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 پێشەکی

دەرس و پەندو ئامۆژگاری و  گەورەیەسورەتێکی زۆر  -ملسو هيلع هللا ىلص-سورەتی یوسف 

بۆ ژن و بۆ  ،بۆ گەنج و بۆ پیر ،ری تێدایە بۆ هەموو چین و توێژێکعیربەتی زۆ 

قورئاندا بەسەرهاتی  لە ،بۆ دەسەاڵتدارو بێ دەسەاڵت زۆر سودی تێدایە ،پیاو

وە بەسەرهاتی پێغەمبەران ، تێدایەعلیهم الصالة والسالم زۆرێک لە پێغەمبەرانی 

واتە بەچەند شێوازێک خوای  ،بۆتەوە لە قورئاندادووبارە  السالمالصالة و  همیعل

 کردۆتەوە بەدووبارەی  وە ؛پەروەردگار بەسەرهاتی پێغەمبەرانی باس کردوە

جار لەیەک  تەنها یەک -ملسو هيلع هللا ىلص-بەاڵم بەسەرهاتی یوسف  ،کورتی درێژی و بە

 ندا سەدوبەاڵم درێژترین بەسەرهاتە لە قورئا ،ەوەنەکردۆتدووبارەی  سورەتدایەو

وە چەند  ،-ملسو هيلع هللا ىلص-بەدوای یەکدا لەسەر بەسەرهاتی یوسف  یانزە ئایەتی لەسەرە کە

چەند قۆناغێکدا  بە -ملسو هيلع هللا ىلص-ژیانی یوسف  ڕونی کردۆتەوە کە بەشێکە واتە

لەهەر قۆناغێک  ،لە هەر قۆناغێکیدا کۆمەڵێک سودی زۆری تێدایە ،دەپەرێتتێ

 ن شاءإ کی زۆری لێدەبینێت لەقۆناغەکانی ژیانیدا چین و توێژێکی تایبەت سودێ

 .گرنگە لەبەر ئەوە زۆر ؛هللا
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 يل ىل مل خل
 ﴾ 1تِلَْك آيَاُت الِْكَتاِب الُْمِبنِي ﴿ ۚ الر 

 ئەم سورەتە موبارەکە بەم سێ پیتەسێ پینت نەک یەک وشە بن،  :ئەلیف الم ڕا

قورئان بە پیتێک یان دوان یان  یتر  لەسورەتەکانیۆمەڵێک كدەستی پێکرد وەک 

 لەزمانی عەرەبیدا (رفەح)اتە و  پیت، ن چوار یان پێنج دەستی پێ کردووەسیان یا

، ث، ت، بڵێین )بتا کەسوە لەزمانی کوردیشدا مانای نیە ئێ ؛هیچ مانایەکی نییە

لێ  يانوشە نلکاند تبەاڵم کە پێکەوە ،ل( وەک خودی پیت هیچ مانای نیە

 وشەیەکی دروست کردئەو پیتانە پێکەوە ک( ، ی، ا، بۆمنونە )د، دروست دەبێت

بۆچی خوای  کەوایە ئەی ،ئەلیف بەتەنیا هیچ مانایەکی نیە ،ە(ـدایکوشەى )ە ك

خودی زانيامن  پەروەردگار هەندێ لەسورەتەکانی بە پیت دەست پێ کردوە کە

  ؟یکمەتەکە چیەح ەواتەك ییەمانای نەتەنها هیچ بپیت 

پیتانە بۆ ئەوەیە  حیکمەتەکەی ئەوەیە ئەم زۆربەی زانایانی تەفسیر دەڵێن

ە وای پەروەردگار بە عەرەب وغەیری عەرەبیش بفەرموێت ئەگەر ئێو کەخ

 گومانتان وایە کەالم و قسەی مرۆڤو  ،خوابێت ەىقسباوەڕناکەن کە ئەم قورئانە 

خۆ ەى د ،پێک هاتوە ێوەى ئەوانەو هاوشئەم قورئانە لەم پیتانەۆ خئێ باشە  ،بێت

 :فەرمون ەواتەشن، كپیتانە لەبەردەستی ئێوەیە ەمئ وئێوەش قسە بەم پیتانە دەکەن 

  ،پیتانە دروست بکەنقورئانێکی وەک ئەم قورئانە لەم  .1

 ،ێوەى قورئان بێننهاوش سورەت( دە)ەنها ت توانی کە نەتان .2

یەک سورەت وەکو سورەتەکانی قورئان لەم پیتانە دروست ەنها تنەتانتوانی  کە .3

ەتان ڕاست دەردەچێت کە انەکوگوم ئەو کاتە قسەکەتان دێتە جێ ،بکەن

 ، قورئان کەالمی خوانیەو کەالمی مرۆڤە
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 ئەوا دەرکەوت کە ئێوە ڕاستتان نەکرد وە قورئان کەالمی !نەتانتوانیئەی کە 

 مرۆڤەکانە،بەڵکو کەالمی خوای ە غەیرى ئەویش، ن -ملسو هيلع هللا ىلص-محمد  ۆڤ نییە نەمر 

ێت ر وەستایەک ببۆمنونە ئەگە، ئەمەش تەحەددایەکی ویژدانیانەی مەنطقیانەیە

و لەم  مزگەوتێک دروست بکات مزگەوتیش لە خشت و چیمەنتۆو گەچ وشیش

ەخەڵک بڵێ مزگەوتێکم بئێستا ئەگەر ئەم کەسە بێت ، شتانە دروست دەکرێت

دروست کردوە تەحەداتان ئەکەم هیچ کەسێک لەسەر ڕوی زەوی ناتوانێ وەکو 

مزگەوتم پێ دروست ئەم مزگەوتە دروست بکات فەرموون کەرەستەکەش کەمن 

رەستەکە ەوە کەئ ،کردووە ئەوە لەبەردەستانە فەرموون دروستی بکەن

 !لەبەردەستانە

، دەتوانێ هەمان شێوەو باشرتیش دروست بکات لە خەڵک زۆرێکدەڵێین 

انە مزگەوتێکی پێ دروست دەکەن لە يهەمان کەرەستەی تۆ لەبەردەست چونکە

خوای پەروەردگاریش ،ۆ دەرچووکەواتە قسەکەی در ، مزگەوتەکەی تۆ خۆشرت

{ إِْن َهَذا إاِلا قَْوُل الَْبَشِ } وت دەیان داوەتە دەست مورشیکەکان کە پیتەکاىن

لەالیەن خواوە نەهاتوە محمد درۆ بەناوی  وقسەی مرۆڤە قورئان کەالمی خوانیە

ئێ خوای گەورە دەفەرموێ ئەمە حەرفەکانن کە  ،-والعیاذ باهلل- ،خواوە دەکات

تانە دەی پیاوبن قورئانێکی هاوشێوەی ترئانەیان لێ پێک هاتووە لەبەردەسئەم قو 

ناشتوانن  وەانتوانی تکە نە جا [.24]البقرة: { ِإْن لَْم تَْفَعلُوا َولَْن تَْفَعلُواف} ،ئەوە بێنن

 بێڕێزی بەرامبەر کەالمی خوا تا ڕۆژی قیامەت دەی لەخوا برتسن و تەوبە بکەن و

بێ دەسەاڵت  ەوات ،ەسەرەتای سورەتەکان بۆ ئیعجاز  ىتانەکەواتە ئەم پی، مەکەن

خستنی بەرامبەرە کە دەیەوێ بوهتانێک بکات درۆیەک بکات بەناوی کردن و پەک

 .قورئانەوە کە گوایە قورئان کەالمی مرۆڤبێت

 دوای ئەوە خوای گەورە دەفەرموێت: 
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ن ەرفانە باسی قورئایەکسەر دوای ئەو ح﴾ 1﴿{ تِلَْك آيَاُت الِْكتَاِب الُْمِبيِ } 

ئەمە بەڵگەیەکی گەورەیە لەسەر ئەو تەفسیرو  ەانفەرموویدەکات زانایان 

؛ قورئان کەالمی خوایە ێن کە ئەم حەرفانە بۆ ئەوەیە کەبڵلێکدانەوەیەی کە کردما

دیقەت بەن لەهەر سورەتێکدا کەبەو حەرفانە دەست پێ بکات دوا  چونکە

 ەک لەم منونانەدا دەبینین:و  ەره بەدوای ئەوە باسی قورئان دەکات

  [.2 ،1: البقرة]{ اَل َريَْب ِفيهِ  الِْكَتاُب  ( َذلَِك 1امل )}  .1

 آل]{ ِبالَْحق   الِْكَتاَب  َعلَيَْك  نَزاَل ( 2) الَْقي ومُ  الَْحي   ُهوَ  إاِلا  إِلَهَ  اَل  هللااُ ( 1) امل}  .2

 [3 - 1: عمران

 ،1: األعراف]{ ِمنْهُ  َحَرج   َصْدرَِك  ِف  يَُكنْ  فاََل  ِإلَيَْك  أُنْزَِل  ِكَتاب  ( 1) املص}  .3

2] 

 [2 ،1: يونس]{ (1) الَْحِكيمِ  الِْكَتاِب  آيَاتُ  تِلَْك  الر}  .4

لَْت  ثُما  آيَاتُهُ  أُْحِكَمْت  ِكَتاب   الر}  .5  [1: هود]{ َخِبي   َحِكيم   لَُدنْ  ِمنْ  فُص 

 [1: يوسف]{ الُْمِبيِ  الِْكَتاِب  آيَاتُ  تِلَْك  الر}  .6

 [1: الرعد]{ الِْكَتاِب  آيَاتُ  تِلَْك  املر}  .7

 [1: إبراهيم]{ ِإلَيَْك  أَنْزَلَْناهُ  ِكَتاب   الر}  .8

 [1: الحجر]{ ُمِبي   َوقُرْآن   الِْكَتاِب  آيَاتُ  تِلَْك  الر}  .9

 [2 ،1: طه]{ لِتَْشَقى اْلُقرْآنَ  َعلَيَْك  أَنْزَلْنَا َما( 1) طه}  .10

 [2 ،1: الشعراء]{ الُْمِبيِ  الِْكَتاِب  آيَاتُ  تِلَْك ( 1) طسم}  .11

 [1: النمل]{ ُمِبي   وَكِتَاب   الُْقرْآنِ  آيَاتُ  تِلَْك  طس}  .12

 [2 ،1: القصص]{ الُْمِبيِ  الِْكَتاِب  آيَاتُ  تِلَْك ( 1) طسم}  .13

{ لِلُْمْحِسِنيَ  َورَْحَمةً  ُهًدى( 2) الَْحِكيمِ  الِْكَتاِب  آيَاتُ  تِلَْك ( 1) امل}  .14

 [3 - 1: لقامن]
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 [2 ،1: السجدة]{ الَْعالَِميَ  رَب   ِمنْ  ِفيهِ  َريَْب  اَل  الِْكَتاِب  تَنِْزيُل ( 1) امل}  .15

 [2 ،1: يس]{ الَْحِكيمِ  َوالُْقرْآنِ ( 1) يس}  .16

 [1: ص]{ الذ كْرِ  ِذي َوالُْقرْآنِ  ص}  .17

 [2 ،1: غافر]{ الَْعلِيمِ  الَْعِزيزِ  هللااِ  ِمنَ  الِْكَتاِب  تَنِْزيُل ( 1) حم}  .18

 [2 ،1: فصلت]{ الراِحيمِ  الراْحَمنِ  ِمنَ  يل  زِ تَنْ ( 1) حم}  .19

 الَْعِزيزُ  هللااُ  قَبْلَِك  ِمنْ  الاِذينَ  َوِإَل  إِلَيَْك  يُوِحي كََذلَِك ( 2) عسق( 1) حم}  .20

 [3 - 1: الشورى]{ الَْحِكيمُ 

{ تَْعِقلُونَ  لََعلاُكمْ  َعَرِبيًّا قُرْآنًا َجَعلْنَاهُ  إِناا( 2) الُْمِبيِ  َوالِْكَتاِب ( 1) حم}  .21

 [3 - 1: الزخرف]

{ ُمنِْذِرينَ  ُكناا إِناا ُمبَاَركَة   لَيْلَة   ِف  أَنْزَلْنَاهُ  إِناا( 2) الُْمِبيِ  َوالِْكَتاِب ( 1) حم}  .22

 [3 - 1: الدخان]

 [2 ،1: الجاثية]{ الَْحِكيمِ  الَْعِزيزِ  هللااِ  ِمنَ  الِْكَتاِب  تَنِْزيُل ( 1) حم}  .23

 [2 ،1: األحقاف]{ الَْحِكيمِ  الَْعِزيزِ  هللااِ  ِمنَ  الِْكَتاِب  تَنِْزيُل ( 1) حم}  .24

 [1: ق]{ الَْمِجيدِ  َوالُْقرْآنِ  ق}  .25

پیتەکان دواى  ە بە پیت دەستیان پێ کردووەك سورەتەکانی قورئانگشت وە 

 .ەنڕاستەوخۆ یان دوای چەند ئایەتێک باسی قورئان دەک

 ﴾ 1تِلَْك آيَاُت الِْكَتاِب الُْمِبنِي ﴿ 

واتە ئەو ئایەتانە جا چ ئایەتەکانی سورەی یوسف بێت  ،شارەیەإ اسم ی { تلك} 

بێت کە  چ تێکڕای ئایەتەکانی تريان  -ملسو هيلع هللا ىلص-بەسەرهاتی یوسف دەکات  کەباىس

 . نپێش ئەم سورەتە دابەزیو 
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{ الُْمِبنيِ } ۆزەیە کەکە ئەم قورئانە پیر ئایاتی کتابێکە  انهەموی {الِْكَتاِب آيَاُت } 

، ڕێگای ڕاست بۆخەڵک ڕوون دەکاتەوە واتە قورئانێکە ،ەيکەرەوەڕون :واتە

حەق و باطل بۆخەڵک ، حەاڵڵ وحەرام بۆخەڵکی لەیەک جیادەکاتەوە

کتابێکی موبینە  ،دەکات ئاشكرانەم ڕێگای بەهەشت وڕێگای جەهە، دەردەخات

 .ڕاستێکان دەردەخات و ڕوونی دەکاتەوەهەموو 

 ﴾ 2ِقلُوَن ﴿ا َعَرِبيًّا لََعلَّكُْم تَعْ إِنَّا أَنَْزلَْناُه ُقرْآن  

دامانبەزاندووە ئێمە  بەڕاستی خوای گەورە دەفەرموێت{ إِناا أَنْزَلْنَاُه قُرْآنًا َعَرِبيًّا} 

 ە؟ ئەم کتابە بە چ شێوازێک دامان بەزاندو 

 .بەو شێوازە دامان بەزاندوە کە قورئانێکە بەزمانی عەرەبیە

  بۆچی بەزمانی عەرەبیە؟

ڕەوان ترین چونکە ؛  ۆ ئەوەى بەشکو لە ئایەتەکان بگەنب لاُكْم تَْعِقلُونَ عَ لَ 

ە نکۆڵی لێ مئە ە، كفەصیحرتین زمان لەسەر ڕوی زەویدا زمانی عەرەبیەو 

ئەمام بەعینادی و  وە،ەڵگەب بەکەس ناتوانێ نکۆڵی لێ بکات ە و  ،ناکرێت

ک عینادی بکات ئەوە قسەی لەگەڵ ناکرێت کەسێ ،بەسەرکەشی ئەوە جیاوازە

ئەمام بە بەڵگەوە هیچ کەسێک نیە بڵێت زمانێک هەیە لەزمانی  ،بەبێ بەڵگە

ی بەاڵم ڕاستی دەبێت دان ،ئێمە کوردین هەرچەندە ،مستحیلە ،عەرەبی فەصیحرت

عەرەب زۆر لە ی کە ئەمڕۆ جڵفییە بەاڵم نەک ئەو زمانە عەرەبیە ،پیادابرنێت

نە عەرەبیەی کە لەقورئان و حدیثدا ئەم زمابەڵکو  ،نا (شکو ماکو)قسەی پێدەکات 

پرسیار لەهەر کوردێکی ، دابەزاندوە خوای گەورە قورئانی پێ ىئەمە ،هاتوە

شارەزابێت دەڵێت زمانی عەرەبی هیچ زمانێک زمانەکانی تر  لە شارەزا بکەیت کە

فارسی ناگاتە زمانی عەرەبی گومانی  ،نایگاتێ ئینگلیزی ناگاتە زمانی عەرەبی
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  زمانەکانکاىننگەەفەرهوەرە سەیری  ،ترین زمانەفراوانرتین وە دەوڵەمەندنیە تێدا 

ىب وشەى عەرەکە  عەرەىبو بەراورد بکەن لەنێوانیاندا دەبینن فەرهەنگى بکەن 

 ،ەو فەرهەنگانە کە وشەو مانای زمانی کوردی تێدایەزۆر گەورەترە لهێناوە، 

 ەو  نیفراوانرتزمانی عەرەبی  ،ئەوەی عەرەبی چەند قاتە هەر زۆر گەورەترە زۆر

، بۆ دەنگی ئەسپ، بۆ هەموو شتێک )بۆ دەنگی بۆق، ەزمان نیتر ندەمڵەو ەد

ەی ئاو( ڕ دەنگی خو، دەنگی با، دەنگی مرۆڤ، دەنگی مریشک، دەنگی مار

 حاڵ زمانەکان هەموی خوای گەورە دایناون بەهەر، خۆی هەیە وشەیو مانا

 [22: الروم]{ َوأَلَْوانُِكمْ  أَلِْسنَِتُكمْ  ِتاَلُف خْ ا} یەکێک لە ئایاتەکانی خوای گەورە

زمانی کوردێک و  ،جیاوازی زمان بەڵگەیە لەسەر گەورەیی خوای گەورە

یزێک و فارسێک هەر پارچە گۆشتێکە ئێمە دەیجوڵێنین عەرەبێک و ئینگل

بەکوردی قسەی پێ دەکەین ئەوی تر دەیجوڵێنێ بە عەرەبی ئەویرت بە ئینگلیزی 

ئێ سبحان هللا خوایەکی گەورە کە مرۆڤەکانی دروست ، بە فارسی ئەوی تر

رتین و فەصیحرتین کە دەڵێین زمانی عەرەبی ڕوون، کردووە هەریەکەی بەزمانێک

ئەوانەی قسە بە زمانی عەرەبی دەکەن باشرتن لەوانەی کە کە نە مانای ئەوە نیە زما

باشێتی ئیامن و نا باشێتی خەڵک بە  ،کوردن یان لەوانەی تورکن یا فارسن

ئەبولەهەب بەزمانی عەرەبی فەصیح قسەی ، قیانە و بەباشێتی کردەوەیانەئەخال 

بەاڵم  ،هەنەم بوورد بەاڵم بۆ جەئەم قورئانە چۆن هاتوە بەو زمانە قسەی دەک دەکرد

لە بەهەشتدا گوێم ەرموى ف -ملسو هيلع هللا ىلص- پێغەمبەری خوا ،بیاللی حەبەشی بۆ بەهەشتە

بەهەشت دەڕۆیشتی  واتە لە ،پێش منلەئەى بيالل  وولە تەپە تەپی پێیەکانی تۆ ب

بیاللێکی حەبەشی ڕەش پێست ئێ خۆ زمانی ئەو زمانی عەرەبی  هۆکار چیە
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سەملانی فارسی کەواتە کە دەڵێین زمانی عەرەبی  ،صوهەیبی ڕۆمی ،1نەبو

لەهەموو زمانێک فەصیحرتە ئەوە مانای تەفضیلدانی عەرەبێک نیە بەسەر 

نەخێر ئەمە جیاوازە خوای گەورە دەفەرموێت  ،یا ئینگلیزێک کوردێک یا فارسێک

ئەی ئەگەر کورد بڵێ ئەی بۆچی ، ێمە ئەم قورئانەمان بەزمانی عەرەبی دابەزاندوەئ

بەزمانی کوردی نەبوو باشە ئەگەر بەکوردی بوایە فارسەکە دەیوت ئەی بۆ 

نیە  وەداکێشە لە، بە زمانێک بێت تدەبێ ەرهکەواتە  ،بەزمانی فارسی نەبوو

ژاردووە بەو زمانە قورئانی بەزمانێکە بەاڵم خوای گەورە فەصیحرتین زمانی هەڵب

 :دەفەرموێ ؟دابەزاندووە بۆچی

 قورئامنان یبەر ەع یزمانەب ەمێئ ێرمو ەفەد ەور ەگ یخوا{ لََعلاُكْم تَْعِقلُونَ } 

 .بن ڵیحا ێیل و نەبگ ێیتەشکو ب ەیو ەئۆ ب زاندەداب

دەڵێین ئەوە نیشانەی  بويند واحاڵی ی میللەتی کور زۆرێک لە ئێمەبەداخەوە 

  !عەقڵ بوون قورئانیان بۆ دابەزیوە بۆئەوەی عاقڵ بن کە عەرەب بێ هئەوەی

تەفسیری قورئان ئاوا ناکرێت  ،یری قورئان مەکەوانیە تۆ لەخۆتەوە تەفسەخێر ن

کو بەش{ لعلكم} ؛خوای گەورە دەفەرموێت بۆیە بەزمانی عەرەبیامن دابەزاندووە

 تعقلونوە وشەى  نەیفەرموو )لعلهم( بەشكو ئەوان،، تێی بگەن هەموتان ئێوە

واتە لەو شتە تێدەگەم  (ال اعقله وأ ه لُ عقِ ا) ونە کە دەڵێیت:من ۆ، بتێی بگەنيعني 

 

ِبالَالً، عليه وسلم يَْوًما، فََدَعا ريض هللا عنه، قَاَل: أَْصبََح رَُسوُل هللِا صىل هللا  عن بَُريَْدةَ  1

فََقاَل: "يَا ِبالَُل ِبَم َسبَْقتَِني إَِل الَجناِة؟ إِِّن  َدَخلُْت الْبَارَِحَة الَجناَة فََسِمْعُت َخْشَخَشتََك 

، وَ  : يَا رَُسوَل هللِا، َما أَذانُْت قَط  إاِلا َصلاْيُت َركَْعتَْيِ َما أََصابَِني َحَدث  أََماِمي". فََقاَل ِبالَل 

أُْت ِعنَْدُه. فََقاَل رَُسوُل هللِا صىل هللا عليه وسلم: "ِبَهَذا قَط    خ.م" إاِلا تََوضا
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نە کەس بێ عەقڵە یەعنی ڵ فدەڵێین کە ئێمە دەیکەینە کوردی  بەاڵم ،یا تێی ناگەم

  !کەسێکی گەمژەیە ،ەلکەسێکی گێ

واتە من لێی حاڵی دەبم  چونکە وشەى )أعقل( ،ئەوە نیە (تعقل)وە جیاوازە ەئ

ونە بەشکو تێی و ڕ  زؤربەزمانێک دایبەزاندوە  ؛ چونکەلەو بابەتە و لێی تێدەگەم

 .بگەن

  :کراوە داجیهان لە ەکانزمان وشەکاىنسەرژمێری ژمارەی 
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و نۆسەدو ەزار دو ه ملیۆن و سێسەدو دوانزەزمانی عەرەبی ەکاىن وشژمارەی 

زمانی فەرەنسی سەدو پەنجا هەزار ، زمانی ئینگلیزی شەسەد هەزار، دوانزە وشەیە

 .زمانی ڕوسی سەدو سی هەزار وشەیە ،وشەیە

زمانی دونیا کۆ هەموو  بەزاندوە کەە خوای پەروەردگار بەو زمانە دایکەوات

 .عەرەبی نەبێت وشەکانیبکەیتەوە لەوەیە بەقەدەر زمانی 

واتە: بەشکو ئێوە تێ بگەن لە ماناو { لعلکم تعقلون} ؟نی عەرەيببۆچی بەزما

 مەبەستەکانی خوای پەروەردگار .

حیکمەت و مەبەستەکانی خوای گەورە کە لە عەبدەکانی خۆی هەموو واتە 

کە  وبینیشمدەوێت و لەقورئاندا ڕونی کردۆتەوە کە کتابێکی موبینە وە بەزمانێکی 

ئایا کوردمان هەیە موفەسیری ، ەن و حاڵی بنب لێیزمانی عەرەبیە بۆئەوەی تێی بگ

 نا؟  بێت یان قورئان

ەو تفسیری قورئانی ينديهە هەیە زانایەکى و ، فارسیشامن هەیەو ،هەمانەەڵێ ب

، بەڵکو بەعەرەبیش ،نەک تەنها بەکوردی و بەفارسی و بە هندی ،کردووە

ی قورئانی بە سیر تف وکوردەە و ، قورئانی بە عەرەبی کردووەپاکستانیەو تفسیری 

 ،شیدا لێهاتوو کارامە دەبیيايوە ت تدەبیى زمانێکە فێر  ؛ چونکەعەرەبی کردووە

هەرچەندە وشەکانی زۆرن بەاڵم  ،زمانێکی زۆر بەسودە زمانێکی ئاسانە وە

 .زمانێکی زۆر فەصیح و خۆشە

نین یەکەمین کەسانێک کە دژایەتی هیدایەت بەدەست خوایە دەبیچونکە بەاڵم 

 یەکەمین کەسانێک کە دژایەتی رسويل ،ئانەیان کرد عەرەب خۆیان بونئەم قور 

ەزای ڕ  دەستیان کرد بە کوشتاری صەحابە عەرەب خۆی بوو کە -ملسو هيلع هللا ىلص-خوایان کرد

 بۆیە -ملسو هيلع هللا ىلص-دەستیان کرد بە ئەزیەتدانی پێغەمبەری خوا  ،خوای گەورەیان لێبێ

 تێکڕای خەڵک نیە بەس بۆ عەرەب هاتبێ بەڵکو دینێکە بۆئیسالم دینێکی قەومی 
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وهللا هیچ فەرقێک نیە لەنێوان  ،[107: األنبياء]{ َوَما أَرَْسلَْناَك إاِلا رَْحَمًة لِلَْعالَِميَ }

 [13: الحجرات]{ أَتَْقاُكمْ  هللااِ  ِعْندَ  أَكْرََمُكمْ  إِنا } کوردێک و عەرەبێک و فارسێک

 .ترینتانە  بەڕێزترینتان الی خوا بەتەقوا

ثَِني َة،نَْضَ  أَِب  َعنْ   ِف  َوَسلامَ  َعلَيْهِ  هللاُ  َصىلا  هللااِ  رَُسولِ  ُخطْبَةَ  َسِمعَ  َمنْ  َحدا

يقِ  أَياامِ  َوَسِط  ، َرباُكمْ  إِنا  أاََل  النااُس، أَي َها يَا»: فََقاَل  التاْشِ ، أَبَاكُمْ  َوإِنا  َواِحد   أاََل  َواِحد 

، َعىَل  لَِعَرِبي  فَْضَل  اَل   َواَل  أَْسَوَد، َعىَل  أَْحَمرَ  َواَل  َعَرِبي، َعىَل  لَِعَجِميي  اَل وَ  َعَجِميي

  2 ِبالتاْقَوى إاِلا  أَْحَمَر، َعىَل  أَْسَودَ 

هیچ سپی پێستێک باشرت  ،کوردێکچ هي هیچ عەرەبێک باشرت نیە الی خوا لە

ە لێرەدا پێویستە باسی ئەو ، ئیلال بە تەقوا نەبێ ،نیە الی خوا لە ڕەش پێستێک

بەناوی عەرەبەوە زوڵم و ستەمیان لەمیلەتێک کردوە بکەین زۆرجار کەسانێک 

 لەناوئایا ئێستا ، هەڵەیە ئەمە، نابێت ئێمە ببینە دژی عەرەب و زمانی عەرەبی

 تی زوڵم لەمیللەتی کورد کراوە؟ کوردا بەناوی کوردایە

 ماڵی ئەم خەڵکەیان خواردوەو ئەمهەن کەسانێک لە کاربەدەستان  بەڵێ

  خۆیانبۆ مەصلەحەتی کورسی و مەنصەىبوە  ،خەڵکەیان چەوساندۆتەوە

 ؟لەداخی ئەوان ببیتە دژی کورد ەکرێتجا ئايا د ،سەدان کەسیان بەکوشت داوە

 ن ئايایا، يتدەکە تەتی قەومەکەی خۆ چۆن دژای يتنابێ چۆن شتی وا دەکە

  ؟ڕقت لەزمانی کوردی دەبێتەوە لەبەر ئەوان

کات ئەڵێین تۆ بێعەقڵی تۆ لەداخی کوردێک کە سێ وابهەرکە چونکە ەخێر،ن

هەمان تەرازوش بۆ ەڵەیە، کەواتە با هە ئەم ،زوڵمی کردوە دەبیتە دژی کورد

کەسێکی بەعسی زاڵمی خوێنڕێژ کەزوڵمی لەتۆی کورد  ،عەرەبەکە دابنێین

 
  مسند أحمد مخرجا )38/ 474(2
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منی عەرەبم و ڕقم لەزمانی ژ بڵێی من ڕقم لەعەرەبە و من دوتۆ کردووە نابێ 

یان هەندێ جار کەسێ بۆ  ،ڵنکەم عەق ەم شێوەیەنبئەو کەسانەی کە ،شەعەرەبی

دام وشەی مەبەستێکی گڵو تەماشا دەکەین صەکردنی خەڵک یا بۆ چەواشە

ئێ ئەوە  لەسورەتی انفالە لە قورئانداڕقامن ئێ دەکرێ بڵێین ، بەکار هێناانفال ی 

  .تتەسک بێـ نابێت بیر تبۆیە مرۆڤ دەبێ بیر فراوان بێ، ناکرێ هەڵەیە

وە  ،ئاسانرتە بۆ تێگەیشنتچونکە بۆیە قورئان بەعەرەبی دابەزیوە زانیامن کەواتە 

پێویستە ئەوە بزانین ئەم قورئانە لەالیەن خوایەکەوە هاتوە کە قسەی ئەو پیرۆزترین 

 ىکەوە دایبەزاندوە کە پیرۆزترین و مەزنرتینفریشتەیەلەڕێگەی وه قسەیە 

کە  ە بۆ سەر مرۆڤێکى دابەزاند کە باشرتینى مرۆڤەکانەە و مەالئیکەتە کە جربیل

ە کە زمانی عەرەبیە و  شرتینى زمانەکانەە بە زمانێک دایبەزاند کە باو  -ملسو هيلع هللا ىلص- همحمد

مانگێک  لەە و  ،رۆزەکە مەککەی پی لە شوێنێک دایبەزاند کە پیرۆزترینى شوێنەکانە

 ە شەوێکداوە ل مانگەکانە ئەویش مانگی رەمەزانە ىکە پیرۆزتریندایبەزاند 

 دایبەزاند کە پیرۆزترینى شەوەکانەو خێرترە لە هەزار مانگ!

بەهاترین و  بە لەهەموو روانگەیەکەوە پیرۆزترین و بەتوخوا کە ئەم کتا جا

  ؟!ت بۆ قسەی مرۆڤێکيبەنرخرتین شتە واز لەو پەیامەو لەو مەنهەجە دەهێن

 ؟!ەکەی خوابۆ دەستورو یاسای مرۆڤێک پێچەوانەی شەرعی خواو کتاب

  .گەورە بزانین ەئەم قورئانە ب با ەواتەك

َذا الُْقرْآنَ نَْحُن نَُقصُّ َعلَْيَك   ﴾ 3﴿ أَْحَسَن الَْقَصِص ِِبَا أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َهَٰ

باشرتینی ئێمە بۆت دەگێڕینەوە  :ەوات، { نَْحُن نَُقص  َعلَيَْك أَْحَسَن الَْقَصِص } 

 نەک بۆ تعدد یمەظبۆ تع نحن .دوای شت شت لە ،چیرۆکەکان
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 باىس وە ،بەسەرهاتی پێغەمبەرانی پێشوواتە بەوردی باس و { َعلَيَْك  نَُقص  } 

بەاڵم باشرتینیت بۆ باس  ،-ملسو هيلع هللا ىلص-بۆ باس دەکەین ئەی محمد  تئومەتانی پێشو 

اسم  نیا مصدرە وە یا :مانا هەڵدەگرێتو دو { لَْقَصِص ا} کەلیمەی ،دەکەین

 :مفعولە

حسن القصص ئەگەر مصدر بێت واتە أ ت دێ انای مقصوصقصص بەم .1

واتە بەباشرتین شێوە بۆت باس دەکەین جا  ،باشرتین گێڕانەوەبۆت دەگێڕینەوە 

نەخێر  ؟کەس هەیە لەخوای گەورە باشرت بەسەرهاتی کەسێکامن بۆ باس کات

 . کەواتە کە مصدر بوو ماناکەی تەواوە

واتە  ،بێ مانای دوەمیش هەڵدەگرێت کە قصص بەمانای اسم مفعول .2

  ؟وە بۆچی باشرتین بەسەرهاتەباشرتین بەسەرهاتت بۆ باس دەکەین ئەوەش تەوا

بۆمان باس  تدەگۆڕێ نچونکە لەو چیرۆکەدا خوای گەورە بەسەرهاتەکان چۆ 

لەتەفرەقەو ناکۆکیەوە بۆ ئاشت بونەوەو بۆ ، دەکات لە خەفەتەوە بۆ خۆشی

لەناو بیرێکەوە بۆ ، دارێتیلە زەلیلی و بێ دەسەاڵتیەوە بۆدەسەاڵت، برایەتی

مرۆڤ بیر لەو چیرۆکە دەکاتەوە چەند حاڵەتی تێدا کە ، قەرصی پاشایەتی

سورەتی یوسف ، دەگۆڕێت کە هەموشی بەخۆشی تەواو دەبێت ئەمە عەجیبە

 تیایدایە هەموی لە بەسەرهاتەی کەهەموو ەندیەکانی ئەوەیە ئەو یەکێک لە تایبەمت

، [5: لشحا]{ (5) يُْسًا الُْعْسِ  َمعَ  فَِإنا } واتە ،ناخۆشیەوە بەرەو خۆشی دەڕوات

یوسف خراوەتە چاڵەوە دوایی دەبێتە  ،باوکی خەفەت بارە دوایی خۆشحاڵ دەبێ

 ،براکانی خراپن دوایی بەرەو باشی دەڕۆن و تەوبە دەکەن، مرصوەزیری دارایی 

یەوە ەحەتی و ناخۆشڕ قەرات و جوزئیاتی ئەم قصەیە لەنا والحاصل هەموو فە

 .شی دەڕواتبەرەو خۆ 
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َذا الُْقرْآنَ ا ِبَ }  بەهۆی ئەوەی ئێمە ئەم قورئانەت بەوەحی بۆ { أَْوَحيَْنا إِلَيَْك َهَٰ

  ت.دادەبەزێنین باشرتین قصەمان بۆ تیادا باس کردوی

  بێ ئاگارتپێش لە بەڕاستی واتە هەرچەندە تۆ{ َوإِْن كُنَْت ِمْن قَبْلِِه لَِمَن الَْغاِفلِيَ } 

 .و چیرۆکانە م بەسەرهاتلە بوی

یت لەو ڕاستی تۆ لە ڕابردودا بێ ئاگا بوواتە بە{ ْن كُنَْت ِمْن قَبْلِِه لَِمَن الَْغاِفلِيَ َوإِ } 

چیرۆکە هیچت نەدەزانی خوای گەورە وەحی بۆ ناردی و تێی گەیاندی کە 

، -ملسو هيلع هللا ىلص-ئەم باسە چۆنە ئەمەش بەڵگەیەکە لەسەر پێغەمبەرایەتی محمد  حەقیقەتی

لەمەککە نەدەژیان بەڵکو لە مەدینە دەژیان، جولەکە  م سورەتە لەمەککە دابەزیەئ

یەکجار  بە ،کرد سەبارەت بە یوسف -ملسو هيلع هللا ىلص-جولەکە هاتن پرسیاریان لە پێغەمبەر 

دوورو درێژی  خوای گەورە باسی لە چیرۆکی یوسف کرد بە ،ئەم سورەتە دابەزی

ئەمە بەڵگەیە  ات، وەس بکجولەکەی باەوەى بۆ ئبۆ  -ملسو هيلع هللا ىلص-و وردی بۆ پێغەمبەر 

وە نەبێ پێشرت لەگەڵ  چونکە -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەری خوایە ە محمد كلەسەر ئەوەی 

هیچی نەبیستوە کەچی  ،ئەهلی کتاب ژیابێت و بەسەرهاتی یوسفی بیستبێت

دەستی کرد بەخوێندنەوەی سورەتی قصەی یوسف  -ملسو هيلع هللا ىلص-ئێستا پێغەمبەری خوا 

زەو ڕۆژ بەڕۆژ حزە بە لەحخۆی لەگەڵ یوسف ژیاوە لە بۆ ەروەکهیوسف 

جولەکە ئايا دەی  ،لەگەڵ یوسف ژیاوە ئاوا بە درێژی قصەی یوسفی باسکرد

گەیشت کە یوسف  ىلەالیەن خواوە پێ ە بینیانك دەبنە موسڵامن ەوەدواى ئ

 ؟!ەو چی بەسەرهاتو  وەو بو  چۆنبوەو کێ

 .ئەم چیرۆکە زۆر مەزنە دەرس و پەندو ئامۆژگاری زۆری تێدایە

ْمَس   يُوُسفُ إِْذ َقاَل  ِِلَِبيِه َيا أَبَِت إِِّني َرأَيُْت أََحَد َعََشَ كَْوكَب ا َوالشَّ

 ﴾ 4َوالَْقَمَر َرأَيُْتُهْم ِِل َساِجِديَن ﴿
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 واتە ئەی محمد ،تدێ (حین)بەمانای  (اذ)وشەی  :{ إِْذ قَاَل يُوُسُف أِلَِبيهِ } 

تەکە لەوەوە دەست اهدەگێڕینەوە کە بەسەر ەسەرهاتت بۆ ئێمە باشرتین ب -ملسو هيلع هللا ىلص- 

مناڵێکی بچوک بوو کە بەیانی لەخەو هەڵسا  -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف  کاتێپێ دەکات 

ْمَس َوالَْقَمَر رَأَيْتُُهْم يِل  يَا أَبَِت إِِّن  رَأَيُْت أََحَد َعَشَ كَوْكًَبا} :بەباوکی فەرموو َوالشا

و رەم بینیوە لەگەڵ خۆر من ئەمشەو لەخەومندا یانزە ئەستێ﴾ 4﴿ {َساِجِدينَ 

ان رێزی یانزە ئەستێرەکان و خۆرو مانگ هەر هەمویان کڕنوش و سوجدەی ،مانگ

لێکدانەوەی ئەم خەوە ، ئەی باوکە من ئەمشەو لەخەومندا ئەوەم بینی ،بۆمن برد

 ؟چییە

یەکسەر تێگەیشت کە یانزە  ،ی دەزانیلێکدانەوەی خەو  -ملسو هيلع هللا ىلص-یعقوب  

وە  ،بوونزە کوڕی هەیوسفەوە دوا ئەستێرەکە یانزە کوڕەکەی تریەتی کە بە

هەمویان سوجدە بۆ یوسف  خۆرەکەش دایکیەتی و مانگەکەش باوکیەتی هەر

دا کەسێکی مەزنی و داهاتو  تێگەیشت کە یوسف لە -ملسو هيلع هللا ىلص-یعقوب  ،-ملسو هيلع هللا ىلص-ئەبەن 

ئێستا مناڵێکە بەاڵم  ،دەنێت خوای گەورە ڕێزێکی زۆری لێ ،لێ دەردەچێت

بۆ ڕێزی وی سوجدەی ڕۆژێک دێت کە بەباوک و بەدایک و بە برا هەرهەمو 

- و بەگەورە سەیری دەکەن کە یعقوب ئەمەی بیست ،دەبەن و ڕێزی لێ دەنێن

ئاژاوە گێڕیە بۆیە  یەکسەر هەستی بەوە کرد کە شەیطان ئیشی تەفرەقە نانەوەو -ملسو هيلع هللا ىلص

 :بە یوسفی فەرموو

إِنَّ  ۖ  ا ا بَُنيَّ اَل تَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعََلَٰ إِْخَوتَِك َفَيِكيُدوا لََك كَْيد  َقاَل يَ 

ْيطَاَن لِْْلِنَْساِن َعُدوٌّ ُمِبني  ﴿  ﴾ 5الشَّ

ئەی ڕۆڵە ئەم خەوە بۆ براکانت { قاَل يَا بُنَيا اَل تَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعىَلَٰ إِْخَوتَِك } 

ئەوە بەڵگەیە لەوەی کە براکانیشی حاڵی دەبوون لەمە ئەگەر ئەو ، نەگێڕیتەوە
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الیەن یانزە کەسەوە  لە -ملسو هيلع هللا ىلص-وسف خەوەی یوسفیان بیستبا تێدەگەیشنت کە ی

 دەست کەواتە یوسف بااڵ ،بۆ دەبرێت جگە لە باوک و دایکیشیڕێزی سوجدەی 

مرۆڤدا  دڵی ئێ ئەمەش ئاگری حەسادەت لە ،تر دەبێت لەوان تر دەبێت ڕێزلێرناو

 ئەم ئاگرە بەهێزو ئاوی تەقوابە ڕوناکی تەقوا و دروست دەکات ئەگەر 

 طەبیعەتی مرۆڤ ،م و ستەم دەباتڵبەرەو زو کەی ەنەخاو ئەوە  ،نەکوژێرنێتەوە

حەز بە کەسێک  کەسانێک هەن ؛ئەوانە نەبێ کەخوا ڕەحمی پێ کردون ەنهات وايه

باوک و دایک حەز  ؛نەبێو دایک باوک  تةنهابێ لەخۆیان  ناکەن سەرکەوتوتر

خۆیان  لە، بێت ارتردلەخۆیان دین، بێت خۆیان چاکرت دەکەن منداڵەکانیان لە

خۆیان بەختەوەرترو  لە، بێت ساغرت خۆیان لەش لە، بێت روڵەمەندتدە

وەکو  -ملسو هيلع هللا ىلص-کاتێ کە یعقوب تا ئێس، بۆ برا وانیە شبەاڵم برا، تبێ خۆشحاڵرت

من باوکم چۆن سوجدە  باوکێک ئەو خەوە دەبیستێت خەفەت بەوە ناخوات بڵێ

بەوە بەاڵم یە بگرە زۆریش دڵخۆشە ينەخێر بەالیەوە زۆر ئاسا، بۆ کوڕەکەم ببەم

بران و باوکیان یەکە  ،مولی ئەوە ناکەنەحەەتی براکانی یوسف تخەمی ئەوەی

 ناکەن کە ببینن یوسف لەوانیش بچوکرتە ئێستا ئەو بااڵدەسترتمولی ئەوە ەحەت

 :فەرموویبۆیە یەکسەر ئامۆژگاری کرد و ، بێت بێت و ڕێز لێرناوتر

ئەم خەوەی خۆت بۆ براکانت { ىَلَٰ إِْخَوتَِك يَا بُنَيا اَل تَْقُصْص ُرْؤيَاَك عَ قَاَل } 

  ؟بۆچی ،باس نەکەیت

 فَيَِكيُدوا لََك َكيًْدا } چونکە:
 

يْطَاَن لِْْلِنَْساِن َعُدوٌّ ُمِبي   ۖ ئەوان ؛ {إِنا الشا

پیالنێکی خراپت  ،فێڵێکی خراپت لێ دەکەن ،نەخشەیەکی گڵوت بۆ دادەنێن

 .لێ دەگێڕن

کەسێک توشی ناڕەحەتی بکەیت بەشێوازێک  وێبتە تۆۆ منونە بکید ئەوەیە 

ئەوەیە  عیللەتی ئامۆژگاریکردنەکەی یعقوبکەواتە ، کەخۆی هەستی پێ ناکات
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وەرە مناڵێکی ئاوا ئێستا لەوە ، ڕۆڵە گیان پیالنێکی خراپت لێ دەگێڕن براکانت

 تێبگات برای من فێڵ لەمن دەکەن!

 پیالنی خراپ بۆمن دادەنێن بۆ؟

کەسی ، کەوتووەکان کەسە دوا افرتن لەص تووەکان دڵەو هەمیشە کەسە سەرک

وە دڵیشی پاکە  ،خێری دەوێ بۆیو  ،حەسودی بەژێر خۆی نابات وسەرکەوتو 

بەاڵم ئەو کەسەی کە دوادەکەوێت ئەمە ، بەرامبەری و خراپەشی بۆی ناوێت

حەسادەت و رق و قینە ناخی سوتاندووە و ئاگری تێ بەرداوە هەر حەز بە بونی 

و ئەو کۆسپە  ەهەوڵی ئەوەدا دەبێت چۆن ئەزیەتی پێ بگەیەنێبۆیە لناکات 

 .لەبەرچاویدا الچێت

 :بەسێ مەرحەلەدا ڕۆشتسەیری ئەم ربطە بکەن 

 خەوەکەت باس نەکەیت .اَل تَْقُصْص  :یەکەم

  .؛ چونکە پیالنی خراپت لە دژ ئەگێڕنفَيَِكيُدوا لََك  :وەمو د

يْطَانَ إِنا  :یەمێس  شیان کاری شەیطانەشەڕگێڕی ، پیالنی الشا

يْطَاَن كَاَن } يْطَاَن يَنَْزُغ بَيْنَُهْم إِنا الشا َوقُْل لِِعبَاِدي يَُقولُوا الاِتي ِهَي أَْحَسُن إِنا الشا

ا ُمِبيًنا  [.53]اإلرساء: { لِْْلِنَْساِن َعُدوًّ

ڤ شەیتان وا لەمرۆ ، بەیتشەیتان وا لەتۆ دەکات حەسودی بە براکەت ب کەواتە

زۆر بە ئاشکرا شەیتان دژایەتی ، راپی بێت بەرامبەر بە برای خۆیدەکات نیەتی خ

ا ُمِبيًنا} شەیتان ؛دەکات دێتە الت نەخشەت بۆ دادەنێت بۆ کوشتنی برات  {َعُدوًّ

ێ ئەم برایەی تۆ هۆکاری ڵپێت دە ،لەوە ئاشکراتر چی ؛دوژمنێکی ئاشکرایە

تا ئەم برایەت هەبێ تۆ ، یاو نیتتا ئەم برایەت هەبێ تۆ پ، نەهامەتی تۆیە

تا ئەم برایەت هەبێت خەڵک ، تا ئەم برایەت هەبێت تۆ ناگەیتە هیچ، دیارنیت

وای لێ دەکات بەدەستی خۆی براکەی خۆی بکوژێت پەنا ، حساب بۆتۆ ناکات
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ڤ سبحان هللا هەرچەندە دوژمنایەتی شەیتان ئاشکرایە بۆ مرۆ ، بەخوای گەورە

کە دوژمنامنە دەیکەینە دۆستی  ئەوەی ی هەڵدەخەڵەتێلەگەڵ ئەوەشدا مرۆڤ پێ

خۆمان وادەزانین شەیتان دۆستایەتیامن دەکات بۆیە بە وەسوەسەکانی شەیتان 

خاتری ناوە جوانەکانی دەخەڵەتێین و بەقسەی دەکەین خوا پەنامان بدات بۆ 

ت کە برا باوکیان ە بکرێئەگەر پێشبینی ئەو ، ان و لە وەسوەسەکانیطلەفێڵی شەی

وری مەزانە کە کەسێک دەکەواتە ب و لەناو بردن بۆ برای دابنێتڕ یەکە پیالنی شە

ئێ تاوانەکەت  ؛ت لێ دابنێڕ لە دایک و لەباوکت نیە پیالنی شەبرای خۆت نیە 

ئێستا ، تاوانەکەت تەنها ئەوەیە تۆ سەرکەوتوتری لەو ئەو ئەوەی قبوڵ نیە ؟چیە

  ؟زوڵمێکی لە براکانی کردووەچ  -ملسو هيلع هللا ىلص- یوسف

بونیان یەکێکە  و بەڕێز ەربەرزیسکرێتەوە گەر بەویژدان و عەقڵەوە بیری لێبەئ

ئەوە  ەخێرنناڵێت سەر بەرزی ئەو سەربەرزی منیشە  ،بەاڵم حەسود ئەوە نابینێت

دوو هاو ڕێگا ڕوو  و وە هەمیشە حەسادەت لەنێوان دوو هاوپیشە، نابینێت

لێرەدا حەسادەت ا ئ سەرکەوتوو بو بەسەر ئەوەی تردادەدات کە یەکێکیان 

بەرژەوەندی گشتی  شلەخاوەنەکەی بەردەدات وە حەسودی ڕودەدات و ئاگر

قوربانی دەدا بە  ،بەڵکو تەنها بەرژەوەندی تاکە کەسی خۆی دەبینێت ،نابینێت

یە ين گوێی لێ ،بەرژەوەندی گشتی لەپێناو بەرژەوەندیە کەمە تایبەتییەکەی خۆی

ئاژاوە دروست دەبێت  ،دەبێت ە دروستتەفرەق ؛وبداتو دەدات با ڕ و چی ڕو 

چی دەبێت با  ،بوهتان ،غەیبەت ،فشل ،ڕێژی خوێن ،کوشتار دروست دەبێت

  ؟ببێت بۆ

ە لەبەردەمی پێتەوەو ئەوەی کە دەیبینێت کۆسببۆ ئەوەی ئەو دڵی ئارام بەس 

پەنا بەخوای چی ڕودەدات باڕوو بدات ێت دەڵنەمێنێت ئەوە گەورەترین ئاواتێتی 

 .گەورە
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لَِك يَْجَتِبيَك َربَُّك َويَُعليُمَك ِمْن تَأِْويِل اِْلََحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه   َوكََذَٰ

ََتََّها َعََلَٰ أَبََويَْك ِمْن َقْبُل إِبَْراِهيَم َوإِْسَحاَق   َعلَْيَك َوَعََلَٰ آِل يَْعُقوَب كَََم أَ 

 ﴾ 6إِنَّ َربََّك َعلِيم  َحِكيم  ﴿ ۖ  

لَِك يَْجتَ }  خوای گەورە هەروەکو چۆن ئەم خەوە خۆشەی { ِبيَك َرب َك كََذَٰ

مرۆڤ کە خوا ، -ملسو هيلع هللا ىلص-ئەی یوسف دەبژێرێت لە واقعیشدا هەڵت ندایتپیشا

 ،هەڵیدەبژێرێ کەببێتە زانا، ەلە گەورەترین نیعمەتەکان مرۆڤىن خوا بۆ هەڵیبژارد

هەڵی  ،هەڵیدەبژێرێ کەببێتە بەندەیەکی صالح و باش یان کەسێکی چاکەکار

ئەمانە لەگەورەترین  ر،ەمبەغێپ ەتێبب ەک ێر ێبژەئەڵیه ،رێ کە ببێتە ئیاممئەبژێ

بەاڵم  ،هەڵینابژێرێزۆرجار مرۆڤ خۆی هەوڵ دەدات بەاڵم خوا ، نیعمەتەکانن

کە خوا هەڵیبژاردی ئەوە نیعمەتێکی گەورەیە بۆیە پشت بە کارو کردەوەی خۆمان 

تا  ەو بکەینو داوا لەنەبەستین بەڵکو بگەڕێینەوە بۆالی خوای گەور 

قورئان  ين وسەعی دەکە و دەدەین نەڵێین ئێمە خۆمان هەوڵ، هەڵامنبژێرێت

گەیەنێت بە انئەمە بەسە بۆ ئەوەی ب ي،و زانست دەخوێن دەرس ين ولەبەردەکە

 !لوتکە

خوای گەورە هەڵتبژێرێت و  بۆ ئەوەى ەو ببەستەو پشت ب داوا لە خوا بکەنا 

 سەرکەوتوت بکات

ئەگەر خوای گەورە سەرکەوتوت  ،هۆکار گرتنەبەر پێویستە؛ ەەوڵ بدبەڵێ ه

شەیتان فێڵێکت لێ لەوێ  ،پێش لوتکە دەڕۆیت تا ،نەکات مایە پوچ دەردەچیت

بۆیە بەردەوام ، -پەنا بەخوای گەورە-تەوە خواری خوارەوە نێێگەڕ دەکات ئەت

امن لەسەر مرۆڤ ڕوو بکاتە خوای گەورەو بڵێ ئەی هەڵگەڕێنەرەوەی دڵەکان دڵ

هەموو  پاشەڕۆژمان باش بکە لەی پەروەردگار خوا، دینەکەت جێگیر بکە
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 ،بەردەوام مرۆڤ دوعا بکات خوای گەورە هەڵیبژێرێتپێویستە  ،کارێکامندا

وە  ،لێامن کەم نەکەیتەوە ،بۆ زیاد بکەیت خوای پەروەردگار نیعمەتەکامنان

ئێمە  ،بەشامن مەکە ێپێامن ببەخشەو ب ،ڕیزمان مەکە ڕیزمان لێ بنێ و بێ

ئەم  ،3ڕازیامن بکەو لێامن ڕازیبە ،سامن بەسەردا هەڵمەبژێرەهەڵبژێرەو کە

ئەم ئاتەتەدا خواى گەورە سێ نیعمەىت  .دوعایانە زۆر گرنگە موسڵامن بیکات

 خۆى بەسەر یوسفدا باس کردووە:

لَِك يَْجتَِبيَك َرب َك }: مەيەک یتەعمین   هەڵت بەم شێوەیەخوای گەورە { كََذَٰ

بەاڵم  ؛هەڵبژاردن بۆ پێغەمبەرایەتی چ نیعمەتێکی گەورەیە ،دەبژێرێت ئەی یوسف

بەاڵم هەڵبژاردنی خوا بۆ  -ملسو هيلع هللا ىلص-هەڵبژاردنی پێغەمبەر نەما دوای محمد بێگومان 

عەبدەکانی بۆ پلەی بەرز بەردەوام هەیە خوای گەورە هەڵتبژێرێت ببیتە کەسێکی 

رخەیت و سە المڵامنان بگەیەنیت و ئیسشوێنێک بیت سود بە موس پیرۆز لە هەر

پلەیەکی موبارەکە  ، ئەمەشیانەیتدو خراپەکاری ال بڕ وە شە ،خێر بڵو بکەیتەوە

 .بۆیە مرۆڤ دوعا بکات بە بەردەوامی ،کەخوای گەورە هەڵتبژێرێت بۆی

وە خوای گەورە فێری { َويَُعل ُمَك ِمْن تَأِْويِل اأْلََحاِديِث }: مەدوو  یتەعمین 

 .ئەی یوسف بە واقعی نەوەی خەویشت دەکات لێکدا

وای گەورە نیعمەتی خ{ َويُِتم  نِْعَمتَُه َعلَيَْك َوَعىَلَٰ آِل يَْعُقوَب } :نیعمەتی سێیەم

دەتکا بە پێغەمبەر ئەو نیعمەتەی  ،تۆدا تەواو دەکات ئەی یوسف خۆی بەسەر

ی بۆ وخۆشخێر  ؛ چونکەبنەماڵەی یەعقوبیشدا دەڕژێتتۆدا دەڕژێ بەسەر  بەسەر

وە  ،وە سەربەرزی ئەمیش سەربەرزیە بۆ ئەوان يش،ئەم خێرو خۆشیە بۆ ئەوان

بەاڵم ئایا براکانی هەستیان دەکرد کە  ،دڵخۆشی ئەم دڵخۆشیە بۆ ئەوانیش

 
َوأَْعِطَنا َواَل تَْحرِْمَنا، َوآثِرْنَا َواَل تُْؤثِْر َعلَيَْنا، َواَل تُِهناا، اللاُهما زِْدنَا َواَل تَْنُقْصَنا، َوأَكْرِْمنَا »الِقبْلََة َورَفََع يََديِْه َوقَاَل: رسول هللا  اْسَتْقبََل  3

 (326 /5سنن الرتمذي ت شاكر ) «َوارِْضَنا َوارَْض َعناا
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بەاڵم لە پاشەڕۆژ لە ئێستادا نەخێر  ؟سەربەرزی یوسف سەربەرزیە بۆ ئەوانیش

 .پێ دەکەن هەستی

هەروەکو چۆن پێشرتیش { بْرَاِهيَم َوإِْسَحاَق أَبََويَْك ِمْن قَبُْل إِ كاََم أمََتاَها َعىَلَٰ } 

هەردوو باپیرە گەورەت کە ابراهیم و  بەسەر نیعمەتی پێغەمبەرایەتی ڕشت

 .اسحاقە

 ،تۆ زانایە و دانایە پەروەردگاری بەڕاستى ﴾6﴿ {إِنا َرباَك َعِليم  َحِكيم  } 

وە دانایە دەزانێت  ،شایستەی هەڵبژاردنەدەزانێت کێ شایستەی ڕێز لێنانە وە کێ 

لەشوێنی خۆی  هیچ کارێک ناکات ،پلەیەکێک و چ رێ بۆ چ ئاستکێ هەڵبژێ

واتە  ،وە خوای پەروەردگار زوڵم ناکات ئەمە قسەی یعقوبە بۆ یوسف ،نەبێت

و خوای پەروەردگار ئەم کارانە لەگەڵ تۆ دەکات  ئەی یوسف دڵنیابە کە

وە نیعمەتیشت بەسەردا  ،ت دەکاتکدانەوەی خەو دەبژێرێت و فێری لێهەڵت

 .دەڕێژێت هەروەکو چۆن بەسەر ئیرباهیم و اسحاقیشدا ڕشتبوی

قالوا: ليس عن هذا ، : من أكرم الناس؟ قال: " أتقاهم هلل-ملسو هيلع هللا ىلص-سئل رسول هللا 

ناس يوسف نبي هللا ابن نبي هللا ابن نبي هللا بن خليل قال: " فأكرم ال، نسألك

  .. ".هللا

بەتەقوا  فەرمووی ؟کێ بەڕێزترینی خەڵکە -ملسو هيلع هللا ىلص-کرا لە پێغەمبەری خوا  یارپرس

بەڕیزترینی خەڵک یوسف  فەرمووی، پرسیاری ئەوەت لێ ناکەیتوتیان ، ترینیان

پێغەمبەری خوایە کوڕی پێغەمبەری خوا کوڕی پێغەمبەری خوا کوڕی 

ێغەمبەری خۆی باوکی و باپیری و باپیرە گەورەشی پ، خۆشەویستی خوا ئیرباهیمە

  .ەسەربێتخوان صەالت و سەالمی خوایان ل

ائِلِنَي ﴿  ﴾ 7لََقْد كَاَن ِِف يُوُسَف َوإِْخَوتِِه آيَات  لِلسَّ
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ائِلِيَ  لََقْد كَاَن ِف يُوُسَف َوِإْخَوتِهِ }  خوای گەورە دەفەرموێت ﴾7﴿{ آيَات  لِلسا

و نیشانەی زۆر بە دڵنیاییەوە لە چیرۆک و بەسەرهاتی یوسف و براکانیدا بەڵگە

براکانی دەکەن ئەوەی کە  هەیە بۆ ئەو کەسانەی پرسیاری بەسەرهاتی یوسف

کە پرسیار دەکات یان حەزبکات کە ئەو  دەیەوێ تێبگات لەو بەسەرهاتە ئەوەی

وە -ملسو هيلع هللا ىلص-ی بۆ دەردەکەوێت لەسەر پێغەمبەرایەتی محمد ەبەسەرهاتە ببینێت بەڵگ

، یی خوای گەورەو زانستی و گەورەوە لەسەر دانایی ، لەسەر بەخشندەیی خواو

 بۆ؟  -ملسو هيلع هللا ىلص-لەو چیرۆکەدا بۆمان دەردەکەوێ محمد پێغەمبەری خوایە 

د گێرایەوە بەتەواوی لەکاتێکدا ئەو زمانی چۆن چیرۆکی یوسفی بۆ یهو 

زانی ئەم  باشە چۆىن، ۆتەوەدیەهودی نەدەزانی وە کتێبەکانیشیانی نەخوێن

ێتەوە لەکاتێکدا ئەو نازانێت تەورات بەسەرهاتە وا بە تەواوی و بەوردی بگێڕ

 ؟و ئەو چیرۆکەشی نەبیستوە ئەی چۆنبخوێنێتەوە 

بەڵگەو  دیسان چیرۆکی یوسف -ملسو هيلع هللا ىلص-ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە پێغەمبەرە 

نیشانەی تێدایە لەسەر گەورەیی خوای گەورە کەسێک لەگەڵ خوابێت و خوا 

ات ئەگەر لەدوای ئیلال خوای گەورە سەری دەخ، ڵی بێت باخەمی نەبێتلەگە

یوسفێک دەخرێتە چاڵەوە بۆ ئەوەی لەناو بربێت کەچی خوای ، بێت ماوەیەکیش

پەروەردگار لەوسەرەوە دەریدەهێنێتەوە و دەیکاتە گەورەو دەیکاتە دەسەاڵتدارو 

چیان ویست  ئەوان، ئەوەی کە خۆی دەیەوێ دەیهێنێتە جێ -ملسو هيلع هللا ىلص- پێغەمبەرو

بۆمان دەردەکەوێت کە  !ە جێوەخوای گەورەش چی ویست وە کامەشی هات

لەم چیرۆکەدا بۆمان دەردەکەوێت ئەوەی کە نیەتی ، نیەت پیسی زۆر خراپە

خراپ بێت و ئەوەی کەچاڵ بۆ براکەی هەڵدەکەنێت خۆ تێی دەکەوێت ئەوەی 

یە ئیلال سزای لەدوایە کە زوڵم بکات وە عاقیبەتی زوڵمەکە ئیلال پەشیامنی لەدوا
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بگەڕێت دەرسو  اکەسێک کە بەدوای ئەم بەسەرهاتەد پەنا بەخوای گەورە کەواتە

 .عیربەت و ئامۆژگاری زۆری دەست دەکەوێت

 

 

إِْذ َقالُوا لَُيوُسُف َوأَُخوُه أََحبُّ إََِلَٰ أَِبيَنا ِمنَّا َونَْحُن ُعْصَبة  إِنَّ أَبَانَا لَِفي 

 ﴾ 8َضََلٍل ُمِبنٍي ﴿

کاتێک کە براکانی {  أَِبيَنا ِمناا َونَْحُن ُعْصبَة  ْذ قَالُوا لَيُوُسُف َوأَُخوُه أََحب  ِإَلَٰ إِ } 

یوسف کە لەدایکی ئەم نەبون وتیان دەبێت یوسف و براکەی کە بچوکیشن ئەوان 

 (دە)لە  ةعصب !کدا ئێمە کۆمەڵێکینێاوکامن خۆشەویسرتبن لەئێمە لەکاتالی ب

اترین واتە یزو ئێمە کۆمەڵێکین و گەورەترین و بەهێزترین ، ێتبەرەو سەر دەوتر

ئێمەین دەتوانین سود بە  ؛ چونکەئێمە شایستەی ئەوەین کە باوکم خۆشرتی بوێین

ئێستا ئەو ، زیان لەسەر باوکم البەین نەک ئەو دومناڵە و باوکم بگەیەنین

 .دوومناڵەی پێ باشرتە لە ئێمە

ێواویەک وتیان بەڕاستی باوکامن لە سەرلێش﴾ 8﴿{  ُمِبي  إِنا أَبَانَا لَِفي َضاَلل  } 

مڕایە ئەوە نەبو کە باوکیان گو بەستیان مە، اشکرادایەو هەڵەیەکی زۆر ڕوون و ئ

لەو مەسەلەیەی بەڵکو  ،ون بوەو لەسەر دینی حەق نیە نا واتە ڕێگای ڕاستی لێ

  ؟بۆچیبەهەڵەداچووە بەباشرت دانانی یوسف دا باوكامن 

ێ بهێزێکی کەسی عاقڵ کەسی بەهێزو سودبەخش هەڵدەبژێرێ یان بێ چونکە

  ؟توانا

ی خۆمان سەیری بکەین مرۆڤ دۆستایەتی ئەو کەسە ئەکات و و کە بەتەراز 

ئەو کەسە لەخۆی نزیک دەکاتەوە کەسێک کە بەهێزەو دەتوانێت سودم پێ 



 
يوسف عليه السالم تەفسیری سوڕەتی 27  

 

بگەیەنێت ئەی کەسێ کە هیچ هێزێکی نەبێ و هیچ سودێکی نەبێت بۆ من لەوە 

  ؟نزیک ببمەوە

ەوان نابین و امن دەیکات زۆر هەڵەیە بەاڵم ئکەواتە وتیان ئەمە گومڕاییە باوک

نازانن کە یوسف سود بەخش ترە بۆ باوکیشی و بۆ هەمووشیان یوسف دەبێتە 

کەواتە ئێوە بەعەقڵی یوسف خوای گەورە هەڵیدەبژێرێت  -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەری خوا 

ێن عەزەاڵمتان هەیەو شان و بازومان هەیەو زۆرین و ئێمە سود خۆتان کەدەڵ

 هەیە مەنفەعەتێکی دونیایی و یە قەزیەکە کەواتە دوومەنفەعەتبەخشین نا وان

باوکێک دوو ، خرەوی بەسود ترەدینی و ئو  ،وخرەویدینی و ئ مەنفەعەتێکی

دەوڵەمەند نیە بەاڵم  کوڕی هەیە کوڕێکیانی دەوڵەمەندەو پارەی هەیە کوڕێکیشیان

یان د بە باوکزیاتر سو  هڕێزی هەیە کام لەم دوو کوڕ  وخالقی هەیەئە ودینی هەیە

؛ دیندارە بەڕەوشتەکە بەدڵنیاییەوە ؟دەگەیەنن لە ژیانیدا وە لەدوای مردنیشیدا

اَت اْْلِنَْساُن ـإَِذا مَ )) :ەتیفەرموویپێغەمبەری خوا صىل هللا علیه وسلم  چونکە

ح ـِه أوولد َصالـبِ يْنَتفع  اِريٍَة أوعلمـٍة جَ ـَياَء: َصَدقَ ـِة أَشْ ـُه إاِلَّ ِمْن ثَ ََلثَ ـانَْقطََع َعَملُ 

((هُ ـو لَ ـيَْدعُ 
(4)

. 

دەفەرموێت نەوەی ئادەم کاتێک دەمرێت کردەوەکانی  -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەر  :واتە 

دەگات خێرێکی نەبڕاوە یان زانستێک  ىەپچڕێت ئیلال بەسێ شت نەبێ کە پێد

ئەوە  ؛کەسودی لێ ببیرنێت یان منداڵێکی چاک و باش کە دوعای بۆ بکات

کیان بەهەڵەدا چوە باوکە تۆ زۆر بە دیدی براکانی یوسف باو سودە بەڕاستی بەاڵم 

ئەوانت پێ باشرتە لە ئێمە زۆر جاریش لە ڕاستیدا تەفضیل دان و  ؛ چونکەهەڵەی

ەو پایەی خۆی هەیە و ان نیە و زیادە ڕێز لێنان نیە بەاڵم هەر کەسەو پلبە باشرت دان

 

(.1632رقم  1255 /3مسلم ) -(4)  
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ن گەنجەو هەیە یەکیاباوکێک دوو کوڕی ، مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت بەو گوێرەیە

بچوکەکە دەکاتە باوەشی ئایا دەکرێت ، داڵەو بچوکەمنپێگەشتوەو ئەوەی تریان 

وەکو هاوڕێی باوکێتی و  ئێستا هپلەی ئەو کوڕە گەنج !گەورەکەش بکاتە باوەشی

ۆ سەفەرو ڕاوێژی پێ دەکات ودڵی ڕای باوکێتی و هاوڕێیەتی دەکات بجێی پرسو

ەقام و م ؛ چونکەیشی بکات و وبیخاتە سەرشانی خۆشە بەاڵم ناچێ لەباوەێپ

مەقامی ئەم مناڵە شتی تری دەوێت جا ئەگەر بێت و ئەم  بەاڵم، پلەی ئەم جیاوازە

کوڕە گەنجە عەقڵی ئەوەی نەبێت کە ئەو باوکە ئەو مناڵە دەکاتە باوەشی دەڵێ 

نیە مەقام و  یاواز یج ئەمە، ئەها سەیریکە چۆن جیاوازی دەکات لە نێوامنان

ت ەی پێویستە مەقامی تۆش ئەوەی پێویستە کە لەگەڵت دەکالەی مناڵێک ئەو پ

ئەوی پێ  یوسف مناڵ بوو بچوکبو براکانی دەیانوت نا باوکامن ؛ چونکەبۆیە

ئێمە سەیریش ئەوەیە هیچ کوڕە گەنجێک لەیادی نەماوە و نازانێت کە  باشرتە لە

وتیان نا ، هدا ڕۆیشتو ش کردووە بەهەمان قۆناغکاتی خۆی باوکی ئەمەی بۆ ئەوی

مەش نیشانەی سەر لێشێواوی باوکامن یوسف وبراکەی لە ئێمە خۆشرت دەوێت ئە

باوکامنە لەم بارەیەوە لێرەدا ئەوەمان بۆ دەر دەکەوێت ئەگەر باوک دادپەروەر 

 هنەبێت لەنێوان منداڵەکانی کێشە دروست دەبێت ئیلال ئەگەر وا پێویست بوو ک

 ن؟ لە دادپەروەری البدات چۆ 

نزیک بن بۆمنونە باوکێک دو منداڵی هەیە بایەک تەمەنیش بن یان لەیەکەوە 

ئەوەی دەخوێنێ کۆمەڵێک ، بەاڵم یەکێکیان دەخوێنێ و ئەوی تریان ناخوێنێ

پێویستی هەیە پێویستە کە بۆی بکات ناکرێ ئەوەی تر کە ناخوێنێت بڵێ باوکە تۆ 

  ؟ی ناکڕیتدادپەروەرنیت بۆ جانتات بۆ براکەم کڕیوە بۆ من
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پارەیەکی  هەیکورێکیانی نەخۆش دەبێت لەو ، تۆ پێویستت نیە ؛ چونکەئاخر

من ئاگام لێیە  ىتۆ بڵێ، عەمەلیات و چارەسەریدا هزۆری تیا سەرف بکات ل

  !پارەیەکی زۆرت بۆ سەرف کردوە دەبێ ئەوەنەش بدەی بەمن

ەمەیە لێرەدا دادپەروەری پێویست نیە بگرە ئ ؛ چونکەنەخێر ئەمە نابێت

بەاڵم ، ێکدادپەروەری واتە ماف بدرێ بەهەر خاوەن ماف ؛ چونکەدادپەروەری

کاتێکدا یەکسانی شتێکی  هەندێ لەمناڵ یەکسانی دەوێ لەباوکی بەاڵم لە چ

ر ئەو کەسانە هاوشێوەی یەکنب بەاڵم ئەگەر لەنێوان دوو ەدروست و باشە ئەگ

خراپەبێت و دەبێتە زوڵم و جیاوازدابێت ئەوکات یەکسانی لەنێوانیاندا شتێکی 

  .دادپەروەربێتستەم کەواتە باوک دەبێ 

ر باوک دوژمنایەتی دەخاتە نێوان مناڵەکانی بەهۆکاری نادادپەروەری لە ازۆرج

تەرازوی شەرعدا نەک لە تەرازوی تێنەگەیشتنی مناڵەکان بەاڵم کە 

نوعامنی .ینادادپەروەربوی لەتەرازوی شەرعدا هەڵەیەو زەرەر لە مناڵەکانت دەدە

ئەو پیاوە بەشێک لە ماڵەکەی دابوە  -ملسو هيلع هللا ىلص-ێک هاتە الی پێغەمبەر کوری بەشیر کات

ئەی پێغەمبەری خوا من ئەمەوی بتکەمە شاهێد لەسەر ئەوە  فەرموویکوڕێکی 

ئەوەو ئەوەم داوەتە ئەو کوڕەم فەرمووی ئایا هەموو منداڵەکانت هاوشێوەی 

، ن شاهێدی لەسەر ستەم نادەمئەوەت پێ بەخشیون وتی نا فەرمووی دەبڕۆ م

نی بەهۆکاری نادادپەروەربو ۆیە زۆرجار باوک ب، ەی باوکدادپەروەربیت ئئەبێت 

کە باوک دادپەروەر بوو مناڵەکانیش ، کێشە دەخاتە نێوان مناڵەکانی ئەمە هەڵەیە

وتیان باوکامن نا  .هیچ ناکەوێتە دڵیان بەرامبەر بە یەکرت یان بەرامبەر بە باوکیان

ۆیان زۆر خکدا باوکی بۆ ئەوەی ئێمە ئەو تۆڵەیە بکەینەوە لەکاتی، روەرەدادپە

دەڵێن باوکامن بەهەڵەدا چوە بەاڵم باوکی  كه خۆشدەویست لەکاتێکیشدا
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بەدوا ی چی بکەن بۆ ئەوەی باوکیان لەمەخۆیانەو خۆشیان دەوێت ئە

 !خۆشەویستێکەی هەمووی بۆ ئەمان بێت

ا يَْخُل لَكُْم َوْجهُ اْقُتلُوا يُوُسَف أَِو اْطرَُحو  أَِبيكُْم َوتَكُونُوا ِمْن بَْعِدِه  ُه أَْرض 

ا َصالِِحنَي ﴿  ﴾ 9َقْوم 

لەناو خۆیاندا  ،وتيان دوو رێگاتان لەپێشە{ اقْتُلُوا يُوُسَف أَِو اطْرَُحوُه أَرًْضا} 

بدەن لەشوێنێکی دوور  یان دوری بخەنەوە فڕێی، مشاوەرەیان کرد یوسف بکوژن

ئەوکاتە ڕوی باوکتان بەس بۆ ، ی تری باوکم باوکم نەبینێتەوە جارێکنەیەتەوە ال 

ە دەکات دانیشتنی لەگەڵ و بێت ڕوو دەکاتە ئێوە قسەی خۆش لەگەڵ ئێەئێوە د

، ڕزگارمان دەبێ لێیو ئێوە دەبێت وە ژیانی لەگەڵ ئێوە دەبێت یوسف نامێنێت 

 !ە بیکەینئەی باشە ئەوە تاوان نی

اوان نیە یوسف بکوژین یان ا مشاوەرە دەکەن ئەی تئەمە هەر لەناو خۆیاند

 !دووری بخەینەوە

ندا تەوبە اماوەیە دوای ئەو تاوانە کە ئەنجامخەمتان نەبێ دەرگای تەوبە کر 

ئەی خوای گەورە مەگەر تەوبە قبوڵ هللا  ن شاءإ دەکەین و دەبینە کەسانی باش 

کەسانێکی باشیش بن  کە نیەتیان وایە کە تەوبە بکەن وواتە پێش تاوانە !ناکات

را ئەو پیالنە دابنێ بۆکوشتنی براکەی لەبەر ئەوەی باوکیان لەمەودوا سبحان هللا ب

کارێک ، بەس ئەمانی خۆشبوێت کەواتە ئەی باوکان وریابن ئەمە شتێکی ترسناکە

لەشتێکیشدا کە نەکەیت لەتەرازوی شەرعی خوا البدەیت و زوڵم بکەیت 

زۆرجار مناڵەکە  چونکە ؛،بدە تێێان بگەیەنەمنداڵەکانت لێت تێناگەن هەوڵ 

ئەمەی ، کە ئەوە زوڵم نیە تێناگات وادەزانێ ئەوە زوڵمە باوکی دەیکات تێێگەیەنە

کە ئێستا لەگەڵ ئەم مناڵە بچوکە دەکرێت لەگەڵ تۆشدا کراوە هەریەکەتان 
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کەواتە ، ن سۆزی دایک و باوکتان وەرگرتوەبەسەردەمی خۆتان و بەشێوازی خۆتا

- نەخشەیەکیان داناوە بۆ یوسف ابێ ئەمە شتێکی ترسناکە بزانە چک ئەبێ وریباو 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

َقاَل َقائِل  ِمْنُهْم اَل تَْقُتلُوا يُوُسَف َوأَلُْقوُه ِِف َغَيابَِت الُْجبي يَلَْتِقطُْه بَْعُض 

يَّاَرِة إِْن كُْنُتْم َفاِعلِنيَ   ﴾ 10﴿ السَّ

یەکێ لەبراکان لەکاتی مشاوەرەو نەخشە  :{ لُوا يُوُسَف قَاَل قَائِل  ِمنُْهْم اَل تَْقتُ } 

من بۆچونم وایە مەیکوژن )ئەمە کەمرتینیان بو لەشەر و زەرەرو  :کێشانیاندا وتی

 .(خراپە

، کەنەبیرنێتبەڵکو بیخەنە ناو قواڵیی بیرێکەوە { َوأَلُْقوُه ِف َغيَابَِت الُْجب  } 

 .وێدا خۆی برێلە یا نبەاڵم بەو نیەتە نا کە بتانەوێ بیکوژ 

ياارَةِ }  ا خەڵکی ڕێبوار کە بیر دامئا لە بیاباند ؛ چونکەبەڵکو{ يَلْتَِقطُْه بَْعُض السا

کە ڕێبوارەکان یەن لەکاتێکدا ئێمە خستومانەتە  بیرو ئاو دەر دەهێندێن ئەچنە سەر 

بێنن یوسفیش قابیلە ە شۆڕ دەکەنەوە بۆ ئەوەی ئاو دەر ناو بیرەکەوە کە دەولکەک

 دەزانن چیەوەبێت دەست بە دۆلکەکەوە دەگرێ و ئەقڵی ئەوەی ع

و دەیبەن لەگەڵ خۆیان ئەوکاتە دەبێتە کۆیلەی ئەوان و ئێمە ەوەدەریدەهێنن

 .ڕزگارمان دەبێ لێی 

دووربخەنەوە و واتە ئەگەر هەر دەتانەوێ یوسف  ﴾10﴿{ إِْن كُْنتُْم فَاِعلِيَ } 

 .زیانی پێ بگەیەنن وەرن ئەوە بکەن
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 ﴾ 11يَا أَبَانَا َما لََك اَل تَأَْمنَّا َعََلَٰ يُوُسَف َوإِنَّا لَُه لََناِصُحوَن ﴿وا َقالُ 

کەیوسف لەباوکی  یاندادوای ئەوەی کە براکانی یوسف بڕیاری ئەوە

بیرێکەوە ئێستا لەهەوڵی دوربخەنەو وە هاتنە سەر ئەو بۆچونەی کە فڕێی بدەنە 

؛ ۆ ئەوەی یوسفیان تەسلیم بکاتئەوەدان چۆن قەناعەت بەباوکیان بکەن ب

دەیانزانی باوکیان یوسفی زۆر خۆشدەوێت و زۆر بە پەرۆشە بۆی دڵی  چونکە

نایە یوسف لەخۆی جیابکاتەوەو لێگەڕێت بۆ هیچ شوێنێک بڕوات و لەبەرچاوی 

درۆیەک ڕێکبخەن بۆ ئەوەی قەناعەت  ئێستا هەوڵی ئەوە دەدەن کە، ون بێت

ان چەن تاوانێکی تر بەدوای خۆیدا وەدایە تاو جا سەیر لە، بەباوکیان بکەن

وە کە مرۆڤ نیەتی خراپەی بوو تەنها ، ڕایدەکێشێت بۆ تاوانی تر دەهێنێت

ئێستا ئەوان حەسودن بەرامبەر ئەو برایەیان دەیانەوێت ، بەتاوانێک نەجاتی نابێت

انە دیارنەمێنێت بۆ ئەوەی خۆشەویستی باوکیان بۆ ئەوانبێت بەاڵم بز ئەو برایەیان 

جیاکردنەوەی باوک ، وە هەوڵی کوشنت، درۆ کردن)توشی چەند تاوانی تر دەبن 

جابزانین یەکەم درۆیان کە ، وەکۆمەڵێک درۆ نەک یەک دانەش، (و کوڕ لەیەکرت

 :وتیان  دەستیان پێکرد چییە

 .امنباوک ئەی{ قَالُوا يَا أَبَانَا} 

ە بە ئەمین دانانێیت لەسەر بۆ ئێم باشە تۆ{ َما لََك اَل تَأَْمناا َعىَلَٰ يُوُسَف } 

متامنەت بە ئێمە نیە یوسف لەگەڵ ئێمە بۆ دەرەوە بێت بۆ پیاسەیەک ، یوسف

  ؟بڕوات بێت بۆ شوێنێک

لەکاتێکدا ئێمە برای یوسفین خۆ بێگانە نیەو دوژمنامن نیە { َوإِناا لَُه لَنَاِصُحونَ } 

وە زۆر لەسەر ئێمە زۆر دڵسۆزین بۆ یوسف زۆر بە پەرۆشین بۆ یوسف 

ئەوەندە ئێمە ئێ کەواتە کە ئەوە حاڵی ئێمەبێت  -ملسو هيلع هللا ىلص-بەرژەوەندی یوسفین 
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 !دڵسۆزو بە پەرۆش و بەئاگاین بۆ یوسف چۆن دەبێت تۆ لە ئێمە ئەمین نەبیت

خۆی بەڵگەیە لەسەر ئەوەی ئەوان چاک دەیانزانی باوکیان متامنەیان پێ ئەمە 

رو بە پەرۆش نین بۆی ئەوەش ۆژگاریکاوە باوکیان دەیزانی کە ئەوان ئام، ناکات

  .لەتاوانەکان کە توشی بوون خێریان بۆ براکەیان نەدەویست ى ترهیەکێک

 ؟بۆچی ئەی باوکە تۆ گومانت هەیە لە ئێمە

ا يَرْتَْع َوَيلَْعْب َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُوَن ﴿أَْرِسلُْه َمعَ   ﴾ 12َنا َغد 

لەدوای ئەوەی  ﴾12﴿ {لَْعْب َوإِناا لَُه لََحاِفظُونَ أَرِْسلُْه َمَعنَا َغًدا يَرْتَْع َويَ } 

واتە مەترسیت نەبێ لێی هیچ زەرەرو ، بەباوکیان وت ئێمە دڵسۆزین بۆ یوسف

سەرەڕای ئەوەی کە لێی مەترسە ئێستا کۆمەڵێک ، زیان و ناڕەحەتیەکی توشبێت

 بەرژەوەندی هەیە بۆ یوسف بۆ بێبەشی دەکەی لێی؟

ەیەک دەکات و خواردنی مە بینێرە بۆخۆی سەفر تۆ بەس سبەی لەگەڵ ئێ

مرۆڤ کاتێک دەچێتە سەفرە خواردنێکی تایبەت  چونکە ؛،خۆش دەخوات

ت و بۆخۆی دڵخۆش وە یاری دەکات و گاڵتەو گەپ دەکا، لەگەڵ خۆی دەبات

ئیامم  ،دەبێت و فعال سەفرە هۆکارێکە لەهۆکارەکان بۆ دڵخۆشبونی مرۆڤ

سەفەر ج سودی تێدایە یەکێک لە سودەکانی شافیعی دەفەرموێت سەفەر پێن

ئەوەیە مرۆڤ کە خەفەت و ناڕەحەتی لەسەر بێت لەسەری الدەچێت جگە 

ە بینێرە یوسف سود لەوەی کۆمەڵێک سودی تریشی هەیە بۆیە وتیان لەگەڵ ئێم

دەبینێت و خواردنێکی خۆش دەخوات یاری دەکات و دڵی خۆش دەبێت و 

ە پارێزەرین بۆ ئەو لەهەموو شتێک کە ئەزیەتی جەوێک دەگۆڕێت وە دڵنیاشبە ئێم

 پێ بگەیەنێت کەواتە مەترسیت لێی نەبێت وەچاوەڕێی خێرو خۆشیش بکە کە
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ریکە قەناعەت بە یعقوبی باوکیان توشی ببێت ئەی بۆ ناینێری لەگەڵامن؟بەوە خە

 دەکەن.

ئُْب َوأَنُْتْم َعْنُه َقاَل إِِّني لََيْحزُنُِني أَْن تَْذَهُبوا ِبِه َوأََخاُف أَْن يَأْكُ لَُه الذي

 ﴾ 13َغاِفلُوَن ﴿

لەوەاڵمیاندا باوکیان فەرمووی دوو ڕێگر هەیە لەوەی کە بینێرم { قَاَل إِِّن  } 

  .لەگەڵتان

ەبێتاقەت و خەفەتبار دەبم کە ڕێگری یەکەم ئەوەیە ک{ أَْن تَْذَهبُوا ِبهِ لَيَْحزُنُِني } 

 چونکە ؛ەی خۆشویستوەدکی ئەوەنف ببەن و لێم دورخەنەوە واتە باو یوس

خوای پەروەردگار پێی وتوە ئەم کوڕەت چ نەجیبێکە زۆر  -ملسو هيلع هللا ىلص-یعقوب پێغەمبەرە 

ئەوە بێتاقەتم دەکات خۆشی دەوێت دەڵێت بەس دوورخستنەوەی لەمن 

 . منداڵیشە ؛ چونکەوە بەتایبەتی، حەزناکەم لێم دوورکەوێتەوە

ئُْب }  ڕێگری دووەمیش ئەوەیە کە مەترسی ئەوەم هەیە  ەو { َوأََخاُف أَْن يَأْكُلَُه الذ 

 . کە گورگ بیخوات

 بێئاگانکە ئێوە گورگ بیخوات لەحاڵەتێکدا  ﴾13﴿{ َوأَنْتُْم َعنُْه َغاِفلُونَ } 

مادام وتتان دەڕۆین بۆ یاریکردن و گاڵتەو گەپ لەوەیە ئێوە خەریکی یاری ، لێی

رگ بێت بیخوات منداڵە خۆتان بن و ئەویش منداڵە ئاگاتان لێی نابێ و گو 

لەم ئایەتەدا ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت زۆر جار ، بەرگری پێ لەخۆی ناکرێت

واتە وەک ئەوە وایە یعقوب ، ەکاتمرۆڤی تاوانبار سود لەقسەکانی ستەم لێکراو د

ئێستا براکان بیردەکەنەوە ، خۆی نەخشەی بۆ دانان چۆن دوایی بیانوو بێننەوە

ئەوە بیانویەکی چاکە  ێ گورگ بیخوات زۆر چاکەدەڵێن باوکامن لەوە دەترس

ین گورگ خواردی بۆیە زانایان دەفەرموون هەندێ شت هەیە مرۆڤ دوایی دەڵێ
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یی بەرامبەرەکەت سود لەو قسەیەت وەردەگرێت و نەیڵێت کە بیڵێیت دوا

 بەهەرحاڵ ئەمە دوو ڕێگرە و یعقوب ، بەخراپ بەکاری دەهێنێت بەرامبەرت

 .ووخاڵەی کە باسامنکردت لەترسی ئەو دنایەوێ بینێرێ -ملسو هيلع هللا ىلص-

ا لََخاِِسُوَن ﴿ ئُْب َونَْحُن ُعْصَبة  إِنَّا إِذ   ﴾ 14َقالُوا لَِِئْ أَكَلَُه الذي

 

 :وتیان لەوەاڵمی باوکیان براکانی یوسف{ قَالُوا} 

ئُْب }   .جا کەبێت و گورگ بیخوات{ لَِِئْ أَكَلَُه الذ 

گەنجین لەگەڵ ئەوەشدا گورگ  ە کۆمەڵێ کوڕیلەکاتێکدا ئێم{ َونَْحُن ُعْصَبة  } 

 .بتوانێ بێت لەناوئێمەدا ئەو برا بچوکەمان بخوات

ئێمە دۆڕاوین ئەی باوکە هەر وا حسابکە ئێمە ئەوە ﴾ 14﴿{ ناا إًِذا لََخارِسُونَ إِ } 

چۆن جورئەت دەکات لەناو  حدی چیە هەر پیاونین هەر غیرەمتان نیە گورگ

سیان نین ئێمە  و بخوات خۆ ئێمە یەک کەس و دوان ئێمەدا ئەو برا بچوکەمان

کەواتە بەم شێوەیە دڵ ئارامیان دایە باوکیان وتیان خەمی ئەوەت ، کۆمەڵێکین

کن وە ێە یعقوبیش زانی ئەوان فعال کۆمەڵک، مەترسە گورگ بیخواتنەبێ لێی 

گورگ ناتوانێت بیخوات کەواتە ئەو مەترسیەی هللا  ن شاءإ بەدەسەاڵتن کەواتە 

چێت جەوێک بگۆڕێت و لێی نەما سەیریشیکرد ئەگەر کورەکەی بۆخۆی ب

سەفرەیەک بکات و خواردنێکی خۆش بخوات و یاری بکات قەیچێکە با لێی 

وە لە الیەکی تریشەوە بۆ ئەوەی دڵی کوڕەکانی تریشی ، ەش نەکرێتبێب

ی از ڕ  -ملسو هيلع هللا ىلص-یعقوب ، نەڕەنجێنێت کە ئەوەنە داوا لە باوکیان دەکەن لەگەڵامن بنێرە

 .بوو
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َوأَْوَحْيَنا إِلَْيِه  ۖ  َفلََمَّ َذَهُبوا ِبِه َوأَْجَمُعوا أَْن يَْجَعلُوُه ِِف َغَيابَِت الُْجبي 

َذا َوُهْم اَل يَْشُعُروَن ﴿  ﴾ 15لَُتَنبيَئنَُّهْم ِبأَْمرِِهْم َهَٰ

 .باوکیان ڕێگای پێدان کە بیبەن

رەحمەتی خوای لێبێت  ی طربيجلیلابن جا کاتێک کەبردیان { فَلاَما َذَهبُوا ِبهِ } 

ەی خۆشبو کەلەبەر چاوی باوکی نەما دهەر ئەوەنلە تەفسیرەکەیدا دەفەرموێت 

دوایی ئەو ڕوخسارە جوان و بە پێکەنین و خۆشیەی کە الی باوکیان بۆ یوسفیان 

  :ی سەلەفەوە دەیگێڕێتەوە دەڵێتلە موفەسیرین، دەردەبڕی ئەوە گۆڕا

لێی دەیبەن و وە لە ڕێگا و قسە پێوتن و لێدان ئە دەستیان کرد بە توڕەبوون

یەکێکیان لێی دەدا ئەویش ڕای دەکرد بۆ باوەشی  ێ:دەفەرمو  طربي ؛دەدەن

ئەوەی تر بۆ ئەوەی ئەو بیگرێتە خۆی ئەوەی تریش لێی دەدا و ڕای دەکرد بۆالی 

 کە برێت دوای ئەوە وابو ەیان لێدا هەر ئەوەنەی مدبەهەرحاڵ ئەوەن، ئەوەی تر

ی ئەی باشە ئێمە یوسف مەکوژن فڕێی بەنە ناو بیرێکەوە وت ئەو برایەیان کەوتی

نجا یئ ،خۆ ئێوە خەریکە دەیکوژن نابێت !نەکەوتین کە نەیکوژینێلەسەر ئەوە ڕ 

 .دەستیان لە لێدانی هەڵگرت 

 ەنەخن لەسەر ئەوەی کە بیکەوتێڕ { َوأَْجَمُعوا أَْن يَْجَعلُوُه ِف َغيَابَِت الُْجب  } 

ڕەحمەتی خوای لێ بێت  ربيشوێنێکی نادیاری بیرێکەوە ط و قواڵیینا

خۆی و لەترسی یان دەکردەوە بۆناو بیرەکە ئەویش لەترسی ڕشۆ :دەفەرموێت

د بۆ ئەوەی نەکەوێتە ناو بەلێواری بیرەکە خۆی گرتبوو تون ەوەکەوتنە ناو بیر 

ن لێ دانا هەردوو دەستیان بەست وە جلەکەشیاهێنایانە دەرەوەو ، بیرەکە

کەفڕێیان دایە ناو بیرەکە  ،فڕێیان دایە ناو بیرەکە وای ئەوەکراسەکەیان لێ داناو د

لەوێ دوایی خۆی هەڵسایەوە بۆسەر بەردێک  ێ:کەوتە ناو ئاوەکەودەفەرمو 
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- دڵی خۆشبوو یوسف کە بانگیانکرد، بۆئەوەی بزانن ماوە یان مردوە بانگیان کرد

ا هاتبێتەوە و دەرمکەن و بەزەییان پێمد وتی لەوەیە بۆچونیان گۆڕابێ -ملسو هيلع هللا ىلص

دەفەرموێ کەوەاڵمیانی داوەتەوە وتیان کەواتە دیارە ماوە ئنجا دەی با بەرد بارانی 

کەوتی نابێ بیکوژین یان بەاڵم ئەو برایەهەوڵی ئەوەشیاندا ن يبکەین تابیکوژ

  !ە ڕێ نەکەوتین کە نابێ برێڕێگری لێ کردن و وتی ئەی ئێمە لەسەر ئەو 

لێرەدا بیر لەوە بکەینەوە کە کۆمەڵێک ، و فڕێامندایە ناو بیرەکەو لێی گەڕێنواتە

چی  بێننە بەسەر برایەکی بچوکی خۆیان برا یەک ڕابن لەسەر ئەوەی ئەو کارەسات

  ؟وای کرد

یوسف نەماڵیانی خواردبوو نە جنێوی پێ دابون نەکەسیانی کوشتبو وە نە 

ڵکو تاوانی یوسف ئەوەیە کە دەبینن ەب، زی بەرامبەر بە کەسیان کردبووبێڕێ

شتوە پێی بەرەوبەرزاییەک يیوسف بەرەو سەرکەوتنێک دەڕوات جارێ نەشگە

وە مرۆڤی حەسود نایەت پیشبڕکێ لەگەڵ ئەو  ؛دەڕوات کە ئەوان پێی ناگەن

بەڵکو  ،بکەوێتەوەکەسە بکات کە پێشی کەوتۆتەوە بەڵکو بگاتە ئەوو پێشی 

، کە لەناو بەرێتوەیەوێ کەسە سەرکەوتکەمە دەەوڵێکی هەوڵی کەسی حەسود ه

ی هاوڕێکەت قوتابیەو قورئانی لەبەر کردووە تۆ تا ئێستا پێت نبۆمنونە تۆ دەبی

بڵێی  لەبەر نەکراوە تۆ مەچۆ سومعە و کەرامەتی ئەو بشکێنی لەناو هاوڕێکاندا

 ؛،دووە بەاڵم زۆر کەسێکی خراپە ئێوە نایناسنڕاستە ئەمە قورئانی لەبەر کر 

کێبڕکێکاری بازرگانیەکەت  ،خۆت ناگەیتە ئەو ئێستا ئەتەوێت بیشکێنیت چونکە

لەناو خەڵک دەڵێی ئەو بازرگانیەی کە  ێدەچو  لەتۆ بەرەو پیشرت یەبازرگانیەک

یا مرۆڤی وا  ؛دەیهێنێ بە غەش هێناویەتی یادزی کردووە یا شتەکەی ئەصلی نیە

منونە کارگەیەکی ئاو لەگەڵ  هەیە دەچێت ئەو کەرەستەیەی کە تۆ هێناوتە بۆ

کارتۆنە ئاوێکەوە تر دێت شتێکی پیس دەخاتە ناو هەندێ ئاوی کارگەیەکی ئاوی 
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ت سەیری بکەن ئەو کارگەیە ئەوە ئاوەکەیانە ئاوا پیسە لە ێدێت بەخەڵک دەڵ

سودی گرتی پەنا بەخوای ح مرۆڤ بۆیە کە ؛راستیشدا بەو شێوەیە نیەو واش نیە

وڵ و تەقەالیەک دەدات بۆ نارشین کردن و لەناوبردنی ەههەموو حەسود گەورە 

حەسود ئەو کەسەیە کەخۆی ئاستی  چونکە ؛ئەو کەسەی حەسودی پێ دەبات

ئەو ورەیەی نیە کە بەرز بێتەوەو پێش کەوێتەوە ئەی ، نزمە کەخۆی لەدواوەیە

شەوەیەو لە بەرزیەو لە ێکەسەی لە پەو دەڵێ ئناچار  ؟ناچار چی دەکات

ڕاکێشم بەرەو خوارەوە  با ئەوگرم با ئەو لەکەدار بکەم و بیە بائەو داپێشکەوتندا

کە مرۆڤ وردبێتەوە لەو مەوقیفە ، هەر نەهێڵم مخۆخۆم هەرناگەمە سەرەوە با ئە

کێ بیکات بەرامبەر برایەکی بچوکیان بە لێدان و خستنە ناوبیرێکەوە وە بەهەوڵی 

حیای کوڕی زەکەریا کە ەی، شێوازێک ئەی باشە تاوانی چیەهەموو شتنی بەو ك

و  کە ئەو پێغەمبەرەیە کە لە ژیانیدا نە تاوانی کردووە -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەرێکی خوابوو 

واتە مرۆڤ کە خراپ بوو دڕندەیەکی زۆر ، نە بە خەیاڵیشیدا هاتووە سەریان بڕی

و پاکی کاتەوە ئەو  خراپی لێ دەردەچێت بۆیە مرۆڤ ناخی خۆی باش کات

و حەسادەتی تێکەوت مرۆڤێکی زۆر دڕندەی لێ ناخی مرۆڤەی کە غیل و حقد

بەرامبەر ئەو کەسانەی ، دەچێت بەرامبەر ئەوکەسانەی کە حەزیان پێ ناکاتدەر 

وە ئەم چیرۆکەی یوسف باشرتین و ڕونرتین بەڵگەیە ، کە سەرکەوتون بەسەریدا

دی دڵی داگیرکردوە بە بۆیە هەندێ کەس کە حەسو  ؛لەسەر ئەوە

  ؟حەسودی دەبەم سەرسوڕمانێکەوە دەڵێ من

بەڵێ ، عقوب باشرتو پاکرت و گرنگرت نیتيئەی تۆ کێی خۆتۆ لەکوڕەکانی 

ئێستا تۆ حەسودی بەبرایەکی  کوڕەکانی یعقوب حەسودیان بەبرای خۆیان برد

ێک تانوەهەمیشە تۆمەتەکانی کەسی حەسود درۆو دەلەسەیە ش !ئیامنیت نابەیت
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لەکەدار بکات و ی بەرامبەرەکەی ی نەبێت بۆ ئەوەباس دەکەن کە ئەصل و بنەما

 .،نەیهێڵێت

َذا}  دوای ئەوەی کە خستیانە ناو بیرەکە خوای { َوأَْوَحيْنَا ِإلَْيِه لَتُنَب ئَناُهْم ِبأَْمرِِهْم َهَٰ

کارە یاییەوە ئەو نئەی یوسف بە دڵ :پەروەردگار وەحی بۆ یوسف نارد فەرمووی

واتە خەمت نەبێت تۆ ئێستا ، ەدەیتەوەقێزەونەی کە بەرامبەر بەتۆ کردیان لەڕویان د

ئەوان دەتخەنە بیرێکەوە بۆ ئەوەی  ،نامریت وە لەناوناچیت وەناشتوانن تۆ بکوژن

خۆیان بەرزببنەوە و تۆ نەمێنیت بەاڵم ئەوەی خوای گەورە دەیەوێت شتێکی ترە 

 لەو کاتەوە تا ؛یەکە زقە سەیرکەن بو بە پەند، ەزنتۆ بەرز دەبیتەوەو ئەوان دادەب

رە قێزەونە دەکرێت کەبراکانی یوسف كاو تاڕۆژی قیامەت باسی ئەو ئەمڕۆ 

کردیان کەواتە مرۆڤ ڕاستکاو لەگەڵ خوابێت ئەگەر هەموو ئومەتیش وە 

نزیکرتین کەسیشت کۆبێتەوە بۆ لەناوبردنت ناتوانێت بەومەرجەی مرۆڤ لەگەڵ 

سف ئەی یو  فەرموویپەروەردگار وەحی بۆ یوسف نارد  ؛ێتخوای گەورەب

واتە  هنیاییەوە تۆ هەواڵی ئەو کارە قێزەونەی کەئێستا دەیکەن پێیان دەڵێیتەو بەدڵ

 . پێیان دەڵێیت بە براکانت لەبیرتانە ئێوە چیتان کرد

، ئەمەش دوومانای هەیە، وە ئەوان هەستیش ناکەن ﴾15﴿{ َوُهْم اَل يَْشُعُرونَ } 

ۆتۆ ناردو موژدەمان دایتێ ئەوەیە ئێستا هەست ناکەن کە ئەوە ئێمە وەحیامن ب یان

وە دەبیت و ئەوان لە ژێرەوەن و پێیان دەڵێیتەوە کە چ کە ڕۆژێک دێت تۆ لەسەرە

یان ئەوەیە ئەوان ئێستا ئاگایان لەوە نیەو دڵخۆشن بەوەی کە ، تاوانێکیان کرد

یا ، نازانن ئێمە چ بەڵێنێکامن بەتۆ داڕزگاریان بوو لەدەست تۆ کە ئێستا ئەوان 

پێیان دەڵێی لەبیرتانە ئێوە چیتان بەیوسف کرد و تۆ دێ  ا کە کاتی خۆیلەو کاتە د

دوو ماناکەی ر یتەوە ئەوان نازانن کە تۆ یوسفیت هەێاتەی کەپێیان دەڵئەوک

ئەمە مژدەیەکی خۆشە لەخوای پەروەردگارەوە ، هەڵدەگرێت و هەردوکیشی ڕاستە
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ری دەخات بادوای ف کە دڵنیابە پاشەڕۆژی ستەم لێکراو خوای گەورە سەبۆ یوس

 . ماوەیەکیش بێت

ت سبحان ێدەگەیەنزانایان دەفەرمون فعال دوای چل ساڵ پێیان ڕا{ لَتُنَب ئَناُهمْ } 

هللا واتە ئەم بەسەرهاتە زۆردرێژە دوای چل ساڵ براکانی دێنە بەردەستی و پێیان 

ئەوان لەژێرەوەو یوسف لەسەرەوە یوسف ، ەیوسف کرددەڵێ لەبیرتانە چیتان ب

وە سودی دوەمیشیان ئەوەیە مرۆڤی ستەمکار ئیلال ڕۆژێک ، ارمەتیان دەداتی

دێت دەر ئەنجامی زوڵم و ستەمەکەی خۆی وەرگرێتەوەو خوای گەورە سزای 

 .بدات

 

 ﴾ 16َوَجاُءوا أَبَاُهْم ِعَشاء  يَْبُكوَن ﴿

 .خستیانە ناو بیرەکەو ئێستا دڵیان خۆشە 

 .ا گەڕانەوە بۆ ماڵەوە عیش کاتی{ َجاُءوا أَبَاُهْم ِعَشاءً وَ } 

وتی چیبوە ڕۆڵەکانم چی  یعقوب، بەاڵم هەمویان دەگریان﴾ 16﴿{ يَْبُكونَ } 

  ؟ڕویداوە

ئەم گریانەیان بۆ ئەوەبو ئەو کەسەی کە بڕیار دەدات و حاکمە بیخەڵەتێنن بە 

کی درۆینە کاریگەری بکەنە سەر ئەو کەسەی بڕیار دەدات و لەسەر ئەو فرمێس

 پێبکەن بەاڵم قايضقەناعەتی  بەفرمێسکی درۆیينە ەکە دەبیستێتکەسەی هەواڵ

عاقڵ و زیرەک و تێگەیشتوە بەهۆی فرمێسک ڕشتنەوە حوکم بۆ کەسەکە نادات 

نەخێر  !راویتمادام تۆ ئەگریت تەواو دیارە تۆ ستەم لێک، کەتۆ لەسەر حەقیت

چونکە انێکی تر تاو  فرمێسک ڕشنت نیشانەی ڕاستێتی نیە ئەوەش درۆیەکی ترو

 خۆ لەپەرۆشیان بۆیوسف ناگرین. ؛ چونکەیانی ڕاستی نیەگر
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ئُْب   ۖ  َقالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا َذَهْبَنا نَْسَتِبُق َوتََركَْنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفأَكَلَُه الذي

 ﴾ 17َوَما أَنَْت ِِبُْؤِمٍن لََنا َولَْو كُنَّا َصاِدِقنَي ﴿

نەوە کە گەڕانەوە وتیان ئەی اوکیان بینینی بەو حاڵەتی گریاب کە{ اقَالُوا يَا أَبَانَ } 

  .ئێمە کە ڕۆیشتین بۆ سەفرە لەو شوێنەی کەلێی الماندا امناوکب

بەڕاکردن  ێکڕ شبێپئێمە دەستامنکرد بە پێشبڕکێ کردن جا یا { َذَهبْنَا نَْستَِبُق  إِناا} 

بۆ ئەوەی یوسف ماندو ، تا بزانین کامامن خێراترین یان پێشبڕکێ بە تیر هاویشنت

 .نەبێ ئەو مناڵە ناتوانێ لەگەڵ ئێمە دەرکاو ڕاکا 

طبعا ئەمانە ، الی کەلو پەلەکامنان دانا یوسفامن{ َوتَرَكَْنا يُوُسَف ِعنَْد َمتَاِعَنا} 

ببینن تاوانێک چەند درۆی بەدوای خۆیدا هێنا لەو کاتە ، هەموی درۆیە دوای درۆ

 .ە یوسف دوربوین ل کە ئێمە پیشبڕکێامن دەکرد و

ئُْب }  یەکسەر لەوکاتەدا گورگ هات و خواردی وە تۆش ئەی باوکە { فَأَكَلَُه الذ 

باوەڕمان پێناکەی هەرچەندە ئێمە عوزری خۆمامنان بۆ باسکردیت و ڕاستی 

 . شتەکەشامن بۆ باسکردوی

ستیش بکەین ئێمە ڕا هەرچەندە ﴾17﴿{ َوَما أَنَْت ِبُْؤِمن  لََنا َولَْو كُناا َصاِدِقيَ } 

بەاڵم کە باوەڕیشامن پێنەکەین ، تۆ باوەڕمان پێناکەی و ڕاستگۆشبین لەگەڵت

ڵێین ئەوە پێامن نە ئێمە عوزرە ڕاستەقینەکەت پێ کە ئەوە نابێتە هۆکاری ئەوەی

 !جا کەیفی خۆتە قەزیەکە ئاوا بوە کەواش نەبو ئەی باوکە وتیت

 ۖ  َقاَل بَْل َسوَّلَْت لَكُْم أَنُْفُسكُْم أَْمر ا  ۖ  ِذٍب َدٍم كََوَجاُءوا َعََلَٰ َقِميِصِه بِ 

ُ الُْمْسَتَعاُن َعََلَٰ َما تَِصُفوَن ﴿ ۖ  َفَصْْب  َجِميل    ﴾ 18َوَّللاَّ
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بۆ ئەوەی زیاتر درۆکەیان بخەنە قاڵبی { َوَجاُءوا َعىَلَٰ قَِميِصِه ِبَدم  كَِذب  } 

کەیان ەت بکات بەدرۆ باوکیان قەناعڕاستیەوە و باوکیان باوەڕ پێبکەن و 

نازانن زۆرجار مرۆڤی ، هاتن بەحساب زۆر زیرەکن، سیناریۆیەکیان ڕێک خست

لە هەموو ، تاوانبار بەڵگەی تاوانبارێتیەکەی لە قسەکانی خۆیدا دەست دەکەوێت

یان ێە پێش فڕێی بەنە ناو بیرەکە ئێ لیوسف تەنها کراسێکی یوسفیان هێنایەو 

و لەوالشەوە چون ئاژەڵێکیان ێکیان هێناوە تی ئێستا کراسداکەنی بەسەالمە

سەربڕی و خوێنێکی درۆیینەیان لەکراسەکەی یوسف دا و کراسەکەیان خوێناوی 

کرد وتیان ئەی باوکە ئەوەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە یوسف گورگ خواردی و 

