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قوناغا زارؤكينيَي ئَيكة ذ قوناغَي هةرة طرنطَي ذياىَن، ثَيدظية لسةر دايبابان؛ د ظآ قوناغَي دا ئةو 
خةمةكا مةزن ذ زارؤكَي خوة بخوةن و طرنطييةكا مةزن ب ثةروةردةكرنا وان بدةن، ب هةمي 
جوريَن ثةروةرديَظة، ب تايبةىت ثةروةردةكرنا ئاييني و ئيامين. ذبةركو زارؤك ذ دايك دبيت و ئةو 
تشتةيك نزانيت، و ئةو وةيك الثةرةكآ سثيية، سةميانَي وي ضاوا بظَيت دآ وي وةسا ثةروةردةكةن، 
دايك  ذ  لسةر خؤرستييَي  زارؤك  ))هةمي   : دالندا هايت    فةرموودةيةكا خوةشتظييَى  د  هةروةيك 
دبن، بةىَل دايبابَي وي دآ وي كةنة جوهي يان دآ كةنة فةلة يان دآ كةنة ئاطرثةريَس((، ذبةر ظآ 
ضةندآ ذي؛ نابيت دايباب د ظآ قوناغَي دا خةمساريَي د ثةروةردةكرنا زارؤكَي خوة دا بكةن، ضونيك 
هةروةيك كورد دبَيذن: ))دار ب تةري دضةميَيت((، هةر طاظةكا ئةو مةزنبوو، ئَيدي تؤ نةشَيي وي 

بطوهَوري.

ذبةركو ثرتيا دةمي باب نة ل مالة و طةلةك جاران هةر ذ سثَيدَي هةتا مةغرةب يَى ذ دةرظة؛ 
بؤ خَيزانا خوة، ذبةر ظآ ضةندآ دايك ب ثةروةردةكرنا زارؤيك  ثةيداكرنا رزقةكآ حةالل  ثَيخةمةت 
رادبيت و ئةظ ئةركآ ثريوز دكةظيتة سةر ملَي وآ، ب راستي ذى دايك قوتابخانةكا مةزن و ثِربهاية، 
ئةظة هةمي ذي  قوتابخانآ دةركةفتي،  ذ ظآ  يَي  ضةندين سةركردة و قةهرةمان و مرؤظَي خودآ 
ذبةر خةمخوريا وآ دايكآ بووية د ثةروةردةكرنا زارؤيك دا، ب ثةروةردةيةكا ئيامين و ب سالمةت و 

يَب تةخسريي.

هوزانظان دبَيذيت:

" األم مدرسة إذا أعددتها        أعددت شعبا طيب األعراق"

طةلةك جاران ئةم دبيني و مة طوه ل وان دايكَي خةمآ ذ زارؤكَي خوة دخوةن دبيت، دةمآ ئةو 
ب ئةركآ ثةروةردةركرنا ئيامين رادبن و باوةريَي د دل و ناخَي زارؤكَي خوةدا دضينن، و فرَيي ئايينَى 
ثريؤزآ ئيسالمآ دكةن، ئةظ زارؤكة هندةك ثرسياريَن سةير و مةندةهوشكةر دكةن، وةيك: خودآ كيية؟ 
يَى ضاواية و ئةو ل كيظةية؟ باشة ئةرآ خودآ هةمي تشتان دزانيت؟ خودآ ضاوا مة دبينيت و ئةم يَي 
د ذؤرظة و دةرطةه و ثةنجةرة د طرتينة؟ ئةرآ بةحةشت و جةهنةم د ضاوانة؟ و طةلةط ثرسياريَن 
دي يَي مينا ظان ثرسياران، كو ب راستي ثرسَي ئالوز و ب زةحمةتن، ب تايبةيت بؤ ئاقىَل زارؤيك، 
نةشَيي ب هةمان  تؤ  ثَيطةهشتي؛  و  تَيطةهشتي  و  مةزن  كةسةكآ  ددةية  تؤ  بةرسظا  ئةو  ضونيك 
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بةرسظ؛ بةرسظا زارؤيك بدةي، ذبةركو ئاقىَل وي ظان تشتان وةرناطريت و هَيشتا نةطةهةشتيية وي 
ئاستي د ظان تشتان بطةهيت، دبيت كةسآ مةزن دآ بؤ بةلطةيَي ئةقيل و لَوذييك ئيني دآ رازي بيت، 
بةىَل دبيت ئةظ جورة بةرسظة ب كرَيا زارؤيك نةهَي. و نابيت مرؤظ د ظي ذيَى بضويك دا زارؤيك 
ب ئاطري و سزادانا خودآ برتسينيت، ذبةر ظآ هةمييَي ذى؛ بةرسظدانا زارؤيك نة كارةكآ ب ساناهية.

ل ظرَية ئةظ ثةرتووكا طرنط و ب مفا خوة دهاظَيتة ناظ طورةثانآ و بةرسظا طةلةك ذظان ثرسياريَن 
ئالوز ددةت، ب شَيوةيةكآ سادة كو زارؤك بشَيت رِشؤظة بكةت و تَيبطةهيت و باوةري بؤ ضَيببيت، 

و ب وآ بةرسظآ رازيببيت.

هةرة  كاريطةرييةكا  وآ  ىَل  هةبوون،  خوة  مفايَي  طةلةك  وآ  ضةندة  هةر  هايت؛  ئةنرتنَيت  ثشتي 
مةزن لسةر جظايَك مة كر، ب تايبةت ذى لسةر زارؤكان، ضونيك ب راستي ئةم يَي كةفتينة دناظ 
ئاريشةيةكا هةرة مةزندا، كو ئةو ذى ئةظةية؛ زارؤيك هةر طاظا ثيضةك فامكر، ئَيكسةر دآ رِكا لسةر 
موبايىَل طريت و دايباب ذى دا دىَل زارؤكآ خوة نةهَيليت )بةليك ذى ذبةر هندآ بيت دا نةكةتة 
طري و وانا طَيذ نةكةت و ئارامييا وان تَيك نةدةت( دآ موبايىَل كةنة د دةستآ وي زارؤكيدا و بَيي ض 
ضاظديَريَي لسةر بكةن و بَيي ض سانسور و ثةردةثؤشكرن و )حةجب( لسةر ئةنرتنَيتآ هةبن، زارؤك 
دآ ب دىَل خوة كةظيتة دناظ ئةنرتنَيتَيدا، ذ ظي مالثةري بؤ يآ دي و ظيديويَي يوتيوىَب هةميان دآ 
تَيطظةدةت، د ئةنجام دا روذانة بسةدان بابةت و ظيديو و ويَنة دآ كةظنة بةرضاظَي ظي زارؤيك، 
كو دبيت طةلةك ذ وان ظيديويَي رويس و هةتكبةر و خويناوي و سةرذيَكرنآ بن، ذبيل ئةنرتنَيتآ ذى؛ 
كةنالَي ِراطةهاندنآ ِرَولةكآ طةلةك خراب دطرَين؛ د ذناظربنا رِةوشت و خؤرستييا زارؤيك بطرة هةتا 
مةزين ذى، ئةظة هةمي ذى دآ ب خرايب لسةر زارؤيك و خَيزانآ و جظايك زظريت، و ثشتي ضةندين 
ساالن دآ كاريطةرييا وآ يا خراب ب ضاظَي سةرآ خوة بيني، طةلةك جوريَن ثرسياران دآ د سةرآ ظي 
زارؤيك دا دورستنب، ئةوآ ثشتي ضةند سالَي دهَي دَي بيتة طةنج و سنَيلة، دبيت ئةظ ثرسيارة ذى د 
طريَدايينب ب ئايينَي ويظة، و طومان بؤ ثةيداببيت د دورستيا ئايينآ ويدا، بةليك هةتا هةبوونا خودآ 
ذى، زيَدةباري ضةندين زيانَي دي يَي رِةوشتي و تَيكضوونا خؤرستييَي، و ئةظ تشتة مة طةلةك ب 

ضاظَي خوة ديتينة، و ذظان طوتنان مةندةهوش نةبة.
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ذبةر ظآ هةميَي؛ مة ب فةر زاين ئةم ظآ ثةرتووكآ وةرطرَيينة سةر زمانآ كوردي - شَيوةزارآ كرمانجي 
)باديني( - ، دا خةلكآ مة - تايبةت ذى دايك - ؛ ئةويَن خةمآ ذ ثةروةردةكرنا زارؤكَي خوة د خوةن 
و زمانآ عةرةبيَي نزانن،  ذ مفايَى وآ يَب بار نةبن، دوعا ذ خودآ دكةين بةرةكةتآ بَيخيتة د ظي كاري 
بدةتة  ناظداريَي  و  شوهرةت  و   ثةسنكرنآ  حةزيَن  هةمي  ذ  مة  و  بكةت،  حسَيب  خوة  بؤ  و  دا 
ِريَزدار و  ثاش، هةروةسا دوعا ذ خودآ دكةين ظي كاري بكةتة جهآ مفايي بؤ هةمي خاندةظانَي 
قةدرطران، و مسوطةر ذى ئةظ ثةرتووكة بةرهةمآ دةستآ مرؤظي ية؛ و ئةو يا ظاال نابيت ذ كَياميس 
و خةلةتييان، ذبةر هندآ داخوازآ ذ هةوة دكةين ب مةزنيا خوة ل خةلةتيَي مة ببورن، ئةوا راستبيت 

ذ دةظ خوديَية و يا خةلةت و شاش ذى ذ دةظ شةيتاين و نةفسا منة.

                                     سیروان محه مه د سالح

                                              دهوك

                                             3 ئازارا ساال 2020 ــێ

Sirwan1dawity@gmail.com
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ســوثايس بــؤ خودايــَي هةمــي جيهانــان بــن، ســةالت و ســةالم لســةر باشــرينآ 
ثيَغةمبــةران )موحةممــةدي ( بــن، و ســةالت و ســةالم لســةر مالباتــا وي 
ــا روذا  ــت هةت ــازا وي دضي ــظ ريَب ــَى ل دوي ــدي ئيَ ــن، و هن ــَن وي ب و هةظال

ــآ. قيامةت

ــا  ــا ديتن ــة د ئاظاكرن ــةكا مــةزن هةي ــَى؛ طرنطي ــَن زارؤكيني ســالَن دةســتثيََى ي
زارؤيك بــؤ هةبوونــآ، ضونــي ئــةظ تيَطةهــَن د ظــآ قوناغــَي دا د بريدانــكا ويــدا 
ــايةتييا  ــن كةس ــن، ئةويَ ــة هذمارت ــةرةيك دهيَن ــَن س ــدن، ب بناغةي ــة ضان دهيَن
مرؤظــي دورســت دكــةن، د هةمــي بياظــَن ذيانــآ يــَن جــودا دا، ئةويـَـن ثيَدظيــة 
ــي دا، ئةظــة  ــَن دةرؤين و جظــايك و ئايين ــَن زارؤيك ي بطونجــن د طــةل داخوازي
خالــةكا طرنطــة بــؤ ئاظاكرنــا زارؤيك ب شــيَوةكآ دورســت و تةمــام كــو هاريكاريــا 
ظــي زارؤيك بكــةت ب موكومــي رويــروي قةرةبالغيــا ذيانــآ ببيت، و دةمــآ دضيتة 
ــةىل وآ دبيــت؛ كةســةكآ هةظســةنط و بةرهةمــدار و  ــدا و تيَك ــاظ ظــآ ذيانيَ دن
ضاالكبيــت. و لدويــظ وي تشــتآ زارؤك طــوه ليَدبيــت و دبينيــت؛ منوونةيــا خــوة 
ــدا ئاظادكــةت، و ئــةو تشــتآ ثشــتي ظــآ ضةنــدآ د ذيانــا  يــا تايبــةت د ظــآ ذيانيَ
ويــدا دمينيــت، بتنــآ راســتكرن و ثيَشئيَخســتنا ظــآ ديدطــةه و ديتنــا ســةرةكيية، 

لدويــظ وان كاودانــَن ئــةو تيَــدا دةربــاز دبيــت.

ــةر  ــتنآ لس ــآ ثشتبةس ــن و مةعريف ــؤ زان ــدا ب ــآ قوناغيَ ــدةرآ زارؤك دظ ــةو ذيَ ئ
دكــةت، دايبابــَن وينــة، ذبــةر ظــآ ضةنــدآ، بــاش ثةروةردةكرنــا دايبابــان، بنياتــآ 
ــةر  ــوة، ذب ــَن خ ــا زارؤك ــن ذ ثةروةردةكرن ــاب بةرثرس ــة، دايب ــا زارؤكي ضاكبوون
ــن  ــؤول ع ــم مس ــم راع وكلك ــةت: ))كلك ــةرةم دك ــةر  ك ــدآ ذى؛ ثيَغةمب هن
رعيتــه)( ((، ئانكــو: ))هويــن هةمــي شــظانن، و هويــن هةمــي بةرثرســن ذ وان 
ــدان و  كةســَن ل بــن دةســتهةالتا هــةوة دا((، و ئــةظ بةرثرســيارةتيية؛ طرنطيثيَ

ــةت. ــدا فةردك ــةروةردة و فرَيكرنيَ ــا د ث ــوة مانديكرن خ

و ذبةركــو ئــةم ييَــت ضةرخةكيــدا دذيــن؛ دلضــوون و طومانبــازي يــَن 
زيَدةبوويــن، ئةظــة لســةر دايبابــان فةردكــةت كــو ئةو طةلــةك خــوة مانديبكةن 
ــذي رِاســتطَويي و  ــا ت ــا زارؤكــَن خــوة دا، ثةروةردةكرنةكبيــت؛ ي د ثةروةردةكرن

پێشگۆتنا نڤێسه ری
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ــان د ناخــَي  ــةوا دايباب ــةكا تؤظــي ئ ــي دندك ــا شــيانانبيت، بةل رِذدي و مةزاختن
زارؤكيــدا ضانــدي و كريــارةكا بــةردةوام ذَي شــينبووي، بــةردةوام خــرَيا وآ دنــدكا 
ــاي و  ــة هيَ ــةظ جيهان ــةوان ئ ــة نظيســن، و ثشــتي ئ ــان بهيَت ــؤ دايباب تؤظــي ب
ــن ثشــتي مرؤظــي بــؤ مرؤظــي  ــك ذوان كرياريَ ضوويــن، و ئــةو زارؤك ببيتــة ئيَ
ــد  ــَويت: ))أو ول ــةرى  ط ــةروةيك ثيَغةمب ــة، ه ــةدةقة جاري ــة س ــن و دبن دمين
صالــح يدعــو لــه )(((، ئانكــو: ))يــان زارؤكــةكآ بــاش و ضاكــةكار، ثشــتي مرنــا وي 

دوعــا بــؤ بكــةت((.

زارؤك ذى ئيَكــة ذوان تشــتان يــَن خودايــَى مــةزن شــريةت و فةرمــان ىَث 
ــْم[  ــُه ِف أَْواَلِدكُ ــُم اللَّ ــةت: ]يُوِصيكُ ــةرةم دك ــةزن ك ــَى م ــري، خوداي ــان ك ل باب
ــاىَل هــةوةدا شــريةت و فةرمــاىَن  ــا عةي ]النســاء:11[، ئانكــو: ))خــودآ د دةرحةق
ــان -  ــةي طــةيل باب ــَن هــةوة - ئ ــو: ب راســتي زارؤك ــةت)(((. ئانك ل هــةوة دك
ئةمانةتــن لــدةظ هــةوة، و خــودَى د دةرحةقــا وانــدا شــريةت و فةرمانــا ل هةوة 
كــري؛ دا هويــن ب كاروباريـَـن وان رابــن، ئــةو كاريـَـن د مفايــَي وان يــآ دونيــا و 
ئاخــرةيتَ دا، ظيَجــا ثيَدظيــة لســةر هــةوة؛ هويــن وان فــرَيي زانســت و تــَورة و 
ئادابــان بكــةن، ثيَدظيــة هويــن وان دويــر بيَخــن ذ خرابيــان و كاريَــن نةبــاش و 
فةرمانــآ يَل بكــةن طوهداريــا خــودَي بكــةن و بــةردةوام تةقــوا خــودآ بكــةن و ذ 
وي برســن، هــةروةيك خودايــَي مــةزن كــةرةم دكــةت: ]يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ُقــوا 
أَنُْفَســكُْم َوأَْهلِيكُــْم نـَـاًرا َوُقوُدَهــا النَّــاُس َوالِْحَجــاَرُة[ ]التحريــم:6[، ئانكــو: ))ئــةي 
ئةويـَـن بــاوةري بخــودَى ئينــاي و دويكةفتنــا ثيَغةمبــةرآ وي كــري، هويــن خــوة و 
عةيــاىَل خــوة ب طوهدانــا فةرمانــا خــودَى ذ وي ئاطــري بثاريـَـزن يــَى ب مــرؤظ 
ــدور زارؤكان،  ــرن ل ــان هاتيةك ــان ل باب ــة هلكــرن((. ئانكــو فةرم ــةران دهيَت و ب
ــدَى  ــان ذى دآ بةرزةكــةن و بظــَى ضةن ــن، ي ــان دآ ظــَى شــريةتآ بجهئين ــا ي ظيَج
ــو  ــدآ ك ــة لســةر وآ ضةن دآ خــوة هــةذى طــةف و ســزايكةن، و ئةظــة بةلطةي
خودايــَى مــةزن ذ دايبابــان ذى دلوظانــرة بــؤ بةنيــَن خــوة، ذبةركــو شــريةت و 
فةرمــان ل وان كريــة د طــةل د باشــن؛ هــةر ضةنــدة دلوظانيــا وان بــؤ وي زارؤيك 

يــا د بلندتريــن ئاســتدا)(.

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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ــة  ــاش هات ــيَوةكآ ب ــدا بش ــاظ خيَزانيَ ــةر زارؤك دن ــدآ؛ ئةط ــآ ضةن ــظ ظ لدوي
ســةرةدةريَى  شــيَوة  باشــرين  دشــيَت ب  ئــةو  دةمــي  وي  ثةروةردةكــرن، 
ــتاهيةكا  ــايس و سس ــةر كيَ ــةت، و ه ــة بك ــا ذ دةرظ ــايك و جيهان ــةل جظ د ط
دكةظيتــة د روىَل خيَزانيَــدا د ثةروةردةكرنــا زارؤكيــدا، و نــة ثةروةردةكرنــا وي ب 
ثةروةردةيــةكا ئيــاين يــا بســامةت؛ دآ بيتــة ئةطــةرآ هنــدآ زارؤك بيَبةهــر ببيــت 
ذ ضةنديــن رةفتاريـَـن جــوان و بلنــد)(، و ثــةروةردة نــة بتنآ راســتظةكرنا شاشــيانة، 
ــَن  ــي و ئةحكام ــَن ئايين ــاندانا بنيات ــرن و نيش ــن و فرَيك ــةردةوام طؤت ــي ب بةل
ــت  ــودا بكاربيني ــَن ج ــرؤظ ريَك ــة م ــرن ئةظةي ــا ثةروةردةك ــةرعية، هةروةس ش
ــا  ــرة ذ ثةروةردةكرن ــا بط ــدا - ظيَج ــا وان د ناخي ــزران و ضاندن ــا ه ــؤ ئاظاكرن ب
ــي وان) ــان و ذب ــريؤك و رويدان ــريةت و ض ــدوة( و ش ــري )الق ــكا ضاظليَك  ب ريَ
ــةكار  ــاالك و ضاك ــايةتيةكا ض ــدَى دا كةس ــةت هن ــي ذى ثيَخةم ــة هةم (؛ ئةظ

ــدا. ــاىَن و جظاكي ــن د ذي ــةم بين بةره

ــدور  ــَى )ل ــكا ئيَ ــكرن: ثش ــة دابةش ــكان هاتي ــةر دوو ثش ــة لس ــةظ ثةرتووك ئ
ثةروةردةكرنــا ئيانييــة(، طةلــةك بناخــة و بنياتــان بخوةظــة دطريــت، ئةويـَـن - 
ب ئانةهيــا خــودَى - دآ بنــة هاريــكار بــؤ دايبابــان د ثةروةردةكرنــا زارؤكــَن خــوة 
دا، هنديكــة ثشــكا دوويَيــة؛ ئــةو دزظريــت لــدور )كومــةكا منوونةيــَن ثراكتيــي 
ــكيَدا  ــة(، د وآ ثش ــتوينَن باوةرييَظ ــي ب س ــَن طريَداي ــَن زارؤكان ي ــدور ثرس ل
ئــةو ثرســيار هاتينــة كومكــرن، ئةويـَـن دنــاظ تةخــا ثيَطةهشــتييان دا ذ هةميــان 
ثــر د بةربــةالظ، ب جوداهيــا تةمةنــَن وانظــة، تايبــةت ئــةو ثرســَن ثةيوةنــدي 
ــدا  ب هــةر شــةش ســتوينَن باوةريييَظــة هةيــن، هــةر ديســان روهنكرنــةك تيَ

هةيــة لــدور ضاوانييــا ســةردةريكرنا د طــةل ظــان جــورة ثرســياران

و خودآ ثشت و ثةناية، و هةر ئةوة ريَنيشاندةر بؤ ريَكا سةرفةرازييَى.

عه بدولالهـ حه مه د ركێف

 jrakaf@gmail.com 
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ثةروةردةكرن
ثةروةردةكــرن؛ ئيَكــة ذ ثيَدظيياتيــَن مرؤظايةتييــَى 
ثيَخةمــةت ئاظاكرنــا مرؤظــي، ئــةو كةرةســتآ ئاظاكرنــا 
ــدا،  زارؤيك و ثيَطةهاندنــا وييــة د هةمــي بياظــَن ذيانيَ
ــة  ــايةتييا زارؤيك دهيَت ــآ؛ كةس ــكا ثةروةردةكرن و ب ريَ
ئاظاكــرن ذ اليــَى جظايك، زانســتي، دةرؤين و ســاخلةمي 
و ذبــي وان، بــةري ئــةم بةحســآ ثةروةردةكرنــا ئيــاين 
بكةيــن و طرنطييــا وآ بدةينــة دياركــرن؛ يــا باشــة ئــةم 
ــةرةم  ــة؟ و م ــوة ضي ــةروةردآ بخ ــآ ث ــن كا تيَطةه بزان
ــت؟! ــَن ثةروةردةكــريَن ض ذَي دظيَ ــة؟ و زاناي ذَى ضي
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ثــةروةردة؛ كريــارةكا ئارمانجــدارا ثيَشــكةفتيية، 
ــةن،  ــتهةالىتَ يَل دك ــة دةس ــا و بناخ ــدةك ياس هن
ــكا  ــة، ب ِريَ ــَن جوان ــا نةريت ئارمانجــا وآ ئاظاكرن
ِريَنيشــاندانآ، راهيَنانــآ، رةوشــةنبريكرنآ، ثاقذكــرن 
و بــةردةوام كاركرنــآ، و ثــةروةردة طرنطييــَي ب 
ثاراســتنا خَورســتييا وي زارؤكآ ثيَدطةهيت ددةت 
و بــةرآ وي ددةتــة كاريَــن بــاش، بةهرةيــَن 
ثــايش  بةرهةظدكــةت،  و  ثيَشــدئيَخيت  وي 

ظــآ خَورســتييَي و ظــان بةهرةيــان ثالــددةت 
ثيَخةمــةت بدةســتظةئينانا وان تشــتَن بــؤ ظــي 
كــةيس د بــاش و ب كــرَيا وي دهــَن، و ئــةو تشــتآ 
ــا مرؤظــةكآ بــاش و  دبيتــة هاريــكار بــؤ ئاظاكرن
بكرَيهــايت بــؤ ئاظاكرنــا ئــةردي)(، ئانكو ثــةروةردة 
ــَى ســةركردةيان  ــةو ئامــريةت و كةرةســتةية ي ئ

ــدا)(. ــَن ذيانيَ ــي بياظ ــتدكةت، د هةم دورس

بــاوةري؛ راســتييا مةزنــا هةبوونيَيــة و كار و بابةتــآ مرؤظــي يــَى هــةرة مةزنــة، و هــةر ئــةوة ِريـَـكا 
ــرة: 253[،  ــَر[ ]البق ــْن كََف ــْم َم ــَن َوِمْنُه ــْن آَم ــْم َم ــةت: ]َفِمْنُه ــدا ذيَكجــودا دك مرؤظــان د ظــآ ذيانيَ
ــَن ذ وان رِذدي ل  ــان، و هندةك ــوم م ــوة موك ــا خ ــةر باوةريي ــدةك ذ وان ل س ــا هن ــو: ))ظيَج ئانك
ســةر كوفــرا خــوة كــر((، و لســةر ظــآ باوةريــَى كار و كرياريَــن وان دهيَنــة ئاظاكــرن و هــةر ئــةوة 
ضارةنظيســآ وان مرؤظــان دياردكــةت ل ذيانــا دومياهييَــدا)(. و ذ قوناغــَن ئيَكاكــةر د ذيانــا مرؤظيــدا: 
قوناغــا زارؤكينييَيــة، ضونــي ئــةوا د ظــآ قوناغيَــدا دنــاظ ناخــآ زارؤكيــدا دهيَتــة ضانــدن؛ ذ بريوبــاوةر 
و بهــا و نةريــت و ئاراســتةيان، يــا بزةحمةتــة - و بةلــي هــةر دشــياندا نةبيــت - بهيَتــة طَوهؤريــن، 
ظيَجــا ثــا بنركرنــا وآ هةمــا بةحــس نةكــة، و دبيــت شــينوارآ وآ هةتــا مرنــآ د طــةل مرؤظــي مبينيــت)(، 
ذبــةر ظــآ ضةنــدآ؛ ثةروةردةكرنــا ئيــاين د ذيــآ زارؤكينييَــدا، ذ قوناغــَن ئاظاكــةر دهيَتــة هذمارتــن، 

ئــةوا د ظــآ جيهانيَــدا ذيانــا مرؤظــي هةمــي لســةر دهيَتــة ئاظاكــرن.

ــرن، و باشــرين  ــةروةردة ناهيَنةك ــدان ض ث ــة، ىَب طرنطيثيَ ــرن – بطشــتي - طرنطيثيَدان ثةروةردةك
تشــت طرنطــي يَث بهيَتــةدان؛ ضاندنــا باوةرييَيــة، و ئةم يَى د ضةرخةكيــدا؛ ظةكولةريـَـن ثةروةردةكرنآ 
طرنطييــا خــوة هةمــي يــا دانايــة ســةر اليةنــآ ثةروةردةكرنــا ئةقــي و لــةيش، اليةنــآ بــاوةري و رَوحــي 

گرنگییا په روه رده كرنا
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ــن  ــا ســةركةفتنآ ب ثيظةريَ ــدور بجهاتن ــَن خــوة ل ــةو ظةكولين ــي، ظيَجــا ئ ــَى ثشــتطوهظة هاظيَت ي
ــا  ــةرةظ بةختةوةريي ــي ب ــا مرؤظ ــة وآ ضاكةكاريي ــَى بدةن ــي طرنطي ــدكةن، بيَ ــةري ثيَشكيَش ماديط
ئاخرةتيَظــة دبــةت، و ئةظــة دبيتــة ئةطــةر كــو نرَيينــا مــة يــا ثةروةردةيــي ذ ظــي الييظــة طةلــةك 

يــا جودابيــت ذ يــا وان)(.

نةيــا بةرزةيــة لبــةر مــة؛ كــو ثةروةردةكرنــا ئياين د ئيســاميَدا، ئيَكــة ذ وان ســتوينان يــَن ئاظاهييَي 
ثةروةردةييــي لســةر هاتييــة ئاظاكــرن د ســةردةمآ ثيَغةمبةرينيــَي يــَي ثــريؤزدا، ئــن عومــةر دبيَذيــت: 
مــن طــوه ل ثيَغةمبــةرآ خــودآ بــوو دطــَوت : ))كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، اإلمــام راع 
ومســؤول عــن رعيتــه، واملــرأة راعيــة ف بيــت زوجهــا ومســؤولة عــن رعيتهــا(()(، ئانكــو: ))هويــن 
ــن دةســتهةالتا هــةوةدا، ســةرؤك و  ــَن ل ب ــي بةرثرســن ذ وان تاك ــن هةم ــي شــظانن؛ و هوي هةم
ِريَبــةر بةرثرســة ذ مللةتــآ خــوة، و ذن شــظانة ل مــاال هةظذينــآ خــوة و بةرثرســة ذ زارؤكــَن خــوة((. 
ل ظــرَية ثيَغةمبــةرى  ئامــاذة ب وآ بةرثرســيارةتيا مــةزن كــر؛ ئــةوا لســةر ملــَن هــةر ئيَــك ذ مــة، و 
ئامــاذة ب هنــدآ كــر كــو مســوطةر مــرؤظ دكةظيتــة بــةر ظــآ ثرســيارآ: تــة ض ثيَشــكييَش وان تاكــَن ل 
بــن ضاظديَرييــا خــوة كريــة؟ د فةرموودةيــةكا ديــر دا هاتييــة: ))مــا مــن عبــد يســرتعيه اللــه رعيــة، 
فلــم يحطهــا بنصحــه، مل يجــد رائحــة الجنــة(()(، ئانكــو: ))نينــة بةنييــةك هةبيــت؛ خودايــَى مــةزن 
كربيتــة مةزنــآ هنــدةك مرؤظــان، وان مرؤظــان ب جــواين بريَظــة نةبــةت و يــآ دادثــةروةر نةبيــت 
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و شــريةتان ىَل نةكــةت، ئــةو بيَهنــا بةحةشــتآ 
ناكــةت((، لظــرَية ئامــاذآ دكةتــة ســةر طرنطييــا 
ثيَشكيَشــكرنا شــريةتآ ب رِاســتطَويي و دةســتثايك، 
ــت و ب  ــا ظةطربي ــةو شــريةت ي ــةيك؛ ئ ب ئاواي
هةمــي اليانظــة د مفايــَى وي كةســيدا بيــت يــَى 
شــريةت ىَل هاتيةكــرن، و ذوان طَوتنــَن لــدور 
ــن  ــا ئ ــن؛ طَوتن ــة ظةطوهاس ــةيت دهيَن ــي باب ظ
ــي  ــة، ضون ــؤرة بك ــوة ت ــورآ خ ــة: ))ك عومةريي
دآ دةربــارةى وي ثرســيار ذتــة هيَتةكــرن: تــة 
ــةو  ــة ئ ــؤرة و رِةوشــت نيشــا وي دان؟ و ت ض ت
فــرَيي ض كــر؟ ئــةوذى بةرثرســة ذ باشــيكرنا 
دطــةل تــة و طوهــدان و خوةشــكاندنا بــؤ تــة((
)(، لظــرَية ئــن عومــةر ذي وآ ضةنــدآ ثشراســت 

ــة  ــتثيَكآ دكةظيت ــياري لدةس ــو بةرثرس ــةت ك دك
ــة  ــن ئيَكيَن ــةو ذيَدةريَ ــان، و ئ ــَن دايباب ســةر مل
بــؤ ثــةروةردة و فرَيكرنــآ. دهيَتــة ظةطوهاســن: 
ــذن:  ثــةروةدة باشــر و بخرَيتــرة ذ ســةدةقآ، دبيَ
))زةالم زارؤكآ خــوة ثــةروةردة بكــةت، بخرَيتــرة 
كــو )صاعــةكآ()( بكةتــة ســةدةقة(()(، هةروةســا 
هاتييــة؛ رِةوشــتةكآ بــاش فــرَيي زارؤيك بكــةي 

باشــرة ذ هــةر تشــتةكآ دي تــؤ بدةيــآ، و ذ وان 
طوتنــَن لــدور ظــآ هاتينــة ظةطوهاســن: ))نينــة 
ــورآ خــوة؛ باشــربيت  ــة ك ــتةك دابيت ــةيك تش باب
ــة  ــةظ دةق ــوان(()(، و ئ ــتةكآ ج ــؤرة و رِةوش ذ ت
ئامــاذَى دكةنــة وآ  ذبــي وان ذى؛  هةمــي و 
ضةنــدآ كــو طرنطيــدان ب ثــةروةردة و فرَيكرنــآ؛ 
دايبــاب  تشــتانة  مةزنريــن  و  طرنطريــن  ذ 

ثيَشــكيَيش زارؤكــَن خــوة بكــةن.

ــةكآ  ــة د جظاك ــةيك م ــا رِادةي ــؤري ت ــآ ب لدةم
طرتيــدا كارآ ثــةروةردآ دكــر، بــةىَل

زارؤيك  ثةروةردةكرنــا  ب  يــَى  ئــةم  ئةظــرو 
رِادبــن؛ و دةرطــةه و ثةنجةرةيــَن مالــَن مــة 
ــة،  ــآ د ظةكرين ــةر جيهان ــة ل ب ــي اليانظ ذ هةم
ــوة  ــَن خ ــايش و خرابي ــدآ ب ــآ ضةن ــان ظ ىَب طوم
ــن و  ــيار نةب ــةم د هش ــةر ئ ــةىَل ئةط ــة، ب هةن
ــددةت؛ دبيــت خــرايب  ــايش نةزانــن ض روي ب ب
بســةر باشــييان بكةظن و لســةر زالن، د شــيانَن 
ــن  ــوي بطةه ــَن ن ــةم د طوهؤرين ــة، ئ ــة داي م
ــي دا  ــة طرنط ــةر م ــن؛ ئةط ــت ىَث بكةي و هةس
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ــددةن، و مــة د  ــن مــة دا روي ــَن ل دةوريَ ــا ظــان طوهؤرين ب دويظضوون
هنــدةك ئاســويَن رةوشــةنبرييا ثةروةردةيــي يــا بــاش دا خانــدن بــؤ ظــان 
طوهؤرينــان كــر. طرنطيثيَدانــا راهيَنــةري ب ظــآ ضةنــدآ دآ بــةرآ وي دةتــة 
بهيَزئيَخســتنا رِامانــَن ئيــاين دنــاظ ناخــآ زارؤكانــدا، ب ِريـَـكا كةشــوهةوايَى 
خيَــزاين، ئــةوآ خيَــزان هةمــي بــؤ ئاظاكرنــا وي كــةيش هاريكاريــَى دكــةت، 
هةروةســا ب ِريـَـكا هةلبذارتنــا وان داينطــةه و قوتابخانةيــَن طرنطييــَي ب 
ظــآ ضةنــدآ ددةن، و بيَئاطةهبــوون ذ تيَطةهشــتنا وآ ضةنــدا لدوريـَـن مــة 
رويــددةت؛ رِامانــا هنــدةك خوســارةتييان ددةت كــو ب ض ِريـَـكان ناهيَنــة 
ــظ  ــةدارا لدوي ــةردةوام و ه ــا ب ــكا ثةروةردةكرن ــةىَل ب ِريَ ــرن)(، ب قةرةبوك
ئيَــك؛ - ب ئانةهيــا خــودآ - دآ طةهينــة باشــرين ئةنجامــَن ضاظةريَكــري، 
ــي  ــة، بةل ــةس نين ــةرثيَيانة ب ــاندانةكا س ــدا؛ ريَنيش ــو د ثةروةردةكرنيَ ئانك

ــة)(. ــةردةوام هةي ثيَدظــي ب ديظضــوون و ريَنيشــاندانا ب
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)طفــرة(  بــازةكا  نــاظ  د  ئةظــرو  طةنجــآ 
زيَدةبــاري  دا دذيــت،  دةرؤين و رةوشــةنبريي 
ئــةو تشــتَن ذ  ل بةرظةبوونــةكا بةرفــرةه، و 
هةمــي اليانظــة وي بــةرةظ خوةظــة رادكيَشــن؛ 
ذ وآ ضةنــدآ مةترســيدارترن ئــةم ب كيَميظــة 
ــَى  ــةم ي ــن، و ئ ــؤ نةكةي ــزرا ب ــن و ض ه بطري
كارة  زةحمةتريــن  ب  كــو  رادبــن  كارةيك  ب 
ثةروةردةكرنــة) ذى  كار  ئــةو  جيهانيَــدا،   د 
(، ئــةو ضةنــدا فةراتييــا ثةروةردةكرنــا ئيــاين بــؤ 

زارؤكان و ثيَدظياتيــا ئومةتــآ ب ظي كاري ددةتة 
دياركــرن، ئةظةيــة: هنديكــة طرنطيثَيدانــا ب 
وآ ضةنديَيــة مــرؤظ خةلــيك فــرَيي باوةريــَى 
ــدآ -  ــؤ ظــآ ضةن بكــةت و طــازي وان بكــةت ب
تايبــةيت زارؤكان - ، ئةظــة ِريَبــازا ثَيغةمبةرانــة - 
ســالظَي خــودآ لســةر بــن - و كةســَي ضاكــةكار 
ثشــتي وان، و منوونــة لســةر ظــآ: طَوتنــا خودايَى 
مةزنــة ل دور نوحــي - ســاظ يَل بــن - دةمــآ 
طازيــا كــورآ خــوة دكــةت و وي هشــياردكةت ذ 
ــْب  ــا بَُنــيَّ اْركَ تيَكــةال مرؤظــَن ســةرداضووي: ]يَ
َمَعَنــا َواَل تَكُــْن َمــَع الْكَاِفِريــَن[ ]هــود: 42[، 
ئانكــو: ))ئــةي كــورِكآ مــن د طــةل مــة ل ثاثــؤرِآ 
ســوار ببــة، و تــؤ د طــةل وان نةبــة يــَن كافــري 
هةروةســا  نةخندقــي((،  دا  كــري  خــودآ  ب 
خودايــَى بلنــد دةربــارةي ئيراهيــم ثيَغةمبــةري 
- ســاظ يَل بــن - دبيَذيــت؛ دةمــآ وي شــريةت ل 
ــِه  ــُم بَِني ــا إِبَْراِهي ــن خــوة كــري: ]َوَوصَّ ِبَه كوريَ
يــَن  َويَْعُقــوُب يَــا بَِنــيَّ إِنَّ اللَّــَه اْصطََفــى لَكُــُم الدِّ
َفــاَل َتُوتُــنَّ إِالَّ َوأَنُْتــْم ُمْســلُِموَن[ ]البقــرة: 132[، 
ئانكــو: ))و ئيراهيــم و يةعقــوويب كوريَــن خــوة 

ثالــدان كــو ل ســةر ئيســامآ موكــوم بــن، طؤتــن: 
ــة  ــةظ دين ــة ئ ــدي خوديَي ــن مــن هن ــةي كوِريَ ئ
ــَي ئيســاميَية،  ــة، كــو دين ــؤ هــةوة هةلبذارتيي ب
ــن،  ــا خــوة وي نةهيَل ــي ذين ــن هةم ظيَجــا هوي
و بــا مــرن نةطةهيتــة هــةوة ئةطــةر هويــن د 
موســلان نةبــن((، و ئيَكةمــن شــريةتا لوقاين ل 
كــورآ خــوة كــري، وي ئــةو هشــياركر ذ ثةيداكرنــا 
ــا بَُنــيَّ اَل  رشيكــةيك بــؤ خــودآ، ظيَجــا طــَوت: ]يَ
ــٌم َعِظيــٌم[ ]لقــامن:  َْك لَظُلْ ــِه إِنَّ الــرِّ تُــْرِْك ِباللَّ
13[، ئانكــو: ))ئــةي كــورِكآ من تــؤ رشكآ ب خودآ 
نةكــة ئةطــةر دآ زؤردارييــَي ل خــوة كــةي؛ 
ضونــي هنــدي رشكــة كريَتريــن و مةزنريــن 
طؤنةهــة((، و ئةظــة ثيَغةمبــةرآ مةيــة ، يــَى 
شــريةتآ ل ئــن عةبــايس دكــةت و يــَى دبيَذيــت: 
»يــا غــالم إين أعلمــك كلــامت: احفــظ اللــه 
يحفظــك، احفــظ اللــه تجــده تجاهك، إذا ســألت 
ــه«) ــتعن بالل ــتعنت فاس ــه، وإذا اس ــأل الل  فاس
ــان  ــدةك ثةيظ ــةز دآ هن ــو؛ ئ ــو: ))طةنج (، ئانك

نيشــا تــة دةم: خــودآ بثاريَــزة - ب ثاراســتنا 

په روه رده كرنا ئیمانی

كاره كێ پێدڤییه 
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ــي  ــزة؛ دآ بين ــودآ ب ثاريَ ــت، خ ــة ثاريَزي ــودآ ذى دآ ت ــنوران - خ ــا وان س ــنوريَن وي و نةبةزاندن س
ــة داخــوازا  ــة داخوازيــةك كــر؛ ذ خــودآ بخــوازة، و ئةطــةر ت ــة، ئةطــةر ت ــَى ل بةرامبــةري ت ــةو ي ئ
هاريكاريــآ كــر؛ داخــوازا هاريكاريــَي ذ خــودآ بخــوازة((، د ظــآ طَوتنيَــدا؛ رِذدي لســةر ثةروةردةكرنــا 

ــة)(. ــاين هةي ئي

ئــةوا ثيَدظياتييــا ثةروةردةكرنــآ دياردكــةت: ئةظةيــة مــرؤظ بزانيــت، هنديكــة فرَيبوونــا باوةرييَيــة؛ 
ئــةو ســةرآ هةمــي زانســتانة و ئــةو بنياتــآ وانــة، ظيَجــا ئةطــةر زارؤك فــرَيي باوةريــَي بــوو، و د دىَل 
وي دا هاتــة ضانــدن ل دويــظ ِريَبــازا ثيَغةمبةراتيــَي، وي دةمــي ثةرســن و هةمــي لقــَن ئايينــي دآ 
ب دويظــرا هــَن، و طرنطيثيَدانــا ب ظــي كاري، ئةطــةرآ ســةركةفن و ِريَراســتييَية ب ئانةهييــا خــودآ، 
ــدان ب بــاوةري ئينانــا ب خــودآ و ِرؤذا قيامــةيتَ ظــة، و هــةر  ذبةركــو طةلــةك تشــت هاتينــة طريَ
ــز يــا ئامادةبــوو؛ ئــةظ باوةرييــة دآ مرؤظــي ذ ضوونــا بــةرةظ ِريَكــَن مــرؤظ  طاظــةكا بــاوةري بهيَ

ذَى هاتيــة ثاشــظةليَدان دةتــة ثــاش.

هةروةســا ئــةوا طرنطييــا ظــآ دياردكــةت: ئــةم دبينــن طةلــةك دايبابــان فرَيكرنــا زارؤكــَن خــوة بــؤ 
ــن ئيــاين ثشــتطوهظة هاظيَتييــة، ب هيَجةتــا زارؤكينييــا وان، و دةمــآ مةزنبــوون ئــةو نةشــَن  كاريَ
ــت، و  ــتطوهظة هاظيَ ــدا ثش ــدَى زارؤكي ــتآ د فاي ــا وي تش ــآ فرَيكرن ــةر كةس ــا ه ــةن، ظيَج وان فرَيبك
ئــةو هيَــا ب هيظيــا وي بخوةظــة، بــا ئــةو بزانيــت وي طةلــةك خــرايب د طــةل ظــي زارؤيك كــر، و 
هةمــا خرابييــا ثريــن زارؤكان؛ ئةطــةرآ وآ دايبابــن و ثشــتطوهظة هاظيَتنــا وانــة و فرَينةكرنــا وانــة بــؤ 
فةراتيــَن ئايينــي و ســوننةتان، ظيَجــا ذ ئةنجامــآ ظــآ ثشــتطوهظة هاظيَتنــآ وان ئــةو ذ دةســتدان و 
بةرزةكــرن؛ ثــايش نــة وان ض مفــا ذ خــوة ديــت، و نــة ل دةمــآ مةزنييــا خــوةذى ض مفــا طةهانــدة 

دايبابــَن خــوة)(.

هةروةســا ذ ظــآ ضةنــدآ: طةلــةك بةرنامةيــَن ئاراســتةكري بــؤ زارؤكان د رِاطةهاندنيَــدا هةنــة )يــَن 
دهيَنــة ديــن و بهيســن و خوانــدن(، طةلــةك ذ وان رةواجــآ ددةنــة هنــدةك تيَطــةه و هزريَــن نــة 
بســامةت بــؤ ناخــآ زارؤكان، ظيَجــا يــا فــةرة ثةروةردةيــةكا ئيــاين هةبيــت؛ دا ل بةرامبــةري ظــَي 
بةرفرةهبوونــا رِاطةهاندنــآ يــا ئاراســتةكري و ئارمانجــدار براوةســتيت. ثةروةردةيــا ئيــاين كاركرنــة ب 
ئةطةريـَـن دورســت، و ئــةو هانــدةرةكآ ثاريـَـزةرة؛ زارؤيك ذ طةلةك ئاريشــةيَن ثةروةردةيي دثاريَزيت، 
ــدا بةشــداريَي د ضارةســةركرنا وان دا دكــةت، ئــةو  ــدا، و ئةطــةر كةفتــة تيَ بــةري ئــةو بكةظيتــة تيَ
مافةكــة ذ مافــَن زارؤكان لســةر دايبابــان، و ئةطــةرآ بةختةوةرييَيــة د دونياييَــدا و ِريـَـكا ِرزطاربوونيَية 
 ل ئاخرةتــآ ب ئانةهييــا خــودآ، و هــةر ئــةوة وآ روذآ مرؤظــان ذيَكجــودا دكــةت و ذيـَـك دظاظرَييــت)
ــؤ زارؤيك  ــا دةرؤين ب ــا رؤحــي و ئاراميي ــة؛ جيَطريي ــا ئيانيي (، دومياهيــك تشــت: هنديكــة ثةروةردةي

ــدا ددةت، ضونــي ئــةو بخــوة  ئامــادة دكــةت، ذبةركــو ئــةو بةرســظآ ل ســةر ثرســَن مــةزن د ذيانيَ
ذى هاريكاريــَي ذ ِريَنيشــاندانَن ثةرتــووكا خــودآ و ِرَوناهيــَن ســوننةتا ثيَغةمبــةري  وةردطريــت، 
ــة  ــا ِروهن ــازا وآ ي ــا ســاف و ســازطارة و ريَب ــا وآ ي ــو كانيي ــرن ك ــة جوداك ــدآ دهيَت ــةو ب وآ ضةن و ئ
ــآ(  ــوار و )واقع ــة، و د ذي ــا شــارةزاية كا زارؤيك ثيَدظــي ب ض هةي ــة، و ي و ئارمانجــَن وآ د خودايين
ــآ و  ــة تةمامكرن ــةو بطةهيت ــةر ئ ــة ئةط ــي دبن ــة هةم ــت)(، ئةظ ــةروةردآ دطةهي ــوارآ ث وي، و ذي

ــدا. ــايةتييا زارؤكي ــةنطيَي د كةس هةظس
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ــةظ  ــآ مــةزن، و ئ ــؤ خوداي ــا ثةرســتنةكا دورســتة ب ــآ؛ ئةنجامدان ئارمانجــا طشــتي ذ ثةروةردةكرن
ــَي، ذ وان: ــرت بجهبه ــَي دي ــةك ئارمانجــَي الوةيك ي ــت طةل ئارمانجــة دخوازي

ئَيــك: ثيَطةهاندنــا بريوباوةريَــن دورســت بــؤ كوريَــن جظــاكآ موســلان، بــؤ ئامادةكرنــا 
مرؤظــَي ضــاك ئــةوآ ب ضــاظ ِرَوهنــي و دورســتي ثةرســتنا خودايــَى مــةزن دكــةت.

ئارمانجێن په روه رده كرنا

ئیمانی

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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دوو: تــاكآ موســلان رِةوشــتةكآ جــوان و تــازة لــدةظ خــوة ثةيــدا بكــةت، و د ظــآ ضةنــدآ دا 
ــا خــوة شــةهدةيي بــؤ داي:  ضــاظ ل ثيَغةمبــةرآ خــودآ  بكــةت، ئــةوآ خودايــآ وي ب طَوتن
ــٍق َعِظيــٍم[ ]القلــم: 4[، ئانكــو: ))و هنــدي تؤيــي؛ تــؤ يــَي ل ســةر رِةوشــتةكآ  ]َوإِنَّــَك لََعــىَل ُخلُ
ــا ثيَغةمبــةري : »إمنــا بعثــت؛ إلتــم صالــح األخــالق«)(، ئانكــو:  مــةزن((، و كاركــرن ب طَوتن

))هةمــا ئــةز يــآ هاتيمــة هنارتــن؛ دا رِةوشــتَن جــوان و تــازة تةمــام بكــةم((.

ــتآ  ــو هةس ــا ك ــلان، وةس ــاكآ موس ــَن جظ ــدةظ تاك ــةل ل ــتآ ب كوم ــةثيَدانا هةس ىَس: طةش
ــَي ب شــول و خةمــَن  ــدا بكــةت، ظيَجــا دآ طرنطي ــايك ثةي ــدةظ ت ــؤ جظــايك ل ــاال ب خــوة دانةث
ــةر  ــدةت، ئةظــة هةمــي ذى ذب ــَن خــوة طريَ ــَي د طــةل براي وى جظــايك دةت، و دآ ثةيوةندي
ــَوٌة[ ]الحجــرات: 10[، ئانكــو: ))هنــدي  ــوَن إِْخ ــا الُْمْؤِمُن َ كاركرنــا ب طَوتنــا خودايــَى مــةزن: ]إمِنَّ
خــودان بــاوةرن د دينــي دا برانــة((، و طَوتنــا ثيَغةمبــةرى : »املؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد 
بعضــه بعًضــا«)(، ئانكــو: ))مةتــةال مرؤظــآ بــاوةردار بــؤ مرؤظــآ بــاوةردار؛ وةيك ئاظاهييــة، هنــدةك 
هنــدةكآ دي موكــوم دكــةت((، طَوتنــا وي : »تــرى املؤمنــي ف تراحمهــم وتوادهــم وتعاطفهــم، 
ــه ســائر جســده بالســهر والحمــى«)(، ئانكــو: ))دآ  ــل الجســد، إذا اشــتىك عضــوا تداعــى ل كمث
بينــي بــاوةردار د دلوظانييــا خــوةدا و حــةز ذئيَككرنــا خــوةدا و دلَوظانيرنــا ب ئيَكــدو، منوونةيــا 
وان وةيك لةشــةكيية؛ ئةطــةر ئةندامــةك ئيَشــا، هةمــي ئةندامــَن وي يــَن دي ذبــةر وي نانظــن 

و دآ تــا طريــت((.

ضــوار: ئاظاكرنــا مرؤظــةكآ خوةطــريت و ل ســةر خــوة، ذ اليــَى دةرؤين و ســَوزداري، ئــةوا دبيتــة 
ــيَت ب  ــةوآ دش ــايكَ خــوة، ئ ــؤ جظ ــادار ب ــةكآ مف ــاالك و ئةندام ــةكآ ض ــا كةس ئةطــةرآ ئاظاكرن
ــا باشــيَن وي ئــةردي، و رِابوونــا ب  ــا ئةرديــدا و بكارئينان ِرَول و ئــةركآ خــوة رِاببيــت د ئاظاكرن
بــارآ طرانــآ جهنشــينيا د ئةرديــدا و كاريـَـن وي، ئــةو ئــةردآ خودايــآ مــةزن مــرؤظ تيَــدا هنــدةك 
ــةكا  ــة باوةريي ــةردي دا دخوازيت ــي د ئ ــينكرنا مرؤظ ــَن دي و جهنش ــينَن هندةك ــة جهنش كرين

دورســت و ئاظاكرنــةكا مفــادار)(.

ئاهــا لظــرَية؛ دياردبيــت كــو ثيَدظييــة مــرؤظ ذ ثةروةردةيــا ئيــاين دةســتثيَبكةت - ب تيَطةهــآ 
خوةيــَى دورســت - ، ئــةوا بــةردةوام كاردكــةت ثيَخةمــةت بةرهةمئينانــا هيَــزا رؤحــي و 
طةشــةثيَدانا ثالــدةرَي خوةيــي و بهيَزئيَخســتنا بةربةســتآ )وازعــآ( ناظخؤيــي و بةالظكرنــا رؤح 
ــن  ــاران، ثشــتى ظــآ؛ لســةر مرؤظــي ب ســاناهي دكةظيــت، ب كاريَ ــن و كري ــؤ طَوت ــزآ ب و هيَ
ذ مرؤظــي هاتينــة داخوازكــرن راببيــت، بــؤ بدةســتظة ئينانــا ئارمانجــَن ثةروةردةييــا دةرؤين و 

لظــؤيك )حــةرةيك()(.
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بنیاتێن

په روه رده یی

كومــةكا بنياتــان هةنــة؛ ئاظاهييــَي ثةروةردةيــي ثشتبةســتنآ لســةر دكــةت، د شــياندا هةيــة دنــاظ 
دوو بنياتانــدا بهَينــة كورتكــرن، ئَيــك: بنيــايَت مةعريفــي، دوو: بنيــاىَت كريــاري )عةمــةيل(.

و ئةم دشَيي بنياتآ مةعريفي بؤ دوو ثشكان دابةش بكةين: زانست و باوةري:

ثشــكا ئَيــكآ: زانســت؛ كــو ئــةو ذى كليــا هــةرة مةزنــة بــؤ تيَطةهشــن و ئاظاكرنــا ثالدةريَــن 
رِةوشــتي، خودايــَى مــةزن كــةرةم دكــةت: ]ُقــْل َهــْل يَْســَتِوي الَِّذيــَن يَْعلَُمــوَن َوالَِّذيــَن اَل يَْعلَُموَن 
ـَـا يََتَذكَّــُر أُولُــو اأْلَلَْبــاِب[ ]الزمــر: 9[، ئانكــو: ))تــؤ - ئــةي ثيَغةمبــةر - بيَــذة: ئــةرآ مــا ئةويـَـن  إمِنَّ
ــدآ  ــَن تشــتةيك ذ وَي ضةن ــة ي ــن وةيك وان ــَى رِاســت دزان ــآ وي ي ــَى خــوة دنياســن و دين خوداي
نةزانــن؟ نــة؛ ئــةو وةيك ئيَــك نابــن، هةمــا ئــةو ل بــريا خــوة دئينــن و فةرقــآ دزانــن يــَن خــودان 
عةقلــَن ســاخلةم بــن((، و ثيَغةمبــةري  طةلــةك رِذدي دكــر، زانســتآ مفــادار نيشــا هةظالــَن 
ــا  ــا د وآ دوعاي ــا، ظيَج ــآ مف ــا ب ــزن ذ زانين ــو خــوة بخــودآ بثاريَ ــرن ك ــةو فرَيدك ــدةت، ئ خــوة ب
ــم ال ينفــع ومــن قلــب ال يخشــع«  ــك مــن عل ــا ددا دطــَوت: »اللهــم إين أعــوذ ب وي نيشــا وان
)(، ئانكــو: ))خودايــآ مــن؛ ئــةز خــوة بتــة دثاريَــزم ذ زانينــةكا ىَب مفــا، و ذ دلــةكآ ترســا ذ خــودآ 

تيَــدا نةبيــت((.

ثشــكا دوويــآ: بــاوةري؛ كــو ئــةوذى ضانــدن و 
بنةجهكرنــا بــاوةري ئينانيَيــة د دىَل زارؤكاندا، ب 
هــةر شــةش ســتوينَن باوةريــَي، ئــةو رِامانــةكا 
طشــتطرية؛ ذيانــآ و ئــةوا ب دويــظ وآ ذى رِا 
  دهيَــت بخوةظــة دطريــت، و ثيَغةمبــةر
طةلــةك يــَى رِذدبــوو لســةر هنــدآ بريوبــاوةرةكا 
ــن  ــز و ب ســامةت د دلــَن كوريَ ئيــاين يــا بهيَ

ئومةتــا خــوة دا بضينيــت.

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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ــن  ــكرن: ثةرس ــة دابةش ــكان بهَيت ــآ ثش ــؤ س ــة ب ــياندا هةي ــتيية؛ د ش ــآ زانس ــة بنيات هنديك
)عبوديــةت(، ئةنجامــدان )تطبيــق(، رِةوشــت:

ثشــكا ئَيــكآ: ثةرســن)(؛ ثةروةردةيــا بةرهةمــدار؛ ثيَدظيــة ناخــةكآ رِاســتطَو ئاظابكــةت، د طــةل 
ــا  ــةن، ظيَج ــآ( زارؤيك ئاظابك ــا )زات ــو بشــَن خوةيي ــَن جــودا، ك ــي ي ــالوخةتَن خوةي ــةكا س كوم
دةمــآ ئةظــة كــر؛ ئــةو زارؤك دآ ب شــيَوةيةكآ دلســؤز و طريَدايــي بخودايــَى خوةظــة ِرويــري 
ــت، و دآ رِةوشــت و هــزرا وي راســتن، و هيظــي و ئارمانجــَن وي دآ راســتن، ئةظــة  ــايَن بي ذي
ــة ؛ يــَى دبيَذيتــة موعــازي: بخــودَي كةمــة ئــةز حــةز ذتــة دكــةم، ثشــتي  ثيَغةمبــةرآ خوديَي
هــةر نظيَــذةكآ ذبرينةكــةي ظــآ دوعايــَى ببيَــذة: ))يــا خــودآ هاريكاريــا مــن بكــة ئــةز زكــرآ تــة 
ــآ نيشــا وي ددةت كــو  ــةو ي ــة بكــةم(()(، ئ ــة بكــةم، و جــوان ثةرســتنا ت بكــةم، و سوثاســييا ت
ثةرســن و عيبــادةت؛ قةنجيةكــة ذ دةظ خودايــَى مــةزن، و ئــةو نــة تشــتةكة مرؤظــي - بتنــآ - 
بزةحمــةت و مانديبوونــا خــوة بدةســتظة ئينابيــت، بةلــي ســةركةفن و )تةوفيقــةكا( خودايــي 
ذي يــة، كا ضــاوا نيشــا وي ددةت هــةردةم بــؤ ثةرســتنآ؛ ثيَدظييــة مــرؤظ داخــوازا هاريكاريــَي ذ 
خــودآ بكــةت، ظيَجــا وآ ضةنــدآ د دىَل ويــدا موكــوم دكــةت كــو ثيَدظيــة لســةر مرؤظــآ بــاوةردار 
ــتنيَدا؛  ــةت، و د ثةرس ــَي ذ وي بك ــوازا هاريكاري ــةو داخ ــر؛ ئ ــَى خوةك ــتنا خوداي ــةر ثةرس ئةط
ثشتبةســتنآ لســةر وي بكــةت، و كــو هــةر خوديَيــة تةوفيقــا مرؤظــي ددةت بــؤ ثةرســتنا خــوة.

ــرن و  ــكا ذيَكجوداك ــار ِريَ ــي كري ــن، ضون ــار نين ــن ىَب كري ــدان؛ ض زان ــآ: ئةنجام ثشــكا دووي
باشــيا مرؤظيــة ل ِرؤذا قيامةتــآ، ]َفَمــْن يَْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرٍَّة َخــرْيًا يَــرَُه * َوَمــْن يَْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرٍَّة 
ــايش  ــك ب ــةكا بضوي ــا مرَييي ــدي طرانيي ــَي هن ــو: ))ظيَجــا هةضيي ــة: 7-8[، ئانك ــرَُه[ ]الزلزل رَشًّا يَ
كربــن، ئــةو ل ئاخرةتــآ خــرَيا خــوة دآ بينيــت * و هةضييــَي هنــدي طرانييــا مرَيييــةكا بضويــك 

خــرايب كربــن، ئــةو ل ئاخرةتــآ جزايــَى خــوة دآ بينيــت((.

