پرسيارێن زارۆكان
یێن باوهريیێ
نڤیسین :عهبدوڵـالهـ حهمهد ركێــــف

وهرگێران :سيروان محهمهد ســـالــح

هـ١٤٤٣ ، جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالربوة

ح

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

 عبداهلل حمد عبدالعزيز، الركف
 عبــداهلل حمــد عبدالعزيــز/ .أســئلة الطفــل اإلميانيــة باللغــة الكرديــة
هـــ١٤٤٣،  الريــاض- ..١ ط- الركــف
 سم١٦ x ٢٣ ،  ص١٣٦
978-603-٨٣٥٢-٢٠-٥ :ردمك
العنوان.أ
١٤٤٣/٤٣٤٩

 اسئلة و اجوبة-  االسالم-1
٢١٠.٧٦ ديوي

١٤٤٣/٤٣٤٩ : رقم اإليداع
978-603-٨٣٥٢-٢٠-٥ :ردمك

This book has been conceived, prepared and
designed by the Osoul Centre. All photos used in
the book belong to the Osoul Centre. The Centre
hereby permits all Sunni Muslims to reprint and
publish the book in any method and format on
condition that 1) acknowledgement of the Osoul
Centre is clearly stated on all editions; and 2) no
alteration or amendment of the text is introduced
without reference to the Osoul Centre. In the
case of reprinting this book, the Centre strongly
recommends maintaining high quality.

+966 11 445 4900
+966 11 497 0126
P.O.BOX 29465 Riyadh 11457
www.osoulcenter.com

پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ

پێشگۆتنا وهرگێری
قوناغي دا ئةو
طرنطي ذيا َىن ،ث َيدظية لسةر دايبابان؛ د ظآ
قوناغي هةرة
ارؤكينيي ئ َيكة ذ
قوناغا ز
َ
َ
َ
َ
ارؤكي خوة بخوةن و طرنطييةكا مةزن ب ثةروةردةكرنا وان بدةن ،ب هةمي
خةمةكا مةزن ذ ز َ
جور َين ثةروةرد َيظة ،ب تايبةىت ثةروةردةكرنا ئاييني و ئيامين .ذبةركو زارؤك ذ دايك دبيت و ئةو
سةمياني وي ضاوا بظ َيت دآ وي وةسا ثةروةردةكةن،
تشتةيك نزانيت ،و ئةو وةيك الثةرةكآ سثيية،
َ
خؤرستييي ذ دايك
خوةشتظييى دالندا هايت (( :هةمي زارؤك لسةر
هةروةيك د فةرموودةيةكا
َ
َ
دايبابي وي دآ وي كةنة جوهي يان دآ كةنة فةلة يان دآ كةنة ئاطرثةر َيس)) ،ذبةر ظآ
دبن ،بة َىل
َ
ارؤكي خوة دا بكةن ،ضونيك
قوناغي دا
ضةندآ ذي؛ نابيت دايباب د ظآ
خةمساريي د ثةروةردةكرنا ز َ
َ
َ
هةروةيك كورد دب َيذن(( :دار ب تةري دضةمي َيت)) ،هةر طاظةكا ئةو مةزنبوو ،ئ َيدي تؤ نةش َيي وي
بطوه َوري.
يى ذ دةرظة؛
ذبةركو ثرتيا دةمي باب نة ل مالة و طةلةك جاران هةر ذ سث َي َ
دي هةتا مةغرةب َ
ث َيخةمةت ثةيداكرنا رزقةكآ حةالل بؤ خ َيزانا خوة ،ذبةر ظآ ضةندآ دايك ب ثةروةردةكرنا زارؤيك
ملي وآ ،ب راستي ذى دايك قوتابخانةكا مةزن و ثرِبهاية،
رادبيت و ئةظ ئةركآ ثريوز دكةظيتة سةر َ
مرؤظي خودآ َيي ذ ظآ قوتابخانآ دةركةفتني ،ئةظة هةمي ذي
ضةندين سةركردة و قةهرةمان و
َ
ذبةر خةمخوريا وآ دايكآ بووية د ثةروةردةكرنا زارؤيك دا ،ب ثةروةردةيةكا ئيامين و ب سالمةت و
َيب تةخسريي.
هوزانظان دب َيذيت:
" األم مدرسة إذا أعددتها

أعددت شعبا طيب األعراق"

ارؤكي خوة دخوةن دبيت ،دةمآ ئةو
طةلةك جاران ئةم دبينني و مة طوه ل وان
دايكي خةمآ ذ ز َ
َ
ئايينى
ارؤكي خوةدا دضينن ،و َفيي
ب ئةركآ ثةروةردةركرنا ئيامين رادبن و
ناخي ز َ
باوةريي د دل و َ
َ
َ
ثريؤزآ ئيسالمآ دكةن ،ئةظ زارؤكة هندةك ثرسياريَن سةير و مةندةهوشكةر دكةن ،وةيك :خودآ كيية؟
يي
يى ضاواية و ئةو ل كيظةية؟ باشة ئةرآ خودآ هةمي تشتان دزانيت؟ خودآ ضاوا مة دبينيت و ئةم َ
َ
د ذؤرظة و دةرطةه و ثةنجةرة د طرتينة؟ ئةرآ بةحةشت و جةهنةم د ضاوانة؟ و طةلةط ثرسياريَن
ىل زارؤيك،
دي َيي مينا ظان ثرسياران ،كو ب راستي َ
ثرسي ئالوز و ب زةحمةتن ،ب تايبةيت بؤ ئاق َ
ضونيك ئةو بةرسظا تؤ ددةية كةسةكآ مةزن و ت َيطةهشتي و ث َيطةهشتي؛ تؤ نةش َيي ب هةمان

4

ىل وي ظان تشتان وةرناطريت و ه َيشتا نةطةهةشتيية وي
بةرسظ؛ بةرسظا زارؤيك بدةي ،ذبةركو ئاق َ
بةلطةيي ئةقيل و ل َوذييك ئيني دآ رازي بيت،
ئاستي د ظان تشتان بطةهيت ،دبيت كةسآ مةزن دآ بؤ
َ
ذيى بضويك دا زارؤيك
كيا زارؤيك َ
بة َىل دبيت ئةظ جورة بةرسظة ب َ
نةهي .و نابيت مرؤظ د ظي َ
هةمييي ذى؛ بةرسظدانا زارؤيك نة كارةكآ ب ساناهية.
ب ئاطري و سزادانا خودآ برتسينيت ،ذبةر ظآ
َ
ظية ئةظ ثةرتووكا طرنط و ب مفا خوة دهاظ َيتة ناظ طورةثانآ و بةرسظا طةلةك ذظان ثرسياريَن
ل َ
رشؤظة بكةت و ت َيبطةهيت و باوةري بؤ ض َيببيت،
ئالوز ددةت ،ب ش َيوةيةكآ سادة كو زارؤك بش َيت ِ
و ب وآ بةرسظآ رازيببيت.
مفايي خوة هةبوونَ ،ىل وآ كاريطةرييةكا هةرة
ثشتي ئةنرتن َيت هايت؛ هةر ضةندة وآ طةلةك
َ
يك مة كر ،ب تايبةت ذى لسةر زارؤكان ،ضونيك ب راستي ئةم َيي كةفتينة دناظ
مةزن لسةر جظا َ
ئاريشةيةكا هةرة مةزندا ،كو ئةو ذى ئةظةية؛ زارؤيك هةر طاظا ثيضةك فامكر ،ئ َيكسةر دآ رِكا لسةر
ىل طريت و دايباب ذى دا د َىل زارؤكآ خوة نةه َيليت (بةليك ذى ذبةر هندآ بيت دا نةكةتة
موباي َ
ىل كةنة د دةستآ وي زارؤكيدا و ب َيي ض
طري و وانا ط َيذ نةكةت و ئارامييا وان ت َيك نةدةت) دآ موباي َ
ريي لسةر بكةن و ب َيي ض سانسور و ثةردةثؤشكرن و (حةجب) لسةر ئةنرتن َيتآ هةبن ،زارؤك
ضاظديَ َ
ظيديويي يوتيو َىب هةميان دآ
دآ ب د َىل خوة كةظيتة دناظ ئةنرتن َيت َيدا ،ذ ظي مالثةري بؤ يآ دي و
َ
بةرضاظي ظي زارؤيك،
ت َيطظةدةت ،د ئةنجام دا روذانة بسةدان بابةت و ظيديو و ويَنة دآ كةظنة
َ
ظيديويي رويس و هةتكبةر و خويناوي و سةرذيَكرنآ بن ،ذبيل ئةنرتن َيتآ ذى؛
كو دبيت طةلةك ذ وان
َ
دطين؛ د ذناظربنا رِةوشت و خؤرستييا زارؤيك بطرة هةتا
كةنالي رِاطةهاندنآ ِر َولةكآ طةلةك خراب َ
َ
مةزين ذى ،ئةظة هةمي ذى دآ ب خرايب لسةر زارؤيك و خ َيزانآ و جظايك زظريت ،و ثشتي ضةندين
ضاظي سةرآ خوة بينني ،طةلةك جوريَن ثرسياران دآ د سةرآ ظي
ساالن دآ كاريطةرييا وآ يا خراب ب
َ
دي بيتة طةنج و سن َيلة ،دبيت ئةظ ثرسيارة ذى د
سالي َ
زارؤيك دا دورستنب ،ئةوآ ثشتي ضةند َ
دهي َ
ئاييني ويظة ،و طومان بؤ ثةيداببيت د دورستيا ئايينآ ويدا ،بةليك هةتا هةبوونا خودآ
طريَدايينب ب
َ
خؤرستييي ،و ئةظ تشتة مة طةلةك ب
زياني دي َيي رِةوشتي و ت َيكضوونا
ذى ،زيَدةباري ضةندين َ
َ
ضاظي خوة ديتينة ،و ذظان طوتنان مةندةهوش نةبة.
َ
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وةرطيينة سةر زمانآ كوردي  -ش َيوةزارآ كرمانجي
هةميي؛ مة ب فةر زاين ئةم ظآ ثةرتووكآ
ذبةر ظآ
َ
َ
ارؤكي خوة د خوةن
(باديني)  ، -دا خةلكآ مة  -تايبةت ذى دايك  -؛ ئةو َين خةمآ ذ ثةروةردةكرنا ز َ
مفايى وآ َيب بار نةبن ،دوعا ذ خودآ دكةين بةرةكةتآ ب َيخيتة د ظي كاري
عةرةبيي نزانن ،ذ
و زمانآ
َ
َ
ناظداريي بدةتة
دا و بؤ خوة حس َيب بكةت ،و مة ذ هةمي حةز َين ثةسنكرنآ و شوهرةت و
َ
خاندةظاني ِر َيزدار و
ثاش ،هةروةسا دوعا ذ خودآ دكةين ظي كاري بكةتة جهآ مفايي بؤ هةمي
َ
قةدرطران ،و مسوطةر ذى ئةظ ثةرتووكة بةرهةمآ دةستآ مرؤظي ية؛ و ئةو يا ظاال نابيت ذ ك َياميس
خةلةتيي مة ببورن ،ئةوا راستبيت
و خةلةتييان ،ذبةر هندآ داخوازآ ذ هةوة دكةين ب مةزنيا خوة ل
َ
ذ دةظ خود َيية و يا خةلةت و شاش ذى ذ دةظ شةيتاين و نةفسا منة.
سیروان محهمهد سالح
دهوك
 3ئازارا ساال  2020ــێ
Sirwan1dawity@gmail.com
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پێشگۆتنا نڤێسهری
ـي هةمــي جيهانــان بــن ،ســةالت و ســةالم لســةر باشــرينآ
ســوثايس بــؤ خودايـ َ
ث َيغةمبــةران (موحةممــةدي  )بــن ،و ســةالت و ســةالم لســةر مالباتــا وي
ى ل دويــظ ريَبــازا وي دضيــت هةتــا روذا
هةظالــن وي بــن ،و هنــدي ئ َيــ َ
و
َ
قيامةتــآ.
ـى؛ طرنطيــةكا مــةزن هةيــة د ئاظاكرنــا ديتنــا
ـالي دةســتثيَ َ
سـ َ
ىك يـ َـن زارؤكينيـ َ
ـي دا د بريدانــكا ويــدا
زارؤيك بــؤ هةبوونــآ ،ضونــي ئــةظ تيَطةهـ َـن د ظــآ قوناغـ َ
بناغةيــن ســةرةيك دهيَنــة هذمارتــن ،ئةويَــن كةســايةتييا
دهيَنــة ضانــدن ،ب
َ
مرؤظــي دورســت دكــةن ،د هةمــي بياظـ َـن ذيانــآ يـ َـن جــودا دا ،ئةويَــن ثيَدظيــة
بطونجــن د طــةل داخوازيـ َـن زارؤيك يـ َـن دةرؤين و جظــايك و ئايينــي دا ،ئةظــة
خالــةكا طرنطــة بــؤ ئاظاكرنــا زارؤيك ب شـيَوةكآ دورســت و تةمــام كــو هاريكاريــا
ظــي زارؤيك بكــةت ب موكومــي رويــروي قةرةبالغيــا ذيانــآ ببيت ،و دةمــآ دضيتة
دنــاظ ظــآ ذيانيَــدا و تيَكــةىل وآ دبيــت؛ كةســةكآ هةظســةنط و بةرهةمــدار و
ضاالكبيــت .و لدويــظ وي تشــتآ زارؤك طــوه ليَدبيــت و دبينيــت؛ منوونةيــا خــوة
يــا تايبــةت د ظــآ ذيانيَــدا ئاظادكــةت ،و ئــةو تشــتآ ثشــتي ظــآ ضةنــدآ د ذيانــا
ويــدا دمينيــت ،بتنــآ راســتكرن و ثيَشئيَخســتنا ظــآ ديدطــةه و ديتنــا ســةرةكيية،
لدويــظ وان كاودانـ َـن ئــةو تيَــدا دةربــاز دبيــت.

ئــةو ذيَــدةرآ زارؤك دظــآ قوناغ َيــدا بــؤ زانــن و مةعريفــآ ثشتبةســتنآ لســةر
دكــةت ،دايبابـ َـن وينــة ،ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ،بــاش ثةروةردةكرنــا دايبابــان ،بنياتــآ
ارؤكــن خــوة ،ذبــةر
ضاكبوونــا زارؤكيــة ،دايبــاب بةرثرســن ذ ثةروةردةكرنــا ز
َ
هنــدآ ذى؛ ث َيغةمبــةر  كــةرةم دكــةت(( :كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن
رعيتــه() )) ،ئانكــو(( :هويــن هةمــي شــظانن ،و هويــن هةمــي بةرثرســن ذ وان
كةسـ َـن ل بــن دةســتهةالتا هــةوة دا)) ،و ئــةظ بةرثرســيارةتيية؛ طرنطيث َيــدان و
خــوة مانديكرنــا د ثــةروةردة و َفيكرن َيــدا فةردكــةت.
يــن
و ذبةركــو ئــةم ي َيــت ضةرخةكيــدا دذيــن؛ دلضــوون و طومانبــازي َ
زيَدةبوويــن ،ئةظــة لســةر دايبابــان فةردكــةت كــو ئةو طةلــةك خــوة مانديبكةن
د ثةروةردةكرنــا زارؤكـ َـن خــوة دا ،ثةروةردةكرنةكبيــت؛ يــا تــذي رِاســتط َويي و
9
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ـي
رِذدي و مةزاختنــا شــيانانبيت ،بةلــي دندكــةكا تؤظــي ئــةوا دايبابــان د ناخـ َ
ذي شــينبووي ،بــةردةوام خـ َـرا وآ دنــدكا
زارؤكيــدا ضانــدي و كريــارةكا بــةردةوام َ
تؤظــي بــؤ دايبابــان بهيَتــة نظيســن ،و ثشــتي ئــةوان ئــةظ جيهانــة هيَــاي و
ضوويــن ،و ئــةو زارؤك ببيتــة ئيَــك ذوان كرياريَــن ثشــتي مرؤظــي بــؤ مرؤظــي
دمينــن و دبنــة ســةدةقة جاريــة ،هــةروةيك ثيَغةمبــةرى  طــ َويت(( :أو ولــد
صالــح يدعــو لــه ())) ،ئانكــو(( :يــان زارؤكــةكآ بــاش و ضاكــةكار ،ثشــتي مرنــا وي
دوعــا بــؤ بكــةت)).
خودايــى مــةزن شــرةت و فةرمــان َىث
يــن
زارؤك ذى ئ َيكــة ذوان تشــتان َ
َ
َ
خودايــى مــةزن كــةرةم دكــةت[ :يُ ِ
ُــم]
ل بابــان كــري،
ُــم اللَّــهُ ِف أ ْو َل ِدك ْ
وصيك ُ
َ
[النســاء ،]11:ئانكــو(( :خــودآ د دةرحةقــا عةيــا َىل هــةوةدا شــرةت و فةرمــا َىن
ل هــةوة دكــةت())) .ئانكــو :ب راســتي زارؤكـ َـن هــةوة  -ئــةي طــةيل بابــان -
ـودى د دةرحةقــا وانــدا شــرةت و فةرمانــا ل هةوة
ئةمانةتــن لــدةظ هــةوة ،و خـ َ
ـي وان يــآ دونيــا و
كــري؛ دا هويــن ب كاروباريَــن وان رابــن ،ئــةو كاريَــن د مفايـ َ
ئاخــرةيتَ دا ،ظ َيجــا ث َيدظيــة لســةر هــةوة؛ هويــن وان فـ َـري زانســت و ت ـ َورة و
ئادابــان بكــةن ،ث َيدظيــة هويــن وان دويــر ب َيخــن ذ خرابيــان و كاريَــن نةبــاش و
ـودي بكــةن و بــةردةوام تةقــوا خــودآ بكــةن و ذ
فةرمانــآ َيل بكــةن طوهداريــا خـ َ
َ
ـي مــةزن كــةرةم دكــةت[ :يَــا أيُّ َهــا الَّ ِذيـ َن آ َم ُنــوا ُقــوا
وي برتســن ،هــةروةيك خودايـ َ
ـاس َوالْ ِح َجــا َرةُ] [التحريــم ،]6:ئانكــو(( :ئــةي
أَنْف َُسـك ُْم َوأَ ْهلِيكُـ ْ
ـم نَــا ًرا َوقُو ُد َهــا ال َّنـ ُ
ـودى ئينــاي و دويكةفتنــا ث َيغةمبــةرآ وي كــري ،هويــن خــوة و
ئةويَــن بــاوةري بخـ َ
ـى ب مــرؤظ
عةيــا َىل خــوة ب طوهدانــا فةرمانــا خـ َ
ـودى ذ وي ئاطــري بثاريَــزن يـ َ
و بــةران ده َيتــة هلكــرن)) .ئانكــو فةرمــان ل بابــان هاتيةكــرن لــدور زارؤكان،
ـدى
ـى ضةنـ َ
ـى شــرةتآ بجهئينــن ،يــان ذى دآ بةرزةكــةن و بظـ َ
ظ َيجــا يــان دآ ظـ َ
دآ خــوة هــةذى طــةف و س ـزايكةن ،و ئةظــة بةلطةيــة لســةر وآ ضةنــدآ كــو
ـى مــةزن ذ دايبابــان ذى دلوظانــرة بــؤ بةنيـ َـن خــوة ،ذبةركــو شــرةت و
خودايـ َ
فةرمــان ل وان كريــة د طــةل د باشــن؛ هــةر ضةنــدة دلوظانيــا وان بــؤ وي زارؤيك
يــا د بلندتريــن ئاســتدا().
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لدويــظ ظــآ ضةنــدآ؛ ئةطــةر زارؤك دنــاظ خيَزانيَــدا بشــيَوةكآ بــاش هاتــة
ســةرةدةريى
ثةروةردةكــرن ،وي دةمــي ئــةو دشــيَت ب باشــرين شــيَوة
َ
د طــةل جظــايك و جيهانــا ذ دةرظــة بكــةت ،و هــةر كيَــايس و سســتاهيةكا
دكةظيتــة د رو َىل خيَزانيَــدا د ثةروةردةكرنــا زارؤكيــدا ،و نــة ثةروةردةكرنــا وي ب
ثةروةردةيــةكا ئيــاين يــا بســامةت؛ دآ بيتــة ئةطــةرآ هنــدآ زارؤك بيَبةهــر ببيــت
ذ ضةنديــن رةفتاريَــن جــوان و بلنــد() ،و ثــةروةردة نــة بتنآ راســتظةكرنا شاشــيانة،
ئةحكامــن
بنياتــن ئايينــي و
بةلــي بــةردةوام طؤتــن و َفيكــرن و نيشــاندانا
َ
َ
كــن جــودا بكاربينيــت
شــةرعية ،هةروةســا ثةروةردةكــرن ئةظةيــة مــرؤظ ريَ َ
بــؤ ئاظاكرنــا هــزران و ضاندنــا وان د ناخيــدا  -ظيَجــا بطــرة ذ ثةروةردةكرنــا
(
ب ريَــكا ضاظليَكــري (القــدوة) و شــرةت و ضــرؤك و رويدانــان و ذبــي وان
هنــدى دا كةســايةتيةكا ضــاالك و ضاكــةكار
)؛ ئةظــة هةمــي ذى ثيَخةمــةت
َ
بةرهــةم بينــن د ذيــا َىن و جظاكيــدا.

ى (لــدور
ئــةظ ثةرتووكــة لســةر دوو ثشــكان هاتيــة دابةشــكرن :ثشــكا ئ َيــ َ
ثةروةردةكرنــا ئيامنييــة) ،طةلــةك بناخــة و بنياتــان بخوةظــة دطريــت ،ئةويَــن -
ـودى  -دآ بنــة هاريــكار بــؤ دايبابــان د ثةروةردةكرنــا زارؤكـ َـن خــوة
ب ئانةهيــا خـ َ
دا ،هنديكــة ثشــكا دوويَيــة؛ ئــةو دزظريــت لــدور (كومــةكا منوونةيـ َـن ثراكتيــي
ســتويني باوةري َيظــة) ،د وآ ثشــك َيدا
يــن طريَدايــي ب
لــدور
َ
ثرســن زارؤكان َ
َ
ئــةو ثرســيار هاتينــة كومكــرن ،ئةويَــن دنــاظ تةخــا ث َيطةهشــتييان دا ذ هةميــان
ثــر د بةربــةالظ ،ب جوداهيــا تةمةنـ َـن وانظــة ،تايبــةت ئــةو ثرسـ َـن ثةيوةنــدي
ـتويني باوةريي َيظــة هةيــن ،هــةر ديســان روهنكرنــةك ت َيــدا
ب هــةر شــةش سـ َ
هةيــة لــدور ضاوانييــا ســةردةريكرنا د طــةل ظــان جــورة ثرســياران
ازييى.
و خودآ ثشت و ثةناية ،و هةر ئةوة ر َينيشاندةر بؤ ر َيكا سةرفةر َ
عهبدولالهـ حهمهد ركێف
jrakaf@gmail.com
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ثةروةردةكرن

مرؤظايةتييــى
دظيياتيــن
ثةروةردةكــرن؛ ئ َيكــة ذ ث َي
َ
َ
ث َيخةمــةت ئاظاكرنــا مرؤظــي ،ئــةو كةرةســتآ ئاظاكرنــا
زارؤيك و ث َيطةهاندنــا وييــة د هةمــي بياظـ َـن ذيان َيــدا،
و ب ريَــكا ثةروةردةكرنــآ؛ كةســايةتييا زارؤيك ده َيتــة
ـى جظايك ،زانســتي ،دةرؤين و ســاخلةمي
ئاظاكــرن ذ اليـ َ
و ذبــي وان ،بــةري ئــةم بةحســآ ثةروةردةكرنــا ئيــاين
بكةيــن و طرنطييــا وآ بدةينــة دياركــرن؛ يــا باشــة ئــةم
بزانــن كا ت َيطةهــآ ثــةروةردآ بخــوة ضيــة؟ و مــةرةم
ذي دظ َيــت؟!
ذى ضيــة؟ و زانايـ َـن ثةروةردةكــر َين ض َ
َ
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پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ

تێگههێ

پهروهردێ
ثــةروةردة؛ كريــارةكا ئارمانجــدارا ث َيشــكةفتيية،
هنــدةك ياســا و بناخــة دةســتهةال َىت َيل دكــةن،
ئارمانجــا وآ ئاظاكرنــا نةريتـ َـن جوانــة ،ب ِريَــكا
ِريَنيشــاندانآ ،راه َينانــآ ،رةوشــةنبريكرنآ ،ثاقذكــرن
ـي ب
و بــةردةوام كاركرنــآ ،و ثــةروةردة طرنطييـ َ
ثاراســتنا خ َورســتييا وي زارؤكآ ث َيدطةهيت ددةت
بةهرةيــن
و بــةرآ وي ددةتــة كاريَــن بــاش،
َ
وي ث َيشــدئ َيخيت و بةرهةظدكــةت ،ثــايش

رســتييي و ظــان بةهرةيــان ثالــددةت
ظــآ خ َو
َ
ـتي بــؤ ظــي
ث َيخةمــةت بدةســتظةئينانا وان تشـ َ
كــةيس د بــاش و ب كـ َـرا وي دهـ َـن ،و ئــةو تشــتآ
دبيتــة هاريــكار بــؤ ئاظاكرنــا مرؤظــةكآ بــاش و
بكيهــايت بــؤ ئاظاكرنــا ئــةردي() ،ئانكو ثــةروةردة
َ
ـى ســةركردةيان
ـ
ي
ـتةية
ـ
كةرةس
و
ـرةت
ـ
ئام
ـةو
ئـ
َ
()
دورســتدكةت ،د هةمــي
بياظــن ذيان َيــدا .
َ

گرنگییا پهروهردهكرنا

ئیمانی

ـى هــةرة مةزنــة ،و هــةر ئــةوة ِريَــكا
بــاوةري؛ راســتييا مةزنــا هةبوونيَيــة و كار و بابةتــآ مرؤظــي يـ َ
ـم َم ـ ْن كَ َف ـ َر] [البقــرة،]253 :
ـم َم ـ ْن آ َم ـ َن َو ِم ْن ُهـ ْ
مرؤظــان د ظــآ ذيانيَــدا ذيَكجــودا دكــةتَ [ :ف ِم ْن ُهـ ْ
هندةكــن ذ وان رِذدي ل
ئانكــو(( :ظيَجــا هنــدةك ذ وان ل ســةر باوةرييــا خــوة موكــوم مــان ،و
َ
ـى كار و كرياريَــن وان دهيَنــة ئاظاكــرن و هــةر ئــةوة
ســةر كوف ـرا خــوة كــر)) ،و لســةر ظــآ باوةريـ َ
()
ضارةنظيســآ وان مرؤظــان دياردكــةت ل ذيانــا دومياهييَــدا  .و ذ قوناغـ َـن ئيَكالكــةر 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 ط َوهؤريــن،
ظيَجــا ثــا بنربكرنــا وآ هةمــا بةحــس نةكــة ،و دبيــت شــينوارآ وآ هةتــا مرنــآ د طــةل مرؤظــي مبينيــت()،
ذبــةر ظــآ ضةنــدآ؛ ثةروةردةكرنــا ئيــاين د ذيــآ زارؤكينييَــدا ،ذ قوناغـ َـن ئاظاكــةر دهيَتــة هذمارتــن،
ئــةوا د ظــآ جيهانيَــدا ذيانــا مرؤظــي هةمــي لســةر دهيَتــة ئاظاكــرن.
ثةروةردةكــرن – بطشــتي  -طرنطيث َيدانــةَ ،ىب طرنطيث َيــدان ض ثــةروةردة ناه َينةكــرن ،و باشــرين
يى د ضةرخةكيــدا؛ ظةكولةريَــن ثةروةردةكرنآ
تشــت طرنطــي َيث به َيتــةدان؛ ضاندنــا باوةري َييــة ،و ئةم َ
طرنطييــا خــوة هةمــي يــا دانايــة ســةر اليةنــآ ثةروةردةكرنــا ئةقــي و لــةيش ،اليةنــآ بــاوةري و ر َوحــي
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ـى ثشــتطوهظة هاظ َيتــي ،ظ َيجــا ئــةو ظةكولينـ َـن خــوة لــدور بجهاتنــا ســةركةفتنآ ب ثيظةريَــن
يـ َ
طرنطيــى بدةنــة وآ ضاكةكارييــا مرؤظــي بــةرةظ بةختةوةرييــا
ماديطــةري ث َيشك َيشــدكةن ،ب َيــي
َ
ئاخرةت َيظــة دبــةت ،و ئةظــة دبيتــة ئةطــةر كــو َنيينــا مــة يــا ثةروةردةيــي ذ ظــي الييظــة طةلــةك
يــا جودابيــت ذ يــا وان().
ئاظاهييي
نةيــا بةرزةيــة لبــةر مــة؛ كــو ثةروةردةكرنــا ئيامين د ئيســاميَدا ،ئيَكــة ذ وان ســتوينان يـ َـن
َ
ـي ثــرؤزدا ،ئــن عومــةر دبيَذيــت:
ـي يـ َ
ثةروةردةييــي لســةر هاتييــة ئاظاكــرن د ســةردةمآ ثيَغةمبةرينيـ َ
مــن طــوه ل ثيَغةمبــةرآ خــودآ بــوو دطـ َوت (( :كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ،اإلمــام راع
ومســؤول عــن رعيتــه ،واملــرأة راعيــة يف بيــت زوجهــا ومســؤولة عــن رعيتهــا))() ،ئانكــو(( :هويــن
هةمــي شــظانن؛ و هويــن هةمــي بةرثرســن ذ وان تاكـ َـن ل بــن دةســتهةالتا هــةوةدا ،ســةرؤك و
ِريَبــةر بةرثرســة ذ مللةتــآ خــوة ،و ذن شــظانة ل مــاال هةظذينــآ خــوة و بةرثرســة ذ زارؤكـ َـن خــوة)).
ل ظـ َـرة ثيَغةمبــةرى  ئامــاذة ب وآ بةرثرســيارةتيا مــةزن كــر؛ ئــةوا لســةر ملـ َـن هــةر ئيَــك ذ مــة ،و
ئامــاذة ب هنــدآ كــر كــو مســوطةر مــرؤظ دكةظيتــة بــةر ظــآ ثرســيارآ :تــة ض ثيَشــكيَيش وان تاكـ َـن ل
بــن ضاظديَرييــا خــوة كريــة؟ د فةرموودةيــةكا ديــر دا هاتييــة(( :مــا مــن عبــد يســرعيه اللــه رعيــة،
()
ـى مــةزن
فلــم يحطهــا بنصحــه ،مل يجــد رائحــة الجنــة))  ،ئانكــو(( :نينــة بةنييــةك هةبيــت؛ خودايـ َ
كربيتــة مةزنــآ هنــدةك مرؤظــان ،وان مرؤظــان ب جــواين بريَظــة نةبــةت و يــآ دادثــةروةر نةبيــت
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و شــرةتان َىل نةكــةت ،ئــةو ب َيهنــا بةحةشــتآ
ناكــةت)) ،لظـ َـرة ئامــاذآ دكةتــة ســةر طرنطييــا
ث َيشك َيشــكرنا شــرةتآ ب رِاســتط َويي و دةســتثايك،
ب ئاوايــةيك؛ ئــةو شــرةت يــا ظةطربيــت و ب
ـى
ـى وي كةســيدا بيــت يـ َ
هةمــي اليانظــة د مفايـ َ
تنــن لــدور
شــرةت َىل هاتيةكــرن ،و ذوان ط َو َ
ظــي بابــةيت ده َينــة ظةطوهاســن؛ ط َوتنــا ئــن
عومةرييــة(( :كــورآ خــوة تــؤرة بكــة ،ضونــي
دآ دةربــارةى وي ثرســيار ذتــة ه َيتةكــرن :تــة
ض تــؤرة و رِةوشــت نيشــا وي دان؟ و تــة ئــةو
فــري ض كــر؟ ئــةوذى بةرثرســة ذ باشــيكرنا
َ
دطــةل تــة و طوهــدان و خوةشــكاندنا بــؤ تــة))
() ،لظـ َـرة ئــن عومــةر ذي وآ ضةنــدآ ثشرتاســت
دكــةت كــو بةرثرســياري لدةســتث َيكآ دكةظيتــة
ســةر ملـ َـن دايبابــان ،و ئــةو ذيَدةريَــن ئ َيك َينــة
بــؤ ثــةروةردة و َفيكرنــآ .ده َيتــة ظةطوهاســن:
بخيتــرة ذ ســةدةقآ ،دب َيــذن:
ثــةروةدة باشــر و َ
بخيتــرة
((زةالم زارؤكآ خــوة ثــةروةردة بكــةتَ ،
كــو (صاعــةكآ)() بكةتــة ســةدةقة))() ،هةروةســا
فــري زارؤيك بكــةي
هاتييــة؛ رِةوشــتةكآ بــاش َ
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باشــرة ذ هــةر تشــتةكآ دي تــؤ بدةيــآ ،و ذ وان
طوتنـ َـن لــدور ظــآ هاتينــة ظةطوهاســن(( :نينــة
بابــةيك تشــتةك دابيتــة كــورآ خــوة؛ باشــربيت
ذ تــؤرة و رِةوشــتةكآ جــوان))() ،و ئــةظ دةقــة
ئامــاذى دكةنــة وآ
هةمــي و ذبــي وان ذى؛
َ
ضةنــدآ كــو طرنطيــدان ب ثــةروةردة و َفيكرنــآ؛
ذ طرنطرتيــن و مةزنرتيــن تشــتانة دايبــاب
ث َيشــك َييش زارؤكـ َـن خــوة بكــةن.
لدةمــآ بــؤري تــا رِادةيــةيك مــة د جظاكــةكآ
طرتيــدا كارآ ثــةروةردآ دكــر ،بــة َىل
يــى ب ثةروةردةكرنــا زارؤيك
ئةظــرو ئــةم َ
مالــن مــة
رِادبــن؛ و دةرطــةه و
ثةنجةرةيــن َ
َ
ذ هةمــي اليانظــة ل بــةر جيهانــآ د ظةكرينــة،
ابيــن خــوة
َىب طومــان ظــآ ضةنــدآ بــايش و خر َ
هةنــة ،بــة َىل ئةطــةر ئــةم د هشــيار نةبــن و
ب بــايش نةزانــن ض رويــددةت؛ دبيــت خ ـرايب
ـياني
بســةر باشــييان بكةظن و لســةر زالنب ،د شـ َ
طوهؤرينــن نــوي بطةهــن
مــة دايــة ،ئــةم د
َ
و هةســت َىث بكةيــن؛ ئةطــةر مــة طرنطــي دا

ب دويظضوونــا ظــان طوهؤرينـ َـن ل دةوريَــن مــة دا رويــددةن ،و مــة د
ـويي رةوشــةنبرييا ثةروةردةيــي يــا بــاش دا خانــدن بــؤ ظــان
هنــدةك ئاسـ َ
طوهؤرينــان كــر .طرنطيث َيدانــا راه َينــةري ب ظــآ ضةنــدآ دآ بــةرآ وي دةتــة
ـوهةوايى
به َيزئ َيخســتنا رِامانـ َـن ئيــاين دنــاظ ناخــآ زارؤكانــدا ،ب ِريَــكا كةشـ
َ
ـى دكــةت،
خ َيـزاين ،ئــةوآ خ َيـزان هةمــي بــؤ ئاظاكرنــا وي كــةيش هاريكاريـ َ
ـي ب
هةروةســا ب ِريَــكا هةلبذارتنــا وان داينطــةه و قوتابخانةيـ َـن طرنطييـ َ
ظــآ ضةنــدآ ددةن ،و ب َيئاطةهبــوون ذ ت َيطةهشــتنا وآ ضةنــدا لدوريَــن مــة
رويــددةت؛ رِامانــا هنــدةك خوســارةتييان ددةت كــو ب ض ِريَــكان ناه َينــة
قةرةبوكــرن() ،بــة َىل ب ِريَــكا ثةروةردةكرنــا بــةردةوام و هــةدارا لدويــظ
ئ َيــك؛  -ب ئانةهيــا خــودآ  -دآ طةهينــة باشــرين ئةنجامـ َـن ضاظةريَكــري،
ئانكــو د ثةروةردةكرن َيــدا؛ ريَنيشــاندانةكا ســةرث َييانة بــةس نينــة ،بةلــي
ث َيدظــي ب ديظضــوون و ريَنيشــاندانا بــةردةوام هةيــة().

19

پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ

پهروهردهكرنا ئیمانی

كارهكێ پێدڤییه

طةنجــآ ئةظــرو د نــاظ بــازةكا (طفــرة)
دةرؤين و رةوشــةنبريي دا دذيــت ،زيَدةبــاري
تشــتي ذ
ل بةرظةبوونــةكا بةرفــرةه ،و ئــةو
َ
هةمــي اليانظــة وي بــةرةظ خوةظــة رادكيَشــن؛
ذ وآ ضةنــدآ مةترســيدارترن ئــةم ب كيَميظــة
يــى
بطريــن و ض هــزرا بــؤ نةكةيــن ،و ئــةم َ
ب كارةيك رادبــن كــو ب زةحمةترتيــن كارة
(
د جيهانيَــدا ،ئــةو كار ذى ثةروةردةكرنــة
) ،ئــةو ضةنــدا فةراتييــا ثةروةردةكرنــا ئيــاين بــؤ
زارؤكان و ثيَدظياتيــا ئومةتــآ ب ظي كاري ددةتة
دياركــرن ،ئةظةيــة :هنديكــة طرنطيث َيدانــا ب
باوةريــى
فــري
وآ ضةنديَيــة مــرؤظ خةلــي َ
َ
بكــةت و طــازي وان بكــةت بــؤ ظــآ ضةنــدآ -
تايبــةيت زارؤكان  ، -ئةظــة ِريَبــازا ث َيغةمبةرانــة -
ـاظي خــودآ لســةر بــن  -و كةسـ َـن ضاكــةكار
سـ َ
خودايى
ثشــتي وان ،و منوونــة لســةر ظــآ :ط َوتنــا
َ
مةزنــة ل دور نوحــي  -ســاظ َيل بــن  -دةمــآ
طازيــا كــورآ خــوة دكــةت و وي هشــياردكةت ذ
ـب
ـي ا ْركَـ ْ
تيَكــةال مرؤظـ َـن ســةرداضووي[ :يَــا بُ َنـ َّ
ــع الْكَا ِفرِيــنَ] [هــود،]42 :
َم َع َنــا َو َل تَكُــ ْن َم َ
ئانكــو(( :ئــةي كــورِكآ مــن د طــةل مــة ل ثاثــؤرِآ
ســوار ببــة ،و تــؤ د طــةل وان نةبــة يـ َـن كافــري
ب خــودآ كــري دا نةخندقــي)) ،هةروةســا
ـى بلنــد دةربــارةي ئيرباهيــم ثيَغةمبــةري
خودايـ َ
 ســاظ َيل بــن  -دبيَذيــت؛ دةمــآ وي شــرةت لـم بَ ِني ـ ِه
كوريَــن خــوة كــريَ [ :و َو َّص ِب َهــا إِبْ َرا ِهيـ ُ
ـم الدِّ يـ َن
ـي إِنَّ اللَّــهَ ْاصطَ َفــى لَكُـ ُ
َويَ ْع ُقـ ُ
ـوب يَــا بَ ِنـ َّ
َ
ـم ُم ْسـلِ ُمونَ ] [البقــرة،]132 :
َفـ َـا تَ ُوتُـ َّن إِ َّل َوأنْ ُتـ ْ
ئانكــو(( :و ئيرباهيــم و يةعقــوويب كوريَــن خــوة
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ثالــدان كــو ل ســةر ئيســامآ موكــوم بــن ،طؤتــن:
ئــةي كو ِريَــن مــن هنــدي خوديَيــة ئــةظ دينــة
ـي ئيســاميَية،
بــؤ هــةوة هةلبذارتييــة ،كــو دينـ َ
ظيَجــا هويــن هةمــي ذينــا خــوة وي نةهيَلــن،
و بــا مــرن نةطةهيتــة هــةوة ئةطــةر هويــن د
موســلامن نةبــن)) ،و ئيَكةمــن شــرةتا لوقامين ل
كــورآ خــوة كــري ،وي ئــةو هشــياركر ذ ثةيداكرنــا
ـي َل
رشيكــةيك بــؤ خــودآ ،ظيَجــا ط ـ َوت[ :يَــا بُ َنـ َّ
ـم] [لقــان:
تُـ ْ
ـم َع ِظيـ ٌ
ـركَ لَظُلْـ ٌ
ـرِكْ بِاللَّـ ِه إِنَّ الـ ِّ ْ
 ،]13ئانكــو(( :ئــةي كــورِكآ من تــؤ رشكآ ب خودآ
زؤردارييــي ل خــوة كــةي؛
نةكــة ئةطــةر دآ
َ
ضونــي هنــدي رشكــة كريَترتيــن و مةزنرتيــن
ـى
طؤنةهــة)) ،و ئةظــة ثيَغةمبــةرآ مةيــة  ،يـ َ
ـى دبيَذيــت:
شــرةتآ ل ئــن عةبــايس دكــةت و يـ َ
«يــا غــام إين أعلمــك كلــات :احفــظ اللــه
يحفظــك ،احفــظ اللــه تجــده تجاهك ،إذا ســألت
(
فاســأل اللــه ،وإذا اســتعنت فاســتعن باللــه»
) ،ئانكــو(( :طةنجــو؛ ئــةز دآ هنــدةك ثةيظــان
نيشــا تــة دةم :خــودآ بثاريَــزة  -ب ثاراســتنا