یەکێک لە پێشەوایانی ، کاتێک کە گورگەکە دەیخوارد ئەمەش خوێنی یوسفە

دیارە ئەو گورگە زۆر بە ڕەحم بوەو کراسەکەی نەدڕاندوە  :لەف دەفەرموێتسە

واتە بەس یوسفی خواردوەو نەهێشتوە کراسەکەی بدڕێت کراسەکە زۆر بەجوانی 

تاوانبار و زاڵم و  ؛ چونکەئەوەیان نەبو واتە عەقڵی، و بەسەالمەتی ماوەتەوە

ێت ێڵبهێدوای خۆی جەکات کە شوێنەوارێک لەخوێنڕێژ ئیلال خوای گەورە واد

ئێ هەر نەبوایە تۆزێ کراسەکەتان دڕاندبایە ، وەی بزانرێتەببێتە بەڵگە بۆ ئ

بۆئەوەی بزانرێ کاتێ کە قەپی پیاکردوەو خواردویەتی دڕاندویەتی نا ئێستا بەس 

کراسێکی سەالمەت بەس خوێنی پێوەیە هیچ نەدڕاوە ئەمە نیشانەیەکی گەورەیە 

کراسەکەیان پێ ان سەربڕیوەو نیە ئاژەڵێکی خوێنەکەش درۆیە خوێنی مرۆڤ

  .خوێناوی کردووە

یەکەی کرد زبەاڵم یعقوب کە سەیری قە{ قَاَل بَْل َسوالَْت لَُكْم أَنُْفُسُكْم أَْمرًا} 

بەڵکو  فەرموویتێگەیشت ئەم باسە دروست کراوە و درۆیە شتێکی تر لە ئارادایە 

زانم بەس چیە من ناخۆتان شتێکی بۆ ڕازاندونەتەوە کە بیکەن ئەو شتە  ناخەکەی

ئەگینا ئەمەی باسی دەکەن شایەنی باوەڕ ، بۆ ئەوەی یوسف لەمن جیابکەنەوە
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بەاڵم باوکیان ، بەڵگەیان کراسێکی خوێناویە، حاڵەتیان بە گریانەوەیە، نیەن پێکرد

ئێوە  فەرمووی درۆیینەکەشیان بە بەڵگەنە بەحاڵەتی گریانەکەیان و نەنەخەڵەتا 

نە چیە نازانم حاکمیش کە بۆ ڕازاندونەتەوە و کردوتا ناخە پیسەکەتان شتێکی

بۆیە کەهیچ ، بەڵگەی نەبێت لەخۆیەوە ناتوانێت حوکم بەسەر بەرامبەردا بدات

 بەڵگەی نەبوو یعقوب لەسەر ئەوەی کە ئەوان کوشتویانە یان شتێکیان لێ کردووە

 . فەرمووی

، ئارامگرتنێکی جوان ئەوەی لەسەر من پێویستە ئارام دەگرم{ فََصرْب  َجِميل  } 

ی لەقەدەری جوانیش ئەوەیە کە سکااڵ بۆالی مرۆڤ ناکەیت وە بێزار  ئارامگرتنی

ێ ڵی گەورە وە کەشتێکت بەسەر یەت مەبەقەدەری خوا خوا دەرنابڕیت و ڕازی

وهللا من شایستەی ئەوە نیم کە بەسەرم هاتوە ئەبێ بڵێی لەوەیە بەهۆی 

مبێ لەوەیە هۆکار خۆمبم لەکاتێکیشدا کەمتەرخەمی خۆمبێ لەوەیە تاوانی خۆ 

 ئەگەر سەد لەسەدیش بەرامبەرەکەت زاڵمبێ بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا تەزکیەی

یان شەهید ەکاتێ کە مورشیکەکان لە غەزوەی ئوحود حەفتا صەحاب، خۆت مەکە

اون واش خوای گەورە دەفەرموێت کرد ئێ بەدەستی مورشیکەکان شەهیدکر 

کەواتە ئارامگرتن ، وەکتان کرد کە بوو بەهۆی ئەمەی خۆتان بکەن ئێوە کارێۆ ل

رگەڕانی وە،هماڵسوتان ،زەرەرە لە مامەڵە ،ئەوەیە کەتۆ شتێکت بەسەردێت فەقیریە

هەرچیبێ صرب جمیل ئەوەیە سکااڵی خوا الی  ،بەاڵیە ،نەخۆشیە،سەیارەیە

نەخێر بەڵکو سکااڵی خۆت الی خوا بکە وە سکااڵی ، خەڵک نەکەیت

 . بکەخەڵکیش الی خوا

خوا و پشت  من خۆم دەدەمە دەست ﴾18﴿{ تَِصُفونَ  َما َعىَلَٰ  الُْمْستََعانُ  َوهللااُ } 

وە خوای گەورەیە ، هانا دەبەم بۆخوا ،وسکااڵ دەکەم بۆالی خوا، دەبەستم بەخوا

کەس فریای من  چونکە ؛هانکە ئەو زاتەیە کە داوای یارمەتی لێ دەکرێ بەتە
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بکات خوانەبێ تەواو خۆم  صیبەتە ڕزگارمناکەوێت کەس ناتوانێ لەو مو 

ی بردنی من بەس بۆ خوایە لەسەر وە داوای یارمەت، تەسلیمی خوای گەورە دەکەم

ا کۆتان کردۆتەوەو ئەو هەموو درۆیەی کەو ، ەصفەی کەوا ئێستا ئێوە دەیکەنو ئەو 

ئەوانە هەموی بۆ خوا لێدەگەڕێم خوای گەورە بەتەنها بەسە بۆ ڕێکتان خستوە 

ڕاستیەکان دەربخات و بۆ ئەوەی یارمەتیم بدات وە بۆ ئەوەی ڕوی  ئەوەی

ربخات لەمە ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت مرۆڤی موسڵامن سەقینەی ئێوەش دەڕا

 ؟کاتێ بەاڵیەک یا موصیبەتێکی بۆ یەت چیبکات

واتە لەومەی خۆمان ، ەین الی خواكشت خۆمان تۆمەتباربهەموو پێش 

 خۆم کرد خوایە من هەڵەمکرد تاوامنکرد بکەین خوایە من ستەمم لە نەفسی

دەبم  لە زەرەرمەندان من کە ڕەحمم پێنەکەیت و لێم خۆشنەبیخوایە 

کێشەکەشامن لەگەڵ خەڵک بەوە دەبێت بە چاکبونی پەیوەندیامن لەگەڵ خوا 

ارانتدا بەخوا يبەخوا کە خوا سەرت نەخا بەسەر نە چونکە ؛چارەسەر دەبێ

بەوەی کەتۆ بەسەر نەفسی خۆتدا  ؟سەرناکەوی چۆن سەرت دەخات

رە سەربکەویت و ملکەچی خوابی و پشت بەخوای گەورە ببەستی خوای گەو 

لەدوای لەیەکێک لە ریوایەتەکاندا دەفەرموێت ،کارت ئاسان دەکات ان شا ءهللا

ئەیانویست بیخەنە ناو  شا وێڕایان دەک وەی براکانی یوسف زۆریان لێداوەئ

وتیان سەیرە ئێمە ، -ملسو هيلع هللا ىلص- بە لێویدا هات کبیرەکەوە یوسف زەردەخەنەیە

  !لێامنداویت و ئەتخەینە ناو بیرەوە تۆش پێدەکەنیت و دڵت خۆشە

دێت جاری واهەبوو بەخەیاڵمدا دەهات ەیوسف دەڵێ نا من سەیرم لەو 

دەموت من یانزە برام هەیە کەس ناتوانێت زوڵم لەمن بکات دڵم بەوە خۆشبوو 

کەچی ئێستا یانزە براکەمن دەیانەوێ ، ورەترەگلەخۆم  مکەمن خاوەنی یانزە برا

بکوژن وە دەیانەوێ بخەنە ناو بیرێکەوە بەهەرحاڵ ئەم قسانە هیچ دڵی 
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وە بەهەواڵێکی  ،ێستا لەناو بیردایەبراکانی نەرم نەکرد فڕێیان دایە ناو بیرەکەوە ئ

گەڕانەوە بۆالی باوکیان وە کراسێکی درۆییەیان هێناوەو خوێنێکی  درۆ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ەیان پێدا کردوەو کە گوایە ئەمە خوێنی یوسفە نیدرۆی

َذا ُغََلم   ۖ  َوَجاَءْت َسيَّاَرة  َفأَْرَسلُوا َوارَِدُهْم َفأَْدََلَٰ َدلَْوُه   َقاَل يَا بَُْشَىَٰ َهَٰ

وُه ِبَضاَعة   ۖ   ُ َعلِيم  ِِبَا َيْعَملُوَن ﴿ ۖ  َوأََِسُّ  ﴾ 19َوَّللاَّ

اروانێکی بازرگانی کە ئیشیان دەفەرموێت کخوای گەورە { َوَجاَءْت َسياارَة  } 

ئەوەبو لەواڵتێکەوە بۆواڵتێکی تر دەگەڕان و لەشارێکەوە بۆشارێکی تر 

و  دەڕۆیشنت بۆ بازرگانی گەڕۆک بوون گەیشتنە نزیک ئەو شوێنەی کە بیری لێیە

 . یوسفی تێدا فڕێ دراوەبیرەی ئەو 

ەوە،ئەوبیرەی نەوەی ئاو بیرێکی دۆزیکابرای نێردراو بۆدۆزی{ فَأَرَْسلُوا َوارَِدُهمْ } 

 . کەیوسفی تێدا فڕێدراوە

سەتڵەکەی شۆڕ کردەوە بۆناو بیرەکە بۆ ئەوەی ئاو دەربێنێت بۆ { فَأَْدَلَٰ َدلَْوهُ } 

خوارەوە یوسف دەیبینێت دڵخۆش  کاتێ سەتڵەکە دەگاتە، خۆی و بۆ کاروانەکە

تێکی ۆڤیش کە شهەمیشە مر ، توند دەست دەگرێت بەسەتڵەکەوە -ملسو هيلع هللا ىلص- دەبێت

شۆڕکردەوە کە قورس بوو دەڵێ دیارە ئاوی تێچوە ئێستا هەست دەکات 

سەتڵەکەی زۆر قورسبێت کەواتە بەدڵنیاییەوە سەتڵەکە پڕ لەئاو بووە ڕایدەکێشێتە 

دەبێتەوە دەبینێت مناڵێکە چ مناڵێک یوسف سەالمی خوای سەرەوە کە نزیک 

ت بە دوو بەشەوە نیوەی هی لەسەربێت ئەگەر جوانی هەموو مرۆڤەکان بکەی

ئێستا منداڵێک دەموچاوی ، یوسف بوە واتە مناڵێکی ئەوەنە جوان بوو

کاتێ کە ئەوەی بینی وتی مژدەبێ ئەی هاوەڵەکانم ، دەدرەوشێتەوە دەڵێی مانگە
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 بەڵکو قەزیەکە تەنها ئەوەنیە ئاومان دەست کەوتبێت ەر ێکم دۆزیەوە لێمن مناڵ

  اتە دەرەوە بەهۆی سەتڵەکەوەئەو بیرەدا هئەوە لەناو  يشمناڵێکی جوان

وُه ِبَضاَعةً }  واتە ئەو  کاروانەکە قەزیەکەیان شاردەوە تا کەشف نەبێت{ َوأرََس 

ی و گەورەکەی خۆی کەسەی کە سەتڵەکەی شۆڕکردەوە لەگەڵ بەرپرسەکەی خۆ 

یوسف ، بۆ فرۆشنت بۆ ئەوەی سودمەندبن لێی کە یوسف بکرێت بە شتو مەکێک

  ۆشنتفر  بۆ دانرا

ُ َعلِيم  ِبَا يَْعَملُونَ }  خوای پەروەردگار تەواو زانایە بەوەی کە  ﴾19﴿{ َوهللاا

ئێستا کاروانەکە دەیکاو بەوەی کە براکانی یوسف کردیان و ئێستا خەریکن 

ەن بە کۆیلەیەک و بیفرۆشن و وەکو کااڵیەک مامەڵەی لەگەڵ بکرێت یوسف بک

و وە ببێت بە پێغەمبەرێک ببێت بە هیدایەتکار لەکاتێکدا خوای گەورە یوسفی دانا

ئوممەتێک کەچی ئێستا چۆن مامەڵەی لەگەڵ دەکەن خوای  ڕێنامیی کاری

ئەی بۆ هێشتی لیمە ەکە خوای گەورە عبڵێ لەوانەیە کەسێک ، گەورە ئاگای لێیە

دەڵێین ئەمە بۆ  -ملسو هيلع هللا ىلص- بۆ ڕێگەیدا وا لە خۆشەویستەکەی و پێغەمبەرەکەی بکرێت

ین دونیاش دونیای تاقیکردنەوەیە خوای تێبگەین کە ئێمە لەدونیادا ئەوەیە ئێمە

تاقیت دەکاتەوە بەخۆشی ئایا ، گەورە هەمومان تاقی دەکاتەوە بەجۆرەها شێواز

اقیشت دەکاتەوە بەناخۆشی ئایا ئارام سوپاسی خوا دەکەیت لەسەری وە ت

نەوەکە دەگریت لەسەری لەهەردوالیەنەکەشدا کە سەرکەوتوو بیت لەتاقیکرد

پلەت پێی بەرزدەبێتەوە الی خوای گەورە خۆشەویست دەبیت الی خوای گەورە 

خوای گەورە وشایستەی بەهەشت دەبیت الی خوای  ڕێز لێرناو دەبیت الی

وهەشە لەتاقیکردنەوەی ، ردنەوەی خۆشی دەرناچێتبەاڵم هەیە لەتاقیک ؛گەورە

دوکی دەردەچێت هەشە لەهیچیان دەرناچێت هەشە لەهەر  ،ناخۆشی دەرناچێت

هەژارە خواپەرستە کەخوای گەورە تۆزێ تاهەیە ، بگێڕێخوای گەورە لەوامنان 
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ەو هەیە بە پێچەوانەوە تا دەوڵەمەند ،ماڵی پێدا یاخی دەبێت لەخوای گەورە

بوو  کەتوشی ناخۆشیەک یان نەخۆشیەک ماسی خوا دەکات بەاڵ هەیەتی سوپ

و  ست دەکات بەکوفر کردنیاخی دەبێت لەخوا ودەیاتوشی فەقیرییەک بوو 

بێ غلەشت سا بەخوا ؛ین ئێمە لەتاقیکردنەوەدایندەبێت بزان ،ناڕەزایی دەربڕین

، ن نائەوە تاقیکردنەوەیە بزانرێ سوپاسی خوا ئەکەی و گوێڕایەڵی خوا ئەکەی یا

ئارام دەگریت کەخوای گەورە بەهۆی ئەو  کە نەخۆشیشیت هەر تاقیکردنەوەیە

ت دەسڕێتەوە ئارام دەگریت یان نا بۆیە دەڵێین خوای نەخۆشیەتەوە تاوانەکان

بەاڵم ار چاک زانایە بەوەی کە ئێستا بەرامبەر بەیوسف دەکرێت پەروەردگ

ستا لەتاقیکردنەوەیەکدان زۆر براکانی یوسف ئێ ،وەدانهەمویان ئێستا لەتاقیکردنە

  ؟باوکی یوسف لەتاقیکردنەوەدایە ئارام دەگرێت، قورسە

فصرب جمیل یعقوب بڕیاریدا ئارامێکی زۆر جوان  فەرمووی بەڵێ ئەوەتا ئەو

 ئەی یوسف بێ ئومێد دەبێت لە ڕەحمی خوا یان بەردەوام ئومێدی بگرێت

  ؟بەخوای گەورەیە

و ڕێگا  ڕێگا نەدا کەس نەخۆش بێت کەواتە ئەگەر خوا، تاقیکردنەوەیەهەموی 

ەر ڕۆژی دوایی نەدا هیچ ستەمکارێک هەبێت کەواتە ئێمە لەدونیادا نین یەکس

دونیاش شوێنی تاقیکردنەوەیە کێ دەردەچێ ، هات و ڕۆژی تاقیکردنەوە ڕۆی

 تیایدا! 

ژایی ردنەوەوە بەدرێاین بەجۆرەها تاقیکهەموو ڕۆژێک ئێمە لەتاقیکردنەوەد

 .تەمەنیشامن هەر لەتاقیکردنەوەداین

ْوُه ِبَثَمٍن بَْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوكَانُوا ِفيِه   ﴾ 20ِمَن الزَّاِهِديَن ﴿َوََشَ
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ْوُه ِبثََمن  بَْخس  }  یوسفیان بەو کاروانە بازرگانیە  -ملسو هيلع هللا ىلص- براکانی یوسف{ َورَشَ

براکانی یوسف تەماشایان ، بیرەکە یوسفیان دەرهێناکە کاروانەکە لەناو ، فرۆشت

ئنجا کە ، دەکرد بزانن کەس یەت بۆالی بیرەکە و کەس یەت دەری بێنێت

لەکەمیندان بۆ ئەوەی دڵنیابن کە ، ڕێتەوە بۆالی باوکامندەرهاتەوە ناکا بگە

یوسف کۆتایی پێ بێت و نەگەڕێتەوە جارێکی تر جا چەند ڕۆژ ماوەتەوە لەناو 

کاروانەکە هاتن و یوسفیان دەرهێنا براکانیشی ، قورئان باسی نەکردوە بیرەکە

 ە ڕایکردبووان ئەمە کۆیلەی ئێمەیلەدوورەوە چاودێرن کە بینیان بەپەلە هاتن وتی

ئەی دەستان خۆشبێت کە دۆزیتانەوە دیارە لەناو ئەوبیرە  ئەوە چۆن دۆزیتانەوە؟

ەکات باشە قەیناکات پێتان خۆی شاردۆتەوە کەچی وای زانی لەدەست ئێمە ڕاد

ئێستا لەوەیە بڵێن ئەی بۆ یوسف نەی وت ئەوان برای منن ئەوان ، دەفرۆشین

  ؟ەیەڕاست ناکەن کە دەڵێن ئەوە کۆیلەی ئێم

ڕوی ڕاستەقینەی براکانی خۆی ناسی زانی کە براکانی لەوەدان کە  چونکە

؛ ڕاست ناکەن لەناوی ببەن ئێستا بێدەنگە کە دەڵێن کۆیلەمانە بێدەنگە ناڵێ

دەست دەترسێ کە کەشفی بکات و بڵی برامن کاروانەکە دەیدەنەوە  چونکە

 ؛رەیەەنگە لەو زوڵمە گەو کوژن بۆیە یوسف بێدیب لەوەیەبراکانی و دواتر براکانی 

براکانی ئێستا بەکۆیلە لە قەڵەمیاندا ئەویش لەترسی ئەوەی کە نەیکوژن بێدەنگە 

 . ناڵێ من برایان نیم

بەنرخێکی زۆر کەم فرۆشتیان بە چەن درهەمێک باشە  بەاڵم{ َمْعُدوَدة   مَ َدرَاهِ } 

  ؟بۆ

درهەمێک چیە ئەی ئەگەر ئەوە کۆیلەشتان بێت پارەی زۆر دەکات واتە چەند 

 .ێکی کەم فرۆشتیانکەنرخی کۆیلەیەک بێت بەاڵم ئەوان بۆیە بە نرخ
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ئەوان هەر نەیاندەویست ئەیانەوێت  چونکە﴾20﴿{ الزااِهِدينَ  ِمنَ  ِفيهِ  وَكَانُوا} 

ئاخر ئەوان نازانن یوسف کێیەو قەدری یوسف الی خوا ، ڕزگاریان بێت لێی

فەسیر و م ؛بەکەم نرخی دەیفرۆشن ؛یری دەکەنچەندە ئێستا ئاوا بەکەمی سە

دەیبەن ئینجا وازیان هێناو  لەگەڵ خۆیانبوونەوە کەشدەفەرموێ تەواو دڵنیا

تەماشابکەن ستەم لەدوای ستەم ئەم منداڵە ئێستا کە  ،ڕۆیشنت نەکا بگەڕێتەوە

 ،تەماشا دەکات براکانی فرۆشتیان ئێ زانراویشە کە فرۆرشا واتە بو بەکۆیلە ئیرت

  ؟ڕۆیشتوە قۆناغێکی ژیاندا بە چلەداهاتوداخوا پێغەمبەرێکی 

وە بەنرخێکی زۆر کەم فرۆرشا ئەمە ئەوەمان  بەو قۆناغەدا کە کرا بە کۆیلە

ئەوەت فێردەکات کە لەناخۆشیدابویت بێئومێد ، فێردەکات کە دونیا یەک قۆناغ نیە

ت ئەوەت فێردەکات کەتۆ ەمەبە لە ڕەحمی خوا وامەزانە خۆشی بەدوادانای

، تر ناخۆشی نەبینیوە وانەزانی خوا ڕقی لێتە اخۆشیدابویت وابزانیت کەسیلەن

تا کرا بەکۆیلەو فرۆرشا سئەوەتا خۆشەویستی خۆیەتی و پێغەمبەری خۆیەتی ئێ

حەتیەکان لەدوای ناڕەحەتی خۆشی دێت ەرۆڤ ئارامی هەبێت لەسەر ناڕ مکەواتە 

  .هللا ن شاءإ 

َعََسَٰ أَْن يَْنَفَعَنا أَْو   اِلْمَرأَتِِه أَكْرِِمي َمثَْواهُ َوَقاَل الَِّذي اْشََتَاُه ِمْن ِمْصَ 

ا  لَِك َمكَّنَّا لِيُ  ۖ  نَتَِّخَذُه َولَد  وُسَف ِِف اِْلَْرِض َولُِنَعليَمُه ِمْن تَأِْويِل َوكََذَٰ

ُ َغالِب  َعََلَٰ أَْمرِِه َولََِٰكنَّ أَكََْثَ النَّاِس اَل يَْعلَمُ  ۖ  اِْلََحاِديِث   ﴾ 21وَن ﴿َوَّللاَّ

ڕێ کەبەرەو ەئێستا کاروانەکە کەوتنەو ، کڕدرا بەنرخێکی كەم -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف 

یوسفیان وەک کۆیلەیەک لەگەڵ ، مرصدەڕۆیشنت لە فەڵەستینەوە بەرەو  مرص

خۆیان برد ئەو کاروانە بازرگانیە بەئومێدی ئەوەن پارەیەکی زۆریان بۆ بکات 

یش داوای نرخێکی مرص لەو مرص گەیشتنە ، هەرچەندە بەنرخێکی کەم کڕیویانە
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وەزیرە گەورەکانی پێی کڕدرا وەزیرێکە لە مرصوا زۆریان کرد کە تەنها گەورەی 

زۆر جوان و ئاقڵ و ڕێکو پێک بوو بۆیە نرخێکی زۆریان  چونکە ؛،مرصپادشای 

 ،کڕی مرصکەسێکی ئاسایی نەیتوانی بیکڕێت بۆیە عەزیزی داواکرد لەسەری 

{ تاِخَذُه َولًَداأَكْرِِمي َمثَْواُه َعََسَٰ أَْن يَنَْفَعَنا أَْو نَ  ِمْن ِمرْصَ اِلْمَرأَتِهِ  َوقَاَل الاِذي اْشرَتَاهُ }

ئەو کەسەی کە کڕی و هێنایەوە بۆ ماڵەوە بەخێزانی خۆی وت ڕێز  مرصگەورەی 

و بۆی زۆر لەم کۆیلەیە بگرە جێگاو ڕێگاو شوێنی حەوانەوەی بۆ ئامادە بکە

زی لێ بگیرێ بەشکو سودمان پێ یستەی ئەوەیە ڕێئەم کۆیلەیە شا چاک بکە

م ئەم بەباشرتین شێواز دەوری کۆیلە چ کارێک دەکات بەشک، بگەیەنێت

لەوە زیاتر ئومێدی شتی یاخود ، کۆیالیەتی ببینێ و خزمەمتان بکات لەماڵەوە

ئێمە مناڵامن نیە بەڵکو  ؛ چونکەبیکەین بەمناڵی خۆمانگەورەترم پێیەتی یان 

اڵی خۆمان مامەڵەی لەگەڵ ەڵامن و ئەوەندەمان خۆشبوێت وەکو منبگونجێ لەگ

وە وەکو کۆیلەیەک  -ملسو هيلع هللا ىلص- فعال ڕێزی زۆریان لەیوسف گرت، هدەکەین ئەوکات

لَِك َمكاناا لِيُوُسَف } سەیریان نەکرد بەڵکو وەک کوڕی خۆیان سەیریان دەکرد وَكََذَٰ

چۆن ئێستا لەدەستی  ئنجا خوای گەورە دەفەرموێت بەو شێوازە{ ِف اأْلَرِْض 

کرد ئێستا هێنامان ارمان کرد و چۆن لەناو بیرەکە ڕزگارمان ستەمی براکانی ڕزگ

ڕێزی لێدەگیرێت ئا بەو شێوەیە  مرصلەماڵی وەزیرێکی بەدەسەاڵتی دەوڵەمەندی 

یوسف  ،ەاڵتی پێ بدەینکاروبارمان بۆ ڕێک خست لەزەویدا کە تواناو دەس

دەیانەوی بیکوژن و  دەدەن وکە براکانی لێی  کەمناڵێکی بچوکەو ئەوەنامێنێت

 . فڕێیبدەن

رەڕای بااڵدەستی لەزەویدا فێری سە ىبۆی{  تَأِْويِل اأْلََحاِديِث َولِنَُعل َمُه ِمنْ } 

ە ێککەواتە لێکدانەوەی خەون زانست، زانستی لێکدانەوەی خەونی دەکەین
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خەوە چی  بەهرەیەکە خوای گەورە بەکەسانێکی دەبەخشێت کە بزانێت ئەو

 . تدەگەیەنێت کۆتاییەکەی چیە و بە چ ئاقارێکدا دەڕوا

ُ َغالِب  َعىَلَٰ أَْمرِِه َولََِٰكنا أَكََْثَ النااِس اَل يَْعلَُمونَ }  زۆر جار هەیە ﴾ 21﴿{ َوهللاا

خوای گەورە دەرسێکت فێردەکات بە تەجروبەی ژیانی خۆت ئێستا یوسف 

یانزە  ێلەژیانی واقعی خۆی کە دەبین؟لەچیەوە فێری لێکدانەوەی خەون دەبێت

بۆ دەبەن ئێستا خۆی بەو ژیانەدا دەڕوات ئەستێرەو خۆرو مانگێک سوجدەی 

 وردە وردە بەرەو ئەوێ دەڕوات ژیانی کۆتایی بریتیە لە لێکدانەوەی خەونەکەی

{ ُ نایە بەتوا ار زاڵە بەسەر بڕیارەکانی خۆیداخوای پەروەردگ{ َغالِب  َعىَلَٰ أَْمرِهِ َوهللاا

فڵنە  ەرموویفخوای پەروەردگار کە ه وات، لەسەر بەجێگەیاندنی فەرمانەکانی

ئێستا یوسف ، شت دەبێ ئاوای لێبێت وای لێدێت کەس نیە ڕێ لەخوا بگرێت

پیالنی کوشتنیان  بچوکە براکانی حەسودی پێدەبەن لەماڵی باوکی وە کوڕێکی

یوسف ببێت م خوای گەورە نەخشەی بۆ داناوە کە بۆی داناوە بەاڵ 

پیالنەکەی ئەوان  و ببێ بە پێغەمبەری خوا ئێستامرص بەدەسەاڵتداری گەورەی 

  ؟سەردەگرێ یان نەخشەکەی خوای گەورە

خوای گەورە بەسەر بڕیارەکانی خۆیدا زۆر بەدەسەاڵتە بەجێی دەگەیەنێت 

پادشایەک بێت بڕیار دەردەکات بەاڵم هیچی پێ جێبەجێ  ئەوە نەبێت وەک

ئەوپەڕی  بۆ وەردگارمان بڕیاری ئەوەبێت کە لەم پەڕی دونیاناکرێت کە پەر 

ت فڵنەکەس ببێت دەبێت فڵنە کەس برێ دەمرێت بەدەسەاڵتبێ بەدەسەاڵ 

لََِٰكنا أَكََْثَ النااِس اَل و } دەبێ زەلیل بێ زەلیل دەبێ ئەوە خوای پەروەردگارە

نازانێ کەخوای گەورە ، بەاڵم بەداخەوە زۆربەی خەڵک خوا ئاوا ناناسێ{ يَْعلَُمونَ 

، ت دەیکات کەمەبەستی شتێک بێت دێتە جێئاوا بااڵدەستە کەشتێکی ویس

کەواتە ئەمە عەقیدەیەکامن دەداتێ کەمتامنەمان بەخوای خۆمان بێت کە خوای 
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پەروەردگار بیەوێ شتێ بکات دەیکات بۆیە مرۆڤ ڕو لەخوا بێت پشت بەخوا 

کەخوای گەورە لەگەڵت بێ  چونکە ؛ببەستێت داوا لەخوا بکات کە لەپشتی بێت

 ؟!؟من فقد هللا فامذا وجد..:نەبێت بۆیە زانایان دەفەرمون ئەوە مەترسی هیچت

! من وجد هللا فامذا فقد؟؟ال يشء !ال يشء وهللا ولو توهم أن الدنيا بي يديه..

 وهللا ولو أدارت له الدنيا أكتافها..

ر لەدەست چوە ئەگەوامەزانە کەست  هەرکەسێ کەخوا لەگەڵی بێت هیچ

کە خوای پەروەردگاریش لەگەڵت نەبێ ئەگەر ، هەموو دونیا لەدژت بێت هیچ نیە

موسا خوا ، هەموو دونیا لەگەڵت بێ هیچ نیە ناتوانن لە عقوبەی خوا بتپارێزن

ایەک کە بەرەو بەحرێک دەڕوات موس، فیرعەون خوا لەگەڵی نەبوو ،لەگەڵی بوو

کردە جادەیەکی وشکی پان و بەرین و حری بۆ یەتی بەڵخوا لەگە ؛ چونکەماڵ بە

زۆری لەگەڵە بەاڵم خوای  فیرعەونێک کە هێزێکی، ئیساحەت لێی پەڕینەوەبە 

لەگەڵ نیە خوای گەورە ڕێگایەکی وشکی لێ کردەوە بەحرێک و لەناوی برد 

 کاتێک کە پێغەمبەری خوا ، کەواتە مرۆڤ لەهەوڵی ئەوەدابێت خوا لەگەڵی بێت

کردوە بۆ مورشیکەکان پارەیەکی زۆریان ئامادە وتەکەدان لە ئەشکە -ملسو هيلع هللا ىلص-

 ن،ئەوکەسەی کەبیاندۆزێتەوە تا بیانکوژن کەچی ئێستا چون لەسەر ئەشکەوتەکە

 -ملسو هيلع هللا ىلص-ئەی پێغەمبەر  ێئەبوبەکرد دەڵ، لەژێر ئەوانەوە بوون يشپێغەمبەرو ئەبو بکر

ی ئەبو دەفەرموێ ئە،بکەن دەمانبیننژێرپێی خۆیان خۆ ئێستا بەس سەیرێکی 

  !ئەبێ خەفەت بخۆیتچۆن  لەهیچ مەترسە خوا لەگەڵامنە بەکر

لە مەککەیەو موژدە دەدات  -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەری خوا ، مەترسی ئەوەت نەبێ

 ێدەزان ؛ چونکەماڵ ێ دەسەاڵتە بەبدەبێ و ئاوا دەبێ لەحاڵەتێکدا کەپاشەڕۆژ ئاوا 

بەهۆکار خۆش  کە خوا لەگەڵیەتی ئومێدی پتەوە هیوای بەرزە کەواتە با دڵامن

 دڵت بەوە خۆش نەبێت کەخەڵکێکت، نەبێ دڵامن بەخوای هۆکار خۆشبێ
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خۆش نەبێت کە  دڵت، دڵت بەوە خۆش نەبێت کە کەسابەتێکت هەیە، لەگەڵە

ئەی ، تەپارەیەکت هەیە بەڵکو دڵت بەوە خۆشبێ کە یەقینت هەبێ کەخوا لەگەڵ

  ؟چۆن بزانین خوا لەگەڵامنە

 ؟ێزێچۆن بزانین خوا دەمانپار  ێن بڵامپێخۆ وەحیامن بۆ نایە تا

بەجێ بکە وهللا خوا لەگەڵتەبێ ێتۆ فەرمانەکانی خوا ج ە زانراوەئیشەک

تۆ لەکاتی ئاسایی و شێنەیدا لەکاتێکدا کە لەناڕەحەتی و ، هەرگومانت نەبێت

گات لەخوای خۆتبێت ئەوە لەکاتی تەنگانە خوا تەنگانەدا نیت خوا بناسەو ئا

  .لەگەڵتەبێ

نازانن کەخوای گەورە بڕیاری داوە یوسف بۆ { ِكنا أَكََْثَ النااِس اَل يَْعلَُمونَ لََٰ وَ } 

ن تەواو یوسفامن فرۆشت و ێک بەرێت ئێستا بەعەقڵی خۆیان دەڵچ بەرزیە

ەودوا باوکامن بەس ئێمە کردمانە کۆیلەو کۆتایی پێهات نەجامتان بوو تەواو لەم

ی نیشانەورە داویەتی و لەخەوەکەیدا نازانن ئەو بڕیارەی کەخوای گ، دەبینێ

  .جێیوسفی دا دەبێت بێتە

ُه آتَْيَناُه ُحكَْم  َوِعلَْم   لِ  ۖ  َولََمَّ بَلََغ أَُشدَّ َك نَْجِزي الُْمْحِسِننَي َوكََذَٰ

﴿22﴾ 

هُ }  ەمان بۆ دەکات کە یوسف خوای پەروەردگار باسی ئەو لێرەدا { َولاَما بَلََغ أَُشدا

هێزی الشەو عەقڵ و بیر  کامڵێتی و تەواوێتیە تەمەنی ت و دەگاتێگەورە دەب

عیلم هەندێ لە ئەهلی ، دوو شتامن پێ بەخشی{ آتَْينَاُه ُحْكاًم } ،کردنەوە

زانستیشامن پێبەخشی { َوِعلاًْم } کی تەواو وەێواتە تێگەیشتن{ ُحْكاًم } دەفەرمون

؛ ێ بە پێغەمبەرلەم ئایەتەدا باسی ئەوەناکەن کەبوب نبەاڵم زۆرێک لە موفەسیرەکا

ە بەاڵم خوای پەروەردگار پێش ئەوەی مرص جارێ هەر لەماڵی گەورەی  چونکە
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کە بتوانێ حوکم بکات ر پێشەکی دوو شتی تری پێبەخشیوە بیکات بە پێغەمبە

خەڵک وە بەم شێوەیە هەروەک چۆن پاداشتی  لەناو خەڵک و بڕیار بدات لەناو

لَِك نَْجِزي } بەخشی یوسفامن دایەوە بەوەی کە حکم و عیلمامن پێ وَكََذَٰ

جگە  پاداشتی چاکەکارانی تریش دەدەینەوە شێوەیەبەم ئا  ﴾22﴿{ الُْمْحِسِنيَ 

 .سودی گەورەی تێدایەو لەیوسف ئەمە دو 

 ێحوکم و عیلمی دەداتت خوای گەورە هەرکەسێ چاکەکاربێ :یەکەم

ە لەوپاداشتەی کەبە یوسفی دابە هەموو چاکەکارێکی دەدات ئەوەش بەڵگەی

خوای گەورە  ؛ چونکەلەسەر ئەوەی کەنابێ ئەم ئایەتە باسی پێغەمبەرایەتی بکات

خۆ هەموو  چونکە ؛وەدەفەرموێ ئابەو شێوەیەش پاداشتی چاکەکاران دەدەینە

ان دەردەکەوێت خوای گەورە موە بۆ چاکەکارێک نابێت بە پێغەمبەر لەمە

چاکەکاری  لەپاداشتی چاکەکاری یوسف حوکم و عیلمی پێ بەخشی کەواتە

پاداشتی الی خوای گەورە هەیە بەبەڵێنی خوا ئەمەش ئامۆژگاریەکە بۆ ئەو 

کەسانەی داوای فێربونی زانست دەکەن تەنها بەوە نابێ کەتۆ طەلەبی زانست 

خوێنیت ڕاستە ئەمە هۆکارە بەاڵم لەوە گەورەترو دەکەی با کتاب لەدوای کتاب بی

چاکەکاربیت ئەگەر وابویت ئەوە هۆکاری سەرەکی بریتیە لە وەی کە کەسێکی 

عیلم زۆرە بەاڵم ئەهلی  ەلەىبط بۆچی ؛خوای گەورە ئەو پلەیەت پێ دەبەخشێت

 چونکە ؟عیلم کەمە و کەمێکی خوای گەورە عیلم و زانستی پێ دەبەخشێ

 .یە خوای گەورە ئەو پلەیەت پێ نابەخشێچاکەکارنین بۆ

یەک لەگەڵ ەکارچاک :چاکەکاری دوو جۆری هەیە ؟ئەی چاکەکاری چیە 

چاکە لەگەڵ خوا ئەوەیە کە ، و چاکەکاریەک لەگەڵ دروستكراوەکانی خوا،خوا

وا خوا بپەرستی و پەرستنی بۆ بکەی بەو شێوەیەی کە خوا دەبینیت خۆ ئەگەر 

نەشگەشتیتە ئەو پلەیە هەست بە چاودێری خوا بکەی هەست بکەیت کە خوا 
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چاکە کردن  وە ؛سەلێبکەو لێی برت کەواتە شەرمی و مراقبە بەسەرتەوە  دەتبینێت

ریان بۆ بکەی قسەی خێ و لەگەڵ خەڵکدا ئەوەیە کە ڕوت گەشبێ لەگەڵیان

ئەزیەتی موسڵامن نەدەیت و ناڕەحەتیان نەکەیت ئەوەندەی کە لەتواناتدایە 

چاکەکاربیت لەگەڵیان چیت بۆخۆت پێ خۆشبێت ئەوەشت بۆ برای موسڵامنت 

رە دەتگەیەنێت بەو تیادا بێت خوای گەو ئەو دو چاکەکاریەت ، پێ خۆشبێت

 .وکم و عیلمت پێ دەداتپلەیە وە بە ئەندازەی چاکەکاریەکەت خوای گەورە ح

واتە ئەی  -ملسو هيلع هللا ىلص-محمدی تێدایە  دڵدانەوەی پێغەمبەرئەم ئایەتە  :سودی دووەم

لەالیەن نزیکرتین کەسانی قەومی خۆی ئەزیەت درا  -ملسو هيلع هللا ىلص-ببینە یوسف د محم

ناو بیرەوە وەکرا بەکۆیلەو بە نرخێکی زۆر کەم  هوە خرایوەهەوڵی کوشتنی درا 

خوای گەورە ویستی بیپارێزێ و بەرزی بکاتەوە لەگەڵ ئەوەشدا ، فرۆرشا

پاشەڕۆژ بۆ یوسف بوو دەسەاڵتی درایەو واتە بەهەمان شێوەش کەدەبینی 

ئەزیەتت دەدەن و ناڕەحەتت دەکەن و  -ملسو هيلع هللا ىلص-ەی تۆ ئەی محمد كقەومە

َوإِْذ ََيُْكُر ِبَك الاِذيَن َكَفُروا لِيُثِْبتُوَك } :وای گەورە دەفەرموێدەربەدەرت دەکەن خ

ُ َخْيُ الاَْمكِِرينَ  ُ َوهللاا ]األنفال: { أَْو يَْقتُلُوَك أَْو يُْخرُِجوَك َوََيُْكُروَن َوََيُْكُر هللاا

کوشتنت یا بۆ  ياگرتنت كاتێک کە بێ باوەڕان پیالنیان لێ گێڕایت بۆ [.30

عاقیبەت دەبێت بێن بەیعەتت پێ بدەن  -ملسو هيلع هللا ىلص-ئەی محمد  ؛ەدەر کردنتدەرب

لەگەڵ ابو بکر  -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەری خوا  ،ت تەسلیمی تۆبندەبێت هەمویان بێ

بەدزیەوە لەمەککە دەردەچن بەاڵم بەوپەڕی دەسەاڵتەوە دێتەوە فەتحی مەککە 

دەکات و هەمویان دێن لەسەر دەستی موسڵامن دەبن و بەیعەتی پێ دەدەن 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-ئێ خۆ محمد ، چۆن پاداشتی یوسفامن دایەوە کە چاکەکار بوو هەروەکو

لەو چاکەکارترە کەواتە دڵنیابە ئەی محمد خەمت نەبێت خوای گەورە پاداشتی 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-ئەم سورەتە لەمەککە دابەزیوە واتە جارێ پێغەمبەری خوا ، تۆش دەداتەوە
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 لهکە یوسفی تێدایە کەهیچ دەسەاڵت و توانایەکی نیە جاری لەو مەڕحەلەیەدایە 

لەمەککەدایەو ناڕەحەتی  -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەریش  ؛ئەزیەت دان و ناڕەحەت کردندایە

بەاڵم خوای گەورە ئەو موژدەیەی پێدەدات تۆ محسن و چاکەکاریت ئەی  دەکەن

محمد خەمت نەبێت چۆن خوای گەورە پاداشتی یوسفی دایەوە پاداشتی تۆش 

خوا گەورە یوسفی سەرخست و  ،هللا ن شاءإ دەداتەوەو عاقیبەتەکەش بۆتۆیە 

ەن و خوای گەورەش نەخشەی خۆی ئەوان فێڵ دەکڕزگاری کردلەدەستیان 

داناوە بەڕاستی خوای گەورە باشرتینی نەخشەکێشانانە بۆیە لەپاشەڕۆژ هەمویان 

 .ملکەچی تۆ دەبن

اَب َوَقالَْت َهْيَت لََك  َوَراَوَدتُْه الَِّتي ُهَو ِِف بَْيِتَها َعْن نَْفِسِه َوَغلََّقِت اِْلَبْوَ 

  ۖ  ِ  ﴾ 23إِنَُّه اَل يُْفلُِح الظَّالُِموَن ﴿ ۖ  إِنَُّه َرِّبي أَْحَسَن َمْثَواَي  ۖ  َقاَل َمَعاَذ َّللاَّ

تاقیکردنەوەی سێیەمی یوسف دەستی { َوَراَوَدتُْه الاِتي ُهَو ِف بَيِْتَها َعْن نَْفِسهِ } 

 ەمو دو  ؛بوو کە خرایە بیرێکەوەپێکرد یەکەم ناڕەحەتی کەتوشی بوو ئەوە 

ئێستا تاقیکردنەوەی سێیەم  ؛ناڕەحەتی ئەوەبوو کە کرا بەکۆیلەو فرۆرشا

ئەویش بریتیە لەتاقیکردنەوەی لەماڵی گەورەی  ،بەشێوازێکی ترەو لەجۆرێکی ترە

ێک و پێک خێزانی ڕ و بەگەنجێکی جوان و کاتێ یوسف گەورەبو ب ،مرص

ەک خۆی دەیەوێت بە هەر شێوازێک بێت و وه عاشقی یوسف بوە  مرصگەورەی 

لێبکات و یوسفیش عاشقی بێت یاخود هەرنەبێ یوسف تەسلیمی بێت و 

ی دانا بۆ ڕۆژێکیان نەخشەیەک ؛بەقسەی بکات بۆ بەجێهێنانی ئارەزوەکانی

وە  ؛یوسفی بانگکرد بۆ ژوری خۆی و خۆی ڕازاندۆتەوە، گەیشنت بە ئارەزوەکانی

َراَوَدتُْه الاِتي ُهَو ِف بَيِْتَها َعْن نَْفِسِه َوَغلاَقِت وَ } ،دەرگاکانیشی هەمووی داخست

لەماڵیانە زۆر بەنەرمی و  ئێستا ئەو ئافرەتەی کە یوسف{ اأْلَبَْواَب َوقَالَْت َهيَْت لََك 
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دیقەت ، فێڵویەوە داوا لەیوسف دەکات کە زینای لەگەڵ بکات نازوناسکی و 

ئەمە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەبونی ، انەاڵیێ ئەو ئافرەتەی کە یوسف لەمڵبدە دە

یوسف لەماڵیاندایەو مێردی ئەو ژنەش  چونکە ؛پیاوی بێگانە لەماڵ ترسناکە

وەزیرێکە ڕۆژانە دەبێ بڕوا بۆ وەزارەتەکەی و ماڵ جێ دەهێڵێ با ئەو پیاوەی کە 

پێغەمبەرێکی خواشبێت ئەو سەالمەت دەبێت بەاڵم با لەماڵیشە یوسف بێت 

ان طئەو پیاوە لەو ماڵەدایە شەی چونکە ؛ئێستا سەیر بکە ،ت نابێتمەژنەکە سەال 

ئافرەتەکە کە یوسفی  ستاێئ{ َوَغلاَقِت اأْلَبَْواَب } ،فێڵی لێکردوەو زاڵ بوە بەسەریدا

بانگکرد دەفەرموێ تەواو هەموو دەرگاکانی داخستوە کەواتە چەند دەرگایەک بوە 

ە هەرچی دەرگاش هەیە داخراوە رەتئافئێستا یوسف لەژورێکدایە لەگەڵ ئەو 

وەرە لێم نزیک  ڵێف دەکات کە زینای لەگەڵ بکات دەئافرەتەش داوا لەیوس

{ َوقَالَْت َهيَْت لََك } خۆی بۆ عرض کرد ؛پەنا بەخوابەرەوە وەرە زینام لەگەڵ بکە 

لێرەدا دەبینین ئەم ئافرەتە بەسێ شێواز بەرەو یوسف  ،ێ وەرە پێشەوەڵجا دە

و کردمنایشی بۆ خۆی ، ێ یوسف کاری خراپەکاری لەگەڵ بکاتیەو دە ڕۆشتوەو

وەخۆی یوسفی بانگکرد بۆئەوەی ، وەخۆی دەرگاکانی داخست، کرددەرخست 

ئەگەر یوسف ملکەچی بوایە ئایا کەواتە ، کاری خراپی لەگەڵ بکات پەنا بەخوا

النەی کە یسائەئەو ئسلوبو و  ؛ چونکەنەخێر ؟هیچ مەترسی لەسەر یوسف دەبوو

هۆکارەکان  ون بۆ ئەوەی یوسف توشی خراپەبێ کە توش نەبو پێویست بو 

دەرگاکان داخراون مەترسی  لەوهۆکارانە ،زۆربوون کەوابکات یوسف توش بێت

ئافرەتەکەش خۆی داخوازی  لەوهۆکارانە وە ؛ئەوەی نیە کەس بێت و بیانبینێت

ە ئافرەتی ئەو ێتە بڵێم بڵبەو ئافرە دەکات نەک کوڕە شەرم بکات ئایا من

ئافرەتەکەش ئافرەتێکی  لەوهۆکارانە ؛فرەتەکە خۆی داوا دەکاتابەڵکو ئ!ڕازیبێت

کەم نیە خاوەن پلەو جوانیە و ژنی وەزیرە کەواتە بەهۆی پلەکەیەوە یوسف 
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هۆکارێکی تر ئەوەیە کە یوسف گەنجە ، لەکەس ناترسێت کەبێ سزای بدات

کی تر ئەوەیە کە یوسف ارێهۆک ،ئارەزوی ئافرەتی نەبێت پیرێک نیە کە بڵێین

لەواڵتی غەریبیە لەواڵتی خۆی نیە کە بڵێ عەیبەو کە کەشف بم ئەوکاتە حەیامان 

 یوسف کۆیلەیە ئەوەی کە لە ئازادێک بە عەیبهۆکارێکی تر ئەوەیە  ،دەچێ

ت وە لەگەڵ ئەوەشدا کەسی لێنیەو کەس ێدەگیرێت لەکۆیلەدا بەعەیب ناگیر

وە ئەو ئافرەتەش گەورەی یوسفە ئێستا  ؛فرەتەیەنایانبینێت بەس خۆی و ئەو ئا

کۆیلەی ئەو  ؛ چونکەکەواتە بڕیاری لەدەستی خۆیدا نیە فرمانی پێدەکات بەزۆری

کەواتە زانیامن لەچەند ڕوانگەوە ئاسانکاری کراوە بۆ ئەوەی یوسف ، تەیەەئافر 

پەنا دەگرم  {قَاَل َمَعاَذ هللااِ } :تیتوشی خراپە بێت بەاڵم وەاڵمی یوسف ئەوەیە و 

ئەوەمان بۆ  وهەمەل ؛بەخوا لەوەی وەاڵمت بدەمەوە و ئەوەی تۆ دەتەوێ من بیکەم

کەخوای گەورە نەتپارێزێ ،دەردەکەوێ کەخوا پەنات نەدا بەخوا پەنا نادرێیت

بۆیە مرۆڤ پشت بە جگە لەخوا نەبەستێ هەتتا خۆشت ، بەخوا ناپارێزرێیت

 م..هتد کاریگەری.و نوێژم هەیەوتێگەیشتوم من بە تەقوام من شەنەڵێی من 

سف یەکسەر بۆیە یو ،ناکات نا کەخوا نەتپارێزێت کاریگەریت لێ دەکاتێت

دەڵێ پەنا بەخوای گەورە لەوەی کەمن ئەو کارە ، تێدەزانێت پەنا بەکێ بگر

{ َرب  أَْحَسَن َمثَْوايَ إِناُه } دوەمیان، یادەلەو خوای یەکەمیان لەترسی خوا  ؛بکەم

 ئەو، رب بەمانای گەورە دێت ئەڵێ مێردی تۆ ئەی ژنە گەورەی منە لەبەروەفا

بۆ من دانا وباشەیەکی زۆری  جێگاو ڕێگایەکی باشی،ڕێزێکی زۆری لەمننا

چۆن بێ وەفایی بکەم ،من کردوە چۆن من سپڵە دەرچم بەرامبەری ڵلەگە

کەزاڵم و بەڕاستی ئەوانەی  ﴾23﴿{ الظاالُِمونَ إِناُه اَل يُْفلُِح } ،بەرامبەری

وە کەمن ئەوکارە ، سەرفرازو سەرکەوتو نابنئەوانە بێوەفان و سپڵەن  ستەمکارن
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بکەم ئەوە من ستەم لە گەورەکەم کردوە کە ڕێزی گرتم ئەوە ئەوکات من لە 

 .ەڕۆژی بۆ نابێ و سەرفرازنابێ ستەمکاران دەبم وە ستەمکاریش هیچ کات پاش

ْت ِبِه  لَِك لَِنْصَِف َعْنُه  ۖ  ىَٰ بُرَْهاَن َربيِه ْواَل أَْن َرأَ َوَهمَّ ِبَها لَ  ۖ  َولََقْد َهمَّ كََذَٰ

وَء َوالَْفْحَشاَء   ﴾ 24إِنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا الُْمْخلَِصنَي ﴿ ۖ  السُّ

ْت ِبهِ } ،بەم شێوەیە یوسف وەاڵمی ئەو ئافرەتەی دایەوە بەاڵم { َولََقْد َهما

نەبوە بەکرداری هەوڵی دا خۆی قەزیەکە نەوەستاوە ئێستا ئەو ئافرەتە بێئومێد 

یوسفیش وەکو { َوَهما ِبَها} ،فەوە یوسف ڕاکێشێ بۆ خۆیبخاتە باوەشی یوس

پیاوێک کە هەموو پیاوێک خوای گەورە شەهوەتی لەدڵدا دروست کردوە 

ئەگەر بەڵگەو نیشانەی لەالیەن { ب هِ أَْن رَأَىَٰ بُرَْهاَن رَ لَْواَل } خطورەیەک بەدڵیدا هات

ە کەیوسف يیەکیان ئەوە ،دوو تەفسیر هەیە دالێرە ارەوە نەبینیبایە جخوای گەو 

خطورەی بەدڵدا هات ئەگەر لەالیەن خواوە ڕەحمی خوای بۆ نەهاتایە و بەڵگەو 

وە ، نیشانەی لەالیەن خواوە بۆ نەهاتایە کە ئەو کارە نەکات لەوەیە توش بوایە

بیری لەوە ئەویش ا ری دووەمیان واتە ئەگەر بەڵگەی خوای بۆ نەهاتبتەفسی

و کاری خراپە بکات بەاڵم مادام بەڵگەی خوای بڕوا دەکردەوە کە بەرەو ئافرەتەکە

 بیریشی لێنەکردەوەو بەخەیاڵیشیدا نەهات و خوای گەورە گەورەی بۆهات

ئایا ئەگەر ، هەردوکیان هێناوەهەردوو تەفسیرەکە هەیە ئەهلی عیلم پاراستی 

وەک هەموو  يشنەخێر یوسف ؟ردەبێتتەفسیری یەکەم بێت یوسف گوناهبا

پیاوێک خاوەنی حەزو ئارەزوە ئەو خاطیرەیە بەدڵیدا هاتووە کە ئەوەی ئافرەتەکە 

داوای دەکات دەبینێت ئەو هەموو خاڵەی کە باسامنکرد هەموی کار ئاسانیە بۆ 

رەتێکی جوان لەبەردەستێتی و خۆی ڕازاندۆتەوەو ئاف ،ئەوەی یوسف توشبێت

ە لەوالوە دەرگاکان هەموی داخراوە وعەبدێکە کەس خۆی ڕوت کردۆتەو 
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ڵێ هۆکارمان واتە کۆمە، داوای نەکردوە ئافرەتەکە داوا دەکات نایناسێت وخۆی

؛ باس کرد کەهۆکاربون ئەگەر یوسف ئەوەی بەخەیاڵدا هاتبێت گوناهە؟نەخێر

ورە لەسەر وەسوەسەی دڵ و خاطیرەی دل محاسەبەی کەس خوای گە چونکە

و مرۆڤ لەسەر ئەوە بەڵک، ە لەتوانای مرۆڤدا نیەيشوەش شتێکناکات وە ئە

یەت خراپ بێت تۆ کە ئەو وەسوەسە خراپەی کە بەدڵتالێپێچینەوەی لێدەکرێت 

تایەت بەدەم بیڵێیت و بیکەیت ئەوکاتە ڵئەوەی بەد ، بیکەیتە واقعی عەمەلی بێیت

 علیه وسلم پێغەمبەر صىل هللائەگینا حدیثی صحیحامن هەیە کە ، ۆ تاوانباریتت

َمْن َهمَّ ِبَحَسَنٍة َفلَْم يَْعَملَْها كُِتَبْت لَُه َحَسَنة  َوَمْن َهمَّ ِبَحَسَنٍة َفَعِملََها  » :دەفەرموێت

كُِتَبْت لَُه َعَْش ا إََِل َسْبعِ ِمائَِة ِضْعٍف َوَمْن َهمَّ ِبَسييَئٍة َفلَْم يَْعَملَْها لَْم تُكَْتْب َوإِْن 

«ْت َعِملََها كُِتبَ 
(5)

 ەکیلەخراپەیەک بکاتەوە نیەتی خراپەی کەسێ بیرر واتە هە 

دەنورسێت کەواتە  يشهەبێت وە لەبەر خوا واز لەو نیەتەی بێنێت بۆی بەچاکەیەک

ببێت دوایی مەیلی بۆی  لەیوسف دەکات یوسف کۆمەڵێ هۆکار دەبینێ وا ێاتک

تێکی ئەمە صیفە ئێستا لێرە، خوا دەکاتەوە وازی لێدێنێت وترسی بیر لەگەورەیی

لەبەر خوا نەیکرد  -ملسو هيلع هللا ىلص- یوسف نەک ڕەخنەبێت لەیوسف بگیرێتچاکە بۆ 

بۆیە ئەوەی کە ، ووازی هێنا ئێستا ئەوەشی بۆ بەچاکەیەک حساب دەکرێت

لەتوانای مرۆڤدا نیە خوا محاسەبەی ناکات لەسەری بەاڵم ئەوەی کە لەتواناتدایە 

وە محاسەبە دەکرێی ەئ ئەجرت هەیە و ئەگەر خراپە بکەیچاکە بکەیت 

 یوسفیش ، ریلەسە

بینا  لەنیەتدا ئەوخاطیرەیە بەسەر دڵیدا هات کە تەسلیمی واقعەکە بێت -ملسو هيلع هللا ىلص-

ەیەی گبەخوا ئەگەر ئەو بورهان و بەڵوەلەوەیە توشبوبا پەنا لەسەر تەفسیری یەکەم

 

.130صحيح مسلم:  -(5)  
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 ؟ئەی باشە ئەو بەڵگەیە چیبو کەبینی لەالیەن خوا، لەالیەن خوای گەورە نەبینیبایە

جربیل علیه السالم لەسەر شێوەی یعقوبی باوکی خۆی  :نێهەندێ لەزانایان دەڵ

پیشاندا شەرمی کرد علیه السالم ئەوە باوکم دەمبینێت چۆن شتی وابکەم یا باوکم 

بەڵگەکە شتێکی هەست پێکراوبوو کۆمەڵی  :یان دەڵێن ؛لەسەر ئەم کارە ڕازی نیە

و نە یەعقوب لێی دابێ هیچ کام لەم لەزانایانیش دەڵێن نەخێر نە یەعقوبی بینی 

بەڵگەکە ئەوەیە کە مرۆڤی موسڵامن ماوەیەکی بەسەردادێت کە ، شتانە نیە

خەریکە غافڵبێ لەخوا دوایی بیر لەخوای گەورە دەکاتەوە و گەورەیی خوا دێتەوە 

ُهْم إِنا الاِذيَن اتاَقْوا إَِذا َمسا } بە بەڵگەیئەوە بەڵگەکەیە ئەویش واز دێنێت  یادی و

يْطَاِن تَ  دار مرۆڤی تەقوا .[201]األعراف: { َذكاُروا فَِإَذا ُهْم ُمبرِْصُونَ طَاِئف  ِمَن الشا

بەرەو خراپەیان بەرێ بیر  ێان بەسەریاندا بێت و بیەو طکی شەیئەگەر وەسوەسەیە

یەکسەر خوای گەورە  !ەوە ئەوە خەریکە من چی بکەم و بەنیازی چیمدەکەن

کەواتە ، دەگرێتتی دەبینێت و لەو خراپەیە خۆی بەدوور دێتەوە یادی و ڕاس

 نەکەی توشی غەفڵەتبی،کەخوای گەورە یوسفی بەخەبەر هێنائەوەیە  هبەڵگەک

 :ەفەرموێخوای گەورە د ئەمە بەڵگەی پەروەردگارە نەکەی توشی بێ ئاگایی بیت

وَء َوالَْفْحَشاءَ } لَِك لَِنرْصَِف َعنُْه الس  وازە ەرموێت بەو شێوای گەورە دەفخ{ كََذَٰ

بەڵگەمان نیشاندا بۆ ئەوەی تاوانی گەورەی لەسەر البەرین کە زینایە توشی 

باشە لەپاداشتی چی خوای گەورە ئەوەی لەگەڵ یوسف کردو لەو کاتە ، نەبێت

و ئەو شتەی خستە دڵێوە کەپاراستی لەوەی ئەو کارە  ترسناکەدا فریای کەوت

یوسف  ؛ چونکەخوای گەورە دەفەرموێت{ ُمْخلَِصيَ إِناُه ِمْن ِعَباِدنَا الْ } ؟نەکات

کە هەڵامنبژاردون و تایبەمتان کردون  کە مخلصن و بەڕاستی لەو بەندانەی ئێمەیە

پلەی  بێگومان ؟ئەی مرۆڤ بەچی دەگات بەو پلەیە، و ڕێزێکی زۆرمان لێناون

وە بەاڵم پلەی ئەوەی کە خوای گەورە هەڵتبژێرێ بە ؛پێغەمبەران کەس نایگاتێ



 
يوسف عليه السالم تەفسیری سوڕەتی 62  

 

چەند زیاتر شاکربیت ،متقي بیت،خلص بیتمدەبێ کەتۆ لەگەڵ خوابیت 

صیفەتی باشەت تیابو ئەوە زیاترخوای گەورە گرنگیت پێ دەدات و دەتپارێزێت 

بۆیە هەریەکێ ، ات لەگەڵ دەبێئەگەر ئەوەت تێدا نەبێت تاکەمرتبێت کەمرت خو 

خوا بەفریای عەبدی  هەروەکو ومتان ئەگەرلە ئێمە بۆ ئەوەی خوابە فریامان بێت 

خۆی نەیەت توشی هەموو خراپەیەک دەبین مرۆڤ پشت ببەستێتە سەر خۆی 

 ؛من و تۆ دەبێ چی بکەین{ َوَهما ِبَها} -ملسو هيلع هللا ىلص- بەخوا هیچ نیە زۆر الوازین یوسف

 فەرموویلە تفسیری تابعیندا دە سيد التابعي کوڕی جوبەیرعیدی ەبۆیە س

ترسم لەخۆم نا ی گەنجینەی دونیایە ئەوەبە ئەمیندار لەسەر هەرچ دامبنێنئەگەر 

بەاڵم ئەگەر لەگەڵ ، واتە پارە تأسیرم تێناکات بکەمێیەک درهەم بدزم و خیانەتی ل

م دڵنیا نیم ئافرەتێکی کۆیلەی ڕەش پێستی نارشین بەتەنیابم لە خودی خۆ 

پیاو خوای گەورە بە دانایی خۆی وایکردووە مەیلی  چونکە ؛بمنەکەتوشی خراپە

وە کەبێت و کچ و کور بەتەنها بێت  ؛مەیلی ئافرەت بۆالی پیاوە ە وفرەتائبۆالی 

: ەتیفەرموویپێغەمبەری خوا صىل هللا علیه وسلم  بێ ئەوکاتەەخەلوە دروست

((...بامرأٍه، فإن ثالَثهَُم الشيطانُ ال يخلَونَّ َرُجل  .. .))
(6)

یە پێغەمبەر بۆ 

 دەفەرموێ 

انە جا پێت طئیلال سێیەمیان شەینيا ەتەێ پێکەوە نابن بڕ هیچ کچ و کو -ملسو هيلع هللا ىلص-

 ،ئاشکرایە چی دەکات !ان سێیەمیان بێت چ ئامۆژگاریەکیان دەکاتطوایە شەی

خۆی بەدوربگرێ و بۆیە مرۆڤی موسڵامن بابەخۆی نەنازێ پشت بەخوا بەستێ 

 .لەکارو شوێنی خراپ خوای گەورە پەنامان بدات

 

وإسناده  وأوله )أحسنوا إل أصحاىب( 177حديث رقم  230ص  1ف مسند أحمد ج  -(6)

 صحيح.
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ْت َقِميَصُه مِ  َقالَْت  ۖ  اِب ْن ُدبٍُر َوأَلَْفَيا َسييَدَها لََدى الْبَ َواْسَتَبَقا الَْباَب َوَقدَّ

ا إِالَّ   ﴾ 25 أَْن يُْسَجَن أَْو َعَذاب  أَلِيم  ﴿َما َجزَاُء َمْن َأَراَد ِبأَْهلَِك ُسوء 

خوای گەورە زیاتر نوری ئیامنەکەی پتەوکرد لەدڵی ئێستا { َواْستَبََقا الَْباَب } 

و  بورهانەکەی خوای بینیکە هاتەوە یادیوسفدا یوسف زیاتر خوای گەورەی 

 ئێ ئەی ئێستا چیبکات، بەجارێک کۆتایی بەم شتە هات لەالیەن یوسفەوە

 ی ڕازاندۆتەوەو خۆی ڕوت کردۆتەوەئافرەتە بۆستێ کەخۆ  وخۆنابێ هەر الی ئە

کە بەرامبەری دانیشێ لەوەیە کاریگەری لەسەری  چونکە ؛،بەرامبەری دابنیشێ

ئەمەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی مرۆڤ لەجێگایەک  ؛ایکردبۆیە هەڵساو ڕ  هەبێ

یوسف { ْستََبَقا الْبَاَب َوا} لێی ڕاکە ێنێ خراپە یا لەوەیە توشی خراپە بکەبزا

ئافرەتەکەش بەدوایدا  قا صیغەی تشارک ەاستبهەستاو ڕایکرد بەرەو دەرگاکە و 

ئەوەی  ئافرەتەکەش ڕادەکات بۆ، یوسف ڕادەکات بۆ ئەوەی ڕزگاری بێت ڕایکرد

یوسف  ،ڕادەکەن هەردووکیان ،ظاهييلەدەستی نەکاتیوسف بگرێ و ڕا

ئەو  ،دەرگا بکاتەوە یوسف بۆ ئەوەی،دەکاتلەپێشەوەو ئافرەتەکەش بەدوایدا ڕا

یوسف ڕادەکا بۆ ئەوەی بەرەو بەهەشت بڕوا ، ڵێ دەرگا بکاتەوەێبۆ ئەوەی نەه

سف ڕادەکات بۆ ئەوەی و ی، ەم بڕواتەو ڕادەکات بۆ ئەوەی بەرەو جەهەنکەچی ئ

ئەوەشی ، توشی خراپەکاری نەبێت ئەویش ڕادەکات بۆ ئەوەی خراپەکاری بکات

 ،دیارە هەردوکیان ڕادەکەن بەاڵم نیەتی هەر یەکەیان لەو ڕاکردنەدا شتێکەظاهرة و 

ْت قَِميَصُه ِمْن ُدبُر  } ئافرەتەکەش ئەوەنە ئارەزو بازەو زۆر سورە لەسەر ئەوەی { َوقَدا

ا دەگات لال کاریگەری لە یوسف بکات ئەوەندە بەتوندی ڕادەکات بەدوایدکە ئی

گرێ و نەهێڵێ دەرگاکە بکاتەوە و شێ بۆ ئەوەی بیبە یوسف کراسەکەی ڕادەکێ

{ َوأَلَْفيَا َسي َدَها لََدى الْبَاِب } دەدڕێنێت ە دەرەوە کراسەکەی یوسف لەپشتەوەڕواتنە



 
يوسف عليه السالم تەفسیری سوڕەتی 64  

 

 ون و مێردی ژنەکە الی دەرگاکەیەگەیشتنە دەرگاو ڕاکە ڕاک و کراس دڕاند

سف بۆچی جلی ئەی یو  !ئەمە ژنەکەی بۆ ئەم جالنەی لەبەرە دەرگاکە دەکاتەوە

ئەوە بەڵگەیە  (گەورەی ژنەکە)کە دەڵێ  !ئەی ئەم ڕاکە ڕاکەیان لەچیە !دڕاوە

پێویستە ڕێز لە  ،ئەوەی پیاو سەرکردەو شوانە لەماڵەوە و گەورەی ماڵە لەسەر

ەوپەڕی مامەڵەی ئلەگەڵی  پێویستە ،پێویستە قەدری بزانین ،ئافرەت بگیرێت

اری نابێت بڕیاری ماڵ بڕی، گەورەی ماڵ پیاوبێتدەبێت ین بەاڵم بکە جوان

سۆزی  چونکە ؛ی و گەورەدا بەدەستی ژن بێتر کۆتایی بەتایبەتی لەشتی مەصی

ا رەدێئەوەتا ل، ولەپێش ژیرێکەیەتی ئافرەت زۆرجار لەپێش بیرکردنەوەکەیەتی

، گەورەکەی کەواتە پیاو گەورەی ماڵە فەرموویەیفەرموو مێردەکەی بەڵکو ن

مە تێک چوو کە پیاو گەورەی ماڵ بێت یا بو بەشەراکەت یا از کە ئەو نی هەرکاتێک

ئەگەر ڕێشمەی شتەکان ، ژن بو بەگەورەی ماڵ شیرازەی ئەو خێزانە تێک دەچێت

ئەگەر چوە دەستی  ؛ەبێدرت ێت ئەوماڵە خۆشبەخترتو خۆشحاڵپیاوەکە ب ىبەدەست

اڵم ئەوان پیشەو بە، لەگەڵ ڕێزمان بۆ ئافرەتان ئافرەت وەزعەکە تێک دەچێت

ئەی ئەگەر هەردووکیان  ان،و کاری خۆی انی خۆیەیش پیشانکاری خۆیان و پیاو 

وەکو یەکی لێهات کەواتە وەکو دوو هاوبەشی لێدێت کە بەردەوام لێپێچینەوە 

ەوە بەاڵم كبەردەوام چاودێرن بەسەر یە،نونیەکرت لەبیابەردەوام لە،لەیەکرت دەکەن

 .ماڵبێت وانابێتکە پیاو گەورەی 

ژنە کە پیاوەکەی خۆی بینی یەکسەر ئەوەندە زیرەکە پێویستی بەبیرکردنەوە 

کراو رەو خراپەکارە یەکسەر بو بەستەملێیەکسەر لەوەوە کەئەو ستەمکا،نەکرد

الیەن یوسفەوە یەکسەر دەستی کرد خۆی وا دەرخست کە ئەو ستەمی لێکراوە لە

ئەوجا دەشبێ بە دادوەرو خۆشی وە بەوەشەوە ناوەستێ  ردنبە شکایەت ک

قَالَْت َما َجزَاُء َمْن أَرَاَد ِبأَْهلَِك ُسوًءا إاِلا أَْن يُْسَجَن أَْو َعَذاب  } بڕیارەکە دەردەکات
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 زانی تۆ بکاتسزای ئەو کەسەی کە دەیەوێ خراپە لەگەڵ خێ :وتی ﴾25﴿{ أَلِيم  

ئای سبحان هللا  ؛ەبێەبێ تعذیبێک بدرێت کەوێنەی ن نیە یان سجن یائلەوە کەمرت

یوسف هاتوە دەیەوێ خراپە وواتە یەکسەر وای دەربڕی کە ئەو ستەملێکراوە

ۆی کرد ئێستا وای دەربڕی لە ستەمکارەوە خ، بکات مرصلەگەڵ خێزانی عەزیزی 

اڵم وا دەردەبڕێت ازە خۆی ستەمکارە بەهەندێ کەس ئاوا فێڵب، بە ستەم لێکراو

لەفێڵی ئافرەتە ئەی چۆن تۆ ئەو قسەیەت بۆ ئامادە ئەمەش ، کەزۆر ستەم لێکراوە

ەسەی كوتی سزای ئەو یەکسەر کەپیاوەکەی بینی خێرایی بەبێ شڵەژان کرا وا بە

یا ئەبێ سجن بکرێ یان سزایەکی بە  ەنویست لەگەڵ ژنی تۆ بیک انکە خراپەی

چۆن  چونکە ئەو یوسفی خۆش دەوێت ؟ترێنەیوت بکوژ ئەی بۆ  ،ئێش بدرێت

و حوکمیشی دا کە تۆ بۆت  ! یەکسەر بڕیاریشیداو بو بەقايضژرێتدەبێت بکو

بۆ ئەوەی مێردەکەی بیر لە هەڵبژاردنی سێیەم  بژاردەیە بکەیتڵەیە ئەم دوو هەه

لەسەر ژنەکەی بەاڵم بزانین مێردەکەی ئەوەنە بەغەیرە بوە  ،نەکاتەوە بڵێ دەیکوژم

 ات.یان مونەرم بوە بزانین چی دەک

َوَشِهَد َشاِهد  ِمْن أَْهلَِها إِْن كَاَن َقِميُصُه  ۖ  تِْني َعْن نَْفِِس َقاَل ِهَي َراَودَ 

 ﴾ 26ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن الْكَاِذِبنَي ﴿

ی کرد بە دەستی نەکرد بەقسە کردن بەڵکو ژنە تاوانبارەکە دەست -ملسو هيلع هللا ىلص- یوسف

ئەوە ڕەوشتی  :دەفەرمونزانایان ، ستەم لێکراو قسەی نەکرد، قسە کردن

شەرەف و ناموسە یوسف ویستی بیشارێتەوەو یەى زەقپێغەمبەرانە مادام قەزیەکە 

ئێستا ئەو دەستی  بەاڵم کە تۆمەتبارکرا، پەردەپۆشی بکات نەیویست باسی بکات

قَاَل ِهَي َراَوَدتِْني َعْن } کاتناچار دەبێ بەرگری لەخۆی ب کرد بە قسە کردن

بچمەالی و  كه من ر بەو شێوەیە نیە بەڵکو ئەو داوای لێکردموتی نەخێ{ نَْفِس 
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داوام کردبێ یامن هۆکار م کردبێ یا يی لەگەڵ بکەم نەک من دەست پێشخەرزینا

 مرصزیاتری نەوت سبحان هللا ئێستا بەڵگە چیە بۆ ئەوەی گەورەی  لەوە، ابدابم 

بەشێوازێک  بکات و باوەڕ بە ژنەکەی نەکات لەکاتێکدا ژنەکەی بە یوسفباوەڕ 

 قسەی کرد کەزۆر متأکیدەیە کە ئەو ستەملێکراوەو لەسەر حەقەو یوسف

ئێستا چۆن ئەو پیاوە بزانێت  ستەمکارەکەیە وەک ومتان یەکسەر بڕیاریشی دەرکرد

  .کەکێ لەسەر حەقەو کێ ڕاست دەکات و کێ درۆ دەکات

لێرەشدا بەفریای یوسف دێت  خوای پەروەردگار{ أَْهلَِها ِمنْ  َشاِهد   َوَشِهدَ } 

هات شایەتی بۆ یوسفدا و  ئافرەتەکە یەکسەر یەکێ لەخزمانی، ەم جێگاو ئەمە دو 

تەفسیر هەیە لە ابن  ودو  ؟یەێحەقی کرد لەبابەتەکەدا ئەو شاهیدەش ک ەکیقسەی

وتەی تر وەکردن، تە قسە سەر کەو خۆر بو یەک عباسەوە هاتوە کە مناڵێکی شیرە

ر پیاوێکی کامڵی ئامۆزای ژنەکەی گەورەی ێو جگە لەو ئەڵێن نەخ يە سدهەیە ل

کە  ڕمرصە کە لەگەڵ مێردی ژنە بەیەکەوە دانیشتبون یا بەیەکەوە هاتنەوە لەپ

دەرگاکە کرایەوەو ئەو واقعەیان بینی ئەویش شایەتیەکی دا ئەوەشیان وهللا اعلم لە 

لەسەر  بەڵگەی صحیحي هیچ بەجواب هاتبێئەمام مناڵ بوبێ و ڕاستیەوە نزیکە 

قسەیان کردوە لەبێشکەدا ئەوە  سێت چوار کەئەوەش کەدەڵنیە لە حەدیثدا وە

لە بێشکەیا قسەیان کردوە عیسا مناڵ ئەوەی کە ڕاستە سێ حەدیثێکی ضعیفە، 

، مناڵەکەی اصحاب االخدود، مناڵەکەی جورەیجی راهیب، علیه السالم

ەنیە ا هاتووە مناڵێکی تریش باسکراوە بەاڵم ئەویشیان ئەو ثی تردلەحەدی

ئەو مناڵەیە کەلەباوەشی دایکیدابوو شیری کەدەوترێت شاهیدەکەی یوسفە،

ئەودایکە کە ئەو  ارچاک بەوێدا هاتدەخوارد لەبوخاریدا هاتوە پیاوێکی سو 

تە پیاوەی بینی سواری واڵخێک بوە وتی یاربی خوایە مناڵەکەی منیش بکەی

پیاوێکی ئاوا، مناڵەشیرەخۆرەکەش دەمی لەمەمکی دایکی کردەوەو وتی یاربی 
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نەکەیت، ئافرەتە بەالیەوە سەیربوو وتی  م لێت من وەکو ئەو پیاوەخوایە قە

هات و ڕایان بەوێداتێکی جاریە ەيی ئافر دوا ن قسەی کردئەوەچیە ئەو مناڵە چۆ 

ئەو لێ نەیەت، مناڵەکە وتی دەکێشا ئافرەتەکە وتی خوایە قەت مناڵەکەم وەکو 

و لێبکەیت، ڕوی تێکردوتی بۆ وادەڵێی؟وتی ئەو ئەکو ەیاربی خوایە من و 

جێگای ئەو الی خوا  سوارچاکە یەکێک بوو لەزاڵمە ستەمکارە خوێنڕێژەکان

پێی دەڵێن نەمە خوایە قەت وەکو ئەوم لێنەیەت، بەاڵم ئەو ئافرەتە جاریەیە جەهە

زینای کردووەو نەدزیشی کردوە ئەویش نە ،کرد پێی دەڵێن دزیت ،زینات کردو

تۆمەتباری دەکەن بەناحەق بۆیە ئەجری الی خوا زۆرە دوعام کرد خوایە وەکو 

لەگەڵ شوانێک زینای م لێبکەیت، ئەوەی جورەیجی راهیبیش ئافرەتێک هات و ئە

کردو دوایی تۆمەتی دایە پاڵ جورەیج کەمناڵی بوو وتی ئەوە مناڵی جورەیجە، 

ش هات دورکعات سونەتی کردو لەخوا پاڕایەوە وبانگی مناڵەکەی جورەیجی

ي واتە شوانەکە باوکمە ئەو مناڵە بچوکە هاتە ردو وتی کێ باوکی تۆیە وتی الراعک

ئەو پیاوەی لێرە  َوَشِهَد َشاِهد  ِمْن أَْهلَِهادوە، قسە، عیساش لەبێشکەدا قسەی کر 

 كَانَ  إِنْ } ،سەداەیە لەم باحوکمێکم ه من ێڵکەومتان ئامۆزای ژنەکە بوە دە

ئەگەر کراسی یوسف  ﴾26﴿{ الَْكاِذِبيَ  ِمنَ  َوُهوَ  فََصَدقَْت  قُبُل   ِمنْ  قُدا  قَِميُصهُ 

ئەوە  )دیارە نەیبینیوە جارێ کراسەکە لەکوێوە دڕاوە( دڕابێوە الی سنگیەلەپێشەوە 

کوڕە  چونکە کە لەپێشەوە دڕابی دیارە ؛ژنەکە ڕاستەکاو یوسف لە درۆزنانە،

ویستوێتی دوری بخاتەوە لەخۆی و کراسەکەی  پەالماری ژنەی داوەو ژنەش

 دڕاندوە ئەو بڕیارەی داو قسەکەی مەنطقیەو عەقڵیە و ویژدانیانەیە.

اِدِقنَي ﴿َوإِْن كَ  ﴾ 27اَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر َفكََذبَْت َوُهَو ِمَن الصَّ
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کە بەاڵم  ﴾27﴿{ اِدِقيَ ر  فََكَذبَْت َوُهَو ِمَن الصا َكاَن قَِميُصُه قُدا ِمْن ُدبُ  َوإِنْ } 

ویستوێتی  وئەو لەپشتەوە دڕابێ ئەوە دیارە کوڕە ڕای کردوە لەدەستی كراسەکەی 

 کەواتە ئافرەتەکە درۆ ئەکات و یوسف لە ڕاستگۆیانە. شێێڕایک

إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيم   ۖ  نَّ َفلََمَّ َرأَىَٰ َقِميَصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر َقاَل إِنَُّه ِمْن َكْيِدكُ

﴿28 ﴾ 

کاتێ کە مێردی ژنە دەبینێ کراسی یوسف { قَِميَصُه قُدا ِمْن ُدبُر  فَلاَما رَأَىَٰ } 

وتی کەواتە ئەو تۆمەت خستە { قَاَل إِناُه ِمْن كَْيِدكُنا } لەدواوە دڕاوە نەک لە پێشەوە

بەڕاستی فێڵ و پیالنی  ﴾28﴿{ َعِظيم   إِنا كَيَْدكُنا } پاڵ یوسفە ئەمە لەفێڵی خۆتانە

پەالماری یوسفیشی داو  !گەورەیە واتە چۆن گەورەنیە ئێوە ئەی ئافرەتان زۆر

هانی یوسفی داوەو داواشی لێکردوە و ئێستاش یوسفی کردە تاوانبار و خۆی 

کردە بێتاوان ئێ ئەمە فیڵێکی زۆر گەورەیە ئەو شاهێدە لەوێ پەیدا نەبوایەو ئەو 

 ی نەکردایە کە تەرازوە بۆ دەرکەوتنی ڕاستگۆو درۆزن ئەی یوسفقسە هەقە

یدەی قورئانە فعال عئەمە قا، ی ئێوە زۆر گەورەیەڵتاوانبار دەکرا بۆیە ئەی ژنان فێ

پیاو ماسولکەی هەیە و بەهێزە بەاڵم  چونکە ؛،فێڵی ئافرەت گەورەیەو ترسناکە

ێڵی بەاڵم لەبری ئەوە ف یەن وتوانافێڵی بەهێز نیە ئافرەت ماسولکەی نیەو بەهێز 

 ێڵیشێ و تەقوای خوا نەکات دەتوانێ فەترسزۆر ترسناکە ئەگەر لەخوا ن ئافرەت

ێت پەنا ڕنەزانێ و بە چاکەکاریش خۆی دەرب لەپیاوی بکات و پیاویش پێی

 .بەخوای گەورە

َذا  إِنَِّك كُْنِت ِمَن  ۖ  َواْسَتْغِفِري لَِذنِْبِك  ۖ  يُوُسُف أَْعرِْض َعْن َهَٰ

 ﴾ 29َخاِطِئنَي ﴿الْ 
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یرەتی چیە واتە هەر یەکێ کە جورئەت و غئێستا بزانین بڕیاری مێردەکەی 

لەسەردەمی  چ کارێک دەکات؟ پیاوەتی هەبێت کە ببینێ ژنەکەی ئاوای کردوە

بێ پیاوێ هاتە الی خەلیفە عومەر و وتی پیاوم بینیوە بەسەر ێی خوای لاعمر رەز 

نەکرد ئێستا ئەو دەر وای لێبێ قیصاصی لێژنەکەمەوەو کوشتومە عومەر رەزای خ

بۆ ئەوەی  لەیوسف کردوە وە بەدوایدا ڕادەکاداوای زینای  ژنەکەی پیاوە دەبینێ

 ڵێنەڕواو ڕزگاری نەبێ لەدەستی هەر زینا پێ بکات کەچی بڕیارەکەی ئەوەیە دە

َذا} یوسف بۆمان دەرکەوت کە تۆ سەبارەت بەتۆ ئەی { يُوُسُف أَْعرِْض َعْن َهَٰ

مەوزوعە بێنە الی کەس باسی مەکەو لەبیر خۆتی بەرەوە کیت بەاڵم واز لەم پا

 ،گ بەالیەوە ئەوەیە خەڵک نەزانێت!!!گرنبەس ئەوەندە وەک ئەوەی هیچ نەبوبێ

ێت داوای لێخۆشبون بکە لەسەر تاوانەکەت ڵبە ژنەکەشی دە{ َواْستَْغِفِري لَِذنِْبكِ }

لەمن بکە بۆ تە داوای لێخۆشبون ئیامندار نەبوە وا ؛ چونکەنەک لەالی خوا

 ئەوەی لێت خۆشبم لەسەر ئەو تاوانەی کە کردوتە سبحان هللا بەوە کۆتایی پێهات

، تۆ لە هەڵەکارەکان بویت و تۆ هەڵەت کردوە ﴾29﴿{ إِناِك ُكنِْت ِمَن الَْخاِطِئيَ }

 ێینڵین هەموو وەناناڵێ ؛ات سبحان هللاهەڵە هەڵەی تۆیە هیچی تر کۆتایی پێه

هەیە لە بنەماڵە راقی و دەوڵەمەندە دەسەاڵتدارەکان کە زۆرێکیش بەاڵم زۆرینە 

، خزمەتکاری پیاو لەماڵەکەیانە، سایەق لەماڵیانە، زۆرینە وایە حەرەس لەماڵیانە

جۆرەها شت ڕودەدات پەنا بەخوا ئەوانیش ئەوەندە مو نەرمن ئەو بڕیارە دەدەن کە 

یوسفامن  لەو تەڵەیە ڕزگاری بوو پاکێتی -ملسو هيلع هللا ىلص- تا ئێرە یوسف ،مێردی ژنەکە دای

ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت کە ، تەقوای یوسفو  وپاکی بۆ دەرکەوت وە ئیامن

پیاوان پەنا بەخوای گەورە بگرین لەهەموو فیتنەیەک وە کۆمەڵگای ئێمەی 

دڵسۆزبین بۆ ئەوەی خوای گەورە هەڵامنبژێرێ و بانپارێزێ توشی کەسانێکبین 

رۆڤ لەگەڵ خوابێ خوای گەورە دەیپارێزێ کە لەخوا دور خراپە نەبین و کە م
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کەتوشی خراپە بیت خوای  ئەمین مەبە لەخۆتکەوتیتەوە هەر لەحزەیەک قەت 

  گەورە پەنامان بدات.

َقْد َشَغَفَها  ۖ   الَْعِزيِز تَُراِوُد َفَتاَها َعْن نَْفِسِه َوَقاَل نِْسَوة  ِِف الَْمِديَنِة اْمَرأَُت 

 ﴾ 30اَها ِِف َضََلٍل ُمِبنٍي ﴿ا لََنَ إِنَّ  ۖ  ُحبًّا 

تاقیکردنەوەیەکی تری  پێ دەکات نەوەی سێیەمی یوسف دەستئێستا تاقیکرد

زانایانی تەفسیر دەفەرمون ژننی عەزیزی :-ملسو هيلع هللا ىلص- قورس دەست پێدەکات بۆ یوسف

حەوت دەرگای لەسەر یوسف داخست بۆ ئەوەی کەس نەزانێت کەچی  مرص

ت خەبەرێک کەویستدەڵێن بۆیە ، تانی شارداخەبەر بڵوبۆوە لەناو ئافرە

زانن ئێستا هەموو يدە بێتەوە بەئافرەتێک بڵێ ئیرت هەموو ئافرەتانی شاربڵو 

ودی س ؛ئافرەت کەمیان نهێنی دەپارێزن چونکە ؛،ئافرەتانی شار پێی دەزانن

دوەمیش لەمە وەردەگرین ئەوەیە کەمرۆڤ کە پەردەی نێوان خۆی و خوای الدا 

کرد باوانەزانێت خوای پەروەردگار  تاوانی ڤ شەرمی لەخوا نەکردواتە کەمرۆ 

مرۆڤ زیاتر لەخوا شەرم دامئا پەردەی نێوان ئەویش و خەڵکیش النادات بۆیە 

ایەتەدا ئەوە تێگەیشتین وە هەروەها لەم ئ ؛بکات لەوەی لەخەڵک شەرم دەکات

ین کەسی ئەو ئافرەتە نایەوێ کەس بزانێت کەچی خوای گەورە وایکرد نزیکرت

ئێستا کە  ،بزانێت کە مێردەکەیەتی و ئامۆزاکەیەتی وە هەروەها ئافرەتانی شاریش

پیاوان بزانن بەالی ئافرەتەکەوە زۆر قورس نیە وناخۆش نیە بەاڵم ئافرەتانی 

دەست بکەن بە سەرزەنشتکردنی و لەومە کردنی و هاوشێوەی خۆی بزانن و 

بۆیە لغوي لە الیەنی ، خۆشەی ناوپێ عەیب دارکردنی ئافرەت بەوە دەشکێتەوە

جەمعی تەکسیرە  ةنسو  ؛ چونکەةنەوترا قالت نسو  ةوترا قال نسو 

َوقَاَل نِْسَوة  ِف الَْمِديَنِة } ،بەکاربهێرنێتفعيل بۆ بەهەردووحاڵەتەکەی دەتوانرێ 
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کە دا شار  خەبەر بڵوبۆوە لەناو ئافرەتانی{ َرأَُت الَْعِزيِز تُرَاِوُد فَتَاَها َعْن نَْفِسهِ امْ 

کە فاحیشەی لەگەڵ داوای لەکۆیلەکەی خۆی کردوە مرصژنەکەی عەزیزی 

؛ نەیفەرموو کچی فڵنە باوک مرصژنی عەزیزی  فەرموویدیقەت بدەنێ ، بکات

م کەشوی کرد کچ تا لەماڵی باوکی بێت عەیبەی لەسەر باوکی حسابە بەاڵ  چونکە

ها ناوی ئافرەتەیان ەروەوە ه ،سابەیوکوڕیەکانی لەسەر مێردەکەی حمعەیب و کە

لەبەر چەند شتێک  مرصنەبرد دیسان گەڕاندیانەوە بۆ مێردەکەی ژنی عەزیزی 

ردوێتی دەرکەوێ لەچەند بۆ ئەوەی نارشینی ئەوکارەی کە ئەو ئافرەتە ک :یەکەمیان

دووەمیان ژنی ، ڕوانگەیەکەوە یەکەم تۆ ژنی پیاوێکیت ئەوەنەبێ کچێک بیت

لەتۆ ناوەشێتەوە ئەو ، ەمرص یاوێکیت کە عەزیزی پیاوێکی ئاسایش نیت ژنی پ

تی عەیبداربێ لەناو ێسێیەم ئەوە تێدەگەین ئەو پیاوە کە مێرد، کارە بکەیت

رخەم و شلگیربێت لەپاراستنی خێزانی و کچ هەر پیاوێک کەمتە ؛ چونکەخەڵکدا

تۆ وەزیرێکی ، و منداڵی دوایی هەر شتێک ڕووبدات ئەو عەیب دار دەبێت

وا شلگیرو کەمتەرخەم بیت لەپاراستنی ت بیت لەگەڵ ئەوەشدا ئاگەورەی واڵ 

بۆیە ، شەرەف و ناموسی خۆت دە ئەنجامەکەی وەرگرە کەچی ڕویداوە ئێستا

 و ئاسانکاریە ەرخەمیهەبێت خێزانەکانیان بپارێزن ئەو کەمتپیاوان دەبێ غەیرەیان 

تۆ ، دێتبەدوادابەسەری ڕ ادی و مافی ئافرەت ئەمە دوایی قوبەناوی کرانەوەو ئاز 

کورێکی گەنجت هێناوە جوانرتین کوڕی سەر ڕوی زەویە  مرصئەی عەزیزی 

خۆت ، لەوکات و لە ئێستاشدا هێناوتە لەماڵەکەی خۆت داتناوە لەگەڵ خێزانت

دەڕۆی بۆ ئیش و کاری خۆت و ئەوانت بەتەنیا داناوە کەواتە نەتیجەکەی ئەوەیە 

پێغەمبەری خوا  ؛مرصێزانی عەزیزی کە ئێستا دەیبینی چی بڵو بۆوە لەسەر خ
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ُخوَل َعََل النيَساءِ )) :ەتیفەرموویصىل هللا علیه وسلم  ((إِيَّاُكم َوالدُّ
(7)

: واتە .

 .ماڵێکەوە کە تەنها ئافرەتی لێبێتوریابن نەچنە 

لێرەدا ئەو کەمتەرخەم بوو  ؛ چونکەبۆیە لێرەدا عەیبەکە بۆ مێردەکەی گەڕایەوە

کاتێک دەچنە میوانی بەتێکەڵی ، ەردەمەدا ئەوە حاڵیانەزۆرێک لەپیاوان لەم س

ترَاِوُد } ،دادەنیشن کە لە اصلدا دەبێت پیاو لەگەڵ پیاوو ئافرەت لەگەڵ ئافرەتبێت

داوا  مرصدەفەرموێ ئافرەتەکان وتیان خێزانی عەزیزی { فَتَاَها َعْن نَْفِسهِ 

دووە و سورە لەکۆیلەکەی خۆی دەکات واتە بەردەوامە چەندجارێک داوای کر 

ئێستا وا بڵوبۆتەوە ، جارو دوجار نیە ئەو داواکردنە لەسەر ئەو مەسەلەیە

فیطرەتی مرۆڤ تدا ەعادخۆی لە ، تئافرەتەکەیە داوا دەکات نەک یوسف داوابکا

{ ترَاِوُد فَتَاَها} ،چەوانە بۆتەوەێکەچی ئێستا پ، داوای ئافرەت دەکات وایە پیاو

داوای لە کۆیلەکەی بەدەستێکی گەورە بکات بەڵکو نەچوە داوا لەوەزیرێک یا کار 

ئافرەتانی ئەوە قسەی { ْد َشَغَفَها ُحبًّاقَ } ،خۆی کردوە کاری خراپەی لەگەڵدا بکات

بەڕاستی خۆشویستنی ئەو ژنە بۆ یوسف چۆتە ناخی دڵیەوە پەردەی دڵی ، شارە

وە واتە دڕیوە تەواو خۆشەویستی یوسف لەناخی ئەو ئافرەتەدا جێگیربوەو چەسپا

وە هەروەها ئەوپەڕی هەوڵیش دەدات بۆ  ؛ئەوپەڕی خۆشویستنی بۆ یوسف هەیە

ەسنور دەرچوە ئێستا ئافرەتان ئاوا ئەوەی کە کاری خراپەی لەگەڵ بکات کەواتە ل

خۆشەویستی بۆ یوسف لەسنوردا نیە هەوڵدانی بۆ دەڵێن لەومەی ژنەکە دەکەن 

بۆیە { ا لَرَنَاَها ِف َضاَلل  ُمِبي  نا إِ } کردنی فاحیشە لەگەڵ یوسف لەسنوردا نیە

ن ئەو ژنە ن ئێمە وا دەبینیێشاردەڵێن ژن زۆربەی مەکربازن دەڵئافرەتانی 

 ؛،ک لەبەر ئەوەی کە داوای فاحیشەی لەو کوڕە کردوەنەشێواوو گومڕایە سەرلێ

 

.(2172رقم  1711 /4مسلم )، و (5232رقم  330 /9البخاري ) -(7)  
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 بەالیانەوە ئاسانە زیناو خراپەکردن بەڵکو لەبەر ئەوەی داوای لە چونکە

کردوە ئەوە لەکۆیلەو خزمەتکاری خۆی چۆن داوای خۆی کردوە کۆیلەکەی 

بینین ئەو بەالیانەوە جێگای سەرسوڕمان و جێگای داخە بۆیە دەڵێن ئێمە وا دە

 چونکە ؛،چووە طبعا ڕاست ناکەن ئافرەتە سەرلێشێواوەو داماوە بەهەڵەدا

ش یەکێ لەوان ئاواتی دەخواست ئەوەی بۆ ئەو ژنە هەڵکەوتوە بۆ ئەمانیهەر

بەری هەڵکەوێت بەاڵم هەمیشە ژن دەیەوێ خۆی پاک دەرخاو ئافرەتی بەرام

اتەوە پێی ناخۆشە لەناو دەگ مرصئنجا ئەم هەواڵە بەژنەکەی عەزیزی ، بشکێنێت

شاردا ژنان بەو شێوازە خەریکی غەیبەت کردنی بن خەریکی پیالنگێڕان بن بۆ 

دەستێ بە فێڵێک کە هەڵدەستێ تۆڵە دەکاتەوە هەڵ، شکاندنی و سومعە بردنی

  .ەوان زۆر گەورەترلەفێڵی ئ

َفلََمَّ َسِمَعْت ِِبَكْرِِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَأ  َوآتَْت ُكلَّ 

َفلََمَّ َرأَْيَنُه أَكَْْبْنَُه َوَقطَّْعَن  ۖ  َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكيين ا َوَقالَِت اْخُرْج َعلَْيِهنَّ 

َذا بَ أَيْ  ِ َما َهَٰ  ﴾31َذا إِالَّ َملَك  كَِريم  ﴿ََش ا إِْن َهَٰ ِديَُهنَّ َوُقلَْن َحاَش ّلِِلَّ

کاتێ کە مەکری ژنەکانی بیست و زانی کەچیان { فَلاَما َسِمَعْت ِبَْكرِِهنا } 

یەکسەر کەبیستی { أَرَْسلَْت إِلَْيِهنا } وتوەو چی دەڵێن لەناو شاردا سەبارەت بەم

 بۆالی خۆی بۆناو کۆشکئەو ئافرەتانەی کرد ڕاستەوخۆ بانگی  باسی دەکەن

کردوە  وغەیبەتیان وەبەڵگەیە ئەوانەی کەبانگیانکرونکەواتە ئە، وکۆی کردنەوە

ژنانی ناو کۆشکن ژنە وەزیرەکان و ژنە بەدەسەاڵتدارەکانن ئەگینا ژنی عەزیز 

شوێنی پاڵکەوتن { ُمتاَكأً َوأَْعتََدْت لَُهنا } ،ناچێ کەسێکی کرێکارو هەژار بانگکات

ئیساحەتکردنی بۆ دانان بۆ هەریەکێکیان متکأ ئەو شوێنەیە کە و دانیشنت و 

َواِحَدة  ِمنُْهنا  وَآتَْت كُلا } ئانیشکی لەسەر دادەنێیت و پاڵ دەدەیتەوە لەسەری
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جا هەر یەکێک لەوان کەمیوەی بۆ داناوە چەقۆیەکیشی یاوەتە دەستی بۆ { ِسك ينًا

بڵێت دەبێت بەقسەی ێیپوەکەی وە یوسفیش عەبدێکە هەرچی کردنی میلەت 

ئێستا جوانرتین جلی لەبەری یوسف کردوە کە ، بکات کە بێ شەرعی نەبێت

یوسف خۆی مانگە ئەوەندە جوانە وە یوسفیشی زیاتر ڕازاندۆتەوە لەپشت 

بێنە توە ئەو ئافرەتانەی بانگکردوە کەپێش ئەوەی اپەردەیەکەوە دایناوە ئەمیش ه

 ،ن و لەومەی دەکەن و گاڵتەی پێ دەکەنقەرصەوە باسی دەکەن و غەیبەتی دەکە

دەی یوسف { َوقَالَِت اْخُرْج َعلَيِْهنا } :کە هێنانی و لەو شوێنە داینان ئێستا وتی

هەر بەیەکەم بینینیان بۆی بەگەورەیان دانا { فَلاَما رَأَيْنَُه أَكْرَبْنَهُ } ،ئێستا وەرە بابتبینن

 یە جوانی ئەم کوڕە بێوێنەیەئەمە پیاوێکی ئاسایی ن!شتێکی ئاسای نیە ئەمە

ئاگایان لەخۆیان نیە هەر کەسە چەقۆ لەدەستی خۆی دەدات و { َوقَطاْعَن أَيِْديَُهنا }

هۆی ئەو صەدمەیەی کەتوشیان ەدەستی خۆی بریندارو خوێناوی کردووە واتە ب

برینی دەستیان نەما جا  ىێش و ئازار وڕە جوانە ئاگایان لەئبو بەهۆی بینینی ئەو ک

نەک تەنها بڕیوە  چەنجارێک دەستی خۆیان{ َوقَطاْعنَ } ،چ واقعێک بوبێت ئەبێ

َذا إاِلا } وە، ئێستا ئاگایان لەخۆیان نیە، جارێک َذا بََشًا إِْن َهَٰ ِ َما َهَٰ َوقُلَْن َحاَش هلِلا

نیە مرۆڤی واجوان نیە وتیان پاکی بۆ خواقەت ئەمە مرۆڤ ﴾31﴿{ َملَك  كَِريم  

ئەوەی کە هەموو ، لەوەی کە فریشتەیەکی زۆر بەڕێزبێ کەسی تر نیەئەوە جگە 

دەیزانین ئەوەیە مەالئیکەت جوانەو شەیتانیش نارشینە بۆیە هاوشێوەیان کرد بە 

یوسف زۆر بەڕێز بوو  ؛ چونکەمەالئیکەتێک بۆیەش وتیان مەالئیکەتێکی بەڕێز

ووی ئافرەتە و ناکات ناڵێ مەجلیسێکی خۆشە هەم زۆر بەهەیبەت بوو یەک قسە

هەموی حەزدەکات من قسەیەکی لەگەڵ بکەم و بکەومە قسەکردن لەگەڵیان نا 

قسە لەگەڵ کەسیان ناکات بەاڵم کۆیلەیەکی فەرمان پێکراوە کە پێی وت ، هەرگیز

وەرە دەرەوە هاتە دەرەوە بەاڵم بەشکۆمەندی و سەنگینی خۆی و بەڕێزی 
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ان بەخۆیان يبەیەکجار یەکسەر چت بەن کە دەڵێ لەدوای بینینی قەدی، خۆیەوە

  .سەری گرت مرصزی یئێستا مەکرو فێڵەکەی عەز، کرد

لِكُنَّ الَِّذي لُْمُتنَِّني ِفيِه   ۖ  َولََقْد َراَوْدتُُه َعْن نَْفِسِه َفاْسَتْعَصَم  ۖ  َقالَْت َفَذَٰ

اِغِريَن ﴿َولَِِئْ لَْم يَْفَعْل َما آُمرُُه لَُيْسَجَننَّ   ﴾ 32َولََيكُون ا ِمَن الصَّ

لُِكنا الاِذي لُْمتُناِني ِفيهِ }  منتان  یدەی ئەوە ئەو پیاوەیە کە ئێوە لەومە{ قَالَْت فََذَٰ

ئەی  ؛کردوە لەسەری یەکجار بینیتان سەیری دەستانکەن چیتان بەخۆتان کردوە

بونایە چیان چەن ساڵە لەگەڵ من لەیەک ماڵدایە ئەی کە لەشوێنی من چۆن کە

ئێستا وا ئەبینێ کە ئەو سەرکەوت ئێستا کەس بۆی نیە لەومەی بکات  ؟دەکرد ئێوە

ئەوان لەیەک بینین ئەوەیان بەخۆیان ، لەمە بەدوا کەس بۆی نیە ڕەخنەی لێبگرێ

ە ژنی عەزیز زیاترو کرد ئەی هەریەکەیان تاک تاک لەگەڵی بوایە لەماڵێک ل

ن کردوە لەسەری کەواتە من اەئێوە لەومەی منتوتی دەی ئەوەیە ک، خراپرتی دەکرد

کەواتە ئەوەی نهێنی بوو کە شەرمم دەکرد بیڵێم ئێستا ، نیم لەومە بکرێمشایستە

َولََقْد َراَوْدتُُه َعْن نَْفِسِه } دوای ئەوەی ئێوەم بەوحاڵە بینیوە ئێستا بە ئاشکرا دەڵێم

بۆچی ، ڵ بکاتریم لەگەخراپەکا تبەڵێ من داوام لێی کرد کە بێ{ اْستَْعَصمَ فَ 

بەرامبەر کەسانێک قسە دەکات کە هەمویان لەم  ؛ چونکەشەرم ناکات ئێستا؟

یوسف  بەاڵم بۆیە ئەو نهێنیە لەدڵی خۆیدا ناهێڵێتەوەو ڕاستێکە دەڵێت خراپ ترن

مەنعی کردوە تا ئێستاش نەیهێشتوە خۆی گرتوەو تەسلیمم نەبوە وە هەر  -ملسو هيلع هللا ىلص-

وا مەزانن من  ؛دوەو تەسلیمم نەبوەو ڕێگری کردوەبەاڵم کە تا ئێستا مەنعی کر 

َولَِِئْ لَْم يَْفَعْل َما آُمرُُه لَُيْسَجَننا َولََيُكونًا ِمَن } ،لێی دەگەڕێم هەڕەشە دەکات ئێستا

اِغِرينَ  من پێی دەڵێم بەقسەم  خۆ سوێندبێ ئەگەر لەداهاتودا ئەوەی﴾32﴿{ الصا

ەبێت کە سوکایەتیان پێ دەکرێت و نەکات ئەوە سجن دەکرێت وە لەو کەسانە د
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لەناو و کرێن و کە بەچاوێکی کەم تەماشا دەکرێن لەو کەسانە دەبێ کە زەلیل دە

ئێستا هەڕەشە دەستتی  سبحان هللا، قەرص نامینێتەوەو فڕێ دەدرێتە ناو سجنێکەوە

 کەواتە تاقیکردنەوەی یوسف علیه، و ئافرەتە بەردەوامەکەواتە هەوڵی ئە پێکرد

ەی انالسالم جارێ لەدەستی ئەو ژنە کۆتایی نەهاتووە ئەی ئەم ئافرەت والصالة 

  .ڕازاندۆتەوە انو خۆین کەهاتو 

ْجُن أََحبُّ إَِِلَّ ِمَمَّ يَْدُعونَِني إِلَْيِه  َوإِالَّ تَْصِْف َعنيي  ۖ  َقاَل َربي السي

 ﴾ 33كَْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيِهنَّ َوَأكُْن ِمَن الَْجاِهلِنَي ﴿

یش هەڕەشە مرصان کاتێ کە بینیان وەزعەکە ئاوایە و خێزانی عەزیزی ەکژن

دەکات وتیان ئێمەش ئامۆژگاریت دەکەین ئەی یوسف کە بەقسەی گەورەکەت 

می بەو بەقسەی بکە چیت لێ داوا دەکات بکەیت ئەو ئافرەتە گەورەی تۆیە تەسلی

قَاَل } وتیو دوعای کردو یوسفیش یەکسەر هانای برد بۆ خوا ، جێبەجێی بکە

ْجُن أََحب  ِإيَلا ِماما يَْدُعونَِني ِإلَْيهِ  ئەو ئەی پەروەردگار ئەگەر بێتو { رَب  الس 

واته  أََحب  سجنەی کە هەڕەشەم پێ لێدەکات زۆر بەالمەوە خۆشەویسرتە و 

ن لەوەی ئەو ئافرەتانە تێکڕا من بانگ دەکە{ ِماما يَْدُعونَِني ِإلَْيهِ } زەرەرەکەی کەمرتە

بۆ شتێک ئەویش زینایە نەوەاڵ سجنەکە بۆی واتە ئەوانە تێکڕا من بانگ دەکەن 

لە سجنی خوا ، سزای خوا بەالیەوە گەورە ترە لە سزای خەڵک ،بەالمەوە ئاسانرتە

ئەگەر کەسێکی ، نا باسجن بکرێميقە، ئێستا ئەو سجنەی هەڵبژارددەترسێت بۆیە 

م نیە زۆرم لێکراوەو هەڕەشەم لێکراوەو ئیامن الوازبوایە دەیوت چیبکەم ئێستا چار 

لێرە ئیامن دەردەکەوێت بۆیە عقوبەی خەڵکی ، لەدەست خۆمدا نیە شتەکە

ْيَدُهنا أَْصُب إِلَيِْهنا َوأَكُْن َوإاِلا ترَْصِْف َعن ي كَ} ،هەڵبژارد باسجن بکرێم قەیناکات

و کەرەم و حەول  ئەی پەروەردگار ئەگەر بۆخۆت بە فەزڵ﴾33﴿{ ِمَن الَْجاِهلِيَ 
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مەکری ئەو ئافرەتانەم لەسەر النەبەیت ئەوە من الوازی و قوەتی خۆت فێڵ و 

دەمگرێت و منیش مرۆڤم حەزم دەچێت بەالیاندا لەوانەیە لەخشتە بچم بۆیە 

میانم دایەوە ئەوکاتە ەگەر من مەیلم بەالدا کردن و وەاڵ وە ئ، انا بۆتۆ دەبەمخوایە ه