ثشــكا ســَييَى: رِةوشــت؛ ِريَبــازا ئيســامآ مرؤظــةكآ خــودان رِةوشــت ئاظادكــةت، هةتــا 
ثيَغةمبــةر بخــوة ذى  ؛ وةســا دبينيــت كــو ثةيامــا وي هةمــي لــدور رِامانــةكا بتنــآ دزظريــت، 
ئــةو ذى رِةوشــت جوانيــة و ثةروةردةكرنــا لســةر رِةوشــتى ذى جوانيــة، ظيَجــا كــةرةم دكــةت 
و دبيَذيــت: ))هةمــا ئــةز يــآ هاتيمــة هنارتــن؛ دا رِةوشــتَن جــوان تةمــام بكــةم(()(، و ب طَوتنــا 
خــوة وانــا بــؤ رِةَوشــتآ جــوان ثالــددةت، دةمــآ دبيَذيــت: »إن أحبكــم إيل وأقربكــم منــي مجلســا 
ــةز حــةز ذآ  ــر ئ ــان ث ــا«)(، ئانكــو: ))مســوطةر؛ كةســآ ذ هةميي ــوم القيامــة؛ أحاســنكم أخالق ي
دكــةم دنــاظ هــةوةدا و ذ هةمييــان نيَزيكــر بــؤ ديوانــا مــن ل ِرؤذا قيامةتــآ؛ ئــةوة يــآ رِةوشــتآ 

وي ذ يــَى هةمييــان جوانــر بيــت((. و رِةوشــت بةرهةمــةكآ ديــارآ ثــةروةردا ئيانييــة)(.
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چه ند نموونه یه كێن 

په روه رده یی

ئينانــا منوونةيــَن كريــاري؛ ذ طرنطريــن وان 
ــا  ــةر بنةجهكرن ــكار لس ــة هاري ــَن دبن ــة ي خاالن
بنيــات و بهايــان، و لظــرَيآ دآ كومــةكا منوونةيــان 
ــازا  ــرن: ِريَب ــة ديارك ــو ددةن ــن ك ــكيَش كةي ثيَش
ئاظاكرنــا  د  وي  هةظالــَن  و    ثيَغةمبــةرى 
يــا  دا،  زارؤكان  لــدةظ  باوةريــَي  بناخةيــَى 

ضاوابــوو )(:

  ئــن عةبــاس دبيَذيــت: ثيَغةمبــةري 	 .١
ــن  ــودآ دثاراس ــَن ب خ ــةن و حوس حةس
و دطــَوت: »إن أباكــام كان يعــوذ بهــا 
إســامعيل وإســحاق:  أعــوذ بكلــامت اللــه 
التامــة مــن كل شــيطان وهامــة ومــن 
ــةوة  ــاىَب ه ــو: ))ب ــة«)(، ئانك ــي الم كل ع
و  ئيســاعيل   - ثيَغةمبــةر  ئيراهيــم   -
ئيســحاق ب خــودآ دثاراســن، و ئــةظ 
زكــرة ثيَظــة دخوانــد: ئــةز خــوة دثاريَــزم 
ــام، ذ هةمــي  ــَن تةم ب ثةيظــَن خــودآ ي
هــةر  ذ  و  وان  خرابييــا  و  شــةيتانان 

لومةكــةر((. ضاظــةكآ 

ثيَغةمبــةرآ  دبيَذيــت:  هورةيــرة  ئةبــو  	 .٢
خــودآ  طــَوت: »مــا مــن مولــود إال 
ــه أو  ــواه يهودان ــرة، فأب ــىل الفط ــد ع يول
ــو: ))زارؤك   ــانه«)(، ئانك ــه أو ميجس ينرصان
ــن،  ــك دب ــتييَي ذداي ــي لســةر خؤرس هةم
ــي  ــة جوه ــَن وي دآ وي كةن ــةىَل دايباب ب

ــس((. ــان ئاطرثةريَ ــة ي ــان فةل ي

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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عومــةرآ كــورآ ئــةيب ســةلةمةي دبيَذيــت: ئــةز  	 .٣
كوركــةكآ بضويكبــووم دنــاظ مــاال ثيَغةمبــةرآ 
ــَى  ــظ باي ــن لدوي ــتَى م ــودَي دا ، و دةس خ
ــو  ــدا - ئانك ــآ خارنيَ ــاظ ئامان خــوة دضــوو دن
مــن ذبــةرا خــوة نةدخــوار- ، ئينــا ثيَغةمبــةرآ 
ــه،  ــا غــالم، ســمِّ الل ــة مــن: »ي خــودآ  طَوت
ئانكــو:  يليــك«)(،  مــام  وكل  بيمينــك  وكل 
))طةنجــو؛ دةســتثيَكآ ناظــآ خــودآ بينــة و ب 
ــةرا خــوة بخــوة((. ــتآ بخــوة و ذب ــتآ رِاس دةس

ئــن عةبــاس دبيَذيــت: ِرؤذةكآ ئــةز ل ثشــت  	 .٤
ثيَغةمبــةرآ خــودآ بــووم ، طــؤت: »يــا غــالم 
ــك،  ــه يحفظ ــظ الل ــامت: احف ــك كل إين أعلم
ســألت  إذا  تجاهــك،  تجــده  اللــه  احفــظ 
فاســأل اللــه، وإذا اســتعنت فاســتعن باللــه«)(، 
ــان  ــدةك ثةيظ ــةز دآ هن ــو؛ ئ ــو: ))طةنج ئانك
ــتنا  ــزة - ب ثاراس ــودآ بثاريَ ــة دةم: خ ــا ت نيش
 - ســنوران  وان  نةبةزاندنــا  و  وي  ســنوريَن 
ــزة؛  ــودآ بثاريَ ــت، خ ــة ثاريَزي ــودآ ذى دآ ت خ
دآ بينــي ئــةو يــَى ل بةرامبــةري تــة، ئةطــةر 
و  بخــوازة،  ذ خــودآ  كــر؛  داخوازيــةك  تــة 
ئةطــةر تــة داخــوازا هاريكاريــآ كــر؛ داخــوازا 

ــوازة((. ــودآ بخ ــَي ذ خ هاريكاري
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ــةز  ــن دان ئ ــا م ــظ نيش ــدةك ثةي ــودآ  هن ــةرآ خ ــت: ثيَغةمب ــةيل دبيَذي ــورآ ع ــةنآ ك حةس 	 .٥
ــذم: »اللَّهــمَّ اهــِدين فيَمــن هديــَت، وعاِفنــي فيمــن عافيــَت،  ــدا ببيَ ــا ويريَ بــؤ خــوة د قونوت
وتولَّنــي فيمــن تولَّيــَت، وبــارِك يل فيــام أعطيــَت، وقنــي رش مــا قضيــت؛ إنــك تقــي وال يقــى 
عليــك، إنــه ال يــذل مــن واليــت، تباركــت ربنــا وتعاليــت«)(، ئانكــو: ))يــا خــودآ تــو مــن بدةيــة 
د طــةل وان يــَن تــو بــةرآ وان ددةيــة ِريَــكا راســت، و تــو ل مــن ببــوري د طــةل وان كةســَن 
تــو يَل دبــوري، و تــو ثشــتةظانييا مــن بكــةي د طــةل وان كةســَن تــو ثشــتةظانيَي ىَل دكــةي، 
ــا وي تشــتآ  ــة مــن، و مــن ذ خرابيي ــَى ددةي ــة د وي تشــتيدا ي ــؤ مــن بيَخيي ــآ ب ــو بةرةكةت و ت
تــة نظيــي بثاريَــزي، ب راســتي هــةر تَويــي حوكمــي دكــةي و كــةس حوكمــي لتــة ناكــةت، 
ــو  ــآ ت ــةو كةس ــةت، ئ ــة ناك ــان ل ت ــو فةرمان ــةس ض ــاىَن ددةي و ك ــارَي و فةرم ــي بري و توي

ثشــتةظانآ وي يب؛ ناشــكيَت، تــو يــَى بلنــد و ثاقــذيب ئــةي خودايــَى مــة((.

ئةنةســآ كــورآ مالــك دبيَذيــت: ثيَغةمبــةرآ خــودآ  طَوتــة مــن: »يــا بنــّي، إذا دخلــت عــىل  	 .٦
ــو  ــةر ت ــن، ئةط ــورآ م ــو: ))ك ــك«)(، ئانك ــل بيت ــىل أه ــك وع ــة علي ــون برك ــلم، يك ــك؛ فس أهل

ــة((. ــة ذى بةرةكةت ــا ت ــؤ خيَزان ــة و ب ــؤ ت ــكآ، ب ــا خــوة؛ ســاظ ب ــة دةظ خيَزان ضووي

جوندوبــآ بةجــةيل دبيَذيــت: ))ئــةم كومــةكا طةنجــان بوويــن د طــةل ثيَغةمبــةري  نيَزيكبوو  	 .٧
دا بينــة هــةرزةكار، ظيَجــا مــة ئيــان زاين بــةرى ئــةم قورئانــآ بزانــن، ثــايش مــة خــوة فــرَيي 

قورئانــآ كــر، ظيَجــا ئيانــا مــة ثــآ زيَدةبــوو(()(.

ئــوم ســولةميةيا رومةيصــا دايــكا ئةنةســآ كــورآ مالــي موســلان بــوو و ئةنــةس زارؤكبــوو و  	 .٨
هيَشــتا ذ شــري خوارنــآ ظةنةكربــوو، ظيَجــا بــةردةوام د طَوتــة ئةنــةيس: بيَــذة: ال إلــه إال اللــه، 

بيَــذة: أشــهد أن محمــدا رســول اللــه، وي ذى وةدكــر)(.

ئيراهيــآ تةميــي دبيَذيــت: ســةحابييان دظيــا دةمــآ زارؤك دهيَتــة ئاخفتنــآ، ئــةو نيشــا بــدةن  	 .٩
حةفــت جــاران ظــآ طَوتنــآ ببيَــذن: ال إلــه اال اللــه، ظيَجــا دا ئةظــة بيتــة ئيَكةمــن طَوتــن ئــةوان 

طَويت)(.

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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ئیمانی بۆ زارۆكی
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ذ طرنطترين
اليــَى  ذ  ثةروةردةكرنــآ  بابةتــَي  طرنطرتيــن  ذ 
ــةو  ــي ئ ــة، ضون ــا ئيامنيي ــة؛ ثةروةردةكرن ناظةِرَوكَيظ
رِادبيــت ب ئاظاكرنــا نةريتــَن جــوان و ثيَشــظةبرنا وان، 
و ضاندنــا بريوباوةريَــن دورســت د كويراتيــَن هــزرآ 
و دليــدا و بهيَزئيَخســتنا وان بريوبــاوةران، و ضوونــا 
بــةرةظ رِةوشــتَن بلنــد و دانــةكارا وان رِةوشــتان د 
هةمــي ســةرةدةريَن خــوةدا)(، د ظــآ قوناغــا تةمةنيــدا؛ 
زارؤك ديدطةهــا خــوة بةرامبــةري جيهــايَن ئاظادكــةت، 
و رِةوشــت و رِةفتاريَــن خــوة لســةر ظــآ ديدطةهــآ 
ئاظادكــةت، و ضةنــد ئــةو ظــآ د ذيــوارَى خــوةدا بينيتــة 
جــه؛ هنــد دآ بةختةوةريــا وي ل دونيايــَي زيَدةبيــت، و 
هنــد دَى ل ئاخــرةيتَ ذى بســةركةظيت و ِرزطاربيــت، و 
ذبةركــو ئــةظ ئــةركآ بزةحمــةت دكةظيتــة ســةر ملــَن 
دايــك و بابــان، قورئانــآ ذى ئامــاذة يــا ثيَكــري، ل دةمــآ 
كــو خودايــَى مــةزن كــةرةم دكــةت: ]يُوِصيكُــُم اللَّــُه ِف 
أَْواَلِدكُــْم[ ]النســاء:11[، ئانكــو: ))خــودآ د دةرحةقــا 
عةيــاىَل هــةوةدا شــريةت و فةرمــاىَن ل هــةوة دكــةت((. 
بةلــي ثيَغةمبــةرى  هةمــا ب شــيَوةكآ ئاشــكةرا 
ئامــاذة ب ظــآ ضةنــدآ كريــة، ل دةمــآ طــَويت: »مــا 
مــن مولــود إال يولــد عــىل الفطــرة، فأبــواه يهودانــه أو 
ينرصانــه أو ميجســانه«)(، ئانكــو: ))زارؤك هةمــي لســةر 
خؤرســتييَي ذدايــك دبــن، بــةىَل دايبابــَن وي دآ وي 
ــا  ــس((. ظَيج ــان ئاطرثةريَ ــة ي ــان فةل ــي ي ــة جوه كةن
ظــآ فةرموودةيــَى ئامــاذة ب ضةنــد خــاالن كــر، ذ وان:
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بــاوةري تشــتةكآ خؤرســتيية د مرؤظيــدا، و ئــةو كةســآ ذَى الددةت، ئــةو ذ ئةطــةرى ئَيــش و   .١
)ئافةتــةكا( مرؤظــي الددةت.

فةرموودَى بةرثرسيارةتيا دايبابان و ِرَوىَل وان يَى مةزن د ثةروةردةكرنَيدا دياركر.  .٢
ئاماذة ب باندؤرا ذينطةهَى كر د ثةروةردةكرنَيدا)(.  .٣

ذ قةنجييــا خــودَى د طــةل مرؤظــي كــري؛ ئةظةيــة هــةر ذ دةســتثيَكا ثيَطةهشــتنا وي، دىَل وي يــَى 
ــة  ــان هةبيــت)(. ظيَجــا مــادةم هوســاية؛ ثيَدظي ــي ثيَدظــي ب ض بةلطةي ــَى، بيَ ــؤ باوةري ظةكــري ب
ــزن، و ثيَدظيــة لســةر وان ظــَى خؤرســتييَي  لســةر دايبابــان ظــَى باوةريــَى ب باشــرين شــيَوة بثاريَ
ــرن  ــة ئاظاك ــةوَى هاتيي ــةن؛ ئ ــةروةردة بك ــت ث ــَى دورس ــةر ئايين ــوة لس ــَن خ ــةن، و زارؤك ثاقذك
ــا  ــة ب هيظي ــوة نةهيَلن ــةو خ ــةر وان ئ ــة لس ــا ثيَدظي ــوننةىتَ، هةروةس ــان و س ــَن قورئ ــةر دةق لس
ــي  ــت، ضون ــوة وةردطري ــن خ ــوة ذ دةوروبةريَ ــَن خ ــةوا تيَطةه ــة، ئ ــَى ظ ــا ذينطةه ثةروةردةكرن
ئيســاما )تةقليــدي(؛ ل ســةردةمآ ظةكــرن و نيَزيكبوونــا جيهــاىَن زارؤيك ذ ســةرداضوونآ ناثاريَزيــت، و 

ــا كةســايةتيَي. ــة ذى ذ الوازيي ــت، ن ــا ناســنامةيَى دثاريَزي ــان و ذناظضوون ــة وي ذ حةلي ن

دىَل زارؤكآ ثاقــذ؛ )جةوهــةرةكآ( ظااليــة ذ هــةر ويَنــة و نيطــارةيك، و ئــةو يــَى بةرهةظــة بــؤ هــةر 
ــر؛ دآ لســةر وآ  ــييَي ك ــرَيي باش ــن، و ف ــة رِاهات ــا ئةطــةر لســةر خــرَي و باشــيَي هات نيطــارةيك، ظيَج
ــةو  ــاب و ماموســتايَن وي و هــةر كةســآ ئ ــت، دايب ــآ بةختةوةربي ــا و قيامةت ــت و دآ ل دوني مةزنبي
فــرَيي تــؤرة و ئادابكــري ذى، دَي بةشــداريَي د خــرَيا ويداكــةن، و ئةطــةر لســةر خرابيــَي رِاهــات و 
ــن، دآ بيتــة مرؤظــةىكَ  ــن، كا ضــاوا طيانــةوةر دهيَنــة ثشــتطوه هاظيَ ئــةو هاتــة ثشــتطوهظة هاظيَ
ــي  ــت)(، ضون ــدا بي ــةر و ســةميانَن وي ــت، طونةهــا وي ذى دآ د ســتويَى فرَيك خــراب و دآ ذناظضي
ــان و  ــدا دهيَتــة ئةنجامــدان، بــةىَل ئةطــةر هاتــة هيَ باشــرين رِاســتكرن ئــةوة يــا د ذيــَى زارؤكينييَ
ــي  ــوو؛ وي دةم ــوو و هيب ــكآ ض ــآ ريَ ــةر ظ ــتآ وي و لس ــؤ رسؤش ــة ب ــةدان و ئةظ ــي يَث نةهات طرنط

ــا بزةحمــةت بيــت)(. بةرســظدانا وي دآ ي

ــةو  ــت و طةشــةدكةت، ئ ــزدا مةزندبي ــةكا بهيَ ــةكا خــودان باوةريي ــاظ خيَزان ــةو زارؤكآ دن ظيَجــا ئ
خيَزانــا ثيَطــري ب ِريَنيشــاندانَن ئيســامي يــَن دورســت، دآ د هةمــي تشــتاندا ضــاظ ل دايبابــَن خــوة 
كــةت، و لدويــظ ديتنــا دايبابــَن خــوة؛ دآ تيَطةهــَن خــوة ئاظاكــةت، دآ بينــن هنــدةك كــةس هةنــة 
ــَن  ــو ئةنجام ــة ئةطــةر ك ــد و دذوار ثيَشكيَشــدكةن، ئةظــة دبيت ــةكا تؤن تيَطةهــَن شــةرعي ب ِريَك
بةرؤظــاذى مةرةمــا ثــةروةردةكاري لســةر زارؤيك ثةيدابــن، هةروةســا دةمــآ زارؤك مةزندبيــت 
ــةروذَى  ــةو ل ثاش ــة ئ ــةرعي، ب زةحمةت ــاندانَن ش ــرين ب ريَنيش ــة دثيَط ــَن وي ن ــت دايباب و دبيني
بــةرةظ ئايينيظــة بهيَــت، ضونــي د زارؤكينييــا خــوةدا ض شــينواريَن ئايينــي لســةر خــوة نةديتينــة، 

ظيَجــا ض ئاراســتةيَن ئايينــي لــدةظ وي ثةيــدا نابــن)(.

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ

32



گه شه كرن و پێگه هشتنا

ئایینی ل ده ڤ زارۆكان
ل دةظ زارؤكان ئايــن بتنــآ ب هــزرةكآ دةســتثيَدكةت - ئــةوذى هــزرا هةبوونــا خوديَيــة - ، ثشــتي 
ــآ،  ــن دي ب رِةخظــة ثةيدابــن - وةيك هــزرا ئافراندن ــا هنــدةك هزريَ ــةك ناضيــت هةت هنطــي طةل
ئاخرةتــآ، فريشــتة و شــةيتانان - ،  ســيايَن ثيَطةهشــتنا ئايينــي د ذيــَى زارؤكينييَــدا ب ضــوار 

ــرن: ــة جوداك خةســلةتان دهيَت

واقعيــةت )ذيــؤاري(: ئةظــةذى بــؤ هنــدآ دزظريــت؛ زارؤك ذيــوارةكآ هةســتثيَكري )واقعــةكآ  	 أ 
مةحســوس( لســةر تيَطةهــَن خــوة يــَن ئايينــي زيَدةكــةت، و ضةنــد طةشــةبكةت دآ ظانــة ذ 
خــوة ظةكــةت و دآ ثــر د راســتيَي طةهيــت، و د قوناغــا ســنيَلةيَي دا، دآ دانيتــة جهــآ وان يــَى 

دورســت.

شــةكيل و ســةرظةهي )ويَنةيــي(: ل ظــرَيَى زارؤك دآ ضــاظ ل مةزنــان كــةت، د ثةرســن  	 ب
و دوعايانــدا، بــةىَل بتنــَى ذ اليــَى ســةرظةهي و شــةكليظة بيَــي د رِامانــا وان بطةهيــت 
ــا دناظــدا هــةي، و يــا جوانــة رِاهيَنــةر د ظــآ  يــان هةســت ب وآ خوةشــييا ِروحــي بكــةت ي
قوناغيَــدا مفــاي ذ طيَــوىَل زارؤيك ببينيــت، دا وان رِابينيــت لســةر ســتوينَن ئيســامآ و رِةوشــتَن 

ــَن وآ. ــينوار و كاريطةري ــَى و ش ــتوينَن باوةري ــا س وآ، هةروةس
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نةفعــي )مفــاداري(: ئةظــةذى ضونــي زارؤك دآ زانيــت و دآ تيَطةهيــت كــو دةمآ ئــةو هندةك  	 ج
ثةرســتنان ئةنجــام ددةت؛ دايبــاب و ماموســتا و كةســَن لدوريـَـن وي كةيفخــوةش دبــن، ظيَجــا 
ــا  ــؤ بجــه هاتن ــةكآ ب ــت، و وةك ِريَك ــا وان بدةســتظة بيني ــةت دا حةزذيَكرن ــدآ ك دآ ظــآ ضةن

هنــدةك مفايــَن وي، يــان الدانــا ســزايةيكَ دا طةهيتــة وي.

دةمارطــريي )تةعةصــوب(: د ظــآ قوناغــآ دا؛ دآ دةمارطرييــةكا وذداين بــؤ زارؤيك ضيَبيــت  	 د
ــددةت  ــا خؤرســتيي ثال ــا وي ي ــو غةريزةي ــدةرةيك ك ــةر ثال ــآ وي، ئةظــةذى ذب ــةر ئايين بةرامب
بــةرةظ خــوة دانةثــال و حةزذيَكرنــآ، و بلندتريــن ويَنــَى خــوة دانةثــاىَل؛ حةزذيَكــرن و )وةالئــا( 

خــودآ يــة.)(

ــا ئيــاين دزانــن، و  ــدان و جةختكرنــا لســةر ثةروةردةي ذظــآ ضةنــدا بــوري؛ ئــةم مفايــَى طرنطيثيَ
ــآ  ــا ئيان ــؤ نيَزيككرن ــةروةردةكاران، ب رِذدي ثيَكــوالن بكــةن ب ــان و ث ــة لســةر دايباب ــا ثيَدظي كــو ي
ــَى  ــة و خــرايب و تشــتَن مرؤظــي ذ ريَ ــو فيتن ــةوآ ك ــاين دا ئ ــةيت د ظــي زةم ــؤ طةنجــان - ب تايب ب
دةردئيَخــن، يــَن مشــة بوويــن - و شــيَوازيَن وان فيتنةيــان يــَن جواروجــور بوويــن، و ذ طرنطريــن 
وان تشــتَن ثيَدظيــة دايبــاب كار لســةر بكــةن؛ ئةظةنــة: ئَيــك: زيرةككرنــا خؤرســتيَي د ناخــآ زارؤكيدا، 
ئــةظ ضةنــدة ذى خــوة د فرَيكرنــا زارؤيك بــؤ ثةيظــا تةوحيــدآ دا دبينيتةظــة. دوو: بهيَزكرنــا باوةريــَى 
ب هــةر شــةش ســتوينَن باوةرييــَي، ئــةوا رادبيــت لســةر ضاندنــا حةزذيَكرنــا خــودآ، و حةزذيَكرنــا 

ثيَغةمبــةرَى وي ، و فرَيكرنــا قورئانــآ)(.

ظيَجــا هةبوونــا خؤرســتييا ئايينــي د ناخــآ زارؤكانــدا؛ ذوان خاالنــة يــَن دبنــة هاريــكار بــؤ دايبابــان 
لســةر ئــةركآ وان يــَي ثةروةردةيــي، ضونــي خؤرســتيي بــةرَى مرؤظــي ددةتــة غةريــزا ئايينداريــَى، 
و ئــةظ غةريــزة ذى وةيك هةمــي غةريزيـَـن دي؛ طوهؤرينــَى قةبويــل ناكــةت، بةلــي ئاراســتةكرن و 
ثيَشــظةبرنآ قةبويــل دكــةت، و د شــيان دا هةيــة ئــةظ خؤرســتيية ذ بــؤ هنــدةك ئاراســتةيَن جيــاواز 
بهيَتــة بكارئينــان، كــو ئــةو بخــوة ذبــةر وآ نةهاتيــة ضيَكــرن، بــةىَل ئيســام دخوازيــت كــو خؤرســتيي 

بــؤ وآ ضةنــدآ بهيَتــة بكارئينــان، يــا كــو ئــةو بــؤ وآ هاتيــة ضيَكــرن و ئافرانــدن)(.

ــتوينَن  ــةش س ــةر ش ــرن، ه ــة مةزنك ــةر بهيَت ــلان لس ــة زارؤكآ موس ــَن ثيَدظي ــن خال ذ طرنطري
ــودآ و  ــا ب خ ــاوةري ئينان ــي ب ــة، ضون ــودآ ي ــا ب خ ــر: باوةري ــان طرنط ــا ذ هةميي ــة، و ي باوةرييَن
ظيانــا وي، ثشــتي كــو ئــةو ثةيــدا دبيــت و بنةجــه دبيــت، ئــةو بخــوة دَى ســتوينَن ديــر ذى بدويــظ 
ــك ذ وان خاالنــة يــَن خــودآ ذ هةمــي خالــَن دي ثــر ثشراســتي  خــوةرا ئينيــت، و ظيانــا خــودآ؛ ئيَ
لســةر كــري، بــؤ بــاوةري ئينانــآ ب وي و خــوة ضةمانــدن و خــوة شــكاندنا بــؤ وي، ئانكــو؛ ظيانــا وي 
يــا ثيَدظييــة بــؤ طوهداريكرنــا وي و دوذمناتيــا دوذمنــَن وي، و خــودآ يــا فةركــري كــو ئــةظ ظيانــة 
د ســةر هةمــي ظيانــَن دي يــَن دونيايــَى دا بيــت، ظيَجــا خــودآ كــةرةم دكــةت: ]قــْل إِْن كَاَن آبَاُؤكُــْم 
َوأَبَْناُؤكُــْم َوإِْخَوانُكُــْم َوأَْزَواُجكُــْم َوَعِشــريَتُكُْم َوأَْمــَواٌل اْقرَتَْفُتُموَهــا َوتَِجــاَرٌة تَْخَشــْوَن كََســاَدَها َوَمَســاِكُن 
ــُه  ــُه ِبأَْمــرِِه َواللَّ ــأيِْتَ اللَّ ــى يَ ــِه َوَرُســولِِه َوِجَهــاٍد ِف َســِبيلِِه َفرَتَبَُّصــوا َحتَّ ــْم ِمــَن اللَّ ــا أََحــبَّ إِلَْيكُ تَرَْضْونََه
ــذة  خــودان بــاوة ران:  اَل يَْهــِدي الَْقــْوَم الَْفاِســِقَي[ ]التوبــة: 24[، ئانكــو: )) تــو - ئــة ى ثيَغة مبــة ر- بيَ
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ئة طــة ر هويــن بــاب و زارؤك و بــرا و ذن و مرؤظــَن خــوة يــَن نيَزيــك و وى مــايَل هــة وة  كؤمكــرى 
و وَي بازرطانييــا هويــن ذ يَب رة واجــى و ســاربوونا وَي د ترســن و وان خانييــَن بة رفــرة ه يــَن هويــن 
ــكا وى  ــادا د ِريَ ــة رَي وى و جيه ــا خــودَي و ثيَغة مب ــا ظــان ب ســة ر ظيان ــن ظيان ــدا، ئة طــة ر هوي تيَ
ــكا رِاســت يــَن ذ  دا بيَخــن، ثــا دَي ضاظة ريَيــى عة زابــا خــودَي بــن. و خــودَي بــة رَي وان نادة تــة  ِريَ
طوهدارييــا وى دة ركة فتــن.(( و ئيَكةمــن ســالؤخةتآ وان عةبديـَـن خــودآ ذَى رازي دبيــت كــرة ئةظــة 
ــِه  ــْم َعــْن ِديِن ــدَّ ِمْنكُ كــو ئــةو حــةز ذ وي دكــةن، ظيَجــا كــةرةم كــر: ] يَاأَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا َمــْن يَرْتَ
َفَســْوَف يَــأيِْت اللَّــُه ِبَقــْوٍم يُِحبُُّهــْم َويُِحبُّونَــُه أَِذلَّــٍة َعــىَل الُْمْؤِمِنــَي أَِعــزٍَّة َعــىَل الْكَاِفِريــَن يَُجاِهــُدوَن ِف 
َســِبيِل اللَّــِه َواَل يََخاُفــوَن لَْوَمــَة اَلئـِـٍم َذلِــَك َفْضــُل اللَّــِه يُْؤتِيــِه َمــْن يََشــاُء َواللَّــُه َواِســٌع َعلِيــٌم[ ]املائــدة: 
ــة يتَ وى  ــاى و كار ب رشيع ــة رَي وى ئين ــودَي و ثيَغة مب ــاوة رى ب خ ــن ب ــة ى ئة ويَ ــو: ))ئ 54[، ئانك
كــرى، هة ضييــَي ذ هــة وة  ذ دينــَي خــوة بزظريــت، و ب جوهياتييــَي و فة التييــَي يــان هــة ر دينــة يكَ 
ــر دَي  ــة يكَ ذ وان ضيَ ــة  خــودَي، و خــودَي ثــاىش مللة ت ــايَن ناطة هينيت ــة و ضــو زي دى بطوهؤريــت، ئ
ــن  ــاوة ران د دلؤظان ــة ن، د طــة ل خــودان ب ــة و حــة ز ذ وى دك ــة ت و ئ ــة و حــة ز ذ وان دك ــت ئ ئيني
ــة يَس  ــودَي دا ذ ك ــا خ ــة ن، و د دة رحة ق ــودَي دك ــن خ ــة ِرَى نة ياريَ ــران د دذوارن، ش ــة ر كاف و ل س
ناترســن. ئــة و قة نجــى ذ خوديَيــة  ئــة و ددة تــة  وى يــَي وى بظيَــت، و خــودَي يــَي قة نجــى فر ةهــة ، 
و يــَي ىَث زانايــة  ب وان بة نييــَن خــوة يــَن هيَــذاى وَي قة نجييــَي دبــن((. و دياركــر كــو ب دورســتي 
ــؤ وي،  ــةكا رِةهــا نةبيــت ب ــا مرؤظــي ظيان تةوحيــدةكا ســايف و زةالل ل دةظ مرؤظــي نابيــت، هةت
ــَن  ــِه َوالَِّذي ــْم كَُحــبِّ اللَّ ــَداًدا يُِحبُّونَُه ــِه أَنْ ــْن ُدوِن اللَّ ــُذ ِم ــْن يَتَِّخ ــاِس َم ــَن النَّ ظيَجــا كــةرةم كــر: ]َوِم
آَمُنــوا أََشــدُّ ُحبًّــا لِلَّــِه[ ]البقــرة: 165[، ئانكــو: ))هنــدة ك مــرؤظ ذ بــى خــودَي هة نــة  صة نة مــان بــؤ 
خــودَي دكة نــة  هة ظتــا، و وَي ظيــان و مــة زىن و طوهدارييــَي يــا هيَــذاى خــودَي بتنــَي بيــت ددة نــة  
ــةو  ــن وان((. ئ ــؤ خوداوة نديَ ــران ب ــان كاف ــا ظ ــرة  ذ ي ــودَي ث ــؤ خ ــاوة ران ب ــودان ب ــا خ وان. و ظيان
عيبادةتــآ خــودآ ئــةم ذبــةر ئافرانديــن؛ ئــةو بلندتريــن ثلــَن ظيــايَن نــة، ضونــي بناخةيــَى تةوحيــدآ 
ــة، بةلــي  ــَى ثةرســتنآ ي ــةو بناخةي ــؤ خــودآ بيــت، كــو ئ ــآ ب ــا مرؤظــي بتن ــة ظيان و رؤحــا وآ ئةظةي
هةمــا ئــةو حةقيقةتــا ثةرســتنآ يــة، و تةوحيــدا مرؤظــي يــا تةمــام نابيــت، هةتــا ظيانــا مرؤظــي بــؤ 
خــودآ تةمــام دبيــت و بــةرا هــةر ظيانــةكا دي بكةظيــت و د ســةر وانــدا بيــت، و هــةر ظيانــا خــودآ 
دةســتهةالتآ ل وان ظيانــا بكــةت، ئةظــةذى وةســا كــو هةمــي ظيانــَن دي يــَن مرؤظــي، دويكةفتــي 

بــن بــؤ ظــآ ظيانــآ، ئــةوا بةختــةوةري و ســةرفةرازيا مرؤظــي ىَث بدةســت ظــة دهيَــت)(.

ــة، و  ــَن رِاســتةريَكرنا رِةوشــتآ زارؤكان ــن ِريَك ــَي؛ ذ مةزنري ــري لســةر باوةريي ــا ئاظاك ــةظ ظيان و ئ
موكومكــرن و دامةزراندنــا وان لســةر ئايينــَي ئيســامآ و لســةر طوهداريكرنــا خــودآ و ثيَغةمبــةرَي 
وي ، ظيَجــا هــةر كةســآ ظيانــا خــودآ و ثيَغةمبــةرآ وي  د دىَل ويــدا هاتــة ضانــدن، دآ يــَى رِاســت 
ــَن  ــدةك بابةت ــةو د هن ــد ئ ــاوةر و ثةرســن و رِةوشــتآ خــوةدا، هــةر ضةن ــت د بريوب و دورســت بي
الوةيك دا ذ ِريـَـَى البــدةت و جارجــار خافــل بيــت يــان ذبريبكــةت، ضونــي ئــةو ظيانــا د ناخــآ ويــدا 
ــن  ــآ هنــدةك ثالدةريَ ــا خــودآ)(، ضونــي ظيان هــةي؛ دآ هــةر جــارةكآ وي رِاســتةرِآ كــةت ب ئانةهي

ناظخؤيــي ذى هةنــة و نــة بتنــآ ذ دةرظــة دهــَن.

35



ــدآ  ــةت؛ ب وآ ضةن ــكيَش دك ــآ ثيَش ــؤ هةبوون ــامي ب ــدا ئيس ــاوةر و عةقي ــا بريورب ــةو ديدطةه ئ
دهيَتــة جوداكــرن كــو ئــةو د طــةل خؤرســتييا مرؤظــي و رِسؤشــتآ وآ دطؤنجيــت و ض هةظــدذى د 
طــةل نينــة)(، كا ضــاوا ئــةو دهيَتــة جوداكــرن ب هنــدةك خاســلةتَن ديــر كــو د بريوباوةريَــن ديــدا 
ــي  ــي و تةرشيع ــاوةري و بهاي ــزري و بريورب ــتةمَن ه ــاميدا سيس ــاوةرا ئيس ــي د بريوب ــن، ضون نين
يــَن تةمامبوويــن، ظيَجــا ذبةركــو ئــةو سيســتةمةكآ هــزري و بريوباوةرييــة؛ وآ ب ظــآ ضةنــدآ 
رشؤظةكرنــةكا طشــتطري دانايــة بــؤ دةســتثيَكا طــةردووين و ضارةنظيســآ وَي و ئــةو رِاســتيَن دنــاظ 
ــي و  ــا مرؤظ ــتثيَكا ذيان ــةر دةس ــآ ددةت لس ــةو رؤهنكرن ــا ئ ــن، هةروةس ــدا هةي ــت ويَ وآ و ل ثش
دومياهيــكا وَي، ثــايش وآ ئارمانجــآ دةستنيشــان دكــةت ئــةوا طــةردوون ذبــةر هاتييــة ئافرانــدن، و وآ 
ئارمانجــآ ذى ددةتــة دياركــرن ئــةوا مــرؤظ ثيَخةمــةت بجهئينانــا وآ هاتييــة ئافرانــدن، ب ظــآ ضةنــدآ 
بةرســظآ لســةر ثرســياريَن مرؤظــي يــَن مــةزن )وجــودي( ددةت، ئــةو ثرســَن مــرؤظ ذبــةر رسؤشــتآ 
خــوة يــَى ئةقــي دآ هــةر ثرســيارا وان كــةت، ضونــي مــرؤظ د ظــآ ذيانيَــدا يــَى ئــارام نابيــت، ئةطــةر 
هنــدةك بةرســظَن تــرَي و تةســةل بــؤ ظــان ثرســياران نةبينيــت كــو دىَل وي يَث ئــارام ببيــت، ئةطــةر 
ــآ  ــدا ذيــت و دآ هــةر يــَى دوودل بيــت، ضونــي وي ض رِامــان بــؤ ظــآ ذيان نــة دآ هــةر د حيَبةتييَ

نةديــن)(.

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ

36



به رهه مێن
په روه رده كرنا ئیمانی

ئــةو كــةىَس دهيَتــة ثةروةردةكــرن لســةر ثةروةردةكرنــةكا ئيــاين؛ ضةنديــن فيَقــي و بةرهةمــان ذ 
ظــآ ثةروةردةيــَي دبينيــت، ذظــان بةرهةمــان ذى:

ــي  ــت كــو وي نيَزي ــةو دآ ل هــةر دةرطةهــةيك طةرييَ ــي ئ ــن باشــدا، ضون لةزكــرن د كاريَ
ــا وي بكــةت. ــا خــودَى و دلؤظانيي رِازيبوون

بهيَزكرنــا بةربةســتآ ناظخؤيــي، ضونــي باوةرييــا زينــدي ئــةوة يــا رِةوشــت و ســلوكآ مرؤظــي 
رادطريت.

نةظيانــا دونيايــَى، دىَل وي ب دونيايــَى ظــة ناهيَتــة طريَــدان، ضونــي دآ بــاوةري بيتــة ئــةو 
تشــتآ ئــةو طرنطيــَي ىَث ددةت و ســةرةدةري و رِةفتاريَــن خــوة ذى دآ ل دويــظ وآ دكــةت.

ــت،  ــاي بســةرئيَكظة ئيني ــاوةري يَث ئين ــَى ب ــن وي بةني ــي، خــودآ دآ كاريَ ثشــتةظانييا خوداي
ــةردوو  ــةت د ه ــكييَش وي ك ــَي ثيَش ــت، و دآ بةختةوةري ــه ئيني ــا وي بج و دآ بةرذةوةنديي

ــدا. جيهانان

ــودآ  ــدي( ب خ ــا بةىن)عةب ــت؛ دآ باوةري ــدة ببي ــاوةري زيَ ــد ب ــودآ، ضةن ــتطةرميا ب خ ثش
ــاش. ــة ث ــَن وي دةت ــوة ذ ضيَكري ــةت و دآ خ ــوة ىثَ طةرمك ــتا خ ــر ثش ــت، و دآ ث ــدة بي زيَ

ــد  ــا ئاريشــةيان د ناظبــةرا خةلــي دا، ضونــي ضةن ــي و كيَميي ــَن نةريَن ــا دياردةي بةرزةبوون
بــاوةري د دليــدا زيَــدة ببيــت؛ دآ دلضونــَن حــةرام كيَــم بــن، و دآ )ئريادةيــا( مرؤظــي بهيَــز 

كةظيــت، و ئــةظ باوةريــة دآ خودانــآ خــوة ثالــدةت بــؤ رِةوشــتَن بلنــد و جــوان.

كارتيَكرنــا ئةريَنــي د خةلــي دا، ضونــي بــاوةردارآ بهيَــز دآ كاركــةت بــؤ ضاككرنــا ناخــآ خــوة 
و ثــايش ضاككرنــا دةوروبةريـَـن خــوة.

هةســتكرن ب تةناهــي و ثشراســتيَي، ضونــي ضةنــد ئــةظ باوةرييــة د دىَل )عةبــدي( دا جهــآ 
خــوة بكــةت، ئــةو تشــتَن خةلــك ذَى دترســيت دآ لدوريـَـن وي بذالةبــن.
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ته وه رێن
په روه رده كرنا ئیمانی

ثيَدظيــة لســةر دايبابــان؛ زارؤكــَن خــوة فــرَيي وي تشــتي بكــةن، يــَى 
باوةرييا وان بنةجه دكةت، و رِةوشــت و ســلوكآ وان رِاســتةرَي دكةت، 
و هةســتكرنا خوةدانــا ثــاال )ئينتيائــا( وان بــؤ ئومةتــا موحةممــةدي 
ــز دكــةت، هنــدةك خــال ل دةســتثيَكا وان تشــتَن   لــدةظ وان بهيَ

دكةظنــة د بــن ظــَي رِامانــآ ظــة دهــَن:

فرَيكرنــا هــةر شــةش ســتوينَن باوةريــَي، د طــةل باوةريــا كورت  	 .١
ب طشــتطرييا شــةريعةيت، و طؤنجانــا وي د طــةل خؤرســتيَي و 
ــدة  ــةظ ضةن ــرن ئ ــزاظ بهيَنةك ــة ب ــي، و ثيَدظي ــتآ مرؤظ رسؤش
ــان  ــياربكةت و ئةق ــو دالن هش ــت ك ــتي بي ــةكا زانس ب ريَك

بلظينيــت و رِةوشــتان ثاقــذ بكــةت.

و    ثيَغةمبــةري  ظيانــا  لســةر  زارؤكان  ثةروةردةكرنــا  	 .٢
ــي  ــان، بيَ ــَن وي هةميي ــن و هةظال ــات و هةظذي ــا مالب ظيان
وان. بهايــَى  و  قــةدر  ذ  كيَمكــرن  يــان  دا،  وان  د  زيَدةطاظيكرنــا 

ــا و  ــي، و ياس ــا دين ــةر ب مةزندانان ــا زارؤكان لس ثةروةردةكرن 	 .٣
شــةريعةت و ســيايَن وي، هةروةســا هشــياركرنا وان ذ ب 
كيَميظــة وةرطرتــن و ترانةثيَكرنــا وي و طرنطيثيَنةدانــا وي)(.

ئــةم زارؤكان فــرَيي وآ ضةنــدآ بكةيــن كــو باوةرييــا ثيَدظــي، ب  	 .٤
كاريـَـن بــاش و قةنــج تةمــام دبيــت، ب عيبــادةيت زيـَـدة دبيــت 
ــا  ــاين ي ــا ئي ــا ثةروةردةكرن ــت، ظيَج ــم دبي ــان كيَ و ب طؤنةه
ــة  ــآ وآ بطةهيت ــو بةرهةم ــا ك ــة، هةت ــتةكآ ثيَدظي دورســت تش

ــادةيت ذى)(. رِةوشــت و ســلوك و عيب
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بنةجهكرنــا بــاوةري ئينانــآ ب رؤذا قيامةتــآ د ناخــآ وانــدا، و ب مــةزن دانانــا وآ رؤذآ، و  	 .٥
طريَدانــا جزايــَى د وآ رؤذيـَـدا ب وان كرياريـَـن بــةين د دونيايــَى دا دكــةت، ظيَجــا هــةر كةســآ 
ــة. ــآ ويي ــت دؤزةخ جه ــكار ذي بي ــَى خراب ــرا وي، و ي ــة بةه ــت، دآ بةحةشــت بيت ــةكار بي ضاك

ثشراســتكرن لســةر وآ ضةنــدآ كــو خودايــَى بلنــد ضاظديَــرة لســةر بةنيــان، و وان دبينيــت و  	 .٦
طــوه ل وان هةيــة، و تشــتةك ذ رِةوشــا وان لبــةر وي بــةرزة نابيــت.

ــَى، ئةظــة دآ وي  ــَى لســةر حةقي ــةو ي ــو ئ ــدةظ وي ك ــا وي هةســتي ل بنةجهكــرن و كويركرن 	 .٧
ــت)(. ــآ خوةظــة بطري ــآ دةســت ب ئاين ــاوةري بخوةبوون ــز و ب ــةو بهيَ ــو ئ ــدةت ك ثال
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بۆ چاندنا ئیمانێ

د شــياندا هةيــة ئــةظ ريَبــازة لســةر دو اليةنــان بهَينــة دابةشــكرن، يــا ئَيــىَك بــةري ذيــَى جوداكرنــآ 
و فامابوونــآ و )تييز)((ــــآ يــة، يــَى دوويــَى ذى ثشــتي وي.

ذ وان تشتَي دبنة هاريكار لسةر ضاندنا ئيامنآ بةري ذيَى جوداكرنآ:

يــا باشــة مــرؤظ زارؤيك ب وان ناظانظــة طريَبــدةت، ئةويـَـن ثةرســن يثَ دهيَتةكــرن، ذ وان ناظــَن  	 .١
ئــةو ل دةوروبةريـَـن خــوة طــوه ليَدبيــت، وةيك: عبداللــه و عبــد الرحمــن و عبد الكريــم، و مرؤظ 
بزاظــان بكــةت ب كــوريت رِامانــا وان بــؤ دياربكــةت، و مــرؤظ طرنطيــَي ب وآ ضةنــدآ بــدةت كــو 
وي طــوه ل بانطــي ببيــت، و وي فــرَيي زكريـَـن رؤذانــة و دوعايــان بكــةت، و ثاريَزطاريــَي لســةر 
وان بكــةت، و لــدةظ وي وان زكــران ببيَذيــت)(، و بــريا وي ل وان قةنجييــان بينيــت يــَن خــودَى د 
طــةل وي كريــن، - ب تايبــةيت لدةمــآ خوارنــآ - ؛ ذبــةر دوبارةبوونــا وَي، و وي فــرَيي ئينانــا ناظــآ 

خــودآ بكــةت لدةســتثيَكا خوارنــآ، و سوثاســييا وي ل دومياهييــا وآ.

هنــدةك ســورةتَن قورئانــآ ىَث بدةتــة ذبةركــرن و وي تيَبطةهينيــت كــو ئةظــة ئاخفتنــا خودايــَى  	 .٢
ــل  ــاص )ق ــد( و ئيخ ــة )ئةلحةم ــرن ذى؛ فاتيح ــة فرَيك ــةو دهيَت ــورةتَن ئ ــن س ــة، ئيَكةم مةزن
هــو اللــه أحــد( و هــةردوو موعةويزةنــة )قــل أعــوذ بــرب الفلــق - قــل أعــوذ بــرب النــاس(، 
ــن ئــةو  هةروةســا د شــياندا هةيــة هنــدةك هــؤزان و نةشــيدةيان ىَث بدةتــة ذبةركــرن، ئةويَ

ــدا هــةي؛ يــَى مرؤظــي دظيَــت نيشــا زارؤيك بــدةت ذ رِامانــَن باوةريــا دورســت)(. تشــت تيَ

يــا باشــة ئــةو ضةنــد ل بةرضــاظ بهيَتــة وةرطرتــن كــو لدةمــآ رؤيدانــَن خــوةش ناظــآ خــودآ  	 .٣
ــة  ــكةنجآ نةهيَت ــَي و ئةش ــودآ ب زظراتي ــآ خ ــَى ناظ ــَى زارؤكيني ــة ل ذي ــان، ثيَدظي ــة ئين بهيَت
طريـَـدان، و ضيَنابيــت لــدةظ زارؤيك طةلــةك بةحســآ تورةبوونــا خــودآ و ســزايَى وي و ئاطــرَى 

ــرن. وي بهيَتةك

ــا وان؛ دا زارؤك  ــزي و ثيَكظةطريَدان ــدا و بهيَ ــَى د ضيَكرييان ــة جواني ــةرآ زارؤيك بدةت ــرؤظ ب م 	 .٤
بزانيــت كا خــودآ ضةنــدآ مةزنــة و ضةنــدآ خــودان هيَــز و شــيانة، و دا حــةز ذ خــودَى بكــةت، 

ضونــي خــودَى ذى حــةز ذ وي دكــةت و بونــةوةر يــَن بــؤ وي بندةســت كريــن.

مــرؤظ زارؤيك رِابينيــت لســةر تؤرةيــَن رِةوشــتي و وي فــرَيي دلؤظانيــَي و هاريــكاري و تؤرةيــَن  	 .٥
ئاخفتنــآ و طوهداريكرنــآ بكــةت، و مــرؤظ ب ِريـَـكا ضاظليَكريــَن بــاش؛ منوونةيــَن ئيســامي د 
ناخــآ ويــدا بضينيــت، ئةظــةذى دآ وةل وي كــةت ئــةو دنــاظ كةشــةكيدا بذيــت كــو تؤرةيــَن 
ــرَي و  ــي خ ــا دآ هةم ــن، ظيَج ــان دكةظ ــةر هةميي ــَن و بس ــتةيك ده ــةر تش ــةري ه ــوان، ب ج

باشــييان ذ دةوريَــن خــوة وةرطريــت)(.
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بــةىَل ثشــتي ذيــَى فامابوونــآ؛ دآ هنــدةك ِريَبازيَــن دي ذى لســةر ظــان ِريَبــازان هَينــة زيَدةكــرن، 
ذوان ذى:

ــةكا  ــة و هويراتي ــَى مةزن ــةك ي ــة طةل ــدآ بكــةت كــو ئــةظ طةردوون مــرؤظ زارؤيك فــرَيي هن 	 .١
مــةزن يــا دئافراندنــا ويــدا هــةي، و ب ريـَـك و ثيَــي و جــواين يــَي هاتيــة ئافرانــدن، ئةظــةذى 
ثيَخةمــةت وآ ضةنــدآ دا زارؤك خــودآ ب مــةزن رِابطريــت و قــةدرَى وي بزانيــت، خودايــَى 
ٍء[ ]النمــل: 88[، ئانكــو: ))ئةظــة ذ  ــَن كُلَّ َشْ ــِذي أَتَْق ــِه الَّ ــَع اللَّ مــةزن كــةرةم دكــةت: ]ُصْن

ضيَكرنــا وي خوداييــة يــَى هةمــي تشــت موكــم و بــاش ضيَكريــن((.

مــرؤظ بــريا زارؤيك ل ئارمانجــَن خــودَى د كريــار و ضيَكريــَن ويــدا بينيتةظــة، ئةظــة ذى ذبــةر  	 .٢
وآ ضةنــدآ دا زارؤك حــةز ذ خــودَى بكــةت و سوثاســييا وي بكــةت، وةيك ئارمانــج ذ ئافراندنــا 
شــةظ و رؤذان، و ئافراندنــا رؤذ و هةيظــان، و ذ ئافراندنــا هةســتان: طوهليَبــوون و ديــن و 
ئةزمــان و ذبــي وان ذى، خودايــَى مــةزن كــةرةم دكــةت: ]أََولَــْم يََتَفكَّــُروا ِف أَنُْفِســِهْم َمــا َخلََق 
[ ]الــروم: 8[، ئانكــو: ))ئــةرَى و مــا ئةويـَـن هــة  ــاَمَواِت َواأْلَْرَض َوَمــا بَْيَنُهــاَم إِالَّ ِبالَْحــقِّ اللَّــُه السَّ
يــَن درةوآ ب ثيَغةمبةريـَـن خــودآ و ديــدارا وي دكــةن، هــزرا خــوة د ئافراندنــا خــوة دا ناكــةن، 
كــو خــودآ ئــةو ذ ضوننةيــَي ضيَكرينــة، خــودآ ئةســان و ئــةرد و تشــتَي د ناظبــةرا هــةردووان 
ــدا بيَنــة بكارئينــان، و دا  دا هــةي، بــؤ هنــدَي ئافراندينــة داكــو دادي و خــةالت و جــةالت تيَ
ئــةو ببنــة نيشــان ل ســةر تةوحيــد و شــيانا خــودآ، و وي دةمــةيكَ دةستنيشــانكري بــؤ دانايــة 

كــو ِرؤذا قيامةتيَيــة، ئــةو دآ ل دومياهيــَي ئــَن(( )(.

ــةرآ زارؤيك  ــَن ِرؤيــددةن ب ــكا وان ِرؤيدان ــَن ثةيدادبــن، داكــو ب ِريَ مفــا وةرطرتــن ذ دةرفةت 	 .٣
ــن  ــةر رشي ــكا رِاســت، ب شــيَوةيةكآ جــوان و ب حيكمــةت كــو خــرَي و باشــيَي لب ــة ِريَ بدةت
ــوو؛ دآ دىَل وي ب  ــاخ ب ــةر نةس ــة: ئةط ــؤ منوون ــةت، ب ــةر وي رِةش بك ــَي لب ــةت و خرابي بك
ــن بــاش  خــودَى ظــة طريَدةيــن، دآ وي فــرَيي كرنــا دوعايــان كةيــن، دآ فرَيكةيــن ئــةو هزريَ
بكــةت )حســن الظــن(، و دآ ثيَظةخانــدن و ِرؤقيــا شــةرعي نيشــا وي دةيــن، و طــةر مــة ئــةو 
فيَقــي و رشينيــَن ئــةو حةزذيَدكــةت بــؤ ئينــان؛ دَى ذَى داخــواز كةيــن سوثاســيا ظــآ قةنجيــَى 
بكــةت و دآ بيَذينــة وي كــو ئــةو قةنجــي ذ دةظ خــودَى يــة، و بــا دايبــاب لدةمــآ ِرؤيدانــَن 
نةخــؤش و بئيَــش لــدةظ زارؤيك؛ تيَطةهــَن ئيــاين فــرَيي زارؤكــَن خــوة نةكــةن و ذوي كاري 
ــك  ــان ذيَ ــة وان تيَطةه ــي( نين ــز و )وةع ــةو هيَ ــي وي ئ ــي ل وي دةم ــن، ضون دويربكةظ

جودابكــةت )(.

ثيَدظيــة ئــةم ضاالكيــَن كــرداري بكةيــن دا زارؤيك رِابينــن لســةر وان نةريتــَن ئيســامي يــَن  	 .٤
ــا ذ هةذييــة ثــةروةردةكار ب رِةوشــتآ خــوة ويَنةيــةكآ جــوان  ئــةم كار بــؤ دكةيــن، لةومــا ي
و ضــاك ويَنةبكــةت دا ضــاظ يَل بهيَتةكــرن. هنديكــة ثيَطظةطريَدانــا د ناظبــةرا ئايــن و 
بهايــَن رِةوشــتيداية، ب ِريـَـكا رِةوشــت و ســةرةدةريَي؛ دآ وةل ثةروةردةكرنــا مــة كــةت، ئــةو 

ــآ هةمــا ئاخفــن و تشــتةكآ تيــؤري بيــت )(. ــة بتن ثةروةردةيــةكا رِاســتطؤ بيــت، و ن
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ــدةظ  ــت ل ــا وي تشــتآ مــة دظيَ مفــا وةرطرتــن ذ ضريؤكــَن ئارمانجــدار، ثيَخةمــةت ثةيداكرن 	 .٥
زارؤيك ثةيدابكةيــن و دويــر ئيَخســتنا وي ذ تشــتَن دي، ثيَدظيــة ضــريؤك ب ِريَكــةكا درامــاي 
يــا كاريطــةر بهيَنــة ثيَشكيَشــكرن، د طــةل دياركرنــا وان اليــةن و بهايــَن ضــريؤك دنــاظ خــوة 
دا هةلدطريــت، هةروةســا د شــياندا هةيــة ب ِريـَـكا نةشــيدةيان ذى منوونةيــَن بلنــد د ناخــَى 
وي دا بهيَنــة ضانــدن، زيَدةبــاري رِةوشــتَن جــوان و مةردينيــَى، و د شــياندا هةيــة ثيَغةمبــةري 
 ب زارؤيك بدةيــة نياســن ب ِريَــكا بةرضاظكرنــا ذياننامةيــا وي، داكــو حةزذيَبكــةت و 
طوهدارييــا وي بكــةت، تايبــةيت ذى وآ ضةنــدا ثةيوةنــدي ب زارؤكينيــا ويظــة هــةي  بــؤ 
ــا وي  ــاين و نةرميني ــةل زارؤكان و دلؤظ ــتَن وي د ط ــا هةلويس ــن، هةروةس زارؤيك دياربكةي
ــَن  ــتَن وي ي ــةت و هةلويس ــيَوةيَى وي بك ــةروبةر و ش ــالؤخةتا س ــرؤظ س ــةل وان. و م د ط
رِةوشــتي و جــوان بــؤ بيَذيــت، هةروةســا ضريؤكــَن صةحابييــان و دايكــَن بــاوةرداران و مالباتــا 

وي خــودَى ذ هةمييــان رازيبيــت )(.

دظيَــت مــرؤظ د ثةروةردةكرنــا زارؤكانــدا يــَى دادثــةروةر بيــت، و تشــتةيك ب وان نةدةتةكرن  	 .٦
ــا  ــاري و كةيفخــوةيش؛ جيهان ــن، ي ــةم ذبرينةكةي ــة ئ ــن، ثيَدظي ــا وي نةب ــيانَن كرن ــو وان ش ك
زارؤيك يــا رِةســةنة، ظيَجــا ئــةم كارةكآ وةســا يــَى طــران ب وي نادةينةكــرن كــو بةرؤظــاذى 
مةزنبوونــا وي يــا رسؤشــتي و دةرؤين بيــت، وةيك ئــةم هنــد زيـَـدة ديظضوونــا وي بكةيــن كــو 
ــَن زارؤيك  ــد تشــتا ل وي قةدةغــة بكةيــن وي ذ ثيَدظياتي لســةر وي طــران بيــت، و ئــةم هن
يــَن ســةرةيك دويربيَخــن، ضونــي زيَدةطاظــي د ظــَى ضةنــدَى دا و طةلــةك رِةخنةطرتــن؛ دآ 
رِةنطظةدانــةكا نةريَنــي ثةيداكــةت و دَى زارؤك هةســت ب طؤنةهــَى كــةت، و بةهــرا ثــر 
ــن و  ــاب طــةرم دب ــدةك دايب ــي هن ــددةت، ضون ــَى دا ِرؤي ــدة د طــةل زارؤكآ ئيَ ــةظ ضةن ئ

حــةز دكــةن منوونــةكا تةمــام ذ زارؤكآ خــوة ئاظابكــةن.

ــةزن مايتيَكــرىَن د  ــةردةوام م ــو ب ــن، يَب ك ــآ وي بهيَل ــة زارؤيك لســةر رِةوشــت و تبعةت ثيَدظي 	 .٧
كارؤباريـَـن ويــدا بكــةن، هةروةســا دظيَــت ئــةو ضــااليك بــؤ بهيَنــة ئامادةكــرن يــَن هاريكاريــا 
ــؤ وآ  ــز و شــيان و تيَطةهشــتنا وي ب ــؤ ئاشــكةراكرنا شــيانَن خــوة، ل دويــظ هيَ وي دكــةن ب
ذينطةهــا ئــةو دورثيَضكــري، و ئةظــة دَى حــةزا ســةحكرىَن لــدةظ وي ضينيــت و دَى وةل وي 

كــةت ئــةو شــيانَن خــوة بدةتــة كاري.

هاندانــا زارؤيك كارتيَكرنــةكا مــةزن د ناخــَى ويــدا ثةيــدا دكــةت، و وي ثالــددةت بــؤ مةزاختنــا  	 .٨
هةمــي شــيانَن خــوة، بــؤ كرنــا وي كارَى خةلــي كةيــف ىَث دهيَــت، و ضةنــد بهيَزكرنــا 
ــا ئاظاكريبيــت لســةر بنيــاىتَ ظيــان و خةالتكــرىَن؛ دآ ثــر  رِةوشــتآ زارؤيك و ئاراســتةكرنا وي ي
سةركيَشــيت بــؤ بدةســتظةئينانا رِةوشــتَن رِاســتةِرَى ب ِريَكــةكا باشــر، و ثيَدظيــة هاريكاريــا 
زارؤيك بهيَتةكــرن د دياركرنــا مافــَن وي بــؤ وي، دا بزانيــت كا ض بــؤ وي هةيــة و ض لســةر 
وي هةيــة، و كا ض تشــت دورســتة بكــةت و ض تشــت نابيــت بكــةت، د طــةل ثةيداكرنــا وَى 
ضةنــدَى لــدةظ زارؤيك كــو ئــةو هةســت ب كةرامــةت و ثلةيــا خــوة بكــةت، و دظيَــت ئةظــة 

د طــةل جــوان بهيَزكــرن و دويركةفتنــا ذ نازانــدىَن بــن )(.
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ضاندنــا ِريَزطرتنــا قؤرئانــا ثــريؤز و ب مــةزن رِاطرتنــا وَي د دىَل زارؤكيــدا؛ دا هةســت ب  	 .٩
ثريؤزيــا وَى و ثيَطرييكرنــا ب فةرمانــَن وَى بكــةت، بــةىَل دظيَــت ئــةظ ضاندنــة ذى ب ِريَكــةكا 
ــدَى هيَتةكــرن؛ ئةطــةر  ب ســاناهي و ســةرنجراكيَش بيــت، ظيَجــا دَى زارؤك فــرَيي وَى ضةن
ــتَى  ــة ئاس ــةو دَى طةهيت ــي ئ ــت، وي دةم ــاىَن بخويني ــي قؤرئ ــتي و تةمام ــيا ب دورس وي ش
ــدىَن - ذ  ــَي خوان ــا ب تؤرةي ــان لســةر ثيَطرييكرن ــة رِائين ــةو هيَت فريشــتةيَن ضاكــةكار، و دآ ئ
ئيســتيعازَى )أعــوذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم( و بســميلايآ )بســم اللــه الرحمــن الرحيــم( و 
ِريَزطرتنــا موصحــةىَف د طــةل جــوان طوهداريكــرىَن - ، و دآ زارؤيك رِائينــن لســةر طوهداريكرنــا 
ــز ئيَخيــت و دَى وي  هنــدةك ئايةتــَن قؤرئــاىَن؛ ضونــي ئةظــة دَى شــيانَن وي يــَن زمــاين بهيَ
هانــدةت بــؤ خوانــدىَن، و د شــياندا هةيــة تةفســريا هنــدةك ئايةتــَن رِامانــَن بريوبــاوةري دناظ 
خــوةدا هةلدطــرن نيشــا وي بدةيــن، ذنــاظ وان ســورةتَن ئــةو ذبــةر دكــةت - وةيك: فاتيحــة، 
ئيخــاص و فةلــةق و نــاس، و ئــةم دشــيَن بــةردةوام و طةلــةك جــارا ضريؤكــَن قؤرئانــا ثــريؤز 
بــؤ بيَذيــن، ئــةوذى ب ِريَكــَن جــودا يــَن ثيَشكيَشــكرىَن، و ب شــيَوةيةىكَ بةرفــرةه و وةســا كــو 

تيَبطةهيــت)(.

ــكا ثرســيار و بةرســظان ب دةرفــةت وةربطريــن، و ئــةم ثيَطريــَي لســةر  د شــياندا هةيــة ِريَ 	.١٠
وَى ضةنــدَى بكةيــن كــو ثرســَن مــة؛ وان ثيَزانينــان دنــاظ خــوةدا هةلبطــرن يــَن مــة دظيَــت 
بطةهينــن، و بةرســظ ذى دَى د هنــدةك ثةيظــَن طةلــةك كورتــدا بيــت، وةســا كــو د طــةل 
ذيــَى وي و ئاســتَى تيَطةهشــتنا وي بطؤنجــن، و ئةظــَى ضةنــدَى كارتيَكرنــةكا مــةزن يــا هــةي 

د بدةســتظةئينانا بهــا و رِةوشــتَن جــوان و ثةســنكري و طوهؤرينــا ســلوكان بــةرةظ باشــر.

د شــياندا هةيــة بــؤ فرَيكــرىَن مفــاي ذ ِريَــكا خوةشــيا رِةنطكــرىَن وةربطريــن، وةســا كــو ئــةو  	.١١
ويَنةيــَى مــة دظيـَـت رِةنــط بكةيــن، ذ رِامانــَن ئيــاين يــَن جــودا ثيَكبهيـَـت، كــو هــةر جــارةىكَ 
بــؤ رِةنطــةيك بهيَتــة طوهؤريــن، و د شــياندا هةيــة ئــةو بهيَتــة فرَيكــرن ب ِريـَـكا بةريكانةيــان، 
ــن؛  ــَن لظؤك ــةوة بةريكان ــاش ئ ــا ب ــورة، و ي ــرةه و جوراوج ــَي بةرف ــَى وان ذى ي و دةرطةه
ئةويـَـن ذ هنــدةك ضاالكييــان ثيَكدئــَن كــو زارؤك تيَــدا دلظيــت، ضونــي زارؤك حةزذيَدكــةت 

و كارتيَكــرىَن ل وي دكــةت و د طــةل دمينيــت )(.