ســنوريَن وي و نةبةزاندنــا وان ســنوران  -خــودآ ذى دآ تــة ثاريَزيــت ،خــودآ ب ثاريَــزة؛ دآ بينــي
ـى ل بةرامبــةري تــة ،ئةطــةر تــة داخوازيــةك كــر؛ ذ خــودآ بخــوازة ،و ئةطــةر تــة داخــوازا
ئــةو يـ َ
ـي ذ خــودآ بخــوازة)) ،د ظــآ ط َوتن َيــدا؛ رِذدي لســةر ثةروةردةكرنــا
هاريكاريــآ كــر؛ داخــوازا هاريكاريـ َ
ئيــاين هةيــة().
ئــةوا ثيَدظياتييــا ثةروةردةكرنــآ دياردكــةت :ئةظةيــة مــرؤظ بزانيــت ،هنديكــة َفيبوونــا باوةرييَيــة؛
ـي بــوو ،و د د َىل
ئــةو ســةرآ هةمــي زانســتانة و ئــةو بنياتــآ وانــة ،ظيَجــا ئةطــةر زارؤك فـ َـري باوةريـ َ
ـي ،وي دةمــي ثةرســن و هةمــي لقـ َـن ئايينــي دآ
وي دا هاتــة ضانــدن ل دويــظ ِريَبــازا ثيَغةمبةراتيـ َ
ب دويظـرا هـ َـن ،و طرنطيثيَدانــا ب ظــي كاري ،ئةطــةرآ ســةركةفنت و ِريَراســتييَية ب ئانةهييــا خــودآ،
ذبةركــو طةلــةك تشــت هاتينــة طريَــدان ب بــاوةري ئينانــا ب خــودآ و رِؤذا قيامــةيتَ ظــة ،و هــةر
طاظــةكا بــاوةري بهيَــز يــا ئامادةبــوو؛ ئــةظ باوةرييــة دآ مرؤظــي ذ ضوونــا بــةرةظ ِريَكـ َـن مــرؤظ
ذى هاتيــة ثاشــظةليَدان دةتــة ثــاش.
َ
هةروةســا ئــةوا طرنطييــا ظــآ دياردكــةت :ئــةم دبينــن طةلــةك دايبابــان َفيكرنــا زارؤكـ َـن خــوة بــؤ
كاريَــن ئيــاين ثشــتطوهظة هاظ َيتييــة ،ب ه َيجةتــا زارؤكينييــا وان ،و دةمــآ مةزنبــوون ئــةو نةشـ َـن
فايــدى زارؤكيــدا ثشــتطوهظة هاظ َيــت ،و
وان َفيبكــةن ،ظ َيجــا هــةر كةســآ َفيكرنــا وي تشــتآ د
َ
ئــةو ه َيــا ب هيظيــا وي بخوةظــة ،بــا ئــةو بزانيــت وي طةلــةك خـرايب د طــةل ظــي زارؤيك كــر ،و
هةمــا خرابييــا ثرتيــن زارؤكان؛ ئةطــةرآ وآ دايبابــن و ثشــتطوهظة هاظ َيتنــا وانــة و َفينةكرنــا وانــة بــؤ
فةراتيـ َـن ئايينــي و ســوننةتان ،ظ َيجــا ذ ئةنجامــآ ظــآ ثشــتطوهظة هاظ َيتنــآ وان ئــةو ذ دةســتدان و
بةرزةكــرن؛ ثــايش نــة وان ض مفــا ذ خــوة ديــت ،و نــة ل دةمــآ مةزنييــا خــوةذى ض مفــا طةهانــدة
دايبابـ َـن خــوة().
هةروةســا ذ ظــآ ضةنــدآ :طةلــةك بةرنامةيـ َـن ئاراســتةكري بــؤ زارؤكان د رِاطةهاندنيَــدا هةنــة (يـ َـن
دهيَنــة ديــن و بهيســن و خوانــدن) ،طةلــةك ذ وان رةواجــآ ددةنــة هنــدةك تيَطــةه و هزريَــن نــة
ـي
بســامةت بــؤ ناخــآ زارؤكان ،ظيَجــا يــا فــةرة ثةروةردةيــةكا ئيــاين هةبيــت؛ دا ل بةرامبــةري ظـ َ
بةرفرةهبوونــا رِاطةهاندنــآ يــا ئاراســتةكري و ئارمانجــدار براوةســتيت .ثةروةردةيــا ئيــاين كاركرنــة ب
ـةيي ثةروةردةيي دثاريَزيت،
ئةطةريَــن دورســت ،و ئــةو هانــدةرةكآ ثاريَــزةرة؛ زارؤيك ذ طةلةك ئاريشـ َ
ـداريي د ضارةســةركرنا وان دا دكــةت ،ئــةو
بــةري ئــةو بكةظيتــة تيَــدا ،و ئةطــةر كةفتــة تيَــدا بةشـ َ
مافةكــة ذ مافـ َـن زارؤكان لســةر دايبابــان ،و ئةطــةرآ بةختةوةرييَيــة د دونياييَــدا و ِريَــكا رِزطاربوونيَية
(
دظاظييــت
ل ئاخرةتــآ ب ئانةهييــا خــودآ ،و هــةر ئــةوة وآ روذآ مرؤظــان ذيَكجــودا دكــةت و ذيَــك
َ
) ،دومياهيــك تشــت :هنديكــة ثةروةردةيــا ئيامنييــة؛ جيَطرييــا رؤحــي و ئارامييــا دةرؤين بــؤ زارؤيك
ئامــادة دكــةت ،ذبةركــو ئــةو بةرســظآ ل ســةر ثرسـ َـن مــةزن د ذيانيَــدا ددةت ،ضونــي ئــةو بخــوة
ـانداني ثةرتــووكا خــودآ و ِر َوناهيـ َـن ســوننةتا ثيَغةمبــةري  وةردطريــت،
ـي ذ ِريَنيشـ َ
ذى هاريكاريـ َ
و ئــةو ب وآ ضةنــدآ دهيَتــة جوداكــرن كــو كانييــا وآ يــا ســاف و ســازطارة و ريَبــازا وآ يــا رِوهنــة
و ئارمانجـ َـن وآ د خودايينــة ،و يــا شــارةزاية كا زارؤيك ثيَدظــي ب ض هةيــة ،و د ذيــوار و (واقعــآ)
وي ،و ذيــوارآ ثــةروةردآ دطةهيــت() ،ئةظــة هةمــي دبنــة ئةطــةر ئــةو بطةهيتــة تةمامكرنــآ و
ـةنطيي د كةســايةتييا زارؤكيــدا.
هةظسـ
َ
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ئارمانجێن پهروهردهكرنا

ئیمانی

ئارمانجــا طشــتي ذ ثةروةردةكرنــآ؛ ئةنجامدانــا ثةرســتنةكا دورســتة بــؤ خودايــآ مــةزن ،و ئــةظ
ئارمانجــة دخوازيــت طةلــةك ئارمانجـ َـن الوةيك يـ َـن ديــر بجهبهـ َـن ،ذ وان:
ئ َيــك :ث َيطةهاندنــا بريوباوةريَــن دورســت بــؤ كوريَــن جظــاكآ موســلامن ،بــؤ ئامادةكرنــا
ـى مــةزن دكــةت.
ـي ضــاك ئــةوآ ب ضــاظ ِر َوهنــي و دورســتي ثةرســتنا خودايـ َ
مرؤظـ َ
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دوو :تــاكآ موســلامن رِةوشــتةكآ جــوان و تــازة لــدةظ خــوة ثةيــدا بكــةت ،و د ظــآ ضةنــدآ دا
ضــاظ ل ثيَغةمبــةرآ خــودآ  بكــةت ،ئــةوآ خودايــآ وي ب ط َوتنــا خــوة شــةهدةيي بــؤ داي:
ـي ل ســةر رِةوشــتةكآ
[ َوإِنَّــكَ لَ َعـ َـى ُخلُـ ٍ
ـق َع ِظيـ ٍـم] [القلــم ،]4 :ئانكــو(( :و هنــدي تؤيــي؛ تــؤ يـ َ
()
مــةزن)) ،و كاركــرن ب ط َوتنــا ثيَغةمبــةري « :إمنــا بعثــت؛ إلمتــم صالــح األخــاق»  ،ئانكــو:
ـتي جــوان و تــازة تةمــام بكــةم)).
((هةمــا ئــةز يــآ هاتيمــة هنارتــن؛ دا رِةوشـ َ
تاكــن جظــاكآ موســلامن ،وةســا كــو هةســتآ
ىس :طةشــةث َيدانا هةســتآ ب كومــةل لــدةظ َ
َ
ـي ب شــول و خةمـ َـن
خــوة دانةثــاال بــؤ جظــايك لــدةظ تــايك ثةيــدا بكــةت ،ظ َيجــا دآ طرنطيـ َ
ـي د طــةل برايـ َـن خــوة طريَــدةت ،ئةظــة هةمــي ذى ذبــةر
وى جظــايك دةت ،و دآ ثةيوةنديـ َ
ـى مــةزن[ :إِنَّ َــا الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ إِ ْخ ـ َوةٌ] [الحج ـرات ،]10 :ئانكــو(( :هنــدي
كاركرنــا ب ط َوتنــا خودايـ َ
خــودان بــاوةرن د دينــي دا برانــة)) ،و ط َوتنــا ث َيغةمبــةرى « :املؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد
بعضــه بعضً ــا»() ،ئانكــو(( :مةتــةال مرؤظــآ بــاوةردار بــؤ مرؤظــآ بــاوةردار؛ وةيك ئاظاهييــة ،هنــدةك
هنــدةكآ دي موكــوم دكــةت)) ،ط َوتنــا وي « :تــرى املؤمنــن يف تراحمهــم وتوادهــم وتعاطفهــم،
كمثــل الجســد ،إذا اشــتىك عضــوا تداعــى لــه ســائر جســده بالســهر والحمــى»() ،ئانكــو(( :دآ
بينــي بــاوةردار د دلوظانييــا خــوةدا و حــةز ذئ َيككرنــا خــوةدا و دل َوظانيربنــا ب ئ َيكــدو ،منوونةيــا
وان وةيك لةشــةكيية؛ ئةطــةر ئةندامــةك ئ َيشــا ،هةمــي ئةندامـ َـن وي يـ َـن دي ذبــةر وي نانظــن
و دآ تــا طريــت)).
ـى دةرؤين و سـ َوزداري ،ئــةوا دبيتــة
ضــوار :ئاظاكرنــا مرؤظــةكآ خوةطــريت و ل ســةر خــوة ،ذ اليـ َ
ئةطــةرآ ئاظاكرنــا كةســةكآ ضــاالك و ئةندامــةكآ مفــادار بــؤ جظــايكَ خــوة ،ئــةوآ دش ـ َيت ب
ـيي وي ئــةردي ،و رِابوونــا ب
ِر َول و ئــةركآ خــوة رِاببيــت د ئاظاكرنــا ئةرديــدا و بكارئينانــا باشـ َ
بــارآ طرانــآ جهنشــينيا د ئةرديــدا و كاريَــن وي ،ئــةو ئــةردآ خودايــآ مــةزن مــرؤظ ت َيــدا هنــدةك
هندةكــن دي و جهنشــينكرنا مرؤظــي د ئــةردي دا دخوازيتــة باوةرييــةكا
جهنشــيني
كرينــة
َ
َ
()
دورســت و ئاظاكرنــةكا مفــادار .
ئاهــا لظـ َـرة؛ دياردبيــت كــو ثيَدظييــة مــرؤظ ذ ثةروةردةيــا ئيــاين دةســتثيَبكةت  -ب تيَطةهــآ
خوةيــى دورســت  ، -ئــةوا بــةردةوام كاردكــةت ثيَخةمــةت بةرهةمئينانــا هيَــزا رؤحــي و
َ
ـدةري خوةيــي و بهيَزئيَخســتنا بةربةســتآ (وازعــآ) ناظخؤيــي و بةالظكرنــا رؤح
طةشــةثيَدانا ثالـ َ
و هيَــزآ بــؤ ط َوتــن و كريــاران ،ثشــتى ظــآ؛ لســةر مرؤظــي ب ســاناهي دكةظيــت ،ب كاريَــن
ذ مرؤظــي هاتينــة داخوازكــرن راببيــت ،بــؤ بدةســتظة ئينانــا ئارمانجـ َـن ثةروةردةييــا دةرؤين و
لظــؤيك (حــةرةيك)().
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بنیاتێن

پهروهردهیی
ـي ثةروةردةيــي ثشتبةســتنآ لســةر دكــةت ،د شــياندا هةيــة دنــاظ
كومــةكا بنياتــان هةنــة؛ ئاظاهييـ َ
دوو بنياتانــدا به َينــة كورتكــرن ،ئ َيــك :بنيــا َيت مةعريفــي ،دوو :بنيــا َىت كريــاري (عةمــةيل).

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

ثشــكا ئ َيــكآ :زانســت؛ كــو ئــةو ذى كليــا هــةرة مةزنــة بــؤ تيَطةهشــن و ئاظاكرنــا ثالدةريَــن
ـى مــةزن كــةرةم دكــةتُ [ :قـ ْـل َهـ ْـل يَ ْسـ َتوِي الَّ ِذيـ َن يَ ْعلَ ُمــونَ َوالَّ ِذيـ َن َل يَ ْعلَ ُمونَ
رِةوشــتي ،خودايـ َ
َ
ـاب] [الزمــر ،]9 :ئانكــو(( :تــؤ  -ئــةي ثيَغةمبــةر  -بيَــذة :ئــةرآ مــا ئةويَــن
إِنَّ َــا يَ َت َذكَّـ ُر أُولُــو ْاللْ َبـ ِ
وي ضةنــدآ
ـى رِاســت دزانــن وةيك وانــة يـ َـن تشــتةيك ذ َ
ـى خــوة دنياســن و دينــآ وي يـ َ
خودايـ َ
نةزانــن؟ نــة؛ ئــةو وةيك ئيَــك نابــن ،هةمــا ئــةو ل بـرا خــوة دئينــن و فةرقــآ دزانــن يـ َـن خــودان
عةقلـ َـن ســاخلةم بــن)) ،و ثيَغةمبــةري  طةلــةك رِذدي دكــر ،زانســتآ مفــادار نيشــا هةظالـ َـن
خــوة بــدةت ،ئــةو َفيدكــرن كــو خــوة بخــودآ بثاريَــزن ذ زانينــا بــآ مفــا ،ظيَجــا د وآ دوعايــا
وي نيشــا وانــا ددا دط ـ َوت« :اللهــم إين أعــوذ بــك مــن علــم ال ينفــع ومــن قلــب ال يخشــع»
() ،ئانكــو(( :خودايــآ مــن؛ ئــةز خــوة بتــة دثاريَــزم ذ زانينــةكا َىب مفــا ،و ذ دلــةكآ ترســا ذ خــودآ
تيَــدا نةبيــت)).
ثشــكا دوويــآ :بــاوةري؛ كــو ئــةوذى ضانــدن و
بنةجهكرنــا بــاوةري ئينان َييــة د د َىل زارؤكاندا ،ب
ـي ،ئــةو رِامانــةكا
هــةر شــةش سـ َ
ـتويني باوةريـ َ
طشــتطرية؛ ذيانــآ و ئــةوا ب دويــظ وآ ذى رِا
ده َيــت بخوةظــة دطريــت ،و ث َيغةمبــةر 
ـى رِذدبــوو لســةر هنــدآ بريوبــاوةرةكا
طةلــةك يـ َ
ئيــاين يــا به َيــز و ب ســامةت د دلـ َـن كوريَــن
ئومةتــا خــوة دا بضينيــت.
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هنديكــة بنياتــآ زانســتيية؛ د شــياندا هةيــة بــؤ ســآ ثشــكان به َيتــة دابةشــكرن :ثةرســن
(عبوديــةت) ،ئةنجامــدان (تطبيــق) ،رِةوشــت:
ثشــكا ئ َيــكآ :ثةرســن()؛ ثةروةردةيــا بةرهةمــدار؛ ث َيدظيــة ناخــةكآ رِاســتط َو ئاظابكــةت ،د طــةل
ـالوخةتي خوةيــي يـ َـن جــودا ،كــو بشـ َـن خوةييــا (زاتــآ) زارؤيك ئاظابكــةن ،ظ َيجــا
كومــةكا سـ
َ
ـى خوةظــة رِويــري
دةمــآ ئةظــة كــر؛ ئــةو زارؤك دآ ب شـ َيوةيةكآ دلســؤز و طريَدايــي بخودايـ َ
ذيــا َين بيــت ،و دآ رِةوشــت و هــزرا وي راســتنب ،و هيظــي و ئارمانجـ َـن وي دآ راســتنب ،ئةظــة
ـودي كةمــة ئــةز حــةز ذتــة دكــةم ،ثشــتي
ـى دب َيذيتــة موعــازي :بخـ َ
ث َيغةمبــةرآ خوديَيــة ؛ يـ َ
ـى بب َيــذة(( :يــا خــودآ هاريكاريــا مــن بكــة ئــةز زكــرآ تــة
هــةر نظ َيــذةكآ ذبرينةكــةي ظــآ دوعايـ َ
()
بكــةم ،و سوثاســييا تــة بكــةم ،و جــوان ثةرســتنا تــة بكــةم))  ،ئــةو يــآ نيشــا وي ددةت كــو
ـى مــةزن ،و ئــةو نــة تشــتةكة مرؤظــي  -بتنــآ -
ثةرســن و عيبــادةت؛ قةنجيةكــة ذ دةظ خودايـ َ
بزةحمــةت و مانديبوونــا خــوة بدةســتظة ئينابيــت ،بةلــي ســةركةفنت و (تةوفيقــةكا) خودايــي
ـي ذ
ذي يــة ،كا ضــاوا نيشــا وي ددةت هــةردةم بــؤ ثةرســتنآ؛ ث َيدظييــة مــرؤظ داخــوازا هاريكاريـ َ
خــودآ بكــةت ،ظ َيجــا وآ ضةنــدآ د د َىل ويــدا موكــوم دكــةت كــو ث َيدظيــة لســةر مرؤظــآ بــاوةردار
هاريكاريــي ذ وي بكــةت ،و د ثةرســتن َيدا؛
خودايــى خوةكــر؛ ئــةو داخــوازا
ئةطــةر ثةرســتنا
َ
َ
ثشتبةســتنآ لســةر وي بكــةت ،و كــو هــةر خوديَيــة تةوفيقــا مرؤظــي ددةت بــؤ ثةرســتنا خــوة.
ثشــكا دوويــآ :ئةنجامــدان؛ ض زانــن َىب كريــار نينــن ،ضونــي كريــار ِريَــكا ذيَكجوداكــرن و
ـرا يَـ َر ُه * َو َمـ ْن يَ ْع َمـ ْـل ِم ْث َقـ َ
باشــيا مرؤظيــة ل رِؤذا قيامةتــآَ [ ،ف َمـ ْن يَ ْع َمـ ْـل ِم ْث َقـ َ
ـال َذ َّر ٍة
ـال َذ َّر ٍة َخـ ْ ً
ميييــةكا بضويــك بــايش
ـي هنــدي طرانييــا َ
َ ًّ
شا يَ ـ َرهُ] [الزلزلــة ،]8-7 :ئانكــو(( :ظ َيجــا هةضييـ َ
ميييــةكا بضويــك
ـي هنــدي طرانييــا َ
كربــن ،ئــةو ل ئاخرةتــآ خـ َـرا خــوة دآ بينيــت * و هةضييـ َ
ـى خــوة دآ بينيــت)).
خ ـرايب كربــن ،ئــةو ل ئاخرةتــآ جزايـ َ
يى :رِةوشــت؛ ِريَبــازا ئيســامآ مرؤظــةكآ خــودان رِةوشــت ئاظادكــةت ،هةتــا
ثشــكا ســ َي َ
ث َيغةمبــةر بخــوة ذى  ؛ وةســا دبينيــت كــو ثةيامــا وي هةمــي لــدور رِامانــةكا بتنــآ دزظريــت،
ئــةو ذى رِةوشــت جوانيــة و ثةروةردةكرنــا لســةر رِةوشــتى ذى جوانيــة ،ظ َيجــا كــةرةم دكــةت
ـتي جــوان تةمــام بكــةم))() ،و ب ط َوتنــا
و دب َيذيــت(( :هةمــا ئــةز يــآ هاتيمــة هنارتــن؛ دا رِةوشـ َ
خــوة وانــا بــؤ رِة َوشــتآ جــوان ثالــددةت ،دةمــآ دب َيذيــت« :إن أحبكــم إيل وأقربكــم منــي مجلســا
يــوم القيامــة؛ أحاســنكم أخالقــا»() ،ئانكــو(( :مســوطةر؛ كةســآ ذ هةمييــان ثــر ئــةز حــةز ذآ
دكــةم دنــاظ هــةوةدا و ذ هةمييــان ن َيزيكــر بــؤ ديوانــا مــن ل رِؤذا قيامةتــآ؛ ئــةوة يــآ رِةوشــتآ
ـى هةمييــان جوانــر بيــت)) .و رِةوشــت بةرهةمــةكآ ديــارآ ثــةروةردا ئيامنييــة().
وي ذ يـ َ
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چهند نموونهیهكێن

پهروهردهیی

منوونةيــن كريــاري؛ ذ طرنطرتيــن وان
ئينانــا
َ
يــن دبنــة هاريــكار لســةر بنةجهكرنــا
خاالنــة َ
بنيــات و بهايــان ،و لظـ َـرآ دآ كومــةكا منوونةيــان
ثيَشــكيَش كةيــن كــو ددةنــة دياركــرنِ :ريَبــازا
هةظالــن وي د ئاظاكرنــا
ثيَغةمبــةرى  و
َ
باوةريــي لــدةظ زارؤكان دا ،يــا
بناخةيــى
َ
َ
()
ضاوابــوو :

.١

ئــن عةبــاس دب َيذيــت :ث َيغةمبــةري 

حوســن ب خــودآ دثاراســن
حةســةن و
َ
و دطــ َوت« :إن أباكــا كان يعــوذ بهــا
إســاعيل وإســحاق :أعــوذ بكلــات اللــه
التامــة مــن كل شــيطان وهامــة ومــن
كل عــن المــة»() ،ئانكــو(( :بــا َىب هــةوة
 ئيرباهيــم ث َيغةمبــةر  -ئيســاعيل وئيســحاق ب خــودآ دثاراســن ،و ئــةظ
زكــرة ث َيظــة دخوانــد :ئــةز خــوة دثاريَــزم
ب ثةيظـ َـن خــودآ يـ َـن تةمــام ،ذ هةمــي
شــةيتانان و خرابييــا وان و ذ هــةر
ضاظــةكآ لومةكــةر)).

 .٢ئةبــو هورةيــرة دبيَذيــت :ثيَغةمبــةرآ
خــودآ  طــ َوت« :مــا مــن مولــود إال
يولــد عــى الفطــرة ،فأبــواه يهودانــه أو
ينرصانــه أو ميجســانه»() ،ئانكــو(( :زارؤك
ـتييي ذدايــك دبــن،
هةمــي لســةر خؤرسـ َ
دايبابــن وي دآ وي كةنــة جوهــي
بــة َىل
َ
يــان فةلــة يــان ئاطرثةريَــس)).
26

 .٣عومــةرآ كــورآ ئــةيب ســةلةمةي دبيَذيــت :ئــةز
كوركــةكآ بضويكبــووم دنــاظ مــاال ثيَغةمبــةرآ
بايــى
خــودي دا  ،و
َ
دةســتى مــن لدويــظ َ
َ
خــوة دضــوو دنــاظ ئامانــآ خارنيَــدا  -ئانكــو
مــن ذبــةرا خــوة نةدخــوار ، -ئينــا ثيَغةمبــةرآ
ـم اللــه،
خــودآ  ط َوتــة مــن« :يــا غــام ،سـ ِّ
وكل بيمينــك وكل مــا يليــك»() ،ئانكــو:
((طةنجــو؛ دةســتثيَكآ ناظــآ خــودآ بينــة و ب
دةســتآ رِاســتآ بخــوة و ذبــةرا خــوة بخــوة)).

 .٤ئــن عةبــاس دب َيذيــت :رِؤذةكآ ئــةز ل ثشــت
ث َيغةمبــةرآ خــودآ بــووم  ،طــؤت« :يــا غــام
إين أعلمــك كلــات :احفــظ اللــه يحفظــك،
احفــظ اللــه تجــده تجاهــك ،إذا ســألت
فاســأل اللــه ،وإذا اســتعنت فاســتعن باللــه»()،
ئانكــو(( :طةنجــو؛ ئــةز دآ هنــدةك ثةيظــان
نيشــا تــة دةم :خــودآ بثاريَــزة  -ب ثاراســتنا
ســنوريَن وي و نةبةزاندنــا وان ســنوران -
خــودآ ذى دآ تــة ثاريَزيــت ،خــودآ بثاريَــزة؛
ـى ل بةرامبــةري تــة ،ئةطــةر
دآ بينــي ئــةو يـ َ
تــة داخوازيــةك كــر؛ ذ خــودآ بخــوازة ،و
ئةطــةر تــة داخــوازا هاريكاريــآ كــر؛ داخــوازا
هاريكاريــي ذ خــودآ بخــوازة)).
َ
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 .٥حةســةنآ كــورآ عــةيل دبيَذيــت :ثيَغةمبــةرآ خــودآ  هنــدةك ثةيــظ نيشــا مــن دان ئــةز
ـت،
ـت ،وعا ِفنــي فيمــن عافيـ َ
ـم اه ـ ِدين في َمــن هديـ َ
بــؤ خــوة د قونوتــا ويرتيَــدا ببيَــذم« :اللَّهـ َّ
ـت ،وقنــي رش مــا قضيــت؛ إنــك تقــي وال يقــى
ـت ،وبــارِك يل فيــا أعطيـ َ
وتولَّنــي فيمــن تولَّيـ َ
()
عليــك ،إنــه ال يــذل مــن واليــت ،تباركــت ربنــا وتعاليــت»  ،ئانكــو(( :يــا خــودآ تــو مــن بدةيــة
د طــةل وان يـ َـن تــو بــةرآ وان ددةيــة ِريَــكا راســت ،و تــو ل مــن ببــوري د طــةل وان كةسـ َـن
ـتةظانيي َىل دكــةي،
تــو َيل دبــوري ،و تــو ثشــتةظانييا مــن بكــةي د طــةل وان كةسـ َـن تــو ثشـ
َ
ـى ددةيــة مــن ،و مــن ذ خرابييــا وي تشــتآ
و تــو بةرةكةتــآ بــؤ مــن بيَخييــة د وي تشــتيدا يـ َ
تــة نظيــي بثاريَــزي ،ب راســتي هــةر ت َويــي حوكمــي دكــةي و كــةس حوكمــي لتــة ناكــةت،
بريــاري و فةرمــا َىن ددةي و كــةس ضــو فةرمانــان ل تــة ناكــةت ،ئــةو كةســآ تــو
و تويــي
َ
ـى مــة)).
ـى بلنــد و ثاقــذيب ئــةي خودايـ َ
ثشــتةظانآ وي يب؛ ناشــكيَت ،تــو يـ َ

.٦
.٧
.٨

.٩
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ـي ،إذا دخلــت عــى
ئةنةســآ كــورآ مالــك دب َيذيــت :ث َيغةمبــةرآ خــودآ  ط َوتــة مــن« :يــا بنـ ّ
أهلــك؛ فســلم ،يكــون بركــة عليــك وعــى أهــل بيتــك»() ،ئانكــو(( :كــورآ مــن ،ئةطــةر تــو
ضوويــة دةظ خ َيزانــا خــوة؛ ســاظ بــكآ ،بــؤ تــة و بــؤ خ َيزانــا تــة ذى بةرةكةتــة)).
جوندوبــآ بةجــةيل دب َيذيــت(( :ئــةم كومــةكا طةنجــان بوويــن د طــةل ث َيغةمبــةري  ن َيزيكبوو
دا بينــة هــةرزةكار ،ظ َيجــا مــة ئيــان زاين بــةرى ئــةم قورئانــآ بزانــن ،ثــايش مــة خــوة فـ َـري
قورئانــآ كــر ،ظ َيجــا ئيامنــا مــة ثــآ زيَدةبــوو))().
ئــوم ســولةميةيا رومةيصــا دايــكا ئةنةســآ كــورآ مالــي موســلامن بــوو و ئةنــةس زارؤكبــوو و
ه َيشــتا ذ شــر خوارنــآ ظةنةكربــوو ،ظ َيجــا بــةردةوام د ط َوتــة ئةنــةيس :ب َيــذة :ال إلــه إال اللــه،
ب َيــذة :أشــهد أن محمــدا رســول اللــه ،وي ذى وةدكــر().
ئيرباهيــآ تةميــي دب َيذيــت :ســةحابييان دظيــا دةمــآ زارؤك ده َيتــة ئاخفتنــآ ،ئــةو نيشــا بــدةن
حةفــت جــاران ظــآ ط َوتنــآ بب َيــذن :ال إلــه اال اللــه ،ظ َيجــا دا ئةظــة بيتــة ئ َيكةمــن ط َوتــن ئــةوان
ط َو يت () .
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پهروهردهكرنا

ئیمانی بۆ زارۆكی
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ذ طرنطترين

اليــى
بابةتــن ثةروةردةكرنــآ ذ
ذ طرنطرتيــن
َ
َ
ناظة ِر َوك َيظــة؛ ثةروةردةكرنــا ئيامنييــة ،ضونــي ئــةو
رِادبيــت ب ئاظاكرنــا نةريتـ َـن جــوان و ث َيشــظةبرنا وان،
اتيــن هــزرآ
و ضاندنــا بريوباوةريَــن دورســت د كوير َ
و دليــدا و به َيزئ َيخســتنا وان بريوبــاوةران ،و ضوونــا
ِةوشــتي بلنــد و دانــةكارا وان رِةوشــتان د
بــةرةظ ر
َ
()
هةمــي سـ
ـةرةدةريي خــوةدا  ،د ظــآ قوناغــا تةمةنيــدا؛
َ
زارؤك ديدطةهــا خــوة بةرامبــةري جيهــا َين ئاظادكــةت،
و رِةوشــت و رِةفتاريَــن خــوة لســةر ظــآ ديدطةهــآ
ـوارى خــوةدا بينيتــة
ئاظادكــةت ،و ضةنــد ئــةو ظــآ د ذيـ َ
ـي زيَدةبيــت ،و
جــه؛ هنــد دآ بةختةوةريــا وي ل دونيايـ َ
دى ل ئاخــرة َيت ذى بســةركةظيت و رِزطاربيــت ،و
هنــد َ
ذبةركــو ئــةظ ئــةركآ بزةحمــةت دكةظيتــة ســةر ملـ َـن
دايــك و بابــان ،قورئانــآ ذى ئامــاذة يــا ث َيكــري ،ل دةمــآ
ـى مــةزن كــةرةم دكــةتُ [ :ي ِ
ـم اللَّــهُ ِف
وصيكُـ ُ
كــو خودايـ َ
ُــم] [النســاء ،]11:ئانكــو(( :خــودآ د دةرحةقــا
أَ ْو َل ِدك ْ
عةيــا َىل هــةوةدا شــرةت و فةرمــا َىن ل هــةوة دكــةت)).
بةلــي ث َيغةمبــةرى  هةمــا ب شــ َيوةكآ ئاشــكةرا
ئامــاذة ب ظــآ ضةنــدآ كريــة ،ل دةمــآ طــ َويت« :مــا
مــن مولــود إال يولــد عــى الفطــرة ،فأبــواه يهودانــه أو
ينرصانــه أو ميجســانه»() ،ئانكــو(( :زارؤك هةمــي لســةر
دايبابــن وي دآ وي
خؤرســتييي ذدايــك دبــن ،بــة َىل
َ
َ
كةنــة جوهــي يــان فةلــة يــان ئاطرثةريَــس)) .ظ َيجــا
ـى ئامــاذة ب ضةنــد خــاالن كــر ،ذ وان:
ظــآ فةرموودةيـ َ
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ذى الددةت ،ئــةو ذ ئةطــةرى ئ َيــش و
 .١بــاوةري تشــتةكآ خؤرســتيية د مرؤظيــدا ،و ئــةو كةســآ َ
(ئافةتــةكا) مرؤظــي الددةت.

.٢
يى مةزن د ثةروةردةكرن َيدا دياركر.
َ
فةرموودى بةرثرسيارةتيا دايبابان و ِر َو َىل وان َ
ذينطةهى كر د ثةروةردةكرن َيدا().
 .٣ئاماذة ب باندؤرا
َ

ـى
ذ قةنجييــا خـ َ
ـودى د طــةل مرؤظــي كــري؛ ئةظةيــة هــةر ذ دةســتث َيكا ث َيطةهشــتنا وي ،د َىل وي يـ َ
()
ـى ،ب َيــي ث َيدظــي ب ض بةلطةيــان هةبيــت  .ظ َيجــا مــادةم هوســاية؛ ث َيدظيــة
ظةكــري بــؤ باوةريـ َ
ـتييي
ـى خؤرسـ َ
ـى ب باشــرين ش ـ َيوة بثاريَــزن ،و ث َيدظيــة لســةر وان ظـ َ
ـى باوةريـ َ
لســةر دايبابــان ظـ َ
ئــةوى هاتييــة ئاظاكــرن
ئايينــى دورســت ثــةروةردة بكــةن؛
ارؤكــن خــوة لســةر
ثاقذكــةن ،و ز
َ
َ
َ
دةقــن قورئــان و ســوننةىتَ ،هةروةســا ث َيدظيــة لســةر وان ئــةو خــوة نةه َيلنــة ب هيظيــا
لســةر
َ
طةهــن خــوة ذ دةوروبةريَــن خــوة وةردطريــت ،ضونــي
ذينطةهــى ظــة ،ئــةوا ت َي
ثةروةردةكرنــا
َ
َ
ئيســاما (تةقليــدي)؛ ل ســةردةمآ ظةكــرن و ن َيزيكبوونــا جيهــا َىن زارؤيك ذ ســةرداضوونآ ناثاريَزيــت ،و
ـايةتيي.
ـنامةيى دثاريَزيــت ،نــة ذى ذ الوازييــا كةسـ
نــة وي ذ حةليــان و ذناظضوونــا ناسـ
َ
َ
ـى بةرهةظــة بــؤ هــةر
د َىل زارؤكآ ثاقــذ؛ (جةوهــةرةكآ) ظااليــة ذ هــةر ويَنــة و نيطــارةيك ،و ئــةو يـ َ
ـييي كــر؛ دآ لســةر وآ
ـيي هاتــة رِاهاتــن ،و فـ َـري باشـ َ
نيطــارةيك ،ظ َيجــا ئةطــةر لســةر خـ َـر و باشـ َ
ـتايي وي و هــةر كةســآ ئــةو
مةزنبيــت و دآ ل دونيــا و قيامةتــآ بةختةوةربيــت ،دايبــاب و ماموسـ َ
ـي رِاهــات و
فـ َـري تــؤرة و ئادابكــري ذىَ ،
ـداريي د خـ َـرا ويداكــةن ،و ئةطــةر لســةر خرابيـ َ
دي بةشـ َ
ئــةو هاتــة ثشــتطوهظة هاظ َيــن ،كا ضــاوا طيانــةوةر ده َينــة ثشــتطوه هاظ َيــن ،دآ بيتــة مرؤظــةىكَ
ـتويى َفيكــةر و سـ
ـةمياني ويــدا بيــت() ،ضونــي
َ
خ ـراب و دآ ذناظضيــت ،طونةهــا وي ذى دآ د سـ َ
ـى زارؤكيني َيــدا ده َيتــة ئةنجامــدان ،بــة َىل ئةطــةر هاتــة ه َيــان و
باشــرين رِاســتكرن ئــةوة يــا د ذيـ َ
طرنطــي َيث نةهاتــةدان و ئةظــة بــؤ رسؤشــتآ وي و لســةر ظــآ ريَــكآ ضــوو و هيبــوو؛ وي دةمــي
بةرســظدانا وي دآ يــا بزةحمــةت بيــت().
ظيَجــا ئــةو زارؤكآ دنــاظ خيَزانــةكا خــودان باوةرييــةكا بهيَــزدا مةزندبيــت و طةشــةدكةت ،ئــةو
ـانداني ئيســامي يـ َـن دورســت ،دآ د هةمــي تشــتاندا ضــاظ ل دايبابـ َـن خــوة
خيَزانــا ثيَطــر ب ِريَنيشـ َ
كــةت ،و لدويــظ ديتنــا دايبابـ َـن خــوة؛ دآ تيَطةهـ َـن خــوة ئاظاكــةت ،دآ بينــن هنــدةك كــةس هةنــة
تيَطةهـ َـن شــةرعي ب ِريَكــةكا تؤنــد و دذوار ثيَشكيَشــدكةن ،ئةظــة دبيتــة ئةطــةر كــو ئةنجامـ َـن
بةرؤظــاذى مةرةمــا ثــةروةردةكاري لســةر زارؤيك ثةيدابــن ،هةروةســا دةمــآ زارؤك مةزندبيــت
ـةروذى
ـانداني شــةرعي ،ب زةحمةتــة ئــةو ل ثاشـ
َ
و دبينيــت دايبابـ َـن وي نــة دثيَطــرن ب ريَنيشـ َ
بــةرةظ ئايينيظــة بهيَــت ،ضونــي د زارؤكينييــا خــوةدا ض شــينواريَن ئايينــي لســةر خــوة نةديتينــة،
ـتةيي ئايينــي لــدةظ وي ثةيــدا نابــن().
ظيَجــا ض ئاراسـ َ
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ئایینی ل دهڤ زارۆكان

ل دةظ زارؤكان ئايــن بتنــآ ب هــزرةكآ دةســتث َيدكةت  -ئــةوذى هــزرا هةبوونــا خوديَيــة  ، -ثشــتي
هنطــي طةلــةك ناضيــت هةتــا هنــدةك هزريَــن دي ب رِةخظــة ثةيدابــن  -وةيك هــزرا ئافراندنــآ،
ذيــى زارؤكيني َيــدا ب ضــوار
ئاخرةتــآ ،فريشــتة و شــةيتانان ، -
َ
ســياميي ث َيطةهشــتنا ئايينــي د َ
خةســلةتان ده َيتــة جوداكــرن:
أ واقعيــةت (ذيــؤاري) :ئةظــةذى بــؤ هنــدآ دزظريــت؛ زارؤك ذيــوارةكآ هةســتثيَكري (واقعــةكآ
مةحســوس) لســةر تيَطةهـ َـن خــوة يـ َـن ئايينــي زيَدةكــةت ،و ضةنــد طةشــةبكةت دآ ظانــة ذ
ـى
لةيي دا ،دآ دانيتــة جهــآ وان يـ َ
ـتيي طةهيــت ،و د قوناغــا ســنيَ َ
خــوة ظةكــةت و دآ ثــر د راسـ َ
دورســت.
ظــر َى زارؤك دآ ضــاظ ل مةزنــان كــةت ،د ثةرســن
ب شــةكيل و ســةرظةهي (ويَنةيــي) :ل َ
اليــى ســةرظةهي و شــةكليظة ب َيــي د رِامانــا وان بطةهيــت
و دوعايانــدا ،بــة َىل
بتنــى ذ َ
َ
يــان هةســت ب وآ خوةشــييا رِوحــي بكــةت يــا دناظــدا هــةي ،و يــا جوانــة رِاه َينــةر د ظــآ
ـتي
ـتويني ئيســامآ و رِةوشـ َ
قوناغ َيــدا مفــاي ذ ط َيــو َىل زارؤيك ببينيــت ،دا وان رِابينيــت لســةر سـ َ
كاريطةريــن وآ.
باوةريــى و شــينوار و
ســتويني
وآ ،هةروةســا
َ
َ
َ
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ج نةفعــي (مفــاداري) :ئةظــةذى ضونــي زارؤك دآ زانيــت و دآ ت َيطةهيــت كــو دةمآ ئــةو هندةك
ثةرســتنان ئةنجــام ددةت؛ دايبــاب و ماموســتا و كةسـ َـن لدوريَــن وي كةيفخــوةش دبــن ،ظ َيجــا
دآ ظــآ ضةنــدآ كــةت دا حةزذيَكرنــا وان بدةســتظة بينيــت ،و وةك ِريَكــةكآ بــؤ بجــه هاتنــا
هنــدةك مفايـ َـن وي ،يــان الدانــا سـزايةيكَ دا طةهيتــة وي.
د دةمارطــري (تةعةصــوب) :د ظــآ قوناغــآ دا؛ دآ دةمارطرييــةكا وذداين بــؤ زارؤيك ض َيبيــت
بةرامبــةر ئايينــآ وي ،ئةظــةذى ذبــةر ثالــدةرةيك كــو غةريزةيــا وي يــا خؤرســتيي ثالــددةت
ـى خــوة دانةثــا َىل؛ حةزذيَكــرن و (وةالئــا)
بــةرةظ خــوة دانةثــال و حةزذيَكرنــآ ،و بلندتريــن ويَنـ َ
()
خــودآ يــة.
ـى طرنطيث َيــدان و جةختكرنــا لســةر ثةروةردةيــا ئيــاين دزانــن ،و
ذظــآ ضةنــدا بــوري؛ ئــةم مفايـ َ
كــو يــا ث َيدظيــة لســةر دايبابــان و ثــةروةردةكاران ،ب رِذدي ث َيكــوالن بكــةن بــؤ ن َيزيككرنــا ئيامنــآ
ى
ـتي مرؤظــي ذ ريَ ـ َ
بــؤ طةنجــان  -ب تايبــةيت د ظــي زةمــاين دا ئــةوآ كــو فيتنــة و خ ـرايب و تشـ َ
دةردئ َيخــن ،يـ َـن مشــة بوويــن  -و ش ـ َيوازيَن وان فيتنةيــان يـ َـن جواروجــور بوويــن ،و ذ طرنطرتيــن
ـتيي د ناخــآ زارؤكيدا،
وان تشـ َ
ـتي ث َيدظيــة دايبــاب كار لســةر بكــةن؛ ئةظةنــة :ئ َيــك :زيرةككرنــا خؤرسـ َ
ـى
ئــةظ ضةنــدة ذى خــوة د َفيكرنــا زارؤيك بــؤ ثةيظــا تةوحيــدآ دا دبينيتةظــة .دوو :به َيزكرنــا باوةريـ َ
ـي ،ئــةوا رادبيــت لســةر ضاندنــا حةزذيَكرنــا خــودآ ،و حةزذيَكرنــا
ب هــةر شــةش سـ َ
ـتويني باوةرييـ َ
()
ـةرى وي  ،و َفيكرنــا قورئانــآ .
ث َيغةمبـ َ
ظيَجــا هةبوونــا خؤرســتييا ئايينــي د ناخــآ زارؤكانــدا؛ ذوان خاالنــة يـ َـن دبنــة هاريــكار بــؤ دايبابــان
ـى،
ـي ثةروةردةيــي ،ضونــي خؤرســتيي بـ َ
ـةرى مرؤظــي ددةتــة غةري ـزا ئايينداريـ َ
لســةر ئــةركآ وان يـ َ
ـى قةبويــل ناكــةت ،بةلــي ئاراســتةكرن و
و ئــةظ غةريــزة ذى وةيك هةمــي غةريزيَــن دي؛ طوهؤرينـ َ
ـتةيي جيــاواز
ثيَشــظةبرنآ قةبويــل دكــةت ،و د شــيان دا هةيــة ئــةظ خؤرســتيية ذ بــؤ هنــدةك ئاراسـ َ
بهيَتــة بكارئينــان ،كــو ئــةو بخــوة ذبــةر وآ نةهاتيــة ضيَكــرن ،بــة َىل ئيســام دخوازيــت كــو خؤرســتيي
بــؤ وآ ضةنــدآ بهيَتــة بكارئينــان ،يــا كــو ئــةو بــؤ وآ هاتيــة ضيَكــرن و ئافرانــدن().