، اردەبم لەو کەسانە دەبم کە ڕێگای نەفامێتیان هەڵبژ من لە نەفامە جاهیلەکان د

لەوانەیە تۆ ، لێرەدا ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت مرۆڤی موسڵامن هانا بۆخوا بەرێت

شبونت بەتاوانێک هەرچەندەکەی تو وەکو مرۆڤێک نەفست زاڵ بێ بەسەرتدا بۆ 

ەوە ی تەوبە دەکەم دەگەڕێیتەوە سەری دەستی لێ هەڵدەگری دواتر دەگەڕێیتڵێدە

ئەوە بکە کە یوسف کردی  ؟وانە چی بکەی باشەسەری الوازیت بەرامبەر ئەو تا

خوای بۆخۆت لەو نەخۆشیە لەو دەردە لەوتاوانە بۆخۆت ڕزگارم نەکەیت خوای 

کەواتە ، کەوم و توش دەبم داوا لەتۆ دەکەم فریام بکەویتپەروەردگار من تێدە

اتوانێ دەستی لێ هەڵگرێ و زۆر تاوان هەیە کە موسڵامن پێوەی دەناڵێنێ و ن

تۆ وەرە بەڕاستی هانای بۆ خوا نەبردوە  ىبەڕاست چونکە ؛خۆی لێ ڕزگاربکات

خۆمدا خوایە گیان من هەوڵم زۆر داوە زاڵنیم بەسەر نەفسی ، هانا بۆ خوا ببە

خوایە داوا لەتۆ دەکەم و هانا بۆ تۆ دەهێنم رب العاملین کە ڕزگارم بکەیت لەو 

 عادەتەی کەتێیدام. کەیت لەوڕزگارم ب، نەخۆشیە

ِميُع الَْعلِيُم ﴿ ۖ  َفاْسَتَجاَب لَُه َربُُّه َفَصََف َعْنُه كَْيَدُهنَّ   ﴾ 34إِنَُّه ُهَو السَّ

دایەوە  دوای دوعاکە وەاڵمی یوسفیپەروەردگار یەکسەر { فَاْستََجاَب لَُه َرب هُ } 

ە یەکسەر خوای ێکی پڕ لە خشوعەو ڵەوەی یوسف پاڕایەوە بەدڵسۆزی بەد دوای ئ

رەتانەی لەسەر مەکرو فێڵی ئەو ئاف{ فرََصََف َعنُْه َكيَْدُهنا } ورە وەاڵمی دایەوەگە

ئەی یوسف ڕزگارت بوو هەم لە فیتنەی ژنەکەی عەزیزی ، الدا کۆتایی هات

لەو تاقیکردنەوەیە  ،لەفیتنەی ژنەکانی شاریش ڕزگارت بوو هەم وە مرص
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إِناُه ُهَو } ،ای گەورەداوای یارمەتیکردن لەخو دوای هانابردن بۆ خواو ، دەرچویت

ِميُع الَْعلِيمُ  بیسەری بەڕاستی خوای پەروەردگارە کەتەواو  چونکە؛ ﴾34﴿{ السا

تی وە تەواو زانایە بەحاڵیان کە بیستی یوسف ێدوعاو پاڕانەوەی عەبدەکان

د بەوپەڕی دڵسۆزیەوە لێی دەپاڕێتەوە خوای گەورە وەاڵمی دایەوەو ڕزگاری کر 

 .لەو ناڕەحەتیەش

  ﴾ 35ْسُجُننَُّه َحتَّىَٰ ِحنٍي ﴿ثُمَّ بََدا لَُهْم ِمْن بَْعِد َما َرَأُوا اْْليَاِت لَيَ 

دوای ئەوەی  یان کرد لە کۆشک و لە ریئاسەت ومشاوەرە{ ثُما بََدا لَُهمْ } 

 :کەبەڵگەکانیان بینی لەسەر پاکێتی و بێتاوانی یوسف بەڵگەکانیش

 .دڕابووکراسەکە لەپشتەوە  -１

 .شایەتێک لەخزمی ژنەکە شایەتی لەسەردا  -２

 .ا الی ئافرەتانی شار واش هەڕەشە دەکاتژنە خۆی دانی بە تاوانەکەیا ن  -３

بەاڵم دوای ئەوەی کە ، خۆی دوای ئەوە دەبو ئەستۆپاکی بۆ یوسف دەرکرایە 

{ َيْسُجنُناُه َحتاىَٰ ِحي  ثُما بََدا لَُهْم ِمْن بَْعِد َما رَأَُوا اْْليَاِت لَ } بەڵگەکانیشیان بینین

دیاری نەکراو خوا بزانێ چەند ئەوە دەبێ یوسف سجن بکرێ تا کاتێکی ﴾35﴿

ێزی و ڕفێڵەیان کرد بێهەموو و ژنانە ئەو دوای ئەوەی ئە ؟بۆ تاوانی چیە، ساڵ

بەدڕەوشتیان بەرامبەر کردو ئەو هەموو محاوەلەیەیان کرد ئێستابۆ دەبێ یوسف 

دارەکان بۆ بەاڵم دەسەاڵت، کە سجن بکرێئافرەتە لەجیاتی ؟کرێبسجن 

نی کەن و کڕینەوەی سومعەتی خۆیان بایوسف لەپێش چاوی خەڵک نەبێت و 

 .لەناوی بەرن با سجن بێ

ئەوەمان بۆ دەردەکەوێ مەرج لەسجن کردنی یوسف ، یوسف سجن دەکرێ 

 مەرج نیە ئەوانەی لەسجنن هەمویان، نیە هەرکەسێ سجن کرا پیاوی خراپبێت
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تاوانبار نین تۆمەتێکی ناڕەوا دراوەتە پاڵ زۆرێک لە تۆمەتبارن بەاڵم ، تاوانبار بن

ئەوانەی کە سجن دەکرێن لەڕاستیشدا بێ تاوانەو هیچ تاوانێکی نەکردوە زۆرێک 

بەڵکو  لە ستەمکارو خوێنڕێژەکان کەسانێک سجن دەکەن کەشایستەی سجن نین

ن بۆیی ڕوی ڕەشی خۆیان لێنانن بەاڵم بۆیە سجنیان دەکەشاستەی ڕێز 

ی تر دەست ەتاقیکردنەو  -ملسو هيلع هللا ىلص-بۆیە یوسف سجن کرا ، ێ بۆ خەڵکو دەرنەکە

سجن کە دەخرێتە ناو سجنەوە لەهەموشی ناخۆشرت  ناوپێدەکات بۆ یوسف لە

ئەوەیە کە سجن دەکرێ بەاڵم ماوەکەی دیاری نەکراوە زۆر ناخۆشە وابێت و 

کەسیشی نیە وە  بیە کۆیلەیەکەلەواڵتی غەری چونکە ؛کەسیش لێت نەپرسێتەوە

بەاڵم مرۆڤی موسڵامن باوەری بەخوای ، یش دژیەتیژنی عەزیز ومرص زیزی عە

ئەگەر بکرێتە بیرێکەوە خوای گەورە نەیەوێت لەبیرەکەدا تیابچێت ، گەورەیە

کە بیخەنە سجنەوەو بیانەوێ ، بەخوا دێتە دەرەوە وەک چۆن یوسف هاتە دەرەوە

ەاڵم جوانرتین هێنانە تە دەرەوە بێەیهێنی گەورە هەر دی بەرنەوە خوالەبیر خەڵک

کەواتە گرنگ ئەوەیە مرۆڤی موسڵامن لەگەڵ خوابێت ئەم هەموو ، دەرەوە

ناڕەحەتیەی کە یوسف  ئەو هەموو -ملسو هيلع هللا ىلص- تاقیکردنەوەیەی یوسف پیایدا دەڕوات

دەیبینێت ئەوەمان پێدەڵێ کە ژیان مەواقیف و مەراحیلە دەکرێ لەوپەری 

و سجنەوە دەربێیت و بگەیتە ئەوپەڕی ە بێیتە ناو سجنەوە لەوەشە لەنادەسەاڵتەو 

 هکەوات، لەوەیە لەوپەڕی بێتاوانیتەوە تۆمەتت بۆ دروست بکەنوە  ؛دەسەاڵتەوە

مرۆڤی موسڵامن بەردەوام ڕوو لەخوا بێت خۆی بداتە دەست خوای گەورە وە 

ن إ م بۆ ئەو دەبێت پشتی بەخوا پتەوبێ بە ئیزنی خوا زەرەر ناکات و و دەرەنجا

الی  دامئا وە جوانرتین سودی ئەم ئایەتە ئەوەیە کە مرۆڤی موسڵامن ؛هللا شاء

ە لەگەڵ عەزابی الشە خوا هەڵبژێرێ لەسەر الی خەڵک عەزابی روح و جەست

 . تيە نیە بەس توشی گوناهو تاوان نەبعەزابی الشە هەڵبژێرە کیش
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ْجَن َفَتَياِن   ۖ  َحُدُهََم إِِّني أََراِِّن أَْعِصُ َخْمر ا َل أَ َقا ۖ  َوَدَخَل َمَعُه السي

نَبيْئَنا  ۖ  ْنُه َوَقاَل اْْلَخُر إِِّني َأَراِِّن أَْحِمُل َفْوَق َرأِِْس ُخْبز ا تَأْكُُل الطَّْْيُ مِ 

 ﴾ 36إِنَّا نََراَك ِمَن الُْمْحِسِننَي ﴿ ۖ  ِبَتأِْويلِِه 

ردنی یوسف بەڵگە ومتان سجن کردن و بەند کسجن کرا ئێستا -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف 

وەمەرجیش نیە هەموو بەند کراوێک خراپ بیت بەاڵم ، ەر ئەوەی تاوانبارەنیە لەس

تاوانی  یوسفێکی بێ ئێستا، وایەبێگومان زۆرینەی بەند کراوەکان خراپن ئەصل 

بەڕێز لەگەڵ کۆمەڵێک تاوانبار وە لەگەڵ کۆمەڵێ کەسی خراپ خراوەتە 

ْجنَ } ،سجنەوە وە دووگەنجیش لە گەڵ یوسف خرانە {  فَتَيَانِ َوَدَخَل َمَعُه الس 

ن و نانی پادشا ردبەاڵم تۆمەتی ئەوان جیاوازە یەکێکیان بەرپرسی خوا، سجنەوە

بەرپرس بوو لەخواردنەوەی پادشا ئەوەی کە شەربەت و ئەرەق و  دوەمیشیان، بوو

تە زانایانی تەفسیر دەفەرموون تۆمەتی ئەوە دراوە وەک، ئاوی بۆ پادشا دەهێنا

دووەمیشیان ، ناو خواردنەوە یەکەمیان پاڵیان کە گوایە ژەهریان بۆ پادشا کردبێتە

تە ناو سجنەوە لەگەڵ ئێستا هەردوکیان خراونە، کردبێتێ ناو خواردنەوەکەیەوە

یەکێک لەم دوو گەنجە بە یوسف { قَاَل أََحُدُهاَم إِِّن  أََراِِّن أَْعرِصُ َخْمرًا} ،یوسف

واتە ئەرەق بەاڵم لە ئەصلدا (م بینی )خمرمن لەخەودا واوتی ئەی یوسف :دەڵێت

لەخەودا  واتە ترێم دەگوشی و دەمهێڵیەوە ماوەیەک تاببێت بە ئەرەق بۆ پادشا

دەمگوشی  ودارمێوی زۆر هێشوە ترێکانم لێ دەکردەوە، بینیم من خەریکی ئەوەم

ئەو خەوەم بۆ و دەبوە شەربەتی ترێ و دەمهێشتەوەو تا دەمکرد بە ئەرەق بۆ پادشا 

بەقەدەری خوا لەیەک شەودا هەردوو گەنجەکە خەویان بینی ، لێک بدەرەوە

 یبەت بە پیشەکەی خۆیەتیسبحان هللا هەریەکەیان بەجۆرێک خەوی بینیوە کەتا

هەروەها { َوقَاَل اْْلَخُر إِِّن  أََراِِّن أَْحِمُل فَْوَق رَأِِْس ُخبْزًا تَأْكُُل الطاْيُ ِمنْهُ }
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لەسەر سەرم نانم دانابوو چەند  ن لەخەومدا بینیومەدوەمیشیان وتی م گەنجەکەی

رد من ئەوەم بەاڵم باڵندە دەهات نانەکەی کە بەسەر سەرمەوەبوو دەیخوا، نانێک

، دەی لێکدانەوەی ئەو دوو خەوەمان پێبڵی ئەی یوسف{ نَب ئَْنا ِبتَأِْويلِهِ } ،بینیوە

انگەشەی ئەوەی نەکردوە کە ئەو لە باشە ئێ خۆ ئەوان یوسف ناناسن وە یوسف ب

ەوەی خەون شارەزایە وە هیچ ڕابردویەک و پێشەکیەکیش لەسەر یوسف لێکدان

الی یوسف داوای لێکدانەوەی خەوی لێدەکەن وە نازانن سەیرە ئێستا هاتن بۆ 

پرسیار لەو دەکەن و متامنەیان پێیەتی سەیرە!سەیرێتێکە لەوەدا المان دەڕوا کە 

 تۆ ئێمە واتۆ دەبینین کە بەڕاستی ﴾36﴿{ اَك ِمَن الُْمْحِسِنيَ ا نََر إِنا } :دەفەرموێ

ینین باشە چۆن لەچاکەکارانیت تۆ لە کەسە باشە باشکەرەکانیت ئێمە واتۆ دەب

لەگەڵ  بەهەڵسوکەوت و مامەڵەت ئێمە تۆ بە باشکار دەبینین ؟وایان دەبینی

رد ئەوەی خەفەتبارو ئەوەی نەخۆشبا دەچو دوعای بۆ دەک لە سجنا هاوەڵەکانت

ئەوەی کە پێویستی  ە دەچوو دڵی دەدایەوە و دڵنەوایی دەکردبێتاقەت بوای

بۆیان ، دەدا یا لە عیبادەتکردنەکانیدابەهاوکاریەک بوایە لەناو سجندا یارمەتی 

دەرکەوت کە یوسف زۆر کەسێکی باش و چاکەکارە خۆی )حسن( هەیەو 

حسن و صالح واتە ،هەیە(مصلح)محسن( هەیە وە هەروەها )صالح( هەیەو )

 محسن و مصلح،باش و چاک کەسێک کە لەخودی خۆیدا باشبێ و چاکبێت

دێت واتە  يعلە بۆ تعدادوەمیان اسم فیەکەمیان صفەی مشبهەیە الزمە 

ئەوە گرنگە کەتۆ محسن و مصلح ، چاکەکارو باشکار لەگەڵ بەرامبەری خۆیدا

ئەوە ، اشی ئەوەندە بەس نیەهەر ئەوە گرنگ نیە کەتۆ لەخودی خۆتدا ببیت 

ت لەگەڵیاندا گرنگە کە مرۆڤ باشکاریش بێت لەگەڵ بەرامبەری و چاکەکاربێ

مرۆڤ خۆی لەخۆیدا نوێژدەکات و ، رەکەی ئەوە گرنگەبەخێری هەبێ بۆ دەورو 

ەری بۆ کەس نیە ر جنێو بەکەس ناڵێت وزە ڕۆژو دەگرێ و غەیبەتی کەس ناکاو
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وە بەاڵم لە، ۆ خەڵکبی نیە ڕ ئەمە شە باش ئەوە پێی دەڵێن پیاوێکی صالح و

ت نیە بۆ خەڵک خێریشت هەیە بۆیان ڕو خراپەباشرت و چاکرت لەگەڵ ئەوەی شە

ئێستا ئەوان بەس بینیان لەناو سجندا هەڵسوکەوت و ، کار بیت لەگەڵیانو چاکە

م لەچاکە ەکانە مادنی تێگەیشنت کە یوسف لەکەسە چاکەکارەمامەڵەی یوسفیان بی

ئەوەیە پرسی پێبکرێ و شایستەی ئەوەیە کە شت  ە کەواتە شایستەیکارەکان

سن بێت کارو محوەی کە وا لە مرۆڤ دەکات کە چاکەئە چونکە ؛بزانێت

مرۆڤ زانستی هەبێت ئەوە ، لەهەموو شت لەپێشرتو بەهێزتر هۆکاری زانستە

هەڵسوکەوت و مامەڵە فێری دەکات چۆن قسە لەگەڵ خەڵک بکەیت چۆن 

، گەورە، کەیت ڕەوشت و مامەڵە چۆن دەبێ لەگەڵ بچوکبلەگەڵ خەڵک 

وتیان مادام ، لەگەڵ نەخۆش لەگەڵ هەموی، لەگەڵ فەقیر، دراوسێ، بەردەورو 

یوسف چاکە کارە ئەمە لە بەتاڵ و لە هیچەوە نەهاتوە بە دڵنیاییەوە ئەمە کەسێکی 

کەکاربوو کەواتە مرۆڤ کە چا، تێگەیشتو زانایەو چاکەکارە بۆیە شایستەی ئەوەیە

پرسیاری ، خۆشیان دەوێ و متامنەی پێدەکەن، ێگای متامنەی خەڵکدەبێتە ج

ڕاوێژی پێدەکەن بەبێ ئەوەی کە یوسف بناسن لێ دەکەن وە دەگەڕێنەوە بۆالی و

جوانەکەی بو  صیفات و ئەخالق و ڕەوشت و هەڵسوکەوت و مامەڵە چاکە تەنها

  .لێبکەناری پرسیبچن کە متامنەی پێبکەن و  بەهۆکاری ئەوە ی

لِكََُم  ۖ  يَأْتَِيكََُم  َقاَل اَل يَأْتِيكََُم طََعام  تُْرزََقانِِه إِالَّ نَبَّأْتُكََُم ِبَتأِْويلِِه َقْبَل أَنْ  َذَٰ

ِ َوُهْم ِباْْلِخرَِة ُهْم  ۖ  ِمَمَّ َعلََّمِني َرِّبي  إِِّني تََركُْت ِملََّة َقْوٍم اَل يُْؤِمُنوَن ِباّلِلَّ

 ﴾ 37كَاِفُروَن ﴿

مامەڵە لەگەڵ ئەو دوو  چۆنئێستا پرسیارێکی لێکراوە بزانین  -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف  

اَل اَل يَأْتِيُكاَم طََعام  تُْرزَقَانِِه إاِلا قَ } ،نەفەرە دەکات و چۆن وەاڵمیان دەداتەوە
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م ئەی ئەو دوانەی پرسیارتان لێکردو  :فەرمووی{ نَباأْتُُكاَم ِبتَأِْويلِِه قَبَْل أَْن يَأِْتيَُكاَم 

ە بێت ئێوە جا لەالیەن پادشاو وە رزق بدرێ بە هیچ خواردنێک نیە کە بدرێ بە ئێ

پێش ئەوەی بۆتان بێت من پێتان دەڵێم چی یان لەهەر جێگایەکی ترەوە 

واتە تێبگەن من شت دەزانم کەواتە متامنەتان هەبێت ئەو ، خواردنێکتان بۆ یەت

من لە  ؛ چونکەی دێتەجێخەوەی ئێستا بۆتان لێک دەدەمەوە دڵنیابن وەکو خۆ 

ەشی کە دەشیڵێم فاڵ گرتنەوەو کەهانەت و عەرافەت و بەتاڵەوە قسە ناکەم وە ئەو 

ئەوەی کەمن دەیڵێم بەشێکە لەئەو عیلمەی کە خوا فێری ، سیحرو جادوو نیە

باشە  ،کو خۆی دەیڵێمئێستا وە لەالیەن خواوە ەی کە دەیزانمغەیبکردوم ئەو 

دەکات کە ئەو هەر خواردنێک وەباسی ئەوە حی خۆی دەکاتد بۆچی جارێ مە

 ،بگا پێیان ئەو دەزانێ چیە؟ بۆ ئەوەی متامنە پەیا بکات لەالیان زیاتر پێش ئەوەی

بەاڵم با پێتان بڵێم ئەو عیلمەی کەوا من دەیزانم ئەو { َذَٰلُِكاَم ِماما َعلاَمِني َرب  }

ەو عیلمەی کەخوا فێری بەشە غەیبەی کە من دەیزانم ئێوە نایزانن ئەوە بەشێکە ل

یەک پەروەردگاری من کە ، ( دەبیسنتلەناو سجندا وشەی )ربئێستا ، منی کردوە

 ڵێەسەر ئەوە مرۆڤ کەشتێکی زانی نەەو ئەو فێری کردوم ئەمەش بەڵگەیە لخوای

نەخێر ، هی شەون و خونی خۆمە،ازوی خۆمەبهی شان و ،خۆمە ىهی زیرەک

ریش ۆ ش هەوڵ دەدا ز ک هەیە زۆریدەنا کەسانێ، ئەوە خوا فێری کردوی

وە هیچ بەرهەمی نابێ و هیچ فێر نابێ وەکو کیسەیەکی دڕاو وایە دەخوێنێتە

لەسەرەوە تێی دەکەیت لەخوارەوە لێی دەڕژێت لە گوێیەکیانێوە دەچێتە ناوەوە 

بەاڵم هەشە خوای گەورە فێری ، لەوەی تریانەوە دەچێتە دەرەوە هیچ تێناگەیت

وو بەهی ەیەک نیعمەتێک بەخششێکی پێبكچاهەمیشە کەکەواتە مرۆڤ ،دەکات

کەواتە ، خوای گەورەی بزانیت و فەضلەکەی بگەڕێنێتەوە بۆالی خوای گەورە

ئێستا ئەوان ، جادو نیە لەخواوەیەو سیحر نیە  وئەوەی من لە شەیتانەوە نیە
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ناساندن کە  خۆی پێ -ملسو هيلع هللا ىلص- چاوەڕێی وەاڵمی خەوەکەیانن کەچی جارێ یوسف

ایزانێت بۆیی متامنەی وە کە خەڵکی تر نخواوە فێری عیلمێک کرا ئەو لەالیەن

رێ جوابی پرسیارەکەیان هەر ائێستا لەوەوە دەڕوات بۆ شتی تر ج، پێ پەیدا بکەن

من بناسن من کە هاتومەتە :فەرمووی{ إِِّن  تَرَكُْت ِملاَة قَْوم  اَل يُْؤِمُنوَن ِباهللاِ } نەهاتوە

خراپەکار نیم رو بێ نەسەب نیم وە کەسێکی سجنەوە کەسێکی بێ کەس و کا

بۆیە من باوەڕم  ننمن وازم هێناوە لە دینی قەومێک کە باوەڕ بەخوا ناهێ دەزانن

 ؛بەدینی ئەوان نیە وازم لەودینە هێناوە وە باوەڕیشیان بە ڕۆژی دوایی نیە

{ كَاِفُرونَ َوُهْم ِباْْلِخرَِة ُهْم } دەفەرموێ من وازم هێناوە لەڕێچکەو ڕێبازی قەومێک

  .ان بەخوا نیەو باوەڕیان بەڕۆژی دوایی نیەکە باوەڕی ﴾37﴿

َما كَاَن لََنا أَْن نَُْشَِك  ۖ  َواتََّبْعُت ِملََّة آبَاِِئ إِبَْراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعُقوَب 

ٍء  ِ ِمْن ََشْ ِ َعلَْيَنا َوَعََل النَّاِس َولََِٰكنَّ  ۖ  ِباّلِلَّ لَِك ِمْن َفْضِل َّللاَّ أَكََْثَ النَّاِس َذَٰ

 ﴾ 38كُُروَن ﴿اَل يَشْ 

تە ئەی یوسف تۆ کەواکەتۆ لەسەر ڕێبازی ئەو مولحیدە کافرانە نیت ئەی 

فەرمووی { َواتاَبْعُت ِملاَة آبَاِِئ إِبْرَاِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعُقوَب } لەسەر دینی کێیت؟

ە کەوتوم ئەی شوێن دینی باوک و باپیرانم ئەوانیش ابراهیم و اسحاق و یعقوب 

ی یعقوب پێغەمبەرە ڕ وسف کويباشە ئەمانە هەموی پێغەمبەرن ئەی باشە واتە 

بەڵێ یوسف  !کوڕی ابراهیم خلیل الرحمن ە ئەوە ئەمەکوڕی اسحاق پێغەمبەر 

موبارەکە کە یوسفە  ەئەو مرۆڤ سبحان هللا مرۆڤ بیری لێبکاتەوە، ئەو کەسەیە

کوڕی پێغەمبەرە ئێستا لە  ریپێغەمبەری کوڕی پێغەمبەری کوڕی پێغەمبە

لەسجنێکدایە  تاوانبارو ێکۆمەڵێ کەسی خراپ و لەگەڵ کۆمەڵ سجندایە لەگەڵ

وە بەتۆمەتێکی خراپیشەوە خراوەتە سجنەوە کەچی ئەو مرۆڤە  ؛مرصلە 
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خوایە من  ێاوانێکی توش دێت نەڵبەتێ تکەواتە مرۆڤ کاتێ موصی، موبارەکەشە

کەسیش بیت خوای گەورە تاقیت نەڵێ فڵ ئەی بە، فڵنە کەسم بۆ توش بووم

لەهەموو کەس زیاتر کەتوشی ناڕەحەتی بوبێت پێغەمبەرانن علیهم ، دەکاتەوە

الصالة والسالم لەپاشان کێ زیاتر لەسەر ڕێبازی ئەوان بڕوات زیاتر توشی 

ئەوەی لەسەر ڕێبازو  ؟ن کێ زیاتر توش ناڕەحەتی دێتناڕەحەتی دێت لەپاشا

سەرەتا خۆی ناساند کە ئەو ، ا یوسف خۆی دەناسێنێتستئێ، سوننەتی ئەوانە

لەسەر ڕێبازی مورشیکەکان نیە دواتر خۆی ناساند کە ئەو لەسەر ڕێبازی ئەو 

أَْن نُْشَِك َما كَاَن لَنَا } سێ پێغەمبەرەیە لەسەر دینی تەوحید و یەک خواپەرستیە

ء   ِ ِمْن يَشْ بکەین بەهاوەڵی خوا بۆ ئێمە نەبوەو ناشبێت کە هیچ شتێک { ِباهللا

ِ َعلَيْنَا } ی گەورە بەتەنها دروستی کردوینلەکاتێکدا کەخوا َذَٰلَِك ِمْن فَْضِل هللاا

ئەوەش کەئێمە خوا بەتەنهابپەرستین و هاوەڵی بۆ دانەنێین ئەوە { َوَعىَل النااِس 

خوایە بەسەر ئێمەوە وە بەسەر خەڵکیش بەوەی کە پێغەمبەرانی بۆ  ضلیەف

یان دەکات بۆ ئەوەی تەوحیدیان هەبێت و خوا بەتەنها بپەرسنت و ناردون بانگ

َولََِٰكنا أَكََْثَ النااِس اَل } نەنێن فەضلی خوایە بەسەر خەڵکەوەشەریکی بۆ دا

، بەتەنها نایپەرسنتو اکەن بەاڵم زۆربەی خەڵکی سوپاسی خوا ن﴾38﴿{ يَْشُكُرونَ 

خوای گەورە بەتەنها ،کەونشوێن پێغەمبەرانیان نا،خۆیان لە شیرک بەدورناگرن

خوای گەورە ، وان کۆیالیەتی بۆ غەیری خوا دەکەنەدروستی کردون کەچی ئ

بەتەنها ڕزق و ڕۆزیان دەدات کەچی ئەوان سوپاسی یەکێکی تر دەکەن مردن و 

نیعمەتەی هەموو ئەو ، لەیەکێکی تر دەترسن وانژیانیان بەدەست خوایە کەچی ئە

ی کێکی تریان زیاتر لەخوا خۆشدەوێت زۆربەخوا بەسەریاندا ڕشتون کەچی یە

ەم ئەوەشی کەواتە یوسف هەم خۆی ناساند وە ه، خەڵک سوپاسی خوا ناکات

دوای ئەوە ئەوان ، نابێت شەریک بۆخوای گەورە دابرنێتلەو دووکەسە گەیاند کە
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خەوەکەیان بۆ لێک بداتەوە کەچی یوسف ئێستا  -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف  هەر چاوەڕێن

 .گاری و دەعوەو بانگەوازیدەستی کردوە بە ئامۆژ 

اُر ﴿ ُ الَْواِحُد الَْقهَّ ْجِن أَأَْربَاب  ُمَتَفريُقوَن َخْْي  أَِم َّللاَّ  ﴾ 39يَا َصاِحَبِي السي

ْجنِ }  ێ ڵبۆیەش دە، ئەی دوو هاوەڵەکەی سجنم :ئەفەرموێ{ يَا َصاِحبَِي الس 

ووکەس زۆر واتە ئەگەر د، هماوەیەکی زۆرە بەیەکەوە ماونەتەو  ؛ چونکەهاوەڵ

يَا } ،دەبنە هاوڕێ با ئەگەر لەسەر یەک دینیش نەبن نەوە پێکەوە لە شوێنێکما

ُ الَْواِحُد ا ْجِن أَأَْربَاب  ُمتََفر قُوَن َخْي  أَِم هللاا ئەی دوو  ﴾39﴿{ لَْقهاارُ َصاِحبَِي الس 

پرسیارێکتان لێ دەکەم بەو پرسیارە دەیەوێ عەقڵیان بجوڵێنێت  مهاوەڵی سجن

ەرسنت واز ەیەوێ بەو پرسیارە وایان لێبکات قەناعەت بکەن کە تەنها خوا بپد

ئایا چەند گەورەو خوایەکی لێکجیاو دژ ، لەدینی شەریک بۆخوا دانان بێنن

ان ئەو خوایە بەخوای خۆت بزانی و بیپەرستی و بەیەک باشرتە مرۆڤ بیبێت ی

هەرچی ؟شتێکداو هەمو بەندایەتی بۆ بکەیت کە تاک و تەنهایەو زاڵە بەسەر 

هەموو بەسەر و مەالئیکەت هەموو غەیری خوایە خوا زاڵە بەسەریدا بەسەر 

 ،مرۆڤ و جنۆکەیەکدا وەسەر هەمو ن و بیاوچاکاپبەسەر هەموو و پێغەمبەران 

ئایا مرۆڤ عەبدی ئەو ، حەیوانات و دارو بەرداهەموو بەسەر خۆرو مانگ و 

ان بۆخۆی بتێکی داناوەو قەبرێکی خوایە بێت و پشت بەوخوایە ببەستێ باشرتە ی

و وهللا من ئەوانە دەپەرستم و ئەوانە شتم بۆ هەڵبژاردوە بۆخۆی و پیاوچاکێک 

ەقڵیە هەرکەسێ ەکی عيئەمە هەر منونە ؟ان باشرتەدەکەن و ڕزگارم دەکەن! کامی

خوای گەورە منونە دەهێنێتەوە بەدوو کۆیلە بەدو ،کە عەقڵی هەبێ بیربکاتەوە

ێنەی کە کرێکارو وەستاکان دەوەسنت و ەچیتە بازاڕ ئەو شە تۆ دبۆمنون، پیاو

کرێکارێکت هێناوە بۆ  چویت وەستایەک یانتۆ ، خەڵک بیانبات بۆئیش ڕۆژانە
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جیرانەکەشت پێنج شەش بران و باوکیان ، ئیش بۆتۆ بکات لەخانوەکەت ئەوەی

ۆ ئەوەی هێناوە ب سەیارە چون ئەوانیش کرێکارێکیان نەماوە هەر هەمویان بەسوار

کیان ئێستا ئەو کرێکارەی کەتوشی ئەو کۆمەڵە برایە بوە برایە،یشیان بۆ بکاتئ

خەریکی چیت  ێدەڵ ئەوەی تر،ۆ ئەو جێگایەم بۆ هەڵکەنیتڕ دەڵێت ئەبێ ئەم

ئەڵێ چاوت دەردێنم جارێکی تر دەسکاری ئەویا بکەی  مئەڵێ ئەویا هەڵەکەن

ئەوی تریان  و دیوارەم لەویا بۆ بکەکێکی تریان یەت ئەڵی ئەەی !وەرە ئێرە هەڵکەنە

یەت ئەڵێ لێرە پایەیەکم بۆ دابنێ ئەوی تر یە ئەڵی بۆریەکم لێرە بۆ بکە وەستاکە 

ژەیەکیان ؤاوەن ئیشی جیا لەیەک ئەوەنەبێ پڕ نێوان کۆمەڵێک ختێک دەچێت لە 

هەبێ پێکەوەو بڵێ ئەوە لەسەر ئەو پڕۆژەیە ئیشامن بۆ بکە نەخێر هەر یەکەو 

ئەی ،دەکات ئێ ئەو کرێکارە فەقیرە ئەو ڕۆژە سەری لێدەشێوێت فرمانێک

یە وەکاکە گیان وەرە ئیشەکەی من ئە ێدەڵ هجیرانەکەی کە یەک خاوەن ئیشی هەی

ئیساحەت ، لەویاوە کۆتایی بە ئیشەکە دێنیتئەلێرەوە دەست پێ دەکەیت و ئە

ند یەک خاوەنی هەیە بەاڵم ئەوەی کە چە ؛ چونکەدەزانێ ئیشەکەی چیە

ئایا مرۆڤایەتی کۆمەڵێک خوای هەبێت و ، خاوەنێکی هەیە ژیانی لێ تێکدەچێت

ن خۆیان خۆیان ملکەچی کۆمەڵێ طاغوتبێ باشرتە کە هیچیشیان هیچ نین یا

لەخەڵک کردوە بەشت یان خەڵک کردونی بەشت یا مرۆڤایەتی هەمویان 

اارباب  وبۆچی نەیفەرمو ، ملکەچی ئەو خوایەبن کە دروستی کردون و زاڵیشە

خواکانی تر پوچن درۆیینەن  ؛ چونکە؟هللا القهار فەرموویمتفرقون قهارون بەاڵم 

شتێکی هەموو تاکە خوایە هیچی زاڵ نین هیچیان بەدەست نیە بەاڵم ئەو 

ڕۆژانە لەگەڵ یەک خاوەن ئیش  ئەگەر تۆ کرێکاربیت بۆ ئیش بچیت ،بەدەستە

ی عەقڵی هەبێت لەگەڵ یەک ت یان لەگەڵ نۆ براکە؟ بەدڵنیاییەوە ئەوەێدەچ

ئەگەر بێتو مرۆڤ هەموی لەسەر دین و بەرنامەی یەک  چێتخاوەن ئیشەکە دە
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یەک  چونکە ؛و دەبن بەبرای یەکرتخالق بێت خەڵک ژیانی ئاسودە دەبێت 

خوامان هەیەو یەک خوا دەپەرستین و دین و ڕێنامیی و بەرنامە لەیەک خوا 

بەهەشت هەر بەژیانی خەڵک دەبێت  وەردەگرین تەواو کۆتای پێهات قەزیەکە

 كبەاڵم بۆ ئەمڕۆ ژیانی خەڵ، لەدونیادا هەر لەدونیادا ژیانی خەڵک خۆش دەبێت

هەر  ؛ چونکە؟یەکرت بڕی و خوێنڕێژی و کاولکاریەهەمووی یەکرت کوژی و 

یەکەی خوایەکی بۆ خۆی داناوە اال ئەوانە نەبێ کەخوا ڕەحمی پێکردون لە 

ەیەکێ یەکەی ئەمر لە یەکێک دەکات و هەری ڕو لر یەکەئەهلی تەوحید هە

رەی ڕێنامیی یەکێکی تر دەڕوات و هەر یەکەی ێوەردەگرێت و هەریەکەی بەگو 

هەموو چی بۆ کەسێک دەنوێنێ وئەگینا بۆیە دەبینین ئەم زەلیلی و ملکە

ئێستا ئەم پرسیارەی لەم ، کاولکاری و خوێنڕێژیە ڕودەدا لەنێوان عەبدەکاندا

نەوە فعال ئەم قسەیە ماوەو بیر دەکەئەم دوانە واقیان وڕ ئێستا ە کرد دوکەس

ئایا چەند ، ژیریەقسەیەکی پڕلە،قسەیەکی ویژدانیانیە،ڵیەقەقی و عطقسەیەکی مەن

- خوایەک کە دژ بەیەکن باشرتە یان هللا الواحد القهار ئێستا یوسف ناوەستێت

ی ئەوەی کە یوسف بە سێ قۆناغدا ڕۆیشت دوا، دەستی کردوە بە دەعوە -ملسو هيلع هللا ىلص

قۆناغی ناوبیرو دەرهێنانی و کردنی بەکۆیلە قسەناکات ، هلەباوکی دورکەوتەو 

حەکیمە نا کۆیلەی ئەوان نیم دەمفرۆشن  یوسف بێدەنگە نەیوت ئەمانە برامن من

ئێستا هات کرا  بێدەنگی باشە و لەکوێش قسە باشەشوێنێ  دەزانێت لە چ

ەو پەڕی ئەدەبەوە بەبێدەنگی ان بدیس مرصبەکۆیلەیە و فرۆرشا بەماڵی عەزیزی 

بۆ  یهیچدەکات قورئان  مرصئیشی خۆی دەکات وخزمەتی ماڵی عەزیزی 

بەاڵم ئێستا یوسف لەناو سجن دەستی ، ەوت ابدنەگێڕاوینەتەوە یوسف چی د

سەرەتا خۆی ناساند کە کێیە  -ملسو هيلع هللا ىلص-کردوە بەقسە کردن ئێستا یوسف دعوە دەکات 

و سجنەکە ناساند کە کامی باشە مرۆڤ وەخوای پەروەردگاری بە خەڵکی نا
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اقڵ و حەکیم دەبێ بزانێت کە کەی عبۆیە مرۆڤی ، ایەعەبدی کێبێت ئێستا لەوەد

ە کەی بێدەنگبێت وە کەیش دروستە بۆ مرۆڤ کە ڕاستی کەسایەتی قسە بکات و 

ە من ئەو کەسەم کە يئەگەر نەیوتا -ملسو هيلع هللا ىلص-خۆی بۆ خەڵک باس بکات یوسف 

پیرانم یعقوب و ئیسحاق و ئیرباهیمە وە اکەوتوم باوو بشوێن دینی باو باپیرانم 

ە حاشا لەسەر ئەگەر نەیوتایە کەمن ئەو عیلمە دەزانم هەر وایان دەزانی تاوانبارێک

بەاڵم ئێستا بێتاوانی خۆی ، تۆمەتێکی خراپ گیراوەو خراوەتە ناو سجنەوە

ەبێت د یەێپەیامێکی گەورەی پ ؛ چونکەناساند دەربڕی خۆی بە اهلی ناو سجن

 ئایا خەڵک پەیامی گەورە لە دزێک یان لە زیناکارێک، بیگەیەنێت

  .-ملسو هيلع هللا ىلص-نەخێر بۆیە پێی ناساندن کە ئەو کێیە ؟وەردەگرێت

ُ ِبَها  ْيُتُموَها أَنُْتْم َوآبَاُؤكُْم َما أَنَْزَل َّللاَّ َما تَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه إِالَّ أَْسََمء  َسمَّ

يَّاُه  ۖ   ُم إِالَّ ّلِِلَِّ إِِن الُْحكْ  ۖ  ِمْن ُسلْطَاٍن  لَِك الدي  ۖ  أََمَر أاَلَّ تَْعُبُدوا إِالَّ إِ يُن َذَٰ

 ﴾ 40الَْقييُم َولََِٰكنَّ أَكََْثَ النَّاِس اَل يَْعلَُموَن ﴿

ت ئەوانەی کە ئێوە دەیانپەرسنت خۆتان ێیان دەڵێئێستا پ{ َما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِهِ } 

واتە ، ئەوانەی کە ئێوە دەیانپەرسنت مرص و جەماعەتی سجن و پادشاو خەڵکی

إاِلا } دەسەاڵتدارە هیچ شتێک ناپەرسنتجگە لەو خوایە تاک و تەنهایە زاڵە 

 رسنتەپەد ناو ەڵیمۆ کناو دەپەرسنت نەک کۆمەڵی ناولێرناو  ێئیلال کۆمەڵ{ أَْساَمءً 

ْيتُُموَها أَنْتُْم وَآبَاُؤكُمْ } ناوتان لێناون بەخوا بە کەخۆتان و باوک و باپیرانتان { َسما

ُ ِبهَ } او ئەگینا هیچ نینپەرسرت   خوا هیچ بەڵگەیەکی{ ا ِمْن ُسلْطَان  َما أَنْزََل هللاا

دیقەت بدەنە ئەم  وەرن،  بننتبەزاندوە کە ئەوانە خوابن و شایستەی پەرسدانە

عیربەت بە ناوەڕۆکە  چونکە ؛،عیبارەتە ئێوە هیچ ناپەرسنت ئیلال کۆمەڵێ ناو نەبێ

دێلم بۆ بکڕە خیر مۆ ای ئەر ز ۆ ر كبەکەسێک دەڵێی سەیارەیەکی الند ، ونابه نەوەک 
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ئەوە  ێدەڵ !ی ئەوە چیەێدەڵ ،نێێکی گەڕت بۆ دەهێئەویش دەچێ گوێدرێژ

ت هەقت چیە من ناوم ناوە ئەڵێ !ئەوە کەی الندگرۆزە ەڵێید! رهرۆزەكالند 

ی ئاخیر مۆدێل ەر رۆز كی دەڵێن الند ێوەرە چەند هاوڕێم هەیە پ ەررۆز كند ال 

، ئەتەوێ بەناو من بخەڵەتێنی یە تۆکابراش دەڵی ئاخر ئەمە بەس ناوە ناوەڕۆک ن

شێخ عبدالقادری گەیالنی ، ئەوەی کە خەڵکی دەیپەرستێ بەس ناوە ناوەڕۆک نیە

خوانیەو شایستەی پەرسنت نیە تۆ هەر ناوی بنێ غەوسی بەغدا غەوسی بەغدای 

غەوس ئەوەیە کە بەفریات دێ ، ەوسئەمە درۆیەکە تۆ ناوت ناوە غ !چی

خۆی مردوە ئێستا  !بەفریای تۆ دێت ڕزگارت بکاتمردویەک لەژێر خاکدا 

ئێستا بوبێتە  ەلەوانەیە گۆشتی نەمابێت الشەی نەمابێت ئێسقانەکەشی لەوانەی

غەوس  ؛خۆڵ ئێستا تۆناوت ناوە غەوسی بەغدا واتە ئەوەی بەفریای مرۆڤ دێت

 یە کەسی تر نیە جگە بەس ناوە ناوەڕۆک نیە غەوس هللاواتە بەفریا هاتن ئەوە 

جا تۆ هەر ناوی بنێ  ؛ەخوا کەسی تر غەوس نیە بەفریات بێت لەناڕەحەتیدال

تۆ ناڕەحەتیەکت بیەوێ ئەو هللا یەی کە بێت و ، غەوسی بەغدا و چی وچی

توشبێت کەس لەسەرت النابات جگە لەخۆی نەبێت ئەو هللا یەی کە خۆشیەکی 

لەو بەس لێبگرێ جگە  ەموو دونیا کۆبێتەوە ناتوانێ ڕێیت بکات هبوێ توش

  سبحان هللا سەیری ئەو دەعوەیە بکەن کەیوسف دەیکات، ناون بێ ناوەڕۆک

یارسول هللا هاوار یا  :و کەدەڵێن بۆیە ئەوەی ئێستا ئەم خەڵکە دەیکات -ملسو هيلع هللا ىلص-

هللا بە  عباس یا حسین یا زهراء یا کاک احمدی شێخ بەس ناون بەخوا نە رسول

ک احمد بەفریات دێ وهللا نە فریات دێ نە شێخ عبدالقادر بەفریات دێ نە کا

ئێ حسین سەر بڕدرا بەزوڵم ئێ حسین فریای  ؛عباس و حسێن بەفریات دێ

 ؛ ناو ر شت ن ڵێن لەکۆمەو بۆیە تەنها نا !ی نەکەوت ئێستا فریای تۆ دەکەوێخۆ 

ئەو مورشیکانەیە کە دینی ئەمە ، مانە اولیای خوان بەفریامان دێنئەئەڵێن 
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ئێمەی ئەهلی تەوحید کە  ؟لەسجندا بون لەگەڵ یوسف کەی دینی موسڵامنە

ة بەخەڵک دەڵێین تەنها هللا بپەرستە لەسەردینی محمد و یوسفین علیهم الصال 

لەگەڵ خوا هاوارکە شێخ فڵن ئەوە لەسەردینی  ێبەاڵم ئەوەی کە دەڵ، والسالم

یوسف جا کامیان هەڵدەبژێری  لەگەڵندان ئەو مورشیکانەن کە لەسج

بەاڵم شەیتان وا فێڵی لێکردون لەگەڵ ئەوەشدا کە لەسەر دینی شیرکن ؟بۆخۆت

یری قورئان و ئەم وەهابیانە کافرن وەهابی چی! وهللا غە، دێت ئێمە کافر دەکات

ین ێ! باشە کە بڵ!ن پێغەمبەر مەپەرسنتێەڵئن ئەمانە کافرن ێسوننەت هیچ نین ئەڵ

نەخوایان  وهللا؟غەمبەر بپەرستی کافر دەبییا پێ!رسنت کافر دەبینمەپە ەمبەرپێغ

 هەرچی پێغەمبەرە کەناسیبێتیان هاتوە دەڵێ -ملسو هيلع هللا ىلص-ناسیوە نەپێغەمبەریشیان ناسیوە 

{ يُْعبَُدونَ َواْسأَْل َمْن أَرَْسلْنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن رُُسلِنَا أََجَعلْنَا ِمْن ُدوِن الراْحَمِن آلَِهًة }

وەرەپرسیارکە لەهەرچی پێغەمبەرە لە  :خوای گەورە دەفەرموێ[ 45ف: زخر ]ال

و نە بۆیە ئەوانە نەخوا دەناسن  ؟یەکەمەوە تا کۆتا جگە لەخوا کەسی تر پەرسرتاوە

ئەوەی کە پیاوچاکان و ، ئەوەی کە شەریک بۆ خوا دادەنێ، پێغەمبەر دەناسن

ریشیان ناسیوە نەپێغەمبەگەورە نەخوایان  پێغەمبەران دەکەنە شەریک بۆ خوای

 همحمد زاتێ هەیە ناوی دەزانێ زاتێک هەیە ناوی هللا یەو، ناسیوە وەکو خۆی

کە ەچیەکێیەو هللا کێیە تێکەڵی دەکات ئێ ق -ملسو هيلع هللا ىلص-بەس نازانێ محمد  -ملسو هيلع هللا ىلص-

ین یاحسین ێین یا رسول هللا دوایی دەڵێین یا هللا و دوایی دەڵێۆزێک دەڵئێمە ت

کەخوا ، -ملسو هيلع هللا ىلص-بەریشت ناسیوە ت ناسیوە نەپێغەمە؟بەخوا تۆ نەخوافەرقی چیی

 -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەریش بناسی  وا تاک و تەنهایە قل هو هللا احدبناسی ئەزانی خ

دەزانی هەموو دەعوەو جیهادەکەی بۆ ئەوە بوە کە بەس هاوار بکرێتە خوای 

-ملسو هيلع هللا ىلص-گەورە بەتەنها کەچی تۆ بانگەشەی ئەوە دەکەی پێغەمبەرت خۆشدەوێ 

ی تاوچاک پەرستی و پێغەمبەر پەرسو گۆڕ پەرستی و پیبۆیە شەخص پەرستی !
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، بێ ەیەکی لەسەر نیە لەالیەن خوای پەروەردگارەوە کە دروستگهیچ بەڵ

جارێکیان دوسێ بەناو مەالی گۆڕپەرست هاتنە الم وتیان بيستومانە دەڵێی 

مەولود دروست نیەو دەمانەوێ مناقشە بکەین وتم جارێ مناقەشەتان لەسەر 

 ێدەڵ یبێهەاڵمەتی بێ و صەرەتانیش ڵ ناکەم وەک ئەوە وایە کەسێکمەولود لەگە

وتم ئێوە شەریک بۆخوا ، رتەکە چاکەین نا صەرەتانەکەپیسجارێ وەرە با هەاڵمەتە

وتی  ؟هاوار دەکەنە پیاوچاکان -ملسو هيلع هللا ىلص-دادەنێن لەگەڵ خوا هاوار دەکەنە پێغەمبەر 

خۆ هیچ ئایەتی  وهللا وتیان:، لە قورئان دەیکەین وتم ئایەتێکم بۆ بێنن ێبەڵ

هەموو ئێ کە ئایەتی لەسەر نیە ئەو ، انطلسڕێک ما انزل هللا علیها من  لەسەر نیە

ِ أََحًدا} تێە کە دەڵئایەتە هەی لەگەڵ خوا هاوار بۆ [ 18]الجن: { فَاَل تَْدُعوا َمَع هللاا

کەس نەبەیت و داوا لەکەس نەکەیت ئەی کە هیچ بەڵگەی لەسەر نیە بۆ دێن 

امن و شیرک کوفر لەخەڵک دەکەنە ئی ،لەخەڵک دەکەن بەدین کە شیرکە شتێک

مەسئەلەیەکدا حوکم و هەموو لە{ الُْحْكُم إاِلا هلِلاِ إِِن } ،لەخەڵک دەکەنە تەوحید

يااهُ } بڕیار دان بۆ کەس نیە خوای گەورە نەبێ فرمانی کردوە { أََمَر أاَلا تَْعبُُدوا إاِلا إِ

 پێدەکاتدەست  هخۆی نەبێت تەواو حاکمیەتی خوا بەو کەس نەپەرسنت جگە لە

يُن الَْقي ُم َولََِٰكنا أَكْ} ئا ئەمە دینی ڕاستەقینەو ﴾ 40﴿{ ََثَ النااِس اَل يَْعلَُمونَ َذَٰلَِك الد 

موافقی عەقڵێکی تەندروستە موافقی بەرژەوەندی  پاکە فیطرەتێکی موافقیو تەواوە

دینی تەوحیدە قینە کەئەو دینە ڕاستەخەڵکی  ڕاستەقینەی مرۆڤەکانە بەاڵم زۆربەی

 :ئەم ئایەتە دەرسی زۆری تێدایە ،نایناسن

نەخێر بۆ؟چونکە جارێ لە ؟ئایا تا ئێستا وەاڵمی خەوەکەی داونەتەوە: یەکەم

ەی خەو گرنگرت ئەوەیە کە ئەو کەسەی کەالیداوە لەسەر ڕێگەی و وەاڵمدانە

ێ دەست پێبکەین بە دەب ؛ڕێگەی خواپەرستیرخواپەرستی بیهێنیتەوە سە
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ەوەیە خەڵک بانگ بکرێت بۆ ئەوەی واز لە گرنگرتین شتیش ئ، گرنگرتین شت

 .بپەرسنت شیرک بێنن و خوا بەتەنها

لەسجن کۆمەڵێ خەڵکی ، یوسف لەسجن دەعوەی تەوحید دەکات :دووەم

اربن لەوانەیە هەندێکیشیان وەک خۆی بێ بلەوەیە تاوان لەگەڵە هەیانە فعال

ئایا یوسف ، ەالیەن پادشاو دەسەاڵتدارانێکی ستەمکاری بێ دینتاواننب ل

ئەی ئەهلی ناو سجن وەرن بەس لەگەڵمنب جا بزانن  ؟بەسیاسەت دەستی پێکرد

چۆن ئەو حکومەتەتان بۆ سەرەو بن دەکەم جا بزانن چۆن ئەو طاغوت و 

ن بکەی كهەرەیەظابەس لەگەڵمنب با بچینە دەرەوە مزاڵامنەتان بۆ لەناو دەبەم 

وەی وتبا بۆ دڵی سجنەکان کە ئە، ک هاندەین بزانە چۆن وەزعەکە دەگۆڕینخەڵ

هەمووی دەیەوێ لەسجن ڕزگاری بێت و لەدەستی زاڵم  ؛ چونکەزۆر خۆشبوو

نەجاتی بێت و فعال زاڵم لە ئارادایەو گەندەڵی هەیە زوڵم هەیە ستەم هەیە کوفر 

ک خوا وتی ئایائێمە یەدەستی نەکرد بەدەعوەی سیاسی بەڵکو  -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف ،هەیە

باسی { َما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِهِ } خوا وە هەروەها ێبپەرستین چاکرتە یان کۆمەڵ

هیچی ناوەڕۆک نیەو شایستە نیە اله  ئەوەی ئێوە دەیانپەرسنت جگە لە هللا، عبادەتە

ی بەدەعوەی توحید دەستی پێکرد ئەوەشە دەعوە، نیە تەنها ناوە بێ ناوەڕۆک

بەران لەسەری کاریامن دەوێت ئەوەیە کە پێغەمبۆیە کە ڕێگای چاکە ،پێغەمبەران

عوەی ەدەبد دەستی پێکرد نەک يبەدەعوەی توح، بوون علیهم الصالة والسالم

نا بەاڵم دعوەی توحید یوسفی گەیاند بە ، کودەتایەکی سیاسی و شۆڕش گێڕێتی

بەدەعوەی  ئەی بۆ ئێستا بۆ قیممەی دەسەاڵت ڕادەکەن بەاڵم، قیممەی دەسەاڵت

بژاردنی ئەمساڵ ڵدەی هە، ێنی خۆیەتیو توحید دەست پێ ناکەن بۆیە هەر لەش

کی ێپەیژەکە زۆر هاتۆتە خوارەوە ساڵ هیوادارین دەنگێکی زیاتر بێنین وەکو مارو

 ؛تر تۆزێ دەچێتە سەرەوە دوساڵی تر دێتەوە خوارەوە هەر ئەوەیە هیچی تر نیە
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ر کورسی و دەسەاڵتە ەە ملمالنێ لەسملمالنێ لەسەر توحیدو شیرک نی چونکە

سەاڵتیش فێڵی دەوێ درۆی دەوێ پشتگیری دەوڵەتانی دەوێ و کورسی و دە

پارەی دەوێ شەقی دەوێ ئێ ئەوەش خۆ بەوە پەیدا نابێت تۆ بەڕواڵەت باسی 

بۆیە چیرۆکی یوسف ، ئیسالم بکەیت و دەعوەکەشت دەعوەی توحید نەبێت

وای خوێنڕێژی و کاولکاریەوە ایەوە نیە بەدبەدوای پلەو پ یوسفێک، نەتەماشاک

، ان نادا دەی وەرن ئائەم طاغوتە نیە کە چوینە دەرەوە ئەبێ لەناوی بەرینيهان نیە

نا خەریکی دەعوەی تەوحیدە بەوەش دەگاتە قیممەو تەوحدیش لەناو قەرصی 

 ؛ چونکە-ملسو هيلع هللا ىلص-دا بڵو دەکاتەوە ئەوەی دەوێ یوسفمرص هەموو پاشایەتی و 

م صربە وە ئەم ئەم دەعوە تەوحیدە وە ئە، یەت بوەمبەران هیدائامانجی پێغ

بانگەوازیە بو بەهۆی ئەوەی کە یوسف ببێتە هۆکاری هیدایەتی خەڵکی ناوسجن 

دوایی بێتە دەرەوە دوایی لەناو کۆشک دەعوەی تەوحید بکات اهلی ناو کۆشک 

ەی ئیامنی پێ بێنن دینی ئیسالم بڵوبێتەوە لەو سەردەمەدا بەهۆی دەعو 

ملمالنێی دەسەاڵت لەسەر ت بەيبەاڵم کەتۆ بێیت دەست بکە، تەوحیدەوە

کورسیەک  ،ورسیەکەی بداتە تۆکورسی ئێ هیچ لەخاوەن کورسیەک ئامادە نیە ک

تۆ  ێیدوە خوێنی لەسەر ڕشتوە ئێستا ئەڵەهای ساڵە ئەو شەڕی لەسەر کر ڵکە سا

ئیسالمی تۆ ناوت  من ناوم لەخۆم ناوە ؛ چونکەبەکەڵک نایەی من بەکەڵک دێم

ئێ بۆ ئەوەی ئیسالمیە ، من لەشوێنی تۆ دانیشم خۆت نەناوە ئیسالمی دەبێتلە

بۆیە شەڕ لەسەر کورسی بەس ، نا ؟ئیسالمیەکی تر بچێ داوای لی بکات ئەییاتێ

ەی توحید بکە ئاخر وەرە دەعو ، فێڵ لەیەکرت کردنەخوێنڕێژی و کاولکاریە 

ین نەتیجەکە بەدەست بدەین و دەعوە بکە وەی لەسەرمانە هەوڵئە !چەنساڵی تر

، هەیە دوسێ کەس، پێغەمبەری وا هەبوە یەک کەس ئیامنی پێ هێناوە ،خوایە

ە کەواتە هەشە سەربڕدراو ، هەشە کەس هەیە کۆمەڵێ کەس هەشە ئوممەتێک
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نیە ئەوەی لەسەرمانەهەوڵدەین چۆن پێغەمبەران نەتیجە بەدەست من و تۆ 

ەین وە ئەو انگکردوە بۆ دینی خوا ئێمەش ئاوا هەوڵددەعوەیان کردوەو خەڵکیان ب

ئایەتەش گەورەترین بەڵگەیە کە حاکمیەت دەبێ لە تەوحیدەوە دەست پێ 

 .بکرێت

ا أََحُدكََُم َفَيْسِقي َربَُّه َخْمر ا  ْجِن أَمَّ ا اْْلَخُر َفُيْصلَُب  ۖ  يَا َصاِحَبِي السي َوأَمَّ

 ﴾ 41ِتَياِن ﴿ اِْلَْمُر الَِّذي ِفيِه تَْسَتفْ ِضَ قُ  ۖ  َفَتأْكُُل الطَّْْيُ ِمْن َرأِْسِه 

چۆن لەناو سجن دەستی کرد بە دەعوەو  -ملسو هيلع هللا ىلص-ئەوە تێگەیشتین کە یوسف 

دەعوەبۆدینی خوای پەروەردگار بە ئسلوبێکی موقنیع و زۆر مەنطقی ، بانگەوازی

جارێ لەخەمی  -ملسو هيلع هللا ىلص-و عەقڵنی و بەبەڵگەی بەهێزو بەقوەت وەزانیامن یوسف 

لەخەمی ئەوەدانیە جارێ ، وهاوەڵەی سجنیگرنگرتدایە بۆ ئەم دشتێکی 

ان خەوەکەیان بۆلێک بداتەوە بەڵکو لەخەمی ئەوەدایە لەئاگری جەهەنەم ڕزگاری

لەخەمی ئەوەیاندایە لەکوفرو گومڕایی ڕزگاریان بکات بۆ ئیسالم و ، بکات

ەوەشیان بۆیە هەر دوای ئەوەی بون بەموسڵامن و خوا هیدایەتی دان ئ ؛وحیدەت

ێت خەسارەتێکی گەورە کەدەکوژرێت و بەگوێرەی خەوەکە کەبینیوێتی بشکوژر 

بۆیە ، خەمی ئەوەیەتیعاقیبەتی بەهەشت دەبێت جارێ هللا  ن شاءإ  ؛ چونکەنیە

بانگخواز ئەوەی کە بەڕاستی خەڵک بانگکات بۆالی خوا دەبێت لەخەمی 

ەنەم و غەزەبی لەخەمی ئەوەدابێت خەڵک توشی جەه، ئاخیرەتی خەڵکدابێت

 ؛نابێت خەڵک بکاتە پردێک بۆ ئەوەی بەمەرامەکانی خۆی بگات ؛خوا نەبێت

دەبینین ، گاری خەڵک بکاتدەبێت چ خێری دونیاو قیامەتی خەڵکە بەوە ئامۆژ 

جارێ لەناو سجندایە ئەو دووڕەفیقەی بانگ دەکات بۆ ئەوەی  -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف 

ردن و كەعوەدوای دئێستا ، نێباوەڕ بێنن بەخوای تاک و تەنهاو شەریکی بۆ دانە
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ی بۆ ڕون کردنەوە ئێستا و هاوەڵەکەی و دوای ئەوەی کە حەقبانگەوازی دو 

ا أََحُدكاَُم } ،بۆیان ەکات بە لێکدانەوەی خەوەکەدەست د ْجِن أَما يَا َصاِحبَِي الس 

ئەمەش کەلیمەیەکی ، ئەی دوو هاوەڵەکەی سجنم :دەفەرموێ{ فَيَْسِقي َرباُه َخْمرًا

بەرامبەرەکەی بدوێت ئەگەر  ڵشێوازە مرۆڤ لەگە ور خۆش و جوانە بەزۆ 

، موسڵامنیش نەبێت لەمەقامی تعامول و دەعوەکردندا کاریگەری خۆی دەبێت

وشەی ڕێزداری کاریگەری لە وه  شیرینبەکارهێنانی ئسلوبی جوان و 

بەپێچەوانەی  ؛بەرامبەردەکات کە دڵی دەکاتەوە بۆ دەعوەوە گوێت لێ دەگرێت

یەکسەر هەڕەشەی جەهەننەمی لێبکەیت  بە مەلعون ناوی بێنیت وە تۆ بەکافرو ک

ئەمانە کە  ڵلەگە -ملسو هيلع هللا ىلص-سەیرکەن یوسف ، و بەو شێوەیە هەر گوێت بۆ ناگرێت

ات بۆ توحید قەومێکی مورشیکن ئەم دوهاوەڵەش مورشیکن بۆیە بانگیان دەک

هاوەڵی منن و ئەی دوهاوەڵەکەی ناوسجنم واتە ئێوە  :واش پێیان دەفەرموێت

ئەوە لەمە وەردەگرین کە پێویستە بانگخوازان بەوشەی  یڕەفیقی منن کەواتە سود

ن نەک یا کافر یا ي و بانگی خەڵک بکەيزدار لەگەڵ خەڵک بدوێێیرین و ڕ ش

ملحد یاطاغوت یامجرم بەو شێوازە لەگەڵ خەڵک بدوێی خەڵک ئامادە نیە 

، ەوەی خەڵک لەدینی خوا ڕاکاتگوێت بۆ بگرێت ئەوکاتە تۆ دەبیتە هۆکاری ئ

یەکێکتان دەگەڕێتەوە بۆناو کۆشکی پاشاو ، ێ یەکێ لەم دوەتانئەفەرمو 

وەجارێکی تر دەست دەکاتەوە بەپیشەكەی خۆی کە شەراب پێشکەش بە پادشا 

ا اْْلَخُر فَيُْصلَُب فَتَأْكُُل الطاْيُ ِمْن رَأِْسهِ } ،دەکات ی ترتان دەکوژرێ ەبەاڵم ئەو { َوأَما

کوژراو لەخاچ درا خاچیش وەکو شێوەی ە دوای ئەوەی و لەخاچ دەدرێت و 

بەشی خوارەوەی درێژترە ئاوا بەتەختەیەکی گەورە لەخاچ دەدرێت و  زائیدە بەاڵم

ات پێوەی هەڵدەوارسێ دوای کوشتنی ئەوکاتە باڵندەدێت لەتەوقی سەری دەخو 

م خەوەکە اڵ بە، خەبەرێکی ناخۆشە هللا و گۆشتەکەی سەری دەخوات سبحان
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، بەرەکەی بکاتمسفیش ڕاستگۆیە نایەوێ درۆ لەگەڵ بەرایو ، ئەوە دەگەیەنێت

خەبەرێکی ناخۆش هەیە لە ئارادا  ؛ چونکە-ملسو هيلع هللا ىلص-بەاڵم دیقەتتان دایە یوسف 

یەکێکتان وای لێ  فەرمووی، نەیفەرموو تۆ ڕزگارت دەبێ و تۆش لەخاچ دەدرێی

لێ وەردەگرین کە سی ئەوەی ئەمەش دەر ، دێت و ئەوی تریشتان ئاوای لێ دێت

ن و دیاری کردن رێکی ناخۆشت پێبوو پێویست ناکات تعیین و ناو بردخەبە

پێش ئەوەی  بێتاقەت دەبێت،بەرەکەت خەفەتبار دەبێتمبەرابکەیت کە بزانیت 

کەکاتی موصیبەتەکەش بێت تۆ لەئێستاوە خەفەتباری مەکە بۆیە هەندێ جار 

لەجیاتی  -ملسو هيلع هللا ىلص- یوسفیی نیە ێنیە وکار لەجناوهێنان و دیاریکردن لەحیکمەتدا 

ئێستا ، وای لێیەت تانئەوەی ئیشارەتکا بڵێ ئەوەتان وای لێیەت و ئەوەی تریش

کامامن ئەوەین هەردوکیان گومان دەبەن و لەنێوان خەوف و رجاء دا دەبن ئایا 

ئەوەی تر  لەوەیە بڵێن بەگوێرەی خەوەکە من ڕزگارم دەبێ !کامان ئەوەی ترین

-ملسو هيلع هللا ىلص-بەهەرحاڵ دیاری نەکرد  !انەوە نیەبڵێ ئەی خەو بەپێچەو  لەوانەیە دەکوژرێ

زانایانی تفسیر دەفەرموون کاتێ یوسف خەوەکەی لێکدایەوە بەو شێوازە کە ، 

قُِِضَ } هەردوکیان مەترسیان هەیە یەکێکتان دەکوژرێ و لەخاچ دەدرێ ترسان

نەبینیوە بۆیی نەیەتە خەومان ان نانا ئێستاوتی ﴾41﴿{ اأْلَْمُر الاِذي ِفيِه تَْستَْفِتيَانِ 

ئەو شتەی ئێوە داوای فەتواتان لەمن کرد)لێکدانەوەی  فەرمووییوسف ، جێ

بەبێ عیلم  خەویش زانستەو فەتوادانە(کەواتە بەبێ عیلم کەس فەتوا نەدات

ەی هەواو ئارەزوی نەیەیت بۆخۆت شتێ بۆ کەسێ لێک بدەیتەوە خەوێک بەگوێر 

 فەتواش بەبێ عیلم تاوانە، بۆیە وەکو فەتوا وایە{ تَْفِتيَانِ سْ تَ } فەرموویخۆت بۆیە 

جا کەوتیان نانا هیچامن نەبینیوە فەرمووی ئەم مەوضوعەی بۆتان باسکردم ئەوە 

بەوشێوازەی لێکمدایەوە بۆتان ئەو مەوزوعەی داواتان کرد بۆتان لێکبدەمەوە 

اوا دێتە انە چۆنم وتوە ئمەجالی تیانەما بڵێی نەمبینیوەو ئەم تەواو ئەمە دێتە جێ
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 ؛ چونکەتەواو کۆتایی پێهات{ اأْلَْمرُ قُِِضَ } فعال وتی هک ؟چۆن زانیان، ێج

پێتان  پێشرت خەبەرێکی پێدان فەرمووی هەرخواردنێک بێت پێش ئەوەی بگات

نەی ئەوە خوای گەورە فێرم دەکات وا مەزانن ئەو قساه نمن ئەزانم چیە کەواتە بزا

، جێنەخێر ئەمە ڕێک دێتە  (بۆچونی من وایەیا ، ان ئەبەمکەمن دەیکەم )واگوم

دەبین کە مادام لێکدانەوەی خەون فەتوایە فەتواش کەواتە لێرەوە ئەو سودە فێر 

کە خەوێکت بینی پرسیار لەکەسێک بکە کە شارەزایی هەبێت ، بەبێ عیلم نابێت

ەوە نا نەک هەرکەسێ هات و بینیت بڵێی توخوا خەوێکم بینیوە و بۆم لێکبدەر 

پرسیار لە کەسێک بکە کە ئەهلی ئەو مەیدانەو ئەهلی ئەو مەجالە بێت و  وامەکە

 . عیلم و زانستی پێبێت

ْيطَاُن ِذكَْر  َوَقاَل لِلَِّذي ظَنَّ أَنَُّه نَاجٍ ِمْنُهََم اْذكُْرِِّن ِعْنَد َربيَك َفأَنَْساُه الشَّ

ْجِن ِبْضَع ِسِننَي ﴿   ﴾42َربيِه َفلَِبَث ِِف السي

 -ملسو هيلع هللا ىلص-ئێستا یوسف { َوقَاَل لِلاِذي ظَنا أَناُه نَاج  ِمنُْهاَم اذْكُْرِِّن ِعْنَد َرب َك } 

؛ کە گومانەکەشی بەمانای یقین بوو)ێ کە گومانی برد ڵبەدزیەوە بەوەیان دە

خوای گەورە فێری کردبوو( دەزانێ کە نەجاتی بوە ئەوەیان کە ڕزگاری  چونکە

ئەوەی ڕەفیقەکەی تری بزانێت دەفەرموێ  ێادشا بدەبێ و دەگەڕێتەوە کۆشکی پ

 (رب)تۆ بەر دەبیت و دەچیتەوە الی پادشا بەاڵم الی گەورەت الی پادشاکەت 

مەزڵوم بەبێ  الی گەورەکەت باسم بکە پێی بڵێ کەسێکی، بەمانای گەورەدێت

 :لێرە چەند دەرسێکی تێدایە، او سجنەوەنتاوان خراوەتە 

سجن دەربازبن و بگەڕێنەوە ات کەسانێک لەناو ئایا چ پێویست دەک یەکەم:

ناو کۆشکی پادشا ئەوان بەپادشا بڵێن حاڵی سجنەکان فڵن سجن ئاوایەو فڵنە 

ئاگا  لەسەر ئەوەی کە پادشا بێبەڵگەیە { ِعْنَد َرب َك اذُْكْرِِّن } وشەی ؟سجن ئاوایە
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یراوەو وە نەیدەزانی کێ گیراوەو بۆ گ بوو لەحاڵی یوسف و حاڵی سجنەکانیش

بەاڵم لە ، ئەمەش تاوانێکی گەورەیە کە سەرکردەکان تێیدەکەون، کەی گیراوە

بۆیە ، ڕۆژانە سەیری زانیاری بەندکراوەکان بکات ئیسالمدا پێویستە قايض

ارەی باشت پێبێت و مەعاشی چاکت هەبێت و مسئولیەت ئەوەنیە تۆ سەی

، ەوەیەو خەڵک لێت برتسێ وا دەزانن مەسئولیەت ئ دەسەاڵتت هەبێ

بەرپرسی لەتاک تاکی ئەوخەڵکە کە لەژێر ، تۆ بۆالی خوا بەرپرسیت مەسئولیەت

دەستی تۆدان ڕۆژی قیامەت خوا محاسەبەت دەکات لەسەریان بۆیە وهللا ئەو 

؛ بەاڵم ئەمڕۆ، ێ لێی ڕاکەنەبولیەت واتە بەرپرسێتی دبگەن مەسئێکە ت کەسانەی

زۆرێک خەڵک هەیە ، نهەست بە مەسئولیەت ناکرێ بۆی ڕادەکە چونکە

خەڵک هەیە بە پارە دەیکڕێ بەهەڕەشە دەستی  زۆرێک،تەزویری بۆ دەکات

 ، بەرپرسێتی چیە پاشەڕۆژی نازانن دیارە دەخات مع االسف

کاتێ یوسف دەڵێت اذکرِّن عند ربک ئەمە پێی دەوترێت استعانة :وەمو د

ی بدات لەو داوای یارمەتی لەکەسێک کرد کە لەتوانایدایە کەیارمەت -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف 

ئێ ئەمە ئاساییە ، الی پادشا باسیکە مەزڵومێک بەبێ تاوان سجن کراوە، شتەدا

رەی کەیوسف ئایا ئەم کا، ئەزانێت کە هاوەڵەکەی دەگەڕێتەوە کۆشکی پاشایەتی

کردی هەڵە بوو؟زانایانی تەفسیر هەندێکی دەڵێن نەدەبوو یوسف داوای یارمەتی 

وسف بەربێت ئەوە روەردگار بیەوێ کەیهەرکاتێ کەخوای پە ؛ چونکەلەو بکات

نەدەبو ، دەیخاتە بەردەستی پادشا کە یوسفێک هەیە بەمەزڵومی سجن کراوە

هەندێ جار سبحان هللا ، ستەداوای یارمەتی لەو بکات کە لە ئەصلیشدا درو 

غەفلەت و لەبیر چوون بەسەر زاناکان و کەسە بەرزەکانیشدادێت هەروەکو چۆن 

ەورە وایکرد کە شیطان ئەو ئامانەتیەی کە یوسف بە ی گخوا، یوسف لەبیری کرد

خوای گەورە ویستی وایە کە ئەو هەواڵە ، هاوەڵەکەی سجنی سپارد بیری بەرێتەوە
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وای گەورە نایەوێ یوسف ئاوا بێتە دەرەوە بەس چیە نەگاتە پادشا جارێ خ

تاوانی  مەزڵومەو بێتە دەرەوەو تەواو نا خوای گەورە دەیەوی هەم یوسف بێ

وە هەم بە پلەیەکی بەرزەوە بێتە دەرەوە هەموو ئەهلی واڵت و پادشا  دەرکەوێ

دەیەوێ یوسف بە بەرزتر بێتە دەرەوە ئەمە ،یان موحتاجی یوسف بنوهەر هەم

الی پادشا باسم بکە  ڵێبەکابرا دە ێیوسف کات، سێکی گەورەی تێدایەدەر 

یستی خوا شتێکی بەاڵم حەزی ئەو شتێکەو و، هەڵبەتە حەزدەکات ڕزگاری ببێت

ویستی خوا گرنگرت بوو ئێستا  ان گرنگرتو بەسود تر بوو بۆ یوسف؟ترە کامی

ی ئەوراقەکانی مەزڵومی گیراوە پادشاش مراجعەیەکبە کەالی پادشا باسکرابائەمە

کردبا بۆی دەرکەوتبا کە ستەم لێکراوە دەیوت دەری بکەن لەسجن و تەواو نابێت 

بەاڵم نا خوای گەورە دەیەوێت ، کەبگیرێت بەس کۆتایی پێهات قەزیە

بەشێوازێکی تر یوسف بێتە دەرەوە کە لەخودی پادشاوە تا کۆتا خەڵکی ئەهلی 

بۆیە زۆر جار ، موحتاجی یوسف بێت دەیەوێ یوسف بە بەرزتر بێتە دەرەوە مرص

یەکێک لە ، ترە هەڵبژاردنی ئێمە شتێکەوە هەڵبژاردنی رب العاملینیش شتێکی

ن مل إ و ، فأعطانیه فرحت مرة سألت هللا شیئا ذاإ )):ێتمو ر ەعولەمای سەلەف دەف

کە داوای  ((لنفس يأن اختیار هللا خیر من اختیار  ين فرحت مرتین لعلمعطِ یَ 

، شتێکم لەخوا کردوو خوای گەورە پێی بەخشیم دڵخۆشم خوای بۆی کردوم

متامنەم بەخوای خۆم هەیە  ڵێدە، بەاڵم کەپێی نەبەخشیم دووجار دڵخۆشم

ئەوە چاکرتە بۆمن لەوەی کەمن بۆخۆم داوای  ەی کەخوا بۆم هەڵدەبژێرێتئەو 

دەکەم ئەوەیان خێری زیاترە بۆمن مادام خوای گەورە نەیکرد وەعدی داوە 

وەاڵمامن بداتەوە وەاڵمی نەدامەوە لەوە ئەوە خێری تێدانیە خێر لەشتێکی تردایە 

ەگەڵ خوای خۆی بکات بۆیە مرۆڤ ئاوا مامەڵە ل، توەخوای گەورە بۆمنی هەڵگر 

والت بێت بە زایەت نادات وە ەی بەخوای خۆی هەبێت خوای گەورە مسیقە
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يْطَاُن ِذكَْر َرب هِ } ،هەمیشە خێری بۆت دەوێت ی گەورە وایکردکە خوا{ فَأَنَْساُه الشا

فَلَِبَث } ،تان لەبیری بەرێتەوە کە ئەمانەتەکەی یوسف بگەیەنێطڕزگاربوەکە شەی

ْجِن بِ  الفاء لرتتیب مابعدها عىل ما قبلها واتە بەهۆی ﴾ 42﴿{ ْضَع ِسِنيَ ِف الس 

اهیری ظ کە، لە سجندا مایەوە -ملسو هيلع هللا ىلص- ئەو لەبیر کردنەوە چەندساڵێکی تر یوسف

سەیری بکەین وهللا ناخۆشە ئەوەی کە لەسجن و کە لە بەندایە ڕۆژێک و 

سجندا  ساڵ بۆ دەساڵێک لە تاوەکو بەینی سێسەعاتێک بۆی زۆرە جا ئێستا 

بەاڵم عاقیبەتەکەی زۆر شیرینە و زۆر ، زۆر قورس و ناخۆشەبێنێتەوە 

وە لەسجنیش بێتە دەرەوە ، لە الیەکەوە لەسجندا خەریکی دەعوەیە، خۆشەبێت

خوابێت ڵ ەگکەواتە مرۆڤ کە بەڕاستی لە، ڕزگاربون و سەربەرزیە

 ێت:شیخ االسالم ابن تیمیە دەفەرمو ، کەموبارە شوێنێک بێت هەرهەر لە

، هخوای ىلەپێناو و هادەتە ەهللا ش اءن شإ بکوژن ، دوژمنانم چیم لێدەکەن))

سجنیشم بکەن ئەوە ، دەربەدەرم کەن سیاحەتەو دەگەڕێم لە پێناوی خوا

خەلوەیەو بۆخۆم لەگەڵ خوای خۆم یەکال دەبەوەوخەریکی زیکرو عیبادەت 

من زەرەر ێیەک بم لەهەرکو  سونەتیش لە سنگمدایە دەیفەرموودەبەوە قورئان و 

ێکی ڵچەند سا -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف ، ((بێت هللا گرنگ خوا لێم ڕازی ن شاءإ ناکەم 

ترمایەوە لە سجندا ئەو زانایانەی کە دەفەرمون یوسف بۆداوای یارمەتی کرد 

چاکەکان رار ئەوکەسانەن بەس بأ  ()حسنات االبرار سیئات املقربین :دەفەرموون

ێزن جب دەکەن و لەحەرام خۆیان دەپار و لەخراپە بەدور دەبێت واتە وا ەندەک

سەرەڕای واجب سونەتیش  بەاڵم مقرب پلەی بەرز ترە، بەاڵم سوننەت ناکەن

ای حرام خۆشی لە مکروه بەدور دەگرێت زۆر شت هەیە بۆهەقی ەڕ دەکات سەر 

، تۆ نابێت ئەوە بکەیت ؛اتێکڕای خەڵک ئاساییە بەالم بۆ حەقی پلە بەرزەکان ن

کەی یوسف یاخودبەندکراوەکەی کە ار وای کرد نێردراوەئێستا خوای پەروەردگ
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ان لەبیری بەرێتەوە بۆ ئەوەی یوسف طوای کرد شەی یوسف ئەمانەتیەکەی پێدانارد

عالقەی دڵی تەنها بەخوا بێت وا نەزانی کە ئەم ڕێگایەی کە ئەم هەڵیبژارد ئەگەر 

ڕێ خوای گەلێ، م و الی پادشا باسی بکات و سودی دەبێت نابە فڵنە سجنە بڵێ

تۆ دەکات ئەی ەکانی ار کالی ەو ی تەی تۆ دەکات خۆ ڵگەورە خۆی تدبیری حا

خوای گەورە ، یوسف واز بێنە لەوە خۆت تەسلیم خوای پەروەردگار بکە

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-بەرزتری بۆ یوسف دەوێ 

 َوَقاَل الَْملُِك إِِّني أََرىَٰ َسْبَع بََقَراٍت ِسََمٍن يَأْكُُلُهنَّ َسْبع  ِعَجاف  َوَسْبعَ 

يَا أَيَُّها الَْمََلُ أَْفُتوِِّن ِِف ُرْؤيَاَي إِْن كُْنُتْم  ۖ  ُسْنُبََلٍت ُخْْضٍ َوأَُخَر يَاِبَساٍت 

ْؤيَا تَْعُْبُوَن ﴿  ﴾ 43لِلرُّ

گەورە یوسف بەو پەری بەرائەت و بەوپەڕی  ئێستا کاتی ئەوە هاتوە کەخوای

کی بوێت هۆکاری قیممەو سەربەرزیەوە بێنێتە دەرەوە واتە کەخوای گەورە شتێ

خوای گەورە بۆ ئەوەی یوسف ،وای بۆڕێک دەخات بە ئەقڵی کەسدا نایەت

وە ئەو خەوە سەیرەش ، پادشا خەوێکی عجیب و سەیر دەبینێ بەرزکاتەوە ئێستا

ت کەس توانای لێکدانەوەی نەبێت ئیلال یوسف نەبێ دەبێ خوای گەورە وادەکا

یە ئێستا موحتاجی یوسف بن و وەزیرو هەرچی دارو دەستەی پادشا هە پادشاش

کە بۆشی لێکدانەوە و زانیان چ ، سف بکەن خەوەکەیان بۆ لێک بداتەوداوا لە یو 

عاملێک و پیاوێکی بەرزە ئێستا مەمنونی دەبن بێت ئیدارەی واڵت بکات و 

، الیەنی وەزارەتی مالی و ئابوری و زراعی و هەموی یوسف بەڕێوەی بەرێت

ەناو قەرص کۆ هەستا ئەهلی مشاوەرەی خۆی ل پادشا لەخەویا بینی و بەیانی

وتی من { َوقَاَل الَْملُِك إِِّن  أََرىَٰ َسبَْع بََقرَات  ِساَمن  يَأْكُلُُهنا َسبْع  ِعَجاف  } کردەوە

و ەڵەو هاتن دوایی حەوت مانگای لەڕ حەوت مانگای ق ئەمشەو لەخەومدا بینیم
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 ،مە یەکەمیانەم بینی ئەئەمشەو ئەو زەعیف حەوت مانگا قەڵەوەکەی خوارد من 

وە خەوێکی تریشم بینی حەوت { َوَسبَْع ُسنْبُاَلت  ُخْض  َوأَُخَر يَاِبَسات  }

 ،بینیوەگوڵەگەمنی سەوزو جوان لەبەرامبەریشیدا حەوت گوڵەگەمنی وشکیشم 

ئەی دارو دەستەو  ﴾43﴿{ يَا أَي َها الَْمََلُ أَفْتُوِِّن ِف ُرْؤيَاَي إِْن ُكنْتُْم لِلر ْؤيَا تَْعرُبُونَ }

وەزیرەکانم و ڕاوێژکارەکانم پیم بڵێن فەتوام بۆبدەن لەسەر ئەو خەوەی کە بینیومە 

قسە نەکەن نا ئەمە چیە ترسناکە ئەگەر ئێوە خەو لێکدەدەنەوە کە ئەیزانن ئەگی

مرۆڤی ئاقڵ پرسیار لەکەسێک دەکات کە ئەهلی ئیشەکە  کەواتە، لەخۆتانەوە

ی نازانن قسەی تێدا ێکە ل، لێک دەدەنەوە خەو ئێوەکە  فەرموویبۆیە ، بێت

  .مەکەن

 ﴾ 44َوَما نَْحُن ِبَتأِْويِل اِْلَْحََلِم ِبَعالِِمنَي ﴿ ۖ  َقالُوا أَْضَغاُث أَْحََلٍم 

، وتیان ئەمە هەر شتێکی تێکەڵەدارو دەستەی پادشا { أَْضَغاُث أَْحاَلم  قَالُوا } 

اتر بەخەو دێتەوە خەیاڵ و خەوی هیچ زۆرجار ئینسان بیر لەشتێک دەکاتەوە دو 

ت ا شتی تێکەڵ و پێکەڵت بینیوە خەمە ئەمە شتی تێکەڵ و پێکەڵە ئەی پادشنی

نگای زەعیف بخۆن حەوت مانگای لەڕ حەوت ما ؛نەبێ هیچ نیەو لێی مەترسە

جا یان جاهیل بوون نەیانزانیوە یا زانیویانە ، ئەمە چیە هیچ نیە بێخەمبە لێی

 ێنڵدە، ی چۆنە بۆیە هیچ نیەڵوە ڕێگا دەرچەو مامەڵە کردن لەگەانیترسناکەو نەیانز 

ئێمە ئەوەی کە شتی تێکەڵبێ و  ﴾44﴿{ نَْحُن ِبتَأِْويِل اأْلَْحاَلِم ِبَعالِِميَ  َوَما}

 .خەوی ڕاستەقینە نەبێ ئێمە هیچی لێ نازانین و کەس سەری لێ دەرناکات

كََر  ٍة أَنَا أُنَبيُئكُْم ِبَتأْوِ َوَقاَل الَِّذي نََجا ِمْنُهََم َوادَّ يلِِه َفأَْرِسلُوِن بَْعَد أُمَّ

﴿45 ﴾ 



 
يوسف عليه السالم تەفسیری سوڕەتی 104  

 

، ڕاوەتەوەێرصی پادشادا کە پادشا دوو خەوی گئێستا لەو مشتومڕەدان لەناو قە

 :لە سورەتی یوسف تا ئێستا

، یوسف خەوێکی بینی یانزە ئەستێرەو خۆرو مانگ سوجدەی بۆ دەبەنیەکەم:

 .بەخەمر بۆ پادشا ترێ دەگوشێ و ئەیکاتسجنێکیان خەوی بینی  :ەمو دو 

خەویش ئەوی تریان لەسەر تەوقی سەری نان هەیەو باڵندە دەیخوات  :سێیەم

 .پادشا خەوی بەمانگاوە بینیوە :چوارەم

ە پێنج خەو تا ئێستا لە خەوی بە گوڵە گەمنەوە بینیوە واتپادشا  :پێنجەم 

راستیش شتیان  هەموشی شتی واقعە هەر قسە نیە بە -ملسو هيلع هللا ىلص- سورەتی یوسف

ئەمە ئیشارەتێک و ئاماژەیەکە بۆ  !بۆ دوو خەوئەوەی پادشا واتە عجیب ، بینیوە

کە ێقەیرانە ئاژەڵ،ڕودەدات توکاڵیقەیرانێکی ئاژەڵی و قەیرانێکی کشكه ئەوەی 

کە  وە قەیرانی کشتوکاڵیەکەش، ەمانگای لەڕ مانگای قەڵەو دەخواتئەوەیە ک

دوو شتەش پەیوەندیان بەیەکەوە رێت وە ئەم باران نابا هزرعات نامێنی چونک

بابزانین بەندکراوەکەی ڕزگاری ببو ، هەیە کە لەوەڕگاو ئاو نەمێنێ ئاژەڵ نامێنی

 ،ئێستا دەبینێ مشتومڕێک هەیە باسی خەو لێکدانەوەیە ئەوەتا ئەڵێن نایزانین

ة  } كََر بَْعَد أُما -هاتەوە یادی یوسف { تَأِْويلِهِ ئُُكْم بِ أَنَا أُنَب  َوقَاَل الاِذي نََجا ِمْنُهاَم َوادا

ی ئێستا ئەمە ڕۆژ  ێێکدایەوە بۆی و سەد لەسەد هاتە جئەو بوو خەوەکەی ل -ملسو هيلع هللا ىلص

ە دوو سجنەکە هاتەوە یادی دوای ماوەیەکی زۆر ئەوەی کە ڕزگاری بوول، ئەوەیە

وە خەبکە تازە یەتەوە یادی وتی من ئەو  مەی خۆ یوسف وتی الی پادشا باسئ

﴾ 45﴿{ فَأَرِْسلُونِ } م نەتیجەکەی چیە ئەی پادشاێوەو پێتان دەڵلێکدەدەمەبۆتان 

 .دەی بنێرن بۆالی کەسێک کەدەزانم ئەو سەد لەسەد لەوخەوەی تۆ دەزانێ
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يُق أَْفِتَنا ِِف َسْبعِ بََقَراٍت ِسََمٍن يَأْكُلُُهنَّ َسْبع  ِعَجاف   دي يُوُسُف أَيَُّها الصي

 لََعلَُّهْم َر يَاِبَساٍت لََعِّلي أَْرِجُع إََِل النَّاِس ْْضٍ َوأُخَ ُبََلٍت خُ َوَسْبعِ ُسنْ 

 ﴾ 46يَْعلَُموَن ﴿

دەرکرد کە بچێت وە  پادشا بڕیاری بۆ، لێرەدا چیرۆکەکە بەکورتی باس کراوە

یەتی کە چی ێوسفی دۆزێوە یوسف سااڵنێکە چاوەڕ چوە سجن ی ێفعال کەوتە ڕ 

يُق } ستا بێتەوەیادیگەورە ویستی ئێە خوای لەبیری چۆتەو  د  { يُوُسُف أَي َها الص 

يُق } ؛ چونکەیەکسەر دەفەرموێ:یوسف ئەی کەسە زۆرڕاستەکە د  مبالغەیە { الص 

ئێستا ئەو  يلەسەر بۆیە دەڵێ افتنا ناڵێ افتنفەتوامان بۆ بدە { أَفِْتَنا} ،لەصدقدا

ەشزانێ عاملێکە ئەگەر نێ یوسف چ دەزان، کراوە قەدری یوسف دەزانێت سجن

بۆیە بەمەزن لەگەڵی دەدوێت و بە صیغەی جمع قسەی لەگەڵ ، بەرەکە پێغەم

ِف َسبْعِ } فەتوامان بۆ بدە بۆ لێکدانەوەی خەوێک کە بەم شێوەیەیە، دەکات

ەوت ح{ بََقرَات  ِساَمن  يَأْكُلُُهنا َسبْع  ِعَجاف  َوَسبْعِ ُسْنباَُلت  ُخْض  َوأَُخَر يَاِبَسات  

حەوت گوڵە گەمنی سەوزو ەڕ دەیانخۆن وە و حەوت مانگای لمانگای قەڵە

لََعيل  } بەشکو کەتۆ بۆت لێکدامەوە، حەوت گوڵە گەمنی وشک ڵجوان لەگە

مەبەستی  بگەڕێمەوە بۆالی خەڵک﴾46﴿{ أَرِْجُع إَِل النااِس لََعلاُهْم يَْعلَُمونَ 

وە ، ن کە پێم وتننای خەوەکە بزانبەشکو ئەوانیش ما، پادشاو دارودەستەکەیەتی

ئەوەمن زانیم وەختی خۆی کە خەوەکەی منت ، بەشکو بزانن کە تۆ کێیت

یت و ێبا بۆیان بەرمەوە تا بزانن تۆ ک لێکدایەوە بەاڵم ئێستا مانای خەوەکەم پێبڵی

 .چ کەسێکیت
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  َقلِيَل  ِمَمَّ ْنُبلِِه إِالَّ َقاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدأَب ا َفََم َحَصْدتُْم َفَذُروُه ِِف سُ 

 ﴾47تَأْكُلُوَن ﴿

دەیتوانی بڵی من مەرجم هەیە تاوەکو ئازاد ، -ملسو هيلع هللا ىلص-سەیری یوسف بکەن { قَاَل } 

نەکرێم ئەوخەوەتان بۆ لێک نایەمەوە نا بەاڵم ئەهلی عیلم عیلمی خۆیان 

دەست دەکات بە  -ملسو هيلع هللا ىلص-مەرج لەسەر خەڵک دانانێن یەکسەر  وبڵودەکەنەوە

صەاڵت و  نەک تەنها لێک دانەوەی خەوەکە بەڵکولێکدانەوەی خەوەکە بۆی 

یەکسەر ئامۆژگاریشیان دەکات چیبکەن باشە بۆ  سەالمی خوای لەسەربێت

لەو قەیرانی کشتوکاڵی و ئاژەڵیە ڕزگار بکەن کە دەبێتە هۆکاری  مرصئەوەی 

قَاَل تَْزَرُعوَن َسبَْع } یەکسەر ئامۆژگاریان دەکات کە چی بکەن، اڵتەکەتیاچونی و 

دەبێ  :وتی﴾47﴿{ ْم فََذُروُه ِف ُسْنبُلِِه إاِلا قَلِياًل ِماما تَأْكُلُونَ ِنَي َدأَبًا فاََم َحَصْدتُ سِ 

جۆ ئەوەی کە دەیدورنەوە ئێوە حەوت ساڵ بە بەردەوامی زرعات بکەن گەنم و 

ئەگەر ئاوابێت توشی  ؛ چونکەرێننلەگوڵەکەی خۆیدا مەیوە گەڕێن ە لێیسااڵن

 و شێوازە دەمێنێتەوە ئیلال ئەوەنە نەبێت گەمنەکەیو ناڕزێت بەکچون نابێت ێت

پێویستانە بیخۆن باقێکەی بەگوڵەکەوە  کەخۆتان لەگوڵەکەی دەردەکەن

 . دەهێڵنەوە

ْمُتْم لَُهنَّ إِالَّ َقلِيَل  ِمَمَّ  لَِك َسْبع  ِشَداد  يَأْكُلَْن َما َقدَّ ثُمَّ يَأِِْت ِمْن بَْعِد َذَٰ

  ﴾48تُْحِصُنوَن ﴿

ن عەمبار کرد ئیلال کەمێکی نەبێ کە بۆ وای حەوت ساڵ کە ئێوە هەر گەمنتاد

ت ەوەکەی کە حەو خواردنی خۆتان بەکارتان دەهێنا ئەوە حەوت مانگا قەڵ

دوای ئەوە حەوت { ثُما يَأِِْت ِمْن بَْعِد َذَٰلَِك َسْبع  ِشَداد  } دا کردێساڵەکە گەمنتان ت

ْمتُْم لَُهنا } ،دا دێتساڵی گرانی و وشکە ساڵیتان بەسەر  لەو { ِشَداد  يَأْكُلَْن َما قَدا
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حەوت ساڵە وشکانیەدا ئەوەی کە کۆتان کردبۆوەو عەمبارتان کردبوو هەموی 

حەوت ساڵ  ؛ چونکەتە ئێوە هەموی دەخۆن و سەرفی دەکەندەخوات وا

اما إاِلا قَلِياًل مِ } ،کشتوکاڵ نەکرێت خەڵک ئەوە دەخوات کەپێشرت کۆیان کردبۆوە

ئیلال کەمێکی نەبێ کە ئێوە دەتانپاراست بۆ ئەوەی جارێکی تر ﴾48﴿{ تُْحِصنُونَ 

 .بیچێننەوە بۆ تۆو کردن ئەگینا هەموی دەڕواو نامێنێت

لَِك َعام  ِفيِه يَُغاُث النَّاُس َوِفيِه يَْعِصُوَن ﴿  ﴾ 49ثُمَّ يَأِِْت ِمْن َبْعِد َذَٰ

ِفيِه } لەدوای ئەم چواردە ساڵە ساڵێکی تردێت{ َعام  ثُما يَأِِْت ِمْن بَْعِد َذَٰلَِك } 

کە ساڵێکە تێیدا خەڵک فریاکەوتنی خوایان بۆ دێت و بارانی { يَُغاُث النااُس 

 یان بۆدێت دەرگای بەرەکەتیان بۆ دەکرێتەوە دوای ئەو دو حەوت ساڵیەبەڕەحمەت

ئەوەندە ،رسکە نەکەدەیدەیگوشن ئەوەندە ترێ زۆر دەبێ  ﴾49﴿{ َوِفيِه يَْعرِصُونَ }

، کەتیایدا گوشین دەکەن ێدەبئەوەندە زۆر ، دەیکەنە شەربەت ێهەنار زۆر دەب

بەو  ئەمەش ئامۆژگاری منە خەوەکەوئەمە ئامۆژگاری منەو لێکدانەوەی منە بۆ 

پادشا چ بریارێک جا بزاني ، کابرا دەڕواتەوە بۆالی پادشا، شێوازەش ئیش بکەن

ی ارلەجێیە ئاقڵنە وە ئەو ئامۆژگاریە دڵسۆزانەدەدات کاتێک ئەو لێکدانەوە ک

بۆمان ، بۆئەوەی واڵتەکەی لە قەیران و لەتیاچوون بپارێزێت یوسف دەبیستێت

یوسفی کردە سجنەوە بەاڵم عیلم و زانستی  یوسف لەداهاتو جوانیدەردەکەوێ 

یوسف دەردەهێنێ و بەرزی دەکاتەوە بۆئەوەی تێبگەین کامیان گرنگرتە بۆ 

 .مرۆڤ

ُسوُل َقاَل اْرِجْع إََِلَٰ َربيَك َفاْسأَلُْه  ۖ  اَل الَْملُِك ائُْتوِِّن ِبِه قَ وَ  َفلََمَّ َجاَءُه الرَّ

ِِت َقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ َما بَاُل النيْسَوِة   ﴾ 50إِنَّ َرِّبي ِبكَْيِدِهنَّ َعلِيم  ﴿ ۖ  الَلَّ



 
يوسف عليه السالم تەفسیری سوڕەتی 108  

 

 چەند زانایەو چەند -ملسو هيلع هللا ىلص- یوسف کە دەرکەوت پادشا بۆ کە ئەوەی دوای

 دارایی لەقەیرانێکی واڵتەکەی ئەوەی هۆکاری دەبێتە وکیمەەح چەند وتێگەیشتوە

 یوسفم بڕۆن دەکات داوای ئێستا{ ائْتُوِِّن ِبهِ َوقَاَل الَْملُِك } بپارێزێت گەورە

 خەوەکەی پرسیاری بۆئەوەی نارد رسولێکی سەرەتا، لەسجن بۆبێننەدەرەوە

 جوانەی تەوجیهە ئیرشادوو ئەو وە ەستیزان وەاڵمە ئەو کەگەڕایەوەو، لێبکات

 مانای تەنها نەوەک -ملسو هيلع هللا ىلص- یوسف بۆیە، کرد لەپادشا کاریگەری کەپێیدابوو

 یيشقیقەد و مُ کَ حْ مُ  زۆر پالنێکی ئەوەش سەرەڕای بەڵکو بۆلێکدایەوە خەوەکەی

 -ملسو هيلع هللا ىلص- عجیب خطەیەکی ،دارایی قەیرانی لە شەعبەکەی ومرص  پاراستنی بۆ بۆدانا

بپارێزێت لە قەیرانێکی  مرصو واڵتی مرص بۆئەوەی شەعبی  تدبیرێکی محکم

، بن زرعات خەریکی دەبێ یەک لەسەر ساڵ حەوتئیرشادی کردن کەو دارایی 

 هەڵدەگرن گەمنەکان گوڵە خۆیەوە بەگوڵەکەی هەر دەیدورنەوە کە ئەوە دوای

 نەبێت ئەندازەیە ئەو ئیلال دەچێت تێک و دەڕزێت زوو ئەگینا بیوەرێنن نەچن

 ئەوەی دێت تر ساڵی حەوت ئەوە دوای پێیەتی انتپێویست و دەیخۆن کە یوەئە

 ئەوەنەبێ ئیلال دێت بەفریاتانەوە بکەن رصفی دەبێ کردۆتەوە کەکۆتان

 ئەو ئەوەی بۆ نادا دقیقی محکمی بەهەرحاڵ خطەیەکی، بیچێننەوە کەدەتانەوێ

 .بپارێزێت واڵتە

 خەوەکەی تەنها وەنەبێ نیە کەم ەپیاو  ئەو فعال دەکات تەماشاپادشا  کە کاتێ 

 و پالن ئەم ەرسلە پادشا بۆ ناردوە مشوعێکی کامل پالنێکی ئێستا بۆلێکدابێتەوە

، کرد پادشای ئامۆژگاری ئاوا بپارێزیت عبەکەتەش ئەوەی بۆ بڕۆ نەخشەیە

 لەهەموو عیلمن ئەهلی موحتاجی زیاتر کەس لەهەموو بزانن ئەگەر پادشاکان

 پادشاکان کاتێک چ بەاڵم زانایە کەسی شارەزاو بەکەسی انپێویستی زیاتر کەس

 نزیکنب لێیان ئەوانەی کە خۆیان مەشوەرەتی ئەهلی دەکەنە باش و چاک کەسی
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 تێککاربەدەس هەرچیدەفەرموێت: -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەر خێربن بطانەی بطانەکەیان

 هانی هەیە لەڕاوێژکاری دووجۆر هەیە لەوەزیری دوجۆر هەیە بیطانەی دوو هەیە

، خراپ بۆکاری دەدات هانی تریش ئەوەی و چاک بۆکاری دەدات مەسئولەکانی

 بۆیە برتسێت گەورە ولەخوای هەبێت باشی ڕاوێژکاری کە ئەوەیە موەفەقیش وە

 بەهۆکاری سەاڵتدارەکانەدو  کاربەدەست سەرکردەو تێکچونی جار زۆربەی

 ناهێڵن دەبەن انخراپی ڕێی بەرەو ئەوانە نزیکن کەلێیان ئەوانەی ڕاوێژکارەکانن

 ئەوانەی هەوڵدەدەن هەمیشە بێتەوە نزیک انلێی بکاو اننەصیحەتی باش کەسی

 لێشێواون سەر گومڕاو کە ئەوانەی فرۆشن دین خۆرو ماستاو کەچڵکاوخۆرو

ۆئەوەی چۆن خۆیان گومڕابوون پادشاو دەسەاڵتدارانیش بدەکەنەوە نزیک ئەوانە

نێردراوی کاتێ کە { ِجْع ِإَلَٰ َرب َك لراُسوُل قَاَل اْر فَلاَما َجاَءُه ا} ،بەگومڕاییدا بەرن

ێستا یوسف دەرناچێ ئ، پادشا یەت بۆ ئەوەی یوسف دەرچێت لەسجن

ڕزگار بونی الشەم ، وە بۆالی گەورەکەت من نایەمە دەرەوەدەفەرموێ بگەڕێ

ەوێ دەرچم و من نام، گرنگ نیە بەئەندازەى ڕزگار بونی سومعەو کەرامەتم

ە سجنەوە پرسیاری لێبکە من بە چ تۆمەتێ خراومەت ارم بێ جارێلەسجن ڕزگ

خۆی داوای دەکات کەچی پادشا  ئێستا -ملسو هيلع هللا ىلص- ئەو بەرائەتەم دەوێ واتە یوسف

 بەالیەوە زۆر گرنگ نیە کێیە داوای دەکات دەفەرموێ بگەڕێرەوە بۆالی پادشا

ِِت قَطاْعَن أَيِْديَ } پرسیاری ئەو ئافرەتانەی لێبکە { ُهنا فَاْسأَلُْه َما بَاُل الن ْسَوِة الالا

إِنا َرب  ِبَكيِْدِهنا } ؟بڕیدەستی خۆیان  کەدەستی خۆیان بڕی هۆکار چی بوو بۆ

پادشا ، ی بو لەمنیان کردپادشا نازانێ خطەو فێڵی ئەو ئافرەتانە چ﴾50﴿{ َعلِيم  

 ئاگای لێنیە بەاڵم خوای پەروەردگار بە ئاگایە بە فێڵ و مەکری ئەوان چ

بگەڕێوە تا بەرائەتی ، ن لەکوێدام ئێستام وخطەیەکیان دانا منیان توشی چی کرد

نامەوێ بێم بۆالی و دراوەتە پاڵم ئەوە من دەرناچم کە من دەرنەچێ لەوتۆمەتەی
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فەرمووی پرسیار لەپادشا بکەن ئافرەتەکان یوسف لێرە تەماشاکەن بۆچی  ،پادشا

پرسیار لە پادشا بکەن خێزانی  ەرمووبۆچی نەیف چیانکرد چ پالنێکیان بۆمن دانا

 :من دانا؟ کۆمەڵێک هۆکار هەیەلە یچیکرد بۆ من وە چ پیالنێک مرصزیزی عە

گرت ئێستا نایەوێت تایبەت ناوی یوسف زۆر ڕێزی لە  مرصعەزیزی یەکەم: 

 .مرصژنەکەی ئەو بێنێت وەک ڕێزو وەفایەک بۆ عەزیزی 

کەتایبەت ناوی بێنێت توشی لەوەیە لەترسی ئەوەیبێ کێ ئەڵێ  :دوەمیان 

 .کێشەیەکی تری ناکەن

 .لەمەکریان ئەمین نیە:سێیەم 

مادام قەزیەکە پەیوەندی بە ئافرەتەوەیە ناوی ئافرەتێک تایبەت بکاو چوارەم: 

بڕۆ پرسیار لەپادشات بکە چیان بو ئەو ئافرەتانە بۆچی دەستی ، دیاری بکات

من دێمە دوی من ئەوکاتە وە لە ڕابر با بکۆلێتەپادشا پرسیار بکات  ؟خۆیانیان بڕی

 .دەرەوە

ِ َما َعلِْمَنا  ۖ  َقاَل َما َخطُْبكُنَّ إِْذ َراَوْدتُنَّ يُوُسَف َعْن نَْفِسِه  ُقلَْن َحاَش ّلِِلَّ

َقالَِت اْمَرأَُت الَْعِزيِز اْْلَن َحْصَحَص الَْحقُّ أَنَا َراَوْدتُُه َعْن  ۖ  َعلَْيِه ِمْن ُسوٍء 

اِدِقنَي ﴿نَْفِسِه َوإِنَّهُ   ﴾ 51 لَِمَن الصَّ

پادشا کە ئەم خەبەرەی پێدەگات یوسف نەهاتۆتە دەرەوە ئێستا ئافرەتەکان 

رَاَوْدتُنا يُوُسَف  قَاَل َما َخطْبُُكنا إِذْ } مرصکۆدەکاتەوە ولەگەڵیشیان ژنی عەزیزی 

ف پێیان چیتانە ئەو بەسەرهاتە چیە ئێوە داواتان لە یوس فەرمووی{ َعْن نَْفِسهِ 

ِ َما َعلِْمَنا َعلَيِْه ِمْن } !!کردوە فاحیشەو خراپەتان لەگەڵ بکات { ُسوء  قُلَْن َحاَش هلِلا

لەنێوان کەسێکدا ئەگەر شتێ ، یەک نین دوان نین سیان نین ؛ چونکەئێستا ناتوانن

بێت ممکنە ئەو کەسە بیشارێتەوە بەاڵم ئێستا ئافرەتان و خێزانی وەزیرەکان و 
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ئەو قصەیە دەزانن ئەگەر یەکێکیان   هەمویئافرەتانی قرصێژکارەکان و ڕاو 

 بیشارێتەوە دەترسێ ئەوەی تر کەشفی بکات بۆیە ناچار کەشفیان کردن وتیان

ِ َما َعلِْمنَ } حاشا پاکی بۆخوایە پەنا بەخوا کە ئێستا { ا َعلَيِْه ِمْن ُسوء  قُلَْن َحاَش هلِلا

نەبینیوە ئەی یە ئێمە لە یوسفامن ئەبەدەن هەرچی خراپە، بوهتان بۆ یوسف بکەین

ئەو تۆمەتەی کەپێی گیراوە ڕاست نیە اصل و ئەساسی نیە هیچ و پادشا 

فیان کرد ئەی ئافرەتەکان ئیعرتاهەموو ئێستا ، خراپەیەکامن لە یوسف نەبینیوە

  ؟دەبێ ژنی عەزیز چی بکات

تەواو حەق ی ئێستا ئەویش وت{ قَالَِت اْمَرأَُت الَْعِزيِز اْْلَن َحْصَحَص الَْحق  } 

یوسف ، لەدوای ماوەیەکیش بێتدامئا حەق دەردەکەوێ ئەگەر کەشف بوو 

ْجنِ  ِف  فَلَِبثَ } ،زۆر لەسجندا بوو حەق دەرنەکەوتوەماوەیەکی  { ِسِنيَ  ِبْضعَ  الس 