ــؤ زارؤيك  ــان ب ــكَن وان فةرموودةي ــدةك ثش ــان هن ــاوةري، ي ــَن بريوب ــدةك فةرموودةي دآ هن 	.١٢
ــةو  ــرةه و ئ ــةكا بةرف ــا وي بطؤنجــن، ب ِريَك ــو د طــةل ئاســتَى هزركرن ــن، وةســا ك رِاظةكةي
حــةز ذَي بكــةت، و ب هنــدةك دةربرينــَن كــورت كــو ئةقــَى وي وةربطريــت)(، هةروةســا 
ئــةم دشــيَن وي فرَيبكةيــن ب ِريـَـكا دووبارةكرنــا هنــدةك ثةيظــَن باوةريــَى لــدةظ وي بهيَــز 
ــي  ــوة ذى ئوتوماتي ــةو بخ ــايش ئ ــن، و ث ــدا بضةس ــكا وي ــة د بريدان ــةظ ثةيظ ــن؛ دا ئ دئيَخ
بكاربينيــت، وةيك: خــودَى وةســا يــا حةزكــري و يــا وي بظيَــت دَى وَى كــةت »قــدر اللــه ومــا 
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شــاء فعــل«، ثشتبةســتنآ لســةر خــودَى بكــة »تــوكل عــىل اللــه«، خــودَى لســةر هةمــي تشــتان 
ــان  ــا دايباب ــر«، و زارؤك دشــيَت - ب هاريكاري ــه عــىل كل شء قدي ــَى خــودان شــيانة »الل ي
يــان ثــةروةدةكاري - رِابيــت ب خةماندنــا ثــؤال خــوة و ذؤرا نظســتنا خــوة ب هنــدةك ثةيــظ 
و رِســتةيَن ئيــاين - وةيك: )ئــةز موســلانم(، )ئــةز حــةز ذ خودايــَى خــوة دكــةم(، )ســتوينَن 
باوةريــَى( - ، ئةظــة كومــةكا ِريَكــَن فرَيكارينــة، ذبــةر طةلــةك ديتنــا وان؛ ئــةو دآ د بريدانــكا 

زارؤكيــدا ضةســن )(.

ئــةم نيشــا زارؤيك بدةيــن كــو كةســةك ذ بــةال و موســيبةتان ِرزطــار نابيــت، ظيَجــا هــةر كةىَس  	.١٣
ــةت.  ــان ك ــدةك موســيبةت و تاقيكرن ــؤيش هن ــت؛ خــودَى دَى وي ت ــاىَن دا هةبي د ظــَى جيه
هةروةســا ئــةم نيشــا وي بدةيــن كــو هةر تشــتةىكَ خــودَى د قــةدةرَى دا نظيــي؛ حيكمةت و 
ئارمانجــةكا مــةزن د ثشــت رِا هةيــة، و ئــةم د ناخــَى ويــدا بضينــن كــو ئــةوَى مفــاي دئينيــت 
و زيانــان ثاشــظة دبــةت؛ ئــةو خــودَى يــة، و دلؤظانيــا وي يــا ب بــةري تؤرةبوونــا وي كةفتــي، 
ــا ذ تةنطاظــي و دةرِاظــَن تةنطــدا؛ هــةردةم ثشــتي  ــن كــو دةركةفتن ــةم نيشــا وي بدةي و ئ
بةرتةنطــي لســةر مرؤظــي دذَوار دبيــت، دهيَــت، و ئةظــة ســوننةتا خــودَى يــا هةروهــةرة. 
و دظيَــت ئــةم هزركرنــا وي يــا بــاش د رِاســتا خــودَى دا لــدةظ وي مــةزن رِابطريــن، ضونــي 
ئةظــة بخــوة ذى عيبادةتــة، ظيَجــا دَى لــدةظ وي بنةجــه كةيــن كــو هةلبذارتنــا خــودَى باشــر 
و ب مفاتــرة ذ هةلبذارتنــا مــة بــؤ مــة، و دظيَــت مــرؤظ خــوة جــوان بكــةت ب هةداركيَشــاىَن، 
ضونــي مرؤظــي ذبــي وَى تشــتةىكَ دي ثيَضيَنابيــت، و مــرؤظ ئةطةريـَـن شــةرعي و دورســت 
بكاربينيــت بــؤ ســةرةدةريكرنا د طــةل ظــان موســيبةتان، هةروةســا مــرؤظ خــوة بخةملينيــت 
ــَى  ــو وةري ــن ك ــَى: دَى وي فرَيكةي ــت، ل دومياهي ــرَي بهذمرَيي ــوة بخ ــؤ خ ــووىَن و ب ب رِازيب

دوعاكــرىَن بةرنــةدةت؛ ضونــي ئــةو بازرطانييةكــة؛ بــةين هــةردةم تيَــدا يــَى فايدةيــة )(.
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ڕێكێن )ئاالڤێن( 

په روه رده كرنێ
ــن دبنــة هاريــكار بــؤ ضاندنــا باوةريــَى د ناخــَى زارؤيك  ذ طرنطرتيــن ِريَكــَي ثةروةردةكرنــآ؛ ئةويَ

دا، ئةظةنــة:

ضاظلَيكرييــَي بــاش؛ ضاظليَكــري ب طرنطريــن و مةزنريــن ئاالظــَى كارتيَكــرىَن دهيَتــة  	 .١
هذمارتــن، و كارتيَكرنــا وي ذ هةمــي ئاالظــَن دي كويرتــرة د ناخــَى زارؤيك دا، و ثيَغةمبــةرى 
 :h ئامــاذة ب طرنطييــا ضاظليَكــري كريــة، د فةرموودةيــا عةبدولاهــَى كــورَى عامــري دا 
ــوو، ظيَجــا  ــة ب ــدةظ م ــةرَى خــودَى ذى  ل ــر و ثيَغةمب ــن ك ــن طــازي م ــكا م »رؤذةكآ داي
دايــكا مــن طــؤت: عةبدولــاه وةرة دآ تشــتةيك دةمــة تــة، ئينــا ثيَغةمبــةرى  طؤتــآ: »تــة 
ــة؛  ــا خورمــةكآ بدةمــة وي، ظيَجــا طــؤت: »بزان ــآ: مــن دظي ــَى؟«، وآ ذى طؤت ــا ض بدةي دظي
ئةطــةر تــو ض نةدةيــَى دَى لســةر تــة هَيتــة نظيســي درةو«)(، و د ريوايةتــةكا ديــدا هاتييــة: 
»هــةر كــةىَس بَيذيتــة زارؤكــةيك وةرة ظــي تشــتي بطــرة و ثــاش ض نةدةتــآ، ئةظــة وي درةو 
كــر«)(، ئةظجــا؛ ضاظليَكــري ئاالظــةكآ ضاالكــة، هةروةســا فةرمــوودَى هشــياركرنةك دايــة بــؤ 

ــا رِاســتبيَذيَي، ب تايبــةيت د طــةل زارؤكان)(. طرنطيي

ــياندا  ــتطؤيانة؛ د ش ــريةتكرنَي ِراس ش 	 .٢
هةيــة ب طةلةك شــيَوةيان شــريةتان 
شــيَوةيةكآ  ب  دآ  يــان  بكةيــن، 
رِاســتةوخؤ هيَنةكــرن، يــان ذى ب 
ــان دَى ل  ــان، ي ــا منوونةي ــكا ئينان ِريَ
دةمــَى ضــريؤك طؤتنــَى بــن، يــان ب 
ــكا دان و ســتاندنآ، و ِريَكــَن وةيك  ِريَ
ظانــة، و ثيَدظيــة لســةر مــة ئــةم 
ــن  ــةك شــريِةتان ل زارؤيك نةكةي طةل

ــت)(. ــؤ ضيَنةبي ــةل( ب ــو )مةل داك

و  ترســاندن؛  و  لبةررشينكــرن  	 .٣
هنــدةك جــاران ئــةظ دوو ِريَكــة 
دهيَنــة  ســزاداىَن  و  خةالتكــرن  ب 
وان  ذ  ِريَكــة  ئــةظ  و  ناظكــرن، 
ِريَــكان دهيَنــة هذمارتــن، يــَن كــو ذ 
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ــآ  ــةر كارليَكرن ــيَوةيةكآ ئيَكس ــو ب ش ــرن، ذبةرك ــوزدار ت ــاين و س ــَن دي ب دلؤظ ــي ِريَك هةم
ــتَى  ــا تش ــةو ذى حةزذيَكرن ــو ئ ــةت، ك ــدي دك ــةر ئافران ــرؤظ لس ــودَى م ــتييا خ ل وآ خؤرس
بــاش و بدةســتظةئينانا وييــة، و كــةرب ذيَظةبوونــا ذ تشــتَى ب زةرةر و ثاشــظةليَدانا وي، و 
ــي تونــدكاري و سســتاهي، زارؤك  ــت ئــةظ ضةنــدة ذى ب دلؤظــاين و حةقــي بيــت، بيَ دظيَ
ذى خــؤدان نةفســةكا تةنــك و رؤهنــة، ظيَجــا نابيــت ئــةو بهيَتــة ترســاندن؛ ضونــي دبيــت 
نةفــس ســةرةدةرييةكا بةرؤظــاذى د طــةل بكــةت، ظيَجــا بــا لظــرَيآ اليــةىَن لبــةر رشينكــرىَن 
بســةر اليةنــآ ترســاندنآ بكةظيــت، ضونــي زارؤك د ظــَي قوناغــَى دا ذ ذيــَى خــوة ثــر ثيَدظــي 

ب لبــةر رشينكــرىَن هةيــة ذ ترســاندىَن)(.

لســةر ب  رذدييــا  بــؤ  زارؤيك  رِائينانــا  لســةركرن؛  كار  بــةردةوام  و  ِرائينــان  و  ِراهَينــان  	 .٤
دةســتظةئينانا رِازيبوونــا خودايــَى مــةزن؛ و ترســا ذ وي و شــةرما ذ وي، و ثشتبةســتنا لســةر 
وي د هةمــي دةمانــدا، هةروةســا رِائينانــا وي لســةر وَى ضةنــدَى كــو هةمــي تشــت يــَى د 
دةســتَى خــودَى دا؛ ئةظــة هةمــي دَى هيَــز و موكوميــَي د ناخــَى ويــدا بجــه هيَليــت، كــو وي 
ــز بيَخــن بةرامبــةري هــةر نةخــؤيش و موســيبةتةكآ، و دآ رِازيبــوون و باوةرييــةىكَ دةنــة  بهيَ

ــت. ــوةش ببي ــا وي ىَث كةيفخ ــت و نةفس ــو دىَل وي ىَث ئارامبي وي ك

لَيزظريــن و دووبارةكــرن؛ ئــةظ هــةردوو ِريَكــة، زانســتَى نــوي و ســةربؤران، طرنطييــا وان د  	 .٥
فرَيكــرىَن و رِاضاندنــا زانينــآ د ناخــَى مرؤظيــدا ســةملاندية)(.

دان و ســتاندن و طةنطةشــة؛ دان و ســتاندن د طــةل زارؤيك دآ هــزرا وي ظةكــةت و دآ  	 .٦
ئاســويَن زانــن و مةعريفــَى بــؤ ظةكــةت، بــةىَل دظيَــت ِريـَـز ل بؤضــوون و كةســايةتييا زارؤيك 
بهيَتةطرتــن، و ب شــيَوةيةىكَ جــوان طوهداريــا وي بكــةي، و ب ئارامــي دان و ســتاندىَن 
ــةل زارؤيك  ــاالك د ط ــةركةفتي و ض ــةكا س ــتاندن ثةيوةنديي ــةي، دا دان و س ــةل وي بك د ط
بدةســتظة بينيــت، كــو د شــياندا هةبيــت ب ِريـَـكا وَى؛ زارؤيك ثــةروةدة بكةيــن و بــةرَى وي 

بدةينــة ِريـَـكا رِاســت)(.

ــدا هةبيــت، كــو بكــرَيا  ــةك د مال ــا طرنطــة ثةرتووكخانةي ــدَى ذى ي ثةرتــووك؛ ذبةرظــَى ضةن 	 .٧
ضاالكيــَن زارؤيك يــَن زانســتي و رِةَوشــةنبريي و ئيــاين بهيَــت، و يــا باشــة ئــةو يــا جوراوجــور 
بيــت - د ناظبــةرا بابةتــَن طوهداريكــرىَن و تةماشــةكرنآ و هذمــاري دا - ، هةروةســا يــا 
ــةكا  ــريؤك ِريَك ــي ض ــت، ضون ــك بهيَ ــريؤكان ثيَ ــةكا ض ــة ذ كوم ــةظ ثةرتووكخانةي ــة ئ طرنط
ــدار د  ــَن ئارمانج ــةك ضريؤك ــتان)(، و طةل ــةك تش ــؤ طةل ــة ب ــط و بكرَيهاتي ــا طرن ثةروةردةيي
ذينةنيطــارا ثيَغةمبــةري  و هةظالــَن وي - خــودَى ذ هةمييــان رازيبيــت - دا هةنــة)(.

تةكنؤلوذيــا ســةردةم و ئاالظــَي فــرَيكاري؛ ئــةو هنــدةك ئاالظــن دبنــة هاريــكار بــؤ بةالظكرنــا  	 .٨
هــزر و بــريان، و بــؤ بنةجهكــرن و نيَزيككرنــا وان بــؤ زارؤيك، هةتاكــو بشــيَت ىتَ بطةهيــت و 
رِامانــَن وان بزانيــت، ذبةركــو ئــةظ هــزر و بــري و ثيَشــةكية، دَى ب ِريَكــةكا جــوان و رِةنطــَن 
ــة  ــيت، و دآ وي بةت ــة رِابكيَش ــةرةظ خوةظ ــو زارؤيك ب ــكرن ك ــة ثيَشكيَش ــةرنجراكيَش هيَن س

دنــاظ رِةوشــةكا دةرؤين يــا طؤنجايــي دا، بــؤ وةرطرتــن و قةبويلكــرىَن)(.
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ــن خؤرســتي؛ ضةنــد ثالــدةرةك يــَى لــدةظ زارؤيك هةيــن؛ ئــةم دشــيَن بــؤ خــوة ب  ثالدةريَ 	 .٩
ــَن  ــرن و ي ــكاري و زارظةك ــاري و هاري ــن، ذ وان: ي ــاي ذَى ببين ــن و مف ــةت وةربطري دةرف
ــن خــوة ئاشــكةرا بكــةت،  ــا ل دةوريَ ــَي؛ زارؤك دشــيَت جيهان ــكا ياري ــا ب ِريَ وةيك وان، ظيَج
ــاي ذ  ــة مف ــياندا هةي ــت، و د ش ــد تيَدطةهي ــةت و كا ضةن ــوة بك ــن خ ــآ ذ هزريَ و دةربرين
ظــَى ببينــن بــؤ ِرؤهنكرنــا رِامانــَن دورســت لــدور ذيــاىَن و طــةردووين، و بــؤ ضاندنــا بهاييــان 
ــرن و ب  ــا تيَبينيك ــي، ظيَج ــاناهي و طؤنجاي ــيَوازةكآ بس ــةذى ب ش ــدا، ئةظ ــَى زارؤكي د ناخ
دةرفــةت وةرطرتنــا هةلويســت و ِرؤيدانــان، ئةطــةر ب شــيَوةيةكآ بــاش هاتنــة ب دةرفــةت 
ــدا ل  ــز د ناخــَى زارؤكي ــةكا بهيَ ــةو دَى كارتيَكرن ــؤ هشــياركرن و ئاراســتةكرىَن)(، ئ ــن ب وةرطرت

دويــظ خــوة رِا هيَليــت.

دوعــا و الظــا؛ دوعــا بةلطةيــَى الوازيــا بةنييــة بةرامبــةر خودايــَى وي، و كــو ئــةو يــَى ثيَدظــي  	.١٠
وييــة و داخــوازا قةنجييــا وي دكــةت، و مســؤطةر خــودَى بةنيــَن خــوة يــَن هاندايــن بــؤ كرنــا 
دوعايــان، و ســوز يــا دايــة وان كــو ئــةو دَى بةرســظا وان دةت، ظيَجــا خــودَى كــةرةم كــر و 
طــؤت: ]َوقـَـاَل َربُُّكــُم اْدُعــويِن أَْســتَِجْب لَُكــْم[ ]غافــر: 60[، ئانكــو: ))و خودايــَي هــة وة  - طــة يل 
عيبادة تكــة ران - طــؤت: هويــن دوعايــان ذ مــن ب تنــَي بكــة ن و عيبــادة يتَ مــن بكــة ن، ئــة ز 
ــة  ــةروةردةكار ىَث بطةهيت ــو ث ــة ك ــن ئاالظان ــا ذ مةزنري ــم((، و دوع دَي د بة رســظا هــة وة  ئيَ
ــاي،  ــكار ئين ــا ب ــةروةدةكاران ي ــن ث ــة؛ مةزنري ــةو ئاالظةك ــي، ئ ــا ثةروةردةي ئارمانجــا خــوة ي
كــو ئــةو ذى ثيَغةمبةريـَـن خــودَى نــة - ســاظ لســةر هةميــان بــن - ثيَخةمــةت خوةرِاطريــَي 
لســةر بــاوةري و تةوحيــدَى، خــودَى كــةرةم دكــةت: ]َوإِْذ قـَـاَل إِبْرَاِهيــُم رَبِّ اْجَعــْل َهــَذا الْبَلـَـَد 
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ــة ر  ــة ى ثيَغة مب ــو - ئ ــو: ))و ت ــم: 35[، ئانك ــاَم[ ]إبراهي ــَد اْلَْصَن ــيَّ أَْن نَْعبُ ــي َوبَِن ــا َواْجُنبِْن آِمًن
ــوِرَى خــوة  ــرى - ثشــتى ك ــَي خــوة ك ــا ذ خوداي ــَي وى دوع ــة  دة م - بة حــَي ئيراهيمــى بك
ــو  ــن ت ــَي م ــؤىت: خوداي ــن - و ط ــى كري ــَي( ئاكنج ــاال )مة كة ه ــكا وى ل نه ــاعيل و دا ي ئيس
ــت، و  ــت بي ــوة ثشرِاس ــَي ذ خ ــت ي ــة يكَ يَل بي ــة ر كة س ــا ه ــرة يكَ تة ن ــة  باذيَ ــَي( بك )مة كة ه
ــؤ زارؤيك ذ  ــرن ب ــا دوعاك ــة ((، ظيَج ــر بك ــان دوي ــتنا صة نة م ــن ذ ثة رس ــايَل م ــن و عة ي ــو م ت

طرنطريــن نيشــانَن ضاكيــَي نــة د ثةروةردةكرنــا ويــدا)(.

ــؤ  ــةت ب ــا دَى دةرف ــةت، ظيَج ــآ دك ــةز ذ زارظةكرن ــوة ح ــتآ خ ــةو ب رسؤش ــرن؛ و ئ زارظةك 	.١١
ــذَى  ــةو ذى دَى نظيَ ــت، ئ ــَى رِاببي ــنظيَذَى مزطةفت ــة - دا ب ِرؤىَل ثيَش ــؤ منوون ــةدان - ب هيَت
كــةت و قؤرئــاىَن خوينيــت، يــان دَى بيتــة طؤتارخويــن، ظيَجــا دَى رِابيتةظــة و دَى ئاخظيــت، 
يــان دَى ب ِرؤىَل ماموســتايي رِابيــت، ظيَجــا دَى واىَن رِشؤظةكــةت و دَى قوتابيــان فرَيكــةت، 
و ئاهــا هوســا، ئــةظ ضةنــدة دَى رِامانــان لــدةظ وي بنةجهكــةت، و دَى ثلــة و قــةدرَى ظــان 

جهــان لــدةظ وي ثاريَزيــت.
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په روه رده كاری

دلَوظــاين و نةرمــي؛ فيَقــي و بةرهةمــَى ثةروةدةكــرىَن يــَى بــاش بدةســتظة ناهيَــت، ئةطــةر  	 .١
نةرمــي د طــةل نةبيــت، داكــو ب دلؤظانيــَى دالن بدةســتظة بينــي، ئةظــة ئةقرةعــَى كــورَى 
حابســيية، يــَى ســةحدكةتة ثيَغةمبــةري  و ئــةو يــَى حةســةن و حوســَن مــايض دكــةت، و 
يــَى دبيَذيــت: مــن دةه زارؤكــَن هةيــن، هةتــا نوكــة مــن كةســةك ذ وان مــايض نةكريــة، ئينــا 
 ثيَغةمبــةري  طــؤت: ))يــَى دلؤظانيــَي ب خةلــيك نةبــةت؛ دلؤظــاين ب وي ناهَيتةبــرن(( )

، و - ســةالت و ســةالمَن خــودَى لســةربن -  دبيَذيــت: ))كةســَي دلؤظــان؛ خــودَى دلؤظانيــَى 
ىَث دبــةت، دلؤظانيــَى ب خةلــيك ئــةردي ببــةن؛ دَى يــَى ل ئةســامنان دلؤظانيــَي ب هــةوة 

بــةت(()(.

بَيهنفرةهــي و لَيبؤريــن؛ و ســةروةرَى مــة  طةهشــتبوو طوثيتــكا ظــى رِةوشــتي، منوونــة ذى  	 .٢
لســةر ظــَى: ئــةوا ئةنــةيَس كــورَى مالــي ظةطوهاســتي، دبيَذيــت: ئــةز د طــةل ثيَغةمبــةرَى 
خــودَى  دضــووم، و عةبايــةكآ نةجــراين د بــةردا بــوو، كــو بةرســنطَن وي د ســتوير بــوون، 
ظيَجــا ئةعرابيــةك طةهشــتآ و ئــةو ب دذواري ب عةبايــَى ويظــة كيَشــا، هةتــا مــن ســةحكرة 
رِةخــآ ســتويَى ثيَغةمبــةري  كــو ذبــةر دذواريــا رِاكيَشــانآ، لفــكا وي عةبايــي شــوينا خــوة 
ــاي. ثــايش طــؤت: ئــةي موحةممــةد فةرمــاىَن بــدة وي مــايَل ل  يــا ىَل دورســتكري و بجــه هيَ
دةظ تــة هــةي هنــدةىكَ بدةنــة مــن، ثيَغةمبــةر  ىَل زظــري و طرنــذى و فةرمانــدا هنــدةكآ 

بدةنــآ)(.

هةروةســا ذ وان تشــتَن طريَدايــي ب بيَهنفرةهيــَي ظــة: ليَبَورينــة، خودايــَى مــةزن كــةرةم دكــةت: 
]ُخــِذ الَْعْفــَو َوأُْمــْر ِبالُْعــرِْف َوأَْعــرِْض َعــِن الَْجاِهلِــَن[ ]األعــراف: 199[، ئانكــو: ))ئــة ى ثيَغة مبة ر 
ــان  ــاك ذ مرؤظ ــن ض ــت و كرياريَ ــت ذ رِة وش ــيان دا بي ــا د ش ــوة - وَي ي ــا خ ــو و ئوممة ت - ت
ــة و ذ  ــؤ وان، دا ئ ــت ب ــة ت بي ــَي ب زة حم ــوازن ي ــتى ذ وان نة خ ــة ن، و وى تش ــل بك قة بوي
ــة ، و  ــت بك ــوايَن هة بي ــاش و كارة يكَ ج ــة كا ب ــة ر طؤتن ــايَن ب ه ــو فة رم ــن، و ت ــة وة  نةرِة ظ ه
تــو ثشــت بــدة  هةظرِكييــا د طــة ل نــة زان و كيَــم فامــان((، و هةتاكــو بيَهنفرةهــي بدةســتظة 
ــة، د  ــدَى كري ــن، و نةهــي ذ وَى ضةن ــؤرة نةب ــو ت ــة ك ــةم هانداين ــةري  ئ ــت؛ ثيَغةمب بهيَ
فةرموودةيــا دورســتدا هاتيــة، زةالمــةيك طؤتــة ثيَغةمبــةري : شــريةتةىكَ ل مــن بكــة، طؤتــآ: 

))تــؤرة نةبــة((، و ضةنديــن جــارا دووبارةكــر و طــؤت: ))تــؤرة نةبــة(( )(.

ســةبر و هــةدار؛ و دظيَــت ثــةروةردةكار خــوة ب رِةَوشــتآ ســةبر و هــةدارَى جــوان بكــةت،  	 .٣
و خــوة دويربيَخيــت ذ لةزكــرىَن، ل دةمــَى ئــةو زارؤكــَن خــوة ثــةروةردة دكــةت و وان 
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ــا مةرةمــَى بكــةت،  ــا ئةنجامــان و بجــه هاتن ــةزَى ل دةركةفتن ــةو ل ــرَي دكــةت، و نابيــت ئ ف
ــدةظ وي ثةيدابيــت، و  ــوون و هةســتكرن ب شكةســتنَى ل ضونــي وي دةمــي دَى ىَب هيظيب

ــة. ــَى ىَب خوارن ــةدار؛ وةيك ِريَظنط ــةروةردةكارَى ىَب ه ث

دادثــةروةري؛ ضونــي ئةطــةر وي ىَب ئةطــةرةىكَ ِرؤهــن هةبيــت، جوداهــي د ناظبــةرا  	 .٤
ــةردوو  ــةرا ه ــبوونا د ناظب ــت و ثيَكخؤش ــرن دَى الوازبي ــر؛ كارتيَك ــدا ك ــَى دي ــةيك و ئيَ كةس
فرَيكارانــدا نامينيــت، و هــةر تشــتةيكَ زومل و زؤرداري تيَــدا هةبيــت، دآ كريَــت و خرابكــةت.

دةســتثايك؛ ثيَدظيــة لســةر دادثــةروةري يــَى رِاســتطؤ و دةســتثاك بيــت د ســةرةدةريكرنا خوة  	 .٥
د طــةل فرَيكارانــدا، دةســتثايك ذ ســالؤخةتَن ثيَغةمبةرانــن، و ئــةو داخوازكــةرةكآ ســةرةكية، 
ــَى  ــة ئةنجام ــدان، و بطةهيت ــة ئةنجام ــك بهيَت ــك و ثيَ ــاش و ِريَ ــيَوةيةىكَ ب ــو كار ب ش هةتاك

خــوة و ســةربكةظيت.

تةقــوا و ترســا ذ خــودَى؛ ضونــي ئــةوَى تةقــوا خــودَى بكــةت، خــودآ دآ وي وةســا ب  	 .٦
ــوا؛ هةظــاىَل ســةركةفتنآ،  ــا تةق ــت، ظيَج ــدا نةكربي ــو وي ض جــاران هــزر تيَ ســةرئيَخيت، ك

ســةرفةرازيَي، ضاكبــووىَن، و بدةســتظة ئينانــا داخوازيــَي يــة د دونيــا و ئاخــرةىتَ دا.

)ئيخــالص(؛ ضونــي ئةطــةر كار بــؤ خــودَى نةبيــت ئــةو دَى بــؤ خــؤدايَن وى هيَتــة زظرانــدن،  	 .٧
و تشــتةك ذ كارَى وي ناطةهيتــَى ذبــي خــوة زةحمةتــدان و مانديبــووىَن.
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زانــي )علــم(؛ ضونــي كــةىَس زانــا دَى يــَى ضــاظ ظةكريبيــت بــؤ نوكــة و ثاشــةرؤذَى،  	 .٨
ــةت. ــراب دك ــوة ذى خ ــةرؤذا خ ــةت، و ثاش ــةرزة دك ــوة ب ــا خ ــةوىَ نوكةيي ــةزاين، ئ ــاذى ن بةرؤظ

كاربنةجهــي؛ دةمــَى ثــةروةردةكار هةمــي تشــتان ددانيتة وي جهــَى بؤ هاتية دةستنيشــانكرن؛  	 .٩
وي دةمــي دَى بةرهةمــَى وي كاري بدةســتظةهيَت، و دَى فيَقيــَي ثةروةردةكــرىَن طةهيــت، 
ــةت، و د  ــدا بك ــَى زارؤكي ــوة د ناخ ــَى خ ــةو جه ــة، ئ ــةروةردةكاري ئةظةي ــةرىكَ ث ــا ئ ظيَج

ــدا ب دةرفــةت وةربطريــت. ــا وي ئاراســتةكرنا زارؤيك و ثةروةردةكرن

باوةريبــوون ب كارَى ثةروةردةيــي؛ ثــةروةردة دانــةكا دةرؤين و رؤحييــة؛ و ئــةوَى بــاوةري  	.١٠
ب ظــَى ضاالكيــَي نةبيــت؛ ئــةو نةشــيَت ظــى جــورَى داىَن ثيَشــكيَش بكــةت)(.

ــز و شــيانَن خــوة بــدةت، دا  ثَيشــظةبرن؛ دظيَــت ثــةروةردةكار طرنطيــَي ب ثيَشــظةبرنا هيَ 	.١١
ــت. ــي رِاببي ــَى ثةروةردةي ــة وي ئاســتَى دشــيَت ب ِرؤىَل خــوة ي بطةهيت
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ستوینا ئێكێ:

باوه ری ئینان ب خودێ...

خؤرســتي و ئةقــل و شــةريعةيت، ئامــاذة ب هةبوونــا خــودَى كريــة، ظيَجا هــةر ضيَكرييــةكآ هةبيت؛ 
ب خؤرســتييا خــوة باوةريــَي ب ضيَكــةرَى خــوة دئينيــت، و ئةقــل ذى ئامــاذَى ىَث دكــةت؛ ضونــي 
ثيَدظيــة ظــان بؤنــةوةران ضيَكــةرةك هةبيــت، و هنديكــة شــةريعةتة؛ هةمــي ئايينــَن ئةســاين، و 
هةبوونــا ئافرانــدةري بنةجــه دكــةت. و بــاوةري ئينانــا ب خــودَى ضــوار تشــتان بخوةظــة دطريــت، 
يــَى ئَيــىَك: هةبوونــا خــودَى، يــَى دوويــَي: بــاوةري ئينــان ب )ربوبيةتــا( وي، كــو ئــةو خودايــة يــَى 
بؤنــةوةران دئافرينيــت و ِرزقــَى وان ددةت و كاريـَـن وان بريَظــة دبــةت، يــَى ســَييَى: بــاوةري ئينــان 
ــَى ضــوارَى:  ــن، ي ــدا وي، و كــو ئــةوي ضــو شــةريك و هةظثشــك نين ــا( وي و تةوحي ب )ئولوهييةت
بــاوةري ئينــان ب نــاظ و ســالؤخةتَن وي، ئةويـَـن كةمــال و جوانيــَي بــؤ وي بنةجــه و تةمــام دكــةن)(، 
ــةر  ــرن لس ــة ثةروةردةك ــةو دَى هيَت ــن، و ئ ــا زارؤيك دةي ــتان نيش ــوار تش ــةر ض ــان ه ــا دَى ظ ظيَج
ــَى  ــات و بناخةي ــتوينة؛ بني ــةظ س ــا وي، و ئ ــا وي و حةزذيَكرن ــةزن رِاطرتن ــودَى و ب م ــينا خ نياس

ســتوينَن دييــة.

بۆچی ئه م وان فێری حه زژێكرنا خودایێ مه زن بكه ین؟!

ضونــي خودايــَى مــةزن ئــةم يــَن ذ نةبوونــآ ئيناينــة هةبوونــآ، و ئافراندنــا مــة يــا رِاســتكري   .١
و قــةدرَى مــة يــَى بســةر طةلــةك ضيَكريــَن خــوة ئيَخســتي، و باشــرين قةنجييــا د طــةل مــة 
كــري - كــو ئــةوذى ئيســامة - ، ثــايش طةلــةك قةنجــي و نيعمةتــَن خــوة يــَن داينــة مــة، بيَــي 
كــو ئــةم ذ هــةذى بــن، و ثــايش ئــةو يــَى ســوزَى ددةتــة مــة دَى مــة بةتــة بةحةشــتآ؛ وةك 
خةالتــةك بــؤ وان كرياريَــن مــة ئةنجامدايــن، كــو ئــةو بخــوة ذى قةنجــي و دانــا وي بــوون، 

ئانكــو دةســتثيَك و دومياهيــَي هــةر ئــةوة يــَى قةنجيــَى دكــةت.

ــةم  ــي و ئاشــكةراييَي دا، و ئ ــن، د نهيَن ــك دب ــاىَن ذ داي ــةت( ذ ظي ــن و )هةيب ــي ِريَزطرت ضون  .٢
ضةنــد د ثيَدظــي وَى ضةنديَينــة زارؤكــَن مــة ِريـَـزَي ل خودايــَى خــوة بطــرن و )هةيبةتــا( وي 
هةبيــت، ل جهــَى كــو ثةيوةندييــا وان يــا ئاظاكــري بيــت لســةر ترســا ذ ســزايَى وي يــان ئــةظ 
ــةو  ــت؛ دَى ئ ــا ئةطــةر ب ظــي شــيَوةي بي ــت، ظيَج ــآ بي ــَى ذ ترســَن جةهنةم ــة بتن ِريَزطرتن
ثةرســتنا ئــةو ئةنجــام ددةن بــؤ وان بيتــة خوةشــيةكا رؤحــي، و دآ د ناظــدا ذيــن و ئــةو دآ وان 

ذ خةلةتيــان ثاريَزيــت.

ــةر  ــتيايي لس ــدي( و راوةس ــاخ و )زيَن ــةردةم س ــَى ه ــة ي ــةو زات ــةزن؛ ئ ــَى م ــي خوداي ضون  .٣
بريَظةبرنــا كاريـَـن بةنيــَن خــوة بيَــي كةســةك وي رِابطريــت، و ئــةوة يــَى هةروهــةر هــةي و 
ــَي و نانظيــت،  ــَى ض نقروســك نائيَن ــةوة ي دَى هةروهــةر مينيــت و ض جــاران نامريــت، و ئ
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ظيَجــا ئــةو يــَى د طــةل وان ل هــةر جهــةىكَ ئــةو ىَل بــن، و ئــةوة يــَى وان دثاريَزيــت و ثــر 
ذ دايبابــَن وان ضاظديَرييــا وان دكــةت، ظيَجــا مــادةم هوســاية؛ طريَدانــا زارؤكان ب وي ظــة 
ــز يــَى هــةي، كــو  و حةزذيَكرنــا وي تشــتةكآ ثيَدظييــة، داكــو بزانــن كــو وان ثشــتةظانةىكَ بهيَ

ئــةوذى خــودَي يــة - يــَى ثاقــذ و بلندبيــت ذ هةمــي كيَاســيان -.

ضونــي ئةطــةر وان حــةز ذ خــودَى كــر؛ دَى حــةز ذ قؤرئــاىَن ذى كــةن، و دَى لســةر نظيَــذَى   .٤
ــةر كارةىكَ  ــةت؛ ه ــَى دك ــةز ذ جواني ــة و ح ــَى جوان ــودَى ي ــةر وان زاين خ ــن، و ئةط د رذدب
ــذ  ــةكار و ثاق ــَن تةوب ــةز ذ كةس ــودَى ح ــةر زاين خ ــدةن، و ئةط ــت دَى ئةنجام ــوان هةبي ج
ــَن ثشتبةســتنَى لســةر خــودَى دكــةن و تةقــوادار..،  ــش، و ي و قةنجيكــةر، خرَيكــةر، هةداركيَ
دكــةت؛ دَى خــوة زةحمــةت دةن، دا ظــان ســالؤخةتان لــدةظ خــوة ثةيدابكــةن، ثيَخةمــةت 
رِازيبــوون و ظيانــا وي و بدةســتظةئينانا ثشــتةظانييا وي، و بةرطريكرنــا ذ وي)(، و ئةطــةر وان 
ــكار  ــةر، زؤردار و خراب ــةر، تةعداك ــوة مةزنك ــر، خ ــن، كاف ــَن خائ ــةز ذ مرؤظ ــودَى ح زاين؛ خ
ــةر  ــةذى ذب ــاش، ئةظ ــالؤخةتان دةنةث ــان س ــوة ذ ظ ــت دَى خ ــياندا بي ــدي د ش ــةت، هن ناك

ــا وي. ــا خــودَى و حــةزا بدةســتظةئينانا رازيبوون حةزذيَكرن

ــة، ئةظــةذى دَى  ــة د طــةل م ــا ويي ــا خــودَى؛ ئانكــو هةســتثيَكرنا هةبوون ــي حةزذيكرن ضون  .٥
بيتــة ئةطــةر ئــةم هةســت ب ئارامــي و ثشراســتي و خوةرِاطريــَى بكةيــن، و نــة قةلــةق و 
دووديل بــؤ مــة ضيَدبيــت، نــة ذى خــةم و كوظــان، و ل ظــرَيآ دَى ســامةتيا نةفــَى و لــةيش 
ــَى:  ــر ذى ذظ ــتا طرنط ــي هيَش ــاين، بةل ــيَن دةرؤين و طي ــت، ذ نةخؤش ــة هيَ ــت مةظ بدةس

ــان)(. ــةه و تاوان ســامةتيية ذ طون
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چاوا زارۆكێن خوه  فێری ڤیان و حه زژێكرنا خودایێ مه زن بكه ین؟

ــدةظ زارؤيك؛  ــاين ل ــَن ئي ــا بابةت ــؤ ضاندن ــة ذؤر ب ــرَيِا بضيت ــرؤظ ت ــَي م ــة ي ــَى ئيَكان دةرطةه  .١
ــن؛  ــتان كةي ــتنآ لســةر هةس ــةم دَى ثشتبةس ــو: ئ ــة )حــي(، ئانك ــتثيَكرىَن ي دةرطةهــَى هةس
ــَن  ــاي ذ دميةن ــوة مف ــؤ خ ــا دَى ب ــة، ظيَج ــةرَى وي ظ ــا زارؤيك ب ضيَك ــا باوةري ــؤ بهيَزكرن ب
رسؤشــتى يــَن دةوروبةريـَـن وي وةرطريــن - وةيك: رؤذ، بــاران، بــا - ، و ب ِريـَـكا وان دَى زارؤيك 
فرَيكةيــن كــو ضيَكــةرةك يــَى هــةي، ظــي طــةردووين ب ريَظةدبــةت، و دَى وي هاندةيــن ئــةو 
ــَن زارؤكان،  ــةر ضاظ ــة ب ــاين بكةين ــةكا ئي ــن؛ بةرضاظك ــوالن كةي ــةت)(، و دآ ثيَك ــيارا بك ثرس
وةســا كــو بشــَن بةلطةيــَن هةبوونــا خــودَى ببينــن، د هــةر تشــتةكآ ئــةو رِشؤظــة دكــةن و 
ــن، دا شــيانَن خــودَى  ــا دَى هةمــي بزاظــَن خــوة كةي ــن)(، ظيَج ل ئاســؤيَن زانســتيدا دخوين
يــَن ثــةردةدِر و كاريَــن وي يــَن جــوان و ِريَــك و ثيَــك بةرضــاظ بكةيــن، وةيك وآ ِريَنيشــاندانا 
خودايــي بــؤ ســةحكرنا دةســتثيَكا ئافرندنــا مرؤظــي، خودايــَى مــةزن كــةرةم دكــةت: ]فَلْيَْنظـُـِر 
اْلِنَْســاُن ِمــمَّ ُخلِــَق[ ]الطــارق: 5[، ئانكــو: ))ظيَجــا ئــة و مرؤظــَي باوة رييــَي ب رِابوونــا ثشــتى 
مــريَن نة ئينــت بــا بــة رَي خــوة بــدة يتَ كايَن ئــة و ذ ض هاتييــة  ئافرانــدن؟((، هةروةســا كــةرةم 
ــِرُوَن[ ]الذاريــات: 21[، ئانكــو: ))د ئافراندنــا نة فســَن هــة وة   ــَا تُبْ دكــةت: ]َويِف أَنُْفِســُكْم أَفَ
ــة ، و  ــة ه بووين ــن ذَي يَب ئاط ــة رَي هوي ــة ، ئ ــودَي هة ن ــيانا خ ــة ر ش ــان ل س ــوة دا نيش ب خ
هويــن نابينــن ووجــة يكَ بــؤ خــوة ذَي وة رناطــرن؟((، هةروةســا ســةحكرنا خارنــا مرؤظــي و كا 
ــِر  ــآ، خــودَى كــةرةم دكــةت: ]فَلْيَْنظُ ضــاوا خــودَى ئــةو ب ضةنديــن قوناغــان ئينايــة هةبوون
اْلِنَْســاُن إِىَل طََعاِمــِه[ ]عبــس: 24[، ئانكــو: ))ظيَجــا بــا مــرؤظ هــزرا خــوة بكــة ت: كانــآ خــودآ 
ضــاوا ئــةو خــوارن دايــة  يــا ئــةو خــوة ىَث رِادطريــت؟((، هةروةســا دياركرنــا شــيانَن خــودَي ب 
ــن دبنــة بةلطــة لســةر هةبوونــا وي، هــةروةيك د  ــكا تةماشــةكرنا د ضيَكريــَن وي دا؛ ئةويَ ِريَ
ــَاِء كَيْــَف رُِفَعــْت *  طؤتنــا خــودَى دا هــايت: ]أَفـَـَا يَْنظـُـُروَن إِىَل اْلِِبــِل كَيْــَف ُخلَِقــْت * َوإِىَل السَّ
َوإِىَل الِْجبَــاِل كَيْــَف نُِصبَــْت * َوإِىَل اْلَرِْض كَيْــَف ُســِطَحْت[ ]الغاشــية: 17 - 20[، ئانكــو: ))ئــة رَي 
مــا كافريَــن درة وثيَكــة ر بــة رَي خــوة نادة نــة  حيَشــرَي: ضــاوا ئــة و ب ظــى رِة نطــَي عة جيَــب 
هاتييــة  ئافرانــدن؟ * ئةســان ضــاوا ب ظــي رِةنطــَي جــوان هاتييــة بلندكــرن * و ضيــا ضــاوا 
هاتينــة ضكانــدن، ظيَجــا ئــةرد ب وان هاتييــة رِاطرتــن؟ * و ئــةرد ضــاوا هاتييــة رِائيَخســن و 
خوةشــكرن((، د شــياندا هةيــة ظــان رِامانــَن مــةزن و ئــةوا د نــاظ وانــدا هــةي ذ جوانييــا د 
ــا وي دا؛ نيَزيــي بريدانكــَن زارؤكان بكةيــن ب  ــا ضيَكــةري و كاربنةجهي ئافرانــدىَن و مةزناهيي
ذيــَن وان يــَن جــودا، ب ِريـَـكا ظــان ِريـَـك و ئاالظــَن نــوي و رؤهنكــةر و جوراوجــور، و ب ِريـَـكا 
ثيَشــكةفن و ئامريةتــَن نــوي و ســةردةم)(، و زارؤك ب خؤرســتييا خــوة، دآ حــةز ذ هــةر زاتــةيك 

كــةت، يــَى ئــةظ تشــتَن مــةزن بــؤ ب ئافرانديــن و بندةســت كريــن.

ــةر  ــة س ــاذَى ددةن ــَن ئام ــالؤخةتَن وي ي ــازة، و س ــَن ت ــودَى ي ــَن خ ــرَيي ناظ ــةم زارؤيك ف ئ  .٢
تةمامــةيت و جوانيــَى بكةيــن، ظيَجــا خودايــَى مــةزن؛ )رةحــان و رةحيم(ــــة ئــةوَي دلؤظانيــا 
وي هةمــي تشــت ظةطرتــن، و ئــةو )عةفو(ــــوة؛ ئــةوَى ل طؤنــةه و خةلةتييــان دبؤريــت، و 
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ئــةو )غةفور(ــــة؛ ئــةوَى ثةضنتــا طؤنةهــان و ب ســتارةكرنا وان د طــةل ليَبؤرينــَى كومكــري، و 
ئــةو )كةريم(ــــة؛ ئــةوَى بيَــي داخــواز ذَى بهيَتةكــرن و يَب ئةطــةر ددةت، و ئــةو )هادي(ــــية؛ 
ئــةوَى بــةرَى بةنيــَن خــوة ددةتــة هةمــي كاريـَـن بــاش و مفــادار، و ئــةو )وةدود(ــــة؛ ئــةوَى 
بةنيــَن وي حــةز ذَى دكــةن و ئــةو ذى حــةز ذ بةنيــَن خــوة دكــةت، ظيَجــا دةمــآ تــة ب ظــي 

شــيَوةي زارؤك فرَيكــر؛ يَب طؤمــان ئةظــة دآ بيتــة هاريــكار لســةر حةزذيَكرنــا خــودَى)(.

ثيَدظيــة ئــةم خــوة دويربيَخــن ذ طؤتنــا: ئةطــةر تــؤ طوهداريــا طؤتنــا مــن نةكــةي؛ خــودآ دآ   .٣
تــة ســزا دةت، ضونــي جوداهــي يــا هــةي د ناظبــةرا فرَيكرنــا زارؤيك كــو خــودَى ســزايَى وي 
كــةيس ددةت يــَى ذ بــن فةرمانــا وي دةردكةظيــت و طؤنةهــان دكــةت، و د ناظبــةرا وآ كــو تــؤ 
هــةردةم ســزايَي خــودَى ب طوهداريكرنــا خوةظــة طريَبــدةي، و تــؤ ب ظــَي ضةنــدَى طةفــا 
ل وي بكــةي، ئةظــا هةنــآ دآ بيتــة ِريَطــر كــو زارؤكآ تــة ب شــيَوةيةكآ كويرتــر هــزر د هيَــز و 
شــيان و مةزناهيــا خــودَى دا بكــةت، و نابيــت ئــةم بــؤ ثةروةردةكرنــا زارؤيك ثشتبةســتنآ لســةر 
طةفكرنــا وي ب ســزايَى خــودَى بكةيــن، بةلــي دظيَــت ئــةم وي فــرَيي حةزذيَكرنــا خــودَى و ب 
مــةزن رِاطرتنــا وي و قةدرطرتنــا وي بكةيــن)(، ظيَجــا نابيــت ئــةم ضــو تشــتان بــؤ خــودَى ثــال 

بدةيــن يــَى كــو كارتيَكــرىَن ل ديتنــا زارؤيك دكــةت بةرامبــةري خودايــَى مــةزن و ىَب كيـَـايس.

دةمــَى زارؤك دبينيــت دايبابــَن وي يــَي نظيَــذَى دكــةن، و ذبــي وَي فةريزةيــَن دي ذى،   .٤
يــان يــَى خــوة ذ تشــتةيكَ حــةرام ددةنــة ثــاش؛ ئــةو طةلــةك جــاران ثرســيارا ئةطــةرَى ظــي 
ــودَى  ــا خ ــكرنا ظيان ــان بةحس ــظا وان دايباب ــة بةرس ــي ثيَدظي ــا وي دةم ــةت، ظيَج كاري دك
و طوهداريكرنــا وي د نــاظ خــوةدا هةلبطريــت، ظيَجــا ئةظــة دَى ضيتــة دبــن جــورَى 
ثةروةردةركرنــا ب ِريـَـكا ضاظليَكــري لســةر ظيانــا خودايــَى مــةزن؛ ضونــي زارؤك دَى ضــاظ ل 
دايبابــَن خــوة كــةت، و هةروةســا ذ وان كاريَــن ظيــاىَن د دلــَن زارؤكانــدا دضينيــت: ئةظةيــة 
ــوادار  ــَن تةق ــوة ي ــَن خ ــؤ بةني ــدا ب ــودَى تيَ ــةوا خ ــن، و ئ ــتآ بكةي ــآ بةحةش ــؤ بةحس ــةم ب ئ

ــك. ــةر و ىَب دومياهي ــَن هةروه ــري، ذ قةنجي بةرهةظك

ــةو  ــي ئ ــت، وي دةم ــان بطةهي ــةرايت و فةريزةي ــا ف ــةيك د رِامان ــتة ذي ــةر زارؤك طةهش ئةط  .٥
ــكار  ــَى مــةزن و دلؤظان ــة ذى فــةرزة، ضونــي خوداي ــةظ حةزذيَكرن ــة فرَيكــرن كــو ئ دَى هيَت
ئــةم يــَن ئافرانديــن و ئــةم ىَب كيَــايس يــَن ضيَكريــن، و رزقــَى مــة يــَي داي، و ئــةم يــَى بســةر 
طةلــةك ضيَكريــَن خــوة ئيَخســتن، و قةنجيــا ئيســامآ يــا د طــةل مــة كــري)(، و دآ نيشــا زارؤيك 
دةيــن كــو هةمــي نيعمــةت و قةنجيــَن ل دةوروبةريـَـن مــة، خــودَى يــَن د طــةل مــة كريــن، 
و دَى نيشــا وي دةيــن: كا دَى ضــاوا سوثاســيا خــودَى كــةت و دَى داخــوازا ثــرَى ذيَكــةت؟ و 

بةحســكرنا ظــان قةنجيــان هانــدةرة بــؤ ظيــان و حةزذيَكــرىَن)(.

دآ وان ئاالظــان نيشــا وي دةيــن، يــَن دبنــة هاريــكار لســةر ب دةســتظةئينانا ظيانــا خــودَى و   .٦
ظيانــا ثيَغةمبــةرَى وي، ذ طؤتــن و كريــار و كاودانــان)(.
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ستوینا دووێ:

باوه ری ئینان ب فریشته یان...

ظــان  فريشــتةيان  ب  ئينــان  بــاوةري 
بــاوةري  دطريــت:  بخوةظــة  تشــتان 
ئينــان ب هةبوونــا وان، بــاوةري ئينــان 
ئــةو  ناظــآ وي زاين، و  يــَن مــة  ب وان 
وان  لــدور  يــَن  دورســت  دةنطؤباســَن 
و ظيانــا وان هاتينــة ظةطَوهاســن، و ذ 
ــن  طرنطرتيــن ِرامانــَي ثةروةردةيــي؛ ئةويَ
ثَيدظيــة د ناخــَى زارؤكيــدا بهَينــة ضانــدن 

ئةظةنــة: فريشــتةيان،  بةرامبــةري 

ئــةم نيشــا وان بدةيــن كــو ئــةو هنــدةك ضيَكرينــة، يــَي ذ ِرؤناهيــَي هاتينــة ئافرانــدن، عائيشــة   .١
- خــودَى دلؤظانيــَى ىَث ببــةت - دبيَذيــت: ثيَغةمبــةرَى خــودَى  طــؤت: »خلقــت املالئكــة من 
نــور، وخلــق الجــان مــن مــارج مــن نــار، وخلــق آدم مــام وصــف لكــم«)(، ئانكــو: )) فريشــتة 
ــة ئافرانــدن، و  ــا ئاطــري هاتين ــَى ذ طؤريي ــة ذى ي ــدن، و ئةجن ــة ئافران ــَي هاتين ــَي ذ ِرؤناهي ي
ئــادةم ذى يــَى ذ وي تشــتي هاتيــة ئافرانــدن، يــَى مــن بــؤ هــةوة ســالؤخةت كــري((. و لدةمــآ 
تــؤ فريشــتةيان بــؤ زارؤيك ســالؤخةت دكــةي؛ بتنــآ ســالؤخةتكرنةكا طشــتي و كــورت بــؤ وان 

بكــة، و نةضــة دنــاظ بةرفرةهيــَن ظــَي ئافرانــدىَن و رسؤشــتآ ويـَـدا.

ئــةم ناظــَن وان فريشــتةيَن ناظــَن وان هاتــن نيشــا زارؤكان بدةيــن، وةيك: جريــل؛ كــو ئــةو ذى   .٢
ئةمــن و دةســتثاكآ فريشــتةيانة و ســةرؤكآ وانــة و ئــةوة يــَى قؤرئــان ئينايــة خــوار، و ميكائيــل؛ 
كــو ئــةوذى هاتيــة رِاســثارتن ب ئينانــة خــوارا بارانــآ، و ئيرسافيــل؛ ئــةو يــَى هاتيــة رِاســثارتن ب 
ثفكرنــا بؤقــَى. و ئــةم نيشــا وان بدةيــن كــو هنــدةك فريشــتة يــَن هةيــن؛ عةرشــآ خــودَى يــَى 
هةلطــريت، و هنــدةك هةنــة دنظيســن، و هندةكــَن دي هةنــة؛ شــوىلَ وان ثاراســتنة، و ذبــي وان.

ئــةم بــؤ وان دياربكةيــن كــو هذمــارا وان طةلــةك يــا مةزنــة، و ذبــي خــودآ كةســةك هذمــارا   .٣
وان نزانيــت، و ئــةو هنــدةك ضيَكرينــة يــَن لســةر وي رسؤشــتى هاتينــة ئافرانــدن، كــو ثةرســتنا 
خــودَى بكــةن و فةرمانــان بجهبينــن، و هــةر فريشــتةيةك يــَى رِاســثارتيية ب ئةركةكيظــة، و 

دظيَــت جيَبةجــَي بكــةت و ثيَطرييــَي ىَث بكــةت.

ثيَدظيــة ئــةم د ناخــَى زارؤيك دا بضينــن كــو فريشــتة تــؤيش طؤنةهــان نابــن و )د مةعســومن(؛   .٤
ئــةو بــةردةوام ثةرســتنا خــودَى دكــةن و سســت و خــاظ و بيَــزار نابــن، و خــوة مــةزن ناكــةن، 
و ئــةو حــةز ذ بــاوةرداران دكــةن و وان بســةر دئيَخــن و دوعــا بــؤ وان دكــةن و وان د ثاريـَـزن، 
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ئــةو ئامــادةي ديوانــَن زكــري دبــن و دويظضوونــا وان كــةن.

دظيَــت ئــةم ظيانــا فريشــتةيان لــدةظ زارؤيك ثةيــدا بكةيــن، ئةظــةذى ب ِريـَـكا تيَطةهاندنــا وان   .٥
بــؤ رسؤشــتآ وان يــَى باشــيَي، و رسؤشــتآ طرنطيثيَدان و رذديــا وان بةرامبــةري بــاوةرداران، ضوني 
ئةظــة دآ رؤحــا )وةالئــآ( و ظيــاىَن ثةيداكــةت، بةرامبــةري ظــان ضيَكريــَن ثــريؤز و قةنــج؛ ذبةركو 
ــاوةرداران دكــةن، و ئــةو مزطينيــَي  ــان بــؤ ب ــرن و دوعاي ئــةو )تةســبيح( و داخــوازا طؤنــةه ذيَ
ــت ب  ــكا رِاس ــةر ِريَ ــر، لس ــن خوةرِاط ــة وان باوةرداريَ ــوةش ددةن ــَن خ ــتَى و مرَيط ب بةحةش
ــاوةرداران ب  ــاوةرداران، و ب ــة ســةر ب ــةو ســةلةواتان ددةن ــاش، و ئ ــن ب ــَي و كاريَ ــا باوةري ئينان
ســةردئيَخن و وان موكــوم دكــةن)(، و ئــةو ثاريَزطــارن لســةر كرياريَــن وان، ضونــي خــودَى وان 
ــاٌت ِمــْن بَــْنِ يََديْــِه  بَ فريَدكــةت بــؤ ثاراســتنا بةنييــان، خودايــَى مــةزن كــةرةم دكــةت: ]لَــُه ُمَعقِّ
َوِمــْن َخلِْفــِه يَْحَفظُونـَـُه ِمــْن أَْمــِر اللَّــِه[ ]الرعــد: 11[، ئانكــو: ))خــودآ هنــدةك فريشــتة هةنــة ل 
دويــظ ئيَــك ب ســةر مرؤظــي دا دئــَن، ل بــةر دةســتآ وى و ل ثشــت وي، ئــةو ب فةرمانــا خــودآ 

وي دثاريَــزن و كرياريَــن وي يــَن بــاش و خــراب د هةذمــرَين((.

ــز و قــةدرَى وان بطريــن، ضونــي ئــةو  بــاوةري ئينــان ب وان؛ وآ ضةنــدآ فةردكــةت ئــةم ريَ  .٦
هنــدةك بةنيــَن خــودَى يــَن ِريَزليَطــريت و ب قــةدرن، ئــةو تشــتَى خــودَى فةرمــاىَن ىَث ل وان 
دكــةت؛ ئــةو ىَب ئةمريــَى ناكــةن، و وَي دكــةن يــا فةرمــان ىَث ل وان هاتيةكــرن، و دظيـَـت ئــةم 

وان ثاقــذ رِابطريــن ذ وان ســالؤخةتَن نــة ذ هــةذى وان.

ــتة ب  ــو فريش ــة، ذبةرك ــةت ب مرؤظيظ ــا تايب ــةر ثاقذي ــن لس ــةم زارؤيك هانبدةي ــت ئ دظيَ  .٧
  ــةرى ــي ذ ثيَغةمب ــورَى عةبدولاه ــرَى ك ــن، جاب ــرؤظ ىَث دئيَش ــَى م ــن ي ــتي دئيَش وي تش
ظةدطوهيَزيــت كــو طؤتيــة: »مــن أَكَل مــن هــِذه الَبقلــِة، الثُّــوِم )وقــاَل مــرًَّة مــن أَكَل البصــَل 
ــنَّ مســجَدنا؛ فــإنَّ املالئِكــَة تتــأذَّى ِمــامَّ يتــأذَّى منــُه بنــو آَدَم«)(،  ــوَم والكــرَّاَث(؛ فــال يقَربَ والثُّ
ــوراد  ــت )و جــارةكآ طــؤت: هــةر كةســآ ثيظــاز، ســري، ق ئانكــو: )) هــةر كــةىَس ســري خواربي
ــَى  ــا مــة نةبيــت، ضونــي فريشــتة ب وي تشــتي دئيَشــن ي ــا نيَزيــي مزطةفت خواربيــت(؛ ب

ــرؤظ ىَث دئيَشــن((. م

د هةبوونــا فريشــتةيان و بــاوةري ئينانــا ب وان طةلــةك حيكمــةت هةنــة، ذ وان ذى: دا   .٨
مــرؤظ بةرفرةهييــا زانينــا خــودَى و مةزناهيــا شــيانا وي و حيكمةتــا وي يــا جــوان و كاربنةجــه 
ــت  ــو دآ زاني ــةت؛ ذبةرك ــَي بك ــت ب تةناهي ــلان هةس ــَى موس ــت. و ذ وان: دا مرؤظ بزاني

ــزن و بســةردئيَخن)(. ــَى وي دثاريَ ــا خــودَى ي ــة ب فةرمان ــدةك ســةرباز هةن هن

ثةيوةنديــا فريشــتةيان ب مةظــة؛ ذ اليــَي ضيَكــرىَن و ئينانــة هةبوونــآ و ضاظديَريكرنــآ ظــة، وي   .٩
هةســتي لــدةظ مرؤظــي ثةيــدا دكــةت، كــو ئــةو يــَى طرنطــة و بهايــَى خــوة يــَى هــةي، و وآ 
هــزرَى رِةد دكــةت، ئــةوا دبيَذيــت مــرؤظ يــَى كيَــم و ىَب بهايــة، ظيَجــا ب ظــَى ضةنــدَى مــرؤظ 
دآ بهايــَى نةفســا خــوة زانيــت، و دَى بزاظــان كــةت كــو خــوة زةحمــةت بــدةت، ثيَخةمــةت 

رِابوونــا ب وي ِرؤىَل مــةزن يــَى ثيَدظيــة ئــةو ىَث رِاببيــت)(.
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ستوینا سێیێ:

باوه ری ئینان ب په رتووكان...

باوةري ئينان ب ثةرتووكان؛ ظان تشتان بخوةظة دطريت:

دظيَــت زارؤك باوةريــَى بينيــت كــو هنــدةك ثةرتــووك هةنــة؛ ذ دةظ خــودَى هاتينــة خــوار،   .١
ئةظــةذى ذ دلؤظانيــا خــودَى يــا مةزنــة لســةر بةنيــَن وي، ضونــي هــةر طــةل و مللةتــةيك؛ 
ــةريعةت و  ــت، ب وان ش ــكا رِاس ــة ِريَ ــةرَى وان بدةت ــوار، دا ب ــة خ ــؤ ئيناي ــا ب ــةك ي ثةرتووك
برياريـَـن د طــةل وان د طؤنجــن، و دَى بــؤ زارؤيك هيَتــة رؤهنكــرن كــو ئينانــة خــوارا ثةرتــووكان 
قةنجيــةكا مةزنــة؛ ضونــي وان ثةرتــووكان، خــودَى و ئاخــرةت و بــايش و خــرايب يــَن بــؤ مــة 

دايــة نياســن.

ــن،  ــَى ىَث بين ــن و باوةري ــت دةربيَخ ــَن وان زاين؛ رِاس ــة ناظ ــَن م ــةم وان ثةرتووك ــت ئ دظيَ  .٢
وةيك موســحةفا ئيراهيمــى، و تةوراتــآ ئــةوا بــؤ موســاي  هاتيــة خــوار، و زةبــؤرآ ئــةوا بــؤ 
ــؤ  ــةوا ب ــآ؛ ئ ــة خــوار، و قؤرئان ــؤ عيســاي  هاتي ــةوا ب ــَى ئ ــة خــوار، و ئنجي داوودي  هاتي

ــوار. ــة خ ــةدي  هاتي موحةمم

ئــةظ ثةرتووكــة؛ ئيَــك يــا دي رِاســت دةردئيَخيــت و نةكــو درِةو دةربيَخيــت، و ض هةظــدذى   .٣
ــِه ِمــَن  ــْنَ يََديْ ــَا بَ ــا لِ قً و بةرهةنطــاري د ناظبــةرا وانــدا نينــة، خــودَى كــةرةم دكــةت: ]ُمَصدِّ
ــة شــاهدةييَي ل ســةر  ــدا هــةي حةقيي ــدي تشــتةكآ تيَ ــدة: 48[، ئانكــو: ))هن ــاِب[ ]املائ الِْكتَ

رِاســتطؤييا وان ثةرتووكــَن بــةري خــوة ددةت و كــو ئــةو ذ نــك خــودَي يــة((.

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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ــت وان دةنطؤباســَن دورســت يــَن دنــاظ ظــان  ــت ئــةم بــؤ زارؤيك دياربكةيــن كــو دظيَ دظيَ  .٤
ثةرتووكانــدا هاتــن ب رِاســت دةربيَخيــت، و ئــةم نيشــا زارؤيك بدةيــن كــو ثةرتووكــَن ئةســاين 
طوهؤريــن يــا كةفتيــة تيَــدا، ضونــي ئــةو بتنــَى د دةمــويك و تايبــةت بــوون، ب خةلــكآ زةمانــآ 

خوةظــة، و خــودَى كةفالةتــا ثاراســتنا وآ نةكريــة وةيك قؤرئــاىَن.

بــاوةري ئينــان كــو قؤرئــان نةســخا ثةرتؤكــَن بــةري خــوة دكــةت، و كاركــرن ب ياســايَن قؤرئاىَن   .٥
فــةرزةكآ ثيَدظييــة هةتــا رؤذا قيامــةىتَ، ظيَجــا ثيَدظيــة ئــةم فةرمانــَن وَي جيَبةجــَي بكةيــن و 
خــوة ذ نةهيــَن وَى دويربيَخــن، و ئــةم وان تشــتَن وَى حــةرام كريــن؛ حــةرام بكةيــن، و ئــةو 
تشــتَن وَى حــةالل كريــن؛ حــةالل بكةيــن، و ئــةم كار ب ئايةتــَن وَى يــَن موحكــةم بكةيــن، و 

باوةريــَي ب ئايةتــَن موتةشــابيه)( بينــن، و ل دةظ تؤخيــب و نيشــاندانَن وَى برِاوةســتن)(.