ســتويني
خالــن ث َيدظيــة زارؤكآ موســلامن لســةر به َيتــة مةزنكــرن ،هــةر شــةش
ذ طرنطرتيــن
َ
َ
باوةري َينــة ،و يــا ذ هةمييــان طرنطــر :باوةريــا ب خــودآ يــة ،ضونــي بــاوةري ئينانــا ب خــودآ و
ـتويني ديــر ذى بدويــظ
ظيانــا وي ،ثشــتي كــو ئــةو ثةيــدا دبيــت و بنةجــه دبيــت ،ئــةو بخــوة َ
دى سـ َ
خــوةرا ئينيــت ،و ظيانــا خــودآ؛ ئ َيــك ذ وان خاالنــة يـ َـن خــودآ ذ هةمــي خالـ َـن دي ثــر ثشرتاســتي
لســةر كــري ،بــؤ بــاوةري ئينانــآ ب وي و خــوة ضةمانــدن و خــوة شــكاندنا بــؤ وي ،ئانكــو؛ ظيانــا وي
يــا ث َيدظييــة بــؤ طوهداريكرنــا وي و دوذمناتيــا دوذمنـ َـن وي ،و خــودآ يــا فةركــري كــو ئــةظ ظيانــة
ـم
ـى دا بيــت ،ظ َيجــا خــودآ كــةرةم دكــةت[ :قـ ْـل إِنْ كَانَ آبَا ُؤكُـ ْ
د ســةر هةمــي ظيانـ َـن دي يـ َـن دونيايـ َ
ـم َو َع ِشـ َرتُك ُْم َوأَ ْمـ َو ٌال اق َ َْت ْف ُت ُمو َهــا َوتِ َجــا َر ٌة تَخْشَ ـ ْونَ ك ََســا َدهَا َو َم َســا ِك ُن
ـم َوأَ ْز َوا ُجكُـ ْ
ـم َوإِ ْخ َوانُكُـ ْ
َوأَبْ َنا ُؤكُـ ْ
ـم ِم ـ َن اللَّ ـ ِه َو َر ُســولِ ِه َوجِ َهــا ٍد ِف َس ـبِيلِ ِه ف َ ََتبَّ ُصــوا َح َّتــى يَ ـأْ ِ َت اللَّــهُ ِبأَ ْم ـ ِر ِه َواللَّــهُ
ـب إِلَ ْيكُـ ْ
تَ ْرضَ ْونَ َهــا أَ َحـ َّ
َل يَ ْه ـ ِدي الْ َق ـ ْو َم الْف ِ
َاس ـ ِق َني] [التوبــة ،]24 :ئانكــو (( :تــو  -ئ ـةى ث َيغةمب ـةر -ب َيــذة خــودان بــاو ةران:
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ئةط ـةر هويــن بــاب و زارؤك و ب ـرا و ذن و مرؤظـ َـن خــوة يـ َـن ن َيزيــك و وى مــا َيل ه ـةو ة كؤمكــرى
وي د ترســن و وان خانييـ َـن بةرفــرةه يـ َـن هويــن
وي بازرطانييــا هويــن ذ َيب رةواجــى و ســاربوونا َ
و َ
ري وى و جيهــادا د ِريَــكا وى
ـودي و ث َيغةمب ـة َ
ت َيــدا ،ئةط ـةر هويــن ظيانــا ظــان ب س ـةر ظيانــا خـ َ
ري وان نادةت ـة ِريَــكا رِاســت يـ َـن ذ
ـودي ب ـة َ
ـودي بــن .و خـ َ
دي ضاظةريَيــى ع ةزابــا خـ َ
دا ب َيخــن ،ثــا َ
ذى رازي دبيــت كــرة ئةظــة
طوهدارييــا وى دةركةفتــن )).و ئ َيكةمــن ســالؤخةتآ وان عةبديَــن خــودآ َ
ـم َع ـ ْن ِدي ِن ـ ِه
كــو ئــةو حــةز ذ وي دكــةن ،ظ َيجــا كــةرةم كــرَ [ :ياأَ ُّي َهــا الَّ ِذي ـ َن آ َم ُنــوا َم ـ ْن َي ْرتَــدَّ ِم ْنكُـ ْ
ـم َو ُي ِح ُّبونَــهُ أَ ِذلَّـ ٍة َعـ َـى الْ ُم ْؤ ِم ِنـ َن أَ ِعـ َّز ٍة َعـ َـى الْكَا ِفرِيـ َن ُي َجا ِهــدُ ونَ ِف
ف ََسـ ْو َ
ف َيـأْ ِت اللَّــهُ ِب َقـ ْو ٍم ُي ِح ُّب ُهـ ْ
ـم] [املائــدة:
َسـبِيلِ اللَّـ ِه َو َل َيخَا ُفــونَ لَ ْو َمـ َة َلئِـ ٍـم َذلِــكَ فَضْ ـ ُـل اللَّـ ِه ُي ْؤتِيـ ِه َمـ ْن َيشَ ــا ُء َواللَّــهُ َو ِاسـ ٌـع َعلِيـ ٌ
ري وى ئينــاى و كار ب رشيعــة َيت وى
 ،]54ئانكــو(( :ئــةى ئةويَــن بــاوةرى ب
خــودي و ث َيغةمبــة َ
َ
ـي يــان هـةر دينـةيكَ
ـي و فةالتييـ َ
ـي خــوة بزظريــت ،و ب جوهياتييـ َ
ـي ذ هـةوة ذ دينـ َ
كــرى ،هةضييـ َ
دي
ـودي ثــاىش مللةت ـةيكَ ذ وان ض َيــر َ
ـودي ،و خـ َ
دى بطوهؤريــت ،ئ ـةو ضــو زيــا َين ناطةهينيت ـة خـ َ
ئينيــت ئ ـةو ح ـةز ذ وان دك ـةت و ئ ـةو ح ـةز ذ وى دك ـةن ،د ط ـةل خــودان بــاو ةران د دلؤظانــن
يس
خــودي دكــةن ،و د دةرحةقــا
و ل ســةر كافــران د دذوارن ،شــةر َِى نةياريَــن
َ
َ
خــودي دا ذ كــة َ
ـي قةنجــى فرةه ـة،
ـي وى بظ َيــت ،و خـ َ
ـودي يـ َ
ناترســن .ئ ـةو قةنجــى ذ خوديَي ـة ئ ـةو ددةت ـ ة وى يـ َ
ـي دبــن)) .و دياركــر كــو ب دورســتي
ـي َىث زانايـة ب وان بةنييـ َـن خــوة يـ َـن ه َيــذاى َ
وي قةنجييـ َ
و يـ َ
تةوحيــدةكا ســايف و زةالل ل دةظ مرؤظــي نابيــت ،هةتــا مرؤظــي ظيانــةكا رِةهــا نةبيــت بــؤ وي،
ـب اللَّ ـ ِه َوالَّ ِذي ـ َن
ظ َيجــا كــةرةم كــرَ [ :و ِم ـ َن ال َّنـ ِ
ـاس َم ـ ْن َي َّت ِخ ـ ُذ ِم ـ ْن دُونِ اللَّ ـ ِه أَنْــدَ ادًا ُي ِح ُّبونَ ُهـ ْ
ـم كَ ُحـ ِّ
ـودي هةنـة صةنةمــان بــؤ
آ َم ُنــوا أَشَ ــدُّ ُح ًّبــا لِلَّـ ِه] [البقــرة ،]165 :ئانكــو(( :هنــدةك مــرؤظ ذ بــى خـ َ
ـي بيــت ددةنـة
ـي يــا ه َيــذاى خـ َ
ـودي دكةنـ ة هةظتــا ،و َ
خـ َ
ـودي بتنـ َ
وي ظيــان و مـةزىن و طوهدارييـ َ
خــودي ثــرة ذ يــا ظــان كافــران بــؤ خوداوةنديَــن وان)) .ئــةو
وان .و ظيانــا خــودان بــاوةران بــؤ
َ
ـى تةوحيــدآ
عيبادةتــآ خــودآ ئــةم ذبــةر ئافرانديــن؛ ئــةو بلندتريــن ثلـ َـن ظيــا َين نــة ،ضونــي بناخةيـ َ
ـى ثةرســتنآ يــة ،بةلــي
و رؤحــا وآ ئةظةيــة ظيانــا مرؤظــي بتنــآ بــؤ خــودآ بيــت ،كــو ئــةو بناخةيـ َ
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 ظيانـ َـن دي يـ َـن مرؤظــي ،دويكةفتــي
بــن بــؤ ظــآ ظيانــآ ،ئــةوا بةختــةوةري و ســةرفةرازيا مرؤظــي َىث بدةســت ظــة ده َيــت().
ـي؛ ذ مةزنرتيــن ِريَكـ َـن رِاســتةريَكرنا رِةوشــتآ زارؤكانــة ،و
و ئــةظ ظيانــا ئاظاكــري لســةر باوةرييـ َ
ـةري
ـي ئيســامآ و لســةر طوهداريكرنــا خــودآ و ثيَغةمبـ َ
موكومكــرن و دامةزراندنــا وان لســةر ئايينـ َ
ـى رِاســت
وي  ،ظيَجــا هــةر كةســآ ظيانــا خــودآ و ثيَغةمبــةرآ وي  د د َىل ويــدا هاتــة ضانــدن ،دآ يـ َ
و دورســت بيــت د بريوبــاوةر و ثةرســن و رِةوشــتآ خــوةدا ،هــةر ضةنــد ئــةو د هنــدةك بابةتـ َـن
ى البــدةت و جارجــار خافــل بيــت يــان ذبريبكــةت ،ضونــي ئــةو ظيانــا د ناخــآ ويــدا
الوةيك دا ذ ِريَـ َ
()
هــةي؛ دآ هــةر جــارةكآ وي رِاســتةرِآ كــةت ب ئانةهيــا خــودآ  ،ضونــي ظيانــآ هنــدةك ثالدةريَــن
ناظخؤيــي ذى هةنــة و نــة بتنــآ ذ دةرظــة دهـ َـن.
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پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ
ئــةو ديدطةهــا بريوربــاوةر و عةقيــدا ئيســامي بــؤ هةبوونــآ ث َيشــك َيش دكــةت؛ ب وآ ضةنــدآ
ده َيتــة جوداكــرن كــو ئــةو د طــةل خؤرســتييا مرؤظــي و رسِؤشــتآ وآ دطؤنجيــت و ض هةظــدذى د
ـلةتي ديــر كــو د بريوباوةريَــن ديــدا
طــةل نينــة() ،كا ضــاوا ئــةو ده َيتــة جوداكــرن ب هنــدةك خاسـ َ
سيســتةمي هــزري و بريوربــاوةري و بهايــي و تةرشيعــي
نينــن ،ضونــي د بريوبــاوةرا ئيســاميدا
َ
يــن تةمامبوويــن ،ظ َيجــا ذبةركــو ئــةو سيســتةمةكآ هــزري و بريوباوةرييــة؛ وآ ب ظــآ ضةنــدآ
َ
ـتيي دنــاظ
ـ
ِاس
ر
ـةو
ـ
ئ
و
وي
ـآ
ـ
ضارةنظيس
و
ـةردووين
ـ
ط
كا
ي
ـتث
ـ
دةس
ـؤ
ـ
ب
ـة
ـ
داناي
ـتطري
ـ
طش
ـةكا
ـ
رشؤظةكرن
َ
َ
َ
وآ و ل ثشــت ويَــدا هةيــن ،هةروةســا ئــةو رؤهنكرنــآ ددةت لســةر دةســتث َيكا ذيانــا مرؤظــي و
وي ،ثــايش وآ ئارمانجــآ دةستنيشــان دكــةت ئــةوا طــةردوون ذبــةر هاتييــة ئافرانــدن ،و وآ
دومياهيــكا َ
ئارمانجــآ ذى ددةتــة دياركــرن ئــةوا مــرؤظ ث َيخةمــةت بجهئينانــا وآ هاتييــة ئافرانــدن ،ب ظــآ ضةنــدآ
بةرســظآ لســةر ثرســياريَن مرؤظــي يـ َـن مــةزن (وجــودي) ددةت ،ئــةو ثرسـ َـن مــرؤظ ذبــةر رسؤشــتآ
ـى ئــارام نابيــت ،ئةطــةر
ـى ئةقــي دآ هــةر ثرســيارا وان كــةت ،ضونــي مــرؤظ د ظــآ ذيان َيــدا يـ َ
خــوة يـ َ
ـظي تـ َـر و تةســةل بــؤ ظــان ثرســياران نةبينيــت كــو د َىل وي َيث ئــارام ببيــت ،ئةطــةر
هنــدةك بةرسـ َ
ـى دوودل بيــت ،ضونــي وي ض رِامــان بــؤ ظــآ ذيانــآ
نــة دآ هــةر د ح َيبةتي َيــدا ذيــت و دآ هــةر يـ َ
نةديــن().
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بهرههمێن

پهروهردهكرنا ئیمانی
ـةىس ده َيتــة ثةروةردةكــرن لســةر ثةروةردةكرنــةكا ئيــاين؛ ضةنديــن ف َيقــي و بةرهةمــان ذ
ئــةو كـ َ
ـي دبينيــت ،ذظــان بةرهةمــان ذى:
ظــآ ثةروةردةيـ َ

1
2
3
4
5
6
7
8

لةزكــرن د كاريَــن باشــدا ،ضونــي ئــةو دآ ل هــةر دةرطةهــةيك طةري َيــت كــو وي ن َيزيــي
ـودى و دلؤظانييــا وي بكــةت.
رِازيبوونــا خـ َ
به َيزكرنــا بةربةســتآ ناظخؤيــي ،ضونــي باوةرييــا زينــدي ئــةوة يــا رِةوشــت و ســلوكآ مرؤظــي
رادطريت.
ـى ظــة ناهيَتــة طريَــدان ،ضونــي دآ بــاوةري بيتــة ئــةو
ـى ،د َىل وي ب دونيايـ َ
نةظيانــا دونيايـ َ
ـي َىث ددةت و ســةرةدةري و رِةفتاريَــن خــوة ذى دآ ل دويــظ وآ دكــةت.
تشــتآ ئــةو طرنطيـ َ
ـى بــاوةري َيث ئينــاي بســةرئيَكظة ئينيــت،
ثشــتةظانييا خودايــي ،خــودآ دآ كاريَــن وي بةنيـ َ
بةختةوةريــي ثيَشــكيَيش وي كــةت د هــةردوو
و دآ بةرذةوةندييــا وي بجــه ئينيــت ،و دآ
َ
جيهانانــدا.
ثشــتطةرميا ب خــودآ ،ضةنــد بــاوةري زيَــدة ببيــت؛ دآ باوةريــا بةىن(عةبــدي) ب خــودآ
كريــن وي دةتــة ثــاش.
زيَــدة بيــت ،و دآ ثــر ثشــتا خــوة َىث طةرمكــةت و دآ خــوة ذ ض َي َ
بةرزةبوونــا دياردةيـ َـن نةريَنــي و ك َيمييــا ئاريشــةيان د ناظبــةرا خةلــي دا ،ضونــي ضةنــد
بــاوةري د دليــدا زيَــدة ببيــت؛ دآ دلضونـ َـن حــةرام ك َيــم بــن ،و دآ (ئريادةيــا) مرؤظــي به َيــز
ـتي بلنــد و جــوان.
كةظيــت ،و ئــةظ باوةريــة دآ خودانــآ خــوة ثالــدةت بــؤ رِةوشـ َ
كارت َيكرنــا ئةريَنــي د خةلــي دا ،ضونــي بــاوةردارآ به َيــز دآ كاركــةت بــؤ ضاككرنــا ناخــآ خــوة
و ثــايش ضاككرنــا دةوروبةريَــن خــوة.
ـتيي ،ضونــي ضةنــد ئــةظ باوةرييــة د د َىل (عةبــدي) دا جهــآ
هةســتكرن ب تةناهــي و ثشرتاسـ َ
ذى دترســيت دآ لدوريَــن وي بذالةبــن.
ـتي خةلــك َ
خــوة بكــةت ،ئــةو تشـ َ
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تهوهرێن

پهروهردهكرنا ئیمانی

ـى
ث َيدظيــة لســةر دايبابــان؛ زارؤكـ َـن خــوة فـ َـري وي تشــتي بكــةن ،يـ َ
ـتةري دكةت،
باوةرييا وان بنةجه دكةت ،و رِةوشــت و ســلوكآ وان رِاسـ َ
و هةســتكرنا خوةدانــا ثــاال (ئينتيامئــا) وان بــؤ ئومةتــا موحةممــةدي
ـتي
 لــدةظ وان به َيــز دكــةت ،هنــدةك خــال ل دةســتث َيكا وان تشـ َ
ـي رِامانــآ ظــة دهـ َـن:
دكةظنــة د بــن ظـ َ
ـي ،د طــةل باوةريــا كورت
َ .١فيكرنــا هــةر شــةش سـ َ
ـتويني باوةريـ َ
ـتيي و
ب طشــتطرييا شــةريعةيت ،و طؤنجانــا وي د طــةل خؤرسـ َ
رسؤشــتآ مرؤظــي ،و ث َيدظيــة ب ـزاظ به َينةكــرن ئــةظ ضةنــدة
ب ريَكــةكا زانســتي بيــت كــو دالن هشــياربكةت و ئةقــان
بلظينيــت و رِةوشــتان ثاقــذ بكــةت.
 .٢ثةروةردةكرنــا زارؤكان لســةر ظيانــا ثيَغةمبــةري  و
هةظالــن وي هةمييــان ،بيَــي
ظيانــا مالبــات و هةظذيــن و
َ
بهايــى وان.
زيَدةطاظيكرنــا د وان دا ،يــان كيَمكــرن ذ قــةدر و
َ

 .٣ثةروةردةكرنــا زارؤكان لســةر ب مةزندانانــا دينــي ،و ياســا و
ســياميي وي ،هةروةســا هشــياركرنا وان ذ ب
شــةريعةت و
َ
()
ك َيميظــة وةرطرتــن و ترانةث َيكرنــا وي و طرنطيث َينةدانــا وي .
 .٤ئــةم زارؤكان فـ َـري وآ ضةنــدآ بكةيــن كــو باوةرييــا ثيَدظــي ،ب
كاريَــن بــاش و قةنــج تةمــام دبيــت ،ب عيبــادةيت زيَــدة دبيــت
و ب طؤنةهــان كيَــم دبيــت ،ظيَجــا ثةروةردةكرنــا ئيــاين يــا
دورســت تشــتةكآ ثيَدظيــة ،هةتــا كــو بةرهةمــآ وآ بطةهيتــة
رِةوشــت و ســلوك و عيبــادةيت ذى().
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 .٥بنةجهكرنــا بــاوةري ئينانــآ ب رؤذا قيامةتــآ د ناخــآ وانــدا ،و ب مــةزن دانانــا وآ رؤذآ ،و
ـى دا دكــةت ،ظيَجــا هــةر كةســآ
ـى د وآ رؤذيَــدا ب وان كرياريَــن بــةين د دونيايـ َ
طريَدانــا جزايـ َ
ـى خرابــكار ذي بيــت دؤزةخ جهــآ وييــة.
ضاكــةكار بيــت ،دآ بةحةشــت بيتــة بةه ـرا وي ،و يـ َ
ـى بلنــد ضاظديَــرة لســةر بةنيــان ،و وان دبينيــت و
 .٦ثشرتاســتكرن لســةر وآ ضةنــدآ كــو خودايـ َ
طــوه ل وان هةيــة ،و تشــتةك ذ رِةوشــا وان لبــةر وي بــةرزة نابيــت.

ـى ،ئةظــة دآ وي
ـى لســةر حةقيـ َ
 .٧بنةجهكــرن و كويركرنــا وي هةســتي لــدةظ وي كــو ئــةو يـ َ
()
ثالــدةت كــو ئــةو بهيَــز و بــاوةري بخوةبوونــآ دةســت ب ئاينــآ خوةظــة بطريــت .
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ڕێبازێن پهروهردهیی

بۆ چاندنا ئیمانێ

ـى جوداكرنــآ
د شــياندا هةيــة ئــةظ ريَبــازة لســةر دو اليةنــان به َينــة دابةشــكرن ،يــا ئ َيـ َ
ى بــةري ذيـ َ
()
ـى ذى ثشــتي وي.
ـى دوويـ َ
و فامابوونــآ و (متييز )ــــآ يــة ،يـ َ
ذيى جوداكرنآ:
ذ وان َ
تشتي دبنة هاريكار لسةر ضاندنا ئيامنآ بةري َ
 .١يــا باشــة مــرؤظ زارؤيك ب وان ناظانظــة طريَبــدةت ،ئةويَــن ثةرســن َيث دهيَتةكــرن ،ذ وان ناظـ َـن
ئــةو ل دةوروبةريَــن خــوة طــوه ليَدبيــت ،وةيك :عبداللــه و عبــد الرحمــن و عبد الكريــم ،و مرؤظ
ـي ب وآ ضةنــدآ بــدةت كــو
بزاظــان بكــةت ب كــوريت رِامانــا وان بــؤ دياربكــةت ،و مــرؤظ طرنطيـ َ
ـي لســةر
وي طــوه ل بانطــي ببيــت ،و وي فـ َـري زكريَــن رؤذانــة و دوعايــان بكــةت ،و ثاريَزطاريـ َ
ـودى د
وان بكــةت ،و لــدةظ وي وان زكـران ببيَذيــت() ،و بـرا وي ل وان قةنجييــان بينيــت يـ َـن خـ َ
وي ،و وي فـ َـري ئينانــا ناظــآ
طــةل وي كريــن - ،ب تايبــةيت لدةمــآ خوارنــآ  -؛ ذبــةر دوبارةبوونــا َ
خــودآ بكــةت لدةســتثيَكا خوارنــآ ،و سوثاســييا وي ل دومياهييــا وآ.

ـى
 .٢هنــدةك سـ َ
ـورةتي قورئانــآ َىث بدةتــة ذبةركــرن و وي ت َيبطةهينيــت كــو ئةظــة ئاخفتنــا خودايـ َ
ســورةتي ئــةو ده َيتــة َفيكــرن ذى؛ فاتيحــة (ئةلحةمــد) و ئيخــاص (قــل
مةزنــة ،ئ َيكةمــن
َ
هــو اللــه أحــد) و هــةردوو موعةويزةنــة (قــل أعــوذ بــرب الفلــق  -قــل أعــوذ بــرب النــاس)،
هةروةســا د شــياندا هةيــة هنــدةك هــؤزان و نةشــيدةيان َىث بدةتــة ذبةركــرن ،ئةويَــن ئــةو
ـى مرؤظــي دظ َيــت نيشــا زارؤيك بــدةت ذ رِامانـ َـن باوةريــا دورســت().
تشــت ت َيــدا هــةي؛ يـ َ
 .٣يــا باشــة ئــةو ضةنــد ل بةرضــاظ بهيَتــة وةرطرتــن كــو لدةمــآ رؤيدانـ َـن خــوةش ناظــآ خــودآ
اتيــي و ئةشــكةنجآ نةهيَتــة
ذيــى ز
ارؤكينيــى ناظــآ خــودآ ب زظر َ
َ
بهيَتــة ئينــان ،ثيَدظيــة ل َ
ـرى
ايى وي و ئاطـ َ
طريَــدان ،و ضيَنابيــت لــدةظ زارؤيك طةلــةك بةحســآ تورةبوونــا خــودآ و سـز َ
وي بهيَتةكــرن.

ـى د ض َيكرييانــدا و به َيــزي و ث َيكظةطريَدانــا وان؛ دا زارؤك
 .٤مــرؤظ بــةرآ زارؤيك بدةتــة جوانيـ َ
ـودى بكــةت،
بزانيــت كا خــودآ ضةنــدآ مةزنــة و ضةنــدآ خــودان ه َيــز و شــيانة ،و دا حــةز ذ خـ َ
ـودى ذى حــةز ذ وي دكــةت و بونــةوةر يـ َـن بــؤ وي بندةســت كريــن.
ضونــي خـ َ
ـي و هاريــكاري و تؤرةيـ َـن
 .٥مــرؤظ زارؤيك رِابينيــت لســةر تؤرةيـ َـن رِةوشــتي و وي فـ َـري دلؤظانيـ َ
ئاخفتنــآ و طوهداريكرنــآ بكــةت ،و مــرؤظ ب ِريَــكا ضاظل َيكريـ َـن بــاش؛ منوونةيـ َـن ئيســامي د
ناخــآ ويــدا بضينيــت ،ئةظــةذى دآ وةل وي كــةت ئــةو دنــاظ كةشــةكيدا بذيــت كــو تؤرةيـ َـن
خــر و
جــوان ،بــةري هــةر تشــتةيك
دهــن و بســةر هةمييــان دكةظــن ،ظ َيجــا دآ هةمــي َ
َ
()
باشــييان ذ دةوريَــن خــوة وةرطريــت .
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ـى فامابوونــآ؛ دآ هنــدةك ِر َيباز َيــن دي ذى لســةر ظــان ِر َيبــازان ه َينــة ز َيدةكــرن،
بــة َىل ثشــتي ذيـ َ
ذوان ذى:

ـى مةزنــة و هويراتيــةكا
 .١مــرؤظ زارؤيك فـ َـري هنــدآ بكــةت كــو ئــةظ طةردوونــة طةلــةك يـ َ
ـي هاتيــة ئافرانــدن ،ئةظــةذى
مــةزن يــا دئافراندنــا ويــدا هــةي ،و ب ريَــك و ثيَــي و جــواين يـ َ
ـى
ثيَخةمــةت وآ ضةنــدآ دا زارؤك خــودآ ب مــةزن رِابطريــت و قـ َ
ـةدرى وي بزانيــت ،خودايـ َ
ش ٍء] [النمــل ،]88 :ئانكــو(( :ئةظــة ذ
مــةزن كــةرةم دكــةتُ :
[ص ْنـ َـع اللَّ ـ ِه الَّ ـ ِذي أَتْ َق ـ َن ك َُّل َ ْ
ـى هةمــي تشــت موكــم و بــاش ضيَكريــن)).
ضيَكرنــا وي خوداييــة يـ َ

ـودى د كريــار و ض َيكريـ َـن ويــدا بينيتةظــة ،ئةظــة ذى ذبــةر
 .٢مــرؤظ بـرا زارؤيك ل ئارمانجـ َـن خـ َ
ـودى بكــةت و سوثاســييا وي بكــةت ،وةيك ئارمانــج ذ ئافراندنــا
وآ ضةنــدآ دا زارؤك حــةز ذ خـ َ
شــةظ و رؤذان ،و ئافراندنــا رؤذ و هةيظــان ،و ذ ئافراندنــا هةســتان :طوهل َيبــوون و ديــن و
ـم َي َت َفكَّـ ُروا ِف أَنْف ُِسـه ِْم َمــا َخل ََق
ـى مــةزن كــةرةم دكــةت[ :أَ َولَـ ْ
ئةزمــان و ذبــي وان ذى ،خودايـ َ
السـ َـا َو ِ
ـةرى و مــا ئةويَــن هــة
ات َو ْالَ ْر َض َو َمــا َب ْي َن ُهـ َـا إِ َّل بِالْ َحـ ِّـق] [الــروم ،]8 :ئانكــو(( :ئـ َ
اللَّــهُ َّ
يـ َـن درةوآ ب ث َيغةمبةريَــن خــودآ و ديــدارا وي دكــةن ،هــزرا خــوة د ئافراندنــا خــوة دا ناكــةن،
ـتي د ناظبــةرا هــةردووان
ـي ض َيكرينــة ،خــودآ ئةســان و ئــةرد و تشـ َ
كــو خــودآ ئــةو ذ ضوننةيـ َ
ـدي ئافراندينــة داكــو دادي و خــةالت و جــةالت ت َيــدا ب َينــة بكارئينــان ،و دا
دا هــةي ،بــؤ هنـ َ
ئــةو ببنــة نيشــان ل ســةر تةوحيــد و شــيانا خــودآ ،و وي دةمــةيكَ دةستنيشــانكري بــؤ دانايــة
ـي ئـ َـن)) ().
كــو رِؤذا قيامةت َييــة ،ئــةو دآ ل دومياهيـ َ
 .٣مفــا وةرطرتــن ذ دةرفةتـ َـن ثةيدادبــن ،داكــو ب ِريَــكا وان رِؤيدانـ َـن رِؤيــددةن بــةرآ زارؤيك
ـيي لبــةر رشيــن
بدةتــة ِريَــكا رِاســت ،ب ش ـيَوةيةكآ جــوان و ب حيكمــةت كــو خـ َـر و باشـ َ
ابيــي لبــةر وي رِةش بكــةت ،بــؤ منوونــة :ئةطــةر نةســاخ بــوو؛ دآ د َىل وي ب
بكــةت و خر َ
ـودى ظــة طريَدةيــن ،دآ وي فـ َـري كرنــا دوعايــان كةيــن ،دآ َفيكةيــن ئــةو هزريَــن بــاش
خـ َ
بكــةت (حســن الظــن) ،و دآ ثيَظةخانــدن و رِؤقيــا شــةرعي نيشــا وي دةيــن ،و طــةر مــة ئــةو
ـى
دى َ
فيَقــي و رشينيـ َـن ئــةو حةزذيَدكــةت بــؤ ئينــان؛ َ
ذى داخــواز كةيــن سوثاســيا ظــآ قةنجيـ َ
ـودى يــة ،و بــا دايبــاب لدةمــآ رِؤيدانـ َـن
بكــةت و دآ بيَذينــة وي كــو ئــةو قةنجــي ذ دةظ خـ َ
نةخــؤش و بئيَــش لــدةظ زارؤيك؛ تيَطةهـ َـن ئيــاين فـ َـري زارؤكـ َـن خــوة نةكــةن و ذوي كاري
دويربكةظــن ،ضونــي ل وي دةمــي وي ئــةو هيَــز و (وةعــي) نينــة وان تيَطةهــان ذيَــك
جودابكــةت ().

 .٤ث َيدظيــة ئــةم ضاالكيـ َـن كــرداري بكةيــن دا زارؤيك رِابينــن لســةر وان نةريتـ َـن ئيســامي يـ َـن
ئــةم كار بــؤ دكةيــن ،لةومــا يــا ذ هةذييــة ثــةروةردةكار ب رِةوشــتآ خــوة ويَنةيــةكآ جــوان
و ضــاك ويَنةبكــةت دا ضــاظ َيل به َيتةكــرن .هنديكــة ث َيطظةطريَدانــا د ناظبــةرا ئايــن و
ـةرةدةريي؛ دآ وةل ثةروةردةكرنــا مــة كــةت ،ئــةو
بهايـ َـن رِةوشــتيداية ،ب ِريَــكا رِةوشــت و سـ
َ
()
ثةروةردةيــةكا رِاســتطؤ بيــت ،و نــة بتنــآ هةمــا ئاخفــن و تشــتةكآ تيــؤري بيــت .
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 .٥مفــا وةرطرتــن ذ ضريؤكـ َـن ئارمانجــدار ،ث َيخةمــةت ثةيداكرنــا وي تشــتآ مــة دظ َيــت لــدةظ
ـتي دي ،ث َيدظيــة ضــرؤك ب ِريَكــةكا درامــاي
زارؤيك ثةيدابكةيــن و دويــر ئ َيخســتنا وي ذ تشـ َ
يــا كاريطــةر به َينــة ث َيشك َيشــكرن ،د طــةل دياركرنــا وان اليــةن و بهايـ َـن ضــرؤك دنــاظ خــوة
ـى
دا هةلدطريــت ،هةروةســا د شــياندا هةيــة ب ِريَــكا نةشــيدةيان ذى منوونةيـ َـن بلنــد د ناخـ َ
ـى ،و د شــياندا هةيــة ث َيغةمبــةري
وي دا به َينــة ضانــدن ،زيَدةبــاري رِةوشـ َ
ـتي جــوان و مةردينيـ َ
 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
هةلويســتي وي د طــةل زارؤكان و دلؤظــاين و نةرمينيــا وي
زارؤيك دياربكةيــن ،هةروةســا
َ
ـتي وي يـ َـن
وةيى وي بكــةت و هةلويسـ َ
د طــةل وان .و مــرؤظ ســالؤخةتا ســةروبةر و ش ـ َي َ
رِةوشــتي و جــوان بــؤ ب َيذيــت ،هةروةســا ضريؤكـ َـن صةحابييــان و دايكـ َـن بــاوةرداران و مالباتــا
ـودى ذ هةمييــان رازيبيــت ().
وي خـ َ
ـى دادثــةروةر بيــت ،و تشــتةيك ب وان نةدةتةكرن
 .٦دظ َيــت مــرؤظ د ثةروةردةكرنــا زارؤكانــدا يـ َ
ـياني كرنــا وي نةبــن ،ث َيدظيــة ئــةم ذبرينةكةيــن ،يــاري و كةيفخــوةيش؛ جيهانــا
كــو وان شـ َ
ـى ط ـران ب وي نادةينةكــرن كــو بةرؤظــاذى
زارؤيك يــا رِةســةنة ،ظ َيجــا ئــةم كارةكآ وةســا يـ َ
مةزنبوونــا وي يــا رسؤشــتي و دةرؤين بيــت ،وةيك ئــةم هنــد زيَــدة ديظضوونــا وي بكةيــن كــو
لســةر وي ط ـران بيــت ،و ئــةم هنــد تشــتا ل وي قةدةغــة بكةيــن وي ذ ث َيدظياتيـ َـن زارؤيك
ـدى دا و طةلــةك رِةخنةطرتــن؛ دآ
ـى ضةنـ َ
يـ َـن ســةرةيك دويرب َيخــن ،ضونــي زيَدةطاظــي د ظـ َ
ـى كــةت ،و بةه ـرا ثــر
رِةنطظةدانــةكا نةريَنــي ثةيداكــةت و َ
دى زارؤك هةســت ب طؤنةهـ َ
ى دا رِؤيــددةت ،ضونــي هنــدةك دايبــاب طــةرم دبــن و
ئــةظ ضةنــدة د طــةل زارؤكآ ئ َي ـ َ
حــةز دكــةن منوونــةكا تةمــام ذ زارؤكآ خــوة ئاظابكــةن.

 .٧ث َيدظيــة زارؤيك لســةر رِةوشــت و تبعةتــآ وي به َيلــنَ ،يب كــو بــةردةوام مــةزن مايت َيكــر َىن د
كارؤباريَــن ويــدا بكــةن ،هةروةســا دظ َيــت ئــةو ضــااليك بــؤ به َينــة ئامادةكــرن يـ َـن هاريكاريــا
ـياني خــوة ،ل دويــظ ه َيــز و شــيان و ت َيطةهشــتنا وي بــؤ وآ
وي دكــةن بــؤ ئاشــكةراكرنا شـ َ
دى وةل وي
دى حــةزا ســةحكر َىن لــدةظ وي ضينيــت و َ
ذينطةهــا ئــةو دورث َيضكــري ،و ئةظــة َ
ـياني خــوة بدةتــة كاري.
كــةت ئــةو شـ َ
ـى ويــدا ثةيــدا دكــةت ،و وي ثالــددةت بــؤ مةزاختنــا
 .٨هاندانــا زارؤيك كارتيَكرنــةكا مــةزن د ناخـ َ
كارى خةلــي كةيــف َىث دهيَــت ،و ضةنــد بهيَزكرنــا
هةمــي
شــياني خــوة ،بــؤ كرنــا وي َ
َ
رِةوشــتآ زارؤيك و ئاراســتةكرنا وي يــا ئاظاكريبيــت لســةر بنيــاىتَ ظيــان و خةالتكــر َىن؛ دآ ثــر
ـتي رِاســتةر َِى ب ِريَكــةكا باشــر ،و ثيَدظيــة هاريكاريــا
سةركيَشــيت بــؤ بدةســتظةئينانا رِةوشـ َ
زارؤيك بهيَتةكــرن د دياركرنــا مافـ َـن وي بــؤ وي ،دا بزانيــت كا ض بــؤ وي هةيــة و ض لســةر
وى
وي هةيــة ،و كا ض تشــت دورســتة بكــةت و ض تشــت نابيــت بكــةت ،د طــةل ثةيداكرنــا َ
ـدى لــدةظ زارؤيك كــو ئــةو هةســت ب كةرامــةت و ثلةيــا خــوة بكــةت ،و دظيَــت ئةظــة
ضةنـ َ
()
د طــةل جــوان بهيَزكــرن و دويركةفتنــا ذ نازانــد َىن بــن .
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پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ
وي د د َىل زارؤكيــدا؛ دا هةســت ب
 .٩ضاندنــا ِريَزطرتنــا قؤرئانــا ثــرؤز و ب مــةزن رِاطرتنــا َ
وى بكــةت ،بــة َىل دظ َيــت ئــةظ ضاندنــة ذى ب ِريَكــةكا
وى و ث َيطرييكرنــا ب فةرمانـ َـن َ
ثريؤزيــا َ
ـدى ه َيتةكــرن؛ ئةطــةر
وى ضةنـ َ
دى زارؤك فـ َـري َ
ب ســاناهي و ســةرنجراك َيش بيــت ،ظ َيجــا َ
ـتى
وي شــيا ب دورســتي و تةمامــي قؤرئــا َىن بخوينيــت ،وي دةمــي ئــةو َ
دى طةهيتــة ئاسـ َ
ـي خوانــد َىن  -ذ
فريشـ َ
ـتةيي ضاكــةكار ،و دآ ئــةو ه َيتــة رِائينــان لســةر ث َيطرييكرنــا ب تؤرةيـ َ
ـتيعازى (أعــوذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم) و بســميلاليآ (بســم اللــه الرحمــن الرحيــم) و
ئيسـ
َ
ِريَزطرتنــا موصحــة َىف د طــةل جــوان طوهداريكــر َىن  ، -و دآ زارؤيك رِائينــن لســةر طوهداريكرنــا
دى وي
ـياني وي يـ َـن زمــاين به َيــز ئ َيخيــت و َ
هنــدةك ئايةتـ َـن قؤرئــا َىن؛ ضونــي ئةظــة َ
دى شـ َ
هانــدةت بــؤ خوانــد َىن ،و د شــياندا هةيــة تةفسـرا هنــدةك ئايةتـ َـن رِامانـ َـن بريوبــاوةري دناظ
ـورةتي ئــةو ذبــةر دكــةت  -وةيك :فاتيحــة،
خــوةدا هةلدطــرن نيشــا وي بدةيــن ،ذنــاظ وان سـ َ
ئيخــاص و فةلــةق و نــاس ،و ئــةم دشـ َيني بــةردةوام و طةلــةك جــارا ضريؤكـ َـن قؤرئانــا ثــرؤز
بــؤ ب َيذيــن ،ئــةوذى ب ِريَكـ َـن جــودا يـ َـن ث َيشك َيشــكر َىن ،و ب شـ َيوةيةىكَ بةرفــرةه و وةســا كــو
ت َيبطةهيــت().
ـي لســةر
 .١٠د شــياندا هةيــة ِريَــكا ثرســيار و بةرســظان ب دةرفــةت وةربطريــن ،و ئــةم ثيَطريـ َ
ـدى بكةيــن كــو ثرسـ َـن مــة؛ وان ثيَزانينــان دنــاظ خــوةدا هةلبطــرن يـ َـن مــة دظيَــت
وى ضةنـ َ
َ
دى د هنــدةك ثةيظـ َـن طةلــةك كورتــدا بيــت ،وةســا كــو د طــةل
بطةهينــن ،و بةرســظ ذى َ
ـدى كارتيَكرنــةكا مــةزن يــا هــةي
ـى ضةنـ َ
ـتى تيَطةهشــتنا وي بطؤنجــن ،و ئةظـ َ
ـى وي و ئاسـ َ
ذيـ َ
ـتي جــوان و ثةســنكري و طوهؤرينــا ســلوكان بــةرةظ باشــر.
د بدةســتظةئينانا بهــا و رِةوشـ َ
 .١١د شــياندا هةيــة بــؤ َفيكــر َىن مفــاي ذ ِريَــكا خوةشــيا رِةنطكــر َىن وةربطريــن ،وةســا كــو ئــةو
ـى مــة دظ َيــت رِةنــط بكةيــن ،ذ رِامانـ َـن ئيــاين يـ َـن جــودا ث َيكبه َيــت ،كــو هــةر جــارةىكَ
ويَنةيـ َ
بــؤ رِةنطــةيك به َيتــة طوهؤريــن ،و د شــياندا هةيــة ئــةو به َيتــة َفيكــرن ب ِريَــكا بةريكانةيــان،
بةريكانــن لظؤكــن؛
يــي بةرفــرةه و جوراوجــورة ،و يــا بــاش ئــةوة
و
َ
دةرطةهــى وان ذى َ
َ
ئةويَــن ذ هنــدةك ضاالكييــان ث َيكدئـ َـن كــو زارؤك ت َيــدا دلظيــت ،ضونــي زارؤك حةزذيَدكــةت
و كارت َيكــر َىن ل وي دكــةت و د طــةل دمينيــت ().
ثشــكي وان فةرموودةيــان بــؤ زارؤيك
فةرموودةيــن بريوبــاوةري ،يــان هنــدةك
 .١٢دآ هنــدةك
َ
َ
ـتى هزركرنــا وي بطؤنجــن ،ب ِريَكــةكا بةرفــرةه و ئــةو
رِاظةكةيــن ،وةســا كــو د طــةل ئاسـ َ
()
ى وي وةربطريــت  ،هةروةســا
حــةز َ
ذي بكــةت ،و ب هنــدةك دةربرينـ َـن كــورت كــو ئةق ـ َ
ـى لــدةظ وي به َيــز
ئــةم دشـ َيني وي َفيبكةيــن ب ِريَــكا دووبارةكرنــا هنــدةك ثةيظـ َـن باوةريـ َ
دئ َيخــن؛ دا ئــةظ ثةيظــة د بريدانــكا ويــدا بضةســن ،و ثــايش ئــةو بخــوة ذى ئوتوماتيــي
وى كــةت «قــدر اللــه ومــا
دى َ
ـودى وةســا يــا حةزكــري و يــا وي بظ َيــت َ
بكاربينيــت ،وةيك :خـ َ
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ـودى لســةر هةمــي تشــتان
ـودى بكــة «تــوكل عــى اللــه» ،خـ َ
شــاء فعــل» ،ثشتبةســتنآ لســةر خـ َ
ـى خــودان شــيانة «اللــه عــى كل يشء قديــر» ،و زارؤك دش ـ َيت  -ب هاريكاريــا دايبابــان
يـ َ
يــان ثــةروةدةكاري  -رِابيــت ب خةمالندنــا ثــؤال خــوة و ذؤرا نظســتنا خــوة ب هنــدةك ثةيــظ
ـتويني
ـى خــوة دكــةم)( ،سـ َ
و رِسـ َ
ـتةيي ئيــاين  -وةيك( :ئــةز موســلامنم)( ،ئــةز حــةز ذ خودايـ َ
ـى)  ، -ئةظــة كومــةكا ِريَكـ َـن َفيكارينــة ،ذبــةر طةلــةك ديتنــا وان؛ ئــةو دآ د بريدانــكا
باوةريـ َ
()
زارؤكيــدا ضةســن .