دوای  جارێ بەس هەرئەو بضع سنین ە طەبەری دەفەرموێت حەوت ساڵ(42)

 ودایوسفی خوای گەورە عقوبەی { َرب َك  ِعنْدَ  اذْكُْرِِّن } ئەوەی بە ساقێکەی وت

وە وەکو لە حدیثێکی صحیح امامی طربانی شتیەحەوت ساڵی تر لەسجندا هێ

لَْواَل الْكَلَِمُة الَِّتي َقاَل:" اْذكُْرِِّن ِعْنَد َربيَك"  " :-ملسو هيلع هللا ىلص- قال رسول هللاریوایەتی کردوە 

ْجِن ِبْضَع ِسِننيَ  " َما لَِبَث ِِف السي
(8)

:ئەگەر ئەو فەرموویدە -ملسو هيلع هللا ىلص-ەر ەمبپێغ ،

ئەوە ئەو حەوت ساڵەی تر (اْذكُْرِِّن ِعْنَد َربيكَ )کەلیمەیەی نەوتبا بە ساقێکە 

کە زانی  ان دەفەرمون سبحان هللا یوسف کاتێزانایجا ؛لەسجندا نەدەمایەوە

ی تر هێشتێوە وتی ئەی هاوار کەلیمەیەکەوە خوای گەورە حەوت ساڵبەهۆی 

ی من ەبێ خوای گەورە چ عقوبەیەکی ئەوان بدات تاوانبەحاڵی براکانم ئ

 

.9/196الجامع ألحكام القرآن = تفسي القرطبي:  -(8)  
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خوای گەورە حەوت ساڵ هێشتمێوە ئەی ئەوان ئەبێ چیان بەسەر  ئەوەندەبوبێ

  ؟بێت

ز وتی حەق دەرکەوت هەموو بەڵگەکان الی پادشا ڕوون و ژنی عەزی

سئولی گەندەڵ فێڵ دەکەن ڕاستێکان لە ەزۆرجار هەندێ م، ئاشکرایە

زۆرجار هەیە کەسانیک دەگیرێ ، رو خۆیان دەشارنەوەکاربەدەستەکانی سە

کەسانێک دەشکوژرێت مسئولە گەورەکان نەیانزانیوەو ئاگایان لێی نیە بەاڵم 

ئێ خۆ نایەڵێت شتەکانی ال ئاشکرا بوو پادشا الی پادشا ئێستا کەکار گەیشتە 

ت بەناهەق ئەمەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی ئەو پادشایە هیچی تر یوسف بگیرێ

 .وێکی بەویژدان بوە و پیاوێکی دادپەروەربوەپیا

من داوام لەیوسف کرد کەخۆی  فەرموویئافرەتەکە { أَنَا َراَوْدتُُه َعْن نَْفِسهِ } 

من بکات ئەبەدەن یوسف داوای لەمن نەکردوەو هەوڵی لەگەڵ من تەسلیمی 

 .نەداوە ئەوە بوهتانە کەمن بۆ یوسفم کرد

اِدِقيَ }  وتی  بەڕاستی یوسف لە ڕاست گۆیانە کاتێوە  ﴾51﴿{ َوإِناُه لَِمَن الصا

ئێستا ئافرەتەکە خۆی ، ئافرەتەکە داوای لەمن کردوە نەک من داوام لەو کردبێت

بێت  دانی پێدانا کەسێک کەخۆی دانی بەتاوانەکەیدانا گەورەترە لەوەی کە شاهید

 .و بێت شایەتیت بۆ بدات خۆی اقراری لەسەر خۆی کرد تەواو

 

 

 

لِكَ  َ اَل َيْهِدي كَْيَد الَْخائِِننَي ﴿لََم أَِّني لَْم أَُخْنُه ِبالَْغيْ لَِيعْ  َذَٰ  ﴾52ِب َوأَنَّ َّللاَّ

 :م قسەیەی کرد؟ دوو تەفسیری هەیەکێ ئە{ َذَٰلَِك لِيَْعلَمَ } 
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ارەم کرد کە ر قئیبەردەوام هەر قسەی خێزانی عەزیزە دەڵێ ئەو :یەکەمتەفسیری 

سبحان ن بوە من شایەتی ناهەقی لەسەر نادەم یوسف بزانێ کەئێستا ئەو لەسج

هللا ئەمە صیفەتێکی جوانە ئەو ئافرەتە دەڵێ تاوەکو لەبەردەستی من بوو زوڵمم 

أَِّن  لَْم أَُخنُْه } لێی کرد ناچم ئێستاش شاهێدیەکی باطل لەسەر یوسف بدەم

م ر نادەی لەسەکاتی کە یوسف لەسجنە باببیستێتەوە کەمن شایەتی ناهەق{ ِبالَْغيِْب 

 پاکە من داوام لە یوسف کرد. دەنێم یوسفئەوەتا دانی پیادا

ئەوە بۆ ئەوەی هاوسەرم بزانێت کە ئەو قەزیەیە لەویا کۆتایی :تەفسیری دووەم

هات من داوام لە یوسف کرد یوسفیش رفضی کرد هیچ زینا ڕوی نەداوە بۆیە با 

یشە لەنێوامنان ڕوی قەزیەکە ئێستا هەموی کەشفە هیچ فاح، مێردەکەم دڵنیا بێت

شەیتان فێڵی لێکردم داوام لە یوسف کردو یوسفیش  ر نەبوە مناتنەداوە لەوە زی

 .نەکردوە باوانەزانێ من زینام کردوەتر نیە خیانەتم لێبەقسەی نەکردم لەوەزیا

وێ بۆیە من نایەمە دەرەوە بۆیی خەڵکیش مر دەفە -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف تەفسی سێیەم:

بۆیە نایەمە دەرەوە ، بزانێ من خیانەتم لێ نەکردوە و پادشاو مێردی ئەو ئافرەتەش

ئەوەتا ئێستا ئافرەتەکە بۆخۆی شایەتی ، دەبێ ئاوا شتەکان ڕونبێ و کەشف بێت

 .دا کە ئەو داوای کردوە

َ اَل يَْهِدي كَْيَد الَْخائِِنيَ }  ئەوانەی کە خائینن خوای گەورە  ﴾52﴿{ َوأَنا هللاا

تی دا کە فعال ئەوەتائێستا ئافرەتەکە شایە، اتخطەوفێڵی گڵوی ئەوان سەرناخ

مرۆڤ کە  ؛ چونکەئەمە قاعیدەیەکی خواییە، تاوانبارە بەاڵم نەجاتبون بۆ یوسفە

دوژمن یا لە هەرکەسێ دڵنیابە خطەی خائین لە خیانەت بکات لەدۆستی یان 

خوایەک هەیە ناهێڵێ پیالنەکەی و نەخشەکەی  ؛ چونکەتسەرکەوتو نابێ

انی لەسەر ڕاستیبێت و شەکبۆیە مرۆڤ هەمیشە هەوڵبدات ئیت سەرکەوتو بێ
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؛ بێتەبێت بۆ ئەوەی خوای گەورەی لەگەڵبەگوێرەی ڕەزامەندی خوای گەور 

 .خوای گەورەت لەگەڵ نابێت کەوانەبیت چونکە

وِء إِالَّ َما َرِحَم َرِّبي  ۖ  َوَما أُبَريُئ نَْفِِس  اَرة  ِبالسُّ   َرِّبي إِنَّ  ۖ  إِنَّ النَّْفَس َِلَمَّ

 ﴾ 53َغُفور  َرِحيم  ﴿

دیسان ممکنە وەکو ئەوەی پێشرت قسەی یوسف بێت و { َوَما أُبَر ئُ نَْفِس } 

 .ممکنیشە قسەی ژنی عزیز بێت

ەی نەفسی خۆم من تەبریئ:ئەگەر قسەی ئافرەتەکەبێت دەڵێتتەفسیری یەکەم: 

َوَما } چی دەڵێناکەم واتە من خۆم بەتاوانبار دەزانم من زوڵمم لە یوسف کرد بۆ 

 ؟{ أُبَر ئُ نَْفِس 

ارَة  ِبال}  وِء إاِلا َما َرِحَم َرب  إِنا الناْفَس أَلَما ؛ ﴾53﴿{ إِنا َرب  َغُفور  َرِحيم   س 

 ئەو ئەندازەیە نەفسی مرۆڤ طەبعی وایە فەرمان دەکات بەخراپە ئیلال چونکە

ەیەوێ بەرەو خراپە پێدەکات ئەگینا نەفست بەردەوام د نەبێت کەخواڕەحمت

نەفس هەمیشە ئەوە ، نەفسی هەمومان وایە، بعی مرۆڤ وایەبتبات ئەمەش طە

بەاڵم ، اتطەبیعەتیەتی فرمانت پێدەکات بەخراپە هەرچی خێرە فەرمانت پێ ناک

خۆتت نەکرد لە نەفسی فرمانکەر بەخراپە دەگۆڕێت بە  یئەگەر بەقسەی نەفس

کەیت و شەریش دەکەیت هەردوو نەفسێکی لۆمەکار لەومەت دەکات خێر دە

ە نزیک بێت لەومەت پی کرد ئەگەر زۆر بەرەو خراکە شەر  بەاڵم، مادەکەی تێدایە

ڕۆیت لەومەت دەکات لەسەر دەکات لەسەر چاکە ئەگەر وردە وردە بەرەو چاکە ب

واتە جاری وایە الواز دەبیت لەبەرامبەر نەفست و خراپەیەک دەکەیت ، خراپە

دەکات دەڵێ عەیبە بۆتۆ شایستە بەتۆ نیە کە ئەو کارەت  یەکسەر نەفست لەومەت

کەسێکی خواناسیت چۆن ئەو تاوانەت کرد کردوە تۆ کەسێکی موسڵامنیت تۆ 
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ت لۆمەکارت بێت دڵت خۆشبێت بەاڵم کە کە نەفس، نەفست لەومەت دەکات

لوامەبێت دەکەویتە هەڵە بەاڵم لەومەت ، فرمان کەر بەخراپەبێت ئەمە موصیبەتە

ُهمْ  إَِذا اتاَقْوا الاِذينَ  إِنا } دەکات يْطَانِ  ِمنَ  طَائِف   َمسا { ُمبرِْصُونَ  ُهمْ  فَِإَذا تََذكاُروا الشا

فست لەومەت دەکەیت یەکسەر بیردەکەیتەوە نەکاتی کە خراپە [201: األعراف]

یتەوە الی خوای دەکات خوای گەورەو عەظەمەتیت دێتەوە یاد یەکسەر دەگەڕێ

ەردەوام بویت لەسەر لەومەکردنی نەفسی خۆت و ب کە،پەروەردگار

 هللااَ  َولَِكنا } وای لێدێت خێری پێخۆشەبێ تەواو وا ڕاهاتوەنەفست محاسبەکردنی 

 َوالِْعْصَيانَ  َوالُْفُسوَق  الُْكْفرَ  ِإلَْيُكمُ  وَكَراهَ  قُلُوِبُكمْ  ِف  َوَزياَنهُ  اإْلَِيَانَ  ُكمُ إِلَيْ  َحباَب 

اپە بو بەمطمِئ ئەوەی خر کە نەفست ، [7: الحجرات]{ (7) رااِشُدونَ لا ُهمُ  أُولَِئَك 

ئەوەشی کە چاکەیە نەفست حەزی ، ی نیەپێت ناخۆشە هەر نەفست حەزی لێ

لە  کئەوە لەکەسێکی راشدو چاکە جا پێویستە هەر یەکێ، لێیەتی و پێی خۆشە

ەی کات ئەگەر نەفست زۆرب، ئێمە نەفسی خۆی بناسێت ئێمە لەکام قۆناغەداین

دەکات بەخراپە ئەوە تۆ زۆر حاڵت خەتەرە نەفست فرمان کەرە  فرمانت پێ

توشی خراپە  ئەگەر لەوە دەرچویت خێر دەکەیت خێردەکەیت جاروایە،بەخراپە

بەاڵم ماویەتی جارێ ڕای بێنە واتە  چاکە دەبیت نەفست سەرزەنشتت دەکات

وشە تەسلیمت نابێ چۆن واڵخێک ئەسپێک سەرەتا کە ڕاتنەهێناوە واڵخێکی چەم

بەاڵم وردە وردە بەڕاهێنان وای لێدێت زۆر زۆر ملکەچ و زەلول دەبێت بۆت 

، بەسەر نەفسی خۆماندا زاڵبین گەورە یارمەتیدەرمانبێتخوای ، نەفسیش ئاوایە

ئەگەر دیقەت بدەینێ ، غفورەو ڕەحیمەوە زۆر بە بەزەییە بەڕاستی پەروەردگارم

یوسفیشی کرد ساحەی ەهەڵەکەیدانا وە تەبریئەی حاڵی ئەو ئافرەتە سەیرە دانی ب

وە ئەوەشی باسکرد کە تەزکیەی نەفسی خۆی ناکات و نەفسی خراپ بوە وە 

مان کەرە بەخراپە نەفسی مرۆڤ فر  ؛ چونکەهێنایەوە عوزریشی بۆ نەفسی خۆی
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هێنا بەوەی کە پەروەردگارم زۆر لێبوردەیەو بە بەزەییە ئومێدم بەوەش کۆتایی پێ

ئەم الیەنەی تەفسیرە زانایان بەڵگەی ، خۆشبێت و لێم ببورێت وایە لێم

داوای پێدەهێننەوە لەسەر هیدایەتی ژنی عەزیز ئەڵێن لە ئافرەتێکی خراپەکارەوە کە

فاحیشە دەکات وە زوڵمی لەیوسف کرد وەشایەتی باطلی دا سەرەتا وە خستیە 

سف دەکات سجنەوە لەوەوە ئێستا دێ خۆی تۆمەتبار دەکات وە تەبریئەی یو 

وەدان بەهەڵەی خۆیدا دەنێت وەداوای لێخۆشبون و ڕەحمەتیش لەخوای گەورە 

رە هیدایەتی خستە دەکات ئەمە بریتیە لە فەضل و کەرەمێکی خوا کەخوای گەو 

 .دڵی مرۆڤەوە

إِنا الناْفَس  َوَما أُبَر ئُ نَْفِس } کە یوسفبێت ئەمە بڵێت ئەوەیە تەفسیری دوەمیش:

ارَة  بِ  وِء إاِلا َما َرِحَم َرب  الأَلَما واتە یوسف کە ﴾ 53﴿{ إِنا َرب  َغُفور  َرِحيم   س 

مانای ئەوەنیە من  بەاڵم دەڵێخۆی دەکات من وانەبومە تەبریئەی ساحەی 

تەزکیەی نەفسی خۆم بکەم نەفسی مرۆڤ فرمان بەخراپە دەکات ئیلال ئەوەنەبێت 

 ن ڕاسترتە.بەاڵم قەولی یەکەمیا کەخوا ڕەحمی پێبکات

َفَلَمَّ كَلََّمُه َقاَل إِنََّك الَْيْوَم  ۖ  َوَقاَل الَْملُِك ائُْتوِِّن ِبِه أَْسَتْخلِْصُه لَِنْفِِس 

 ﴾ 54لََديَْنا َمِكني  أَِمني  ﴿

 ؛ چونکەجاری یەکەم ملک وتی بڕۆن یوسفم بۆ بێنن بۆم دەرکەن لەسجن

 الَْملُِك ائْتُوِِّن ِبِه اَل َوقَ } بەاڵم جاری دووەم پادشا وتی، کەسێکی تێگەشتوە

لەخۆم تەواو بۆئەوەی تەواو بیکەمە کەسێکی بڕۆن بۆم بێنن { أَْستَْخلِْصُه لِنَْفِس 

لەجاری یەکەم پادشا تەنها لەبەر لێکدانەوەی  ؛ چونکەنزیک و پشتی پێببەستم

وتی ئەو پیاوە شایستەی پادشا خەوێک و ئامۆژگاری و ئاڕاستەکردنێکی جوانەوە 

بۆی دەرکەوت کە ەک ئەمجارەیان پادشا ە لەخۆمی نزیک بکەمەوە بەاڵمئەوەی
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 فەرمووییئ بوە و ئەو قەزیەیەی نەکردوە وتۆمەت دراوەتە پاڵی ئێستا یوسف بەر

 .یوسفم بۆ بانگ بکەن

قَاَل } یا یوسف قسەی لەگەڵ ئەوکرد، کاتێ کەقسەی لەگەڵ کرد{ فَلاَما كَلاَمهُ } 

تۆ ئەمڕۆ بەڕاستی الی ئێمە  فەرمووی﴾ 54﴿{ نَا َمِكي  أَِمي  إِناَك الَْيْوَم لََديْ 

پێغەمبەری ، ەوپەڕی ئەمینی و ئاسایشدایلئەوپەڕی دەسەاڵتت دەبێ لەمەودوا وە

رو خۆگری یوسف و بەڕێزی دەفەرموێ:عەجیبم لە ئارامی و صەب -ملسو هيلع هللا ىلص-خوا 

ر بۆی داوایان لێکرد لەسجندا کەخەوەکەیان بۆلێک بداتەوە یەکسە، یوسف دێت

، ام بۆم لێک نەدەدانەوە تا لەسجن دەرم نەکەنلێکدانەوە کەمن لەشوێنی ئەوب

جاری دوەم دەڵێ داوایان لێکرد بێتە دەرەوە ئێستا دەڵێ ناشیەمە دەرەوە تاوەکو 

 .بەرائەت و بێتاوانیم دەرنەکەوێت

دەفەرموێ:پادشا دەسەاڵتێک و مەکانەتێکی پێدا زۆر لەوەی عەزیزی طربي 

ان دوای ئەوەی بۆ پادشا ل ابن عیاض دەفەرموێ:وەکو ومتتر فضیگەورە مرص

تاوانبارن ئەو  مرصدەرکەوت کە خێزانی عەزیز تاوانبارە عائیلەی عزیزی 

ئێستا ئافرەتەکە ئەو ، دەسەاڵتی گەورە درا بەیوسف، نەوەدەسەاڵتەی لێسەند

دارە ئافرەتە کەدەبینێ ئێستا یوسف دێت تێدەپەڕێت دەسەاڵت، دەسەاڵتەی نیە

ێتە قەراغ جادەوە ئافرەتەکە ئێستا دەچ ێدەبێ ڕێگای بۆچۆڵ بکر  -ملسو هيلع هللا ىلص- ئێستا

سوپاس بۆ ئەو خوایەی کە عەبدەکانی کرد بە پادشا بەهۆی  سەیر دەکاو دەڵێ

ک بون وەکو من خوای گەورە کردنی بەعبد یلەطاعەتیان بۆخوا ئەوانەش کە م

و کاری سەربەرزی کەواتە ئەوەیە هۆ  ،رمانی خواەبەهۆی سەرپێچیان بۆ ف

والتذلنا ، بطاعتک یا هللا اعزنا :ەلەف دوعایان دەکردبۆیە هەندی لەس، سەرشۆڕی

دە جتا سو  ،ئەی پەروەردگار بەطاعەتی خۆت سەر بەرزمان بکەیت، بعصیتک

، و بۆخوا زەلیل بیت و بەندایەتی بکەیت لەخوا نزیکرتی و بەعیزەترتیبەریت 
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دوربیت ئەوە زەلیل تریت  یا بکەیت و لێو سەرپێچی فەرمانی خو بەاڵم تاوەک

 ئەوە کەمرتی و بچوکرتی و خوای گەورە عقوبەت دەدا.

وسف ی ،تەواو پادشا خەمتی بۆ لێدا کە یوسف هی ئەوەنیە لەسجن بێت

 .ئەوەیە کەالی ئێمە خاوەنی مەکانەت و دەسەاڵتبێت وەالی ئێمە ئەمینداربێت

 ﴾ 55َحِفيظ  َعلِيم  ﴿إِِّني  ۖ  ِض َقاَل اْجَعلِْني َعََلَٰ َخزَائِِن اِْلَرْ 

یوسف ئەمجارەیان جیا لەجاری ، دوای ئەوەی کەپادشا یوسفی بۆ دەرکەوت

 خەواصەکانی خۆم وەندتایبەمت پێشوو فەرمووی بۆم بێنن دەیکەمە کەسە

ی دەرکەوت ئەمە چ پیاوێکەو چ وەکاتێک کەهات و پاشا قسەی لەگەڵ کردوو بۆ 

ۆ بەدوا الی ئێمە خاوەنی دەسەاڵت ئێستا لەمڕ  ەتۆا ککی مەزنە موژدەی پێدکەسێ

کەسی  ،بکاتە غەدر کەسی تر ناتوانێت غەدرت لێپایەیت وە ئەمینیشیت لوو پلە

تر پێشرت غەدریان لێکردویت ئەمام لەمەودوا ئەمین بە لەغەدر الی ئێمە لێت 

وە پادشا ئێستا تەواو پادشا تەواو حەقیەتی ناسی  -ملسو هيلع هللا ىلص-ویسف یکە ، ناکرێت

اوای چی دەکات لە پادشا بزانین یوسف د -ملسو هيلع هللا ىلص-لەنزیک بونەوەی یوسف احە مرت

پێویستم بەخانویەکە یا پێویستم بە سەیارەیەکە یادەڵێت پێویستم بە  ئایا دەڵێ

 ؟مەبلەغێک پارەیە پێم بدەیت

قَاَل اْجَعلِْني َعىَلَٰ َخزَاِئِن } هیچ شتێک بۆ نەفسی خۆی داوا ناکات، نەخێر

ئەوە دامنێ  مرصشا من دابنێ لەسەر گەنجینەکانی زەوی ی پاوتی:ئە{ اأْلَرِْض 

لە ارزاق و اموال با  مرصس و مەسئولی هەموو گەنجینەکانی ر بەرپبە ائەی پادش

داواناکات کە ئەگەر  بۆ ئەوە، وهللا بۆخۆی داوا نەکرد ؛ چونکەمن بەرپرسی بم

پارەی  ەتی مالیەو پیشەسازی و نازانم چی و چی الی خۆی بێتبێت و وەزار 

من بەدڵنیاییەوە کەسێکم { إِِّن  َحِفيظ  } ،چاکی هەبێت نەخێر بۆ ئەوەی نەبوو
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یە بچێت و ابەز  منایەڵپارێزەرم کە بەمنی بدەیت ئەو گەنجینەیەت دەپارێزم و 

 ،بەهەدەر بچێت ناهێڵم بدزرێت و ناهێڵم تەوزیع کردنێکی خراپ بکرێت

واڵت  دارایی باری بەڕێوەبردنی ووەهەروەها تەواویش زانام بەکار ﴾55﴿{ َعلِيم  }

وای گەورە خ، کدا پێغەمبەری خوایەا نیە لەکاتێئەی چۆن زان، خەمت نەبێت

 :لێرە کۆمەڵێک دەرسی تیایە، تەوفیقی دەکات و پشتیوانی دەکات

بەاڵم جیاوازی ، داوا دەکات بکرێت بە بەرپرسێکی بااڵ -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف  :یەکەم 

کارەکان بەگوێرەی نیەتن  ؛ چونکەتردایەکی داواکاریەک و داواکارهەیە لەنێوان 

کەسەدا کە پلەو پۆستی دەوێت بۆ ئەوەی زەعامەتی دوو یاوازە لەنێوان ئەو ج

دەست کەوێت و خۆی پێ هەڵکشێت و دەسەاڵتی پێ بەدەست بێنێت و چی 

ئەو واڵتە ماڵ و سامانی ێ یەو کە دە -ملسو هيلع هللا ىلص-سفێک و وە لەنێوان ی، بوێ بیکات

 ؟وە واڵت بەچی بەزایە دەچێت، نەزان سی ناپاک ولەدەستی کەپارێزراوبێت 

وەزعی هەر واڵتێک ئەمرۆ سەیری کە کە پشێویە هۆکارێکی سەرەکی تێکچونی 

ستیان ک پۆ ری دارایی خەڵک و کۆمەاڵیەتی و کێشەی ناو واڵت ئەوەیە کەسانێبا

 پێش، ی دراوەنین لەسەر ئەو پۆستەی پێئەمیندار ، شنزاناپارێزەرن وە نەبەدەستە نە

وەی پۆست وەربگرێت تەماشا بکە چی هەبوو دوای ئەوەی کەپۆستی ئە

راکان ئەمام شتە نهێنیەکان بەس کئەمە بەس شتە ئاش وەرگرت سەیر کە چی هەیە

 ناردوە .ت چی تری هەیەو بۆکوێی خوا خۆی دەزانێ

ن و شارەزان ر ان بەدەستە فعال پسپۆ یکەسانەی کە شتئایا ئەو { َعلِيم  } دووەم: 

 ەیە ئێستا ئەو ببێتە بەرپرسێک لەوەسەت وای خواستو یان گۆرانیبێژێک سیالەوەدا 

ی زانیوە چۆن فلیمێک بکات و رمەندێک و ممثلێک بێت وهەر ئەوەهونە

لەوەیە نەخوێندەوارێک بێت ، سەرنجی خەڵک ڕابکێشێت ئێستا کاربەدەستە

سەتی چونکە سیائێ بۆ؟ ئێستا کار بەدەستەو بەرپرسەی وای نەبێت وشەهادەیەک
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بیهێنین ئەمساڵ اایەتی وادەخوازێت خەڵکینە ئەمە جەماوەری زۆرە بحیزب

ئەوەی تریش  بەشداربێت لە هەڵبژاردن هەرچی گۆرانی بێژە دەنگی بۆ دەدات

 ئەوەشی کە لەیاری تۆپی پێ باشن دەنگی بۆ، هەرچی ممثلە دەنگی بۆدەدات

دابەشکردنی واتە  ئاوایە، ئەوەش لەناو عەشایەردا ئەوەشیان بابگرین، دەدەن

ت بەم دوو صیفەتە نیە بابزانین کێ دەست پاکەو لێهاتوەو اڵ پۆست و دەسە

رص ڕای دەستی فیرعەون لەملە -ملسو هيلع هللا ىلص- کە موسا کاتێ، علیم نیەو حفیظ  رەائەمیند

شوان  ندوو ئافرەتی بینیکرد کەویستی بیکوژێت ڕۆیشت تاگەیشتە سەر ئاوێک 

ئەوە ئەو کچانە دەگەڕێنەوە  یئاو بدەن دوا ۆ ئەوەی مەڕەکانیانبون یارمەتی دان ب

بگرە باببێتە شوامنان  وکیان دەڵێت ئەی باوکە ئەمە بەکرێالی باوکیان یەکیان بە با

ەسەاڵت نیە وە دکەسێکی بێ  ەز بەڕاستی هەم بەهێ ؛ چونکەبدە دەست ئەمە شتی

الیەت و یکەواتە روکنەکانی و، مینە خەمت نەبێ و لێی مەترسەهەم زۆر ئە

کەسایەتیەکی بەهێزی هەبێت  ارپرسی ئەوەیە مرۆڤ خۆی لەخۆیدسەاڵت و بەدە

و ێت و دانرابێت چی پێ بوترێت ئەوەبکات بە دوگمە بیگۆڕی بنەک کارتۆنێک 

سەیە بکەیت یەکسەر بڵێ بێ بچی ئەم قکەوتت بەیانی دە، هەڵی بکەیت

ندێ ئێ هە هەر بەسەرچاو! تۆ ئەوە نەڵێیت ئەگەر ئەوەشیان وت رچاو!بەسە

ئاڕاستە دەکرێت لەگەڵ ڕێزمدا  و دانراوە لەدەرەوەشەوەس تەنها کارتۆنێکەکە

ە ئەو لەناوەوەیە کۆنرتۆلەکە ەکە لەدەرەوەیهەندێ کەس کۆنرتۆڵ، بۆکەسی باش

ەهێز نیە ا ئەمە قوي نیە و بئاوا بێت ئێستئاوا بڕۆ ئاوا بکە ئێستا نا باقسەکەت  ئەڵێ

ەیە کەحەقی بینی بیڵێت لەمەصلەحەتی کەسقوی ئەو ئەمە دەتوانێ چی بکات!

ەقەو لەمەصلەحەتی زببێت حەقی نیە چ شتێک حیح بێت یان زەرەریبحیز 

وەهەروەها امین وەهەروەها حفیظ  میللەتە ئەبێ ئەوە بڵێت ئەوە قەوي

، پارێزەربێت وە هەروەها علیم بێت عیلم و شارەزایی لەبوارەکەی خۆی هەبێت
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بگونجێت  ە پیاوی چاکبو بۆ هەموو بوارێکئی مەرج نیە هەرکەسێک کەبۆمنون

دەبێت لەم بوارەی کەتیایدا دادەنێیت کەسێکی علیم بێت ، ئێ ناگونجێت

داوای مەنصەبێک دەکات بۆ  -ملسو هيلع هللا ىلص- تە یوسفسپۆڕبێت لەو بوارەیا کەواپ

دەزانێت خەوی  ،ەصلەحەتی شخصی خۆیممەصلەحەتی ئومەت نەک بۆ 

خەوە دێتە وایە چاک دەزانێت ئەو وەو ئەویش پێغەمبەری خیشتو پادشا پێی گە

ر خەڵکدادێت نیەک بەسەارص بەچ حاڵەتێکدا دەڕوات چ گر م وەزعی، جێ

اڵتانی تریش بەهۆی و و  رصیشم رصەو دەوروبەریدەیەوێت ئەو واڵتی م

ەواتە وەزیفەتێک ک، انێک کەزۆر کارەساتی بەدواوەیەبکات لە قەیر  ەوە ڕزگارمرص 

کە پلەو ئێستا کەسێک ، ستێکەنەک پلەو پۆ  ئەوە ئەرکێکەت کەسێک وەری دەگرێ

پۆستی هەبێت بۆ شانازی کردن نەک بە ئەرکی سەرشانی بزانێت کە ئەرکێکی 

بەجێ بکات پێویستە پێی هەڵسێت ئەرکەکەی جێ ویستەقورسە لەسەر شانیەتی پێ

ڕۆژی قیامەت کەخوای گەورە محاسبەی کرد لەسەر ئەوانەی کەلەژێردەستین 

بۆیە یوسف شان دەباتە بەر ئەم ئەرکە قورسە بۆ ، ربەرزبێتڕوو ڕەش نەبێت و سە

گرانیەک یەت حەوت ساڵ  ئێ تۆ چاک بزانیت کە،ی واڵتەکەمەصلەحەت

ئێستا بڵێی من دەیکەم و ئەو ئەرکە دەخەمە سەرشانی خۆم  دەبێتبەردەوام 

 کەواتە بۆچیەتی واتە ئەگەر کەسێک زانرا وەزعی واڵت بەرەو هەڵدێریەو

 چاک دەزانی عەیبدار دەبی بەرەو داڕمانە مسئولیەتێکت بدەنێ ەوقەیرانبەرەو 

لەوکاتەدا یوسف ، ئێستا دەیدەی پێم کە بەمن چاک نابێتەوە بەرەو داڕمانە، تێیدا

ئەو  ؛ چونکەاوای دەکات کە واڵت بەرەو داڕمان و ڕوخانە بەهۆی گرانیەوەد

ببێت بە سببی  بۆخۆی داوا ناکات داوای دەکات بۆواڵت و بۆ میللەت دەیەوێ

قَاَل } فەرمووی یش کەدیقەت بدەینیمرصو دەوروبەری مرص تی ی واڵ ڕزگارکەر 

خۆی خەزێنەیە  مرصیان دەفەرمون بەس نازا{ اْجَعلِْني َعىَلَٰ َخزَاِئِن اأْلَرِْض 
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یەکی بەپیت و بەرەکەتی تێدایە ئەگەر بەلێزانانەوە ەوەنە زەوبۆهەموو زەوی واتە ئ

ئەویش فعال ، بەریێت بۆ واڵتانی دەورو دی دەبێت سو بەچاکی بەکاربهێرن 

 -ملسو هيلع هللا ىلص- وسودی هەبوو کە بەو سیاسەتە حەکیمە زانستیانەی یوسف بەڕێوەچ

تەکانی ترەوە دەهاتن هەروەکو براکانیشی چۆن لە خەڵکانێک لە شارو واڵ 

گەنجینەی  مرص ؛ چونکەمرصخەڵک لەواڵتانی ترەوە دەهاتن بۆ ،کەنعانەوە هاتن

مەبەستی خوابوو لەپاشان مەبەستی  ؛ چونکەلێیە ئیستا یوسفتیادایەو ئەرزاقی 

توانی  خزمەت کردنی میللەتەکەی بوو نەک مەبەستی پارەو مەنصەب و پلەو پایە

جالێرەدا ، یشمرصیش و واڵتانی دەوروبەری مرصببێتە هۆکاری ڕزگارکردنی 

ات وەک چۆ یوسف داوای ن ئایا دروستە مرۆڤ داوای پلەو پۆست بکیدەڵێ

ەکان ئەم ئایەتە دەکەنە پلەوپۆست دەکەن لەدیندار  پەی؟ وەاڵم:ئەوانەی هەڵکرد

ئەوەتا یوسف خۆی داوای کرد وتی بکە بەرپرسی دارایی واڵت  نێبەڵگە دەڵ

 زانایان دەفەرموون:، پۆست بکەین کەواتە دروستە ئێمەش داوای پلەو

 .ئێوە پێغەمبەر نین -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف پێغەمبەری خوابو  :یەکەمیان 

 .اوە تەوفیق دەکراو پشتگیری دەکرا پارێزراو بوویوسف لەالیەن خو  :یانەمدو  

یوسف لەملیۆنا یەکیش مەبەستی مەنفەعەتی شەخصی خۆی نەبو لەم  :سێیەمیان

ئایا ئێوە وان ، تی لەپێش چاوەبەڵکو مەصلەحەتی واڵت و گش پۆست وەرگرتنە

 شێوازەن؟  بەم

گۆڕانکارییەک ئێوە دەتوانن هیچ یوسف توانی گۆڕانکاری بکات ئایا  :چوارەم

یان کارتۆنی کەوەزارەتێکیشت پێ بدەن ؟بکەن ئایا لە ڕابردودا توانرا هیچ بکرێت

لەوانەیە پاسەوانەکەی تۆ ، دەست و قاچت بەسرتاوە بەس بەناو تۆ وەزیریت

ئەویش بە هەڵبژاردنی خۆت بۆت دانەنرابێت ئەو پاسەوانەش  کەبۆت دانراوە

ی کەوەزیر ویستی شتێک بکات بەدڵهەر  دەسەاڵتی زیاتربێتلەوەیە لەو وەزیرە 
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جەنابی وەزیر بلێ وە نەبێت پاسەوانەکە چاوێکی لێبکات ئەوانەی سەرو ئەوە

ۆتایی پێ هات ک نابێت ئەو شتە نابێت واتە بزانە ها بەوە نیە تۆ وەزیریتئەمە وا

وە دا یلەسەر دەستی خوا هیدایەیت مرصپادشای یوسف ، بەاڵم یوسف وانەبوو

بۆمان دێت ەیوسف دا وەکو لەئایەتی دواتر داحیەت و دەسەاڵتی بتەواوی صەال 

 . باس دەکات

أُ ِمنَْها َحيُْث يََشاءُ }  وو واڵتی میوسف چۆنی بوێت ترصوف دەکات لە هە{ يَتَبَوا

بۆ مەصلەحەتی  جا ئەگەر تۆ ئەوکەسەی کەدەسەاڵتت پێ دەدرێت کە مرص

لەخۆت شەخصی خۆت نیە کە نفەعەتیەستت مەمەبمیللەت دەیکەیت کە

ئەمینی پارەو مەنصەب لەخشتەت نابا کەبەگوێرەی رەزابونی خوا دەیکەیت ئەوە 

ئەمام کەدەزانی هیچت بەدەست نیە بەاڵم بەس ، بیکە وهللا کارێکی باشە

ەتا وەزیرو ئەندام کارتۆنیەو لەڕاستیشدا پارەی باش وەردەگریت بۆخۆت ئەو 

ئەوە  ردەگرێ هەر کەبویتە ئەندام پەرلەمان یەکسەرپەرلەمان دەزانی چەند وە

ە دەی تۆ وەرە تۆ تا ئەو  سیارەیەک و چەند شتێکی تر تحسین حال ی پێدەڵێن

دەکەی ئەمام بۆ  فادەتبویت وەرە باببوژێیتەوە بۆ شەخصی خۆت اسئێستا داماو 

کەواتە بەس خۆ توشی گوناه کردنە  ؟لەواقعداۆڕانکارییەک دەبینین گمیللەت چ 

؛ دارێکەش بۆتۆ بێتجێی بکەیت بۆیی عەیبئەمرت بۆدێ لەسەرەوەو دەبێ جێبە

کە  -ملسو هيلع هللا ىلص-بۆیە ئەو فەرمودەیەی پێغەمبەر ، تۆ مسئولیت چونکە

:هەرکەسێ داوای ئەمارەت و مەسئولیەت بکات خوای گەورە ەتیفەرمووی

وای گەورە یارمەتی نادات سەرکەوتوو یارمەتی نادات کە وەریشیگرێ ئەوە خ

بەاڵم هەرکەسێ خۆی داوای نەکات میلەت یان حکومەت ، ارەکەیبێت لەک

نیشیت ئەوەخوای اتۆ دەبێ بێی لەو شوێنە د لال شایستەیداوای بکات تۆ ئي

ئەوەدیارە ئەوکەسە بۆخۆی نایەوێت و بەدوایدا  ؛ چونکەگەورە یارمەتی دەدات
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ی یەکێک لەصەحابە هاتە ال ، داوای دەکەن ببێت ڕاناکات کەسێکی لێهاتوەو

بنێی افەرمووی ئەی پێغەمبەری خوا دەمەوێ منیش د -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەری خوا 

فەرمووی داوای مەکە تۆ ، پێریتلەشوینێک و ئەرکێکم پێ بس ێکبکەیتە بەرپرس

و بەرپرسێتیە کەسێکی ەکەسێکی الوازیت بەتۆ ناکرێت ئەوکەسە قوەتی دەوێت ئ

ێت نەچێ لەحەق لەترسی ئەوەی لەپۆستەکە البرب ، بەس وا برتسێخکەلەدەوێت 

زۆرێکی وایە زۆرێکی سەیر دەکات ئەوە حەقەو ئەوەش ناحەقە  ؛ چونکەالبدات

بۆ ئەوەی بێنمەوە بەس کەمن بڕیاری حەقەکە بدەم بەخوا فەصل دەکرێم نەوەاڵ 

بۆ تە ئیش خۆمدانیە کەوادەسەاڵتی سەرکورسێکەم کورە دەی چیبکەم خۆلەلە

بەردەوام بێت ئەوە ئیشی تۆیە ئێستا تۆ  ئەوە دەکەی تا تۆ بێنیتەوەو معاشەکەت

فەرموویەتی مەسئولیەت و ئەمارەت  -ملسو هيلع هللا ىلص-ئێ پێغەمبەری خوا  وناهبار دەبیتگ

اییەکەی پەشیامنیە وەڕۆژی قیامەتیش سەرشۆڕیە تبیدایەتەکەی خۆشە بەالم کۆ 

ەشێت بیکاتە بەڵگە بەدەست خۆی کە محاسبەیە بۆیە ئەم ئایەتە بۆ کەسێک دو 

ئەو شتەی کەلەژێردەستی  حفیظبێت بتوانێ ارتۆنی بێتبەهێزبێت نەک ک

اشێکت ئێ تۆ کەدەسەاڵتی فەڕ ، و لەوەزارەتەکەیدایە بتوانێ بیپارێزێئەودایە

علیم زانیاری ، بۆچی دەیکەیت دروست نیەنەبێت کە لەحیزبەکەی تۆ نەبێت 

دەیکەیت بۆ منونە تۆ دەبیتە وەزیری بازرگانی  تەواوت هەبێ لەو ئیشەی کەتۆ

بۆمنونە ئەبیتە وەزیری  بێ تۆ سەبارەت بە بازرگانی زانیاری تەواوت هەبێتدە

بێ لەوبوارە شارەزابیت و پالن و نەخشەت هەبێت ەاوقاف د، تربیة، صحة، زراعە

بۆیی واڵت بەرەو پێشەوە ببەیت ئەمام کەهیچت نەبێت علیم نەبیت واتە بەس 

ئەو  -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف ، اش وەر دەگریت ئەمە دروست نیەستەو خۆشەو پارەی بپۆ 

صیفەتە مەزنانەی تیادابو کەواتە سەرەڕای ئەوەش کەتەماشا دەکەین صیفەتێکی 

نیوەی جوانی مرۆڤایەتی هی یوسف بوو وەکو باسامنکرد کەتر لەیوسفدا هەبوو 
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بەاڵم  بەهۆکاری جوانیکەی ئەو هەموو مصیبەتەی توش بوو خرایە سجنەوە

ەی خەوی لێکدایەوەو پالن یلمی هەیبەهۆکاری عیلمەکەی هاتە دەرەوە ئەوەتا ع

 ،و نەخشەیەکی بۆ پادش داناوە تاوەکو واڵتەکەی بەرەو ڕوخان و فەقیری نەچێت

عیلمە مرۆڤ بەرز دەکاتەوە نەک جوانی نەک پیاوان خەریکی کرێم و مکیاجنب 

 وفەرمو دەوانی ابێ بە پیلێ عمر رەزای خوای، و ڕوکەشی خۆیان جوانکەن

و  پیاو وەک ئافرەت نیە هەر خەریکی جوانی، بنزبر  فەرمووی اخشوشن

کەواتە یوسف ئەو مەکانەت و مەنزیلەتەی دەستی کەوت ، تبێ نەرمونیانی

 یو بەرەکەتی دنیاو دوارۆژە ئەوانەهۆکاری خێر  مبەعیلم دەستی کەوت عیل

 ەت بکەن.لت و خزمەتی میلاڵ خزمەتی و  کەعیلمیان هەبێت ئەوانە دەتوانن

لَِك َمكَّنَّا  أُ ِمْنَها َحْيُث يََشاُء لُِيوُسَف ِِف اِْلَْرِض َوكََذَٰ نُِصيُب  ۖ   يََتَبوَّ

 ﴾ 56َواَل نُِضيُع أَْجَر الُْمْحِسِننَي ﴿ ۖ  ِبرَْحَمِتَنا َمْن نََشاُء 

لَِك َمكاناا لِيُوُسَف ِف اأْلَرِْض }   و چۆنکوێت هەروەمدەفەر ورە ەخوای گ{ وَكََذَٰ

 .وسفامن لەبیرەکە ڕزگارکردی :یەکەم

 .هەروەکوچۆن لەسجن ڕزگارمان کرد :وەمو د 

 .هەروەکو چۆن یوسفامن لەدەستی براکانی ڕزگارکرد :سێیەم 

بەهەمان ، امن لەدەستی ئافرەتەکان ڕزگارکردهەروەکو چۆن یوسف :چوارەم

لەکوێوە  واتە، تەمکینامن پێبەخشی لەزەویشێوە ئێستا هاتوین دەسەاڵت و 

خوای ، هێنایە کوێو ناخۆشدا  ێکی تەنگلەناوسجن، ایە کوێنخوای گەورە هێ

 .سەاڵتی تۆ لەناو زەویدایە ئەی یوسفەگەورە دەفەرموێ د

أُ ِمْنَها َحيُْث يََشاءُ }  ، یوسف لەوزەویەدا هەڵدەسوڕێ لەکوێی بوێت{ يَتَبَوا

لەکوێی بوێت تیای دابنیشێت بۆکوێی بوێت بڕوات  لەکوێی بوێت خانو بکات
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یری سجندا ئێستا لەناو زەوی ئازادیەتو صالحیەت و سبحان هللا لەناو کۆتو زنج

خوای گەورە ، رکوێیەک دەتەوێت ئەی یوسفتوانای تەواوت هەیە لەهە

 کەدەفەرموێ:بەوەش خوای گەورە بۆی کرد ، دەفەرموێ ئەوەمان بۆ یوسف کرد

ڕەحمەتی خۆمان توشی هەرکەسێک دەکەین { ْحَمِتَنا َمْن نََشاءُ ِبَر نُِصيُب }

خوای گەورە دەرگای ڕەحمەتی خۆی لەهەرکەسی بیەوێ بیکاتەوە  ،کەبانەوێ

 یکاتەوە بەاڵم لەکێی دەکاتەوە؟ ەد

فەرمووی:ئێمە پاداشتی چاکەکاران بەزایە ﴾56﴿{ َواَل نُِضيُع أَْجَر الُْمْحِسِنيَ } 

کەواتە ئەوکەسانەی کەخوای گەورە ئەوەیان بۆدەکات چاکەکارانن ئەوەتا ، نادەین

هُ  بَلَغَ  َولاَما } :فەرموویەئایەتێکدا خوای گەورە لەپێشرتیشدا ل  ُحْكاًم  آتَيَْناهُ  أَُشدا

پێشرتیش خوای گەورە حیکمەت و  (22){ الُْمْحِسِنيَ  نَْجِزي وَكََذلَِك  َوِعلاًْم 

تاش ئێس، کەکاربووچا ؛ چونکەبەخشیکارلەجێیی و عیلمی پێدانایی و 

گەورە پلەی تر بەرزی کردەوە دەفەرموێ هەر بەهۆی چاکەکاریەکەیەوە خوای 

خوای گەورە ، وەنیە عیلمی پێداوە بەڵکو دەسەاڵتیشی پێداوەئێسا کار تەنها لە

ت چاکە بکەو خەمت نەبێدەفەرموێ ئێمە پاداشتی چاکەکاران بەفیڕۆ نادەین 

پێمەدە بەڵکو ی ت خەڵک سپڵەیە گوێزانێی نابەزایە ناچێت مەڵێ ئاخر خەڵک پێ

لەگەڵ  هەم چاکەابونی خواوە هەم چاکە لەعیبادەتداو ز ەچاکە بکە بە نیەتی ڕ 

لەدنیادا ،نە خوا چۆن پاداشتت دەداتەوە هەرلەدنیابەندەکانی خوادا جابزا

ەگەڵ خەڵک ردنت لصەبرگرتنت و عیبادەت کردنت و ڕاستگۆبونت و چاکەک

ڵگەیە لەسەر ئەوەی هەر لەدونیاشدا کەواتە ئەم ئایەتە بە، بەفیڕۆ ناچێت وامەزانە

یوسف صەبرێکی ، چاکەی چاکەکاران بەزایە ناچێت بەاڵم صەبری دەوێت

هەبێت  تصەبر ، پێویستەکەواتە قەزیەکە صەبرو اخالصی  -ملسو هيلع هللا ىلص-زۆری گرت 

ەواری قسەیەکی جوامنان هەیە ەکاری خۆت دەبینیتەوە بۆیە کوردکشتی چااپاد
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اشتەکەی پادال لا خەمت نەبێ ئیو واتە بابڕ ، دەڵێین: چاکە بکەو بیدە بەدەم ئاوەوە

یوسف بەهۆی چاکەکارێکەیەوە  ڕۆژێک لەڕۆژان یەت لەدەرگات دەداتەوە

عەبدەکانی خواش  ەگەڵوەل، خوا چاکەکارە ئەوەتا تەقوای خوای کرد لەگەڵ

و لەگەل سجنەکان و نەصیحەتی دەکردن و چاکەکارە لەسجن چەند باشبو 

تی ەموو واڵ نیازی چ چاکەکاریەکە بۆ هدەعوەی دەکردن وە ئێستاش هاتوە بە

 ،لو دەوروبەری ئەیەوێ چ چاکەیەک بکات بۆیە الجزاء من جنس العممرص 

ئەوەتا خوای ، [61، 60]الرحمن: { (60َهْل َجزَاُء اإْلِْحَساِن إاِلا اإْلِْحَساُن )}

گەورە  ىکەخوا، لێرە بابیر لەشتێک بکەینەوە، ەورە ئەو پاداشتە چاکەی دەداتەوەگ

ئێستا کەدیقەت بدەینێ سورەتی یوسف ، دایە یوسفهەموو پاداشتە چاکەی  ئەو

ات بەاڵم لێرە بەدوا بەرەو خۆشی دەڕو بوو  ایوسف لەناخۆشید ەناوەڕاستی تا ئێر 

هەیە سبحان هللا واتە سورەتێک  کە لەقورئانداکی عددی و رقمیەئەمەش ئیعجازێ

ژمارەی ئایەتەکانی ئەوەندەیە نیوەی ڕێکی باسی میحنەت و مەینەت و 

تێکانی یوسفە ئێستا لێرەوە دەبینین خوای گەورە دەسەاڵتی دایە متکینی ناڕەحە

ربی هەبێت چاکەکانی ۆڤ صر ی دەوێت مدایە بەهۆی چاکەکاریەوە کەواتە صرب 

چاکانەی لەگەڵ یوسف کردئەی  وای گەورە ئەمباشە ومتان خ، بەفیڕۆ ناچێت

نیادا دەسەاڵتی ئەی ئایا دروستە مرۆڤ لەد؟ئەمە لە ئەجرو پاداشت کەم ناکاتەوە

 ؟روستە مرۆڤ لەدنیادا لەخۆشیدابێتد؟هەبێ

حیسابی ئاخیرەت دەسەاڵتی دونیا ئەگەر لەسەر  دونیا یا دەڵێین خۆشیەکانی

ناکات تۆ لەومە یت قەئیامنەکەت نەبێحسابی لەدەست دانی ت لەسەر نەبێ

 لەزەویدا. ئەوەتا خوای گەورە لەدونیادا یوسفی کردە دەسەاڵتدار کراونیت

 ﴾ 57ْجُر اْْلِخرَِة َخْْي  لِلَِّذيَن آَمُنوا َوكَانُوا يَتَُّقوَن ﴿َِلَ وَ 
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 بەدڵنیاییەوە پاداشتی دواڕۆژ بۆ، وە بۆ ئاخیرەتیش{ َوأَلَْجُر اْْلِخرَِة َخْي  } 

کەواتە ، یوسفگەورەتر چاوەڕێی دەکات  ە پاداشتێکیوات، ترەیوسف زۆر خێر 

ورە لەسەر چاکەکاری پاداشتی دایتەوە وامەزانە کەتۆ چاکەکار بویت و خوای گە

ێت چۆن دەبێت موسڵامن سیارەی باشی هەبێت کاکە چۆن دەبێت ئەوە ناب

ِ قُْل } موسڵامن جلی جوان لەبەرکات چۆن خانوی باشی هەبێت َمْن َحراَم ِزينََة هللاا

ەسێک کەسابەتێکی ە کوات[32]األعراف: { الاِتي أَْخَرَج لِِعبَاِدِه َوالطاي بَاِت ِمَن الر ْزقِ 

حەاڵڵی هەبێت خوای گەورە ڕزقێکی پاکی بداتێ ئەگەر سیارەی هەبێت و جلی 

، ترامی نەبێەباشبێت و ماڵی باشبێت هیچ موشکیلە نیە ئەوە بەمەرجێک بەح

، زۆر ئاساییەبەمەرجێک قۆڵی خەڵکی نەبڕیبێت ، بەمەرجێک بە گەندەڵی نەبێت

لەگەڵ ئەوەشدا بۆ  مرصخەزێنەکانی بوو بەگەورەی هەموو  -ملسو هيلع هللا ىلص-ئێستا یوسف 

خوای گەورە پێامن  ئەوەی وانەزانن تەنها ئەجر لە دونیایەو تەواو نەخێر

رە دایناوە لەدواڕۆژدا دەفەرموێت بۆ قیامەتیش ئەو ئەجرو پاداشتەی کەخوای گەو 

زۆر خێرترو خۆشرتە لەپاداشتەکانی دونیا هەم بۆ یوسف هەم بۆ غەیری یوسف 

واتە خۆشیەک مرۆڤ دڵی پێخۆشبێت کە بڕاوە نەبێت ەک، یبی بێتکەبەنس

مردنم دەست  باسەرۆکی واڵتبم بەاڵم هەر لەگەڵ جامن لەدونیادا، نەبڕاوەبێت

توخوا ئەو  دان بۆناو ئاگری دۆزەخ ئێان و فڕێبکرێت بەتێهەڵدان و تعذیب د

 سەرکردایەتیەم بۆ چیە سودی چیە؟با لەدونیا هەرچی پارە هەیە لەبەردەستت بێت

بەس کەمردیت ئەوجا دینار دینار محاسبە بکرێیت و سزابدرێی لەسەری ئەی 

لەدونیا تۆ دەستت کراوەیەو ، شی چیە ئەوە هیچ خۆشیەکی تێدانیەکەواتە خۆ 

هەرڕۆژەی لەشوێنێک خەریکی ێک و هەرڕۆژەی لەواڵتڕێگات کراوەیەو 

و وەک؟باش ئەم خۆشیە بەردەوامە؟خۆشی دوارۆژی لەگەڵە ئێ، ڕابواردنیت

خوای گەورە دەفەرموێت  ەوەی یوسف کە لەدونیا بەحەاڵڵی و لەقیامەتیشدائ
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گەورەترت بۆ هەیە ئایا ئەمەی تۆ ئاوایە؟ ناوهللا ئەوپارەیەی کە الفی ئەجری 

دنی پێدەکەن ماڵی خەڵکە ئەوەهەرکەمرد کۆتایی پێدێت پێوەلێدەدەن و کەڕابوار 

ت پەنا بەخوای گەورە ئەوجا محاسبە دەست پێدەکات ئنجا عذابی جهنم دێ

وە ئەو ماڵوو سامانە وخۆشیە مرۆڤ دڵی پێخۆشبێت دواتر لێپرسینەوە بۆیە ئە

امبێ و نەپچڕێ وە ئەو دەسەاڵتە دڵت پێخۆشبێت کەبەردەو دڵت پێی خۆشبێت 

لێت کات و خواکەمردیشیت مەالئیکەت پێشوازیت لێب، هللا ن شاءإ تاقیامەت 

شە ئەگینا بەخوا تەنها ئاوو نانت ڕازیبێت و شوێنت بەهەشت بێت ئەوە خۆ 

بەاڵم زاڵم و ، وهللا باشرتە لەوەی سەرۆکی واڵتبیت بەاڵم حەرام خۆربیتهەبێت 

لەت نەبێت لە چ مەینەت و لات لەمیستەمکاربیت بەاڵم گەندەڵ کاربیت و ئاگ

ئاگات لەوهەموو زوڵم و ستەمە نەبێت کە ڕۆژانە ، ناڕەحەتیەکدا دەژێت

اگات لەهیچی نەبێت ئەی ئەمە چییە وهللا شوانێک زۆر جەندرمەکان دەیکەن ئ

بەختەوەرترە لەکەسێک کە گەورەترین دەسەاڵتی هەبێت بەاڵم زۆر خۆشحاڵرتو 

ئەو دەسەاڵتەی ، دەڕوا کۆتایی پێدێت، ەورە نەبێتوێرەی ڕەزابونی خوای گبەگ

ا کەصەدام هەیبوو کێ تا ئێستا لەدوای صەدام ئەو دەسەاڵتەی ئەوی هەیە ئەوەت

تەماشای حاڵی بەغدا بکەن چیان ، ە ئەوانەی ئەمڕۆ چیان پێدەکرێتبزان

سەردەمی صەدام کێ ئەیوێرا باسی بکات نەک لە بەغدا ، پێدەکرێت سەرکردەکان

م تورکیا کەس نەیدەوێرا باسی صدا ولە گوندە کوردەکان حدودی ئێرانیش لە سەر

وای لێدێت  هەموی؟ ئێ ئەو دەسەاڵتە بەرەو کوێ ڕۆی بکات لەماڵی خۆی ئێ

نەخەڵەتێ کە عاقیبەتەکەی  بۆیە مرۆڤ بەدەسەاڵتێک و ماڵێک و سامانێکی دونیا

بۆیە بۆیی ، بەخواهیچ نیە ، زەلیلی و سەرشۆڕی و جەهەنەم و توڕەبونی خوابێت

یەکسەر نەخەڵەتێین بەس دونیا حساب نیە بڵێین ئای یوسف چی وەرگرت 

کەخۆشی ەفەرموێت ئەو خۆشیە خۆشیە خوای گەورە یەکسەر پێامن د، لەدونیادا
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نەبڕاوەبێت و دوایی لەگەڵ بێت ئەجری ئاخیرەت خێرترە بۆهەمومان باهەمیشە 

جری ئاخیرەمتان بداتەوە چۆن لەهەوڵی ئەوەدابین چۆن خوای پەروەردگار ئە

چۆن لەجهنم ڕزگارت بێت ئەوە گرنگە با لەدونیاکەس ، شوێنامن بەهەشت بێت

نیا هیچ پۆستێکت نەدرێتێ با لەدونیا حەقیشت حسابت بۆنەکات با لەدو 

بیت موشکیلە نیە مادام خوا لێ ڕازیە ئەوە بخورێت با لەدونیا فەقیریش 

وە هەمومان دەمرین بەخوا جێشی دەهێڵین و ئەم دونیایە دەبڕێتە، گرنگرتین شتە

{ ُقونَ لِلاِذيَن آَمُنوا وَكَانُوا يَتا } ،ەئەجری ئاخرەت گرنگرتە بەاڵم بۆ ئەوکەسانەی

 انەیە کەئیامنیان هێنا آمنوا فعيلپاداشت و خۆشی دواڕۆژ بۆ ئەو کەس﴾57﴿

بەردەوام ڕۆژانە  ؛ چونکەماضیە وە یتقون فعلی مضارعة بۆ تجدد و بەردەوام

ڕۆژ بەردەوام ئەبێ تقوای هەموو پێویستت بەتەقوایە تۆ ئیامنت هێناوە بەاڵم 

  :ون بەپاداشتی دواڕۆژ دوومەرجەخوای گەورەبکەیت کەواتە هۆکاری بەختەوەرب

 .لەالیەن خواوە هاتوە ئیامنت بەخوا هەبێت وەبەوەی، ئیامنداربە :یەکەم

تەقوای خوا بکە ئەم دوو شتە بەستە وهللا لەوکەسانە دەبیت کەپاداشتی ەم: و دو 

کەواتە تێگەیشتین ئەوەی کەیوسفی ، وتعالهللا  ن شاءإ دواڕۆژ وەردەگرن 

چاکەکاریەکەی بو عیلم و زانستەکەی بوو وەتێگەیشتین  بەرزکردەوە ئیحسان و

ببێتە مسئولێک بەرپرسێک مۆزەفێک لەحکومەتێکی کە دروستە مرۆڤ ئەگەر 

بەاڵم کە ، خۆی بەڕێوە بەرێ یمەرجێک بتوانێ بەباشی وەزیفەتەکەکافریشدا بە

 وەرە تەعینت دەکەین هەرچەندە تۆ پیاوێکی ئیامندارو، ئامانجت تەنها پارە بوو

 ئەڵێ وهللا منبم باشرت نەک یەکێکی تر ئێ بەس تۆ ئەبێ بێیت ئێمە !بەتەقوای

ێ ئەوە چیە یەعنی ئامانجەکە تەنها ئەوەیە ئ، چیت پێدەڵێین ئەبێ تۆ ئەوە بکەیت

موسڵامن نابێ ژیانی خۆی بفرۆشێت بەپارە بەاڵم ، پارەم هەبێت ئێ ئەوەنابێت

 ن شاءإ یت ئەوە هیچ گرفتێک نیە کەتوانیت تۆ دادپەروەربیت و کاری چاکە بکە
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دا کە یشەکیشت هەبێت لەواڵتێکوتعال ئەگەر پۆستیشت هەبێت و وەزیفەیهللا 

وە تێشگەیشتین ، بۆ منونە کە لەواڵتێکی غربیشدابیت،ێکی موسڵامن نەبێتواڵت

بەهۆی انقالبات و ، بەهۆی چیەوە پۆست و پایەی وەرگرت -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف کە

عیلمەکەی وە ئەمانەتەکەی ،نەگەشتە دەسەاڵت مظاهرات و کودەتاو ئەوشتانە

یوسفی گەیاندە لوتکەی دەسەاڵت نەک تەقوایەکەی دەعوەکەی ئەو شتانە 

بەهۆی دەی بەڵکو هەوڵ بدەین قەناعەت بەخەڵک بکەین دەنگ بۆ ئێمە بدات 

بەاڵم کەسی عاقڵ ، یان باهەوڵدەین کودەتایەک بکەین ئەو شتانە عاقیبەتی خێرنیە

بێعەقڵەکان وادەزانن ئێمە لەگەڵ ەبێت کەسی بێعەقڵ حاڵی نابێت لێامن حاڵی د

 یکوشت نەچێت بە بەالش بۆ ئەوەلەگەڵ ئەوەمە کوڕەکەی تۆ بەگەندەڵین من 

دواتر فڵنە مسئول کە معارضەیە شانازی پێوەبکات و الفی پێوە لێبدات ئێمە 

وە ی تۆ شەهید نەبوە قوربان کوڕی ئەو داماۆ کوڕ ئێ خ !شەهیدمانداوە

کەدەیاننێرن ئەوان بەکوشت دەدەن خۆشتان لەوەیە کوڕەکانتان ساویلکانەی 

ارەتان پێیە لەباشرتین کوڕەکانتان باشرتین سەی و ەدەرەوەبخوێنن وەخۆشتانل

دەی ، ی خەڵک دەنێرن دەی بەمە ڕازی مەبنبەاڵم یەن کوڕ ، جامیعەن بۆخوێندن

اتە باسی ئەوەبکە بۆخۆت بچۆ یان کوڕەکەت بنێرە لەپێش خەڵک بڕۆ ئەوک

نەفەریک بۆی باسکردم وهللا  لەوکاتەدا، جاکاتێک کەوادەڵێین بەوەش ناکرێت

و شەقام شڵەژاوە ئەوپەڕی ەدا کەمظاهرەبوو کەلەدەرەوە جادەوتی ماموستا لەوکات

ئەوەی من گەرمە وەزعەکە زۆر ترسناکە وتی چومە شوێنێک بەحوکمی 

وتی ، چ مشوعێکیان بۆدابنێمانم ناز  موهەندیس بوم بانگکرابوم بۆ تەندەرێ

سئولێکی حزبی بااڵی ئەو حزبەی کەچوم مسئولێکی حزبی دەسەاڵت لەگەڵ م

ئەو خەڵکەی لەسەرجادەیە دانیشتون پێدەکەنن پێکەوە مشوعەکە پێکەوە باس 

وتم ئەی سبحان هللا ئەمە چیە دەکەن چەن بۆ ئەمان بێت و چەند بۆ ئەوان بێت 
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ەڵکە فەقیرە هاندراوە شحن کراوەو پەمپ دراوە هی ئەو ئێ ئەوە لەدەرەوە ئەو خ

دەگرن یشم هێشتا جارێ خەریکن بۆ ئەوەی بزانن چەنێک وەر برادەرە کەچی کاک

، نێک بۆ ئەمان بێت میللەت چی لێدێت با لێی بێتو چەنێک بۆ ئەوان بێت و چە

جاکاتێک بەخەڵک دەڵێین بەتایبەتی ڕوی دەمم لەوکەسانەیە کەباسی دینداری 

ەو دێت یان هەر بەزمان موسڵامندارێتی کەن ئەمام کەسێک کە گاڵتەی لەدیندە

اق پڕ لەدڵیەتی و حقدی هەیە بەرامبەر بە اسالم و موسڵامن ڕوی دەمم لەوان نیف

بەس کاکی دیندار کە دەتەوێ شوێن یوسف بکەویت لە ، نیە چی دەکەن بابیکەن

یوسف بە ، ێنادەستی نەهمظاهرە بەنی دەسەاڵت و پۆست بەخوا یوسف بەوەرگرت

قامەی پێ بەخشی ەەو مدیارە یوسف بەچی ئ، ئاژاوەگێڕی بەدەستی نەهێنا

بائێمەش چاکەکاربین با عیلمامن زیاتر بکەین بۆ ئەوەی سود بەخەڵک بگەیەنین 

و محسن بین نەک بۆ ئەوەی پلەو پۆست وەربگرین ئەگەر من یان تۆ یان هەر 

بین خوای گەورە دەتخاتە ئەو شوێنە ئەگەر یەکێکامن ئەهل بین شیاوبین شایستە

، ێریشی پێوەنەبو داوای مەکە لێی ڕاکە نەتەوێخێری پێوەبێت بۆ خۆت ئەگەر خ

وەوەک لەوتاری جومعەش باسم کرد تۆ خۆت مسئولیت لەسەر خۆت خوای 

لەگومڕابون  گەورە محاسبەت دەکات لەسەر خۆت خۆت ڕزگار بکە

ئەومیللەتە هەموی ئەبێ من چاکی بکەم کوا لەسەرلیشێواوی لەعذابی خوا ئەمام 

خبث بۆیە ئەوەی لەتواناتدایە لەخۆتەوە دەست چاک دەبێ براکەم کَث ال بەتۆ

نین خوای گەورە مسئولیش  ،هللا ن شاءإ  وردە وردەپێبکە باخۆمان چاک بکەین 

قەزیەکە زۆر لەوە گەورەترە تۆ بەو  ؛ چونکەمحاسبەمان ناکات ڕۆژی قیامەت

دڵسۆزو خەم خۆرو  یئێستا وادەزانیت کۆمەڵێ کەس، سی دەکەیتسادەییە با

ەکە چارەسەر بێت بەاڵم وانە لەمستەوای بەرز دەیانەوێت قەزیدەست پاک ئە

کورە برام هەموی بەرژەوەندیە و هەموی کۆمپانیایە هەموی پارەو ، نازانم چی
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دێم دادەنیشم پولێکی گەورە لە ئارادایە بەاڵم وادەزانی بەو سادەییە تۆ الچۆو من 

یت گەندەڵیت هیچ هەزار ساڵ بڵێ و ئەو دابنیشێت و تۆ گەندەڵی و وادەزانیت

داخلی و خارجی ئیدی بۆخۆت سودی نیە ڕێکەوتنەکان هەموی تەواو بوە 

وهللا لەگەڵ ، ە غەیری خۆ ماندو کردن هیچ نیەشتێکەوە مشغوڵ دەکەیت کە لبە

م دەرسەش دەیڵێین ئەوانەی ەئ ئەوەتا لەم دەرسەش و لە غەیریگەندەڵی نین وە

ەت لدەخۆن و ئەوانەی زوڵم لەمیلەت لگەندەڵی دەکەن و ئەوانەی ماڵی میل

چی بەسەر سەرکردەکانی ، دەکەن وهللا ڕۆژێکی ڕەش هەر لەدونیا چاوەڕێیانە

میش بۆ قیامەت ئەگەر تەوبە پێشودا هات باچاوەڕێی بن وە ئاگری جەهەنە

ەندەڵی بکەین بەاڵم ناشامنەوێ خوێنی لەگ خۆشیئەوەنەبێ ئێمە دەست، نەکەن

تیادا بچن بە بەالش ئەگینا قەت لەگەڵ زوڵم و ەتیش بەهەدەر بدرێت و لمیل

 گەندەڵی نین لەگەڵ ئەوەین کەشوێن یوسف بکەوین و شوێن محمد بکەوین 

شوێن پێغەمبەران بکەوین خەمی قیامەمتان بێت وەخەمی دینەکەمان  -ملسو هيلع هللا ىلص-

بەس بە ئامۆژگاری ئیکتیفای نەکرد  -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف ، انەبێت وهللا خەمی میللەمت

بگەیەنێت وهللا هەر یەکێ لەئێمە بتوانێ  بەخەڵک ە سودکارێکی گرتە دەست ک

بەاڵم چ کاتێک توانی کە کرا ، بە موسڵامنان پێویستە بیگەیەنێت سود بگەیەنێ

پارەو خەزێنەو م لەمڕۆدا سەیر لەوەدایە بەاڵ ، مرصبەگەورەی خەزێنەکانی 

ێوە دەستی خۆیانە ئەوجا تعلیق و گلەیش کاکە ئبەر واڵت هەیە لە چی داهاتیهەر 

چۆن  یان بەچی !چیتان کردوە بۆ ئەم واڵتە ئێ بەچی بیکەم بە قەڵەم بیکەم

رەباتان ادەی ئێوە قوتابخانەیەکتان کردوە دەی ئێوە ک !بۆ پارە لەدەست منە ؟بیکەم

اڵتە و هات و خەزائینی ا؟ چی دبۆ خەڵک نەکردوە ئێ باشە بەچی بیکەم من

لەسەرتۆ واجبە ، نی نیە تابیکاتلەبەردەستی خۆتانە خۆ بەدەستی ماموستای ئایی
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بۆ دواڕۆژیشت زەرەرتە  ۆ دونیاشت وب بیکەیت پارەیەکت لەبەردەستە کەنەیکەت

 .کەیفی خۆتە

 ﴾ 58 ﴿َوَجاَء إِْخَوُة يُوُسَف َفَدَخلُوا َعلَْيِه َفَعرََفُهْم َوُهْم لَُه ُمْنِكُرونَ 

وە بەسەر وە ئە، -ملسو هيلع هللا ىلص- ان کۆتایی میحنەتەکانی یوسف بوەدەرسی ڕابردوو ومت

بیرەوە یان هەوڵی کوشتنی بدرێ یا بخرێتە ناو بخرێتە ، چوو کە لەناڕەحەتیدابێت

خوای گەورە متکین و دەسەاڵتی  ئێستا ەرەوەوئێستا یوسف هاتۆتە د، سجنەوە

ری ست کە دارایی و کشتوکاڵ و بواوەکو وەزیرێکی کاراو کاربەدە ،بەخشیوە پێ

داینابوو دەستی کرد کە ی هەموی لەبەردەستی خۆیەتی ئەو نەخشەیەی یئابور

هەر پارچە زەویەکی واڵتی ، فعال حەوت ساڵ لەسەر یەک، بەجێبەجێ کردنی

کەباران  وبو  حەوت ساڵی خۆشی، زرعاتی تیا کردوە -ملسو هيلع هللا ىلص- سفهەبوبێ یو  مرص

، مرصزرعاتی کرد لەواڵتی  -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف تدا زەویەکی پیت و بەرەکەلە هەیە 

دوای حەوت ساڵەکە طبعا هەموشی لە گوڵەگەمنەکانی خۆیدا هەڵی گرتوەو 

چۆن خۆی نەخشەی کێشا بەو شێوازە کەمێک ،عەمباری کردوەو خەزنی کردوە

ەدەری لەوە زیاتر بەه مرصەتی لڕۆژانە پێویستیانە بۆ خواردن و بۆ میلنەبێت کە 

حەوت ساڵی خۆشی ڕۆیشنت حەوت ساڵی وشکە ، دا ناکاتناداو ئیسافی تیا

زرعات  ،باران نیەەو واڵتانی تریش مرصساڵی گرانی ڕوی کردە واڵتی 

 خەڵک مانگێ ساڵێ دوساڵ خۆی بۆ دەگیرێت ئێستا حەوت ساڵە گرانی وە،نیە

واڵتانی ی گرتۆتەوە بەڵکو مرص نەک تەنها ، انە کردوەوشکانی ڕوی لەوناوچ

بەفەضلی خوا لەپاشان بەهۆی  چونکە ؛،کێشەی نیە مرصم بەاڵ ، دەوربەریش

یوسف توانی لەو ساڵە قەیرانیانەدا هیچ خەڵکی حکیمی سیاسەتی دانایی و 

ئەوەندە خەزێنەی داناوە ، وشکانی نەکات بە هەست بە قەیران و بەگرانی و مرص
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بەاڵم واڵتانی دەوربەر چی ، لەتەکەی بکاتکەئێستا بیخوات و پێشکەشی میل

علیمە ئەمینە زانایە دەست پاکەیان نیە هەمان  ئەوانیش ئەو وەزیرە حفیظە ؟کەنب

بۆیە گرانی باڵی بەسەر واڵتانی تردا کێشا یەکێک لەوانە  ئیشی یوسفیان بۆ بکا

، السالمالصالة و ن علیهم لێ ییوسفو ئەو شوێنەی کە باوک و براکانی بستین فەلە

گرانی زۆری بۆهێناو وە خەبەری  -ملسو هيلع هللا ىلص- ەکەنعان ئەو ناوچەیەیە کە یعقوبی تیادای

 تەوە بەسەر واڵتانی دەوروبەردا کەلەمرصبڵو بۆ  مرصباشی یوسف و واڵتی 

یان هەیە خەبەر بڵوبۆوە نەک تەنها بۆخۆیان ارزاق مرصالحمدهلل گرانی نیە لە

، بکڕێت مرصدەتوانێ ئەرزاق لە  مرصلەواڵتانی تر کە هەرکەسێ بچێ بۆ 

با  خۆ ناخورێتنیە هم و دۆالر سودی ی گرانیدا دینارودر خۆتان دەزانن لەکات

پڕبێ لە ئاڵتون کە گەنم نەبێ جۆ نەبێ خواردن نەبێ چی  قاسەیەکت هەبێ

و پارە هەیانە بەاڵم ڕزق نیە تر وەکو نقودەواڵتانی ئێستا خەڵک ل، لێدەکەی

بۆ خزائن االرض  مرصبۆیە لەهەموو واڵتانەوە خەڵک ڕوودەکاتە ، هەیەمرص لە

و بگەڕێنەوە واڵتی مرص لە بەو پارەیەی کەهەیانە بچن رزقێک بکڕن ەوەیئ

وەزیری ، خۆی سەرپەرشتی ئەو کڕین و فرۆشتنە دەکات -ملسو هيلع هللا ىلص- یوسف، خۆیان

الحمدهلل رزق  مرصکەدەبیستێت لەواڵتی  -ملسو هيلع هللا ىلص-یعقوبیش ، سەرکەوتو کارا ئاوایە

ک و باوکی هەیە کوڕەکانی دەنێرێت دەکوڕی دەنێرێت جگە لەبنیامین برای دای

دەی ڕۆڵە ئێوەش پارە دەکوڕەکەی تری دەنێرێت ، یوسف ئەو نانێرێت دڵی نایەت

 وەک ئەو خەڵکی شارو دێهات و واڵتانی تر رزقێک لەوێ مرصببەن و بڕۆن بۆ 

 .بۆخۆتان و خێزان و کەس و کارتان بکڕن و بیهێننەوە

چونە { وا َعلَيْهِ َخلُ فَدَ } کاتێک کەبراکانی یوسف هاتن{ إِْخَوُة يُوُسَف َوَجاَء } 

خۆی سەرپەرشتی ئیشەکەی  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومتان یوسف  ؛ چونکەژورەوە بۆالی یوسف

کەی بیداتە ئەوەی تر تادەگاتە هەر یەو دەکرد نەک وەزیر بیداتە مدیر عام 
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اشێک و دوایی ئیشەکە وەک پێویست جێبەجێ ناکرێت و گەندەڵی فەڕ 

ت دەڵێ قوتابخانەیەکم دەبینین جاری واهەیە پرۆژەیەکە حکومە، تیادەکرێت

جادەیەکم دەوێ لەنێوان الدێ و شاردا دروست بکرێت ،ێدەوێ دروست بکر 

چەنێک پێویست دەکات ئەی خەبیرەکان ئەی مقاولەکان پارەیەکی زۆر زەخم داوا 

ئەو ، بۆ دابین دەکات دەکەن ئەو پرۆژەیە ئەوەنە داوا دەکات حکومەت پارەکەیان

نایکات دەی دانەیەکی تر دەگرێت لێم  بۆخۆی مەیەک ،مپارەیە کەوتە دەستی یەکە

دەفتەر دۆالر گرتویەتی ئەوەندەی  500بابڵێین خۆی بە  !دەکڕیتەوە ئەو مشوعە

 200ئەگەر بە  !دەفتەر دۆالر 200لەحکومەت وەرگرتوە دەڵێ لێم دەکڕیتەوە بە 

نە رقمی خەیاڵی ئەوا ؛ چونکەە دەیکا هەر قازانجێتییش بیکڕێتەوە کابرای ک

 ،ی خستە گیرفانێوە جارێ هیچی نەکردوە300فرۆشتێوەو  200ێدەدەن ئەوە بە ل

تاوای لێدێت  !دەفتەر 150ێتەوە بە سێیەم کەس هەیە لێم بکڕدوەم یەت  مقاولی

قیمەتی نامێنێت بەاڵم ئەوەش کەدەیکات دەڵێ هەر خێری لێدەکەم کە 

 ەبۆت دەکەنجادەیەکە کی دەکەن  5بۆ % 100کوالێتیەکەی کەدایانناوە لە %

دیوارە بۆی کردوی دوای ماوەیەک کاشێکەی فڕێی ، بۆیە دوای مانگێک هەڵتەقی

سەرپەرشتی ئیشەکان  ؛ چونکەت کاشی نازانم چی ترتیبات و کارەبای چیدەدا

 ،کەسە گەورەکان خۆیان سەرپەرشتی وردی ئیشەکان ناکەن ؛ چونکەئاوا دەڕوات

ت یەکسەر بۆالی یوسف یوسف خۆی سەرپەرشتی دەکات بۆیە کڕیار کەدێ

کەچونە ژورەوەبۆالی یوسف یەکسەر فعرفهم { فََعرَفَُهمْ } ،دەچێت یوسف وەزیرە

 .وەتن و بێ لێ وردبونەوە یوسف ناسینیەواتە بێ دواکەو  (اءف)

ئەگەر تۆ  ؛ چونکەبەاڵم ئەوان یوسف ناناسنەوە﴾58﴿{ َوُهْم لَُه ُمْنِكُرونَ } 

ساڵە  5 بۆمنونە ساڵە براکەی تۆ 35 ونەبۆمن برایەکی خۆت هەبێ کەتۆ تەمەنت

یتەوە گۆڕانکاریەکی وات بەسەر ساڵی تریش ببیرنێ 30دوای ساڵ  35 ئێستا تۆی



 
يوسف عليه السالم تەفسیری سوڕەتی 137  

 

گەورە بوو بالغ بو تەمەنی هات گۆڕانکاریەکان کەمە دەنا پیاو کە چونکە ؛نەهاتوە

ئەو مەالمیح و شکل و شێوازی دەموچاو وەک خۆی دەمێنێ بەاڵم مناڵ 

یەکسەر  کەبینینی،کەبینیونی براکانی پیاوبون کاتێیوسف بۆیە ، دەگۆڕێ

 .وە بەاڵم ئەوان لەبەر چەند هۆکارێک یوسفیان نەناسیوەسینیەنا

ساڵی  40ساڵ ئەم مێژوە  40ئەو مناڵ بو ئێستا ئەو گەورە بوە  چونکە :یەکەم 

ساڵ  40ئێ باشە دوای ، بەسەرداتێپەڕیوە وەک هەندێ لە مفسون دەفەرمون

 .بیناسنەوەئێستا  ان نیەە وا ئاسمەوزوعەک

لەبەر ئەوەی ئەوان پێشبینیان نەدەکردئەوان بە کۆیلەیەتی فرۆشتیان  دووەم:

یاڵ ەدا هەر خمرص و پادشایەک ترصف دەکات لە زەوی بەنرخێکی کەم ئێستا وەک

چۆن کۆیلە لەو  تەواو ئێ ئەوان کە فرۆشتیان بوە کۆیلە ،و عەقڵیان بۆ ئەوە ناڕوا

 .ەبێتا دیەدمەرتەبە

و شێوازەی ری یوسفدایە وەکو وەزیرێک ئەو شکڵئەوجلەی کەلەبە :سێیەم

 .نەدەهاتە بۆیە هەر بەخەیاڵیاندا کەتیایدایە جیاواز 

بۆمنونە ، لەبیر نیە ە ظامل مەظلومير لەبی وەک مظلوم ظاملي :چوارەم 

اڵمێک جەرگی هەزار دایکی سوتاندوە ئێستا ئەودایکە جەرگ سوتاوە هیچیان ظ

براکان ، مەیان لەبیرناچێتسوتاو ئەو ظاڵ ناسێت بەاڵم کوللی دایکێکی جەرگنا

نناسێتەوە بەاڵم ئەوان هەر یوسف چاک دەیا، وم بووظاڵم بون بەاڵم یوسف مظل

، گەورە یەکێ لەوانە کە فیرعەون بوم پەنا بەخوای پیشەی ظاڵ، لەبیریان نەماوە

ئەنەما ئاو  ی کوشت هەر کەی بنو ارسائیلفیرعەون دەیان و سەدان مناڵی کوڕ 

دێتە دەرەوە دەبینێ  ڕۆژێکیان لەماڵەوە -ملسو هيلع هللا ىلص-ی موسا یبەاڵم دوا، خواردنەوەیە

فیرعەون  جەماعەتی (قیبطی)ئیسائیلی لەگەڵ نەفەرێکی جەماعەتی یەکێکی بەنو 

مستێکی لێدا  شئەوەی کە الی موسایە موسا شەڕێتی وە هاواری بۆ موسا هێنا
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، کرد موساڕایبێتەوه دووبارە دوایی خەریبو  بۆ ڕۆژیکە ئەوە بو ، کوشتی مرد

: الشعراء]{ الاِتي فَْعلَتََك  َوفََعلَْت } رعەون دەڵێدەگەڕێتەوە بۆالی فی دواییکە

فیرعەون بیری نیە کەخۆی چ تاوانێکی ، لەبیرتە تۆ چ تاوانێکت کردوە[19

لەبیرتە تۆ  ێبەاڵم بەموسا دەڵ،هیچ مشکیلە نیە سەدان مناڵی کوشتوە خۆی،کردوە

بۆخۆیان هەرچی  و ستەمکارەکان ئاوان ئنجا ظامل، چ تاوانێکت ئەنجام داوە

ماڵی خەڵکە بیخۆن و هەرچی خوێنە بیڕێژن و هەرچی جەریمەتە بیکەن هیچ 

 بەاڵم هی تۆ شتێک پێچەوانەش نەبێت کاکە تۆ لەقانون و یاسا التداوە تۆ ،نیە

وسف بەهەرحاڵ ئێستا ی، دەکەنوازە مامەڵە بەو شێ !یە چیت کردوەئاگات لێ

ساڵ  40سبحان هللا بیهێنە پیش چاوت یوسف ناناسنەوە  براکانی ناسیەوەو ئەوان

السالم الصالةو ئەو میحنەتە بەردەوامە بەڕاستی پێغەمبەران بەصەبر بون علیهم 

لەهەموو کەس کە  :اشد الناس بالء االنبیاءدەفەرموێت -ملسو هيلع هللا ىلص-ا بۆیە پێغەمبەری خو 

فاالمثل دوای ئەوان کێ زیاتر دەست  ثلر بینیوە پێغەمبەرانە ثم االمناڕەحەتی زیات

ساڵ لەباوکت و  40سونەتی ئەوان زیاتر ناڕەحەتی دێتە پێش  ورتوبێت بەڕێباز گ

 ؛،برات دوربیت ئەو باوکە چۆن تحمولی کرد لەکاتێکیشدا دەزانێت یوسف ماوە

بەس وەرە  دێتە جێدەزانێ  باوکی پێغەمبەرە ئەو خەوەی کە یوسف بینی چونکە

 لێی.دورەساڵ بێسەرو شوێن نازانێ لەکوێیەو  چل

أاََل تََرْوَن أَِّني  ۖ  َمَّ َجهَّزَُهْم ِبَجَهازِِهْم َقاَل ائُْتوِِّن ِبأَخٍ لَكُْم ِمْن أَِبيكُْم َولَ 

 ﴾59أُوِِف الْكَْيَل َوأَنَا َخْْيُ الُْمْنِزلنَِي ﴿

کاتێک کە ئامادەی کردن پارەکەی  -ملسو هيلع هللا ىلص-سفو ی{ َولاَما َجهازَُهْم ِبَجَهازِِهمْ } 

لێوەرگرتن رزقەکەی پێدان بەگەنجەکان ئەوانەی کە ئیش دەکەن لەبەردەستی وتی 

دەی بارو شتیان بۆ ئامادە بکەن و یوسف پێی فەرمون ئێستا ئەوە کڕین و 
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ئەوەیە بەاڵم مەرجی من { قَاَل ائْتُوِِّن ِبأَخ  لَُكْم ِمْن أَِبيُكمْ } فرۆشتنتان تەواو بوو

باشە چۆن زانی جاری داهاتو ، ەکی باوکی خۆتان بێنن بۆجاری داهاتووبرای

 ؟وە چۆن زانی برایەکی باوکیان هەیە و لەدایکیان نیە دێن؟

شتەکان بەوردی هەموو قورئان ناچێت مەرسەحی و تەمسیلی و فلیم بکات 

، هەندێ شت هەیە باسی ناکات بەاڵم مرۆڤی عاقڵ تێی دەگات، باس بکات

ی عاقڵێک تێهەموو چڕاو هەیە کەهەندێ زنجیرەی پلێرە نایان دەفەرمون از 

کە ئەو دەبرایە هاتن یوسف  ێن کاتێەزانایانی تەفسیر باسیانکردوە دەڵدەگات و 

وە دەیەوێ نەخشەیەک دابنێت بۆ ئەوەی بگات بەو نتیجەیە وتی ئێوە ناسینیە

کڕین هاتون  ۆشتەڵێ ئێوە بوتی کێ ئ ،وتی ئێمە هاتوین بۆ شت کڕین ؟کێن

  چۆن باوەڕتان پێ بکەم؟ ێ ئێوە جاسوس نینکێ دەڵ

وتی کاکە  ،تانو فەصڵ ناسێنن بزانم ئێوە کێن ئەصلئێوە خۆتانم پێ ب

ی یعقوبین کەپێغەمبەری خوایە چی و پیاوخراپی چی وتیان ئێمە کوڕ جاسوسی 

ن لە ێن یەکیائەی کوا دوبراکەی ترت؟ دەڵ،سوس بیننەک جائێمە دوانزە براین 

ی ؟ ئەوەی تریش باوکامن دڵا لەدەشت گورگ خواردی و ئەی ئەوەی ترصحر 

ی نایە ئەویان ایەی لەهەمومان بچوکرتبو ڕۆیشت دڵنایەت دوای ئەوەی ئەو بر 

ەسەنن نەماڵەیەکی ڕ ئێ باش ئێوەم ناسی کەواتە ئێوە لەب، لەخۆی جیا بکاتەوە

لەو قسەیەتاندا جاری  دەکەنڕاست تان پێبکەم کە ئێوە فعال ڕ اڵم بۆ ئەوەی باوەبە

، ان ڕاستەتمن کرد ەو قسانەی لەگەڵداهاتو دەبێ براکەی ترتان بێنن بۆیی بزانم ئ

کەڕاست نەکەن جارێکی تر من سیقەتان  ؟برایەکتان هەیە لەباوکتان ئایا ڕاستە

أَِّن  } ئایا نابینن ئێستا ئێوە{ أاََل تََرْونَ } یهێننبرایەکی ترتان کەلەباوکتانە ب، پێناکەم

من چۆن کێشان و پێوانەکە بەتەواوی و مەزبوتی بۆتان دەکەم { أُوِف الَْكيَْل 

{ َوأَنَا َخْيُ الُْمنِْزلِيَ } غەدرو فێڵتان لێناکەم حەقی خۆتان بەتەواوی پێدەدەم
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 چ، لەمیوان دەگرێتێز ی ئەوە من باشرتینی خانەوادەم کەڕ سەرەڕا﴾ 59﴿

واتە ئێوە سیقەتان بەمن هەیە دەزانن کە ، ردونچ میوانداریەکم ک ڕێزێکم لێگرتون

ئەوە تا ئێرە ترغیبە واتە هانیان دەدا بۆ ئەوەی  ،مطمِئ بن فێڵتان لێناکەم بۆیەمن 

حریصە لەسەر ئەوەی  ئنجا هەڕەشە دەست پێدەکات لە یوسفەوە ،براکەیان بێنن

 .خطەی هەیە خۆی کەشف ناکات جارێ ،براکەیان بێنن

 ﴾ 60ْيَل لَكُْم ِعْنِدي َواَل تَْقَربُوِن ﴿وِِّن ِبِه َفََل كََفإِْن لَْم تَأْتُ

ئەگەر نەیهێنن بۆالم جاری داهاتو خۆ  دڵنیابن چونکە؛ { فَِإْن لَْم تَأْتُوِِّن ِبهِ } 

ڕاست دەکەن نەیوتوە کێیە ئەو جارێ بەس بۆئەوەی ئەو قسانەی پێیان وتوە کە 

ئەوە هیچ کێشان  فەرمووی﴾ 60﴿{  تَْقَربُونِ فاََل كَيَْل لَُكْم ِعنِْدي َواَل } کە نەیهێن

و پێوانتان الی ئێمە نیە نەیەنەوە دەشزانێت محتاجن خەڵک دەبێ بێتەوەجگە 

بێنەوە بۆکڕین و وتی نە، ێنیە چاک دەزانێت دێنەوەهیچ شوێنی تر رزقی ل مرصلە

یش نزیک نەبنەوە تەواو دیارە ئێوە ڕاست ناکەن و مرصلەفرۆشنت وە لەمن و 

حەکیامنە واتە بەشێوازێکی وا، نەیەنەوە جارێکی ترباوەڕتان پێناکەم زنن درۆ 

 ەرح کرد گومانی هیچی لێناکەن متامنەی تەواوەتیشیان پێی هەیەطواقەزیەکەی 

 .خستنێ نێوان خوف و رجاءەو 

 ﴾ 61نَّا لََفاِعلُوَن ﴿َقالُوا َسُنَاِوُد َعْنُه أَبَاُه َوإِ 

وەک ئەوەی برای ، وتیان هەوڵ لەگەڵ باوکی دەدەین{ أَبَاهُ قَالُوا َسرُنَاِوُد َعنُْه } 

وە ﴾61﴿{ َوإِناا لََفاِعلُونَ } ئێمە هەوڵی زۆر دەدەین لەگەڵ باوکی، ئەوان نەبێت

هەوڵ دەدەین واتە { َسرُنَاِودُ } رموێکە دەفە ئێمە بەدڵنیاییەوە ئەوکارە دەکەین

دەزانن باوکیان بەئاسان  قەزیەکە دیارە وا ئاسان لەدەستی باوکیان نابێتەوە
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لەالیەکی تر یوسف ، یەکالا ئەمە لەتەسلیمیان ناکات و متامنەی پێیان نیە ئێست

  .خطەی تری هەیە

ُفونََها إَِذا انَْقلَُبوا َوَقاَل لِِفْتَيانِِه اْجَعلُوا ِبَضاَعَتُهْم ِِف ِرَحالِِهْم َلَعلَُّهْم يَْعِر 

 ﴾ 62ُعوَن ﴿إََِلَٰ أَْهلِِهْم لََعلَُّهْم يَرْجِ 

 :پێی وتنگەنجەکان کەلەبەردەستی یوسف ئیش دەکەن { َوقَاَل لِِفتَْيانِهِ } 

ئەو پارەیەی کەهێناویانە کەبەهای رزقەکەیە { اْجَعلُوا ِبَضاَعتَُهْم ِف رَِحالِِهمْ }

گەمنەکەیان و ناو بارەکەیان خودی پارەکەی خۆیان کەپێیان داوم بیخەنەوە ناو 

لََعلاُهْم } ،انەوەیبخەنەوە ناو بارەگەمنەکەی خۆیان بۆیان تورەکەی خۆ بەهەمان

یان گەڕانەوە الی کەسوکاریان و بارەکانبەشکو کە { يَْعرِفُونََها إَِذا انَْقلَُبوا ِإَلَٰ أَْهِلِهمْ 

پارەکەش دەدۆزنەوە دەیناسنەوە هی خۆیانە ئێ بەوە کردەوە گەمنەکەیان دەرکرد 

 ؟ەوەرەیە بۆ هاتۆتئێستا ئەم پا چون گەمنیان کڕی

 ؛وە ناو بارەکەیان بەشکو بگەڕێنەوەبۆیەش خستیە﴾ 62﴿{ لََعلاُهْم يَْرِجُعونَ } 

م لەیوسف ام خۆر نین حەسودی وای لێکردن ظلدەزانێ براکانی حەر  چونکە

ی پێغەمبەرن ناچن بڵێن ڕ کوبراکانی نین حەرام خۆر  بەاڵم خۆ دزنین و ،بکەن

گەڕایەوە ئەمەش تەفسیرێکێتی کە بزانن پارەکە  ئەی بەخوا چاکە پارەکەشامن بۆ

ات کە بگەڕێنەوە جارێکی تەوە بۆیان دین و ئیامنەکەیان وایان لێدەکگەڕاوە

ئەوەیە کە تەفسیری دووەم  ،وە بۆالی یوسفمانەتە بێننەئەو ئەبۆئەوەی تر 

کم و براکانم پارەی تریان نەبێ و نەکا باو ەریص بوو لەسەر گەڕانەوەیان وتی ح

یان دەدەمێ بۆئەوەی جارێکی تر بەو پارەیە بێنەوە بۆیە ئەو پارەیەانن نەتو 

تەفسیری سێیەمیش بۆ ئەوەی تەواو ، بێنەوەبکڕنەوە جارێکی تر بگەڕێنەوەو شتم لێ
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گەڕاندونەتەوە هەست بکەن کەمن م بۆ شمتامنەم پێبکەن کە دەزانن پارەکە

 دەمەوێت چاکەیان لەگەڵ بکەم بۆیی دیسان بێنەوە.

َجُعوا إََِلَٰ أَِبيِهْم َقالُوا يَا أَبَانَا ُمِنَع ِمنَّا الْكَْيُل َفأَْرِسْل َمَعَنا أََخانَا  رَ َفلََمَّ 

 ﴾ 63نَكَْتْل َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُوَن ﴿

 بەرەو کەنعان بۆالی کەسوکاریان هەستان کەوتنەوە ڕێ -ملسو هيلع هللا ىلص-الی یوسف 

قَالُوا يَا أَبَانَا ُمِنَع ِمناا } اوکیاننەوە بۆالی بکاتێ کە گەڕا{ فَلاَما َرَجُعوا إَِلَٰ أَِبيِهمْ }

خەبەرێکی ناخۆش ئەویش ئەوەیە لێامن قەدەغەکرا  امنوتیان ئەی باوک{ الَْكيُْل 

دەی براکەی خۆمامنان کە { انَافَأَرِْسْل َمَعَنا أَخَ } جارێکی تر لەوێ شت بکڕین

کێشان  ێبچین لەو  بۆئەوەی{ نَْكتَْل } گەڵامن بنێرە ئەوە مەرجی پادشایەبنیامینە لە

ئێمە بۆ وە﴾ 63﴿{ َوإِناا لَُه لََحاِفظُونَ } وەەو پێوانە بکەین و شتیان لێ بکڕین

 نبکڕیەوەی کەجارێکی تر ئێمە بتوانین شت واتە مەرجی ئ، دەبینپارێزەر وئە

ە ئێستا واتا یوسف مرص ئەوەیە کە براکەمان لەگەڵ بنێری ئەوە مەرجی عەزیزی 

، رۆڤیش دەبێت پابەندبێت بەمەرجەوەو ئەوە مەرجەکەیەتی م مرصبۆتە عەزیزی 

 .وە بەباوکیان وت ئێمە دەیپارێزین

ُ َخْْي   ۖ  ِمْنُتكُْم َعََلَٰ أَِخيِه ِمْن َقْبُل َقاَل َهْل آَمُنُكْم َعلَْيِه إِالَّ كَََم أَ  َفاّلِلَّ

 َحاِفظ ا 
 
 ﴾ 64َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِمنَي ﴿ ۖ

 فەرمووییعقوب { إاِلا كاََم أَِمْنتُُكْم َعىَلَٰ أَِخيِه ِمْن قَبُْل ُكْم َعلَيِْه قَاَل َهْل آَمنُ } 

م لێتان وو لەئێوە ئەمین بم لەسەر ئەم کوڕەشیانم بینێرم هەروەک چۆن ئەمین ب

واتە ئەمین نیم هەروەک چۆن لەگەڵ براکەی  !پێشرت لەسەر براکەی کە یوسف بو

  وا لێدەکەن چۆن سیقەتان پێبکەم؟ ەمەشغەدرتان لێم کردو خیانەتتان کرد ئ
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ُ َخْي  َحاِفظًا}  ئەوە دەگەیەنێت کە فعال باوکیان  ەفەرمونزانایانی تفسیر د{ فَاهللا

خێزانەکە لەبرسا هەموو دەتەوێ کەنەیبەین ، ئەی باوکە ناکرێ نەیبەین، نەرمکرد

ُ َخْي  فَ } فەرموویباوکیان نەرمکرد بۆیە ، کەنەیبەین هیچامن ناداتێ، برێ اهللا

 ممن الی خۆ ، دەیپارێزێتخوای گەورە باشرتین پارێزەرە و لەمن باشرت { َحاِفظًا

َوُهَو } بۆ ئەو کوڕەشم ەبیهێڵمەوە بڵێم دەیپارێزم نا خوای گەورە پارێزەرێکی باشرت 

خوای گەورە لەهەموو بەبەزەییەکان بەبەزەییرتو بەرەحم  ﴾64﴿{ أَرَْحُم الرااِحِميَ 

 .بڕیاری دا کە کوڕەکەی بنێرێت یەبۆ، ترە

ْت إِلَْيِهْم َولََمَّ َفَتُحوا َمَتاَعُهْم َوَجدُ  َقالُوا يَا أَبَانَا َما  ۖ  وا ِبَضاَعَتُهْم ُردَّ

ْت إِلَْيَنا  ۖ  نَْبِغي  ِذِه ِبَضاَعُتَنا ُردَّ َوََنِْيُ أَْهلََنا َونَْحَفُظ أََخانَا َونَزَْداُد كَْيَل  ۖ  َهَٰ

لِ  ۖ  بَِعْيٍ   ﴾ 65ل  يَِسْي  ﴿َك كَيْ َذَٰ

َوَجُدوا ِبَضاَعتَُهْم رُداْت } بارەکانیان کردەوەکاتێک کە { َولاَما فَتَُحوا َمتَاَعُهمْ } 

 ،ەی پارەکەیان کە رزقەکەیان پێکڕیبو بۆیان گەڕێرناوەتەوەبینیان کە تورەک{ إِلَْيِهمْ 

ئێمە لەوە زیاتر چیامن کی باو ئەوجا لەخۆشیا وتیان { قَالُوا يَا أَبَانَا َما نَْبِغي}

ِذِه ِبَضاَعتَُنا رُداْت إِلَيْ } دەوێت سەیرکە ، ئەوەش پارەکەمانە بۆمان گەڕێرناوەتەوە{ َناَهَٰ

لەگەڵ بنێری دەترسی براکەمان پیاوێکی باش و ئەمین و سیقەیە بۆ ئەوپیاوە چەن 

ُي َومَنِ } ،بۆگەڕاندوینەتەوە یسەرەڕای رزقەکە پارەکەش، لەوە زیاتر چیت دەوێ

وە { َونَْحَفُظ أََخانَا} کارماندەی لەگەڵامن بنێرە باخواردن بکڕین بۆ کەسو { أَْهلَنَا

ی وە هەروەها بار { َونَزَْداُد كَيَْل بَِعي  } دڵنیاشبە ئێمە براکەمان دەپارێزین

سیاسەتی یوسف  ؛ چونکەدەبێ بۆمان کەبراکەمان لەگەڵ بێتکیش زیاد وشرتێ

ەمەش یەکێکە ئەوەنە بارە حوشرت رزقی دەبردەوە ئ وابوو چەند کەس هاتبا

ورساوەو ندیواری بۆ بنەنەهێشتنی گەندەڵی نەک نەفەرێکەو د لەهۆکارەکان بۆ
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واڵت بەهۆی ئەوەوە توشی قەیران و ناعەدالەتی ، حسابی چەند کەسی بۆکراوە

ساڵ ساڵی گرانیە کللی کەسێک کەیەت باری یەک  ؛ چونکەیوسف دەبێت

، تەواو زیاتر نیە کێ دەیەوێ با هەوڵ بدا و خۆی ماندو بکات حوشرتی دەداتێ

ئەی باری هەزار حوشرتم دەوێ نایانداتێ من ێ ڵواڵتێ بەتەنها بێت ب نەک

 . واڵتانی تر چیبکەن بۆیە بەعەدالەت تەوزیعی دەکات

ذلک اشارەتە واتە باری حوشرتێکی ترمان باتێ  ﴾65﴿{ َذَٰلَِك َكيْل  يَِسي  } 

براکەمان داوای زۆر بکەین دەیدات کە ئەوەنەبێ  ادشا دەیداتئاسانە بۆ پ

لەگەڵبێ خۆشی داوای کردوە کەبچێ کە ئەوەش لە بەرژەوەندیامنە بارێکی 

ئەوەی کەهێناومانە  ﴾65﴿{ َذَٰلَِك كَيْل  يَِسي  } وەمو تەفسیری د، ینتریش رزق بێن

  .و زیاتر بێنین نئێستا کەمە ئەی باوکە با براکەشامن بەری

ِ لََتأْتُنَِّني ِبِه إِالَّ أَْن يَُحاَط  اَل لَْن أُْرِسلَُه َمَعكُْم َحتَّىَٰ تُْؤتُونِ قَ  ا ِمَن َّللاَّ َمْوثِق 

ُ َعََلَٰ َما نَُقوُل َوِكيل  ﴿ ۖ  ِبكُْم   ﴾ 66َفلََمَّ آتَْوُه َمْوثَِقُهْم َقاَل َّللاَّ

بڕیاری داوە کەئێستا بنیامین { ا ِمَن هللااِ قَاَل لَْن أُرِْسلَُه َمَعُكْم َحتاىَٰ تُْؤتُوِن َمْوثِقً } 

بنێرێ بەاڵم داوا دەکات دەفەرموێ ناینێرم لەگەڵتان تاوەکو بەڵێنێکی پتەوم 

کە ئێوە ئەو برایەتان لەالیەن خواوە پێ نەدەن واتا سوێن بەخوا نەخۆن بۆم 

ئیلال { ُكمْ أَْن يَُحاَط بِ  لَتَأْتُناِني ِبِه إاِلا } ێننەوە ناینێرم لەگەڵتاندەپارێزن و بۆم دەگەڕ 

ە ئەوکات شتێ ەدا نەمێنێ لەدەستان دەرچێ قەزیەکمەگەر لەدەسەاڵتی ئێو 

بەاڵم تا لە ، لەومەناکرێن و گلەیشتان لێناکرێ داواناکرێ لێتان لەدەسەاڵتتان نەبێ

زۆر :زانایان دەفەرمون، بیهێننەوە و دەبێ سوێندم بۆ بخۆن دەسەاڵتی ئێوەدابێت

سجنم پێخۆشرتە  فەرمووی -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف ، اوەتەوەزمانی خۆتەوە بەرس بەاڵ هەیە بە

سەاڵتتاندا نەمێنێ فعال یعقوب دەفەرموێ ئیلال لەدە، خستێ سجنەوەخوا 
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بۆیە ، مرصلەقصەکەی دێ ئەو کوڕە دەگێڕدرێتەوە  تیان نەماو ئێستا کەلەدەسەاڵ 

ەڵێ هەمیشە تفائل بالخیر دامئا ئومێدی خێرو خۆشیت بەخوای خۆت هەبێت م

بڵێ دەڕۆم و ئومێدم ، ئیشە دەڕۆم بەاڵم دڵنیام ناکرێ ئێ بۆ وا ڕەش بینیبۆ ئەو 

ندە خوا بەرەحمە بۆم ئاسان ئەوە ،هللا ن شاءإ گەورە بۆم دەکات وایە خوای 

ان بەخوای خۆتان بێت دەستان تدەفەرموێت ئومێد -ملسو هيلع هللا ىلص- وەک پێغەمبەر، دەکات

تێک دەچێت  ی واڵت تۆزێیان باری دارای، دەکەوێ خوا بۆت ئاساندەکات

گەورە باش دەبێ خوای هللا  ن شاءإ مەڵێ بەخوا قەت باش نابێت وامەڵێ بڵێ 

  ای وت فعال لەدەست خۆیان دەردەچێکەباوکی و ، دەرگای خێری زۆرە

ُ َعىَلَٰ َما نَُقوُل وَكِيل  }  کاتێ کەبەڵێنیان ﴾ 66﴿{ فَلاَما آتَْوُه َمْوثَِقُهْم قَاَل هللاا

خوا شاهیدە لەسەر ئەو اتفاقیەی استا و سوێندیان بۆخوارد وتی دەی بەباوکیاندا

سوێندتان  ومتان و کردمان کورە وریابن ئێستا خواتان کرد بەشاهیدهەردوالمان 

ئەوە ڕێکەوتن کراو کوڕەکانی ئێستا خۆیان ، ئەو کوڕەم بپارێزن بەخوا خوارد

وەی بچن بارێکی تر ەئ بۆ مرصدەست پێدەکەن بەرەو ئامادە کردوە رحلەیەکی تر 

 رزق بکڕن.