و ذ وان بابةتــَن طرنــط يــَن دضنــة د بــن 
ثةرتووكانظــة:  ئينانــا ب  بــاوةري  دةرطةهــَى 
بابــةىتَ ثيَدانــة ذبةركرنــا قؤرئــاىَن يــة بــؤ زارؤيك، 
هــةر ذ زارؤكينييــا وي، و ذبةركرنــا قؤرئانــا ثريؤز؛ 
ــَي  ــةثيَدانا زيرةكي ــَن طةش ــن ضاالكي ذ طرنطري
ئةطــةر ب  زارؤيك،  لــدةظ  دهيَتــة هذمارتــن 
بــايش هاتــة بكارئينــان و ثــةروةردةكار شــيا 
ــت،  ــدا بذيني ــَى زارؤكي ــآ د ناخ ــةكآ قؤرئان كةش
ــةم  ــةت ئ ــة دك ــازي م ــريؤز ط ــا ث ــا قؤرئان ظيَج
ئةســانان  و  ئــةرد  ئافراندنــا  د  خــوة  هــزرا 
و  مرؤظــي،  ئافراندنــا  هةروةســا  بكةيــن،  دا 
ئافراندنــا وان تشــتَن ل دوريـَـن مــة..، دا باوةريــا 
مــة تةمــام ببيــت و زانــن و كريــار تيَكــةيل 
هةظــدوو بــن، ئةظجــا ذبةركرنــا قؤرئانــا ثــريؤز 
و تيَطةهشــتنا رِامانــَن وَي و نياســينا وآ؛ مرؤظــي 
دطةهينيتــة قوناغــةكا ثيَشــكةفتي ذ زيرةكييــَي)(، 
كا ضــاوا ئــةو دآ ئةزمانــآ زارؤيك ذى رِائينيــت 
ئةظــةذى  زةالل،  و  رِةوان  ئاخفتنــةكا  لســةر 
خواندنــا  وي ب  ئةزمــاىَن  رِاســتكرنا  ِريَــكا  ب 
قؤرئــاىَن و تةجويــدا وآ، و دآ هةســتَن ئيــاين 
ــرن(  ــة ناظك ــن ديل دهيَن ــن ب كرياريَ ذي )ئةويَ
هيَنــة ثةروةردةكــرن - ذ تــرس و ملكــةيض و 
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خوةشــكاندن و حــةز و نةرمبوونــا ديل و هةســتان -، و دآ زارؤك هيَتــة 
رِائينــان لســةر كارثيَكرنــا ِريَنيشــاندانَن قؤرئانــا ثــريؤز و تؤرةيــَن وَى، د 
هــةر بياظــةيك ذ بياظــَن ذيانــا وي يــَن رؤذانــة دا، و دآ زارؤك هيَتــة 
ثةروةردةكــرن لســةر ذيانــا رِاســتةرِآ و رِةوشــتَي بلنــد، و هةروةســا ذ 
مفايــَن ظــَى ضةنــدَى: ئــةو خــرَيا مةزنــة يــا ذ ئامادةبــوون و كومبوونــا 
وان ل بازنةيــَن ذبةركرنــآ، ذ دةظ خــودَى بدةســت ويظــة دهيَــت،)(.

چاوا دێ حه زا ژبه ركرنا قورئانێ ل ده ڤ زارۆكی په یداكه ین؟

دَى باشــيَن قؤرئــاىَن بــؤ دياركةيــن؛ باشــيَن ذبةركرنــا وآ و خاندنا   .١
 : ــةري ــا ثيَغةمب ــا ب وآ، وةيك طؤتن ــا وآ و كاركرن وآ و فرَيكرن
ــه«)(،   ــوم القيامــة شــفيًعا ألصحاب ــأيت ي ــه ي »اقــرءوا القــرآن فإنَّ
ئانكــو: ))قؤرئانــآ بخوينــن؛ ضونــي رؤذا قيامةتــآ ئــةو دآ بيتــة 
»يقــال   : وي  طؤتنــا  خــوة((،  خؤدانــآ  بــؤ  مةهــدةريض 
نيــا  لصاحــب القــرآن اقــرأ وارتــق ورتــل كــام كنــت ترتــل ف الدُّ
ــو: ))ل رؤذا  ــا«)(، ئانك ــرأ به ــة تق ــر آي ــد آخ ــك عن ــإنَّ منزلت ف
قيامةتــآ دآ هيَتــة طؤتــن بــؤ كةســآ قؤرئــان ذبةركــري؛ بخوينــة 
و بلندبــة و دةنطــآ خــوة ىَث خــوةش بكــة و ب تةرتيــل بخوينــة، 
ــو  ــة ك ــد، بزان ــل د خوان ــَى دا ب تةرتي ــة د دونياي ــةروةيك ت ه
ــَى ل وي  ــة ي ــَى ت ــة و جه ــي؛ ثل ــؤ د خوين ــا ت ــك ئايةت دومياهي
ــرآن  ــرأ الق ــذي يق ــن ال ــل املؤم ــا وي : »مث ــي((، و طؤتن جه
كمثــل األترجــة، ريحهــا طيــب وطعمهــا طيــب، ومثــل املؤمــن 
ــا  ــا وطعمه ــح له ــرة، ال ري ــل التم ــرآن كمث ــرأ الق ــذي ال يق ال
حلــو، ومثــل املنافــق الــذي يقــرأ القــرآن مثــل الريحانــة، ريحهــا 
طيــب وطعمهــا مــر، ومثــل املنافــق الــذي ال يقــرأ القــرآن كمثل 
الحنظلــة، ليــس لهــا ريــح وطعمهــا مــر«)(، ئانكــو: ))مةتــةال وي 
، بيَهنا 

بــاوةردارَى قؤرئــاىَن دخوينيــت؛ وةيك مةتــةال ترنجــَي يــة)(
وآ يــا خوةشــة و تامــا وآ ذى يــا خوةشــة، مةتــةال وي بــاوةردارَي 
قؤرئــاىَن ناخوينيــت، وةيك مةتــةال خورمــآ يــة، بيَهــن نينــة بــةىَل 
تامــا وآ يــا خوةشــة، مةتــةال وي دوِروييــَى )مونافقــَى( قؤرئــاىَن 
ــة و  ــا خوةش ــا وآ ي ــة، بيَهن ــاىَن ي ــةال رح ــت، وةيك مةت دخويني
ــاىَن ناخوينيــت،  ــَى قؤرئ ــة، مةتــةال وي دوِرويي ــا تةعل تامــا وآ ي
ــن ذَى ناهــَن و تامــا وآ  وةيك مةتــةال ثةتريشــؤكآ)( يــة، ض بيَه
ــرآن  ــم الق ــْن تعلَّ ــم َم ــا وي : »خريك ــة(. و طؤتن ــا تةعل ذى ي
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وعلَّمــه«)(، ئانكــو: ))باشــرين كــةس ذ هــةوة؛ ئــةوة يــَى خــوة فــرَيَى قؤرئــاىَن 
ــن  ــان ئين ــدةك منوونةي ــؤ زارؤيك هن ــي ذى فرَيدكــةت((. دآ ب دكــةت و خةل
لســةر طرنطيثيَدانــا ثيَشــيَن )ســةلةفَن( ظــآ ئوممةتــآ ب قؤرئــاىَن، ئةظــة ذى 

مةزنريــن ِريَكــة بــؤ لظاندنــا )هيمةتــآ()(.

دآ ناظــآ وي ل قوتابخانةيــَن قؤرئــاىَن توماركةيــن، يــان خؤلــَن ذبةركرنــا   .٢
قؤرئــاىَن ل مزطةفتــآ، يــان دآ بــؤ ل ماموســتايةيك طةرييَــن؛ وي فــرَيي قؤرئــاىَن 
بكــةت، و دآ ثالــدةِر و خةالتــان بةرهةظكةيــن و دآ كةشــةكآ هةظرِكيــَي د 

ــن)(. ــرَيكاران دا ثةيداكةي ــان ف ــةرا زارؤكان ي ناظب

دةمــآ زارؤك ذ نــوي دةســت ب ذبةركرنــا قؤرئــاىَن دكــةت؛ ثيَدظيــة ئــةم وَي   .٣
ــت،  ــةت و ذَى نةرِةظي ــي كاري بك ــةز ذ ظ ــن، دا ح ــظك بكةي ــةر وي س لب
ــَن  ــي ئايةت ــآ، ضون ــتثيَكا ذبةركرن ــة دةس ــآ بيت ــوزىئ عةما(ي ــا دَى )ج ظيَج
ــَن، ئةظــة ذى دَى  ــت ب دومياهــي ده ــك ثي ــي ب ئيَ ــن و هةم وَي د كورت
ضةســثاندنا وآ د بريدانــكا زارؤيك دا ب ســاناهي ليَكــةت)(، هةروةســا ذبةركــو 
ــرن و  ــوةدا هةلدط ــاظ خ ــَي د ن ــتوينَن باوةري ــورةتن؛ س ــدةك س ــةو هن ئ
بةحــس دكــةن، ظيَجــا دآ بريوبــاوةران رِاســتظةكةت و دآ رِةوشــتان ثاقذكــةت 
و ظةوذيَريــت، بةلــي دآ ســاخلةمي و ســامةتيا زارؤيك ذى ثاريَزيــت، ضوني 
ــَي:  ــة، زيَدةهــي لســةر ظــَى هةمي ــا ثــريؤزة؛ زكــر و روقيةي هنديكــة قؤرئان

ــدة دكــةت. ــا مرؤظــي زيَ ــةو زمــاين رِاســتظةدكةت و رِةوانبيَذي ئ

دظيَــت طرنطــي ب وَى ضةنــدآ بهيَتــةدان؛ دةمــآ زارؤك قؤرئــاىَن دخوينيــت   .٤
يــان ذبــةر دكــةت، رشؤظةكرنــةكا كــورت بــؤ وان ئايةتــان بهيَتةكــرن، 
هةتاكــو رِامانــا ظــان ئايةتــان دل و ئةقــَى زارؤيك ظةكــةت، و بــا كــةس هزر 
ــؤ رشؤظــة  ــان ب ــةم ئايةت ــة وي ئاســتي ئ نةكــةت كــو زارؤك هيَشــتا نةهاتي
بكةيــن، ضونــي زارؤيك هيَــز و شــيانةكا ســةير و عةجيَــب يــا د ذبةركــرن و 

ــةي)(. ــتنَى دا ه تيَطةهش

دآ وي فرَيكةيــن كــو قؤرئــان ضارةســةري )و شــيفا( و دلؤظــاين و بةركةتــة،   .٥
خودايــَى مــةزن كــةرةم دكــةت: ]َونَُنــزُِّل ِمــَن الُْقــرْآِن َمــا ُهــَو ِشــَفاٌء َورَْحَمــٌة 
لِلُْمْؤِمِنــَن [ ]اإلرساء: 82[، ئانكــو: ))ئــةم هنــدةك ئايــةت و ســؤرةتان ذ 
ــاوةران((. و  ــودان ب ــؤ خ ــة ب ــان و دلؤظانين ــوارآ، دةرم ــة خ ــآ دئينين قورئان
هةركةســآ وآ ذبةربكــةت؛ يــان هنــدةك جوزئــَن وَى ذبةربكــةت، دآ شــيَت 
ئــةو بخــوة، دةمــآ نةســاخ دبيــت بخوةظــة بخوينيــت، هةروةســا دآ شــيَت 

ــت. ــةري خــوة ذى ظــة خويني ب كةســَن دةرورب
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ستوینا چوارێ:

باوه ری ئینان ب پێغه مبه ران...

ــَن ذ  ــتييا وان دةنطؤباس ــتطؤييا وان و رِاس ــا ب رِاس ــاوةري ئينان ــةران؛ ب ــان ب ثيَغةمب ــاوةري ئين ب
وان جيَطريبــووي، بخوةظــة دطريــت، و ئةويـَـن مــة ناظــَن وان زاين، هةروةســا كــو خــودَى ئــةو يــَن 
ــا رِةوشــتي و ئةقــي، داكــو ثةيامــا خــودَى  ــا وان ي ــةر جياوازيي ــدا، ذب ــةىتَ وان ــاظ ملل ــذاريت ذن هةلب
ــْم[  َ لَُه ــيِّ ــِه لُِيَب ــاِن َقْوِم ــوٍل إِالَّ ِبلَِس ــْن َرُس ــلَْنا ِم ــا أَْرَس ــةت: ]َوَم ــةرةم دك ــة وان، خــودَى ك بطةهينيت
]إبراهيــم: 4[، ئانكــو: ))و مــة ضــو ثيَغةمبــةر نةهنارتينــة ئةطــةر ب زمانــآ وي مللــةيت نةبيــت يــَي 
مــة بــؤ هنــاريت، دا فةرمــان و بةرنامةيــَي خــودَى بــؤ وان ديــار بكــةت((، ضونــي ئةطــةر ثيَغةمبــةر 
ــةران دا  ــان ثيَغةمب ــةرا ظ ــَي د ناظب ــةم جوداهي ــة ئ ــن، و ثيَدظي ــةو د وي نةدطةهش ــا؛ ئ ــة ب فريش
ــن،  ــدةكان بينــن و كوفــرَى ب هندةكــَن دي بكةي ــآ ب هن ــةم باوةري ــن، ئةظجــا ضيَنابيــت ئ نةكةي
بةلــي دظيـَـت باوةريــَي ب هةميــان بينــن، ضونــي هةمــي ثيَغةمبــةر د ثةيامــا خــوة دا د رِاســتطؤنة، 
كا ضــاوا ئــةو د شــريةتكرنا ئوممةتــا خــوة دا د دلســؤزن، و ئــةو د طةهاندنــا وآ ثةيامــا ئــةو ذ دةظ 
خــودَى دطةهينــن، و د ثاراســتي نــة ذ كرنــا طؤنةهــان، و نةيــا ئــةرك و ثيَدظيــة لســةر مــة ئــةم ذبــي 
شــةريعةتآ دومياهيــك ثيَغةمبــةر كــو ئــةو ذى موحةممــةدة  كار ب ض شــةريعةتَن دي بكةيــن)(، 
ــن ل بةرامبــةري بــاوةري ئينانــا ب ثَيغةمبــةران ثَيدظيــة د ناخــَى  و ذ ِرامانــَي ثةروةردةيــي؛ ئةويَ

زارؤكيــدا بهَينــة ضانــدن ، ئةظةنــة:
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ــةر ذ وان  ــةرةىكَ ه ــةيك دا؛ ثيَغةمب ــةر مللةت ــاظ ه ــودَى دن ــو خ ــرن ك ــة ديارك ــرؤظ بدةت م  .١
هنارتيــة، طــازي وان دكــةت بــؤ عيبادةتــآ خــودَى بتنــَى و كوفــرا ب هةمــي تشــتَن ذبــي وي، 
ــة و د  ــتةِريَنة، ب تةقوان ــاش و رِاس ــتينة، د ب ــت دةرئيَخس ــتطؤنة و رِاس ــي د رِاس ــةو هةم و ئ

ــتثاكن. دةس

ــك  ــا دومياهي ــةر هةت ــةم ثيَغةمب ــةر ذ ئيَك ــان ه ــا وان هةميي ــو طازي ــن ك ــؤ دياربكةي ــةم ب ئ  .٢
ثيَغةمبــةر وةيك ئيَكــة، د بناخةيــَى عيبــادةيت و بنيــاىتَ ويــدا، ئــةو ذى تةوحيــدة، كــو هةمــي 
جوريـَـن ثةرســتنَى بتنــَى بــؤ خــودَى بهيَنةكــرن، دظيَــت مــة بــاوةري ب ظــَى ضةنــدَى هةبيــت، 
ــي وي  ــتةىكَ دي ذب ــةر تش ــرَي ب ه ــةم كوف ــةملينن، و ئ ــوة بس ــن خ ــن و كرياريَ و ب طؤت

بكةيــن يــَي دهيَتــة ثةرســن.

ئــةم حيكمــةت و ئارمانجــَن رِةبــاين )خودايــي( بــؤ دياربكةيــن، د هنارتنــا ثيَغةمبةرانــدا   .٣
ــد و  ــةزن و تةوحي ــَى م ــتنا خوداي ــان ذى؛ ثةرس ــك ذ وان حيكمةت ــو ئيَ ــَن وي ك ــؤ ضيَكري ب
ــكا رِاســت،  ئيَكتاثةريَســيا وييــة، هةروةســا ذ وان؛ هيدايةتــدان و ِريَنشــاندانا مرؤظانــة بــؤ ِريَ
و ذ وان؛ خةلــي فــرَيي كاروباريَــن دينــَى وان و دونيايــا وان بكــةن، و وان ذ تارياتيــَي بــةرةظ 
ِرؤناهيــَي دةربيَخيــت، و ذ وان ذى؛ سةركيَشــيكرنا ئوممةتيَيــة و جيَبةجيكرنــا شــةريعةتآ 

ــازا وان. ــك و ِريب ــا ِريَ ــا وان و دويظضوون ــدا، و ذ وان؛ ضاظليَكرن ــاظ وان ــة دن ــودَى ي خ

ــَن خــوة ددةت،  ــَي ب بةني ــد طرنطي ــة و ضةن ــدَى دلؤظان دا زارؤك بزانيــت كــو خــودَى ضةن  .٤
ذبةركــو ثيَغةمبــةر هنارتينــة دا بــةرَى وان بدةنــة ِريـَـكا خــودَى يــا رِاســت و دورســت، و دا وان 
ئاطةهــدار بكــةت كــو شــوكر و سوثاســييا خــودَى بكــةن لســةر قةنجــي و نيعمةتــَن وي يــَن 
مــةزن، و ظيــان و حةزذيَكرنــا ثيَغةمبــةران، ضونــي ئــةو يــَن رِابــووي ب رِاطةهاندنــا ثةيامــا 
خــودَى و شــريةتكرنا بةنيــَن وي، ضونــي مــرؤظ هنــدي د تيَطةهشــتي و ب ئةقــل و زيــرةك 
ــَى خــوة، ب شــيَوةىكَ طشــتي ب ِريَكخســتنا ئوممــةىتَ  ــَى و ب ئةق ــةو نةشــَن بتن ــن، ئ ذى ب
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رِابــن، وةيك ئوممةتــةكا ثيَكظــة و موكــوم و يةكســان، د طةهشــتنا هــةر خــودان مافــةيك بــؤ 
مــاىَف خــوة، ظيَجــا ثيَغةمبــةر وي تشــتي نيشــا خةلــي ددةن يــَى د مفايــَى وانــدا بيــت، و ئــةو 

تشــتَى د زيانــا وانــدا بيــت، ئــةو وان ذَى ئاطةهــدار دكــةن، و نةهيــا وان ذَى دكــةن)(.

ضاندنــا ظيــان و حةزذيَكرنــا ثيَغةمبــةرَى خــودَى  د ناخــَى زارؤكيــدا؛ دا بشــَن طوهدارييــا   .٥
ــَن  ــا ض ضيَكري ــكا وي بضــن، و وي مــةزن رِاطــرن، و دا حةزذيَكرن ــظ ِريَ وي بكــةن و ب دوي
ــةز ذ  ــَى ح ــةن، ي ــةيس بك ــتينيا وي ك ــةز ذ دوس ــن، و دا ح ــا وي نةئيَخ ــش حةزذيَكرن دي ثيَ
ثيَغةمبــةرَى خــودَى دكــةت ، و دؤذمناهيــا وي كــةىَس دؤذمناهيــا وي دكــةت)(، هةروةســا 
ــا ناظــَى وييــة و ِريَزطرتــن و قةدرطرتنــا وي يــة، لدةمــَى بةحــَى وي  ذ وان تشــتان؛ مةزنكرن
دهيَتةكــرن، و ســةالواتان بدةنــة ســةر وي، و ســالؤخةت و باشــيَن وي ب ريَزظــة وةربطــرن، 
ضونــي ئــةو طةلــةىكَ دلؤظــان و نةرمبــوو)(، و ذ وان ذى؛ مــرؤظ ِريـَـزَي يَل بطريــت ب نزمكرنــا 
دةنطــَى خــوة دةمــَى دضيتــة دةظ طــؤِرَى وي و مزطةفتــا وي، ئةظــة ذى بــؤ وي كــةىَس خودَى 
كــةرةم د طــةل كــرى دا ســةرةدانا مزطةفتــا وي بكــةت، و شــةرةفا رِاوةســتيانا لــدةظ طــؤِرَى 

وي  ب رزقــَى وي كــر بيــت)(.

چاوا دێ زارۆكی فێری حه زژێكرنا پێغه مبه ری d كه ین:

ــةرَى خــوة  ــَى مــةزن حــةز ذ ثيَغةمب ــدَى ثشرِاســت بكةيــن كــو خوداي ــةم وآ ضةن ــة ئ ثيَدظي  .١
دكــةت ، وي ئــةو يــَى هةلبــذاريت و يــَى بســةر هةمــي مرؤظــان ئيَخســتي، و يــا لســةر مــة 
ئــةرك كــري ئــةم حــةز ذَي بكةيــن. هةروةســا ثيَدظيــة ئــةم نيشــا وي بدةيــن كــو حةزذيَكرنــا 
ثيَغةمبــةري ؛ ذ نيشــانَن حةزذيَكرنــا خــودَى يــة، هــةر كــةىَس حــةز ذ ثيَغةمبــةري  كــر؛ 
ــا رِاســت و  ــؤ خــودَى ي ــا وي ب ــةو ذ رِاســتا حــةز ذ خــودَى ذى دكــةت، و حةزذيَكرن ئةظــة ئ

دورســتة)(.

ــاندان و  ــَي؛ ب ِريَنيش ــؤ مرؤظايةتي ــوو ب ــاين ب ــةر دلؤظ ــو ثيَغةمب ــت ك ــريا وي بيني ــرؤظ ب م  .٢
طةهاندنــا ظــي دينــي، و دَى بيتــة دلؤظــاين بــؤ بــاوةرداران؛ ب مةهــدةر و شــةفاعةىتَ ل ِرؤذا 

قيامــةىتَ.

مــرؤظ هنــدةك ثشــكان ذ ذينةنيطــارا ثيَغةمبــةري  يــا ثاقــذ و تــازة بــؤ بخوينيــت، ئةظجــا   .٣
ــا هــةرة  ــري و منوون ــةر و ضاظليَك ــةر ؛ ِريَب ــو ثيَغةمب ــت ك ــرن و زاني ــة فرَيك دَى زارؤك هيَت
بلنــدة، بــؤ هةمــى مرؤظايةتيــَي، و دَى بةحــَى موعجيزيـَـن وي كــةي ، هةروةســا رِةوشــتَى 
ــةري  ــؤزييا وي ل بةرامب ــتةمليَكرى، و دلس ــَن س ــؤ كةس ــتنا وي ب ــةزن و سةرئيَخس ــَي م وي ي
كةســَن هــةذار، و شــريةتَن وي بــؤ مــة ل دور ئيَتيــان، و دلؤظانييــا وي ب كةســَن الواز)(، و 
ــت زمــاىَن مــة يــَى نيَزيــك بيــت بــؤ ئاســتَى ثيَطةهشــتنا زارؤيك، و مــرؤظ بتنــَى بةحــَى  دظيَ
ــايش  ــيَت ب ب ــو بش ــن؛ داك ــَى وي دطؤنج ــتَى ئةق ــةل ئاس ــَى د ط ــةت ي ــؤ بك ــتان ب وان تش
وةربطريــت و تيَبطةهيــت، و دَى د رذدبــن لســةر طوهؤرينــا ئاالظــَن ثيَشكيَشــكرىَن؛ ب 
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ــدا دذيــت  جــورةيك كــو ثيَدظيــايت و داخوازيــَن طةشــةكرنا ظــي ئاســتَى تةمــةىن، يــآ زارؤك تيَ
بةرهــةظ بكــةت. هةروةســا يــا فــةرة رسؤشــتَى جوداهيــَن تاكــة كــةيس و كاودانــَن ذينطةهــا 

ــدا دذيــت بةرضــاظ وةربطريــن)(. ئــةو تيَ

خالــةكا دي يــا طرنــط ئةظةيــة؛ زارؤك ببينيــت كــو دايبــاب و دةوروبةريـَـن وي يــَى ثيَغةمبةري   .٤
مةزندكــةن ، و يــَى ســوننةت و طؤتنــَن وي مةزندكــةن، ئةظــةذى ب رِذديا لســةر ضاظليَكرنا 
وي و ديظضوونــا وي، و ثاراســتنا ســةالوات دانــا لســةر وي  ل هــةر جــارةكا ناظــَى وي هاتــة 
ئينــان. ســلوىكَ دايبابــان يــَي كريــاري و عةمةيل و ِريـَـكا ئةو بكاردئينــن؛ ذ مةزنريــن كارتيَكةريَن 
ثةروةرديَنــة، ظيَجــا دةمــآ بــاب - بــؤ منوونــة - نظيَذيـَـن ســوننةت دكــةت، دآ بيَذيتــة زارؤكــَن 
ــرىَن؛  ــكا ضاظليَك ــا ب ِريَ ــتي ثةروةردةكرن ــر، ب راس ــةظ كارة دك ــةري ذى  ئ ــوة: ثيَغةمب خ
مةزنريــن كارتيَكرنــا هــةي، د مةزنكرنــا دورســت و ثةروةردةكرنــا بريوباوةرييــا ب ســامةت، و 
ثيَغةمبــةر  ضاظليَكــري و منوونــا هــةرة بلنــدة كــو ثيَدظيــة لســةر ثــةروةردةكاران ضــاظ ل 
وي بكــةن و ل دويــظ ِريَــكا وي بضــن، و ب شــيَوةىكَ كريــاري و عةمــةيل و ذيــواري، د طــةل 

زارؤكــَن خــوة ســوننةتا وي جيَبةجــي بكــةن)(.

مــرؤظ هنــدةك فةرموودةيــَن دورســت ب زارؤيك بدةتــة ذبةركــرن؛ ئةويـَـن بةحــَى تةمامــةيت   .٥
ــان  ــان دكــةن، فةرموودةي ــةري  و باشــيا صةحابي ــا ئيســامَى و ســالؤخةتَن ثيَغةمب و جواني
ــا نةفــَى هــةى)(، و د  ــا لســةر بــاوةري و رِةوشــت و ســلويك، و ئاظاكرن كارتيَكرنــةكا مــةزن ي
شــياندا هةيــة هنــدةك بةريكانــة ذى لســةر بهيَنةكــرن، وةســا كــو ئــةو فةرمــوودة د كــورت 
بــن و رِامانــا وان يــا ِرؤهــن و ئاشــكةرا بيــت، و بةحــَى هنــدةك رِةوشــتَن طرنــط بكــةت د 
ظــَى قوناخــَى دا، و ثيَدظيــة ئاالظــَن لبــةر رشينكــرىَن، و خــةالت و ديــاري ذى بهيَنــة بةرضــاظ 

وةرطرتــن.

ــا  ــةري  و مةزنكرن ــةل ثيَغةمب ــةرةدةريكرنا د ط ــدور س ــان ل ــَن صةحابي ــكرنا ضريؤك بةحس  .٦
وي و زاخ و )غريةتــا( وان لســةر وي، تايبــةيت ذى ضريؤكــَن صةحابيــَن بضويــك و زارؤك، 
ــارةيكَ  ــةروةيك ج ــةري ، ه ــا ثيَغةمب ــةر ضاظليَكرن ــا لس ــدور رذدي ــةيس ل ــريؤكا ئةن وةيك ض
دروينــكارةيك )خيــاط( خوارنــةك ضيَكــر و ثيَغةمبــةر  ميَهظــان كــر، ئةنــةس دبيَذيــت: »ئــةز 
ذى د طــةل ثيَغةمبــةري  ضــووم وآ خوارنــآ بخــوةم، ئينــا ثيَغةمبــةري  نانــةكآ ذ جةهــي، 
و ئافكــةك كــو كولنــد و ثرتــَن طؤشــتي تيَــدا بــوون، نيَزيــي مــن كــرن، ئةنــةس دبيَذيــت: مــن 
ــةت، ظيَجــا ئةظــة ذ وآ ِرؤذَى  ــت و دب ــدور ئامــاين دئيني ــدي ل ــَى كولن ــةر  ي ــت ثيَغةمب دي
وةرة ئــةز حــةز ذ كولنــدي دكــةم. ثومامــه ذ ئةنــةيس ظةدطرَييــت: ظيجــا مــن ذى هــةر كولنــد 
ــت  ــَى رذدبي ــةروةردةكار ي ــت ث ــا دظيَ ــرن«)(، ظيَج ــةري  كومدك ــتَن ثيَغةمب ــةر دةس ل ب
لســةر دياركرنــا ظــآ ضةنــدَى كا صةحابيــان - خــودَى ذ هةميــان رازي بيــت - ضةنــد حــةز ذ 
ثيَغةمبــةري  دكــر و خــوة طــؤري وي دكــر، و ئــةو ضريؤكــَن لــدور ظــَى ضةنــدَى هاتــن دَى 

بــؤ زارؤيك ظةطرَييــت)(.
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مــرؤظ وي بةرهةمــَى لســةر ظــآ حــة ذيَكــرىَن دهيَتــة ئاظاكــرن نيشــا وي بــدةت، منوونــة لســةر   .٧
ــةرى  ــيار ذ ثيَغةمب ــةىتَ ثرس ــارةي رؤذا قيام ــةيك دةرب ــة: زةالم ــةيس ي ــوودا ئةن ظــَى ذى؛ فةرم
 كــر و طــؤت: قيامــةت كةنطييــة؟ طــؤت: »مــا تــة ض بــؤ بةرهــةظ كريــة؟« طــؤت: مــن 
ض بةرهــةظ نةكريــة؛ بتنــآ ئــةو نةبيــت، ئــةز حــةز ذ خــودَى و ثيَغةمبــةرَى وي دكــةم، ئينــا 
ثيَغةمبــةري طــؤت: »تــؤ يــَى د طــةل وي يــَى تــؤ حــةز ذَي دكــةي«، ئةنــةس دبيَذيــت: ظيَجــا 
ــا ثيَغةمبــةري  كةيفخــوةش  ئــةم ب تشــتةيك كةيفخــوةش نةبووينــة هنــدي ئــةم ب طؤتن
ــةز حــةز  ــا ئ ــت: ث ــةس دبيَذي ــةي(، ئةن ــؤ حــةز ذَي دك ــَى ت ــَى د طــةل وي ي ــؤ ي ــن: )ت بووي
ــَى  ــةر ظ ــةز ذب ــةي ئ ــا ه ــن هيظي ــةم، و م ــةري دك ــري و عوم ــةري  و ئةبوبةك ذ ثيَغةمب

حةزذيَكرنــا مــن بــؤ وان د طــةل وان بــم، هــةر ضةنــد ئــةز وةيك وان كريــاران نةكــةم)(.

دظيَــت ئــةم هاريكاريــا زارؤيك بكةيــن بــؤ ضيَكرنــا بةرهةمــَن تايبــةت ب حةزذيَكرنــا   .٨
ثيَغةمبــةري ظــة ، وةيك نظيســينا هؤزانــان، ضــريؤكآ، خوتبــة و طؤتــاران. و هاندانــا وان بــؤ 

.)(  ــةري ــا ثيَغةمب ــةىتَ حةزذيَكرن ــدور باب ــودا ل ــودا ج ــركيَن ج ــة و ثيَش ــا بةريكان طرَيِان
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ستوینا پێنجێ:

باوه ری ئینان ب ڕۆژا دویماهیێ...

ــان ب  ــاوةري ئين ــآ«؛ ظــان تشــتان بخوةظــة دطريــت: ب ــآ »قيامةت ــان ب ِرؤذا دومياهي ــاوةري ئين ب
ــَى  ــتي ذيي ــآ. و ثش ــتآ و جةهنةم ــآ، بةحةش ــرا صريات ــآ، ث ــزا و خةالتكرن ــينآ، س ــآ، ليَرثس ــرىَن، رِابوون م
ــيَوةكآ  ــة، ب ش ــةىتَ ظ ــي ب ِرؤذا قيام ــَن طريَداي ــدةك بابةت ــؤ هن ــتنا زارؤيك ب ــآ، تيَطةهش فامابوون
بةرضــاظ وةرارآ دكــةت، بــةىَل بــةري ظــَى؛ يــا بــاش ئــةوة ئاخفتنــا لــدور وآ ب كــوريت و كيَمــي بيــت، 
ظيَجــا هةمــا بتنــآ دَى بــؤ زارؤيك دةينــة دياركــرن كــو ذيانــةكا دي ذى يــا هــةي، و خــودآ بةحةشــت 

ــكاران)(. ــؤ خراب ــةم ذى ب ــاوةرداران ئاظاكــري، جةهن ــؤ ب ــا ب ي

ِرؤذا  لدور  ضاندن  بهَينة  دا  زارؤكي  ناخَى  د  ثَيدظية  ئةوَين  ثةروةردةيي؛  ِرامانَين  طرنطترين  ذ  و 
قيامةتَى؛ ئةظةنة:

ثيَدظيــة زارؤك بزانيــت؛ ل ِرؤذا قيامةتــآ   .١
خودايــَى مــةزن دآ وان ذ مرنــآ ســاخكةت؛ 
ــن وان د  ــوة؛ ئةويَ ــن خ ــَى كرياريَ دا جزاي
دونيايــَى دا ئةنجامدايــن ببينــن، ظيَجــا 
ئةطــةر بــايش كربــن؛ دآ باشــيَي بينــن، 
ئةطــةر خــرايب ذى كربــن؛ دآ ب خــرايب 

بةرســظا وان هيَتــةدان.

زارؤك بزانيــت؛ خودايــَى مــةزن د ظــَى   .٢
ِرؤذَى دا، دآ بةحةشــتآ بةرهةظكــةت، ماال 
ــَي و هةروهــةر  ــآ و بةختةوةري قةدرطرتن
ــدا مــاىَن، خودايــَى مــةزن يــا ئافرانــدي؛  تيَ
دا بةنيــَن خــوة يــَن بــاوةردار ىَث خــةالت 
ــا  ــدي و ي ــا ئافران ــةم ذى ي بكــةت. جةهن
ــؤ كافــران، و ئةظــة دآ ب  بةرهةظكــري ب
ــكا لبةررشنكــرىَن بيــت، بــؤ نيعمــةت و  ِريَ
ــؤ  ــودَى ب ــةوا خ ــتآ، و ئ ــَن بةحةش قةنجي

ــدا بةرهةظكــري. ــاوةرداران تيَ ب

ــرن  ــدور م ــةل زارؤيك ل ــا د ط هةظثةيظين  .٣
و ئاخرةتــآ، ب ِريَكــةكا نــازك و جــوان كــو 
دلؤظانيــا خــودَى و هةروةســا ليَبورينــا 
ــو  ــت؛ هةتاك ــدا دياربي ــان تيَ ــؤ بةني وي ب
هزريـَـن بيَزاركــةر لســةر زارؤيك زاَل نةبن)(، 
ــة ئةظــَى طريَبدةيــن ب  و د شــياندا هةي
هةمــي بونةوةريَــن زيَنديظــة؛ ئةويَــن 
ب هةمــان قوناخــدا دةربازدبــن، بــةىَل 
ــو  ــرن، ك ــة جوداك ــرؤظ ب وَى دهيَت ــا م ث
خــودَى ئــةو يــَى جوداكــري ب )تةكليفَى( 
و بَونــةوةر يــَن بــؤ بندةســتكرين، و ســوزا 

ــَى. ــا داي ســزا و خةالتكــرىَن ي
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ــزا  ــة زؤرداري ىَب س ــةت، ن ــَى ناك ــدايَن ب زَورداري ــودَى دانثيَ ــو خ ــةت ك ــؤ دياربك ــرؤظ ب م  .٤
ــةكار و  ــةىَس ضاك ــةت، و ك ــةرزة دك ــرن ب ــةىَس زؤري يَل هاتيةك ــاىَف ك ــة ذى م ــت، و ن دهيَلي
ــدةك  ــن، هن ــَى دا دبين ــا دونياي ــَى د ذيان ــةم ي ــت، ئ ــةالت ناهيَلي ــرَي و خ ــى خ ــكار بيَ قةنجي
كــةس يــَى ب زؤرداريــَى دذيــن و يــَى لســةر وَى زؤرداريــَي دمــرن، ظيَجــا ذبــةر ظــَى ضةنــدَى 
ذى ثيَدظيــة ذبــي ظــَي ذيانــا ئــةم تيَــدا دذيــن، ذيانــةكا ديــر هةبيــت، ضاكــةكار تيَــدا بهيَتــة 

ــاىَف خــوة. ــة م ــة ســزادان، و هــةر كةســةك بطةهيت ــكار بهيَت خةالتكــرن، و خراب

ستوینا شه شێ:

باوه ری ئینان ب قه ده رێ...

بــاوةري ئينــان ب قــةدةرَى؛ ظــان تشــتان بخوةظــة دطريــت: بــاوةري ئينــان ب كامــي و تةمامةتيــا 
زانينــا خــودَى ،و نظيســينا وي، و شــيانا وي، و ئافراندنــا وي، و حــةز و ظيانــا وي، و زارؤك نةشــيَت 
ــن  ــا دبين ــدةك زان ــت، و هن ــةدةرَى بطةهي ــةزا و ق ــَي دا د ق ــَى زارؤكيني ــك ي ــم و بضوي ــةكآ كيَ د ذي
ــَن قــةدةرَى ناطةهيــت)(، بــةىَل  ــَى نــةه ســاليَى؛ زارؤك ب ض رِةنطــان د رِامان ــا نيَزيــي ذي كــو هةت
ضةنــد ِرامانةكــَي ثةروةردةيــي لــدور دةرطةهــَى قــةزا و قــةدةرَى هةنــة؛ ثَيدظيــى د ناخــَى زارؤيك 

دا بهَينــة ضانــدن، ذ وان ذى:

بناخــة د ظــي دةرطةهــي دا؛ ئــةو فةرموودةيــة يــا ئةبــو عةبــاس عةبدولاهــآ كــورَى عةبــايس   .١
ظةدطرَييــت، طــؤت: ِرؤذةكآ ئــةز ل ثشــت ثيَغةمــةري بــووم ، طــؤت: »يــا غــالم، إين أُعلمــك 
ــه، وإذا  ــأَل الل ــأَلت فاس ــك، إذا س ــده تجاه ــه تج ــظ الل ــك، احف ــه يحفظ ــظ الل ــامت: احف كل
اســتعنت فاســتعن باللــه، واعلــم أن األُمــة لــو اجتمعــت عــىل أَن ينفعـــوك بــيء، مل ينفعــوك 
إال بــيء قــد كتبــه اللــه لــك، وإن اجتمعــوا عــىل أن يــروك بــيء، مل يــروك إال بــيء قــد 
كتبــه اللــه عليــك، رفعــت األقــالم وجفــت الصحــف«)(، و د ريوايةتــةكا ديــدا هاتيــة: »احفــظ 
اللــه تجــده أَمامــك، تعــرف إىل اللــه ف الرخــاء يعرفــك فـــي الشــدة، واعلــم أَن مــا أَخطــأَك 
ــم أَن النــرص مــع الصــرب، وأن الفــرج  ــك، واعل ــك مل يكــن ليخطئ ــا أَصاب ــك، وم مل يكــن ليصيب
ــا  ــان نيش ــدةك ثةيظ ــةز دآ هن ــو؛ ئ ــو: ))طةنج ــرا«)(، ، ئانك ــِر ي ــع الع ــرب، وأن م ــع الك م
ــودآ ذى  ــنوران - خ ــا وان س ــنوريَن وي و نةبةزاندن ــتنا س ــزة - ب ثاراس ــودآ بثاريَ ــة دةم: خ ت
دآ تــة ثاريَزيــت، خــودآ بثاريَــزة؛ دآ بينــي يــَى ل بةرامبــةري تــة، ئةطــةر تــة داخــوازةك كــر؛ 
ــَي ذ خــودآ بكــة، و  ــآ كــر؛ داخــوازا هاريكاري ذ خــودآ بخــوازة، ئةطــةر تــة داخــوازا هاريكاري
بزانــة ئةطــةر دونيــا هةمــي كومبــن دا باشــيةكآ بطةهيننــة تــة، ئــةو نةشــَن بطةهيننــة تــة، 
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ئةطــةر خــودَى بــؤ تــة نــة نظيَســيبيت، و ئةطــةر هةمــي كومبــن دا خرابيــةكآ بطةهيننــة تــة، 
ئــةو نةشــَن بطةهيننــة تــة، ئةطــةر خــودَى لســةر تــة نةنظيَســيبيت، ثيَنــؤس هاتنــة رِاكــرن 
ــي  ــزة؛ دَى بين ــودَى بثاريَ ــة: ))خ ــدا هاتي ــتنةكا دي ــن((. و د ظةطوهاس ــك بووي ــةز هش و كاغ
ــة د بةرتةنطــي و  ــَي دا خــودَى بنياســة؛ خــودآ دآ ت ــة، د بةرفرةهي ــةري ت ــَى ل بةرامب ــةو ي ئ
تةنطاظيــَي دا نياســيت، و دآ د هــةوارا تــة هيَــت، و بزانــة كــو ئــةو تشــتآ نةطةهشــتيية تــة؛ 
نةدبــوو بطةهيتــة تــة، و ئــةوآ طةهشــتية تــة؛ نةدبــوو نةطةهيتــة تــة، بزانــة كــو ســةركةفن يا 
د طــةل بيَهنفرةهيــَي يــة، و دةركةفتنــا ذ تةنطاظيــان ذى، يــا ل وي دةمــي يــَي تةنطاظي دذوار 
دبيــت، و ثشــتي نةخوةشــيَي خوةشــيية((، ئــةظ فةرموودةيــا نةبــةوي يــا ثــريؤز؛ ب كانيكــةكا 
ــت، كــو ثيَغةمبــةرَي  ثةروةردةيــي دهيَتــة هذمارتــن، ذ ضةنديــن ِريَنيشــاندانَن بــاش ثيَكدهيَ
ــرن و  ــداىَن ب ثةروةدةرك ــةت طرنطي ــوة كرينــة، ثيَخةم ــا خ ــتظي ئاراســتةي ئوممةت خوةش

مةزنكرنــا زارؤكان، لســةر بريوباوةرييــا ب ســامةت و دورســت)(.

بناخــة ئــةوة مــرؤظ د ظــآ قوناخــآ دا بةحســآ قــةزا و قــةدةرَى بــؤ زارؤيك نةكــةت، و نةضيتــة   .٢
د نــاظ ظــي بابــةيت دا، ئــةوا د شــياندا هــةي مــرؤظ د ظــي دةرطةهــي دا بطةهينيتــة زارؤيك؛ 
ِرؤهنكرنــا زانينــا خــودَى يــا بوريية)ســابق(، و هيَــز و شــيانَن وي و كــو ئــةوي ب زانينــا خــوة 
ئــةم يــَن دورثيَــض كريــن، و هةروةســا ِرؤهنكرنــا ئافراندنــا وي و حــةز و ظيانــا وي، د طــةل 
ــن ئــةو ب حــةزا  بنةجهكرنــا ئازاديــا مرؤظــي، و كــو ئــةو ب تةمامــي يــَى بةرثرســة ذ كرياريَ
ــةو  ــن ئ ــةر وان كرياريَ ــزادان لس ــان س ــرن ي ــة خةالتك ــة بهيَت ــاىَف ويي ــو م ــةت، و ك ــوة دك خ
دكــةت، ئــةظ ِرؤهنكرنــة هةمــي ذى دَى ب شــيَوةىكَ كــورت بيــت، بــةىَل ئةطــةر ظــي بابــةيت 
ئةقــَى زارؤيك مذويــل كــر و لســةر زاَل بــوو؛ وي دةمــي ثيَدظيــة ثــةروةردةكار هنــدي بشــيَت 
و د شــياندا هةبيــت، ب شــيَوةىكَ ب ســاناهي بــؤ ِرؤهــن بكــةت، كــو ئةقــَى وي تيَبطةهيــت 

و وةربطريــت.

مــرؤظ زارؤيك وةســا ثــةروةردة بكــةت كــو داخوازيــَن خــوة بتنــآ ذ خــودَى بكــةت، و ذبــي وي   .٣
داخــوازَى ذ كــةىَس دي نةكــةت، و داخــوازا هاريكاريــَي ذ وي بتنــَى بخوازيــت، ضونــي دوعــا 
بتنــآ ذ خــودآ دهيَتةكــرن، و دظيَــت ئــةو بهيَتــة فرَيكــرن كــو ثشــتطةرمي و ثشتبةســن لســةر 

خــودَى دهيَتةكــرن، و لســةر قــةزا و قــةدةرا خــودَى، فــرَيي ســةبر و هــةدارَى ببيــت.

دظيـَـت ئــةم نيشــا زارؤيك بدةيــن كــو خــودَى خــرَي و باشــييا وي دظيَــت، و ئــةو يــَى ل هيظيــا   .٤
ــدَى ذى؛ نةفســا وي  ــةر ظــَى ضةن ــن خــودَى، ذب ــايَن دا، د طــةل قةدةريَ ــةيك د ظــَى ذي ذظان
بةرتةنــط نابيــت و تــؤرة نابيــت، و ب نةفســةكا رِازي ب قــةزا و قــةدةرا خــودَى، دآ رويــروي 
تةنطاظــي و نةخوةشــيان بيــت، ئــةو يــَى ثشرِاســتة كــو: ]لَــْن يُِصيَبَنــا إِالَّ َمــا كََتــَب اللَّــُه لََنــا[ 
]التوبــة: 51[، ئانكــو: ))ب رِاســتي ضــو بــةال و ئاتــاف مــة ناهنطيَظــن ئــةو نةبــن يــَن خــودَى 

بــؤ مــة نظيَســن((.
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ــت دَى وَي  ــت ئــةو بزانيــت كــو خــودَى يــة هةمــي كاران ب ِريَظةدبــةت، و يــا وي بظيَ دظيَ  .٥
ــا د مولــَى خــوةدا هــةي،  كــةت و هةلبذيَريــت، ضونــي وي مــاىَف ســةرةدةريكرنةكا رِةهــا ي
ئــةظ زانينــة ذى لــدةظ زارؤيك دَى سةركيَشــيت بــؤ ثــر طريَدانــا وي ب ضيَكــةرَي ويظــة، و 
بــؤ هنــدآ ئــةو ثــر بــةرةظ ويظــة بضيــت، ثشــتي هنطــي ئــةو هيظــي و دوعــا و داخوازيــَن 

خــوة ذ وي بكــةت و بتنــَى هيظــي ب وي هةبيــت.

بــاوةري ئينــان ب ظــَي ســتوينَي؛ دَى وةكهةظــي و ثشرِاســتيي و ئارامييــا ديل د ناخــَى زارؤيك   .٦
ــت  دا ثةيداكــةت، ضونــي دةمــَى بــاوةردار هةســت ثيَدكــةت؛ هــةر تشــتآ بســةرَى وي دهيَ
ذ بــايش و خرابيــان، ئــةو بــؤ وي خــرَي و باشــيية، و ض خرابيــَن رِةهــا نينــن، ئةظــا هــةىَن دَى 
وةل وي كــةت ئــةو د ناخــَى خــوةدا هةســت ب ثشرِاســتي و بنةجهيــا نةفــَي بكــةت، ئةظــة 
ذى دَى ئيَــكا هنــد ذ وي ضيَكــةت ئــةو ب ســنطةكآ بةرفــرةه رويــروي ئاريشــة و نةخــوةيش و 
خةمــَن خــوة ببيــت، ذبةركــو ئةظــة قــةزا و قــةدةرا خــودَى بــوو، ظيَجــا دَى كارَي خــوة هيَليتة 
ب هيظييــا خــودَى ظــة، و دَى ب دلــةىكَ ئــارام و ســةروبةرةكآ تةنــا ذيــت)(، ظيَجــا هةركــةىَس 
ــآ  ــة لدةم ــت، و ن ــط دبي ــة بيَهنتةن ــت، و ن ــارام دبي ــة نةئ ــا؛ ن ــةدةرا خــودَى ئين ــاوةري ب ق ب
ــةدةرا  ــي دَى خــوة بدةســت ق ــت، بةل ــؤرة دبي ــان ذى ت موســيبةت و هاتنةخــوارا تةنطاظيي
خــودَى ظــة بــةردةت، و دَى بــؤ خــوة بخــرَي حســيَب كــةت، لــدةظ خــودَى، و ئيَكســةر دةمــَى 
اِبِريــَن *  ِ الصَّ موســيبةت بســةردا دهيَــت، دَى بــريا وي ل طؤتنــا خودايــَى مــةزن هيـَـت: ]َوبَــرِّ
ــَواٌت ِمــْن  ــِه َوإِنَّــا إِلَْيــِه َراِجُعــوَن * أُولَِئــَك َعلَْيِهــْم َصلَ الَِّذيــَن إَِذا أََصابَْتُهــْم ُمِصيَبــٌة َقالُــوا إِنَّــا لِلَّ
َربِِّهــْم َوَرْحَمــٌة َوأُولَِئــَك ُهــُم الُْمْهَتــُدوَن[ ]البقــرة: 155 - 157[، ئانكــو: ))تــؤ - ئــةي ثيَغةمبــةر 
- مزطينيــَي ب وي تشــتَي كةيــف و خوةشــييا دومياهيــَي ل دونيايــَي و ئاخرةتــآ دطةهينيــت، 
بــدة وان يــَن بيَنفرةهييــَي ل ســةر ظــآ ضةنــدآ دكــةن * ذ ســالؤخةتَن ظــان بيَنفرةهــان ئــةوة 
ئةطــةر نةخوةشــييةك طةهشــتآ ئــةو دبيَــذن: ئــةم بةنيــَن خوديَينــة و ملــكآ وينــة، ئــةوة مــة 
ب ِريَظــة دبــةت و يــا وي بظيَــت ئــةو د طــةل مــة دكــةت، و ئــةم ب مرنــآ ثــايش رابوونــا بــؤ 
جزادانــآ دآ زظرينــة نيــك وي * ئــةو بيَنفرةهــَن هــة مــةدح و دلؤظانيــةكا مــةزن ذ خــودآ بــؤ 

وان هةيــة، و ئــةو ئــةون يــَن ل ســةر ِريَــكا رِاســت((.

ــن  ــةي؛ ئةويَ ــان بك ــريؤك و ظةطرَيان ــدةك ذ وان ض ــَى هن ــؤ زارؤيك بةح ــة ب ــياندا هةي د ش  .٧
خودانــَن وان تيَــدا بخــةم كةفتــي، ذبــةر وَى موســيبةتا خــودَى ئينايــة ســةرَى وي و د قــةدةرا 
ــييا وان  ــرَي و باش ــةدةرَى خ ــَي ق ــودَى ب ظ ــة خ ــؤ دياربووي ــي ب ــتي هنط ــي، ثش ــدا نظيَ وي

ــوون. ــريآ ض ــةرةظ باش ــيبةىتَ ب ــتي وَى موس ــن وان ثش ــو كاودان و كاريَ ــوو؛ ذبةرك ظياب

بــاوةري ئينــان ب قــةدةرَى، د ظــَى ضةنــدَى دا دهيَتــة كورتكــرن: بــاوةري ئينــان كــو خــودَى   .٨
ب هــةر تشــتةيك يــَى زانايــة؛ ب بةرفرةهــي و هويراتيــا وي تشــتي ظــة، و وي ئــةو تشــتآ وي 
بــةري هنطــي زانــن ىَث هــةي ذ قــةدةرا بونــةوةران هةتــا رؤذا قيامــةىتَ يــَى د دةثــآ ثاراســتي 
)اللــوح املحفــوظ( دا نظيَــي، و ض بونــةوةر و ض تشــت نةشــَن كارةيك بكــةن، ئةطــةر حــةز 

و ظيــان و ئافراندنــا خــودَى لســةر نةبيــت.
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خودايــَى مــةزن زارؤك وةســا يــَى ئافرانــدي ئــةو 
ــدَى  ــةت وَى ضةن ــةت؛ ثيَخةم ــياركرنآ دك ــةز ذ ثرس ح
ئــةو ئةقــَى خــوة ب ِريـَـذةكا هــةرة مــةزن ثِربكــةت ذ 
تيَطــةه و ثيَزانينــان، قوناخــا زارؤكينيــَي ذى ب قوناخــا 
ــا  ــة ثري ــو نيَزيك ــن، ذبةرك ــة هذمارت ــياركرنآ دهيَت ثرس
وآ ئاخفتنــا زارؤك دكــةت؛ ثرســيارن)(، ضونــي زارؤك 
ــتَن  ــتةيك ذ وان تش ــةو تش ــةن ئ ــت ثيَدك ــا هةس وةس
ل دةوروبةريَــن وان هةيــن نزانــن، و ذبةركــو نةزانــن 
ــدي  ــةن هن ــان دك ــةو بزاظ ــت؛ ئ ــةم دئيني ــآ بةره ترس
هيَــز د وانــدا هةيــة فرَيبــن، ظيَجــا دَى بينــن زارؤىكَ ىَس 
ســايل؛ هــةر ِرؤذ ب دةهــان ثرســان ئاراســتةي دايبــاب 
و خؤشــك و برايــَن خــوة يــَن مــةزن دكــةت، و طومــان 
ــةن، و  ــرىَن ل وي دك ــظَن وان كارتيَك ــة بةرس ــدا نين تيَ
وي ذ رِةوشــةكآ بــؤ رِةوشــةكا دي ظةدطوهيَــزن؛ ب 
بةلطةيــَى طوهؤرينــا شــيَوازَى وان ثــرس و بابةتــَن 
جهــَى ثرســياركرىَن ب شــيَوةيةىكَ بــةردةوام)(، بــةردةوام 
دَى هنــدةك ثةيظــان ذَى طوهليَبــي، وةيك: بــؤيض؟ 
جهــَى وي ل كيظةيــة؟ ضــاوا ضيَبــوو؟ ذ كيظــة هاتيــة؟ 
ــؤ دزاين؟ وي  ــةرآ ت ــة )مــا هــو( )مــا هــي(؟ ئ ــةو ضي ئ
دظيَــت هــةر تشــتةىكَ ميَشــَي وي مذويــل دكــةت 
ــَن  ــت؛ ي ــتان بطةهي ــةت د وان تش ــةز دك ــت، ح بزاني
ئــةو دبينيــت و طوهليَدبيــت، بةلــي د بةرســظَى 
بطةهيــت، دبيــت ذى تيَنةطةهيــت، و دبيــت بــؤ 
بةرســظآ بــؤ دةمــةكآ بــاش بيَدةنــط بيــت؛ دبيــت ذى 

ــت)(. ــط نةبي بيَدةن
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زارؤك ب وَى دهيَتة جوداكرن؛ وي حةزا زانينَى يا هةي، و بةلي ئةظة ل دويظ وَى ذينطةها ئةو 
تيَدا دذيت زيَدة ببيت، و ل دويظ وان دةليظةيَن بؤ وي دهيَنة ثيَش، ذبةر ظَى ضةندَى ذى؛ ئةم 
دَى هشك و مةندةهؤش بن؛ ئةطةر هةظبةركرنةكآ بكةين د ناظبةرا وان ثرسياريَن مة د زارؤكينيا 
زانستي، و  ثيَشكةفتنا  و  ئةو ئةظرو دكةن، ذبةر جياوازييا دةمي و جهي  ثرسياريَن  خوةدا دكرن و 
طومان تيَدا نينة كو ئةو شيَواز و ستايَى ثةروةردةكار د ثةروةردةكرىَن دا بكاردئينن؛ ب شيَوةىكَ ِرؤهن 
ئةو  ظيَجا  دكةت،  وان  كيَمبوونا  يان  زارؤيك  ثرسياريَن  دياردا  بةرفرةهبوونا  لسةر  كارتيَكرىَن  زةالل  و 
ثةروةردةكارَى ِريََى خوةشدكةت و دةرفةىتَ ددةتة زارؤيك و ب كةيفخوةيش ثيَشوازيَي ل وان ثرسياران 
دكةت يَن زارؤك دكةت؛ دَى ضيتة دناظ كويراتيا ناخَى واندا، بةىَل ئةوَى ثرسياريَن وان وةرنةطريت و 
رِةد دكةت، يان ب قيذي و هةوارييان بةرسظا وان ددةت؛ ئةو نابينيت كةسةك ثرسياران ذَى بكةت)(، 
هةر ضةندة ئةم هةمي د هةظرِاينة؛ كو نة يا دورستة و د بةرذةوةنديَي دا ذى نينة زارؤك بسةر 
هةمي تشتان هةلببيت و بزانيت، بةىَل هةروةسا يا طرنطة؛ زارؤك هةست ب ترىَس نةكةن كو ثرسيارَى 
لدور هندةك تشتَن كارتيَكرن لسةر ذيانا وان هةي بكةن، هةروةسا يا طرنطة زارؤك هةست ىَث نةكةن 
كو ئةو د ثشتطوهظة هاظيَتينة، و د بةرزةنة و نة جهَى باوةريَي نة، طرنطر ذ ظَى ذى؛ ثيَدظية دةمآ 

ئةو د طةل مالباتا خوة دئاخظن؛ هةست ب ئاراميَي بكةن)(.

د شــياندا هةيــة طرنطرتيــن وان ئةطةريَــن وة ل زارؤيك دكــةن طةلــةك ثرســياران بكــةن، د ظــان 
ضةنــد خاالنــدا كــورت بكةيــن:

ــةكرنا  ــَن طةش ــا ثيَدظياتي ــؤ ثرِكرن ــةيك ب ــكةراكرىَن، وةيك ئاالظ ــَى و ئاش ــؤ زانين ــةزا زارؤيك ب ح  .١
ــي)(. ئةق

ثيَدظياتيا زارؤكان بؤ تيَطةهشتنا هةر تشتةىكَ ل دةوريَن وان ذ دياردة و تشتان.  .٢
دوودليــا زارؤكان و ترســا وان ذ تشــتان، ئةظــةذى ذبــةر نةبوونــا ض ســةربَوران بــةري هنطــي،   .٣
بــؤ منوونــة: زارؤك ذ طيانــةوةران دترســيت، هةتــا ئةطــةر ئــةو هــرَيش ذى نةكةنــة ســةر، ذبــةر 

ظــَى ضةنــدَى ذى؛ طةلــةك ثرســياران دكــةت دا هةســت ب تةناهيــَي بكــةت.

ــةت؛  ــيارَى دك ــظ ثرس ــيار لدوي ــةو ثرس ــآ ئ ــا دةم ــاين، ظيَج ــَن زم ــيانَن زارؤيك ي ــةكرنا ش طةش  .٤
ئةظــة هنــد ذبــةر حةزذيَكرنــا وةرطرتنــا بةرســظَى نينــة هنــدي ذبــةر بكارئينانــا زمــاىَن خوةيــة، 

و شــانازيرنا ب شــيانَن خــوة يــَن زمانييــة، و ثيَدظياتييــا وي بــؤ بةرشــداريكرنا جظــايك يــة.
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دةرفةتا ثيَكطةهشن و بةشداريكرنا وذداين، د ناظبةرا دايباب و زارؤكاندا.  .٥
طةشــةكرنا بــاوةري بخوةبوونــا زارؤيك، ب نةفســا خــوة و دايبابــَن خــوة، و طةشــةكرنا   .٦

قةدرطرتنــا ل زاتــآ خــوة)(.

داكــو ب شــيَوةىكَ بــاش د ثرســياريَن زارؤيك بطةهــن؛ ثيَدظيــة ئــةم جوداهيــَي د ناظبــةرا ثرســياريَن 
ئةقــي و زمــاين، و يــَن دةرؤين دا بكةيــن، ئةظــةذى ضونــي د جــورَى ئيَــَى دا؛ زارؤك بزاظــان دكــةت 
ــدةرَى وان  ــة؛ ثال ــورَى دووَى ي ــة ج ــةىَل هنديك ــةت، ب ــتةيك بك ــَى تش ــان بةح ــت، ي ــتةيك بزاني تش
ئارامييــا دةرؤنييــة، نةكــو بةرســظ بخــوة، و يــا ثيَدظــي و فــةرة ئــةم رِاســتييةكا بنــةرةت ثشرِاســت 
ــةم  ــة، ظيَجــا ئ ــر هةي ــا ظةب ــةكا( هةلويســتي ي ــة: ثرســياران؛ )دةاللةت ــةوذى ئةظةي ــو ئ ــن، ك بكةي
ــكا  ــا وَى دياربكةيــن، ئةطــةر نــة ب ِريَ ــان د وآ بطةهــن و رِامان ــَى ثرســيارَى بزانــن، ي نةشــيَن بهاي
وي هةلويســتَى دياركــري بيــت، ئــةوَى زارؤك ثالــداي وَى ثرســيارَى بكــةت، ئةظجــا ثرســيارَى بخــوة 
ض بهايــَى خــوة نينــة د خوةييــا خــوةدا، بةلــي بهــا و )دةاللــةت( و طرنطييــا خــوة ذ رسؤشــتَى وي 
هةلويســتي وةردطريــت يــَى ئــةو دورثيَضكــري، و ىَس ئةركــَي ئاظاكــةر يــَي طرنــط يــَي د ثرســياريَن 

زارؤيك دا هةيــن، ئــةوذى ئةظةنــة:

ثةيداكرنــا هةفســةنطييا دةرؤين لــدةظ زارؤيك، ضونــي طةلــةك ثرســياريَن زارؤيك؛ ذ ئةطةرةىكَ  	 .١
دةرؤنينة.