كةىس
 .١٣ئــةم نيشــا زارؤيك بدةيــن كــو كةســةك ذ بــةال و موســيبةتان رِزطــار نابيــت ،ظيَجــا هــةر َ
دى وي تــؤيش هنــدةك موســيبةت و تاقيكرنــان كــةت.
ـودى َ
ـى جيهــا َىن دا هةبيــت؛ خـ َ
د ظـ َ
ـةدةرى دا نظيــي؛ حيكمةت و
ـودى د قـ
َ
هةروةســا ئــةم نيشــا وي بدةيــن كــو هةر تشــتةىكَ خـ َ
ـةوى مفــاي دئينيــت
ـى ويــدا بضينــن كــو ئـ َ
ئارمانجــةكا مــةزن د ثشــت رِا هةيــة ،و ئــةم د ناخـ َ
ـودى يــة ،و دلؤظانيــا وي يــا ب بــةري تؤرةبوونــا وي كةفتــي،
و زيانــان ثاشــظة دبــةت؛ ئــةو خـ َ
و ئــةم نيشــا وي بدةيــن كــو دةركةفتنــا ذ تةنطاظــي و دةرِاظـ َـن تةنطــدا؛ هــةردةم ثشــتي
ـودى يــا هةروهــةرة.
بةرتةنطــي لســةر مرؤظــي دذ َوار دبيــت ،دهيَــت ،و ئةظــة ســوننةتا خـ َ
ـودى دا لــدةظ وي مــةزن رِابطريــن ،ضونــي
و دظيَــت ئــةم هزركرنــا وي يــا بــاش د رِاســتا خـ َ
ـودى باشــر
دى لــدةظ وي بنةجــه كةيــن كــو هةلبذارتنــا خـ َ
ئةظــة بخــوة ذى عيبادةتــة ،ظيَجــا َ
و ب مفاتــرة ذ هةلبذارتنــا مــة بــؤ مــة ،و دظيَــت مــرؤظ خــوة جــوان بكــةت ب هةداركيَشــا َىن،
وى تشــتةىكَ دي ثيَضيَنابيــت ،و مــرؤظ ئةطةريَــن شــةرعي و دورســت
ضونــي مرؤظــي ذبــي َ
بكاربينيــت بــؤ ســةرةدةريكرنا د طــةل ظــان موســيبةتان ،هةروةســا مــرؤظ خــوة بخةملينيــت
وةريــى
دى وي َفيكةيــن كــو
بهذمييــت ،ل
بخــر
دومياهيــىَ :
َ
ب رِازيبــوو َىن و بــؤ خــوة َ
َ
َ
()
ـى فايدةيــة .
دوعاكــر َىن بةرنــةدةت؛ ضونــي ئــةو بازرطانييةكــة؛ بــةين هــةردةم تيَــدا يـ َ
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ڕێكێن (ئاالڤێن)

پهروهردهكرنێ

ـى زارؤيك
ـى د ناخـ َ
ذ طرنطرتيــن ِر َيكـ َـن ثةروةردةكرنــآ؛ ئةو َيــن دبنــة هاريــكار بــؤ ضاندنــا باوةريـ َ
دا ،ئةظةنــة:

ئاالظــى كارتيَكــر َىن دهيَتــة
كرييــي بــاش؛ ضاظليَكــري ب طرنطرتيــن و مةزنرتيــن
 .١ضاظل َي
َ
َ
ـى زارؤيك دا ،و ثيَغةمبــةرى
هذمارتــن ،و كارتيَكرنــا وي ذ هةمــي ئاالظـ َـن دي كويرتــرة د ناخـ َ
ـورى عامــري دا :h
ـى كـ َ
 ئامــاذة ب طرنطييــا ضاظليَكــري كريــة ،د فةرموودةيــا عةبدولالهـ َ
ـودى ذى  لــدةظ مــة بــوو ،ظيَجــا
ـةرى خـ َ
«رؤذةكآ دايــكا مــن طــازي مــن كــر و ثيَغةمبـ َ
دايــكا مــن طــؤت :عةبدولــاه وةرة دآ تشــتةيك دةمــة تــة ،ئينــا ثيَغةمبــةرى  طؤتــآ« :تــة
ـى؟» ،وآ ذى طؤتــآ :مــن دظيــا خورمــةكآ بدةمــة وي ،ظيَجــا طــؤت« :بزانــة؛
دظيــا ض بدةيـ َ
()
دى لســةر تــة ه َيتــة نظيســن درةو»  ،و د ريوايةتــةكا ديــدا هاتييــة:
ـى َ
ئةطــةر تــو ض نةدةيـ َ
ـةىس ب َيذيتــة زارؤكــةيك وةرة ظــي تشــتي بطــرة و ثــايش ض نةدةتــآ ،ئةظــة وي درةو
«هــةر كـ َ
ـوودى هشــياركرنةك دايــة بــؤ
كــر»() ،ئةظجــا؛ ضاظليَكــري ئاالظــةكآ ضاالكــة ،هةروةســا فةرمـ َ
ذيي ،ب تايبــةيت د طــةل زارؤكان().
طرنطييــا رِاســتبيَ َ

.٢
شــرةتكرني رِاســتطؤيانة؛ د شــياندا
َ
هةيــة ب طةلةك شـ َيوةيان شــرةتان
بكةيــن ،يــان دآ ب شــ َيوةيةكآ
رِاســتةوخؤ ه َينةكــرن ،يــان ذى ب
دى ل
ِريَــكا ئينانــا منوونةيــان ،يــان َ
ـى بــن ،يــان ب
ـى ضــرؤك طؤتنـ َ
دةمـ َ
ِريَــكا دان و ســتاندنآ ،و ِريَكـ َـن وةيك
ظانــة ،و ث َيدظيــة لســةر مــة ئــةم
طةلــةك ش ـرِةتان ل زارؤيك نةكةيــن
داكــو (مةلــةل) بــؤ ض َينةبيــت().
 .٣لبةررشينكــرن و ترســاندن؛ و
هنــدةك جــاران ئــةظ دوو ِريَكــة
ب خةالتكــرن و ســزادا َىن ده َينــة
ناظكــرن ،و ئــةظ ِريَكــة ذ وان
ِريَــكان ده َينــة هذمارتــن ،يـ َـن كــو ذ
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هةمــي ِريَكـ َـن دي ب دلؤظــاين و ســوزدار تــرن ،ذبةركــو ب ش ـ َيوةيةكآ ئ َيكســةر كارل َيكرنــآ
تشــتى
خــودى مــرؤظ لســةر ئافرانــدي دكــةت ،كــو ئــةو ذى حةزذيَكرنــا
ل وآ خؤرســتييا
َ
َ
ـتى ب زةرةر و ثاشــظةل َيدانا وي ،و
بــاش و بدةســتظةئينانا وييــة ،و كــةرب ذيَظةبوونــا ذ تشـ َ
دظ َيــت ئــةظ ضةنــدة ذى ب دلؤظــاين و حةقــي بيــت ،ب َيــي تونــدكاري و سســتاهي ،زارؤك
ذى خــؤدان نةفســةكا تةنــك و رؤهنــة ،ظ َيجــا نابيــت ئــةو به َيتــة ترســاندن؛ ضونــي دبيــت
نةفــس ســةرةدةرييةكا بةرؤظــاذى د طــةل بكــةت ،ظ َيجــا بــا لظـ َـرآ اليــة َىن لبــةر رشينكــر َىن
ـى خــوة ثــر ث َيدظــي
ـى دا ذ ذيـ َ
ـي قوناغـ َ
بســةر اليةنــآ ترســاندنآ بكةظيــت ،ضونــي زارؤك د ظـ َ
ب لبــةر رشينكــر َىن هةيــة ذ ترســاند َىن().
 .٤رِاه َينــان و رِائينــان و بــةردةوام كار لســةركرن؛ رِائينانــا زارؤيك بــؤ رذدييــا لســةر ب
ـى مــةزن؛ و ترســا ذ وي و شــةرما ذ وي ،و ثشتبةســتنا لســةر
دةســتظةئينانا رِازيبوونــا خودايـ َ
ـى د
وى ضةنـ َ
وي د هةمــي دةمانــدا ،هةروةســا رِائينانــا وي لســةر َ
ـدى كــو هةمــي تشــت يـ َ
ـى ويــدا بجــه هيَليــت ،كــو وي
ـودى دا؛ ئةظــة هةمــي َ
ـتى خـ َ
ـي د ناخـ َ
دى هيَــز و موكوميـ َ
دةسـ َ
بهيَــز بيَخــن بةرامبــةري هــةر نةخــؤيش و موســيبةتةكآ ،و دآ رِازيبــوون و باوةرييــةىكَ دةنــة
وي كــو د َىل وي َىث ئارامبيــت و نةفســا وي َىث كةيفخــوةش ببيــت.
ـتى نــوي و ســةربؤران ،طرنطييــا وان د
 .٥ل َيزظريــن و دووبارةكــرن؛ ئــةظ هــةردوو ِريَكــة ،زانسـ َ
()
ـى مرؤظيــدا ســةملاندية .
َفيكــر َىن و رِاضاندنــا زانينــآ د ناخـ َ
 .٦دان و ســتاندن و طةنطةشــة؛ دان و ســتاندن د طــةل زارؤيك دآ هــزرا وي ظةكــةت و دآ
ـى بــؤ ظةكــةت ،بــة َىل دظ َيــت ِريَــز ل بؤضــوون و كةســايةتييا زارؤيك
ئاسـ َ
ـويي زانــن و مةعريفـ َ
به َيتةطرتــن ،و ب شــ َيوةيةىكَ جــوان طوهداريــا وي بكــةي ،و ب ئارامــي دان و ســتاند َىن
د طــةل وي بكــةي ،دا دان و ســتاندن ثةيوةندييــةكا ســةركةفتي و ضــاالك د طــةل زارؤيك
ـةرى وي
وى؛ زارؤيك ثــةروةدة بكةيــن و بـ َ
بدةســتظة بينيــت ،كــو د شــياندا هةبيــت ب ِريَــكا َ
بدةينــة ِريَــكا رِاســت().
ـدى ذى يــا طرنطــة ثةرتووكخانةيــةك د مالــدا هةبيــت ،كــو بكـ َـرا
ـى ضةنـ َ
 .٧ثةرتــووك؛ ذبةرظـ َ
ضاالكيـ َـن زارؤيك يـ َـن زانســتي و رِة َوشــةنبريي و ئيــاين بهيَــت ،و يــا باشــة ئــةو يــا جوراوجــور
بابةتــن طوهداريكــر َىن و تةماشــةكرنآ و هذمــاري دا  ، -هةروةســا يــا
بيــت  -د ناظبــةرا
َ
طرنطــة ئــةظ ثةرتووكخانةيــة ذ كومــةكا ضــرؤكان ثيَــك بهيَــت ،ضونــي ضــرؤك ِريَكــةكا
ضريؤكــن ئارمانجــدار د
بكيهاتيــة بــؤ طةلــةك تشــتان() ،و طةلــةك
ثةروةردةييــا طرنــط و َ
َ
()
هةظالــن وي -
ذينةنيطــارا ثيَغةمبــةري  و
خــودى ذ هةمييــان رازيبيــت  -دا هةنــة .
َ
َ
 .٨تةكنؤلوذيــا ســةردةم و ئاالظـ َـن فـ َـركاري؛ ئــةو هنــدةك ئاالظــن دبنــة هاريــكار بــؤ بةالظكرنــا
هــزر و بـران ،و بــؤ بنةجهكــرن و ن َيزيككرنــا وان بــؤ زارؤيك ،هةتاكــو بشـ َيت َىت بطةهيــت و
دى ب ِريَكــةكا جــوان و رِةنطـ َـن
رِامانـ َـن وان بزانيــت ،ذبةركــو ئــةظ هــزر و بــر و ث َيشــةكيةَ ،
ســةرنجراك َيش ه َينــة ث َيشك َيشــكرن كــو زارؤيك بــةرةظ خوةظــة رِابك َيشــيت ،و دآ وي بةتــة
دنــاظ رِةوشــةكا دةرؤين يــا طؤنجايــي دا ،بــؤ وةرطرتــن و قةبويلكــر َىن().
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ـى لــدةظ زارؤيك هةيــن؛ ئــةم دش ـ َيني بــؤ خــوة ب
 .٩ثالدةر َيــن خؤرســتي؛ ضةنــد ثالــدةرةك يـ َ
يــن
دةرفــةت وةربطريــن و مفــاي َ
ذى ببينــن ،ذ وان :يــاري و هاريــكاري و زارظةكــرن و َ
ـي؛ زارؤك دش ـ َيت جيهانــا ل دةوريَــن خــوة ئاشــكةرا بكــةت،
وةيك وان ،ظ َيجــا ب ِريَــكا ياريـ َ
و دةربرينــآ ذ هزريَــن خــوة بكــةت و كا ضةنــد ت َيدطةهيــت ،و د شــياندا هةيــة مفــاي ذ
ـى ببينــن بــؤ رِؤهنكرنــا رِامانـ َـن دورســت لــدور ذيــا َىن و طــةردووين ،و بــؤ ضاندنــا بهاييــان
ظـ َ
ناخــى زارؤكيــدا ،ئةظــةذى ب شــ َيوازةكآ بســاناهي و طؤنجايــي ،ظ َيجــا ت َيبينيكــرن و ب
د
َ
دةرفــةت وةرطرتنــا هةلويســت و رِؤيدانــان ،ئةطــةر ب شـ َيوةيةكآ بــاش هاتنــة ب دةرفــةت
ـى زارؤكيــدا ل
وةرطرتــن بــؤ هشــياركرن و ئاراســتةكر َىن() ،ئــةو َ
دى كارت َيكرنــةكا به َيــز د ناخـ َ
دويــظ خــوة رِا ه َيليــت.
ـى ث َيدظــي
ـى وي ،و كــو ئــةو يـ َ
ـى الوازيــا بةنييــة بةرامبــةر خودايـ َ
 .١٠دوعــا و الظــا؛ دوعــا بةلطةيـ َ
ـودى بةنيـ َـن خــوة يـ َـن هاندايــن بــؤ كرنــا
وييــة و داخــوازا قةنجييــا وي دكــةت ،و مســؤطةر خـ َ
ـودى كــةرةم كــر و
دى بةرســظا وان دةت ،ظ َيجــا خـ َ
دوعايــان ،و ســوز يــا دايــة وان كــو ئــةو َ
طــؤتَ [ :وقَـ َ
ـي هـةوة  -طـةيل
ـال َربُّ ُكـ ُم ا ْد ُعـ ِ
ـون أَ ْسـتَج ْ
ِب لَ ُكـ ْم] [غافــر ،]60 :ئانكــو(( :و خودايـ َ
ـي بكـةن و عيبــادةيتَ مــن بكـةن ،ئـةز
عيبادةتكـ ةران  -طــؤت :هويــن دوعايــان ذ مــن ب تنـ َ
دي د بةرســظا ه ـةوة ئ َيــم)) ،و دوعــا ذ مةزنرتيــن ئاالظانــة كــو ثــةروةردةكار َىث بطةهيتــة
َ
ئارمانجــا خــوة يــا ثةروةردةيــي ،ئــةو ئاالظةكــة؛ مةزنرتيــن ثــةروةدةكاران يــا بــكار ئينــاي،
ـي
كــو ئــةو ذى ث َيغةمبةريَــن خـ َ
ـودى نــة  -ســاظ لســةر هةميــان بــن  -ث َيخةمــةت خوةرِاطريـ َ
ـودى كــةرةم دكــةتَ [ :وإِ ْذ قَـ َ
ـال إِبْ َرا ِهيـ ُم َر ِّب ا ْج َعـ ْـل َهـذَا الْ َبلَـ َد
ـدى ،خـ َ
لســةر بــاوةري و تةوحيـ َ
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ـي أَ ْن نَ ْعبُ ـ َد ْالَ ْص َنــا َم] [إبراهيــم ،]35 :ئانكــو(( :و تــو  -ئ ـةى ثيَغةمب ـةر
آ ِم ًنــا َوا ْج ُنبْ ِنــي َوبَ ِنـ َّ
ـي خــوة كــرى  -ثشــتى كــور َِى خــوة
 بةحـ َـي وى دوعــا ذ خودايـ َ
ـي ئيرباهيمــى بك ـة دةمـ َ
خودايــي مــن تــو
هــي) ئاكنجــى كريــن  -و طــؤىت:
َ
ئيســاعيل و دايــكا وى ل نهــاال (مةكة َ
ِ
يــي ذ خــوة ثشرتاســت بيــت ،و
هــي) بكــة باذيَــرةيكَ تةنــا هــةر كةســةيكَ َيل بيــت َ
(مةكة َ
تــو مــن و عةيــا َيل مــن ذ ثةرســتنا صةنةمــان دويــر بكــة)) ،ظيَجــا دوعاكــرن بــؤ زارؤيك ذ
ـي نــة د ثةروةردةكرنــا ويــدا().
طرنطرتيــن نيشـ َ
ـاني ضاكيـ َ

دى دةرفــةت بــؤ
 .١١زارظةكــرن؛ و ئــةو ب رسؤشــتآ خــوة حــةز ذ زارظةكرنــآ دكــةت ،ظ َيجــا َ
ــذى
ذى
دى نظ َي َ
مزطةفتــى رِاببيــت ،ئــةو ذى َ
ه َيتــةدان  -بــؤ منوونــة  -دا ب رِؤ َىل ث َيشــنظ َي َ
َ
دى ئاخظيــت،
دى رِابيتةظــة و َ
دى بيتــة طؤتارخويــن ،ظ َيجــا َ
كــةت و قؤرئــا َىن خوينيــت ،يــان َ
دى قوتابيــان َفيكــةت،
دى وا َىن رشِؤظةكــةت و َ
دى ب رِؤ َىل ماموســتايي رِابيــت ،ظ َيجــا َ
يــان َ
ـةدرى ظــان
دى ثلــة و قـ َ
دى رِامانــان لــدةظ وي بنةجهكــةت ،و َ
و ئاهــا هوســا ،ئــةظ ضةنــدة َ
جهــان لــدةظ وي ثاريَزيــت.
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تایبهتمهندیێن

پهروهردهكاری
ـى بــاش بدةســتظة ناه َيــت ،ئةطــةر
ـى ثةروةدةكــر َىن يـ َ
 .١دل َوظــاين و نةرمــي؛ ف َيقــي و بةرهةمـ َ
ـورى
ـى كـ َ
ـى دالن بدةســتظة بينــي ،ئةظــة ئةقرةعـ َ
نةرمــي د طــةل نةبيــت ،داكــو ب دلؤظانيـ َ
ـى حةســةن و حوسـ َـن مــايض دكــةت ،و
حابســيية ،يـ َ
ـى ســةحدكةتة ث َيغةمبــةري  و ئــةو يـ َ
ـى دب َيذيــت :مــن دةه زارؤكـ َـن هةيــن ،هةتــا نوكــة مــن كةســةك ذ وان مــايض نةكريــة ،ئينــا
يـ َ
(
ـي ب خةلــي نةبــةت؛ دلؤظــاين ب وي ناه َيتةبــرن))
ـى دلؤظانيـ َ
ث َيغةمبــةري  طــؤت(( :يـ َ
ـى
ـةالمي خـ َ
ـودى لســةربن  -دب َيذيــت(( :كةسـ َـن دلؤظــان؛ خـ َ
 ،و  -ســةالت و سـ َ
ـودى دلؤظانيـ َ
ـي ب هــةوة
ـى ب خةلــي ئــةردي ببــةن؛ َ
ـى ل ئةســانان دلؤظانيـ َ
دى يـ َ
َىث دبــةت ،دلؤظانيـ َ
بــةت))().
 .٢ب َيهنفرةهــي و ل َيبؤريــن؛ و سـ
ـةروةرى مــة  طةهشــتبوو طوثيتــكا ظــى رِةوشــتي ،منوونــة ذى
َ
ـةرى
ـورى مالــي ظةطوهاســتي ،دبيَذيــت :ئــةز د طــةل ثيَغةمبـ َ
ـةيس كـ َ
ـى :ئــةوا ئةنـ َ
لســةر ظـ َ
ـنطي وي د ســتوير بــوون،
خـ َ
ـودى  دضــووم ،و عةبايــةكآ نةجـراين د بــةردا بــوو ،كــو بةرسـ َ
ـى ويظــة كيَشــا ،هةتــا مــن ســةحكرة
ظيَجــا ئةعرابيــةك طةهشــتآ و ئــةو ب دذواري ب عةبايـ َ
ـتويى ثيَغةمبــةري  كــو ذبــةر دذواريــا رِاكيَشــانآ ،لفــكا وي عةبايــي شــوينا خــوة
رِةخــآ سـ َ
يــا َىل دورســتكري و بجــه هيَــاي .ثــايش طــؤت :ئــةي موحةممــةد فةرمــا َىن بــدة وي مــا َيل ل
دةظ تــة هــةي هنــدةىكَ بدةنــة مــن ،ثيَغةمبــةر َ ىل زظــري و طرنــذى و فةرمانــدا هنــدةكآ
بدةنــآ().

ـى مــةزن كــةرةم دكــةت:
هةروةســا ذ وان تشـ َ
ـي ظــة :ل َيب َورينــة ،خودايـ َ
ـتي طريَدايــي ب ب َيهنفرةهيـ َ
[ ُخـ ِـذ الْ َع ْفـ َو َوأْ ُمـ ْر بِالْ ُعـ ْر ِف َوأَ ْعـر ِْض َعــنِ الْ َجا ِهلِـ َن] [األعـراف ،]199 :ئانكــو(( :ئـةى ث َيغةمبةر
وي يــا د شــيان دا بيــت ذ ِرةوشــت و كرياريَــن ضــاك ذ مرؤظــان
 تــو و ئوممةتــا خــوة َ -يــي ب زةحمــةت بيــت بــؤ وان ،دا ئــةو ذ
قةبويــل بكــةن ،و وى تشــتى ذ وان نةخــوازن َ
هــةوة نة ِرةظــن ،و تــو فةرمــا َين ب هــةر طؤتنــةكا بــاش و كارةيكَ جــوا َين هةبيــت بكــة ،و
تــو ثشــت بــدة هةظرِكييــا د طـةل نـةزان و ك َيــم فامــان)) ،و هةتاكــو ب َيهنفرةهــي بدةســتظة
ـدى كريــة ،د
وى ضةنـ َ
به َيــت؛ ث َيغةمبــةري  ئــةم هانداينــة كــو تــؤرة نةبــن ،و نةهــي ذ َ
فةرموودةيــا دورســتدا هاتيــة ،زةالمــةيك طؤتــة ث َيغةمبــةري  :شــرةتةىكَ ل مــن بكــة ،طؤتــآ:
((تــؤرة نةبــة)) ،و ضةنديــن جــارا دووبارةكــر و طــؤت(( :تــؤرة نةبــة)) ().
ـةدارى جــوان بكــةت،
 .٣ســةبر و هــةدار؛ و دظ َيــت ثــةروةردةكار خــوة ب رِة َوشــتآ ســةبر و هـ
َ
ارؤكــن خــوة ثــةروةردة دكــةت و وان
دةمــى ئــةو ز
و خــوة دويرب َيخيــت ذ لةزكــر َىن ،ل
َ
َ
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ـى بكــةت،
فـ َـر دكــةت ،و نابيــت ئــةو لـ َ
ـةزى ل دةركةفتنــا ئةنجامــان و بجــه هاتنــا مةرةمـ َ
ـتنى لــدةظ وي ثةيدابيــت ،و
ضونــي وي دةمــي َ
دى َىب هيظيبــوون و هةســتكرن ب شكةسـ َ
ظنطــى َىب خوارنــة.
ثــةروةردةكارى َىب هــةدار؛ وةيك ِريَ
َ
َ
 .٤دادثــةروةري؛ ضونــي ئةطــةر وي َىب ئةطــةرةىكَ رِؤهــن هةبيــت ،جوداهــي د ناظبــةرا
دى الوازبيــت و ثيَكخؤشــبوونا د ناظبــةرا هــةردوو
كةســةيك و ئيَــ َ
ى ديــدا كــر؛ كارتيَكــرن َ
َفيكارانــدا نامينيــت ،و هــةر تشــتةيكَ زومل و زؤرداري تيَــدا هةبيــت ،دآ كريَــت و خرابكــةت.
ـى رِاســتطؤ و دةســتثاك بيــت د ســةرةدةريكرنا خوة
 .٥دةســتثايك؛ ث َيدظيــة لســةر دادثــةروةري يـ َ
ـالؤخةتي ث َيغةمبةرانــن ،و ئــةو داخوازكــةرةكآ ســةرةكية،
د طــةل َفيكارانــدا ،دةســتثايك ذ سـ
َ
ـى
هةتاكــو كار ب ش ـ َيوةيةىكَ بــاش و ِريَــك و ث َيــك به َيتــة ئةنجامــدان ،و بطةهيتــة ئةنجامـ َ
خــوة و ســةربكةظيت.
خــودى بكــةت ،خــودآ دآ وي وةســا ب
ئــةوى تةقــوا
خــودى؛ ضونــي
 .٦تةقــوا و ترســا ذ
َ
َ
َ
ســةرئيَخيت ،كــو وي ض جــاران هــزر تيَــدا نةكربيــت ،ظيَجــا تةقــوا؛ هةظــا َىل ســةركةفتنآ،
داخوازيــي يــة د دونيــا و ئاخــرةىتَ دا.
ازيي ،ضاكبــوو َىن ،و بدةســتظة ئينانــا
َ
ســةرفةر َ

دى بــؤ خــؤدا َين وى ه َيتــة زظرانــدن،
ـودى نةبيــت ئــةو َ
( .٧ئيخــاص)؛ ضونــي ئةطــةر كار بــؤ خـ َ
ـى ذبــي خــوة زةحمةتــدان و مانديبــوو َىن.
و تشــتةك ذ َ
كارى وي ناطةهيتـ َ
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ثاشــةرؤذى،
يــى ضــاظ ظةكريبيــت بــؤ نوكــة و
 .٨زانــن (علــم)؛ ضونــي
َ
كــةىس زانــا َ
َ
دى َ
ئــةوى نوكةييــا خــوة بــةرزة دكــةت ،و ثاشــةرؤذا خــوة ذى خــراب دكــةت.
بةرؤظــاذى نــةزاين،
َ

ـى بؤ هاتية دةستنيشــانكرن؛
ـى ثــةروةردةكار هةمــي تشــتان ددانيتة وي جهـ َ
 .٩كاربنةجهــي؛ دةمـ َ
ـي ثةروةردةكــر َىن طةهيــت،
ـى وي كاري بدةســتظةه َيت ،و َ
وي دةمــي َ
دى ف َيقيـ َ
دى بةرهةمـ َ
ناخــى زارؤكيــدا بكــةت ،و د
جهــى خــوة د
ظ َيجــا ئــةرىكَ ثــةروةردةكاري ئةظةيــة ،ئــةو
َ
َ
ئاراســتةكرنا زارؤيك و ثةروةردةكرنــا ويــدا ب دةرفــةت وةربطريــت.

ـةوى بــاوةري
كارى ثةروةردةيــي؛ ثــةروةردة دانــةكا دةرؤين و رؤحييــة؛ و ئـ َ
 .١٠باوةريبــوون ب َ
()
ـورى دا َىن ث َيشــك َيش بكــةت .
ـي نةبيــت؛ ئــةو نةش ـ َيت ظــى جـ َ
ـى ضاالكيـ َ
ب ظـ َ
ـياني خــوة بــدةت ،دا
ـي ب ثيَشــظةبرنا هيَــز و شـ َ
 .١١ث َيشــظةبرن؛ دظيَــت ثــةروةردةكار طرنطيـ َ
ـى ثةروةردةيــي رِاببيــت.
ـتى دش ـيَت ب رِؤ َىل خــوة يـ َ
بطةهيتــة وي ئاسـ َ
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ستوینا ئێكێ:

باوهری ئینان ب خودێ...
ـودى كريــة ،ظ َيجا هــةر ض َيكرييــةكآ هةبيت؛
خؤرســتي و ئةقــل و شــةريعةيت ،ئامــاذة ب هةبوونــا خـ َ
ـاذى َىث دكــةت؛ ضونــي
ـةرى خــوة دئينيــت ،و ئةقــل ذى ئامـ َ
ـي ب ض َيكـ َ
ب خؤرســتييا خــوة باوةريـ َ
ث َيدظيــة ظــان بؤنــةوةران ض َيكــةرةك هةبيــت ،و هنديكــة شــةريعةتة؛ هةمــي ئايينـ َـن ئةســاين ،و
ـودى ضــوار تشــتان بخوةظــة دطريــت،
هةبوونــا ئافرانــدةري بنةجــه دكــةت .و بــاوةري ئينانــا ب خـ َ
ـى
ـى ئ َيـىَ :هةبوونــا خـ َ
ـي :بــاوةري ئينــان ب (ربوبيةتــا) وي ،كــو ئــةو خودايــة يـ َ
ـى دوويـ َ
ـودى ،يـ َ
يـ َ
يى :بــاوةري ئينــان
بؤنــةوةران دئافرينيــت و رِزقـ َ
ـى سـ َي َ
ـى وان ددةت و كاريَــن وان بريَظــة دبــةت ،يـ َ
ـوارى:
ـى ضـ َ
ب (ئولوهييةتــا) وي و تةوحيــدا وي ،و كــو ئــةوي ضــو شــةريك و هةظثشــك نينــن ،يـ َ
()
بــاوةري ئينــان ب نــاظ و سـ
ـي بــؤ وي بنةجــه و تةمــام دكــةن ،
َ
ـالؤخةتي وي ،ئةويَــن كةمــال و جوانيـ َ
دى ه َيتــة ثةروةردةكــرن لســةر
دى ظــان هــةر ضــوار تشــتان نيشــا زارؤيك دةيــن ،و ئــةو َ
ظ َيجــا َ
بناخةيــى
خــودى و ب مــةزن رِاطرتنــا وي و حةزذيَكرنــا وي ،و ئــةظ ســتوينة؛ بنيــات و
نياســينا
َ
َ
ـتويني دييــة.
سـ َ
بۆچی ئهم وان فێری حهزژێكرنا خودایێ مهزن بكهین؟!

ـى مــةزن ئــةم يـ َـن ذ نةبوونــآ ئيناينــة هةبوونــآ ،و ئافراندنــا مــة يــا رِاســتكري
 .١ضونــي خودايـ َ
ـى بســةر طةلــةك ض َيكريـ َـن خــوة ئ َيخســتي ،و باشــرين قةنجييــا د طــةل مــة
و قـ َ
ـةدرى مــة يـ َ
كــري  -كــو ئــةوذى ئيســامة  ، -ثــايش طةلــةك قةنجــي و نيعمةتـ َـن خــوة يـ َـن داينــة مــة ،ب َيــي
دى مــة بةتــة بةحةشــتآ؛ وةك
ـوزى ددةتــة مــة َ
ـى سـ َ
كــو ئــةم ذ هــةذى بــن ،و ثــايش ئــةو يـ َ
خةالتــةك بــؤ وان كرياريَــن مــة ئةنجامدايــن ،كــو ئــةو بخــوة ذى قةنجــي و دانــا وي بــوون،
ـى دكــةت.
ـى قةنجيـ َ
ـي هــةر ئــةوة يـ َ
ئانكــو دةســتث َيك و دومياهيـ َ
اييي دا ،و ئــةم
 .٢ضونــي ِريَزطرتــن و (هةيبــةت) ذ ظيــا َىن ذ دايــك دبــن ،د نه َينــي و ئاشــكةر َ
ـى خــوة بطــرن و (هةيبةتــا) وي
وى ضةنديَينــة زارؤكـ َـن مــة ِريَـ َ
ضةنــد د ث َيدظــي َ
ـزي ل خودايـ َ
ايى وي يــان ئــةظ
ـى كــو ثةيوةندييــا وان يــا ئاظاكــري بيــت لســةر ترســا ذ سـز َ
هةبيــت ،ل جهـ َ
دى ئــةو
ـى ذ ترسـ َـن جةهنةمــآ بيــت ،ظ َيجــا ئةطــةر ب ظــي ش ـ َيوةي بيــت؛ َ
ِريَزطرتنــة بتنـ َ
ثةرســتنا ئــةو ئةنجــام ددةن بــؤ وان بيتــة خوةشــيةكا رؤحــي ،و دآ د ناظــدا ذيــن و ئــةو دآ وان
ذ خةلةتيــان ثاريَزيــت.
يــى هــةردةم ســاخ و (زيَنــدي) و راوةســتيايي لســةر
 .٣ضونــي
خودايــى مــةزن؛ ئــةو زاتــة َ
َ
ـى هةروهــةر هــةي و
بريَظةبرنــا كاريَــن بةنيـ َـن خــوة بيَــي كةســةك وي رِابطريــت ،و ئــةوة يـ َ
ـي و نانظيــت،
َ
ـى ض نقروســك نائيَنـ َ
دى هةروهــةر مينيــت و ض جــاران نامريــت ،و ئــةوة يـ َ
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ـى وان دثاريَزيــت و ثــر
ـى د طــةل وان ل هــةر جهــةىكَ ئــةو َىل بــن ،و ئــةوة يـ َ
ظ َيجــا ئــةو يـ َ
ذ دايبابـ َـن وان ضاظديَرييــا وان دكــةت ،ظ َيجــا مــادةم هوســاية؛ طريَدانــا زارؤكان ب وي ظــة
ـى هــةي ،كــو
و حةزذيَكرنــا وي تشــتةكآ ث َيدظييــة ،داكــو بزانــن كــو وان ثشــتةظانةىكَ به َيــز يـ َ
ـى ثاقــذ و بلندبيــت ذ هةمــي ك َيامســيان .-
ئــةوذى خـ َ
ـودي يــة  -يـ َ
ـذى
دى لســةر نظيَـ َ
دى حــةز ذ قؤرئــا َىن ذى كــةن ،و َ
ـودى كــر؛ َ
 .٤ضونــي ئةطــةر وان حــةز ذ خـ َ
جوانيــى دكــةت؛ هــةر كارةىكَ
يــى جوانــة و حــةز ذ
د رذدبــن ،و ئةطــةر وان زاين
َ
َ
خــودى َ
كةســن تةوبــةكار و ثاقــذ
خــودى حــةز ذ
دى ئةنجامــدةن ،و ئةطــةر زاين
َ
جــوان هةبيــت َ
َ
ـودى دكــةن و تةقــوادار،..
ـتنى لســةر خـ َ
و قةنجيكــةرَ ،
خيكــةر ،هةداركيَــش ،و يـ َـن ثشتبةسـ َ
دى خــوة زةحمــةت دةن ،دا ظــان ســالؤخةتان لــدةظ خــوة ثةيدابكــةن ،ثيَخةمــةت
دكــةت؛ َ
()
رِازيبــوون و ظيانــا وي و بدةســتظةئينانا ثشــتةظانييا وي ،و بةرطريكرنــا ذ وي  ،و ئةطــةر وان
ـودى حــةز ذ مرؤظـ َـن خائــن ،كافــر ،خــوة مةزنكــةر ،تةعداكــةر ،زؤردار و خرابــكار
زاين؛ خـ َ
دى خــوة ذ ظــان ســالؤخةتان دةنةثــاش ،ئةظــةذى ذبــةر
ناكــةت ،هنــدي د شــياندا بيــت َ
ـودى و حــةزا بدةســتظةئينانا رازيبوونــا وي.
حةزذيَكرنــا خـ َ

دى
ـودى؛ ئانكــو هةســتث َيكرنا هةبوونــا وييــة د طــةل مــة ،ئةظــةذى َ
 .٥ضونــي حةزذيكرنــا خـ َ
ـى بكةيــن ،و نــة قةلــةق و
بيتــة ئةطــةر ئــةم هةســت ب ئارامــي و ثشرتاســتي و خوةرِاطريـ َ
ـى و لــةيش
دووديل بــؤ مــة ض َيدبيــت ،نــة ذى خــةم و كوظــان ،و ل ظـ َـرآ َ
دى ســامةتيا نةفـ َ
ذظــى:
نةخؤشــيي دةرؤين و طيــاين ،بةلــي ه َيشــتا طرنطــر ذى
بدةســت مةظــة ه َيــت ،ذ
َ
َ
()
ســامةتيية ذ طونــةه و تاوانــان .
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ـي مــرؤظ تـ َ ِ
ـرا بضيتــة ذؤر بــؤ ضاندنــا بابةتـ َـن ئيــاين لــدةظ زارؤيك؛
ـى ئيَكانــة يـ َ
 .١دةرطةهـ َ
دى ثشتبةســتنآ لســةر هةســتان كةيــن؛
ـى هةســتثيَكر َىن يــة (حــي) ،ئانكــو :ئــةم َ
دةرطةهـ َ
دميةنــن
دى بــؤ خــوة مفــاي ذ
كــةرى وي ظــة ،ظيَجــا َ
َ
َ
بــؤ بهيَزكرنــا باوةريــا زارؤيك ب ضيَ
دى زارؤيك
رسؤشــتى يـ َـن دةوروبةريَــن وي وةرطريــن  -وةيك :رؤذ ،بــاران ،بــا  ، -و ب ِريَــكا وان َ
دى وي هاندةيــن ئــةو
ـى هــةي ،ظــي طــةردووين ب ريَظةدبــةت ،و َ
َفيكةيــن كــو ضيَكــةرةك يـ َ
ثرســيارا بكــةت() ،و دآ ثيَكــوالن كةيــن؛ بةرضاظكــةكا ئيــاين بكةينــة بــةر ضاظـ َـن زارؤكان،
ـودى ببينــن ،د هــةر تشــتةكآ ئــةو رشِؤظــة دكــةن و
وةســا كــو بشـ َـن بةلطةيـ َـن هةبوونــا خـ َ
ـودى
ـياني خـ َ
ـؤيي زانســتيدا دخوينــن() ،ظيَجــا َ
ل ئاسـ َ
دى هةمــي بزاظـ َـن خــوة كةيــن ،دا شـ َ
يـ َـن ثــةردةد ِر و كاريَــن وي يـ َـن جــوان و ِريَــك و ثيَــك بةرضــاظ بكةيــن ،وةيك وآ ِريَنيشــاندانا
ـى مــةزن كــةرةم دكــةت[ :فَلْيَ ْنظُـ ِر
خودايــي بــؤ ســةحكرنا دةســتثيَكا ئافرندنــا مرؤظــي ،خودايـ َ
ِْ
ـي ب رِابوونــا ثشــتى
ـي باوةرييـ َ
الن َْســا ُن ِمـ َّم ُخلِـ َـق] [الطــارق ،]5 :ئانكــو(( :ظيَجــا ئـةو مرؤظـ َ
ري خــوة بــدةيتَ كا َين ئـةو ذ ض هاتييـة ئافرانــدن؟)) ،هةروةســا كــةرةم
مــر َين نةئينــت بــا بـة َ
ـرونَ] [الذاريــات ،]21 :ئانكــو(( :د ئافراندنــا نةفسـ َـن ه ـةوة
دكــةتَ [ :و ِف أَنْف ُِس ـ ُك ْم أَفَـ َـا تُبْـ ِ ُ
ذي َيب ئاطــةه بووينــة ،و
ب خــوة دا نيشــان ل ســةر شــيانا
ري هويــن َ
خــودي هةنــة ،ئــة َ
َ
ذي وةرناطــرن؟)) ،هةروةســا ســةحكرنا خارنــا مرؤظــي و كا
هويــن نابينــن ووجـةيكَ بــؤ خــوة َ
ـودى كــةرةم دكــةت[ :فَلْيَ ْنظُ ـ ِر
ـودى ئــةو ب ضةنديــن قوناغــان ئينايــة هةبوونــآ ،خـ َ
ضــاوا خـ َ
ِْ
الن َْســا ُن إِ َل طَ َعا ِمـ ِه] [عبــس ،]24 :ئانكــو(( :ظيَجــا بــا مــرؤظ هــزرا خــوة بكـةت :كانــآ خــودآ
ـودي ب
ـياني خـ َ
ضــاوا ئــةو خــوارن دايـة يــا ئــةو خــوة َىث رِادطريــت؟)) ،هةروةســا دياركرنــا شـ َ
ِريَــكا تةماشــةكرنا د ضيَكريـ َـن وي دا؛ ئةويَــن دبنــة بةلطــة لســةر هةبوونــا وي ،هــةروةيك د
ـودى دا هــايت[ :أَفَـ َـا يَ ْنظُـ ُرو َن إِ َل ْ ِ
ـت *
السـ َـا ِء كَيْـ َـف ُر ِف َعـ ْ
ال ِبــلِ كَيْـ َـف ُخلِ َقـ ْ
طؤتنــا خـ َ
ـت * َوإِ َل َّ
َ
ـت * َوإِ َل ْال ْر ِض كَيْـ َـف ُسـ ِ
ري
َوإِ َل الْ ِجبَــا ِل كَيْـ َـف ن ُِصبَـ ْ
ـط َح ْت] [الغاشــية ،]20 - 17 :ئانكــو(( :ئـة َ
ـي عةجيَــب
ري خــوة نادةن ـة حيَشـ َ
مــا كافريَــن درةوثيَك ـةر ب ـة َ
ـري :ضــاوا ئ ـةو ب ظــى ِرةنطـ َ
ـي جــوان هاتييــة بلندكــرن * و ضيــا ضــاوا
هاتيي ـة ئافرانــدن؟ * ئةســان ضــاوا ب ظــي رِةنطـ َ
هاتينــة ضكالنــدن ،ظيَجــا ئــةرد ب وان هاتييــة رِاطرتــن؟ * و ئــةرد ضــاوا هاتييــة رِائيَخســن و
خوةشــكرن)) ،د شــياندا هةيــة ظــان رِامانـ َـن مــةزن و ئــةوا د نــاظ وانــدا هــةي ذ جوانييــا د
ئافرانــد َىن و مةزناهييــا ضيَكــةري و كاربنةجهيــا وي دا؛ نيَزيــي بريدانكـ َـن زارؤكان بكةيــن ب
ذيـ َـن وان يـ َـن جــودا ،ب ِريَــكا ظــان ِريَــك و ئاالظـ َـن نــوي و رؤهنكــةر و جوراوجــور ،و ب ِريَــكا
ثيَشــكةفنت و ئامريةتـ َـن نــوي و ســةردةم() ،و زارؤك ب خؤرســتييا خــوة ،دآ حــةز ذ هــةر زاتــةيك
ـتي مــةزن بــؤ ب ئافرانديــن و بندةســت كريــن.
ـى ئــةظ تشـ َ
كــةت ،يـ َ
ئامــاذى ددةنــة ســةر
يــن
يــن تــازة ،و
ناظــن
فــري
َ
َ
ســالؤخةتي وي َ
َ
خــودى َ
َ
 .٢ئــةم زارؤيك َ
ـةوي دلؤظانيــا
ـى مــةزن؛ (رةحــان و رةحيم)ــــة ئـ َ
ـى بكةيــن ،ظ َيجــا خودايـ َ
تةمامــةيت و جوانيـ َ
ـةوى ل طؤنــةه و خةلةتييــان دبؤريــت ،و
وي هةمــي تشــت ظةطرتــن ،و ئــةو (عةفو)ــــوة؛ ئـ َ
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ـى كومكــري ،و
ئــةو (غةفور)ــــة؛ ئـ َ
ـةوى ثةضنتــا طؤنةهــان و ب ســتارةكرنا وان د طــةل ل َيبؤرينـ َ
ذى به َيتةكــرن و َيب ئةطــةر ددةت ،و ئــةو (هادي)ــــية؛
ـةوى ب َيــي داخــواز َ
ئــةو (كةريم)ــــة؛ ئـ َ
ـةوى
ـةرى بةنيـ َـن خــوة ددةتــة هةمــي كاريَــن بــاش و مفــادار ،و ئــةو (وةدود)ــــة؛ ئـ َ
ـةوى بـ َ
ئـ َ
ذى دكــةن و ئــةو ذى حــةز ذ بةنيـ َـن خــوة دكــةت ،ظ َيجــا دةمــآ تــة ب ظــي
بةنيـ َـن وي حــةز َ
()
ـودى .
ش ـ َيوةي زارؤك َفيكــر؛ َيب طؤمــان ئةظــة دآ بيتــة هاريــكار لســةر حةزذيَكرنــا خـ َ
 .٣ثيَدظيــة ئــةم خــوة دويربيَخــن ذ طؤتنــا :ئةطــةر تــؤ طوهداريــا طؤتنــا مــن نةكــةي؛ خــودآ دآ
ايى وي
تــة س ـزا دةت ،ضونــي جوداهــي يــا هــةي د ناظبــةرا َفيكرنــا زارؤيك كــو خـ َ
ـودى س ـز َ
ـى ذ بــن فةرمانــا وي دةردكةظيــت و طؤنةهــان دكــةت ،و د ناظبــةرا وآ كــو تــؤ
كــةيس ددةت يـ َ
ـدى طةفــا
ـي ضةنـ َ
ايي خـ َ
ـودى ب طوهداريكرنــا خوةظــة طريَبــدةي ،و تــؤ ب ظـ َ
هــةردةم سـز َ
ل وي بكــةي ،ئةظــا هةنــآ دآ بيتــة ِريَطــر كــو زارؤكآ تــة ب شـيَوةيةكآ كويرتــر هــزر د هيَــز و
ـودى دا بكــةت ،و نابيــت ئــةم بــؤ ثةروةردةكرنــا زارؤيك ثشتبةســتنآ لســةر
شــيان و مةزناهيــا خـ َ
ـودى و ب
ـودى بكةيــن ،بةلــي دظيَــت ئــةم وي فـ َـري حةزذيَكرنــا خـ َ
ايى خـ َ
طةفكرنــا وي ب سـز َ
()
ـودى ثــال
مــةزن رِاطرتنــا وي و قةدرطرتنــا وي بكةيــن  ،ظيَجــا نابيــت ئــةم ضــو تشــتان بــؤ خـ َ
ـى مــةزن و َىب كيَــايس.
ـى كــو كارتيَكــر َىن ل ديتنــا زارؤيك دكــةت بةرامبــةري خودايـ َ
بدةيــن يـ َ