َوَما  ۖ  َوَقاَل يَا بَِنيَّ اَل تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَبَْواٍب ُمَتَفريَقٍة 

ٍء  ِ ِمْن ََشْ ِ  ۖ  أُْغِني َعْنكُْم ِمَن َّللاَّ َوَعلَْيِه  ۖ  َعلَْيِه تََوكَّلُْت  ۖ  إِِن الُْحكُْم إِالَّ ّلِِلَّ

 ﴾ 67 الُْمَتَوكيلُوَن ﴿َفلَْيَتَوكَّلِ 

ێن و پەیامنی بەڵ -ملسو هيلع هللا ىلص-هێنا کە یعقوب لەدەرسی ڕابردوو لەوە کۆتایامن پێ

سوێندی بۆ بخۆن ، لەکوڕەکانی وەرگرت کە کوڕە بچوکەکەی بپارێزن

ئەماندا ناو دەسەاڵتی اکەبیگەڕێننەوە بۆی ئیلال مەگەر شتێک بەسەریانبێ کەلەتو 

ت لەشتێکا بێ دەکات کە مرۆڤ کەمتەرخەمیئەمەش فێری قاعیدەیەکامن ، نەبێت
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بەاڵم کە لەدەسەاڵت ، ی وە تاوانبارە لەسەریت ئەوە بەرپرسە لێکەلەدەستی بچێ

و تواناتدا نەبوو بەاڵیەکی خوایی بێت و لەالیەن خواوە بێت مرۆڤ کەمتەرخەم 

دووجۆر  ؛ چونکەاکرێت لەسەرینەبێت تیایدا هیچی لەسەر نیەو لەومەش ن

و  کەلەالیەن خواوەیە ماویەبەاڵیەکی س، دنەوەو موصیبەت هەیەبەاڵو تاقیکر 

مرۆڤ کەدەست بەهۆکارەوە ، دەهێنێت بەاڵیەک کەمرۆڤ خۆی بەسەر خۆی

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ، وڵی خۆی بدات و کەمتەرخەمی نەکاتبگرێت هە

بکرێ و  لەومە ناکرێ، یەن خواوە هات قەدەری خوایەلەال بەاڵیەک

ۆی تێدا بوو ئەوکاتە ئەمام کە کەمتەرخەمی خ، ە سەربخرێتبەرپرسیارێتی 

توە دەزانێت پێغەمبەری خوایەو زانایەو تێگەیش -ملسو هيلع هللا ىلص- بۆیە یعقوب، بەرپرسیارە

کیش هیچ لەسەر کاتێ ک کوڕەکانی بەرپرسن و چچ کاتێ، چۆن قسە دەکات

بەڵێن بدەن سوێن بەخوا بخۆن بۆم دەگەڕێننەوە ئەو  فەرمووی دەبێ، ئەوان نیە

دەسەاڵتتان بکات  بەاڵیەک بێت کە دەورتان بدات و بێئیلال مەگەر تەواو  کوڕەم

ەوانیش سوێندیان بەخوا ئ، ئەوکاتە چار نیە و لەدەست خۆتاندا نەمینێت قەضیەکە

ادەیە و خوای گەورە ئام فەرموویێنیان بەباوکیان دا وە یعقوبیش خواردو بەڵ

نی بەڕۆیشتنی ڕازیبو  دوای ئێستا، دە بەسەر ئەو ڕێکەوتنەی کە کردومانەیشاه

، کوڕەکانی هەر یانزەیان خۆیان ئامادە کردوە، یانکورە بچوکەکەی لەگەڵ

بۆ واڵتێکی تر  سەفەرێکی دوورودرێژە، مرصدەیانەوی بکەونە ڕێ بەرەو 

 .بزانین وەصیەتی ئەو باوکە بەرێزە چیە بۆیان،دەڕۆن

وا ِمْن بَاب  َواِحد  َواْدُخلُوا ْدُخلُ اَل تَ } : ئەی ڕۆڵەکانمفەرمووی{ َوقَاَل يَا بَِنيا } 

، هەموتان لەیەک دەرگاوە مەچنە ژورەوە، مرصکە گەیشتنە { ِمْن أَبَْواب  ُمتََفر قَة  

ێکی گەورە جاران هەموو شار ، رگایەکی جیاوازەوە بڕۆنە ژورەوەبەڵکو لەچەند دە

دائیر ی دەکرا دیوار  ی بۆسیاج، شاروەکو قەاڵیەک بوو )سور(ێکی هەبو دیواری
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هەاڵت و ە چەند دەرگایەکی بۆ دەکرا لەڕۆژ شارەکەدا دەکرا بەرز و مادائیری 

ئەگەر شارەکە وەی بۆ دەکرا ئاوا بۆمنونە چوار دەرگا ڕۆژئاواو باکورو باشور

بۆیە کە دەرگای شار دادەخرا وە بەشەو گەورەتر بوایە دەرگای زیاتری بۆ دەکرا 

ننەوە با دەرگا داخرایە دەبوو بێیشتگە قافڵەیەک گەشتبایەتە ئەو شارە شەو

لەبەردەم دەرگا تا سبەی دەرگا دەکرایەوە ئەوکاتە بۆیان هەبوو بچنە ناو شار بۆ 

ئێستاش لەهەندێ شوێن تەماشادەکەین ئەو دیوارە ، ئەمنیەتی شارەکان وابوو

ئامۆژگاری  -ملسو هيلع هللا ىلص-یعقوب ، ەو دیوارەی کە دەوری شاری داوە)سور( هەر هەیە ئ

 -ملسو هيلع هللا ىلص-ئەو شوێنەی کە یوسفی لێیه  مرصکات کە گەیشتنە شاری کوڕەکانی دە

واتە ، ە بەڵکو لەچەند دەرگایەکی جیاوازمەچنە ژورەو  هەمووتان لەیەک دەرگاوە

لەدەرگایەکەوەبێت و با دوودانەتان ، لەچەند دەرگایەکی نزیک یەکیشەوە مەچن

یشتێوە سیانتان لەدەرگایەکی دودانەتان لەدەرگای دواترەوە نەک دەرگاکەی تەن

 لەبەردووالیەن:،ترەو

)العین حق(چاوپیسی هەیە واقعە ئەوە کەس ەزارچاو لەبەر  :الیەنی یەکەم

ء  َسابََق  »:فەرموویەتی -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەر ، ناتوانێت نکۆڵی لێبکات الَقَدَر لَْو كَاَن يَشْ

« َوإَِذا اْستُْغِسلْتُْم فَاْغِسلُوا، لََسبََقتُْه الَعْيُ 
(9)

ئەگەر شتێک هەبوایە پێش قەدەر  

کەوتایەتەوە ئەوە چاوپیسی دەبو بەاڵم پێشی ناکەوێتەوە ئەوەی کەخوای گەورە 

هی ئێستا کوڕەکانی یعقوب یانزە کوڕ ، بەاڵم چاوپیسی هەیە، نەینوسیبێت نابێت

ەمووی بەسواری واڵخەوەو کەلوپەلیان پێیەو لەیەک دەرگاوە دەڕۆنە یەک باوک ه

ئەمان یانزە گەنج ؟ ئەمە کێن  بێتە جێگای سەرنج ڕاکێشانی خەڵکدە، ژورەوە

! ئێ ئەمە مەترسی کوڕی یعقوبیانزە کوڕ ئەمانە هەمویان کوڕی یەک باوکن 

 

حسن صحيح غريب . :وقال، (2062رقم ، 4/397أخرجه الرتمذى ) -(9)  
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کە چونە ناوشار ، نەوە پەرتەوازەبن لەچونە ژوردابجیاب فەرموویبۆیە ، هەیە بۆچاو

 .ە دەرگا جیابنخەڵک تێکەڵ دەبن بەاڵم لەچونە ژور ل گەڵتەواو وەزعەکە لە

ئەوەیە ئێوە یانزە کوری گەنج یانزە پیاو بەیەکجار لەیەک :هۆکاری دووەم

باشە کێ ناڵێ ، دەرگاوە بچنە ژور لەوەیە هەر دەرگاوانەکان گومانێکتان لی بکەن

چونکە ئەگەر دووکەس بێ !ئەمانە کێ ناڵێ نەهاتون بۆخراپەئەمانە عصابەیەکن 

، ێت مەترسیەکی ئەوتۆیان لێ ناکرێسێ کەس بێت چواریش بێت پێنجیش ب

گومانی خراپیان  هەموشیان بەیەکەوەن ئێ رگایەکابێنبەدە بەاڵم ئێستا یانزە پیاو

یە خۆتان لەو گومانە بەدوور بۆ، اتنبکە ئەوانە بۆنیەتێکی خراپ هلێ دەکرێت 

یەکەمیان چاوەزار هەیەو ردوو حاڵەتەکەدا دوو سود دەبینین:کەواتە لەهەبگرن،

ڕوو بۆ ەتەکانت و جوانیەکانت هەموی مەخەعمیبپارێزێ ن ی لێمرۆڤ خۆ 

خەڵکانێکی چاو پیس هەیە و باسیشی مەکە الی خەڵک  ؛ چونکەخەڵکی

کەواتە خۆ پاراسنت بە ، ارێزێت لەچاوەزارهەمووی پەنا بەخواش بگرە کەبتپ

ەچاوەزارو امثالی چاوەزار شتێکی دەست گرتن بە هۆکار بۆ خۆپاراسنت ل

ئامۆژگاری  -ملسو هيلع هللا ىلص-ەو لەدیندایە ئەوەتا پێغەمبەری خوا یعقوب ێگەپێدراو ڕ 

 .نی دەکات بۆ ئەوەی بەچاوەوەنەبنکوڕەکا

ی دەکات لێیش کە توشی گومانی خەڵکت هەرشتێک:یەکەمیش سودی

کە دەزانن یانزەکەس پێکەوە بچنە ژورەوە دەبێتە جێگای تۆمەت و ،دوربکەوەرەوە

با ئەو گومانەتان پێ نەبرێت خۆتان بکەن و گومانی خراپتان لێگومان و دودڵی 

چەند کەسێکن بۆشوێنێک بۆمنونە زۆر جار هەیە ، بەبڵوی بڕۆنە ناو دەرگاکانەوە

ێوازەتان بەو هەیکەلەتان گومان دروست دەڕۆن بەیەکەوە کەدەزانیت بەو ش

ئسلوبێکی حەکیامنە و دانایانە ، دەکەن بۆ بەرامبەرتان وامەکەن بەو شێوازە مەبن

 .بۆ ئەوەی بەرامبەرەکەت گومانت پێ نەبات بەکاربێنە
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َواْدُخلُوا يَا بَِنيا اَل تَْدُخلُوا ِمْن بَاب  َواِحد  } لەکلمەی: ها سودی دوەموەهەروە 

ى لێک کیەرگاەد ندەچەل، ەو ەژور  ەچنەم ەرگاو ەد کە یەل{ ِمْن أَبَْواب  ُمتََفر قَة  

چەند سۆزی هەیە  ایەتیباوک، باوکە کەیعقوب  دیقەت بدەن ە ناوەوە!نڕۆ ب جیاوە

حساب بکە جەرگ پێی نەکەن ئێستا وا کوڕەی چی نەمابۆ مناڵەکانی ئەو دە

لەگەڵ کرد فێڵیان لێکرد بێ وەعدیان لەگەڵ کرد یوسفیان چۆن درۆیان سوتاوە،

ڕۆڵەکانم وریای ئەی ،بۆیان ئەوەیە باوکواش بەپەرۆشە ، دورخستەوە ىلێ

کەواتە ئەی کوڕان ئەی کچان ئەی ، چنە ژورەوەخۆتان بن ئاوا بڕۆن بەو شێوازە ب

ایک تۆ هەرچەندە ئەزیەت و ئازاری د !ک یەعنی چیو مناڵەکان بزانن دایک و با

 .بۆیە قەدریان بزانن و ڕێزیان بگرن، ۆشن بۆتانر و باوکت بدەیت ئەوان هەر بەپە

ەس کە ب{ اَل تَْدُخلُوا ِمْن بَاب  َواِحد  } بەوەی کەوتی بۆچی اکتفای نەکرد

ئەوەندە لەیەک دەرگاوە مەچنە ژورەوە کەواتە تەواو زیاتر بەس بای و فەرمو 

اوکامن وتی یان دوو دەرگا بەسە ببەاڵم ئەوکاتە لەوەیە وتبا، لەدەرگایەک

 رگاش کەمەدابەش دەبین بەسەر دوو دەرگا نا دوو دە لەدەرگایەک مەچن کەواتە

واتە لەچەند دەرگایەکەوە بڕۆن ئەمە ، ب جمع ەابوا{ َواْدُخلُوا ِمْن أَبَْواب  ُمتََفر قَة  }

برسیتە ، تینوتە ئاو بخۆرەوە، دەکات کە دەست بەهۆکارەوە بگرین فێری ئەوەمان

، دنیا ساردەجلێکی باش بکە بەرت،نەخۆشیت دەرمان بەکاربێنە،ان بخۆن

سەرو هەموشەوە پشت بەخوا لە ،پێویستت بەکەسابەتە بجوڵێ و کەسابەت بکە

وەی ئە، بڵێی ئەوەی خوا نەیکا نابێت زستانەو هیچ لەبەر ناکەیتنەک ، ببەستە

ئێ نابێ ئەمە ، نەیەوێ نەمرم نامرمخوا خوا نەیکا نابێ من ئاویش ناخۆمەوەو 

وهللا منیش ئیش ناکەم ئەو ڕزقەی ، لەمرۆڤدا دەست نەگرتن بەهۆکار ئەمە خەلەلە

پێغەمبەری  -ملسو هيلع هللا ىلص-ئەوە بێ عەقڵیە ئێ یعقوب !کەخوا دایناوە هەر ئەوە دەبێت

وحذریان  ت بە هۆکارەوە بگرنفێری مناڵەکانی دەکات چۆن دەسخوایەو عاملە 
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نەیکات  شخواکەئەوەشدا ئیامنی بەوەیە ئەوەی  هەبێت و وریابن کە لەگەڵ

ء  } فەرمووینابێت بۆیە یەکسەر  ِ ِمْن يَشْ بەاڵم دڵنیابن { َوَما أُْغِني َعنُْكْم ِمَن هللاا

ازە بڕۆنە دەرگاکانەوەو وریای خۆتان بن ئەوەمن هیچ کەمن ئەڵێم بەو شێو 

ی وهللا کە بڵێ، وە هیچ سودێکتان پێ ناگەیەنم من، ناڕەحەتیەکتان لەسەر النابەم

نەخێر شتی وانیە ، ۆکارەوە ئەوەی کەخوا بیەوێ نەبێتتان گرت بە هتئێوە دەس

هۆکارە بەسە رن واتە ئەو ن دەست بەهۆکارەوە بگە کە ئەڵێیمانای ئەوەنی، وریابن

، خۆشی و ناخۆشی ئێمە خوایە ئەوەی کە شتەکانی بەدەستە، نا، بەتەنها

کەخوای ،نەخۆشیت بڕۆ دەرمان بەکاربێنە بەاڵم مەڵێ دەرمانەکە چاکم دەکاتەوە

گەورە ویستی لەسەر مردنی تۆبێت هەموو دکتۆری دونیا کۆبێتەوە ناتوانن 

ت خێرێک توشی تۆبێت کەخوای گەورە ویستی لەسەر ئەوەبێ،بکەنعیالجت 

بگرن  بگرێ لەوخێرە ناتوانن ڕێت لێڕێت لێ دونیا بیەوێ توشی ئەوەتکا هەموو

ء  } فەرموویبۆیە یەکسەر  ِ ِمْن يَشْ واتە من ناتوانم هیچ { َوَما أُْغِني َعنُْكْم ِمَن هللاا

قەدەرێکی خوا لە ئێوە دوور خەمەوەو الیبدەم بۆیە نەصیحەتتان دەکەم ڕۆڵەکانم 

 وامەزانن کە ئێوە،ەنەوژیرانە بڕۆن بەڕێدا بەاڵم تەنها خوا شتی بەدەستعاقڵ 

ئەها هەندێ ، ەسەر نایەتعاقڵ و داناو حکیم بون تەواو هیچتان ب زان وزۆر 

کە قەدەری  !وریای چی و زیرەکی چی، کەس دەڵێت خۆم وریاو زیرەکم

ِن إِ } خواهات هەموو زیرەکێکەی تۆ کەڵکی فلسێکی نابێت بەخۆت مەنازە

کەخوا ، بۆ کەس نیە ئیلال بۆخوا نەبێت محوکبڕیارو قەضاو { الُْحْكُم إاِلا هلِلاِ 

، بریت، بدات نەخۆش بکەویت نەخۆش دەکەویتبیەوێت حوکم لەسەر تۆ 

 یت ئەمە حوکمی قەدەری کەونیەدابەزی دادەبەز، بەرزبیت بەرزدەبیت، دەمریت

نیە کەس ناتوانێت بڕیار لەسەر مەصیری  حوکم بۆ کەس{ هلِلاِ  إاِلا  الُْحْكمُ  إِنِ }

کەسێک بدات ئیلال خوا نەبێت ئەمەش بەڕاستی ئیامنە بە قەضاو قەدەر وات 
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، ال خوانەبێتپەیدادەکات کەتۆ لەکەس نەترسیت ئیلێدەکات متامنەیەکت بۆ 

یە سەد لەسەد بتەوێ ی خوایە حوکمی من لەسەرتۆداجێبەجێماض ف حکمک ئە

بتەوێت ، هەموو دونیا بیەوێ دامبەزێنێت دانابەزم، یتیتەوە دەیکەبەرزم بکە

 ؛دامبەزێنی دادەبەزم ئەگەر هەموو دونیا دەستی پێمەوەبێ و بەرزمکات بەرز نابم

 کەواته بڕیاردان لەسەر مەصیری خەلق بۆکەس نیە ئیلال بۆ خوا نەبێت چونکە

مادام حوکم  ئێ، ی تر ناکەس بەس لەسەر خوا پشت دەبەستم{ َعلَيِْه تَوَكالُْت }

بە غەیری خوابێت بۆیە  بەدەست خۆی بێت ئێ ئایا بێعەقڵی نیە مرۆڤ ئومێدی

ئەمە عیلمی پێغەمبەرانە و ئەمە عەقیدەی پێغەمبەرانە علیهم الصالة والسالم 

فێریان دەکات دەست بەهۆکارەوە بگرن لەوالشەوە تێیان دەگەیەنێ و یقینیان بۆ 

بڕیار بڕیاری ، حوکم حوکمی ئەوە کەهەموو شت بەدەستی خوایەدروستبێت 

ناخۆشی بێت کەس ناتوانێت ، بەنسیبت بێت لەالیەن خواوەیە تخۆشی، ئەوە

بەس ئیعتیامد  بەس پشت بەو دەبەستم و{ تَوَكالُْت  َعلَيْهِ } بیگەڕێنێتەوە ئێ کەوایە

هللا لەوانەیە ئەو  ئەگینا هەرکەسێ تۆ پشتی پێ ببەستی جگە لە ،سەر ئەو دەکەمە

ئەوەی تۆ ، سەرچاوەی زەرەرو سەرچاوەی مەینەت و دەردەسەری تۆ بێتکەسە 

تە گەورەترین هۆکاری پشتی پێ دەبەستی جگە لە هللا لەوانەیە خودی ئەو ببێ

ێتە خوا یان جگە لەخوا دەب ئەوەی کەخۆشت دەوێت وەکو، فەشەلی تۆ

ورە ی ئەستت پێیەتی و پشتت پێئەوەی کەئومێد، گەورەترین هۆکاری سزادانی تۆ

لەوانەیە نزیکرتین هۆکاربێت بۆ پشت شکاندنی تۆ بۆیە ئینسان پشت بەخوا 

ەست ببەستێت لەهەمووکارێکیدا جاکاتێک دەفەرموێت من پشتم بەخوا ب

ۆرە عقیدەو مامەڵەو هەڵسوکەوتە تایبەت نیە ج دەیەوێت فێرمان بکات کە ئەم

َعلَيِْه فَلْيَتَوَكاِل وَ } بەڵکو بۆ هەموو کەسێکە -ملسو هيلع هللا ىلص-بەیعقوب کە پێغەمبەری خوایە 

وە ئەوانەی کەپشت دەبەسنت هەر لەسەر ئەو پشت دەبەسنت  ﴾67﴿{ الُْمتَوَك لُونَ 
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نابێت پشت ببەستیت بە کەسێک یان سەر دارێک ، ئیعتامد دەکەنە سەر ئەوهەر 

ۆڵی خ، یان سەر پەڕۆیەک یان سەر مورۆشینکەیەک یان سەر ناڵی گوێدرێژێک

ئەمە شیفایە بۆ نەخۆشی ئەمە لەچاوەزار دەمپارێزێت!  سەرقەبرێک هێناوێتێوە

بائەوانەی ، عقیدەی موسڵامن تەنها لەسەر خوایە، ئەمە عقیدەی موسڵامن نیە

کە وهللا مرۆڤ  ؛ چونکەتوکل دەکەن و پشت دەبەسنت پشت تەنها بەخوا ببەسنت

ێز کەهەموو شتەکانی پشت ببەستێ بەخوا پشتی بەستوە بەزیندویەکی بەه

پشت ببەستی بەمرۆڤ واتە پشتت بەستوە بەمردویەکی بێ هێز کە بەس، تەبەدەس

بەس  [58: الفرقان]{ ََيُوتُ  اَل  الاِذي الَْحي   َعىَل  َوتَوَكاْل } ،کە هیچی بەدەست نیە

ئەمام کەپشت ، وەتەواوی زیندوێتی و هەموو شتی بەدەستە، ە کەنامرێخوای

خۆی ناتوانێت دیفاع لەخۆی بکات ئەوە  کی تر جگە لە هللا ئێبەشتێدەبەستیت 

 .چجای ئەوەی بتوانێت دیفاع لەتۆ بکات

ِ ِمْن  َولََمَّ َدَخلُوا ِمْن َحْيُث أََمرَُهْم أَُبوُهْم َما كَاَن ُيْغِني َعْنُهْم ِمَن َّللاَّ

ٍء إِالَّ َحاَجة  ِِف نَْفِس يَْعُقوَب َقَضاَها   لَُذو ِعلٍْم لََِم َعلَّْمَناهُ  َوإِنَّهُ  ۖ  ََشْ

 ﴾ 68َولََِٰكنَّ أَكََْثَ النَّاِس اَل يَْعلَُموَن ﴿

دوای ئەوە ئامۆژگاری باوکیان وەرگرت { َولاَما َدَخلُوا ِمْن َحيُْث أََمرَُهْم أَبُوُهمْ } 

مرۆڤ کە توکلی لەسەر ، ەست گرتنیش بەهۆکارئێستا توکل لەسەر خوا وە د

بێت بەاڵم دەست توکلت لەسەر خوا، شەریک بۆ خوا دانانەخوانەبێ ئەوە 

قورئان  ؛ چونکەبەهۆکارەوە نەگریت ئەمەش هەم بێ شەرعیەو هەم بێ عەقڵیە

ئێستا ئەوان کە بەگوێرەی ئاڕاستەکردن ، فێری کردوین دەست بەهۆکارەوە بگرین

 :ێدا دەڕۆن بزانین چی ڕودەداتبەڕ و ڕێنامیی کردنی باوکیان 
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لەکاتێکدا ئەوان چونە ناو واڵتی { وُهمْ َدَخلُوا ِمْن َحيُْث أََمرَُهْم أَبُ َولاَما } 

واتە لەچەند دەرگایەکی  ،لەو شوێنەوە کەباوکیان ئەمری پێکردن، ەوەمرص 

سەالمەت بون الحمدهلل ئەوەی کە لێی دەترسان توشیان ، جیاوازەوە چونە ژورەوە

 !ئێوە یانزە کەس بۆچی هاتون انگرن لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ بکەنڕای یبڵێ، نەبو

ء  إاِلا َحاَجًة ِف } بەاڵم ە نەجاتیان بووئەوە لەو  ِ ِمْن يَشْ َما كَاَن يُْغِني َعْنُهْم ِمَن هللاا

ئەمری باوکیان  ،قەولی باوکیان ،وەسیەتی باوکیانبەاڵم { نَْفِس يَْعُقوَب قََضاَها

هیچ سودێکی پێنەگەیاندن لەالیەن خوا وەهیچ قەدەرێکی خوای لەسەر دوور 

بەجێی کرد ئەویش ێ کە شتێک کە لەدڵی یعقوبدابوو جێوەنەبنەخستنەوە ئیلال ئە

وصیەیان بکات و ەت ان پێبکات بەوەی کەدەیزانێت خێرەبۆیانئەوەیە کە ئەمری

ە ئامۆژگاری چاکە بکەیت ئەگینا وامەزانە واتە ئەوەی لەسەرت ،ئامۆژگاریان بکات

ەکان بەو ڕێنامییەی تۆ وەزع، بەو ئامۆژگاریەی تۆ قەدەری خوا دەگۆڕێت

چەنێک  -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەری خۆمان ، گۆڕینینا ئەوە بەدەست خوایە ، دەگۆڕێت

ەری بوو بیکات بەاڵم هیچ لە ئەو لەس، زۆر ؟مامی کرد ئامۆژگاری ئەبو طالبي

ەروەردگار پ،خوای گەورە نەیویست ؛ چونکەنەگۆڕا نەبوو بە موسڵامنطالب ئەبو 

بێنین مادام خوا ویستی ئەی چیبکەین واز ، ە موسڵامنویستی لەسەر نەبو نەبو 

نەبێت و کەویستی لەسەر شتێک بێت ببێت کەواتە ئێمە واز  لەسەر شتێک نەبێت

ەکەین ئاڕاستەی یەک ن بێنین قسەی چاک نەکەین ئامۆژگاری خێر نەکەین

دەست  بۆڕێگای باش؟نا تۆ لەسەرتە دەبێ ئیشی خۆت بکەیت تۆ لەسەرتە دەبێ

 ،ۆژگاری باشی خەڵک بکەیتلەسەرتە دەبێت ئام، بەهۆکارەوە بگریت

کەدەبینیت کەسێک لە ڕێگایەکەوە دەڕوات ئەو ڕێگایە مەترسی دارە چەتەی لێیە 

ناتوانم لەقەدەری خوا  بەڵێ من، پێی بڵێ براکەم لێرەوە مەڕۆئەم ڕێگایە باش نیە

لەوڕێگایەش نەڕۆیت  بتگێڕمەوە کەخوای گەورە بیەوێت توشی بەاڵیەک بیت
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کی سەالمەتیشەوە بڕۆیت لەوەیە توشی ڕوداوی هاتوچۆ کەچەتەی لێیە لەڕێگایە

بۆیە ، بڵێم پیایدا مەڕۆ بەاڵم من لەسەرمە کە ڕێگایەک مەترسی هەبێت، ببیت

هەموو شت بەدەست یە بۆ ئەوەی شتت بۆ بکات ا بەس نبابزانین کەهۆکار بەتەنه

لەسەرمانە بەگوێرەی فەرمانی شەرعی بەڕێوە بەاڵم ئەوەی کەخوای گەورەیە 

فەرمانی قەدەری خوای گەورەش ئەوە بەدەست خۆیەتی خوای گەورە ، نڕۆیب

 .چۆنی بوێت ئاوا دێتە جێ

 ﴾ 68النَّاِس اَل َيْعلَُموَن ﴿ َوإِنَُّه لَُذو ِعلٍْم لََِم َعلَّْمَناُه َولََِٰكنَّ أَكََْثَ 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-کات خوای گەورە ئێستا مەدحی یعقوب دە{ َوإِناُه لَُذو ِعلْم  لاَِم َعلاْمنَاهُ } 

بەڕاستی یعقوب خاوەنی زانیارییەک بوو ئەو زانیاریەی کەئێمە  :دەفەرموێت

، بەعیلمەکەیکەعاملە عاملەوەعاملێکیش  -ملسو هيلع هللا ىلص-بەڵێ یعقوب ، فێرمان کردبوو

 وەچۆن ئامۆژگاری کوڕەکانی دەکات،لەسەر موصیبەت چۆن صەبری گرت

م زۆربەی خەڵکی نازانن ئەوەی بەاڵ ﴾ 68﴿{ َولََِٰكنا أَكََْثَ النااِس اَل يَْعلَُمونَ }

واتە خوای گەورە عیلمێک و ، کەفێری یعقوبان کردوە زۆربەی خەڵک نایزانێت

 شێوازە مامەڵەی کردو صربی گرت. کە بەو -ملسو هيلع هللا ىلص-صربێکی فێری یعقوب کرد 

َتِئْس َقاَل إِِّني أَنَا أَُخوَك َفََل تَبْ  ۚ  َولََمَّ َدَخلُوا َعََلَٰ يُوُسَف آَوىَٰ إِلَْيِه أََخاُه 

 ﴾ 69ِِبَا كَانُوا يَْعَملُوَن ﴿

چونە  هەمویانبراکان  ئێستا ومتان{ أََخاهُ  ِإلَيْهِ  آَوىَٰ  يُوُسَف  َعىَلَٰ  َدَخلُوا َولاَما } 

، -ملسو هيلع هللا ىلص-و دەبێ یەکسەر بەرەو الی بەرپرسی گەورە کە یوسفە  مرصناو واڵتی 

براکەی  ئێستا، ئەم مەشهەدە بێنە پێش چاوی خۆت، چونە ژورەوە بۆالی یوسف

ومتان ، دوای سااڵنێکی زۆر تی دەیبینێ یوسفیوسف کە برای دایک و باوکێ

براکەی  -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف ، دورکەوتنەوەساڵ دابڕان و 40زۆرێک لەزانایان دەفەرمون 
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خۆی هێنایە الی خۆی بەهەر حیکمەتێکبێت بۆئەوەی دڵخۆشی بکات و 

فەرمووی من یوسفی { وَك قَاَل إِِّن  أَنَا أَخُ } موژدەی باتێ وە قسەیەکی پێ بڵێت

ت دیار نەبێ وابزانی دوای چل ساڵ براکە ،پڕیە لەو صەدمەیەەی لەو کتوئ !براتم

ئێستا  ،پادشایەکدایەستا کەسێک حسابکە لە پلەی تی ئێگورگ خواردویە

ئەو یوسفەی کەواتان زانیوە گورگ  ،بداو بڵێ من یوسفی براتمباوەشت لێ

دڵگران مەبە  ﴾69﴿{ بْتَِئْس ِبَا كَانُوا يَْعَملُونَ فاََل تَ } خواردوێتی من براکەی تۆم

ەرامبەر من و تۆ لەڕابردودا بخەفەت مەخۆ بێتاقەت مەبە بەوەی کەبراکانی ترم 

دورخستەوە  ن چەنێک خیانەتیان کرد منیان لەئێوە بو کردیان چەنێک ظامل

، یچ مەڵێخۆتدا بگرەو ئارام بگرە هواتە دان بە ،خەفەتی لێ مەخۆو بێتاقەت مەبە

نایەوێ یەکسەر براکەی دەست بکات بەگریان ، پالنێکی هەیە ئێستا -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف 

انە چیان بەئێمە کردو دەوەرە تۆ کاکە نابینی ئەو برا ظاملی و ئەی و چۆن تۆ یوسف

بێتاقەت نەبی و خەفەت دات  فەرمووینا ، ئێستا دەسەاڵتت هەیە لەناویان بەرە

چ ، تۆ بێدەنگبە من یوسفی براتمئەوەی کەکردیان هەقت نیە ، نەگرێت

لە براکەت ببینیتەوە لەو پ ئاوا مەشهەدێکی خۆشە بەڕاستی دوای سااڵنێکی زۆر

 بەرزەدا.

 

َن ُمَؤذين  أَيَُّتَها  َقايََة ِِف َرْحِل أَِخيِه ثُمَّ أَذَّ َفلََمَّ َجهَّزَُهْم ِبَجَهازِِهْم َجَعَل السي

  ﴾70الِْعْيُ إِنَّكُْم لََسارُِقوَن ﴿

، براکەی خۆی بینیەوەو موژدەی پێدا -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف { فَلاَما َجهازَُهْم ِبَجَهازِِهمْ } 

براکانی هاتون گەنم و جۆ بکڕن هەموو بێت ئێستا وەک ئەوەی هیچ ڕووی نەدا

ئەوانی داناوە ، ئامادەکردن نەوە بۆ کەنعان ئێستا بارەکانی بۆلەیوسف و بیبە
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ێستا بارەکەتان بۆ ئامادە تان نەبێت ئلەژوری میواندارێتی وە پێی وتون خەم

َقايََة ِف رَْحِل أَِخيهِ } دەکرێت َقايَةَ ){ َجَعَل الس  وی پێ پادشا ئائەو شتەی کە (الس 

بۆمنونە ، کرا بەپێوەرێک بۆ تێکردنی گەنم و جۆیەکەدواتر ئەو جامە، دەخواردەوە

کە ،کەیئەو جامەی خستە ناو باری برا، ئەوە سەد جام گەمنم بۆ تێکردیت

ئێستا ئەوە لە ئەصلدا جامی ، زۆرێک لە مفسین دەفەرمون ناوی بنیامین بوو

شان و پێوان خستێ ناو باری بۆتە هی کێ وی پێ دەخواتەوە ئێستاپادشایە کە ئا

یوسف ئەوەی کردوو هاتەوە جێی { ثُما أَذاَن ُمَؤذ ن  } براکەیەوە مەبەستێکی هەیە

، ینی گەمنەکە دوورکەوتنەوەێی لە شوێنی کڕکەوتنە ڕێ وەکو بڵ ئەوان، شنتهێ

تۆزێک ڕۆیشنت پاشان واتە هەر لەوێ نەبو بانگ کردنەکە دوای ئەوەی تۆزێ 

ئەی { أَياتَُها الِْعيُ } بانگ دەرێک بانگی کرد وتی{ ثُما أَذاَن ُمَؤذ ن  } کەوتنەوەدور 

وە پێی ئەوەیە کە وشرت و بارەکەی و سوارەکەی بەیەکە (عیر)بازرگانەکان 

ئێوە شتێکتان ﴾70﴿{ إِناُكْم لََسارِقُونَ } واتە ئەی بازرگانەکان (عیر)دەوترێت 

ئەوان کەوتونەتە ڕێ دەیانەوی بڕۆن لەدورەوە بانگێک دێ ئێستا ، دزیوە لە ئێمە

 .قورسە بانگ دەکا ئێوە دزن و شتتان دزیوە

 ﴾ 71َقالُوا َوأَْقَبلُوا َعلَْيِهْم َماَذا تَْفِقُدوَن ﴿

ئەوان بۆ سوڕانەوەو ڕویان کردە ﴾ 71﴿{ قَالُوا َوأَقْبَلُوا َعلَْيِهْم َماَذا تَْفِقُدونَ } 

 ێن دزراوە و بەسەر ئێمەتاندا هێناوە.چیە نەماوە ئێستا دەڵ؟وەکاکە چیتان لێ دزرا

 

 ﴾ 72﴿َقالُوا نَْفِقُد ُصَواَع الَْملِِك َولَِمْن َجاَء ِبِه ِحْمُل بَِعْيٍ َوأَنَا ِبِه َزِعيم  

ئەی ، نەماوە وون بوە وتیان پێوەری پادشامان لێ{ قَالُوا نَْفِقُد ُصَواَع الَْملِكِ } 

نەماوە ئێستاش ئێوە ڕۆیشنت کۆتا کەس کە ڕۆیشتون ولێرەشتی کڕیوە گومامنان 
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انگ دەکات ئێستا ئەوکەسەی کەب{ َولَِمْن َجاَء ِبِه ِحْمُل بَِعي  } وایە ئێوە دزیبێتتان

ون بوە هەرکەسێک بیهێنێتەوە ئەوە لەپاداشتی ئەوە  شتەمان لێ وتی ئێمە ئەو

{ َوأَنَا ِبِه زَِعيم  } ەوکەسەی بۆمان بێنێتەوەباری وشرتێک گەمنی دەدەینێ ئ

ئەکەم  ضەمانەت، ئەوکەسەی کەبانگی کردن وتی وەمن کەفیلم﴾72﴿

و بیهینێتەوە ئەوەمن باری حوشرتێک خواردنی هەرکەسێک بۆمان بدۆزێتەوە

 .ئێ ئەو پاداشتکردنە زۆر زۆرە، ەمیدەد

ِ لََقْد َعلِْمُتْم َما ِجْئَنا لِنُ  ْفِسَد ِِف اِْلَْرِض َوَما كُنَّا َسارِِقنَي َقالُوا تَاّلِلَّ

﴿73 ﴾ 

ئەوانیش وتیان سوێند بەخوا تاهلل واتە وهللا سێ حرفی جر هەیە کە { قَالُوا تَاهللاِ } 

لێرەدا وتویانە تاهلل سوێند بە ، (تاهلل،،ت( )وهللا،باهللب،سوێندی پێ دەخورێ )و

ماوەیەی کەئێمەتان ناسی و تێکەڵامن بون ئەوە هللا ئێوە بەدڵنیاییەوە زانیوتانە لەو 

ئێوە زانیتان ئێمە نەهاتوین { َما ِجئْنَا لِنُْفِسَد ِف اأْلَرِْض } دێینە التان دووەم جارە

تیجارەت و بازرگانی هاتوین  بۆئەوەی خراپەکاری لەزەویدا بڵوبکەینەوە ئێمە بۆ

ەت ئێمە دزنەبوین تا ئێستا دزی ق﴾ 73﴿{ كُناا َسارِِقيَ َوَما } نەک بۆ دزی هاتبین

 .بکەین

نەهاتوین بۆ { َما ِجئْنَا لِنُْفِسَد ِف اأْلَرِْض } سودێک لەم ئایەتە وەردەگیرێت

وا ِف اأْلَرِْض َواَل تُْفِسدُ } ئەوەی خراپەلەزەویدا بڵوبکەینەوەن خراپەکەش دزیە

میللەت و نیشتامن کەواتە زەوی و واڵت و  [56]األعراف: { بَْعَد إِْصاَلِحَها

زینابێت هەر تاوانیکی تربێت ئەوە ، جادزی بێت، بەگوناهو تاوان کاول دەبێت

بۆیە کەلەواڵتێکدا دزی زۆربو جا دزی ، زەوی تێک دەداو واڵت کاول دەکات

یان بەرپرسە بچوکەکان  رسە گەورەکان بێتیادزی بەرپ، تاک تاکی خەڵک بێت
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ە کەسێکی دەست پاکە ئەو دزیە واڵت کەماڵی خەڵک دەدزن ئیلال ئەوەنەبێت ک

الفساد فی االرض واڵت ی دەوترێت و کاولبوون دەبات ئەو دزیەیە کەپێبەرە

جا دزی کردنبێت وەک ومتان یا زیناکردن بێت هەر فاحیشەو ، کاول دەبێت

الدان لەشەرعی ، ان لە شەرعی خوا واڵت کاول دەکاتواتە الد، خراپەیەک

بەاڵم ،ری سەرەکی خراپ بونی زەوی و واڵتەخواو سەرپێچی خوا ئەوە هۆکا

روچاکە دەکات و عی خوا واڵتیش و میللەتیش توشی خێکارکردن بەشەر 

 ئاوەدانی دەکاتەوە.

 ﴾ 74َقالُوا َفََم َجزَاُؤُه إِْن كُْنُتْم كَاِذِبنَي ﴿

وتیان دەی ئێوە مەدحی خۆتان دەکەن ﴾ 74اَم َجزَاُؤُه إِْن ُكنْتُْم َكاِذِبَي ﴿قَالُوا فَ 

ی دزی چیە ئەگەر ئێوە ئێمە دز نین و بۆ دزی نەهاتوین و ئەی پێامن بڵێن سزا

ئێوە ، ی بەعەدالەت لەگەڵتان بجوڵێینەوەپێامن بڵێن بۆئەوە، درۆتان کرد

عەتی خۆتان ئێوە ناڵێن ئێمە ین بەشەریمرصکەنعانەوە هاتون و ئێمەش لە لە

؟بۆیی دز چیە باشە لەشەرعی خوادا الی ئێوە سزای، ی پێغەمبەرێکی خواینکوڕ 

 ەکەی خۆتان بەسەردا جێبەجێ بکەینکەدرۆتان کرد شەریعەت

لَِك نَْجِزي الظَّالِِمنَي  ۖ  َقالُوا َجزَاُؤُه َمْن ُوِجَد ِِف َرْحلِِه َفُهَو َجزَاُؤُه  كََذَٰ

﴿75 ﴾ 

لَِك نَْجِزي الظاالِِميَ قَالُو }   ﴾75﴿{ ا َجزَاُؤُه َمْن ُوِجَد ِف رَْحلِِه فَُهَو َجزَاُؤُه َكَذَٰ

عەبدو کۆیلەی ئەو واتە دزەکە دەبێتە ئێمە سزای دز دزەکە خۆیەتی، وتیان الی

چۆن دزی  بکرێ بە عبد دەبێ کردوە واتە دز کەسەی کە دزی لێ

بەکۆیلەی  ار زی دەکرد دەکشەریعەتی ئەوکات وابوو ئەوەی کەد!دەکەیت

ئەوکەسەی دزی دەکات  -ملسو هيلع هللا ىلص-لەشەریعەتی محمد ،ئەوکەسەی دزی لێکردوە
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ئێستا ئەوە زۆر زۆر دڵخۆشکارە بۆ یوسف ،دەبێت لە مەچەکەوە دەستی ببڕدرێت

بەو شێوازە لەکەنعان ئەو بڕیارەو ئەو شەرعە کە ئەوان ڕایان گەیاندن وتیان ئێمە 

مەکان دەدەین ئەوکەسەی کە دزی بکات دەبێتە بەوشێوەیە سزای ستەمکارو زاڵ

  .زامانە بۆ ئەو کەسەەئەوە جعبدو کۆیلەی دزی لێکراو 

 

لَِك  ۖ  َفَبَدأَ ِبأَْوِعَيِتِهْم َقْبَل ِوَعاِء أَِخيِه ثُمَّ اْسَتْخرََجَها ِمْن ِوَعاِء أَِخيِه  كََذَٰ

ُ َما كَاَن لَِيأُْخَذ أََخاُه ِِف ِديِن ا ۖ  ِكْدنَا لُِيوُسَف  نَْرَفُع  ۖ  لَْملِِك إِالَّ أَْن َيَشاَء َّللاَّ

 ﴾ 76لٍْم َعلِيم  ﴿َوَفْوَق كُلي ِذي عِ  ۖ  َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء 

ئەپشکرنێن لە  ردگار بۆمان ڕوون دەکاتەوە کەکاتێدواتر خوای پەروە

ک دەگەڕێن لەکوێ دەیدۆزنەوە وە چۆن خوای پەروەردگار یلەجامەکەی م

یوسف الی یوسف بێنێتەوە وە ئەوەش دەردەخات کە وادەکات چۆن براکەی 

کی تر تۆمەت بۆ دیسانەوە یوسف چەند بە صەبرە لەگەڵ براکانی کەجارێ

لەدەرسی ڕابردوو زانیامن یوسف خوای ، برایەکی تریان دروست دەکەن

پەروەردگار فێری فێڵێکی شەرعی کرد خطەیەک نەخشەیەک بۆهێشتنەوەی 

وا کە ئەو جامەی پادشا کە گەمنیان پێ دەپێەبو براکەی لەالی خۆی ئەویش ئەو 

ی( دوای ئەوەش کە بۆ خەڵک خستێ ناو باری براکەیەوە )برای دایک و باوک

ئەی قافڵەکە ئێوە دزن و شتتان دزیوە أذن مؤذن  دورکەوتنەوە یەکێک بانگی کرد

فعال ئەوکەسەی کەبانگی ڕاهێشت وەکو بڵێین لیژنەی  ؛ چونکەنەک یوسف

ی پادشا ئێستا سەیر دەکات جامەکە، ی کڕین و فرۆشتنەکەبووسەرپەرشتیار 

 کەیوسف وتبای ئێوە دزن، ئەو ڕاستەا دزراوە قسەکەی نەماوە بۆیە لەدیدی ئەود

کەیوسف خۆی بانگی کردبان وەرن ئێوە دزن ئەوە ڕاست نەبوو ، ڕاست نەبوو
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حکم و ئێستا سەیری ئەو پالنە بکەن هیچ فێڵێکی تێدا نیە پالنێکی شاراوەی م

قافڵەی براکانی یوسفیان  دوای ئەوەی کە گەڕانەوە، وردیشە بۆ گێڕانەوەی براکەی

یوسف ، گەڕاندەوە بەتۆمەتی ئەوەی کەدزیان کردوە هێنایاننەوە بۆالی یوسف

دەستی کرد بەگەڕان لەباری براکانی تری پێش گەڕان لە باری براکەی دایک و 

راکەی خۆی بگەڕێ و بیدۆزێتەوە چێ لەباری بباوکی خۆی بۆیی ئەگەر یەکسەرب

سەر بوەو فێڵێک بوە خۆتان چۆن زانیتان یەکڕێژراو دەڵێن دیارە ئەمە پالن بۆ دا

لەپاشان هی براکانی گەڕا دوایی تا گەیشتە برا بچوکەکەی خۆی  الی ئەوە جارێ

 .کەی خۆیدەری هێنا لەبارەکەی برا

لَِك كِْدنَا لِيُوُسَف }  بەم شێوازە هەر وەک چۆن  فەرموێتەخوای گەورە د{ كََذَٰ

ێڵێکی شەرعی لەبەرامبەر کەسێکدا کەفێڵیکی سەرەتا ئەو فێڵەمان بۆ یوسف کرد ف

ناشەرعی کرد خوای پەروەردگار ئەگەر کەسێک فێڵی ناشەرعی بکات شتی 

حەرام بکات و نەخشەی حەرام بەکار بهێنێت بۆ ستەم کردن لەبەرامبەری بۆ 

گەورەش بەجواب دێت و دیفاع لەوکەسە زەوت کردنی مافی بەرامبەری خوای 

خوای گەورە خۆی کاری بۆ ڕێک دەخات ، دەکات ستەملێکراوە ماف خوراوە

بەشێوازێکی وا کەحەقەکەی بۆ بسەنێتەوەجا هەروەکو چۆن ئەوەی فێرکرد کە 

جامەکە بخاتە ناو باری براکەیەوە ئێستاش بزانین خوای پەروەردگار چی تر بۆ 

دەفەرموێ بەهەمان شێوە ئێمە ، ەخشەکە سەر بگرێتیوسف دەکات بۆ ئەوەی ن

براکەی  توانێیوسف کرد کە هیچ بێ شەرعی تێدا نیە بۆ ئەوەی ب فێڵێکامن بۆ

{ َما َكاَن لَِيأُْخَذ أََخاُه ِف ِديِن الَْملِِك إاِلا أَْن يََشاَء هللااُ } بگەڕێنێتەوە الی خۆی

وە الی خۆی بەگوێرەی یاساو ڵێتەنەیدەتوانی بۆ یوسف نەبوو براکەی خۆی بهێ

یدا هەرکەسێک کە دزی بکات مرصلەقانونی ، مرصقانون و قەراری پادشای 

؛ ئێستا تعذیب دەدرێت و لێی دەدرێت یا غەرامەیەک دەکرێت و تەواو بڕۆ
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کەی یوسفە ئەگەر بەگوێرەی ئەو بڕیارەی ار ئامانجەکە هێشتنەوەی ب چونکە

یوسف نایەوێ براکەی سزا  چونکە ؛سزابدرێ هیچی نەکرد یوسف مرصپادشای 

دز نیەو تاوانی نەکردووە خوای پەروەردگار وای کرد  خۆ فعال براکەی بدرێت ئێ

بەگوێرەی یاساو شەریعەتی براکانی خۆی کە یاساو شەریعەتی باوکیانە کە 

بەگوێرەی ئەو شەریعەتە هەرکەسێک دزی بکات  -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەری خوای 

ئێ ، لەو بەندەی ئەوکەسەی کەدزی لێکردوەعقوبەکەی ئەوەیە کە دەبێتە کۆی

خەمی نەبێت خۆ یوسف ی تەرتیبی کردوە تێی گەیاندوە کەاکەیوسفیش لەگەڵ بر 

، نایەوێ براکەی بکاتە کۆیلەی خۆی بەاڵم گرنگ ئەوەیە بیهێڵێتەوە الی خۆی

ئیلال بەوە نەبێ کەخوای گەورە ویستی لەسەر نەبێت کەبیهێڵێتەوە ئەگینا 

ەی براک وانێکە بەو شێوازە بت ی گەورە ئەو نەخشەیەی فێرکردخوا،نەیدەتوانی

خوای پەروەردگار لەم ئایەتەدا { َدرََجات  َمْن نََشاءُ نَرْفَُع } لەالی خۆی بهێڵێتەوە

نرفع درجات من   ودرجاِت بەدوو شێواز دەخوێرنێتەوە درجات  )دەفەرموێت 

{ َدرََجات  َمْن نََشاءُ  نَرْفَعُ } رفع ەکە واتە بەرزکردنەوە بۆ کەسەکەیە (نشاء

واتە خوای پەروەردگار هەرکەسێکی بوێ ، ەکەیەبەرزکردنەوەکە بۆ درجات 

کەسێکی بوێت دوەمیان خوای گەورە دەرەجاتی هەر لەقرائەی ، بەرزی دەکاتەوە

باشە بزانین خوای گەورە بەچی یوسف و دەرەجەکانی بەرز ،بۆی بەرزدەکاتەوە

ئیامنداریەتیەی سەرەڕای ئەو تەقواو ،ەیبووبەو عیلم و زانستەی کە ه کردەوە

زانست و بەلێکدانەوەی خەون  ئێستا بەهۆی ئەو عیلمەوە سەبارەتخۆی 

سەبارەت بە بەڕێوەبردنی واڵت وئیدارەوە هەروەها زانستی ئەوەی کەچۆن مامەڵە 

خوای گەورە بەهۆی عیلمەوە یوسفی بەرز کردەوە ئەمەش ، لەگەڵ براکانی بکات

ُ الاِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم } اوەخوای گەورە خۆی وەعدی د کە؛ چونسەیر نیە يَرْفَعِ هللاا

خوای گەورە پلەی ئەوانەی کە  [11]املجادلة: { َوالاِذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َدرََجات  
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بەاڵم ، ئیامندارن لەئێوەو وە عیلمیشیان هەیە دەرەجات پلەیان بەرزدەکاتەوە

رز دەبێتەوە پلەی بە ە بەقەدەر ئەوەی کە بەعیلمبەرزنابێتەو  ەمرۆڤ بەهیچ پلەی

ئیاممی بوخاری رەحمەتی خوای لێبێت کاتێک کەچوو بۆ  منونەیەک لەسەر ئەوە

نەیسابوریە کە بۆ نەیسابور  کەماموستایەکی حدیثی لێیە کە یحیایئەو شارەی 

خەڵکی ئەوێ بەکار بەدەست و بەزاناو طلبەی خەڵکی عامی و هەموی ،ڕۆیشت

تبێت دوایی کە گەیشتە ئەوێ و وردە وردە ئیامم بوخاری بەڕەحمەوازی چونە پێش

ماموستاکانی تر وەکو بڵێی  دەستی بەدەرس وتنەوە کرد خەڵکی ڕویان لەوکرد

موستاکەی خۆی محمد بن ما ؟کەم خەڵک دەچوو بۆالیان حەسودیان پێربد کێ

ەیەدا کە وتی بوخاری عقیدەو بیروباوەری تەواو نیە لەو مەسەل یحیى الذبيل

والحاصل تۆمەتێکیان بۆ ،لم ە دەزانێتب عخەلقی قورئانە ئەوەی کە طال

ئەو ماموستایەی بوخاری قسەی لەناو خەڵک دەڕۆیشت ، بوخاری دروست کرد

بەشێوازێکی وا کە بەخەڵکی بوتایە ماست ڕەشە دەیانوت دیارە ڕەشەو بەس 

تایە هەبو بۆیە وتی یە ئێمە بە سپی بیبینین ئەوەنە متامنەیان بەو ماموسلەوە

بوخاری عقیدەی تەواو نیە کەس سەالمی لێ نەکات و لێی نزیک نەبێتەوەو لە 

مەجلیسی دانەنیشێت وای لێهات بوخاریان هجرکردو دەنگیان لێ ڕاگرت کەس 

کرد بوخاری کە دەریان ،سەالم لەبوخاری ناکات و لەشارەکەش دەریان کرد

موو خەڵکە پیشوازی لێکرد کە ڕەحمەتی خوای لێبێت کەهات بۆ شار ئەو هە

ر کەلەشا،ا هیچ تاوانێکیشی نیە بەس حەسودی پێ دەبرێتر لەشار دەرک

یەک طلبەی خۆی لەگەڵ بوو کەس لەگەڵی نەڕۆیشتە دەرەوە وە  دەریانکرد

ەش کە ماموستایەی خۆی گوندەکانی دەوروربەری شارەک وبەفەرمانی ئە

ەڕۆی بۆیی تیای بێنێتەوە هەواڵیان پێ گەیشتبوو بوخاری بۆ هەر گوندێک د

دەریان دەکردوە پێشوازیان لی نەدەکرد دەیانوت تۆ گومڕابویت و عەقیدەت تەواو 
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بوخاری ڕۆیشت وە فعال زۆر بێتاقەت بوو بەوە وە ، نیە بڕۆ سەرت لێ شێواوە

کێ هەیە لەسەر ڕوی زەوی ناوی  بەاڵم، بەو خەفەتە مرد ڕەحمەتی خوای لێبێت

اریەک کە زوڵمی لێکرا بەاڵم بەهۆی عیلمەکەیەوە بوخ؟بوخاری نەبیستبێت

ی ین ئەمە ئایەتی قورئانە لەدوا،ئێستا کە وەک بەڵگە دەڵێدەرەجەی بەرزبۆوە

بوخاریە کەفەرمودەکانی پێغەمبەری  ئەوەش دەڵێین ئەمەش حدیثی صحیحي

 -ملسو هيلع هللا ىلص-صحیحی لەپێغەمبەرەوە هاتوە ئەوەی کە بە -ملسو هيلع هللا ىلص-خوای کۆکردەوە 

خوای ،کێ هەیە ناوی بوخاری نەبیستبێت، امی بوخاریام لەکتابەکەی صحیحي

وە لەهەزار گەورە پلەی بەرزکردەوە بەاڵم جگە لەوانەی کە طلبەن وزۆریان خوێند

ت ئێستا کەکاتی موسڵامن یەک موسڵامن ناوی ئەو ماموستایەی بوخاری نازانێ

ەی خەڵک ڕوبکەنە و ت و خەڵک بەقسەی دەکرد بۆ ئەۆشخۆی چەند قسەی دەڕ 

بوخاری کێ ناوی ئەو دەزانێت؟ذهيل کێ ناوی بیستوە؟ ذهيل  ڕونەکەنەئەوو 

بە عیلم خوای گەورە خاوەنەکەی پێ بەرز  بۆیە یە خەڵک هەر نازانێ کێیەکێ

ڕۆژ بەڕۆژ ، ئێستا یوسف ڕۆژ بەڕۆژ خوای گەورە پلەی بەرزدەکاتەوە، دەکاتەوە

َوفَْوَق } امەتیشدەرگای خۆشیەکانی بۆ دەکاتەوەئەوە هەر لەدونیا چجای لە قی

خست کە ئەو پالنەی خوای گەورە بەرزی ئەمە دەری ﴾76﴿{ كُل  ِذي ِعلْم  َعِليم  

دەکاتەوە بۆ مرۆڤ بەاڵم هەرچەندە یوسف عامل بێت و زانابێت بەاڵم لەسەروی 

گاتە هللا جل جالله خوای گەورە هەموخاوەن عیلمێکەوە عاملرت هەیە هەتا دە

 .لەهەموو کەس عامل ترە

َفأََِسََّها يُوُسُف ِِف نَْفِسِه َولَْم  ۖ  لُوا إِْن يَْْسِْق َفَقْد َِسََق أَخ  لَُه ِمْن َقْبُل َقا

ُ أَْعلَُم ِِبَا تَِصُفوَن ﴿ ۖ  َقاَل أَنُْتْم ََشٌّ َمكَان ا  ۖ  يُْبِدَها لَُهْم   ﴾ 77َوَّللاَّ
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ێستا کاتێ ئ ان دیفاعیان دەکرد وانیەو ئێمە دز نین و دزیامن نەکردوەسەرەتا براک

یەکسەر  و باری براکەی خۆی چی بڵێن باشەنا لەناکەیوسف جامەکەی دەرهێ

وتیان جا { قَالُوا إِْن يَْسِْق فََقْد رَسََق أَخ  لَُه ِمْن قَبُْل } هەڵگەڕانەوە لەم برایەشیان

براکەی !برایەکی تریشی هەبوو پێشرت دزی کردئەگەر ئەمە دزی کردبێت ئەوە 

کە ئێستا لەپادشا بەڕێزترە و لەپادشا دەستی زیاتر دەڕوات  تری ئا ئەم یوسفەیە

وتیان جا سەیر نیە جەنابی وەزیر ئەگەر ئەمە دزی بکات ، -ملسو هيلع هللا ىلص- کەنایناسن

 امن نیەوکوو واتە ئەم برایەمان لەدایبشرت دزی کرد و دز هەبوو پێ یبرایەکی تریش

ەر ئێمە نیەو نەک هبۆیە تاوان تاوانی ئێمە نیەو ئەو برایەمان لەدایکی  ؛باش نین

{ فَأرََساَها يُوُسُف ِف نَْفِسِه َولَْم يُبِْدَها لَُهمْ } خۆی براکەشی وابوو سبحان هللا

دەری نەخست کە ، یوسف ئەو قسە ناخۆشە جەرگ بڕەی لەدلی خۆدا شاردەوە

یوسف دز نەبوو وە لەسەر دزی یوسفیان وا لێ  چونکە؛ بێتاقەت بوە بەم قسەیە

ی بێڕێزیان پەڕ وی کرد ئەیان بەیوسف بردو ظلمیان لێحەسود -ملسو هيلع هللا ىلص- نەکرد

حقدو بوغزو قینەی دڵتان  ڵبەر بەیوسف کرد ئێستا دوای چل سابەرام

عجیب  !ئێستاش هەر تۆمەتی بۆ دروست دەکەن و ڕقتان لێیەتی !دانەمرکایەوە

دێکی کوشندەیە لەدیدی ئەواندا یوسف کوا هەر دەر حەسودی ئاوایە 

ل ساڵە بەاڵم ئێستاش پشکۆی ئاگری حقدو حسادەتی شوێنەواریشی نەماوە چ

ئێستاش بزانە تۆمەتی بۆ دروست  بەرامبەر بەیوسف تەوەناودڵیان دانەمرکاوە

بەاڵم یوسف  دڵی زۆر قورس بوو لەسەر، دەکەن ئەوە پێشرتیش براکەی دز بوە

نەبێ یەکسەر هەڵچێت و توڕەبێت و بڵێ درۆ دەکەن و ئێوە بێڕێزن و شاردێوە ئەوە

ێوە بوهتان چین کەی یوسف دزی کرد ئەوە من بووم نا ئەو ناڕەحەتیەی ئ

لەنەفسی خۆیدا شاردەوە ئەمەش ئازایەتیە بۆیە پیاوی ئازا ئەوەنیە کە هەر توڕە 

یە ئەتوانی ێنا ئێ ئەتوانی بیخەیت دەمانچەت پبوو لەخەڵک بدات و بیانخات 
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و کەسەیە کە زۆر ا ئەئاز  ؟گولە لەخەڵک بدەیت و بیخەیت بەاڵم دوایی چی

دان بەنەفسی خۆیدا دەگرێت لەوکاتە هەستیارەدا ئەوەپیاوێکی ئازایە بو  توڕەش

هەڵناچێ و استفزاز ناکرێت هەرچەندە بیانەوێ بەهەڵەیدا ببەن بەهەڵەدا نابرێت و 

باسی  انیشتبونخەڵکی دلەگەڵ ێک رێکیان پیاو ادەڵێن ج، لەسەر خۆیە

معاویە پیاوێکی زۆر حلیم و لەسەر خۆ ، معاویەیان دەکرد رەزای خوای لێبێت

بوو وتیان کێ دەتوانێ معاویە توڕە بکات وای لێبکات لە خشتەی بەرێت و 

هەڵسوکەوتی  مرۆڤ کاتێ توڕەبێت بڕیاری هەڵە دەدات، توشی هەڵەی بکات

هەڵنەچێت و دان بە نەفسی خۆیدا بگرێت بەالڕێدا هەڵە دەکات بەس کە مرۆڤ 

نەفەرێک دەکوژێت یان خۆی دەکوژێت یان ئاگر هەیە توڕەدەبێ ، ناچێت

 یە کەتوڕە بوون زۆر ترسناکە بەس مرۆڤی ئازا ئەو کەسە ؛لەماڵێک بەردەدات

وتیان معاویە زۆر شتێکی بەالوە ناخۆشە ئەویش ، دەخواتەوە توڕەییەکەی خۆی

بکەین نەک بەخراپە بەڵکو بڵێین دایکی تۆ لەفڵن عەشیرەتە یان کی یباسی دا

وتیان هەرکەسێ  ەومەیە ئاوانیە بەوە پێامن وایە خۆی نەگرێ و توڕەبێفڵنە ق

دەڵێ کەسێکیان نارد وتی من ، بتوانی معاویە توڕە بکات ئەوەندە پارەی دەدەینێ

ی تورەبێت ئەوەیان ە ئەو قسەیەی کەگومانیان دەکرد پێدەیکەم چو بۆالی معاوی

مەکە بڕۆ الی فڵنە  ەزای خوای لێبێت وتی ئەو قسەیە الی منمعاویە ڕ ، وت

یە الی ئەویش دەیکەم معاویە خوێنی پیاوەکەی ا فڵنەکەس کێکەس بیکە وتی ج

نەکوژراوە ناردێ الی فڵنە  الی کەسو کاری ئەو کوڕە نارد جارێیەکسەر بۆ 

وتی ئەو  ؟وتیان ئەوە یەعنی چیکەس فڵنەکەس صەبری نەگرت و کوشتی 

من بدات من نایکوژم من صەبر دێت دەیەوێ من توڕەکات دەیەوێ طەعنە لە

دەگرم بەاڵم کەسانی بێعەقڵ هەن کە صەبر ناگرن و کەسانێک کە بێڕێزیان 

بەرامبەر بکات ئەوە عقوبەکەی دەبێت خوێنەکەشی لەسەر من نیە بەاڵم ئەوە من 
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ت ەیە ئازائەوە نیە شەقاوە بێت عەرزی عەزەال خوێنەکەیم دا جا مەبەست ئەو 

دەفەرموێ پیاوی ئازا  -ملسو هيلع هللا ىلص-بڵێم نا پێغەمبەر  سەی پێبکات دەی کێ پیاوە با دەق

 چونکە؛ئەو کەسەیە کە دان بەنەفسی خۆیدا دەگرێت لەکاتی توڕەییدا ئەوە ئازایە

نەفسی خۆیدا ناگرێت لەوانەیە گەورەترین هەڵە بکات دان بەقەکەی تۆ ڕەفی

ر دواتدوسێ کەس بکوژیت لەکاتی توڕەییدا ەسەر ناکرێت دوایی لەوانەیە تۆ چار 

یان بۆمنونە خێزانت  ،وژرێیتەوەدەبێ بک ەچارەسەر نابێت حەقی تۆ کوشتنەوەی

و کتوڕەدەبێت بەخێزانی دەڵێت تۆ وە، قدا یان کارەساتێکی گەورەت کردطەاڵ 

دوومانگ لەسەر یەک دایکم وایت ئێ حاشا بێعەقڵیەکت کردوە دەبێ 

جا ،ەیەک قسەدوومانگ بەڕۆژو نەبیت ئەو ژنە لەسەر تۆ حەرامە ب، بەڕۆژوبیت

یانداو اپی ەییەی لەدڵی خۆیدا خواردەوە نەتەقیەوەف ئەو توڕ مەبەستامن یوس

توڕەنەبوو قسەی نەکرد و بۆی دەرنەخسنت هیچ بەسەر خۆی نەهێنا اصال کە توڕە 

ستا ئێ زۆر ناڕەحەتە تۆ چل ساڵ پێش ئێ، ووبوو یان ئەو قسەیەی پێ ناخۆش ب

 .بڵێن چیت بەسەر بێنن ئێستاش چیت پێ

ُ أَْعلَُم ِبَا تَِصُفونَ  ۚ قَاَل أَنْتُْم رَشٌّ َمَكانًا }  یوسف لەنەفسی خۆیدا ﴾ 77﴿{ َوهللاا

ترە بەو وەصفە درۆیینەی ەورە زاناخوای گ، وتی وهللا ئێوە خراپرتینی کەسن

ەصفی یوسفتان کردبە دزێتی خواچاک دەزانێت کە ئێوە کەئێوە کردتان کە و 

کەسانێکی خراپن بەرامبەر باوکم خراپن بەرامبەر من  درۆتان کرد وانیە بەاڵم ئێوە

بەپەلە ری نەبڕی جارێ دەیەوێ خطەکە بگاتە کۆتایی ەبەاڵم لەنەفسی خۆیدا د

 .نیە 

ا كَِبْي ا َفُخْذ أََحَدنَا َمكَانَُه  إِنَّا نََراَك  ۖ  َقالُوا يَا أَيَُّها الَْعِزيُز إِنَّ َلُه أَب ا َشْيخ 

 ﴾ 78ِمَن الُْمْحِسِننَي ﴿
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پیاوی گەورەو  ئەی وتیان ئەی عەزیز{ قَالُوا يَا أَي َها الَْعِزيُز إِنا لَُه أَبًا َشيًْخا كَِبيًا} 

باوکێکی هەیە پیرە زۆر خۆشی دەوێت بەرگەی دوری ناگرێت مەزن ئەم برایەمان 

 .ئێستا تۆ بیهێڵیتەوە

جیاتی ئەو عقوبەی هەریەکێک لەئێمە دەگێڕیتەوە لە{ فَُخْذ أََحَدنَا َمَكانَهُ } 

باوکێکی پیری بەسااڵچوی  ؛ چونکەدەدەی لەجیاتی ئەو قبوڵامنە بەس ئەو نا

 ئەو داوایەت لێ دەکەین؟ بەهۆی چی ئێمە، هەیە بەرگەی دووری ناگرێت

ئێمە بەڕاستی واتۆ دەبینین لەچاکە  چونکە ؛﴾78﴿{ إِناا نَرَاَك ِمَن الُْمْحِسِنيَ } 

سبحان ، کە ئەو ئازاد بکەیت و یەکێک لەئێمە بگریت کارانیت ئێمە واتۆ دەبینین

دەبینین لە هللا لێرەش دیسان لەناو سجندا دوو سجنەکە بە یوسفیان وت ئێمە واتۆ 

 موحسنین لەچاکەکارانیت لەناو سجندا بوو بێ دەسەاڵت بوو فەقیر بوو هەر

صیلە تدارەو هەر چاکەکارە ئەوە مەعدەنی اچاکەکار بوو ئێستا عەزیزەو دەسەاڵ 

ئەگەر ئاڵتون لەالی زەڕەنگەرەکان بیبینیت هەر ئاڵتونە ئەگەر لە زبڵدانێکیشدا 

ەکەو فافۆن بۆیاخی زەردیشی لێ بدەیت و بەاڵم تەن، بیبینیتەوە هەر ئاڵتونە

بیشیبەیتە ناو جامخانەی زەڕەنگەریش قەت نابێتە ئاڵتون کەسانێک دەبن بە 

کەسانێک ،بۆ بەرپرسە چاکەکانبەرپرس وهللا تەنەکەو فافۆنن لەگەڵ ڕێزم 

ەکەی کاروباری موسڵامنان دەگرنە دەست جا لە بچوکرتین شوێنەوە کە مەعدەن

و بەرز کردنەوەی حیزبایەتیەوە ئێستا لەشوێنێکی ۆی پاڵ نانهیچ نیە بەاڵم بەه

ئێ ئەمە دەبێت چی بێت؟ وهللا نەجاران محسن بوو نەئێستاش ، بەرز دانراوە

؛ ئێستا ی کە چاک نەبێت بە پلەو پۆست چاک نابێتبۆیە ئەو کەسە ،محسن ە

دوی ڕابر ؟پلەو پۆستی هەیە وابزانیت ئەمە پیاوێکی زۆر مەزنە مەزنی چی چونکە

ینێیت اارە کوێی مەزنە بۆیە مرۆڤ کە چاک بوو چاکەکار بوو لەهەرکوێیەک ددی

ر هەر چاکەکارە بیخەیتە سجنەوە هەر چاکەکارە بیشیبەیتە قیمەی دەسەاڵتەوە هە
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خێرت بوێت بۆ خەڵک ،چاکەکارە چ صیفەتێکی جوانە مرۆڤ لە چاکەکاران بێت

ڵک لەفێڵ نەبیت ت نەبێ بۆ خەڕ قەت نیەتی شە چاکەت بوێت بۆ خەڵک

خۆشیت بوێت بۆ هەموو  بەستت گەیاندنی خێرو باشی و چاکەبێلەخەڵک مە

و هەموو  حەزکەیت هەموو خەڵک هەیبێت کەس حەسودی بەکەس نەبەیت

تەمەنای ئەوەبکەیت کەتۆ ، خۆ زەرەر لەتۆ ناکەوێت ۆشیدابێتخەڵک لەخ

 .توانات هەبێت یارمەتی خەڵک بدەیت صیفەتێکی زۆر جوانە

ا لَظَالُِموَن  َقاَل  ِ أَْن نَأُْخَذ إِالَّ َمْن َوَجْدنَا َمَتاَعَنا ِعْنَدُه إِنَّا إِذ  َمَعاَذ َّللاَّ

﴿79﴾ 

راکەیان ئازاد بکات و یەکێکی کە ب -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف کرد  مرصداوایان لە عەزیزی  

وسف محسن و چاکەکارە بەاڵم لەوان بگرێت لەشوێنی ئەو، بەڵێ ی تر

کە بەحساب تاوانێکی کردووە  کەتۆ بچیت لەشوێنی کەسێکچاکەکاری ئەوە نیە 

دەبێت ئەو  ئەوە چاکەکاری نیە واتە کێ تۆمەتبارە بەتۆمەتێککەسێکی تر بگریت 

 تر ئەمە نظامينەک لەبری ئەو کەسێکی  و سزابدرێتبگیرێت و دەبێت ئە

ناو عە شایەردا یان لەناو هەندێ جاهلیەتە کە بەداخەوە زۆر جار دەبینین لە

لەناو عەشایەردا ،وکمی جائیرو ستەمکارو لەخوانەترسی ئەو جۆرە حوکمە هەیەح

 بکوژەکەیان دەست ناکەوێت ئەچن باوکی دەکوژن دەچن کەسێک دەکوژرێت

تاوانبار تاوانەکەی بۆ ، چۆن دەبێت ئەمە ەی دەکوژن ئێبراکەی دەکوژن کوڕەک

می بەعسدا بۆ یان لەسەردە ،سەر سەری خۆیەتی نابێت تۆ کەسی تر سزا بدەیت

شمەرگە حزبی بەعس ئەو عائیلەیەی ە کەسێک دەچوە دەرەوە دەبوو بە پێمنون

 ؛ چونکەیان دەگیران هەمووی سزا دەدا و هەموی توشی ناڕەحەتی دەکرد

ئێ باشە ئەگەر لەقانونی ئێوەشدا ئەوە ن چۆتە دەرەوەو بوە بە پێشمەرگە کوڕێکیا
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ئێوە ڕای  ەکێکیان بەدەستی زوڵمیئەی تاوانی خێزانەکەی چیە کە ی تاوان بێت

بەهەر حاڵ ئەمەش هەر ستەمە مرۆڤ دەبێت وریا بێت  ،کردوە ئێ ئەوانی تر بۆ

ە چۆن پەنجەی مەرج نی بەهۆی تۆمەتی کەسێکەوە کەسوکارەکەی سزادەدات

ترین کەس بێت و برایەکیش نیە لەوانەیە برایەک خوێنڕێژ  یەک دەست وەکو

 فەرموویەک حسابی بکەیت بۆیە لەسەر ی بەتەقواترین کەس بێت تۆ نابێت

ئێمە کەکەسێکی { أَْن نَأُْخَذ إاِلا َمْن َوَجْدنَا َمتَاَعنَا ِعْنَدهُ } پەنا بەخوا{ َمَعاَذ هللااِ } 

ال ئەو کەسە نەبێت کە ئێمە جامەکەمان الی ئەو دۆزیوەتەوە دیقەت تر بگرین ئیل

ە کەسنەیفەرمو ئێمە ئەوە ناگرین ئیلال ئەو بدەنێ یوسف نەیفەرموو ئیلال من رسق 

براکانی وتیان ، چونکە دەزانێ براکەی دزی نەکردووە نەبێ کە دزی لەئێمە کرد

م یوسف دەزانێت دزی کردووە براکەشی پێش ئەو دزی کردووەبەاڵ  ئەگەر ئەو

بۆ ئێمە نیە کەسی تر بگرین ئیلال ئەوە نەبێ کە  فەرموویقەزیەکە دزی نیە بۆیە 

جامەکەمان لەالی ئەو دۆزیوەتەوە ئەوە پێی دەوترێت أسلوب املعاریض ئێمە 

معاریضیش ئەوەیە واتە تۆ دەتەوێ شتێ لەبەرامبەرەکەت بشاریتەوە بەاڵم 

 واتە ئەگەر لفظي، ایدا بەاڵم دەیشاریتەوەڕاستیش بەکار بێنیت درۆ نەکەیت تی

کەشف دەبێت و  رصیح بەکار بێنیت دەبێتە درۆ یان ئەگەر ڕاستی شتەکە بڵێیت

بۆیە تۆ وشەیەک دەڵێیت هەم ڕاستە وە هەم خطەکەشت کێشە دروست دەبێت 

((إِنَّ ِف الَْمَعاريِض لََمْنُدوَحة  َعِن الْكَِذِب )) سەری گرت ئەمە پێی دەوترێت
)10(

. 

إًِذا إِناا } و کێشەی نیەهللا  ن شاءإ وەک کنایە بەکاری دەهێنیت دروستە  :واتە

لەباتی ئەوەی ئێمە کەسێکی تر بگرین  فەرمووییوسف  ﴾79﴿{ لَظَالُِمونَ 

 

 )10(- البخاري ف األدب املفرد: ج 1/ ص 297 حديث رقم: 857.
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کەواتە ئەوە زوڵمە تۆ کەسێک ،لەجیاتی ئەو ئێمە ئەوکاتە زاڵمینبرایەکی ترتان 

 .سزا بدەیت بەهۆی تاوانی کەسێکی ترەوە

 

 

َقاَل كَِبْيُُهْم أَلَْم تَْعلَُموا أَنَّ أَبَاكُْم َقْد  ۖ  َفلََمَّ اْسَتْيأَُسوا ِمْنُه َخلَُصوا نَِجيًّا 

ِ َوِمْن َقْبُل َما َفرَّطُْتْم ِِف يُوُسَف  ا ِمَن َّللاَّ َفلَْن أَبَْرَح  ۖ  أََخَذ َعلَْيكُْم َمْوثِق 

ُ ِِل اِْلَْرَض َحتَّىَٰ يَأَْذَن ِِل أَِِّب أَْو يَْحكُ َوُهَو َخْْيُ الَْحاِكِمنَي  ۖ  َم َّللاَّ

﴿80﴾ 

ئەو زوڵمە  بوون لەوەی کە یوسفکە بێئومێد کاتێک{ فَلاَما اْستَيْأَُسوا ِمنْهُ } 

ناکات بێئومێد بون لەوەی بۆیان ئەو ستەمە بکات و براکەیان ئیزن بداتەوەو 

سەتیان وەرگرت لە ڕوخکە بێئومێد بوون { َخلَُصوا نَِجيًّا} یەکێکی تریان بگرێت

یوسف و لەدارو دەستەی یوسف خۆیان یەکال بونەوە و براکان مشاوەرەیان 

دەستیان کرد بە موناجات و چرپە چرپ لەگەڵ یەک چی  کردلەناو یەکرتدا

 .چارمان چیە ئێستا؟ ئەوە لەناو خۆیاندا بکەین!

براگەورەکەیان { َعلَيُْكْم َمْوثًِقا ِمَن هللااِ  بَاُكْم قَْد أََخذَ كَِبيُُهْم أَلَْم تَْعلَُموا أَنا أَ قَاَل } 

سوێندتان بۆ  ،بەڵێن و پەیامنی لێوەرگرتن دەڵێت ئەی نازانن باوکتان

َوِمْن } وەعدتان بەخوادا کە کە ئەو کوڕەی بۆ بگەڕێننەوە ئەوەتان لەبیرچوو،خوارد

چۆن کەمتەرخەمیتان ئەوەتان لەبیرچوو کەپێشرت ئەی { قَبُْل َما فَراطْتُْم ِف يُوُسَف 

ەباوکامن دابۆ پاراستنی نەی کە بوە بەرامبەر ئەو بەڵێ ؛کرد بەرامبەر بە یوسف

جێ ئێستاش بەڵێنامن پێدا ئەم برایەمان بگەڕێنینەوە مان نەگەیاندەیوسف ئەو 

  ئەمەش نەگەیەنینە جێ؟



 
يوسف عليه السالم تەفسیری سوڕەتی 171  

 

و من ئەم زەویە جێ ناهێڵم براگەورەکە وتی تەوا{ فَلَْن أَبَْرَح اأْلَرَْض } 

تا ئەو کاتەی باوکم خۆی ئیزنم بدات بگەڕێمەوە { َحتاىَٰ يَأَْذَن يِل أَِب } ناگەڕێمەوە

 .بەبێ بنیامین ئەگینا من ناگەڕێمەوە

ُ يِل }  یان خوای گەورە بە قضاو قەدەری خۆی بۆم ئاسانکات { أَْو يَْحُكَم هللاا

امبەر باوکم اچمەوە ڕوم نیە بچمەوە بەر براکەم لەگەڵ خۆم بەرمەوە ئەگینا من ن

 .ناتوانم بێمەوە ؛ئێستا ئەو برایەی تریشامن لەدەست دا

گەورەش لەهەموو حاکمەکان باشرتو  خوای﴾80﴿{ َخْيُ الَْحاكِِميَ َوُهَو } 

 .چاکرت حوکم دەکات وبڕیارەکانی دادپەروەرترو چاکرتە

َوَما َشِهْدنَا إِالَّ ِِبَا اْرِجُعوا إََِلَٰ أَِبيكُْم َفُقولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابَْنَك َِسََق 

 ﴾ 81َعلِْمَنا َوَما كُنَّا لِلَْغْيِب َحاِفِظنَي ﴿

، دەی فەرموو ئێوە بڕۆنەوە بۆالی باوکتان من نایەمەوە{ يُكمْ ارِْجُعوا ِإَلَٰ أَبِ } 

 اگەورەکە مایەوە وتی من نایەمەوە.بر 

کتان و بڵێن ئەی باوکامن بڕۆنە الی باو { فَُقولُوا يَا أَبَانَا إِنا ابْنََك رَسََق } 

ئەوان هەر وشەی رسق بەکار دەهێنن یوسفیش ، بکەین دزی کرد چی تکوڕەکە

بڕۆنە الی ، جدنا او فقد واتە کلمەی دزی بەکار ناهێنێت یوسفهەر فقدنا أو و 

 .باوکتان پێی بڵێن ئەی باوکە بەڕاستی کوڕەکەی تۆ دزی کرد

وە ئێمەش ئەو شاهیدی دزیەی لەسەر نادەین ئیلال  {َوَما َشِهْدنَا إاِلا ِبَا َعلِْمنَا} 

دەولکەکە لەبارەکەی بەوە نەبێت کە خۆمان عیلمامن پێیەتی و خۆمان بینیامن 

خۆمانە بەچاوی خۆمان  باسکرابێ پێیان وتبین ئەمە عیلمی ئەودابوو ئەوەنەبێ

 .بینیامن کوڕەکەت دزی کرد ئەی باوکە چی بکەین
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ئێمەش خۆ ناتوانین شتێک بپارێزین کە ﴾81﴿{ َحاِفِظيَ ُكناا لِلَْغيِْب َوَما } 

ڵێنامن بەتۆدا بیگەڕێنینەوە ئێ غەیبەو لەئێمەوە دیار نیە ئەو کاتەی کە وەعدو بە

 .ئێ ئێمە چوزانین، خۆ ئێمە غەیبامن نەدەزانی کە کوڕەکەت دزی دەکات

َوإِنَّا لََصاِدُقوَن  ۖ  ْقَبلَْنا ِفيَها َواْسأَِل الَْقْريََة الَِّتي كُنَّا ِفيَها َوالِْعْيَ الَِّتي أَ 

﴿82 ﴾ 

باوکە بۆ ئەوەی کەباوەڕیشامن پێ بکەیت  ئەی{ َواْسأَِل الَْقْريََة الاِتي كُناا ِفيَها} 

ە لەهەموی پرسە ئایا ئێمە ڕاست دەکەین مرص پرسیار بکە لەهەموو ئەو شاری 

  ؟کوڕەکەت دزی کردووە یاننا

ەلەوێ بون و وە ئەو قافڵنەی کەلەگەڵ ئێمەدابون و ک{ لْنَا ِفيَهاَوالِْعَي الاِتي أَقْبَ } 

لەهەمویان بکە بزانە قسەکەمان ڕاستە یان ئێمە پرسیار  ئاگاداری وەزعەکە بوو

 .درۆت لەگەڵ دەکەین

ئەمە تەکبیرو وە دڵنیابە ئێمە ڕاست دەکەین،﴾ 82﴿{ َوإِناا لََصاِدقُونَ } 

انی تری خۆی وت بڕۆنەوە ئەو قسەیە بەباوکامن راکبمشاوەرەی براگەورەکەیانە بە

فی چی دەبێت و چ هەڵوێست و مەوقیێن بزانین باوکم بڕیاری چی دەبێت،بڵ

نەخشە ڕێگایەکامن بۆ دادەنێت بۆ ئەوەی کە ئێمە چۆن مامەڵە بکەین و چۆن لەو 

ئەو خەبەرەی پێ  جابراکانی دەچنەوە بۆالی باوکیان ،ناڕەحەتیە ڕزگارمانبێت

کە ئەمەش خەبەرێکی تری دڵ تەزێنە بەاڵم بزانین هەڵوێستی باوکیان چی دەڵێن 

 .ە ڕێنامیی چۆن دەبێتوە مەوقفی چۆن دەبێت و  دەبێت
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ُ أَْن يَأْتَِيِني  ۖ  َفَصْْب  َجِميل   ۖ  َقاَل بَْل َسوَّلَْت لَكُْم أَنُْفُسكُْم أَْمر ا  َعََس َّللاَّ

ا    ﴾83ُم الَْحِكيُم ﴿إِنَُّه ُهَو الَْعلِي ۖ  ِبِهْم َجِميع 

لە دەرسی ڕابردو لەوە وەستاین کە براگەورەکەیان لە کوڕەکانی یعقوب خۆی 

حاڵی ئێمە  براکانی تری ناردەوە بۆالی باوکی وە وتی بەباوکم بڵێن مرصمایەوە لە

ڕاستە وەعدمان پێیدا کە بنیامین بگەڕێنینەوە بەاڵم خۆ ئێمە  ،بەو شێوازە بوە

اندەزانی کە ئەو دزی دەکات ئێستا بەتۆمەتی دزی گیراوە نەم،غەیبامن نەدەزانی

اوی نەداوە شایەتیامن لەسەر شتێک وە ئێمەش شاهیدیامن لەسەر شتێکی گومان

بینیامن دزیەکە لەناو  ،داوە کەخۆمان عیلمامن پێیەتی وخۆمان زانیاریامن هەیە

لەخەڵکی  پرسیار بکە بارەکەی بنیامیندابوو وەکە قەناعەتیش ناکەیت ئەی باوکە

بزانە ئایا ئێمە بکە لەو قافڵەیەی کە لەگەڵ ئێمەبوو وە وە پرسیار مرص

لێرە ، بەڕاستی ئێمە لە ڕاستگۆیانین ؛ چونکەڕاست دەکەین یان نا لەخەبەرەکەمان

باسەکەیان باسکرد بەاڵم طبعا قصەکە وا  باسی ئەوە نەکراوە کە گەڕانەوەو

ان گوباسی حاڵەتەکەیان بۆ باوکیە دەندەخوازێت گەڕاونەتەوە الی باوکیان و 

سف دەکات کەچی ئێستا ئەوە چل ساڵە چاوەڕێی یو  -ملسو هيلع هللا ىلص- باسکرد وە یعقوب

تری بۆهات ئەویش ئەوەی کە براکەی یوسفیش ڕۆیشت ی تەزێنخەبەرێکی دڵ

واتە موصیبەتێکی ، وە جارێکی تر باوکی نایبینێتەوە،ئەویش ئێستا کراوە بەکۆیلە

بابزانین هەڵوێست و  لەو باوکە بەسااڵداچوەدا کرد بەاڵیەکی تر دیسان ڕوی تازە

ەوقفی چی دەبێت چۆن ڕوبەڕوی ئەو موصیبەتە گەورەیە دەبێتەوە وە چۆن م

وشەی بل { بَْل َسوالَْت لَُكْم أَنُْفُسُكْم أَْمرًاقَاَل } مامەڵە لەگەل کوڕەکانی دەکات

اشەی پێشرت واتە ئەو خەبەرو ب( رضابلْل )ا پێی دەوترێت لەزمانی عەرەبید

و ئەو مەرسەحیەتان دروست کرد  کردمئەوەی ئێوە بۆتان باس ،باسکرا وانیە
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بەڵکو ئەوەیە کە دیسان ، بنیامین دزی کردوەو لەسەر دزی گیراوە ئەو شتانە وانیە

نفسی خراپی ئێوە دیسان شتێکی تری بۆ ڕازاندونەتەوە دیسان کارەساتێکی 

ئەگینا ئەو قسەیەی ئێوە دەیکەن من باوەڕم تاندا هێناوە شتریشتان بەسەر ئەو برایە

ۆ ئایا براکانی ڕاستیان نەکرد! ئەی کە ڕاستیان نەکرد ئێستا چۆن ئەبێ ب،پێی نیە

نەخێر خەبەرەکە وانیە بەڵکو دیسان نەفسە خراپەکەتان  فەرمووی -ملسو هيلع هللا ىلص- یعقوب

ت دەڵێین هەردووال ڕاس، فێڵێکی تری بۆ ڕازاندونەتەوەو فێڵتان لەبراکەتان کردوە

بۆیە ئەوان ڕاست  براکەیان دزی کرددەکەن براکانی ئەوەی کە بینیان ظاهیری 

گۆبون و درۆزن نەبون لەم خەبەرەیاندا یعقوبیش بەهەڵەدا نەچوە کەدەڵێ من 

کوڕی خۆی دەناسێت کە دز نیەو  لە حەقیقەتدا ؛ چونکەباوەڕم بەقسەی ئێوە نیە

ظاهیری قسەکەی  -ملسو هيلع هللا ىلص-دیقەت بدەنە ئەو حوکم دانەی یعقوب ،دزی ناکات

دەیانناسێت  ؛ چونکەری قسەیان لێ وەرناگرێتئەوان ڕاستە بەاڵم ظاهی

، بەاڵم ظاهیری ئیشەکەی بنیامین دزیە،ێکی باشنین سەبارەت بە براکەیانانکەکەس

دەزانێت  ؛ چونکەبەاڵم لێرەدا یعقوب ظاهیری ئیشەکەی ئەویش وەرناگرێت

سەنگاندنت بۆ اتە ئەصل ئەوەیە کەتۆ هەڵدز نیە و ئەصلی بنیامین پاکە وە بنیامین 

ڵک بەگوێرەی مەعدەنی ئەصلی خۆیان بێت نەک بەگوێرەی قسەی خەڵک خە

ئەوە باالی تۆ تەرازوبێت ،بێت تۆ کەسێک کە دەناسیت وا دەیناسیت کە باشە

 ئێ، سەنگی مەحەک بێت من دەیناسم هەزار قسەم بۆ بکەیت سودی نیە بەخوا

ڕم باسکەن من باوەی بۆمن هەرچی ئەڵێ!دزیکرد بینیامن خۆمان کاکەبەچاوی

یعقوب گومانەکەی لەشوێنی خۆیەتی بالجملة دەزانێت کوڕەکەی ، بەوشتە نیە

 ئەو دزنیە هەرچەندە خەبەری دزی بدرێت و شایەتی دزیشی لەسەر بدەن وە بێ

بڕۆ پرسیار  مرصمنەتانە پرسیار بکە لەخەڵکی  منەتانەش بەباوکیان دەڵێن بڕۆبێ

قوب بەرامبەر بە بنیامین هیچ لەمانە تصورو بیروبۆچونی یع، قافڵەکەبکە لە
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ئەمڕۆ بۆ منونە ، ئەمە بەڕاستی صیفەتێکی جوانە نەک وەک ئەمڕۆ، ناگۆڕێت

لەفیس بوک ڕەسمی هەر یەکێک لەئێوە ، لەفیس بوک کە زبڵ دانە اال ان یشاء هللا

ڵێ پارە دابرنێ دەیهێنێت لەگەڵ ئافرەتێکی زیناکار لەوالشەوە ڕەسمی کۆمە

پێکەوە لێکی بدەن خەڵکینە سەیری بکەن فڵنە کەس بزانە ڕەسمی هەموی بێنن 

 ئنجا سەد جنێوو قسەی سوکی پێ، خەریکی چیەو چی دەکات و چی ناکات

واتە خەڵکی سادەو ساویلکە ئەوەی کە  ،دەوترێت بەو پیاوە کە ئاگای لەهیچ نیە

 یرناکاتەوە یەکسەر جنێودان و حوکمە لە شت ناکۆڵێتەوەو بنئەقڵەو کەم دیکەم 

ر دەست پێدەکات هەقی نیە ئەو مەوزوعە ەدان و دابەزینە سەری ئامادەیە یەکس

بەو شێوازە نیە کەتۆ لێی حاڵی بویت ئەصلی قەزیەکە ئەوە نیە نا ئەو هەقی نیە 

کوڕی خۆی  یعقوب ئێستا کۆمەڵێ، ئەها شتێک دەبینێت یەکسەر حوکم دەدات

بل واتە ، دەڵێت ابدا دەن وە بەڵگەشیان بەدەستەوەیە واشهاتون شایەتی دە

مەعدەنی کوڕەکەی خۆی  ؛ چونکەئەوەی ئێوە دەیڵێن من باوەڕم پێی نیە

کوڕەکەی من دز نیەو دزی ناکات ئەم قسانە ، دەناسێت کە کورەکەی ئەو دزنیە

 دەزانێت کوڕەکانی پێشرت خراپەیان کردوە ؛ چونکەبەاڵم سودی نیە بۆ من بیکەن

بۆیە ئێستا کە ڕاستیش بکەن خۆ ظاهیری شرت چیان بەرامبەر بەیوسف کرد پێ

گومانی باشیان پێ ، قسەکەیان ڕاستە بەاڵم ئەو گومانی خراپیان پێ دەبات

نەخێر مەوضوعەکە بەو شێوازە نیە دیسان ئێوە شتێکی تر لەژێر  فەرمووی،نابات

 اتێ کەبراکەیان گیراتەماشا دەکەین ک بەڵێ، سەرتانا هەیە چیە خوا دەزانێت

ێک لەبراکەیان بکەن بڵێن وهللا برای ئێمە دزنیەو قەت دز نەبوە ئیلال نەهاتن دیفاع

لێک ڕوی دابێت دەبێت شتێک لەئارادا هەبێت ئەو جامی پادشایە ەلەدەبێ خ

کەوتبێتە ناو باری براکەمان ئەگینا برای ئێمە دز نیە نەچون دیفاع بکەن 

ن کە ئەمە دزی یەکسەر هاتن وتیا کەو دزنیە بەاڵمزانن ئەصل کەسێکی پاشکەدە
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بکات خۆ برایەکی تریشی هەبو ئەویش هەر دزی کرد کەواتە هاتن یەکسەر 

دەبنەوە دووبارە حوکمی خراپیان دا جا ئەو منونانە لەڕۆژگاری ئەمڕۆماندا 

خوانەکات شتێک بگوترێت ئەوکاتە گوێبگرە بۆ قسەی خەڵک هەریەکەی 

امین دز نەبو کەچی بنی،ۆی ترو بوهتانی تردروست دەکاتلەالیەکەوە دێت در 

نەک بەس بنیامینیان تۆمەتبار کردوتیان ئەگەر ئەو دزی کردبێ براکەشی دز بوەو 

 ز بوە.پێشرت د

هەرچیتان کردبێ لە بنیامین هەرچی  بەاڵم هەرچەندە کەئێوە{ َجِميل  فََصرْب  } 

ێت صربگرتنێک یعقوب دەفەرمو  ڕویدابێت ئەوەی لەسەر من پێویستە

بەاڵم چۆن ، خوای پەروەردگار یوئارامگرتنێک لەسەر قەضاو قەدەر 

  فََصرْب  َجِميل  } ئارامگرتنێک
 

صەبرێک دەگرم { َجِميًعا ِبِهمْ  يَأْتَِيِني أَنْ  هللااُ  َعََس  ۖ

صەبر دەگرم بەشکم خوای پەروەردگار هەرسێ کوڕەکانم پێکەوە بۆ ، بەئومێدەوە

براگەورەیەی تریشیان کەلەشەرمی باوکیان ئەو ، امینیوسف بنی، بگەڕێنێتەوە

خۆم دەبەمەوە یان باوکم  نەگەڕایەوە وتی من نایەمەوە تاوەکو یا براکەم لەگەڵ

بەاڵم صەبرێکی ئێستا صرب دەگرێت یعقوب ،بدات کە بگەڕێمەوە ئیزنم پێ

 یە:بێئومێدی نا هەندێ لەزانایان دەفەرموون دوو جۆر صرب هە

 .رجاءصرب مع الیەکەم:

 .صرب البهائمم:دووە

یت چی ن واڵخێک وشرتێک هەرچەندە باری لێ بنێصرب البهائم دولەڕوتا 

رۆڤی ئیامندار م، بژاردەی تری نیەهیچ هەڵ چونکە ؛بکات داماوە صەبر دەگرێت

ی ڕەحمەتی خوا دەکات ئەوە نیە بڵێیت چارم صەبر دەگرێت چاوەڕێ

ئەوەیە کەتۆ گەشبینیت دڵت گەشە  مەوزوعەکەنیە، مەوزوعەکە هیچ چارم نیە،نیە

کە صەبر دەگریت دەزانیت عاقیبەتی صەبرخۆشیە بەڕەحمی خوای گەورە 
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لەدەرسە کۆنەکانی پێشو باسامنکرد کاتی  ،هللا ن شاءإ عاقیبەتی صەبر ڕەحمەتە 

کەهاتنەوە الی باوکیان بە کراسە خوێناویە درۆینەکەی یوسف کەکراسەکەی 

بَْل } یعقوب فەرمووی، کە یوسف گورگ خواردین ئەی باو یوسفیان هێنا وتیا

ُ الُْمْستََعاُن َعىَل َما تَِصُفونَ  ( 18){ َسوالَْت لَُكْم أَنُْفُسُكْم أَْمرًا فََصرْب  َجِميل  َوهللاا

ی یەکەمی لەدەستدا خەبەریان بۆ هێنایەوە وتیان یوسف موصیبەتی یەکەم کە کوڕ 

لَْت } ،گورگ خواردی وتی بەخوا ئەمە  ئەو{ نُْفُسُكْم أَْمرًا فََصرْب  َجِميل  لَُكْم أَ بَْل َسوا

ُ الُْمْستََعاُن } فێڵێکە لەژێر سەری ئێوە دایە بەاڵم ئەوەی لەسەر منە صەبر دەگرم َوهللاا

خوای گەورە ،استعانە بەخوای لەگەڵ بووصەبری یەکەم  (18){ َعىَل َما تَِصُفونَ 

موصیبەتەی  ەم یارمەتیم بدات لەویارمەتی لەو دەکجێگای ئومێدی منەو داوای 

وەمی لەدەستدا هەمان شت دیسان و کوڕی د رە کەکەبەسەرم هاتوە ئەی لێ

صرب جمیل { بَْل َسوالَْت لَُكْم أَنُْفُسُكْم أَْمرًا فََصرْب  َجِميل  } صەبرێکی تر دەگرێت

تۆ سکااڵی خوا یت ئەوەیە کەتۆ ناڕەزایی لەقەدەری خوا دەرنەبڕئەو صەبرەیە کە

واتا سکااڵ نەکەیت لەئیشی خوا نەچیتە الی خەڵک بڵێی ، ۆالی خەڵک نەکەیتب

نابینی خوا چی لەمن کرد نابینی چیم بەسەر هات واتە وەک ئەوە وایە تۆ شکاتی 

زیەو بێ ئەدەبیە مرۆڤ ئاوا خوا الی خەڵکی بکەیت ئەمە صەبر نیە ئەمە بێڕێ

اڵمی دەداتەوە بەاڵم ت خوای گەورە وەمرۆڤ کە سکااڵ بۆالی خوا بکا،بکات

خەڵک ناتوانێت ، سکااڵی خوا الی خەڵک بکەیت تیادادەچیت و زەرەر دەکەیت

ش چاوی شت وەرە بیهێنە پێهەمان ،هیچ بۆتۆ بکات بەرامبەر بەخوای گەورە

یت صرب وا بڵێن گورگ خواردی ئێستا تۆ بڵێخۆت خۆشەویسرتین مناڵت ئا

کوڕەکە هەر برت گرت ئێستا وا دەکەم هەر صەدەگرم وداوای یارمەتیش لەخ

ت توخوا صەبری چیم نەگەڕاوەتەوە کەچی کوڕی دووەمیشت چوو ئێستاش ناڵێ

گرت من ڕەنج بەخەسار بووم چل ساڵە من لەخوا دەپاڕێمەوە چل ساڵە من 
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ی دووەمیشی چوو نا کوڕ  ،صەبرم گرت کەچی ئێستا من کوڕی دووەمیشم چوو

صەبرێکی جوان کەخوا لێم هەر صەبر دەگرم هەر دەفەرموێت صرب جمیل 

ستا سەیری موصیبەتەکە بکەن وای لێهات موصیبەتەکە زۆر واتا ئێ، ڕازیبێت

ەمیشی تیاچوو ڕۆی بو بەعبد و ی دو تر بوو لەسەر یعقوب قورسرتبوو کوڕ گەورە

رت بوە کەچی رجاء ی یعقوب و موصیبەتەکە بەقوەت، کرا بەکۆیلە لەواڵتێکی دوور

  فََصرْب  َجِميل  } فەرمووییادی کردوە یەکسەر ب بەڕەحمی خوا زدی یعقو ئومێ
 

ۖ 

کەواتە ئەزمە موصیبەت قەیران ناڕەحەتی تاتوند { َجِميًعا ِبِهمْ  يَأِْتيَِني أَنْ  هللااُ  َعََس 

تا موصیبەتەکە بەرەو ، ەحمەتی خوات توندترو زیاتربێتەجای ڕ بێت بار 

، شتد تنفرجأزمة أ  یاهللا  ن شاءإ بەرەو کۆتایی دەڕوات  ەگەورەتری بڕوات دیار 

ئەزمە تاوەکو قورس نەبێت خوای گەورە الی نابات بەاڵم بۆ ئەوکەسانە قورسی 

تاموصیبەتەکە قورسرت بێت لەسەریان ئەجرو  ؛ چونکەدەکات کە ئیامنیان پتەوە

س برای کە لەوانەیە هەمان دوو، گەورە ترەپاداشتیان الی خوای گەورە زیاترە و 

رە موصیبەتی کیان خوای گەو وشانی یەکرت بن یەکێی یەکرت بن هایەکرت بن خزم

یبتىل املرء  کی تریان موصیبەتی زۆر سوکزۆر قورسی بەسەر دەهێنێت و یەکێ

کە ئیامنی پتەوبێت ،مرۆڤ تاقیدەکرێتەوە بە ئەندازەی ئیامنەکەی عىل قدر دینه

ئیامنیشی الواز بوو بەاڵو موصیبەتەکەی بەاڵو موصیبەتەکەی گەورە دەبێت کە 

صەبر گرتن و  کەواتە دوای چل ساڵ ،دەفەرموێت -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەر  وک دەبێتبچ

دوعا کردن تائێستا ظاهیری خوای گەورە وەاڵمی نەداوەتەوە ئێستا موصیبەتێکی 

یان لە ئومێد  تریشی بەسەر هات وای لێنەکرد یعقوب کۆڵ بات لە دوعا کردن

لەبیدایەتی { َجِميًعا ِبِهمْ  أْتِيَِنييَ  أَنْ  هللااُ  َعََس } فەرموویوای ئەوە بون بەخوا نا د

لە قیمەی موصیبەت صربو رجاء صربو رجاو ئومێد  موصیبەت صربو استعانة

ر نزیکەو دەرگای ڕەحمەت ی گەورە کە ئومێدی وایە دەرگای خێبون بە خوا
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یەم بەخوا اجەبۆیە دەفەرموێ من ئەو ر  ﴾83﴿{ الَْحِكيمُ  الَْعلِيمُ  ُهوَ  إِناهُ } دەکرێتەوە

خوای  ؛ چونکەێنێتەوەخواهەیە کە هەرسێ کوڕەکەم بۆ بگەڕ یەو ئەو ئومێدەم بەهە

، ۆمن خێرە یوسف بیگەڕێنێتەوەت چی بە زانایە خوای گەورە باشرت دەزانێگەور 

باشرت ا خۆی زاناترەو نەیگەڕێنێتەوە بنیامین کوڕەکەی تریانم خو ،خاتدوای

وای گەورە کردوێتی دەزانێت چی بۆم باشە الحکیم کار لەجێیە ئەوەیە کەخ

ئەی پێش  -ملسو هيلع هللا ىلص-ش پێغەمبەری خۆمانە یوسف پێ،هەمووی لەجێی خۆیەتی دانایە

سەری هات لەدونیا خۆی و باوکی عیساو موساشە بەاڵم ناڕەحەتیەک بە

ش ەوە لەپێەتە بەرزی کردونەتفەتیان خوارد بەاڵم خوای گەورە بەو موصیبخە

بەباوکی و پێی بەخۆی موساوە کەچی تا ئەمڕۆش هەمومان چەن سەر سامین 

وەتا ڕۆژی قیامەت بزانە خوای گەورە ئەن ئەو باوک و کوڕە خۆشامندەوێچەنێک 

چۆن بەرزی کردنەوە وەکو باسیشامن کرد ئەوە بەس پاداشتی دونیایە ئەی 

 .گەورەقیامەت زۆر گەورەترە ئەجرو پاداشتیان الی خوای 

َٰ َعْنُهْم َوَقاَل يَا أََسَفىَٰ َعََلَٰ يُ  ْت َعْيَناُه ِمَن الُْحْزِن َفُهَو َوتََوَلَّ وُسَف َوابَْيضَّ

 ﴾ 84كَِظيم  ﴿

ئەو مەشهەدە بێنە پیش چاوی خۆت ئێستا کوڕەکان هەمویان جگە 

قڵ کرد بۆ باوکیان ەیان نمرصالی باوکیانن خەبەری  لەکوڕەگەورەکە گەڕاونەتەوە

 ت باس بکرێتو برای تریان نەهاتنەوە لەگەڵیان ئەو موصیبەتە گەورەیە کەبۆ کە د

َٰ َعْنُهْم َوقَاَل } زە چی بکات شنت تەواو تایەکسەر پشتی تێکردن و جێی هێ{ َوتََولا

و مناقەشەی چیان لەگەڵ بکات لەومەی چیان بکات چۆن دەبێت وابێت بۆ 

شنت شتی تێکردن و جێی هێەمانە هیچی سودی نیە بۆیە پ.. ئ.تان هێشت وجێ

واتە خەمی ، ئەی داخەکەم بۆ یوسف{  يُوُسَف يَا أََسَفىَٰ َعىَلَٰ َوقَاَل } فەرمووی
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خەبەری بنیامینی بۆ  ؟ی بۆهاتوەبۆ ئێستا خەبەری کێ !وسفگەورەی من بۆ ی

هاتوە کە کرا بەکۆیلە بەتۆمەتی دزی گیراوە وەکوڕەکەی تریشی ماوەتەوە ئێستا 

نەچۆتەوە موصیبەتی دوانەیە کەچی ئەو یوسفی هەربیر  موصیبەت موصیبەتی ئەو

الی ئەو موصیبەتی یوسفە بۆیە یەکسەر دەفەرموێت داخی گەورەی من بۆ گەورە 

 .ف کە یوسفم لەدەست چووخەفەتی گرانی من لە یوس،یوسف

ْت َعيَْناُه ِمَن الُْحزْنِ }  ، سپی بوو -ملسو هيلع هللا ىلص-واتە هەردوچاوی یعقوب { َوابْيَضا

 بەهۆی خەفەتخواردن و، داڕەشاییەک هەیە لەناوەڕاستی چاو مان دەزانین هەمو 

هەردووچاوەکانی ، گریانەوە ڕەشایی چاوی نەما لێڵ بوو بەرەو سپی ڕۆیشت

یعقوب ، کوێرتان بینیوە ڕەشایی چاوی نامینێت هیچ نابینێتمرۆڤی ، سپی بوون

ئەوەندە گریاو کوێر بوو کە ئەو خەفەتە گەورەیەو ئەو هەواڵە ناخۆشەی بۆهات 

 .تدا هەردوو چاوەکانی لەدەس بەهۆیەوەتاقەتبو ئەوەندە بێ

ظیم ە خواتەوە کەبەاڵم زۆر خەفەتەکەی خۆی د ﴾84﴿{ فَُهَو كَِظيم  } 

ێ هاواربکات و لەخۆی بدات ناچێت شەڕ ەرینابڕێت ناچدەیشارێتەوە د

بەخەڵک بفرۆشێت نایەوێ أصال مناڵەکانیشی بێتاقەت بکات بەس لەناخی 

خۆیدا وەک بڵێیت جەرگی خۆی خواردۆتەوە ئەمەش صیفەتێکی ئاساییە 

مرۆڤ کە موصیبەتێکی پێ دەگات بێتاقەت بێت بگری و خەفەتی پێ ، مرۆڤدالە

، ە مرۆڤ وەک کوردەواری دەڵێت گۆشت و خوێنەبخوات شتێکی ئاسایی

و کەیەکێ لەنەوەکانی مرد دەستی  کە ئیرباهیمی کوڕی مرد -ملسو هيلع هللا ىلص- پێغەمبەری خوا

ەوە بۆیە لەکاتی موصیبەت مرۆڤ بگری یا بێتاقەت بێت ئ -ملسو هيلع هللا ىلص-کرد بەگریان 

شتێکی ئاساییە ئەوەنەبێ بڵێین چۆن دەبێت موسڵامن بگری چۆن دەبێت 

ئێ بۆ مەگەر تۆ چیت خۆ ئاسن نیت مرۆڤیت مرۆڤیش ، ێتموسڵامن بێتاقەت ب
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کظیم واتە کە خەفەت و بێتاقەتی ، بێتاقەت دەبێت و وە خەفەتباریش دەبێت

 .خۆی دەشارێتەوە

ِ تَْفَتأُ تَْذكُُر يُوسُ  ا أَْو تَكُوَن ِمَن الَْهالِِكنَي َقالُوا تَاّلِلَّ َف َحتَّىَٰ تَكُوَن َحرَض 

﴿85 ﴾ 

ِ تَْفتَأُ تَْذكُُر يُوُسَف }  کە بینیان باوکیان ئاوا بەبێتاقەتی جێی هێشنت و { قَالُوا تَاهللا

و کوێر بو دەستی کرد بەگریان و وە زۆر خەفەتی خوارد وە هەردوو چاویشی 

ێند بەخوا ئەی باوکە تۆ بەردەوام یادی سو تەواو چاوەکانی لەدەستدا وتیان 

یوسف ، یوسف دەکەیت ئەی باوکە موصیبەتی ئەمڕۆمان موصیبەتی یوسف نیە

تۆ ، ئەوە چل ساڵە گورگ خواردوێتی تیاچوو جارێ موصیبەتی دووبرای ترمانە

وازناهێنیت ئەی باوکە چل  بەردەوام ئەی باوکە یادی یوسف ئەکەیت بەردەوامیت

 دەکەیت و لەیادت ناچێت بۆی ئەگریت و بێتاقەتیت بۆی فساڵە تۆ یادی یوس

چاوەکانت لەدەستدا وات لێدێ  ا وات لێهاتئەی باوکە هەت{ َحتاىَٰ تَُكوَن َحرًَضا}

الشەشت لەدەست دەدەیت الواز بویت زەعیف بویت بێتاقەت بویت پشتت 

دێت بەجارێک یان تۆ کۆتاییت پێ﴾85﴿{ ِمَن الَْهالِِكيَ تَُكوَن أَْو } چەماوەتەوە

بەڵێ یعقوب هەردووچاوی لەدەستداو ، دەمریت نەک هەر الوازو نەخۆشبیت

وتی چاوەکانم  ؟ریان لێکرد بۆوات لێ بەسەرهاتاپشتیشی چەمابۆوە پرسی

لەدەستدا بۆ یوسف پشتیشم چەمایەوە بۆ بنیامین دوو موصیبەتی گەورە کە 

 .بەسەری هات

َا أَْشكُو بَثيي َوُحْزِِّن  ِ َما اَل تَْعلَُموَن َقاَل إَِنَّ ِ َوأَْعلَُم ِمَن َّللاَّ  إََِل َّللاَّ