هزركرنــا مــرؤظ ثيَزانينــان ذَى دةردئيَخيــت، زارؤك بزاظــان دكــةت بطةهيتــة زانينــةكا نــوي،  	 .٢
ــان  ــَى لســةر ئاظــا بكــةت ي ــَن بةرهــةظ، كــو وَى زانين ــدةك ثيَزانين ب ثشتبةســتا لســةر هن

ــدةت. ثيَكظــة طريَب

ــينا  ــط، ذ وان ذى؛ نياس ــَن طرن ــاىَن ي ــن ذي ــري، و كاريَ ــةو دورثيَضك ــا ئ ــينا وَي ذينطةه نياس 	 .٣
بهايــَن رِةوشــتي و ســلويك، ئةويـَـن دكةظنــة د بــن وي ضارضوظــَى رِةؤشــةنبريي و جظــايك يــَي 

زارؤك تيَــدا دذيــت)(.
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جورێن پرسیاران

ل ده ڤ زارۆكان

يــا ب مفايــة ئــةم بزاظــان بكةيــن وان ثرســياريَن زارؤك دئازرينيــت ثؤلــن بكةيــن، ذبةركــو بةرســظا 
لســةر ظــان ثرســياران ب طوهؤرينــا جــورَى وَى دهيَتــة طوهؤريــن، و د شــياندا هةيــة ئــةو ثرســياريَن 

لــدةظ زارؤيك هةيــن، بــؤ ظــان جــوران ثؤلــن بكةيــن:

ــةظ تشــتة ب ظــان ناظــان  ــؤيض ئ ــاين: وةيك: ب ثرســياريَن خــؤدان رسؤشــت و ســةخلةىَت زم  .١
ــن؟ ــةىكَ دي نةئافرين ــةم زمان ــؤيض ئ ــن؟ ب ــان نةطوهؤري ــةم ناظ ــؤيض ئ ــرن؟ ب ــة ناظك هاتين

ــة؟ و دآ  ــةم ذ كيظــة هاتين ــةظ ثرســة دهــَن: ئ ثرســياريَن وجــودي: و د ضارضوظــَى وَى دا ئ  .٢
كيظــة ضــن؟ زارؤك ضــاوا هاتينــة هةبــووىَن؟ و رِامانــا مرنــآ ضيــة؟ و ثــا تــو بــؤ طــةردووين ض 

ــذي؟ هةتــا دومياهيــَي. دبيَ

ــك ب  ــؤيض ِريَ ــرن: ب ــزرآ دزظ ــآ ه ــدور ظ ــةو ذى ل ــةررود(: ئ ــتةِريبوونآ )تةم ــياريَن ثش ثرس  .٣
ــةر  ــر لس ــةوذى ث ــة دان؟ ئ ــان دهيَت ــك ب مةزن ــتَن ِريَ ــدةك تش ــة دان ب هن زارؤكان ناهيَت

ــن. ــياران ب ــيَوازَى ثرس ــةر ش ــو لس ــآ ك ــَن، ل جه ــان ده ــا مةزن ــيَوازَى ضاظليَكرن ش

ثرســياريَن تاقيكــةر: ئــةوذى كومــةكا ثرســيارانن؛ زارؤك ئاراســتة دكــةت ثيَخةمــةت تاقيكرنــا   .٤
شــيانَن مالبــات و كــةس و كاران، و رِةخنةكرنــا وي تشــتَى ئــةو وةك الوازييــةك لــدةظ كــةس 
و كاريـَـن خــوة دبينــن، ئــةو ذى ثريــا جــاران لســةر شــيَوازَى ســوحبةت و ترانةكــريَن دهــَن، د 
طــةل هةظبةركرنــا كــةس و كاريـَـن خــوة د طــةل كــةس و كاريـَـن هةظالــَن خــوة، ثريــا دةمــان 

ذى ئــةظ ثرســة لــدور شــيانَن كــةس و كاران يــَن مــايل )ثــارةي( و لــةيش دزظــرن.

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ

80



ــةظ  ــةن، و ئ ــتة دك ــياران ئاراس ــاران زارؤك ثرس ــةك ج ــَي: طةل ــا زارؤكيني ــياريَن دوودلي ثرس  .٥
ثرســيارة جهــَى هةســتكرنَن ب دوودليــَي لــدةظ وي دطــرن، و ئــةو ثرســياريَن دوودليــَي؛ يــَن 
ذ هةميــان ثــر زارؤك دووبــارة دكــةت: ثرســَن دةربــارةي بةرزةبــوون و نةئامادةبوونــا ئيَــك ذ 

ــن دي يــَن كوضكــريَن نــة. دايبابــان، يــان ديارديَ

ثرســياريَن ئاشــكةراكرنا لــةش: و ل ثيَشــكةكيا وان ثرســياريَن زارؤك ئاراســتة دكــةت ثيَخةمــةت   .٦
ئاشــكةراكرىنَ: ئــةو ثرســيارن يــَن طريَدايــي ب جوداهيــَن لــةيش د ناظبــةرا هــةردوو تؤخــان دا.

ــخانةيا  ــتنا ثاش ــؤ تيَطةهش ــةت، ب ــن زارؤيك بك ــةس و كاريَ ــا ك ــيَت هاريكاري ــة؛ دش ــةظ ثولينكرن ئ
بةطراوةنــدَي وَى ثرســيارا ذ اليــَى زارؤكــَن وانظــة دهيَتــة ئاراســتةكرن، ئــةو ذبــةر ثرســيارَى بخــوة 

ــةن، ثيَخةمــةت تيَطةهشــتنَى)(. ــدةرةيك وَى ثرســيارَي دك ــةر ثال ــةو ذب ــي ئ ــةن، بةل ثرســيارَى ناك

بۆچی دایباب به رامبه ر پرسیارێن زارۆكان خوه  بسه رڤه  نابه ن؟

ــَى  ــة بتن ــدةك جــاران ئةطــةرآ وَى؛ ن ــا ذ وان، هن ــا ثرســياريَن زارؤكان و بيَزاربوون ثشــتطوه هاظيَتن
ــةر  ــي ذب ــة، بةل ــَي دةرؤين و ثةروةردةيي ــا ِرؤىَل وَى ي ــا وَى، و نةزانين ــظَى و طرنطي ــا بةرس نةزانين

ــان طرنطــر: ــَن ذ هةمي ــت ي ــن، و دبي ــن دي ب ــدةك ئةطةريَ هن

هةســتكرنةكا مــةزن ب ســةيراتيا ثرســيارا زارؤيك، يــان ب بيَبهاييــا وَي يــان نــة ذ دلييــا وَى، ئةوا  	 .١
كــو دبيتــة ئةطــةر كــو طرنطــي ب وَى ثرســآ نةهيَتــة دان، يــان طوهدارييــا وَى نةهيَتةكــرن، 
ــا لســةر  ــدن و زيَدةطاظيكرن ــا( بةزان ــاظ تةحســينوكا )خةلةتيي ــة دن ــةزن دَي كةظن ــا م ظيَج
ــَي  ــادةيي و ِرؤهني ــو ب س ــةوا ك ــة، ئ ــةت ب وانظ ــكا تايب ــدا، ب ِريَ ــَن زارؤيك د هزركرنيَ ماف
دهيَتــة جوداكــرن، ئــةظ  زيَدةطاظييــة ذى؛ شــيَوازةكة ذ شــيَوازيَن دةســتهةالتا ئةقــي، 
ــا ســادة ب حــةزةكا  ئــةوا كــو مــةزن بكاردئينــن، ئــةو ذبريدكــةن كــو زارؤك ثرســيارا خــوة ي
ــري،  ــةو دورثيَضك ــا ئ ــكةراكرنا وَى جيهان ــان ئاش ــَى، ي ــةت زانين ــةن، ثيَخةم ــتطؤيانة دك رِاس
ــا وآ  ــارة زظراندن ــةو ذى دووب ــو ئ ــؤ ثرســيارا وي، ك ــةز ب ــا بل ــي ئارمانجــا دةرؤين ي ئةظــة ذب

ــتداي. ــتةكيدا ذ دةس ــا وي د هةلويس ــة ي ــةنطيا دةرؤنيي هةفس

مــةزن زةحمةتيــا وآ ثرســيارا زارؤك دكــةن دزانــن؛ ظيَجــا دةمــآ ثرســيارَى ثةيوةنــدي ب  	 .٢
ــن ضارضؤظــةكآ  ــت، ل ب ــان رِةوشــتي ظــة هةبي ــَن جظــايك ي ــَن حةرامكري ــةيك ذ اليةن اليةن
ــة  ــا زارؤك نةطةهيت ــة بةالظكــرن هةت ــةو بهيَت ــةدان ئ ــري، ِرَي ناهيَت ــَي ديارك رِةؤشــةنبريي ي
ــا ثرســياريَن زارؤكان و ســالؤخةتدانا وان ب ثرســياريَن ب  ــةكآ دياركــري، ظيَجــا زةحمةتيي ذي
شــةرم، مةزنــان حيَبــةيت دكــةت، ل ظــرَيَى ثيَدظيــة لســةر مةزنــان ئــةو بــاش خــوة بةرهــةظ 
بكــةن، و وَي زانينــَى لــدةظ خــوة ثةيــدا بكــةن، يــا دبيتــة هاريــكار بؤ بةرســظدانةكا دورســت 

ل دةمــآ ثرســَن ب ظــي شــيَوةي دهيَنــة كــرن.
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هنــدةك جــاران طةلــةيك و ب دويــظ ئيَكيــا ثرســياريَن زارؤكان؛ دبيتــة ئةطــةرةكآ دي يــَى وَى  	 .٣
ثشــتطوه هاظيَتنــا لــدةظ مةزنــان دياردبيــت، و ئةطــةر مةزنــان زانيبــا كا ذ اليــةىَن دةرؤين ظــة 
ظــان ثرســياران ضةنــد طرنطييــا خــوة هةيــة؛ دا وان هةلويســتةكآ دي هةبيــت، كــو ئــةو ذى 
هاندانــا زارؤكيــة هةتاكــو بــةردةوام بيــت لســةر كرنــا ثرســياريَن خــوة، كــو دآ بيَــذى ئــةو يــَى 

ب دةنطــةيكَ طوهليَبــووي هزردكــةن.

دنــاظ وان ئةطةريـَـن وة ل مةزنــان دكــةن وةيك ثيَدظــي طرنطيــَي نةدةنــة ثرســياريَن زارؤكان؛  	 .٤
هنــدةك ذ ظــان ثرســياران ب شــيَوازةيكَ ظةشــاريت دهيَنةكــرن نةكــو ب شــيَوةىكَ ئاشــكةرا و 

رِاســتةوخؤ.

ــت  ــَي زارؤيك دظيَ ــت ي ــتي بي ــا وي تش ــةر نةزانين ــظان؛ ذب ــان ذ بةرس ــا دايباب ــت رِةظين دبي 	 .٥
بزانيــت، ظيَجــا دَي بيَذينــة وان: ثيَدظيــة لســةر هــةوة؛ هويــن بــؤ زارؤكــَن خــوة ل بةرســظان 

ــذن)(. ــؤ بيَ بطــةرن، و ب دةســتثايك و رِاســتطؤيي ب

ئةطــةرةكآ دي يــَي ثشــتطؤه هاظيَتنــا ثرســياريَن زارؤكان ل دةظ دايبابــَن وان ئةظةيــة؛ زارؤك  	 .٦
دآ ثرســيارةكآ كــةت كــو خــودان ئاســتةكآ بلنــدة و يــا بزةحمةتــة، و ذ ئةقــَى وان مةزنــرة، و 
ــا دآ دايبــاب هــزرا خــوة كــةن، كا ئــةرَى زارؤك ضــاوا  ــَن ئةقــَي وان دبةزينــن، ظيَج توخويب

طةهشــتية ظــَي ثرســيارَى)(، و دآ ثشــتا خــوة دةنــة بةرســظَى و طرنطيــَي ثــآ نــادةن.
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دایباب دێ چاوا سه ره ده رییێ د گه ل پرسیارێن زارۆكان كه ن؟

ئــةركآ دايبابــان؛ ثيَشكيَشــكرنا بةرســظَن دورســتة لســةر ثرســياريَن زارؤكان، كا ضاوا لســةر وان ثيَدظية 
ذى ئــةو ِريَكــَن طةنطــةىَش و دان و ســتانديَن ئامــادة بكــةن، ســةبارةت وان ثرســياريَن لــدور بابةتــَن 
ئيــاين د ســةرَى زارؤكــَن وان دا ضيَدبــن، هةروةســا د هاريكاربــن د طــةل وان كــو ئــةو هزريَــن وان 
هةيــن لــدور ئايينــي ببيَــذن، ثيَخةمــةت وَي ضةنــدَى ئــةو ئاراميــَي و باوةريــآ و تيَطةهشــتنا دورســت 
ــدةظ وان ثاريَزيــت  ــي ل ــةظ كارة ذى دَي هةظســةنطييا ئايين ــدا بكــةن، ئ ــدةظ وان ثةي ــي ل ــؤ ئايين ب
، يــا ثيَدظــي نينــة دايبــاب هةمــي بةرســظَن 

بيَــي هةبوونــا ض كيَــايس يــان توندكارييــان د ئايينــي دا)(
دورســت لــدور ثرســياريَن زارؤكان يــَن ئايينــي بزانــن، بــةىَل ثيَدظيــة لســةر وان ئــةو ســتوينَن باوةريــَي 
بــؤ زارؤكــَن خــوة رِشؤظــة بكــةن، هةتاكــو لســةر باوةريــةكا بهيَــز ب خــودَى مــةزن بــن)(، دَى ضةنــدا 
جــوان بيــت ئةطــةر دايبابــاب زارؤيكَ خــوة يــَي ذ هةمييــان مةزنــر رِاســثرَين كــو ئــةو ثرســياريَن زارؤكان 
ــةيت ئةطــةر هةســت ب طرنطــي و  ــت، تايب ــةريك رِابي ــةو دَي ب ظــَي ئ ــا جــاران ئ بنظيســيت، و ثري
ــَي  ــة: دآ بهاي ــةيك ظ ــؤ وان، ذ الي ــة ذى ب ــَي خوش ــةظ كارة ي ــن ئ ــةو دَي بين ــاوا ئ ــر، كا ض ــدايَن ك هان
ــيار  ــو ثرس ــن ك ــؤ دياركةي ــن، و دَي ب ــةزن دا ضين ــَن م ــَي زارؤك ــتي د ناخ ــيَوةيكَ طش ــيارَي ب ش ثرس
تشــتةكة جهــَي ِريـَـزَي يــة ظيَجــا ئــةو دَي ثرســياران كــةن، هةروةســا دَي د ناخــَي وان دا ضينــن كــو ل 
دةمــآ ئــةو دبنــة دايــك و بــاب، ئــةو ذى ل ثاشــةرؤذَى طرنطيــَي ب ثرســياريَن زارؤكــَن خــوة بــدةن، و 
ذ اليــةيكَ ديظــة: دَي كومــةكا ثرســياران لــدةظ مــة كومــن و دَي بنــة هاريــكار بــؤ مــة ئــةم ل بةرســظَن 
وان بطةريــَن، و دَي بنــة هاريــكار ئــةم ثيَشــبينييا ثرســياريَن خَوشــك و برايــَن وان يــَن ديــر ذى بكةيــن، 
ــةيكَ ذ  ــظا ثرس ــةم بةرس ــَي ئ ــت دةم ــا زارؤيك ذي هيَ ــد كةيف ــن، دَي ضةن ــةظ بكةي ــؤ بةره ــوة ب و خ
ثرســَن وي يــَن بــوري ددةيــن، ظيَجــا طرنطيــدان ب بةرســظدانةكا بــاش و موكــوم بــؤ ثرســياريَن وان؛ ب 
ئانةهيــا خــودَى دَي كارتيَكرنــةكا مــةزن لســةر وي هةبيــت، و هةروةســا لســةر ثةيوةندييــا مــة ذى د 
طــةل وي، و دَي بيتــة ئةطــةر كــو دايبــاب ببنــة ذيـَـدةرَي ئيَــَي يــَي مةعريفــَي و وةرطرتنا زانينــَي لدةظ 
زارؤيك، و دَي بيتــة ذيَــدةرةيكَ باوةرثيَكــري ب دريَذييــا ســالَن دويظــدا، ل جهــَى كــو ثيَزانينــَن خــوة ذ 

هنــدةك ذيَدةريَــن باوةرثيَنةكــرى وةربطريــت، و ب تايبــةيت د قوناغــا هةرزةكاريــَي دا)(.

ــا دوو  ــا ذيَكجوداكرن ــةو ذى: ثيَدظياتي ــاب ىَل د هشــياربن، ئ ــة دايب ــا هــةي، ثيَدظي ــةك ي ل ظــرَيآ خال
ــو  ــن ك ــةم دبين ــن ئ ــدا هــةي، ئةويَ ــيَك: ثرســياريَن رِذدي تيَ ــا ئَي ــدةظ زارؤكان، ي ــن ثرســيارانة ل جوريَ
ــزايَن بكــةت، و دبيــت هنــدةك  ــارة دكــةت، و دبيــت ثرســيارا ثــر ذ تاكــةيكَ خيَ زارؤك هــةر يــَي دووب
ثرســياريَن دي ذى، ذَي ثةيدابــن، يــا دووَى: ثرســياريَن دةمكــورت و )عــةرةزي( نــة؛ ئةويـَـن ئةطــةر مــة 
لــدور بابةتــةيكَ دي د طــةل ئاخفــت؛ دَي ثرســيارا خــوة ذبــري كــةت، ظيَجــا جــورَي ئيَــكآ نــة ذ حيكمــةت 
و شــارةزاييَي يــة ئــةو بهيَتــة ثشــتطوهظة هاظيَــن، بةلــي دَي د بةرســظدانا ويَــدا خــوة زةحمــةت و 
ــن كــو بةرســظةكا  ــن، يــان دَي بــؤ ل كةســةيك طةرييَ مانــدي كةيــن، يــان دَي بــؤ ل بةرســظَي طةرييَ
جــوان و بــاش لســةر بــدةت، و د ظــَي ضةنــدَي ذي دا؛ رِةهةنــدةيكَ ثةروةردةيــي يــَي طرنــط هةيــة، 
ــن، تايبــةيت ذى ل دةمــَي  ــاز بكةي ــةم وان دةرب ــة ئ ــن؛ ئاريشــة نين ــةىَل هنديكــة ثرســياريَن دةمكورت ب
ســةبارةت هنــدةك بابةتــان بــن، دبيــت زارؤك د بةرســظا وان نةطةهيــت و ئةقــَى وي وةرنةطريــت.
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بنه مایێن سه ره ده ریكرنێ

د گه ل پرسیارێن زارۆكان

  كومــةكا بنةمــا و بهايــان هةنــة؛ ثَيدظيــة لســةر دايبابــان ثَيطرييــَي يَث بكــةن، و ل دةمــَى 
بةرســظدانا لســةر ثرســياريَن زارؤكان، بةرضــاظ وةربطــرن، ذ وان ذى:

بنةمايــَي ِريَزطرتنــَى؛ ئــةو دايبابــَن جــوان طوهدارييــا ثرســياريَن زارؤكان دكــةن؛ دَي وي  	 .١
هةســتي ل دةظ زارؤيك ثةيداكــةن، كــو ئــةو ذى د ثشــكدارن د طــةل خةمــَن وي، و دآ هةســتآ 
ِريَزطرتــن و )تةقديــرَى( لــدةظ وي ثةيداكــةن، ئــةظ ثشــكداريية ذى دآ هةظســةنطييا دةرؤين 
ــا زارؤيك و ئارامييــا وي بــؤ زظرينيــت، و بلــةز دَي هيَايــَن بــاوةري بخوةبــوويَن لــدةظ وي  ي
ــتانديَن دا  ــكا دان و س ــي د ِريَ ــا لؤذي ــياراندا و دويظئيَكيي ــا ثرس ــَي د كرن ــن، و دآ هويراتي بين

بينــن.

بنةمايــَى بــاوةري و تةناهيــَي؛ ل ظــرَيَى دَي دايبــاب هويراتيــَي د وان بةرســظان دا ثةيداكــةن  	 .٢
يــَن ئــةو ثيَشــكييَش زارؤكــَن خــوة دكــةن، ئةظــةذى ب ِريـَـكا هنــدةك ثةيــظ و زاراظــَن ناظدار 
و نيــاس، بــؤ وان و ب ســاناهيكرنا ظــان ثيَزانينــان د ضارضؤظــَى خــوة يــَى زانســتيَي دورســت 
دا، هنديكــة رِاســتطؤييا د بةرســظداىَن دايــة؛ ئانكــو ل دومياهيــا بابــةيت دا ب رِامانــا بجــه هاتنــا 

رِةؤشــا خؤجهــي و بــاوةري و ئارامييــا دةرؤين دهيَــت.

بنةمايــَى ضارةســةركرنا ثالدةريَــن تايبــةت ب زارؤكان ظــة؛ ئــةو ثالدةريَــن ذ )ســياقَى(  	 .٣
ــةو زارؤيكَ هةســت ب دوودىل و  ــة: ئ ــؤ منوون ــن، ب ــدا دذيــت ثةيدادب ــةو تيَ وي هةلويســتَى ئ
ــزاىَن دا ذدايــك دبيــت، ظيَجــا دَي  نةئاراميــَي دكــةت، ل وى دةمــَى زارؤكــةيكَ نــوي دنــاظ خيَ
ثرســيار كــةت: ئــةرَى زارؤك ذ كيظــة دهــَن؟ و ئــةم نةشــيَن ظــَي ئاريــَى بتنــَى ب بةرســظدانا 
زانســتي ضارةســةر بكةيــن، بةلــي ثيَدظيــة ئــةم ثالــدةرَي دورســتي يــَي ئــةو هانــداي و ثالداي 

بــؤ كرنــا وَي ثرســيارَي ضارةســةر بكةيــن، و طرنطييــةكا بــاش و تايبــةت ب وي بدةيــن)(.

باشــرين تشــتَي مــةزن ثيَشــكيَيش بضويــكان بكــةن؛ رؤهنكرنــا ئةقلــَن وانايــة، نــة بتنــَى ب 
ــرىَن، و  ــةر هزرك ــا وان لس ــكا رِاهيَنان ــي ب ِريَ ــت، بةل ــَن دورس ــرَيان و ثيَزانين ــريؤك و ظةط ــكا ض ِريَ
ثيَشئيَخســتنا ثيَشــنياران و رِائينانــا وان لســةر هنــدَى، كــو ئــةو بتنــآ ب ســةرظةهييا تشــتان بريــارَى 
ــتي  ــرىَن، د وي تش ــة هزرك ــةرَى وان بدةين ــن و ب ــةم وان ثالبدةي ــي ئ ــةن، بةل ــةس نةك ــةدةن و ب ن
دا يــآ ل ثشــت ظــي تشــتَي ب ســةرظة بــؤ وان ديــار بــووي)(، هةروةســا ثيَدظــي ب ضاالكبوونــةكا 
ئةريَنــي و طةنطةشــةكا ئاظاكــةر و دان و ســتاندنةكا ئارمانجــدار و طوهؤرينــا بوضوونــان هةيــة)(، كا 
ضــاوا لســةر وان ثيَدظيــة ئــةو بخــوة ب كرنــا وان ثرســياران رِابــن، يــَن كــو هزركــرىَن لــدةظ زارؤكان 

ثيَشــدئيَخن.

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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هةروةســا د شــيان دا هةيــة ئــةم ب شــيَوةىكَ مةزنــر بةرســظان بــؤ ثرســياران بكاربينــن، دايبــاب 
دشــَن داخــوازآ ذ زارؤيك بكــةن، يــان بــؤ وي ثيَشــنيار بكــةن، كــو ل دةمــَى خيَــزان كــوم دبيــت ئــةو 
ــا  ــت و نةي ــدا نةبي ــرايت تيَ ــت و ض كوي ــايي بي ــا ئاس ــيار ي ــايش ئةطــةر ثرس ــةن، ث ــيارا خــوة بك ثرس
هةســتيار بيــت، دةرفــةت ب هةمييــان بهيَتــة دان ثشــكداريَى د بةرســظداىَن دا بكــةن، بــةىَل طةلــةكا 
طرنطــة كــو ض برايــَن وي يــَن مــةزن ترانةيــان ب ســادةييا ثرســيارا زارؤيك نةكــةن، و ئةطــةر تشــتةىكَ 
هوســا ِرؤيــدا؛ ثيَدظيــة لســةر بــايب ئــةو ل اليــَى زارؤيك مبينيــت و ثشــتةظانيا وي بكــةت و ثةســنَن 
ــياراينة،  ــا ثرس ــي ب كرن ــد ثيَدظ ــي ضةن ــةم هةم ــةت كا ئ ــا دياربك ــةت، هةروةس ــا وي بك ويَرةكيي
ــاًل[ ]اإلرساء: 85[،  ــِم إِالَّ َقلِي ــَن الِْعلْ ــْم ِم ــا أُوتِيُت ــة: ]َوَم ــة ظ ــان بينيت ــريا هةمي ــودَى ل ب ــا خ و طؤتن
ــم يتَ نةبيــت ذ زانينــآ، ضــو بــؤ هــةوة و هةمــي مرؤظــان نةهاتييــةدان((، و  ئانكــو: ))و تشــتةكآ كيَ
د بةرســظدنا ب كــوم دا؛ ئــةم ضةنديــن ئارمانجــان بدةســت خــوة ظــة دئينــن، كــو دةرطةهــَى وان 

ذى ثرســيارا زارؤيك يــة.
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په روه رده كرن

ب ڕێكا دان و ستاندنێ

ــيار و  ــةكرن و ثرس ــةر طةنطةش ــةوا لس ــة، ئ ــتاندىَن ي ــكا دان و س ــؤ زارؤيك؛ ِريَ ــي ب ــكا طؤنجاي ِريَ
بةرســظَى رِادبيــت؛ ضونــي ئــةو دبيتــة هاريــكار بــؤ ظةكرنــا زمــاىَن وي، و كاردكــةت لســةر بدةســتظة 
ــت، ضونــي ئــةو  ئينانــا ضاوانييــا ثةيدابوونــا شــيانَن كةســويك، ئةويَــن كــو زانــن ىَث بدةســتظة دهيَ
ــَى  ــة ذى زارؤك ل دةم ، ثيَدظي

ــت)( ــه دئيني ــَن وآ بج ــةت و ئارمانج ــك دك ــتاندنة وَي نيَزي دان و س
دان و ســتاندىَن هةســت ب كةرامةتــا خــوة بكــةت، ضونــي ئةظــة دَي بيتــة ئةطــةر زارؤك هةســت 
ــَن دةرؤين  ــرس و هةظركي ــَى ذ دووديل و ت ــةو ي ــةت ئ ــآ بك ــت ث ــةت، و هةس ــوة بك ــا خ ب ئازاديي
رزطاربــووي، وةيك دةرنةئيَخســن و طريَيــان )عوقدةيــان(، و ئةطــةر زارؤيك ل دةمــَى دان و ســتاندن 
ــَى  ــيَن د ناخ ــريك و نةخوةش ــي هةظ ــر، دَى وان هةم ــا دةرؤين ك ــت ب ئاراميي ــةىَش؛ هةس و طةنط
وي دا هةيــن بــؤ كــةىَس ئــةو د طــةل دئاخظيــت ئاشــكةراكةت و بيَذيــت، ظيَجــا ئةطــةر هــةردووال 
طةهشــتنة ئةطةريَــن ئاريــيَش و ب ئاشــكةرايي ئاخفــن، زارؤيك ذى هةمــي تشــتَن د ناخــَى خــوةدا 
ئاشــكةرا كــرن، دَى ضارةســةري يــا ب ســاناهي بيت و ســةركةفن ذى تيَــدا دَي ب ســاناهي كةظيت)(.

هنديكــة دان و ســتاندنة د ناظبــةرا زارؤيك و دايبابــان دا؛ كومــةكا بةرهةمــان ثَيظــة دهَيــت، ذ 
وان: هةظنياســي؛ زارؤك دَي ثريــا هةمــي كةســان يــَي نيَزيــي تاكــَن خيَزانــا خــوة بيــت، ذ وان ذى: 
ئَيكطرتنــة )تةئالــؤف(؛ دان و ســتاندن ئيَكطرتنــآ د ناظبــةرا تاكــَن خيَــزايَن دا زيـَـدة دكــةت، و حةزذيَكرن 
و نيَزيكيــةك ذى د ناظبــةرا وانــدا ثةيدادبيــت، بةرهةمــةىَك دي دلينــي و كةيــف ثــآ ئينانــة )تةالتــوف(؛ 
ئانكــو مــة بتنــَى كــةىَش فةرمــي ذ دان و ســتاندىَن نةظيَت، بةلــي رِامانا دان و ســتانديَن يا ب دورســتاهي 

دَى ب ثةيظــةكا جــوان و رشيــن و كةشــةىكَ كةيــف ثــآ ئينــان و خــوةش بيــت)(.

ذ يــا بــوري ئــةم دبينــي، هنديكــة ثةروةردةكرنــا ب دان و ســتانديَن يــة، ئــةو كريارةكــة ب هندةك 
تشــتان دهَيتــة جوداكــرن، ئــةو ذى ئةظةنة:

ئــةو ئازادييــا د هزركرنــآ دا ددةتــة زارؤيك، دا كــو ئــةو بخــوة رِاســتييان ئاشــكةرا بكــةت، ئــةظ   .١
ضةنــدة ذى دبيتــة ثالــدةرةك بــؤ داهيَنانــآ، و كةســايةتيَي ذى ثيَشــدئيَخيت.

ئــةو يــا ســادةية و ض زةحمــةيت تيَــدا نينــة، زارؤك ذي ب دىَل خــوة و بيَــي شــةرم ســةرةدةريَي   .٢
د طــةل دكــةت.

ئــةو كةيفخوةشــيَي دكةتــة د دىَل بضويــكان دا، و هةســتكرنا ب خوةيياتيــَي لــدةظ وان ثةيــدا   .٣
دكــةت، و وان فــرَيي طوهداريكرنــا بــؤ كةســَن دي دكــةت.
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ــا د ثاشــةرؤذَى دا بةرهــةظ دكــةت، زارؤك ل ظــرَيَى دَي  ــَن ليَطةريــان و هزركرن ئــةو دةرفةت  .٤
ــي. ــا لؤذي ــةو دَي زارؤيك رِائينيــت لســةر هزركرن تشــتان ب طؤشــةيةكا جــودا بينيــت، و ئ

هشــيارييا زارؤيك ئاطةهــدار دكــةت، و خــرايب و سســتاهي و خاظييــَي ذَى دويــر دكــةت)(، و وي   .٥
ثالــددةت داكــو يــَى ضــاالك و لظــوك بيــت. 

چێكرنا پرسیارێن

دان و ستاندنێ

ــان  ــن، ذظ ــتةي زارؤيك بكةي ــة ئاراس ــيان داي ــو د ش ــن؛ ك ــَي هةي ــياران ي ــَيوازيَن ثرس ــةك ش طةل
شــَيوازان ذى:

ــن  ــتَن ل دوريَ ــاىَن ل وان تش ــؤ ليَطةري ــددةت ب ــيَوازة زارؤيك هان ــةظ ش ــت؟(، ئ )ض ضَيدبي  -
وي ضيَدبــن، ئةظجــا ئــةو يــا هاريــكارة كــو زارؤك ب خــوة وي تشــتَى وي رِاســتةوخؤ ديتــي 

ــةت. ــالؤخةت بك س

)تــة ض دظَيــت؟(، ئــةظ شــيَوازة ذى دبيتــة هاريــكار بــؤ دةستنيشــانكرنا ثيَدظياتيــَن وي ب   -
ــتي. دورس

)تــؤ ضــاوا ظــي كاري دكــةي؟(، ئةظــة دآ هاريكارييــا وي كــةت بــؤ هزركرنــا ئــازاد، و دَى هــزرا   -
وي بــةرةظ ليَطةريانــا ل بةرســظَى بــةت.

)بــؤيض ئةظــة ضَيدبيــت؟(، ئةظــةذى دَى هاريكاربيــت بــؤ دةربازكرنــا تشــتَن ب ســةرظة، و   -
ــةت، ل وان  ــاىَن ك ــرن و ليَطةري ــت ب رشؤظةك ــا دَى دةس ــن وان، ظيَج ــاىَن ل ئةطةريَ ليَطةري

ــن تشــتان ثيَكظــة طــرَي ددةت. زنجرييَ

ــؤ  ــةت ب ــا وي ك ــة دآ هاريكاريي ــدا؟(، و ئةظ ــت ِرَوي ــالن تش ــةر ف ــن ئةط ــةم دَى ض كةي )ئ  -
دووبــارة هزركــرن و تةماشــةكرنا تشــتان ب ديدطــةه و طؤشــةيَن جــودا.

ئــةو ثرســياريَن د شــيان دا هةيــن ئاراســتةي زارؤيك ذى بكةيــن، دبنــة ضةنــد جــورةك، ىَل ذ 
طرنطريــن ســالؤخةتَن ثرســياريَن بــاش، ئةويَــن د ثةروةردةكرنــا دان و ســتاندنا د طــةل زارؤكان دا، 

ــة: ــوارَى ن ــَن ل خ ــرن؛ ئةظ ــة ضاظةريَك ــةم ذَى دهيَت ــي و بةره فيَق
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هندي د شيان دا هةبيت ثرسيار يا كورت بيت.  .١
يا ِرؤهن بيت و د هزرةكآ دا يا كورتكري و سنوردار بيت.  .٢

يا طؤنجايي بيت د طةل ذيَي زارؤيك و دةم و جهَي وي و وَى رِةوشا ئةو تيَدا د ذيت.  .٣
ثرســيارةكا وةســا نةبيــت دورســتي و خةلةتييــَي بخوةظــة بطريــت، بةلــي دظيَــت ثرســيارةك   .٤
ــا د  ــؤ هزركرن ــو ب ــا ك ــةت، وةس ــرةه بك ــت و ئاســويَن وي بةرف ــكا زارؤيك بلظيني ــت، بريدان بي

ــدا بكــةت)(. ــؤ ثةي بةرســظَى دا دةرفــةىتَ ب
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شێوازێن به رسڤدانێ

ل سه ر پرسیارێن زارۆكان

ــور  ــياران؛ و ج ــَى ثرس ــة بةح ــة م ــةري نوك ب
ــر،  ــة ك ــَن وةيك ظان ــا وان و ي ــا ضيَكرن و ضاوانيي
و ل ظــرَيَى دَى بةحــَى بةرســظان كةيــن، و 
بةرســظداىَن  بــؤ  هةيــن  شــيَوازيَن  ضةنديــن 
لســةر ثرســياريَن زارؤكان، لدويــظ دةم و جــه و 
ــدا هاتييــة كــرن، و  ئــةو كاودايَن ئــةو ثرســيار تيَ

ناظدارتريــن شــيَواز ذى؛ ئةظةنــة:

ــا  ــةذى ي ــة، ئةظ ــا بةالظ ــر ي ــظان ث ــي بةرس ــةو ذ هةم ــتةوخؤ؛ ئ ــا راس ــظدانا زارةيك ي بةرس 	 .١
وةســاية زارؤك دَي ثرســيارَى كــةت، و مالباتــا وي ذى دَي بةرســظةكا زارةيك لســةر دةن، ثريــا 

جــاران ذى ئــةظ بةرســظة بلــةز و د كورتــن.

بةرســظدان ب ِريَــكا ظةطرَيانــا ضريؤكــةكا كــورت؛ ئــةوذى ِريَكــةكا نــة رِاســتةوخؤية د  	 .٢
بةرســظدانا لســةر ثســياران، و دظيـَـت ئــةو ضــريؤك ذى يــا طؤنجايــي بيــت د طــةل رسؤشــتَى 
وَي ثرســيارا هاتييــة كــرن، و وةك نةريتــةك زارؤك حــةز ذ ظــي جــورَى بةرســظَى دكــةن، و ب 

جــواين طوهدارييــَي بــؤ دكــةن.

بةرســظدانا ويَنةكــري؛ دبيــت زارؤك ثرســيارةيكَ بكــةت كــو بةرســظدانا لســةر وَي يــا ثيَدظــي  	 .٣
ب بكارئينانــا هنــدةك ويَنةيــَن ِرؤهنكــةر بيــت، وةيك ثرســياريَن زانســتي، ذبةركــو ويَنــة ذى 
ذيـَـدةرةيكَ ســةرةكيية بــؤ زانــن و مةعريفــَى، تايبــةيت ئةطــةر ئــةظ ويَنةيــة د رِةنطــا و رِةنــط 

و ســةرنجرِاكيَش بــن.

ــيان دا  ــو د ش ــةت ك ــيارةيكَ بك ــي زارؤك ثرس ــرىَن؛ بةل ــن و تَيبينيك ــكا دي ــظدان ب ِريَ بةرس 	 .٤
هةبيــت، ب شــيَوةىكَ كريــاري بةرســظ لســةر بهيَتــة دان، ئةظــة ذى ب وَي ريَــَي كــو زارؤيك 
ببةيــة جهــَي بةرســظَي، دا وان تشــتان لســةر ذيــوار و واقعــي تيَبينــي بكــةت و بةرســظان ذَي 
دةربيَخيــت، وةيك ثرســيارا زارؤيك لــدور طيانةوةريَــن دنــاظ ذينطةهــَى دا، كا ضــاوا دذيــن و 

ض د خــوةن و ضــاوا زيـَـدة دبــن)(.
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چه ند ڕێنشاندانه كێن گشتی؛

پێدڤیه  ل ده مێ به رسڤدانێ 

بهێنه  به رچاڤ وه رگرتن

ــكا دان و ســتاندن و  ــا ِريَ ــا زارؤيك، ب بكارئينان ــة لســةر رِازيكــرن و قةناعــةت ثيَكرن ــَى رذد ب ي 	 .١
ثرســياركرىنَ، ثشتبةســتنَى نةكــة لســةر شــيَوازَى )تةلقينــَى(، دةمــآ ئــةم خــاس دبــن ذى؛ ثيَدظية 

ثشرِاســت بــن، ئــةرَى ب شــيَوةىكَ رازيكــةر زارؤيك بــاوةر ذ وَى بةرســظا هاتييــة دان كــر.

د بةرســظدانا خــوةدا يــَى رِاســتطؤبة، و د بةرســظَى دا درةوا ل زارؤىكَ خــوة نةكــة بــةس دا ذ  	 .٢
شــةرم و تيَكةفتنــَى ب رِةظــي، و يــَى رذد بــة لســةر نةدانــا ثيَزانينــةكا خةلــةت ب زارؤيكَ خــوة 
- خــوة رِةوش يــا ضــاوا بيــت - ؛ ضونــي دورســتيا بةرســظَى و طؤنجانــا وَى د طــةل ذيــواري 

)و كا ئــةو ضةنــد يــا بةرئةقلــة(، خــاال بــاوةري هةبوونــا زارؤكآ تةيــة ب تــة.

يــَى رذد بــة لســةر ب ســاناهيكرنا بةرســظا خــوة؛ دا تيَطةهشــتنا وَى يــا ب ســاناهي بيــت و د  	 .٣
طــةل ئةقــَى زارؤيك ذى ب طؤنجيــت، و خــوة ذ بةرســظَن بــةرزة و ئالــؤز؛ ئةويـَـن بريدانــك و 
هــزرا زارؤيك د شــيَوينن دويربيَخــة، يــَى رذد بــة كــو هنــدةك ثيَزانينــَن ب كيـَـم و كايس نةدةيــة 
ــن،  ــيانَن تيَطةهشــتنا دورســت نين ــة و ش ــَى بضويك ــتا زارؤك ي ــو هيَش ــا ك زارؤيك، ب هيَجةت

ضونــي ئــةظ ثيَزانينــة دَى د بريدانــكا زارؤيك دا ضةســن و ضنــة خــوار)(.

وةســا رِةفتــارَى د طــةل زارؤيكَ خــوة نةكــة كــو ئــةو كةســةىكَ مــةذي هشــكة؛ ضونــي ئــةوي  	 .٤
شــيانَن تيَطةهشــتنا وي تشــتَى تــة دظيـَـت بطةهينيــَي هةنــة، ئةطــةر تــة ب شــيَوازةىكَ جــوان 
طةهانــدَى، و يــَى رذد بــة كــو ئيَكســةر بةرســظَى لســةر ثرســيارَى بــدةي بيـَـي ض طوهؤرينــَى 
تيَــدا بكــةي، داكــو زارؤك نةضيتــة دنــاظ هنــدةك شــةثرزةيي و طرفتاريــَن دويــر ذ وي تشــتَى 

ثرســيارآ بخوةظــة طــريت.

طازنــدا ذ زارؤىكَ خــوة يــآ بضويــك نةكــة، و ترانــا ثيَنةكــة و وي ثاشــظة نةبــة، ذبــةر وآ ثرســيارا  	 .٥
ــو  ــة ك ــؤ وي دياربك ــي هــةردةم ب ــت، بةل ــا ضــاوا بي ــيارا وي ي ــا ثرس ــةت؛ خــوة ب ــةو دك ئ
ــة؛  ــدةي)(. هنديكــة ترانةثيَكرن ــَى بةرهةظــي بةرســظَى لســةر هةمــي ثرســياريَن وي ب ــؤ ي ت
ــةت، و وي ذ حــةزا  ــدا دك ــدةظ وي ثةي ــووىَن ل ــاوةري بخوةب ــة ب هةســتكرنا ب بضــوويك و ن

ــر دئيَخيــت. زانــن و ثرســياركرىَن دوي
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ــدةري، و ذ  ــدور ئافران ــن ل ــةرَى زارؤيك دا هةي ــياريَن د س ــة، ذ وان ثرس ــوز نةب دوودل و ئال 	 .٦
هنــدآ دوودل نةبــة كــو زارؤىكَ تــة نةشــيَت هــزرا هةبوونــا وي بكــةت، ذ بةرســظدانا زارؤيك 
ذى نةرِةظــة، ضونــي ئةظــة دَى بيتــة ئةطــةر ئــةو بــؤ بدةســتظة ئينانــا ثيَزانينــان؛ ل جهــةكآ 

ــت. ــن دي بطةرييَ ــدةك ذيَدةريَ دي ل هن

ذ وآ ضةنــدآ دوودل نةبــة كــو داخــوازَى ذَى بكــةي بــؤ ليَطةريانــا ل بةرســظَى هنــدةك دةليظآ  	 .٧
بدةتــة تــة، ضونــي ئةطــةر تــؤ د ويَنةيــَى كــةيَس ل بةرســظَى دطةرييَــت دةربكةظي؛ باشــر و 
ضيَــرة ذ ويَنةيــَي وي كــةىَس بانطةشــا زانينــَى دكــةت و ئــةو بخــوة يــَى نةزانــة ب وي تشــتي، 
ــة ل بةرســظةكا  ــؤ ت ــة زارؤىكَ خــوة؛ خــوة ل مــن بطــرة دا ب ــؤ بيَذي ــة ت ــدا نين ــاىس تيَ ض كيَ

دورســت بطةرييَــم)(.

ــدان و طوهداريكــرن وةربطــرة؛ و هشــياريب ظــان ثرســياريَن  ثرســياريَن زارؤكان ب طرنطيثيَ 	 .٨
ــة  ــة ب خوةظ ــةدةي. هنديك ــَي ثيَن ــذي و طرنطي ــتطوهظة ب هاظيَ ــن ثش ــدةظ وان هةي ل
ــا  ــواري ذى هاريكاري ــَى دةرؤين و ذي ــة؛ ذ ِروي ــا ويي ــن و هةمبيَزكرن ــا زارؤيك و وةرطرت طرتن
ــةر وي ب  ــدةك تشــتَن تيَطةهشــتنا وان لب ــة لســةر هن ــا ت ــةو رشؤظةكرن ــو ئ ــةن، ك وي دك

ــت)(. ــت و ىَث رازي بي ــي، وةربطري ــةت كةفت زةحم

ئةطــةر ذ رِاســتا تــؤ يــَى ب كارى؛ لســةر تــة ثيَدظيــة تــؤ ب جــواين و نةرمــي وي تيَبطةهينــي،  	 .٩
كــو ئــةظ دةمــة نةيــَى طؤنجاييــة بــؤ بةرســظدانا لســةر ثرســياريَن وي، و يــَى رذد بــة لســةر 

وَي ضةنــدَى كــو هــةر دةمــَى تــؤ ذ كارَى خــوة تةمــام ديب، ئيَكســةر بةرســظا وي بــدةي.

خــوة دويربيَخــة ذ وَى رشؤظةكــرن و دريَذكــرن و بةرفرهكرنــا ض ثيَدظــي يثَ نةبيــت، و بزانــة  	.١٠
ــةر  ــظدانا لس ــن ذ بةرس ــة كورترب ــايل؛ ثيَدظي ــةش س ــورَي ش ــياريَن ك ــةر ثرس ــظدانا لس بةرس
ثرســياريَن كــورَي دةه ســايل و ئاهــا هوســا، ئةظــة لــدور وان ثرســياريَن بةرســظدانا وان، ثيَدظــي 
ب هنــدةك زيَدةهــي و بةرفرةهيــآ و ئينانــا بةلطــة و دةليــان دكــةت، - هــةروةيك د ثرســياريَن 
لــدور بابةتــَن غةيبــي دا و ثرســياريَن ب شــةرم - دا، ىَل هنــدةك ثرســيار يــَن هةيــن، بةرســظدانا 

لســةر وان دَى يــا دياريكــري بيــت، و بــؤ هةمــي تةمةنــَن زارؤكان ذى دهيَنــة طؤتــن)(.

ــواري ظــة  ــدةك تشــتَن ذي ــؤ لســةر ثرســياران ددةي؛ ب هن ــت بةرســظَن ت ــة بهيَ ــدي ذ ت هن 	.١١
طريَبــدة كــو زارؤك تيَبطةهيــت، و خــوة ذ وان تشــتان دويربكــة يــَن بزةحمةتــة د ظــَى قوناغــا 
تةمــةين دا تيَبطةهيــت، بزاظــان بكــة هنــدي د شــيان دا هةبيــت بةرســظَن خوة بهيَــز بيَخي، ب 
بةلطةيــَن وان ثيَزانينــَن لــدةظ زارؤيك ثشرِاســت دكــةن، داكــو بةرســظا تــة يــا لؤذيــي بيــت)(.

هةبوونــا ِريَكةفتنــَى د ناظبــةرا دايبابــان دا، د ثيَشــكيَكرنا ثيَزانينــان بــؤ زارؤيك، ئانكــو: لدةمــآ  	.١٢
ثيَزانينــان نيشــا زارؤيك ددةن، ض هةظــدذى د بوضوونــَن ض ذ دايبابــان دا نةبيــت.
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نابيــت بةرســظا ثرســيارا زارؤيك ب ثرســيارةكا دي بهيَتــةدان، وةيك بــؤ منوونــة بــاب ذَي  	.١٣
ــَى  ــوون و هةرفين ــت ب بيَهيظيب ــرَيَى زارؤك دَي هةس ــة؟(، ل ظ ــة ضي ــا ت ــيت: )مةرةم برثس
كــةت، ذبةركــو ئــةو نةشــيا ثرســيارا خــوة بطةهينيتــة بــاىَب خــوة؛ ضونــي زارؤك وةســا هــزر 
دكــةت كــو ثيَدظيــة دايبابــَن وي د ثرســيارا وي بطةهــن، بيَــي ض رِشؤظةكــرن و ِرؤهنكــرن، 
ــك ذ دايبابــان ظيــا ذ ثرســيارا زارؤيكَ خــوة ثشرِاســت بيــت، يــا بــاش ئــةوة  ظيَجــا ئةطــةر ئيَ

ــة. ــة ئةظةي ــا ت ــت: مةرةم ــت و بيَذي ــرَي( بكاربيني ــرىَن و )تةقري ــةو شــيَوازَى بنةجهك ئ

ــَى بةرســظا  ــَى ىَل بكــةن، ل وى دةم ــا زارؤيك تةثةســةربكةن و زوِري ــاب بوضوون ــت دايب نابي 	.١٤
زارؤيك لســةر ثرســيارةكا دياريكــري ددةن، ظيَجــا دةمــَى زارؤك ذ ذيـَـدةرةىكَ دي و ب ريَكــةكا 
ــا دايبابــان، ثيَزانينــَي بدةســتظة دئينيــت؛ د ظــي حالــةيت دا؛ ثيَدظيــة باوةريــآ بــؤ  جــودا ذ ي
زارؤيك ضيَكــةن ب بةرســظدانةكا دورســت و ب ريَكــةكا ســاناهي و كــورت، كــو باوةريــا وي 

ــت نةكــو بةرؤظــاذى)(. ــان بهيَ ب دايباب

يــَى رذد بــة كــو بةرســظ د ضارضَوظــَي دان و ســتاندن و ئاخفتنــَى دا بيــت، نــة كــو  	.١٥
ــة و ضــريؤكان ظةطــرَية، و ئنســكلؤثيديا  ــا بين ــةك منوون ــارَى، و طةل ــة و طؤت ضارضَوظــَي وان
)مةوســوعةيَن( زانســتي يــَن ويَنةكــري بكاربينــة)(، دا زارؤك د رِامانــا وي تشــتي بطةهيــت و 
بضيتــة د بريدانــكا وي دا، ياريــَن دهيَنــة ليَكــدان بكاربينــة، هةروةســا زارظةكــرىَن، هزركرنــآ، 
هةلبةســت خواندنــآ، بهيَزكرنــا ئةقــي، ياريــَن هــزري، بريــن و ليَكدانــآ و ويَنةكيَشــانآ و ذبــي 

وان)(، ضونــي طوهؤرينــا ئاالظــان هزركرنــا وي 
ــان د  ــدئيَخيت، و ثيَزانين ــةت و ثيَش ئاظادك

ــت. ســةرَى وي دا دضيني

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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شاشییێن په روه رده یی

ل ده مێ به رسڤدانێ

ذ طرنطرتين شاش و خةلةتيَي ئةم د طةل زارؤكَي خوة دكةين؛ ئةظةنة:

ئــةم اليةنــَن ثةروةدةيــي يــَن ذيَكجــودا بةرضــاظ وةرناطريــن؛ ضونــي مــة اليــةىَن بــاوةري و ئيــاين 
و يــَى رِةوشــتي و يــَي زانســتي يــَى هــةي، و يــا خةلةتــة ئــةم طرنطيــَي ب اليةنــةيك بدةيــن و اليةنــَن 
ــة،  ــةكا دي ئةظةي ــا خةلةتي ــن، هةروةس ــةرا وان دا نةكةي ــةنطييَي د ناظب ــان هةفس ــن، ي دي بهيَل
ــَى ئةنجــام بــدةت ثــايش بضيتــة  مــرؤظ ب ِريَزبةنــدي ب كارَى ثةروةردةكــرىَن رِانةبيــت )ئانكــو: ئيَ
يــا دي(، و بــةردةوام يــَى رِةق بيــت و ثةروةدةكــةري ثاشــظةليَبدةت، و وي رةزيــل بكــةت و وي ب 
كيَاســيكرىَن طؤنةهبــار بكــةت. و شاشــيةكا دي: حــةزا مةيــة كــو زارؤك ىَب طةنطةشــة خــوة بدةســت 
ــودان  ــَن خ ــثور و كةس ــوة ب بس ــذا خ ــيار و رِاويَ ــرؤظ ثرس ــا: م ــةردةت، هةروةس ــة ب ــا مةظ طؤتن
ســةربؤر نةكــةت، و لــةزَى بكــةت و طةلــةك ل دويــظ نةضيــت، هةروةســا: ئاخفــن و ِريَنيشــاندانا 
مرؤظــي يــا ِرؤهــن و ئاشــكةرا نةبيــت ل دةمــآ ثــةروةردَي، و ِريَنيشــاندان و كرياريـَـن مــة بةرؤظــاذى 
طؤتنــَن مــة بــن، و مــرؤظ ثةيامــَن نةريَنــي يــَن بيَهيظةكــةر بيَذيــت)(، ئةظــة هةمــي خةلــةيت نــة، و 

كارتيَكــرىَن ل ئاظاهيــَي ثةروةردةيــي و ئيــاين د دةرؤىَن زارؤيك دا دكــةن.

هنــدةك ثرســيار هةنــة؛ ئيَكســةر ب جــارةىكَ بةرســظ لســةر ناهيَتــة دان، بةلــي ثيــض ثيضــة  	.١٦
و ب )تةدريجــي( بةرســظ دهيَتــة دان، ظيَجــا ضةنــد ئــةو ثــر ثرســيار بكــةت؛ بةرســظ دَى 
ــت و  ــد تيَدطةهي ــةو ضةن ــياريَن وي و كا ئ ــورَى ثرس ــَى وي و ج ــظ ذي ــت، لدوي ــر بي زيَدةت

ــدن)(. ــا وي ضةن شــيانَن وةرطرتن

دةمــآ زارؤك مــةزن دبيــت و كيـَـم كيَمــة دطةهيتــة قوناغــا ثيَطةهشــتنَى؛ يــا بــاش ئــةوة ئــةم  	.١٧
دةســتثيََى بوضوونــا وي وةربطريــن لــدور وي تشــتَى ئــةو ثرســيار دكــةت، ظيَجــا دَى ثرســيارا 
وي ئاراســتةي وي كةينةظــة، دا بزانــن كا دَى ضــاوا ســةرةدةريَي د طــةل كــةت، و ب ظــَى 
ــةم  ــة ئ ــةر م ــة لس ــن. و ثيَدظي ــظداىَن بكةي ــت ب بةرس ــيَن دةس ــةم دش ــةرةدةرييا وي ئ س
ــة هــزر بكــةت،  ــَي م ــةو ب ئةق ــن ئ ــو وة ل زارؤيك بكةي ــن، ك دةســتا ذ وَى بزاظــَى بةردةي

ضونــي ئةظــة دآ زارؤيك دانيتــة د ضارضؤظــةيك دا كــو نــة يــَى وييــة)(. 
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كومه كا نموونه یێن

پراكتیكی )كریاری( 

بۆ به رسڤدانێ ل سه ر

پرسیارێن زارۆكان

یێن ئیمانی
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ــي  ــن؛ هةم ــةوةري دا هات ــي ت ــظَن د ظ ــةو بةرس ئ
ب ثــا ئيَــَى د ئاراســتةكرينة بــؤ دايــك و بابــان، و 
ــةو كةســَن ســةردةرييَي د طــةل ثرســياريَن زارؤكان  ئ
دكــةن، ذ ماموســتايَن زةالم و ذن و كةســَن ِريَنشــاندةر 
و ثــةروةردةكار و ضاكــةكار، ئةويَــن ئــةم داخــوازَي ذآ 
دكةيــن كــو بةرســظَي بطؤنجينــن، د طــةل ذيــَى زارؤيك 
و ئاســتَى وي و شــيانَن وي؛ ضونــي ئــةم نةشــيَن 
ــةين  ــَن تةم ــتَن زارؤكان ي ــي ئاس ــؤ هةم ــظةكآ ب بةرس
ــؤ  ــةوا ب ــةر ظــَى ذى؛ ئ ــن)(، ذب و ئةقــي و شــياين بدان
ــو  ــة، نةك ــط، رؤحــا بةرســظَى و ِراســتييا ويَي ــة طرن م
ثةيظــَي وَي)(، هةروةســا: مــة ئاخفــن و طؤتــارا خــوة 
ذى يــا جوراوجــور كــري، د ناظبــةرا طؤتــارا رِاســتةوخؤ 
ــةزن  ــو بشــيَن ثشــكا هــةرة م و نةرِاســتةوخؤ دا؛ داك
هيَــذا  خواندةظــاىَن  ثيَشــكييَش  بةرســظَى  هــزرا  ذ 
بكةيــن، ئــةو ذى دَى رِابيــت نيظشــَى ظــان بةرســظان 
وةرطريــت، و دَى جــارةكا دي داريَذيــت، ب وى شــيَوآ 

ــت. ــاش دبيني ــي و ب ــؤ زارؤيكَ خــوة طؤنجاي ــةو ب ئ
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بــؤ بةرســظدانا زارؤيك ذى لســةر ثرســياريَن طريَدايــي ب دةرطةهــَن باوةريــَي ظــة؛ ثيَدظيــة 
دايبابــان هةمــا ضنةبيــت تشــتةىكَ كيَــم ذ رِةؤشــةنبريييا شــةرعي لــدةظ هةبيــت، كــو ِريَــَي بدةتــة 
ــَن  ــةو تيَطةهــَن بابةت ــَن خــوة، ئ ــة زارؤك ــتثيَي بطةهينن ــَن دةس ــي ي وان و بشــَن تيَطةهــَن ئايين
غةيبــي بــؤ زارؤكــَن وان رشؤظــة دكــةن، ئةظــة ذى دظيَــت ب شــيَوةيك بيــت د طــةل ئةقــل و شــيانَن 
ــَى  ــان بتن ــا ثيَزانين ــةروةدةكاران دا، د كومكرن ــكا ث ــة د ِريَ ــةو ئاســتةنطا دكةظيت ــت، و ئ وان بطؤنجي
دا كــورت نابيــت، بةلــي ئــةو دشــيَت وَي بكةتــة د قالبــةيك دا كــو ئةقــَى زارؤيك وَى وةربطريــت و 
تيَبطةهيــت، هةروةســا وةســا ثيَشــكيَش بكــةت كــو يــا طؤنجـــايي بيـــت د طــةل دةم و جــه و وآ 

ــدا دذيــت. رِةوشــا ئــةو تيَ

و دآ د ئةظــان الثةريَــن بهيَــت دا؛ وان ثرســياران ثيَكيَشــكةين يــَن بــةردةوام لســةر زمــاىَن زارؤكان 
دووبــارة دبــن، و ئةظــة نــة هةمــي ثرســيارن، بةلــي ئــةون يــَن ذ هةميــان طرنطــر، و يــَن ذ هةميــان 
ثــر هاتينــة دووبــارة كــرن، ئــةم رذد بووينــة لســةر وَى ضةنــدَى كــو ل دويــظ هــزرا خــوة باشــرين 
ــآ  ــةو بتن ــي ئ ــة، بةل ــدةك بةرســظَن منوونةيين ــةو هن ــن كــو ئ ــةم نابيَذي ــن، و ئ بةرســظان ذَي بطري
هنــدةك منوونةنــة؛ دايبــاب دشــَن ذ وان دةســتثيَبكةن، طؤمــان تيَــدا نينــة و ب ثشراســتي ظــة ئــةو 

جهــآ هنــدآ نــة كــو بهيَنــة رِاســتظةكرن و طوهؤريــن و ذيَــرن و لســةر زيَدةكــرن.

هشیاركرنه ك:

هــةر كــةىَس هــزر دكــةت وي خةلةتيةكا هــةي د ثةروةردةكرنــا زارؤكَن خــوةدا، و ذبــةر وَي خةلةتيَي 
ــاردةكا  ــدةظ زارؤكان ب دي ــة، ئــةظ رِةوشــة ل ــَى خةلةت ــةو ي ــة؛ ئ ــدا بووين ــوز ثةي ئــةظ ثرســياريَن ئال
ــي د  ــةكا لؤذي ــدا، هاتن ــظ ئيَك ــَى ذ وةرارةكا رسؤشــتي و دوي ــن، و دةربرين ــة هذمارت رسؤشــتي دهيَت
ــت؛  ــيةك ذى هةبي ــةيت و كيَاس ــةر خةل ــةت، و ئةط ــي دا دك ــَن ئةق ــيانَن وي ي ــا زارؤيك و ش هزركرن
ئــةو يــا د ىَب شــيانييا دايبابــان دا هــةي، لســةر وةرطرتــن و تيَطةهشــتنا طةشــةكرنا زارؤيك، كــو هنــدةك 
ئاســويَن ئةقــي يــَي لبــةر وي ظةبوويــن، و نوكــة ئــةو دشــيَت ثيَشــوازيَي ل تشــتَن ظةشــاريت يــَن دناظ 
ــة لســةر  ــدَى ذى؛ ثيَدظي ــةر ظــَي ضةن ــن بكــةت)(، ذب ــدا هةي ــةري وي ــا دةرورب طــةردووين و هةبوون
دايبابــان و وي كــةىَس ســةرةدةرييَي د طــةل زارؤيك دكــةت، ئــةو خــوة زةحمــةت بدةت د ثيَشكيَشــكرنا 
هنــدةك بةرســظَن تــا رِاددةيــةيك د رازيكــةر بــؤ زارؤيك، ضونــي بةرســظا رازيكــةر تــا رِاددةيــةيك دَى 
يــا هاريــكار بيــت بــؤ زارؤيك، لســةر خؤجهيــا وي ذ رِؤيــَى دةرؤين و هــزري و جظــايك ظــة، بةرؤظــاذى 
ــن دبنــة هاريــكار بــؤ ثــر حيَبةتيبــوون  بةرســظَن نةبــاش و شــةثرزة يــان كارظةدانــَن خةلــةت؛ ئةويَ
ــلؤك و  ــةىكَ د س ــة؛ دآ تيَكضوون ــك بذالةبوون ــة و ذيَ ــةظ حيَبةتيي ــدةظ زارؤيك، ئ ــآ ل ــك بذالةبوون و ذيَ

رِةوشــتَى وي دا و الوازييــةكآ د هزركــرن و ســةرةدةريكرنا وي دا بةرهــةم ئينيــت.

ئاريشــةيَن مــةزن ب جــارةىكَ ثةيــدا نابــن، ئاطــر ذى ذ رضيســكَن بضويــك ثةيــدا دبيــت، ذبــةر ظَى 
ضةنــدَى ذى؛ دبيــت طةلــةك ذ ســالؤخةتَن كريَــت لــدةظ مرؤظــي هةبــن، كــو دةســتثيََى تؤظــةىكَ 
ــوة  ــةت خ ــذ دك ــتَى وَي دريَ ــن، و تش ــةو ئاظداب ــآ ئ ــن و طريؤكرن ــتطوهـ هاظيَ ــن، و ثش ــك ب بضوي
بســةرظةنةبرنة و ئاظدانــا وَى يــة ب ئاظــا ذيــاىَن، هةتاكــو طةشــة دكــةت و مــةزن دبيــت، و رِةهــَن 

خــوة د ناخــَى ويــدا دضينيــت؛ ثــايش ذ رِةه دةرئينانــا وَي و ذناظرنــا وَى بزةحمــةت دكةظيــت)(.