فةريزةيــن دي ذى،
وي
دةمــى زارؤك دبينيــت
ــذى دكــةن ،و ذبــي َ
يــي نظ َي َ
َ
َ
دايبابــن وي َ
َ
.٤
ـةرى ظــي
ـ
ئةط
ا
ر
ـيا
ـ
ثرس
ان
ر
ـا
ـ
ج
ـةك
ـ
طةل
ـةو
ـ
ئ
ـاش؛
ـ
ث
ـة
ـ
ددةن
ام
ر
ـة
ـ
ح
يك
َ
ـتة
ـ
تش
ذ
ـوة
ـ
خ
ـى
ـ
ي
ـان
ـ
ي
َ
َ
خــودى
ظيانــا
بةحســكرنا
دايبابــان
وان
بةرســظا
دظيــة
ي
ث
دةمــي
وي
جــا
ي
ظ
دكــةت،
كاري
َ
َ
َ
جــورى
دى ضيتــة دبــن
َ
و طوهداريكرنــا وي د نــاظ خــوةدا هةلبطريــت ،ظ َيجــا ئةظــة َ
دى ضــاظ ل
ـى مــةزن؛ ضونــي زارؤك َ
ثةروةردةركرنــا ب ِريَــكا ضاظل َيكــري لســةر ظيانــا خودايـ َ
دايبابـ َـن خــوة كــةت ،و هةروةســا ذ وان كاريَــن ظيــا َىن د دلـ َـن زارؤكانــدا دضينيــت :ئةظةيــة
يــن تةقــوادار
خــودى ت َيــدا بــؤ
ئــةم بــؤ بةحســآ بةحةشــتآ بكةيــن ،و ئــةوا
َ
بةنيــن خــوة َ
َ
قةنجيــن هةروهــةر و َىب دومياهيــك.
بةرهةظكــري ،ذ
َ
 .٥ئةطــةر زارؤك طةهشــتة ذيــةيك د رِامانــا فــةرايت و فةريزةيــان بطةهيــت ،وي دةمــي ئــةو
ـى مــةزن و دلؤظانــكار
َ
دى هيَتــة َفيكــرن كــو ئــةظ حةزذيَكرنــة ذى فــةرزة ،ضونــي خودايـ َ
ـى بســةر
ـي داي ،و ئــةم يـ َ
ـى مــة يـ َ
ئــةم يـ َـن ئافرانديــن و ئــةم َىب كيَــايس يـ َـن ضيَكريــن ،و رزقـ َ
()
طةلــةك ضيَكريـ َـن خــوة ئيَخســتني ،و قةنجيــا ئيســامآ يــا د طــةل مــة كــري  ،و دآ نيشــا زارؤيك
ـودى يـ َـن د طــةل مــة كريــن،
دةيــن كــو هةمــي نيعمــةت و قةنجيـ َـن ل دةوروبةريَــن مــة ،خـ َ
ـرى ذيَكــةت؟ و
دى داخــوازا ثـ َ
ـودى كــةت و َ
دى ضــاوا سوثاســيا خـ َ
دى نيشــا وي دةيــن :كا َ
و َ
()
بةحســكرنا ظــان قةنجيــان هانــدةرة بــؤ ظيــان و حةزذيَكــر َىن .
ـودى و
 .٦دآ وان ئاالظــان نيشــا وي دةيــن ،يـ َـن دبنــة هاريــكار لســةر ب دةســتظةئينانا ظيانــا خـ َ
ـةرى وي ،ذ طؤتــن و كريــار و كاودانــان().
ظيانــا ث َيغةمبـ َ
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پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ

ستوینا دووێ:

باوهری ئینان ب فریشتهیان...
بــاوةري ئينــان ب فريشــتةيان ظــان
تشــتان بخوةظــة دطريــت :بــاوةري
ئينــان ب هةبوونــا وان ،بــاوةري ئينــان
يــن مــة ناظــآ وي زاين ،و ئــةو
ب وان َ
يــن لــدور وان
دةنطؤباســن دورســت َ
َ
و ظيانــا وان هاتينــة ظةط َوهاســن ،و ذ
طرنطرتيــن رِامانـ َـن ثةروةردةيــي؛ ئةويَــن
ـى زارؤكيــدا به َينــة ضانــدن
ث َيدظيــة د ناخـ َ
بةرامبــةري فريشــتةيان ،ئةظةنــة:

ـي هاتينــة ئافرانــدن ،عائيشــة
ـي ذ رِؤناهيـ َ
 .١ئــةم نيشــا وان بدةيــن كــو ئــةو هنــدةك ض َيكرينــة ،يـ َ
ـودى  طــؤت« :خلقــت املالئكــة من
ـةرى خـ َ
ـى َىث ببــةت  -دب َيذيــت :ث َيغةمبـ َ
 خـ َـودى دلؤظانيـ َ
()
نــور ،وخلــق الجــان مــن مــارج مــن نــار ،وخلــق آدم مــا وصــف لكــم»  ،ئانكــو (( :فريشــتة
ـى ذ طؤرييــا ئاطــري هاتينــة ئافرانــدن ،و
ـي هاتينــة ئافرانــدن ،و ئةجنــة ذى يـ َ
ـي ذ رِؤناهيـ َ
يـ َ
ـى مــن بــؤ هــةوة ســالؤخةت كــري)) .و لدةمــآ
ـى ذ وي تشــتي هاتيــة ئافرانــدن ،يـ َ
ئــادةم ذى يـ َ
تــؤ فريشــتةيان بــؤ زارؤيك ســالؤخةت دكــةي؛ بتنــآ ســالؤخةتكرنةكا طشــتي و كــورت بــؤ وان
ـي ئافرانــد َىن و رسؤشــتآ ويَــدا.
بكــة ،و نةضــة دنــاظ بةرفرةهيـ َـن ظـ َ
ـتةيي ناظـ َـن وان هاتــن نيشــا زارؤكان بدةيــن ،وةيك :جربيــل؛ كــو ئــةو ذى
 .٢ئــةم ناظـ َـن وان فريشـ َ
ـى قؤرئــان ئينايــة خــوار ،و ميكائيــل؛
ئةمــن و دةســتثاكآ فريشــتةيانة و ســةرؤكآ وانــة و ئــةوة يـ َ
ـى هاتيــة رِاســثارتن ب
كــو ئــةوذى هاتيــة رِاســثارتن ب ئينانــة خــوارا بارانــآ ،و ئيرسافيــل؛ ئــةو يـ َ
ـى
ـى .و ئــةم نيشــا وان بدةيــن كــو هنــدةك فريشــتة يـ َـن هةيــن؛ عةرشــآ خـ َ
ـودى يـ َ
ثفكرنــا بؤقـ َ
هةلطــريت ،و هنــدةك هةنــة دنظيســن ،و هندةكـ َـن دي هةنــة؛ شــو َىل وان ثاراســتنة ،و ذبــي وان.
 .٣ئــةم بــؤ وان دياربكةيــن كــو هذمــارا وان طةلــةك يــا مةزنــة ،و ذبــي خــودآ كةســةك هذمــارا
وان نزانيــت ،و ئــةو هنــدةك ضيَكرينــة يـ َـن لســةر وي رسؤشــتى هاتينــة ئافرانــدن ،كــو ثةرســتنا
ـى رِاســثارتيية ب ئةركةكيظــة ،و
خـ َ
ـودى بكــةن و فةرمانــان بجهبينــن ،و هــةر فريشــتةيةك يـ َ
ـي َىث بكــةت.
ـي بكــةت و ثيَطرييـ َ
دظيَــت جيَبةجـ َ
ـى زارؤيك دا بضينــن كــو فريشــتة تــؤيش طؤنةهــان نابــن و (د مةعســومن)؛
 .٤ث َيدظيــة ئــةم د ناخـ َ
ـودى دكــةن و سســت و خــاظ و ب َيـزار نابــن ،و خــوة مــةزن ناكــةن،
ئــةو بــةردةوام ثةرســتنا خـ َ
و ئــةو حــةز ذ بــاوةرداران دكــةن و وان بســةر دئ َيخــن و دوعــا بــؤ وان دكــةن و وان د ثاريَــزن،
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ئــةو ئامــادةي ديوانـ َـن زكــري دبــن و دويظضوونــا وان كــةن.

 .٥دظيَــت ئــةم ظيانــا فريشــتةيان لــدةظ زارؤيك ثةيــدا بكةيــن ،ئةظــةذى ب ِريَــكا تيَطةهاندنــا وان
ـيي ،و رسؤشــتآ طرنطيثيَدان و رذديــا وان بةرامبــةري بــاوةرداران ،ضونيك
ـى باشـ َ
بــؤ رسؤشــتآ وان يـ َ
ئةظــة دآ رؤحــا (وةالئــآ) و ظيــا َىن ثةيداكــةت ،بةرامبــةري ظــان ضيَكريـ َـن ثــرؤز و قةنــج؛ ذبةركو
ـي
ئــةو (تةســبيح) و داخــوازا طؤنــةه ذيَــرن و دوعايــان بــؤ بــاوةرداران دكــةن ،و ئــةو مزطينيـ َ
طــن خــوةش ددةنــة وان باوةرداريَــن خوةرِاطــر ،لســةر ِريَــكا رِاســت ب
ب
مي َ
بةحةشــتى و َ
َ
ـي و كاريَــن بــاش ،و ئــةو ســةلةواتان ددةنــة ســةر بــاوةرداران ،و بــاوةرداران ب
ئينانــا باوةريـ َ
()
ـودى وان
ســةردئيَخن و وان موكــوم دكــةن  ،و ئــةو ثاريَزطــارن لســةر كرياريَــن وان ،ضونــي خـ َ
ـن يَ َديْـ ِه
ـى مــةزن كــةرةم دكــةت[ :لَـ ُه ُم َع ِّقبَــاتٌ ِمـ ْن بَـ ْ ِ
فريَدكــةت بــؤ ثاراســتنا بةنييــان ،خودايـ َ
َو ِمـ ْن َخلْ ِفـ ِه يَ ْح َفظُونَـ ُه ِمـ ْن أَ ْمـ ِر اللَّـ ِه] [الرعــد ،]11 :ئانكــو(( :خــودآ هنــدةك فريشــتة هةنــة ل
دويــظ ئيَــك ب ســةر مرؤظــي دا دئـ َـن ،ل بــةر دةســتآ وى و ل ثشــت وي ،ئــةو ب فةرمانــا خــودآ
وي دثاريَــزن و كرياريَــن وي يـ َـن بــاش و خـراب د هةذمـ َـرن)).

ـةدرى وان بطريــن ،ضونــي ئــةو
 .٦بــاوةري ئينــان ب وان؛ وآ ضةنــدآ فةردكــةت ئــةم ريَــز و قـ َ
ـودى فةرمــا َىن َىث ل وان
ـتى خـ َ
هنــدةك بةنيـ َـن خـ َ
ـودى يـ َـن ِريَزل َيطــريت و ب قــةدرن ،ئــةو تشـ َ
وي دكــةن يــا فةرمــان َىث ل وان هاتيةكــرن ،و دظ َيــت ئــةم
ـى ناكــةن ،و َ
دكــةت؛ ئــةو َىب ئةمريـ َ
ـالؤخةتي نــة ذ هــةذى وان.
وان ثاقــذ رِابطريــن ذ وان سـ
َ
 .٧دظيَــت ئــةم زارؤيك هانبدةيــن لســةر ثاقذيــا تايبــةت ب مرؤظيظــة ،ذبةركــو فريشــتة ب
كــورى عةبدولالهــي ذ ثيَغةمبــةرى 
جابــرى
يــى مــرؤظ َىث دئيَشــن،
َ
َ
وي تشــتي دئيَشــن َ
َ
َ
ِ
ِ
ـوم (وقـ َ
كل البصـ َـل
ـال مـ َّر ًة مــن أ َ
ظةدطوهيَزيــت كــو طؤتيــة« :مــن أ َ
كل مــن هـذه ال َبقلـة ،ال ُّثـ ِ
()
ِ
ِ
وال ُّثــو َم والك ـ َّر َ
َ
اث)؛ فــا يق َربَ ـ َّن مســجدَ نا؛ فــإنَّ املالئك ـة تتــأ َّذى مـ َّـا يتــأ َّذى منــهُ بنــو آ َد َم» ،
ـةىس ســر خواربيــت (و جــارةكآ طــؤت :هــةر كةســآ ثيظــاز ،ســر ،قــوراد
ئانكــو (( :هــةر كـ َ
ـى
خواربيــت)؛ بــا نيَزيــي مزطةفتــا مــة نةبيــت ،ضونــي فريشــتة ب وي تشــتي دئيَشــن يـ َ
مــرؤظ َىث دئيَشــن)).
 .٨د هةبوونــا فريشــتةيان و بــاوةري ئينانــا ب وان طةلــةك حيكمــةت هةنــة ،ذ وان ذى :دا
ـودى و مةزناهيــا شــيانا وي و حيكمةتــا وي يــا جــوان و كاربنةجــه
مــرؤظ بةرفرةهييــا زانينــا خـ َ
تةناهيــي بكــةت؛ ذبةركــو دآ زانيــت
مرؤظــى موســلامن هةســت ب
بزانيــت .و ذ وان :دا
َ
َ
()
ـى وي دثاريَــزن و بســةردئ َيخن .
هنــدةك ســةرباز هةنــة ب فةرمانــا خـ َ
ـودى يـ َ
ـي ضيَكــر َىن و ئينانــة هةبوونــآ و ضاظديَريكرنــآ ظــة ،وي
 .٩ثةيوةنديــا فريشــتةيان ب مةظــة؛ ذ اليـ َ
ـى هــةي ،و وآ
ـى خــوة يـ َ
ـى طرنطــة و بهايـ َ
هةســتي لــدةظ مرؤظــي ثةيــدا دكــةت ،كــو ئــةو يـ َ
ـدى مــرؤظ
ـى ضةنـ َ
هـ َ
ـى كيَــم و َىب بهايــة ،ظيَجــا ب ظـ َ
ـزرى رِةد دكــةت ،ئــةوا دبيَذيــت مــرؤظ يـ َ
دى بزاظــان كــةت كــو خــوة زةحمــةت بــدةت ،ثيَخةمــةت
ـى نةفســا خــوة زانيــت ،و َ
دآ بهايـ َ
()
ـى ثيَدظيــة ئــةو َىث رِاببيــت .
رِابوونــا ب وي رِؤ َىل مــةزن يـ َ

61

پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ

ستوینا سێیێ:

باوهری ئینان ب پهرتووكان...
باوةري ئينان ب ثةرتووكان؛ ظان تشتان بخوةظة دطريت:

ـودى هاتينــة خــوار،
ـى بينيــت كــو هنــدةك ثةرتــووك هةنــة؛ ذ دةظ خـ َ
 .١دظ َيــت زارؤك باوةريـ َ
ـودى يــا مةزنــة لســةر بةنيـ َـن وي ،ضونــي هــةر طــةل و مللةتــةيك؛
ئةظــةذى ذ دلؤظانيــا خـ َ
بــةرى وان بدةتــة ِريَــكا رِاســت ،ب وان شــةريعةت و
ثةرتووكــةك يــا بــؤ ئينايــة خــوار ،دا
َ
دى بــؤ زارؤيك ه َيتــة رؤهنكــرن كــو ئينانــة خــوارا ثةرتــووكان
برياريَــن د طــةل وان د طؤنجــن ،و َ
ـودى و ئاخــرةت و بــايش و خ ـرايب يـ َـن بــؤ مــة
قةنجيــةكا مةزنــة؛ ضونــي وان ثةرتــووكان ،خـ َ
دايــة نياســن.

باوةريــى َىث بينــن،
ناظــن وان زاين؛ رِاســت دةربيَخــن و
ثةرتووكــن مــة
 .٢دظيَــت ئــةم وان
َ
َ
َ
وةيك موســحةفا ئيرباهيمــى ،و تةوراتــآ ئــةوا بــؤ موســاي  هاتيــة خــوار ،و زةبــؤرآ ئــةوا بــؤ
ى ئــةوا بــؤ عيســاي  هاتيــة خــوار ،و قؤرئانــآ؛ ئــةوا بــؤ
داوودي  هاتيــة خــوار ،و ئنجي ـ َ
موحةممــةدي  هاتيــة خــوار.
 .٣ئــةظ ثةرتووكــة؛ ئ َيــك يــا دي رِاســت دةردئ َيخيــت و نةكــو درِةو دةرب َيخيــت ،و ض هةظــدذى
ـن يَ َديْ ـ ِه ِم ـ َن
ـودى كــةرةم دكــةتُ [ :م َص ِّدقًــا لِـ َـا بَـ ْ َ
و بةرهةنطــاري د ناظبــةرا وانــدا نينــة ،خـ َ
ـاهدةييي ل ســةر
ـاب] [املائــدة ،]48 :ئانكــو(( :هنــدي تشــتةكآ ت َيــدا هــةي حةقييــة شـ
الْ ِكتَـ ِ
َ
ـودي يــة)).
رِاســتطؤييا وان ثةرتووكـ َـن بــةري خــوة ددةت و كــو ئــةو ذ نــك خـ َ
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 .٤دظيَــت ئــةم بــؤ زارؤيك دياربكةيــن كــو دظيَــت وان دةنطؤباسـ َـن دورســت يـ َـن دنــاظ ظــان
ثةرتووكانــدا هاتــن ب رِاســت دةربيَخيــت ،و ئــةم نيشــا زارؤيك بدةيــن كــو ثةرتووكـ َـن ئةســاين
ـى د دةمــويك و تايبــةت بــوون ،ب خةلــكآ زةمانــآ
طوهؤريــن يــا كةفتيــة تيَــدا ،ضونــي ئــةو بتنـ َ
ـودى كةفالةتــا ثاراســتنا وآ نةكريــة وةيك قؤرئــا َىن.
خوةظــة ،و خـ َ

ـايي قؤرئا َىن
 .٥بــاوةري ئينــان كــو قؤرئــان نةســخا ثةرتؤكـ َـن بــةري خــوة دكــةت ،و كاركــرن ب ياسـ َ
ـي بكةيــن و
فــةرزةكآ ث َيدظييــة هةتــا رؤذا قيامــة َىت ،ظ َيجــا ث َيدظيــة ئــةم فةرمانـ َـن َ
وي ج َيبةجـ َ
وى حــةرام كريــن؛ حــةرام بكةيــن ،و ئــةو
ـتي َ
خــوة ذ نةهيـ َـن َ
وى دويرب َيخــن ،و ئــةم وان تشـ َ
وى يـ َـن موحكــةم بكةيــن ،و
وى حــةالل كريــن؛ حــةالل بكةيــن ،و ئــةم كار ب ئايةتـ َـن َ
ـتي َ
تشـ َ
()
()
وى برِاوةســتني .
ـانداني َ
ـي ب ئايةتـ َـن موتةشــابيه بينــن ،و ل دةظ تؤخيــب و نيشـ َ
باوةريـ َ

يــن دضنــة د بــن
و ذ وان
بابةتــن طرنــط َ
َ
دةرطةهــى بــاوةري ئينانــا ب ثةرتووكانظــة:
َ
بابــةىتَ ثيَدانــة ذبةركرنــا قؤرئــا َىن يــة بــؤ زارؤيك،
هــةر ذ زارؤكينييــا وي ،و ذبةركرنــا قؤرئانــا ثريؤز؛
زيرةكيــي
ضاالكيــن طةشــةثيَدانا
ذ طرنطرتيــن
َ
َ
دهيَتــة هذمارتــن لــدةظ زارؤيك ،ئةطــةر ب
بــايش هاتــة بكارئينــان و ثــةروةردةكار شــيا
ناخــى زارؤكيــدا بذينيــت،
كةشــةكآ قؤرئانــآ د
َ
ظيَجــا قؤرئانــا ثــرؤز طــازي مــة دكــةت ئــةم
هــزرا خــوة د ئافراندنــا ئــةرد و ئةســانان
دا بكةيــن ،هةروةســا ئافراندنــا مرؤظــي ،و
ـتي ل دوريَــن مــة ،..دا باوةريــا
ئافراندنــا وان تشـ َ
مــة تةمــام ببيــت و زانــن و كريــار تيَكــةيل
هةظــدوو بــن ،ئةظجــا ذبةركرنــا قؤرئانــا ثــرؤز
وي و نياســينا وآ؛ مرؤظــي
و تيَطةهشــتنا رِامانـ َـن َ
()
ـي ،
دطةهينيتــة قوناغــةكا ثيَشــكةفتي ذ زيرةكييـ َ
كا ضــاوا ئــةو دآ ئةزمانــآ زارؤيك ذى رِائينيــت
لســةر ئاخفتنــةكا رِةوان و زةالل ،ئةظــةذى
ب ِريَــكا رِاســتكرنا ئةزمــا َىن وي ب خواندنــا
هةســتي ئيــاين
قؤرئــا َىن و تةجويــدا وآ ،و دآ
َ
ذي (ئةويَــن ب كرياريَــن ديل دهيَنــة ناظكــرن)
هيَنــة ثةروةردةكــرن  -ذ تــرس و ملكــةيض و
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خوةشــكاندن و حــةز و نةرمبوونــا ديل و هةســتان  ،-و دآ زارؤك ه َيتــة
وى ،د
ـانداني قؤرئانــا ثــرؤز و تؤرةيـ َـن َ
رِائينــان لســةر كارث َيكرنــا ِريَنيشـ َ
هــةر بياظــةيك ذ بياظـ َـن ذيانــا وي يـ َـن رؤذانــة دا ،و دآ زارؤك ه َيتــة
ـتي بلنــد ،و هةروةســا ذ
ثةروةردةكــرن لســةر ذيانــا رِاســتةرِآ و رِةوشـ َ
ـدى :ئــةو خـ َـرا مةزنــة يــا ذ ئامادةبــوون و كومبوونــا
ـى ضةنـ َ
مفايـ َـن ظـ َ
()
ـودى بدةســت ويظــة ده َيــت. ،
وان ل بازنةيـ َـن ذبةركرنــآ ،ذ دةظ خـ َ
چاوا دێ ح هزا ژبهركرنا قورئانێ ل دهڤ زارۆكی پهیداكهین؟

ـيي ذبةركرنــا وآ و خاندنا
َ .١
ـيي قؤرئــا َىن بــؤ دياركةيــن؛ باشـ َ
دى باشـ َ
وآ و َفيكرنــا وآ و كاركرنــا ب وآ ،وةيك طؤتنــا ث َيغةمبــةري :
«اقــرءوا القــرآن فإنَّــه يــأيت يــوم القيامــة شــفي ًعا ألصحابــه»()،
ئانكــو(( :قؤرئانــآ بخوينــن؛ ضونــي رؤذا قيامةتــآ ئــةو دآ بيتــة
مةهــدةريض بــؤ خؤدانــآ خــوة)) ،طؤتنــا وي « :يقــال
لصاحــب القــرآن اقــرأ وارتــق ورتــل كــا كنــت ترتــل يف الدُّ نيــا
فــإنَّ منزلتــك عنــد آخــر آيــة تقــرأ بهــا»() ،ئانكــو(( :ل رؤذا
قيامةتــآ دآ ه َيتــة طؤتــن بــؤ كةســآ قؤرئــان ذبةركــري؛ بخوينــة
و بلندبــة و دةنطــآ خــوة َىث خــوةش بكــة و ب تةرتيــل بخوينــة،
دونيايــى دا ب تةرتيــل د خوانــد ،بزانــة كــو
هــةروةيك تــة د
َ
ـى ل وي
ـى تــة يـ َ
دومياهيــك ئايةتــا تــؤ د خوينــي؛ ثلــة و جهـ َ
جهــي)) ،و طؤتنــا وي « :مثــل املؤمــن الــذي يقــرأ القــرآن
كمثــل األترجــة ،ريحهــا طيــب وطعمهــا طيــب ،ومثــل املؤمــن
الــذي ال يقــرأ القــرآن كمثــل التمــرة ،ال ريــح لهــا وطعمهــا
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
بـ
ـي يــة() ،ب َيهنا
َ
ـاوةردارى قؤرئــا َىن دخوينيــت؛ وةيك مةتــةال ترنجـ َ
ـاوةرداري
وآ يــا خوةشــة و تامــا وآ ذى يــا خوةشــة ،مةتــةال وي بـ
َ
قؤرئــا َىن ناخوينيــت ،وةيك مةتــةال خورمــآ يــة ،ب َيهــن نينــة بــة َىل
ـى) قؤرئــا َىن
ـى (مونافقـ َ
تامــا وآ يــا خوةشــة ،مةتــةال وي دورِوييـ َ
دخوينيــت ،وةيك مةتــةال رحــا َىن يــة ،ب َيهنــا وآ يــا خوةشــة و
ـى قؤرئــا َىن ناخوينيــت،
تامــا وآ يــا تةعلــة ،مةتــةال وي دورِوييـ َ
ذى ناهـ َـن و تامــا وآ
وةيك مةتــةال ثةتريشــؤكآ() يــة ،ض ب َيهــن َ
ذى يــا تةعلــة) .و طؤتنــا وي « :خريكــم َم ـ ْن تعلَّــم القــرآن
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()
ـى خــوة فـ َـر َى قؤرئــا َىن
وعلَّمــه»  ،ئانكــو(( :باشــرين كــةس ذ هــةوة؛ ئــةوة يـ َ
دكــةت و خةلــي ذى َفيدكــةت)) .دآ بــؤ زارؤيك هنــدةك منوونةيــان ئينــن
ـةلةفي) ظــآ ئوممةتــآ ب قؤرئــا َىن ،ئةظــة ذى
ـيي (سـ َ
لســةر طرنطيث َيدانــا ث َيشـ َ
()
مةزنرتيــن ِريَكــة بــؤ لظاندنــا (هيمةتــآ) .
خؤلــن ذبةركرنــا
قوتابخانةيــن قؤرئــا َىن توماركةيــن ،يــان
 .٢دآ ناظــآ وي ل
َ
َ
قؤرئــا َىن ل مزطةفتــآ ،يــان دآ بــؤ ل ماموســتايةيك طةرييَــن؛ وي فـ َـري قؤرئــا َىن
ـي د
بكــةت ،و دآ ثالــدة ِر و خةالتــان بةرهةظكةيــن و دآ كةشــةكآ هةظرِكيـ َ
ناظبــةرا زارؤكان يــان فـ َـركاران دا ثةيداكةيــن().

وي
 .٣دةمــآ زارؤك ذ نــوي دةســت ب ذبةركرنــا قؤرئــا َىن دكــةت؛ ث َيدظيــة ئــةم َ
ذى نةرِةظيــت،
لبــةر وي ســظك بكةيــن ،دا حــةز ذ ظــي كاري بكــةت و َ
ئايةتــن
دى (جــوزىئ عةما)يــآ بيتــة دةســتث َيكا ذبةركرنــآ ،ضونــي
ظ َيجــا َ
َ
دى
وي د كورتــن و هةمــي ب ئ َيــك ثيــت ب دومياهــي دهـ َـن ،ئةظــة ذى َ
َ
ضةســثاندنا وآ د بريدانــكا زارؤيك دا ب ســاناهي ل َيكــةت() ،هةروةســا ذبةركــو
باوةريــي د نــاظ خــوةدا هةلدطــرن و
ســتويني
ئــةو هنــدةك ســورةتن؛
َ
َ
بةحــس دكــةن ،ظ َيجــا دآ بريوبــاوةران رِاســتظةكةت و دآ رِةوشــتان ثاقذكــةت
و ظةوذيَريــت ،بةلــي دآ ســاخلةمي و ســامةتيا زارؤيك ذى ثاريَزيــت ،ضونيك
ـي:
ـى هةميـ َ
هنديكــة قؤرئانــا ثــرؤزة؛ زكــر و روقيةيــة ،زيَدةهــي لســةر ظـ َ
ئــةو زمــاين رِاســتظةدكةت و رِةوانب َيذيــا مرؤظــي زيَــدة دكــةت.
وى ضةنــدآ بهيَتــةدان؛ دةمــآ زارؤك قؤرئــا َىن دخوينيــت
 .٤دظيَــت طرنطــي ب َ
يــان ذبــةر دكــةت ،رشؤظةكرنــةكا كــورت بــؤ وان ئايةتــان بهيَتةكــرن،
ى زارؤيك ظةكــةت ،و بــا كــةس هزر
هةتاكــو رِامانــا ظــان ئايةتــان دل و ئةقـ َ
نةكــةت كــو زارؤك هيَشــتا نةهاتيــة وي ئاســتي ئــةم ئايةتــان بــؤ رشؤظــة
بكةيــن ،ضونــي زارؤيك هيَــز و شــيانةكا ســةير و عةجيَــب يــا د ذبةركــرن و
ـتنى دا هــةي().
تيَطةهشـ َ
 .٥دآ وي َفيكةيــن كــو قؤرئــان ضارةســةري (و شــيفا) و دلؤظــاين و بةركةتــة،
ـى مــةزن كــةرةم دكــةتَ [ :ونُ َنـ ِّز ُل ِمـ َن الْ ُقـ ْرآنِ َمــا ُهـ َو ِشـفَا ٌء َو َر ْح َمـ ٌة
خودايـ َ
لِلْ ُم ْؤ ِم ِنــ َن ] [اإلرساء ،]82 :ئانكــو(( :ئــةم هنــدةك ئايــةت و ســؤرةتان ذ
قورئانــآ دئينينــة خــوارآ ،دةرمــان و دلؤظانينــة بــؤ خــودان بــاوةران)) .و
وى ذبةربكــةت ،دآ ش ـ َيت
هةركةســآ وآ ذبةربكــةت؛ يــان هنــدةك جوزئـ َـن َ
ئــةو بخــوة ،دةمــآ نةســاخ دبيــت بخوةظــة بخوينيــت ،هةروةســا دآ ش ـ َيت
ب كةسـ َـن دةروربــةري خــوة ذى ظــة خوينيــت.
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ستوینا چوارێ:

باوهری ئینان ب پێغهمبهران...

دةنطؤباســن ذ
بــاوةري ئينــان ب ثيَغةمبــةران؛ بــاوةري ئينانــا ب رِاســتطؤييا وان و رِاســتييا وان
َ
ـودى ئــةو يـ َـن
وان جيَطريبــووي ،بخوةظــة دطريــت ،و ئةويَــن مــة ناظـ َـن وان زاين ،هةروةســا كــو خـ َ
ـودى
هةلبــذاريت ذنــاظ مللــةىتَ وانــدا ،ذبــةر جياوازييــا وان يــا رِةوشــتي و ئةقــي ،داكــو ثةيامــا خـ َ
ـم]
ـودى كــةرةم دكــةتَ [ :و َمــا أَ ْر َس ـلْ َنا ِم ـ ْن َر ُســولٍ إِ َّل ِبلِ َســانِ َق ْو ِم ـ ِه لِ ُي َبـ ِّ َ
ـن لَ ُهـ ْ
بطةهينيتــة وان ،خـ َ
ـي
[إبراهيــم ،]4 :ئانكــو(( :و مــة ضــو ثيَغةمبــةر نةهنارتينــة ئةطــةر ب زمانــآ وي مللــةيت نةبيــت يـ َ
ـودى بــؤ وان ديــار بكــةت)) ،ضونــي ئةطــةر ثيَغةمبــةر
ـي خـ َ
مــة بــؤ هنــاريت ،دا فةرمــان و بةرنامةيـ َ
ـي د ناظبــةرا ظــان ثيَغةمبــةران دا
فريشــة بــا؛ ئــةو د وي نةدطةهشــن ،و ثيَدظيــة ئــةم جوداهيـ َ
ـرى ب هندةكـ َـن دي بكةيــن،
نةكةيــن ،ئةظجــا ضيَنابيــت ئــةم باوةريــآ ب هنــدةكان بينــن و كوفـ َ
ـي ب هةميــان بينــن ،ضونــي هةمــي ثيَغةمبــةر د ثةيامــا خــوة دا د رِاســتطؤنة،
بةلــي دظيَــت باوةريـ َ
كا ضــاوا ئــةو د شــرةتكرنا ئوممةتــا خــوة دا د دلســؤزن ،و ئــةو د طةهاندنــا وآ ثةيامــا ئــةو ذ دةظ
ـودى دطةهينــن ،و د ثاراســتي نــة ذ كرنــا طؤنةهــان ،و نةيــا ئــةرك و ثيَدظيــة لســةر مــة ئــةم ذبــي
خـ َ
()
ـةريعةتي دي بكةيــن ،
شــةريعةتآ دومياهيــك ثيَغةمبــةر كــو ئــةو ذى موحةممــةدة  كار ب ض شـ
َ
ـى
و ذ رِامانـ َـن ثةروةردةيــي؛ ئةويَــن ل بةرامبــةري بــاوةري ئينانــا ب ث َيغةمبــةران ث َيدظيــة د ناخـ َ
زارؤكيــدا به َينــة ضانــدن  ،ئةظةنــة:
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خــودى دنــاظ هــةر مللةتــةيك دا؛ ث َيغةمبــةرةىكَ هــةر ذ وان
 .١مــرؤظ بدةتــة دياركــرن كــو
َ
ـتي ذبــي وي،
هنارتيــة ،طــازي وان دكــةت بــؤ عيبادةتــآ خـ َ
ـى و كوفـرا ب هةمــي تشـ َ
ـودى بتنـ َ
و ئــةو هةمــي د رِاســتطؤنة و رِاســت دةرئ َيخســتينة ،د بــاش و رِاســتة ِريَنة ،ب تةقوانــة و د
دةســتثاكن.

 .٢ئــةم بــؤ دياربكةيــن كــو طازيــا وان هةمييــان هــةر ذ ئ َيكــةم ث َيغةمبــةر هةتــا دومياهيــك
ـى عيبــادةيت و بنيــا َىت ويــدا ،ئــةو ذى تةوحيــدة ،كــو هةمــي
ث َيغةمبــةر وةيك ئ َيكــة ،د بناخةيـ َ
ـدى هةبيــت،
ـى ضةنـ َ
ـى بــؤ خـ َ
ـودى به َينةكــرن ،دظ َيــت مــة بــاوةري ب ظـ َ
ـتنى بتنـ َ
جوريَــن ثةرسـ َ
كوفــري ب هــةر تشــتةىكَ دي ذبــي وي
و ب طؤتــن و كرياريَــن خــوة بســةملينني ،و ئــةم
َ
ـي ده َيتــة ثةرســن.
بكةيــن يـ َ
ئارمانجــن رِةبــاين (خودايــي) بــؤ دياربكةيــن ،د هنارتنــا ثيَغةمبةرانــدا
 .٣ئــةم حيكمــةت و
َ
خودايــى مــةزن و تةوحيــد و
كريــن وي كــو ئيَــك ذ وان حيكمةتــان ذى؛ ثةرســتنا
بــؤ ضيَ َ
َ
ئيَكتاثةريَســيا وييــة ،هةروةســا ذ وان؛ هيدايةتــدان و ِريَنشــاندانا مرؤظانــة بــؤ ِريَــكا رِاســت،
ـي بــةرةظ
ـى وان و دونيايــا وان بكــةن ،و وان ذ تارياتيـ َ
و ذ وان؛ خةلــي فـ َـري كاروباريَــن دينـ َ
ِؤناهيــي دةربيَخيــت ،و ذ وان ذى؛ سةركيَشــيكرنا ئوممةتيَيــة و جيَبةجيكرنــا شــةريعةتآ
ر
َ
خــودى يــة دنــاظ وانــدا ،و ذ وان؛ ضاظليَكرنــا وان و دويظضوونــا ِريَــك و رِيبــازا وان.
َ
ـي ب بةنيـ َـن خــوة ددةت،
ـودى ضةنـ َ
 .٤دا زارؤك بزانيــت كــو خـ َ
ـدى دلؤظانــة و ضةنــد طرنطيـ َ
ـودى يــا رِاســت و دورســت ،و دا وان
ـةرى وان بدةنــة ِريَــكا خـ َ
ذبةركــو ث َيغةمبــةر هنارتينــة دا بـ َ
ـودى بكــةن لســةر قةنجــي و نيعمةتـ َـن وي يـ َـن
ئاطةهــدار بكــةت كــو شــوكر و سوثاســييا خـ َ
مــةزن ،و ظيــان و حةزذيَكرنــا ث َيغةمبــةران ،ضونــي ئــةو يـ َـن رِابــووي ب رِاطةهاندنــا ثةيامــا
ـودى و شــرةتكرنا بةنيـ َـن وي ،ضونــي مــرؤظ هنــدي د ت َيطةهشــتي و ب ئةقــل و زيــرةك
خـ َ
ى خــوة ،ب ش ـ َيوةىكَ طشــتي ب ِريَكخســتنا ئوممــة َىت
ـى و ب ئةق ـ َ
ذى بــن ،ئــةو نةشـ َـن بتنـ َ
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رِابــن ،وةيك ئوممةتــةكا ث َيكظــة و موكــوم و يةكســان ،د طةهشــتنا هــةر خــودان مافــةيك بــؤ
ـى وانــدا بيــت ،و ئــةو
ـى د مفايـ َ
مــا َىف خــوة ،ظ َيجــا ث َيغةمبــةر وي تشــتي نيشــا خةلــي ددةن يـ َ
()
ذى دكــةن .
ذى ئاطةهــدار دكــةن ،و نةهيــا وان َ
ـتى د زيانــا وانــدا بيــت ،ئــةو وان َ
تشـ َ
ـى زارؤكيــدا؛ دا بشـ َـن طوهدارييــا
ـةرى خـ َ
 .٥ضاندنــا ظيــان و حةزذيَكرنــا ثيَغةمبـ َ
ـودى  د ناخـ َ
وي بكــةن و ب دويــظ ِريَــكا وي بضــن ،و وي مــةزن رِاطــرن ،و دا حةزذيَكرنــا ض ضيَكريـ َـن
يــى حــةز ذ
دي ثيَــش حةزذيَكرنــا وي نةئيَخــن ،و دا حــةز ذ دوســتينيا وي كــةيس بكــةنَ ،
ـةىس دؤذمناهيــا وي دكــةت() ،هةروةســا
ـةرى خـ َ
ثيَغةمبـ َ
ـودى دكــةت  ،و دؤذمناهيــا وي كـ َ
ـى وي
ـى بةحـ َ
ـى وييــة و ِريَزطرتــن و قةدرطرتنــا وي يــة ،لدةمـ َ
ذ وان تشــتان؛ مةزنكرنــا ناظـ َ
ـيي وي ب ريَزظــة وةربطــرن،
دهيَتةكــرن ،و ســةالواتان بدةنــة ســةر وي ،و ســالؤخةت و باشـ َ
ـزي َيل بطريــت ب نزمكرنــا
ضونــي ئــةو طةلــةىكَ دلؤظــان و نةرمبــوو() ،و ذ وان ذى؛ مــرؤظ ِريَـ َ
خودى
ـةىس
َ
ـى دضيتــة دةظ طــؤر َِى وي و مزطةفتــا وي ،ئةظــة ذى بــؤ وي كـ َ
ـى خــوة دةمـ َ
دةنطـ َ
كــةرةم د طــةل كــرى دا ســةرةدانا مزطةفتــا وي بكــةت ،و شــةرةفا رِاوةســتيانا لــدةظ طــؤر َِى
ـى وي كــر بيــت().
وي  ب رزقـ َ
چاوا دێ زارۆكی فێری حهزژێكرنا پێغهمبهری  dكهین:

ـةرى خــوة
ـى مــةزن حــةز ذ ثيَغةمبـ َ
 .١ثيَدظيــة ئــةم وآ ضةنـ َ
ـدى ثشرتِاســت بكةيــن كــو خودايـ َ
ـى بســةر هةمــي مرؤظــان ئيَخســتي ،و يــا لســةر مــة
ـى هةلبــذاريت و يـ َ
دكــةت  ،وي ئــةو يـ َ
ذي بكةيــن .هةروةســا ثيَدظيــة ئــةم نيشــا وي بدةيــن كــو حةزذيَكرنــا
ئــةرك كــري ئــةم حــةز َ
ـةىس حــةز ذ ثيَغةمبــةري  كــر؛
ـاني حةزذيَكرنــا خـ َ
ثيَغةمبــةري ؛ ذ نيشـ َ
ـودى يــة ،هــةر كـ َ
ـودى يــا رِاســت و
ـودى ذى دكــةت ،و حةزذيَكرنــا وي بــؤ خـ َ
ئةظــة ئــةو ذ رِاســتا حــةز ذ خـ َ
دورســتة().
مرؤظايةتيــي؛ ب ِريَنيشــاندان و
 .٢مــرؤظ بــرا وي بينيــت كــو ث َيغةمبــةر دلؤظــاين بــوو بــؤ
َ
دى بيتــة دلؤظــاين بــؤ بــاوةرداران؛ ب مةهــدةر و شــةفاعة َىت ل رِؤذا
طةهاندنــا ظــي دينــي ،و َ
قيامــة َىت.
 .٣مــرؤظ هنــدةك ثشــكان ذ ذينةنيطــارا ثيَغةمبــةري  يــا ثاقــذ و تــازة بــؤ بخوينيــت ،ئةظجــا
دى زارؤك هيَتــة َفيكــرن و زانيــت كــو ثيَغةمبــةر ؛ ِريَبــةر و ضاظليَكــري و منوونــا هــةرة
َ
ـتى
ـي ،و َ
دى بةحـ َ
بلنــدة ،بــؤ هةمــى مرؤظايةتيـ َ
ـى موعجيزيَــن وي كــةي  ،هةروةســا رِةوشـ َ
كةســن ســتةمليَكرى ،و دلســؤزييا وي ل بةرامبــةري
يــي مــةزن و سةرئيَخســتنا وي بــؤ
َ
وي َ
()
ـرةتي وي بــؤ مــة ل دور ئيَتيــان ،و دلؤظانييــا وي ب كةسـ َـن الواز  ،و
كةسـ َـن هــةذار ،و شـ َ
ـى
ـى بةحـ َ
ـتى ثيَطةهشــتنا زارؤيك ،و مــرؤظ بتنـ َ
ـى نيَزيــك بيــت بــؤ ئاسـ َ
دظيَــت زمــا َىن مــة يـ َ
ى وي دطؤنجــن؛ داكــو بشــيَت ب بــايش
يــى د طــةل
ئاســتى ئةقــ َ
َ
وان تشــتان بــؤ بكــةت َ
ئاالظــن ثيَشكيَشــكر َىن؛ ب
دى د رذدبــن لســةر طوهؤرينــا
وةربطريــت و تيَبطةهيــت ،و َ
َ
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ـتى تةمــةىن ،يــآ زارؤك ت َيــدا دذيــت
جــورةيك كــو ث َيدظيــايت و داخوازيـ َـن طةشــةكرنا ظــي ئاسـ َ
ـتى جوداهيـ َـن تاكــة كــةيس و كاودانـ َـن ذينطةهــا
بةرهــةظ بكــةت .هةروةســا يــا فــةرة رسؤشـ َ
ئــةو ت َيــدا دذيــت بةرضــاظ وةربطريــن().
ـى ثيَغةمبةري
 .٤خالــةكا دي يــا طرنــط ئةظةيــة؛ زارؤك ببينيــت كــو دايبــاب و دةوروبةريَــن وي يـ َ
ـى ســوننةت و طؤتنـ َـن وي مةزندكــةن ،ئةظــةذى ب رِذديا لســةر ضاظليَكرنا
مةزندكــةن  ،و يـ َ
ـى وي هاتــة
وي و ديظضوونــا وي ،و ثاراســتنا ســةالوات دانــا لســةر وي  ل هــةر جــارةكا ناظـ َ
ـي كريــاري و عةمةيل و ِريَــكا ئةو بكاردئينــن؛ ذ مةزنرتيــن كارتيَكةريَن
ئينــان .ســلوىكَ دايبابــان يـ َ
ثةروةرديَنــة ،ظيَجــا دةمــآ بــاب  -بــؤ منوونــة  -نظيَذيَــن ســوننةت دكــةت ،دآ بيَذيتــة زارؤكـ َـن
خــوة :ثيَغةمبــةري ذى  ئــةظ كارة دكــر ،ب راســتي ثةروةردةكرنــا ب ِريَــكا ضاظليَكــر َىن؛
مةزنرتيــن 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 ش ـيَوةىكَ كريــاري و عةمــةيل و ذيــواري ،د طــةل
زارؤكـ َـن خــوة ســوننةتا وي جيَبةجــي بكــةن().