﴿86 ﴾ 
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َا أَْشُكو بَث ي َوُحْزِِّن إَِل هللااِ }  ەکانی لەومەی دەکەن ئەی باوکە بۆ کوڕ { قَاَل إمِنا

و بێتاقەت بونەت وا لەخۆت دەکەیت بۆ وا بەسەر خۆت دەهێنیت ئەم گریان 

ۆ هیچی تر باسی یوسف بکەیت یوسف وەهەروەها نابێ تلەچی نابێ وابیت،

َا أَْشُكو بَث ي َوُحْزِِّن ِإَل هللااِ } ڕۆی تەواو کۆتایی پێهات من یعقوب فەرمووی { إمِنا

بۆالی ئێوە ناکەم من تەنها سکااڵی خۆم حاجەتی خۆم بۆالی خوا بەرز  سکااڵ

ی دەکەمەوە بثي واتە همي وحاجتي پێداویستی خۆم و داواکاری خۆم وە خەفەت

حەقی منتان چیە ، خۆم بۆالی خوا بەرز دەکەمەوە بەتەنها بۆالی کەسی تر نا

نەهاتوم داوا  بۆتان نیە لەومەی من بکەن بۆتان نیە گلەیی لەمن بکەن خۆمن

لەئێوە بکەم خۆ من نەهاتوم رجای رەحمەتی ئێوە بکەم خۆمن نەچوم سکااڵ الی 

من )ی خوا دەکات مرۆڤی موسڵامن ئاوایە سکااڵی خۆی بۆال  ،خەڵک بکەم

واتە  (شکى الخلق ال هللا وصل ومن شکى الخالق ال الخلق انفصل

بۆالی خوا بکات ئەوە خوای گەورە دەیگەیەنێ بە  کوای خلقەهەرکەسێ ش

 .ئەنجام بەاڵم تۆ سکااڵی خوا الی خەڵکی بکەیت تیادادەچیت

ِ َما اَل تَْعلَُمونَ }  من شتێک  ب دەفەرموێتبۆیە یعقو ﴾ 86﴿{ َوأَْعلَُم ِمَن هللاا

، دەزانم لەخواوە زانیاریەکم پێیە لەخواوە خوا بەجۆرێک دەناسم کە ئێوە نایناسن

ئەوەنەی من خوای خۆم بناسم ، زانیارییەکم هەیە کەخواپێی بەخشیوم ئێوە نیتانە

ی من خوای خۆم بناسم دەرگای ڕەحمەتم لێدەکاتەوەو نەئەوە،بێئومێدم ناکات

ئێوە نازانن ئێوە جاهیلن ئێوە خوا وەکو من ناناسن ، ەکاتلەو قەیرانە ڕزگارم د

لەخوا داواکات و پشت بەخوا من عیلم و یەقینم هەیە کەهەرکەسێ بەردەوام 

خوای گەورە بەدەستی خاڵی ، ببەستێ و شکوای خۆی بۆالی خوا بکات

کەزۆر دوعا ،بۆیە لەومەی من مەکەن کەزۆر داوا لەخوا دەکەم، نایگەڕێنێتەوە

پەڕیبێت من بێ ئومێد باچل ساڵیش بەسەر قەضیەی یوسف تێ دەپاڕێمەوەدەکەم 
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اسم کێیە ئێوە نازانن ئێوە بۆتان نیە نیم لەڕەحمەتی خوا من خوای خۆم دەن

 .لەومەی من بکەن ڕەخنە لەمن بگرن بۆچی وا دەکەیت

ِ َما اَل تَْعلَُمونَ }  ەوان یعقوب چی دەزانی ئەوەی وا ئ﴾ 86﴿{ َوأَْعلَُم ِمَن هللاا

ای خۆی دەبرد کەخوای گەورە نەیاندەزانی؟ یعقوب ئەو گومانە باشەی بەخو 

ئەو گومانە ، بکات خوای گەورە وەاڵمی دەداتەوەت هەرکەسێ داوای لێدەزانێ

ناڕەحەتیەک دوو خۆشی  باشەی بەخوای خۆی هەبوو کە لن یغلب عس یسین

انکاری بێ و خوای مادام ناڕەحەتی بەسەر هاتوە ئیلال دەبێت ئاس، نابەزێنێت

سبحان هللا لەو ئیامنە وە لەو یقینەی کە  ،گەورە لەو موصیبەتە ڕزگاری دەکات

دوای ئەو هەموو موصیبەتە بەردەوامە بێ ئومێد نەبوە وە لەدوعا ،یعقوب هەیەتی

ئێمە کەحاجەت و ، نەکەوتوە وە بە پەلەش نیە چل ساڵ هەر بەردەوامبیت

ن ڕۆژێک دوڕۆژ حەفتەیەک مانگێک داواکاریەکامن دەبێت لەخوای خۆما

بەاڵم یعقوب بەرامبەر ، نەبو تەواو بەخوا هیچ بێئومێدمدومانگ دوعا دەکەین 

نزیکەی حەڤدە هەژدە ساڵ نەخۆشیەکی  -ملسو هيلع هللا ىلص-ئەیوب ،خوای گەورە وانەبوو

 ؛ چونکەشەرمی دەکرد داوا لەخوا بکات شیفای بدات، گرت خراپرتین نەخۆشی

دەیزانی هەر داوا بکات  ؛ چونکەەشساغیدابوممن لە لزۆر دەیوت سااڵنێکی 

ت خوای یعقوب دەزانێ، رە یەکسەر وەاڵمی دەداتەوە و شیفای دەداتخوای گەو 

ە دەشزانێت کە چل ساڵە وەاڵمی و ، گەورە وەاڵمی دەداتەوە بەس بە پەلە نیە

بۆیە ،بێئومێد بوبێ لەڕەحمی خوا نەخێرئەمام بڵێی ، نەداوەتەوە بێ حیکمەت نیە

مامنان نابێت گو ،ی خوانابێ بێئومێدبین لەڕەحمەت، ئێمە بەپەلەبین لە دوعا نابێت

عبدهللا ی کوڕی موبارەک ڕەحمەتی خوای گەورەی ، خراپ بێت بەرامبەر بەخوا

 ،لێبێت دەفەرموێت لەڕۆژی عەرەفە لەعەرەفات کەخەڵک دوعا دەکات هەمووی
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یت لەهەموو کەس دەفەرموێت سوفیانم بینی وتم کێ دەبین، حاجی دوعا دەکەن

وتی خراپرتینی کەس بەبیرو بۆچونی من ، اخراپرتبێت لەناو ئەو هەموو حاجیانەد

کەخوای گەورە وەاڵمیان ناداتەوەو دوعاکانیان قبوڵ وابزانێت ئەو کەسەیە 

 .نابێ ئەو گومانە خراپە بەخوای خۆت بەریت، ناکات

ِ َما اَل تَْعلَُمونَ }  واتە لەم ئایەتە ئەوە فێربوین کە ئێمە کە﴾ 86﴿{ َوأَْعلَُم ِمَن هللاا

هەمیشە شەکوای خۆمان بۆالی خوا بەرز بکەینەوە بەفەقیری مەچۆ الی خەڵک 

واتە تۆ شکات ، بەخوا وەزعامن زۆر خراپەو بەخوا ئاواو ئاواینبالڵێیتەوەو 

لەجیاتی ئەوەی ، لەخوا دەکەیت الی فڵنە کەس خوای گەورە فەقیری کردوم

 إِِّن   رَب  } :قال تعال، ڵی خۆت بکەیت کەتۆ چیت و چیتحاالی خەڵک باسی 

ئەو خێرو بۆ خوایە من  [25 ،24: القصص]{ (24) فَِقي   َخْي   ِمنْ  إِيَلا  أَنْزَلَْت  لاَِم 

توشی نەخۆشیەک ،داوا لەتۆ دەکەم موحتاج و فەقیرمبۆت دابەزاندوم تۆ  بێرەی

ە بەس داوا لەخوا بکە نەک لە بەسەر هاتو بەاڵیەکت ، ت بەس داوا لەخوا بکەیبو

 .خەڵک

 

 ِ ُسوا ِمْن يُوُسَف َوأَِخيِه َواَل تَْيأَُسوا ِمْن َرْوحِ َّللاَّ إِنَُّه  ۖ  يَا بَِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

ِ إِالَّ الَْقْوُم الْكَاِفُروَن ﴿   ﴾87اَل يَْيأَُس ِمْن َرْوِح َّللاَّ

دوعا دەکەم و هیچی تر نەچوو بێئومێد دانیشێت و یان بڵێ بەس  -ملسو هيلع هللا ىلص-یعقوب

ُسوا ِمْن يُوُسَف َوأَِخيهِ يَا } نا ئەی ڕۆڵەکانم هەسنت :فەرمووی{ بَِنيا اْذَهُبوا فَتََحسا

وبەهێدی و بڕۆن زۆر بەنەرمی  ،وێنەی کە براکانتانی لێیەبڕۆن بۆ مرص بۆ ئەو ش
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ئەی بۆ ،قڵنەو بە حەکیامنە لە یوسف و لەبراکەی لەبنیامینهێمنی و بەعا

 ؟ەرموو لە براکەی تریشتاننەیف

بڕۆن بگەڕێن ، بژاردەی خۆی ماوەتەوەو نەگەڕاوەتەوەئەو بە هەڵ چونکە 

چوە خڵەفاوە بڵێن ئەوە چیە باوکامن تێکانی تر سبحان هللا لەوەیە ئێستا کوڕەک

لە  مرصبچین لە؟یوسفی چی چاوی لەدەستدا لەوەیە عەقڵیشی لەدەست دابێت

لە یوسف و براکەی بڕۆن بگەڕێن  ؟ڕێینیوسف بگەڕێین چۆن لە یوسف بگە

ن إ دیەوە مەگەڕێن بەدوایدا بەڵکو بەئومێدەوە بگەڕێن دەیاندۆزنەوە بەاڵم بە بێئومێ

 هللا شاء

ِ إاِلا الَْقْوُم الَْكاِفُرونَ  تَْيأَُسوا ِمْن َرْوِح هللااِ اَل وَ }   ﴾87﴿{ ِإناُه اَل يَيْأَُس ِمْن َرْوِح هللاا

دووجۆر گەڕان  چونکە ؛ە ڕەحمی خوا لە دەرگای خێری خواوە بێئومێد مەبن ل

ئومێدت وایە کەخوای  (بالخیر تجدوه )تفائل گەڕانێک هەیە تۆ گەشبینیت، هەیە

گەڕانێکیش هەیە کە تۆ هەروا دەگەڕێیت ئەمرت  ،بەزایە نادات تگەورە گەڕانەکە

ودسیدا لە حدیثێکی ق پێ کراوەو هەر دەگەڕێیت دەنا ئومێدت نیە خوای گەورە

((،...أَنَا ِعْنَد ظَني َعْبِدي ِِّب ...)) :موێتر دەفە
(11)

دەفەرموێت من الی گومانی  

گومانت وابێ خوا لێت ، پێم چۆن گومانم پێ ببات ئاوای بۆ دەکەمەم عەبدەک

گومانت وابێ خوای گەورە لەو موصیبەتە ، خۆش ببێت وهللا لێت خۆش دەبێت

بەخوا  یش بەخوا بەریتمانی شەڕگو ، ڕزگارت دەکات وهللا ڕزگارت دەکات

ات تەواو من تیا چوم تەواو جارێکی تر من ڕزگارم نابێت دەی خوا ڕزگارت ناک

د مەبن می خوا بێئومێبێئومێدمەبن لەڕەح،گومانی باش بەخوا بەرن، دڵنیابە

 .لەوەی کەخوای پەروەردگار ئەو بەاڵو موصیبەتەتان لەسەر ال دەبات

 

(.2675رقم  2061 /4( ومسلم )7405رقم  384 /13لبخاري )ا متفق عليه: -(11)  
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ِ إاِلا الَْقْوُم الَْكاِفُرونَ  إِناُه اَل يَيْأَُس ِمنْ }  وەکەس بێئومێد نابێت  ﴾87﴿{ َرْوِح هللاا

پەروەردگار ئیلال قەومێک نەبن کە کافرن ئەگینا مرۆڤی لە ڕەحمەتی خوای 

کەواتە بێئومێد بون ، ئیامندار نابێت لە ڕەحمەتی خوای گەورە بێئومێدبێت

تاوانت کردوە ، یەخوای گەورە صیفەتی کافرە صیفەتی موسڵامن نڕەحمی لە

، ی خواەتبێئومێد نەبیت لەڕەحم ئەگەر بەقەدەر پڕایی زەوی تاوانت کردبی

خراپرتین نەخۆشیت هەبێت ،تی بگەڕێرەوە بۆالی خوا لێت خۆش دەبێتبەڕاس

توشی ، بیئومێد مەبە لەڕەحمەتی خوائومێدت وابێت خوا شیفات بۆ دەنێرێت

ەڕەحمەتی خواهەوڵ بدە اها قەیران و قەرزو فەقیری بویت بێئومێد مەبە ل

 :فەرمووی

ُسوا ِمْن يُوُسَف َوأَِخيِه َواَل }  بڕۆن بگەڕێن { تَْيأَُسوا ِمْن َرْوِح هللااِ اْذَهُبوا فَتََحسا

؛ ە بەرە دەبێ هەوڵ بدەیت بەاڵم ئومێدیشت بەڕەحمی خوابێتئەوە هۆکار گرتن

ای خێری خوا بەڕاستی کەس بێئومێد نابێت لە ڕەحمەتی خواو لەدەرگ چونکە

ئەگینا قەومی ، ئیلال قەومێکی کافر نەبن ەکەلەکاتی موصیبەت لێت دەکاتەو 

کەواتە زۆر ترسناکە ، موسڵامن نابێت بێئومێدبێت لە ڕەحمەتی خوای پەروەردگار

 اَل  أَنُْفِسِهمْ  َعىَل  أرَْسَفُوا الاِذينَ  يَاِعبَاِديَ  قُْل } لە ڕەحمی خوا موسڵامن بێئومێدبێت

نُوَب  يَْغِفرُ  هللااَ  إِنا  هللااِ  رَْحَمةِ  ِمنْ  اتَْقنَطُو  { (53) الراِحيمُ  الَْغُفورُ  ُهوَ  ِإناهُ  َجِميًعا الذ 

بێئومێدی لەڕەحمی خوا لەتاوانە گەورەکانە وە لەصیفەتی  [54 ،53: الزمر]

گەش بە هەمیشە بەورە دڵ  بین بە هەمیشەتۆی موسڵامن هەمیشە گەش،کافرەکانە

اهیوات هەبێت کەخوای گەورە لەگەڵتەو یارمەتیت دەدات بەفریات بە هەمیشە ب

دەکات لە تەنگ و چەڵەمە بەاڵم دەست بەهۆکاریشەوە بگرە دەکەوێت وڕزگارت 

 اَل  َحيْثُ  ِمنْ  َويَْرزُقْهُ  َمْخرًَجا لاهُ  يَْجَعل هللااَ  يَتاقِ  َوَمن} تەقوای خوای گەورە بکە

هەر تۆ تەقوای خوای گەورە بکەیت خوای گەورە [3 -2 :الطالق] يَْحتَِسُب 
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یشدا گیرت خواردبێت و دوو بەردی کەپسدەرچەیەکت بۆ دەکاتەوە ئەگەر لەنا

دەکاتەوەو دەرچەیەکت بۆ دەکات بەس تەقوای  بۆت لێکئیلال خوای گەورە 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-کەواتە تێگەیشتین یعقوب ، خوا بکەو ڕولەخوابەو داوا لەخوا بکە

ری بەسەرهات موصیبەتەکەی پێشوتری قورسرت کرد موصیبەتێکی گەورەی ت

گەشتی یەکەم بەخۆشی هاتنەوە  مرصدبۆ کوڕەکانی دوو گەشتیان کر ، لەسەری

چی پارەشیان دابو پێی ئەوەشیان بۆ  ئەوەتاسەرەڕای خواردنەکەی کەهێنابویان

 یشبەاڵم گەشتی دووەم بەدڵ ناخۆشی گەڕانەوەژیان، گەڕێندرایەوە دڵخۆشبون

 مرصکە ئێستا بەرەو  ،ەاڵم با بزانین گەشتی سێیەم بەچی دەگەڕێنەوەب، ئاوایە

 ەم ناخۆشیو یەکەم گەشت خۆشی بوو دو ، دەڕۆن بزانین بەچیەوە دەگەڕێنەوە

 دامئا لە خۆشیدابیت، ان مع العس یسا ؛ چونکەسێیەم دڵنیابن خۆشیە بوو

اخۆشیت بەاڵم کەن، ناخۆشیت بەسەریەت، وامەزانە خۆشی بۆ کەس تا سەربێت

ئەوەش لە ڕەحم و فەضلی  ،هللا اءن شإ بەسەرهات دڵنیابە خۆشی بەدواوەیە 

خوایە دوو خۆشی ئنجا ناخۆشیەکیان لە نێواندایە نەک دوو ناخۆشی خۆشیەکی 

سەیرە بەالی کە کوڕەکانی دەنێرێتەوە بۆ ئەوەی لە یوسف بگەڕێن، لەنێواندابێت

بەس بابزانین ؟بۆچی بگەڕێین مرصوە لە  کوڕەکانەوە گەڕان لە یوسف

دەگەڕێن بزانین دیسان وەصیەتی یعقوب چیەو  وسفلە یوەکەدەگەڕێنەوە ئەوێ 

 .مرصوە بە چ شێوازێک قسە بکەن لەگەڵ عەزیزی  چۆن بڕۆن

ُّ َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة  َنا َوأَْهلََنا الْضُّ َفلََمَّ َدَخلُوا َعلَْيِه َقالُوا يَا أَيَُّها الَْعِزيُز َمسَّ

ْق عَ ُمزْجَ  ِقنَي  ۖ  لَْيَنا اٍة َفأَْوِف لََنا الْكَْيَل َوتََصدَّ َ يَْجِزي الُْمَتَصدي ِإنَّ َّللاَّ

﴿88 ﴾ 
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کوڕەکان بەقسەی باوکیان کرد و چی پارەیەک شتێکیان هەبو لەگەڵ خۆیان 

دیسان بارێکی تر بەژمارەی کوڕەکانی  مرصهەڵیانگرت بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ 

 مانجی گەورەی ئەمجارەیان گەڕانە لە یوسفلەخواردن بکڕن بەاڵم ئا

 .وڕزگارکردنی براکەیەتی

چونە  مرصلە، مرصئەوانیش کەوتنە ڕێ تاوەکو گەیشتنە { َدَخلُوا َعلَيْهِ فَلاَما } 

وتیان { ي َها الَْعِزيزُ قَالُوا يَا أَ } کە چونە ژورەوە بۆالی یوسفالی یوسف جا کاتێک 

شتەکانی کەئەی ئەوکەسەی  ،عیزەت ئەی کەسی بە دەسەاڵت و مەکانەت و

َنا َوأَْهلَنَا الض   } لەبەر دەستی تۆیە مرص ئێمە حاڵی خۆمانت بۆ باس { َمسا

ئێمەش و کەسوکاریشامن واتە هەموو عەشیرەمتان هەمومان توشی ، دەکەین

َوِجئْنَا ِبِبَضاَعة  } وهەژاری و نەداری بوین و حاڵامن زۆر خراپەئەوپەڕی برسێتی 

وە ئەمجارە هاتوین بۆالی تۆ بە بەهایەک هاتوین کەزۆر کەم کەڵکە هیچ { اة  ُمزْجَ 

ئەصلەن بۆ فڕێ دان باشە ئەوەی ئێمە هێناومانە بۆتۆ تا  ،قیمەتێکی وای نیە

ۆمنونە کەلوپەلێکی تریان گەمنی پێ بکڕین لەوەیە ئەوکات خۆ پارە نەبوبێت ب

 والحاصل ئەوشتەی کەبردیان ،بردبێ بۆمنونە جلیان بردبێت گەمنیان پێ کڕیبێت

ەم بوو وە بەسود نەبوو هیچ نیە ئێمە خۆمان تا گەمنی پێ بکڕن هیچی وانەبو ک

 دانی پیادەنێین بەاڵم سەرەڕای ئەوەش داوامان لەتۆ ئەوەیە ئەی پیاوی گەورە

بەتەواوی تۆ وەکو جاران بارەکەمان بۆ پڕبکەرەوە و بەتەواوی { َكيَْل فَأَْوِف لَنَا الْ }

شایستەی ئەوەنیە تۆ بەتەواوی حەقامن  واتە ئەوەی ئێمە هێناومانە ،نەرێبان

بەاڵم پێامن وتی خۆمان و خێزامنان و کەسوکارمان توشی ،بدەیتێ کەمە هیچ نیە

ر ئەوە داوات لێ ئەکەین فەقیری و نەداری زۆر بوین بەتەواوی شەکەت بوین لەبە

لەتۆ دەکەین کە  ە بەاڵم داواتۆ بە یەکسانی لەگەڵامن نەکەی ئەوەی ئێمە هیچ نی

 کامل بەتەواوی دیسان بارەکەمان پێبدەی لەبەرامبەر ئەوشتەی ئێمە هێناومانە
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ْق َعلَيَْنا } ِقيَ  ۚ َوتََصدا َ يَْجِزي الُْمتََصد  ئێمە داوات بەاڵم ئەوەی ﴾88﴿{ إِنا هللاا

کە لێدەکەین صدقەیە خێرە ئەو چاکەیەمان لەگەڵ بکە ئەو ئیشەمان لەگەڵ ب

جارانی پێشو ، ئەمجارەشیان گەمنامن بدەرێ وەکو جارانی پێشو کە دەتدا پێامن

ئەوان کوڕە پێغەمبەرن دەزانن کە ، قیمەتی گەمنەکەمان پێبو ئەم سەفەرە پێامن نیە

بەاڵم نەیانوت ان ، اکەکەی بەزایە ناچێتچاکەیان لەگەڵ بکات چ مرصعەزیزی 

قورئانیە لەدیدی کوڕەکانی  دەستەواژەدیقەت بدەنە ئەم  هللا یجزیک عىل صدقتک

 یعقوب 

کە یوسفە کەسێکی کافرە لەسەر دینی ئەوان نیە ئەوان  مرصعەزیزی  -ملسو هيلع هللا ىلص-

جارێ ئەوان هەر وا  مرصو ئەهلی مرص نازانن ئەمە یوسفی برایانە وە پادشای 

ئێستا بۆ ئەوەی توشی درۆ نەبن وەتوشی ، ەکەن کافرن و دینیان کوفرەتصور د

ریضیش واتە تۆ ئسلوبێک ارۆش نەبن معاریضیان بەکارهێنا مععەقیدەیەکی د

لەقسە بەکار دەهێنیت کەخۆت لەدرۆ دەپارێزیت وەخۆشت ڕزگار دەکەیت لە 

ەکاران وتیان دڵنیابە کەخوای گەورە پاداشتی چاک، مەوقیفەکەو درۆش ناکەیت

زی نەیانوت خوا پاداشتی تۆ ئەداتەوەچونکە لەبیروڕای ئەواندا عەزیدەداتەوە 

ئەگەر ، دەداتەوە واتە چۆن خوای گەورە پاداشتی کافرموسڵامن نیە کە مرص

وتبایان خوا پاداشتی تۆ ئەداتەوە ئەوان شتێکیان دەوت کە پێچەوانەی عەقیدەی 

بەبەڵگەی قورئان و سونەت کەسێک موسڵامن لەعەقیدەی موسڵامندا ، خۆیانە

خوای گەورە پاداشتی بۆ دونیا ، نەبێت بۆ قیامەت پاداشتی نیە لەالی خوا

کافریش دەداتەوە لەشساغی دەکات ماڵ و سامانی پێدەدات زۆر پێداویستی بۆ 

ئاسان دەکات ئەوە بەشەکەیەتی لەدونیا بەاڵم بۆ قیامەت هیچی نیە بۆیە بۆ ئەوەی 

و درۆ نەبن معاریضیان بەکار هێنا لێرە دیقەت  یخیالفی عەقیدەی هەم توشی

 بدەنە چەند شتێک:



 
يوسف عليه السالم تەفسیری سوڕەتی 190  

 

ِقيَ نا ِإ } یەکەم: َ يَْجِزي الُْمتََصد  ئەوە هامنان دەدا کە ئێمە لە چاکەکردن بین { هللاا

با دڵنیا بین خوای گەورە پاداشتی چاکەکاران  ؛ چونکەو خێرو صدقە بکەین

لەگەڵ خەڵک بکە بەئومێدی ئەوەنا ئەوکەسەی چاکەت دەداتەوە واتە تۆ چاکە 

دی ئەوەی کە خوای گەورە پاداشتت لەگەڵ کردوە پاداشتت بداتەوە بەڵکو بەئومێ

َا} بداتەوە : اإلنسان]{ (9) ُشُكوًرا َواَل  َجزَاءً  ِمنُْكمْ  نُِريدُ  اَل  هللااِ  لَِوْجهِ  نُطِْعُمُكمْ  إمِنا

چاکەیەکی کرد خالصا بۆ خوا بیکات داوای پاداشت ئەمەش اخالصە مرۆڤ  [9

ە پاداشتت خوای گەور  ؛ چونکەو سوپاس و چاکە لەبەرامبەرەکەی نەکات

هەقی ئەوەت ، دەداتەوە ئەی چاکەکار کەتۆ بۆ خوای بکەیت هەقت نەبێت

نەبێت ئەکەسەی چاکەت لەگەڵ کرد چاکەی لەگەڵ نەکردویتەوە گوێی پێمەدە 

بۆ ئەوەی بکە کە خوا ، ڵی مەکە چاکەت لەگەڵ بکاتەوەئەصلەن بۆ ئەوەش لەگە

 زای وەردەگریت.ەپاداشتت بداتەوە وە دڵنیابە ج

ە دێت )الزلة توجب ە ئەو زەلیلیەی کەتوشی خاوەن زەللدیقەت بدەنم:دووە

ەو هەڵە گەورەیە بون کەبەرامبەر بەیوسف لالذلة( بەهۆی ئەوەی کەتوشی ئەو زەل

لێی دەپاڕێنەوەو  ،رە زەلیلی کردون لەبەردەم یوسفکردیان ئێستا چۆن خوای گەو 

کەمان لەگەڵ بکەیت داوای لێدەکەن تصدق علینا بەشکو خێرمان پێبکەیت و چا

هەڵەیەکیان بەرامبەری  ازانن ئەوە ئەو کەسەیە کە ئەوان چو یارمەتیامن بەیت ن

بەت کەواتە دڵنیابە کەتۆ هەڵە بکەیت و پێچەوانەی شەرعی خوا بکەیت عاقی ،کرد

کاتێک کە یوسف ئاوا براکانی بینی بەو زەلیلی و  ،و عقوبەکەی بریتیە لە زەلیلی

ێزامنان ئێمە خۆمان مناڵامن و خ،ەرەی کەبیست لێیانموحتاجیە وە ئەو خەب

هلی ئێ ئەهلی ئەوان ئە، توشامن هاتوە ەهەمومان ناڕەحەتیەکی زۆر گەور 

لەگەڵ ئەو هەموو زوڵمەی کەلێی  -ملسو هيلع هللا ىلص-ت بوو یوسفیشن کە ئەوەی بیست بێتاقە
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کرا خۆی بۆ نەگیرا هیچی تر قەزیەکە بە شاراوەیی بهێڵێتەوە یەکسەر خۆی 

 .ئاشکراکرد

 ﴾ 89َقاَل َهْل َعلِْمُتْم َما َفَعلُْتْم ِبُيوُسَف َوأَِخيِه إِْذ أَنُْتْم َجاِهلُوَن﴿} 

ئێستا دەیەوێت چاکەیان لەگەڵ { قَاَل َهْل َعلِْمتُْم َما فََعلْتُْم ِبيُوُسَف َوأَِخيهِ } 

ئایا زانیتان ئێوە چیتان بەرامبەر :بکات بەاڵم دێت خۆی کەشف دەکات دەڵێت

شتێک نیە شاراوەبێت لێتان لەبیرتانە  ؟براکەی کرد چاک دەزانن وانیە بەیوسف و

، لەبیرتانە چۆن هەوڵی کوشتنی یوسفتان دا، چۆن لەیەکتان کردن ئەو دوبرایە

 نرخێکی کەم و بێدەزانن چۆن فرۆشتان بە،ە ناو بیرێکەوەدەزانن چۆن خستان

سەر می توبیخە پرسیارێکی ستفهامەکە لێرە استفهاإ  !زانیتان وانیە نرخ کرا بەکۆیلە

 ؟ئەوەبێت ئایا دەزانن مەبەستینەوەک زەنشتکارانەیان لێ دەکات 

زانیتان ئێوە ییان کردووە بە یوسف و بە براکەی،ئەوان چاک دەزانن چ چونکە

 .چیتان کرد بەرامبەر بەیوسف لەبیرتانە لەبیرتان نەچوە

م بوون نەتان دەزانی و نەفاکاتێک کەئێوە جاهیل ﴾ 89﴿{ أَنْتُْم َجاِهلُونَ إِْذ } 

 ؟ەو کارە چەپەڵەتان چییەعاقیبەتی ئ

نەتان دەزانی پاشەڕۆژی ئەوزوڵمەی کەکردتان لەیوسف و براکەی نەتان  

 ؟دەزانی چیە

ە هەمیشە ئەوەی کە سەرپێچی فەرمانی خوا بکات و لەفەرمانی خوا بۆی

کە زاڵە  هلەلەو مەسەلەیە جا، البدات ئەوە جاهیلە هەرچەندە عیلمیشی هەبێت

جەهل و نەفامی  ،جهل ئەوەیە تۆ عاقیبەتی شتەکان نەزانیت ؛ چونکەبەسەریدا

لەوە نەکەیتەوە کەتاوانت ئەوەیە تۆ پاشەڕۆژی ئیشەکەت نەزانیت ئەوەیە کەتۆ بیر 

کە عیلمی  بۆیە مرۆڤ، کردعاقیبەتی تاوانەکەت چیە ئەوە جهل ە ئەوە نەفامیە

کەعیلیمیشی هەبێ و تاوان بکات هەر جاهیلە نەبێ و تاوان بکات هەر جاهیلەو 
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جاهیل نیت بەوەی کە ئەو شتە حەرامە بەاڵم ، لەو مەسەلەیەدا جاهیلی تۆ

کە عقوبەتەکەی چەند تاڵ دەبێت کەلەالیەن خواوە  جاهیلی بەعاقیبەتی ئەو ئیشە

نەتانزانی ن نەتانزانی ئێوە هەوڵی کوشتنی کێ دەدەن،ئێوە نەفام بو ، توشت دەبێت

  !ڕێزی و بێ ئەدەبیتان بەرامبەر بەکێ کرد ێم بێمن ک

بو دەتانویست شەڕ لەگەڵ قەدەری وەک ئەوە وا، فام بوون ئێوەدەزانن چەند نە

گەورە بیەوێت کەسێک بەرز بکاتەوە ئێوە دەتوانن لەناوی  کەخوای، خوا بکەن

 ؟ئێوە دەتوانن لەبیرێکدا بیخنکێننبەرن؟ ئێوە دەتوانن بیکوژن؟

ئەوکەسەی کەخوای گەورە بیەوێ بەرزی  ؛ چونکەڕاستیجاهیل بون بە

بکاتەوە هەموو دنیا بیەوێت ناتوانێت دایبەزێنێت ئەوەش کەخوا دایبەزێنێت گەر 

 بۆیە پێچەوانەبونەوەی قەدەری خوا ،یەوێت بەرزی بکاتەوە ناتوانێتدنیا بهەموو 

ەفامێتی و بۆیە حەسودی بردن بەرامبەر بەنیعمەتەکانی خوا زۆر ن ،زۆر ترسناکە

نیعمەتێکی پێ بەخشیوە هەر نیعمەتێک بێت تۆ  کەسێک کەخوا،جاهیلێتیە

ەگەڵ ل ی نیت بەقەدەری خوا ئێستا تۆ شەڕحەسودی پێبەریت ئەوە تۆ ڕاز 

ا ئەو نیعمەتەی پێ بەخشیوە قەدەری خوا دەکەیت ئێستا دەتەوێ ئەوکەسەی خو 

ئەوەی کردتان بەرامبەر ، ی سەنێتەوە تۆ ئەتەوێ لێی بسەنیتەوە ناتوانیتخوا لێ

بەیوسف یوسفی بەرزکردەوە یوسفی دانەبەزاند بەاڵم ئێوە پێی دابەزین مرۆڤ 

ارەیەکی بچوکی سوک نەک ئەگەر پاڵ بەشتێکی سوکەوەبنێت بۆ منونە سەی

توانابیت تۆ لەشوێنی خۆت وەستاویت و بەشۆفڵێک پاڵی پێوە بنێت کە بەهێزو 

بەاڵم ئەگەر شتیکی بەقوەت  ،ت پاڵ پێوەناسەیارەکە دەڕوات تۆ بەهێزتریت ئەوە

بەرامبەر بەتۆ بێت و تۆ بتەوێ پاڵ بەوەوە بنێیت ئەوە تۆ بەرەو دواوە دەچیت و 

ی دن لەگەڵ خوا هلل املثل األعىل ئاوایە تۆ وابزانیت قەدەر شەڕ کر ، پاڵ ئەنرێیت

تۆش  دەڕواو بەرەو سەرەوەەو دواوە دەچیتەوە ئەو یت نا خۆت بەر خوا بەالوە دەنێ
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بەرەو نزمی دێیت ئەوەی کردتان بەرامبەر بەیوسف سەیری عاقیبەتەکەی کەن 

 .ئێستا یوسف لەکوییەو ئێوەش لەکوێن هاتون دەپاڕێنەوە

َذا أَِخي  ۖ  َقالُوا أَإِنََّك َِلَنَْت يُوُسُف  ُ  ۖ  َقاَل أَنَا يُوُسُف َوَهَٰ َقْد َمنَّ َّللاَّ

َ اَل يُِضيُع أَْجَر الُْمْحِسِننَي ﴿إِنَُّه َمْن يَتَِّق َويَْصِْبْ  ۖ  َعلَْيَنا   ﴾ 90 َفإِنَّ َّللاَّ

ە بەدڵنیاییەوە ئەوە تۆ سێ تأکیدیان بەکارهێنا وات{ قَالُوا أَإِناَك أَلَنَْت يُوُسُف } 

ک کە دەبینن ئەو ، هەردوکی واردە کاتێیوسفی جا ئایا پرسیاریان کرد یا ئایا دڵنیان

تەصەروفاتەی قەدیمیان یەتەوە یادو چۆن یەکسەر پرسیاری یوسف دەکات و ئەو 

 .مامەڵەیان لەگەڵ دەکات و وتیان بەدڵنیاییەوە تۆ یوسفیت

َذا أَ }  م ئەو یوسفەم کەلەبیرتانە وتی بەڵێ من یوسف{ ِخيقَاَل أَنَا يُوُسُف َوَهَٰ

نە پێش چاوی خۆت ئەو مەوقیفە ئەبێت سبحان هللا بیهێ،ێی کردمن ئەومچیتان پ

یان ێئەو یوسفەی کە بەهەمویان ل، خەیاڵی ئەو کوڕانە وهدێتەچۆن بوبێت ئێستا 

کە  باسامن کرد لەدەرسەکانی سەرەتا هەر ئەوەنەی خۆش بوودەدا وەکو 

ی هەڵدەدا ئەچو بۆالی برایەکی تری ئەو بیپارێزێ لەباوکیان دابڕی دوایی ئەو تێ

پیش  هو ئەو مەشهەدە دێتە، ئەویش تێی هەڵدەدا بۆالی برایەکی تر ڕای دەکرد

وتی دڵنیابن من ، چاویان ئەوەی ئەوکاتە یوسف بوو ئەوەی ئێستاش یوسفە

پەروەردگار زۆر غافلین زۆر غافلین لەخوای  ،یوسفم ئەوەش برابچوکەکەمە

 .لەقەدەری خوا ئێمە خوای گەورە لێامن ببورێت و خوا ڕەحمامن پێ بکات

ُ َعلَْينَا}  نەتی بەسەر ئێمەداڕشت چاکەی ەفەرموێت خوای گەورە مد{ قَْد َمنا هللاا

 .ئێمەیا کرد واتە لەگەڵ خۆی و براکەی لەگەڵ

َ اَل يُِضيُع أَْجَر الُْمْحِسِنيَ إِناُه َمْن يَتاِق َويَْصرِبْ فَِإنا } چونکە  تی بەڕاس ﴾90﴿{  هللاا

لی ەبێت وە صەبریش بگرێت ئەوە کلیهەرکەسێک تەقوای خوای گەورەی ه
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ئەو دوو صیفەتەی  -ملسو هيلع هللا ىلص-صەبر یوسف  ا لەگەڵهەموو خێرێکە تەقوای خو 

تیادابوو لەقیممەدا تەقوا بەخۆپارێزی لەهەموو حەرام کراوەکان وە بە ئەنجامدانی 

صەبری ،وێنەی نەبوو صەبرەی یوسف هەیبووە ئەو  ،ەموو واجب کراوەکانه

خستیانە ناو بیرێکەوە صەبری گرت چاری  -ملسو هيلع هللا ىلص-اضطراری ناچاری یوسف 

خرایە سجنەوە ، کردیان بەکۆیلە صەبری گرت و هیچی نەوتفرۆشتیان و ، نەبوو

صەبری ئیختیاری ئەو صەبرەی ، دیسان صەبری گرت ئەمە صەبری ناچاری

کی مەزن صەبرێ مرصیوسف گرتی لەسەر شەهوەت بەرامبەر بە خێزانی عەزیزی 

گەنجێک غەریب بیت کەسوکارت کەسی لێ نیە وەهیچ کەسێ  و گەورە بوو

وە کۆیلەش بوو ئەوەی کەلەسەر ئازادێت حساب ، ناسێتتۆ نا مرصلەخەڵکی 

وە  مرصلەماڵی دەسەاڵتداری وە ، دەکرێت لەسەر کۆیلەیەک حساب ناکرێت

، ئافرەتە خۆی داوات لێ بکات واش یوسف صەبری گرت لەسەر شەهوەتی

وەهەروەها صەبر گرتن لەالیەن یوسفەوە لەسەر ئەزیەت و ئەشکەنجەدانی 

انەیان بەرامبەری کرد بزانین یوسف چۆن مامەڵەیان لەگەڵ براکانی ئەو هەموو شت

  .دەکات

ئەوە بەدڵنیاییەوە  ﴾90﴿{ الُْمْحِسِنيَ  أَْجرَ  يُِضيعُ  اَل  هللااَ  فَِإنا  َويَْصرِبْ  يَتاقِ  َمنْ  إِناهُ } 

خوای گەورە ئەجرو پاداشتی چاکەکاران بەزایە نادات واتە ئەوەی لەسەر ئێمەیە 

 ەمام پاداشت لەسەر خوای گەورەیە لەوەدا بۆمان دەردەکەوێتصەبرو تەقوایە ئ

صەبرو تەقوای هەبێت خوای گەورە پاداشتی  چ کەسێک چاکەکارە ئەوکەسەیە کە

پاداشتی صەبرەکەی و تەقواکەی بەزایەناچێت ئەوەتا یوسف ، دەداتەوە

صەبری گرت و تەقوای هەبوو سەیری ئەجرو پاداشتی  صەبرەکەی بەزایە نەچوو

 .-ملسو هيلع هللا ىلص- بکەینەوە یوسف
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ُ َعلَْيَنا  ِ لََقْد آثَرََك َّللاَّ  ﴾91كُنَّا لََخاِطِئنَي ﴿َوإِْن َقالُوا تَاّلِلَّ

  ؟کە یوسف خۆی کەشف کرد وە براکانی چییان وت

ُ َعلَيْنَا}  ِ لََقْد آثَرََك هللاا  ئەم سێ حرفە  وتیان:تاهلل باهلل وهللا{ قَالُوا تَاهللا

بژارد ند بەخوا خوای پەروەردگار تۆی هەڵتە سوێت(حروفی قسمن وا، ب، )و

ئەمە لێرە ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت کە ، ر ئێمەداتفضیلی تۆیدا بەسە، بەسەر ئێمەدا

؛ ن ئەوە وانیەکەوانیش پێغەمبەر بو غەمبەر نەبون بۆیە ئەو قەولەی کە هەیە پێئەوان 

، ەمرص رە ە یان وەزیرێکی گەو مرص ئەوان دەبینن ئێستا یوسف عەزیزی  چونکە

گەورە تۆی ئەوە مەرتەبەی وەزیر ناگاتە مەرتەبەی پێغەمبەر نەیانەوت خوای 

بەسەر ئێمەدا هەڵبژارد هەرچی بێت ناگاتە پلەی پێغەمبەر بۆیە ئەمە بەڵگەیەلەسەر 

وتیان سوێند بەخوا خوای گەورە تۆی بەسەر ، ئەوەی کە پێغەمبەر نەبون ئەوان

، نیەکاربوین و بەهەڵەدا چوەکەسانی هەڵلئێمەدا هەڵبژاردوە ئێمە بەڕاستی 

هەڵەکار بوین دەمانویست خوای گەورە سەیری ئەم دوو ڕستەیە بکەن ئێمە 

، مەدا بەرز نەکاتەوەخوای گەورە تۆ بەسەر ئێ، تفضیلی تۆ بەسەر ئێمەدا نەدات

ن خۆشەویسرت بوی لەئێمە امئەوەی ئێمە لێی دەترساین ئەوەبوو تۆالی باوک

 یسەرو تۆ بخرێتە ڕێزی ،مەبوو کە تفضیلی تۆ بدرێ بەسەرئێ ۆشئەوەمان پێناخ

ۆشبوو کەچی خوای گەورە خۆی تۆی بەسەر ئێمەدا بەرزکردەوە ئێمە پێامن ناخ

بۆیە باهیچامن ئەم ،ەئێمە هەڵە بوینی تۆی دا بەسەر ئێمەدا کەوات و تفضیل

سەر دات بەسێک کەخوای گەورە بیەوێت تفضیلی بنەکەینەوە کەدووبارە هەڵەیە 

 من و تۆو زیدو عمر نەچیت هەڵە بکەیت و لەهەوڵی ئەوەدابیت هاوکێشەکە

وە ئەو صیفەتانەش کەلەیوسفدا هەبوو ،بەتۆ پیچەوانە نابێتەوە، پێچەوانە بکەیتەوە



 
يوسف عليه السالم تەفسیری سوڕەتی 196  

 

شایستەی ئەوەبو کەخوای گەورە ئەو فەضل و منەتەی بەسەردا بڕێژێت ئاخر 

ەرم و نیانی ئارامگری لەخوا ی نلەسەرخۆی(حیلم،عیلم،صرب،تەقوا)لەماندا نەبوو

کەواتە ئەوە  -ملسو هيلع هللا ىلص-وسفدایە سی زانست ئێ ئەو صیفەتانە کەم نین کە لەیتر 

یوسف ئەوکەسەیە ئێستا تۆ شەڕ لەگەڵ چی دەکەیت و ، مەعدەنی یوسفە

بەغەش و بەتەزویر ناکرێت لەدونیادا زۆر کەس مثال لە !محاوەلەی چی دەکەیت

ینێت هاوڕێکەی یەکەم دەبێت تەزویرێکی قوتابخانە دەرەجەیەکی بەرزی نیە دەب

ئیشە تاسەر ناڕوات ئەوەی کە ئەو  دەکەن بەسەر ئەودا سەری دەخەن ئێ بۆ

اوەنی صیفاتی بەرزو جوانبێت ئیلال خوای گەورە بەرزی دەکاتەوە ئەگەر خ

َوِإْن كُناا } بۆ ئەوەی نزمی بکاتەوە نزم نابێتەوە وەهەموو خەڵکیش لێی کۆبێتە

ینە ویستی خوایە ئیرادەی رب العاملدەرکەوت قەضیەکە  ﴾91﴿ {لََخاِطِئيَ 

ە هەڵەی دانیان نا ب، ئەوانەڕێزی دەبێت یوسف بەرز بێت ڕێزی یوسف لەسەرو 

 دان بە هەڵەکەیاندا دەنێن، ئێستا داوای لێبوردن دەکەن،خۆیان و تاوانی خۆیان

ن بەرامبەر ئەمە مەوقیفی ئەوان ئەی مەوقیفی یوسف لەبەرامبەر داننانی ئەوا

العربة ف حال العبد بکامل )ا صیفەتێکی بەرزە بۆیە داننان بەهەڵەد، یانکەبەهەڵە

پەند بۆحاڵی مرۆڤ بەکەموکوڕیەکانی سەرەتای نیە  (النهایات ال بنقص البدایات

ئێ ئێستا حسابە  ،ڵامنێکی زۆر باشەکەس جاران کافر بوو ئێ ئەمڕۆ موسفڵنە

ن نابێ تۆ بڵێی ئەوە ساڵێ لەسااڵ دەیبینیت ستا ە کە تۆ ئێئەو کەسە ئەوەی

بون بوون و مورشیک بون دواتر موسڵامن بون  بوو،ئێ صەحابە پێشرت کافرکافر 

بۆیە پەند و عیربەت بەکۆتاییە  مرضي هللا عنهین بەو پیاوانەی کەتاقیامەت دەڵێ

مادام پەشیامن بونەوە هەڵەکارو ، ئێستا کوڕەکان تەوبەیان کرد پەشیامن بونەوە

 بەهەڵەکەیدا و پەشامن بۆوە بۆیە مەوقیفیستەمکارو حاسد کەدانی نا 

 بوردەیی بێت وەکو ئێستا لەیوسفدا دەیبینین ستەملێکراو پێویستە مەوقیفێکی لێ
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 :وتی -ملسو هيلع هللا ىلص-

ُ لَكُْم  ۖ  َقاَل اَل تََْثِيَب َعلَْيكُُم الَْيْوَم  َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِمنَي  ۖ  يَْغِفُر َّللاَّ

﴿92 ﴾ 

ئەمڕۆ هیچ گلەییەکتان لەسەر نیە تەواو  :وتی{  اَل تََْثِيَب َعلَْيُكُم الْيَْومَ قَاَل } 

لەومەتان دەکەم نەڕەخنەتان ان بەهەڵەکەتاندانا نەگلەییتان لێ دەکەم و نەمادام دانت

ی نلەم صیفەتە جوا سبحان هللا لەم ئیامنە بەرزە، لێ دەگرم کۆتایی هات تەواو

ەری نەکەن چل چلوپێنج پەنجا ساڵ هەندێ لە لێبوردەییە چی نەما بەرامب

چونکە ئەوان تەمەنیان لەئێمە  موفەسیرینی سەلەف دەڵێن هەشتا ساڵی خایاند

ئێ سبحان هللا کە هەشتا ساڵ کەسێک لەبەر براکانی لەناڕەحەتیدا  درێژ تر بووە

دەی ئێستا هیچ ، ەکەی ئێستاش مەوقیفی چیەبوبێت باوکی و براکانی تری خێزان

سبحان ، یتان لەسەر نیەو سەرزەنشتیشتان ناکەم و وە ڕەخنەشتان لێ ناگرمگلەی

دەکەیت وەک هللا ئەمە بەکێ دەکرێت ئەمڕۆ کەسی واهەیە داوای لێبوردنی لێ 

  .ک قسە بکەیت هیچ سودی نیەئەوە وایە لەگەڵ بەردێ

ُ لَُكمْ }  بەوە نەوەستا  ئێستا یوسف﴾ 92﴿{ َو أَْرَحُم الرااِحِميَ َوهُ  يَْغِفُر هللاا

 یان خۆشبێتتا داوا لەخوای گەورە دەکات کە لێئێسهەقی خۆی خۆشبوو،کەلە

دەڵێت خوای گەورە لێتان خۆشبێت و بتانبورێت سبحان هللا ئەوە لەحەقی خۆی 

خوای  ؛ چونکەخۆشبوو وداوا دەکات خوای گەورەش لەحەقی خۆی ببورێت

بەاڵم  کە یوسفەخۆی گەورە دیفاع دەکات لەعەبدی خۆی لەخۆشەویستی 

یان ببورێت و سزایان نەدا لەسەر لەخوای گەورەش دەپاڕێتەوە کەخوا لێ یوسف

ئەو زوڵم و ستەم و حسادەتەی کە بویان باشە بە بەڵگەی چی ئەو دوعایە 

  یوسف چ بەڵگەیەکی پێیە کەخوا لییان ببورێت؟؟دەکات
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خوا  ؛ چونکەببورێت ڵێت خوا لێتانبۆیە دە ﴾92﴿{ َو أَْرَحُم الرااِحِميَ َوهُ } 

لەهەموو بەڕەحمێک بەڕەحمرتە ئێستا یوسف برایەکە چەند بەڕەحمە لەگەڵ 

براکانی لێیان بورا ئێ خۆ خوای گەورە لەیوسف بەڕەحمرتە دەی خوای گەورەش 

ئەمە مەوقیفی ، زەییرتەو بەبەلەهەموو یەکێک خوای گەورە بەڕەحملێیان دەبورێت 

ەشف کردن وە ک نی کاتێک کەخۆی لێرامبەر بە براکابە -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف بوە 

شی بۆ کردن خوای گەورە لێیان ببورێت و عەفویان عەفوشی کردن و دوعا

 .بکات

َذا َفأَلُْقوُه َعََلَٰ َوْجِه أَِِّب يَأِْت بَِصْي ا َوأْتُوِِّن ِبأَْهلُِكْم  اْذَهُبوا ِبَقِميِِص َهَٰ

 ﴾ 93أَْجَمِعنَي ﴿

ف باسکرد کەچۆن پەرێشانە بۆ جا کە براکانی یوسف حاڵی باوکیان بۆ یوس

گریان بۆ یوسف بۆیە  یوسف چۆن هەردووچاوەکانی لەدەست داوە لەبەر زۆر

َذا فَأَلُْقوُه َعىَلَٰ َوْجِه أَِب يَأِْت بَِصيًا} موویفەر یوسف  ئەی { اْذَهُبوا ِبَقِميِِص َهَٰ

کمی لە بڕۆن کراسەکەی بەرم ببەن بۆ باوکم و بەسەر دەمو چاوی باو براکانم بەپە

 وەهللا  ن شاءإ بەدوچاوی ساغەوە یەت بۆالم دا بدەن ئەوە باوکم چاک دەبێتەوەو 

هەموو خێزان وعائیلەشتان بەهەموتان وەرنەوە ﴾ 93﴿{  أَْجَمِعيَ َوأْتُوِِّن ِبأَْهلُِكمْ }

قەمیصەکەی ، بۆالم واز لە ئەو شوێنەی خۆتان بێنن بگوازنەوە بۆالی من وەرن

ناویان کرد ری بوو لەسەرەتادا دڕاندیان و خوێلەبەیوسف ئەو کراسەی کە یوسف 

یوسف شوێنی  بەخوێنێکی درۆ گوایە گورک خواردویەتی بەاڵم دڕاوی کراسی

خواردنی گورگ نەبوو واتە چۆن کەسێک بۆخۆی تۆزێک لەکراسێک لە 

قوماشێک بدڕێنێت ئەوە جیاوازە لەشوێنی کون کون بونی کراسێک بەهۆی قەپ 

 .لێگرتنی گورگەوە
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 درۆیینەوە باسی قەمیصی یوسف کرا. بەخوێنێکی :اری یەکەمج 

ڕایکرد  مرصکاتێک کە یوسف لەدەستی خێزانی عەزیزی  :جاری دووەم

و بەبەڵگە لەسەر ڕاستێتی ڕاکێشاو دڕاندی وە ئەو کراسە بلەدواوە کراسەکەی 

شەوە کەواتە لەدواوە ژنە ڕایکێشاوە نەک یوسف چونکە لەدواوە دڕابوو نەک لە پێ

وسف هجوم بکات و پەالماری ژنەکە بدات لەجاری دووەم بو بەنیشانەی ی

 .وە لەجاری یەکەمیش بو بەنیشانەی درۆکردنی براکانی ،تێتی یوسفڕاس

دەبێتە هۆکاری شیفای چاوی باوکی سبحان هللا بەاڵم  :لەجاری سێیەمیش 

گرنگە لێرە ئاگامان لەوە بێت کە هەموو شتێک وەکو خۆی لێی حاڵی ببین 

نەنا وە وەکو کە لە شوێنی خۆی دات تەکان لەشوێنی خۆی دابنێین هەر شتێکش

سەیارە پێویستی بەڕۆنیش ، خۆی لێی حاڵی نەبوی کارەسات دروست دەبێت

هەیە هەرسێکی گرنگە بۆ هەیەو پێویستی بە بەنزینیش هەیەو پێویستی بەئاویش 

تۆ بڵێی ڕۆن  تاسئێ، م هەر یەکەیان پێویستە لەشوێنی خۆی بکەینسیارە بەاڵ 

دەڵێین بەڵێ پێویستە بەاڵم بێیت ڕۆن لەشوێنی بەنزین !یارەەپێویست نیە بۆ س

بکەیت نابێت و بەنزین لەشوێنی ڕۆن بکەیت نابێت کەڕۆن خۆی لەخۆیدا 

بۆیە  بەنزین بۆ جێی خۆیەتی و بۆ جێی ڕۆن نابێت، گرنگە بەس هی ئەو جێیە نیە

کەسانێک هەن کە کەسانێکی خورافی  لەم مەسەلەیە با بەهەڵە لێی حاڵی نەبین

ئاگا لە عەقیدەو بیرو باوەڕی توحید ئەم ئایەتەو ئەمثالی ئەوە لە  ەفام و بێون

حدیثدا هاتبێ دەیکەنە بەڵگەو بیانو بەدەستی خۆیانەوە بۆ ئەوەی کە شیفا 

لەخۆڵدا هەیە لە بەردا هەیە لە پەڕۆیەکدا هەیە لە دارێکدا هەیە لەناڵی 

دەچێ هەنێ خۆڵی سەر  یە کاکە ئەمانە هەموی هۆکاری شیفایەگوێدرێژێکدا هە

قەبری مردویەک دەهێنێت بە ئیزنی خوا ئا بەمە چاک دەبێتەوە!!! یان پارچە 

ێنێتەوە ئەم پەڕۆیەک لەسەر مەرقەدێک پەڕۆی پێوە هەڵوارساوە پارچەیەکی دەه
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ەوەیە ئەڵێن بەڵگەشیان ئ، یەرکە واتە متربک به ئەوە موتفەپارچە پەڕۆیە شیفایە!

بو بە هۆکاری شیفای چاوەکانی یعقوب کە هەردوو  ئەوەنیە قەمیصەکەی یوسف

دەڵێین جیاوازی لەنێوان ئەو دوو  ،چاوە کوێرەکەی چاک دەبێتەوە بەهۆی ئەوەوە

، شتە وەک ئەوە وایە بەنزین بکەیتە شوێنی ڕۆن و ڕۆنیش بکەیتە شوێنی بەنزین

ارنایەت دەبێت وەکو خۆی و لەشوێنی بەنزین چاکە بەاڵم بۆهەموو شتێک بەک

ئەوەی کە کردی  -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف پێغەمبەری خوایە ، ۆی بەکاری بهێنیتخ

لەخۆیەوە نایکات بەفەرمانی خوا دەیکات ئەو باوکی یوسف کە یعقوبە 

ت دا ئێستا ف و بە پەرۆشی بۆ یوسف چاوی لەدەسلەخەفەتی دوری یوس

بدرێ واتە دڵنیایی تەواوی  چاویدایوسف بگاتەوە باوکی و بەسەر دەمو کراسی 

ببێت کە ئەمە کراسی یوسفەو یوسف ماوەو دەگەڕێتەوە الم واتە ئەو  بۆ پەیدا

پێی چاک دەبێتەوە  هۆکارەی کەچاوی پێ کوێر بوو عەکسەکەیەتی کەچاوی

زۆر جار کەسێک لەخەفەتی شتێک کە خەبەرێکی ناخۆش بەئیزنی خوا،

ە وهللا خەفەتی واناخۆش هەیە قعئەمە وا دەبیستێت یەکسەر نەخۆش دەکەوێت

دەتخاتە جێگاوە تەواو ئەژنۆت دەشکێنێت دەی کە ئێستا عەکسی ئەو  یەکسەر

خەبەرەت بۆ بێت الحمدهلل ئێستا کوڕەکەی تۆ نەمردووە ئەو حادیسەیەی 

کەڕویداو ئەو خەبەرەی بۆیان هێنای وانیە کوڕەکەت سەالمەتەو لەگەڵ کەسێکی 

بێتەوەو ستەخانەیە لەگەڵیدایە یەکسەر چاک دەتردایە الحمدهلل ئەویش لە خە

ناخۆشەی کە مرۆڤ پەک دەخات  ەواتە ئەو خەبەر ، ڕاست دەبێتەوە ئای الحمدهلل

ئێستا ئەوەی کەچاوی  ،عەکسە خۆشەکەی مرۆڤ ڕاست دەکاتەوە بەئیزنی خوا

یوسف ە ئێستا نیشانەی مانی  ەتییعقوبی کوێرکرد خەفەتی دوری کوڕەکەی

بەسەر دەموچاوی دا  ە بریتیە لە قەمیصەکەی بۆی بێننەوەوکوڕەکەی کە یوسف

بدەن لەخۆشیا خوای گەورە دەیکاتە شیفا بۆی و چاوی چاک دەبێتەوە هەروەکو 
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شیفای نەخۆش  هۆکاری هەست پێکراوی حس بە هەندێک چۆن پەروەردگار

بەاڵم چۆن ،دەدات هەندێ هۆکاری معنویش هەیە خوای گەورە شیفای پێدەدات

اوە بۆشت نیە بڵێی ئەمە سببێکی یە بڵێین ئەمە سببێکی حسی هەست پێکر بۆمان ن

دەچیتە الی  ەخۆش کەوتی وەک اسبابی مادی و حسکەتۆ ن،معنویە بۆ شیفا

دکتۆر سەرت بێشێت دەڵێ ئەوە عیالجە سکت بێشێت دەڵێ ئەمە 

ئەمە ،نابێتنا؟... هتد ئایا تۆ لەخۆتەوە دەچیت دەرمانێک بخۆیت.دەرمانەکەیەتی

ی پزیشکیەوە سەملێرناوە ە وە لەالیەنت پێکراوی تاقیکراوەیهەس اسبابی حس

ک کە تێئەی اسبابی معنوی شـ،ئەم عیالجە بۆ ئەوە بەکاردێت بەکاریدەهێنم تەواو

ئەمە بەڵگەی پزیشکی ئەمەشیان بەڵگەی شەرعی لەسەر  بەڵگەی لەسەر نەبێت

کراس یان شەڕواڵ یان ئایا هاتوە بۆ هیچ نەخۆشیەکی تر ، نەبێت دروست نیە

ەخۆت بئاڵێنە ئەوە جامانە یان ئەو جۆرە شتانە دەی فڵنە کەس ئەو شتانە لمێزەرو 

لەشەرعدانەهاتوە بۆیە ئەمە شتێکە تایبەتە بەیوسف و یعقوب شیفای نەخۆشیە!

من  بۆت نیە تۆ لەخۆتەوە بێیت بچیتە الی دەجالێکعلیهم الصالة والسالم 

ەستتەوە لەخۆتی ەرەوە تۆپەڵێ بەڵغەم بکاتە دنەخۆشم دەی بڵێت دەستت بک

ان ي،هەڵسو ئەمە شیفایە خەمت نەبێت!! شیفای چیە ئەم پیسە کەی شیفایە

نەفامێکی جاهیلی تر میز بکات و بڵێت خەڵکینە ئەوە شیفایە میزی مرۆڤ کەی 

 !شیفایە

ئەم دوو قەبرە  فەرموویبەتەنیشت دوو قەبردا ڕۆیشت  -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەری خوا 

یەکێکیان خۆی بەپاک ڕانەدەگرت  ە؛ چونکنن ئێستا عەزاب دەدرێنموسڵام

ی بە پریشکەکان نەدەدا دەکرد خۆی پاک نەدەکردەوە یان گوێکەمیزی ،لەمیز

ئێ تۆ تۆزێک میزت بەرکەوێت خۆت ، کەبەری دەکەوت ئێستا عذاب دەدرێت

بەپاک ڕانەگریت شایستەی عذابیت چجای میزی مرۆڤ بخۆیتەوە بڵێی شیفایە 
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بۆیە با  ،هێنا تلیلێکی قورئان و حدیثی ئەمەت لەکوێ هێنا؟ لە چ دەئە

ئەوە کلێنکس بخۆ ، لەخۆمانەوە نەیەین ئەو شتانە لەخەڵک بکەین بەشیفا

، ئێمە دەڵێین دووالیەمنان هەیە ؟بەڵگەیەک هێنات بەچی شیفایە!بە چ!شیفایە

سودی الیەنێکی مادی محسوس دەبێ زانستی پزیشکی بیسەملێنێت کە ئەمە 

محسوس نیە معنویە ئەوە دەبێت شەرع بیسەملێنێت و الیەنێکی تر کە ، هەیە

ئێستا ئاوی ، بەڵگەی شەرعی لەسەربێت قورئان و حدیث کەبڵێت ئەوە شیفایە

زەیتی زەیتون ئەمانە ،ڕەشکە شیفایە،هەنگوین شیفایە، زمزم شیفایە حدیثی لەسەرە

ەشاخ بەهەمان شێوە کل بۆ کەڵ،بەڵگەی لەسەرە ؛ چونکەهەموی هۆکاری شیفان

و پێویست بکات بەڵێ واتە چاو ڕوناک دەکاتەوەو وە بەهێزی دەکات ئەوانە چا

هەموی بەڵگەی لەسەرە ئەمام تۆ شتێک بەڵگەی لەسەر نەبێت لەخۆتەوە بێی 

افی و نیە لە عەقیدەی موسڵامندا شتی خور لەخەڵکی بکەی بەشیفا ئەمە دروست 

ببێتە  کراسی یوسفەروەردگار وای کرد کە وای پئێستا خ، بێ بەڵگە وەرناگیرێت

ن ئەو شوێنەی هۆکاری شیفای چاوەکانی باوکی وە هەموشتان وەرن بۆالی م

واتە شوێنی شارستانیەت و  مرصی بێڵن وەرن بەرەو خۆتان کە لە شامن جێ

 بەداوەت و دەشتەکی و الدێ -ملسو هيلع هللا ىلص- حضارەت بەاڵم شوێنی یعقوب و کوڕەکانی

ە وەک لە الدێیەک جا زۆربەی ناو شاردا ئیساحەترتو خۆشرت بوو هەمیشە ژیان لە

لەوەیە کارەبای نەبێت ئاوی بەپێی پێویست الدێ بۆمنونە لەسەردەمی ئێمەدا 

مزگەوت و ماموستای ،خەسخانەی لێ نەبێت،نەبێت خزمەتگوزاری نەبێت

ئایینی بەپێی پێویست لێ نەبێت کە خەڵک فێری دین بکات والحاصل ژیانی 

ات هەر هەمویان بگوازنەوە بەرەو شاربێن ێ فەرقی هەیە بۆیە داوا دەکشارو الد

 ىە کە ڕزق و ڕۆزیەکی زۆر مرص بەرەو واڵتێکی پێشکەوتوی شارستانی بێن کە 

 .لێیە
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لَْواَل أَْن تَُفنيُدوِن  ۖ  َولََمَّ َفَصلَِت الِْعْيُ َقاَل أَبُوُهْم إِِّني َِلَِجُد ِريَح يُوُسَف 

﴿94 ﴾ 

لەکاتێک کە قافڵەکە تەواو ئێستا یوسفی برای خۆیان { َصلَِت الِْعيُ َولاَما فَ } 

ناسیەوە وە سوڵحیانکرد لەگەڵی و گەردنی ئازادکردنو عەفوی کردن ئێستا کراسی 

ی مرص یوسفیان پێیەو قافڵەکە لەشار جیابۆوە واتە لەناوشار هاتە دەرەوە 

 شار دەرچون هەر لە مرصجێهێشت بەرەو شام بگەڕێتەوە لەوێوە واتە لە

باوکیان لەشام وتی بەوانەی خێزان و {  أَبُوُهْم إِِّن  أَلَِجُد ِريَح يُوُسَف قَاَل } 

بە تەئکیدەوە بۆیەش ، ئەوانەی کەلەالی ماونەتەوە من بۆنی یوسف دەکەم

ئەم هەواڵە ئینکاری لێ دەکرێت بۆیەش  ؛ چونکەتەئکیدی کرد زۆر بەدڵنیاییەوە

اییە بۆیە وتی ئەی خەڵکینە من را پێویستی بە دڵنیکاتێک هەواڵێک ئینکاری لێک

نەبو  و کاتە تەلەفۆن نەبوو پەخشی فضاِئخۆ ئە، بەدڵنیاییەوە بۆنی یوسف دەکەم

یبینن ئێستا ئەو خەبەرو دەفیسبوک نەبوو ئێستا خەبەرێک لێرە دایبنێیت لە امریکا 

نە ڕێ و ی یوسفەوە کەوتبەس قافڵەکە بەکراسەکە ،باسە نەگەیشتۆتەوە یعقوب

ێهێشت و بەڕێکەوتنەوە بەرەو شام باوکیان وتی من بەدڵنیاییەوە بۆنی یان بەجشار

 .یوسف دەکەم

م ئەگەر بەبێعەقڵ و عەقڵ خڵەفاوو نەفامم بەاڵ ﴾ 94﴿{ لَْواَل أَْن تَُفن ُدونِ } 

یەکسەر دەڵێن باوکامن بەسااڵچووە عەقڵی لەدەست داوە  ؛ چونکەتێنەگەن

ریب ەوە هاتوە واتە وای لێهاتوە مرۆڤ کەزۆر بەساڵدا خڵەفاو لە خ ،خڵەفاوە

ت لە هەست و بیرو هۆشیشت وانای نەما چۆن لەالشە الواز دەبێچوو هێزو ت

چاوت زەعیف دەبێت بیستنت زەعیف دەبێت عەقڵ و بیرکردنەوەت زەعیف 

ی ئەگەر پێم نەڵێن عەقڵی لەدەست داوەو خریب بوەو بەساڵدا چوەو وت،دەبێت
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و  امن ئەوە من ڕاستیەک هەیە پێتان دەڵێم من بۆنی یوسف دەکەمتێکچوە باوک

 .بعا ئەوان جوابەکەیان حازرەطدەگاتە الی من ئێ 

ِ إِنََّك لَِفي َضََللَِك الَْقِديِم ﴿  ﴾ 95َقالُوا تَاّلِلَّ

ِ إِ }  وتیان سوێند بەخوا ئەی باوکە ﴾ 95﴿{ ناَك لَِفي َضاَللَِك الَْقِديمِ قَالُوا تَاهللا

ەر لەسەر هەڵەکەی ڕابردوت بەردەوامی کەبەردەوام باسی یوسف دەکەیت تۆ ه

کەبەردەوام دەڵێی یوسف دەگەڕێتەوە خوای گەورە یوسفم بۆ دەگەڕێنێتەوە 

م لێی دەدەیتەوە شاد دەبینەوە ئەم قەوانە کۆنەی کەبەردەوابەیوسف جارێکی تر 

ِ إِنا } تۆباسی چی دەکەی ئەی باوکە بۆنی یوسفی چی َك لَِفي َضاَللَِك تَاهللا

ضالل لێرەدا بەمانای خطأ دێت واتە تۆ بەهەڵەدا چویت باوکە  ﴾95﴿{ الَْقِديمِ 

هەروەکو چۆن لەکۆندا بەهەڵەدا چویت تا ئەمڕۆش لەسەر ئەو هەڵە کۆنە ماویت 

بێ ئومێد نەبویت وازت نەهێنا لە یوسف باسی چی  و دەستت لێ هەڵنەگرتوەو

سەرزەنشتێکی جوانیان کردکە عەیبە ئەم قسانە هەر وەک بڵێی ت ئەی باوکە يدەکە

بەاڵم  ،قابیلی وتن نیە باکەس گوێی لێت نەبێت لەسەر ئەم قسانەی کە ئەیکەیت

لێرە ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت ئێ باشە ، ڕاست دەکاتئەو بۆنی یوسفی کرد ئەو 

و ئەزۆر لێک دورن ئەوەتا کوڕەکان قافڵە دەکەن و دێنەوە باشە بۆ  مرصشام و 

ت خەبەرێکی یوسف بەباوکی نەگەیشت وە هەموو سااڵنە دەیان ساڵ ڕۆیش

 مرصخەبەرێکی باوکی یوسف بە یوسف نەگەیشت بەاڵم ئێستا بەس قافڵەکە لە

 ؟یەکسەر هەر بۆنەکەی بۆی هات ی جێهێشتمرص دەرباز بوو 

دەڵێین ئەوە حیکمەتی خوایە کەشتێک نەیەوێ ببێ ئەگەر جیرانیشت بێت 

ناگات لەتەنیشتیشت بێت ئەگەر خوای گەورە نەیەوێت بگات بەتۆ  نایزانیت پێت

ئەوە وهللا پێت ناگات بەاڵم کەشتێکیش ویستی خوای لەسەر بێت دوریش بێت 
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یستی خوا نزیک دور دەخاتەوەو دوریش نزیک خوا نزیکی دەکاتەوە کەواتە و

دەخاتەوە بۆیە مرۆڤ هەمیشە پشت بەخوا ببەستێ و داوای الدانی ناخۆشی 

ۆیەتی،وە لەخوا بکات و داوای هێنانی خۆشی لەخوا بکات هەموی بەدەست خ

لەکاتی میحنەو ناڕەحەتیدا هەموشتێکی ئاسانیش  ئەوەشامن بۆ دەردەکەوێت

شتە  م لەکاتی خۆشی و فەراحی و ئیساحەتدابەاڵ ، قورسە سبحان هللا

زۆر لێک ێوانی ئەو دوو واڵتە ئێ باشە نهللا  ن شاءإ قورسەکانیش ئاسان دەبن 

ەو مرص ئاسان بوو خەبەر بە یعقوب بگات کاکە ئەوە کوڕەکەت وا لە ،نەبودور 

؛ بزانە ئەو گەشتوە بەچی ئەو خەبەرە ئاسانە قورس بوو پێی نەگەیشت

لەتاقیکردەوەدا بێت جارێ بۆیە  بوو خوای گەورە ویستی لەمیحنەداچونکە

حنەتدا نیت دڵت خۆشەو لەئیساحەتدایت و لەمی چونکە؛لەکاتی دڵخۆشیدا

 .ئاسان دەبێتهللا  ن شاءإ قورسیش بێت دەڵێیت کورە ئاسانە 

َقاَل أَلَْم أَُقْل لَكُْم  ۖ  َفلََمَّ أَْن َجاَء الَْبِشُْي أَلَْقاُه َعََلَٰ َوْجِهِه َفاْرتَدَّ َبِصْي ا 

ِ َما اَل تَْعلَُموَن ﴿  ﴾ 96إِِّني أَْعلَُم ِمَن َّللاَّ

هات ئەوەش بەڵگەیە لەسەر جا کاتێک کە موژدە دەرەکە { يُ فَلاَما أَْن َجاَء الْبَشِ } 

قافڵە واڵخیان  ؛ چونکەموژدەدەرێکیان نارد ە قافڵەکە پێش خۆیانئەوەی ک

واش هێواش دەبێت بڕۆن مژدەدەرێکیان پێش خۆیان نارد لەگەڵەو باریان پێیەو هێ

بە بە کراسەکەی یوسفەوە بۆ باوکیان بۆیی پێشرت ئەو خەبەرە خۆشە بگات 

باوکیان نەک جارێ ئەو خەبەرە دوابخەن تاوەکو قافڵەیەکی بازرگانی دەگاتەوە 

شام جا هەر کە موژدە دەرەکە هات ئەوەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە موژدەی 

 خەڵکی ئەمڕۆمرۆڤ زوو بیگەیەنێت بەپێچەوانەی حاڵی زۆرێک لە خۆش

ەستێت مامۆستا لەگەیاندنی خەبەری ناخۆش یا هللا کە بە پەلەن هەر لێی ناو 
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ئەوە مثال کە لەمنەوە  !بیستوتە مامۆستا دەزانیت ماموستا ئەو خەبەرەت بیستوە

ی خۆشت ن موژدەدەر بێت خەبەر بەاڵم ئەصل وایە مرۆڤ دائیمە، نزیک بێت

پێیە بیگەیەنە خەبەری ناخۆش مەگەیەنە ئیلال کە پێویست بکات ئیشی لەسەر 

 ؟بۆ دڵی براکەت ناخۆش دەکەیت بکرێت ئەگەر بۆ دڵ ناخۆش کردنبێت ئێ تۆ

موژدەدەرەکە کەگەیشتە یعقوب یەکسەر { أَلَْقاُه َعىَلَٰ َوْجِهِه فَارْتَدا بَِصيًا}

یرو چاوساغ یەکسەر یعقوب بو بە بص کراسەکەی بەسەر دەموچاوی یعقوبدادا

یوسف فعال بو بەڕاستی ،ئێستا کەبۆنەکەی ۆگەڕانەوەخوای گەورە چاوەکانی ب

ستا باوکی ئێ، ەی گەیشت ئەوە چاوی چاک بۆوەو موژدەدەر هاتوەئەمە کراسەک

ە لەومەیان ێزان و مناڵەکانی هەمویان بکات کنشتی خڕۆژێتی ئێستا ئەو سەرزە

 .دەکرد

ِ َما اَل تَْعلَُمونَ }  ئایا  فەرمووی﴾ 96﴿{ قَاَل أَلَْم أَقُْل لَُكْم ِإِّن  أَْعلَُم ِمَن هللاا

ەوەی من دەیزانم سەبارەت بەخوای گەورە ئێوە بەردەوام من پێم نەدەوتن ئ

ناسینی خوای پەروەردگار ، من خوای خۆم باشرت دەناسم ئەوە زۆر گرنگە،نایزانن

خێرو بەرەکەتێکە هۆکاری هەموو هەموو  یر هۆکاوەکو خۆی 

راوان هۆکاری بەهێزبون و بەئیامن بونتە هۆکاری دڵگەش بون و دڵ ف،ڕەحمەتێکە

یعقوب ئاوا بوو ،ەخوای خۆت وەک خۆی بناسیتدڵ خۆش بونتە ک بون و

ێت خوای ەبوو لەیوسف دەیوت ئیلال ڕۆژێک دناسی بێئومێد نەخوای گەورەی د

ئومێدی بەخوای گەورە زۆر پتەو بوو جا ئێستا ، گەورە یوسفم بۆ دەگەڕێنێتەوە

دەیزانم سەبارەت بەخوا  منئەوەی پێیان دەڵێت من پێم نەوتن لە ڕابردوودا کە 

 موستەقیمرت دەبێت بۆیە تامرۆڤی موسڵامن زیاتر خوا بناسێت ایزاننئێوە ن

دینی خوا  ناسینی خوا شتێکی زیادە لەناسینی بەئومێد تر دەبێت بەهێزتر دەبێت

هەر ئەوە کافی نیە کەتۆ حەاڵڵ و حەرام بناسیت هەر ئەوە کافی نیە بۆ ، شنتدو 
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م لەیەک ئەوەی تۆ صاحیبی عیلم بیت بڵێی کاکە من حەاڵڵ و حەرا

جیادەکەمەوە دەزانم خوای گەورە چی حەاڵڵ کردوە وە خوای گەورە چی حەرام 

خوا بەاڵم زانست بون بە شەرعی ،کردوە ئەوە پێی دەوترێت العلم بشیعة هللا

، عیلم و زانستی لەوە گەورەتر ئەوەیە تۆ عیلمت بەخوا هەبێت و خوا بناسیت

 ست ئەوەو شەر بەدەست ئەوەخوای گەورە بناسیت کەتاکو تەنهایە خێر بەدە

خۆشیت ناخۆشیت بەدەست ئەوە ئەوەی کە ئەو بڕیاری لەسەر دا بەکەس 

ناگۆڕێت بۆیە خۆت زەلیلی کەس مەکە ئەوەی کەخوا بۆت بێنێت کەس ناتوانێ 

بیگێڕێتەوە کەواتە لەکەس مەترسە رجای ڕەحمەتی کەس مەکە بۆیە گرنگە 

ناسێت وەهەروەها گرنگیشە مرۆڤی موسڵامن عارف بێت بەخوا خوای خۆی ب

شەریعەتەکەی خوا بناسین ئەم ئایەتە بیکەینە شیعارمان بالەژیانی ڕۆژانەماندا 

ِ َما اَل تَْعلَُمونَ } بەردەوام لەیادمان بێت ئەوەی ﴾ 96﴿{ أَْعلَُم ِمَن هللاا

نایزانن سەبارەت بەخوا تۆ دەیزانیت  دینەکان کەمونافیقەکان و دووڕوەکان و بێ

زۆر مەزن هەیە خوایەکی زۆر عظیم ن تۆ دەزانیت کەخوایەکی ئەی موسڵام

ژیان و مردن و ئینس و جنی بەگاڵتە دروست نەکردوە بۆیە هەمیشە مرۆڤ ، هەیە

 .خوای خۆی بناسێت و بیپەرستێت

 ﴾ 97َقالُوا يَا أَبَانَا اْسَتْغِفْر لََنا ُذنُوبََنا إِنَّا كُنَّا َخاِطِئنَي ﴿

ئێستا کوڕەکانیش ﴾ 97﴿{ وبَنَا إِناا كُناا َخاِطِئيَ ا اْستَْغِفْر لَنَا ُذنُ قَالُوا يَا أَبَانَ } 

بینیان باوکیان دڵخۆشە بەاڵم شەرمەزارن بەرامبەر  جێ قافڵەکە هەموی گەیشتەوە

هەر شەرمەزاریان بۆ مایەوە بەرامبەر بە یوسف وە  مرصگەیشتنە ، باوکیان

لەبەرامبەر یوسف  ،ەرامبەر باوکیانگەڕانەوە بۆشام شەرمەزاریان بۆ مایەوە ب

قَالُوا } داوایان لێیکرد لێیان خۆشبێت و عەفویان بکات ئێستاش بەرامبەر باوکیان
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ناچارن وتیان ئەی باوکامن ﴾ 97﴿{ يَ يَا أَبَانَا اْستَْغِفْر لَنَا ُذنُوبََنا إِناا ُكناا َخاِطئِ 

اوای لێخۆشبومنان بۆ بکە داوای لێخۆشبومنان بۆ بکە لەخوا بۆمان بپاڕێرەوەو د

ان ذنوب نەیانوت ذنب کۆمەڵێ تاوامنان فەرمووی، خوای گەورە لێامن خۆشبێت

 ،خیانەمتان لێ کردیت ،بێ وەعدیامن لەگەڵ کردیت ،لەگەڵ تۆ کرد کرد درۆمان

ن پێدایت یوسفامن لێ دورخستیتەوە زوڵمامن لە یوسف کرد وەخەفەمتا

ئەی ،ردوە ئەی باوکە ئەزیەتی تۆمان داوالحاصل کۆمەڵێک تاوانی گەورەمان ک

باوکە چل ساڵە پەنجا ساڵە یان زیاتر ئەوە تۆ لە خەفەت و ناڕەحەتیدا دەژیت 

 بیهێننە پێش چاوی خۆتان چ، بەهۆی تاوانی ئێمەوە بەهۆی زوڵمی ئێمەوە

عقوقێک بو بەرامبەر باوکیان کردیان چ بێڕێزیەک و زوڵم و ستەمێک بو لەو 

هۆکارەکەشی الحسد حەسودی بەس حەسودیان بەبراکەیان برد باوکەیان کردیان 

دروست بوو دوور کەوتنەوەو تەفرەقەی لێ  ئەو حەسودیە کە مقاطعەیەکی لێ

سودی دەرگاو حە،دروست بوو بۆماوەی چل ساڵ و زیاتر حەسودی ئاوا دەکات

 ئەگەر دوو،مەجالی برایەتی و سوڵح و دۆستایەتی ناهێڵێتەوە بەهیچ شێوەیەک

ان دەبینین لیژنەیەک دێتە بەینیان و قسە دەکا و رەت خوێن بکەوێتە نێوانیعەشی

خوێن بڕژێت سوڵح دەکرێت بەس حەسودی عیالجی نیە ، سوڵح دەکرێت

بۆ سوڵح هەموی بە فەشەلی  هەزار لیژنە بنێریت،بەهیچ شێوازێک سوڵح ناکرێت

نابێتەوە بارە دوو دەگەڕێتەوە ابدا مەجالی تیادا نیە ئیلال خۆ ئەمە جارێکی تر 

ئێستا ئەمە  ،ئایەت بێتە خوارەوەو واقع بێت وقەزیەکە هیچ مەجالی تیادا نیە ئێستا

یوسفە لەبەر دەمیانە ئەوە باوکیشیان بەکراسەکەی یوسف خوای گەورە شیفای 

بۆناردو چاوی چاک بۆوە ئێستا لەبەرامبەر واقعێکدان هیچ مەجالی تیادا نەماوە 

چەواشە کاری و یوسف گورگ خواردی و براکەمان  مراوەغەکردن و فێڵ کردن و

 ؛ چونکەشەکاریانەهیچ سودی نیەچەواهەموو دزی کردو یوسف دز بوەو ئەو 
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دەبێت کۆمەڵێک شت  مرۆڤی حاسد ناچارە بۆ قەناعەت کردن بەدەورو بەری

کەسەی کەحەسودی پێدەبات بۆ ئەوەی قەناعەتی ئەو  پاڵکۆمەڵێ درۆ باتە،بکات

ێک کە حقیقەت کەشف دەبێت کاتێک کە هیچ مەجالی پێبکەن بەاڵم کات

نێت ئێستا چی بکەن؟ئەی باوکامن مراوەغەو چەواشە کاری و تلبیسات نامێ

بەڕاستی ئێمە  خوا لەگوناهەکامنان ببورێت،داوای لێخۆشبومنان بۆ بکە لەخوا

کەهەڵەبون و باجی هەڵەکەشیان دا ئێستا هەر  طبعا بۆیان دەرکەوت،هەڵەبوین

بۆیە ئەڵێن ئێمە زۆر هەڵە بوین ، ا بزانە خوای گەورە یوسفی گەیاندە کوێلەدونیاد

هەڵەیە زۆر هەڵەیت براکەم کەتۆ شەڕ بکەیت لەگەڵ قەدەری  حەسودبۆیە مرۆڤی 

سەر ناگرێت مومکن  ؛ چونکەخوا و ناڕازیبیت بە قەدەری خوا هەڵەیت وا مەبە

 ەر بگرێت عاقیبەتەکەیپەنجا ساڵ س نیە سەر بگرێت با دەساڵ با بیست ساڵ با

 .ئیلال دەبێت دەرکەوێت کەتۆی حاسد هەڵە بویت

 ﴾ 98إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيُم ﴿ ۖ  ْسَتْغِفُر لَكُْم َرِّبي َقاَل َسْوَف أَ 

داوای لێخۆشبونتان بۆ  لەداهاتودا فەرمووی{ قَاَل َسْوَف أَْستَْغِفُر لَُكْم َرب  } 

لەکوڕەکانی دیقەت کیان زۆر توڕەو بێتاقەتە باو دەکەم ئێستا زۆر دڵی گەرمە 

ُ لَُكْم َوُهَو أَْرَحُم  قَاَل } بدەنێ کە براکانی وتیان اَل تََْثِيَب َعلَيُْكُم الَْيْوَم يَْغِفُر هللاا

یەکسەر وتی خوا لێتان خۆش دەبێت بەاڵم باوکیان یەکسەر (92){ الرااِحِميَ 

قَاَل } وتی شتان بۆ لەخوا دەکەم نەخێرناڵێت لێتان خۆشبوم و داوای لێخۆشبونی

 ف واتە بۆ داهاتو بۆ مستقبل دڵم نەرمبێتسو { َسْوَف أَْستَْغِفُر لَُكْم َرب  

بەڕاستی خوای  ؛ چونکەبەرامبەرتان ئەوکاتە من داوای لێخۆشبونتان بۆ دەکەم

یە واتە ئەو ئومێدەم هەیە خوایەکامن هە،گەورە زۆر لێبوردەو بەڕەحم و بە بەزەییە

زۆر بە بەزەییە بۆیە ئومێدم وایە لێتان خۆشبێت داوای لێخۆشبونتان بۆ دەکەم 
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دەفەرموێ چەنێک دوای خست وتی لەداهاتودا خۆی بۆ نەگیرا زۆر دوایخات و 

کوڕەکانی ئاوا بێننەوەو خوا لێیان خۆش نەبێت هەڵیگرت تا کاتی پارشێو کە 

رز دەکاتەوە بۆ خوا دەڵێت عا تیاقبوڵە ئەو کاتە یعقوب دەست بەئەوکاتە دو 

سبحان هللا ئەمە بریتیە لە باوک چل ،لەو کوڕانەشم خۆشبیتخوای پەروەردگار 

کەی ئێستا دوعا پەنجا ساڵ توشی مەینەتی و ناڕەحەتی و دەردە سەریان کرد

م وڵە خوای گەورە لە کوڕەکانایدا قبهەڵدەگرێت بۆکاتێک کە دوعا تی

ن لێکردوتیان ئەی باوکە بۆمان لەخوا بۆیەش بەس داوای استغفاریا،تخۆشبێ

 ؟بپاڕێرەوە لێامن خۆشبێت بۆ نەیانوت ئەی باوکە تۆش عەفومان بکە

بەوە تەواو نابێت  خۆ مەعلومە مرۆڤ کە زوڵم لەهەر کەسێک بکات چونکە

لەسەرت حەقی خەڵک بەوە  ەبڵێ استغفر هللا ئێ تۆ زوڵمت لە فڵنە کەس کردو 

ت داوای گەردن ئازایی لێبکەیت گەردنت بەوە دەبێت کەتۆ بچی،الناچێت

ئازادبکات ئەگینا بۆ ڕۆژی قیامەت کابرای خاوەن حەق دێت حەسەنات و 

لەدونیادا چاکەیان  بۆیە ئەو کەسانەی کە موفلیسن،چاکەی تۆ دەبات

وفلیس بەاڵم ڕۆژی قیامەت محەجیان هەیە،،خێریان هەیە ،نوێژیان هەیە،هەیە

لەفڵنەکەسی داوە ،وزوڵمی لەو کردوە،ەجنێوی بەو داو  ؛ چونکەدەردەچن

بوهتانی بۆ فڵنەکەس کردوەوەو غەیبەتی کردوە ڕۆژی قیامەت هەر یەکە ،و

لەوانە دێن خاوەن حەقن خۆ حەقەکەی ئەوان دینارو درهەم نیە بەڵکو حەسەناتی 

ە سەری و فڕێ دەدرێتە ئەو کەسە دەبەن کە حەسەناتی نەما خراپەی ئەو دەخرێت

دەفەرموێ  -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەری خوا ، ەننەم کەواتەدونیا ئاوایەناو ئاگری جەه

حەقی کەسێکی البێت با ئەمڕۆ لەدونیا تا لەژیاندایە گەردن ئازایی  هەرکەسێک

، لێبکات پێش ئەوەی ڕۆژی قیامەت بێت کە ڕۆژێکە نەدینار نە درهەم هەیە

هەموو دنیا بدەیتە ئەو ، یەکی نابێتهەموو دونیا هی تۆبێت سودی حەسەنە
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لەخوێنی یان ماڵی یان سومعەت و  کەسەی کە زوڵمت لێی کردوە جا زوڵمت

توانیت خۆتی لێ ڕزگار دا هیچ سودی نیە بەهەموو دنیا ناکەرامەتی کردبێت اب

بەاڵم بۆچی ئەوان بە باوکیان نەوت ،بکەیت بۆیە ئەمڕۆ داوای لێخۆشبون بکە

باوکێک حەزناکات باوک فەرقی هەیە هیچ ؟گەردمنان ئازاد بکەئەی باوکە تۆش 

کوڕی بچێتە جەهەنەمەوە ابدا بەاڵم تۆ کەسێک کەباوکت نیەو کوڕت نیە کەسێکە 

خوایە هەرچی  نوح چ دوعایەکی کرد،زوڵمی لێت کردوە دوعای لێ دەکەیت

کافرە لەسەر ڕوی زەوی نەیهێڵیت هەموی لەناو بەریت خوای گەورە دوعاکەی 

کوڕەکەی خۆی خەریک بوو  بەاڵم کاتێک کە،قبوڵ کردو هەموی غەرق کرد

غەرق بێت وتی ئەی خوایە ئەوە کوڕی منە سۆزی باوکایەتی بزانە چۆنە بۆیە 

دەزانن باوکیان ئەوە سەد لەسەد گەردنیان ئازا  ؛ چونکەداوایان لەباوکیان نەکرد

لەخوا بپاڕێرەوە  امندەڵێن ئەی باوک !دەکات لەحەقی خۆی بەاڵم ئەی حەقی خوا

داوای لێبوردنتان بۆ دەکەم لەخوای پەروەردگار  فەرموویئەویش  لێامن ببورێت

 ؛ چونکەوە دڵنیاشم کەخوای گەورە لێتان خۆش دەبێت کەدوعاتان بۆ بکەم

و دوعای پێغەمبەران قبوڵە وە ئەویش لەحەقی  -ملسو هيلع هللا ىلص-یعقوب پێغەمبەری خوایە 

لەم چەند ئایەتە ،گەورە عەفویان بکات خۆی تنزول دەکات و داوا دەکات خوای

بینیامن هەبوو ان خەصلەتی لێبوردەیامن بینیەوە هەروەکو چۆن لە یوسفدا دیس

لێبوردەبوو بەرامبەر هەڵەکار باوکیشی دیسان لێبوردەیە بەرامبەر هەڵەکار وە ئەو 

صیفەتەشامن بینی مرۆڤی هەڵەکار دان بەهەڵەی خۆیدا بنێت بۆیە ئەوان 

لەبەرامبەر باوکیشیان  (91) {َخاِطِئيَ َوإِْن ُكناا لَ } بەرامبەر یوسفدا وتیانکوڕەکان لە

کەتۆ دان بە هەڵەکەتدا  ؛ چونکەئێمە هەڵەبوین (97){ إِناا ُكناا َخاِطِئيَ } وتیان

نەنێیت بەرامبەر ئەو کەسەی کە هەڵەت بەرامبەری کردوە ئێ چۆن گەردنت 

ئازادبکات و عەفوت بکات بۆیە هەرکەسەمان هەڵەمان کردبێت بەرامبەر خوا 
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لێخۆشبون بکەین بەرامبەر یەک داوای لێبوردن بکەین و داوای گەردن  داوای

ە ی بەرامبەر موسڵامنێک کردو ە کە خراپەئازایی بکەین وە هەر یەکێکیش لەئێم

؟ دەتۆ بابچینە چیە اموستا شتێکم هەیە با کەس نەزانێتیتە پەنا توخوا مدێئێستا

بەدزی دەڵێت گەردنم  ستا من زوڵمم کردوە لێت گەردنم ئازادکەئەوالوە مامو 

  !ئازادکە بەاڵم بە ئاشکراچی خراپە کردوێتی ئێ ئەوە چۆن دەبێت

 الراِحيمُ  التاوااُب  َوأَنَا َعلَيِْهمْ  أَتُوُب  فَأُولَِئَك  َوبَياُنوا َوأَْصلَُحوا تَابُوا نَ الاِذي إاِلا } 

کوێ ئەو فەسادیەی کە کردوتە اصالحی بکە لە [161 ،160: البقرة]{ (160)

درۆو بوهتانێکت کردوە بنوسە کاکە من لەوەدا هەڵە بوم ئەو شتەی کردومە وانیە 

 ئەوکاتە بڵێ گەردنم ئازادکە بەرامبەر هەر موسوڵامنێک ؛لێبوردنم هەیەداوای 

شتێکت تێکداوە ، مەرجی تەوبە اصالح ما افسد ؛ چونکەبەرامبەر هەر کەسێک

ە لەزانایان کاتێک کەخوای گەورە هەندێ کەس پێشرت لەسەر بیدعەو گومڕایی بون

ە وتومانە خەڵکینە لێی هیدایەتی داون یەکسەر ڕونیان کردۆتەوە ئەوەی پێشرت ئێم

کەس بەقسەی ئێمە نەکات لەو شتەی ڕابردوو کەوتومانە داوای  پەشیامنین

لێبوردن لەخوای گەورە دەکەین ئەوە ڕاستەکەیەتی نەک تۆ تەنها بڵێی بەینی خۆم 

 دەکەم و ئێ تۆ شتێکیشت نوسیوە خەڵک پێی گومڕا دەبێت و خوا تۆبەیەک

حکرا لەنێوان یوسف و براکانی داوا دوای ئەوەی کە سوڵ .تاڕۆژی قیامەت

بابزانین چونیان  مرصبراکانی و خێزانەکانیان و و باوکیان بێن بۆ هەموو دەکات 

 .چۆن دەبێت وەکە چونە ئەوێ چی ڕودەدات مرصبۆ 

ُ َفلََمَّ َدَخلُوا َعََلَٰ   يُوُسَف آَوىَٰ إِلَْيِه أَبََويِْه َوَقاَل اْدُخلُوا ِمْصَ إِْن َشاَء َّللاَّ

 ﴾ 99آِمِننَي ﴿
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باوک و براکانی یوسف و کۆی خێزانەکەیان هەستان کەنعان کە لە شامە 

خۆی زەوی شام پیرۆزترە ، بەڕێ کەوتن مرصبەجێیانهێشت و بەرەو زەوی 

 مرصاڵتە موبارەکە جێدەهێڵن و بەرەو بەاڵم بۆچی ئێستا ئەو و ، مرصلەزەوی 

الجار قبل الدار والرفیق )لێک هەیە دەڵێت ەثەلەوێ یوسفی لێیە م چونکە دەڕۆن؟

 ئێستا کەبچنە مرص ؛ێگا دراوسێ پێش خانوو وە هاوڕێ پێش ڕ  (قبل الطریق

کەرەوە شام خۆشرتە یان ف و لەگەڵ یوسف دەژین بۆیە بیر مەئەبنە جیرانی یوس

کەدەیەوێ خانو کاتێ اقڵ و ژیر لەسەر خۆ مرۆڤی ع ،ڕۆ بۆ ئەوێب خۆشرتە مرص

یەکسەر پرسیار دەکات ئەرێ جیرانەکانی  کاکە ئەوە ئەم خانوە هەیە بکڕێت دەڵێن

الجار قبل الدار جارێ جیرانەکان گرنگرتە لەخودی خانوەکە  چونکە ؛چۆنن

راپ بون ین قەرص بێت بەاڵم کە جیرانەکانت خخۆی ئێ با خانوەکەی تۆ خۆشرت

یان موسوڵامنی واهەیە کەدەیەوێت زەوی بکرێت  ،ژیانت لێ دەبێت بەدۆزەخ

کەلێی نزیک بێت  !یان خانو بکڕێت پرسیار دەکات ئایا مزگەوتی لێوە نزیکە

وەک چۆن ماسی بێ ئاو  ؛ چونکەدەڵی باش کەلێی نزیک نەبێت دەڵێ وهللا نایەم

خوای گەورە واجبی  ؛یقیقەتەن پێویستە بێ مزگەوت نەژ ەن حڵامناژی موس

کردوە لەسەرت تۆ وەک پیاوێکی موسڵامن ڕۆژی پێنج جار بچیتە مزگەوت ئێ 

کەماڵت لەشوێنێک بێت مزگەوتی لێ نەبێت خۆشی چی تێدایە ئەو ماڵە حەفتەی 

ە بەاڵم تۆ وەر  ،ت ببینیت ئەو دڵە ئەبێت بە بەرد دڵ ڕەق دەبێتو جارێک مزگە

ەڵ موسڵامنان سەالم لەیەک دەکەن و ڕۆژی پێنج جار وەرە ماڵی خواو لەگ

جامەبەستم ، دەوەسنت و موناجاتی خوای گەورە دەکەن ڕەحمەت و بەرەکەتە

بەخۆی و خێزانی و مناڵی و کامل هەمویان ئەو شوێنە موبارەکەیان  -ملسو هيلع هللا ىلص-یعقوب 

 .یوسف لەوێیە ؛ چونکەمرصبەجێهێشت ڕۆیشنت بەرەو 
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کاتێک کە چونە ژورەوە بۆالی { لَيِْه أَبََويْهِ فَلاَما َدَخلُوا َعىَلَٰ يُوُسَف آَوىَٰ إِ } 

یوسف باوک و دایکی گرتە خۆی و باوەشی لێدان وگرنگی تایبەتی  ؛یوسف

باوک و دایک ڕێز و پلەیان تایبەتە ئەوە اکرام  ،بەواندا واتە زیاتر لەبراکانی

 :الوالدین ە بەاڵم دیقەت بدەنێ

ناو واڵتی  وەرنە فەرمووی ﴾99﴿{  آِمِنيَ َوقَاَل اْدُخلُوا ِمرْصَ إِْن َشاَء هللااُ } 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-منین لە کلمەی ادخلوا ئەوە حاڵی دەبین کە یوسف آ هللا  ن شاءإ ەوە مرص 

وکی وە پێشوازی خێزانی خۆی شوازی دایک و باێخۆی هاتبۆ دەرەوەی شار پ

نەکەیت تاوەکو  ێبەدایک و باوک کەتۆ چاوەڕ ئەمەش ڕێزە بەرامبەر  دەکرد،

دەی :یو ێن بۆالی تۆ لە ژوری خۆت چاوەڕێیان کەیت فەرمو لەشارێکەوە د

کاتێک کە دایک و باوکت لەشارێکی ترن تۆ لە  فەرمون بڕۆنە ناو شارەکەوە

پێشوازیانبە ئەوە اکرام ە ئەوە ڕێزە پێشوازیان لێبکەیت بۆیە ئەمە بەڵگەیە لەسەر 

دوایی کە زانایان دەفەرمون یوسف چوە دەرەوە بۆ پێشوازی کردنیان ئەوەی کە 

دەگرێت ێتیان لێنی تایبەتی خۆی بەجیا دایان دەنێت و ڕێزی تایبەدەیانباتە ناو شو 

ئەمینن لەمەودوا  ،ەوە وەرن بە ئەمینی و ئاسایشیمرص ی وەرنە ناو و وە فەرمو 

کەواتە لێرە  ،هللا ن شاءإ  ەمنئەمینن لە مشاکل واڵتێکی ئا،ئەمینن لەترس ،لەبرسێتی

ڕزق و  مرصواڵتی ،ئاسایش نیعمەتێکی گەورەیە من وبۆمان دەردەکەوێت ئە

ئێستا نیعمەتی ئەمن و ئاسایشیش باسکرا لەگەڵی ئەم  دابوێڕۆزیەکی زۆری ت

 ،دونیعمەتە پێکەوە دڵخۆشی و بەختەوەری دونیایی بۆ مرۆڤ دروست دەکەن

 ُجوع   ِمنْ  ُهمْ أَطَْعمَ  الاِذي( 3) الَْبيِْت  َهَذا رَبا  فَلْيَْعبُُدوا} :ەتیفەرموویخوای گەورە 

 [ 4 ،3: قريش]{ (4) َخْوف   ِمنْ  وَآَمَنُهمْ 

ئەو دو نیعمەتەت هەبێت ئەوکاتە تۆ دەتوانیت ، ئەو دوونیعمەتەی باس کرد

عیبادەتی خواش بەباشی بکەیت بۆیە فلیعبدوا با بیپەرسنت خوای ئەو کەعبەیە کە 
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کردن وە  ئەو دوو نیعمەتەی پێ بەخشیون هەم رزقو رۆزی لەبرسێتی ڕزگاری

نیعمەتی ئەمن ، لە ئەمن و ئاسایشدانا یش ڕزگاری کردن ئێستسهەم لەتر 

ن نەک لە الیەک پارێزگاری لێبکەهەموو ەسەر نیعمەتێکی گەورەیە پێویستە ل

؛ ەفڵنە مسئولەمن ڕقم ل ؛ چونکەهەوڵی تیکدانی ئەمن وئاسایشی واڵتدابن وهللا

کاکە ،ول پارەکەی بۆخۆی بردفڵنە مسئ ؛ چونکەفڵنە مسئول گەندەڵە چونکە

ڕاستە ئەمە زەرەرێکە بەاڵم ئەم زەرەرە لەبەرامبەر زەرەری تێکچونی ئەمن و 

ئاسایشی واڵتدا هیچ نیە کە واڵت ئەمن و ئاسایشی تیادا نەما ژیان نامێنێت 

عیبادەتی خواش نامێنێت خواپەرستیش نامێنێت کەخەڵک لەخۆی و لەماڵی و 

ئێ ئەوکاتە هیچت بۆ ت فی لەهیچ ئەمین نەبێعیرض و لەشەرەلەناموسی لە 

تۆ ئەمن و ئاسایشی واڵت تێک ناکرێت بۆیە ئەوکاتە هیچ نابێتە بیانوی ئەوەی کە

وهللا فڵنە کەس ئاوایە دەبێت بچم قومبەلەیەک بتەقێنمەوە لەناو شاردا  بدەیت،

 !بە ئیساحەت نەیخۆن بۆئەوەی وەزعەکەیان لێ تێک بدەم و

لەناو بازاڕ خەڵک دەکوژیت احەت نەیخۆن تۆ ئەچیت یەعنی چی بە ئیس 

فڵنەکەس چ زەرەرێک دەکات چ ئێشێک بەو دەگات کەتۆ شیرازەی واڵت تێک 

جارێ ، هەر بچوکرتین تێکچون هەر عامەی خەڵک زەرەر دەکات ؛ چونکەبەیت

ئیلەکەشیان لەکوردستان نەبێت ابگرە علەوەیە زۆرێک لە مسئولین و دەسەاڵتدار 

لێرەیەو قاچێکی لەوالیە جەوازەکەش دامئا  ئەوروپایە یان قاچێکی هەموی لە

لەگیرفانیدایەو تەیارەی تایبەتیش هەیە دائیام ئامادەیە کەی بیەوێ بڕوا دەڕوات وە 

هیچ کێشەشی نیە ئەو کەتێک بچێت لەتۆی داماو تێک دەچێت وامەزانە تۆ وەزع 

 تێک دەچێت بۆیە بزانە ەتە ڕەش و ڕوتە وەزعللەو تێک دەدەیت لەتۆو لەو میل

باسی نیعمەتی ئەمان دەکات بەاڵم مانای ئەوە نیە کە ئێمە دەمانەوێت ئەمن و 

ئاسایش هەبێت واتە ئێمە لەگەندەڵی ڕازین و ئێمە لە زوڵم و ستەم ڕازین یان 
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ی ڕازیبین وهللا بە هیچ اپەیەک کە مسئولین دەیکەن ئێمە پێهەرچی مونکەرو خر 

ەکان دەکات کامەی گەورەترو رەر زە م مرۆڤی ئاقڵ سەیریمونکەرێک ڕازینین بەاڵ 

ترە نابێت تۆ بۆ خاتری ئەوەی زەرەری لە سەدا دەت کردوە زەرەری سەدا خەتەر 

 .نەوەدیش لەخەڵک بدەیت هەڵەیە ئەوە

فائیدەیەکی تریش کەلەم ئایەتەدا دەیکەین ئەوەیە االدب مع هللا ئەدەب لەگەڵ  

ە ئەمن و ەرەکەتەو ێت واڵتێکە پڕ پیت و بیندەب مرصواڵتی  -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف ، خوا

 ن شاءإ ترسێک نا دەڵیت هەموو ئاسایشیشە بەاڵم واش ناڵێت بڕۆن ئێوە ئەمینن لە

وهللا ئەمان بۆ هیچ کەسێک و  ،ال امان بدون إرادة هللا ؛ چونکەکەخوا بیەوێتهللا 

بۆیە هەمیشە ،واڵت و شارێک و میلەت و قەومێک نیە کەخوا نەیەوێت بۆی

فی  داوای ئەمن و ئاسایش و حفظ و سەالمەت لەخوا بکات اللهم آمنا مرۆڤ

مناڵامندا ئەمن و ئاسایشامن خوایە لەناو میلەتەکەماندا لەناو خێزان و  اوطاننا

دائیام مرۆڤ پشت بەخوا ببەستێت ئەمام تۆ بڵێیت نا  پێببەخشیت و بانپارێزیت

ان و هێزی دژەتیرۆرو هێزی بەشان و بازوی کوڕە ئازاکامنان و پێشمەرگەی قارەم

ئاسایش ئەم واڵتەمان والێکردوە ئەمن و ئاسایش بەرقەرارە وهللا هەر هەموی 

بێ  وەزنی باڵە مێشولەیەکی نیە ئەگەر خوای گەورە نەیەوێت واڵتەکەت ئەمان

بۆ ئەوەندە لوتتان کەواتە بۆ شەرم دەکەن یان  ی هیچی پێ ناکرێتو بەهەر هەم

شتیوانی خوا لەپاشان دوعای خێر بۆ ئەو هەموو کەسانە ن بە پبەرزە جارێک ناڵێ

دەکەین کەهۆکارن بۆ جێگیر بونی ئەمن و ئاسایشی واڵتەکەمان بەپشتیوانی 

علامنیە الدینە بێ  ؛ چونکەەهەندێ کەس هەیە پێی شەرم، خواو بەیارمەتی خوا

ڵێت هەیانە دە ،دینە ئەصال باوەڕی بەخوا نیە ئێستا چۆن بڵێت بە پشتیوانی خوا

انی خوا کاکە بەسیەتی ئەمە یەعنی چی هەرشتێ ئەبێ بە یارمەتی خواو بە پشتیو 

سبحان هللا تاکەی خوا  ،تیەو دواکەوتویەتیە تاکەی ئەم شتانە بێنێتنەفامێ
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یت و دەڕزێیت و ئێسکیشت نامێنێت خوا هەر دەمێنێت ئەی بێنێت! تۆ دەمر

یە بەخوا بۆیە هیچ ئەمانێک ن داماو خۆی زۆر پێ مهیمە کە ئاوا کوفر بکات پەنا

 .بێ ویستی خوا بەبێ حفظی خوابۆ هیچ کەسو بۆ هیچ واڵتێک بە

هەندێ  ە،بیر نەچوو لەیوسف لەقیممەی دەسەاڵتیدایە خوای گەورەی  

ەیتە بەرپرسی پێنج کەس خوای گەورەی لەبیر دەچێت وا دەیک مەسئول هەیە

ر بە گرنگ دەزانێت نەجمەیەکی هەیە خۆی زۆ  چونکە ؛گرنگەدەبینێت کەزۆر 

ە گەورەی هەموو مرص خەریکە ئێستا خوای لەیاد دەچێت یوسف ئێستا عەزیزی 

 ن شاءإ ە هەرچی واڵتە دێت موحتاجی یوسفە خوای گەورەی لەبیر نەچوە مرص 

بەیارمەتی خوا بەویستی خوا بەئیرادەی خوا لەواڵتێکی ئەمن و ئاسایشدا  هللا

 .ی گەورەت لەبیر بچێتنەک بە بچوکرتین شت یەکسەر خوا دەژین

ا  د  وا لَُه ُسجَّ َذا تَأِْويُل  ۖ  َوَرَفَع أَبََويِْه َعََل الَْعْرِش َوَخرُّ َوَقاَل يَا أَبَِت َهَٰ

ا ُرْؤيَاَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعلَهَ  َوَقْد أَْحَسَن ِِّب إِْذ أَْخرََجِني ِمَن  ۖ  ا َرِّبي َحقًّ

ْجِن َوَجاَء ِبكُْم ِمَن الَْبْدِو مِ  ْيطَاُن بَْيِني َوبَنْيَ إِْخَوِِت  السي ْن بَْعِد أَْن نََزَغ الشَّ

 ﴾ 100إِنَُّه ُهَو الَْعلِيُم الَْحِكيُم ﴿ ۖ  إِنَّ َرِّبي لَِطيف  لََِم َيَشاُء  ۖ  

أبویه: زانایانی تفسیر دەفەرمون دایک و باوکی نەبو { أَبََويِْه َعىَل الَْعرِْش َورَفََع } 

دایکی زوو وەفاتی کردبوو ئێستا ئەوەی کەمابو  نکە؛ چو بەڵکو باوک و پوری بوو

((ِة اِْلُمي ـُة ِِبَْنِزلَ ـالَْخالَ )) :دەفەرموێت -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەر وە ی یوسفە پور 
(12)

.  