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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پرسیارێن گرێدایی
ب باوه ری ئینانا ب خودێ

ئــةو ثرســياريَن ذ هةميــان ثــر و د ذيــةىكَ زوي و بضويــك دا، د هــزر و بريدانــكا زارؤيك دا دهــَن و 
ــا وان ثرســياريَن زارؤك ذ  ــدور خــودَى دهيَنةكــرن، و ل ظــرَيَى دَى ثري ــَن ل ــةو ثرســيارن ي دضــن؛ ئ

دايبابــَن خــوة دكــةن ثيَشــكيَش كةيــن.

خودێ كییه ؟  

بــةري هــةر تشــتةيك؛ نابيــت ئــةم خــوة ل هيظييــا زارؤيك بطريــن، هةتــا دةربارةي خــودَى ثرســيارَى ذ 
مــة دكــةت، بةلــي دظيَــت ئــةم بــةردةوام و د هةمــي هةلكةفتــان دا بــؤ وي بةحــَى خــودَى بكةيــن، 
هنديكــة بةرســظدانا دورســتة لســةر وآ ثرســيارا زارؤك دةربــارةي خــودآ دكــةت؛ دآ باوةرييــا تةوحيــدآ و 
بــاوةري ئينانــا ب خــودَى، د ئةقــل و دىَل زارؤيك دا بنةجــه كــةت، ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى؛ باشــرين ِريـَـك 
ئةظةيــة مــرؤظ بريدانــكا زارؤيك دويربيَخيــت ذ هزركرنــا د زاتــآ خــودآ دا، و وآ بةرةظ هزركرنا د نيشــانَن 
وي و سةيروســةمةريَن وي د ضيَكريــَن وي دا ببــةت، ئةويَــن دبنــة بةلطــة لســةر هةبوونــا وي، وةيك 
ئةســان و عــةور و ســترَي و رؤذ و هةيــظ و دةريــا و داران، و ذبــي وان ذى)(، و مــرؤظ وي ئاطةهــدار 
بكــةت كــو قةنجيــا خــودآ لســةر وي طةلةكــة، دةمــآ ئــةو ئافرانــدي و ئــةظ هةمــي ئةندامــة دايــَى، 

ضــاظ و طــوه و دةظ و ئةزمــان و دةســت و يثَ و 
هةمــي لــةىَش وي، ظيَجــا دَي بــؤ وي بيَذيــن كــو 
ئــةظ ئةســانآ ئــةم د ســةر خــوةدا دبينــن؛ خودآ 
ــةم لســةر دضــن؛  ــةردَى ئ ــةظ ئ ــَى ضيَكــري، ئ ي
ــي؛  ــؤ دبين ــن ت ــةظ داريَ ــري، ئ ــَى ضيَك ــودآ ي خ
هةمــي خــودَي يــَن ضيَكريــن، و ئاهــا هوســا و ب 
ظــي رِةنطــي دآ د طــةل ضــن هةتاكــو رِادهيـَـت، 
و ب ظــان ثةيظــان ئــارام دبيــت و ســةبرا وي ىَث 
ــةت:  ــة دك ــيارَى ذ م ــآ ثرس ــا دةم ــت، ظيَج دهيَ
خــودآ كييــة؟! دآ ب ســاناهي و ســادةيي بةرســظا 
ــَى هــةر تشــتةكآ ل  ــودآ ئــةوة ي وي دةيــن: خ
ــان  ــودان رِؤح و ىَب طيان ــةي ذ خ ــة ه ــن م دوريَ
ئافرانــدي، و دآ هنــدةك ذ وان منوونةيــَن كــو 

هذمــارا وان طةلةكــة ذى بــؤ بيَذيــن.

97



دةمــآ مــة زارؤك ب ظــان جيهانــَن ئةســاين و ئــةردي ئاطةهــدار كــر، و مــة نيشــا وي دا و مــة بــؤ 
وي ثــةردة لســةر ظــي سيســتةمآ ســةير و ظــآ ِريـَـك و ثيَكييــا موكــوم الدا؛ وي دةمــي دآ بيَذينــة وي: 
ئــةرآ تــة ئــةظ سيســتةمة ديــت؟ دانــةرَى ظــان ياســايان و يــَى ئــةو ِريـَـك و ثيَــك كريــن ذى؛ خودايــَى 
مةزنــة، ضونــي وي دةمــى ئــةو دآ ب زانــن و بةلطــة هةســت ب خودايــَى خــوة كــةت، و دآ بــؤ وي 
بيَذيــن كــو خــودآ ئــةوة يــَى هةمــي تشــت ئافرانديــن، و ض تشــت وةيك وي نينــن و ل وي ناضــن، 
ئــةوة دلؤظــاىَن رزقــدةرَى مــةرد، وي ضةنديــن نــاظ و ســالؤخةت ذى هةنــة؛ كــو هةمــي د جــوان 
و تازةنــة؛ ذبــةر ظــَى ضةنــدآ ذى هــةر ئــةو بتنــآ يــة يــَى ذ هــةذى ثةرســتنآ بيــت و ضــو شــةريك 
ــا وان بكــةن، و  ــةو ضاظديَري ــة ئ ــان كري ــن، و خــودآ حــةز ذ زارؤكان دكــةت و فةرمــان ل مةزن نةب
خــرَيا وان بظيَــت و باشــييَي د طــةل وان و هةمــي مرؤظــان دا بكــةن، و ئــةو دآ ســةرا كرياريـَـن مــة 
يــَن بــاش و خــراب ذى ليَرثســينآ د طــةل مــة كــةت، و دآ ســةرا وان كريــاران خــةالت و ســزايان دةتــة 
مــة، ئــةوة يــَى ضاكــةكاري ســةرا ضاكييــا وي خــةالت دكــةت، و خرابــكاري ذى ســةرا خرابييــا وي ســزا 
ددةت. هةروةســا تشــتةكآ دي يــَي طرنــط ئةظةيــة ئــةم زارؤيك فــرَيي ســورةتَن قؤرئانــآ يــَن كــورت 
بكةيــن، ذبةركــو ئــةو ذ باشــرين بةرســظانة لــدور زاىتَ خــودَى و ســالؤخةتَن وي، ظيَجــا خــودَى ئــةوة 

يــَى: كــةس ذَى نةبوويــة و ئــةو ذ كةســآ نةبوويــة ))مل يَلِــْد ومل يُولَــْد، ومل يكــن لــه كُُفــوا أحــٌد(()(.

د شــيان دا هةيــة ئــةم ثرســيارةكآ ئاراســتةي وي بكةيــن و بيَذيــن: يكَ ئــةظ جلكــَن جــوان بــؤ تــة 
ــؤ  ــآ ت ــن، دةم ــاىَب م ــت: ب ــآ؟ دآ بيَذي ــة قؤتابخان ــة دبةت ــة ت ــةو كيي ــن، ئ ــاىَب م ــت: ب ــة؟ دآ بيَذي كِرين
نةســاخ ديب؛ يك تــة دبةتــة دةظ نــؤذداري؟ دآ بيَذيــت: بــاىَب مــن، ئــةو كييــة دةمــآ بيَهنظةدانــان تــة 
دبةتــة طةريــان و خؤشــييان؟ دَي بيَذيــت: بــاىَب مــن، ئانكــو؛ ئــةو بــاىَب تةيــة هةمــي كاريَــن تــة ب 
ِريَظــة دبــةت؟ بــةىَل؛ ئاهــا خــودَى ذى ب ظــي شــيَوةية، ئــةوة كاريَــن مــة هةميــان بريَظــة دبــةت، 
ــودآ  ــا خ ــي؛ ذ ئافراندن ــوة دبين ــن خ ــؤ ل دوريَ ــتةكآ ت ــةر تش ــتانة، ه ــي تش ــةرَي هةم ــودآ ضيَك خ
يــة، رؤذ و هةيــظ، عــةور و دةريــا و ضيــا، مــرؤظ و طيانــةوةر و بالنــدة، هــةر هةمــي خــودآ يــَن 
ضيَكريــن، فريشــتة و شــةيتان يــَن ضيَكريــن، خــودَى ضيَكــةر و ئافرانــدةرَى هةمــي طــةردووين يــة، و 
خــودآ يــَى مــةرد و دلؤظانــة، كاريـَـن مــة بريَظــة دبــةت و ضاظديَريــا مــة دكــةت، حــةز ذمــة دكــةت 

و بــةردةوام خــرَي و باشــيَي دئينيتــة د ِريَــكا مــة دا.

ئه رێ شێوه یێ خودێ ژی وه كی یێ مرۆڤایه ؟  

ــرؤظ  ــي م ــؤ و هةم ــةز و ت ــةوي ئ ــن، ئ ــودَى نين ــت وةيك خ ــة؛ ض تش ــَى مةي ــة وةيك ي ــرَي ن نةخ
يــَن دايــن و ئافرانديــن، دار و ِرؤيبــار و دةريــا و هةمــي تشــتَن د ظــَي جيهــاىَن دا هةيــن وي يــَن 
ئافرانديــن، ئــةو ذيَــدةرَى هيَــزَى يــة، ئةطــةر ظيــا تشــتةك هةبيــت؛ دَى بيَذيتــة وي تشــتي: هةبــة؛ 
ئــةو تشــت وآ طاظــآ دآ هيَتــة هةبوونــآ. خــودآ نــة وةيك مرؤظــي يــة و يــَى جيــاوازة، مــرؤظ نةشــيَت 
مرؤظــةكآ دي ضيَكــةت، بــةىَل خــودَى دشــيَت ظــَى ضةنــدَى بكــةت و دشــيَت هــةر تشــتَى وي ظيــا 
ــَى دا خــودَى ببينيــت؛ كــةس نةشــيَت شــيَوةيَى  بكــةت، ظيَجــا ذبةركــو كةســةك نةشــيَت د دونياي
وي ذى ســالؤخةت بكــةت و بيَذيــت خــودَى يــَى هوســاية، ئــةم نةشــيَن ســةحكةينة خــودَى هنــدي 
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هنــد رؤناهــي و جوانييــا وي يــا مــةزن و دذوارة، ظيَجــا شــيانَن مــة د ســنوردارن، ثــايش دَي داخــوازَي 
ذ وي زارؤيك كةيــن كــو بضيــت و بــةرَى خــوة بدةتــة تريؤذكــَن رؤذَى، بيَــي كــو ئــةو ضاظــَن خــوة 
بنوقينيــت، ثشــتي هنطــي دَى ثرســيارَى ذَى كةيــن: ئــةرَى تــؤ شــياي بةردةواميــَي بدةيــة ســةحكرنا 
ــزآ مــن - ئاهــا  ــة وي: - عةزي ــةم ذى دَي بيَذين ــؤ رؤذَى؟ دآ ب نةخــرَي بةرســظا مــة دةت، ئ خــوة ب
ديتنــا خــودآ ذى يــا هوســاية؛ ئــةو ِرؤناهييــا ذ خــودَى دثةشــيت و ذَى دةردكةظيــت؛ ئــةم نةشــيَن 

خــوة لبــةر بطريــن، بــةىَل دةمــَى دضينــة بةحةشــتَى، ب ئانةهيــا خــودَى دَي وي بينــن.

ــةو ب وآ بةرســظآ  ــو ئ ــرن ك ــة ديارك ــا بدةت ــةت، و وةس ــةرازي بك ــرَيَى خــوة ن ــت زارؤك ل ظ دبي
ــةر خــوة و  ــةم لس ــة ئ ــرَيَى ثيَدظي ــن؟ ل ظ ــت: ضــاوا ض تشــت وةيك وي نين ــة و بيَذي رِازي نةبووي
ــد  ــة ضةن ــَن م ــة وي: ئةقل ــا دَي بيَذين ــن، ظيَج ــن و وي رازي بكةي ــؤ ضيَكةي ــآ ب ــي باوةري ب ئارام
ــم و كايس و  ــودان كيَ ــَن خ ــي ي ــَن مرؤظ ــةر ئةقل ــةو ه ــَي ئ ــن؛ ل دومياهي ــن و تيَبطةه ــةزن ب د م
ــت،  ــَي نزاني ــَى دي هةمي ــت، ي ــت؛ دزاني ــرؤظ بزاني ــت م ــودَى حةزكربي ــتَي خ ــةو تش ــن، ئ نةتةمام
ــةم فــرَيي هةمــي تشــتان ببــن و بزانــن، ضونــي ئــةم هــةر  ــا تشــتةيكَ مةحالة)مســتةحيلة( ئ ظيَج
مرؤظــن، هةروةســا دَى بيَذينــة وي: ئةطــةر خــودَى ذى وةيك مــة مــرؤظ بــا؛ دا ئــةو ذي وةيك مــة 
نةســاخ بيــت، و دا وةيك مــة خــؤت و ظةخــوت، هةروةســا دا مريــت ذى وةيك هةمــي مرؤظــَن دي 
يــَن دمــرن، بــةىَل نــة يــا مومكينــة خــودَى نةســاخ بيــت و بخــؤت و ظةخــؤت، يــان ذى مبريــت، ظيَجــا 
ئــةو هةروهــةر يــَى هــةي و هةبوويــة و ئــةو ئافرانــدةرَى ئــةرد و ئةســانان و هــةر تشــتةىكَ د ظــي 
طــةردووين دايــة، ئانكــو؛ ض تشــت وةيك خــودَى نينــن، د شــيان دا هةيــة ئــةم ذ زارؤيك برثســن: ئــةرَى 
ئــةم مــرؤظ دشــَن بيَذينــة تشــتةيك ببــة، ئيَكســةر ئــةو تشــت بهيَتــة هةبوونــآ و هةبيــت؟ زارؤك دَي 
بةرســظَى دةت: نةخــرَي، ب ظــَى ضةنــدَى دآ د طــةل زارؤيك طةهينــة وي ئةنجامــي كــو خــودَى نــة 

مرؤظــة وةيك مــة، بةلــي ئــةو ضيَكــةر و ئافرانــدةرةكآ مةزنــة.

و دَي بيَذينــة وي: طوهليَبــوون و بهيســتنا مــة يــا ســنوردارة، ئــةم تــا ئاســتةكآ دياريكــري دشــيَن 
ــة ذى  ــا م ــن. ديتن ــدي ب ــا؛ دا مان ــة طــوه ل هةمــي تشــتان بب ــن، و ئةطــةر م طــوه ل دةنطــان بب
يــا ســنوردارة، و هةتــا دويراتيــةكا دياريكــري ئــةم دشــيَن تشــتان ببينــن، بــؤ منوونــة ئــةم نةشــيَن 
ببينــن كا ض ل ثشــت ديــواري هةيــة، ظيَجــا كا ضــاوا ديــن و بهيســتنا مــة يــا ســنوردارة؛ هةرهوســا 
ئةقــَى مــة ذى يــَى ســنوردارة، ئــةو نةشــيَت بطةهيتــة هةمــي تشــتان، هنديكــة ئةقــَى مرؤظــي يــة؛ 
يــَى ســنوردارة و نةشــيَت ىَث د هةمــي تشــتان بطةهيــت، و ئــةوة ذ وَي رؤذا خودايــَى مــةزن مــرؤظ 
ضيَكــري و هةتــا ئةظــرو؛ ئــةو تشــتَي مــة نــةزاين طةلــةك ثــرة ذ وي تشــتَي ئــةم دزانــن، ظيَجــا بــؤ 
منوونــة ئــةو رؤحــا دنــاظ لــةىَش مرؤظــي دا هــةي؛ هــةر ضةنــدة ئــةو يــا نيَزيــي مةيــة ذى ىَل ئــةم 
ــا ئةطــةر ئةظــة  ــن، ظيَج ــةم نةشــيَن راســتييا وَي بزان ــة، و ئ ــا ضاواي ــن كا ي نةشــيَن تةخمــن بكةي
ــذى بــؤ  ــا تــؤ ض دبيَ ــا مــة بيــت لــدور تشــتةيك كــو يــَى مةيــة و يــَى دنــاظ لــةىَش مــةدا، ث نةزانين
تشــتةيك يــَى جودابيــت ذ مــة؟! ئانكــو مــادةم ئةقــَى مرؤظــي يــَى ســنوردارة؛ ئــةو نةشــيَت بزانيــت 
كا شــيَوة و زاىتَ خــودَى يــَى ضاوايــة، ظيَجــا ئاخفتنــا لســةر شــيَوةيَى خــودَى، ضيَنابيــت ب تةخمــن و 
ئةقــل و خةيــاالن بيــت، بةلــَي بتنــَى شــةريعةت دشــيَت لســةر ظــَي ضةنــدَى باخظيــت، و خــودَى 
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ــدا نةهيَايــة، دةمــآ كــةرةم دكــةت:  د قؤرئــاىَن دا ئــةظ بابةتــة يــَى ظةبــري و مةجــاىَل ئاخفتنــَي تيَ
[ ]الشــورى: 11[، ئانكــو: ))ضــو تشــت وةيك خــودآ نينــة - د  ــِميُع الَْبِصــريُ ٌء َوُهــَو السَّ ]لَْيــَس كَِمْثلِــِه َشْ
كاروبــار و ســالؤخةتاندا - ، و ئــةو يــَى طوهديـَـر و بينــةرة((. ظيَجــا ئــةم دشــيَن ظــَي ضةنــدا دهيـَـت 
لســةر ظــَي ئاظابكةيــن؛ هنديكــة خــودَي يــة، ئــةو نــة وةيك مةيــة و نــة وةيك ض تشــتَن دي ذى يــة)(، 
و ئةظــة بةلطةيــة لســةر مةزناتييــا خــودَى، ئــةو خودايــَى ثيَدظيــة لســةر مــة ئــةم حــةز ذَي بكةيــن 
و مــة هيظــي يَث هةبــن و ئــةم ذَى برســن، ئــةظ مةزناتيــة ذى د وَى ضةنــدَى دا ديــار و ئاشــكةرا 

دبيــت، كــو بيَطؤمــان مةزنريــن نيعمــةت و قةنجــي د بةحةشــتآ دا؛ ديتنــا زاىتَ وي يــَى ثــريؤزة.

كێ خودێ چێكریه ؟  

ئةطــةر ئيَــك هةبيــت خــودَى ضيَكربيــت، هةروةســا دآ ثرســيار كــةى: ئــةرَى ثــا ىكَ خودايــَى خــودَى 
ــالؤخةتَن  ــك ذ س ــو ئيَ ــن ك ــةم بزان ــة ئ ــاية، ثيَدظي ــادةم هوس ــا م ــاية؟ ظيَج ــة هوس ــة؛ مان ضيَكري
ضيَكــةري ئةظةيــة ئــةو بخــوة يــَي ضيَكــري نةبيــت، و ئــةو ئةوبيــت يــَى هةمــي بؤنــةوةر ضيَكريــن، 
ــظ  ــةم بدوي ــر، و ئ ــة؛ مــة ثةرســتنا وي نةدك ــوق باي ــَى ضيَكــري و مةخل ــةو ذى ي ذ خــوة ئةطــةر ئ
ــتة، و  ــا دورس ــة نةي ــودَى ضيَكري ــيارا كا يكَ خ ــا ثرس ــن، ظيَج ــَن وي نةدكةفت ــاندان و فةرمان ِريَنيش
ثرســياريَن نــة د دورســت ض رِامــان بــؤ نينــة، بــؤ منوونــة: ئةطــةر ئيَــي ثرســيار ذ تــة كــر كا دريَذيــا 
ــي هنديكــة  ــة؛ ضون ــدة؟ ظــي دةمــي ض مةجــاىَل بةرســظداىَن نين ــا ســيَطؤىَش ضةن ــا ضــارَى ي هيَ
سيَطؤشــةية؛ وَى بتنــآ ىَس هيَــل و ال يــَن هةيــن، و جهــَى شاشــيَي د ثرســيارا يكَ خــودَى ضيَكريــة دا؛ 
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ــة ضيَكــرن،  ــن، ضونــي خــودَى ناهيَت ــة كــو ثةيظــا ضيَكــرن و ثةيظــا خــودَى ثيَكظــة كومناب ئةظةي
ــيَت  ــةك ذى نةش ــةري، كةس ــو ضيَك ــري نةك ــةر ضيَك ــة س ــرىَن دكةظيت ــدن و ضيَك ــارا ئافران و كري
خــودَى ضيَكــةت، ئةطــةر نــة؛ وي دةمــي ئــةم نابيَذينــة وي خــودَى بةلــي ئــةو ذى دَي بيتــة ئيَــك ذ 

ضيَكرييــان، ظيَجــا خــودَى يــَى هــةي و نــة ض دةســتثيَك بــؤ هةنــة و نــة ض دومياهيــك.

و ئةطــةر مــة هةمــا بــةس بــؤ طةنطةشــة طــؤت باشــة ئيَــي خودايــَى مــةزن يــَى ئافرانــدي! دَى 
ئــةو ثرســيار هــةر مينيتــة د طؤرةثــاىَن دا و رِانابيــت: باشــة ثــا ىكَ خودايــَى خــودَى ضيَكريــة؟ ثشــتي 
هنطــي؛ كآ خودايــَى خودايــَى خــودَى ضيَكريــة؟! و ب ظــي شــيَوةي ب دويــظ ئيَــك و بيـَـى دومياهــي، 
ــَى  ــا ســةرباز و طوللةي ــةيت؛ دآ منوون ــا باب ــؤ نيَزيككرن ــت. ب و ئةظــة تشــتةكة قــةت و قــةت ضيَنابي
ئينــن، ســةربازي دظيَــت طوللةيــَى بهاظيَذيــت، بــةىَل هةتاكــو بشــيَت طوللةيــَى بهاظيَذيــت؛ ثيَدظيــة 
ــةو ســةربازَى ل  ــت، و ئ ــةو دةســترييَي ذ ســةربازَى ل ثشــت خــوة وةرطري لســةر وي ســةربازي ئ
ثشــت وي ذى، هةتــا بشــيَت دةســتويريَي بــدةىتَ؛ ثيَدظيــة دةســتويريَي ذ ســةربازَى ل ثشــت خــوة 
ــة  ــة هيَت ــةرَى دَي طولل ــة: ئ ــرَيَى ئةظةي ــيار ل ظ ــك، ثرس ــى دومياهي ــا بيَ ــا هوس ــت، و ئاه وةربطري
ــن؟ بةرســظ: نةخــرَي؛ ضونــي ئــةو ض جــارا ناطةهنــة وي ســةربازي يــَي دةســتويريَي ددةت  هاظيَ
ــت كــو كةســةك د  ــن، بــةىَل ئةطــةر زنجــرية لــدةظ كةســةيك ب دومياهيــك بهيَ طوللــة بهيَتــة هاظيَ
ســةر وي دا نةبيــت دا دةســتويريا هاظيَتنــا طوللةيــَى بــدةت، وي دةمــي دَي طوللــة هيَتــة هاظيَــن، 
ــن، ئــةو  ــا طةلــةك ذى بيــت، طوللــة ناهيَتــة هاظيَ ــي ظــي كــةيس، ضةنــد هذمــارا مرؤظــان ي و بيَ
وةيك ذمــارة ضوننــة »صفرَي«نــة، دةمــآ تــؤ د دانييــة بــرةخ ئيَكظــة، هنــدي ئــةو زيَدةبــن و بطةهنــة 
رِادةىكَ ىَب دومياهــي ذى، ئــةو دآ هــةر بــآ رِامــان مينــن و ب تشــتةيك ذى ناضــن، هةتاكــو تــؤ ذمــارة 

ئيَــك يــان ثــر بدانيــة بــةري وَي)(.

خودێ ژ كیڤه  هاتییه ؟ و ژیێ وی چه نده ؟  

ــداىَن دكــةي كــو كةســةيك خــودَى ضيَنةكريــة؛ هةروةســا كــةس  - عةزيــزَى مــن - مــادةم تــؤ دانثيَ
ــؤ وي  ــة ض دومياهيــك ذي ب ــة ض دةســتثيَك و ن ــة، و ن ــةو ذى ذ كــةىَس نةبووي ــة و ئ ذ وي نةبووي
ــدةر و  ــي خــودَى؛ ئافران ــن، ضون ــة مرؤظــان هةي ــن هــةروةيك م ــا وي ض تةمــةن نين ــة، ظيَج هةن
ضيَكــةرَى مةزنــة، ئــةوَى زةنطــن و بيَمننــةت و مــةزن و خــودان هيَــز و شــيانَن مــةزن و موكومــة، 
ــةوَى خــوداىَن ناظــَن  ــة، ئ ــَى دلؤظان ــةو خوداي ــيَتَي، و ئ ــةس نةش ــَى ك ــزة ي ــَى بهيَ ــةو خوداي ــةو ئ ئ
جــوان و ســالؤخةتَن بلنــد، وي ســالؤخةتَن كةمــال و تةمامةتيــَي يــَن هةيــن بــةىَل وي ض ســالؤخةتَن 
كيَاســيَي نينــن، ظيَجــا خــودَى يــة يــَي جيهــان ئينايــة هةبوونــآ، كا ضــاوا هةمــي تشــتَن دي و هةمــي 

بؤنــةوةر ئيناينــة هةبوونــآ.
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به ری خودێ كی هه بوو؟  

ــَى  ــة خوداي ــة، هنديك ــيارةكا خةلةت ــةو ثرس ــة، ئ ــة( ي ــودَى ضيَكري ــيارا )ىكَ خ ــةذى وةيك ثرس ئةظ
ــتي  ــتةك ذى ثش ــة ذى؛ و تش ــةو دومياهيك ــوو و ئ ــةري وي نةب ــتةك ب ــة و تش ــةو ئيَكةم ــة؛ ئ مةزن
ــٌم[  ٍء َعلِي ــكُلِّ َشْ ُل َواْلِخــُر َوالظَّاِهــُر َوالَْباِطــُن َوُهــَو ِب وي نابيــت، خــودَى كــةرةم دكــةت: ]ُهــَو اأْلَوَّ
ــةس  ــة ك ــَى دومياهييَي ــةو ي ــة، و ئ ــةري وي نين ــةس ب ــة ك ــَى ئيَكيَي ــةو ي ــو: ))ئ ــد: 3[ )(، ئانك ]الحدي
ثشــتي وي نينــة، و يــَى ئاشــكةراية كــةس د ســةر وي دا نينــة، و يــَى ظةشــارتيية كــةس د بــن وي دا 
نينــة، و تشــتةك نــة ل ئــةردي و نــة ل ئةســاين ل وي بــةرزة نابيــت، و ئــةو ب هــةر تشــتةيك يــَى 
ثِرزانايــة((. هنديكــة دةمــة؛ ئــةو ذى وةيك جهــي يــة، دورآ ل خــودآ ناطريــت و وي دورثيَــض ناكــةت، 
ــان  ــة بــؤ ضيَكريي ــا مومكين ــَن خــودَي، ظيضــا نةي دةم ذى وةيك هةمــي تشــتَن دي، ئيَكــة ذ ضيَكري
ــالؤخةتَن  ــوداىَن س ــةزن خ ــَى م ــةن، خوداي ــض بك ــرن و وي دؤرثيَ ــوة بط ــةرَى خ ــةو دورآ ل ضيَك ئ
تةمــام و جوانــة، و ل ظــرَيَى ثيَدظيــة ئــةو ئامــاذَى ب شــريةتا ثيَغةمبــةري  بكــةت، ئةبــو هورةيــرة 
ــن  ــول: َم ــم فيق ــيطاُن أحَدك ــأيت الش ــت: »ي ــو دبيَذي ــت ك ــودَى  ظةدطوهيَزي ــةرَي خ ذ ثيَغةمب
ــِه«) ــِه ولَْينَت ــك؟ فــإذا بلَغــه؛ فلَْيســَتِعْذ بالل ــق ربَّ ــق كــذا، حتــى يقــول: َمــن خلَ ــق كــذا، َمــن خلَ  خلَ

ــان  ــة، ف ــان تشــت يكَ ضيَكري ــت: ف ــك ذ هــةوة و دَي بيَذي ــة دةظ ئيَ (، ئانكــو: ))شــةيتان دَي هيَت

ــا  ــا طاظ ــة؟ ظيَج ــة ضيَكري ــَى ت ــت: يكَ خوداي ــَي دبيَذي ــا ل دومياهي ــا هةت ــة، ظيَج ــت يكَ ضيَكري تش
طةهشــتة ظــرَيَى؛ خــوة ب خــودَى بثاريَــزة و بــةس بكــة((. ئةظجــا خوةثاراســتنا ب خــودَى و 
ــة داكــو د طــةل  ئاراســتةكرنا هزركرنــا زارؤيك بــؤ بابةتــةكآ دي ب شــيَوةكآ نةرِاســتةوخؤ، بــؤ هنديَي
ظــان ثرســياران يــَى بــةردةوام نةبيــت و نةضيتــة خــوار.. و هةروةســا ل ظــرَية ئــةو ذ بةرســظدانَن 
طرنطــة، و دويركرنــا هــزرآ ذ ظــي بابــةيت نــة ذبــةر نةبوونــا بةرســظآ يــة لســةر وآ، بةلــي ئــةو طرتنــا 

ــة. دةرطةهــَن وةسوةســآ ي

ئه رێ خودێ یێ نێره  یان مێ؟  

ثيَدظيــة ئــةم خــوة زةحمــةت بدةيــن و نةهيَلــن زارؤك طةلــةك هــزر د زاتــآ خــودآ دا بكــةت و 
ئــةم هــزرا وي ثاذويــن بــةرةظ هزركرنــا د وان تشــتَن مفايــآ وي تيَــدا، ل ظــرَيآ دآ يــا بــاش بيــت ئــةم 
بــؤ زارؤيك بدةينــة دياركــرن كــو هنديكــة بابةتــآ نــرَي و ميَيانــة؛ ئــةو بــؤ هنديَنــة مــرؤظ ىَث تؤخــم و 
جوريـَـن بونةوةريـَـن ســاخ و زينــدي ذيَكجــودا بكــةت، و ئــةو ئيَكــة ذ وان تشــتَن كــو خــودَى ب ِريـَـكا 
ــَر َواأْلُنَْثــى[  كَ ْوَجــْيِ الذَّ وآ؛ مننــةت ل ضيَكريــَن خــوة كريــة، خــودَى كــةرةم دكــةت: ]َوأَنَّــُه َخلَــَق الزَّ
ــد  ــَى بلن ــن((. و خوداي ــةوةران ئافراندي ــرؤظ و طيان ــآ ذ م ــرَي و م ــةوة ن ــو: ))و ئ ]النجــم: 45[، ئانك
يــَى لســةر ثولينكرنــآ دا و ذ هنــدآ مةزنــر و ثاقذتــرة، بةلــي هنــدةك ضيَكريــَن دي ذى هةنــة كــو 
ئــةظ ثولينكرنــة ذَى ناطريــت، وةيك فريشــتة و مةالئيكةتــان - بــؤ منوونــة - ، بةلــي هةتــا ئةســان 
و عــةور و هةوا)بــا( و ئــاظ ذى ب نــرَي و مــَي ناهيَنــة ســالؤخةتكرن، ظيَجــا ئةطــةر ئــةظ ثولينكرنــة 
بــؤ هنــدةك ضيَكريــَن خــودان كيَــايس و نةتةمــام، نةيــا دورســت بيــت و ذَي نةطريــت، ثــا خودايــَى 
[ ]الشــورى: 11[، ئانكــو:  ــِميُع الَْبِصــريُ ٌء َوُهــَو السَّ ــِه َشْ ــَس كَِمْثلِ مــةزن ل ثيَشــر و )ئــةوال( تــرة ]لَْي

))ضــو تشــت وةيك خــودآ نينــة - د كاروبــار و ســالؤخةتاندا - ، و ئــةو يــَى طوهديَــر و بينــةرة((.

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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بۆچی باوه ریێ ب هه بوونا خودێ بینین؟ ئەو به لگه یێ هه بوونا وی دسه لمینیت چیه ؟  

باوةريــا ب خودايــَى مــةزن تشــتةكآ خؤرســتيية د مرؤظــي دا، و كةســةك نةشــيَت وآ رِةد بكــةت، 
ــَن  ــَي بةلطةي ــك ي ــةردةوام خةل ــا نوكــة ذى ب ــا خــودَى ذى طةلةكــن، و هةت بةلطــة لســةر هةبوون
ــوة،  ــَى خ ــثوري و بياظ ــظ بس ــك ل دوي ــةر ئيَ ــةن؛ ه ــكةرا دك ــَي دي ئاش ــظ ي ــك ب دوي ــوي ئيَ ن
ــةرةم  ــودآ ك ــمينيت، خ ــودَى دسةلـ ــا خ ــي دا؛ هةبوون ــا مرؤظ ــتيَي د نةفس ــَي خؤرس ــا بةلطةي ظيَج
ــا[ ]الــروم: 30[، ئانكــو: ))بــةرآ خــوة بــدة ئيســامآ،  ــاَس َعلَْيَه ــَر النَّ ــي َفطَ ــِه الَِّت ــرََت اللَّ دكــةت: ]ِفطْ
ــاظ ناخــآ خــوة  ــَى ذ مــة دن ــة، ئــةوآ خــودآ مــرؤظ ل ســةر دايــن((. ظيَجــا هــةر ئيَ ــَي خوديَيي دين
ــزا وي و ضاظديَرييــا وي  ــزةكا ناظخوةيــي دبينيــت كــو بــؤ وي بةحســآ مةزناتييــا خــودآ و هيَ دا هيَ
دكــةت، و بةلطةيــَن زانســتي يــَن هةســتياري )حــي(؛ هةبوونــا سيســتةمةكآ ِريـَـك و ثيَــك و هويــر 
بــؤ ظــي طــةردووين ثشرِاســت دكــةن، ظــي سيســتةمآ هويــر ذى؛ ثيَدظيــة ضيَكــةرةك ذ بــؤ هةبيــت، 
ضونــي مــا يك ئــةظ بؤنــةوةرة ئيناينــة هةبوونــآ، و كاروباريـَـن وان ب ِريَظةدبــةت؟ يــان ئــةو هةمــا 
ــدة  ــةظ ضةن ــت ئ ــةرةك هةبي ــي ئةط ــآ، بيَ ــة هةبوون ــكةكيَظة هاتين ــت و ذ نيش ــا ب ِريَكةف هوس
خوازتبيــت، وي دةمــي كةســةك نابيــت بزانيــت ئــةظ تشــتة ضــاوا ثةيدابووينــة، ئةظــة ثيَشــبينييةكة، 
و ثيَشــبينييةكا دي ذى يــا هــةي، ئــةو ذى ئةظةيــة: ظــان تشــتان ب خــوة خــوة ئينابيتــة هةبوونــآ 
و خــوة ضيَكربيــت و ب كاروباريـَـن خــوة رِابــن، هةروةســا ثيَشــبينييا ســيَيَي دبيَذيــت: ظــان تشــتان 
ــن، و  ــَن ضيَكري ــةو ي ــآ و وي بخــوة ئ ــة هةبوون ــَن ئيناين ــةو ي ــة؛ ئ ــدةرةك هةي ــةرةك و ئافران ضيَك
ــال و  ــَي و دووَى د مةح ــا ئيَ ــت ي ــبينييان؛ دآ بيني ــآ ثيَش ــان هةرس ــةحدكةتة ظ ــرؤظ س ــآ م ل دةم
نةمومكينــن، ظيَجــا ئةطــةر ثيَشــبينييا ئيَــَى و دووَى د شــيان دا نةبــن، وي دةمــي ئــةظ ضةنــدة دَي 
خوازيتــة هنــدآ ثيَشــبينييا ســيَيَي يــا دورســت و ِرؤهــن بيــت، كــو ئــةو ذى ئةظةيــة؛ وان ضيَكــةرةىكَ 
هــةي، ئــةو يــَن ئافرانديــن - ئــةو ذى خــودَى يــة )ئةلـَـاه( - ، و ئةظــة ئــةوة يــا بةحســآ وآ د قؤرئانــا 
ــوَن )35(  ــُم الَْخالُِق ٍء أَْم ُه ــرْيِ َشْ ــْن َغ ــوا ِم ــَى مــةزن كــةرةم دكــةت: ]أَْم ُخلُِق ثــريؤز دا هــايت، خوداي
ــْل اَل يُوِقُنــوَن[ ]الطــور: 35 - 36[، ئانكــو: ))مــا ئــةظ بوتثةريَســة ىَب  ــاَمَواِت َواأْلَْرَض بَ أَْم َخلَُقــوا السَّ
ئافرانــدةرةك هاتينــة ئافرانــدن، يــان وان خــوة ئافرانديــة؟ و ئــةو دوو تشــتَن بةرئاقــل نينــن )35( يان 
وان ئةســان و ئــةرد ب ظــي رِةنطــآ جــوان ئافراندينــة؟ بةلــي ئــةو باوةرييــةكا بــاوةري ب عةزابــا 
خــودآ نائينــن((. هةروةســا ذ بةلطةيــَن ئــةم لســةر هةبوونــا خــودآ هةســت يَث دكةيــن: بةرســظدانا 
خــودَى يــة بــؤ دوعايــان، و هةروةســا: ئــةظ ِريـَـك و ثيَــي و جوانييــا د ئافراندنــا ئــةرد و ئةســانان دا 
ــاَمَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتــاَلِف اللَّْيــِل َوالنََّهــاِر َليَــاٍت أِلُويِل  هــةي، خــودَى كــةرةم دكــةت: ]إِنَّ ِف َخلْــِق السَّ
اأْلَلَْبــاِب[ ]آل عمــران: 90[، ئانكــو: ))ب رِاســتي ضيَكرنــا ئــةرد و ئةســانان، و هاتــن و ضؤنــا شــةظ 
و ِرؤذان نيشــانن ل ســةر هةبــوون و دةســتهةالتدارييا خــودآ بــؤ كةســَن ذيــر و ئاقلــدار((. و ِريَــك 
وَن[ ]الذاريــات:  ــرِصُ ــاَل تُْب و ثيَكيــا د ئافراندنــا مرؤظــي دا، خــودَى كــةرةم دكــةت: ]َوِف أَنُْفِســكُْم أََف
21[، ئانكــو: ))و د هــةوة ب خــوة دا ذى نيشــان و بةلطــة طةلةكــن، مــا هويــن نابينــن؟((. هةروةســا 
ــا  ــةر هةبوون ــة بةلطــة لس ــي دبن ــةر هةم ــي وان ذى، ه ــةوةر و ذب ــا و طيان ــترَي و ضي ــا س ئافراندن
ضيَكــةرةيك بــؤ وان تشــتان كــو ئــةو ب باشــرين و جوانريــن شــيَوة يــَن ضيَكريــن، نيشــانَن خــودَى ل 

103



ئاســوييان و نةفســان و فيَقييــان ذى يــَن هاتينــة بةالظكــرن، هةمــي ئامــاذَى ددةنــة ســةر 
ــةوةران؛  ــي بون ــان هةم ــا ظ ــآ، و هةبوون ــَي بتن ــدةرَي ئيَكانةي ــةىكَ ئافران ــا خوداي هةبوون
ــة،  ــودَي ي ــتنا خ ــةو ذى ثةرس ــت، ئ ــا وان هةبي ــةك ذ ضيَكرن ــج و مةرةم ــة ئارمان ثيَدظي
ئــةوآ بتنــآ و يَب شــةريك و هةظثشــك)(، و ئــةم دشــيَن ضــريؤكا ئةبــو حةنيفــةي بــؤ زارؤيك 

ظةطرَييــن، دةمــآ هنــدةك مرؤظــان داخــواز ذَي كــري ئــةو )تةوحيــدا ربوبيةتــآ 
و خودايينيــا خــودآ( بــؤ وان ب ســةملينيت، ئينــا ئيامــي طؤتــة وان: - بــةري 
ئــةم بضينــة دنــاظ بابــةيت دا و لســةر ظــي بابــةيت باخظــن - ، بــؤ مــن بةحســآ 
كةشــتييةكآ بكــةن يــا د ِرؤيبــارآ ديجلــةدا؛ ئــةو بخــوة دضيــت و تــذى نــاظ 
خــوة خــوارن و متــا )ثةرطــال( و تشــتَن دي دكــةت، و ئــةو بخــوة دزظريــت 

ــي  ــة جهــَي خــوة، ئةظــة هةمــي ذي بيَ ــارَى خــوة خــايل دكــةت و دهيَت و ب
كةســةك وَي بهــاذؤت و كارؤباريـَـن وَي بريَظــة ببــةت، ئينــا وان مرؤظــان طــؤت: 

ئةظــة قــةت ضيَنابيــت، ب ض رِةنطــان نةيــا مومكينــة، ثــايش ئيامــي طؤتــة وان: 
ثــا ئةطــةر ئةظــة بــؤ كةشــتيةكآ تشــتةكآ نةيــَى مومكــن بيــت؛ ثــا هويــن بــؤ ظــآ 

جيهانــآ هةميــَي ض دبيَــذن ب ســةر و بنــَن ويَظــة؟!)(، ظيَجــا مةحالــة ئــةظ ضيَكرنــا 
هنــدة يــا ب ِريَــك و ثيَــك، بيَــي ضيَكــةرةكآ هةروهــةر و زانــا هاتبنــة هةبوونــآ.

هةروةســا د شــيان دا هةيــة بهيَتــة طؤتــن: دةمــآ تــؤ هةســتثيَدكةي زكآ تــة يــَي دئيَشــيت؛ 
ئــةرَى مــا تــؤ وي دةمــي نــزاين كــو تــؤ يــَي برســيي؛ ظيَجــا دآ ئيَكســةر يض بــؤ خــوة ل خوارنــآ 
ــؤ ل وي تشــتي  ــا ت ــَي دكــةي؛ م ــؤ هةســت ب تيَهناتي ــآ ت ــي دا خــوة ترَيبكــةي؟ دةم طةرييَ
ــي يــَي تيَهناتييــا تــة دشــكيَنيت؟ دةمــآ بيَهنــةكا خــوةش دهيَتــة تــة؛ ئــةرَى مــا تــؤ  ناطةرييَ
ــةكا نةخــوةش  ــآ بيَهن ــاذى ذى؛ دةم ــةي؟ و بةرؤظ ــَي ناك هةســت ب خــوةيش و بةختةوةري

ــن مــة، ئــةرَى  دهيَتــة تــة؟ دةمــآ تــؤ ســةحدكةية طــؤل و نرَيطــز و ئةســان و رسؤشــتآ ل دؤريَ
مــا تــؤ هةســت ب بةختــةوةري و كةيفخوةشــيَي ناكــةي؟ و ئاهــا ب ظــي شــيَوةي عةزيــزَي مــن، 
ئــةم ذى ئيَكســةر هةســت يَث دكةيــن كــو مــة ثيَدظــي ب خودايــةكآ مــةزن هةيــة؛ هــةردةم بــةرةظ 
ويظــة بضــن و قةســتا وي بكةيــن، ل دةمــآ ئــةم ثيَدظــى وي دبــن؛ دا هةســت ب ئارامــي و تةناهيــَي 
ــي حــةزا خــوة ئــةم  بكةيــن، و دةمــآ ئــةم هةســت ب بةرتةنطــي و خةمــان دكةيــن؛ ئيَكســةر و بيَ
بــةرةظ خــودآ ظــة دضــن و دوعــا ذآ دكةيــن، و ئةطــةر هةســتكرنا ب بةختةوةريــَي دا مــة؛ دآ ســةرا 

وآ سوثاســيا وي كةيــن.

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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ئه رێ خودێ ژی گوهـ ل تشتان دبیت و دبینیت، و ئه و ژی وه كی مه  دئاخڤیت؟  

ــِمَع  ــْد َس ــةت: ]َق ــةرةم دك ــودَى ك ــت، خ ــت و دبيني ــوه يَل دبي ــت و ط ــودآ د ئاخظي ــؤطةر خ مس
ــة: 1[، ئانكــو: ))ب رِاســتي خــودآ طــوه ل دةنطــآ وآ  ــا[ ]املجادل ــَك ِف َزْوِجَه ــي تَُجاِدلُ ــْوَل الَِّت ــُه َق اللَّ
ذنــآ بــوو - كــو خةواليــا كضــا ثهعلةبــةي بــوو - ئــةوا هاتييــة نيــك تــة و دا ثرســيارا وآ طؤتنــآ ذ تــة 
بكــةت يــا مــرَيَى وَى طؤتييــَي دةمــآ ئــةو ل ســةر خــوة حــةرام كــري((. و كــةرةم دكــةت: ]َقــاَل اَل 
ــن  ــارووين: هوي ــا و ه ــة مووس ــو: ))خــودآ طؤت ــَمُع َوأََرى[ ]طــه: 46[، ئانك ــاَم أَْس ــي َمَعكُ ــا إِنَِّن تََخاَف
ذ فريعــةوين نةترســن؛ ضونــي ئــةز يــَي د طــةل هــةوة مــن طــوه ل ئاخفتنــا هــةوة دبيــت و ئــةز 
[ ]هــود: 112[، ئانكــو: ))ب  ــريٌ ــوَن بَِص ــا تَْعَملُ ــُه ِبَ ــةرةم دكــةت: ]إِنَّ ــم((. و ك ــن هــةوة دبين كرياريَ
ــا  ــة وةيك ئاخفتن ــودآ؛ ن ــا خ ــةىَل ئاخفتن ــةرة((. ب ــةن بين ــن دك ــن هوي ــةو ب كار و كرياريَ ــتي ئ رِاس
مةيــة، طــوه ليَبــوون و ديتنــا خــودآ ذى؛ وةيك طــوه ليَبــوون و ديتنــا مــة نينــة، ضونــي خــودَى بخــوة 
نــةوةيك ضيكريــَن خوةيــة و يــَى ذ وان جودايــة، ئــةو هةمــي دةنطــان طــوه يَل دبيــت، بــا ضةنــد 
ئــةو دةنــط د نــزم و بــةرزة ذى بــن، و تشــتان دبينيــت بــا ضةنــد د دويــر ذى بــن، هنديكــة خــودَي 
يــة؛ طــوه ل هةمــي تشــتان دبيــت و هةمــي تشــتان ذى دبينيــت، بــةىَل ديــن و طوهليَبوونــا وي؛ نــة 
وةيك ديــن و طوهليَبوونــا بونــةوةر و ضيَكرييانــة، ئةويـَـن كيَــايس و الوازي د ديــن و طوهليَبوونا وان 
[ ]الشــورى: 11[، ئانكــو:  ــِميُع الَْبِصــريُ ٌء َوُهــَو السَّ دا هــةي، ظيَجــا خودايــَى مــةزن: ]لَْيــَس كَِمْثلِــِه َشْ
))ضــو تشــت وةيك خــودآ نينــة - د كاروبــار و ســالؤخةتاندا - ، و ئــةو يــَى طوهديـَـر و بينــةرة((. و يــا 
باشــة: ئــةو ظــَي ضةنــدآ ب رِةوشــتةكآ رِاســتةوخؤ ظــة طريَبــدةت، وةيك بــؤ منوونــة بهيَتــة طؤتــن: 
ئةطــةر خــودآ طــوه ل هةمــي تشــتان هةيــة و هةمــي تشــتان دبينيــت؛ ئــةرَى مــا يــا ذ هــةذي مةيــة 
ئــةم ئاخفتنــةكآ بكةيــن ئــةو يــَى ىَث رازي نةبيــت، يــان ئــةو مــة د رِةوشــةكآ دا ببينيــت كــو قةبويــل 

نةكــةت؟!)(.

ئه رێ ما خودێ ژی برسی و تێهنی نابیت؟  

خودايــآ مــةزن و دويــر ذ كيَاســييان؛ ســالؤخةتَن تةمــام و جوانييــَي يــَن هةيــن، و وي ســالؤخةتَن 
كيَاســييَي نينــن، و هنديكــة بــرس و تيَهنــايت نــة؛ ئــةو دوو نيشــانن ذ نيشــانَن الوازي و يَب 
دةســتهةالتيَي، و ضيَنابيــت الوازي بــؤ خــودَي بهيَتــة ثالــدان، ظيَجــا مــادةم هوســاية؛ خــودَى ثيَدظــي 
ــي ب ض  ــتاية و وي ثيَدظ ــي تش ــةرَي هةم ــودَى ضيَك ــي خ ــة)(، ضون ــوارىَن نين ــوارن و ظةخ ب خ
نينــة، ذ خــوة ئةطــةر ثيَدظــي ب تشــتةيك بــوو؛ وي دةمــي نةيــا دورســتة ئــةو خــودَى بيــت، ضونــي 
ــا  ــؤ قةتاندن ــآ ذ ب ــك قةســت دكةن ــي وي نةهيَنةكــرن و خةل ــَى ض كار بيَ ــةوة ي خــودآ صةمــةدة )ئ
هةوجةييــا(؛ ئــةوَى نــة دخــوت و ثيَدظــي ب خــوارن و ظةخوارنــآ ذي نابيــت، ئــةو يــَى زةنطينــة ذ 
ظــآ هةميــَي، كا ضــاوا ئــةو ئــةوة يــَى بونــةوةر هةمــي هةوجةيــي وي دبــن، دا رزقــآ وان بــدةت و 

ــَن وان بجهبينيــت. ــرَي بكــةت و داخــوازي و ثيَدظياتي وان ت

ــَي د  ــت مــرؤظ بةراوردي ــة زارؤيك: ب ض رِةنطــان ضيَنابي ــةم بيَذين ــة ئ هةروةســا د شــيان دا هةي
ناظبــةرا ضيَكــةري )خالــق( و ضيَكــري )مخلوق(ـــيدا بكــةت، و نــة تشــتةكآ فــةرة كــو هــةر تشــتةكآ 
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ــة  ــن، مان ــة هةب ــيَوةيَن م ــالؤخةت و ش ــان س ــن؛ وي ذى هةم ــدا دكةي ــان ثةي ــن ي ــةم ضيَدكةي ئ
ــةم: يكَ  ــة بك ــيارةكآ ذ ت ــةز ثرس ــة ئ ــت، بهيَل ــي دبي ــة تيَهن ــت و ن ــريس دبي ــة ب ــودَى ن ــاية؟ خ هوس
ثايســكل ضيَكريــة؟ دآ بةرســظآ دةت و بيَذيــت: ئــةو كــةىَس ثايســكل ضيَكــري؛ كةســةكآ شــارةزا و 
هةرةباشــة، ظيَجــا - كــورآ مــن - ثــا وةرة دا ئــةم ثيَكظــة وةســا بينينــة ســةر هــزرا خــوة كــو ثايســكل 
ــةرآ دآ ض  ــوي؟ ئ ــؤ ض ظةدخ ــوي؟ ت ــؤ ض دخ ــةت: ت ــوة بك ــةرَي خ ــيارآ ذ ضيَك ــت و ثرس دئاخظي
بيَذيــة وَي؟ دآ بيَذمــة وآ: ئةظــة نــة شــوال تةيــة، باشــة مــا ض فايــدَي تــة تيَدايــة ئةطــةر تــة زاين؛ و مــا 
بةرســظ دآ ض لســةر ئــةرك و فةرمانــا تــة يــا ســةرةيك ئــةوا تــؤ نوكــة جيَبةجــَي دكــةي زيَدةكــةت؟ 
كــو ئــةو ذى ئةظةيــة تــؤ بلــةز بــي و بيــَي ذكاربكةظــي، طةلــةك باشــة، و كــورآ مــن ئاهــا ئــةم 
ــُدوِن[  ــَس إِالَّ لَِيْعُب ذى د هوســاينة، خــودآ ئــةم بــؤ كارةيك يــَن ئافرانديــن: ]َوَمــا َخلَْقــُت الِْجــنَّ َواإْلِنْ
]الذاريــات: 56[، ئانكــو: ))مــن ئةجنــة و مــرؤظ بــةس بــؤ هنــدآ يــَن ئافرانديــن، مــن بثةريَســن((. 
ئــةظ ثرســيارة ذى ض مفــاي ناطةهيننــة مــة و نابنــة هاريــكار ذى لســةر بجهطةهاندنــا وي ئــةركآ 
خــودآ ئــةم بــؤ ضيَكريــن، بةلــي بةرؤظــاذى؛ دآ هزريَــن مــة بــؤ هنــدةك تشــتَن دي ضــن و دآ مــة 
ذكارئيَخــن و ناهيَلــن ئــةم كارآ خــوة بكةيــن، و ئــةركآ خــوة بجــه بينــن، ىَل كةنطــي ثايســكل بــةرآ 
ــدا، وي  ــة تيَ ــةك دكةظيت ــآ ئاريشــةك و ذ كاركةفتن ــة مــة و ثرســيارآ ذ مــة دكــةت؟ دةم خــوة ددةت
دةمــي ئــةو دآ بــةرةظ خودانــآ خوةظــة هيَــت داكــو وآ ضارةســةر بكــةت، ئــةرآ مانــة هوســاية؟ و 
ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى ئــةم بــةرةظ خــودآ ظــة دضــن و دوعــا ذَي دكةيــن؛ ل وى دةمــآ ئــةم دبينــن 
نةفســَن مــة يــَن سســت و خــاظ دبــن ذ كرنــا عيبــادةيت و ثةرســتنا خــودآ، يــان دةمــآ ئــةم تــؤيش 

نةخوةشــيةكآ دبــن.

هێز و شیانا خودێ چه نده ؟  

ئةطــةر ئــةم بةحســآ هيَــزةكا دةستنيشــانكري بكةيــن؛ ئانكــو ئــةم يــَي بةحســآ ســالؤخةتةكآ خودان 
كيَــايس دكةيــن، ضونــي دومياهيــا هيَــزَي ئانكــو دةســتثيَكا بيَهيَــزي و الوازييــَي، و الوازي بــؤ خــودَي 
ــز و شــيانا خــودَى يــا رِةهايــة و ض ســنور و تَوخويــب بــؤ نينــن،  ناهيَتــة ثالــدان، ب دويــظ دا؛ هيَ
ــَه َعــىَل كُلِّ  و نينــة تشــتةك هةبيــت يــَى لبــةر وي بزةحمــةت بيــت، خــودَى كــةرةم دكــةت: ]أَنَّ اللَّ
ــٌر[ ]البقــرة: 106[، ئانكــو: ))خــودآ ل ســةر هةمــي تشــتان دةســتهةالتدار و شــياندارة((.  ٍء َقِدي َشْ
ئةطــةر خــودآ تشــتةك ظيــا؛ بتنــآ دَي بيَذيتــَى: هةبــة؛ دآ هيَتــة هةبوونــآ، ظيَجــا خــودَي يــَي خــودان 
شــيانة لســةر هــةر تشــتةيك، ضونــي ئــةو ضيَكــةرآ هــةر تشــتةيك يــة، ض تشــت لبــةر وي بزةحمــةت 
نينــن، نــة ل ئــةردي و نــة ل ئةســاين، و هيَــز و شــيانَن دةستنيشــانكري و ســنوردار؛ هيَــزا ضيَكرييانة، 
ضونــي ئــةو هيَــز يــا هاتييــة ضيَكــرن، بــةىَل هيَــزا خــودَى، ض ســنور و تؤخويــب و كيَــم و كايس بــؤ 
نينــن، ذبــةر ظــَي ضةنــدآ ذى؛ خــودَى بتنــآ يــَى ذ هــةذى ثةرســتنآ و داخــوازي و دوعايــَي يــة، ضونــي 
هــةر ئــةو بتنــآ دشــيَت ثيَدظياتيــَن ضيَكرييــان ثــِر بكــةت و بةرســظا وان بــدةت، و رزقــآ وان بــدةت 

و حــةز و هيظيــَن وان بينيتــة جــه و شــولَن وان ب ِريَظــة ببــةت)(.
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خودێ ل كیڤه یه ؟ و ئه و یێ چه نده ؟  

ثشــتي زارؤك هــةر زوي تيَدطةهيــت كــو خــودآ ئــةو يــَي ضيَكــري و خــودآ طةلــةك حــةز ذ زارؤكان 
دكــةت، و وي طةلــةك قةنجــي و نيعمةتــَن داينــآ، وي دةمــي د شــيان دا هةيــة ئــةم بــؤ وي 
ــاَمِء[  ــْن ِف السَّ ــْم َم ــةت: ]أَأَِمْنُت ــةرةم دك ــَي لســةر ئةســانان، خــودآ ك ــو خــودآ ي ــن ك رشؤظةبكةي
ــا  ــانان((. ظيَج ــَي ل عةس ــة ذ وي خوداي ــت بووين ــن ثشرِاس ــا هوي ــةرآ م ــو: ))ئ ــك: 16[، ئانك ]املل
ــا ل هةمــي جهــان، خــودآ كــةرةم دكــةت:  ــا وي ي ــةىَل زانين ــَى لســةر ئةســانان، ب ــد ي ــَى بلن خوداي
ــَي د طــةل هــةوة ل  ــا خــوة ي ــةو ب زانين ــد: 4[، ئانكــو: ))ئ ــْم[ ]الحدي ــا كُْنُت ــَن َم ــْم أَيْ ــَو َمَعكُ ]َوُه
هــةر جهــةكآ هويــن ىَل بــن((. و بــؤ مــة ضينابيــت ئــةم بيَذيــن: خــودآ يــَى ل هةمــي جهــان؛ ضونــي 
ئــةظ ضةنــدة ب وآ رِامانــآ دهيَــت كــو خــودآ يــَى دنــاظ هةمــي تشــتان دا، و ئةظــة نةيــا دورســتة، 
  ــةري ــا د ســوننةتآ دا هــايت، ثيَغةمب ــن ي ــدآ بكةي ــَي ب وَى ضةن ــةم ثيَطريي ــة ئ ــة لســةر م ثيَدظي
ــَى ل ئةســانان((، طــؤت  ــة؟((، طــؤىتَ: ))ي ــر: ))خــودآ ل كيظةي ــآ( ك ــة )جاري ثرســيار ذ كضــكا كؤل
ــآ وآ:  ــة مةزن ــةري  طؤت ــا ثيَغةمب ــي((، ئين ــةرَي خوديَ ــؤ ثيَغةمب ــآ: ))ت ــة؟((، طؤت ــةز كيم : ))ئ
))وآ ئــازا كــة، ضونــي براســتي ئــةو بــاوةردارة(()(، و د طــةل هنــدآ كــو ئــةو يــَى ل ئةســانان ذى، 
ىَل بــةىَل ئــةو دشــيَت ل هــةر جهــةكآ ئــةم ىَل بــن مــة ببينيــت و طــوه ل مــة ببيــت، و دظيَــت ئــةم 
هــةردةم وآ ضةنــدآ بــؤ زارؤيك ثشرِاســت بكةيــن كــو خــودآ بــةردةوام ضاظديَــرة لســةر وي؛ ضونــي 
ئةظــة دآ ثالــدةرَى ناظخؤيــي )وازعــآ داخــي( د ناخــآ زارؤيك دا مةزنكــةت و دآ وة ل وي كــةت ئــةو 
بخــوة ب زاتــآ خــوة ضاظديَرييــا نةفســا خــوة بكــةت و نةهيَليــت ئــةو ذ رَِي دةركةظيــت، و هنديكــة 
ئــةو ضةقــا ثرســيارآ يــة يــا طريَدايــي ب قةبــارآ خــودآ ظــة: خــودآ د طــةل ض ضيَكريــَن خــوة ناهيَتــة 
ــةو  ــرة، ظيَجــا ئةطــةر ئ ــان مةزن ــرة، ذ هةمــي ضيَكريي ــرن، خــودَى ذ هةمــي تشــتان مةزن بةراوردك
بونــةوةر و ئــةو ضيَكــري د مةزنــن؛ مســوطةر ضيَكــةرآ وان مةزنــرة، ئــةوة يــَى ضيايــان ذبــن دبــةت 
و بذالــة دكــةت، دةريايــان دلظينيــت، فةرمــايَن ل ئاظــآ دكــةت بضيتــة دبــن ئــةردي ظــة، و تشــتةك د 
طــةردووين دا ضيَنابيــت ئةطــةر نــة ب فةرمانــا وي بيــت، هنديكــة ضيَكــةرة؛ وي ثيَدظــي ب ضيَكرييان 
نينــة، ئةســان ئيَكــة ذ ضيَكريــَن خــودآ و هةبوونــا خــودآ نةيــا رِاوةســتيايية لســةر هةبوونــا ئةســاين، 
و وي ض ثيَدظــي ذي ب ئةســاين نينــة، ضونــي خــودآ يــَى زةنطــن و بيَمننةتــة ذ هةمــي تشــتان)(.

باشه  چاوا خودێ مه  دبینیت و ئه م وی نابینین؟  

هةســتآ ديتنــآ؛ ئــةوآ خودايــآ مــةزن د ظــآ دوينايــَي دا دايــة مــة، يــَى الوازة و شــيانَن ديتنــا طةلــةك 
تشــتان نينــة، ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى؛ دآ بينــي مــرؤظ ميكروســكؤب و ئاالظــَن مةزنكــريَن بكاردئينيــت، 
ظيَجــا ئةطــةر مــرؤظ نةشــيا هنــدةك تشــتَن ضيَكــري و ئافرانــدي ببينيــت؛ ل ثيَشــر و )ئةوال(تــرة 
ــَى دا هــاري وي ناكــةت و  ــز و شــيانا مرؤظــي د دونياي ــا خــودَى ذى نةبــن، هيَ ئــةوي شــيانَن ديتن
ناهيَليــت مــرؤظ خــودآ ببينيــت، ئةظجــا ئــةم نةشــيَن خــودآ ببينــن ىَل مــة بــاوةري يــا يَث هــةي، و مة 
بــاوةري هةيــة كــو ئــةو يــَى دلؤظانــة و حــةز ذ مــة دكــةت، و ئــةو يــَى بهيَــز و خــودان شــيانة لســةر 
هةمــي تشــتان، ئــةو دزانيــت كــو نوكــة ئــةم يــَي بةحســآ وي دكةيــن، خــودآ طةلــةك و طةلــةك يــَى 
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د ســةر مــةدا و ذ مــة بلندتــرة، ذبــةر ظــآ ضةنــدآ؛ ئــةو مــة هةميــان د ئيَــك وةخــت دا دبينيــت، وةيك 
وي مرؤظــآ دضيتــة ســةر بانــآ ئاظاهــي؛ ئــةو وان هةمــي مرؤظــَن لســةر جاددةيــآ دبينيــت و ئــةو 
وي نابينــن، ظيَجــا خــودآ ذى مــة دبينيــت و ئــةم وي نابينــن، طةلــةك تشــت هةنــة ئــةم نابينــن ىَل 
ئــةو بخــوة يــَن هةيــن، و دَي بيَذينــة زارؤيك: ضاظــَن مــة نةشــَن هةمــي تشــتان ببينــن، مــة طــوه 
ــو  ــدَي رِا ك ــةر هن ــن، دس ــي نابين ــةم هةواي ــن و ئ ــةم وي نابين ــدة ئ ــةر ضةن ــت ه ــي دبي ل دةنط
ئــةم هةســت ىَث دكةيــن، ضاظــَن مــة ذى نةشــَن خــودَى د دونيايــَي دا ببينــن، بــةىَل هةكــة خــودَى 
ــةر  ــن)(، ذب ــةزن ببين ــآ م ــَن خوداي ــو بش ــن ك ــاظ هةب ــدةك ض ــة هن ــتَى م ــةت؛ دآ ل بةحةش حةزك
[ ]األنعــام:  ــريُ ــْدرُِك اأْلَبَْصــاَر َوُهــَو اللَِّطيــُف الَْخِب ــُه اأْلَبَْصــاُر َوُهــَو يُ ظــآ ضةنــدآ ذى؛ خــودآ: ]اَل تُْدرِكُ
103[، ئانكــو: ))د دونيايــَي دا ضــاظ نةشــَن خــودآ ببينــن، بــةىَل ل ئاخرةتــآ خــودان بــاوةر خودايــَي 
خــوة دبينــن، بيَــي دؤرآ ىَل بطــرن، و ئــةو دطةهيتــة ديتنــا و دؤرآ ىَل دطريــت، و دزانيــت كانــآ ئــةو 
ــَي  ــر و ظةشــاريت هووربين ــة، و ب تشــتَن هوي ــَي نةرم ــَن خــوة ي ــةو د طــةل وةليي ــة، و ئ د ضاوان

شــارةزاية((.