ـى تةمامــةيت
 .٥مــرؤظ هنــدةك فةرموودةيـ َـن دورســت ب زارؤيك بدةتــة ذبةركــرن؛ ئةويَــن بةحـ َ
ـالؤخةتي ث َيغةمبــةري  و باشــيا صةحابيــان دكــةن ،فةرموودةيــان
ـامى و سـ
َ
و جوانيــا ئيسـ َ
()
ـى هــةى  ،و د
كارت َيكرنــةكا مــةزن يــا لســةر بــاوةري و رِةوشــت و ســلويك ،و ئاظاكرنــا نةفـ َ
شــياندا هةيــة هنــدةك بةريكانــة ذى لســةر به َينةكــرن ،وةســا كــو ئــةو فةرمــوودة د كــورت
ـتي طرنــط بكــةت د
ـى هنــدةك رِةوشـ َ
بــن و رِامانــا وان يــا رِؤهــن و ئاشــكةرا بيــت ،و بةحـ َ
ـى دا ،و ث َيدظيــة ئاالظـ َـن لبــةر رشينكــر َىن ،و خــةالت و ديــاري ذى به َينــة بةرضــاظ
ـى قوناخـ َ
ظـ َ
وةرطرتــن.

 .٦بةحســكرنا
ضريؤكــن صةحابيــان لــدور ســةرةدةريكرنا د طــةل ثيَغةمبــةري  و مةزنكرنــا
َ
صةحابيــن بضويــك و زارؤك،
ضريؤكــن
وي و زاخ و (غريةتــا) وان لســةر وي ،تايبــةيت ذى
َ
َ
وةيك ضــرؤكا ئةنــةيس لــدور رذديــا لســةر ضاظليَكرنــا ثيَغةمبــةري  ،هــةروةيك جــارةيكَ
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 ثرتـ َـن طؤشــتي تيَــدا بــوون ،نيَزيــي مــن كــرن ،ئةنــةس دبيَذيــت :مــن
ِؤذى
ـى كولنــدي لــدور ئامــاين دئينيــت و دبــةت ،ظيَجــا ئةظــة ذ وآ ر َ
ديــت ثيَغةمبــةر  يـ َ
ظةدطييــت :ظيجــا مــن ذى هــةر كولنــد
وةرة ئــةز حــةز ذ كولنــدي دكــةم .ثومامــه ذ ئةنــةيس
َ
()
ل بــةر
يــى رذدبيــت
َ
دةســتي ثيَغةمبــةري  كومدكــرن»  ،ظيَجــا دظيَــت ثــةروةردةكار َ
ـودى ذ هةميــان رازي بيــت  -ضةنــد حــةز ذ
ـدى كا صةحابيــان  -خـ َ
لســةر دياركرنــا ظــآ ضةنـ َ
دى
ـدى هاتــن َ
ـى ضةنـ َ
ثيَغةمبــةري  دكــر و خــوة طــؤري وي دكــر ،و ئــةو ضريؤكـ َـن لــدور ظـ َ
بــؤ زارؤيك
ظةطييــت().
َ
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پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ
ـى لســةر ظــآ حــة ذيَكــر َىن دهيَتــة ئاظاكــرن نيشــا وي بــدةت ،منوونــة لســةر
 .٧مــرؤظ وي بةرهةمـ َ
ـى ذى؛ فةرمــوودا ئةنــةيس يــة :زةالمــةيك دةربــارةي رؤذا قيامــةىتَ ثرســيار ذ ثيَغةمبــةرى
ظـ َ
 كــر و طــؤت :قيامــةت كةنطييــة؟ طــؤت« :مــا تــة ض بــؤ بةرهــةظ كريــة؟» طــؤت :مــن
ـةرى وي دكــةم ،ئينــا
ـودى و ثيَغةمبـ َ
ض بةرهــةظ نةكريــة؛ بتنــآ ئــةو نةبيــت ،ئــةز حــةز ذ خـ َ
ذي دكــةي» ،ئةنــةس دبيَذيــت :ظيَجــا
ـى تــؤ حــةز َ
ـى د طــةل وي يـ َ
ثيَغةمبــةري طــؤت« :تــؤ يـ َ
ئــةم ب تشــتةيك كةيفخــوةش نةبووينــة هنــدي ئــةم ب طؤتنــا ثيَغةمبــةري  كةيفخــوةش
ذي دكــةي) ،ئةنــةس دبيَذيــت :ثــا ئــةز حــةز
ـى تــؤ حــةز َ
ـى د طــةل وي يـ َ
بوويــن( :تــؤ يـ َ
ظــى
ذ ثيَغةمبــةري  و ئةبوبةكــري و عومــةري دكــةم ،و مــن هيظيــا هــةي ئــةز ذبــةر َ
حةزذيَكرنــا مــن بــؤ وان د طــةل وان بــم ،هــةر ضةنــد ئــةز وةيك وان كريــاران نةكــةم().

بةرهةمــن تايبــةت ب حةزذيَكرنــا
 .٨دظ َيــت ئــةم هاريكاريــا زارؤيك بكةيــن بــؤ ض َيكرنــا
َ
ث َيغةمبــةري ظــة  ،وةيك نظيســينا هؤزانــان ،ضــرؤكآ ،خوتبــة و طؤتــاران .و هاندانــا وان بــؤ
َِ
طيانــا بةريكانــة و ث َي
شــركيي جــودا جــودا لــدور بابــة َىت حةزذيَكرنــا ث َيغةمبــةري .)( 
َ
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ستوینا پێنجێ:

باوهری ئینان ب ڕۆژا دویماهیێ...
بــاوةري ئينــان ب رِؤذا دومياهيــآ «قيامةتــآ»؛ ظــان تشــتان بخوةظــة دطريــت :بــاوةري ئينــان ب
ذييــى
مــر َىن ،رِابوونــآ ،ل َيرثســينآ ،ســزا و خةالتكرنــآ ،ثــرا صرياتــآ ،بةحةشــتآ و جةهنةمــآ .و ثشــتي
َ
بابةتــن طريَدايــي ب رِؤذا قيامــةىتَ ظــة ،ب شــ َيوةكآ
فامابوونــآ ،ت َيطةهشــتنا زارؤيك بــؤ هنــدةك
َ
ـى؛ يــا بــاش ئــةوة ئاخفتنــا لــدور وآ ب كــوريت و ك َيمــي بيــت،
بةرضــاظ وةرارآ دكــةت ،بــة َىل بــةري ظـ َ
دى بــؤ زارؤيك دةينــة دياركــرن كــو ذيانــةكا دي ذى يــا هــةي ،و خــودآ بةحةشــت
ظ َيجــا هةمــا بتنــآ َ
()
يــا بــؤ بــاوةرداران ئاظاكــري ،جةهنــةم ذى بــؤ خرابــكاران .
ناخى زارؤكي دا به َينة ضاندن لدور ِرؤذا
و ذ طرنطترين ِرامان َين ثةروةردةيي؛ ئةو َين ث َيدظية د َ
قيامةتى؛ ئةظةنة:
َ
 .١ثيَدظيــة زارؤك بزانيــت؛ ل رِؤذا قيامةتــآ
ـى مــةزن دآ وان ذ مرنــآ ســاخكةت؛
خودايـ َ
ايــى كرياريَــن خــوة؛ ئةويَــن وان د
دا جز َ
دونيايــى دا ئةنجامدايــن ببينــن ،ظيَجــا
َ
باشــيي بينــن،
ئةطــةر بــايش كربــن؛ دآ
َ
ئةطــةر خــرايب ذى كربــن؛ دآ ب خــرايب
بةرســظا وان هيَتــةدان.
ظــى
 .٢زارؤك بزانيــت؛
خودايــى مــةزن د َ
َ
ِؤذى دا ،دآ بةحةشــتآ بةرهةظكــةت ،ماال
ر َ
ـي و هةروهــةر
قةدرطرتنــآ و بةختةوةريـ َ
ـى مــةزن يــا ئافرانــدي؛
ت َيــدا مــا َىن ،خودايـ َ
دا بةنيـ َـن خــوة يـ َـن بــاوةردار َىث خــةالت
بكــةت .جةهنــةم ذى يــا ئافرانــدي و يــا
بةرهةظكــري بــؤ كاف ـران ،و ئةظــة دآ ب
ِريَــكا لبةررشنكــر َىن بيــت ،بــؤ نيعمــةت و
خــودى بــؤ
قةنجيــن بةحةشــتآ ،و ئــةوا
َ
َ
بــاوةرداران ت َيــدا بةرهةظكــري.

 .٣هةظثةيظينــا د طــةل زارؤيك لــدور مــرن
و ئاخرةتــآ ،ب ِريَكــةكا نــازك و جــوان كــو
خــودى و هةروةســا ليَبورينــا
دلؤظانيــا
َ
وي بــؤ بةنيــان تيَــدا دياربيــت؛ هةتاكــو
هزريَــن بيَزاركــةر لســةر زارؤيك ز َال نةبن()،
ـى طريَبدةيــن ب
و د شــياندا هةيــة ئةظـ َ
هةمــي بونةوةريَــن زيَنديظــة؛ ئةويَــن
ب هةمــان قوناخــدا دةربازدبــن ،بــة َىل
وى دهيَتــة جوداكــرن ،كــو
ثــا مــرؤظ ب َ
(تةكليفى)
ـى جوداكــري ب
خـ َ
َ
ـودى ئــةو يـ َ
و ب َونــةوةر يـ َـن بــؤ بندةســتكرين ،و ســوزا
ـى.
س ـزا و خةالتكــر َىن يــا دايـ َ
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رداريــى ناكــةت ،نــة زؤرداري َىب ســزا
خــودى دانثيَــدا َين ب ز َو
 .٤مــرؤظ بــؤ دياربكــةت كــو
َ
َ
كــةىس ضاكــةكار و
كــةىس زؤري َيل هاتيةكــرن بــةرزة دكــةت ،و
دهيَليــت ،و نــة ذى مــا َىف
َ
َ
دونيايــى دا دبينــن ،هنــدةك
يــى د ذيانــا
قةنجيــكار بيَــى َ
َ
خــر و خــةالت ناهيَليــت ،ئــةم َ
ـدى
ـى ضةنـ َ
ـى لســةر َ
ـي دمــرن ،ظيَجــا ذبــةر ظـ َ
وى زؤرداريـ َ
ـى دذيــن و يـ َ
ـى ب زؤرداريـ َ
كــةس يـ َ
ـي ذيانــا ئــةم تيَــدا دذيــن ،ذيانــةكا ديــر هةبيــت ،ضاكــةكار تيَــدا بهيَتــة
ذى ثيَدظيــة ذبــي ظـ َ
خةالتكــرن ،و خرابــكار بهيَتــة س ـزادان ،و هــةر كةســةك بطةهيتــة مــا َىف خــوة.

ستوینا شهشێ:

باوهری ئینان ب قهدهرێ...
ـةدةرى؛ ظــان تشــتان بخوةظــة دطريــت :بــاوةري ئينــان ب كامــي و تةمامةتيــا
بــاوةري ئينــان ب قـ
َ
ـودى ،و نظيســينا وي ،و شــيانا وي ،و ئافراندنــا وي ،و حــةز و ظيانــا وي ،و زارؤك نةش ـيَت
زانينــا خـ َ
ـةدةرى بطةهيــت ،و هنــدةك زانــا دبينــن
ـي دا د قــةزا و قـ
َ
ـى زارؤكينيـ َ
د ذيــةكآ كيَــم و بضويــك يـ َ
()
ـاليى؛ زارؤك ب ض رِةنطــان د رِامانـ َـن قـ
ـةدةرى ناطةهيــت  ،بــة َىل
َ
ـى نــةه سـ َ
كــو هةتــا نيَزيــي ذيـ َ
ـى زارؤيك
ـى قــةزا و قـ
َ
ـةدةرى هةنــة؛ ث َيدظيــى د ناخـ َ
ضةنــد رِامانةكـ َـن ثةروةردةيــي لــدور دةرطةهـ َ
دا به َينــة ضانــدن ،ذ وان ذى:
ـورى عةبــايس
 .١بناخــة د ظــي دةرطةهــي دا؛ ئــةو فةرموودةيــة يــا ئةبــو عةبــاس عةبدولالهــآ كـ َ
ظةدطييــت ،طــؤت :رِؤذةكآ ئــةز ل ثشــت ث َيغةمــةري بــووم  ،طــؤت« :يــا غــام ،إين أُعلمــك
َ
كلــات :احفــظ اللــه يحفظــك ،احفــظ اللــه تجــده تجاهــك ،إذا س ـأَلت فاس ـأَل اللــه ،وإذا
اســتعنت فاســتعن باللــه ،واعلــم أن األُمــة لــو اجتمعــت عــى أَن ينفعـــوك بــيء ،مل ينفعــوك
إال بــيء قــد كتبــه اللــه لــك ،وإن اجتمعــوا عــى أن يــروك بــيء ،مل يــروك إال بــيء قــد
كتبــه اللــه عليــك ،رفعــت األقــام وجفــت الصحــف»() ،و د ريوايةتــةكا ديــدا هاتيــة« :احفــظ
اللــه تجــده أَمامــك ،تعــرف إىل اللــه يف الرخــاء يعرفــك فـــي الشــدة ،واعلــم أَن مــا أَخط ـأَك
مل يكــن ليصيبــك ،ومــا أَصابــك مل يكــن ليخطئــك ،واعلــم أَن النــر مــع الصــر ،وأن الفــرج
ر يــرا»() ، ،ئانكــو(( :طةنجــو؛ ئــةز دآ هنــدةك ثةيظــان نيشــا
مــع الكــرب ،وأن مــع العــ ِ
تــة دةم :خــودآ بثاريَــزة  -ب ثاراســتنا ســنوريَن وي و نةبةزاندنــا وان ســنوران  -خــودآ ذى
ـى ل بةرامبــةري تــة ،ئةطــةر تــة داخــوازةك كــر؛
دآ تــة ثاريَزيــت ،خــودآ بثاريَــزة؛ دآ بينــي يـ َ
ـي ذ خــودآ بكــة ،و
ذ خــودآ بخــوازة ،ئةطــةر تــة داخــوازا هاريكاريــآ كــر؛ داخــوازا هاريكاريـ َ
بزانــة ئةطــةر دونيــا هةمــي كومبــن دا باشــيةكآ بطةهيننــة تــة ،ئــةو نةشـ َـن بطةهيننــة تــة،
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ـودى بــؤ تــة نــة نظ َيســيبيت ،و ئةطــةر هةمــي كومبــن دا خرابيــةكآ بطةهيننــة تــة،
ئةطــةر خـ َ
ـودى لســةر تــة نةنظ َيســيبيت ،ث َينــؤس هاتنــة رِاكــرن
ئــةو نةشـ َـن بطةهيننــة تــة ،ئةطــةر خـ َ
دى بينــي
ـودى بثاريَــزة؛ َ
و كاغــةز هشــك بوويــن)) .و د ظةطوهاســتنةكا ديــدا هاتيــة(( :خـ َ
ـودى بنياســة؛ خــودآ دآ تــة د بةرتةنطــي و
ـي دا خـ َ
ـى ل بةرامبــةري تــة ،د بةرفرةهيـ َ
ئــةو يـ َ
ـي دا نياســيت ،و دآ د هــةوارا تــة ه َيــت ،و بزانــة كــو ئــةو تشــتآ نةطةهشــتيية تــة؛
تةنطاظيـ َ
نةدبــوو بطةهيتــة تــة ،و ئــةوآ طةهشــتية تــة؛ نةدبــوو نةطةهيتــة تــة ،بزانــة كــو ســةركةفنت يا
ـي تةنطاظي دذوار
ـي يــة ،و دةركةفتنــا ذ تةنطاظيــان ذى ،يــا ل وي دةمــي يـ َ
د طــةل ب َيهنفرةهيـ َ
ـيي خوةشــيية)) ،ئــةظ فةرموودةيــا نةبــةوي يــا ثــرؤز؛ ب كانيكــةكا
دبيــت ،و ثشــتي نةخوةشـ َ
ـةري
ـانداني بــاش ث َيكده َيــت ،كــو ث َيغةمبـ َ
ثةروةردةيــي ده َيتــة هذمارتــن ،ذ ضةنديــن ِريَنيشـ َ
خوةشــتظي ئاراســتةي ئوممةتــا خــوة كرينــة ،ث َيخةمــةت طرنطيــدا َىن ب ثةروةدةركــرن و
مةزنكرنــا زارؤكان ،لســةر بريوباوةرييــا ب ســامةت و دورســت().

ـةدةرى بــؤ زارؤيك نةكــةت ،و نةضيتــة
 .٢بناخــة ئــةوة مــرؤظ د ظــآ قوناخــآ دا بةحســآ قــةزا و قـ
َ
د نــاظ ظــي بابــةيت دا ،ئــةوا د شــياندا هــةي مــرؤظ د ظــي دةرطةهــي دا بطةهينيتــة زارؤيك؛
ـياني وي و كــو ئــةوي ب زانينــا خــوة
رِؤهنكرنــا زانينــا خـ َ
ـودى يــا بوريية(ســابق) ،و هيَــز و شـ َ
ئــةم يـ َـن دورثيَــض كريــن ،و هةروةســا رِؤهنكرنــا ئافراندنــا وي و حــةز و ظيانــا وي ،د طــةل
ـى بةرثرســة ذ كرياريَــن ئــةو ب حــةزا
بنةجهكرنــا ئازاديــا مرؤظــي ،و كــو ئــةو ب تةمامــي يـ َ
خــوة دكــةت ،و كــو مــا َىف وييــة بهيَتــة خةالتكــرن يــان ســزادان لســةر وان كرياريَــن ئــةو
دى ب شـيَوةىكَ كــورت بيــت ،بــة َىل ئةطــةر ظــي بابــةيت
دكــةت ،ئــةظ رِؤهنكرنــة هةمــي ذى َ
ى زارؤيك مذويــل كــر و لســةر ز َال بــوو؛ وي دةمــي ثيَدظيــة ثــةروةردةكار هنــدي بشـيَت
ئةقـ َ
ى وي تيَبطةهيــت
و د شــياندا هةبيــت ،ب شـيَوةىكَ ب ســاناهي بــؤ رِؤهــن بكــةت ،كــو ئةقـ َ
و وةربطريــت.

ـودى بكــةت ،و ذبــي وي
 .٣مــرؤظ زارؤيك وةســا ثــةروةردة بكــةت كــو داخوازيـ َـن خــوة بتنــآ ذ خـ َ
ـى بخوازيــت ،ضونــي دوعــا
داخـ َ
ـوازى ذ كـ َ
ـي ذ وي بتنـ َ
ـةىس دي نةكــةت ،و داخــوازا هاريكاريـ َ
بتنــآ ذ خــودآ ده َيتةكــرن ،و دظ َيــت ئــةو به َيتــة َفيكــرن كــو ثشــتطةرمي و ثشتبةســن لســةر
ـةدارى ببيــت.
ـودى ،فـ َـري ســةبر و هـ
َ
ـودى ده َيتةكــرن ،و لســةر قــةزا و قــةدةرا خـ َ
خـ َ
ـى ل هيظيــا
 .٤دظيَــت ئــةم نيشــا زارؤيك بدةيــن كــو خـ َ
ـودى خـ َـر و باشــييا وي دظيَــت ،و ئــةو يـ َ
ـدى ذى؛ نةفســا وي
ـى ضةنـ َ
ـى ذيــا َين دا ،د طــةل قةدةريَــن خـ َ
ـودى ،ذبــةر ظـ َ
ذظانــةيك د ظـ َ
ـودى ،دآ رويــروي
بةرتةنــط نابيــت و تــؤرة نابيــت ،و ب نةفســةكا رِازي ب قــةزا و قــةدةرا خـ َ
ـب اللَّــهُ لَ َنــا]
ـى ثشرتِاســتة كــو[ :لَـ ْن يُ ِصي َب َنــا إِ َّل َمــا كَ َتـ َ
تةنطاظــي و نةخوةشــيان بيــت ،ئــةو يـ َ
ـودى
[التوبــة ،]51 :ئانكــو(( :ب رِاســتي ضــو بــةال و ئاتــاف مــة ناهنطيَظــن ئــةو نةبــن يـ َـن خـ َ
بــؤ مــة نظيَســن)).
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وي
دى َ
ـودى يــة هةمــي كاران ب ِريَظةدبــةت ،و يــا وي بظيَــت َ
 .٥دظيَــت ئــةو بزانيــت كــو خـ َ
ى خــوةدا هــةي،
كــةت و هةلبذيَريــت ،ضونــي وي مــا َىف ســةرةدةريكرنةكا رِةهــا يــا د مول ـ َ
ـةري ويظــة ،و
دى سةركيَشــيت بــؤ ثــر طريَدانــا وي ب ضيَكـ َ
ئــةظ زانينــة ذى لــدةظ زارؤيك َ
بــؤ هنــدآ ئــةو ثــر بــةرةظ ويظــة بضيــت ،ثشــتي هنطــي ئــةو هيظــي و دوعــا و داخوازيـ َـن
ـى هيظــي ب وي هةبيــت.
خــوة ذ وي بكــةت و بتنـ َ

ـى زارؤيك
ـتويني؛ َ
دى وةكهةظــي و ثشرتِاســتيي و ئارامييــا ديل د ناخـ َ
ـي سـ َ
 .٦بــاوةري ئينــان ب ظـ َ
ـةرى وي ده َيــت
ـى بــاوةردار هةســت ث َيدكــةت؛ هــةر تشــتآ بسـ َ
دا ثةيداكــةت ،ضونــي دةمـ َ
دى
ذ بــايش و خرابيــان ،ئــةو بــؤ وي خـ َـر و باشــيية ،و ض خرابيـ َـن رِةهــا نينــن ،ئةظــا هــة َىن َ
ـي بكــةت ،ئةظــة
ـى خــوةدا هةســت ب ثشرتِاســتي و بنةجهيــا نةفـ َ
وةل وي كــةت ئــةو د ناخـ َ
دى ئ َيــكا هنــد ذ وي ض َيكــةت ئــةو ب ســنطةكآ بةرفــرةه رويــروي ئاريشــة و نةخــوةيش و
ذى َ
كاري خــوة ه َيليتة
دى َ
ـودى بــوو ،ظ َيجــا َ
خةمـ َـن خــوة ببيــت ،ذبةركــو ئةظــة قــةزا و قــةدةرا خـ َ
()
ـةىس
ـودى ظــة ،و َ
ب هيظييــا خـ َ
دى ب دلــةىكَ ئــارام و ســةروبةرةكآ تةنــا ذيــت  ،ظ َيجــا هةركـ َ
ـودى ئينــا؛ نــة نةئــارام دبيــت ،و نــة ب َيهنتةنــط دبيــت ،و نــة لدةمــآ
بــاوةري ب قــةدةرا خـ َ
دى خــوة بدةســت قــةدةرا
موســيبةت و هاتنةخــوارا تةنطاظييــان ذى تــؤرة دبيــت ،بةلــي َ
ـى
دى بــؤ خــوة بخـ َـر حسـ َيب كــةت ،لــدةظ خـ َ
ـودى ظــة بــةردةت ،و َ
خـ َ
ـودى ،و ئ َيكســةر دةمـ َ
الصا ِبرِيـ َن *
ـى مــةزن ه َيــتَ [ :وبَـ ِّ ِ
ـر َّ
موســيبةت بســةردا ده َيــتَ ،
دى بـرا وي ل طؤتنــا خودايـ َ
ات ِمـ ْن
ـم َصلَـ َو ٌ
ـم ُم ِصي َبـ ٌة قَالُــوا إِنَّــا لِلَّـ ِه َوإِنَّــا إِلَ ْيـ ِه َراجِ ُعــونَ * أُولَ ِئــكَ َعلَ ْي ِهـ ْ
الَّ ِذيـ َن إِ َذا أَ َصابَ ْت ُهـ ْ
ـم الْ ُم ْه َتــدُ ونَ ] [البقــرة ،]157 - 155 :ئانكــو(( :تــؤ  -ئــةي ث َيغةمبــةر
ـم َو َر ْح َمـ ٌة َوأُولَ ِئــكَ ُهـ ُ
َربِّ ِهـ ْ
ـي و ئاخرةتــآ دطةهينيــت،
ـي ل دونيايـ َ
ـتي كةيــف و خوةشــييا دومياهيـ َ
ـي ب وي تشـ َ
 مزطينيـ َـالؤخةتي ظــان ب َينفرةهــان ئــةوة
ـي ل ســةر ظــآ ضةنــدآ دكــةن * ذ سـ
َ
بــدة وان يـ َـن ب َينفرةهييـ َ
ئةطــةر نةخوةشــييةك طةهشــتآ ئــةو دب َيــذن :ئــةم بةنيـ َـن خوديَينــة و ملــكآ وينــة ،ئــةوة مــة
ب ِريَظــة دبــةت و يــا وي بظ َيــت ئــةو د طــةل مــة دكــةت ،و ئــةم ب مرنــآ ثــايش رابوونــا بــؤ
جزادانــآ دآ زظرينــة نيــك وي * ئــةو ب َينفرةهـ َـن هــة مــةدح و دلؤظانيــةكا مــةزن ذ خــودآ بــؤ
وان هةيــة ،و ئــةو ئــةون يـ َـن ل ســةر ِريَــكا رِاســت)).
ظةطيانــان بكــةي؛ ئةويَــن
بةحــى هنــدةك ذ وان ضــرؤك و
 .٧د شــياندا هةيــة بــؤ زارؤيك
َ
َ
ـةرى وي و د قــةدةرا
ـ
س
ـة
ـ
ئيناي
ـودى
ـ
خ
ـيبةتا
ـ
موس
وى
ـةر
ـ
ذب
ـي،
ـ
كةفت
خودانـ َـن وان ت َيــدا بخــةم
َ
َ
َ
خــر و باشــييا وان
ظــي
ويــدا نظ َيــي ،ثشــتي هنطــي بــؤ دياربوويــة
َ
َ
قــةدةرى َ
خــودى ب َ
وى موســيبة َىت بــةرةظ باشــريآ ضــوون.
ظيابــوو؛ ذبةركــو كاودان و كاريَــن وان ثشــتي َ
ـودى
 .٨بــاوةري ئينــان ب قـ
ـدى دا ده َيتــة كورتكــرن :بــاوةري ئينــان كــو خـ َ
ـى ضةنـ َ
َ
ـةدةرى ،د ظـ َ
ـى زانايــة؛ ب بةرفرةهــي و هويراتيــا وي تشــتي ظــة ،و وي ئــةو تشــتآ وي
ب هــةر تشــتةيك يـ َ
ـى د دةثــآ ثاراســتي
بــةري هنطــي زانــن َىث هــةي ذ قــةدةرا بونــةوةران هةتــا رؤذا قيامــةىتَ يـ َ
(اللــوح املحفــوظ) دا نظ َيــي ،و ض بونــةوةر و ض تشــت نةشـ َـن كارةيك بكــةن ،ئةطــةر حــةز
ـودى لســةر نةبيــت.
و ظيــان و ئافراندنــا خـ َ
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يــى ئافرانــدي ئــةو
خودايــى مــةزن زارؤك وةســا َ
َ
ضةنــدى
وى
خةمــةت
ي
ث
دكــةت؛
ثرســياركرنآ
حــةز ذ
َ
َ
َ
ى خــوة ب ِريَــذةكا هــةرة مــةزن ثرِبكــةت ذ
ئــةو ئةقـ َ
ـي ذى ب قوناخــا
ت َيطــةه و ث َيزانينــان ،قوناخــا زارؤكينيـ َ
ثرســياركرنآ ده َيتــة هذمارتــن ،ذبةركــو ن َيزيكــة ثرتيــا
وآ ئاخفتنــا زارؤك دكــةت؛ ثرســيارن() ،ضونــي زارؤك
تشــتي
وةســا هةســت ث َيدكــةن ئــةو تشــتةيك ذ وان
َ
ل دةوروبةريَــن وان هةيــن نزانــن ،و ذبةركــو نةزانــن
ترســآ بةرهــةم دئينيــت؛ ئــةو بزاظــان دكــةن هنــدي
ىس
ه َيــز د وانــدا هةيــة َفيبــن ،ظ َيجــا َ
دى بينــن زارؤىكَ َ
ســايل؛ هــةر رِؤذ ب دةهــان ثرســان ئاراســتةي دايبــاب
و خؤشــك و برايـ َـن خــوة يـ َـن مــةزن دكــةت ،و طومــان
بةرســظي وان كارت َيكــر َىن ل وي دكــةن ،و
ت َيــدا نينــة
َ
وي ذ رِةوشــةكآ بــؤ رِةوشــةكا دي ظةدطوه َيــزن؛ ب
بابةتــن
وازى وان ثــرس و
بةلطةيــى طوهؤرينــا شــ َي َ
َ
َ
()
ـى ثرســياركر َىن ب شـ َيوةيةىكَ بــةردةوام  ،بــةردةوام
جهـ َ
ذى طوهل َيبــي ،وةيك :بــؤيض؟
دى هنــدةك ثةيظــان َ
َ
ـى وي ل كيظةيــة؟ ضــاوا ض َيبــوو؟ ذ كيظــة هاتيــة؟
ـ
جه
َ
ئــةو ضيــة (مــا هــو) (مــا هــي)؟ ئــةرآ تــؤ دزاين؟ وي
ي وي مذويــل دكــةت
دظ َيــت هــةر تشــتةىكَ م َيشــ َ
يــن
بزانيــت ،حــةز دكــةت د وان تشــتان بطةهيــت؛ َ
بةرســظى
ئــةو دبينيــت و طوهل َيدبيــت ،بةلــي د
َ
بطةهيــت ،دبيــت ذى ت َينةطةهيــت ،و دبيــت بــؤ
بةرســظآ بــؤ دةمــةكآ بــاش ب َيدةنــط بيــت؛ دبيــت ذى
ب َيدةنــط نةبيــت().
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وى ذينطةها ئةو
انينى يا هةي ،و بةليك ئةظة ل دويظ َ
زارؤك ب َ
وى ده َيتة جوداكرن؛ وي حةزا ز َ
ضةندى ذى؛ ئةم
ظى
ت َيدا دذيت زيَدة ببيت ،و ل دويظ وان
َ
َ
دةليظةيي بؤ وي ده َينة ث َيش ،ذبةر َ
دى هشك و مةندةهؤش بني؛ ئةطةر هةظبةركرنةكآ بكةين د ناظبةرا وان ثرسياريَن مة د زارؤكينيا
َ
خوةدا دكرن و ثرسياريَن ئةو ئةظرو دكةن ،ذبةر جياوازييا دةمي و جهي و ث َيشكةفتنا زانستي ،و
ىل ثةروةردةكار د ثةروةردةكر َىن دا بكاردئينن؛ ب ش َيوةىكَ رِؤهن
طومان ت َيدا نينة كو ئةو ش َيواز و ستاي َ
و زةالل كارت َيكر َىن لسةر بةرفرةهبوونا دياردا ثرسياريَن زارؤيك يان ك َيمبوونا وان دكةت ،ظ َيجا ئةو
شوازيي ل وان ثرسياران
ىك خوةشدكةت و دةرفة َىت ددةتة زارؤيك و ب كةيفخوةيش ث َي
ثةروةردةكارى ِريَ َ
َ
َ
ئةوى ثرسياريَن وان وةرنةطريت و
ىل
بة
واندا،
ناخى
اتيا
ر
كوي
دناظ
ضيتة
دى
دكةت؛
ارؤك
دكةت َيي ز
َ َ
َ
َ
()
ذى بكةت ،
رِةد دكةت ،يان ب قيذي و هةوارييان بةرسظا وان ددةت؛ ئةو نابينيت كةسةك ثرسياران َ
بةرذةوةنديي دا ذى نينة زارؤك بسةر
هةر ضةندة ئةم هةمي د هةظرِاينة؛ كو نة يا دورستة و د
َ
ثرسيارى
ترىس نةكةن كو
َ
هةمي تشتان هةلببيت و بزانيت ،بة َىل هةروةسا يا طرنطة؛ زارؤك هةست ب َ
تشتي كارت َيكرن لسةر ذيانا وان هةي بكةن ،هةروةسا يا طرنطة زارؤك هةست َىث نةكةن
لدور هندةك َ
ظى ذى؛ ث َيدظية دةمآ
جهى
باوةريي نة ،طرنطرت ذ َ
َ
كو ئةو د ثشتطوهظة هاظ َيتينة ،و د بةرزةنة و نة َ
()
اميي بكةن .
ئةو د طةل مالباتا خوة دئاخظن؛ هةست ب ئار َ

ئهگهرێن گهلهكیا

پرسیاران ل دهڤ زارۆكان
د شــياندا هةيــة طرنطرتيــن وان ئةطةريَــن وة ل زارؤيك دكــةن طةلــةك ثرســياران بكــةن ،د ظــان
ضةنــد خاالنــدا كــورت بكةيــن:
دظياتيــن طةشــةكرنا
َ
انينــى و ئاشــكةراكر َىن ،وةيك ئاالظــةيك بــؤ ثرِكرنــا ثيَ
 .١حــةزا زارؤيك بــؤ ز َ
ئةقــي().

 .٢ث َيدظياتيا زارؤكان بؤ ت َيطةهشتنا هةر تشتةىكَ ل دةوريَن وان ذ دياردة و تشتان.
 .٣دوودليــا زارؤكان و ترســا وان ذ تشــتان ،ئةظــةذى ذبــةر نةبوونــا ض ســةرب َوران بــةري هنطــي،
بــؤ منوونــة :زارؤك ذ طيانــةوةران دترســيت ،هةتــا ئةطــةر ئــةو هـ َـرش ذى نةكةنــة ســةر ،ذبــةر
ـي بكــةت.
ـى ضةنـ َ
ـدى ذى؛ طةلــةك ثرســياران دكــةت دا هةســت ب تةناهيـ َ
ظـ َ
ثرســيارى دكــةت؛
يــن زمــاين ،ظيَجــا دةمــآ ئــةو ثرســيار لدويــظ
 .٤طةشــةكرنا
َ
شــياني زارؤيك َ
َ
ـظى نينــة هنــدي ذبــةر بكارئينانــا زمــا َىن خوةيــة،
ئةظــة هنــد ذبــةر حةزذيَكرنــا وةرطرتنــا بةرسـ َ
ـياني خــوة يـ َـن زمانييــة ،و ثيَدظياتييــا وي بــؤ بةرشــداريكرنا جظــايك يــة.
و شــانازيربنا ب شـ َ
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 .٥دةرفةتا ثيَكطةهشنت و بةشداريكرنا وذداين ،د ناظبةرا دايباب و زارؤكاندا.
دايبابــن خــوة ،و طةشــةكرنا
 .٦طةشــةكرنا بــاوةري بخوةبوونــا زارؤيك ،ب نةفســا خــوة و
َ
قةدرطرتنــا ل زاتــآ خــوة().

سرۆشتێ پرسیاران

ل دهڤ زارۆكان
ـي د ناظبــةرا ثرســياريَن
داكــو ب شـيَوةىكَ بــاش د ثرســياريَن زارؤيك بطةهــن؛ ثيَدظيــة ئــةم جوداهيـ َ
ى دا؛ زارؤك بزاظــان دكــةت
ـورى ئيَـ َ
ئةقــي و زمــاين ،و يـ َـن دةرؤين دا بكةيــن ،ئةظــةذى ضونــي د جـ َ
ثالــدةرى وان
دووى يــة؛
جــورى
بةحــى تشــتةيك بكــةت ،بــة َىل هنديكــة
تشــتةيك بزانيــت ،يــان
َ
َ
َ
َ
ئارامييــا دةرؤنييــة ،نةكــو بةرســظ بخــوة ،و يــا ثيَدظــي و فــةرة ئــةم رِاســتييةكا بنــةرةت ثشرتِاســت
بكةيــن ،كــو ئــةوذى ئةظةيــة :ثرســياران؛ (دةاللةتــةكا) هةلويســتي يــا ظةبــر هةيــة ،ظيَجــا ئــةم
وى دياربكةيــن ،ئةطــةر نــة ب ِريَــكا
ـيارى بزانــن ،يــان د وآ بطةهــن و رِامانــا َ
ـى ثرسـ َ
نةش ـيَني بهايـ َ
ـيارى بخــوة
ـيارى بكــةت ،ئةظجــا ثرسـ َ
وى ثرسـ َ
ـةوى زارؤك ثالــداي َ
ـتى دياركــري بيــت ،ئـ َ
وي هةلويسـ َ
ـتى وي
ـى خــوة نينــة د خوةييــا خــوةدا ،بةلــي بهــا و (دةاللــةت) و طرنطييــا خــوة ذ رسؤشـ َ
ض بهايـ َ
ـي د ثرســياريَن
ـى ئــةو دورثيَضكــري ،و َ
هةلويســتي وةردطريــت يـ َ
ىس ئةركـ َـن ئاظاكــةر يـ َـن طرنــط يـ َ
زارؤيك دا هةيــن ،ئــةوذى ئةظةنــة:
 .١ثةيداكرنــا هةفســةنطييا دةرؤين لــدةظ زارؤيك ،ضونــي طةلــةك ثرســياريَن زارؤيك؛ ذ ئةطةرةىكَ
دةرؤنينة.
ذى دةردئيَخيــت ،زارؤك بزاظــان دكــةت بطةهيتــة زانينــةكا نــوي،
 .٢هزركرنــا مــرؤظ ثيَزانينــان َ
ـى لســةر ئاظــا بكــةت يــان
ب ثشتبةســتا لســةر هنــدةك ثيَزانينـ َـن بةرهــةظ ،كــو َ
وى زانينـ َ
ثيَكظــة طريَبــدةت.
يــن طرنــط ،ذ وان ذى؛ نياســينا
 .٣نياســينا َ
وي ذينطةهــا ئــةو دورث َيضكــري ،و كاريَــن ذيــا َىن َ
ـي
ـى رِةؤشــةنبريي و جظــايك يـ َ
بهايـ َـن رِةوشــتي و ســلويك ،ئةويَــن دكةظنــة د بــن وي ضارضوظـ َ
زارؤك ت َيــدا دذيــت().
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جورێن پرسیاران

ل دهڤ زارۆكان

يــا ب مفايــة ئــةم بزاظــان بكةيــن وان ثرســياريَن زارؤك دئازرينيــت ثؤلــن بكةيــن ،ذبةركــو بةرســظا
وى ده َيتــة طوهؤريــن ،و د شــياندا هةيــة ئــةو ثرســياريَن
ـورى َ
لســةر ظــان ثرســياران ب طوهؤرينــا جـ َ
لــدةظ زارؤيك هةيــن ،بــؤ ظــان جــوران ثؤلــن بكةيــن:

 .١ثرســياريَن خــؤدان رسؤشــت و ســةخلة َىت زمــاين :وةيك :بــؤيض ئــةظ تشــتة ب ظــان ناظــان
هاتينــة ناظكــرن؟ بــؤيض ئــةم ناظــان نةطوهؤريــن؟ بــؤيض ئــةم زمانــةىكَ دي نةئافرينــن؟

وى دا ئــةظ ثرســة دهـ َـن :ئــةم ذ كيظــة هاتينــة؟ و دآ
ـى َ
 .٢ثرســيار َين وجــودي :و د ضارضوظـ َ
كيظــة ضــن؟ زارؤك ضــاوا هاتينــة هةبــوو َىن؟ و رِامانــا مرنــآ ضيــة؟ و ثــا تــو بــؤ طــةردووين ض
ـي.
دب َيــذي؟ هةتــا دومياهيـ َ
 .٣ثرســياريَن ثشــتةرِيبوونآ (تةمــةررود) :ئــةو ذى لــدور ظــآ هــزرآ دزظــرن :بــؤيض ِريَــك ب
تشــتي ِريَــك ب مةزنــان دهيَتــة دان؟ ئــةوذى ثــر لســةر
زارؤكان ناهيَتــة دان ب هنــدةك
َ
وازى ثرســياران بــن.
وازى ضاظليَكرنــا مةزنــان
دهــن ،ل جهــآ كــو لســةر شــيَ َ
شــيَ َ
َ

 .٤ثرســياريَن تاقيكــةر :ئــةوذى كومــةكا ثرســيارانن؛ زارؤك ئاراســتة دكــةت ث َيخةمــةت تاقيكرنــا
ـتى ئــةو وةك الوازييــةك لــدةظ كــةس
شـ َ
ـياني مالبــات و كــةس و كاران ،و رِةخنةكرنــا وي تشـ َ
وازى ســوحبةت و ترانةكــر َين دهـ َـن ،د
و كاريَــن خــوة دبينــن ،ئــةو ذى ثرتيــا جــاران لســةر شـ َي َ
طــةل هةظبةركرنــا كــةس و كاريَــن خــوة د طــةل كــةس و كاريَــن هةظالـ َـن خــوة ،ثرتيــا دةمــان
ـياني كــةس و كاران يـ َـن مــايل (ثــارةي) و لــةيش دزظــرن.
ذى ئــةظ ثرســة لــدور شـ َ
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ارؤكينيــي :طةلــةك جــاران زارؤك ثرســياران ئاراســتة دكــةن ،و ئــةظ
 .٥ثرســياريَن دوودليــا ز
َ
ـي؛ يـ َـن
ـى هةسـ َ
ـي لــدةظ وي دطــرن ،و ئــةو ثرســياريَن دوودليـ َ
ـتكرني ب دوودليـ َ
ثرســيارة جهـ َ
ذ هةميــان ثــر زارؤك دووبــارة دكــةت :ثرسـ َـن دةربــارةي بةرزةبــوون و نةئامادةبوونــا ئيَــك ذ
دايبابــان ،يــان ديارديَــن دي يـ َـن كوضكــر َين نــة.

 .٦ثرســياريَن ئاشــكةراكرنا لــةيش :و ل ث َيشــكةكيا وان ثرســياريَن زارؤك ئاراســتة دكــةت ث َيخةمــةت
ئاشــكةراكر َىن :ئــةو ثرســيارن يـ َـن طريَدايــي ب جوداهيـ َـن لــةيش د ناظبــةرا هــةردوو تؤخــان دا.