پور لەشوێنی دایکە وە مامی مرۆڤ هاوشانی باوکیەتی کەواتە دەبێت ئەم 

ت وایە دوانە ئاگات لێی بێت ڕێزو قەدری زۆریان بزانیت هەم مامت وەک باوک

 

(.2699) 242 - 241 /3أخرجه: البخاري  -(12)  
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لێرە کە دەفەرموێت ابویه واتە باوک و پوری ، وەهەم پورت وەکو دایکت وایە

باوکی ، جێی دایکەومتان پور لە ؛ چونکەبەاڵم بۆیە دەفەرموێت باوک و دایکی

ئەو تەختە مەزنەی  دایکی بەرز کردنەوەو لەسەر تەختی دانیشتنی خۆی داینانو 

ئاخر ئێستا من  تری یوسف ناڵێتکە هی مەقامی عەزیز یوسفە ئەمەش ئەدەبێکی 

لە دوپلەدا گەورەترم لەباوکم یوسف نبي و رسول ە وە یوسف ئێستا عەزیزی 

باوک و دایکم لەخوارەوە دانیشن من من گەورەترم با  چونکە یشە ناڵێمرص

لەسەر عەرشەکە دادەنیشم نا دایک و باوکی برد لەسەر عەرشەکە لەسەر تەخت و 

 .یێزێک لەگەڵ باوک و دایکنان وەکو ڕ تەراجی خۆی دای

ێت یان خۆتان پۆست و کە باوک و دایکتان بەساڵدا دەچبۆیە ئەوکەسانەی  

ەند دەبن یان تۆزێک شەهادەیەکتان پلەیەک وەردەگرن یان خۆتان تۆزێک دەوڵەم

یان پێتان  ؛دەبێت اسفا زۆر حەیفە کە پێتان شەرم بێت بڵێن ئەوە دایک و باوکامنە

یان بچیت باوک و دایکت ستاندا دابنیشن کەمیوانتان هەیە شەرم بێت کە لەمەجلی

لەشوێنێکی نزمرت لەخۆت دابنێیت اسفە وهللا عەیبە زۆر عەیبە ئەوەتا هەمانە 

 چونکە ؛ک و باوکی بەساڵدا چوو دەچێت دەیباتە خانەی بەساڵدا چوەکانکەدای

ش نیەو بەساڵدا چوەو مناڵەکان تحمولی ناکەن و بێزی لێ دەکەنەوەو پێیان خۆ 

ن باشرتە ەوتو بەساڵدا چوەکان وهللا داوەشێئێ چیبکەین دەیباتە خانەی پەکک

ۆشت لەشوێنێکی یت خایک و باوکت لەشوێنێکی ئاوا دابنێعەیبە پیاو بیت د

گەرم و نەرمی ماڵەکەی خۆت بە ئیساحەت پێبکەنیت شەوانەو چیە من لەگەڵ 

 !ایکت لەکوێیەماڵ و خێزان و مناڵەکامنام ئەی باوکت لەکوێیەو د

سالمدا چۆن دەبێت یبۆیە باوریابین ئەجری دایک و باوک زۆر گەورەیە لە ئ 

ت خۆشیەکت بۆخۆت چۆن دەبێ ،منداڵ سپڵەبێت بەرامبەر بەدایک و باوکی

چۆن دەبێت تفضیلی خۆت بەسەر دایک و ، بوێت و بۆ دایک و باوکت نەوێت
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ێت وا بکەیت ئەوان باوکتا بدەیت چ جا تفضیلی خێزانت و مناڵت چۆن دەب

هەڵبژێریت بەسەر دایک و باوکتدا ئەی لەیادت چۆوە ئەو دایک و باوکە چیان 

 ؟بۆتۆ کردوە

ەیان بۆتۆ کردوە ئەوەی تۆ ئێستا بۆمناڵەکانتی دەکەیت دایک و باوکت ئەوان 

دوە هەرچی هێزو توانایان هەیە دایک و باوک لەمناڵەکانیاندا ئەوشتەی بۆ تۆ کر 

ر دایک و باوکێک ئەگەر بێت و بڵێن ئێمە مناڵامن ناوێت هە، سەرف دەکەن

و بەسەفرە کردن و ژیانێکی  بەدرێژایی تەمەنیان هەر بەخۆشی و ڕابواردنی حەاڵڵ

ڕ دەکەن لەگەڵ خۆش ڕادەبوێرن بەاڵم زۆر جار دایک و باوک بەهۆی مناڵەوە شە

ەو دەڵێ تۆ بۆ نیە یان ئ یێ لەدایکی مناڵەکە تۆ بۆ ئاگات لێبیەک باوکە توڕە دە

نەخۆشەکەوێت بەدیارێوە دادەنیشن لەخەستەخانە  ،نیە یا ئەڵێ بۆ گریا ئاگات لێ

، باوک دەبێ خەوێت شەوتابەیانی ناخەوێ لەگەڵی ناخەوێبەدیارێوە دە

ت پارە پەیدا بکات بیخاتە قورگی کوڕەکەی و کچەکەیەوە تا ناڕەحەتی دونیا ببینێ

و باوک بۆ مناڵە ئێستاش مناڵ گەورەبو  گەورەی دەکات ئێ کەواتە ژیانی دایک

و مەیەکی دەرسێکەیلەکهەموو قورئان ، ئەو دایک و باوکە پشت گوێ بخات

ان ئەی کچان ئەدەبتان هەبێت عیربەتێکە کەواتە تێی بگە ئەی منااڵن ئەی کوڕ 

دایک و باوکتان نەکەی شوێنی خۆت بەرزترو خۆشرتبێت لەهی دایک و  لەگەڵ

نەکەیت ئەوە عقوقە و بێڕێزی و بێ ئەدەبیە لەگەڵ دایک و  باوکت وریابە شتی وا

 . باوکت دەیکەت تۆ

ًدا}  ئەوجا هەمویان بەباوکی و بەدایکی و بە هەر یانزە براکە { َوَخر وا لَُه ُسجا

ک و باوکە ز گرتنی دایکڕنوشیان بۆ یوسف برد لەوەیە بوترێت ئێ ئەمە کەی ڕێ

 ؟ن کڕنوش بۆ تۆ بەرن چۆن دەبێتەرن یالەکاتێکدا دایک و باوک سوجدە بۆتۆ ب

 :ێیندەڵ
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داهاتنەوەیەک بو ئەوە بریتیبو لەدینی ئەواندا سجدا هەر  :یەکەمیان 

لەسەالمکردن لەکەسە گەورەکان ئاسایی بو مەنع نەکرا ئیلال لەئاینی پیرۆزی 

ئیسالم نەبێت مەنع کرا بۆ ئەوەی هەموو خەڵک یەکسان بێت هەموی بەس بۆ 

 .وێتەوە کەخوای پەروەردگارەیەک زات دانە

دگارە ئەوە بە ئەمری ئەوەی کە کردیان ئەوە بە ئەمری خوای پەروەر  :دووەمیان 

بەوە دەکەن اقرار ەهەر هەمویان یوسفە وات خوای گەورە دێتە جێ ئەوە خەوەکەی

کەیوسف خوای گەورە بەرزی کردۆتەوە بەس مانای ئەوەنیە کەیوسف خۆی 

ڵێت باوکە من لەتۆ موهیم ترم و گرنگ ترم نا ابدا بەسەر باوکیدا هەڵکێشێت ب

تێک کە یوسف بینی ئەوە باوک و دایکی و جا کا، هێنای لەسەرعەرشەکە داینان

براکانی هەموو ئەوە نەبێ ئەمریان پێبکات کەبینی یەکسەر باوکی و دایکی و هەر 

بن نەک وەکو عیبادەتێک وریا یوسف برد وەکو ڕێزێک و ئیحرتامێک کڕنوشیان بۆ

دروست نیە تۆ بچیت کرنووش بۆ کەسێک بەریت و سوجدە بەریت سوجدە 

یچ کەسێکی تر دروست نیە بەڵکو ئەوە جۆرێکە لە ئەو جگە لە هللا بۆ ه

عیبادەتەی کە تەنها بۆ خوا دەکرێت ئەوەتا لەنوێژدا رکوع دەبەین و دواتر سوجدە 

مەی بینی یەکسەر دەبەین بەس بۆ خوا دەکرێت ئەوە بۆ عبد ناکرێت کە یوسف ئە

 :فەرمووی

َذا تَأِْويُل ُرْؤيَاَي ِمْن قَ }  اَوقَاَل يَا أَبَِت َهَٰ ئەی باوکە ئە { بُْل قَْد َجَعلََها َرب  َحقًّ

ئەوە ڕێک خەوەکەیە کەمن بینیم هاتە جێ تأویل الرؤیا واتە وقوع الرؤیا ئەو 

ان زانایان خەوەی کەمن بینیم کاتی خۆی بە مناڵی ئەوەتا هاتە جێ وەک ومت

هەیە دەفەرموێت هەشتا ساڵی خایاند ئنجا خەوەکە  دەفەرمون چل پەنجا ساڵ

اتە جێ کەواتە هەندێ خەو هەیە لەوانەیە دوای پەنجا ساڵ بێتە جێ کەواتە ه

 :فەرموویبۆمان دەرکەوت خوای گەورە خەوەکەی یوسفی گەیاندە جێ بۆیە 
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ا}  ەو خەوەی منی کردە واقع و هێنایە جێ پەروەردگارم ئ{ قَْد َجَعلََها َرب  َحقًّ

برا ئێستا خۆ هەموو ئەوەتا ئێستا مەرتەبەی یوسف بەرزبۆوە بەباوک و دایک و 

خەوەکە هاتە جێ بۆیە  ەبەکەم گریان بۆ ئەو نیشان داو بەگەورەیان دانا کەوات

 .شەڕ لەگەڵ ویستی خوا ناکرێت،ئەوەی کەخوا بیکات دێت

بزانین ، پەروەردگار چاکەی باشی لەگەڵ من کردخوای { ِب  نَ أَْحسَ  َوقَدْ } 

نافەرموێت وقد احسن بکم ، مەبەستی یوسف چ چاکەیەکە کەخوا لەگەڵی کردوە

ئێستا دوو  بەڵکو دەفەرموێت وقد أحسن ب خوای گەورە باشیەکی زۆر چاک

 .نیعمەت باس دەکات

ْجنِ  ِمنَ  أَْخَرَجِني إِذْ }   { الس 

؛ رد خوای گەورە کەمنی لەسجن ڕزگار کردچاکەی باشی لەگەڵ من کیەکەم:

سەر پادشا بەرزی کردەوەو کردیە عەزیزی کهەر لەسجن ڕزگاری بوو یە چونکە

بو بەهۆی ئەوەی کە واڵتێک و دەوروبەری ئەو واڵتە ڕزگار بکات لە  مرص

ئاشکرا بکڕن وە قەزیەکەش ئاوا  ەقەیران و لەبرسێتی وە براکانیشی بێن لەو رزق

خوای گەورە باشیەکی لەگەڵ من کرد یەکەم شت ، بێتەوە الیبێت و باوکیشی 

کەمنی لەسجن دەرکرد دیقەت بدەنێ نافەرموێ خوای گەورە باشیەکی چاکی 

لەگەڵ من کرد اذ اخرجني من البرئ کەمنی لەبیرەکە ڕزگار کرد کە لەو بیرەدا 

ەڵەی کە براکانی دانیان بەهئەو کاتێک  ؛ چونکەنەخنکام و نەمردم بۆ ئەوەناڵێ؟

ُ } خۆیانناو داوای لێبوردنیان لێ کرد پێی وتن قَاَل اَل تََْثِيَب َعلَيُْكُم الْيَْوَم يَْغِفُر هللاا

تەواو نە لەومەتان دەکەم و نە سەر زەنشتتان دەکەم و نە گلەییتان لێ { الیوم لَُكمْ 

مادام عەفوی کرد دەکەم تەواو خوا لێتان خۆشبێت مادام گەردنی ئازاکردن 

ی بشکێنەوەو خەجاڵەت بن ن پێداتەوە ناچێ شتێک باسکات کە ئەوا ناچێت

جارێکی تر باسی ئەوە ناکات ئەو ئەدەبەو ئەو کەرەمەی یوسف ئێ باشە یەکەم 
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چاکە کەخوا لەگەڵی کرد ئەوەبو لەبیرەکە ڕزگاری بوو نەخنکا بۆیە ئەوە باس 

ڕویان بداتەوەو وەیان بخاتەوە یادو لەناکات لەڕوی باوکی و براکانی نایەوێ ئە

ڕوشکێنیان بکات و خەجاڵەتیان بکات و تەریقیان بکاتەوە نایەوێت ئەوە مرۆڤی 

کریم و بەڕێزە بەاڵم مرۆڤی وا دەبینیت هەزار جار شتێکت بەڕودا دەداتەوە 

دوسەدجار شتێک باس دەکاتەوە ئێ برا عەیب ناکەیت بەس نیە ئەمە چیتە تۆ 

قَاَل اَل تََْثِيَب } ئەو ڕۆژە یەکسەر وتیەڕێیت یوسف تەواو هەر ئەبەد لێی ناگ

دەڵێ کەباسی ئەوە  ؛ چونکەهەر باسیشی ناکاتەوە باسی ئەوەناکات{ َعلَيُْكُم الَْيْومَ 

بکەم کەخوای گەورە چاکەی لەگەڵ کردم کەمنی لەبیرەکە دەرهێنا یەکسەر دێتەوە 

ە پیی کە ئەمەش پێی دەشکێنەو ان کە ئەوان بون یوسفیان خستە ناو بیرەیادی

خەجاڵەت دەبن دەی باسی ناکەم باسی سجنەکە دەکات کەخوای گەورە منی 

 .لەسجن هێنایە دەرەوە

يْطَانُ  نََزغَ  أَنْ  بَْعدِ  ِمنْ  الَْبْدوِ  ِمنَ  ِبُكمْ  َوَجاءَ }   { إِْخَوِِت  َوبَْيَ  بَْيِني الشا

وە خوای  لەگەڵی کردمکەباسی دەکات دەڵێ خوای گەورە  :ەمو چاکەی دو 

ئێوەشی لەگوندو الدێوە هێنا بۆ شار ئەوەش چاکەیەکە کەخوا لەگەڵ منی گەورە 

ئێستا هێنان و گواستنەوەی ، کرد ئێوەی هێنایەوە بۆالی من و بەئێوە شاد بومەوە

ئەو هەموو خێزانە ڕەش و ڕوتە فەقیرە برسیە چاکەیەکی خوایە لەگەڵ ئەوان زیاتر 

بێ  ون بۆالی سبحان هللاسی ئەوانیش دەکات ئەوان هاتوە کە ئەنەما سوپا

حیکمەت نیە خوای پەروەردگار ئەو یوسفەی ئاوا بەرز کردۆتەوە کەتاڕۆژی 

قیامەت خوای گەورە سورەتێکی لەسەر داناوە کە سورەتی یوسفە کە 

 ،زیخالقی لەئەدەبی و لەکەرەمی و لەڕێدەیخوێنیتەوە سەر سام دەبیت لە ئە

دوای ئەوەی کەشەیتان  کردمنی ەگەڵ چاکەیەکی گەورەبو خوای گەورە لەش ئەم

هاتە بەینی من و براکامنەوەو برایەتی تێکداین دوای ئەوەی ئەو شتە ڕویدائێستا 
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 ،الحمدهلل بەیەک شادبوینەوە ئەوە چاکەیەکی گەورەیە خوا لەگەڵ منی کرد

منا لەومەکە دەخاتە کأ  دەفەرموێت دوای ئەوەی کە شەیتان بەینی تێک داین واتە

 .اتە سەر براکانی ئەمە ئەدەبی سێیەمسەر شەیتان نایخ

يْطَاُن بَيِْني َوبَْيَ إِْخَوِِت }  ئەدەبی چوارەمی یوسف دەڵێت { ِمْن بَْعِد أَْن نََزَغ الشا

ئێ نەهاتۆتە الی یوسف شەیتان ئێ یوسف  کە شەیتان هاتە بەینی من و براکانم

دادەنێت بەاڵم ئێستا خۆی وا  بەر بە براکانیهچ خراپەیەکی نەکرد بەرام

لەو ئەدەبە بۆیە  بوین هەردوالمان هۆکاربوین سبحان هللا هەردوالمان کەمتەرخەم

، هەندی لە زانایان دەفەرمون کسب القلوب أول من کسب املواقف احیانا

بەدەست بێنیت پێش ئەوەی مەوقیفەکە بەدەست بێنیت ئەها من  دڵەکان

کەوت و قسەی کێ سەر دمەوە واز لەوە بێنە کێ بردێوەو کێ سەرکەوتم من بر 

ی براکەت لەدەست هاتە جێ هەوڵدە دڵی براکەت ڕابگریت ئەوە گرنگە دڵ

نەدەیت تەماشاکەن گرنگ نیە بەالیەوە دەفەرموێت شەیتان کەهاتە بەینی من و 

تۆ چیت کردوە علیه الصالة و السالم بۆتۆ چ  براکامنەوەو جا یوسف ئە ی

؟ لە هیچ براکانت ی شەیتانت کردێکت لەبراکانت دابو لەچیدا تۆ بەقسەزەرەر 

ی توشی هەڵەیەک بوین و ا قەزیەیەکە هەردوالمان وەکو بڵێئێستا کأمن بون بەاڵم

  .تەواو الحمدهلل ئێستا نەما ئێستا بەیەک شاد بوینەوە

سف لەسجن چۆن یو ئێستا ئەم شتانە چۆن کران { يََشاءُ  لاَِم  لَِطيف   َرب   إِنا } 

ێک پیاو کوژ و موجریم و دزو خراپەکاریەکسەر بێیت هاتە دەرەوە لەگەڵ کۆمەڵ

و بوو مرص بۆسەر عەرشی عیزەت و عەرشی وەزیرێتی و دەسەاڵتدارێتی 

 ؟بەعەزیزو دەسەاڵتدارو پادشایەک چۆن ڕزگارت بوو چۆن ئەو هەموو شتە کرا

لە چاکەو ەوێت بیکات پەروەردگاری من ئەوەی کە دەی چونکە:دەفەرموێت

ری دەیکات کەهەستیشی نی و بەوردی و سەرسوڕهێنەبەنهێخێر بەرامبەرت زۆر 
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بەشێوازێکی وا کە بیەوێ خێر بە عبدەکەی خۆی واتە خوای گەورەپێناکەیت تۆ،

اسبابی وای بۆ ڕێک دەخات کە سەرت ،دەگەیەنێت کەهەستیشی پێناکات

ە لوتکە کەتۆ پێت ورە دەتگەیەنێتگای واوە خوای گەلەڕێدەسوڕمێت سبحان هللا 

ت زەرەرت لێ دەدات کەچی ئائەوەی کەتۆ پێت ناخۆشە وادەزانێناخۆشە 

وادەزانیت زەرەرێکە بۆتۆ خوای گەورە ئەوەت بۆ دەکات بە بەرزبونەوەت 

ری ئێستا ئەوەی کەبەسەر یعقوب و یوسف هات ئەگەر ئاوا ظاهی،بۆلوتکە

یوسف  ،وسف خرایە ناو بیرێکەوەی،یدراتەماشای بکەین ئێ باشە یوسف لێ

یوسف ،یوسف کرا بە کۆیلەو بە عبد،رشا بەپارەیەکی کەم و بێقیمەتدوایی فرۆ 

دوایی یوسف لەکەدار کراو  دامرص دوایی توشی بەاڵیەک بوو لەقەرصی عەزیزی 

تۆمەتبار کرا دوایی یوسف بەتۆمەتەوە خرایە ناو سجنەوە ئێستا ئەمانەی تەماشای 

ئەو ڕوەی کە  ئەی،هەموی ناخۆشە ئەمە ئەو ڕوەی کەلەئێمەوە دیارەدەکەین 

لەپشتەوەبو کە هات بەو قۆناغانەدا کەهات یوسفی بردو گەیاندیە ئەو لوتکەیەی 

هەرکەسێ دەیخوێنێتەوە تەمەنای ئەوە ئەکات ئەو لەشوێنی یوسف بوایە ئێستاکە

ێ بەچیدا گەیشتە کێ هەیە لەسەر ڕوی زەوی تەمەنای ئەوە نەکات ئەو رفعەتە ئ

ێک بگەیەنێتە خوای گەورە کەبیەوێت عەبد،تاقیکردنەوە ئەو رفعەتە بەکۆمەڵێ

ێک ناڕەحەتی توش دەکات بەو ناڕەحەتیانەدا دەبێت بڕوات بۆیی پلەیەک کۆمەڵ

بۆیی کە پلەی نزم بێت بەرز بێتەوە ئنجا دەگاتە ئەو ،هەبێت پاک بێتەوە کەتاوانی

کەس هەموو لە النبیاء ثم األمثل فاالمثلشوێنە بۆیە أشد الناس بالء ا

وەی ناڕەحەترتبێت پێغەمبەرانن هی ئەوان لەهی هەموان قورس ترە تاقیکردنە

ئەوەتا سەیری بکە ئەم تاقیکردنەوە قورسانە تاقیکردنەوەی ئیرباهیم سەیر بکەن 

ئەو ، ئەو تاقیکردنەوەیەی خوای گەورە دەفەرموێت بڕۆ کوڕەکەت سەرببڕە

ە ناو ئاگرەوە ەی خوای گەورە لەسەر تەنها خوا پەرستی فڕێ دەدرێتتاقیکردنەوەی
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تاقیکردنەوەی ئەیوب حەڤدە هەژدە ساڵ لە نەخۆشیدا بکەویت ،بە مەنجەنیقێک

لێت دور بکەوێتەوەو کەسیشت نەمێنێت تاقیکردنەوەیان قورس  هەموو کەسێک

سۆزە  بوە بەاڵم ئەجرو پاداشتیشیان بەرزە خوای گەورە زۆر خاوەن لوتف و

  .پێ ناکەیت کەبیەوێت دەیکات هەستیبەشێوازێکی وا ئەوەی 

باشە چۆن خوای گەورە ئەوەی کەدەیەوێ بیکات { الَْحِكيمُ  الَْعلِيمُ  ُهوَ  إِناهُ } 

 ؛ چونکەدەیکات زۆر بە حەکیامنە زۆر بە وردی و بەونی دەیکات ئێ غەریب نیە

ئەویشە کە ئەوپەڕی داناو کار هەر ئەوە کەتەواوی عیلم و زانستی هەیە وە هەر 

ویستی خواو ،کان لەکوێ دادەنێ و کەی دای دەنێتت شتەلەجێیە خۆی دەزانێ

حیکمەتی خوا لەوەدایە ئەو مەوزوعەبەو قۆناغانەدا بڕوائنجا دوای ئەو هەموو 

و یوسف ئەو هەموو ناڕەحەتیەی ئێستا ئەگەر هاتبا، ساڵە ئنجا بگاتە ئەو لوتکەیە

 -ملسو هيلع هللا ىلص- بەسەردا نەهاتبا هەر باسی ئەوە کرابا پێغەمبەرێک هەبوو ناوی یوسف بو

بوو دەسەاڵتدار بوو وایکرد کە واڵتەکەی توشی فەقیری نەیەت و  مرصعەزیزی 

ئایا ئەو یوسفە دەبوو کە ئەمڕۆ هەموو خەڵک سەر  ؟تەواو یەعنی چی دەبوو

زۆر بە  خەڵک خۆشی دەوێت کە هەموو خەڵکو هەمو کە ئەمڕۆ ،سامە پێی

  ؟گەورەیی و بە مەزنی سەیری دەکات

بەم هەموو قۆناغەدا تێپەڕی وایکرد کە فعال کەسێکی نا ئەوە نەدەبو بەاڵم کە

مەزن و گەورەبێت وەلەدڵی هەموو کەسێکدا جێگای خۆی بکاتەوە وە هەموو 

ببەخشێت بۆیە  کەسیک خۆشی بوێت وە خوای گەورە رفعەت و بەرزێتی پێ

کیمە کار لەجێیە زانایە هیچ شتێک ناکات بێ حیکمەت ئێمەش ەخوای گەورە ح

کامن دێتە ڕێگا دائیام ئەو بەسەر هاتانە بێنینەوە یادی خۆمان زو کاتێک موصیبەتێ

پەست نەبین بێزار نەبین گومانی شەڕ بەخوای خۆمان نەبەین التحسبوه رشا لکم 

 ورە بەس مرۆڤ لەسەر موصیبەت صەبرتگەبە ئیزنی خوای  بل هو خیر لکم
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ر هەبێت لەسەر موصیبەت ئیعتیصام و پشت بەستنت بەخوا هەبێت و لەسە

کە بەهۆی کەمرت و داوای لێخۆشبونی زۆرت لەخوای گەورە هەبێت موصیبەت 

 خەمی و تاوانتەوە توشت بوە بەهۆی موصیبەتەوە مرۆڤ زیاتر ڕو لەخوا بێت جا

ئەو نیقمەتەت بۆ دەکاتە  ،تەت بۆ دەکاتە مینحەبزانە خوای گەورە چۆن ئەو میحنە

ەنگانەیەت بۆ دەکاتە سعة و ئەو ضیق و ت،ئەم ذلەتەت بۆ دەکاتە رفعەت،نیعمەت

چونکە  فراوانیەت وە ئەو ناخۆشیەت بۆ دەکات بەخۆشی بەس صربمان هەبێت

َمْن يُرِِد َّللا ِبِه َخْي ا )): ەتیوویفەرمپێغەمبەر صىل هللا علیه وسلم قینت هەبێت ەی

((يُِصْب ِمْنهُ 
(13)

.  

دیارە خێری خوا خیری بۆ بوێت تاقی دەکاتەوە کەتاقی نەکردیتەوە ئەوە  :واتە

 .بۆتۆ ناوێت 

إّن عظََم الَجزَاِء َمَع ِعَظِم الَبَلِء وإّن َّللا تََعاََل إِذا أَحبَّ َقْوما  )) :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 

ْخطُ  ((ابْتَلُهْم َفَمْن َرِِضَ َفلَُه الرََّض وَمْن َسِخَط فلَُه السُّ
(14)  

ئەفەرموێت ئەگەر خوای گەورە قەومێکی خۆش بوێت  -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەر 

اندەکاتەوە ناڕەحەتیان بەسەر دێنێت جا کەخوای گەورە ناڕەحەتی بەسەر تاقی

هێنایت کەڕازی بویت ئەوە خوا لێت ڕازی دەبێت کەناڕازیش بیت ئەوە خوا لێت 

 تا ئێستا گەشتینە ئەوەی کە باوک و کوڕو دایک و برا بەیەکرت شاد، توڕە دەبێت

ف باسی فەضلی وە یوس،بونەوەوە خەوەکەی یوسفیش سەد لەسەد هاتە جێ

بۆالی  خوای گەورەی کرد بەسەریەوە کەلەسجن ڕزگاری کردوەو کەسوکارەکەی

 

(.564رقم  103 /10البخاري ) -(13)  

(،وحسنه 4031(، وقال: حسن غريب من هذا الوجه وابن ماجه )2396الرتمذي ) -(14)

(.2110األلباِّن ف صحيح الجامع )  
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ەی کەخوابیەوێت کەئەو { يََشاءُ  لاَِم  لَِطيف   َرب   إِنا } داداینئەو هێنا وە دەرسێکیشی 

ەشوێنێکەوە کەتۆهەستیشی بگەیەنێت پێت دەگەیەنێت ل بیکات چاکەیەکت پێ

 .ببەستە بەخوای خۆت ببە و پشتی پێ انی باشپێناکەیت بەس تۆ گوم

َفاِطَر  ۖ  َربي َقْد آتَْيَتِني ِمَن الُْملِْك َوَعلَّْمَتِني ِمْن تَأِْويِل اِْلََحاِديِث 

نَْيا َواْْلِخرَِة  ََمَواِت َواِْلَْرِض أَنَْت َولِييي ِِف الدُّ تََوفَِّني ُمْسِلَم   ۖ  السَّ

الِِحنَي ﴿  ﴾ 101َوأَلِْحْقِني ِبالصَّ

دوای ئەوەی خوای پەروەردگار  -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف { رَب  قَْد آتَيْتَِني ِمَن الُْملْكِ } 

، هللتەواو لەنێوانیاندا ڕویدا الحمد وە سوڵحێکی، بەباوکی و براکانی شاد کردەوە

نیعمەت و خۆشی خوای ، ئێستا دەسەاڵتێکی مەزنی هەیە و لەخۆشیەکی زۆردایە

 .عمەتی خوا دەنێت بەسەریەوەبەڵکو دان بەنی، گەورەی لەیاد نەبردووە

عمەتی دوونی{ رَب  قَْد آتَْيتَِني ِمَن الُْملِْك َوَعلاْمتَِني ِمْن تَأِْويِل اأْلََحاِديِث } 

ی خوای پەروەردگار باس دەکات بەسەریەوە کەموڵک و دەسەاڵتە ەهەرەگەور 

ئەی پەروەردگار ئەو موڵک و دەسەاڵتەی ئێستا تیایدام ، وەعیلم و زانستیشە

، بەزیرەکی خۆم نیە، کەلەواڵتی مرصدا من ترصوف بکەم ئەوە تۆ پێت داوم

فەضلی تۆیە کە ئەو ، لێزانینی خۆم نیەبەلێهاتویی و ، زوی خۆم نیەبەشان و با

  .دەسەاڵتەت یاوە بەمن ئەی خوای پەروەردگار

وەهەروەها وە هەروەها لێکدانەوەی خەون و { َوَعلاْمتَِني ِمْن تَأِْويِل اأْلََحاِديِث } 

عیلم بەگشتی تۆ فێرت کردوم ئەمەش نیعمەتێکی گەورەیە خوای گەورە یوسفی 

ێک بکەین لەنێوان پێغەمبەران و شوێنکەوتەکانیان علیهم لێرەدا کە بەراورد، فێرکرد

 -ملسو هيلع هللا ىلص-ئەوەتا پێغەمبەر یوسف ، الصالة والسالم وەلەگەڵ کەسانی ئەهلی دونیا

وتکەی خۆشی و بەختەوەریدا خوای لەقیممەت و ئەوپەڕی دەسەاڵتیدا لە ل
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دان دەنێت ، توشی غرورو لەخۆبایی بون نەبوە، گەورەی لەیاد نەچوە

ئەوەی کەتیایدایە هەموی بەهی خوای ، نی خوای گەورە بەسەرێوەبەنیعمەتەکا

 .بەاڵم ئەهلی دونیا، گەورە دەزانێ

کەسانێک  [7، 6: لعلقا]{ (7) اْستَْغنَى رَآهُ  أَنْ ( 6) لَيَطَْغى اإْلِنَْسانَ  إِنا } 

یا ، و شتێک ماڵ و سامانیان هەبوو، سەاڵت و توانایان دەست کەوتکەشتێک دە

  .دەسەاڵت و مەسئولیەتیان هەبووموڵک و 

یاخی دەبێت لەخواو مترد ، یەکسەر لەسنور دەردەچێت{ لََيطَْغى} 

 بۆ؟ بەسەرخوادادەکات پەنا بەخوای گەورە

 یە!چونکە کابرا مسئولەوکەسێکی کەم ن

واتە دەسەاڵتی ، تۆ مسئولیش بیت بەرامبەر خوا مێشولەیەکیش نیت

تۆ دەسەاڵتی مێشولەیەکت نیە بەرامبەر ، مێشولەیەک بەرامبەر مرۆڤێک چەندە

، بۆ لەسنوری خوا دەردەچیت، بەخوای گەورە کەواتە بۆ خۆت لێ بایی دەبێت

 ەتۆی داوە؟ئێ پێت وایە ئەم دەسەاڵتەی کەتۆ ئێستا تیایدای هی کێیەوکێ ب

بۆیە مرۆڤی عاقڵ ئەوەیە کەلەکاتی خۆشیدا کاتە ، خوای گەورە بەتۆی داوە

وە بەکاتی دەوڵەمەندیدا سەردەمی فەقیری لەیاد ، ناخۆشیەکانی لەیاد نەچێت

دەسەاڵتی والوازى  وە لەکاتی دەسەاڵتدارێتیدا سەردەمی بێ، نەچیت

ان بەهی خوای گەورە بەردەوام خۆی بەکەم بگرێت وە نیعمەتەک، نەچێتلەبیر 

وەنیعمەتی ،دەسەاڵتنیعمەتی موڵک و ، ئەم دوونیعمەتە زۆر گەورەیە، بزانێت

سەاڵت ئەوانەی کە پادشان نیعمەتی موڵک و دە، عیلم و زانست

 سەرکردەودەسەاڵتدارن چییان بەدەستە؟

بەاڵم ئەوانەی کە عیلم و زانستیان هەیە نیعمەتی ، خەڵک لەدەست ئەوانە

اکان زیاتر خەڵکیان بەدەستە چۆن!خەڵکێکی زۆر بەالشەو دووەم لەپادش
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بەاڵم عامل و زاناو شوێنکەوتەی پێغەمبەران علیهم ، دارەڕوکەش لەگەڵ دەسەاڵت

 الصالة والسالم خەڵک بەدڵ لەگەڵیانەو بەدڵ خۆشیانی دەوێن کامیان گەورەترە؟

 یا بەدڵ لەگەڵی بیت و، تۆ بەالشەت لەگەڵ کەسێک بیت و خۆشت نەوێت

 خۆشت بوێت!

ی بۆ ئێمە ێوو کبۆیە نیعمەتی عیلم زۆر گەورەیە هەر لەبەر ئەوەیە دەبینین مێژ 

 تۆمار کردوە؟

 ژیانی کێ؟

 لێهاتویی کێ؟

 زاناو پێشەواکان؟ لێهاتویی پادشاو دەسەاڵتدارەکان یان

، باسی موسلم، تاڕۆژی قیامەت باسی بوخاری دەکرێت، زاناکان و پێشەواکان

ابن ، ابن تیمیة، ابن باز، ابوحنیفة، أحمد، شافعی، نساِئ ،ابو داود، ترمذی

ئەوانەی کەعاملن چونە ناو دڵی خەڵکەوە بۆیە نیعمەتی عیلم زۆر واتە ، عباس

دوای ئەوەی کە دان بەنیعمەتەکانی ، گەورەترە لە نیعمەتی موڵک و دەسەاڵت

 :ەفەرموێتد -ملسو هيلع هللا ىلص-ەکات یوسف خوای گەورەد

اَمَواِت َوا}  حرفی نداءەکە مقدرە ، یەامناد منصوب ە فاطر{ أْلَرِْض فَاِطَر السا

سەرەتا ، ر السموات واألرض ئێستا لێرە دەست بەدوعا دەکاتتقدیرەکەی یافاط

دەستی کرد بە مەدح و سەنای خوای گەورە ئیعتیراف بە نیعمەتەکانی خوا ئنجا 

اَمَواِت َواأْلَرِْض } :دوعا دەکات دەفەرموێت خوایەی کە ئەی ئەو { فَاِطَر السا

یوسف دەیەوێت ئێستا ، دیهێنەری خالق و دروستکاری ئاسامنەکان و زەویتبە

ش ئەوەی داواکەی لەخوای گەوەر ەخوا بکات ئەوپەڕی ئەدەبە مرۆڤ پ[داوا ل

بکات دان بەنیعمەتەکانی خوا بکات بەسەرێوە وە دان بە پەروەردگارێتی 

دان  می منی من عبدی تۆ ی بەوەی کە خوایە تۆ پەروەردگار دان بنێ، خوابێنێت
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دوای ئەوە دان ، ۆت بکەیتدوای ئەوە دان بە کەمتەرخەمی خ، بەوەدابنێیت

بەفەضل و کەرەمی خوای گەورە بکەیت ئەوجا داوای مەطلەب و پێداویستێکەی 

داوای لێخۆشبون ئەمەیە بۆیە سید االستغفار گەورەترین دوعای ، خۆت بکەیت

 َوأَنَا َخلَْقتَِني، دان نان بە الوهیە أَنَْت  إاِلا  ِإلَهَ  الَبەربویەت دان نان  َرب   أَنَْت  اللاُهما 

 أَبُوءُ ، َصنَْعُت  َما رَش   ِمنْ  ِبَك  أَُعوذُ ، اْستَطَْعُت  َما َوَوْعِدَك  َعْهِدَك  َعىَل  َوأَنَا، َعبُْدَك 

وە  ِبَذنِْبي لََك  َوأَبُوءُ ، دان بەنیعمەتەکانی تۆدا ئەنێم بەسەرمەوە َعيَلا  ِبِنْعَمِتَك  لََك 

دوای ئەو هەموو پێشەکیە  يِل  فَاْغِفرْ  ؛دان بەگوناهو تاوانەکانی خۆشمدا دەنێم

نُوَب  يَْغِفرُ  الَ فَِإناهُ  ؛ئێستا داوات لێ دەکەم ئەی خوایە لێم خۆشبە ؛ أَنَْت  إاِلا  الذ 

کەتۆ ، ت ئەی خوای پەروەردگارلەگوناه خۆش نابێت ئیلال تۆ نەبێ کەس چونکە

نەبیت و لێم کەلێم خۆش ، دونیا بەهەشتە لەدونیادا، خۆشبیت ئاسانە لێم

کەواتە  توڕەبیت ئەگەر لەخۆشرتین ژیانی دونیاییشدابم هەر جەهەننەمە هیچ نیە

ئەم شێوازی دوعایە بەو ئەدەبەوە ئەدەبی پێغەمبەران ، لێخۆشبونی خوا ئەساسە

 عا دەکات پێغەمبەریش هم الصالة والسالم ئەوەتا یوسف بەو شێوازە دو یبوە عل

بابزانین ، ر کەچۆن لەخوا بپاڕێینەوەفێری کردین لە سید االستغفا -ملسو هيلع هللا ىلص-

کەتیایدا توسيل بە اسم و صفاتی خوای پەروەردگار  -ملسو هيلع هللا ىلص-دوعاکەی یوسف چیە 

  .کرد فاطر الساموات واالرض ئەی بەدیهێنەری ئاسامنەکان و زەوی

نَْيا َواْْلِخَر }  یەکی خەبەریە مومکینیشە ئەمە خۆی جوملە{ ةِ أَنَْت َولِي ي ِف الد 

ی دوعا بێت واتە کل ويل فی جوملەی انشائی بێت مەبەست پێ مەبەست پێی

الدنیا واالخره ئەی خوای پەروەردگار تۆ سەرپەرشتیارو پشتیوان و دۆستو 

کەمەبەست ، ی دوعا بێتلەدونیاو دوارۆژ ئەمە کەمەبەست پێیارمەتیدەری من بە 

ويل  واتە دیسان توسل بەوەش دەکات ئەی خوای پەروەردگار تۆ پێی خەبەر بێت

کلمەی ، خوای گەورە ويل ئیامندارانە [257: البقرة]{ آَمنُوا الاِذينَ  َويِل   هللااُ } منیت
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ويل دومانا دەگەیەنێت واتە خوای گەورە خۆشەویستی ئیامندارانە خۆشی 

خوای گەورە ، ریشیانەوە هەروەها خوای گەورە سەرخەرو پشتیوان کا، دەوێن

ئێستا ، و پشتیوانی لێدەکاو دەیپارێزێ و سەریشی دەخات ئیامنداری خۆشدەوێ

نْيَا َواْْلِخرَةِ } یوسف دان بەوەدەنێت ئەفەرموێت ئەی خوای { أَنَْت َولِي ي ِف الد 

پەروەردگار تۆ خۆشەویستی منی لەدونیا تۆ پارێزەری منی لەدونیا تۆ سەر خەرو 

  ئایا وایە؟ ؛ی لەدونیاپشتیوانی من

ستیان یوسف بکوژن خوای گەورە ويل یوسف بووپارێزەرو وی، بەڵی وابوو

پشتیوانی یوسف بوو نەیهێشت یوسف بکوژرێت وای کرد خستێ دڵی یەکێ 

فڕێیان ، بڕیارەکەتان بگۆڕن یوسف مەکوژن [10]{ اَل تَْقتُلُوا يُوُسَف } لەبراکانێوە

زەویەوە فڕێ یویست برێت کەسێک لە سەر دایە ناو بیرەکە خوای گەورە نە

بدرێتە ناو بیرێکەوە کەئاویشی تێدابێت نەمردوو نەخنکاش دیسان خوای گەورە 

فرۆشتیان کردیانە کۆیلە خوای گەورە ، ويل یوسف بوو لەناو بیرەکەش پاراستی

ئەوەبو ، ويل یوسف بوو ئەو کۆیالیەتیەشی بۆ گێڕا بەخێر خێرێکی گەورە

، کە ئەنجامەکەی لەچیەوە دەرچوویەدا خوای گەورە یوسفی برد بەوتاقیکردنەوە

ابن جوزي ڕەحمەتی خوای گەورەی لێبێت دەفەرموێت بیرم لەحاڵی یوسف 

باشە کەیوسف تەنها ، کردەوە ئەم بەسەرهاتەی یوسف زۆر مەزن و گەورەیە

غەمبەرێک با لەپێغەمبەرەکان علیهم الصالة والسالم بۆ قەومەکەی ئەویش پێ

؟ئەگەر بەو یا ئەو مەنزیلەتەی ئێستای دەبوواباو تەواو کۆتایی هاتبا ئنێردرا

 مەرحەلە ناڕەحەتیانەدا نەڕۆشتایە؟

، -ملسو هيلع هللا ىلص-بەاڵم ئێستا کێ هەیە سەرسام نەبێت بە یوسف و بەسەرهاتی یوسف ، نا

واتە ئەوەی کە لەڕوکەشدا تاقیکردنەوەیەکی قورسو ناڕەحەت و ناخۆش بوو جا 

کردنی بەکۆیلەو فرۆشتنی ، تبێیان فڕێدانە ناو بیر ،اکانیەن بر لێدانی بێت لەالی
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زیندانی کردنی ، هەوڵدانی لەکەدار کردنی بێت، بەکەم سەیرکردنی بێت، بێت

بەاڵم ،هەموو ئەوانە بەڕوکەش هەموی ناخۆشن و هەموی ناڕەحەتە، بێت

زمانەکانە یشت ئنجا بوو بەیوسفێک کە لەسەر بەهەموو ئەو ناڕەحەتیانەدا ڕۆ

خوای گەورە پلەو پایەی بەرز ، ی سەرسامە پێیەوام تاڕۆژی قیامەت و هەمو بەرد

کەواتە تاقیکردنەوەو ناڕەحەتی کەخوای گەورە ، کردەوەو دەرەجەی بەرزکرد

بەسەرت دێنێت ئەگەر صەبرو ئارامت هەبێت گەڕانەوەت بۆالی خوا هەبێت 

: النور]{ لَُكمْ  َخْي   ُهوَ  بَْل  مْ لَكُ  رَشًّا تَْحَسبُوهُ  اَل } هللا ن شاءإ بەخێر تەواو دەبێت 

ێی بەاڵم ئازاری پێ دەچێژیت و بێتاقەتیت پ زۆر جار ناڕەحەتیەک هەیە زۆر [11

ی بەو شێوەیەی کەخوا دەیەوێت بەگوێرەی شەرع حسني تعاملت هەبێت لەگەڵ

زانجەوە لەو موصیبەتە دێیتە پابەندی شەرع بیت ئەوە بەقا، بگەڕێیتەوە الی خوا

هەموو وزی دەفەرموێت سەیرم کردچیرۆکەکە بۆیە ابن ج ،هللا شاءن إ دەرەوە 

گرنگێتی یوسف لەوەدا کۆبۆوە ڕەزابونی خوای ، مەوزوعەکەی لەوەدا کۆبۆتەوە

خوای  -ملسو هيلع هللا ىلص-کە ئەوەی کرد یوسف ، هەڵبژارد بەسەر نەفس و ئارەزوی خۆیدا

  ؟ئەی کە ئەوەی نەکردبا، گەورە بەرزی کردەوە

، بۆیە دنیا مواقفە، ئەوەنەدەبوو کەباس دەکرێتستا رب العاملین ئێ پەنا بە

ىل ت نەبیت ئەوە نور عمەوقیفدا توشی زەللە ەممرۆڤ هەوڵبدات ئەگەر لە یەک

کە ، کە لەمەوقفێک توش بویت تەوبەی لێبکەیت و نەیکەیتە مەوقفی دووەم، نور

گەورە خوای  چونکە ؛،لەدووەم توش بویت تەوبەی لێبکەیت و نەیکەیتە سێیەم

جارێک بۆ ئەوەی بگەرێیتەوە الی خوا بۆیی تەوبە چەند  ێفرصەتت دەدات ەل وه

ئەگەر هەر نەتکرد هەر نەگەڕایتەوە الی خوای گەورە خەمتەکە حازرە ، بکەیت

خەتم لەدڵت دەدرێت و کۆتاییت پێدێت قوڕت بەسەر دەبێت ئەوکاتە پەنا 

نْيَا} بەخوای گەورە ستی هللا ويل و سەرخەرو بەڕازانیامن { أَنَْت َولِي ي ِف الد 
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دیسان لە { َواْْلِخرَةِ } ئێستا دەفەرموێت،پشتیوانی یوسف بوو لەدونیادا

من بە کردەوەی ، ئاخیرەتیشمدا هەر تۆ پشتیوانی منیت ئەی خوای پەروەردگار

نیە بۆیە دڵم بە  خۆم و بە عەمەل و چاکەی خۆم دڵم بە ئاخیرەت و دواڕۆژ خۆش

سەرخەری ، دۆستی منیت،ێش تۆ ويل منیتلەو  ئاخیرەت و دواڕۆژ خۆشە

پارێزەری منیت کەتۆ نەمپارێزی لەقیامەتیش ئەوە من ، پشتیوانی منیت، منیت

کەواتە مرۆڤی موسڵامن تربا بکات لەوەی کە غەیری خوا بە ، پارێزراو نابم

دۆست و پشتیوان و سەرخەری خۆی بگرێت کە ئومێدی پێی بێت و ئیعتیامدی 

نەخێر کەس کاف ، کەتەواو ئەو کافیە بۆ من ڵی پێی خۆشبێتد بکاتە سەرو وە 

 بەس خوامان لەگەڵبێت، بەس خوات هەبێ بەستە وهللا، نیە بۆ ئێمە خوا نەبێت

بەاڵم بەس خوا لەگەڵت نەبێت وهللا ، هەموو دونیا دوژمنت بێت هیچ نیە بەخوا

بەس پشیلەیەک دوژمنت بێت تەواو توشی زەاللەتت دەکات و توشی 

بۆیە ، حەتیت دەکات و ژیانت لێ تێک دەدات کە خوا لەگەڵت نەبێتناڕە

نْيَا َواْلْ } سەیری یوسف بکەن ئەفەرموێت کەواتە ئەوانەی { ِخرَةِ أَنَْت َولِي ي ِف الد 

وە ئەوانەش کەخوای ، دەسەاڵتیان دەداتێ، ورە موڵکیان دەداتێخوای گە کە

پشت بەخوا ببەسنت خوای  گەورە عیلم و زانستیان دەداتێ هەمیشە پێویستە

نەک پشت بە ، نەک پشت بە شەیتان ببەسنت، گەورە لەپشتیان بێت و بیانپارێزێت

نْيَا َواْْلِخرَةِ } رە لەبیر بکەنفرو بێباوەڕ ببەسنت خوای گەو کا زۆر { أَنَْت َولِي ي ِف الد 

کەخوای گەورە  ؛ چونکەگرنگە مرۆڤی موسڵامن والیەتی خوا لەدەست نەدات

، جێچی لە بەرژەوەندیتە بۆت دێنێتە ، ڵت بوو دەتپارێزێت وەاڵمت دەداتەوەلەگە

 کەخۆتت هەستیشی پێ ناکەیتزی وا رێت بەشێواچی لە زەرەرتە لێت بەدور دەگ

، 2: الطالق]{ يَْحتَِسُب  اَل  َحْيثُ  ِمنْ  َويَْرزُقْهُ ( 2) َمْخرًَجا لَهُ  يَْجَعْل  هللااَ  يَتاقِ  َوَمنْ }

ئەوە خوای ،ڵبێتگەورە بکات وە خوای گەورەی لەگە ی خوایئەوەی تەقوا [3
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وە رزقی گەورە لەهەموو تەنگ و چەڵەمەیەک دەرگای ڕزگاربونی بۆ دەکاتەوە 

ڕێکاری شتی وات بۆ دەکات ، دەدات لەشوێنی وەهاوە کە بەخەیاڵیشیدا نەهاتوە

و ابزانی زەرەرەو ئەوپەڕی خێر زۆرشت لەوەیە و ، بۆخۆت ئەصال نازانی چیەکە

کەواتە گرنگە موسڵامن لەهەوڵی ئەوەدابێت وەالیەتی ، ژەوەندی تۆی تێدایەبەر 

، نەداتدۆستایەتی خوا و خۆشەویستی خوا و پشتیوانی خوا لەدەست ،خوا

 ِبَسَخِط  َّللاَِّ  رََِض  الَْتَمَس  َمنِ )) :ەتیفەرموویپێغەمبەری خوا صىل هللا علیه وسلم 

، َّللاَِّ  ِبَسَخِط  النَّاِس  رَِضا الْتََمَس  َوَمنِ ، َعْنهُ  لنَّاَس ا َوأَْرََض  ،رِض َّللا عنه، النَّاِس 

((الناس عليه َوأَْسَخطَ ، َعلَْيهِ  َّللاَُّ  َسَخطَ 
(15)

  

، لێت توڕەدەبن ،بەڕازیکردنی خوای گەورە زۆرجار خەڵکانێک توڕە دەکات

شە ئەم ڕی، بچیتە مزگەوت باوکت لەوانەیە لێت توڕەبێت، نابێ بچیتە مزگەوت

بەینی تێک خێزانت ، داتناوە بیتاشە نەیتاشیت ئەوە دایکت لێت توڕەدەبێت چیە

خەریکی دەرسی قورئان و حدیث مەبە ئەگینا لەوانەیە توشی ، دەچێت لەگەڵت

بەاڵم بزانە ئەو شتەی کەتۆ ، توڕەبونی چەندکەسانێک و جیهەت و الیەنێک بیت

 ڕازیە؟ دەیکەیت و ئەو هەنگاوەی کەتۆ دەینێیت خوای گەورە پێت 

، لەتوڕەبونی خەڵکتوڕەبونی خەڵک مەترسە کەپێت ڕازیە گوێ مەدەرە ، بەڵێ

نا بۆڕازی کردنی فڵنە حیزب و  ە هەر هەنگاوێکتبەاڵم هەر هەوڵێکت داو 

جیهەت و فڵنە الیەن و فڵن کەس کە بشزانیت توڕەبونی خوای بەدواوەیە 

لەدەستدانی ، ناکەتوڕەبونی خوا زۆر ترس ؛ چونکەسەرکەوتو نابیت وریابە

یوسف لە قیممەی ، ئاگاداربەپشتیوانی خوا گەورەترین زەرەرە کەتوشت بێت 

نْيَا َواْْلِخرَةِ } عەقڵدایە لەقیممەی عیلمدایە بۆیە دەفەرموێت { أَنَْت َولِي ي ِف الد 

 

(.510/ 1ف تقريب صحيح ابن حبان" ) انرواه ابن حبان "اإلحس -(15)  
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تۆ پشتیوانی منیت تۆ پاڵپشتی منیت تۆ ، خوایە من کەسی ترم نیە جگە لەتۆ

  بۆتۆ دەبەم و پشت بەتۆ دەبەستم ناها، سەرخەری منیت

بەموسڵامنێتی بمرێنە ئەی خوای ، ئەمە دووعای یەکەم{ تََوفاِني ُمْسلاًِم } 

 .پەروەردگار

الِِحيَ }  ەپیاوچاکان لەپێغەمبەرانی وەهەروەها بشمگەیەنە ب{ َوأَلِْحْقِني ِبالصا

 وو دوعایەئەم د، م لە ابراهیم و اسحاق و اسامعیل بگەیەنە بەوانپێش خۆ 

، ئەبێت ئەم دوو شتە بێت ۆڤی موسڵامن و غایەتی مرۆڤی عاقڵغایەتی مر 

 ؛مرۆڤ ئەوەبێت بەموسڵامنی برێت پێویستە گەورەترین غایەت و مەبەستی

ە خەمتی بۆ لێدرا ئەوکەسە بۆ ڤ کە بە موسڵامنی مرد واتە ئەوکەسمرۆ  چونکە

بەس بە موسڵامنی ، یتبەهەشتەو لەجەهەننەم ڕزگاری بوو کە بەموسڵامنی بر

، ەتا هەتایە لێی نایەیتە دەرەوە پەنا بەخوا گەورەنەمریت ئەوە تۆ بۆ جەهەننەمیت ه

ەعنی ئەگەر لەقوتابخانە لەپۆلی ئێ دەی وەرە تێی ڕابێنەو بیری لێبکەرەوە ی

تا سەیر دەکەیت مەصیری کولیەکانی من نزە ئەگەر شەهادەت وەرگرتەوە ئێسواد

ەرەوە ئەگەر نەوەدم هێنابێت بۆ س، کەم ئەبێت چەندم هێنابێتەرەجەپەیوەستە بە د

، هەیە شەونو خونی دەکات، کولیەی باش وەرم دەگرێت کە کەمرت بوو تەواو

واز ، ماموستای تایبەتی هەیە، لە مەکتەبی تایبەت دەخوێنێت، هەوڵی زۆر دەدات

بکات  مانگی ڕەمەزان بەڕۆژوونابێت بۆ ئەوەی سەعی، تلەهەموو شتێک دەهێنێ

لەسەر ئەوەیە ئایا لەو کولیەیە ژیانی من دەڵێت مەصیریە موستەقبەلی  چونکە بۆ؟

ئەم بەاڵم ئا، وەرگیرا یان کولیەیەکی کەمرت هیچی تر لە مەوزوعەکە ناگۆڕێت

، کە بەموسڵامنی بریت بۆ بەهەشتیت، ئیمتیحانە ئەزانی چی بەسەرەوەیە

: ەتیفەرموویروەردگار خوای پەلەفەرمودەیەکی قودسیدا  ؟بەهەشت چیە
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الِِحنَي َما ال َعني  َرأَْت َوال أُُذن  َسِمَعْت َوال َخطََر َعََل أَْعَدْدُت ...)) لِِعَباِدَي الصَّ

((...َقلِْب بٍََش،
(16)

 

وەکەس ، خۆشی وای تێدایە ؛بەهەشت ئەوەیە کە کەس بەچاو نەیبینیوە

وە نەک هەر ، وەی کەسیشدا شتی وا خۆش نەهاتبەگوێچکەش نەیبیستوەو بەدڵ

لەجەهەننەمیش ڕزگارت دەبێت و ناچیتە ناو ئاگری جەهەننەم وە ئەوەش بەڵکو 

خوا ، ئەی کە بە موسڵامنی نەمریت پێچەوانەی کەرەوە، خواش لێت ڕازی دەبێت

ئێستا ئەمە ، لێت توڕەیە بەهەشتت لێ حەرامە دەچیتە ناو جەهەنەم هەتا هەتایە

ۆ بخوێنیت و بۆ بگریت و دەرسی تایبەتی ب شایستەی ئەوەیە ماموستای تایبەتی

  ؟یان کولییەیەک، تایبەتی بۆ بدەیت هەوڵی

ەی ئەمساڵ سەرکەوتو نەبوین دادەنیشینەوە پۆلی شەش د، ئەوەش یەکجارە

 ارِْجُعونِ  رَب  } بەاڵم کە مردیت دانیشتنەوەو دەوری دووەم نیە، بۆساڵی دووەم

بەس ، ئەمجارەی خوایە بگێڕەوە ئە، ی نیەسود [100، 99: املؤمنون]{ (99)

درێیتەوە جا بزانە وە بۆ بۆ یەک سەعاتیش ناگێڕ ، جارێکی تر بگێڕەوە بۆ ژیان

 ؛ چونکەەقیقەیەک بەس بڵێیت ال اله اال هللا بۆ ئەوەش ناگێڕدرێیتەوەتەنها د

یەکجار دێیتە دنیاو دەڕۆیت جێی ، تایی پێهاتئیمتیحانی عومر یەکجارە کۆ 

 أَوْ  نَْسَمعُ  كُناا لَوْ } کەبینیت و ئەوجا بڵێیت، رایەیتەوە جارێکی تندووبارە یت دێڵ

ِعيِ  أَْصَحاِب  ِف  كُناا َما نَْعِقُل  ێامن گرتباو ئەگەر ئێمە گو  [10: امللك]{ (10) السا

بەس عەقڵامن نەبو چیبکەین ئەی ، تا لە جەهەننەم نەدەبوینعەقڵامن هەبوایە ئێس

نەدەوری دووەمی هەیە ، گێڕانەوە نیەودی نیە خوایە کەبانگێڕیتەوە هیچ س

نەخزمی فڵن  نەساڵی دوەمی هەیە نە تەزویرو شەهادە بەپارە بەدەستی دێنیت

 

(.2824رقم  2174 /4ومسلم )، (3244رقم  318 /6البخاري )متفق عليه:  -(16)  
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تََوفاِني } بۆیە گەورەترین دوعای یوسف، مەسئول و ئەبەد ئەبەد کۆتایی پێدێت

یەعنی یوسف ئەو دوعایە بکات لەخوا بپاڕێتەوە ئێ خۆ خۆی { ُمْسلاًِم 

ری بکات تا بداتێ لەسەر ئەو ئیسالمەتیە جێگیات بەردەوامی دوا دەک!موسڵامنە

هەرکەسێک بە موسڵامنی  چونکە ؛،ئەوکاتەی ئەمرێت لەسەر ئیسالم برێت

لە ئیمتیحانی گەورەی دونیا ڕزگارت ، برێت فقد فاز الحمدهلل نەجاتت بو تۆ

 َعلَْيِهمُ  تَتَنَزاُل  اْستََقاُموا ثُما  هللااُ  اَرب نَ  قَالُوا الاِذينَ  إِنا } بوو ئێستا بەس خۆشی چاوەڕێتە

وا تَْحزَنُوا َواَل  تََخافُوا أاَلا  الَْماَلِئَكةُ   نَْحنُ ( 30) تُوَعُدونَ  كُنْتُمْ  الاِتي ِبالَْجناةِ  َوأَبِْشُ

نَْيا الَْحَياةِ  ِف  أَْولِيَاُؤكُمْ   َما ِفيَها َولَُكمْ  أَنُْفُسُكمْ  تَِهيتَشْ  َما ِفيَها َولَُكمْ  اْْلِخرَةِ  َوِف  الد 

ُعونَ   ئەو هەموو خۆشیە!  [31، 30: فصلت]{ تَدا

لەم { تََوفاِني ُمْسلِاًم } بەس بە موسڵامنی بریت ئەو هەموو خۆشیە چاوەڕێتە

وەدینی ابراهیم و ، ئایەتە ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت کە دینی یوسفیش اسالم بوە

 َما لَِبِنيهِ  قَاَل  إِذْ  الَْمْوتُ  يَْعُقوَب  َحَضَ  إِذْ  ُشَهَداءَ  كُنْتُمْ  أَمْ } یعقوبیش اسالم بوە

 ِإلًَها َوإِْسَحاَق  َوإِْساَمِعيَل  إِبْرَاِهيمَ  آبَائَِك  َوِإلَهَ  ِإلََهَك  نَْعبُدُ  قَالُوا بَْعِدي ِمنْ  تَْعُبُدونَ 

 ُمْسلُِمونَ  َوأَنْتُمْ  إاِلا  نا مَتُوتُ  فاََل } ،[133: البقرة]{ (133) ُمْسلُِمونَ  لَهُ  َونَْحنُ  َواِحًدا

ينَ  إِنا } ،[132: البقرة]{ 132) دین الی  [19: عمران آل]{ اإْلِْساَلمُ  هللااِ  ِعنْدَ  الد 

ئەی ، بەس ئیسالم دینی خوایە، خوا یەک دینە ئەویش ئیسالممە هیچی تر نیە

خوا نەرصانیەت دینی ، نەبولەوەی کەسانێک بڵێن ئەی یەهودیەتیش دینی خوا 

 نەبوە؟

دەڵێین کاتێک دینی خوابوو کە ئیسالم بون کە تەسلیم ببون بۆ خوا وە 

کەتەورات زاناکانی جولەکە هاتن ، بەگوێرەی شەرعی خوا بەڕێوەدەچون

کەی ەو ڕاوبۆچون و ڕای زانایانی جولەواتە لێکدانەو  تلمودیان تێکەاڵوکرد

و گۆڕانکاریان کردالبردو شتیان بۆ زیاد  شتیان لێتەوراتیانکردو گۆڕییان 
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نەرصانیەت کە بۆلص ، ت دینی خوا نیەێنا دینی خوا نەما ئێستا یەهودیەبەسەره

تەوە دینەکەی هات ئەویش ئەو هەمووشتەی خستە ناو دینی گاوریەتەوە نەرصانیە

 ِدينًا اإْلِْساَلمِ  َغْيَ  يَْبتَغِ  َوَمنْ } ئێستا دینی خوا نیە ئەوە بۆیە گۆڕی دینی خوا نەما

هەرکەسێ غەیری ئسالم هەڵبژێرێت دینێکی تر  [85: عمران آل]{ ِمنْهُ  يُْقبََل  فَلَنْ 

ينَ  ِمنَ  اْْلِخرَةِ  ِف  َوُهوَ } لێی قبوڵناکرێت وە لە  [85: عمران آل]{ (85) الَْخارِسِ

کەواتە لێرەوە ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت کە ئەوانەی ، ئاخیرەتیشدا لە زەرەرمەندانە

وەاڵ فەرقی نیە یهودیەت و نەرصانیەت حدة االدیان کە خەڵک بانگ دەکەن بۆ و 

اکات ئەوە خۆی اسالم و کاکە هەموی هەر یەکەو دینی خوایەو هیچ فەرق نو 

 وحدة االدیان کوفرە یەعنی چی وحدة االدیان؟ جەهالەت و نەفامیە

هەیە دینی خوا ئیسالمەو تەواو غەیری ئەوە هیچ دینێکی تر یەک دینی حەق 

تر بژی بەکافر حسابە وە بۆ جەهەنەمە ئەمە  هەر دینێکیمرۆڤ لەسەر ، نیە

خوای ئەرزو  رب العاملین ەئەمە بڕیاری ، ئێمەی موسڵامن دابان ێ نیەبڕیار 

دات بۆیە گرنگە مرۆڤی عاقڵ هەوڵی ئەوەب، ئەوەوادەفەرموێت ئاسامنە بڕیاری

موسڵامنبێت بەموسڵامنی بژیت و لەسەر ئیسالمیش برێت کە ئەوە دینی 

هەرکەسێ بە موسڵامنێتی بژێت و ، وو پێغەمبەرانبوو علیهم الصالة والسالمهەم

برێت نەجاتی بوو هەرکەسێ بەغەیری ئیسالم بژی جا لەسەر هەر ڕێچکەو 

دونیایی یان مناهجی  ت ئەدیانی سەماوی و محرف بێتێمەبدەئێکی تر ب

ئیسالم غەیری ، هەر خەسارەت مەندو زەرەرمەندی دڵنیابە دەستکردی مرۆڤ بێت

سەیارەیەک ئەو تعلیامتەی کە ، هیچی تر قبوڵ ناکات خوای پەروەردگار ابدا

ی خوڕیت خۆیەوە بۆی نورساوە دەبێت ئاوا لێلەالیەن مەصنەع و مەعمەلەکەی 

ئاو لەوێ یا ەوێ بکەیت بەنزین و ئاوا هەڵی بکەیت و ئاوا بیکوژێنیتەوە ڕۆن ل

یەکێکی تر بێت بڵێ ، کاتغەیری ئەو تعلیامتە هیچی تر قبوڵ نا، بکەیت
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دەی کاکە لەشوێنی ، دەڵێین نابێت، قەیناکات من لەشوێنی بەنزین ئاوی تێدەکەم

، دەی لەشوێنی ئاوەکە ڕۆنی تێدەکەم هەر نابێت، ڕۆنەکەنەوتی تێدەکەم نابێت

ەعمەلی سەیارەکە دایناوە ئیلال ئەو تعلیامتە نەبێت کە مواتە هیچی قبوڵ نیە 

تۆش مرۆڤی مخلوقی خوای غەیری تعلیامتی خوا ،ەەوەی قبوڵ نیغەیری ئ

کەدینی ئیسالمە هیچی تر بۆتۆ قبوڵ نیە و هیچی تر بەختەوەرت ناکات نە لەدنیا 

مرۆڤی عاقڵ ئەو ، کەواتە ئیسالم دینی خوایەو بەس، لەدواڕۆژیش و نە

وە جێگای سەرسوڕمانە جێگای تێڕامان و ئەسەفە دەبینین بۆمنونە ، بژێرێتهەڵئە

 2020و بەتایبەت کە کۆتایی ساڵی زایینیە وە چوینە سەرەتای ساڵی تازە ئەمشە

 خەڵکانێکی موسڵامن ئاهەنگ بگێڕێت بۆ چی؟

کە ئاهەنگ بۆ ئەوە دەگێڕیت ساڵێک لەتەمەنت کەم بۆتەوە وهللا ئەوە ناحاڵی 

واتە چۆن مرۆڤی عاقڵ دڵی بەوە خۆشبێت کە ساڵێک لەتەمەنی ، ستیبونە بەڕا

ەو مردن ڕۆیشت چۆن من دڵم بەوە خۆشبێت ساڵێک لەتەمەنم کەم بۆوەو بەر 

 بێتەوە! کەم

واتە ، چونکە حساب کردنەکەیان عەکسیە بەعەکسەوە سەیری قەزیەکە دەکات

زیاد بکات  کەتۆ واحساب دەکەیت هەرساڵێکی تازە دێت ساڵێک لەتەمەنی تۆ

ستا ئەمساڵ ساڵبم ئێ 60تەواو من کە پار عومرم دیاری کرابێت ، ئێ وهللا خۆشە

ێکی تر ساڵ ساڵ 61هات ساڵێکی تر خرایە سەر تەمەنم دەبە  2020ساڵی 

ساڵ خۆشە ئەوە هەر زۆر مایەی دڵخۆشیە بەس تۆ ساڵ بەساڵ  62دەبە 

  !ۆشەلەتەمەنت کەم دەکات واتە عدي تنازولیە دڵت بەچی خ

هەڵپەڕکێیەو دڵی بەوە  وێ کەس کە دەچێ و تێکەڵی و حەفلەیەئەوە هەند

 چیت ئەنجام داوە لەساڵی ڕابردووو!، شە ساڵ تەواو بوو ساڵی تازە هاتخۆ 
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ا ئەمشەو کە ئێست!ڕابردوی خۆت کە کردوتە دڵت بەچی خۆت خۆشە لەساڵی 

 بگەڕێیتەوە الی خوا بەچی دڵت خۆشە؟

ئەنجام داوە سەرت بەرزکات الی خواو لەجەهەننەم چ کارێکی گرنگت 

 ڕزگارت بکات چیت ئەنجام داوە؟

 ؟ە ئومێدی چیت لەساڵی تازەدا بیکەیت واتە بۆ دڵت خۆشەوە ب

ئەوەتا هەر سەرەتای ساڵەکە بەهەڵپەڕکێ و ڕەقص و سەماو تێکەڵی و گوناهو 

وە جا سەرەتای تاوان استفتاحی صالەکە دەکەیت و پێشوازی لەساڵی تازە دەکەیتە

 !ساڵەکەت مەعصیەت و گوناهو تاوان بێت ئەی دەبێت کۆتاییەکەی چۆنبێت

ەکەن و رەقص و سەماش کۆتایی پێ دێننەوە سەما پیشوازی لێد بەرەقص

ئەی ئەوانەیکە بە ، دیسانەوە ساڵێکی تر لەناوەڕاستیشدا ئەبێ چی ڕوبدات

 ؟عەقیدەوە دەیکەن

  !کوری مەریەمی کوڕی خوایەئەمە ساڵی لەدایک بونی عیسای 

ئەوان کوری  الی، عیسا الی ئێمە عەبدی خوایە، ئەوە کوفرە واالعیاذ باهلل

خوایە وە مەریەم ژنی خوایە ئێ ئەوە کوفرە کەواتە تۆ ئاهەنگ بۆچی دەگێڕیت و 

عەقڵ بە مرۆڤ دەدات وە مرۆڤ لە  بەهەرحاڵ ئیسالمە کە؟دڵت بەچی خۆشە

الِِحيَ  تََوفاِني ُمْسلاًِم } تی دوعاکەتا شکۆ ، گومڕایی دەپارێزێت { َوأَلِْحْقِني ِبالصا

ی موسڵامن هەمیشە خۆشە مرۆڤ، بگەیەنە بە پیاوچاکانئەی خوای پەروەردگار 

صالحیش ئەوئیامندارەیە کە ، لەدونیاو لەژیانیدا هاوڕێیەتی صالحین بکات

لە قیامەتیش کە کردەەوەی چاک دەکات لەدونیادا هاوڕێیەتی ئەوان بکەیت وە 

ارشارو مجرمین و  گەڵمردیت تۆ لە صالحي و چاکەکارانبیت نەک لە

لێرەدا دەڵێین سبحان ، ەوە ئەمە دوعای یوسف بووبخرێیتە جەهەننەمخراپەکاران 

بباوکی و ، موڵک، دەەسەاڵت، هللا دوای ئەوەی هەموو خۆشیەکانی هاتە دەست
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، ئێستا کاتی ئەوەیە دڵی خۆشبێت، ئاشت بونەوەیەکی گشتی، براکانی هاتنە الی

نا هەموو ئەو  کاتی ئەوەیە تەواو ئیرت من لەدونیادا وادەکەم و وابچێ کەچی

خۆشیانەی دونیا بەالی یوسفەوە هیچ نین ئەو بەالیەوە گرنگە بەموسڵامنی بژێت 

الِِحيَ } وە ئەوە بەالیەوە گرنگە، و بەموسڵامنی برێت خوایە { َوأَلِْحْقِني ِبالصا

هەروەک چۆن پیغەمبەری  األعىل الرفيق فێڕیتەوە بگەیەنیت بەچاکەکاران بگ

ملک املوت دێت ئیزنت لێ  فەرموویربیل هات کاتێک کە ج -ملسو هيلع هللا ىلص-خوا 

نا دەمەوێت بۆالی  األعىل الرفيق ف فەرموویوەربگرێت مردنت یا مانەوەت 

تت بەخوا دونیا هەرچەندە خۆشبێت ودەسەاڵ ، خوای پەروەردگار بگەڕێمەوە

، هەبێت و لەخۆشیدابیت و بێ کێشەبیت بەخوا ژیانی دوارۆژ زۆر خۆشرتە

، بیربچێتەوەلە دە شیرینی بەدونیادا نەچێت کە ئاخیرەتی مرۆڤی موسڵامن ئەوەن

ئاخیرەمتان ئەودیومان لەژیانی دونیامان هەمیشە کار بۆ ئەوە بکەین کە 

 .خۆشرتبێت

لَِك ِمْن أَنَْباِء الَْغْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك  َوَما كُْنَت َلَديِْهْم إِْذ أَْجَمُعوا أَْمرَُهْم  ۖ  َذَٰ

 ﴾ 102َوُهْم ََيْكُُروَن ﴿

پەروەردگار ئاماژە دەکات بۆ ئەم بەسەرهاتەی کە لەسورەتی یوسف دا بۆی 

ی باس کردین بەوهەموو وردەکاریەو دورودرێژیەی ئەو هەموو تفصیالتە

کەخوای پەروەردگار سەبارەت بە بەسەرهاتی یوسف و یعقوبی باوکی و براکانی 

ەورە چی ڕویدا ئەو هەموو وردەکاریانەی خوای گ مرصوە هەروەها لە 

  :دەفەرموێت

  .ئەوە هەمووی لەخەبەری غەیبە{ لَِك ِمْن أَنْبَاِء الَْغيِْب َذَٰ } 
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بۆتۆمان ناردوە وە بەردەوامین لەوەی شتی کەبۆتۆی دەنێرین وە { نُوِحيِه ِإلَيَْك } 

ئەم خەبەرانەو ئەم بەسەرهاتە شتێک نەبوو کە بەچاو ، زیاتریشت فێربکەین

وەهەروەها ئەو ، یان لەگەل واقعەکەدا ژیابێت -ملسو هيلع هللا ىلص-بیرنابێت پێغەمبەر بینیبێتی 

ئێستا کە ، وردەکاریە بەو تفصیالتە هەندێکیشی لەتەوراتيشدا باس نەکراوە

ئێ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ورشیکەکان ئەم تفصیالتەیان بیست لە پێغەمبەری خوا جولەکەو م

 واتە، چاک دەزانن ئەمە هی ئەوە نیە کە بڵێین وهللا لەخۆیەوە هەڵی بەستوە

 و براکانی و باوکی و یوسف بەسەرهاتی بە سەبارەت ڕاست ەرێکیخەب هەرچی

 ریشیت وردەکاری وەهەندێ ،کردووە باسی قورئان هەیە لەتەوراتدا مرص عەزیزی

 ئەمە ستائێ ،نەکردووە باسیش هەر ئەوەی تەورات اصال کە قورئان باسکردووە

 ئەگینا دێت بۆ وەحی الیه یوحى -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسول محمد کە ئەوەی لەسەر بەڵگەیە

 نەبێت رسولێک ئەگەر -ملسو هيلع هللا ىلص- زانی چۆن بەسەرهاتەی ئەم وردەکاریانەی ئەو چۆن

 تر لەوردەکاریانەی یەکێ ،وردەکاریە هەموو ئەو ،نەیەت بۆ وحي خواوە لەالیەن

 اعرابیەک الی دەچێتە -ملسو هيلع هللا ىلص- خوا پێغەمبەری ،باسکراوە حدیثدا لە ئەمەیان کە

 کەسێکی خواش ریپێغەمبە -ملسو هيلع هللا ىلص- ێتدەگر خوا پێغەمبەری لە ڕێز ئەعرابیەکە

 چیت داواکە کابرا یئە فەرمووی دەدایەوە چاکرت بە ەشیچاک وەپاداشتی بوو کریم

 من وهللا دەڵێت ئەویش ،منکرد لەگەڵ چاکەت تۆ بدەمەوە ەتچاک تامنیش دەوێ

 خێزانم ئەوەی بۆ مەڕێکیش چەند وە لەسکدابێت بەچکەی کە دەوێت وشرتێکم

  !بیاندۆشێت

 وشرتێک ئەوە لەبری ئێستا خواردوە الت پاروەنانێکی هاتوە ئێ هللا سبحان

 شیردەربێت! و بیدۆشێت ژنەکەی ێکیشمەڕ  چەند و ئاوسبێت

 وەکو ئێوە ناکرێ پێتان فەرمووی بوو سەیر بەالیەوە -ملسو هيلع هللا ىلص- خوا بەریپێغەم

  !بن ئیسائیلیش بنو پیرێژنەکەی
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 چیە پیرێژنە ئەو بەسەرهاتی هللا یارسول انفەرمووی لێبێ خوایان ڕەزای صەحابە

 ؟ناکرێت پێ ئەویشتان وەک ئێوە دەڵێی کە -ملسو هيلع هللا ىلص- خوا پێغەمبەری ئەی

 ؛شام بەرەو ڕۆیشت و جێهێشت مرصی -ملسو هيلع هللا ىلص- موسا کە کاتێک فەرمووی 

 ڕۆژێک ئێوە ڕۆڵە فەرموو خۆی بەکوڕەکانی -ملسو هيلع هللا ىلص- یعقوب خۆی کاتی چونکە

 الشەی مردم کەمن یان ەگەڕانەو  کە شام بۆ دەگەڕێنەوە و بەجێدەهێڵن مرص دێت

 زۆر قوبیع والحاصل ،بنێژن باپیرمدا و باوک لەگەڵ ببەنەوە لێرەجێنەهێڵن من

 خوای کەبینی ناخۆشیانەی ئەو واتا ماشاءهللا ژیا ساڵ 147 موندەفەر  زانایان ژیا

  یوسف وە ،لەخۆشیدا ئەوەو دوای ژیا زۆر سااڵنێکی ،نیشاندا خۆشرتی گەورە

 ژنیشی هەر نەک بینیوە خۆشی نەوەکەی ماشاءهللا ژیاوە سال 110 -ملسو هيلع هللا ىلص-

 -ملسو هيلع هللا ىلص- یوسف ،بوە نەوەشی بوەو یشیکوڕ هێناوەو ژنیشی ،بوە کوڕیشی هێناوەو

 مرصتان کەڕۆیشنت فەرمووی ارسائیل بنو بۆ وایە وەسیەتی ئەویش دیسان

 خۆتان لەگەڵ من الشەی تاوەکو نەڕۆن گەڕانەوە شام بەرەو و بەجێهێشت

 دەکات وەفات کە کاتێک وە ،موبارەکە واڵتێکی شام واڵتی ،امش زەوی ،نەبەنەوە

 بنو کە کاتێک اموس -ملسو هيلع هللا ىلص- موسا تاکاتی دەڕوات و دێ سەردەم ،دەینێژن لەشوێنێک

 بەهیچ و دەبێت تاریک لێ ڕێیان بڕۆن شام بەرەو دەبات ۆیخ لەگەڵ ارسائیلێکیان

 ڕێ هۆکاری دەزانین ئێمە دەڵێن ارسائیل بنو زاناکانی ،نادۆزنەوە ڕێگا شێوازێک

 ،چیە دەڵێ موسا ،بۆمان -ملسو هيلع هللا ىلص- دەیگێڕێتەوە پێغەمبەر حدیثە ئەمە چیە ونبومنان لێ

 کە خۆی نتیجەی نەوەو کە ارسائیل بنو کە کردوە یوەسیەت -ملسو هيلع هللا ىلص- یوسف دەڵێ

 بۆ بیبەن دەرکەنەوەو ەیلەگۆڕەک و ببەن الشەکەی ڕۆیشنت خۆی عەشیرەتەکەی

 یوسف الشەی بەبێ بڕۆین دەمانەوێ ئێمە تائێس نەهێڵن جێی خۆیان لەگەڵ شام

 موسا ،نادۆزینەوە ڕێیەک دەکەین هەرچەند دەکاو وێڵ لێ ڕێامن گەورە خوای بۆیە

  ؟دەزانێت پێ شوێنی ێک دەفەرموێت -ملسو هيلع هللا ىلص-
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 ؟-ملسو هيلع هللا ىلص- دەزانێت پێغەمبەر یوسف قەبری کێ

 ریقەب ژنەپیرێ ئەو دەبەین واگومان ،پیرێژنێک ئیلال نازانین کەسامن وهللا دەڵێ

 قەبری بڵێ پێم دەفەرموێت -ملسو هيلع هللا ىلص- موسا دەدۆزنەوە پیرێژنەکە ،بزانێت یوسف

  ؟لەکوێیە یوسف

 .موسا ئەی دەڵێم پێت بەمەرج هەیە مەرجم دەڵێ ژنەکەشێپیر

 .بکە داوای چیە مەرجەکەت دەڵێت موسا 

 یال  دەکەیت ضامن بۆ ئەوەم ئەگەر لەبەهەشتدا تۆبم لەگەڵ قیامەت لە ێدەڵ 

 ئەو داخوازێکەی بدە دیقەت جا ،ناڵێم پێت دەنا مدەڵێ پێت ئەوە ارپەروەردگ خوای

 -ملسو هيلع هللا ىلص- خوا لەپێغەمبەری اعرابی ایکابر  داخوازی وە موسا خوا لەپێغەمبەری پیرێژنە

 لەگەڵ دەمەوێ دەڵێت پیرێژنەکە کەچی کرد وای شتی مەڕو وشرتو داوای ئەو

 بەدەست هەشتبە خستنە خۆ پێبدات وەعدی نەیتوانی موسا ،لەبەهەشت تۆبم

 .گەورەیە خوای ئیشی ئەوە نیە پێغەمبەران بەدەست و نیە موسا

 دەیخەمە من ئەوە پێبدە وەعدی موسا ئەی:دەفەرموێت بەموسا گەورە خوای 

 دونیا لە هیچ بێت بەهەشت چونە ئەو ئاواتی بێت ئافرەتێک واتە ،بەهەشتەوە

 ،تۆیە لەگەڵ ەشتلەبەه موسا ئەی پێبدە وەعدی لەبەهەشت جگە نەبێت ئاواتی

 باشەکە نیەتە جار زۆر هەبێت باشت نیەتی بەس گرنگە چەند باش نیەتی بزانن جا

 ،دەکات سەرکەوتوت گەورە خوای هەبێت خێرت نیەتی ،گرنگرتە لەکردەوەکە

 نیەتە ئەو دێت ڕۆژێک ئیلال چاکنب کارەکانیشت ئەگەر هەبێت تشەڕ  نیەتی بەاڵم

 بۆسەر بردنی ،وەرن وتی ارسائیل بنو پیرەژنی بۆیە،دەدات پێتەوە مار وەک خراپە

 ،تیانەهێڵن ئاوی و ندەردە ئاوە ئەو وتی بوو کەلەوێ چاڵەئاوێک گۆمێک

 ،یوسفە قەبری ئێرە هەڵکەنن گۆمە ئەو ئێستا وتی دەردا ئاوەکەیان زۆرن بەهەرحاڵ

 ڕێگایان بۆوەو ڕوناک بۆ دونیایان دەرهێناو یوسفیان هەڵکەندو قەبرەکەیان فعال
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 واتە ،کرد یان جێبەجێ -ملسو هيلع هللا ىلص- یوسف وەسیەتەکەی ئەوجا ڕێگا کەوتنەوە دۆزیەوەو

 ئێ بۆیان کرد باسی -ملسو هيلع هللا ىلص- خوا کەپێغەمبەری کاتێک کاریانەوردە و تفاصیل ئەم

 ئەمە خوایە رسولی ئەمە تەواو بڵێن پێبێنن ئیامنی یەکسەر وادەخوازێ ئەوە

  محمد ئێ ،دەزانێت ەکوێل تفصیالتە و وردەکاری ئەو ئەگینا خوایە نێردراوی

 یاریکەپرس کاتێ فێربوو عیلمە ئەو لەکوێ ژیاوە مەککە لە نەخوێندەوارە -ملسو هيلع هللا ىلص-

 ئێمە بۆ یوسفی بەسەرهاتی تفصیلیە بەو وردەکاریە بەو هات لێکرد یوسفامن

 سورەتە ئەم لەخزمەتی شەومانە نۆزدەهەمین ئەمشەو ئێمە ئەوە گێڕایەوە

 تریش نۆزدەشەوی چوار سێ لەخزمەتیدابین روردت کەبێتو وهللا موبارەکەداین

تەی کەباسکرا ئەم بەسەرهاتە هەمووی ئەو ش{ َذَٰلَِك ِمْن أَنْبَاِء الَْغيِْب } دەخوازێت

غەیبە هەموی خەبەری غەیبیە هیچی خەبەری زانراوو شتێک نیە کەبەچاو بیبینیت 

ئێمە { َك نُوِحيِه ِإلَيْ } یا یەکێک بۆی باسکردبیت هەموی غەیبە -ملسو هيلع هللا ىلص-ئەی محمد 

 . بەوەحی بۆتۆمان ناردوەو بۆت دەنێرین فێرت دەکەین و تێت دەگەیەنین

ئێ خۆتۆ الی براکانی یوسف نەبویت { كُنَْت لََديِْهْم إِْذ أَْجَمُعوا أَْمرَُهمْ َوَما } 

 کاتێک کۆڕابون و هاودەنگ بون لەسەر ئەوەی کە یوسف فڕێ بدەنە ناو بیرەکەوە

. 

یەک دەنگبون و پالنی گڵویان دادەنا لەیوسف ﴾ 102﴿{ َوُهْم ََيُْكُرونَ } 

خۆ ئەو لەوێ نەبوە ئەوە سەردەمێکە خۆتۆ لەوێ نەبویت طبعا  -ملسو هيلع هللا ىلص-ئەی محمد 

ئەمە باس دەکات سەردەمێکی ترە کەواتە خۆی لەوێ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ئێستا پێغەمبەری خوا 

نەبوەو ئاگای لێ نەبوە کەچی بەو وردەکاریەش بۆی باسکردین کەچیان کرد 

نی چۆن چونە الی باوکیان چۆن قەناعەتیان پێکرد کە ئیزنی یوسف بدات براکا

ێگا ویستیان چی لێبکەن دوایی ڕایان هاتە سەرچی دوایی چۆن یوسفیان برد لەڕ 

چۆن فرۆشتیان ئەو وردەکاریانە کەواتە ئەمە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە محمد 
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وازێت ئیامنی ئەوەی کە دەیڵێ حەقە کەواتە ئەمە وادەخ -ملسو هيلع هللا ىلص-سولی خوایە ر 

 :پێبێنن بەاڵم تەماشای ئایەتی دواتر بکەن

 ﴾ 103َوَما أَكََْثُ النَّاِس َولَْو َحرَْصَت ِِبُْؤِمِننَي ﴿

لەگەڵ ئەوەشدا کە ئێستا ﴾ 103﴿{ َوَما أَكََْثُ النااِس َولَْو َحرَْصَت ِبُْؤِمِنيَ } 

م زۆرینەی ئەمە دەرکەوت بەهۆی ئەم چیرۆکەوە کەتۆ نێردراوی خوایت بەاڵ 

ر ئیامن هێنانیان ئیامن تۆ سوریش بیت لەسە -ملسو هيلع هللا ىلص-خەڵک هەرچەندە ئەی محمد

نەئیامن بەقورئان دەهێنن کە ،نەئیامن بەتۆ دەهێنن کە رسولی خوای، بەتۆ ناهێنن

 .نەئیامن بەدینەکەدێنن کە ئیسالمە،پەیامی خوابێت

پێغەمبەر خوای گەورە ئاوا بە،هەرچەندە هەوڵیش بدەیت{ َولَْو َحرَْصَت } 

 ؟ئەی ئێمە چی  -ملسو هيلع هللا ىلص-دەفەرموێت 

بەمانای کلمە تەواو لەوپەڕی عیلم و عملو ئەدەب و  پێغەمبەرێکی کامل

ش ئەخالق و جامل و جالل و صیفاتی جوانی مرۆڤایەتی لەقیممەدابوو وا

نانی قەومەکەی زۆرینە هەرچەندە کەتۆ هەرچەندە سوربوو لەسەر ئیامن هێ

بدەیت لەجەهەننەم ڕزگاریان بکەیت ڕێگای سوریش بیت بتەوێ هیدایەتیان 

نیشان بدەیت بۆ ئەوەی خۆشبەختی دونیاو قیامەت بن شادبن بە ڕاستیان 

کەواتە لێرە ، بەهەشتەکەی خوا لەگەڵ ئەوەش زۆرینەی ئیامنت پێ ناهێنن

 تێدەگەین زۆرینە هەمیشە سبحان هللا لەگەڵ خراپەیە خوای گەورە دەفەرموێت

ُكورُ  اِديَ ِعبَ  ِمنْ  َوقَلِيل  } انی من کە کەمن لەعەبدەک [13: سبأ]{ (13) الشا

جالێرەدا دێین بەراوردێک دەکەین لەنێوان سیستەمی ، سوپاسگوزاری من دەکەن

سیستەمی دیموکراسی لەسەر چ بناغەیەک ، دیموکراسی و لەنێوان شەرعی خوادا

 بەرپا دەبێت؟ 
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زۆرینە ، نە کەسزۆرینە فڵنیان دەوێت تەواو فڵ ، لەسەر زۆرینەی دەنگ

زۆرینە دەیەوێت ، تەواو دەستور بەوشێوازەیە ،بەوشێوازەبێت ردەیانەوێت دەستو 

، مێ و مێ لەیەکرت مارەبکرێت ،جەندەر هەبێت نێرو نێر لەیەک مارەبکرێت

لەو ماوەیەی خوشک و برا لەیەکرت مارە بکرێت زۆرینە دەیەوێت ڕێگا بدرێت 

ایەوە تەواو بڕیاری لەسەر درا کە ئاساییە پێشودا لەیەکێک لەو واڵتانە بڵو کر 

برا زواج بکەن شانازی بەوە دەکەن کە ئاساییە مرۆڤ هاوسەرگیری خوشکو 

ئافرەتێک هاوسەرگیری لەگەڵ سەگ بکات جلی بوکێنی ، لەگەڵ سەگێک بکات

لەبەر کردوەو پەتێکی لەملی سەگەکە کردوەو ڕایدەکێشێت ئەمە ئاهەنگی 

  ؟گواستنەوەیەتی ئێ بۆ

افیان هەیە حەزی لێیە اخر زۆرینە مادام دەڵێت ئەمانەش مرۆڤن قەیچێکە مئ

ئایا مرۆڤ دەبێت شوێن حەق بکەوێت ، ئەوە زۆرینە!ببێتە ژنی سەگێک باببێت

تۆ لەماڵی خۆتدا ، طبعا شوێن حەق بکەوێت ؟یان شوێن زۆرینە بکەوێت

 نباقڵیش عنببۆمنونە وەک باوکێک لەوانەیە کوڕوکچەکانت گەورەشنب بالغیش

بەرژەوەندی تێدا نیە تۆ بەتاقی تەنیا بەاڵم زۆرینەی لەوانەیە شتێکی بوێت کە 

  ؟ئێ ئەمە دیکتاتۆریە یان لە بەرژەوەندی ئەوانە، ئەڵێی نەخێر بەقسەتان ناکەم

 ؟دەکات بخوێنێتبۆمنونە کام گەنج حەز ، ئێ لە بەرژەوەندی ئەوانە

تێ تا بەیانی خەریکی یاریبێت حەزی لەڕابواردنە حەزی لەوەیە موبایلی بدەی

بۆوە بچێت بەوالوالدا جەولەبکات و سەفرەو سیاحە بکات بۆ منونە کەڕۆژیش 

زۆرینەی حەزی لەوەیە لەماڵێکدا بەاڵم تۆ وەک باوک ، حەزی لەوەیە گەنج

باوکە تۆ توندیت باوکە تۆ توندڕەویت تۆ زاڵمیت تۆ ، دەڵێیت نا ڕۆڵەکانم وانابێت

موو ای ئەو باوکە کە بەتەنهاش بێت لە ڕای هەنا ڕ ، ندیکتاتۆریت لەگەڵام

پەنابردن بۆ رای زۆرینەو دەنگی زۆرینە ئەمە  کەواتە، ئەندامی خێزان باشرتە
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ئەگەر نەوەتو ، شتێکی حەق و ڕەوانیە هەمیشە دەبێت پەنا ببەین بۆ بەڵگەی حەق

نۆ کەس قسەیەک بکات بەڵگەی لەسەر نەبێت یەک کەس قسەیەک بکات 

ەک بڵێین کاکە حەقی لەسەربێت دەبێ بەقسەی یەک کەسەکە بکەین ن بەڵگەی

  .جا زۆرینە جا چۆن زۆرینە

زۆرینەی کەسیش کەتۆ  ﴾103﴿{ َوَما أَكََْثُ النااِس َولَْو َحرَْصَت ِبُْؤِمِنيَ } 

 ن ناهێنن کەواتە سبحان هللا لەگەڵسوربیت لەسەر ئەوەی کە ئیامن بێنن ئیام

نێردراوی خوایە لەجیاتی ئیامن بێنن  -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەر  بۆوە ئەوەدا کەبۆیان ڕوون

کەواتە ئەی بانگخواز تۆش ، زۆرینەی هەر سورە لەسەر ئەوەی ئیامن نەهێنێت

بێئومێد مەبە وەتوشی ڕوخان مەبە کەدەبینی تۆ هەرچەندە دەعوەو بانگەوازی 

خەڵکێکی زۆر وەاڵم ، بکەیت هەوڵبدەیت خەڵکێکی زۆر قەناعەت ناکات

بەالتەوە هیدایەت بەدەست من و تۆ نیە هیدایەت ئێ ئاسایی بێت  ەوەنادات

کە  -ملسو هيلع هللا ىلص-لێرەدا پرسیارێک دەکرێت کێ دەڵێت پێغەمبەری خوا ، بەدەست خوایە

؛ ئەوەندە سور بوو لەسەر هیدایەت دانیان ئەوان زۆرینەیان بۆیە وەاڵمیان نەدایەوە

ردن هەرکەسێک داوای پارەیەکی زۆری لێ دەک -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەری خوا  چونکە

موسڵامن بۆمنونە لەسەر دەستی من دەبێت دەفتەرێک دۆالر بدات ئێ کابرا  ببێتە

 :دەڵێ کاکە من دەفتەرێ دۆالرم نیە لەکوێم بوو خوای گەورە دەفەرموێت

 ﴾104إِْن ُهَو إِالَّ ِذكْر  لِلَْعالَِمنَي ﴿ ۖ  َوَما تَْسأَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر 

سەیر لەوەشدایە خۆتۆ داوای  -ملسو هيلع هللا ىلص-ئەی محمد { ِمْن أَْجر   َعلَيِْه َوَما تَْسأَلُُهمْ } 

ناکەی لەسەر ئەو نەصیحەتەی کەتۆ دەیکەیت بۆ  هیچ ئەجرو پاداشتێکیان لێ

ەمەوە بێ ندەتەوێ دەستیان بگریت نەچنە جەهەلەسەر ئەوەی کەتۆ ،ئەوان

است نە سوپ،نە پارەت لێیان دەوێت، یان نیە هیچبەهەشت هیچ داوایەکت لێ
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هیچت لێیان ، نە شانیانت قورس کردوەو ئەرکیانت گران کردوە،ەوێتیان دلێ

ئەم قورئانە قورئانی  چونکە ؛ناوێت لەگەڵ ئەوەشدا تەماشا دەکەیت ئیامن ناهێنن

 .پارە پەیدا کردن نیە

ئەم قورئانە جگە لەوە هیچی تر نیە تەنها  ﴾104﴿{ إِْن ُهَو إاِلا ِذكْر  لِلَْعالَِميَ } 

ەیەکە وە بیرخەرەوەیەکە کەحەقت دەخاتەوە بیر قورئان باطل و رێکە مەوعیضذیک

دەیخاتەوە ، حەاڵڵ و حەرامت بۆلێک جیادەکاتەوە، حەقت بۆ لێک جیا دەکاتەوە

، بێحیکمەت دروست نەکراویت مردن هەیە یادت کەتۆ مرۆڤێکی بەگاڵتەو

قورئانە بریتی نیە لە ئەم ، ئەم قورئانە ئەوەیە پەیامێکی حەقە، زیندوبونەوە هەیە

نامەیەکی کۆمپیوتەری کۆمەڵێ کەس شەریکەیەک هاتوە دروستیان کردوە ئێستا 

ەقەم رسێکەی بەرنامەکە ڕ بەپارە دەیفرۆشن کاکە هەرکەسێک دەیەوێ ئێمە 

هەرکەس سیدێکەمان لێدەکڕێت نوسخەی ، ئەیەینێ بۆخۆی بیکاتەوەو دایبەزێنێ

 .ئیسالم وانیە ، ئەصلی بەپارەیە

ئەم قورئانە ذیکرێکە بۆ تێکڕای  ﴾104﴿{ ْن ُهَو إاِلا ِذكْر  لِلَْعالَِميَ إِ } 

، پێستێک بیت بادینارێکت نەبێت باڕەش،یو مرۆڤایەتی بۆ هەرهەمو 

دەوڵەمەندیش بیت ئەم قورئانە ، با فەقیرێکبیت ئەم قورئانە بۆتۆیە،بانەخۆشێکبیت

ێت دەتوانن موسڵامننب و هەب قورئان هی کۆمەڵی کەس نیە پارەیان، هەر بۆتۆیە

ئەمە کولیەی طب نیە تا ، پارەیان نەبێت ناتوانن موسڵامن بن شتی وانیە

پارەشت نیە ئێواران بخوێنیت ،دەرەجەت زۆر زۆر نەبێت وەرناگیرێیت

 باشە چۆن؟، شتی وانیە ئەمە دینی خوایە بەالشە،بەپارە

الشەیەت  ئەم وهللا، وا دیارە شتێک بەالشبێت نابێ زۆر قیمەتی هەبێت

بەاڵم بەڵێ زۆرجار وایە ، نەم بۆ ڕزگار ئەکات و بۆ بەهەشت دەتباتلەجەهە

 کەسەیری سیاسەتی هەندێ لە حکومەت بکەی چۆن کولیەی شەریعەیان بێ
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نرخ  قیمەت و بێ وە چۆن حوجرەو مزگەوتەکانیان بێ، قیمەت و بێ نرخ کردوە

  ؟کردون چۆن وای لێدەکات

 بکات کەخەڵک تێیدا فێری شەرعی خوابێتێ واسیاسەتێک حکومەت دەتوان

بەرزترین کولیەبێت خەڵک هەمووی هەوڵی بۆ بدات لەکولیەی طب زیاتر 

ت هەبێت وەردەگیرێییت  55بکات دەشتوانێت وەکو ئەمڕۆی لێ، مەبەستی بێت

فڕێت دەدەنە  ڵهیچ شوێنێک نەما ئنجا ی، شت هەبێت وەردەگیرێیت 50کورە 

ئێستا وەختێک کولیەی قانونیان ، ت ئاوا بکاتێوانسیاسەت دەت، کولیەی شەریعە

والێکرد بەرزکرایەوە کاکە تۆ یەکسەر دەبیتە قایم قام مدیر ناحیە دەبیتە محافظ 

کلیەی ، دەبیتە نازانم چی معاشەکەت باش دەبێت هەموی ڕادەکات بۆ قانون

ت نازانی ئەزانی چ پارەیەکت دەست طب بەس ببە بە طبیب ئەوکاتە بەخۆ 

بەرەو سەرەوەبێت ئنجا  95بەاڵم بۆیە دەرەجەت دەبێ ، ئاوای لێکراوە !تدەکەوێ

بەاڵم رشیعە دەریش دەچیت ، وەردەگیرێیت طلبە هەوڵێکی زۆری بۆ دەدات

تعین دەبیت ە دانیشە هیچ مستەقبەلێکت نیە نەتخروجیش دەکەیت بڕۆ لەماڵەو 

 ڕابگەیەنیتیش لەمزگەوتێک ببیتە وتاربێژو دینی خوا ئەگەر بتەوێ بەخۆبەخش

 بەخۆبەخش الحمدهلل موافقەیان بۆکردم ڵئەوە ئەبێت چەند واستە بکەیت ی

 !بەخۆبەخش لەمزگەوتێک وتاربدەم و پێش نوێژی بکەم

چەند گەنج هەیە شەرعی خوای خوێندوە و عیلمی شەرعی خوێندوە 

رێکیشی ناوێت فەقیرە بەس حەزدەکات خزمەت بە موسڵامنان بکات دینا

دێت قیمەتی نامێنێت خەڵک حەزی لێ نامێنێت  ئێ وای لێ، بێتلێیگەڕێن نا نا

بێ مستقبل دەبێت خەڵک ، ئێ کاکە بۆکوێ بچین منداڵی خۆت بۆکوێ دەنێریت

طەبیبێک بێت ، بەاڵم ئەوەی تر پارەی تێدایە پارە هەڵدەڕێژرێت، وابیر دەکاتەوە

ەڵێ من چیم داوە وەرەقە بکەوێت ئێ د 50لم هەیە لەوانەیە لەوانەیە ڕۆژانە هللا اع
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جا سیاسەت ئاوایە دەتوانێت وابکات خەڵک بەرەو دین ، خەریکی شەریعەبم

خوا  ،دەتوانن بیکەن، ڕابکات دەشتوانێت وابکات خەڵک لەدین ڕابکات

هیدایەتی کاربەدەستان بدات بۆ ئەوەی دین لەدڵی خەڵکدا بەقیمەت وشیرین 

بێژێکی راقیصە لەواڵتان  عجیبە گۆرانی، بەپێچەوانەیەوە ئیش بکەن بکەن نەک

چەندان کەسی شایستەو ، دەعوەت بکرێت ئەو هەموو پارەیەی بۆ سەرف بکرێت

لێهاتوی خۆمان هەیە کە بەس قورئان بخوێنێت هەموو گۆرانیبێژە راقیصەو 

ابد  خراپەکان دەبێ فڕێبدرێنە زبڵدانەوە کەچی هەر حسابیشیان بۆ ناکرێت

ئەی کە ئافرەتێک بێت ، اکە قورئانی چیقورئان دەخوێنی خۆ تەعزیەمان نیە ک

جا ،نئەوە دەبێ ئاهەنگی گەورەی بۆبگێڕ خۆی باداو گۆرانیامن بۆ بڵێت 

یفاتە ن بدات بۆخاتری ناوەجوانەکانی و صسیاسەت ئاوایە خوا هیدایەتیا

بێنەوە لەخزمەن  ئەوانەی کە سیاسەتی چەوت دەگێڕن بەهۆش خۆیان، بەرزەکانی

وا دەیەوێت نەک خزمەتێک کەنەفسی خۆیان میللەتدابن خزمەتێک کەخ

فیرعەون زۆر خەڵکی چەوسانەوەو خەڵکی والێکرد کە دژایەتی موسا ، دەیەوێت

 -ملسو هيلع هللا ىلص- وە ئەم چیرۆکەش دڵدانەوەیە بۆ پێغەمبەر، بکەن بەاڵم سەری نەگرت

ئەی محمد بیرکەرەوە هەر  -ملسو هيلع هللا ىلص-لەمورشیکەکانی سەردەمی پێغەمبەر  ەهەڕەشەی

بیانەوێ بشت کوژن بیانەوێ ، یوسفیشت لێبکەن وەکو ئەمڕۆ قەومەکەت

، بشیانەوێ بتکەنە کۆیلە، بیانەوێ بتخەنە بیرێکەوە ،شت بکەنزیندەبەچاڵی

، هەرچی لەگەڵت بکەن ئەها عاقیبەت یوسف بوو بە پادشا، بشیانەوێ بتفرۆشن

کەواتە ئەی ، یوسف بوو بە خاوەنی هەموو شتێک، یوسف بوو بە دەسەاڵتدار

ۆک و بەسەرهاتی یوسف بکە بە پیشەنگی خۆت مەترسە بڕۆ چیر  -ملسو هيلع هللا ىلص-محمد 

و ئەی مورشیکەکان ئێوەش عیربەت وەربگرن براکانی ، ات ڕاستەو بڕۆگڕێ

بۆیە ، یوسف خراپەیان کرد بەرامبەر بەیوسف عاقیبەت پەشیامنیان بۆ مایەوە
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؛ دژایەتی ئەهلی خوا بکات زەرەر دەکات، هەرکەسێک دژایەتی دینی خوا بکات

 ئەهلی خوا زۆر بەهێزن هەر یەکێ لەوان کۆنفۆیەکەو کاراتیەکە نەک وەاڵ چونکە

خوای  [38: الحج]{ آَمُنوا الاِذينَ  َعنِ  يَُداِفعُ  هللااَ  إِنا } نا ئەوەنیە خوایان لەگەڵە

گەورە دیفاع لە ئیامندار دەکات دیفاع لەدینی خۆی دەکات بۆیە ئەو کەسانەی کە 

ڕۆژێک دەبێت ، عی خوا دەڕوات زۆر غەڵەتنسیاسەتەکەیان پێچەوانەی شەر 

ڕۆژێک دەبێت کەپەشیامنن بەاڵم پەشیامنی دادیان ، لەئەژنۆی خۆیان بدەن

کێ و کێ دەکات ئاوا ڕۆژێک دێت چۆن خەڵک نەفرەت لە قەذافی و لە، نادات

 بۆ ئاخیرەتیش پەنا بەخوای پەروەردگار.، نەفرەتیان لێ دەکات ئەمە بۆ دونیا

 

 

وَن َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها َوكَأَييْن مِ  ََمَواِت َواِْلَْرِض ََيُرُّ ْن آيٍَة ِِف السَّ

 ﴾ 105ُمْعرُِضوَن ﴿

اَمَواِت َواأْلَرِْض }  خوای گەورە دەفەرموێت ئەوهەموو { وَكَأَي ْن ِمْن آيَة  ِف السا

 محمد بەڵگەیە لەسەر ڕاستێتی کە ئایەت و بەڵگەو نیشانەو موعجیزەیەی خوا

، لەسەر وەحدانیەتی خوا، ئاینی ئیسالمڕاستێتی ڵگەیە لەسەر بە ،-ملسو هيلع هللا ىلص-

لەئاسامنەکان و زەویدا ئەوهەموو نیشانەیە هەیە کاکە جگە لەقورئان لەوانەیە 

ت ئنجا ەزابێت خوێندەواربێت عەرەبی بزانێخەڵکانێک بڵێن کەسێک ئەبێت شار 

ە کە قورئانە تۆ ئایاتی مقروئی خوای گەور ئێ واز لەو ئایەتە بێنە کە ، ی دەگاتێت

، سەیری ئەو خۆرەکە، ئەو هەموو ئایەتەی تر لە ئەرزو ئاسامن بۆ بیرناکەیتەوە

 کاکە عیلم پێش کەوتوە! 