باشه  چاوا خودێ هه می مرۆڤان دبینیت و ئه و گه له كن؟  

ــن، دآ زارؤيك د  ــاري( بةرســظآ لســةر ظــآ ثرســيارآ بدةي ــي و )كري ــةم ب شــيَؤازةكآ ثراكتي ــا ئ هةت
طــةل خــوة بةينــة ســةر جاددةيــَى و دآ بيَذينــة وي: وةرة ســةحكة خةلــي و بــؤ مــة هذمــارا وان 
كةســَن تــؤ دبينــي بيَــذة، دآ د طــةل تــة وي خةلــكآ تــؤ دبينــي هةذمرَييــن، ثشــتي هنطــي دآ د طــةل 
ــةو دبينيــت بهةذمرَييــت،  ــَن ئ ــي و ي ــة وي ســةحكةتة خةل ــَي و دآ  بيَذين ــآ دووي ــة قات زارؤيك ضين
ثــايش دآ وي بةينــة ســةربانآ ئاظاهــي؛ و دآ بيَذينــآ وي وان كةســَن ئــةو دبينيــت بهةذمرَييــت، ثــايش 
ــةكآ باشــر خةلــي ببينيــت و ب شــيَوةكآ هويرتــر  دآ بةرضاظكــةكآ كةينــة بةرضاظــَن وي دا ب ويَن
وان بهةذمرَييــت، و ب ِريـَـكا ظــآ منوونــآ؛ دآ بــؤ وي ِرؤهنكةيــن كــو ئــةم نةشــيَن ب ثيظــةرآ خــوة يــَي 
مرؤظــي تشــتان ب ثيظــن و قياســكةين، و دآ بــؤ دياركةيــن كــو هيَــز و شــيانا خــودَى ذ يــا هةمــي 
ــٌر[  ٍء َقِدي ــىَل كُلِّ َشْ ــَه َع ــو: ]أَنَّ اللَّ ــن ك ــةرَى وي دا ضين ــةردةوام دآ د س ــرة، و ب ــان مةزن ضيَكريي
]البقــرة: 106[، ئانكــو: ))خــودآ ل ســةر هةمــي تشــتان دةســتهةالتدار و شــياندارة((. و ئــةم دشــيَن 
ثرســيارةكا هةســتياري)حي( ذَي بكةيــن و بيَذينــة وي: ئــةرَى تــؤ هــزر دكــةي كــو مــرَيي بشــيَت مــة 
ب تةمامــي ببينيــت، يــان ئــةو هةمــا بتنــآ ئاشــؤثةكآ يــان ســيبةرةكآ دبينيــت؟ دآ بةرســظآ دةت كــو 
مــرَيي نةشــيَت ض ببينيــت ذبــي ثشــكةكا بضويــك ذ تبلــَن ثيَــي، و دبيــت زارؤك تبــَى وةيك ضيايــةكآ 
ــة  ــيارَى ذ م ــرَيي بشــيَت ثرس ــذى م ــؤ دبيَ ــةرَى ت ــة؛ ئ ــةك باش ــت. طةل ــَي بهةذمرَيي ــؤ مرَيي ــةزن ب م
بكــةت و ببيَذيــت: تــؤ ضــاوا دشــيَي مــة هةميــان د ئيَــك دةم دا ببينــي؟ دآ بةرســظا تــة ئةظةبيــت، 
ــؤ لســةر  ــيانَن خــودآ ت ــز و ش ــن د طــةل وان هيَ ــةو دي ــي ئ ــتيية؛ ضون ــو ئةظــة تشــتةكآ رسؤش ك
ــةكآ  ــر ذ مال ــا خوةظــة ث ــَي د كؤن ــَي د ســنوردارن، و دبيــت مرَيي ضيَكــري دطؤنجيــت، شــيانَن مرَيي
هةبــن و بــؤ تــة يــا ب ســاناهي بيــت تــؤ هةمييــان د ئيَــك دةم دا ببينــي، بــةىَل مــرَيي ب وان شــيانَن 
خــوة يــَن ســنوردارظة؛ بةلــي نةشــيَت وي تشــتَي تــؤ دبينــي و وةيك تــؤ دبينــي ببينيــت، و ذبةركــو 
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ئــةم يــَن لســةر وَي ضةنــدَى ريَككةفتــن كــو ض تشــت وةيك خــودَى نينــن، و ئــةو يــَي خــودان شــيانة 
لســةر هــةر تشــتةيك؛ نةيــا طؤنجاييــة ب ظــان شــيانَن خــوة يــَن ســنوردارظة، ئــةم ثرســيارَى ل دور 
تشــتةيك بكةيــن كــو بــؤ خــودآ تشــتةكآ رسؤشــتي بيــت، ئةظجــا شــيانَن خــودَى ذ شــيانَن هةمــي 
ــٌر[ ]البقــرة: 106[، ئانكــو: ))خــودآ ل ســةر  ٍء َقِدي ــىَل كُلِّ َشْ ــَه َع ــان مةزنــرن، ضونــي: ]اللَّ ضيَكريي

هةمــي تشــتان دةســتهةالتدار و شــياندارة((.

ئه رێ خودایێ مه زن مرۆڤان د تاریاتیێ دا دبینیت؟  

ئــةم دشــيَن بــةرَى زارؤيك بدةينــة تةماشــةكرنا فلمــةيك كــو تيَــدا ســةربازيَن لةشــكةرةكآ هشــكايت 
نيشــانبدةت، و ئــةو يــَى ب بةرضاظكــَن شــةظَى ســةحكدةنة دةوروبــةران، هةروةســا دآ هنــدةك 
ــَن د  ــن دش ــدةت ئةويَ ــةوةران نيشــان ب ــدا وان طيان ــو تيَ ــن ك ــان نيشــا زارؤيك دةي ثارضــة ظيديوي
تارياتيــَي دا ببينــن، هةروةســا د وان فلمــَن زارؤك تةماشــة دكــةت يــان ياريــَن ئــةو دكــةت دا، نوكــة 
هنــدةك تيشــك هةنــة - وةيك ليَــزةرَى بــؤ منوونــة - تشــتآ ب ضــاظ نةهيَتــة ديــن بةرضــاظ دكــةت، 
هةروةســا ئــةم دشــَن ب ِريَــكا وَي تيشــكآ تشــتان د تارياتيــَي دا ببينــن، ثشــتي هنطــي دَي بيَذينــة 
وي: تــة نوكــة ديــت و تــة زاين كا ضــاوا ئــةظ مرؤظــَي الواز و ضيَكريــَي ســادة شــيا هنــدةك جــاران 
تشــتان د تارياتيــَي دا ببينينــت؟ ظيَجــا ثــا تــؤ ض دبيَــذي بــؤ خودايــَى مــة؛ ئــةوَى مــرؤظ ئافرانــدي و 
هةمــي بونــةوةر ضيَكريــن)(، ظيَجــا ئةطــةر خــودآ هيَــز و شــيان دابنــة مــة بــؤ ضيَكرنــا ظــان تشــتان، 
ئــةرَى مــا ئــةو نةشــيَت - د دةمةكيــدا كــو ئــةو ئــةوة يــَى خةلــي ب ِريَظــة دبــةت و يــَى خــودان 
ــن و ض  ــر نين ــيانا خــودَى ض ِريَط ــيانرة، و ش ــر و ب ش ــةو مةزن ــدَى بكــةت؟ ئ ــيانة- ظــَي ضةن ش

تؤخويــب ذى دورَي ىَل ناطــرن.

باشه  خودێ چاوا مه  دبینیت و ئه م یێ ل ماال خوه  و ده رگه هـ و په نجه ره  د گرتینه ؟  

دآ ويَنــةكآ تيشــكَن نــؤذداري نيشــا زارؤيك دةيــن، و دآ بيَذينــة وي كــو ئــةو مرؤظــآ خودايــَى مــةزن 
ــَى  ــكا تيشــكا ســيني هةســتيي ببينيــت، و ئــةو ب هةمــي شــيَوةيان ي ــَى شــياي ب ِريَ ئافرانــدي؛ ي
نخافتــي و طرتييــة، ظيَجــا ثــا تــؤ ض دبيَــذي بــؤ وي خودايــَى مــرؤظ ضيَكــري؟ طؤمــان تيَــدا نينــة كــو 
ئــةو مــة دبينيــت و ئــةم يــَي د مالظــة و هةمــي دةرطــةه ذى د ســةر مــة دا د طرتينــة، ض تشــت 
وةيك خــودَى نينــن، ئــةو نــة وةيك مرؤظييــة كــو ئاظاهــي و ديــوار ِريـَـَي ىَل بطريــت تشــتي ببينيــت، 
ــَى خــودان  ــة، ضونــي خــودَى لســةر هةمــي تشــتان ي ظيَجــا ضيَكــري ض جــارا وةيك ضيَكــةري نين
شــيانة. و يــا طؤنجاييــة: ئــةو ظــَي بةرســظآ ب رِةوشــتآ زارؤيك ظــة طريَبــدةت، ضونــي ب ظــَي ِريـَـَي 

دَي اليــةيَن ضاظديَــري و طيَــوىَل ئايينــي يــَي ناظخوةيــي لــدةظ زارؤيك بهيَــز كةيــن)(.

خودێ چاوا ب هه می كریارێن مه  دزانیت؟ ئه و چاوا دشێت چاڤدێری و زێره ڤانییا هه می   
مرۆڤان بكه ت؟

ثيَدظيــة بــةردةوام زارؤك لســةر وَي ضةنــدَى بهيَتــة فرَيكــرن و رِائينــان كــو هنديكــة خــودَي يــة؛ 
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ــزا خــودَى ض  ــت بزانيــت كــو هيَ ــن، و دظيَ ــَن هةي ــَي ي وي هةمــي ســالؤخةتَن جــواين و تةمامةتي
ــَه َعــىَل  ــز و خــودان شــيان، خــودَى كــةرةم دكــةت: ]أَنَّ اللَّ تؤخويــب بــؤ نينــن، هــةر ئــةوة يــَى بهيَ
ٍء َقِديــٌر[ ]البقــرة: 106[، ئانكــو: ))خــودآ ل ســةر هةمــي تشــتان دةســتهةالتدار و شــياندارة((.  كُلِّ َشْ
ظيجــا مــادةم هيَــز و شــيانَن وي د مةزنــن؛ تشــتةك لبــةر وي يــَي بزةحمــةت نابيــت، نــة ل ئــةردي و 
نــة ذى د ئةســاين دا، و ئــةم نةشــيَن شــيانَن وي د طــةل شــيانَن ضيَكرييــان بــةراورد بكةيــن، و هيَــز 
و شــيانَن ضيَكرييــان ضةنــد د مــةزن ذى بــن؛ خــودَى ذ وان مةزنــرة، و بــؤ نيَزيككرنــآ: ئــةم دشــيَن 
بــؤ وي منوونــةكآ ب تؤماركرنــَن كامريةيــان بينــن، ضونــي ئــةو دشــيَت هــةر تشــتةكآ دكةظيتــة د 
ــة بكــةت؛ ض ئــةو تشــت يــَى مــةزن بيــت يــان  بــن ضاظــكآ )عةدةســا( وآ دا تؤمــار بكــةت و ويَن
يــَي بضويــك بيــت، ظيَجــا شــيانَن خــودَى طةلــةك ذ ظــَى ذى مةزنــرن، و منوونةيــَن بلنــد هــةر بــؤ 
خــودَى بــن، ئــةو دشــيَت ضاظديَرييــا هةمــي مرؤظــان بكــةت د ئيَــك دةم دا؛ ضونــي شــيانَن وي نــة 
د ســنؤرداركرينة، خودايــَى مــةزن دزانيــت و زانينــا وي ذى يــا ظةطــر و طشــتطري و تةمامــة؛ و دؤرا 

ل هةمــي تشــتان طــريت)(.

ــو  ــن ك ــا حســيَب بكةي ــَي: دا وةس ــن، دَي بيَذين ــؤ بين ــةكا دي ذى ب ــيَن منوون ــةم دش ــا ئ هةروةس
كومثانيــةكا مــةزن هةيــة و دظيَــت ضاظديَرييــا فةرمانبةريـَـن خــوة بكــةت، ظيَجــا بيَــي ئــةو بزانــن؛ 
ــوة  ــةو بخ ــر و ئ ــا وان ك ــتثيَكر ضاظديَريي ــان، و دةس ــةر وان دان ــَي لس ــن ضاظديَري ــدةك كامرييَ هن
نزانــن، ئةظــة ذى ب ِريـَـكا هنــدةك شاشــةيان، كــو د ئيَــك دةم دا هــةر تشــتةكآ ِرؤيــددةت ل هةمــي 
ثشــكَن كومثانيــَي دياردكــةت و بةرضاظدكــةت، ظيَجــا ئةطــةر بةنييــَي ىَب دةســتهةالت بشــيَت ظــآ 
ضةنــدآ بكــةت، ئــةو بةنييــَي خــودَى ئــةو ضيَكــري؛ ئــةرَى مــا ضيَكــةرَي وي بــةين بخــوة نةشــيَت 

ــك دةم دا ببينيــت؟ بةنييــَن خــوة هةميــان د ئيَ

بۆچی مرۆڤ دمرن و خودێ نامریت؟  

ــوة  ــَن خ ــي ضيَكري ــةر هةم ــةدةرَى دا لس ــودَى د ق ــتَن خ ــة ذ وان تش ــةو ئيَك ــة؛ ئ ــة مرن هنديك
ــوت: 57[،  ــوَن[ ]العنكب ــا تُرَْجُع ــمَّ إِلَْيَن ــْوِت ثُ ــُة الَْم ــٍس َذائَِق ــةت: ]كُلُّ نَْف ــةرةم دك ــي، خــودآ ك نظي
ئانكــو: ))هــةر نةفســةكا زيَنــدي دآ تــام كةتــة مرنــآ، ثــايش هويــن بــؤ حســيَب و جزادانــآ بــؤ نيــك 
مــة دآ ئيَنــة زظرانــدن((. ظيَجــا مرنــا مرؤظــي؛ دةســتثيَكا ذيانــا ئاخرةتــآ يــة، كــو ئــةو ذى ئــةو ذيانــة 

يــا ذ هةميــان طرنطــر.

ــدي  ــتَي ئافران ــا تش ــتَن ذيان ــة ذ وان تش ــة ذى ئيَك ــةظ الوازيي ــو ئ ــة؛ ك ــَي ي ــانا الوازي ــرن نيش م
دخوازيتــآ، و الوازي بــؤ خــودَى ضيَنابيــت، خــودَى نةهاتيــة ئافرانــدن و نامريــت، و مــرؤظ يــَى هاتيية 
ئافرانــدن و دَي مريــت، ذيانــا خــودَى نــة وةيك ذيانــا مةيــة، ذيانــا مــة ب مرنــآ ب دومياهيــك دهيَــت، 
ــا  ــا خــودَى ي ــد، ذيان ــةزن و بلن ــَى م ــي خوداي ــت ذب ــرن و تشــتةك ناميني ــري دَي م ــي ضيَك و هةم
كامــل و تةمــام؛ دخوازيتــة وَي ضةنــدآ كــو وي هةمــي ســالؤخةتَن تةمامةتيــَي هةبــن، طرنطريــن 

ــة)(. ــا ىَب مرن ســالؤخةت ذى، ذيان
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ئه رێ خودێ حه ز ژ من دكه ت، هه روه كی ئه ز حه ز ژ وی دكه م؟  

خودايــَى مــةزن طةلــةك طؤنةهــان ذَي دبــةت و يــَى دلؤظانــة، حــةز ذ كةســَن بــاش و رِاســتةِرَى 
ــةو  ــةت و ئ ــةز ذ وان دك ــةو ح ــو: ))ئ ــدة: 54[، ئانك ــُه[ ]املائ ــْم َويُِحبُّونَ ــةت، ]يُِحبُُّه ــتطؤ دك و رِاس
حــةز ذ وي دكــةن((. و نيشــانَن حةزذيَكرنــا خــودَى بــؤ بةنيــَن وي: ئــةو قــةدرآ وان دطريــت و وان 
ــآ وان  ــةت و ِرزق ــة دب ــن وان ب ِريَظ ــا وان دكــةت و كاريَ ــز و ِروومــةت دكــةت، و ضاظديَريي ب ِريَ
ددةت و طؤنةهــَن وان ذَي دبــةت، هــةر ئيَــك ذ مــة ذى هةســت ب دلؤظانييــا خــودآ و قةنجييــا وي 
لســةر خــوة دكــةت، خــودآ ذى حــةز ذ وي بةنييــَي خــوة دكــةت يــَى طوهدارييــا وي دكــةت و خــوة 
نيَزيــي وي دكــةت، و وان ئةطةريـَـن دبنــة ئةطــةر خــودَى حــةز ذ مرؤظــي بكــةت بجــه دئينيــت، ذ 
ثاريَزطاريكرنــا لســةر كرنــا نظيَــذَى و باشــييا د طــةل دايبابــان، و خــرَي و ســةدةقة و قةنجييــا د طــةل 
مرؤظــان، هةروةســا رِاســتطؤيي و خواندنــا قؤرئــاىَن و ثاريَزطاريكرنــا لســةر زكــران و ذبــي وان ذى 
طةلــةك كاريـَـن قةنــج و ضــاك، ظيَجــا هــةر كــةىَس ظــان تشــتان بكــةت؛ دآ خودايــآ مــةزن حــةز ذَى 

كــةت)(.
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پرسیارێن گرێدایی
ب فریشته یان ڤه 

فریشته  كینه ؟ و شێوه یێ وان یێ چاوایه ؟  

ئــةو ذى ضيَكرييةكــن ذ ضيَكريــَن خــودى؛ يــَي ذ ِرؤناهيــَي هاتينــة ئافرانــدن، خــودآ بــةري مرؤظــي 
ئــةو يــَن ئافرانديــن، وان حــةز و )ئــريادة( و ئةقــل و ضةنط)ثــةِر( يــَن هةيــن، و شــيَوةيَى وان يــَي 
جوانــة، ئــةو دشــَن خــوة بيننــة ســةر شــيَوآ مرؤظــان، نــة دخــؤن و نــة ظةدخــؤن، و ئــةو طةلــةك 
ــةدر  ــَى ق ــةو ذى ذ الي ــرن، ئ ــة ك ــان ىَل هاتيي ــَى فةرم ــةن ي ــةن و وي تشــتي دك ــآ خــودآ دك عيبادةت
ــةركآ وي  ــن - ، ئ ــاظ ىَل ب ــة - س ــر؛ جريل ــان ب قةدرت ــَى ذ هةمي ــن، ي ــد ثلةك ــة ضةن ــي ظ و بهاي
ــل و  ــن - ، و ميكائي ــان ب ــةر هةمي ــودَى لس ــاظَن خ ــةران - س ــؤ ثيَغةمب ــة ب ــَي ي ــا وةحي طةهاندن
ئيرسافيــل و ذبــي وان ذى يــَن هةيــن، و هنــدةك ذ وان هةنــة كارآ وان ثاراســتنة؛ ئــةركآ وان ثاراســتنا 
ــةكآ  ــتةيةيك ذى ئةرك ــةر فريش ــة، ه ــا مةزن ــةك ي ــارا وان طةل ــدا، و هذم ــي دةمان ــة د هةم بةنييان

تايبــةت ب خوةظــة هةيــة كــو ثيَدظيــة لســةر وي بجهبينيــت)(.

ناڤێن فریشته یان چنه ؟  

طةلــةك فريشــتة يــَن هةيــن، ذ خودايــَى مــةزن ثيَظةتــر كةســةك نةشــيَت وان ب هةذمرَييــت، و ناظــَن 
هنــدةك ذ وان ذي ئةظةنــة: جريــل، ميكائيــل، ئيرسافيــل، رضــوان و مالك - ســاظَن خودَى لســةر هةميان 

بــن-، هةروةســا ئــةو فريشــتةيَن ضاظديَريَي لســةر كرياريـَـن بةنيان دكــةن و ذبــي وان ذى)(.

بۆچی خودێ فریشته  ئافراندینه ؟  

ــة  ــينة، ن ــرَي و باش ــةو ب هةميظــة خ ــةن، ئ ــيَي بك ــرَي و باش ــن؛ دا خ ــَن ئافراندي خــودآ فريشــتة ي
خرابيــَي دكــةن و نــة خرابيــَي دنياســن ذى، و فريشــتة بخــوة يــَي ل ئةســانان، بــةىَل دةمــآ مــرؤظ 
ــةت  ــوار، ثيَخةم ــة خ ــةل وان بهيَن ــتة ذى د ط ــدآ فريش ــتة وآ ضةن ــآ خواس ــةردي؛ ظ ــةر ئ ــة س هاتي
بجهئينانــا ئةركــةكآ دياركــري كــو خــودآ فةرمــان ل وان كربــوو، ذ ثاراســتنَى و ضاظديـَـري و زيَرةظانيَي 
ــري و  ــَن زك ــا ديوان ــا طؤنةهــان و ئامادةبوون ــام و بسةرئيَخســتنآ، و داخــوازا ذيَرن ــا ثةي و طةهاندن
هنــدةك ئةركــَن دي ذبــي ظانــة، ئــةم دشــَن بيَذينــة زارؤيك كــو فريشــتةيان دوو ئةركــَن ســةرةيك 
يــَن هةيــن؛ ئــةو ذى: ثةرســن و عيبادةتــآ خــودآ و رِابوونــا ب ِريَظةبرنــا كاروباريـَـن طــةردووين يــة)(.

بۆچی ئه م فریشته یان نابینین؟  

مرؤظــي ئــةو شــيان نينــن فريشــةيان لســةر وي شــيَوةيَي خــودَى ئــةو لســةر ئافرانديــن ببينيــت، 
ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى؛ فريشــتة خــوة دئيننــة ســةر شــيَوةيَي مرؤظــان؛ داكــو مــرؤظ بشــَن وان ببينــن 
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ــي  ــآ جريي ــووي، ل وى دةم ــدة ضيَب ــةظ ضةن ــار و ســةرةدةريَي د طــةل بكــةن، هــةروةيك ئ و رِةفت
ــا  ــوودا فرَيكرن ــةروةيك د فةرم ــةيك(، ه ــةرةب )ئةعرابي ــةرةكآ ع ــيَوةيَى كوض ــةر ش ــة س ــوة ئيناي خ

ــن ئايينــي دا هــايت)(. كاروباريَ

ئه جنه  )مه چێتر( كینه ؟  

ئــةو ضيَكرييةكــن ذ ضيَكريــَن  خــودى؛ خــودآ ئــةو يــَن ذ ئاطــري ئافرانديــن، و ئــةركآ وان ئــةوة 
ــةو ذى  ــاش، ئ ــة ث ــوة ذَى بدةن ــرن خ ــة ك ــا وان ذَى هاتيي ــتآ نةهيي ــن و تش ــان بجهبين ــةو فةرمان ئ
هنــدةك ضيَكرينــة وةيك هةمــي ضيَكريــَن دي ئــةو ذى دمــرن، ئــةم نةشــَن وان ببينــن و مــة شــيانَن 
ظــَي ضةنــدَى ذى نينــن، خــودآ هنــدةك شــيانَن داينــة وان كــو ذ شــيانَن مرؤظــي د جودانــة، ئــةو 
دشــَن بفــرن و بلــةز ذ جهــةيك بضنــة جهــةكآ دي و شــيَوةيَي خــوة بطوهــؤرن)(، هةروةســا ئافراندنــا 
ئةجنــان ذى يــا جودايــة ذ ئافراندنــا مرؤظــان؛ ضونــي مــرؤظ يــَى ذ تةقنــآ )ئاخــآ( هاتييــة ضيَكــرن، 

د دةمــةيك دا كــو ئةجنــة يــَى ذ ئاطــري هاتيــة ئافرانــدن.

كی ژ هه مییان بهێزتره : فریشته  یان ئه جنه ؟  

فريشــتة بــةردةوام دميننــة ســاخ و ئــةو نامــرن هةتــا وآ ِرؤذا بــووق دهيَتــة ثفكــرن، بــةىَل ئةجنــة 
بــةري ظــَى دمــرن، و ذبةركــو ئــةو د هوســانة؛ فريشــتةيَى مرنــآ دآ رؤحــا هةمــي ضيَكريــَن زيَنــدي 
ــَي  ــَس ِح ــَوفَّ اأْلَنُْف ــُه يََت ــيت، ]اللَّ ــا وان بكيَش ــةت رؤح ــآ ىَل دك ــودآ فةرمان ــو خ ــتي ك ــيت، ثش كيَش
َمْوتَِهــا[ ]الزمــر: 42[)(، ئانكــو: ))خوديَيــة نةفســان ل دةمــآ مرنــا وان دســتينيت((. ذبــةر ظــآ ضةنــدآ 
ــا دونيايــَي ذى دا شــةيتانَن ئةجنــة ذ  ــا د ذيان ذى؛ ذ ظــي اليــي ظــة فريشــتة بهيَزتــرن، بةلــي هةت
فريشــتةيان دترســن، هــةروةيك د شــةرآ بــةدرآ دا ضيَبــووي، دةمــآ شــةيتاين ئــةو فريشــتة ديتــن يــَن 
خــودَى بــؤ بسةرئيَخســتنا بــاوةرداران فريَكريــن، وي طؤتــة كافــران: ]إِينِّ بَــِريٌء ِمْنكُــْم إِينِّ أََرى َمــا اَل 
ــُه َشــِديُد الِْعَقــاِب[ ]األنفــال: 48[، ئانكــو: ))هنــدي ئــةزم ئــةزآ ذ هــةوة  ــَه َواللَّ ــَرْوَن إِينِّ أََخــاُف اللَّ تَ
بةرميــة، ئــةزآ وي تشــتي دبينــم يــَي هويــن نابينــن ذ هاتنــا فريشــتةيان بــؤ ثشــتةظانييا موســلانان، 
هنــدي ئــةزم ئــةز ذ خــودآ دترســم، و خــودآ يــَي عــةزاب دذوارة بــؤ وي يــَي طوهدارييــا وي نةكــةت 

و ب دروســتي تؤبــة نةكــةت((.

ئه رێ فریشته  دمرن؟  

بــةىَل؛ فريشــتة ذى ضيَكريةكــن ذ ضيَكريــَن خــودَى و ذبــي خودايــَى مــةزن هةمــي تشــت فةنــا دبــن 
و ذنــاظ دضــن، ضونــي خــودآ ئــةوة يــَي زيَنــدي و هةرهــةر مايــي، و د هةمــي كاروباريـَـن هةبوونيَــدا 
ٍء َهالِــٌك إاِلَّ َوْجَهــُه[ ]القصــص: 88[، ئانكــو: ))وةجهــآ وي يتَ نةبيــت،  ِريَبــةرة )الحــي القيــوم()(، ]كُلُّ َشْ
هــةر تشــتةيكَ هــةي نامينيــت((، ئةظجــا خةلــَى ئــةردي هةمــي دَي مــرن، هةروةســا خةلــكآ ئةســاين 
ــت، و ل دومياهيــَي ذى؛ ذبــي خودايــَى مــةزن و ثاقــذ ذ هةمــي  ذى، ئــةو تيَنةبيــت يــَى خــودَى بظيَ
كيَــم و كاســيان، كةســةك نامينيــت، ظيَجــا ئــةو؛ ئــةو زاتــة يــَى ســاخ و زيَنــدي و ض جــاران نامريــت. 
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پرسیارێن گرێدایی
ب په رتووكان ڤه 

په رتووكێن ئه سمانی چنه ؟  

ــن  ــؤ ثيَغةمبةريَ ــودَى ب ــَن خ ــن ي ــةو ثةرتووك ئ
خــوة ئيناينــة خــوار - ســاظ لســةر هةمــي 
خــودَى  ثةيامــا  داكــو  ؛   - بــن  ثيَغةمبــةران 
بجهبينــن،  خــودَى  شــةريعةيتَ  و  بطةهينــن 
ظيَجــا ئــةو ثةرتــووك هيدايــةت و ِريَنيشــاندةرن 
بــؤ خةلــي و دلؤظانينــة بــؤ وان، ثيَخةمــةت 
د  دا  ئاخــرةيتَ  و  د دونيــا  ئــةو  دا  وآ ضةنــدآ، 
ــتينة  ــَن طةهش ــةو ثةرتووك ــن، و ئ ــةوةر ب بةخت
بــؤ  )صوحــوف(  خــودآ  ئةظةنــة:  ذي  مــة 
ئيراهيــم ثيَغةمبــةري - ســاظ ىَل بــن - ئينــا 
خــوار، و )زةبــؤر( بــؤ داوودي - ســاظ ىَل بــن 
ــن - ،  ــاظ ىَل ب ــاي - س ــؤ موس ــةورات( ب - ، و )ت
ــؤ  ــن - ، ب ــاظ ىَل ب ــاي - س ــؤ عيس ــل( ب و )ئنجي

خــوار)(. ئينــا  )قؤرئــان(    ذى  مــة  ثيَغةمبــةرَى 

بۆچی ئه م پێدڤی ب قورئانێینه ؟ و بۆچی قورئان ئه و موعجیزه یه  یا كو دێ هه روهه ر مینیت؟  

ئةطــةر ئامرييـَـن ســادة؛ ئةويـَـن مرؤظــي ضيَكريــن ثيَدظــي ب ثةرتووكــَن ِريَنيشــاندةر بــن دا نيشــا 
مــة بــدةن كا دآ ضــاوا وي ئامــريي ب باشــرين شــيَوة بكارئينــن، ظيَجــا مــرؤظ - ئــةوآ كــو ذ ضيَكرنــا 
ــكا  ــت، دا ِريَ ــآ هةبي ــاندةر و هيدايةت ــووكا ِريَنيش ــي ب ثةرت ــر ثيَدظ ــو ث ــرة ك ــة - ل ثيَش ــودآ ي خ
ــا وي،  ــا و ئاخرةت ــؤ دوني ــدةت ب ــا وي ب ــَي( نيش ــَي )صةالح ــةرفةرازي و قةنجيكاري ــةركةفن و س س
ــةرآ  ــو: ))ئ ــك: 14[، ئانك ــريُ[ ]املل ــُف الَْخِب ــَو اللَِّطي ــَق َوُه ــْن َخلَ ــُم َم ــةت: ]أاََل يَْعلَ ــةرةم دك خــودآ ك
مــا خودايــَي ئافرانــدةر ب ضيَكرييــَن خــوة و كاروبــارَى وان يــَي زانــا نينــة؟ و ئــةو ب بةنيــَن خــوة 
ــةد  ــي موحةمم ــة، ضون ــدآ موعجيزةي ــةر هن ــان ذب ــارةزاية((، و قؤرئ ــَي ش ــن وان هويربين و كرياريَ
ثيَغةمبــةر  دومياهيــك ثيَغةمبــةرة، ذبــةر ظــآ ضةنــدآ؛ ثيَدظيــة موعجيزةيــا وي بــةردةوام هةبيــت 
ــةر  ــةو هةروه ــة ئ ــا ثيَدظي ــن، ظيَج ــتي وي نين ــةر ثش ــو ض ثيَغةمب ــت، ذبةرك ــاران نةمري و ض ج
مبينيــت داكــو ببيتــة بةلطــة لســةر ضيَكرييــان و ثيَدظيــة ئــةو قةبخوازتــن و )تةحةدديــا( د قؤرئانــآ 
دا هــايت هةتــا رؤذا قيامةتــآ مبينيــت، و نيشــان و بةلطةيــَن موعجيزةبوونــا قؤرئانــآ طةلةكــن؛ و يــا 

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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ــان  ــآ عةرةب ــودآ ىَث قةب ــا خ ــةوة ي ــو ئ ــة، ك ــذي ي ــاين و رِةوانبيَ ــازا زم ــر ذى: ئيَعج ــان طرنط ذ هةمي
خواســتي، ئــةو عةرةبــَن كــو ئــةو بخــوة سةركيَشــَن رِةوانبيَــذي و فةســاحةتا زمــاين بــوون، و مــرؤظ 
و ئةجنــة نةشــيان و يَب دةســتهةالتبوون تشــتةىكَ وةيك قؤرئانــآ بينــن، و ئةظــة بةلطةيــة لســةر هنــدآ 

ــدةرةكآ خوداييــة و ئــةو ذ دةظ خــودآ هاتييــة)(. ــدةرَي قؤرئانــآ؛ ذيَ كــو ذيَ

بۆچی خودێ سوز ب پاراستنا په رتووكێن به رێ نه دایه ؟  

ــة،  ــوةدا هةن ــن خ ــج د كرياريَ ــةت و ئارمان ــدةك حيكم ــةت، و وي هن ــت دآ ك ــودآ دظيَ ــتآ خ تش
ئــةم هنــدةكا دزانــن و هندةكــَن دي ئــةم نزانــن، ىَل بةلطةيــَن ِرؤهــن وآ ضةنــدآ ددةنــة دياركــرن 
كــو هنديكــة ثةرتووكــَن بــةرَى و كةظــن بــوون؛ ئــةو نــة موعجيــزة بــوون، ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى؛ 
هةروهــةر مانــا وان و بةردةوامبوونــا وان نــة تشــتةكآ ثيَدظــي و فــةرة، كا ضــاوا ئــةو شــةريعةتةكآ 

دةمــؤيك بــوو بــؤ هنــدةك مرؤظــَن دياركــري)(.

چ به لگه  هه نه  بسه لمینین كو تشته ك ژ قورئانێ نه هاتییه  گۆهارتن؟  

بةهــرا ثــر؛ كةســةيكَ د قؤناغــا ناظنجيــَي يــان يــا ثشــتي وآ دا نةبيــت، ثرســيارةكا وةيك ظــآ ناكــةت، 
ــآ  ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى؛ ثيَدظيــة ئــةم ب ئارامــي و لســةر خــوة ذ ديدطةهــةكا ئةقــي رشؤظةكرن
بــؤ بكةيــن، كــو دروســتييا قؤرئانــآ بســةملينيت، ظيَجــا دآ بيَذينــة وي: تشــت ئةطــةر طةلــةك هاتــة 
دووبارةكــرن دآ هيَتــة بنةجهكــرن، و ئةطــةر بةالظبــوو دآ هيَتــة ثشرِاســتكرن، و قؤرئــان ذى تشــتةكة 
ــؤ وي  ــر ذى ب ــا ثةيظــا موتةوات ــة ظةطوهاســن، و دآ رِامان ــة هاتي ــؤ م ــا ب ــر( ي ــةكا )موتةوات ب ِريَك
رشؤظةكةيــن و دةينــة دياركــرن - كــو ئــةو ذى ئةظةيــة؛ كومــةك ذ كومــةكا دي تشــتةيك ظةطوهيَزن، 
مةحــال بيــت ئــةو كــوم هةمــي لســةر درةوَي ِريَككةفتــن - ، كةســَن تايبــةت )كــو زانانــة( و يــَن 
ــؤ  ــةيك( ب ــةيك )جيل ــلانان؛ ذ نظش ــن، و موس ــدآ دزان ــآ ضةن ــة( ظ ــكآ عةوام ــو خةل ــتي ذى )ك طش
نظشــةيكَ دي ئةظــة يــا ظةطوهاســتي، ل ديوانــَن خــوة بةحــس ذَي دكــةن و دخوينــن و د نظيَذيـَـن 
خــوةدا دخوينــن و زارؤكــَن خــوة فرَيدكــةن، هةتــا ئةطــةر هــات و ثريةمــرَيةكآ خوةشــكَن )وةقــوور( 
و خــودان هةيبــةت؛ ثيتــةك ذَى خةلــةت خوانــد؛ دآ بضويــك بــةري مةزنــان بــؤ بيَــذن و بةرســظا وي 
دةن، و وان ئــةظ قؤرئانــة ب شــيَوةيك زةالل و دويــر ذ زيَدةهيــَي طةهانــدة مــة، ئــةو يــا ثاراســتيية 
ذ كيَمبوونــآ و كــو تشــتةك ذَى كيَمببيــت، يــا ثاراســتيية ذ طوهارتنــآ، ئةطــةر كةســةك ِريَــَى بدةتــة 
خــوة و ئينــكارا ظــي بةلطةيــي بكــةت، ئــةو دآ ئينــكارا هنــدةك رِاســتيَن نةطهــؤر و بنةجــه كــةت، 
ــرؤكآ دا، و كةســَن  ــَن قةدرطــران، و كةســَن ناظــدار د دي ــةري  و صةحابي ــا ثيَغةمب وةيك هةبوون
ــان  ــرؤظ و ئةجنةي ــا م ــآ دا؛ تةحةددي ــودآ د قؤرئان ــا خ ــةن. هةروةس ــدآ رِةد دك ــآ ضةن ــدار ظ ئاقل
ــة  ــَي و ن ــة جوداهي ــؤ ن ــي؛ ت ــَي بطةرييَ ــايَن هةميي ــؤ ل قؤرئ ــن، و ت ــو تشــتةكآ وةيك وَى بين ــة ك كري
هةظدذيــَي و نــة كيَاســيَي تيَــدا نابينــي، هةروةســا ضةنديــن ئيَعجازيـَـن ديــر ذى تيَــدا هةنــة، وةيك 
ــة  ــي بةلطةي ــة هةم ــَن وَي..، ئةظ ــكام و طؤتن ــةريعةت و ئةح ــن و ش ــدا هات ــَن تيَ وان دةنطؤباس
لســةر هنــدآ كــو ئــةو نــة ذ اليــَى مرؤظــي ظةيــة، ئــةو مرؤظــآ كــو طوهؤريــن و كيَــايس دكةظيتــة د 
طؤتــن و كرياريـَـن ويــدا، ظيَجــا ئــةو ذ دةظ خــودآ يــا هــايت و خــودآ كةفالةتــا ثارســتنا وَي يــا كــري)(.
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پرسیارێن گرێدایی
ب پێغه مبه ران ڤه 

پێغه مبه ر كینه ؟  

ئــةو ذي هنــدةك مرؤظــن ذ دويندةهــا ئادةمــي، خــودآ وةحييــا ثيَغةمبةرينيــَي يــا بــؤ وان هنــاريت 
و فةرمــان يــا ل وان كــري وآ بطةهيننــة مللةتــَن خــوة، و طــازي وان بكــةن بــؤ عيبادةتــآ خــودآ بتنــآ، 
ئيَكةمــن ثيَغةمبــةر ئــادةم بــوو - ســاظ ىَل بــن - و يــَى دومياهيــَي ذى موحةممــةدة ، هةذمــارا 
ــة، و هــةر  ــن هنارتين ــةردي ذياي ــَن ل ســةر ئ ــي طةل ــؤ هةم ــةو ب ــي خــودآ ئ ــة، ضون ــا مةزن وان ي
ــكا  ــؤ ِريَ ــة ب ــآ خــوة كري ــة كــو طــازي مللةت ــدا هاتيي ــةرةك تيَ ــرؤكآ؛ ثيَغةمب قوناغــةكآ ذ قوناغــَن دي

رِاســت.

بۆچی خودێ پێغه مبه ر فرێكرینه ؟  

خــودَى ثيَغةمبــةر يــَن فريَكريــن؛ وةك دلؤظانييــةك بــؤ خةلــي و دا ئــةو بــةرَى وي خةلــي بدةنــة 
هيدايةتــآ و دا ثةيامــا خــودَى بطةهيننــة وان، و ثيَغةمبــةر كةســةكة؛ مللةتــآ وي؛ وي بــاش دنياســن 
ــة  ــةر كرين ــو كةســةكآ باشــة، خــودَى ثيَغةمب ــؤ ددةن ك ــت شــةهدةييَي ب ــؤ بهيَ ــةري وةحــي ب و ب
هنــدةك ضاظليَكريــَن ب ضــاظ دهيَنــة ديــن بةرامبــةري خةلــي، ثيَغةمبــةر ذى رِةوشــت و ســلويك 
ــا  ــتَي زةرةر و زيان ــةن و تش ــؤ وان دياردك ــت ب ــَى وان تيَدابي ــتآ مفاي ــي ددةن، و تش ــا وي خةل نيش
ــةت  ــودَى ض هيَج ــةران خ ــا ثيَغةمب ــا ب هنارتن ــن. ظيَج ــر دئيَخ ــت؛ وان ذَى دوي ــدا بي وان ذى تيَ
ــان، و خةلــك هةمــي ل بــن ئااليــَي عيبادةتــآ خــودآ بتنــآ كومكــرن)(، خةلــي ذى  بــؤ خةلــي نةهيَ
ــكا رِاســت و دورســت نيشــا  ــاىَن وان ِريَ ــو ب زم ــة ك ــدةك كةســَن ِريَنيشــاندةر هةي ثيَدظــي ب هن
وان بــدةن، ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذي؛ خــودآ هــةر ب زمانــآ مللةتــآ وان ثةرتــووك بــؤ ظــان ثيَغةمبــةران 

هنارتــن، ثيَخةمــةت طةهشــتنا ثةيامــآ ب شــيَوةىكَ ِرؤهــن و ئاشــكةراكرنةكا بســامةت.

ئه رێ پێغه مبه ر د مه عصوم و پاراستی نه  ژ كرنا گۆنه هان؟  

ثيَغةمبــةر ذى ثشــكةكن ذ مرؤظــان، و ئــةو هةســت و رِامانانــَن د هةمــي مرؤظــان دا هةيــن؛ يــَن 
د وان ذى دا هةيــن، و د وي تشــتَي ثةيوةنــدي ب وةحيــَي و ثةيامــا خودايــي ظــة هةبيــت؛ خــودآ 
ــدا يَب طونــةه كرينــة و د ثاراســتي نــة ذ كرنــا طؤنةهــان، هةروةســا ئــةو يــَن ثاراســتن كــو  ئــةو تيَ
ــيارَى؛  ــآ ثرس ــن جه ــة ب ــةت و بيَخيت ــت بك ــلوكآ وان كريَ ــت و س ــتةيك دا؛ رِةوش ــاظ تش ــة دن بكةظن
ئةظــةذى ثيَخةمــةت وآ ضةنــدآ دا ئــةو ببنــة ضاظليَكرييــَن بــاش كــو خةلــي بــاوةري ب طؤتــن و 
ــَي  ــدةك مــرؤظ ب ظــَي ِريَ ــة دةرطةهــةك؛ هن ــدة نةبيت ــةظ ضةن ــو ئ ــت، هةتاك ــن وان بهيَ كرياريَ
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تةعنــا ل طةهاندنــا وان بــؤ ثةيامــا خــودَى بــدةن، ىَل - د ســةر ظــآ هةميــَي رِا - ئــةو ذى مرؤظــن و 
خةلةتيــَن ســادة ذ وان ذى ضيَدبــن، ئــةو خةلةتيــَن ض زيانــآ ب ثةيامــآ ناطةهينــن، وةيك خةلةتييــا 
ثيَشــبينيكرنا جهــآ ذ هةميــان باشــر بــؤ ضاندنــآ، يــان شــةري، يــان ثيَشــبيني و تةخمينــا وان لــدور 

رذديــا وان لســةر بانطةوازيــَي)(.

موحه ممه د d كیه ؟  

ــورآ  ــةدآ ك ــت، ناظــَي وي: موحةمم ــَن خــوة هنارتبي ــؤ بةني ــةرة خــودَى ب ــك ثيَغةمب ــةو دومياهي ئ
ــة؛ ل ِرؤذا  ــك بووي ــآ ذ داي ــيية، ل مةككةه ــميَي قؤرةيش ــآ هاش ــورَى عةبدوملوتتةليب ــَى ك عةبدولاه
دوو شــةمبَي ذ هةيظــا رِةبيعــا ئيَــَي ل ســاال فيــي، هيَشــتا ئــةو د زكآ دايــكا خــوة دا بــوو دةمــآ بابــآ 
وي مــري، و دةمــآ ذيــَي وي بوويــة شــةش ســال؛ دايــكا وي ذى دمريــت، باثــريَى وي؛ وي بخــودان 
دكــةت هةتــا ئــةو ذى دمريــت، و هيَشــتا ذيــَى ثيَغةمبــةري  هةشــت ســالن، ثشــتي هينطــي مامــآ 
ــةو  ــَن خوةظــة طــرت، ئ ــا وي ب مل ــةركآ ب خــودان كرن ــرة دةظ خــوة و ئ ــةو ب ــب ئ ــو تال وى ئةب
دنــاظ ملةتــآ خــوةدا ب دةســتثاكآ رِاســتطؤ )الصــادق المــن( هاتبــوو ناظكــرن؛ ذبــةر رِةوشــتآ وي 
يــَي مــةزن ، خــودآ وةحــي بــؤ هنــارت و ذيــَى وي ضــل ســالبوون، ئــةو ذى رِابــوو ل مةككةهــآ و 
ــَن  ــآ وي لســةر وي و هةظال ــا مللةت ــآ خــوة كــر، و دةمــآ دذواريي ــؤ مــاوآ ىَس ســاالن طــازي مللةت ب
ــدة بــووي؛ ثيَغةمبــةري  كؤضكــرة مةدينــآ و بــؤ مــاوآ دةه ســاالن ل ويــرَى ئاكنجــي بــوو،  وي زيَ
ــك،  ــرَى ئةنســاري )خةلــكآ مةدينــآ( و موهاجــر )يــَن ذ مةككةهــآ كؤضكريــن( كرنــة برايــَن ئيَ ل ويَ
و شــةريعةت و حوكــآ خــودآ ل مةدينــآ بةالظكــر، ل ســاال يــازدآ ذ كؤضكرنــآ ضــوو دةظ خودايــَي 

خــوة، ثشــتي كــو وي ثةيامــا خــودآ طةهانــدي و ئةمانةتــآ لســةر ملــَن خــوة بجــه ئينــاي)(.

به لگه یێ سه لماندنا ڕاستگۆییا پێغه مبه رێ خودێ d چیه ؟  

بةلطــة لســةر ثيَغةمبةرينييــا موحةممــةدي  طةلةكــن، يــَى ذ هةميــان طرنطر ذى قؤرئانــا ثريؤزة، 
ئــةظ ثةرتــووكا ياســاظةدةرة؛ هةتــا نوكــة ذى نفشــةيك ل دويــظ نفشــةيكَ دي مةندةهــوش دكــةت ب 
طةنجينــة و لؤلــؤ و مةرجانــَن خــوة ئةويَــن ئةقــي دبــةن و حيَبــةيت دكــةن، هةروةســا ذ بةلطةيــَن 
رِاســتطؤييا وي: ذياننامــة و ســالؤخةتَن وي يــَن رِةوشــتي نــة، ئــةو ســالؤخةتَن دوذمنــَن وي بــةري 
ــا ذ  ــوو، هةروةس ــتثاك ب ــتطؤيَي دةس ــآ وي رِاس ــر، نازناظ ــالؤخةت دك ــةو ىَث س ــن وي ئ حةزذيَكةريَ
ــةردةمَي وي ب  ــي ل س ــن خةل ــن، ئةويَ ــَن بةردةوام ــن وي ي ــتطؤييا وي: موعجيزيَ ــَن رِاس بةلطةي
ضاظــَن خــوة ديتــن، و نفشــةيك ل دويــظ نفــيَش دي ئــةو موعجيــزة بــؤ مة ظةطوهاســتن، هةروةســا 
ذ بةلطةيــَن رِاســتطؤييا وي: ئــةظ شــةريعةتآ موكومــة؛ ئــةوَي تذيبــووي ذ جــواين و تةمامةتيــَي، و ذ 
بةلطةيــَن رِاســتطؤييا وي: ئــةو مزطينينــة يــَن ثةرتووكــَن بــةري قؤرئانــآ ىَث تــذي بوويــن، و هةروةســا 
ذ بةلطةيــان: ئــةظ بةالظبوونــا بةردةوامــة بــؤ ئايينــَي ئيســامآ ل هةمــي جــه و هةمــي دةمــان، و ذ 
بةلطةيــَن رِاســتطؤييا وي: ئــةو دةنطؤباســن يــَن وي بــؤ مــة بةحــس ذيَكــري ل دور مللةتــَن بــوري 

و مللةتــَن دَي ل ثاشــةرؤذَى هــَن)(.
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چاوا پێغه مبه ر d د شه ڤه كێ دا به ره ڤ ئه سمانان هاته  بلندكرن؟  

هةتــا بةيتــؤل مةقديســآ؛ ثيَغةمبــةر  ب بؤراقــآ)( يــَي ضــووي، ثــايش د طــةل جريــي - ســاظ ىَل 
بــن - يــآ بــةرةظ ئةســانان هاتييــة بلندكــرن، و خــودآ لســةر هةمــي تشــتان يــَي خــودان شــيانة، و 
نينــة تشــتةك ل ئــةرد و ئةســانان هةبيــت لبــةر وي يــَي بزةحمــةت بيت، هــةروةيك ئــةم ذى ئةظرَو 
دبينــن: ضــاوا ئــةظ مرؤظــآ الواز ب ظــي ئةقــَى خــوة شــيا فرؤكــةكآ ضيَكــةت كــو لةزاتيــا دةنطــي 
بريــت، و شــيان تايبةمتةندييــا هنارتنــا ويَنــةي لســةر شــيَوَى )ىَس دووري – 3D( بةرهةمبينــن، ئــةظ 
تايبةمتةندييــة دشــيَت وة ل مرؤظــي بكــةت كــو د دةمــةيك دا ل ىَس جهــا بيــت، ظيَجــا ئةطــةر مــرؤظ 
بشــيَت ظــَي ضةنــدآ بكــةت؛ ثــا خــودآ هيَشــتا ذ ضيَكريــَن خــوة مةزنــر و خــودان هيَــز و ب شــيانرة.

بۆچی موحه ممه د پێغه مبه ر d دویماهیك پێغه مبه ر بوو؟  

ــةو ذى  ــو ئ ــة - ك ــَى طريَدايي ــة ي ــةكآ ظ ــةو ب حيكمةت ــة؛ ئ ــا ثيَغةمبةران ــآ هنارتن ــة بابةت هنديك
ــايس  ــن كيَ ــن وان مري ــةرَى ثشــتي ثيَغةمبةريَ ــَن ب ــو ثةرتووك ــةت و ِريَنيشــاندانة -، و ذبةرك هيداي
ــةت و  ــةرةيك فريَك ــةو ثيَغةمب ــدآ ئ ــتة وآ ضةن ــودآ خواس ــا خ ــدا؛ حيكمةت ــة تيَ ــن كةفتن و طوهؤري
ثةرتووكــةك د طــةل دا بيــت ئــةظ كيَاســيية تيَــدا نةبيــت، بةلــي خــودآ )كةفالةتــا( ثاراســتنا وَي كــر 
هةتــا رؤذا قيامةتــآ، و ذبةركــو موعجيزةيــا قؤرئانــآ - كــو ئــةو ذى ثةرتووكــةكا ِرؤهــن و ئاشــكةراية 
  ــةر ــو ثيَغةمب ــوو ك ــي ب ــا نةمــرة؛ تشــتةكآ لؤذي ــَي رِادكــةت - ي ــي هةمي ــآ لســةر خةل و هيَجةت

ــةر بيــت. دؤماهيــك ثيَغةمب

بۆچی پێدڤیه  ئه م حه ز ژ پێغه مبه ری d بكه ین؟  

ضونــي حةزذيَكرنــا وي  ذ ســتوينَن باوةرييَيــة، بةلــي هةتــا بــاوةري ئينانــا ب خــودآ ذى 
تةمــام نابيــت هةتــا مــرؤظ ظــآ حةزذيَكرنــآ لــدةظ خــوة ثةيــدا نةكــةت، و حةزذيَكرنــا وي  يــا ب 
ــدان، و ضونــي خــودَى ئــةو يــَى ذنــاظ هةمــي مرؤظــان  حةزذيَكرنــا خودايــآ مةزنظــة هاتييــة طريَ
ذيَطــريت بــؤ بجــه طةهاندنــا ظــآ ثةيامــا مــةزن، خــودآ باشــرين مــرؤظ ذيَطــرت ذ اليــَى نةســةبآ و 
رِةوشــتي و طؤتــن و كريــاران ظــة؛ ضونــي خــودَى ضيَــر دزانيــت كا دآ ئةمانةتــآ ظــآ ثةيامــآ ئيَخيتــة 
ســةر ملــَن يكَ، و مــادةم بــؤ ظــي ئــةركآ مــةزن وي ئــةو ذنــاظ ظــان هةمــي مرؤظــان دا ذيَطــرت و 
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هةلبــذارت؛ ذبــةر هنــدآ ذى؛ ئةركــة لســةر مــة ئــةم ذى وي ذنــاظ هةمــي مرؤظــَن دي ذيَبطريــن و 
ثــر ذ هةميــان حــةز ذ وي بكةيــن، ضونــي وي خــودآ بــؤ خةلــي يــَى دايــة نياســن و ئــةو باشــرين 
ــا ثشــتي  ــؤ طــةىَل خــوة، ظيَج ــوو ب ــةر ب ــن ثيَغةمب ــا خــوة، و دلؤظانري ــؤ ئوممةت ــوو ب ــةر ب ثيَغةمب
خــودآ؛ مننةتــا كةســآ لســةر مــة هنــدي يــا وي  يــا مــةزن نينــة)(، وي خــوة ل بــةر نةخــوةيش و 
ئــازارآ طــرت، ثيَخةمــةت طازيكرنــا خةلــي بــؤ ئايينــي و خــرَي و باشــيَي، و دةمــآ وي بــةرآ خــوة دابــا 
  ــا؛ دا ســنطآ وي ــاوةري يَث نةئيناب ــَي ىَث بينيــت و وي ب ــا دا باوةري كةســةيك و طــازي د طــةل كرب
بةرتةنــط بيــت، ئةظــة ذى هنــدي هنــد دىَل وي ب وان ظــة بــوو دا نةضنــة جةهنةمــآ، خــودآ كــةرةم 
ــًفا[ ]الكهــف: 6[،  ــِث أََس ــَذا الَْحِدي ــوا ِبَه ــْم يُْؤِمُن ــْم إِْن لَ ــىَل آثَارِِه ــَك َع ــٌع نَْفَس ــَك بَاِخ دكــةت: ]َفلََعلَّ
ئانكــو: ))و نــة دويــرة تــؤ - ئــةي ثيَغةمبــةر - ذ خــةم و قةهــران دا نةفســا خــوة بكــوذى كــو مللةتــآ 
تــة ثشــت دايــة تــة، و بــاوةري ب ظــآ قورئانــآ نةئينــاي((، ذبــةر ظــآ ضةنــدآ؛ ئــةو ذ هةمــي كةســَن 

دي هةذيــرة كــو ثشــتي خــودآ ئــةم حــةز ذَي بكةيــن - ســاظَن خــودآ لســةر وي بــن -.
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پرسیارێن گرێدایی 
ب ڕۆژا قیامه تێ ڤه 

ڕۆژا قیامه تێ چیه ؟  

ئــةو ِرؤذة يــا خــودآ تيَــدا هةمــي ضيَكرييــان ســاخ دكــةت و ليَرثســينَى د طــةل وان دكــةت، ب ِرؤذا 
ــاىَب ذى؛  ــآ رؤذا حيس ــن، و دبيَذن ــن دي نين ــتي وآ ض رؤذيَ ــي ثش ــرن؛ ضون ــة ناظك ــَي هاتيي دومياهي
ضونــي خــودآ حســيَبَى د طــةل خةلــي دكــةت لســةر وي تشــتَى وان د ظــآ دونيايــَى دا كــري، ظيَجــا 
يــَى كارَى بــاش كربيــت و طوهدارييــا خــودَى كربيــت؛ خــودآ دآ وي بةتــة بةحةشــتآ، و يــَى خــرايب 
ذى كربيــت و ىَب ئةمرييــا خــودَى كربيــت، دآ وي بةتــة جةهنةمــآ، ئــةو ئــةو ِرؤذة يــا ذيانــا دونيايــَي 
بــؤ هةمــي مرؤظــان تيَــدا ب دؤماهيــك دهيَــت، هةروةســا دبيَذنــآ - ِرؤذا قيامةتــآ ذى - ، ئانكــو: ئــةو 
ــدا ذ طؤِريَــن )قةبريَــن( خــوة رِادبنةظــة، و بــؤ ئةنجامدانــا حيســابآ بــةرةظ مةيدانــا  ِرؤذا خةلــك تيَ

مةحشــةرآ ظــة دضن)(.

ڕۆژا قیامه تێ كه نگیه ؟ و بۆچی ئه ڤ ڕۆژه  ل به ر مه  هاتیه  ڤه شارتن؟  

ــاَن  ــاَعِة أَيَّ ــِن السَّ ــأَلُونََك َع ــةت: ]يَْس ــةرةم دك ــودآ ك ــة، خ ــآ كةنطي ــت ِرؤذا قيامةت ــةك نزاني كةس
ـَـا أَنـْـَت ُمْنــِذُر َمــْن يَْخَشــاَها[ ]النازعــات:  ُمرَْســاَها * ِفيــَم أَنـْـَت ِمــْن ِذكَْراَهــا * إِىَل َربِّــَك ُمْنَتَهاَهــا * إمِنَّ
42 - 45[، ئانكــو: ))بوتثةريـَـس - بــؤ ترانــة - ثرســيارا دةمــآ هاتنــا قيامةتــآ ذ تــة دكــةن * تــؤ ضويــَي 
ــآ  ــة وآ ضةنــدآ دزانيــت * و هةمــا كارآ تــة ئــةوة تــو وي ب قيامةت ــا وآ نــزاين * خوديَي ذ دةمــآ هاتن
برســيني يــَى ذآ برســيت((، و خــودآ ئــةو ِرؤذ لبــةر مــة يــا ظةشــاريت، هةتاكــو ئــةم طةلــةك كرياريـَـن 
ــا  ــيَي و هيَان ــا باش ــكا كرن ــةذى ب ِريَ ــن، ئةظ ــآ ِرؤذَى د ئامادةب ــؤ ظ ــةر ِرؤذ ب ــن و ه ــاش بكةي ب
ــم ذى بــةري هاتنــا ظــآ  خرابيــَي، و ئةطــةر مرؤظــي زاين ئــةظ رؤذة كيذكــة؛ ئــةو هةتــا دةمــةكآ كيَ
ــةك ذ وَى  ــةي؛ طةل ــَي دا ه ــا د دونياي ــةو خرابيي ــت، و دا ئ ــوة نازظري ــةت و ل خ ــة ناك ِرؤذَى تةوب

ــا ذ خرابيــَي تــةذى بيــت)(. ــت و دا دوني زيَدةتــر يَل هيَ

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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حیساب »لێپرسین« چیه ؟  

حيســاب ئةظةيــة؛ خــودآ مرؤظــَن دةســتثيََي هةتــا دومياهيــَي كومظةكــةت، خــودآ كــةرةم دكةت: 
لِــَي َواْلِخِريــَن * لََمْجُموُعــوَن إِىَل ِميَقــاِت يَــْوٍم َمْعلـُـوٍم[ ]الواقعــة: 49 - 50[، ئانكــو: ))تــو  ]ُقــْل إِنَّ اأْلَوَّ
- ئــةي ثيَغةمبــةر - بيَــذة وان: يــَن ثيَشــيَي و يــَن ثاشــيَي ذ دووندةهــا ئادةمــي هةمــي * ل ِرؤذةكا 
دةستنيشــانكري، كــو ِرؤذا قيامةتيَيــة، دآ هيَنــة كومكــرن((، ثــايش دآ وان كرياريـَـن وان ئةنجــام دايــن؛ 
نيشــاين وان دةت و دآ وان كريــاران ب وان دةتــة نياســن، ثــايش دآ جزايــَي وان دةت لســةر كرياريـَـن 
وان، ظيَجــا هــةر كــةىَس خــرَي و بــايش كربيــت دآ بينيــت، و يــَى خــرايب ذى كربيــت دآ بينيــت، خــودآ 
ــرَُه[ ]الزلزلــة:  ــرَُه * َوَمــْن يَْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرٍَّة رَشًّا يَ كــةرةم دكــةت: ]َفَمــْن يَْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرٍَّة َخــرْيًا يَ
7 - 8[، ئانكــو: ))ظيَجــا هةضييــَي هنــدي طرانييــا مرَييــةكا بضويــك بــايش كربــن، ئــةو ل ئاخرةتــآ خــرَيا 
خــوة دآ بينيــت * و هةضيــَي هنــدي طرانيــا مرَييــةكا بضويــك خــرايب كربــن، ئــةو ل ئاخرةتــآ جزايــَي 

خــوة دَي بينيــت((.