ئــةظ ثولينكرنــة؛ دشــ َيت هاريكاريــا كــةس و كاريَــن زارؤيك بكــةت ،بــؤ ت َيطةهشــتنا ثاشــخانةيا
ـيارى بخــوة
ـى زارؤكـ َـن وانظــة ده َيتــة ئاراســتةكرن ،ئــةو ذبــةر ثرسـ َ
ـدي َ
بةطراوةنـ َ
وى ثرســيارا ذ اليـ َ
()
ـتنى .
وى ثرسـ َ
ـيارى ناكــةن ،بةلــي ئــةو ذبــةر ثالــدةرةيك َ
ثرسـ َ
ـياري دكــةن ،ث َيخةمــةت ت َيطةهشـ َ
بۆچی دایباب بهرامبهر پرسیارێن زارۆكان خوه بسهرڤه نابهن؟

ـى
ثشــتطوه هاظ َيتنــا ثرســياريَن زارؤكان و ب َيزاربوونــا ذ وان ،هنــدةك جــاران ئةطــةرآ َ
وى؛ نــة بتنـ َ
يــي دةرؤين و ثةروةردةييــة ،بةلــي ذبــةر
نةزانينــا
وى ،و نةزانينــا رِؤ َىل َ
بةرســظى و طرنطيــا َ
وى َ
َ
هنــدةك ئةطةريَــن دي بــن ،و دبيــت يـ َـن ذ هةميــان طرنطــر:
وى ،ئةوا
وي يــان نــة ذ دلييــا َ
 .١هةســتكرنةكا مــةزن ب ســةيراتيا ثرســيارا زارؤيك ،يــان ب بيَبهاييــا َ
وى نةهيَتةكــرن،
وى ثرســآ نةهيَتــة دان ،يــان طوهدارييــا َ
كــو دبيتــة ئةطــةر كــو طرنطــي ب َ
دي كةظنــة دنــاظ تةحســينوكا (خةلةتييــا) بةزانــدن و زيَدةطاظيكرنــا لســةر
ظيَجــا مــةزن َ
ـي
مافـ َـن زارؤيك د هزركرنيَــدا ،ب ِريَــكا تايبــةت ب وانظــة ،ئــةوا كــو ب ســادةيي و رِؤهنيـ َ
دهيَتــة جوداكــرن ،ئــةظ زيَدةطاظييــة ذى؛ شــيَوازةكة ذ شــيَوازيَن دةســتهةالتا ئةقــي،
ئــةوا كــو مــةزن بكاردئينــن ،ئــةو ذبريدكــةن كــو زارؤك ثرســيارا خــوة يــا ســادة ب حــةزةكا
وى جيهانــا ئــةو دورثيَضكــري،
انينــى ،يــان ئاشــكةراكرنا َ
رِاســتطؤيانة دكــةن ،ثيَخةمــةت ز َ
ئةظــة ذبــي ئارمانجــا دةرؤين يــا بلــةز بــؤ ثرســيارا وي ،كــو ئــةو ذى دووبــارة زظراندنــا وآ
هةفســةنطيا دةرؤنييــة يــا وي د هةلويســتةكيدا ذ دةســتداي.

ثرســيارى ثةيوةنــدي ب
 .٢مــةزن زةحمةتيــا وآ ثرســيارا زارؤك دكــةن دزانــن؛ ظ َيجــا دةمــآ
َ
اليةنــةيك ذ اليةنـ َـن حةرامكريـ َـن جظــايك يــان رِةوشــتي ظــة هةبيــت ،ل بــن ضارضؤظــةكآ
ـي دياركــري ،ر َِي ناه َيتــةدان ئــةو به َيتــة بةالظكــرن هةتــا زارؤك نةطةهيتــة
رِةؤشــةنبريي يـ َ
ذيــةكآ دياركــري ،ظ َيجــا زةحمةتييــا ثرســياريَن زارؤكان و ســالؤخةتدانا وان ب ثرســياريَن ب
شــةرم ،مةزنــان ح َيبــةيت دكــةت ،ل ظـ َـر َى ث َيدظيــة لســةر مةزنــان ئــةو بــاش خــوة بةرهــةظ
ـى لــدةظ خــوة ثةيــدا بكــةن ،يــا دبيتــة هاريــكار بؤ بةرســظدانةكا دورســت
بكــةن ،و َ
وي زانينـ َ
ل دةمــآ ثرسـ َـن ب ظــي ش ـ َيوةي ده َينــة كــرن.
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ـى َ
 .٣هنــدةك جــاران طةلــةيك و ب دويــظ ئ َيكيــا ثرســياريَن زارؤكان؛ دبيتــة ئةطــةرةكآ دي يـ َ
ثشــتطوه هاظ َيتنــا لــدةظ مةزنــان دياردبيــت ،و ئةطــةر مةزنــان زانيبــا كا ذ اليــة َىن دةرؤين ظــة
ظــان ثرســياران ضةنــد طرنطييــا خــوة هةيــة؛ دا وان هةلويســتةكآ دي هةبيــت ،كــو ئــةو ذى
ـى
هاندانــا زارؤكيــة هةتاكــو بــةردةوام بيــت لســةر كرنــا ثرســياريَن خــوة ،كــو دآ ب َيــذى ئــةو يـ َ
ب دةنطــةيكَ طوهل َيبــووي هزردكــةن.
ـي نةدةنــة ثرســياريَن زارؤكان؛
 .٤دنــاظ وان ئةطةريَــن وة ل مةزنــان دكــةن وةيك ث َيدظــي طرنطيـ َ
هنــدةك ذ ظــان ثرســياران ب ش ـ َيوازةيكَ ظةشــاريت ده َينةكــرن نةكــو ب ش ـ َيوةىكَ ئاشــكةرا و
رِاســتةوخؤ.

يــي زارؤيك دظ َيــت
 .٥دبيــت رِةظينــا دايبابــان ذ بةرســظان؛ ذبــةر نةزانينــا وي تشــتي بيــت َ
دي ب َيذينــة وان :ث َيدظيــة لســةر هــةوة؛ هويــن بــؤ زارؤكـ َـن خــوة ل بةرســظان
بزانيــت ،ظ َيجــا َ
()
بطــةرن ،و ب دةســتثايك و رِاســتطؤيي بــؤ ب َيــذن .
ـي ثشــتطؤه هاظيَتنــا ثرســياريَن زارؤكان ل دةظ دايبابـ َـن وان ئةظةيــة؛ زارؤك
 .٦ئةطــةرةكآ دي يـ َ
ى وان مةزنــرة ،و
دآ ثرســيارةكآ كــةت كــو خــودان ئاســتةكآ بلنــدة و يــا بزةحمةتــة ،و ذ ئةقـ َ
ـةرى زارؤك ضــاوا
ي وان دبةزينــن ،ظيَجــا دآ دايبــاب هــزرا خــوة كــةن ،كا ئـ َ
توخويبـ َـن ئةق ـ َ
()
ـي ثــآ نــادةن.
ـي ثرسـ َ
طةهشــتية ظـ َ
ـظى و طرنطيـ َ
ـيارى  ،و دآ ثشــتا خــوة دةنــة بةرسـ َ
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ـظي دورســتة لســةر ثرســياريَن زارؤكان ،كا ضاوا لســةر وان ث َيدظية
ئــةركآ دايبابــان؛ ثيَشكيَشــكرنا بةرسـ َ
ـةىش و دان و ســتاند َين ئامــادة بكــةن ،ســةبارةت وان ثرســياريَن لــدور بابةتـ َـن
ذى ئــةو ِريَكـ َـن طةنطـ َ
ـةرى زارؤكـ َـن وان دا ضيَدبــن ،هةروةســا د هاريكاربــن د طــةل وان كــو ئــةو هزريَــن وان
ئيــاين د سـ َ
ـي و باوةريــآ و تيَطةهشــتنا دورســت
وي ضةنـ َ
هةيــن لــدور ئايينــي ببيَــذن ،ثيَخةمــةت َ
ـدى ئــةو ئاراميـ َ
دي هةظســةنطييا ئايينــي لــدةظ وان ثاريَزيــت
بــؤ ئايينــي لــدةظ وان ثةيــدا بكــةن ،ئــةظ كارة ذى َ
()
ـظي
بيَــي هةبوونــا ض كيَــايس يــان توندكارييــان د ئايينــي دا  ،يــا ثيَدظــي نينــة دايبــاب هةمــي بةرسـ َ
ـي
دورســت لــدور ثرســياريَن زارؤكان يـ َـن ئايينــي بزانــن ،بــة َىل ثيَدظيــة لســةر وان ئــةو سـ َ
ـتويني باوةريـ َ
دى ضةنــدا
بــؤ زارؤكـ َـن خــوة رشِؤظــة بكــةن ،هةتاكــو لســةر باوةريــةكا بهيَــز ب خـ َ
ـودى مــةزن بــن()َ ،
ـثين كــو ئــةو ثرســياريَن زارؤكان
ـي ذ هةمييــان مةزنــر رِاسـ َ
جــوان بيــت ئةطــةر دايبابــاب زارؤيكَ خــوة يـ َ
ـي ئــةريك رِابيــت ،تايبــةيت ئةطــةر هةســت ب طرنطــي و
بنظيســيت ،و ثرتيــا جــاران ئــةو َ
دي ب ظـ َ
بهايــي
يــي خوشــة ذى بــؤ وان ،ذ اليــةيك ظــة :دآ
هانــدا َين كــر ،كا ضــاوا ئــةو َ
َ
دي بينــن ئــةظ كارة َ
دي بــؤ دياركةيــن كــو ثرســيار
ثرســياري ب شــيَوةيكَ طشــتي د
ارؤكــن مــةزن دا ضينــن ،و َ
َ
ناخــي ز َ
َ
ـي وان دا ضينــن كــو ل
دي ثرســياران كــةن ،هةروةســا َ
ـزي يــة ظيَجــا ئــةو َ
ـي ِريَـ َ
دي د ناخـ َ
تشــتةكة جهـ َ
ـي ب ثرســياريَن زارؤكـ َـن خــوة بــدةن ،و
دةمــآ ئــةو دبنــة دايــك و بــاب ،ئــةو ذى ل ثاشـ
َ
ـةرؤذى طرنطيـ َ
ـظي
دي كومــةكا ثرســياران لــدةظ مــة كومــن و َ
ذ اليــةيكَ ديظــةَ :
دي بنــة هاريــكار بــؤ مــة ئــةم ل بةرسـ َ
دي بنــة هاريــكار ئــةم ثيَشــبينييا ثرســياريَن خ َوشــك و برايـ َـن وان يـ َـن ديــر ذى بكةيــن،
وان بطةريـ َـن ،و َ
دةمــي ئــةم بةرســظا ثرســةيكَ ذ
دي ضةنــد كةيفــا زارؤيك ذي هيَــت
و خــوة بــؤ بةرهــةظ بكةيــنَ ،
َ
ثرسـ َـن وي يـ َـن بــوري ددةيــن ،ظيَجــا طرنطيــدان ب بةرســظدانةكا بــاش و موكــوم بــؤ ثرســياريَن وان؛ ب
دي كارتيَكرنــةكا مــةزن لســةر وي هةبيــت ،و هةروةســا لســةر ثةيوةندييــا مــة ذى د
ـودى َ
ئانةهيــا خـ َ
ـي لدةظ
ـدةري ئيَـ َ
دي بيتــة ئةطــةر كــو دايبــاب ببنــة ذيَـ َ
طــةل وي ،و َ
ـي و وةرطرتنا زانينـ َ
ـي مةعريفـ َ
ي يـ َ
ـى كــو ثيَزانينـ َـن خــوة ذ
زارؤيك ،و َ
دي بيتــة ذيَــدةرةيكَ باوةرثيَكــري ب دريَذييــا سـ َ
ـالي دويظــدا ،ل جهـ َ
()
ـي دا .
هنــدةك ذيَدةريَــن باوةرثيَنةكــرى وةربطريــت ،و ب تايبــةيت د قوناغــا هةرزةكاريـ َ

ل ظـ َـرآ خالــةك يــا هــةي ،ث َيدظيــة دايبــاب َىل د هشــياربن ،ئــةو ذى :ث َيدظياتيــا ذيَكجوداكرنــا دوو
جوريَــن ثرســيارانة لــدةظ زارؤكان ،يــا ئ َي ـيَ :ثرســياريَن رِذدي ت َيــدا هــةي ،ئةويَــن ئــةم دبينــن كــو
ـي دووبــارة دكــةت ،و دبيــت ثرســيارا ثــر ذ تاكــةيكَ خ َي ـزا َين بكــةت ،و دبيــت هنــدةك
زارؤك هــةر يـ َ
دووى :ثرســياريَن دةمكــورت و (عــةرةزي) نــة؛ ئةويَــن ئةطــةر مــة
ذي ثةيدابــن ،يــا
ثرســياريَن دي ذىَ ،
َ
ـوري ئ َيــكآ نــة ذ حيكمــةت
دي ثرســيارا خــوة ذبــر كــةت ،ظ َيجــا جـ َ
لــدور بابةتــةيكَ دي د طــةل ئاخفــت؛ َ
دي د بةرســظدانا ويَــدا خــوة زةحمــةت و
اييي يــة ئــةو به َيتــة ثشــتطوهظة هاظ َيــن ،بةلــي َ
و شــارةز َ
دي بــؤ ل كةســةيك طةري َيــن كــو بةرســظةكا
ـظي طةري َيــن ،يــان َ
مانــدي كةيــن ،يــان َ
دي بــؤ ل بةرسـ َ
ـي طرنــط هةيــة،
ـي ضةنـ َ
ـدي ذي دا؛ رِةهةنــدةيكَ ثةروةردةيــي يـ َ
جــوان و بــاش لســةر بــدةت ،و د ظـ َ
ـي
بــة َىل هنديكــة ثرســياريَن دةمكورتــن؛ ئاريشــة نينــة ئــةم وان دةربــاز بكةيــن ،تايبــةيت ذى ل دةمـ َ
ى وي وةرنةطريــت.
ســةبارةت هنــدةك بابةتــان بــن ،دبيــت زارؤك د بةرســظا وان نةطةهيــت و ئةقـ َ
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د گهل پرسیارێن زارۆكان
دةمــى
طرييــي َيث بكــةن ،و ل
كومــةكا بنةمــا و بهايــان هةنــة؛ ث َيدظيــة لســةر دايبابــان ث َي
َ
َ
بةرســظدانا لســةر ثرســيار َين زارؤكان ،بةرضــاظ وةربطــرن ،ذ وان ذى:
دي وي
زطرتنــى؛ ئــةو
بنةمايــي ِريَ
دايبابــن جــوان طوهدارييــا ثرســياريَن زارؤكان دكــةن؛ َ
َ
.١
َ
َ
هةســتي ل دةظ زارؤيك ثةيداكــةن ،كــو ئــةو ذى د ثشــكدارن د طــةل خةمـ َـن وي ،و دآ هةســتآ
ـرى) لــدةظ وي ثةيداكــةن ،ئــةظ ثشــكداريية ذى دآ هةظســةنطييا دةرؤين
ِريَزطرتــن و (تةقديـ َ
دي هيَاميـ َـن بــاوةري بخوةبــوو َين لــدةظ وي
يــا زارؤيك و ئارامييــا وي بــؤ زظرينيــت ،و بلــةز َ
اتيــي د كرنــا ثرســياراندا و دويظئيَكييــا لؤذيــي د ِريَــكا دان و ســتاند َين دا
بينــن ،و دآ هوير َ
بينــن.

ـي د وان بةرســظان دا ثةيداكــةن
ـي؛ ل ظـ َـر َى َ
دي دايبــاب هويراتيـ َ
ـى بــاوةري و تةناهيـ َ
 .٢بنةمايـ َ
يـ َـن ئــةو ث َيشــك َييش زارؤكـ َـن خــوة دكــةن ،ئةظــةذى ب ِريَــكا هنــدةك ثةيــظ و زاراظـ َـن ناظدار
ـتيي دورســت
ـى زانسـ َ
ـى خــوة يـ َ
و نيــاس ،بــؤ وان و ب ســاناهيكرنا ظــان ث َيزانينــان د ضارضؤظـ َ
دا ،هنديكــة رِاســتطؤييا د بةرســظدا َىن دايــة؛ ئانكــو ل دومياهيــا بابــةيت دا ب رِامانــا بجــه هاتنــا
رِةؤشــا خؤجهــي و بــاوةري و ئارامييــا دةرؤين ده َيــت.
(ســياقى)
بنةمايــى ضارةســةركرنا ثالدةريَــن تايبــةت ب زارؤكان ظــة؛ ئــةو ثالدةريَــن ذ
َ
.٣
َ
ـتى ئــةو تيَــدا دذيــت ثةيدادبــن ،بــؤ منوونــة :ئــةو زارؤيكَ هةســت ب دوودىل و
وي هةلويسـ َ
دي
ـى زارؤكــةيكَ نــوي دنــاظ خيَ ـزا َىن دا ذدايــك دبيــت ،ظيَجــا َ
ـي دكــةت ،ل وى دةمـ َ
نةئاراميـ َ
ـى ب بةرســظدانا
ثرســيار كــةت :ئـ َ
ـي ئاريـ َ
ـى بتنـ َ
ـةرى زارؤك ذ كيظــة دهـ َـن؟ و ئــةم نةشـيَني ظـ َ
ـي ئــةو هانــداي و ثالداي
زانســتي ضارةســةر بكةيــن ،بةلــي ثيَدظيــة ئــةم ثالـ َ
ـدةري دورســتي يـ َ
()
ـياري ضارةســةر بكةيــن ،و طرنطييــةكا بــاش و تايبــةت ب وي بدةيــن .
وي ثرسـ َ
بــؤ كرنــا َ

بتنــى ب
ئةقلــن وانايــة ،نــة
تشــتي مــةزن ث َيشــك َييش بضويــكان بكــةن؛ رؤهنكرنــا
باشــرين
َ
َ
َ
ِريَــكا ضــرؤك و ظةطـ َـران و ث َيزانينـ َـن دورســت ،بةلــي ب ِريَــكا رِاه َينانــا وان لســةر هزركــر َىن ،و
ـارى
ـدى ،كــو ئــةو بتنــآ ب ســةرظةهييا تشــتان بريـ َ
ث َيشئ َيخســتنا ث َيشــنياران و رِائينانــا وان لســةر هنـ َ
بــةرى وان بدةينــة هزركــر َىن ،د وي تشــتي
نــةدةن و بــةس نةكــةن ،بةلــي ئــةم وان ثالبدةيــن و
َ
()
ـتي ب ســةرظة بــؤ وان ديــار بــووي  ،هةروةســا ث َيدظــي ب ضاالكبوونــةكا
دا يــآ ل ثشــت ظــي تشـ َ
()
ئةريَنــي و طةنطةشــةكا ئاظاكــةر و دان و ســتاندنةكا ئارمانجــدار و طوهؤرينــا بوضوونــان هةيــة  ،كا
ضــاوا لســةر وان ث َيدظيــة ئــةو بخــوة ب كرنــا وان ثرســياران رِابــن ،يـ َـن كــو هزركــر َىن لــدةظ زارؤكان
ث َيشــدئ َيخن.
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هةروةســا د شــيان دا هةيــة ئــةم ب ش ـ َيوةىكَ مةزنــر بةرســظان بــؤ ثرســياران بكاربينــن ،دايبــاب
ـى خ َيـزان كــوم دبيــت ئــةو
دشـ َـن داخــوازآ ذ زارؤيك بكــةن ،يــان بــؤ وي ث َيشــنيار بكــةن ،كــو ل دةمـ َ
ثرســيارا خــوة بكــةن ،ثــايش ئةطــةر ثرســيار يــا ئاســايي بيــت و ض كوي ـرايت ت َيــدا نةبيــت و نةيــا
ـكداريى د بةرســظدا َىن دا بكــةن ،بــة َىل طةلــةكا
هةســتيار بيــت ،دةرفــةت ب هةمييــان به َيتــة دان ثشـ
َ
طرنطــة كــو ض برايـ َـن وي يـ َـن مــةزن ترانةيــان ب ســادةييا ثرســيارا زارؤيك نةكــةن ،و ئةطــةر تشــتةىكَ
ـني
ـى زارؤيك مبينيــت و ثشــتةظانيا وي بكــةت و ثةسـ َ
هوســا رِؤيــدا؛ ث َيدظيــة لســةر بــايب ئــةو ل اليـ َ
ويَرةكييــا وي بكــةت ،هةروةســا دياربكــةت كا ئــةم هةمــي ضةنــد ث َيدظــي ب كرنــا ثرســياراينة،
ْــم إِ َّل َقلِ ً
يــا] [اإلرساء،]85 :
و طؤتنــا
ــم ِمــ َن الْ ِعل ِ
خــودى ل بــرا هةميــان بينيتــة ظــةَ [ :و َمــا أُوتِي ُت ْ
َ
ئانكــو(( :و تشــتةكآ ك َيــم َيت نةبيــت ذ زانينــآ ،ضــو بــؤ هــةوة و هةمــي مرؤظــان نةهاتييــةدان)) ،و
ـى وان
د بةرســظدنا ب كــوم دا؛ ئــةم ضةنديــن ئارمانجــان بدةســت خــوة ظــة دئينــن ،كــو دةرطةهـ َ
ذى ثرســيارا زارؤيك يــة.
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ب ڕێكا دان و ستاندنێ
ِريَــكا طؤنجايــي بــؤ زارؤيك؛ ِريَــكا دان و ســتاند َىن يــة ،ئــةوا لســةر طةنطةشــةكرن و ثرســيار و
ـظى رِادبيــت؛ ضونــي ئــةو دبيتــة هاريــكار بــؤ ظةكرنــا زمــا َىن وي ،و كاردكــةت لســةر بدةســتظة
بةرسـ َ
ـياني كةســويك ،ئةويَــن كــو زانــن َىث بدةســتظة ده َيــت ،ضونــي ئــةو
ئينانــا ضاوانييــا ثةيدابوونــا شـ َ
()
وي ن َيزيــك دكــةت و
دةمــى
ئارمانجــن وآ بجــه دئينيــت  ،ث َيدظيــة ذى زارؤك ل
دان و ســتاندنة َ
َ
َ
دي بيتــة ئةطــةر زارؤك هةســت
دان و ســتاند َىن هةســت ب كةرامةتــا خــوة بكــةت ،ضونــي ئةظــة َ
هةظركيــن دةرؤين
يــى ذ دووديل و تــرس و
َ
ب ئازادييــا خــوة بكــةت ،و هةســت ثــآ بكــةت ئــةو َ
ـى دان و ســتاندن
رزطاربــووي ،وةيك دةرنةئ َيخســن و طريَيــان (عوقدةيــان) ،و ئةطــةر زارؤيك ل دةمـ َ
ناخــى
نةخوةشــيي د
دى وان هةمــي هةظــريك و
و
طةنطــةىش؛ هةســت ب ئارامييــا دةرؤين كــرَ ،
َ
َ
َ
ـةىس ئــةو د طــةل دئاخظيــت ئاشــكةراكةت و ب َيذيــت ،ظ َيجــا ئةطــةر هــةردووال
وي دا هةيــن بــؤ كـ َ
ـى خــوةدا
ـي و ب ئاشــكةرايي ئاخفــن ،زارؤيك ذى هةمــي تشـ َ
طةهشــتنة ئةطةريَــن ئاريـ َ
ـتي د ناخـ َ
()
دي ب ســاناهي كةظيت .
دى ضارةســةري يــا ب ســاناهي بيت و ســةركةفنت ذى ت َيــدا َ
ئاشــكةرا كــرنَ ،
هنديكــة دان و ســتاندنة د ناظبــةرا زارؤيك و دايبابــان دا؛ كومــةكا بةرهةمــان ث َيظــة ده َيــت ،ذ
ـي نيَزيــي تاكـ َـن خيَزانــا خــوة بيــت ،ذ وان ذى:
وان :هةظنياســن؛ زارؤك َ
دي ثرتيــا هةمــي كةســان يـ َ
ئ َيكطرتنــة (تةئالــؤف)؛ دان و ســتاندن ئيَكطرتنــآ د ناظبــةرا تاكـ َـن خيَـزا َين دا زيَــدة دكــةت ،و حةزذيَكرن
ىك دي دلينــي و كةيــف ثــآ ئينانــة (تةالتــوف)؛
و نيَزيكيــةك ذى د ناظبــةرا وانــدا ثةيدادبيــت ،بةرهةمــة َ
ـةىش فةرمــي ذ دان و ســتاند َىن نةظيَت ،بةلــي رِامانا دان و ســتاند َين يا ب دورســتاهي
ـى كـ َ
ئانكــو مــة بتنـ َ
()
دى ب ثةيظــةكا جــوان و رشيــن و كةشــةىكَ كةيــف ثــآ ئينــان و خــوةش بيــت .
َ
ذ يــا بــوري ئــةم دبينــن ،هنديكــة ثةروةردةكرنــا ب دان و ســتاند َين يــة ،ئــةو كريارةكــة ب هندةك
تشــتان ده َيتــة جوداكــرن ،ئــةو ذى ئةظةنة:
 .١ئــةو ئازادييــا د هزركرنــآ دا ددةتــة زارؤيك ،دا كــو ئــةو بخــوة رِاســتييان ئاشــكةرا بكــةت ،ئــةظ
ـايةتيي ذى ثيَشــدئيَخيت.
ضةنــدة ذى دبيتــة ثالــدةرةك بــؤ داهيَنانــآ ،و كةسـ
َ
ـةرةدةريي
 .٢ئــةو يــا ســادةية و ض زةحمــةيت ت َيــدا نينــة ،زارؤك ذي ب د َىل خــوة و ب َيــي شــةرم سـ
َ
د طــةل دكــةت.

ـي لــدةظ وان ثةيــدا
ـيي دكةتــة د د َىل بضويــكان دا ،و هةســتكرنا ب خوةيياتيـ َ
 .٣ئــةو كةيفخوةشـ َ
دكــةت ،و وان فـ َـري طوهداريكرنــا بــؤ كةسـ َـن دي دكــةت.
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دي
 .٤ئــةو دةرفةتـ َـن ليَطةريــان و هزركرنــا د ثاشـ
ـةرؤذى دا بةرهــةظ دكــةت ،زارؤك ل ظـ َـر َى َ
َ
دي زارؤيك رِائينيــت لســةر هزركرنــا لؤذيــي.
تشــتان ب طؤشــةيةكا جــودا بينيــت ،و ئــةو َ

ذى دويــر دكــةت() ،و وي
ـي َ
 .٥هشــيارييا زارؤيك ئاطةهــدار دكــةت ،و خـرايب و سســتاهي و خاظييـ َ
ـى ضــاالك و لظــوك بيــت.
ثالــددةت داكــو يـ َ

چێكرنا پرسیارێن

دان و ستاندنێ

يــن هةيــن؛ كــو د شــيان دايــة ئاراســتةي زارؤيك بكةيــن ،ذظــان
طةلــةك شــ َيوازيَن ثرســياران َ
شــ َيوازان ذى:
تشــتي ل دوريَــن
 (ض ض َيدبيــت؟) ،ئــةظ شــ َيوازة زارؤيك هانــددةت بــؤ ل َيطةريــا َىن ل وانَ
ـتى وي رِاســتةوخؤ ديتــي
وي ض َيدبــن ،ئةظجــا ئــةو يــا هاريــكارة كــو زارؤك ب خــوة وي تشـ َ
ســالؤخةت بكــةت.

 (تــة ض دظ َيــت؟) ،ئــةظ ش ـ َيوازة ذى دبيتــة هاريــكار بــؤ دةستنيشــانكرنا ث َيدظياتيـ َـن وي بدورســتي.
دى هــزرا
 (تــؤ ضــاوا ظــي كاري دكــةي؟) ،ئةظــة دآ هاريكارييــا وي كــةت بــؤ هزركرنــا ئــازاد ،و َـظى بــةت.
وي بــةرةظ ليَطةريانــا ل بةرسـ َ

ـتي ب ســةرظة ،و
 (بــؤيض ئةظــة ض َيدبيــت؟) ،ئةظــةذى َدى هاريكاربيــت بــؤ دةربازكرنــا تشـ َ
دى دةســت ب رشؤظةكــرن و ل َيطةريــا َىن كــةت ،ل وان
ل َيطةريــا َىن ل ئةطةريَــن وان ،ظ َيجــا َ
ـري ددةت.
زنجرييَــن تشــتان ث َيكظــة طـ َ
دى ض كةيــن ئةطــةر فــان تشــت ِر َويــدا؟) ،و ئةظــة دآ هاريكارييــا وي كــةت بــؤ
 (ئــةم َطؤشــةيي جــودا.
دووبــارة هزركــرن و تةماشــةكرنا تشــتان ب ديدطــةه و
َ

ئــةو ثرســياريَن د شــيان دا هةيــن ئاراســتةي زارؤيك ذى بكةيــن ،دبنــة ضةنــد جــورةكَ ،ىل ذ
ـالؤخةتي ثرســياريَن بــاش ،ئةويَــن د ثةروةردةكرنــا دان و ســتاندنا د طــةل زارؤكان دا،
طرنطرتيــن سـ
َ
خــوارى نــة:
ئةظــن ل
ذى ده َيتــة ضاظةريَكــرن؛
َ
ف َيقــي و بةرهــةم َ
َ
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 .١هندي د شيان دا هةبيت ثرسيار يا كورت بيت.

 .٢يا رِؤهن بيت و د هزرةكآ دا يا كورتكري و سنوردار بيت.

وى رِةوشا ئةو ت َيدا د ذيت.
جهي وي و َ
ذيي زارؤيك و دةم و َ
 .٣يا طؤنجايي بيت د طةل َ

ـي بخوةظــة بطريــت ،بةلــي دظ َيــت ثرســيارةك
 .٤ثرســيارةكا وةســا نةبيــت دورســتي و خةلةتييـ َ
ـويي وي بةرفــرةه بكــةت ،وةســا كــو بــؤ هزركرنــا د
بيــت ،بريدانــكا زارؤيك بلظينيــت و ئاسـ َ
ـظى دا دةرفــة َىت بــؤ ثةيــدا بكــةت().
بةرسـ َ
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ل سهر پرسیارێن زارۆكان

بةحــى ثرســياران؛ و جــور
بــةري نوكــة مــة
َ
و ضاوانييــا ض َيكرنــا وان و يـ َـن وةيك ظانــة كــر،
بةحــى بةرســظان كةيــن ،و
دى
ظــر َى َ
ول َ
َ
ضةنديــن شــ َيوازيَن هةيــن بــؤ بةرســظدا َىن
لســةر ثرســياريَن زارؤكان ،لدويــظ دةم و جــه و
ئــةو كاودا َين ئــةو ثرســيار ت َيــدا هاتييــة كــرن ،و
ناظدارتريــن شــ َيواز ذى؛ ئةظةنــة:
 .١بةرســظدانا زارةيك يــا راســتةوخؤ؛ ئــةو ذ هةمــي بةرســظان ثــر يــا بةالظــة ،ئةظــةذى يــا
دي بةرســظةكا زارةيك لســةر دةن ،ثرتيــا
ـيارى كــةت ،و مالباتــا وي ذى َ
دي ثرسـ َ
وةســاية زارؤك َ
جــاران ذى ئــةظ بةرســظة بلــةز و د كورتــن.

ظةطيانــا ضريؤكــةكا كــورت؛ ئــةوذى ِريَكــةكا نــة رِاســتةوخؤية د
 .٢بةرســظدان ب ِريَــكا
َ
ـتى
بةرســظدانا لســةر ثســياران ،و دظ َيــت ئــةو ضــرؤك ذى يــا طؤنجايــي بيــت د طــةل رسؤشـ َ
ـظى دكــةن ،و ب
وي ثرســيارا هاتييــة كــرن ،و وةك نةريتــةك زارؤك حــةز ذ ظــي جـ َ
َ
ـورى بةرسـ َ
ـي بــؤ دكــةن.
جــواين طوهدارييـ َ
وي يــا ث َيدظــي
 .٣بةرســظدانا و َينةكــري؛ دبيــت زارؤك ثرســيارةيكَ بكــةت كــو بةرســظدانا لســةر َ
ب بكارئينانــا هنــدةك ويَنةيـ َـن رِؤهنكــةر بيــت ،وةيك ثرســياريَن زانســتي ،ذبةركــو ويَنــة ذى
ـى ،تايبــةيت ئةطــةر ئــةظ ويَنةيــة د رِةنطــا و رِةنــط
ذيَــدةرةيكَ ســةرةكيية بــؤ زانــن و مةعريفـ َ
و ســةرنجرِاك َيش بــن.
 .٤بةرســظدان ب ِريَــكا ديــن و ت َيبينيكــر َىن؛ بةلــي زارؤك ثرســيارةيكَ بكــةت كــو د شــيان دا
ي كــو زارؤيك
وي ريَـ َ
هةبيــت ،ب شـيَوةىكَ كريــاري بةرســظ لســةر بهيَتــة دان ،ئةظــة ذى ب َ
ذي
ـظي ،دا وان تشــتان لســةر ذيــوار و واقعــي تيَبينــي بكــةت و بةرســظان َ
ـي بةرسـ َ
ببةيــة جهـ َ
ـى دا ،كا ضــاوا دذيــن و
دةربيَخيــت ،وةيك ثرســيارا زارؤيك لــدور طيانةوةريَــن دنــاظ ذينطةهـ َ
ض د خــوةن و ضــاوا زيَــدة دبــن().
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چهند ڕێنشاندانهكێن گشتی؛

پێدڤیه ل دهمێ بهرسڤدانێ
بهێنه بهرچاڤ وهرگرتن
ـى رذد بــة لســةر رِازيكــرن و قةناعــةت ثيَكرنــا زارؤيك ،ب بكارئينانــا ِريَــكا دان و ســتاندن و
 .١يـ َ
ـى) ،دةمــآ ئــةم خــاس دبــن ذى؛ ثيَدظية
ـتنى نةكــة لســةر شـيَ َ
وازى (تةلقينـ َ
ثرســياركر َىن ،ثشتبةسـ َ
وى بةرســظا هاتييــة دان كــر.
ـةرى ب ش ـيَوةىكَ رازيكــةر زارؤيك بــاوةر ذ َ
ثشرتِاســت بــن ،ئـ َ

ـظى دا درةوا ل زارؤىكَ خــوة نةكــة بــةس دا ذ
ـى رِاســتطؤبة ،و د بةرسـ َ
 .٢د بةرســظدانا خــوةدا يـ َ
ـى رذد بــة لســةر نةدانــا ث َيزانينــةكا خةلــةت ب زارؤيكَ خــوة
ـى ب رِةظــي ،و يـ َ
شــةرم و ت َيكةفتنـ َ
وى د طــةل ذيــواري
ـظى و طؤنجانــا َ
 خــوة رِةوش يــا ضــاوا بيــت  -؛ ضونــي دورســتيا بةرسـ َ(و كا ئــةو ضةنــد يــا بةرئةقلــة) ،خــاال بــاوةري هةبوونــا زارؤكآ تةيــة ب تــة.

وى يــا ب ســاناهي بيــت و د
ـى رذد بــة لســةر ب ســاناهيكرنا بةرســظا خــوة؛ دا ت َيطةهشــتنا َ
 .٣يـ َ
ـظي بــةرزة و ئالــؤز؛ ئةويَــن بريدانــك و
ى زارؤيك ذى ب طؤنجيــت ،و خــوة ذ بةرسـ َ
طــةل ئةقـ َ
ـى رذد بــة كــو هنــدةك ث َيزانينـ َـن ب ك َيــم و كايس نةدةيــة
هــزرا زارؤيك د شـ َيوينن دويرب َيخــة ،يـ َ
ـياني ت َيطةهشــتنا دورســت نينــن،
ـى بضويكــة و شـ َ
زارؤيك ،ب ه َيجةتــا كــو ه َيشــتا زارؤك يـ َ
()
دى د بريدانــكا زارؤيك دا ضةســن و ضنــة خــوار .
ضونــي ئــةظ ث َيزانينــة َ
ـارى د طــةل زارؤيكَ خــوة نةكــة كــو ئــةو كةســةىكَ مــةذي هشــكة؛ ضونــي ئــةوي
 .٤وةســا رِةفتـ َ
ـي هةنــة ،ئةطــةر تــة ب شـ َيوازةىكَ جــوان
شـ َ
ـتى تــة دظ َيــت بطةهينيـ َ
ـياني ت َيطةهشــتنا وي تشـ َ
ـى
ـظى لســةر ثرسـ َ
طةهانـ َ
ـيارى بــدةي ب َيــي ض طوهؤرينـ َ
ـى رذد بــة كــو ئ َيكســةر بةرسـ َ
ـدى ،و يـ َ
ـتى
ت َيــدا بكــةي ،داكــو زارؤك نةضيتــة دنــاظ هنــدةك شــةثرزةيي و طرفتاريـ َـن دويــر ذ وي تشـ َ
ثرســيارآ بخوةظــة طــريت.

 .٥طازنــدا ذ زارؤىكَ خــوة يــآ بضويــك نةكــة ،و ترانــا ث َينةكــة و وي ثاشــظة نةبــة ،ذبــةر وآ ثرســيارا
ئــةو دكــةت؛ خــوة بــا ثرســيارا وي يــا ضــاوا بيــت ،بةلــي هــةردةم بــؤ وي دياربكــة كــو
ـظى لســةر هةمــي ثرســياريَن وي بــدةي() .هنديكــة ترانةث َيكرنــة؛
ـى بةرهةظــي بةرسـ َ
تــؤ يـ َ
هةســتكرنا ب بضــوويك و نــة بــاوةري بخوةبــوو َىن لــدةظ وي ثةيــدا دكــةت ،و وي ذ حــةزا
زانــن و ثرســياركر َىن دويــر دئ َيخيــت.
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ســةرى زارؤيك دا هةيــن لــدور ئافرانــدةري ،و ذ
 .٦دوودل و ئالــوز نةبــة ،ذ وان ثرســياريَن د
َ
هنــدآ دوودل نةبــة كــو زارؤىكَ تــة نةش ـ َيت هــزرا هةبوونــا وي بكــةت ،ذ بةرســظدانا زارؤيك
دى بيتــة ئةطــةر ئــةو بــؤ بدةســتظة ئينانــا ث َيزانينــان؛ ل جهــةكآ
ذى نةرِةظــة ،ضونــي ئةظــة َ
دي ل هنــدةك ذيَدةريَــن دي بطةري َيــت.
ـظى هنــدةك دةليظآ
ـوازى َ
 .٧ذ وآ ضةنــدآ دوودل نةبــة كــو داخـ َ
ذى بكــةي بــؤ ل َيطةريانــا ل بةرسـ َ
ـظى دطةري َيــت دةربكةظي؛ باشــر و
ـى كـ َ
ـةيس ل بةرسـ َ
بدةتــة تــة ،ضونــي ئةطــةر تــؤ د ويَنةيـ َ
ـى نةزانــة ب وي تشــتي،
ـي وي كـ َ
ـى دكــةت و ئــةو بخــوة يـ َ
ـةىس بانطةشــا زانينـ َ
ض َيــرة ذ ويَنةيـ َ
ض ك َيــاىس ت َيــدا نينــة تــؤ ب َيذيــة زارؤىكَ خــوة؛ خــوة ل مــن بطــرة دا بــؤ تــة ل بةرســظةكا
دورســت بطةري َيــم().
 .٨ثرســياريَن زارؤكان ب طرنطيثيَــدان و طوهداريكــرن وةربطــرة؛ و هشــياريب ظــان ثرســياريَن
طرنطيــي ثيَنــةدةي .هنديكــة ب خوةظــة
لــدةظ وان هةيــن ثشــتطوهظة ب هاظيَــذي و
َ
ِويــى دةرؤين و ذيــواري ذى هاريكاريــا
طرتنــا زارؤيك و وةرطرتــن و هةمبيَزكرنــا وييــة؛ ذ ر َ
ـتي تيَطةهشــتنا وان لبــةر وي ب
وي دكــةن ،كــو ئــةو رشؤظةكرنــا تــة لســةر هنــدةك تشـ َ
زةحمــةت كةفتــي ،وةربطريــت و َىث رازي بيــت().