 ئەی کەعیلم پێشکەوتوە چی بۆ سەملاندوین؟ 
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عیلم پێشکەوتوەو بۆی سەملاندوین کە ئەو خۆرە گەورەیە کەدەڵێن چەند قات 

ئێ باشە  ن وەستاوەو دەسوڕێتەوە،شایی ئاسامکەدەڵێن لەبۆ ە لەزەوی گەورەتر 

 ؟عیلم ئەوەی دەرخست کەخوا زۆر مەزنە یان نا

ئەو دەبە ئاوە لێرە ڕاگرە بێ ئەوەی لەژێرەوە هیچ هەبێ و  وەرە تۆ بتوانە

لەسەریشەوە هیچ هەبێ ئەوە دەبەئاوێک چجای خۆرێک کەخۆتان دەڵێن چەند 

ئەی ، ئەی ئەو مانگە، ێتەوەوای گەورە ئاوا دەیسوڕێنئەو خ قات لەزەوی گەورەترە

کە دێیتەوە ناو ارض ئەو هەموو مرۆڤە ئەو هەموو گیانلەبەرە ئەو ، ئەستێرەکان

هەموو دڕندەیە ئەو مارو مێروە کەلەزەویدا هەیە لەناو بەحرەکان ئێ ئەوە بەڵگەیە 

  ؟لەسەر چی

 هیچی بەڵگەنیە لەسەر تاک و تەنیایەتی خوا؟ 

  ؟لەوانە استفادە ناکەیتبەهیچ 

بۆ بەس بیر لەخۆت ، پێت وایە ئەم شتانە هەموی لەخۆیەوە دروستبێت

ناکەیتەوە ئەی مرۆڤ هەر بونی خۆت گەورەترین بەڵگەیەلەسەر تاک وتەنیایەتی 

 .خوا 

واتە ئەو هەموو ، مورشیکەکان بێدینەکان بەسەریدا دەڕۆن{ ََيُر وَن َعلَْيَها} 

  .نیشانانە دەبیننبەڵگەو 

 ئەوان پشتیان لێی کردوە بەس بۆ سود ﴾105﴿{ ُمْعرُِضونَ َوُهْم َعنَْها } 

بینینی دونیایی ڕابواردنی خۆیان ئەرزو ئاسامن دەبینن ئەگینا غەیری ئەوە هیچ لێ

 .بەڵگەیەکی تیادا نابینێت ئەوەش موصیبەتە بەخوا

ار فەقیرو هەژار یەک ک دەرگای ماڵەکەی کردۆتەوە بۆ سێ چو بۆمنونە کەسێ 

ڕۆژێک سێ ژەم خواردنیان بۆ دادەنێت بەدەستی خۆی ساڵی ڕێک هەموو 

خواردنێکی خۆش دوای ساڵەکە تەنها ئەوەیان لەبیرە ئەو خواردنانە زۆر خۆشبون 
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یەکێک لەوانە عەقڵی نەبێت برام خواردنەکان خۆشبون ئێ بۆ بیر لەوەناکەنەوە 

ئێمە بەس  !یەک ساڵە خزمەمتان دەکات ئەو پیاوە زۆر چاک بوو لەگەڵ ئێمە

دەبێت چاومان لەسەر نیعمەتەکە بێت ئەی منعیمەکە ئەوەی نیعمەتەکەی دا 

واتە بەس ساڵێک فکرو هۆشامن الی ئەوەیە ، بەئێمە ئاگامان لەو نەبێت

خواردنی ئەو ڕۆژە زۆر خۆشبو ئێوارەکەی نیە هەر لەوەدا نەبوو جارێک مرۆڤ 

ێکە سێ کاکە خوا خێرت بنوسێت کاکە ئەوە ساڵ عەقڵت بۆ ئەوەنەچێت ئەی

جا زۆربەی خەڵک عەقڵی الی نیعمەتەکانە عەقڵی ، ژەمە خواردنی ئێمە دەدەیت

بیرناکاتەوە باشە ئەم ئاسامنە چۆن وەستاوە ئەم زەویە چۆن ،الی منعیم نیە

دروست بوو ئەم مرۆڤە چۆن دروست بوو لەدڵۆپە ئاوێک چۆن مرۆڤێک 

 لێ هەڵکردوە.پشتی  ﴾105﴿{ ْم َعْنَها ُمْعرُِضونَ َوهُ } ێتدروست دەب

 

ِ ِإالَّ َوُهْم ُمَْشِكُوَن ﴿  ﴾ 106َوَما يُْؤِمُن أَكََْثُُهْم ِباّلِلَّ

لەوەیە بوترێت کاکە یەکجار واشنیە ئێ ئەوەنیە زۆرێک لەخەڵکی بڕوای 

کابرای ئەمریکیە هەر شتێکی سەیر ببینێ یا ناڕەحەتیەک ، هێناوە بەخوای گەورە

سەر هللا هللا ئەڵێن بڕۆنە رشق و غرب هاوار دەکات ئەی خوایە هاوار یەکبێت 

کەسانێک هەیە ئیامنیان هەیە بەخوا کەواتە بەو شێوازەش نیە بڵێین زۆرینەی 

 :خەڵک نا خوای گەورە دەفەرموێت

زۆرینەیان ئیامن ناهێنن ﴾ 106﴿{  إاِلا َوُهْم ُمْشُِكونَ َوَما يُْؤِمُن أَكََْثُُهْم ِباهللاِ } 

یەعنی چی ئیامنیشی ، ئیامنەکەیان بەخوا مورشیکنلەگەڵ  بەخوا ئیلال ئەوان

 هەیەو مورشیکیشە؟ 
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ئیامنی بەوەهەیە کەخوا دروستکارە رازقە مالکە باوەڕی بە ربوبیەتی خوا هەیە 

کێ دروستی  پێی بڵێ، دادەنێت شەریک بۆخوا دابەاڵم لە ئلوهیەتی خوا

  ؟کردویت

 ئەی کێ دەتژێنێت؟ ، هللا دەڵێت

  کێ دەمترێنێت؟، هللا

  ؟پاسی کێ دەکەیتوئەی س، هللا

  ؟ئەی سوپاسی کێ دەکەیت، تەنها هللا نا

 ئەی کێ دەپەرستیت؟ ، تەنها هللا نا

هاوار ەپەرستێت لەگەڵ هللا تەنها هللا ناپەرستێت لەگەڵ هللا یەکێکی تر د

ئێ ئەوە شەریک بۆ خوا ، بۆیەکێکی تر دەبات پشت بەیەکێکی تر دەبەستێت

، خەڵک ئیامنی هەیە بەاڵم ئیامنەکەی ئیامنی توحیدی نیە بۆیە زۆربەی، دانانە

کاتێک ئێوە  [4: املمتحنة]{ َوْحَدهُ  ِباهللاِ  تُْؤِمُنوا َحتاى} خوای گەورەش دەفەرموێت

ئێ کابرای نەرصانی کام ، بەس خوا خالقتە، تەنهاتەواو ئیامن دەهێنن بەخوا بە

  چ ئیامنێکە؟ هەیە ئەمە سێ خوا ئیامنەی هەیە لەکاتێک کە دەڵێ

مورشیکەکان دەهاتن  لَبايَْك  اللاُهما  لَبايَْك ی حەجدا دەیانوت یا مورشیک لەکات

يَك  الَ لَبايَْك ، لَباْيَك  اللاُهما  لَبايَْك حەجی ماڵی خوا ، حەجیان دەکرد  لَبايْك لََك  رَشِ

 هەردەیانوت خوایە تۆ هیچ شەریکێکت نیە ئیلال شەریکێک نەبێت کە ئەویش 

  !موڵکی خۆتەو عەبدی خۆتە بەاڵم شەریکی خۆشتە

ئێ ئەمڕۆ خەڵکێک وایە دێ نوێژ دەکات و ڕۆژوش دەگرێت بەاڵم لەگەڵ 

مناڵی  قەدە مناڵی نەبێکەچوە سەر ئەو مەر  ئەوەشدا باوەڕی بە قەبرێک هەیە

شتێکی توشی بەاڵیەکبێت لەسەری ، نەخۆشبێ شیفای بۆ دەنێرێ، دەداتێ

ئیامنی بەخوا ، ئەوانەن کەخوا باسیان دەکات مورشیکنئێ ئەوەش  ،الدەبات
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بینیتان لەم شەوانە لە کەناڵی ڕوداو ، هەیە نوێژیش دەکات بەاڵم مورشیکیشە

نێکە خەڵک وردستانی ئێران کەسااڵ مەرقەدێکی کرد لەکلەدەنگوباسدا باسی 

ەوافی بەدەوردا دەکەن و حەیوان سەردەبڕن و نەزری دەچنە سەر مەرقەدەکەو ط

دەکەن و هانای بۆدەبەن و سوجدەی بۆ دەبەن و ئێستا کەلێدراوەتەوە هیچی بۆ 

سیان پێ دەوت یەعنی یان لە ڕانیە قەبرێک بوو شێخ پیریئێ ئاوایە براگ، تێدانیە

س ناوی موسڵامن نیە ئێ ئەوێ شوێنێکی خەڵکە بیریان نەدەکردەوە پیریئەو 

ن دایەوە مۆمیا موبارەک بوو خەڵک بۆنەخۆشی بۆی دەچوو دوایش کەلێیا

دەرکەوت و هاتن بردیان وتیان ئەوە هی ئێوەنیە جولەکەیە گاورە نازانم  کراوبوو

  ؟یرئێ تۆ لەکەیەوە دەزانی هاوارت دەکردە کێ موسڵامنی فەق، چیە

یا هانا دەبا بۆ فڵن شێخ فڵن قەبر کاکە ئەمە کوفرە دروست نیە هانا بۆخوا 

بەجێ نەبێت زۆرینەیان ئیامنیان ێسەرتدا جبۆ ئەوەی ئەو ئایەتە بە ،تەواو بەرە

بەخوا هەیە بەاڵم مورشیکیشن بەڵێ نوێژیش دەکاو ڕۆژوش دەگرێ و 

 جاشتی وا ئەبێ! ، مورشیکیشە

  ؟بڵێ کێ خواتە، ی گەورە باسی دەکاتبەڵێ بوە ئەوەنیە خوا

  ؟ئەگەر ناڕەحەتیت بۆهات هاوار دەکەیتە کێ ئەی، هللا

 نی یەکاو یەکە!! غەوسی گەیال ، غەوسی گەیالنی

غەوس واتە ئەوەی ، غەوس بەس خوایە، جارێ یەکەم وهللا غەوس نیە

ەو خوا مغیثامن هللا غەوسە، شێخ عبدالقادری گەیالنی غەوس نیە، بەفریات دێت

لە کەناڕەحەتی بۆهات ئێمە کاک ئەحمەدی شێخامن هەیە ، بەفریاماندێت

بۆهەموو پیاوچاکان بەاڵم  تەواو هیچی ترمان ناوێت لەگەڵ ڕێزمانداسلێامنی 

نابێت لەگەڵ خوادا هانای بۆبەریت و هاواری بکەیتێ و بیپەرستی ئەوە ئەو 

ێ ئیلال ئیامنەکەی ئایەتە بەسەرتدا جێبەجێ دەبێ زۆرینەی خەڵک ئیامن ناهێن
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 أرَْشَكُوا َولَوْ } خوای گەورە دەفەرموێت ؛ چونکەئیامنێکە کە وەرناگیرێت، پۆخڵە

  [88: األنعام]{ يَْعَملُونَ  كَانُوا َما َعنُْهمْ  لََحِبطَ 

ينَ  ِمنَ  َولَتَُكونَنا  َعَملَُك  لَيَْحبَطَنا  أرَْشَكَْت  لَِِئْ }  ، 65: الزمر]{ (65) الَْخارِسِ

66]  

 [72: املائدة]{ الناارُ  َوَمأَْواهُ  الَْجناةَ  َعلَيْهِ  هللااُ  َحرامَ  فََقدْ  ِباهللاِ  يُْشِْك  َمنْ  إِناهُ } 

ەهەشتی لێ حەرام کردوەو شوێنی ی شەریک بۆخوا دانێت خوای گەورەبەوەئ

 .بەسجەهەننەمە بۆیە ئەی موسڵامن تەسلیمی خوابەو 

اَعُة بَْغَتة  َوُهْم اَل  ِ أَْو تَأْتَِيُهُم السَّ أََفأَِمُنوا أَْن تَأْتَِيُهْم َغاِشَية  ِمْن َعَذاِب َّللاَّ

 ﴾ 107يَْشُعُروَن ﴿

اَعُة بَْغتًَة َوُهْم اَل ْن تَأْتَِيُهْم َغاِشَية  ِمْن عَ أَفَأَِمُنوا أَ }  ِ أَْو تَأْتَِيُهُم السا َذاِب هللاا

 ﴾ 107﴿{ يَْشُعُرونَ 

نایەت عەزابێک کە بۆ باشە ئەوانە ناترسن لەوە ئەمینن کە عەزابی خوایان 

 یان کاتی خۆیان، تەواو بیانگرێتەوەو لەناویان بەرێت کەسیان لێ نەجات نەدات

بێت مردن تەواو بەهۆی شتێکەوە خوای گەورە بتمرێنێت هەستیش بەخۆت 

 نەکەیت لەوە ناترسیت! 

تاکەی عیربەتی لێ وەرناگریت ئەو هەموو ، تاکەی ناگەڕێیتەوە الی خوا

بۆیە مرۆڤی موسڵامنی عاقڵ سود لە ،چیرۆک و بەسەرهاتە سودی لێ نابینیت

ی کەتۆ دەیبینیت بەڵگەیە لەسەر ت ئەوهەموو شتەهەم ئایەتەکانی کەون وەربگرێ

ورئان ئەوەی کەتۆ عەبدێکی خوابیت وەهەم سود لەقورئان و بەسەرهاتەکانی ق

وحدانیەتی خواهەبێت و شەریکی بۆ دانەنێین پێش بکەین وە با ئیامنیشامن بە
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ئەوەی کەعەزابی خوامان توشبێت یان خوای گەورە ژیامنان لێ بسەنێتەوەو 

 .تە بەرەو جەهەنەم بڕۆین خوا پەنامان بداتئەو کا نەزانینبەخۆشامن 

 ِ ِذِه َسِبيِِّل أَْدُعو إََِل َّللاَّ َوُسْبَحاَن  ۖ  َعََلَٰ بَِصْيٍَة أَنَا َوَمِن اتََّبَعِني  ۖ  ُقْل َهَٰ

ِ َوَما أَنَا ِمَن الُْمَْشِِكنَي ﴿  ﴾ 108َّللاَّ

 :بفەرموێت -ملسو هيلع هللا ىلص-خوای پەروەردگار فەرمان بەپێغەمبەر دەکات 

ذِ  قُْل }  دوای ئەوەی کە بەسەرهاتی یوسفی هەموی { هللااِ  ِإَل  أَْدُعو َسِبييِل  هِ َهَٰ

 :وە دەعوەی یوسف لەناو سجندا بۆڕەفیقەکانی ئەوەبو -ملسو هيلع هللا ىلص-باسکرد 

ْجنِ  يَاَصاِحبَيِ }  چەند ئایا { (39) الَْقهاارُ  الَْواِحدُ  هللااُ  أَمِ  َخْي   ُمتََفر قُونَ  أَأَْربَاب   الس 

ەعبودو پەرسرتاوێکی ناکۆک و لێک جیاتان هەبێت باشرتە یان خوایەک و چەند م

 ،تەنها ئەو خوایە بپەرستی کە تاک و تەنهایەو بەدەسەاڵتە بەسەر هەموو شتێکدا

دەعوەو بانگەوازی یوسف بۆ تەوحید بوو وەخوای گەورەش پشتیوانی 

فی سەرخست و ئەودەعوەیەی یوسفی کرد دەعوەکەی ئەوی سەرخست وە یوس

-بۆچی خوای گەورە ئەم چیرۆکەی باسکرد بۆپێغەمبەری خۆمان  ،دەوەبەرزی کر 

 ؟ -ملسو هيلع هللا ىلص

بۆ ئەوەی سود لە بەسەرهاتی  ،بۆئەوەی بۆقەومەکەی و بۆ ئێمەش باسبکرێت

کەواتە تەنها  یوسف و براکانی و خەڵکەکە بکەین وئێمە دەرسی لێ وەربگرین

خوابێت ئەوەی کەلەگەڵ  ،خواپەرستی سەردەکەوێتلەگەڵ خوابون و تەنها 

خوای گەورە پشتیوانی دەکات هەرچەندە بەچەند قۆناغێک بەرزی و نزمیدابیبات 

یوسف  ،یوسف کرا بە عبد ،یوسف کرایە ناوبیرێکەوە، بەاڵم عاقیبەت للتقوى

دەعوەی پێغەمبەریش ، لەگەڵ ئەوەشدا عاقیبەت یوسف بەرزبۆوە ،کرایە سجنەوە

، -ملسو هيلع هللا ىلص- یوسف دەیکردر بۆ ئەوەیە هەر بۆ ئەو تەوحیدەیە کە هە -ملسو هيلع هللا ىلص-
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هەروەکوچۆن کەسانێک ناحەزبون بەرامبەر بە یوسف هیچیان بۆ نەکرا واتە 

ناحەزبون بەرامبەر بە  -ملسو هيلع هللا ىلص-کەسانێکیش لەمڕۆو لەسەردەمی پێغەمبەریش 

دەعوەی پێغەمبەران و دەعوەی تەوحید و دەعوەی شوێنکەوتەی پێغەمبەران 

خوای گەورە بەپێغەمبەر  ،یبەت هەر شەرمەزاریان بۆ دەمێنێتەوەدیسان عاق

ِذهِ  قُْل } پێیان بڵێ -ملسو هيلع هللا ىلص-دەفەرموێت  تەنها خواپەرستیە  ئا ئەو تەوحیدو{ َسِبييِل  َهَٰ

ئەو ڕێگایەی کە پێشرت باسیکرد لە ئایەتەکان کە قورئان هەموی  ،ئائەوە ڕێگای منە

ئاسامنەکان و زەوی و ئەوەی کەتیایدایە  ،بەڵگەیە لەسەر وەحدانیەتی خوا

لەسەر دورکەوتنەوە لەسەر شەریک وە  ،یە لەسەر وەحدانیەتی خواهەموی بەڵگە

 -ملسو هيلع هللا ىلص-کەواتە ڕێگای پێغەمبەری خوا  ،پێیان بڵێ ئا ئەوە ڕێگای منە ،دانان بۆ خوا

{ هللااِ  ِإَل  أَْدُعو} تەوحید بوو تەنها خواپەرستی بوو نەک شەریک بۆخوا دانان بێت

 ،خالصی تیا دەردەکەوێتمن خەڵک بۆالی خوا بانگ دەکەم ئەمە ئەوپەڕی ا

هیچ  لە ئیسالمدا ،واتی ترەئەمە جیاوازیە لەنێوان دەعوەی ئیسالم لەگەڵ دەع

کەسێک بۆی نیە خەڵک بۆالی خۆی بانگ بکات یان بۆالی حیزبەکەی خۆی 

بۆالی قەومەکەی یان ، یان بۆالی طائیفەکەی خۆی بانگ بکات ،بانگ بکات

شتی وانیە ،خۆی بانگ بکاتیان بۆالی ماموستاکەی  ،خۆی بانگ بکات

  ؟هەمومان عەبدی خواین من چیم تاخەڵک بۆالی خۆم بانگ بکەم

ئێوە  ،خەڵکینە دەبێ ئێوە ملکەچی مننب،خەڵکینە دەبێ ئێوە سوجدە بۆمن ببەن

 زەلیلی مننب! 

خەڵک بۆالی خۆم بانگ رموێ من نافە ،لەئیسالمدا شتی وانیە جاهیلیەتە ئەوە

کەسی بانگ نەکردوە سوجدەی بۆ ببەن و سوێندی  -ملسو هيلع هللا ىلص-دەکەم پێغەمبەری خوا 

خەڵک بۆ ئەوە بانگ دەکەم { هللااِ  ِإَل  أَْدُعو} بخۆن و هانای بۆ ببەن شتی وانیە پێ
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وە ،بۆالی خوا تا خوا بناسن وخۆشیان بوێت و بیپەرسنت و پشتی پێ ببەسنت

 .ئەمە اخالص،وەربگرن ی لێشەریعەت و بەرنامە

  ؟چۆنیش خەڵک بانگ دەکەم بۆالی خواوە{ بَِصيَة   َعىَلَٰ } 

 ،بە بەرچاوڕونی و بە عیلم و زانیاری و زانستەوە خەڵک بانگ دەکات

هەندێ کەس هەیە خەلەل لەمەرجی  ،بەنەفامی و نەزانی خەڵک بانگ ناکەم

 ،خەڵک بانگ دەکات بۆ حیزب،نیەیەکەمیدا هەیە دەعوەکەی بۆالی خوا

لەگەڵ ئێمە بن  اواو دەنگ بۆ ئێمە بدەن وحیزبەکەی ئێمە ئاواو حیزبەکەی ئێمە ئ

ئێمە وا دەکەین و ئێمە ئاوا دەکەین خەڵک بانگ ناکات بۆالی خوا ئەگەر  و

هەندێک هەیە خەڵک بانگ دەکات بۆالی خوا بەاڵم  ،بەناوی ئیسالمیشەوە بێت

ە مەرجی دووەمە بانگکردنی خەڵک دەبێت بەعیلم و زانست و عىل بصیرە نیە ئەم

 ،نابێت بەگوێرەی ڕاوبۆچونی خۆت بێت،رفق و نەرمونیانیەوە بێتبەحیکمەت و 

 فَاْستَِقمْ } هەواو ئارەزوی خۆت تێکەڵی دین مەکە دینی خوا چۆنە ئاوا بیگەینە

خوای گەورە ئەمر  ،چۆن ئەمرت پێ کراوە ئاوا [112: هود]{ أُِمرْتَ  كاََم 

بڕۆ نەک  ئاوا -ملسو هيلع هللا ىلص-چۆن ئەمرت پێکراوە ئەی محمد  -ملسو هيلع هللا ىلص-بەپێغەمبەر دەکات 

چۆن فەرمانت پێکراوە ئاوا  ،چۆن بۆخۆت حەزت لێیە یان چۆن بەباشی دەزانیت

 دەڕۆیت ئەی محمد 

لێرەش دەفەرموێت عىل بصیرة بۆیە زۆر کەس دەعوە بۆالی خواناکات  -ملسو هيلع هللا ىلص-

ەی بۆالی شەخص و نەفسە یا بۆالی حیزبە نیشانە دەعو ظاهیری بڵێت شوار ئەگە

ن بۆالی نەفس بێت یان بۆالی حیزببێت چۆن چیە کە دەعوە بۆالی خوابێت یا

 ؟لێکی جیابکەینەوە خۆهەموی دەڵێت بۆالی خوایە

دەڵێم بەوە جیای بکەرەوە ئەگەر هاتوو بانگی کردیت بۆ جێبەجێکردنی 

ئەگەر تۆ فەرمانی  ،ە بۆالی خوایەبزان -ملسو هيلع هللا ىلص-فەرمانی خواو فەرمانی پێغەمبەر 
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نەچویتە ناو حیزبەکەی ئەو توڕەبوو خواو فەرمانی پێغەمبەرت جێبەجێ کرد بەاڵم 

ئێ کاکە تۆ چیت لەمن دەوێت تۆ ناتەوێ من ،بزانە کەواتە دەعوەکە بۆخوا نیە

کەواتە  ،نا لەئێمە نیە ئەوە ،گوێڕایەڵی خوابم تەواو بەس نایەمە ناو حیزبەکەت

دۆستایەتی و خۆشەویستیان بۆالی ئەو  ،دەعوە بۆالی خوا نیە بۆالی حیزبە

 ،او حیزبە ئەگەر بەگوێرەی شەرعی خواش هەڵسوکەوت نەکاتکەسەیە کەلەن

بەاڵم ئەو دۆستایەتی و خۆشەویستیەیان بۆکەسێک نیە کە لەدەرەوەی حیزبە 

م دۆستایەتی و ئەگەر فەرمانی خواش جێبەجی بکات کەواتە ئەوە نیشانەیە کەمادا

ەیە دیارە ئەو دەعو ،ڕق لێبونەوەو عالقەو پەیوەندیەکە لەسەر ئەساسی حیزبە

ئەگینا تۆ دەبێت ئەو عەبدەت خۆشبوێت کە عەبدایەتی  ،بۆالی خوای گەورە نیە

لەناو حیزبەکەی تۆ نیە دەبێت ،لەگەڵ تۆیە یان لەگەڵ تۆ نیە ،خوا دەکات

جا ئەو دائیرە  ،گە کە لەگەڵ خوابێتخۆشت بوێت مادام لەگەڵ خوایە ئەوە گرن

بێت بەنادیاری تۆ لەگەڵ تەسکە حیزبایەتی بێت بە رەسمی یان حیزبایەتیەک 

 !دەڵێت ئێ بۆ کاکە رەئی شێخەکەی نەبیت دوژمنیت سەد جنێوی سوکت پێ

ئێ خۆمن خوای گەورە واجبی  ،ئەوە لەگەڵ عولەما نیە لەگەڵ فڵن عامل نیە

بم واجبی کردوە لەسەرمن شوێن رسولی فڵنە عاملکردوە لەسەرم کەلەگەڵ نە

وخالفەی امری پێغەمبەر دەکەین پێامن لە چشتێکدا م -ملسو هيلع هللا ىلص-خوا بکەوم پێغەمبەر 

ئەمام موخالفەی شێخەکەی تۆ لەوانەیە لە ،بڵێ بیخەینە سەر سەرو سەرچاومان

  !بیست مەسەلەدا موخالفی بم چیە

کەواتە ،نەمپێکابێت هەر ئاساییەمرۆڤێکە لەوانەیە نەیپێکابێت یان لەوەیە من 

  ؟چۆن بزانین دەعوە بۆالی شەخصە یان بۆالی خوایە

حسابی بۆ  ،گەر هاتوو بەوە دڵخۆشبو کەتۆ فرمانی خوا جێبەجێ دەکەیتئە

ئەوە نەکرد کەتۆ لەگەڵ ڕاوبۆچونی ئەو یەیتەوە یان نایەیتەوە دیارە خالصا 



 
يوسف عليه السالم تەفسیری سوڕەتی 262  

 

بێت وەکو من بیر بکەیتەوەو وەکو ئەگەر تۆی ملزم کرد ئیلال دە ،بۆخوایە ئەو شتە

خەکەی من ئەوە من قسە بکەیت و وەکو من بیر بکەیتەوەو یان وەکو شێ

بۆیە هەرچەندە عاملی گەورەبێت هەرچەندە پیاوی باشبێت  ،حیزبایەتیە بۆخوا نیە

نی خوا ئاوا یلەگەڵ ڕاوبۆچونی نەیەتەوە ئەوە بەردبارانی دەکەن حیزبایەتیە ئەمە د

گەنجی وا  ،فام هەیە لەم چەند ڕۆژەدا کەشتی سەیرو گەورە ڕویداهەندێ نە ،نیە

ی وا دەنوسێت ئەوە عىل بصیرە نیە تۆزێ عەقڵت هەبێ حاشا بێ عەقڵ هەیە شت

شتێک نانورسێت نەک وەاڵ ئەوەی بەعەقڵتا هات هەموو تێبگە ڕۆڵە گیان تۆزێ 

بصیرە هەم  ،بێتموسڵامن دەبێت عىل بصیرە  ،وسە بڵوی بکەرەوە باسی بکەبین

فەرقی علیم و حکیم  ،و حکیم ە عیلم ە هەم حیکمەتە خوای گەورە علیم ە

 ،زانا ئەوەیە دەزانێت ئەمە حەاڵڵەو ئەوە حەرامە ،حکیم دانایە ،علیم زانایەچیە؟

دانا ئەوەیە ئەو حەاڵڵە لەکوێ دابنێت و ئەو حەرامەش لەکوێ دابنێت وە کەی 

لەوانەیە تۆ نەهی  ؛ چونکەەڵک بڵێ ئەوە مەکەبەخەڵک بڵێ ئەوە بکە وە کەی بەخ

یان دەکەیت دوو منکر هەیە خراپەیەک لەکەسانێک دەکەیت بەاڵم توشی خراپرت

دەزانی کە ئەوە  ؛ چونکەیەکیان گەورەترە ئێستا کە لەبچوکەکەدایە لێی گەڕێ

تە بصیرە هەر ئەوەنیە کەوا ،نەکات توشی گەورەکە دەبێت وازی لێبێنە براکەم

ت ینەخێر دەبێت حیکمەت و دانای ،ئایەتم لەبەرەو حەدیسم لەبەرە تەواو منوەاڵ 

مامەڵەکردنت لەگەڵ  ،ەکەیت چۆن هەڵسوکەوت دەکەیتهەبێت چۆن مامەڵە د

هەندێ نەفام و نەزان هەیە حسنی ، موسڵامنیش و لەگەڵ کافریش چۆنبێت

لەدینی  دینی تێی دەگات ئەوە تنازلە معاملە هەڵسوکەوتێکی جوان بە کوفرو بێ

خالصا بۆالی خوا خەڵک بانگ بکە بۆالی خۆت خەڵک بانگ مەکە  ،خوا

خوابناسێت بامن هەر نەناسێت و تۆش هەر نەناسێت نەک  گرنگ ئەوەیە خەڵک

تانەیە من هەویەی بۆنەکەم جارێ نەبۆتە پیاوی چاک لەوانەیە سەد ئەوەندەی 
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رازو نیە جگە من و تۆ تەرازو نین وەکەس تە ،منیش و تۆش پیاوی چاک بێت

عىل بصیرة ومتان  -ملسو هيلع هللا ىلص-قورئان و حەدیس کەالمی خوا کەالمی رسولی خوا 

وە دەعوە بکرێت نەک بە حەماسەت و هەڵچون هەندێ گەنج هەڵدەچێ بەزانستە

و حەماسەت دەیگرێت ئەو کافر دەکاو ئەو مبتدع دەکاو بەپەرۆشە بۆدینی خوا 

ەتەکەش وای لێکردویت کاکە بەپەرۆشی وانابێت تۆ هەڵچویت جهال ،بەحساب

  .هەڵچیت

ەعوەکەی بوو ئەو ئەوە د -ملسو هيلع هللا ىلص-جا پێغەمبەری خوا { اتاَبَعِني َوَمنِ  أَنَا} 

دومەرجەی تێدابو یەکەمیان ال هللا خالصا بۆالی خوا دەعوەی دەکرد نەبۆالی 

دووەمیان  ،شەخص نەبۆالی حیزب نەبۆالی طائیفەو جەماعەت

لە  -ملسو هيلع هللا ىلص-دەیکرد بەزانایی و بەدانایی دەعوەی دەکرد پێغەمبەر  بەبەرچاوڕۆشنی

دەیویست  -ملسو هيلع هللا ىلص-خوا  صولحی حودەیبیە کاتێک کە مورشیکین هاتن پێغەمبەری

وتیان قبوڵامن نیە بەهیچ شێوازێک قبوڵامن نیە  ،بچێتە ناو مەککەوە عومرە بکات

  ؟ئەی چۆن ،ئەمساڵ بێیت

با ڕێکەوین لەسەرە ئەوەی دەساڵ دەی وەرە با ڕێکەوتنێک بکەین  ،ساڵێکی تر

- پێغەمبەری خوا ،ئەوان ناوی دەنێن شەڕ الی موسڵامن جیهادە ،شەڕ ڕاگرین

ئێستا بەالی کەسێکەوە جیهاد ئەبێت بەردەوام هەبێت بڕۆ  ،ی ڕازیموت -ملسو هيلع هللا ىلص

وتی ئەوە  ،ەسمی بون ابو جهل و ابو لهبئەی خۆ ئەوانە کافری ڕ  ،بکوژە

حەق لە ئەمن و ئاسایشدا بڵو دەبێتەوە کەبو بە فەوزاو  ؛ چونکەڕامگرت دەساڵ

 ،ەفیتنە حەقی چی و دەعوەی چی و ئیسالمەتی چی دزەکان دێنە پێشەو 

بەاڵم کەژیان ئاسایی  ،خوێنڕێژەکان و زاڵمەکان دێنە پێشەوە ئەوانە دێنە پێشەوە

بێت و ئاسایش بێت نا خەڵک لەعیلم دەگەڕێت لەحەق دەگەڕێت گوێ 

ەرجێکی تریان دانا وتیان هەریەکی لەئێمەی کافر بێتە الی تۆو م ،دەگرێت
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ۆ دیقەت بدە ئەوە ت ،موسڵامن بێت دەبێ تۆ بیگەڕێنیتەوە نابێت بیگریتە خۆت

کەسێک لەناو مورشیکەکان بڵێ ئەوە من دەبە موسڵامن لەکافرەکان ڕابکات 

، قبوڵمەوتی  ،ئەی محمد نابێت بیگریتە خۆت -ملسو هيلع هللا ىلص-بۆالی پێغەمبەری خوا  ڕاکا

چۆن کابرا موسڵامنبێ و بێتە الی تۆ ئەی  ،بە تنزل دەزانینئەوە ئێستا ئێمە ئەمڕۆ 

  ؟ریتە خۆچۆن نایگ -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەری خوا 

مەصلەحەتی گەورەتر لەبەرچاو  -ملسو هيلع هللا ىلص-خوا  یپێغەمبەر  چونکە

واتە چەند  ،مەصلەحەتی تاکەکەسێک مەصلەحەتی عام لەپێش،دەگرێت

مؤید بوو بە وحی ،-ملسو هيلع هللا ىلص-حکیم بوو دانابوو  ؛ چونکەمەرجێک بەڵێ قبوڵمە

ئەمڕۆ لەگەڵ ڕێزو حورمەت و خۆشەویستی زۆرم  ،دەیزانی چۆن دەعوە دەکات

 ،هێزی دواڕۆژی ئەو دینە پاکەن ،کە گەنج پیاوی مستقبلی میللەتنبۆ گەنج 

بەاڵم گەنج کە لە طەوری خۆی چوە دەرەوە کە سنوری خۆی نەزانی و خۆی 

 ،گەورە گەورەدا قسەی کرد ئەوکاتە کاولکاری بەدواوە یەتنەناسی و لەشتی 

  ؟چۆن وەسفی خەوارج دەکات -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەری خوا 

الحالم هەموی گەنجەو هەرزەکارە هەموی حدثاء االسنان سفهاء ا

بڵێ وەرە ،بێ عیلم بێ تجروبە حتى کەم عەقڵ بەاڵم خوێن گەرم ،هەڵخەڵەتاوە

ئامادەیە  ،نەوە لەپێناو خوا دەڵێت ئامادەمتیەنتیەکت لێ دەبەستم بڕۆ خۆت بتەقێ

خۆت بە  ،جا ئەی گەنج خۆت بە عیلم ەوە مشغول بکە ،بەس فەقیرە تێناگات

ز لەوە بێنە مەبە بە مشغول بکە براکەم خۆت تکوین و تأسیس بکە وا عیبادەتەوە

بەس  ،بەسەر ئومەتی ئیسالمیدا تۆجارێ دووکەلیمە نازانی موفتی و قايض

 ،فڵن ملعونە فڵن بۆ جەهەننەمە ،راویت فڵن کافرەو فڵن مبتدعەئەوەندە فێرک

! براکەم !نەکەیتمەرحەبای ئەو  ،لەگەڵ فڵن ڕانەوەستی ،الم لەفڵن نەکەیەس

مامەڵەی لەگەڵ جولەکە دەکرد لەگەڵ  -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەری خوا  ،دەعوە ئاوا ناکرێت
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پێچەوانەی سونەتی  اتەمورشیکین دەکرد کەواتە ئێمە بڵێین بەو شێوازە نابێت کەو 

  :یو فەرمو  -ملسو هيلع هللا ىلص-ن پێغەمبەر دەکەی

-ربێت کەواتە کەسێکیش کە بەڕاستی شوێنکەوتەی پێغەمبە{ اتابََعِني َوَمنِ } 

خالصا بۆالی خوا دەعوە  ،لە دەعوەکەیدەبێت ئەو دوو مەرجەی تێدابێت  -ملسو هيلع هللا ىلص

بەدانایی و بکات وە بەبەرچاو ڕۆشنی بەبەڵگەو دلیل بەعیلم و زانست 

ئەی ئەگەر وانەبوو؟ کەواتە ئەوە  ،لەسەرخۆیی و بەحیکمەتەوە بیکات

هللا خوای گەورە زۆر  وە سبحان{ هللااِ  َوُسبَْحانَ } -ملسو هيلع هللا ىلص-شوێنکەوتەی پێغەمبەر نیە 

وە  ﴾108﴿{ الُْمْشِكِيَ  ِمنَ  أَنَا َوَما} پاکرتە لەو شەریکەی کەبۆی دادەنێن

 لەکەسانی مورشیک نیم کەشەریک بۆخوا دادەنێن.دەفەرموێت من 

أََفلَْم  ۖ  َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َقْبلَِك ِإالَّ ِرَجاال  نُوِحي إِلَْيِهْم ِمْن أَْهِل الُْقَرىَٰ 

َولََداُر  ۖ  ْيُوا ِِف اِْلَْرِض َفَيْنظُُروا كَْيَف كَاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم يَسِ 

 ﴾ 109أََفََل تَْعِقلُوَن ﴿ ۖ   لِلَِّذيَن اتََّقْوا اْْلِخرَِة َخْْي  

ئەی محمد لەپێش تۆ { َوَما أَرَْسلَْنا ِمْن قَبْلَِك إاِلا رَِجااًل نُوِحي ِإلَيِْهمْ } 

 ،کەواتە لەنێوان ئافرەتدا رسول و پێغەمبەر نەبوە ،ردوە ئیلال پیاوانێک نەبێتنەماننا

ەو ناڕەحەتی و مەشەقەتەی کەپیاو ئ ،هەر رسولێک هاتبێت لەجنسی پیاو بوە

وە ئەو صەبرەی کە پیاو هەیەتی ، تحمولی دەکات ئافرەت تحمولی ناکات

ا ئەو گونجانەی کە بۆ پێغەمبەران چی نەماوە پێیان نەکرێت ئەوج ،ئافرەت نیەتی

پیاو دەگونجێت کە بەتەنها بڕوات و دەعوە بکات و بۆ ئەو گوندو بۆ ئەو الدێ 

بۆیە خوای گەورە پێغەمبەرانی هەموو  ،ناتوانی ئەوە بکات بەتەنهائافرەت 

 :ی و دووەم شت فەرمو ، لەجنسی پیاوان ناردوە



 
يوسف عليه السالم تەفسیری سوڕەتی 266  

 

پێغەمبەران هەموو  (ەت)قریة لەقورئاندا بەمانای شار ی{ ِمْن أَْهِل الُْقَرىَٰ } 

ئەهلی شاربوون هیچی خێڵەکی و واتا ئەهلی ڕەشامڵ و گوندە بچوکەکان نین 

 بۆ؟  پێغەمبەران

ئێستا لەشاری سلێامنی لە ڕەوزەوە هەیە  ،باسەیری سەردەمی خۆمان بکەین

هەموو وسائیلێکی خوێندن  ،تاوەکو جامیعەو ماستەرو دکتۆرا دەخوێنێ هەیە

بەردەوام مزگەوتەکان  ،حوکمی و رسمی ئەی مزگەوتەکان ئەی ئەوە ئەکادیمی و

قورئان هەیە کە خەڵک لەشارەکان ئاوەدانن دەرسی تێدایە ئەی چەند مەرکەزی 

بەاڵم لەگوندو  ،چەند مەرکەزی ڕۆشنبیری هەیە ،تیایدا فێری قورئان دەکرێت

  ؟الدێیەک ئەوە هەیە

 زۆری نەخوێندەوارە بۆ؟  ،ئەوە نیە

هەچ پێغەمبەرێک کەخوای گەورە ناردبێتی  ،د ژیاوین ئێمە لەگونوەاڵ

نێ لەشاربژی لەخەڵکی شاربون ئەمەش بەڵگەیەلەسەر ئەوەی کە مرۆڤ بتوا

لەکاتێکدا کە ئەو شارە شارێکی فاسدو  ،باشرتە لەوەی کەلەگوندێک بژیت

یرانی باشی هەبێت شارەکە خراپ نەبێت بتوانێت کەسانی باش بدۆزێتەوەو ج

 .باشرتە

خوای { فَيَْنظُُروا كَيَْف َكاَن َعاِقبَُة الاِذيَن ِمْن قَبْلِِهمْ لَْم يَِسيُوا ِف اأْلَرِْض أَفَ } 

قەت بەزەویدا نەگەڕاون  -ملسو هيلع هللا ىلص-گەورە دەفەرموێت باشە قەومەکەی تۆ ئەی محمد 

 ،بۆیی سەیرکەن بزانن عاقیبەت و پاشەڕۆژی ئەو قەومانەی پێش ئەوان چۆن بوو

غەمبەرانیان کرد علیهم الصالة والسالم خوای گەورە چی ئەوانەی کە دژایەتی پێ

 -ملسو هيلع هللا ىلص-ین ئێمەی ئومەتی محمد بەسەرهێناون ئەرێ نەگەڕاون؟ خۆی کەسەیر بکە

ئەوەش فەضڵێکی  ،ئەخیری ئومەتەکانین یان ئەوەڵین؟ئەخیری ئومەتەکان

ئەگەر بێتو لە دائیرەیەکدا مودیرێک بڕیارێکی ، گەوەری خوایە بەسەرمانەوە
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نەیەتە دەوام غایب دەدرێت هەر  8:30ە هەر مۆزەفێک بۆمنونە سەعات دەرکردو 

کەسێ ، پێدێت پێشرت بڕوات غایب دەدرێت دەوام کۆتایی 2مۆزەفێک لەسەعات 

باشە بڕیارەکە هەیە بەاڵم جارێ ، بکرێتەوە ئەوە فەصل دەکرێتدووبارە جار ئەوە 

ورە شەرت نیە ئەوە یەکەم کەس لەوانەیە شتەکە بەسوکی بگرێ ک ،تطبیق نەکراوە

ئێستا  ،هەر بۆ ئەوەیەتی ئێمە مەزبوت بین دوسێ ڕۆژ وایکرد فەصل کرا

  ؟تر دەبێ گورج بنەوە یانن نا مۆزەفەکانی

سێیەمیش  ،دووەمیش کردی هەر فەصلی کرد، کاکە مەوزوعەکە جدی دیارە

پێنجەم نەیکرد فەصلی  ،چوارەم نەیکرد فەصلی نەکرد، کردی هەر فەصلی کرد

تۆ هەشتەم و ، حەوتەم کردی و فەصلی کرد، شەشەم کردی فەصلی کرد، نەکرد

مامەڵەدەکەیت ئێستا لەگەڵ ئەم مدیرە؟ کە عەقڵی ئەخیرەن مۆزەفیت چۆن 

کاکە قەضیەکە گاڵتە نیە وەنەبێ تەنها بڕیارێکی  ؟هەبێت ئەبێ چۆن مامەڵە بکات

ئەی نابینی  ؛تطبیق کراوە ووەائیشی پێکر  بەڵکوری بێت و لەدیوار درابێت ظن

 ،ناکەمی بەخوا من ئەو غەڵەتە قەت کەواتە دەڵ !ن و فڵن فصل کراونفڵن و فڵ 

ئێمە ئەخیری ئومەتەکانین خوای گەورە دەفەرموێ ئەرێ نەگەڕاون لەزەویدا 

نابینن ، چی بەقارون و هامان کرد، نابینن خوای گەورە چی بەفیرعەون کرد

چی  ،ۆن بە طوفانێک غەرقی کردنخوای پەروەردگار چی بەقەومی نوح کرد چ

ئەو قەومانەکرد کە چی بە هەموو ، چی بەقەومی صالح کرد، بەقەومی هود کرد

  !دژایەتی پێغەمبەرانیان کرد ئێ ئەوە هەموی تأریخ نیە

 بۆ دەرسی لێ -ملسو هيلع هللا ىلص-هەموی عیربەت و دەرس نیە بۆ ئێوە ئەی ئومەتی محمد 

 وەرناگرن! 

تەنها هەڕەشەتان بیستبا لەوەیە وتباتان جا ئەگەر ئێوە یەکەم کەسانێک بونایە 

هەق خۆیەتی  ،ئەخیری ئومەتەکانن کێ ئەڵێ تطبیق دەبێت بەس تطبیق بوو ئێوە
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فَيَنْظُُروا َكيَْف َكاَن َعاِقبَُة الاِذيَن } لەهەموو ئومەتەکانی تر بەتەقواتربن و وریاتربن

  ؟بۆ واناکەن{ ِمْن قَبْلِِهمْ 

 . ی مێژو سودی زۆری هەیە بۆ مرۆڤی عاقڵکەواتە گەڕان و خوێندنەوە

شوێن مانەوەی ئاخیرەت خێرترە بۆ ئەو { لِلاِذيَن اتاَقْواَولََداُر اْْلِخرَِة َخْي  } 

، خۆشی دونیا، کەسانەی کە تەقوای خوای گەورەدەکەن واتە ماڵی دونیا

بۆما  انی پێشو ماڵی دونیایئومەت ،هەرچەندە زۆربێت دەبڕێتەوە، دەسەاڵتی دونیا

 [24: النازعات]{ (24) اأْلَْعىَل  َرب ُكمُ  أَنَا} فیرعەون دەیوت ؟یان هێشتیان جێ

  ؟ئەی چی لێهات، من خوای گەورەی ئێوەم

  ؟ئەو خوا گەورەیە چی لێ بەسەرهات

ئەی قارون کەبەخۆی و بەهەموو زێڕو زیوو ماڵ و سامانەکەیەوە شانازی 

 ی بەبازاڕدا چی بەسەرهات؟ دەکردو فەخری دەکردو بەناو خەڵکدا دەڕۆ 

  ماڵەکەی بۆما؟

بەخۆی و بەماڵەکەیەوە خوای  [81: القصص]{ اأْلَرَْض  َوِبَدارِهِ  ِبهِ  فََخَسْفنَا} 

ابولهب و ئەوانە کەکاتی خۆی خۆیان بە  ئەی ابو جهل و، گەورە لەزەوی ڕۆیربد

رئیسی قەوم و عەشیرەت دەزانی خۆیان بە مهیم دەزانی لەکوێن چیان 

 ەرهات؟بەس

 ئەی قەذافی چی لێهات؟ 

  ؟چی بەسەرهات ،کێ دەیوێرا لەلیبیا پێچەوانەی فەرمانی قەذافی بکات

  ؟ئەی صەدام چی بەسەرهات

 ئەی فڵن و فڵن چیان بەسەرهات؟ 

ئێ خۆمنونەی تازەونزیک زۆرە کە  ،ەو واڵت خەڵک لێیان دەترسانکەواڵت

ەڵک لێت دەترسێت و مرۆڤی عاقڵ سەیری بکات لەچ دەسەاڵتێکدایت و خ
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حسابت بۆ دەکرێت دوایش تەواو کەخوای گەورە وتی کۆتایت پێهات تەواو 

کۆتایت پێهات بۆیە لەدونیا هەرچەندە پارەت هەبێت و دەسەاڵتت هەبێت ئیلال 

ئەگەر بێتو ئیختیارت بدرێتە  ،ی ئاخیرەت خێرترە دونیا هیچ نیەو دەبڕێتەوەماڵ

پیاوێک دێتە الت کەسێکی  ،ت هیچت نیەدەست بۆمنونە تۆ لەدەشتێک کەوتوی

بژێرە بەدڵێ اکەم من دو ئیختیارم بۆت هەیە هەڵدەوڵەمەند خێرخواز وەرە بر 

رتین مانگێک دەتبەمە خۆشدەڵی بۆ پێنج شەو یان بۆ دەشەو یان بۆ  ،خۆت

 ئەی دوای ئەوە؟  ،ک خۆتو مناڵت لەوێدابنئوتێلی پێنج ئەستێرەیی مانگێ

  !ئالێرە لەبەر ئەوبارانەوە ت دەدەمەدوای ئەوە فڕێ

 کاکە ئیختیاری دووەم چیە؟ ئێ دەڵێ

پێداویستیەکان و بۆخۆت لەناو ئەو و  ئیختیاری دووەم خێمەیەکت دەدەمێ

  ؟یان هەڵدەبژێرێعاقڵ کام ،خێمەیە بژی

ئەوە ئەگەر بەراوردەکە بەو شێوازەش بێت ئەویان پێنج ئەستێرەیی بێت و 

  !خێمەکە هەڵنابژێرێتعاقڵ  ،ئەمیشیان خێمەیەک بێت

  ؟جا باشە من دوای ئەو مانگە چی بکەم

جێگاو ڕێگام هەبێت ئەوە ، ئەگەر خێمەیەکم هەبێت دامپۆشێت بپارێزێت

ئەمە ، ئەوە بەردەوامە ئوتێلەکە دەبڕێتەوە ونکە؛ چتەواو ئەوەم دەوێ قەینا

ەی ک خێمەیەک بێت ئەو ەگەر ئەوەی دەتداتێ بۆماوەی مانگێلەڕوانگەیەکەوە ئ

سەد ئەستێرەیی بۆ هەتا هەتایی ئەتداتێ ئوتێلێکی نەک پێنج ئەستێرەیی با پێنج 

عاقڵ ئێستا دەڵێ ئەوە هەر قسەی ناوێت یەکەمیان ئەوە بێت هەتا هەتایی،

دەی براکەم خوای  ،دووەمیان ئەویان خۆشرتیشە ،ێتەوە ئەمیان نابڕێتەوەدەبڕ

{ (17) َوأَبَْقى َخْي   ْْلِخرَةُ َوا} گەورە بۆمان باسی ئاخیرەت دەکات دەفەرموێ
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وە هەم ، خۆشرتە و باشرتوهەم خیرتر واتە ڕۆژى دوایی  [17: األعىل]

 مانەوەکەى زیاترە کە نەبڕاوەیە.

وە ئاخیرەت  ،خێمەکەیە شدونیا وتێلە پێنج ئەستێرەکەیەهۆ ئاخیرەت بۆ منونە: 

 تێک مابووش ارانە چئەو سەرۆک و دەسەاڵتد ،دونیا نامێنێتەوە وئەمێنێتەوە

  لەدونیادا؟ تنەیانبێ

ئەوهەموو ، ئەوهەموو سەیارە ،ئەوهەموو حیامیە ،ئەو هەموو خزمەتکارە

بۆیە دەرسێکی  ،نەما هەموی بڕایەوەئەوهەموو خۆشی و لەزەتە هیچی  ،تەیارەیە

بەس  ،ماڵی ئاخیرەت خێرترە بۆ ئەوانەی تەقوای خوا دەکەن ،زۆر گەورەی تێدایە

، لەشوقەیەکدابیت ،تەوە لەخێمەیەکدابیتا هیچ نیە دەبڕێەقوای خوا بکە دنیت

 ،فەقیر بیت، نەخۆشبیت ،لەشساغبیت ،لەکرێچیدابیت، لەقەرصێکدابیت

 .ەوە بەس تەقوات هەبێت ئاخیرەتت زۆر خێرەدەبڕێت ،دەوڵەمەندبیت

  !ئەی بۆ عاقڵ نابن﴾ 109﴿{ أَفاََل تَْعِقلُونَ } 

 ۆڤی عاقڵ کامیان هەڵدەبژێرێت؟ئێستا ئەو دوو منونەیەی کەباسمکرد مر 

ێ )خیر( ەکە لێگەڕێین بەس )بقاء و انقطاع(ەکە سەیر بکەین کاکە ر جا

یش بێت ئەوە گومانی تیانیە ئەی کەچاکرت ،خێمەکەم دەوێت مادام بەردەوامە

 ئەویان هەڵدەبژێرین.

ُسُل َوظَنُّوا أَنَُّهْم َقْد كُِذبُوا َجاَءهُ  َي َمْن َحتَّىَٰ إَِذا اْسَتْيأََس الرُّ ْم نَْصُنَا َفُنجي

 ﴾ 110َواَل يُرَدُّ بَأُْسَنا َعِن الَْقْوِم الُْمْجرِِمنَي ﴿ ۖ  نََشاُء 

ەوەبو لەدەرسی ڕابردوو کۆتا ئایەمتان ئ{ َوظَن وا َحتاىَٰ إَِذا اْستَيْأََس الر ُسُل } 

کەخوای پەروەردگار لەهەموو شارێک و لەهەموو ناوچەیەک پێغەمبەرێکی 

علیهم الصالة والسالم بۆ ئەوەی حەق بۆ خەڵک ڕوون بکەنەوەو ڕێگای ناردوە 
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ئێستا خوای گەورە لەم ، ڕاستیان نیشان بدەن مەنهەجی ژیانیان بۆ ئاشکرا بکەن

  :ئایەتەدا دەفەرموێت

واتە پێغەمبەران هەرچەندە لەالیەن خواوە بە { َس الر ُسُل َحتاىَٰ إَِذا اْستَيْأَ } 

بەاڵم قەومەکانیان هەر دژایەتیان ، و بەهێزەوە نێردراونبەڵگەی ڕوون و ئاشکرا

جار وا هەیە بەشێوازێکی وا ، کردون و هەر بەدرۆیان داناون هەر نکۆڵیان کردووە

لصالة والسالم تەواو دژایەتی ئەو پێغەمبەرانە کراوە کە پێغەمبەرەکان علیهم ا

ىَٰ إَِذا اْستَيْأََس َحتا } قەومەکانیان ىتەواو تیایدا توشی ناڕەحەتی بون لەدەست

، ئەی کەی سەرکەوتنی خوا دێت،ئومێدی بن خەریبوە توشی بێ{ الر ُسُل 

وە ، لەکاتێکدا پێغەمبەران لەسەر حەقن و قەومەکانیان لەسەر ناحەقن

یەکێ لە تەفسیرەکانی ئەم ئایەتە  والسالم مرۆڤنپێغەمبەرانیش علیهم الصالة 

ەدا هاتبێت باشە ئێمە نێردراوی خواین ئەوەیە کە خاطیرەیەک بەدڵی پێغەمبەرەک

خوای گەورە وەعدی سەرکەوتنی پێداوین ئێستا چۆن بەم شێوازە مۆڵەت بەم 

ن ئەدەبی بکەن بەرامبەر بە پێغەمبەرا ێڕێزی و ب کافرانە دراوە تا ئەم سنورە بێ

  .علیهم الصالة والسالم و بەرامبەر بە ئایینەکەی خوا

وا ، یاخود کذبوا هەردوو قیرائەتەکەی صەحیحە{ ِذبُواَوظَن وا أَناُهْم قَْد كُ} 

، گومانیان برد کە تەواو ئەو سەرکەوتنەی کەخوا وەعدی پێدابون نەهاتە جێ

اء بو یاخود ئەتباعی ئەنبیەفسیر دەفەرمون ئەو ظن ە هەندێ لە زانایانی ت

ە گومانی ئەوەیان برد کشوێنکەوتەی پێغەمبەران ، قەومەکانیان بێباوەڕان بون

ان سەرناخات ئەوە کافر تەواو خوای گەورە پێغەمبەرەکەی سەرناخات و موسڵامن

یاخود تەفسیری دووەمیان وظنوا کافرەکان قەومە خراپەکان گومانی  ،سەرکەوتن

پێغەمبەرەکەی هێناوە واتە سەری ناخات و  وەیان کرد کە خوای گەورە وازی لەئە
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وێت دەیکەن کە گەیشتە ئەو پشتی ناگرێت وە ئەوان بە کەیفی خۆیان چیان ب

  .حاڵەتە شدەت و ناڕەحەتیە

لە ، ئیمەتان بۆهاتخوای گەورە دەفەرموێت سەرخستنی { َجاَءُهْم نرَْصُنَا} 

ای گەورە زۆر بە خو ، ئەوپەری حاڵەتی پێداویستی و موحتاجیان بۆ نەرصی خوا

 ؟کاتێکدا سەرکەوتنی خوای بۆهات لە چ -ملسو هيلع هللا ىلص-ئیرباهیم  دیقەت بدەنێ، صەبرە

 کرد کە بیسوتێنن؟ ەوکاتەدا بۆی هات کە هەڕەشەیان لێل

ئەی لەوکاتەی کە ویستیان بیخەنە ناو مەنجەنیقەکە یەکسەر خوای ، نەخێر

  ؟گەورە مەنجەنیقەکەی شکاند

ندایە ناو ئاگرەکەش کە گەیشتە ناوەڕاستی ئاگر بە مەنجەنیقەکەوە فڕێیا، نەخێر

 إِبْرَاِهيمَ  َعىَل  َوَساَلًما بَرًْدا ُكوِِّن  يَانَارُ  قُلَْنا} ئەوکاتە خوای گەورە دەفەرموێت

ئەی ئاگر ساردبیتەوە بەاڵم ساردیەک نا زەرەری لێبدەیت  [69: األنبياء]{ (69)

، بێت بۆ ئیرباهیمەیت وسالما ساردیەک کە سەالمەتیئێستا لەبەر سەرما لەناوی بب

 کە لەحاڵەتیکدا هات؟ خوا نیسەرکەوت لەکوێ، ئەی ئاگر ئیرباهیم نەسوتێنیت

 فرێدرایە یمئیرباه لەبەرچاومان ئەوە هاتپێ کۆتایی دەڵێین هەموو مرۆڤ ئێمەی

 نەبین بێئومێد کە فێردەکات ئەوەمان ئەمە ،هات لەوکاتەدا نەخێر،ئاگرەوە ناو

 پەروەردگار کەخوای وانەزانیت تنەبی بیئومێدی توشی هەرگیز خوا میحلەڕە

 زروفەی و حاڵەت کام خوابیت لەگەڵ کە وڕوبکەیتەخوا کە ناکات پشتیوانیت

 ؛مەبە بێئومێد لەوکاتەش قورسرتە ناڕەحەترتەو حاڵەتێک لەهەموو کەتیایدایت

 أزمة یا ێتدەڵ هەیە قەولێک ،دێت لەوحاڵەتانەدا خوا سەرکەوتنی هەمیشە چونکە

 کاتێک بۆیە ،الناچێت نەبێت قورس تەواو تەواو تا ناڕەحەتی زمەوئە تنفرج أشتد

 الواز ئیامن خەڵکانێکی کە قورسیدایە لەوپەڕی ناڕەحەتیەکە ئەزمەکە ینیتب کە

 وەکو ببینیت خوا ڕەحمەتی نوری لەوکاتەدا دەبێت تۆ خوا لەڕەحمی دەبن بێئومێد
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 وەلە ،دێت خوا سەرکەوتنی کەئیلال بیت گەشبین و گەشبێت دڵت ئیامندارێک

  .دیارە بەئاشکرا والسالم الصالە علیهم شوپێ پێغەمبەرانی بەسەرهاتی

َي َمْن نََشاءُ }   هات خوا سەرکەوتنی کە نشاء من ننجي لدائەص لە یاخود {فَنُج 

 کەخوای ئەوەش،کرد ڕزگاری و سەریخست سەریبخات ویستی کەخوا ئەوەی

 ﴾110﴿{ َواَل يُرَد  بَأُْسنَا َعِن الَْقْوِم الُْمْجرِِميَ } ئەوە بەرێت لەناوی ویستی ورەگە

 ستائێ ،البدات ناتوانێت خراپەکار و موجریم گەلێکی لەسەر خوا عەذابی کەس

 خراپەکاربن و موجریم کە قەومێک ،بژین لەگەڵی بائێمە قورئانیە قاعیدەیەکی ئەمە

 سیاسەت هەزار البدات،ئەگەر لەسەر خوایان عەزابی سزاو ناتوانێت کەس

 بکەن ڕزگار خوا عەزابی لە قەومە ئەو ئەوەی بۆ کۆببنەوە دەوڵەت هەزار دارومە

 عێراق ،دەکەمەوە عێراق ئەهلی ەحاڵیل کەبیر زۆرجار وهللا بۆیە ،ناتوانن بەخوا

 خوا بۆ شەریک زۆری خەڵکێکی هللا رحم من اال تێدایە ێکیقەوم بەگشتی

 یەکێک یا ە البیت لآ  لە یەکێک بە یا ئیعتیقادیان دەبات خوا غەیری بۆ هانا تدادەنێ

 هەرەزۆری زۆربەی خوایە غەیری عیبادەتی هەموی یەن فەرقی هیچی ە اولیاء لە

 بۆ بەرێت خوا بۆ هانا ئەوەی پێش بێت بۆ ناڕەحەتیەکی راقەعێ ئەم دانیشتوانی

 بۆ لەناوەڕاستیشەوە ،خوارەوە بۆ استەوەلەناوەڕ  هەر ئەوە دەبات تری یەکێکی

 ،تدەکرێ خوا دینی و شەریعەت لە پشت وە،دەبرێت چاکان پیاو بۆ هانا سەرەوە

 ساڵ هللا سبحان بۆیە،عێراقدا ئەهلی لەناو زۆرە نیفاق،ناکەون سوننەت شوێن

 نەجاتی بەسەریدا ەبەزێتداد خوا نیقمەتی و عەذاب و بأس رزیات ساڵ دوای

 لەفیتنەیەک،دەبێت تر بەاڵیەکی توشی دەبێت ڕزگاری لەبەاڵیەک ،واڵتە ئەم نابێت

 دەبێت ڕزگاریان ەیەکلەسەرکرد ،تدەبێ تر فیتنەیەکی توشی دەردەچێت

  ؟بۆ ،بەسەریدا دێت خراپرت سەرکردەیەکی
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 لەسەر،بوە زۆر جەریمەت ﴾110﴿{ َواَل يُرَد  بَأُْسنَا َعِن الَْقْوِم الُْمْجرِِميَ } 

 ،دەکات کون سکی و پشت و سەروقاچ درێل بە عومەرە کەناوی ئەوەی

 ،دەکات ەوتمزگ کەهاتوچۆی ئەوەی لەسەر ،هەیە ڕیشی کەتۆزێ لەسەرئەوەی

 ئەشکال و انواع یەعنی -ملسو هيلع هللا ىلص- دەکەوێت پێغەمبەر سوننەتی شوێن کە ئەوەی لەسەر

 بێ واڵتە لەم بکرێت هەرچی بۆیە ،دەکرێت ئێمەدا واڵتەی لەم جریمەت

 بەرەکەت گەورە خوای کرد دوعای -ملسو هيلع هللا ىلص- خوا پێغەمبەری کە کاتێک نیە حیکمەت

 ئەی وتیان یەمەنەوە بخەیتە بەرەکەت شامەوە بخەیتە بەرەکەت مەدینەوە بخەیتە

 راقعێ دەیزانی ناکەیت عێراق بۆ دوعا بۆ ئەی -ملسو هيلع هللا ىلص- خوا پێغەمبەری ئەی عیراقیش

 سەر عێراقەوە ئالەو هەموی ئاژاوە و مشاکل فیتنەو و زالزل فەرمووی -ملسو هيلع هللا ىلص- چۆنە

 ،حەقیقەتدا لە واڵتە دەوڵەمەندترین ،چۆنە ەکەواقع دەیبینن کە ئەوەش ،هەڵدەدات

َواَل يُرَد  بَأُْسنَا } میللەتەکەیەتی حاڵی ئەوەش بەاڵم دەژین نەوت ەسەرل واڵتێکین

 لە خواو بڕیارەکانی لە پێویستە مرۆڤ بۆیە﴾110﴿{ َعِن الَْقْوِم الُْمْجرِِميَ 

 وەزعامن کاتێک ،نەکەین خوا قانونی لەگەڵ ملمالنێ ،بێت حاڵی خوا قانونەکانی

 بێگومان جەریمەتەوە بە ئەمام ،ێنێتب جەریمەت لە واز میللەت کە دەبێت چاک

 پەروەردگار خوای زانیامن کەواتە ،نابێت باش وەزعیان وە ،نابێت چاک خەڵک

 :فەرمووی گەورە خوای خوابێت لەگەڵ کەسێک ئەگەر

َي َمْن نََشاءُ }   ڕزگاریان و بۆدێت ئێمەیان ەوتنیسەرک {َجاَءُهْم نرَْصُنَا فَنُج 

 خوای لەگەڵ ،دەکات ڕزگارت دەخات تسەر  خوا خوابیت لەگەڵ ،دەبێت

 -ملسو هيلع هللا ىلص- یوسف ،بکاتەوە ڕەت خوا عەزابی ناتوانێت کەس ئەوە نەبیت پەروەردگار

 هەموو گەورە خوای بەڕاستی خوابوو لەگەڵ -ملسو هيلع هللا ىلص- یعقوب ،خوابوو لەگەڵ

 بەرز بەپلەی و سەرفرازی و مینحەت بە گۆڕین بۆ ناڕەحەتییەکانی و میحنەت

 بەاڵم دەبێت توش ناڕەحەتیەکت ،بەچاکرت گۆڕین بۆ هەمووی ،لەدواڕۆژ لەدونیاو
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 ئەگەر ئەی ،خوابیت لەگەڵ کە بۆت ڕەحمەت ئەوپەڕی دەبێتە ناڕەحەتیە ئەو

 دنیات خۆشی و دەسەاڵت پلەو و مەنصەب گەورەترین نەبیت؟ خوا لەگەڵ

 ،گەورە خوای نیقمەت بە دەکات لێ نیعمەتت نیقمەت بە دەبێت لێت بدرێتێ

 بە دەسوڕێنێت بۆت گەورە خوای بیت نیقمەتیش توشی ئەگەر ابەخو  لەگەڵ بەاڵم

نْ  الُْملَْك  َوتَنِْزعُ  تََشاءُ  َمنْ  الُْملَْك  تُْؤِِت  الُْملْكِ  َمالَِك  اللاُهما  قُلِ } نیعمەت  تََشاءُ  ِمما

ء   كُل   َعىَل  إِناَك  الَْخْيُ  ِبيَِدَك  تََشاءُ  َمنْ  َوتُِذل   تََشاءُ  َمنْ  َوتُِعز    آل] {(26) قَِدير   يَشْ

 هەمیشە عاقڵ مرۆڤی بۆیە خوایە بەدەست شتێک هەموو [27 ،26 :عمران

 یاسا و قانون لە فێڵ دەتوانێ مرۆڤ لەدونیادا ،خوابێت لەگەڵ ئەوەدابێت لەهەوڵی

 وە پاک پاک خۆی نیەتی لەئێمە هەریەکێ وهللا ،لەخواناکرێت فێڵ بەاڵم بکات

 بەاڵم ،خوابکات غەزەبی چاوەڕێی ترسناکە رزۆ  خوا لەگەڵ نەکاتەوە صاف صاف

 کەس لەگەڵبێت خوات مەترسە بویت چاک و پاک و ڕاست خوا لەگەڵ کە

  .خوا ئیزنی بە بگەیەنێت پێ زەرەرت ناتوانێت

َما كَاَن َحِديث ا يُْفََتَىَٰ  ۖ  لَْباِب َقْد كَاَن ِِف َقَصِصِهْم ِعْْبَة  ِِلُوِِل اِْلَ ل

ى َوَرْحَمة  لَِقْوٍم َولََِٰكْن تَْصِديَق الَّ  ٍء َوُهد  ِذي بنَْيَ يََديِْه َوتَْفِصيَل كُلي ََشْ

 ﴾111يُْؤِمُنوَن ﴿

ئەم سورەتە موبارەکە ، کۆتا ئایەتی سورەتەکەمانە{ َقْد كَاَن ِف قََصِصِهْم ِعرْبَة  ل} 

 هەر هەموی چیرۆکێک بوو بەسەرهاتێکی واقعی و ڕاستەقینەبوو هی یوسف 

بەڕاستی لەم  :خوای گەورە دەفەرموێت، و براکانیلەگەڵ باوکی  -ملسو هيلع هللا ىلص-

پەندو دەرس و ئامۆژگاری ،بەسەرهاتی یوسف و براکانی و باوکیدا عیربەت هەیە

واتە تۆ ، ە عبور واتە پەڕینەوەعیربەت لە ئیعتیبارو لە عبورەوە هاتو ، هەیە

کەسەیری واقعی یوسف و براکانی و باوکی دەکەیت لەوەوە دەپەڕیتەوە بۆسەر 



 
يوسف عليه السالم تەفسیری سوڕەتی 276  

 

ئەوەیە کەتۆ پەند لەوشتە وەربگریت کە واقعە  تعیربە، قعی ژیانی خۆتوا

بۆشتێک کەجارێ واقع نیە یا بۆ شتێکی تر کەدەتەوێ حقیقەتەکەی بزانی و 

  !بزانین عیربەتی چی تێدایە ئێستا چۆن، حوکمەکەی بزانیت

هەرکاتێک کەهەستت بەنەفست کرد کە حەسودی تیادایە بەرامبەر برایەکی 

براکانی یوسف حەسودیان ،ئەم چیرۆکە بێنەوە پێش چاوی خۆت موسڵامنت

توانیان ،بەیوسف برد توانیان حەسادەتەکەیان بشارنەوە بەدرۆو بەفێڵ بەتلبیس

بەاڵم عاقیبەتەکەی ئیلال ،بڵێن گورگ خواردیتوانیان ،چەواشەکاری بکەن

کەشف بوو کە ئەوان کەسێکی حەسودبوون ویستیان ئەو نیعمەتەی خوا 

ی بەخشیوە پێی نەبەخشێت وە لێی بسەننەوە بەاڵم بۆمان دەرکەوت خوای بەیوسف

گەورە نیعمەتەکەی هەر پێبەخشی و بەرزی کردەوەو ئەوانیش چۆن دەرچون 

ئەی باوکە داوای لێبوردمنان ،ژ شەرمەزاریان بۆمایەوەدوای عومرێکی دوورودرێ

ەرمان ئەم بۆ بکە لەخوا ئەی یوسف تۆ پیاوێکی باشیت و لێبوردەیت بەرامب

هەموو عومرەتان بەو ڕێگە چەوتە هەڵەیەدابرد عاقیبەتەکەش چیبوو! بۆیە دەرسی 

بامەوقیفت وەک مەوقیفی یوسف  تیادایە وەکەتۆ دەزانیت حەسودیت پێدەبرێت

هەمیشە مرۆڤ صەبر بگرێت  [18]{ الُْمْستََعانُ  َوهللااُ  َجِميل   فََصرْب  } فەرموویبێت 

حەسودبۆی پشت بەخواببەستێ لەگەڵ خوابە خوای  لەسەر ئەزیەتدانی کەسانی

ن إ وە ئەوەشت بۆ دەکات بەخێرو بەرەکەت ،گەورە دەتپارێزێ و سەرت دەخات

بەاڵم هللا  ن شاءإ ستا باسی دەکەین عیربەتی زۆری تێدایە هەروەکو ئێ ،هللا شاء

 ؟{ أِلُويِل اأْلَلَْباِب } فەرموویبۆچی 

ە بەسەرهاتی یوسف و براکانی ألصحاب العقول دەرس و عیربەتی تێدای

ی تێکڕای پێغەمبەرانیش علیهم الصالة والسالم ەکانوەتێکڕای بەسەرهات

، ئامۆژگاری لێوەردەگرێتمرۆڤی عاقڵ پەندو ، بۆکەسانێک کەخاوەنی عەقڵنب
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بەاڵم کەسێ عاقڵ نەبێت دەڵێت بەخوا چیرۆکێکی خۆشبوو نایەت عیربەی 

اقیعەوە بپەڕێیتەوە بۆ واقعی ژیانی خۆت لێوەرگرێت ومتان عیربەت ئەوەیە لەو و 

 بەاڵم داف نیەتیان خراپەبوو وهەوڵیشیان ئەها براکانی یوس ،قیاسی بکەیت

ئەها یوسف ویسرتا ، و پەشیامنیان بۆ مایەوە سەرکەوتو نەبون دوایی خەجاڵەتی

وە انواع و اشکال دەرسی تری تێدایە بۆ  ،خراپەی لەگەڵ بکرێت خواپاراستی

  :ڵی هەبێت خوای گەورە دەفەرموێتکەسێک کەعەق

ئەم چیرۆکەی کەباس کرا وەنەبێ ئەفسانەیەکبێت { َما َكاَن َحِديثًا يُْفرَتَىَٰ } 

یناریۆیەک ئەوەی کە ئەمڕۆ دەیبینین بۆمنونە من ئەفسانەش یا س، هەڵبەسرتابێت

دابنیشم قەڵەم و کاغەزێک بگرمە دەست دەمەوێ ئێستا سیناریۆیەک دروست 

ەیەک دابنێم بەسەرهاتێک لەخۆمەوە دروستی بکەم دوایی بکرێ ئەفسان بکەم

بەفلیمێک بکرێت بە تەمسیلیەک نواندنی لەسەربکرێت و ئای کەشتێکی موهیم 

  !و خۆشە

ئەمە لە ئەصلدا نیە لە ئەرزی واقعدا نیە هەرخۆم هاتم ئاوام داڕشت و بەس 

ت کەس ئاوا فڵنەکەس ئاوابوو ئەوەندە ئازابوو کە شمشێرێکی دەوەشان بیس

، ئەمانە هیچ نیە واقع نیە ئەمە!دەمردوو کەخۆی هەڵدەدا سەد مەتر بەرزدەبۆوەو

 :موێتئەم چیرۆکانەی کەلەقورئاندایە واقعە خوای گەورە دەفەر 

وەنەبێ ئەم چیرۆکەی کەباسامنکرد ئای چیرۆکێکی { َما َكاَن َحِديثًا يُْفرَتَىَٰ } 

نوسینەوەی چی! واقعی ژیانی خۆشبوو ئەرێ کێ ئەم چیرۆکەی نوسیوەتەوە 

عائیلەیەک بوو دوایی گەورەبوو واقعەکە بوە عائیلەی بۆ ژیانی واڵتێک کە واڵتی 

خوای گەورە ژیانی پێغەمبەرێکی خۆی بۆ ، دەوروبەریە وەبۆ واڵتانی مرص 

تۆمارکردین و بۆی نقل کردین هەر لەمناڵیەوە کەحەسودی پێربا تاوەکو گەیشتە 
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وەتاوەکو دوعا ئەکات خوای گەورە بەئاخیر خێری و  لوتکەی دەسەاڵت لەمرص

  .بە موسڵامنی بیگەڕێنێتەوە الی خوا ئەمە واقعێکە

وە هەروەها ئەم قورئانە کە باسی ئەم چیرۆکەو { لاِذي بَْيَ يََديْهِ َولََِٰكْن تَْصِديَق ا} 

 تێکڕای بەسەرهاتەکانی تریش هیچی درۆو هەڵبەسرتاو نیە لەالیەن خواوە هاتوەو

ک لەتەورات و خوای پێش ئەم قورئانەیە هەر حەقێ بەڕاست دانەری پەیامەکانی

هەر شتێکی باش کە ، لەئینجیل و لە زەبور داهاتبێت قورئان تصدیقی دەکات

و  ێبگونجێ بۆ مرۆڤایەتی تاکۆتایی ئەوە قورئان تصدیقی دەکاو بەڕاستی دادەن

  .دەیهێڵێتەوە

ء  }  رئانە وردەکاری سەبارەت بەهەموو بوارەکانی ئەم قو { َوتَْفِصيَل كُل  يَشْ

واتە قورئان بکەینە بەرنامەی ژیامنان پێویستامن بەهیچ ،ژیانی مرۆڤایەتی تێدایە

کاکە چۆن دەبێت ئێمە لەسەردەمێکدا دەژین ئەم سەردەمە ، ێکی تر نابێت ابداشت

 -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف  !سەردەمی ئەوەنیەتۆبڵێی بەقورئان ئیش دەکەم شتی وا چۆن دەبێت

 بەشەرعی خوا توانی ئیدارەی واڵت بکات یاننا؟

کێ هات مرصیش و واڵتانی دەوروبەری مرصیشی ڕزگارکرد؟ بەئیدارەو 

 بوو؟ بەڕێوەبردنی کێ 

بنو ارسائیل  -ملسو هيلع هللا ىلص-بە ئیدارەو بەڕێوەبردنی پێغەمبەرێکی خوابوو یوسف بوو 

چاکان و واتە چۆن پێغەمبەران و پیاو ، پێغەمبەران سەرکردەو دەسەاڵتداریان بوو

  ؟عولەماو ئەهلی دین دەتوانن واڵت بەڕێوە ببەن

دینەکەی  ؛ چونکەیوسف چۆن بەڕێوەی برد باشرتین بەڕێوەبردن بەڕێوەی برد

 .خواو پەیامەکەی خوا 

ء  َوتَْفِصيَل كُل  }  شتێک نیە لەژیانی ، تفصیلی هەموو شتێکی تێدایە{ يَشْ

ئیلال ، ئان و حەدیسدا نەیەتبۆ بەرنامەی ژیانی پێویست بێت و لەقور مرۆڤدا 
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 کورتی و بەپوختیبەکردن و یا بە تەفصیلی یا بە ئاماژە، ئیشارەو ئاماژەی پێکراوە

یی خەڵک دەکات بۆسەر ڕێگای ئەم قورئانە هیدایەتە ڕێنام{ َوُهًدى}

بۆسەر ڕێگای سەرفرازی و بەختەوەری لەدونیاو ،بۆسەر ڕێگای خواڕاست،

 .لەقیامەت

 ؟ ان ڕەحمەتە بەاڵم بۆ کێقورئ{ َورَْحَمةً } 

قەومێک کە ئیامنی پێ بێنن دەبێت بەڕەحمەت  ﴾111﴿ {لَِقْوم  يُْؤِمُنونَ } 

نەهێنێت  ئەی کە ئیامنی پێ، بۆیان قورئان دەبێتە ڕەحمەت ژیانت خۆشدەکات

ئێستا بابڵێین ئەمە عیالجێکە زۆر بەسودە کاکە ، نابێتە ڕەحمەت بۆی چۆن ببێت

کوا کاکە من نەمبینی تا ئێستا ئەم  تۆبڵێی من نایخۆمەوە، بۆ کەسێک کە بیخواتەوە

 واردوتەتەوە؟ دەرمانە سود بەمن بگەیەنێت باش پرسیارێک:خ

  !نا ناشیخۆمەوە

واتە کە ئێمە شوێن ، ئەی چۆن کەنەیخۆیتەوە ببێت بەشیفا بۆت پێامنبڵێ

ان قورئان و حەدیس نەکەوین چۆن ئەو قورئان و حەدیسە ببێت بە هیدایەت بۆم

ئەوەی کەدەیبینین ئەمڕۆ زۆربەی هەرەزۆری داوای ئەوەدەکات ، و بۆژیامنان

ت با حوکم حوکمی گەلبێت و نازانم حوکمی چی حوکم با بەحوکمی خوا نەبێ

ئێ ، بێت و دوایش دێت هەرچی گلەیی و نەهامەتیەکبێت ئیسالم واو ئیسالم وا

ی و دەردەسەریەت خۆ تۆ بەقورئان و حەدیس ئیشت کردوە ئەو هەموو نەهامەت

ئەگەر بەقورئان و حەدیس ئیش بکەیت  ،بەسەر گەل و میللەتەکەتدا هێناوە

یوسف چۆن واڵتەکەی لەقەیرانی  -ملسو هيلع هللا ىلص-نکەوتەی یوسف دەبیت بەڕاستی تۆشوێ

 کرد؟ڕزگار الیەنی ئابوری 

 چۆن توانی واڵت بەڕێوە بەرێت؟ 
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ێکی وردەکاری هەموو شت ،کەواتە قورئان ڕەحمەتە هیدایەتە تفصیلە

 ؟بەاڵم ئایا دەستی پێوەدەگرین، بەرنامەی ژیانە ئەگەر دەستی پێوەبگرین،تێدایە

کەم کەس هەیە ئەگینا بەرنامەیەکی دەستکردی مرۆڤی بەالوە باشرتە لە 

َقْد َكاَن ِف قََصِصِهْم ِعرْبَة  أِلُويِل ل} بەهەرحاڵ َ، بەرنامەکەی خوای گەورە

ەدا عیربەتی زۆری تێدابوو هەندێ لەعیربەتەکان لەم چیرۆک و بەسەرهات{ اأْلَلْبَاِب 

ێنمەوە یادی خۆم و ئێوەی بەڕێزیش چی ئامۆژگاریەکان بیه هەندێ لەپەندووو 

 :سودێکامن لەو سورەتە بینی و کردمان

 -ملسو هيلع هللا ىلص-تێگەیشتین کە پێغەمبەران علیهم الصالة والسالم بەتایبەت یوسف  .1

بەر ناڕەحەتیەکان بەرامخاوەنی صەبرو دان بەخۆگریەکی زۆر بوو وە لە

شەکوای تیادا نەبوو بۆ صەبرێک کە  ،صەبری دەگرت ،{ َجِميل   َصرْب  } دەیفەرموو

 زایی بونی تیادا نەبوو بۆ خالق.ەوەناڕ  ،خەڵک

وەهەروەها یعقوبیش لەناڕەخەتیەکانی  -ملسو هيلع هللا ىلص-تێگەیشتین کە یوسف  .2

، خوا دەبەستینپشت بە{ الُْمْستََعانُ  َوهللااُ } ژیانیاندا استعانەیان بەخوا دەکرد

 .اتخوای گەورە پشتی بەرناد کەسێکیش پشت بەخوای گەورە ببەستێت

ێگەیشتین لەکاتێکدا کە نەفس و شەیطان دەیەوێت لە زەللەت بەرێت ت .3

پەنای بەخوای پەروەردگار گرت بۆیە خوای { َمَعاَذ هللااِ } فەرمووی -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف 

 گەورە پەنای دا.

بەفاحیشەو  یتوشوەی کە ف لەتێگەیشتین کەهۆکاری ڕزگارکردنی یوس .4

وءَ  َعنْهُ  لَِنرْصَِف  َكَذلَِك } بێتزینا  (24){ الُْمْخلَِصيَ  ِعبَاِدنَا ِمنْ  إِناهُ  َوالَْفْحَشاءَ  الس 

 ئیخالصی هەبوو خوای گەورە ،بەهۆی اخالصەکەیەوە خوای گەورە پاراستی

 .هەڵیبژاردوو دوایش پاراستی
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لەبوارێکدا پێشکەوتوو  ەیەە بەهرەیان هتێگەیشتین کە کەسانێک ک .5

وە  ،سەرکەوتووبن ئەوە لەالیەن نزیکەکانی خۆیانەوە حەسودیان پێ دەبرێت

زۆرجاریش حەسودەکان وەنەبێ لەواڵتێکی تربن یان دوژمنت بن بەڵکو لەناو 

لەنزیکرتین کەستەوە هەبێت هەروەک چۆن  ،خێزانی خۆتدا لەوەیە هەبێت

 .بردسف بینیامن براکانی یوسف حەسودیان بەیو 

تێگەیشتین کە شەیطان هەر لەهەوڵی ئەوەدا نیە کەسە دورەکان لێک  .6

دورتر خاتەوە بەڵگو لەهەوڵی ئەوەدایە کەسەنزیکەکانیش کەبرای یەکرتن بیانکات 

 بە دوژمنی یەکرت پەنا بەخوای پەروەردگار.

تێگەیشتین کە نیعمەتەکانی خوای گەورە کەبەسەرتەوەیە پێویست ناکات  .7

وپیسی و حسادەت زۆرە بۆیە چا ؛ چونکەاسی بکەیتس بالی هەموو کە

ئەو { إِْخَوِتَك  َعىَل  ُرْؤيَاَك  تَْقُصْص  اَل } ی فەرمووڕ بە یوسفی کو -ملسو هيلع هللا ىلص-یعقوب 

تەوە بۆ براکانت ئەگینا پالن و نەخشەیەکی خراپت بۆ خەوەی خۆت نەگێڕي

تۆ بەدڵێکی صافەوە  ،الی براکانیشت باسی مەکە ،دادەنێن ئەی کوڕەکەم

انجازاتەکانی خۆت لەوەیە باس بکەیت بەاڵم نازانیت  ،باشەکانی خۆتشتە

نی وەکو تۆ بکات ناتوا،بەزیوو دۆڕاوبێت، بەرامبەرەکەت لەوەیە دڵ نەخۆش بێت

 دەبات و دژایەتیت دەکات. ناچار حەسودیت پێ

؛ تێگەیشتین پێویستە باوک عدل و دادپەروەربێت لەنێوان کوڕەکانی .8

بکەن باوکیان کەسێکی تریانی لەوان خۆشرت دەوێت  کە مناڵەکان هەست چونکە

کاتێک کە ئەوان  ،بەینی براکان تێک دەدات ،ئەوە ئاگر لەوماڵە بەردەدات

یوسف خۆشەویسترتە لەوان الی باوکیان بزانە چیان  -ملسو هيلع هللا ىلص-هەستیان کرد یوسف 

 کرد بەرامبەر بە یوسف و بەرامبەر بە باوکیشیان.
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حەسود کۆتایی نایەت ئیلال بەدوو ن کە ڕق و قینەی مرۆڤی تێگەیشتی .9

یان  ،یا بەمردنی تۆ لەپێش چاوی الچیت و نەمێنیت ،شت نەبێت

 أَوِ } ئەوە مردنەکەیەتی{ يُوُسَف  اقْتُلُوا} ئەوەتا وتیان، بەدوورکەوتنەوەت نەتبینێت

کەواتە بزانە  ،یان نەفی بکەن لەشوێنێ فڕێی بەن کە نەیبینینەوە{ أَرًْضا اطْرَُحوهُ 

یساحەت ناکات وازیش لەدوژمنایەتی تۆ ناهێنیت ئیلال لەو حەسود ئ

یان بریت بکوژرێیت یان دورخرێیتەوە لەبەرچاوی  ،دووحاڵەتەدا نەبێت

شتنی ڕق و ێکرێت بۆ نەمانی دوژمنایەتی و نەهنەمێنیت ئەگینا هەزار محاوەلە ب

ت مرۆڤ پەنا بەخوا بگرێتبونەوەی برایەتی سودی نیە ابدا بۆیە قینەو دروس

هەرچی دوژمنایەتیەک هەیە ، حاسد زۆر خەتەرە ؛ چونکەی حەسودڕ لەشە

ەیەکرت جارواهەیە دوو بنەماڵە دە کەسیان ل ،مەجالی چاکبونەوەو اصالحی تیادایە

م وڵح دەکەن و دەست لەملی یەکرت دەکەن بەاڵ کوشتوە دوایش دادەنیشن و ص

 .ندابیتحاسد ئیساحەت ناکات تاتۆ لەژیا ،لەگەڵ حەسود شتی وانیە

ڵی لێدەکات و ێکە هەمیشە مرۆڤی حەسود شەیطان ف تێگەیشتین .10

وتیان یوسف بکوژن یان  ،ئیشەکەی بۆ دەڕازێنێتەوە بەبیانویەکی مقبول و معقول

 (9){ َصالِِحيَ  قَْوًما بَْعِدهِ  ِمنْ  َوتَُكونُوا أَِبيُكمْ  َوْجهُ  لَُكمْ  يَْخُل } دوری بخەنەوە

ێوە دەکات وهەر ئێوەی خۆشدەوێت دەبنە قەومێکی ئەوکاتە باوکتان هەر ڕوو لەئ

وەرە شەیطان وات ، صالحیش بزانە لەڕوانگەی دینیشەوە بۆی دێت شەیطان

لێبکات براکەت بکوژی و دواتریش خەمت نەبێ تەوبە دەکەیت و دەبنە 

دەڵێن جارێ تاوانەکەت پێش وەختی پێ  قەومێکی صالح جا ئەمە تەوبەی

وبە دەکەیت و دەبیتە ڕۆ تاوانەکە بکە دوایی تەب ڵێن پێت دەانەکردوە شەيط

ئەمە تەوبەیەکی فاشلە هیچ نیە بۆیە مرۆڤ ئەبێت وریابێت  ،ی چاکپیاوێکی باش

 .پەنا بەخوای پەروەردگار
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 ەرتێگەیشتین کە بێئومێدی لەدڵامن دەرکەین و فڕێی بدەین بەرامب .11

گەڵامن دەبێ و وابزانن کەخوا لە، بێت دامئابەخوای پەروەردگار گومامنان باش

ئەوەی بە یوسف کرا واش خوای  ؛ چونکەدێت و فریامان دەکەوێت هبەهانامانەو 

پەروەردگار هەر نەجاتی داو ڕزگاری کرد و سەربەرزی کرد کەواتە تاکە شتێک 

 ڕێف ،بەڕاستی ئیرت هەقت نەبێکە پێویستە لەسەر ئێمە ئەوەیە کەلەگەڵ خوابین 

خوای گەورە  ،فڕێبدرێیتە ناو ئاگرێکەوە ،ێکەوەبدرێیتە بیرێکەوە فڕێ بدرێیتە دۆڵ

چیت  [38: الحج]{ آَمُنوا الاِذينَ  َعنِ  يَُداِفعُ  هللااَ  إِنا } خۆی ڕزگارت دەکات

لەهەموو یەکێک بەرامبەر بکرێت خەمت نەبێت خوا لەگەڵتە خوا قەویە وهللا اکرب 

ی خەفەت کەواتە بێئومێدی فڕێدە لەجیات، بەهێزترو گەورەترە خوای گەورە

خواردن و بێئومێد بون و مەراق خواردن پشت بەخوا ببەستە ودوعا بکەو لەخوا 

 بپاڕێرەوە داوای یارمەتی لەخوا بکە چۆن یوسفی ڕزگار کرد ڕزگارت دەکات.

دوای گرانی ساڵێک هات لە ،تێگەیشتین لەدوای ناڕەحەتی خۆشی دێت .12

لەدوای  ،کەخۆشی و فەراحی و دەرگای خێری لێکردنەوە خوای گەورە

وەی کوڕو باوک لەیەکرت دوای ناڕەحەتی فرج هات و بەیەکرت دورکەوتنە

لەدوای فڕێدرانە زیندان و ناڕەحەتی ئازادکردن و  ،شادبونەوەو بەیەکرت گەیشتنەوە

ڤی موسڵامن لەگەڵ خوابێت دڵنیابە کەواتە مرۆ  ،پلەبەرزبونەوەی بەدواداهات

تی خوای گەورە فریات هەر ناڕەحەتیەک بێت لەدوایدا خۆشی و ڕەحمە

 .دەکەوێت

 َغًدا َمَعَنا أَرِْسلْهُ } یوسف چونە الی باوکیان نیتێگەیشتین کە کاتێک براکا (1

کەواتە ،ئەمانە کوڕانی پێغەمبەرن واش بۆ گاڵتەو یاری دەچن{ َويَلَْعْب  يَرْتَعْ 

بەاڵم بەحەاڵڵی ، خۆشیەک ببینێتسفرەبکات، ،موشکیلەنیە مرۆڤ یاری بکات

یعقوب یوسفیشی ئیزندا کە یوسف ئەو  -ملسو هيلع هللا ىلص-گەورە پێغەمبەری خوا خوای ، بێت
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کەواتە نەشتێکی عەیبەو نەشتێکی بێ ،ئیزنی دا بچێت بۆ یاری بۆ سەفرە ،یوسفەیە

ت کەشەرعی بێت و شەرعیشە کەمرۆڤ یاری بکات کەیف و سەفایەک بکا

 حەرام نەبێت.

 ،زۆر شیرینە تێگەیشتین کە صەبر گرتن تاڵە ناڕەحەتە بەاڵم عاقیبەتەکەی (2

ئەو صەبرەی کە یعقوب و یوسف گرتیان سااڵنێک زۆر ناخۆش بوو بەاڵم 

 عاقیبەتەکەی زۆر شیرین و خۆش بوو.

تێگەیشتین کەهەرکەسێ پشت بەخوا ببەستێ خوا لەپشتیەتی  (3

وەهەرکەسێک سیقەو متامنەی بەخوابێت خوای گەورە لەجێگای گومانە 

وا بکات خوای گەورە خۆی وەهەرکەسێک گوێڕایەڵی خ ،باشەکەی دەبێت

- یعقوب{ َجِميًعا ِبِهمْ  يَأْتَِيِني أَنْ  هللااُ  َعََس  َجِميل   فََصرْب  } بۆیە ،پشتیوانی لێدەکات

صەبرێکی جوانی گرت و ئومێدێکی زۆری بەخوا هەبوو وتی بەشکو  -ملسو هيلع هللا ىلص

ظن  ەمیشە حسنيکەواتە ه، هەرسێ کوڕەکانم بۆ بگەڕێنێتەوەخوای گەورە 

 .پشت بەسنت بەخوای پەروەردگاربەخوای گەورەو 

کاتێک کە یوسف لە باوکی دابڕا  ،تێگەیشتین کەجیابونەوە زۆر قورسە (4

کەواتە لێک ، هەردوو چاوەکانی لەدەستداباوکی ئەوەندە گریا تاوەکو 

جیابونەوەی خزمان و دۆستان زۆر قورسە بەاڵم بەیەک گەیشتنەوەشیان زۆر 

ی یوسفی بۆهات خوای گەورە کاتێک کە تەنها کراسەکە ،شیرین و خۆشە

 بەیەک گەیشنت چ لەزەتێکی خۆشی تێدایە.،ەوەیچاوەکانی پێ بەخش

قامێکی بەرزیشی هەبێت بەهی تێگەیشتین کە مرۆڤ هەرچەندە پلەو مە (5

وەهەروەها هەرچەندە ، خۆتی نەزانیت هەموی بەفەضلی خوای پەروەردگارە

 ،تاجی خوای گەورەیتلەدینەکەت یان لەدونیاکەت بەرزبیتەوە هێشتا هەر موح

دوای ڕۆیشتنی هەموو ناخۆشیەکان و دەست کەوتنی  -ملسو هيلع هللا ىلص-بینیامن چۆن یوسف 
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و فەقیری بۆ  یبراکانی ئەوپەڕی ئیحتیاجخۆشیەکان وە شادبونەوەی بە باوک و 

نْيَا ِف  َولِي ي أَنَْت } دەردەبڕێتخوای گەورە  خوایە تۆ خاوەنی منیت { َواْْلِخرَةِ  الد 

 .لەدونیاو لە ئاخیرەت تۆسەرخەری منیت

هەبێت  ىدونیایژیانێکى خۆشی تێگەیشتین کە مرۆڤ هەرچەندە  (6

وەهەروەها ، ئاخیرەت خێرترە باشرتەو چاکرتە ؛ چونکەبیر نەکات ئاخیرەتی لە

هەمیشە لەهەوڵی ئەوەدابین دوعای حسني ختام بکەین خوای گەورە ئاخیرمان 

هەمیشە ترسی  ،ۆی لەسەرینبەوەنەخەڵەتێین ئەوەی ئەمڕۆ من و ت ،خێر بکات

 -ملسو هيلع هللا ىلص-پێغەمبەری خوا  ،ترسی ئەوەمانبێت الڕێ بین ،یامن هەبێتڕئاخیر شە

نت دێت بەیانی لەخەو هەستاویت موسڵامنیت ئێوارەدێت دەفەرموێت کە فی

واتە زۆری نەویست وەنەبێ ساڵێکە کابرا وردە وردە کافرەو لەدین هەڵگەڕاوەتەوە 

اهەیە ئێوارە تۆ موسڵامنیت تابەیانی لەدینی جار و  ،بەیەک ڕۆژ،دوور کەوتەوە

ەموو یوسف ئەو یوسفەبوو لەوه ،خوا هەڵگەڕاویتەتەوە،کەواتە مرۆڤ الوازە

خوایە { ُمْسلاًِم  تََوفاِني} ئیمتیحانە سەرکەوت واش لەخوای گەورە دەپاڕێتەوە

 .بەموسڵامنێتی بامنرێنیت

ەوەکوڕانی یعقوب تێگەیشتین کە هیدایەتدانی خەڵک بەدەست ئێمە نیە ئ (7

هیدایەتیان بەدەست باوکیان نەبوو کوڕانی یعقوب پێغەمبەرن لەگەڵ ئەوەشدا 

کوڕی ماموستایەک چیان کرد کەواتە کاتێک کە دەبینیت کوڕی پاوچاکێک 

ت و ی ئیامندارێک یان کچی وەکو پێویست نیە تۆ بۆت نیە گلەیی بکەیکوڕ 

خۆی باش  ی دابێت کوڕەعەیبەی کوڕ بخەیتە سەر باوک، کەباوک هەوڵی خۆ 

ژنی لوط و ژنی نوح ،کوڕی نوح پێغەمبەر کافر بوو،نەبێت چی دەکەیت

 -ملسو هيلع هللا ىلص-باوکی ابراهیم پێغەمبەر کافربوو، مامی محمد رسولی خوا  ،کافربوون



 
يوسف عليه السالم تەفسیری سوڕەتی 286  

 

بۆیە ئێمە باخەڵک تاوانبار  [164: األنعام]{ أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَة   تَِزرُ  َواَل } کافرە

 ی تر.نەکەین بەتاوانی کەسێک

تێگەیشتین کە پەروەردەکردن بە چیرۆک و بەسەرهاتی پێغەمبەران و  (8

، کەژیانی گەری زیاترە لەتەنها قسەیەکی نظريزۆر گرنگە کاریپیاوچاکانی پێشو 

ا پێغەمبەران و پیاوچاکانی ڕابردوو باس بکەیت ئەوکاتە زیاتر ئیامن لەدڵەکاند

 دەچەسپێت.

وە بۆخوای پەروەردگار ئەوە تێگەیشتین کەهەرکەسێک خۆی یەکالبکاتە (9

خوای پەروەردگار ئەوەندە لطیف و بەسۆزو بەزەیی دەبێت لەگەڵی جۆرەها 

- یوسف،هۆکاری بۆ ڕێک دەخات بۆ ئەوەی ئەوکەسە بپارێزێ و سەریبخات

زوڵمی لێکراو فڕێدرایە ناو بیرێکەوە کێ وای کرد کە ئەو قافڵەیەی  -ملسو هيلع هللا ىلص

و دەربێنن بۆیی یوسف دەربێنن؟خوا، ئاوبن بچن لەوبیرە ئابەوێدادێن موحتاجی 

 ،ئەو کۆیلەیە بکڕێت کە یوسفە؟ هللا مرصگەورەی  مرصئەی کێ وایکردعەزیزی 

شوێنێکی نەنارساوو  نەچێتە،خوای گەورە وایکرد کەبچێتە ناو عایلەیەکی بەرزەوە

پێویستی بەمناڵ بێت و یوسف وەکو  مرصکێ وایکرد کە عەزیزی  -ملسو هيلع هللا ىلص-ون بێت 

حەوت ساڵ گرانی  مرصا بکات؟ هللا،کێ وایکرد کە زەوی مناڵی خۆی تەماش

بەسەردابێت وەپادشا خەوێکی ئاواببینێت لێکدانەوەی خەوەکەی الی کەس 

بگاتە کەنعان و شامیش  نەبێت یوسف نەبێت؟ هللا،کێ وای کرد کە گرانی

خۆراک بکڕن؟ هللا، بزانە  مرصبراکانی یوسف موحتاجی ئەوەبکات بێن لە 

 َمْخَرًجا لَهُ  يَْجَعْل  هللااَ  يَتاقِ  َوَمنْ } کەواتە،ڕێکخست بۆ یوسف خوای گەورە چی

ئەوەی لەسەر ئێمەیە تەقوای خوا بکەین، تەقوای خوا بکە  [3 ،2: الطالق]{ (2)

هەلی وات بۆ دەڕەخسێنێت کەسانی  ،رگای وات بۆ دەکاتەوەخوای گەورە دە

،بەس ئەوەی گرنگە تۆ وات بۆ ژێربار دەکات کە خزمەتت بکەن بەخۆشت نازانی
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باشە عجبا ئەو ،لەگەڵ خوای گەورەبیت، بزانە ئەم کۆمەڵە شتە بیری لێبکەرەوە

باشە بۆ عەزیزی  ؟قافڵەیە ئەبێت ئیلال بەالی ئەوبیرەدابێن و لەوێ ئاو دەربێنن

باشە بۆ لێک دانەوەکی  ؟میرص کوڕی نەبوو؟باشە بۆ پادشا ئەو خەوەی بینی

کۆمەلی هۆکار خوای گەورە ڕێکی خست بۆ ئیلال الی یوسف بوو واتە 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-بەرزکردنەوەی یوسف چونکە یوسف لەگەڵ خوابوو 

تێگەیشتین کە بەقسەی نەفس و هەوای خۆمان بکەین دەستامن دەچێتە  (10

کاتێک کەبراکانی یوسف کەوتنە شوێن وەسوەسەی ،براکەشامن کوشتنی

ەواتە ئەو نەفسە شەیطانی و هەوای نەفسی خۆیان هەوڵی کوشتنی براکەیان دا ک

بەاڵم کەخۆتی لێبپارێزیت و پەنا ،کەشوێنی بکەویت بەهیالکت دەبات

 بەخوابگری و بەقسەی نەکەیت ڕزگارت دەبێت.

لەبەرامبەر نیعمەتی خوادا هیچ  تێگەیشتین کە دونیا هەرچەندێک بێت (11

وەلەبەرامبەر خۆشیەکانی دواڕۆژو قیامەت  ،لەبەرامبەر ڕەزابونی خوا هیچ نیە،نیە

مرۆڤ لە قیممەی دەسەاڵت و خۆشیدا نەخوای لەیادبچێت  ،چ نیەهی

 نەدواڕۆژیش نەبەدونیاش بخەڵەتێت.

تێگەیشتین کە ڕزگاربوون صەبری سەعاتێکە، تیاچون صەبری  (12

چەند گەنج بۆی ئەڕەخسێت زینا بکات،کەزینا دەکەیت نیو سەعات ،سەعاتێکە

ایت پێهات ئیلال لەشەهوەتی نەفسی خۆتدادەبیت بەاڵم قوڕبەسەرت بوو کۆت

موبیقات واتە ،مەگەر خوا ڕەحمت پێبکات ئەگینا تاوانێکت کرد لە موبیقات ە

ەدیسە پێغەمبەری خوا لەو ح،بەهۆی زیناوە تیادا دەچیت ،مهلیکات تیادادەچیت

ە ژن و پیاوی ڕووت کە درێژەدا کەهاتوە کە بردیان نیشانیاندا کەتەنورێک پڕبوو ل

ی وتم ئەوان و فەرمو ،رەبوو کەبەرزی دەکردنەوەسەی ئاگرەکە گەو ئەوەندە بڵێ

وتیان ئەوانە زیناکارەکانن ئەو ژنو پیاوانەی کەزینا دەکەن دەی عاقیبەتی زینا ،کێن
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بەاڵم دان ،انە خۆت توشی کوێ دەکەیتئەوەیە، بۆ شەهوەتی سەعاتێک بز 

بەخۆداگرتنی سەعاتێک بزانە چۆن خوای پەروەردگار ڕەحمەت و بەرەکەتی 

ئەمانە کۆمەڵێک لەپەندو ئامۆگاری بوو لەسورەتی ،تدا دەڕێژێتخۆی بەسەر 

 .یوسف کەوهللا دەیان و سەدان سودی تری تێدایە

ەتەقواکەی بوو، ب ،تێگەیشتین کە بەرزبونەوەی یوسف بەئیامنەکەی بوو (13

-بەصەبرەکەی بوو، ئەوە وایکرد کە خوای پەروەردگار ئەو ڕێزە زۆرەی لێبنێت 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص

 ،لەکاتی دەسەاڵتتدا لێبوردەبیتکە ەبەرزی و جوانیتێگەیشتین لەڕەوشت  (14

براکانی چی نەما ،لەکاتی قیممەی دەسەاڵتیدا لەبراکانی خۆشبوو -ملسو هيلع هللا ىلص-یوسف 

 يَْغِفرُ  الْيَْومَ  َعلَيُْكمُ  تََْثِيَب  اَل } -ملسو هيلع هللا ىلص-بەاڵم یوسف لێیان خۆشبوو ،بەرامبەری نەکەن

کەواتە مرۆڤی ،تان خۆشبێتهەر سەرزەنشتیشتان ناکەم خوای گەورە لێ{ لَُكمْ  هللااُ 

موسڵامن بیر لەوەنەکاتەوە دەسەاڵت بگرێتە دەست بۆ تصفیە کردنی حساباتی 

ەو دەکەم و چی لەم دەکەم و بەس ڕۆژێ دەسەاڵتم هەبێت بزانە چی ل،خۆی

کاتێک کەدەسەاڵتت هەیە لێبوردەبە ،ئەمە بیرکردنەوەیەکی سەقەتە ،چۆن دەکەم

 بەڕەحم بە عەفوکردنت هەبێت.

ەیشتین مرۆڤ کەلەسجنیشدابێت لەخوا دوورناکەوێتەوە تێگ (15

لوەبووبۆی وەئەوپەڕی ەسجنەکەی خ -ملسو هيلع هللا ىلص-وەلەدەعوەش وازناهێنێت، یوسف 

نەک لە قەرصێکدابیت و ،جنێکبیت و لەخوا نزیک بیتحوریەت و ئازادیە لەس

لەناو سجن دەعوەی دەکرد، کەواتە ،لەشەهوەت و ڕابواردن و شەیطان نزیک بیت

لەمزگەوت ،وێنەی کەتۆ دەعوەی تیادادەکەیت تەنها مزگەوت نیەسنوری ئەو ش

لەبازاڕ دەکرێت، ،دەعوەو بانگەوازی دەکرێت بۆالی خوا، لەماڵ دەکرێت

کەسێک کەلەگەڵ خوابێت هەمیشە هەموو ،دەکرێت ێت، لەدائیرەلەسجن دەکر
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هەل و فرصەتەکان دەقۆزێتەوە بۆخزمەت کردنی دینی خوا وەبۆدەعوەکردن 

 ای پەروەردگار.بۆالی خو 

خۆی خوا بۆالی تێگەیشتین کە یوسف دەعوەی کرد بۆالی توحید بۆالی  (16

 . (39){ الَْقهاارُ  الَْواِحدُ  هللااُ  أَمِ  َخْي   ُمتََفر قُونَ  أَأَْربَاب  } نا

تێگەیشتین کە بەرامبەرەکەت هەرچەندە ظلمت لێبکات تۆ نابێت ظامل  (17

 .تبیت تۆ هەقی خۆی پێبدەیت و انصافت هەبێ

دونیا هەرچەندە هەمانبێت لەچاو  [57]{ َخْي   اْْلِخرَةِ  َوأَلَْجرُ } تێگەیشتین (18

بۆیە  ،لەچاو ڕەزابونی خوا هیچ نیە ،ئاخیرەت هیچ نیە، لەچاو بەهەشت هیچ نیە

ئایا هەڵپەو هەوڵی دەست خستنی دونیا بدەین، ،ئێمە لەنێوان دووشت داین

ەزابونی خواو بەهەشتەکەی بدەین قیمەت و بڕاوە، یان هەوڵی ڕ  دونیایەکی بێ

کەنەبڕاوەیەو خێرترین شتە، دونیا هەردەڕواو هەمومان دەمرین و ئەم دونیایە 

لەناخۆشیدابیت هەرجێی دێڵیت هیچی ،بیت هەرجێی دێڵیتلەخۆشیدا،جێدێڵین

تاسەر نابێت، بەاڵم ئەوەی تاسەردەبێت ئەوەیە کەتۆ لەگەڵ خوابیت خوای گەورە 

کەلەگەڵ خواش نەبیت خوای گەورە دەتخاتە ،هەتاهەتاییدەتخاتە نیعمەتێکی 

 .جەهەنەمێکی هەتا هەتایی
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