مرن چیه ؟  

زارؤك د ذيــَى شــةش ســاليَي و د بــن دا؛ ب شــيَوةىكَ طشــتي نةشــيَت ب دورســتي د رِامانــا تةمــام 
يــا مرنــآ و رِابوونةظــآ بطةهيــت، هةروةســا يــا بزةحمةتــة ئــةو تيَبطةهيــت كــو مــرن دؤماهيكــةكا 
ــت  ــا هةش ــايل هةت ــةش س ــَى وي ش ــةىَل زارؤيكَ ذي ــي، ب ــان يَب جؤداه ــي مرؤظ ــؤ هةم ــؤطةرة ب مس
ســايل؛ ب طشــتي ئــةو تيَدطةهيــت كا مــرن ضيــة و دشــيَت وَي لســةر مرؤظــان جيَبةجــَي بكــةت، 
ــآ  ــآ مرن ــا دةه ســاليَي؛ دآ شــيَت ب تةمامــي د بابةت ــة هةشــت ســاليَي هةت و زارؤك دةمــآ دطةهيت
ــة  ــة ببيت ــت، و ئةظ ــا وي دمري ــةك ذ خيَزان ــت كةس ــت زارؤك ببيني ــت، و دبي ــآ طةهي و رِابوونةظ
ئيَكةمــن ِرويريبوونــا وي د طــةل مرنــآ، و ئــةم نزانــن كا دآ هةســتَن وي ض بــن دةمــآ طــوه ل مرنــآ 
و قةبــري دبيــت، ثريــا جــاران ئــةو ذ بةحســكرنا ظــان تشــتان دترســيت، ذبــةر ظــآ ضةندآ ذى؛ لســةر 
مــة ثيَدظيــة ئــةم بلــةز رِامانــا مرنــآ بــؤ زارؤيك ِرؤهــن و رشؤظــة بكةيــن، بيَــي ئــةم درِةوآ يَل بكةيــن و 
بزاظــَن رازيكرنــا وي ب وآ ضةنــدآ بكةيــن، كــو ئــةو كــةىَس مــري يــَى ضوويــة طةشــتةكآ - بــؤ منوونــة 

- ضونــي طةلــةك ثيَناضيــت و ئــةو دآ رِاســتيَي ذ كةســَن دي زانيــت.

ــةكآ  ــا ضيضك ــةم مرن ــت - : ئ ــوة دبيني ــا خ ــةكآ خيَزان ــا كةس ــةري زارؤك مرن ــةوة - ب ــر ئ ــا باش ي
ــةظ  ــي ئ ــري، ضون ــةراتةكا م ــز و حةش ــان كيَ ــري، ي ــان دارةكا م ــن، ي ــا وي بدةي ــدةيك( نيش )بالن
ــادةيي و  ــايش ب س ــةت، ث ــؤ زارؤيك ِرؤهنك ــتثيَكري ب ــيَوةىكَ هةس ــآ ب ش ــآ مرن ــدة؛ دآ تيَطةه ضةن
كــوريت دآ بــؤ زارؤيك رؤهنكةيــن كــو مــري يــَي ضــووي دا ل جيهانــةكا دي بذيــت، و ئــةم هةمــي دآ 
ــا خــودآ  ــن، و ب ئانةهي ــةري مــة مري ــة وان كةســَن ب ــةم مــةزن دبــن، و دآ طةهين مريــن دةمــآ ئ
ل بةحةشــتى دَي د طــةل وان ذيــن، و يــا طرنطــة: زارؤك بزانيــت كــو مــرن ب رِامانــا ب دومياهيــك 
هاتنــا هةمــي تشــتان ناهيَــت، بةلــي ئــةو ظةطوهاســن و ضوونــا مرؤظــَي بــاوةردارة بــؤ جيهانــةكا 
باشــر، و ظةطوهاســتنا كــةىَس خرابــكارة دا بطةهيتــة ســزايَى خــوة، و دةمــآ خــودآ مــة دمرينيــت، 
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رِامانــا ظــآ ئــةو نينــة ئــةو حــةز ذ مــة ناكــةت، بةلــي ئــةو مــة دمرينيــت دا لــدةظ وي بذيــن، ل 
هنــدةك بةحةشــتَن طةلــةك خــوةش و جــوان و دلظةكــةر؛ كــو كةســةك نةشــيَت تةخمينــا جوانييــا 

وآ بكــةت)(.

پا ڤێجا بۆچی هنده ك زارۆك دمرن؟  

ب طشــتي زارؤك خرابييــَي ناكــةن، و ذ كةيــف كاريَــن خةلــةت ئةنجــام نــادةن، ذبــةر ظــَى 
ضةنــدَى ذى؛ هــةر زارؤكــةكآ دمريــت خــودآ ب دلؤظانييــا خــوة ثيَشــوازيَي ىَل دكــةت و وان دبةتــة 
بةحةشــتَى، و دةمــآ مــرؤظ دمريــت و لــةىَش وي ذنــاظ دضيــت، ِرؤحــا وي هــةر دمينيــت و ثويــض 
نابيــت، ئــةو ِرؤح بــةرةظ ضيَكــةرَى خوةظــة بلنــد دبيــت و بريهاتنــَن وي يــَن جــوان و كرياريـَـن وي 
يــَن بــاش دآ هــةر د دلــَن خةلــي دا مينــن، لةومــا؛ ثيَدظيــة مــرؤظ خــوة بــؤ ديــدارا خــودَى بةرهــةظ 

بكــةت، ب كرنــا خــرَي و باشــيان و ثيَطريبوونــا ب ِريَناييــَن شــةريعةتآ ئيســامى)(.

ده مێ ئه م دمرین؛ دێ كیڤه  چین؟  

ــة  ــت؛ دآ هيَين ــَي دا دةستنيشــانكري ب دومياهيــك دهيَ ــؤ مــة د دونياي طاظــا ئــةو دةمــآ خــودآ ب
ظةطوهاســن بــؤ قةبــري - كــو ئــةو ذى جهــَي تايبةتــة ب مرييــان ظــة - ، و قةبــر دآ بيتــة مرَيطــةك 
ذ ميَطريـَـن بةحةشــتآ، بــؤ وي كــةىَس بــاوةري ب خودايــَي خــوة ئينــاي، و طوهدارييــا وي دكــةت و د 
ذيانــا خــوةدا كرياريَــن بــاش و قةنــج دكــةت، ظيَجــا هةتــا ِرؤذا قيامةتــآ دهيَــت ئــةو دَي بــةردةوام 

د وي قةبــري دا د نيعةمةتــان دا بيــت)(.

ئه رێ مری گوهـ ل تشتان دبیت و دبینیت؟ ئه و چاوا ل بن ئاخێ بێهنا خوه  هه لدكێشیت؟   
ئه رێ ئه و دخوه ت و ڤه دخوه ت و دنڤیت؟

بــةىَل؛ مــري طــوه ل ســاظَي دبيــت دةمــآ ئــةم ســاظ دكةينــة وي، هةروةســا دوعــا ذى دطةهنــَى؛ 
ــو  ــي وي ض ــيت، ضون ــوة هةلناكيَش ــا خ ــة بيَهن ــةو وةيك م ــةىَل ئ ــن، ب ــؤ دكةي ــا ب ــةم دوع ــآ ئ دةم
ــا مــة  ــةكا دي كــو ئــةو نــة وةيك ذيان ــَى ل ذيان ــاىَن نينــة، ضونــي ئــةو ي ثيَدظــي ب بيَهــن هةلكيَش
يــا دونيايــَى يــة، ذبــةر ظــَى ذى؛ هنديكــة ذيانــا ئاخرةتــآ يــة؛ دةســتثيَكا وَى بةرزةخــة، وآ هنــدةك 
ياســا و رسؤشــتَن جــودا هةنــة، نــة بيَهــن هةلكيَشــان و نــة خــوارن و نــة ظةخــوارن، و نــة نظســن 
ــان ذى  ــان قةنجــي و نيعمةتــةكا بــةردةوام و هةروهــةر، ي ــدا نينــن، بةلــي ي ــار تيَ ــة كار و كري و ن

ــةردةوام)(. ئةشــكةنجةدان و ســزايةىكَ ب

بەحه شت چیه  و چ تێدا هه یه ؟  

بةحةشــت مــاال تةناهيــَي يــة، و ئــةو جهــةكآ جــوان و سةرنجراكيَشــة، هــةر تشــتةكآ تــؤ هيظــي 
ــي، بةحةشــت جهةكــة؛  ــدا بين ــؤ حــةز ذَي بكــةي دآ تيَ ــدا هــةي، و هــةر تشــتةكآ ت ــَي تيَ دكــةي ي
ــن. وآ  ــام داي ــاش ئةنج ــن ب ــَن كاريَ ــن ي ــةو كةس ــو ئ ــرَى، ك ــة ويَ ــةكار دآ ضن ــاش و ضاك ــَن ب مرؤظ
هةشــت دةرطــةه يــَن هةيــن و ئــةو ذى ثلــة و ئاســن، و هــةر بــاوةردارةك ذى ل دويــظ وان بــايش 
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و خرَييـَـن وي كريــن و وَي دلؤظانيــا خــودَى ىَث دبــةت دآ ضيتــة تيَــدا، ظيَجــا خــوداىَن طةلــةك خــرَيان؛ 
ــاظ  ــن د ن ــي دآ ذي ــةىَل هــةر هةم ــم، ب ــن كيَ ــآ خرَييَ ــت ذ خودان ــر بي ــر و بلندت ــةكآ جوان دآ ل جه
بةرفرةهــي و رِازيبــوون و نيعمةتــان دا، ل بةحةشــتآ دآ ب ذيانــةكا بةختــةوةر ذيــن، نــة تيَــدا نةســاخ 
ــدا خودايــَى مــةزن و ثيَغةمبــةرى و ثيَغةمبةريَــن دي ذى بينــن -  دبــن و نــة مانــدي دبــن، و دآ تيَ
ســاظ لســةر هةمــي ثيَغةمبــةران بــن - هةروةســا ب ئانةهيــا خــودآ دآ وان هةمــي كةســان بينــن 
يــَن ئــةم حــةز ذَي دكةيــن، و هــةر تشــتةكآ ئــةم حــةز ذَي بكةيــن و مــة بظيَــت يــَى تيَــدا هــةي؛ ذ 

خــوارن و ظةخــوارن و خوةشــبؤراندن و نيعمةتــان)(. 

جه هنه م چیه  و بۆچی خودێ ئه و ئافراندییه ؟  

جةهنــةم مــاال ئةشــكةنجةدايَن يــة، ئــةو جهةكــة خــودآ يــا ضيَكــري دا تيَــدا ســزايَى هــةر كةســةيك 
بــدةت، يــَن كــو كاريـَـن خــراب ئةنجــام دابــن يــان خةلــك ئيَشــاندبيت و طوهدارييــا خــودآ نةكربيــت 

فةرمانــَن وي بجــه نةئينابــن.

چاره نڤیسێ گیانه وه ران دێ چ لێ هێت، ئه رێ دێ چنه  بەحه شتێ یان جه هنه مێ؟  

طيانــةوةر نــة د رِاســتثاردي و )نــة د موكةللةفــن(، بةلــي ئــةو هنــدةك ضيَكريــَن بندةســتكرينة، 
خــودآ ئــةو يــَن ئافرانديــن دا خزمةتــا مرؤظــي بكــةن، ظيَجــا وان ض ليَرثســن و ض ســزا لســةر نينــة، 
و ِرؤذا قيامةتــآ هةمــي طيانــةوةر ذى دَي هينــة خرظةكــرن و كومكــرن، ثــايش دآ خــودآ تــوال هنــدةك 
ذ وان ذ هندةكــَن دي ظةكــةت، ظيَجــا دَى تــوال ميهــا طــؤزةك ذ ميهــا خــودان شــاخ ظةكــةت دةمــآ 
وآ شــاخةك ليَــداي، ثــايش دةمــآ خــودآ تــوال طيانــةوةران ظةدكــةت، دآ بيَذيتــة وان ببنــة ئــاخ، ئــةو 

ذى ئيَكســةر دآ بنــة ئــاخ)(.
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پرسیارێن گرێدایی
ب قه ده رێ ڤه 

ڕامانا قه زا و قه ده رێ چیه ؟  

ــًرا[ ]الفرقــان: 2[،  َرُه تَْقِدي ــدَّ ٍء َفَق ــَق كُلَّ َشْ قــةزا و قــةدةر؛ ســتوينةكة ذ ســتوينَن باوةريــَي، ]َوَخلَ
ئانكــو: ))و ئــةوة يــَي هــةر تشــتةيكَ هــةي ئافرانــدي، و ب ئافراندنــةكا بابــةيت هــةر ئيَــي بيــت، وي 
ل دويــظ حيكمةتــا خــوة يَب كيَــايس ئــةو ئافرانــد((. و رِامانــا قــةزا و قــةدةرَى: زانينــا خــودَى يــة ب 
قــةدةرا تشــتان و كا دَى ض ب ســةرآ وان هيَــت، ئةظــة بــةري هةبوونــا وان تشــتان بخــوة و بــةري 

نظيســن و حــةز و ئــريادة و ضيَكرنــا خــودَى بــؤ وان تشــتان)(.

خودێ چاوا دزانیت دێ چ ڕۆیده ت، به ری ئه و تشت ڕۆیبده ت؟  

ــن و  ــؤ وي ِرؤهــن بكةي ــةم هةســتثيَدكةين ب ــةكا ئ ــا منوون ــدآ ب ئينان ــة ظــآ ضةن د شــيان دا هةي
بيَذيــن: ئــةو كــةىَس ياريــةكآ ضيَدكــةت؛ ئــةو دزانيــت كا ئــةو يــاري دشــيَت ض بكــةت بــةري ئــةو 
وآ ياريــَي بكــةت، ضونــي ئــةوي ئــةو يــاري يــا ضيَكــري و هةمــي تشــتَن بضويــك و مــةزن د نــاظ 
ــآ  ــيانَن ظ ــي ش ــا ل هةم ــر ي ــام و ظةط ــةكا تةم ــانكرين، وي دورثيَضي ــَن دةستنيش ــَي دا ي ــآ ياري ظ
ــز و شــيانَن  ياريــَي كــري، هةروةســا ئــةو بياظــَن مــرؤظ دشــيَت ياريــَي يَث بلظينيــت، ظيَجــا ثــا هيَ
خــودَى طةلــةك مةزنــرن و زانينــا وي طةلــةك بةرفرةهــرة، و ئافراندنــا وي ذى طةلــةك تةمامــرة، 
ئــةوي ب زانينــا خــوة دورا ل هةمــي تشــتَن وي ضيَكريــن طــريت، بــةري وان تشــتان بئافرينيــت و ل 
دةمــآ ئافرانــدىَن و ثشــتي دئافرينيــت ذى، وةيك دي؛ مــاىَن هــةر خــودَي ئــةظ مرؤظــة و دةم و جــه 
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يــَن ضيَكريــن، ظيَجــا خــودَى بــاش دزانيــت كا ض ضيَبوويــة و كا ض ضيَدبيــت، و كا دَى ض ضيَبيــت 
بــةري ضيَببيــت ذى.

ئه رێ ئه م د نه چار و مه جبورین؟ و ئه رێ مرۆڤی د كریارێن خوه دا چ هه لبژارتن و ئازادی   
هه یه ؟

مــرؤظ د هنــدةك تشــتان دا يــَى نةضــارة، و د هنــدةك تشــتَن دي دا يــَى ب كةيفــا خوةيــة، ئــةم 
د مةجبــور و نةضاريــن لســةر ذ دايــك بــوون و مرنــآ و ماوةيــَى ذيــاىَن، ئــةم د مةجبوريــن و مــة ض 
حــةز د وَي ضةنــدَى دا نينــة كا يك دايــك و بابــَن مــة بــن، ئــةم د نةضاريــن كا يك دَي بنــة مرؤظــَن 
مــة، بــةىَل ئــةم ب كةيفــا خوةينــة كا نظيَــذا بكةيــن يــان نــة، باوةريــَي بينــن يــان كوفــرَى بكةيــن، د 
طــةل ظــَي حــةز و ب كةيفــا خوةبــووىَن ذى؛ حــةز و ئــريادا مــة دضيتــة د بــن ضارضؤظةيــَى ئــريادا 
ــةم كارةيك  ــت ئ ــت و نةهيَلي ــة بطري ــَى ل م ــا ِريَ ــودَى ظي ــةر خ ــة ئةط ــآ ئةظةي ــا ظ ــودَى، رِامان خ
بكةيــن، دآ كــةت، و ئةطــةر ظيــا ِريـَـَي ل مــة بطريــت ئــةم كارةيك نةكةيــن؛ دآ ِريـَـَي ل مــة طريــت، 
بــةىَل وي يــا نظيــي كــو مــرؤظ يــَى ب حــةز و كةيفــا خــوة بيــت، و ثشــتي هنطــي لســةر ظــَى ب 
ــاُءوَن إِالَّ أَْن  ــا تََش كةيفــا خوةبــووىَن حيســاىَب د طــةل بكــةت، و ئةظةيــة رِامانــا طؤتنــا خــودَى: ]َوَم
ــن نةشــَن خــوة رِاســت بكــةن، ئةطــةر  ــر: 29[، ئانكــو: ))و هوي ــَي[ ]التكوي ــُه َربُّ الَْعالَِم ــاَء اللَّ يََش
حةزكرنــا خودايــَى هةمــي ضيَكرييــان لســةر نةبيــت((. و د شــيان دا هةيــة بابــةت و مــذارا كوتــةيك 
و مةجبوريــَي و ب كةيفــا خوةبوونــآ ب ِريَكــةكا زانســتي رشؤظــة بكةيــن: ثــةروةردةكار دآ طاســةيكَ 
شــويَى ئامادةكــةت و بيَذيتــة زارؤيك: ئــةرَى تــؤ دشــيَي ظــي طــايس ل ئــةردي بــدةي دا بشــكيَني؟ 
زارؤك دآ بةرســظآ دةت: ىَب طؤمــان ئــةز دشــيَم، ثــةروةردةكار ذى دآ ثرســيارَى ذَي كــةت: ثــا ض بــؤ 
ــت  ــة و ضيَنابي ــي ئةظــة كارةكآ خةلةت ــةي؟ زارؤك دآ بةرســظآ دةت: ضون ــؤ وي كاري نةك ــر ت ِريَط
مــرؤظ بكــةت، ثــةروةردةكار ذى دآ بيَذيتــَى: خــودآ د ئــةزةىَل دا دزاين كــو تــؤ ظــي طــايس ناشــيَكني، 
ــايس  ــي ط ــاش دآ ظ ــيم و نةب ــةزةىَل دا دزاين؛ زارؤكآ ش ــا د ئ ــايش، هةروةس ــةكآ ب ــؤ زارؤك ــي ت ضون
شــكيَنيت، ئــةرَى ظيَجــا مــا كــةىَس ِرَي ل تــة طــرت ظــي طــايس بهاظيَذيــة ســةر ئــةردي؟ يــان كــةىَس 
زارؤكآ خــراب نةضاركــر كــو طــايس بشــكيَنيت؟ ئاهــا هيدايــةت و ب ســةرداضوون ذى يــا هوســاية، 
ــؤ  ــرن ت ــة نةهاتيةك ــة نظيســن، و داخــواز ذت ــؤ هاتي ــت كا ض ب ــرؤظ نزاني ــة وي: م ــايش دآ بيَذين ث
وي تشــتَي هاتيــة نظيســن بــزاين، بــةىَل داخــواز يــا ذ تــة هاتيةكــرن تــؤ باوةريــَي بينــي كــو زانســتَي 
ــكةكة ذ وآ، و  ــان ذى ثش ــةدةرا ضيَكريي ــينا ق ــتطرية، و نظيس ــر و طش ــام و ظةط ــَى تةم ــودَى ي خ
تةمــةت ثيَطريبوونــا تــة ب فةرمانــان و هيَانــا ِريَطرييــان، تــؤ يــَى بةرثرســياري، و ئةظــة ذى لدويــظ 

شــيان و حــةزا تةيــة)(.
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بۆچی هنده ك كه س ڕاسته رێ بووینه  و ب هیدایه ت هاتینه ، و هنده كێن دی ب هیدایه ت   
نه هاتینه ؟

خودايــَى مــةزن هةمــي مــرؤظ يــَن ب هيدايــةت ئينايــن؛ ئةظــة ذى ذبــةر طؤتنــا وي: ]َوَهَديَْنــاُه 
ــكا بــاش و خــراب بــؤ وي ئاشــكةرا كــرن((. و رِامانــا ظــآ  ــِن[ ]البلــد: 10[، ئانكــو: ))و مــة ِريَ النَّْجَديْ
هيدايةتــآ ذى ئةظةيــة: خــودَى ئــةو هيدايــةت يــا بــؤ وان ِرؤهــن و رشؤظةكــري؛ ئــةوا ِريـَـكا رِاســت و 
دورســت بــؤ خةلــي ددةتــة دياركــرن، وةســا كــو حةقــى و رِاســتي يــا ِرؤهــن بيــت، و ِريـَـكا خةلــةت 
ذى يــا ِرؤهــن بيــت، و خــودآ خةلــك يــَن ئــازاد كريــن كا دآ ض بريــارآ دةيــن، هنــدةك هةنــة ِريَــكا 

رِاســت هةلدبذيـَـرن، و هندةكــَن دي ذي هةنــة دآ ِريـَـكا شــاش و ن دورســت هةلبذيـَـرن)(.

ئه گه ر خودێ د ئه زه ل دا نڤيسيبیت، كو هنده ك ژ مه  دێ تۆشی كارێن خه له ت بن و دێ ب   
سه رداچن؛ پا بۆچی دێ مه  سزاده ت؟

ــةوا  ــت، و ئ ــن و ض ذَى نزاني ــةر نين ــن لس ــي ض ثيَزان ــة، و مرؤظ ــةكا ئياهيي ــة؛ زانين ــةظ زانين ئ
لــدةظ مرؤظــي هــةي بتنــآ هنــدةك هــزر و خةيــال و نةزانينــن، ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذي دَى لســةر 
وي كاري ليَرثســن د طــةل مرؤظــي هيَتــة كــرن، يــَي وي د ذيانــا خوةيــا دونيايــَي دا ئةنجامــداي، و 
ض ِريـَـك نينــن بــةين وآ غةيبــَى بزانيــت يــا خــودآ لســةر وي نظيــي، هةتاكــو ئــةو ئةنجــام ددةت و 
ذَى خــاس دبيــت، ظيَجــا ئــةو قــةدةرا هاتيــة نظيســن؛ بةلطــة و هيَجةتــة لســةر وي تشــتَي ضــووي 
ــت، هةروةســا دآ بيَذينــة زارؤيك: خــودآ تشــتَن دونيايــَى  و مرؤظــي ئةنجامــداي؛ نةكــو يــَى دَي هيَ
يــَن بــؤ تــة نظيســن، ظيَجــا بــؤيض ئــةو تشــتَي د قازانجــا تــة دا بيــت تــؤ دكــةي، و يــَى د زيانــا تــة 
ــن: ئةطــةر مرؤظــي  ــة طؤت ــان و بهيَت ــة ئين ــؤ بهيَت ــةك ب ــة منوون ــي؟! و د شــياندا هةي دا بيــت دهيَ
ظيــا طةشــتةكآ بــؤ باذيـَـرةىك بكــةت، و ظــي باذيـَـري ذى دوو ِريَكــَن هةيــن، ئيَــك يــا تةنــا و ئارامــة، 
ــَى  ــكا ئيَ ــة دَى ِريَ ــدا نين ــان تيَ ــت؟ طؤم ــَى هةلبذيَري ــذ ِريَ ــةو دَي كي ــةرَى ئ ــة، ئ ــا ئارام ــا دي نةي ي
ــارام  ــا و ئ ــكا تةن ــرؤظ دَى ِريَ ــيَوةية، م ــا ب ظــي ش ــةرةظ ئاخــرةىتَ ذى ي ــا ب ــت، و ضوون هةلبذيَري
ــة ذ تشــتَي  ــة و دويركةفتن ــا فةرماناي ــةو ذى بجهئينان ــو ئ ــة بةحةشــتَى - ك ــت دا بطةهيت هةلبذيَري
نةهــي ذَي هاتييةكــرن -، ئةطــةر قــةدةر هيَجــةت بايــة بــؤ كةســةيك، ئــةم نةدشــياين ض كةســَن 
ــة  ــةدةرَى كةن ــري ق ــؤ كارَي وان ك ــةس دا ب ــةو ك ــي ئ ــن؛ ضون ــار دةستةســةر بكةي خــراب و تاوانب
هيَجــةت)(، ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى؛ ثيَدظيــة لســةر مرؤظــي يــَي رِازي بيــت و خــوة بدةســت خــودَى 
ظــة بــةردةت: ]اَل يُْســأَُل َعــامَّ يَْفَعــُل َوُهــْم يُْســأَلُوَن[ ]األنبيــاء: 23[، ئانكــو: ))ئــةوة يــَى ثرســيارا وي 
تشــتي ذ وي ناهيَتةكــرن يــَي ئــةو دنــاظ بةنيــَن خــوة دا دكــةت، و هةمــي ضيَكريــَن وي ثرســيار ذَى 
دهيَتــة كــرن((. ظيَجــا ضيَكــري ضيَكريــَن وينــة، و فةرمــان فةرمانــا وييــة - يــَى ثاقــذ و دويــر بيــت 

ذ هةمــي كيَاســييان -.

بۆچی خودێ ئه م ئافراندینه ؟ بنیاتێ گه ردوونی چیه ؟ بۆچی گیانه وه ر هاتینه  ئافراندن؟  

خــودَى كــةرةم دكــةت: ]َوَمــا َخلَْقــُت الِْجــنَّ َواإْلِنـْـَس إِالَّ لَِيْعُبــُدوِن[ ]الذاريــات: 56[، ئانكــو: ))و مــن 
ئةجنــة و مــرؤظ نــة ئافراندينــة و ثيَغةمبــةر بــؤ وان نةهنارتينــة، ئةطــةر ذبــةر ئارمانجــةكا مــةزن 

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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نةبيــت، كــو ئــةو ثةرســتنا مــن بكــةن((. طؤمــان تيَــدا نينــة خــودَى بــؤ ئارمانجــةكآ ئــةم ئافراندينــة 
كــو هــةر د مفايــَى مةدايــة - ئــةو ذى ثةرســتنا وييــة - ، و ئةنجامــَن ئاخرةتــآ و دومياهيــَي ذى لدويظ 
كريارانــة، ظيَجــا بةحةشــت بــؤ ضاكــةكاران و جةهنــةم ذى بــؤ خرابكارانــة، ئــةظ طةردوونــة هةمــي 
ذى خــودَى يــَى ضيَكــري، ئــةو ب هويــري و ِريـَـك و ثيَــي و زانــن يَى هاتييــة ضيَكرن، ئةرد و ئةســان 
يــَن ئافرانــدي و هةســارة يــَن تيَــدا بةالظكريــن، ســترَي ذى يــَن ضيَكريــن دا ببنــة نيشــان و ئيشــارةت 
و جــواين، ِرؤذ ذي يــا ئافرانــدي دا طةرميــَى بدةتــة مــة، و دا ببيتــة هاريــكار بــؤ شــينبوونا طيــاي، و 
زالبوونــا لســةر ميكــرؤب و ظايرؤســان، طيانــةوةر ذى ئافراندينــة دا خزمةتــا مرؤظــي بكــةن؛ طؤشــتآ 
وان بخــوةن و تشــتا ىَل باربكــةن، خــودَى كــةرةم دكــةت: ]َوالَْخْيــَل َوالِْبَغــاَل َوالَْحِمــريَ لِرَتْكَُبوَهــا َوِزيَنــًة 
َويَْخلُــُق َمــا اَل تَْعلَُمــوَن[ ]النحــل: 8[، ئانكــو: ))وي هةســث و هيَســر و كــةر ئافرانــدن؛ دا هويــن ىَل 
ســويار بــن، و دا ئــةو بــؤ هــةوة ببنــة جــواين، و ذ تشــتآ هويــن ىَل ســويار دبــن و يــَي دي ذى ئــةو 
ــوون و ىَل  ــؤ ئاكنجيب ــةردي ب ــا ئ ــةزان((. ظيَجــا ئامادةكرن ــن ىَث د ن ــَى هوي ــت ي وي تشــتي د ئافريني
ظةحةويانــآ، و ئافراندنــا ظــان تشــتان بــةري دورســتكرنا مرؤظــي..، ئةظــة دكةظيتــة بــن دةرطةهــآ 
ــاري وآ ضةنــدآ كــو ئــةظ تشــتة هةمــي  ــا خــودآ مــرؤظ ىَث تايبةمتةنــد كــري، زيَدةب ــَي ي وآ ِريَزطرتن
تةســبيحاتَن خــودَى دكــةن، ئــةو بخــوة عيبادةتــآ خودآ دكــةن و بةنيَن وي نــة، خودَى كــةرةم دكةت: 
ٍء إِالَّ يَُســبُِّح ِبَحْمــِدِه َولَِكــْن اَل تَْفَقُهــوَن تَْســِبيَحُهْم إِنَّــُه كَاَن َحلِيــاًم َغُفــوًرا[ ]اإلرساء: 44[)  ]َوإِْن ِمــْن َشْ

(، ئانكــو: ))و هــةر تشــتةكآ هــةي خــودآ ثــاك دكــةت و مةدحــَن وي دكــةت، بــةىَل هويــن - طــةيل 

ــةزآ ل  ــة، ل ــارام بووي ــَي ئ ــوة ي ــَن خ ــة ب بةنيي ــدي خوديَي ــن. هن ــدآ ناطةه ــان - د وآ ضةن مرؤظ
ــة ب وان((. ــر بووي ــةه ذيَ ــاش طون ــةت، و ب ــا وان ناك عةزابدان

ئه رێ خودێ دێ لێپرسینێ د گه ل وان كه سان كه ت، یێن چو پێغه مبه ر بۆ نه چووین؟  

ــا رؤذا  ــة وان، ظيَج ــَى داي ــةزن ئةق ــَى م ــي خوداي ــينَى؛ ضون ــياركرن و ليَرثس ــن ثرس ــَن ل ب ــةو ي ئ
قيامةتــآ خــودَى دَى وان تاقيكــةت و دَى فةرمــاىَن ل وان كــةت، ئةطــةر وان بةرســظا وي دا و 

ــآ. ــة جةهنةم ــر؛ دآ ضن ــا وي ك ــةر ىَب ئةمريي ــتآ، و ئةط ــة بةحةش ــر؛ دآ ضن ــا وي ك طوهداريي

بۆچی خرابی هه یه ؟  

ئــةظ جيهانــة مــاال تاقيكرنــآ يــة، و ئــةو وةيك ثشــكا ئيـَـَى يــة ذ ِرؤمانــةكا دوو بــةىش، ئاخــرةت ذى 
ــة كــرن، ذ وان كةســَن  ــَن وان كةســَن زَوري يَل هاتي ــا ماف ــة، و وةرطرتن مــاال ســزادان و ليرَثســينَى ي
ــة، و  ــةو تاقيكرن ــَى دا؛ ئ ــكاران و ســزانةدانا وان د دونياي ــا خراب ــةر ظــآ ذي؛ هةبوون ــري، ذب زؤري ك
ــآ هةمــي كــةس  ــت، بةلــي ثيَدظيــة ِرؤذا قيامةت ــا بابــةيت دهيَ ــا دومياهيــك هاتن ئةظــة نــة ب رِامان
رِاببنةظــة، دا هــةر كةســةك بطةهيتــة حةقــَى خــوة و جزايــَى كرياريـَـن وي كريــن وةربطريــت، خــودآ 
ــرَُه[ ]الزلزلــة:  ــرَُه * َوَمــْن يَْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرٍَّة رَشًّا يَ كــةرةم دكــةت: ]َفَمــْن يَْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرٍَّة َخــرْيًا يَ
7 - 8[)(، ئانكــو: ))ظيَجــا هةضيــَي هنــدي طرانييــا مرَيييــةكا بضويــك بــايش كربــن، ئــةو ل ئاخرةتــآ 
خــرَيا خــوة دآ بينيــت * و هةضييــَي هنــدي طرانييــا مرَيييــةكا بضويــك خــرايب كربــن، ئــةو ل ئاخرةتــآ 

جزايــَى خــوة دآ بينيــت((.
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بۆچی خودێ خرابكار ئافراندینه ؟  

خــودآ مــرؤظ يــَن ضيَكريــن و ئــازادي يــا دايــة وان كــو تشــتى بــاش يــان يــَى خــراب بهةلبذيَــرن، 
تــؤ دشــيَي ببيــة مرؤظــةكآ بــاش و دشــيَي ببيــة مرؤظــةكآ خــراب ذى، ىَل بــةىَل دظيَــت تــؤ خــوة لبــةر 
ئةنجامــان بطــري و يــَى ىَث رازي يب، و ئةظــة قةنجيةكــة ذ دةظ خــودآ و حيكمةتــةكا وييــة، ئةظجــا 
ــن لســةر  ــا وان بكةي ــةم هاريكاري ــةوة ئ ــة ئ ــاش، و ِرؤىَل م ــة مرؤظــَن ب مرؤظــَن خــراب دشــَن ببن
ــة  ــة ئةظةي ــةرىكَ م ــَي؛ ئ ــوون لســةر خرابي ــةردةوام ب ــوون و ب ــو ب ــايش ئةطــةر د رِك ــدآ، ث ظــآ ضةن
ئــةم خرابييــا وان ذ خةلــي دويــر بيَخــن؛ هةتاكــو خــودَى حــةز ذمــة بكــةت و مــة خــةالت بكــةت، 
ــة، خــودآ كــةرةم  ــآ ي ــة مــاال تاقيكرن ــةظ ذيان ــآ دا، ئ ــةرَي هــةر تشــتةكيية د ظــآ ذيان و خــودآ ضيَك
دكــةت: ]الَّــِذي َخلـَـَق الَْمــْوَت َوالَْحَيــاَة لَِيْبلُوَكُــْم أَيُّكُــْم أَْحَســُن َعَمــاًل[ ]امللــك: 2[، ئانكــو: ))ئــةوآ مــرن 
و ذيــن دايــن، دا ئــةو هــةوة - ئــةي طــةيل مرؤظــان - بجةربينيــت؛ كانــآ كارآ يكَ ذ هــةوة يــَى باشــر 
و ثاقذتــرة؟((. و جــورةكآ تاقيكرنــآ: هةبوونــا خرابيــَي يــة لســةر دةســتآ شــةيتانَن ب ســةرداضووي و 

ذ ِرَي دةركةفتــي ذ كوريَــن ئادةمــي)(.

و  ئێش  یان خودان  دبن،  دایك  ژ  )مشه وه هـ(  و  كرێت  زارۆك ب شێوه كێ  بۆچی هنده ك   
ده ردن؟

ئةظــَن هةنــآ خــودآ دآ وان ب كيَــايس و نةخوةشــيَي تاقيكــةت؛ دا هــةدارآ لســةر بكيَشــن و خرَييَن 
خــوة زيـَـدة بكــةن، و دا بــريا مــة ل وآ نيعمةتــآ بينــن يــا خــودآ د طــةل مــة كــري، كــو ثريــا مــة ســاخ 
و ســامةت ئافرانــدي، ظيَجــا دا ئــةم ســةرا ظــآ ضةنــدآ سوثاســيا وي بكةيــن، هةروةســا دا بــريا مــة 
ل الوازيــا مــة بينيــت بةرامبــةري هيَــز و شــيانَن وي، دا ئــةم تــؤيش ســةرثيَداضوونآ و خوةمةزنكرنــآ 
نةبــن، بةلــي بــؤ هنــدَي يــة دا خــوة كيَــم بكةيــن و هنــدةك ذ مــة هاريكاريــا هندةكــَن دي بكــةن، 
و ثشــتي ِرؤذا حيســاىَب )ِرؤذا قيامةتــآ(: ئــةو كةســَن كاريـَـن بــاش و خــرَيَى دكــةن - ب ئانةهييــا خــودآ 

- دآ د ذيانــةكا هةروهــةر يــا ســاخ و ســامةت، و د نــاظ بةحةشــتَن خــوةش دا ذيــن)(.
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دا  ناڤ قه سر و كۆچكان  د  بۆچی هنده ك خرابكار  به لكی  بۆچی زه نگین و هه ژار هه نه ؟   
دژین، و هنده ك چاكه كار ژی د ناڤ كولكان دا دژین؟

هنــدي رزقــةكآ د دونيايــَى دا هةبيــت؛ هــةر هةمــي ذ دةظ خــودَى يــة و وي يــَي داي، خــودآ ذى 
بةنيــَن خــوة تاقيدكــةت، هنــدةك جــاران دآ رزقــي دةتــة كةســةكآ بــاش؛ دا وي تاقيبكــةت كا دآ وي 
ــةدارا وي  ــةبر و ه ــي؛ دا س ــةت ذ رزق ــاران ذى دآ وي يَب بارك ــدةك ج ــَن دي، هن ــة كةس ــايل دةت م
ــاش  ــد مرؤظــَي ب ــة، و ضةن ــان ن ــآ دريَذكــةت و كينةداربيــت ي ــؤ دزيكرن تاقيبكــةت كا دآ دةســت ب
ــآ  ــرَيا وي ل ِرؤذا قيامةت ــت؛ دآ خ ــة بذي ــةبر و هةدارظ ــت دا ب س ــي و بةروةخ ــا دةم ــآ ذيان د ظ
مةزنــر بيــت، بــةىَل ئــةو كــةىَس رزقــةكآ بــاش بدةســتظة هــايت و ض نةدةتــة كةســَن دي، و ب خــرايب 
ســةرةدةري د طــةل وان بكــةت؛ ئــةو دآ ل ِرؤذا قيامةتــآ هيَتــة ئةشــكةنجةدان؛ ضونــي وي بهايــَى 

نيعمةتــا خــودآ نــةزاين و ريَــز ىَل نةطــرت.

هةروةســا د شــيان دا هةيــة بيَذينــة وي: خــودآ مــرؤظ يــَى لســةر ضةنــد ثلــة و ئاســتةكَن جــودا 
ــة ب  ــَى زةنطــن دىَل وي مبينيت ــو ي ــة - ؛ داك ــَي زةنطين ــَى دي ي ــَى هــةذارة و ي ــك ي ــن - ئيَ ئافراندي
ــا خواســتي و  ــا ي ــا خــودآ وةس ــةت، و حيكمةت ــَى الوازبك ــا ي ــز هاريكاري ــَى بهيَ ــَى هةذارظــة، و ي ي
ضيَبــووي، كــو مــرؤظ د هةمــي تشــتان دا د ذيَكجــودا بــن، زمانــَن وان د ذيَكجودانــة و رِةنطــَن وان 
وةيك ئيَــك نينــن و ضةنديــن رِةه و ســاخلةت يــَن هةيــن، هنــدةك د زيــرةك و ضاالكــن و هندةكــَن 
دي ذى د كســان و يَب خريةتــن، هنــدةك د كارتيَكــةرن و مفــاى دطةهيننــة خةلــي و هنــدةك ذى 
بــةس يــَن خوةنــة، هنــدةك د مــةردن و هنــدةك د قةلــس و ضوريكــن، ئــةو د مــال و تشــتَن مــاددي 
ــك نينــن، يــَي هــةي يــَى هــةذارة و يــَى هــةي ذى يــَى زةنطينــة، ئةظــة هةمــي ذى يــَي  دا وةيك ئيَ
ــةرَى دَى  ــةت: ئ ــي تاقيك ــة؛ دآ زةنطين ــةذاري ذى تاقيكرن ــة و ه ــي تاقيكرن ــآ، زةنطين ــن تاقيكرن ل ب
ــَى مةردبيــت؟  ــةرَى دَى ي ــا وي مــايل دةت؟ ئ ــةرَى دَى زةكات ــكا خــودَى دا؟ ئ ــت د ِريَ مــايل مةزيخيَ
ئــةرَى دَى ســةدةقا كــةت؟ و دَى هــةذاري ذى تاقيكــةت: ئــةرَى ئــةو دَى هــةدارَى كيَشــيت؟ ئــةرَى 
ــت ثيَخةمــةت  ــةردي طةرييَ ــةرَى دَى ل رِةخــن ئ ــت؟ ئ ــي طةرييَ ــظ ِرزق ــةت و لدوي ــةو دَى كارك ئ
ثةيداكرنــا ِرزقــي؟ ئــةرَى دَى بةرتيــان وةرطريــت؟ ئــةرَى دَى دزيــَى كــةت؟ ئةظــة هةمــي تاقيكرنــن، 
بــةىَل هــةردوو اليةنــان ثشرِاســتيةك بــؤ هةيــة: كــو ئــةو ذى ئةظةيــة رزقــَى وان يــَى لســةر خــودَى، 
ــا هــةر  ــآ، ظيَج ــا بةحةشــت و جةهنةم ــؤ ضوون ــن مرؤظــي ب ــة ِريَطريَ ــي و هــةذاري نابن و زةنطين
ــي ذى د  ــرؤظ هةم ــةر م ــةي، ئةط ــا وي ه ــرن ي ــةل هيَتةك ــن د ط ــظ وآ ليَرثس ــةىك دآ لدوي كةس
ــا كــةىَس نةدكــر و كــةس ثيَدظــي ب  ــان؛ كــةىَس خزمةت ــان و هةمــي د زةنطــن ب ــك ئاســت دا ب ئيَ
كــةىَس نةدبــوو، خــودآ كــةرةم دكــةت: ]لَِيتَِّخــَذ بَْعُضُهــْم بَْعًضــا ُســْخِريًّا[ ]الزخــرف: 32[، ئانكــو: ))دا 
هنــدةك ذ وان ببنــة ئةطــةرآ ذيــارا هنــدةكان((. ئانكــو: دا هنــدةك ذ هــةوة بــؤ خزمةتــا هندةكــَن 
دي بندةســت بكــةت، و ب ظــَى ضةنــدَى دوالبــا ذيانــآ دةربــاز دبيــت، بــةىَل ل دةمــآ هةمــي د ئيَــك 

ــك ضــن دا بــن، هينطــي ذيــان دَى رِاوةســتييَت)(. ئاســت و ئيَ
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بۆچی ئه م نه ساخ دبین؟ و بۆچی موسیبه ت ب سه رێ مرۆڤی دهێن؟   

خــودَى هةمــي مرؤظــان تاقيدكــةت؛ كا ئــةرَى دَي هــةدارَى لســةر نةســاخي و نةخوةشــيَي كيَشــيت 
يــان دَي تورةبيــت؟ و خــودَى دَى خةالتــةكآ مــةزن دةتــة وي كــةىَس هــةدارَى دكيَشــيت، كــو ل ِرؤذا 
ــةو  ــازار؛ ئ ــش و ئ ــيبةت و ئيَ ــاخي و موس ــا نةس ــت، ظيَج ــوةش بي ــاوةردار دَى ىَث كةيفخ ــةىتَ ب قيام
هنــدةك قــةدةرن؛ خــودَى يــَن كرينــة قــةدةر و يــَن نظيــي دا ثلــة و دةرةجــَن مــة ىَث بلنــد بكــةت، 
ــاوةردار؛ ب  ــآ ثاقــذ بكــةت، و مرؤظــَى ب و دا دل و رِةوشــتَي مــة ذ ســةرثيَداضوون و خــوة مةزنكرن
ِريَــكا وآ نةســاخيَي و ب دوعاكــرن و هةداركيَشــاىَن، خــوة نيَزيــي خودايــَى خــوة دكــةت، ظيَجــا دَى 
بــاوةري و خرَييـَـن وي زيَدةبــن و دَى خودايــَى وي حةزذيَكــةت، هةروةســا ئةطــةرةكآ دي يــَي ظــان 
نةخوةشــييان ئةظةيــة دا مــرؤظ بهايــَى ســاخلةميَي و قةنجــي و نيعمةتــا خودايــَى خــوة بزانيــت، و 
ــل  ئــةم دشــَن منــووىَن ب ترؤمبيــَى بــؤ زارؤيك بينــن، ظيَجــا دَي ثرســيارَى ذَى كةيــن: بــؤيض ترؤمبيَ
ــةو  ــؤيض ئ ــا ب ــة، ث ــةك باش ــاية؟ طةل ــة هوس ــا ن ــةرَى م ــت، ئ ــو بِريَظةبضي ــتكرن؟ داك ــة دورس هاتي
ــا هةظــدذة د  ــة ي ــا ئةظــة ن ــةرَى م ــة؟ ئ ــك و ســتَوث ىَل زيَدةكرين ــل ضيَكــري، بريَ ــا ترؤمبيَ كومثاني
ــل يــا  ــَى، ترؤمبيَ طــةل لظينــا وَى؟ بيَطؤمــان هةبوونــا ســتَوثان تشــتةىكَ فــةرة بــؤ ســامةتييا ترؤمبيَ
هاتيــة ضيَكــرن دا بريَظةبضيــت، ســتَوث ذى دَى ل دةمــَي طؤنجايــي وَي رِاوةســتينيت، داكــو خــوداىَن 
وَي نةمريــت، ظيَجــا كا ضــاوا خودايــَى مــةزن ئــةم يــَن ئافرانديــن دا ب عيبــادةت و نيعمةتــَن خــوة 
مــة بةختــةوةر بكــةت، وةســا موســيبةت ذى يــَن بــؤ مــة ئافرانديــن داكــو بــريا مرؤظــي ل وي ئــةرىكَ 
مــةزن بهيَــت يــَى ئــةم ذ بــَو وي هاتينــة ئافرانــدن، دا ذ بيَئاطةهــي و خافلةتــا خــوة هشــياربيت و 
براوةســتيت، و بــريا خودايــَى خــوة بكــةت و داخــوازا ذيَرنــا طؤنةهــان ذَى بكــةت، و هــةدارَي لســةر 

وَي نةخوةشــيَي بكيَشــيت، و بــؤ خــوة بخــرَي بهذمرَييــت)(.
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ئه رێ خودێ گیانه وه ر و مێشه وه رێن ب زیان ئافراندینه ؟  

خــودَى ضيَكــةر و ئافرانــدةرآ هةمــي تشــتانة و ئــةو خــوداىَن هةمــي تشــتانة، كا ضاوا وي ب شــيانَن 
خــوة ئــةظ ضيَكرييــة يــَن ضيَكريــن، هةروةســا وي ب حيكمةتــا خــوة ذى ئــةو ضيَكرينــة، ضونــي 
ئــةو كاربنةجهــَى زانايــة، ئــةوَى هنــدةك تشــتان لــدور ظــان طيانــةوةر و ميَشــةوةران دزانيــت كــو 
ئــةم نزانــن؛ ذبةركــو زانــن و مةعريفةتــا مــة، ئــةوا خــودَى نيشــا مــة داي، طةلــةك يــا كيَــم و الوازة، 
ــا  ــآ مــةزن كــةرةم دكــةت: ]َوَم ــدآ ذى؛ خوداي ــةر ظــآ ضةن ــا خــودَى، ذب ــن و حيكمةت ــةر زان بةرامب
ــؤ  ــآ ضــو ب ــت ذ زانين ــم يتَ نةبي ــاًل[ ]اإلرساء: 85[، ئانكــو: ))و تشــتةكآ كيَ ــِم إِالَّ َقلِي ــَن الِْعلْ ــْم ِم أُوتِيُت
ــن  ــان بزان ــي حيكمةت ــيَن وان هةم ــةم نةش ــا ئ ــة دان((، ئةظج ــان نةهاتيي ــي مرؤظ ــةوة و هةم ه
يــَن خــودَى ذبــةر وان ئــةظ طيانــةوةرة ضيَكريــن، و ذ حيكمةتــان د ئافراندنــا ظــان ضيَكرييــان دا: 
دياربوونــا جوانيــَي و ِريَــك و ثيَكيــَي يــة د ئافراندنــا خــودَى و ِريَظةبرنــا وي دا بــؤ ضيَكريــَن خــوة، 
ظيَجــا د ســةر هنــدَى رِا كــو ئــةو طةلةكــن ذى، ىَل ئــةو ِرزقــَى هةميــان ددةت، هةروةســا خــودَى 
ــةكآ  ــان ميَشــةوةرةك زيان ــَى طيانــةوةرةك ي ــان دكــةت، و ي مرؤظــان تــؤيش هنــدةك ذ وان ضيَكريي
ــا  ــت، هةروةس ــت دياردبي ــَي وان دكوذي ــةو مرؤظ ــا ئ ــيت، و ويَرةكي ــؤ دنظيس ــرَيَى ب ــآ؛ خ بطةهينت
الوازيــا مرؤظــي و ىَب دةســتهةالتييا وي ذى دياردبيــت، د ئيَشــان و نةخوةشــبوونا وي دا، ذ ئةطــةرَى 
ــؤذداري و  ــكا ن ــت ب ِريَ ــا دبي ــر، هةروةس ــك ت ــةكآ ذ وي بضوي ــة طةل ــارةي ظ ــةىكَ ب قةب ضيَكريي
ــَن وةيك وي  ــاري و ي ــرا م ــي ذ ذةه ــَن طياي ــدةك دةرمان ــو هن ــت: ك ــَى( ديارببي ــةربؤرآ )تةجريب س
ــاظ  ــَن كشــتؤكايل ذن ــةو مشــكآ بةرهةم ــار ذى مشــكآ بيســتاين دخــوةت؛ ئ ــة دةر، كا ضــاوا م دئينن
ــن مفــادار  ــؤ طيانةوةريَ ــة خــوارن ب ــان؛ دبن ــن ب زي ــةك ذ ظــان طيانةوةريَ ــةت، هةروةســا طةل دب
ــن ذ وآ  ــريةكآ ثيَكدئين ــن زنج ــةو طيانةوةريَ ــد...(؛ ئ ــةز، هت ــل، ث ــر، ضيَ ــايل وةىك )حيَش ــَن خوةم ي

ــن شــيَوة ضيَكــري)(. هةظســةنطييا د رسؤشــتي دا هــةي، و وآ ذينطةهــا خــودآ ب جوانري

بۆچی پێدڤیه  ئه ز ب شه ڤ و ڕۆژ پێنج نڤێژان بكه م؟  

ئــةو عيبادةتــَن خــودَى لســةر مــة فــةرز كريــن؛ ئــةو هةمــا ِريَكةكــة بــؤ ثاقذكرنــا نةفســا 
بــاوةرداري و بلندبوونــا رؤحــا وي، د ســةر وآ زةحمــةيت و مانديبوونــا كيـَـم يــا مــرؤظ ب كرنــا وانظــة 
دبــةت، بةرامبــةري وآ خــرَيا مــرؤظ ثشــتي ئةنجامدانــا وان بدةســتظة دئينيــت)(، و ذبةركــو نظيَــذ ذ 
ــت، و ئــةو ب باشــرين شــيَوة هةمــي ثشــكَن ثةرســن  خواندنــا قؤرئانــآ و زكــر و دوعايــان ثيَكدهيَ
ــآ و زكــري و  ــان خودان ــةو باشــرة ذ قؤرئ ــدآ ئ ــةر هن ــت؛ ذب ــاظ خــوةدا هةلدطري ــآ( دن و )عبوديةت
ــي  ــا( هةم ــان د طــةل )عبودييةت ــا ظــان هةمي ــةر كومظةكرن ــن، ذب ــآ ب ــةو بتن ــآ، ئةطــةر ئ دوعاكرن

ــةيش)(. ــَن ل ئةندامــَن دي ي

ــةر  ــودآ دا، ه ــةل خ ــَن د ط ــةو ي ــي ئ ــي وي دةم ــن؛ ضون ــوةش دب ــذَى كةيفخ ــاوةردار ب نظيَ ب
ــةم  ــةو ذى دآ بةرســظا وان دةت، ئ ــةن؛ ئ ــا ذ خــودَى دك ــؤ خــوة دوع ــةن ب ــةو هيظــي دك تشــتآ ئ
ــذَى دكةيــن؛ ضونــي خــودآ فةرمانــا ملــة كــري ئــةم بكةيــن، و هــةردةم ئــةم حــةز دكةيــن وي  نظيَ
كارَي خــودَى فةرمــان ملــة كــري ئةنجــام بدةيــن، ئــةم خــودَى د ثةريَســن؛ ضونــي ئــةو ئافرانــدةر و 
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ِرزقــدةرآ مةيــة، و ضونــي ئــةو يــَى ذ هــةذى ثةرســتنآ يــة، ذبــةر وان نيعمــةت و دانــَن وي دايــة مــة 
وا نِْعَمــَت اللَّــِه اَل تُْحُصوَهــا[ ]النحــل:  يــَن كــو ناهيَنــة هةذمارتــن، خــودآ كــةرةم دكــةت: ]َوإِْن تَُعــدُّ
18[، ئانكــو: ))و ئةطــةر هويــن ليَبطةريــَن دا قةنجيــَن خــودآ لســةر خــوة بهةذمــرَين، هويــن نةشــَن 
ــا  ــةو هةم ــن؛ ئ ــام ددةي ــةم ئةنج ــادةىتَ ئ ــةظ عيب ــن((، ئ ــةو طةلةك ــد ئ ــدي هن ــرَين هن وان بهةذم
دةربرينةكــة ذ حةزذيَكــرن و سوثاســيا مــة بــؤ خودايــَى مــةزن، و دانثيَدانــة ب ثيَدظياتيــا مــة ب وي، 
داكــو ســامةتيا مــة بــؤ مــة بثاريَزيــت، و مــة بــؤ كاريـَـن بــاش ســةربيَخيت و هةمــي خرابيــان ذ مــة 
دويربيَخيــت، و خــودَى ض ثيَدظــي ب عيبادةتــآ مــة نينــة؛ ضونــي ئــةو يــَى زةنطــن و ىَب مننةتــة 
ذ مــة و كرياريـَـن مــة، و ض مفايــَى وي تيَــدا نينــة، ظيَجــا عيبــادةت هنــدةك تشــن خــودَى فةرمانــا 
كرنــا وان يــا ملــة كــري، يــا ذ مــة ظيــاي ئــةم عيبادةتــآ وي بكةيــن، لدويــظ وآ ِريَــَى يــا ثيَغةمبــةرَى 
وي موحةممــةد  ىَث هــايت، و ئةظةيــة رِامانــا هــةردوو شــةهدةدانا، ئانكــو: ئــةم عيبادةتــآ خــودآ 
ــةم ىَث  ــن ئ ــتنة ِريَكةك ــةظ ثةرس ــا ئ ــودَى، هةروةس ــةرَى خ ــازا ثيَغةمب ــك و ِريَب ــظ ِريَ ــن لدوي بكةي
بطةهينــة خرَييَــن مــةزن، ئةويَــن دبنــة ئةطــةرةك بــؤ ضوونــا مــة بــؤ بةحةشــتآ، حيكمةتــا خــودَى 
ــة  ــآ ذى؛ هنديك ــةر ظ ــةىَس، ذب ــة ك ــرَيان نادةت ــار ض خ ــو ىَب كري ــري ك ــووي و حةزك ــا ضيَب ــا ي وةس
بةحةشــتة، متايــَي خــودَي يــة - ئــةو ذى يــا طرانبهايــة - ، و ثيَدظــي ب بهايــةىكَ مــةزن هةيــة - كــو 

ئــةو ذى طوهداريكرنــا خــودَى و ثةرســتنا وييــة -)(.

من د نڤێژا خوه دا دوعاكرن كو بله ز مه زن ببم؛ لێ خودێ به رسڤا من نه دا؟  

دوعايــَى هنــدةك تــؤرة و ئادابــَن هةيــن؛ ثيَدظيــة بهيَنــة بةرضــاظ وةرطرتــن، و ذ تورةيــَن دوعايــآ: 
ــة  ــةظ جيهان ــاي دا ئ ــودَى دان ــَن خ ــت، ي ــايان بطري ــاز و ياس ــة و ِريَب ــزَى ل وان بناخ ــةر ِريَ دوعاك
ــَي وي  ــةت ي ــاش دك ــتَي ب ــةو ذى وي تش ــن، و ئ ــودَى دكةي ــا ذ خ ــةم دوع ــت، و ئ ــة بضي ىَث بريَظ
ــكا  ــَى بــدةت تــؤ لســةر ِريَ بــؤ مــة هةلبــذاريت، ظيَجــا دبيــت تــؤ داخــوازَى ذ بــاىَب خــوة بكــةي ِريَ
ــةت و  ــة دك ــةو حــةز ذت ــي ئ ــت، ئةظــةذى ضون ــةو رازي نةبي ــاذؤي، ىَل ئ ــان، ثايســكَى به ترؤمبيَ
دبينيــت قةبويلنةكرنــا داخــوازا تــة بــؤ تــة باشــرة، و ذ كــةرةم و قةنجيــا خــودَى لســةر مــة ئةظةيــة 
دوعايــَن مــة يَس رِةوشــَن بــؤ هةيــن؛ يــا ئيَــَى: خــودَى بةرســظا دوعايــَن مــة بــدةت و بينيتــة جــه. يــا 
دووَى: خــودآ ذبــةر وآ دوعايــَى؛ موســيبةتةكآ يــان تشــتةكآ خــراب لســةر مــة رِاكــةت، كــو دا بســةرآ 
مــة هيَــت. يــا ســيَيَي: خــودآ دآ بــؤ مــة رِاكــةت بــؤ ِرؤذا قيامةتــآ؛ داكــو ل بةحةشــتآ يــا ذ وآ باشــر 

ــت )(. بدةســت مةظــة بهيَ

بۆچی ئه ز ژی وه كی هه ڤاال خوه  یا جوان نینم؟  

ضونــي هــةر ئيَــك ذ مــة خــودَى يــَي ئافرانــدي و وي شــيَوةىكَ تايبــةت ب خوةظــة هةيــة، و هةمــي 
ضيَكرنــَن خــودَى د جوانــن، هــةروةيك خودايــَى مــةزن و بلنــد كــةرةم دكــةت: ]لََقــْد َخلَْقَنــا اإْلِنَْســاَن 
ــة((،  ــط دا ئافرانديي ــة مــرؤظ د باشــرين رِةن ــي: 4[، ئانكــو: ))ب راســتي م ــٍم[ ]الت ــِن تَْقِوي ِف أَْحَس
ظيَجــا هــةر كةســةك ب ضيَكرنــا خــوة ذ يــَي دي يــَي جودايــة، ئــةوَى خــودَى لســةر شــيَوةكآ طةلــةك 
جــوان ضيَكــري؛ ثيَدظيــة لســةر وي ئــةو ثــر سوثاســيا خــودآ بكــةت، و يــَى هوســا نةبيــت، ثيَدظيــة 

پرسيارێنزارۆكانیێنباوهريیێ
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يــَى رازي بيــت و ظــى تشــتي قةبويــل بكــةت، و يــَى سوثاســيَي دكــةت و يــَى هــةدارَي دكيَشــيت، 
هةميــان ثلــة و دةرةجــَن مــةزن هةنــة لــدةظ خــودَى)(.

ئه گه ر ژ ڕاستا خودێ حه ز ژمه  دكه ت؛ پا بۆچی هنده ك ڕۆیدانێن خراب و نه خوه ش دهێنه    
سه رێ مه ؟

خــودآ مــة تاقيدكــةت؛ دا قةنجيكــةري و يــَى بــاش ذ يــَى خــراب جــودا بكــةت، و بةلــي خــودَى 
مرؤظــي تاقيبكــةت؛ دا بــةرةظ خــودآ ظــة بضيــت و بــةردةوام يــَى نيَزيــي خــودَى بيــت، و خــودَى 
خوةشــتظيَن خــوة تاقيدكــةت، دا وان ثاقذبكــةت و ثلةيــَن وان بلنــد بكــةت، و دا ببنــة ضاظليَكــري 
بــؤ كةســَن دي، هةتاكــو كةســَن دي ذى هــةدارَى بكيَشــن و ضــاظ ل وان بكــةن، ذبــةر ظــَى 
ــو:  ــل«)(، ئانك ــل فاألمث ــم األمث ــاء، ث ــالء األنبي ــاس ب ــت: »أشــد الن ــةر  دبيَذي ــدَى ذى ثيَغةمب ضةن
))يــَي ذ هةميــان ثــر تــؤيش بــةاَل و موســيبةتان دبــن؛ ثيَغةمبــةرن، ثــايش يــَن دبــن وان دا و ثــايش 
يــَن دبــن وان دا((، ظيَجــا دَي ل تةمــةت دينــَي مرؤظــي؛ مرؤظــي تاقيكــةت، ئةطــةر دينــَى وي يــَي 
بهيَــز و موكــوم بيــت، دَى بــةاَل و موســيبةتآ لســةر شــدينيت، ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى خــودآ ثيَغةمبــةر 
تــؤيش هنــدةك بةاَليــَن مــةزن كــرن، هنــدةك ذ وان هاتنــة كؤشــن، هندةكــَن دي هاتنــة ئةزيــةت 
دان، و هةبووينــة نةســاخييا وان لســةر دِريـَـذ بوويــة؛ وةيك ئةيــوويب - ســاظ ىَل بــن - ، و ثيَغةمبــةرَى 
ــآ ذى طةلــةك ئةزيــةت و نةخــوةيش ديتيــة، د ســةر ظــآ ضةنــدآ  مــة ذى  ل مةككةهــآ و مةدين
رِا؛ وي هــةدار كيَشــا ، مــةرةم ذ ظــَى هةميــَي: نةخــوةيش و ئةزيــةت ب ســةرآ خــودان بــاوةري و 
تةقــواداران دهــَن، ظيَجــا لدويــظ تةقــوا و باوةرييــا وان)(، ثشــتي هنطــي ثيَدظيــة د نةفســا زارؤيك دا 
بهيَتــة بنةجــه كــرن كــو: تشــتآ خــودآ بظيَــت دَى كــةت، و تشــتآ كــر ذي دَي ب ِريـَـك و ثيَــي كــةت، 

و ثرســيار ذ خــودآ ناهيَتةكــرن كا بــؤيض فــان كار كــر؛ ضونــي ئــةو زاناتريــن زانايــة.

ئةظــة ئــةو ثســيار بــوون يــَي ذ هةميــان ثــرت دهَينــة دووبارةكــرن، ئــةم ذى ثَيشــؤازيَي ل هــةر 
ــي  ــكا ظ ــظدانآ، ب ِريَ ــؤ بةرس ــرت ب ــا باش ــةكا دي ي ــنياركرنا منوون ــان ثَيش ــن، ي ــيارةكا دي دكةي ثرس
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