ـى ب كارى؛ لســةر تــة ث َيدظيــة تــؤ ب جــواين و نةرمــي وي ت َيبطةهينــي،
 .٩ئةطــةر ذ رِاســتا تــؤ يـ َ
ـى رذد بــة لســةر
ـى طؤنجاييــة بــؤ بةرســظدانا لســةر ثرســياريَن وي ،و يـ َ
كــو ئــةظ دةمــة نةيـ َ
كارى خــوة تةمــام ديب ،ئ َيكســةر بةرســظا وي بــدةي.
ـى تــؤ ذ َ
وي ضةنـ َ
َ
ـدى كــو هــةر دةمـ َ
وى رشؤظةكــرن و دريَذكــرن و بةرفرهكرنــا ض ثيَدظــي َيث نةبيــت ،و بزانــة
 .١٠خــوة دويربيَخــة ذ َ
كــوري شــةش ســايل؛ ثيَدظيــة كورترتبــن ذ بةرســظدانا لســةر
بةرســظدانا لســةر ثرســياريَن
َ
ـوري دةه ســايل و ئاهــا هوســا ،ئةظــة لــدور وان ثرســياريَن بةرســظدانا وان ،ثيَدظــي
ثرســياريَن كـ َ
ب هنــدةك زيَدةهــي و بةرفرةهيــآ و ئينانــا بةلطــة و دةليــان دكــةت - ،هــةروةيك د ثرســياريَن
لــدور بابةتـ َـن غةيبــي دا و ثرســياريَن ب شــةرم  -داَ ،ىل هنــدةك ثرســيار يـ َـن هةيــن ،بةرســظدانا
دى يــا دياريكــري بيــت ،و بــؤ هةمــي تةمةنـ َـن زارؤكان ذى دهيَنــة طؤتــن().
لســةر وان َ

ـتي ذيــواري ظــة
ـظي تــؤ لســةر ثرســياران ددةي؛ ب هنــدةك تشـ َ
 .١١هنــدي ذ تــة به َيــت بةرسـ َ
ـى قوناغــا
طريَبــدة كــو زارؤك ت َيبطةهيــت ،و خــوة ذ وان تشــتان دويربكــة يـ َـن بزةحمةتــة د ظـ َ
ـظي خوة به َيــز ب َيخي ،ب
تةمــةين دا ت َيبطةهيــت ،بزاظــان بكــة هنــدي د شــيان دا هةبيــت بةرسـ َ
()
بةلطةيـ َـن وان ث َيزانينـ َـن لــدةظ زارؤيك ثشرتِاســت دكــةن ،داكــو بةرســظا تــة يــا لؤذيــي بيــت .
ـى د ناظبــةرا دايبابــان دا ،د ث َيشــك َيكرنا ث َيزانينــان بــؤ زارؤيك ،ئانكــو :لدةمــآ
 .١٢هةبوونــا ِريَكةفتنـ َ
ث َيزانينــان نيشــا زارؤيك ددةن ،ض هةظــدذى د بوضوونـ َـن ض ذ دايبابــان دا نةبيــت.
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پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ
ذي
 .١٣نابيــت بةرســظا ثرســيارا زارؤيك ب ثرســيارةكا دي به َيتــةدان ،وةيك بــؤ منوونــة بــاب َ
هةرفينــى
دي هةســت ب ب َيهيظيبــوون و
ظــر َى زارؤك َ
برثســيت( :مةرةمــا تــة ضيــة؟) ،ل َ
َ
كــةت ،ذبةركــو ئــةو نةشــيا ثرســيارا خــوة بطةهينيتــة بــا َىب خــوة؛ ضونــي زارؤك وةســا هــزر
دكــةت كــو ث َيدظيــة دايبابـ َـن وي د ثرســيارا وي بطةهــن ،ب َيــي ض رشِؤظةكــرن و رِؤهنكــرن،
ظ َيجــا ئةطــةر ئ َيــك ذ دايبابــان ظيــا ذ ثرســيارا زارؤيكَ خــوة ثشرتِاســت بيــت ،يــا بــاش ئــةوة
ـري) بكاربينيــت و ب َيذيــت :مةرةمــا تــة ئةظةيــة.
وازى بنةجهكــر َىن و (تةقريـ َ
ئــةو ش ـ َي َ
ـى بةرســظا
ـى َىل بكــةن ،ل وى دةمـ َ
 .١٤نابيــت دايبــاب بوضوونــا زارؤيك تةثةســةربكةن و زورِيـ َ
ـى زارؤك ذ ذيَــدةرةىكَ دي و ب ريَكــةكا
زارؤيك لســةر ثرســيارةكا دياريكــري ددةن ،ظ َيجــا دةمـ َ
ـي بدةســتظة دئينيــت؛ د ظــي حالــةيت دا؛ ث َيدظيــة باوةريــآ بــؤ
جــودا ذ يــا دايبابــان ،ث َيزانينـ َ
زارؤيك ض َيكــةن ب بةرســظدانةكا دورســت و ب ريَكــةكا ســاناهي و كــورت ،كــو باوةريــا وي
ب دايبابــان به َيــت نةكــو بةرؤظــاذى().
ئاخفتنــى دا بيــت ،نــة كــو
ظــي دان و ســتاندن و
َ
يــى رذد بــة كــو بةرســظ د ضارض َو َ
َ .١٥
ـارى ،و طةلــةك منوونــا بينــة و ضــرؤكان ظةطـ َـرة ،و ئنســكلؤثيديا
ـي وانــة و طؤتـ َ
ضارض َوظـ َ
()
ـوعةيي) زانســتي يـ َـن ويَنةكــري بكاربينــة  ،دا زارؤك د رِامانــا وي تشــتي بطةهيــت و
(مةوسـ َ
بضيتــة د بريدانــكا وي دا ،ياريـ َـن ده َينــة ل َيكــدان بكاربينــة ،هةروةســا زارظةكــر َىن ،هزركرنــآ،
هةلبةســت خواندنــآ ،به َيزكرنــا ئةقــي ،ياريـ َـن هــزري ،بريــن و ل َيكدانــآ و ويَنةك َيشــانآ و ذبــي
وان() ،ضونــي طوهؤرينــا ئاالظــان هزركرنــا وي
ئاظادكــةت و ث َيشــدئ َيخيت ،و ث َيزانينــان د
ـةرى وي دا دضينيــت.
سـ َ
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 .١٦هنــدةك ثرســيار هةنــة؛ ئ َيكســةر ب جــارةىكَ بةرســظ لســةر ناه َيتــة دان ،بةلــي ثيــض ثيضــة
دى
و ب (تةدريجــي) بةرســظ ده َيتــة دان ،ظ َيجــا ضةنــد ئــةو ثــر ثرســيار بكــةت؛ بةرســظ َ
جــورى ثرســياريَن وي و كا ئــةو ضةنــد ت َيدطةهيــت و
ذيــى وي و
َ
زيَدةتــر بيــت ،لدويــظ َ
()
ـياني وةرطرتنــا وي ضةنــدن .
شـ َ
ـتنى؛ يــا بــاش ئــةوة ئــةم
 .١٧دةمــآ زارؤك مــةزن دبيــت و ك َيــم ك َيمــة دطةهيتــة قوناغــا ث َيطةهشـ َ
دى ثرســيارا
دةســتث َي َ
ـتى ئــةو ثرســيار دكــةت ،ظ َيجــا َ
ىك بوضوونــا وي وةربطريــن لــدور وي تشـ َ
ـى
دى ضــاوا سـ
وي ئاراســتةي وي كةينةظــة ،دا بزانــن كا َ
ـةرةدةريي د طــةل كــةت ،و ب ظـ َ
َ
ســةرةدةرييا وي ئــةم دشــ َيني دةســت ب بةرســظدا َىن بكةيــن .و ث َيدظيــة لســةر مــة ئــةم
ي مــة هــزر بكــةت،
دةســتا ذ َ
ـى بةردةيــن ،كــو وة ل زارؤيك بكةيــن ئــةو ب ئةق ـ َ
وى بزاظـ َ
()
ـى وييــة .
ضونــي ئةظــة دآ زارؤيك دانيتــة د ضارضؤظــةيك دا كــو نــة يـ َ

شاشییێن پهروهردهیی

ل دهمێ بهرسڤدانێ
ارؤكي خوة دكةين؛ ئةظةنة:
ذ طرنطرتين شايش و
خةلةتيي ئةم د طةل ز َ
َ

ئــةم اليةنـ َـن ثةروةدةيــي يـ َـن ذيَكجــودا بةرضــاظ وةرناطريــن؛ ضونــي مــة اليــة َىن بــاوةري و ئيــاين
ـي ب اليةنــةيك بدةيــن و اليةنـ َـن
ـى هــةي ،و يــا خةلةتــة ئــةم طرنطيـ َ
ـي زانســتي يـ َ
ـى رِةوشــتي و يـ َ
و يـ َ
هةفســةنطييي د ناظبــةرا وان دا نةكةيــن ،هةروةســا خةلةتيــةكا دي ئةظةيــة،
دي به َيلــن ،يــان
َ
ى ئةنجــام بــدةت ثــايش بضيتــة
كارى ثةروةردةكــر َىن رِانةبيــت (ئانكــو :ئ َي ـ َ
مــرؤظ ب ِريَزبةنــدي ب َ
ـى رِةق بيــت و ثةروةدةكــةري ثاشــظةل َيبدةت ،و وي رةزيــل بكــةت و وي ب
يــا دي) ،و بــةردةوام يـ َ
ك َيامســيكر َىن طؤنةهبــار بكــةت .و شاشــيةكا دي :حــةزا مةيــة كــو زارؤك َىب طةنطةشــة خــوة بدةســت
كةســن خــودان
طؤتنــا مةظــة بــةردةت ،هةروةســا :مــرؤظ ثرســيار و رِاويَــذا خــوة ب بســثور و
َ
ـةزى بكــةت و طةلــةك ل دويــظ نةضيــت ،هةروةســا :ئاخفــن و ِريَنيشــاندانا
ســةربؤر نةكــةت ،و لـ َ
ـةروةردي ،و ِريَنيشــاندان و كرياريَــن مــة بةرؤظــاذى
مرؤظــي يــا رِؤهــن و ئاشــكةرا نةبيــت ل دةمــآ ثـ
َ
()
طؤتنـ َـن مــة بــن ،و مــرؤظ ثةيامـ َـن نةريَنــي يـ َـن ب َيهيظةكــةر ب َيذيــت  ،ئةظــة هةمــي خةلــةيت نــة ،و
ـي ثةروةردةيــي و ئيــاين د دةرؤ َىن زارؤيك دا دكــةن.
كارت َيكــر َىن ل ئاظاهيـ َ
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بةرســظي د ظــي تــةوةري دا هاتــن؛ هةمــي
ئــةو
َ
ى د ئاراســتةكرينة بــؤ دايــك و بابــان ،و
ب ثــا ئيَــ َ
ـةردةرييي د طــةل ثرســياريَن زارؤكان
ئــةو كةسـ َـن سـ
َ
ـتايي زةالم و ذن و كةسـ َـن ِريَنشــاندةر
دكــةن ،ذ ماموسـ َ
ـوازي ذآ
و ثــةروةردةكار و ضاكــةكار ،ئةويَــن ئــةم داخـ َ
ـى زارؤيك
ـظي بطؤنجينــن ،د طــةل ذيـ َ
دكةيــن كــو بةرسـ َ
شــياني وي؛ ضونــي ئــةم نةشــيَني
ئاســتى وي و
و
َ
َ
يــن تةمــةين
بةرســظةكآ بــؤ هةمــي
ئاســتي زارؤكان َ
َ
()
ـى ذى؛ ئــةوا بــؤ
و ئةقــي و شــياين بدانــن  ،ذبــةر ظـ َ
ـظى و رِاســتييا ويَيــة ،نةكــو
مــة طرنــط ،رؤحــا بةرسـ َ
وي() ،هةروةســا :مــة ئاخفــن و طؤتــارا خــوة
ثةيظـ َـن َ
ذى يــا جوراوجــور كــري ،د ناظبــةرا طؤتــارا رِاســتةوخؤ
و نةرِاســتةوخؤ دا؛ داكــو بش ـيَني ثشــكا هــةرة مــةزن
بةرســظى ثيَشــكيَيش خواندةظــا َىن هيَــذا
ذ هــزرا
َ
ى ظــان بةرســظان
دى رِابيــت نيظشـ َ
بكةيــن ،ئــةو ذى َ
دى جــارةكا دي داريَذيــت ،ب وى شـيَوآ
وةرطريــت ،و َ
ئــةو بــؤ زارؤيكَ خــوة طؤنجايــي و بــاش دبينيــت.
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باوةريــي ظــة؛ ث َيدظيــة
دةرطةهــن
بــؤ بةرســظدانا زارؤيك ذى لســةر ثرســياريَن طريَدايــي ب
َ
َ
ي بدةتــة
دايبابــان هةمــا ضنةبيــت تشــتةىكَ ك َيــم ذ رِةؤشــةنبريييا شــةرعي لــدةظ هةبيــت ،كــو ِريَـ َ
وان و بشـ َـن ت َيطةهـ َـن ئايينــي يـ َـن دةســتث َييك بطةهيننــة زارؤكـ َـن خــوة ،ئــةو ت َيطةهـ َـن بابةتـ َـن
ـياني
غةيبــي بــؤ زارؤكـ َـن وان رشؤظــة دكــةن ،ئةظــة ذى دظ َيــت ب شـ َيوةيك بيــت د طــةل ئةقــل و شـ َ
ـى
وان بطؤنجيــت ،و ئــةو ئاســتةنطا دكةظيتــة د ِريَــكا ثــةروةدةكاران دا ،د كومكرنــا ث َيزانينــان بتنـ َ
وى وةربطريــت و
ى زارؤيك َ
دا كــورت نابيــت ،بةلــي ئــةو دشـ َيت َ
وي بكةتــة د قالبــةيك دا كــو ئةقـ َ
ت َيبطةهيــت ،هةروةســا وةســا ث َيشــك َيش بكــةت كــو يــا طؤنجـــايي بيـــت د طــةل دةم و جــه و وآ
رِةوشــا ئــةو ت َيــدا دذيــت.
و دآ د ئةظــان الثةريَــن بهيَــت دا؛ وان ثرســياران ثيَكيَشــكةين يـ َـن بــةردةوام لســةر زمــا َىن زارؤكان
دووبــارة دبــن ،و ئةظــة نــة هةمــي ثرســيارن ،بةلــي ئــةون يـ َـن ذ هةميــان طرنطــر ،و يـ َـن ذ هةميــان
ـدى كــو ل دويــظ هــزرا خــوة باشــرين
وى ضةنـ َ
ثــر هاتينــة دووبــارة كــرن ،ئــةم رذد بووينــة لســةر َ
ـظي منوونةيينــة ،بةلــي ئــةو بتنــآ
بةرســظان َ
ذي بطريــن ،و ئــةم نابيَذيــن كــو ئــةو هنــدةك بةرسـ َ
هنــدةك منوونةنــة؛ دايبــاب دشـ َـن ذ وان دةســتثيَبكةن ،طؤمــان تيَــدا نينــة و ب ثشرتاســتي ظــة ئــةو
جهــآ هنــدآ نــة كــو بهيَنــة رِاســتظةكرن و طوهؤريــن و ذيَــرن و لســةر زيَدةكــرن.
هشیاركرنهك:

خةلةتيي
وي
ارؤكي خــوةدا ،و ذبــةر َ
ـةىس هــزر دكــةت وي خةلةتيةكا هــةي د ثةروةردةكرنــا ز َ
هــةر كـ َ
َ
ـى خةلةتــة ،ئــةظ رِةوشــة لــدةظ زارؤكان ب ديــاردةكا
ئــةظ ثرســياريَن ئالــوز ثةيــدا بووينــة؛ ئــةو يـ َ
ـى ذ وةرارةكا رسؤشــتي و دويــظ ئيَكــدا ،هاتنــةكا لؤذيــي د
رسؤشــتي دهيَتــة هذمارتــن ،و دةربرينـ َ
يــن ئةقــي دا دكــةت ،و ئةطــةر خةلــةيت و كيَامســيةك ذى هةبيــت؛
هزركرنــا زارؤيك و
شــياني وي َ
َ
ئــةو يــا د َىب شــيانييا دايبابــان دا هــةي ،لســةر وةرطرتــن و تيَطةهشــتنا طةشــةكرنا زارؤيك ،كــو هنــدةك
ـتي ظةشــاريت يـ َـن دناظ
ـوازيي ل تشـ َ
ئاسـ َ
ـي لبــةر وي ظةبوويــن ،و نوكــة ئــةو دشـيَت ثيَشـ َ
ـويي ئةقــي يـ َ
()
ـدى ذى؛ ثيَدظيــة لســةر
ـي ضةنـ َ
طــةردووين و هةبوونــا دةروربــةري ويــدا هةيــن بكــةت  ،ذبــةر ظـ َ
ـةرةدةرييي د طــةل زارؤيك دكــةت ،ئــةو خــوة زةحمــةت بدةت د ثيَشكيَشــكرنا
ـةىس سـ
دايبابــان و وي كـ َ
َ
دى
ـظي تــا رِاددةيــةيك د رازيكــةر بــؤ زارؤيك ،ضونــي بةرســظا رازيكــةر تــا رِاددةيــةيك َ
هنــدةك بةرسـ َ
ـى دةرؤين و هــزري و جظــايك ظــة ،بةرؤظــاذى
يــا هاريــكار بيــت بــؤ زارؤيك ،لســةر خؤجهيــا وي ذ رِؤيـ َ
ـظي نةبــاش و شــةثرزة يــان كارظةدانـ َـن خةلــةت؛ ئةويَــن دبنــة هاريــكار بــؤ ثــر حيَبةتيبــوون
بةرسـ َ
و ذيَــك بذالةبوونــآ لــدةظ زارؤيك ،ئــةظ حيَبةتييــة و ذيَــك بذالةبوونــة؛ دآ تيَكضوونــةىكَ د ســلؤك و
ـتى وي دا و الوازييــةكآ د هزركــرن و ســةرةدةريكرنا وي دا بةرهــةم ئينيــت.
رِةوشـ َ

ظى
ـةيي مــةزن ب جــارةىكَ ثةيــدا نابــن ،ئاطــر ذى ذ رضيسـ َ
ئاريشـ َ
ـكي بضويــك ثةيــدا دبيــت ،ذبــةر َ
ىك تؤظــةىكَ
ـالؤخةتي كريَــت لــدةظ مرؤظــي هةبــن ،كــو دةســتث َي َ
ـدى ذى؛ دبيــت طةلــةك ذ سـ
ضةنـ َ
َ
وي دريَــذ دكــةت خــوة
بضويــك بــن ،و ثشــتطوهـ هاظ َيــن و طريؤكرنــآ ئــةو ئاظدابــن ،و
تشــتى َ
َ
وى يــة ب ئاظــا ذيــا َىن ،هةتاكــو طةشــة دكــةت و مــةزن دبيــت ،و رِةهـ َـن
بســةرظةنةبرنة و ئاظدانــا َ
()
وى بزةحمــةت دكةظيــت .
وي و ذناظربنــا َ
ـى ويــدا دضينيــت؛ ثــايش ذ رِةه دةرئينانــا َ
خــوة د ناخـ َ
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ب باوهری ئینانا ب خودێ
ئــةو ثرســياريَن ذ هةميــان ثــر و د ذيــةىكَ زوي و بضويــك دا ،د هــزر و بريدانــكا زارؤيك دا دهـ َـن و
دى ثرتيــا وان ثرســياريَن زارؤك ذ
ـودى ده َينةكــرن ،و ل ظـ َـر َى َ
دضــن؛ ئــةو ثرســيارن يـ َـن لــدور خـ َ
دايبابـ َـن خــوة دكــةن ث َيشــك َيش كةيــن.
خودێ كییه؟
ـيارى ذ
ـودى ثرسـ َ
بــةري هــةر تشــتةيك؛ نابيــت ئــةم خــوة ل هيظييــا زارؤيك بطريــن ،هةتــا دةربارةي خـ َ
ـودى بكةيــن،
ـى خـ َ
مــة دكــةت ،بةلــي دظيَــت ئــةم بــةردةوام و د هةمــي هةلكةفتــان دا بــؤ وي بةحـ َ
هنديكــة بةرســظدانا دورســتة لســةر وآ ثرســيارا زارؤك دةربــارةي خــودآ دكــةت؛ دآ باوةرييــا تةوحيــدآ و
ـودى ،د ئةقــل و د َىل زارؤيك دا بنةجــه كــةت ،ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى؛ باشــرين ِريَــك
بــاوةري ئينانــا ب خـ َ
ـاني
ئةظةيــة مــرؤظ بريدانــكا زارؤيك دويربيَخيــت ذ هزركرنــا د زاتــآ خــودآ دا ،و وآ بةرةظ هزركرنا د نيشـ َ
وي و سةيروســةمةريَن وي د ضيَكريـ َـن وي دا ببــةت ،ئةويَــن دبنــة بةلطــة لســةر هةبوونــا وي ،وةيك
ـتي و رؤذ و هةيــظ و دةريــا و داران ،و ذبــي وان ذى() ،و مــرؤظ وي ئاطةهــدار
ئةســان و عــةور و سـ َ
ـى،
بكــةت كــو قةنجيــا خــودآ لســةر وي طةلةكــة ،دةمــآ ئــةو ئافرانــدي و ئــةظ هةمــي ئةندامــة دايـ َ
ضــاظ و طــوه و دةظ و ئةزمــان و دةســت و َيث و
دي بــؤ وي بيَذيــن كــو
ـةىش وي ،ظيَجــا َ
هةمــي لـ َ
ئــةظ ئةســانآ ئــةم د ســةر خــوةدا دبينــن؛ خودآ
ـةردى ئــةم لســةر دضــن؛
ـى ضيَكــري ،ئــةظ ئـ َ
يـ َ
يــى ضيَكــري ،ئــةظ داريَــن تــؤ دبينــي؛
خــودآ َ
ـودي يـ َـن ضيَكريــن ،و ئاهــا هوســا و ب
هةمــي خـ َ
ظــي رِةنطــي دآ د طــةل ضــن هةتاكــو رِادهيَــت،
و ب ظــان ثةيظــان ئــارام دبيــت و ســةبرا وي َىث
ثرســيارى ذ مــة دكــةت:
دهيَــت ،ظيَجــا دةمــآ
َ
خــودآ كييــة؟! دآ ب ســاناهي و ســادةيي بةرســظا
يــى هــةر تشــتةكآ ل
وي دةيــن :خــودآ ئــةوة َ
دوريَــن مــة هــةي ذ خــودان رِؤح و َىب طيانــان
منوونةيــن كــو
ئافرانــدي ،و دآ هنــدةك ذ وان
َ
هذمــارا وان طةلةكــة ذى بــؤ بيَذيــن.
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دةمــآ مــة زارؤك ب ظــان جيهانـ َـن ئةســاين و ئــةردي ئاطةهــدار كــر ،و مــة نيشــا وي دا و مــة بــؤ
وي ثــةردة لســةر ظــي سيســتةمآ ســةير و ظــآ ِريَــك و ث َيكييــا موكــوم الدا؛ وي دةمــي دآ ب َيذينــة وي:
ـى
ئــةرآ تــة ئــةظ سيســتةمة ديــت؟ دانـ َ
ـى ئــةو ِريَــك و ث َيــك كريــن ذى؛ خودايـ َ
ـةرى ظــان ياســايان و يـ َ
ـى خــوة كــةت ،و دآ بــؤ وي
مةزنــة ،ضونــي وي دةمــى ئــةو دآ ب زانــن و بةلطــة هةســت ب خودايـ َ
ـى هةمــي تشــت ئافرانديــن ،و ض تشــت وةيك وي نينــن و ل وي ناضــن،
ب َيذيــن كــو خــودآ ئــةوة يـ َ
ـدةرى مــةرد ،وي ضةنديــن نــاظ و ســالؤخةت ذى هةنــة؛ كــو هةمــي د جــوان
ئــةوة دلؤظــا َىن رزقـ َ
ـى ذ هــةذى ثةرســتنآ بيــت و ضــو شــةريك
ـى ضةنــدآ ذى هــةر ئــةو بتنــآ يــة يـ َ
و تازةنــة؛ ذبــةر ظـ َ
نةبــن ،و خــودآ حــةز ذ زارؤكان دكــةت و فةرمــان ل مةزنــان كريــة ئــةو ضاظديَريــا وان بكــةن ،و
ـييي د طــةل وان و هةمــي مرؤظــان دا بكــةن ،و ئــةو دآ ســةرا كرياريَــن مــة
خـ َـرا وان بظ َيــت و باشـ َ
يـ َـن بــاش و خـراب ذى ل َيرثســينآ د طــةل مــة كــةت ،و دآ ســةرا وان كريــاران خــةالت و سـزايان دةتــة
ـى ضاكــةكاري ســةرا ضاكييــا وي خــةالت دكــةت ،و خرابــكاري ذى ســةرا خرابييــا وي سـزا
مــة ،ئــةوة يـ َ
ـورةتي قؤرئانــآ يـ َـن كــورت
ـي طرنــط ئةظةيــة ئــةم زارؤيك فـ َـري سـ َ
ددةت .هةروةســا تشــتةكآ دي يـ َ
ـودى ئــةوة
ـودى و سـ
ـالؤخةتي وي ،ظ َيجــا خـ َ
بكةيــن ،ذبةركــو ئــةو ذ باشــرين بةرســظانة لــدور زا َىت خـ َ
َ
()
ذى نةبوويــة و ئــةو ذ كةســآ نةبوويــة ((مل َيلِــدْ ومل ُيولَــدْ  ،ومل يكــن لــه كُ ُفــوا أحــدٌ )) .
ـى :كــةس َ
يـ َ
د شــيان دا هةيــة ئــةم ثرســيارةكآ ئاراســتةي وي بكةيــن و بيَذيــن :يكَ ئــةظ جلكـ َـن جــوان بــؤ تــة
كرِينــة؟ دآ بيَذيــت :بــا َىب مــن ،ئــةو كييــة تــة دبةتــة قؤتابخانــآ؟ دآ بيَذيــت :بــا َىب مــن ،دةمــآ تــؤ
نةســاخ ديب؛ يك تــة دبةتــة دةظ نــؤذداري؟ دآ بيَذيــت :بــا َىب مــن ،ئــةو كييــة دةمــآ بيَهنظةدانــان تــة
دي بيَذيــت :بــا َىب مــن ،ئانكــو؛ ئــةو بــا َىب تةيــة هةمــي كاريَــن تــة ب
دبةتــة طةريــان و خؤشــييان؟ َ
ـودى ذى ب ظــي شـيَوةية ،ئــةوة كاريَــن مــة هةميــان بريَظــة دبــةت،
ِريَظــة دبــةت؟ بــة َىل؛ ئاهــا خـ َ
كــةري هةمــي تشــتانة ،هــةر تشــتةكآ تــؤ ل دوريَــن خــوة دبينــي؛ ذ ئافراندنــا خــودآ
َ
خــودآ ضيَ
يــة ،رؤذ و هةيــظ ،عــةور و دةريــا و ضيــا ،مــرؤظ و طيانــةوةر و بالنــدة ،هــةر هةمــي خــودآ يـ َـن
ـدةرى هةمــي طــةردووين يــة ،و
ـودى ضيَكــةر و ئافرانـ َ
ضيَكريــن ،فريشــتة و شــةيتان يـ َـن ضيَكريــن ،خـ َ
ـى مــةرد و دلؤظانــة ،كاريَــن مــة بريَظــة دبــةت و ضاظديَريــا مــة دكــةت ،حــةز ذمــة دكــةت
خــودآ يـ َ
ـيي دئينيتــة د ِريَــكا مــة دا.
و بــةردةوام خـ َـر و باشـ َ
ئهرێ شێوهیێ خودێ ژی وهكی یێ مرۆڤایه؟
خــودى نينــن ،ئــةوي ئــةز و تــؤ و هةمــي مــرؤظ
يــى مةيــة؛ ض تشــت وةيك
َ
َ
نةخــر نــة وةيك َ
ـي جيهــا َىن دا هةيــن وي يـ َـن
ـ
ظ
د
ـتي
ـ
تش
ـي
ـ
هةم
و
ـا
ـ
دةري
و
ـار
ـ
ِؤيب
ر
و
دار
ـن،
ـ
اندي
ر
ئاف
و
ـن
ـ
يـ َـن داي
َ
َ
دى ب َيذيتــة وي تشــتي :هةبــة؛
ـزى يــة ،ئةطــةر ظيــا تشــتةك هةبيــت؛ َ
ـدةرى ه َيـ َ
ئافرانديــن ،ئــةو ذيَـ َ
ـى جيــاوازة ،مــرؤظ نةشـ َيت
ئــةو تشــت وآ طاظــآ دآ ه َيتــة هةبوونــآ .خــودآ نــة وةيك مرؤظــي يــة و يـ َ
ـتى وي ظيــا
ـى ضةنـ َ
مرؤظــةكآ دي ض َيكــةت ،بــة َىل خـ َ
ـدى بكــةت و دشـ َيت هــةر تشـ َ
ـودى دشـ َيت ظـ َ
وةيى
ـى دا خـ َ
ـودى ببينيــت؛ كــةس نةش ـ َيت ش ـ َي َ
بكــةت ،ظ َيجــا ذبةركــو كةســةك نةش ـ َيت د دونيايـ َ
ـودى هنــدي
ـى هوســاية ،ئــةم نةشـ َيني ســةحكةينة خـ َ
وي ذى ســالؤخةت بكــةت و ب َيذيــت خـ َ
ـودى يـ َ
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ـوازي
دي داخـ َ
ـياني مــة د ســنوردارن ،ثــايش َ
هنــد رؤناهــي و جوانييــا وي يــا مــةزن و دذوارة ،ظ َيجــا شـ َ
رؤذى ،ب َيــي كــو ئــةو ضاظـ َـن خــوة
ـةرى خــوة بدةتــة تريؤذكـ َـن
َ
ذ وي زارؤيك كةيــن كــو بضيــت و بـ َ
ـي بدةيــة ســةحكرنا
ذى كةيــن :ئـ َ
ـيارى َ
دى ثرسـ َ
بنوقينيــت ،ثشــتي هنطــي َ
ـةرى تــؤ شــياي بةردةواميـ َ
دي ب َيذينــة وي - :عةزيــزآ مــن  -ئاهــا
خــوة بــؤ
رؤذى؟ دآ ب نةخـ َـر بةرســظا مــة دةت ،ئــةم ذى َ
َ
ذى دةردكةظيــت؛ ئــةم نةش ـ َيني
ـودى دثةشــيت و َ
ديتنــا خــودآ ذى يــا هوســاية؛ ئــةو رِؤناهييــا ذ خـ َ
دي وي بينــن.
ـودى َ
ـتى ،ب ئانةهيــا خـ َ
ـى دضينــة بةحةشـ َ
خــوة لبــةر بطريــن ،بــة َىل دةمـ َ
دبيــت زارؤك ل ظـ َـر َى خــوة نــةرازي بكــةت ،و وةســا بدةتــة دياركــرن كــو ئــةو ب وآ بةرســظآ
رِازي نةبوويــة و بيَذيــت :ضــاوا ض تشــت وةيك وي نينــن؟ ل ظـ َـر َى ثيَدظيــة ئــةم لســةر خــوة و
ئةقلــن مــة ضةنــد
دي بيَذينــة وي:
ب ئارامــي باوةريــآ بــؤ ضيَكةيــن و وي رازي بكةيــن ،ظيَجــا َ
َ
يــن خــودان كيَــم و كايس و
دومياهيــي ئــةو هــةر
د مــةزن بــن و تيَبطةهــن؛ ل
ئةقلــن مرؤظــي َ
َ
َ
هةميــي نزانيــت،
يــى دي
تشــتي
نةتةمامــن ،ئــةو
َ
َ
خــودى حةزكربيــت مــرؤظ بزانيــت؛ دزانيــتَ ،
َ
ظيَجــا تشــتةيكَ مةحالة(مســتةحيلة) ئــةم فـ َـري هةمــي تشــتان ببــن و بزانــن ،ضونــي ئــةم هــةر
ـودى ذى وةيك مــة مــرؤظ بــا؛ دا ئــةو ذي وةيك مــة
دى بيَذينــة وي :ئةطــةر خـ َ
مرؤظــن ،هةروةســا َ
نةســاخ بيــت ،و دا وةيك مــة خــؤت و ظةخــوت ،هةروةســا دا مريــت ذى وةيك هةمــي مرؤظـ َـن دي
ـودى نةســاخ بيــت و بخــؤت و ظةخــؤت ،يــان ذى مبريــت ،ظيَجــا
يـ َـن دمــرن ،بــة َىل نــة يــا مومكينــة خـ َ
ـدةرى ئــةرد و ئةســانان و هــةر تشــتةىكَ د ظــي
ـى هــةي و هةبوويــة و ئــةو ئافرانـ َ
ئــةو هةروهــةر يـ َ
ـةرى
ـودى نينــن ،د شــيان دا هةيــة ئــةم ذ زارؤيك برثســن :ئـ َ
طــةردووين دايــة ،ئانكــو؛ ض تشــت وةيك خـ َ
دي
ئــةم مــرؤظ دشـ َـن بيَذينــة تشــتةيك ببــة ،ئيَكســةر ئــةو تشــت بهيَتــة هةبوونــآ و هةبيــت؟ زارؤك َ
ـودى نــة
ـدى دآ د طــةل زارؤيك طةهينــة وي ئةنجامــي كــو خـ َ
ـى ضةنـ َ
ـظى دةت :نةخـ َـر ،ب ظـ َ
بةرسـ َ
مرؤظــة وةيك مــة ،بةلــي ئــةو ضيَكــةر و ئافرانــدةرةكآ مةزنــة.

دي ب َيذينــة وي :طوهل َيبــوون و بهيســتنا مــة يــا ســنوردارة ،ئــةم تــا ئاســتةكآ دياريكــري دش ـ َيني
و َ
طــوه ل دةنطــان ببــن ،و ئةطــةر مــة طــوه ل هةمــي تشــتان ببــا؛ دا مانــدي بــن .ديتنــا مــة ذى
يــا ســنوردارة ،و هةتــا دويراتيــةكا دياريكــري ئــةم دش ـ َيني تشــتان ببينــن ،بــؤ منوونــة ئــةم نةش ـ َيني
ببينــن كا ض ل ثشــت ديــواري هةيــة ،ظ َيجــا كا ضــاوا ديــن و بهيســتنا مــة يــا ســنوردارة؛ هةرهوســا
ى مرؤظــي يــة؛
ـى ســنوردارة ،ئــةو نةشـ َيت بطةهيتــة هةمــي تشــتان ،هنديكــة ئةقـ َ
ئةقـ َ
ى مــة ذى يـ َ
ـى مــةزن مــرؤظ
ـى ســنوردارة و نةشـ َيت َىث د هةمــي تشــتان بطةهيــت ،و ئــةوة ذ َ
وي رؤذا خودايـ َ
يـ َ
ـتي ئــةم دزانــن ،ظ َيجــا بــؤ
ـتي مــة نــةزاين طةلــةك ثــرة ذ وي تشـ َ
ض َيكــري و هةتــا ئةظــرو؛ ئــةو تشـ َ
ـةىش مرؤظــي دا هــةي؛ هــةر ضةنــدة ئــةو يــا ن َيزيــي مةيــة ذى َىل ئــةم
منوونــة ئــةو رؤحــا دنــاظ لـ َ
وي بزانــن ،ظ َيجــا ئةطــةر ئةظــة
نةش ـ َيني تةخمــن بكةيــن كا يــا ضاوايــة ،و ئــةم نةش ـ َيني راســتييا َ
ـةىش مــةدا ،ثــا تــؤ ض دب َيــذى بــؤ
ـى دنــاظ لـ َ
ـى مةيــة و يـ َ
نةزانينــا مــة بيــت لــدور تشــتةيك كــو يـ َ
ـى ســنوردارة؛ ئــةو نةشـ َيت بزانيــت
ـى جودابيــت ذ مــة؟! ئانكــو مــادةم ئةقـ َ
ى مرؤظــي يـ َ
تشــتةيك يـ َ
ـودى ،ض َينابيــت ب تةخمــن و
وةيى خـ َ
كا شـ َيوة و زا َىت خـ َ
ـى ضاوايــة ،ظ َيجــا ئاخفتنــا لســةر شـ َي َ
ـودى يـ َ
ـودى
ئةقــل و خةيــاالن بيــت ،بةلـ َ
ـدى باخظيــت ،و خـ َ
ـي ضةنـ َ
ـى شــةريعةت دشـ َيت لســةر ظـ َ
ي بتنـ َ
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ـي ت َيــدا نةه َياليــة ،دةمــآ كــةرةم دكــةت:
ـى ظةبــري و مةجــا َىل ئاخفتنـ َ
د قؤرئــا َىن دا ئــةظ بابةتــة يـ َ
يع الْ َب ِصـ ُر] [الشــورى ،]11 :ئانكــو(( :ضــو تشــت وةيك خــودآ نينــة  -د
السـ ِم ُ
[لَ ْيـ َ
ش ٌء َو ُهـ َو َّ
ـس كَ ِم ْثلِـ ِه َ ْ
ـي ضةنــدا ده َيــت
ـى طوهديَــر و بينــةرة)) .ظ َيجــا ئــةم دشـ َيني ظـ َ
كاروبــار و ســالؤخةتاندا  ، -و ئــةو يـ َ
()
ـتي دي ذى يــة ،
ـي ئاظابكةيــن؛ هنديكــة خـ َ
ـودي يــة ،ئــةو نــة وةيك مةيــة و نــة وةيك ض تشـ َ
لســةر ظـ َ
ذي بكةيــن
ـى ث َيدظيــة لســةر مــة ئــةم حــةز َ
و ئةظــة بةلطةيــة لســةر مةزناتييــا خـ َ
ـودى ،ئــةو خودايـ َ
ـدى دا ديــار و ئاشــكةرا
وى ضةنـ َ
ذى برتســن ،ئــةظ مةزناتيــة ذى د َ
و مــة هيظــي َيث هةبــن و ئــةم َ
ـى ثــرؤزة.
دبيــت ،كــو ب َيطؤمــان مةزنرتيــن نيعمــةت و قةنجــي د بةحةشــتآ دا؛ ديتنــا زا َىت وي يـ َ
كێ خودێ چێكریه؟
ـودى
ـى خـ َ
ـودى ضيَكربيــت ،هةروةســا دآ ثرســيار كــةى :ئـ َ
ئةطــةر ئيَــك هةبيــت خـ َ
ـةرى ثــا ىكَ خودايـ َ
ســالؤخةتي
ضيَكريــة؛ مانــة هوســاية؟ ظيَجــا مــادةم هوســاية ،ثيَدظيــة ئــةم بزانــن كــو ئيَــك ذ
َ
ـى هةمــي بؤنــةوةر ضيَكريــن،
ـي ضيَكــري نةبيــت ،و ئــةو ئةوبيــت يـ َ
ضيَكــةري ئةظةيــة ئــةو بخــوة يـ َ
ـى ضيَكــري و مةخلــوق بايــة؛ مــة ثةرســتنا وي نةدكــر ،و ئــةم بدويــظ
ذ خــوة ئةطــةر ئــةو ذى يـ َ
خــودى ضيَكريــة نةيــا دورســتة ،و
فةرمانــن وي نةدكةفتــن ،ظيَجــا ثرســيارا كا يكَ
ِريَنيشــاندان و
َ
َ
ثرســياريَن نــة د دورســت ض رِامــان بــؤ نينــة ،بــؤ منوونــة :ئةطــةر ئيَــي ثرســيار ذ تــة كــر كا دريَذيــا
طؤىش ضةنــدة؟ ظــي دةمــي ض مةجــا َىل بةرســظدا َىن نينــة؛ ضونــي هنديكــة
هيَــا ضـ َ
ـارى يــا س ـيَ َ
ـودى ضيَكريــة دا؛
ـيي د ثرســيارا يكَ خـ َ
سيَطؤشــةية؛ َ
وى بتنــآ َ
ـى شاشـ َ
ىس هيَــل و ال يـ َـن هةيــن ،و جهـ َ
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ـودى ناه َيتــة ض َيكــرن،
ـودى ث َيكظــة كومنابــن ،ضونــي خـ َ
ئةظةيــة كــو ثةيظــا ض َيكــرن و ثةيظــا خـ َ
و كريــارا ئافرانــدن و ض َيكــر َىن دكةظيتــة ســةر ض َيكــري نةكــو ض َيكــةري ،كةســةك ذى نةشــ َيت
دي بيتــة ئ َيــك ذ
ـودى بةلــي ئــةو ذى َ
ـودى ض َيكــةت ،ئةطــةر نــة؛ وي دةمــي ئــةم ناب َيذينــة وي خـ َ
خـ َ
ـى هــةي و نــة ض دةســتث َيك بــؤ هةنــة و نــة ض دومياهيــك.
ض َيكرييــان ،ظ َيجــا خـ َ
ـودى يـ َ
دى
ـى ئافرانــدي! َ
ـى مــةزن يـ َ
و ئةطــةر مــة هةمــا بــةس بــؤ طةنطةشــة طــؤت باشــة ئيَــي خودايـ َ
ـودى ضيَكريــة؟ ثشــتي
ـى خـ َ
ئــةو ثرســيار هــةر مينيتــة د طؤرةثــا َىن دا و رِانابيــت :باشــة ثــا ىكَ خودايـ َ
ـودى ضيَكريــة؟! و ب ظــي شـيَوةي ب دويــظ ئيَــك و بيَــى دومياهــي،
ـى خـ َ
ـى خودايـ َ
هنطــي؛ كآ خودايـ َ
ـى
و ئةظــة تشــتةكة قــةت و قــةت ضيَنابيــت .بــؤ نيَزيككرنــا بابــةيت؛ دآ منوونــا ســةرباز و طوللةيـ َ
ـى بهاظيَذيــت؛ ثيَدظيــة
ـى بهاظيَذيــت ،بــة َىل هةتاكــو بشـيَت طوللةيـ َ
ئينــن ،ســةربازي دظيَــت طوللةيـ َ
ـةربازى ل
ـةربازى ل ثشــت خــوة وةرطريــت ،و ئــةو سـ
ـترييي ذ سـ
َ
َ
لســةر وي ســةربازي ئــةو دةسـ َ
ـةربازى ل ثشــت خــوة
ـتويريي ذ سـ
ـتويريي بــدةىتَ؛ ثيَدظيــة دةسـ
ثشــت وي ذى ،هةتــا بشـيَت دةسـ
َ
َ
َ
دي طوللــة هيَتــة
ـةرى َ
وةربطريــت ،و ئاهــا هوســا بيَــى دومياهيــك ،ثرســيار ل ظـ َـر َى ئةظةيــة :ئـ َ
ـتويريي ددةت
ـي دةسـ
َ
هاظيَــن؟ بةرســظ :نةخـ َـر؛ ضونــي ئــةو ض جــارا ناطةهنــة وي ســةربازي يـ َ
طوللــة بهيَتــة هاظيَــن ،بــة َىل ئةطــةر زنجــرة لــدةظ كةســةيك ب دومياهيــك بهيَــت كــو كةســةك د
دي طوللــة هيَتــة هاظيَــن،
ـى بــدةت ،وي دةمــي َ
ســةر وي دا نةبيــت دا دةســتويريا هاظيَتنــا طوللةيـ َ
و بيَــي ظــي كــةيس ،ضةنــد هذمــارا مرؤظــان يــا طةلــةك ذى بيــت ،طوللــة ناهيَتــة هاظيَــن ،ئــةو
«صفري»نــة ،دةمــآ تــؤ د دانييــة بــرةخ ئيَكظــة ،هنــدي ئــةو زيَدةبــن و بطةهنــة
وةيك ذمــارة ضوننــة
َ
رِادةىكَ َىب دومياهــي ذى ،ئــةو دآ هــةر بــآ رِامــان مينــن و ب تشــتةيك ذى ناضــن ،هةتاكــو تــؤ ذمــارة
وي().
ئيَــك يــان ثــر بدانيــة بــةري َ
خودێ ژ كیڤ ه هاتییه؟ و ژیێ وی چهنده؟
ـودى ض َينةكريــة؛ هةروةســا كــةس
ـزى مــن  -مــادةم تــؤ دانث َيــدا َىن دكــةي كــو كةســةيك خـ َ
 عةزيـ َـةىس نةبوويــة ،و نــة ض دةســتث َيك و نــة ض دومياهيــك ذي بــؤ وي
ذ وي نةبوويــة و ئــةو ذى ذ كـ َ
ـودى؛ ئافرانــدةر و
هةنــة ،ظ َيجــا وي ض تةمــةن نينــن هــةروةيك مــة مرؤظــان هةيــن ،ضونــي خـ َ
ـياني مــةزن و موكومــة،
ـةرى مةزنــة ،ئـ َ
ض َيكـ َ
ـةوى زةنطــن و ب َيمننــةت و مــةزن و خــودان ه َيــز و شـ َ
ـةوى خــودا َىن ناظـ َـن
ـى دلؤظانــة ،ئـ َ
تي ،و ئــةو خودايـ َ
ـى كــةس نةش ـ َي َ
ـى به َيــزة يـ َ
ئــةو ئــةو خودايـ َ
ـالؤخةتي
ـي يـ َـن هةيــن بــة َىل وي ض سـ
ـالؤخةتي بلنــد ،وي سـ
جــوان و سـ
َ
َ
َ
ـالؤخةتي كةمــال و تةمامةتيـ َ
ـتي دي و هةمــي
ـيي نينــن ،ظ َيجــا خـ َ
ـي جيهــان ئينايــة هةبوونــآ ،كا ضــاوا هةمــي تشـ َ
ـودى يــة يـ َ
ك َيامسـ َ
بؤنــةوةر ئيناينــة هةبوونــآ.
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پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ
بهری خودێ كی ههبوو؟
خودايــى
خــودى ض َيكريــة) يــة ،ئــةو ثرســيارةكا خةلةتــة ،هنديكــة
ئةظــةذى وةيك ثرســيارا (ىكَ
َ
َ
مةزنــة؛ ئــةو ئ َيكةمــة و تشــتةك بــةري وي نةبــوو و ئــةو دومياهيكــة ذى؛ و تشــتةك ذى ثشــتي
ـودى كــةرةم دكــةتُ [ :ه ـ َو ْالَ َّو ُل َو ْال ِخ ـ ُر َوالظَّا ِه ـ ُر َوالْ َب ِ
ـم]
ش ٍء َعلِيـ ٌ
وي نابيــت ،خـ َ
اط ـ ُن َو ُه ـ َو ِب ـك ُِّل َ ْ
()
ـى دومياهي َييــة كــةس
ـى ئ َيك َييــة كــةس بــةري وي نينــة ،و ئــةو يـ َ
[الحديــد ، ]3 :ئانكــو(( :ئــةو يـ َ
ـى ظةشــارتيية كــةس د بــن وي دا
ـى ئاشــكةراية كــةس د ســةر وي دا نينــة ،و يـ َ
ثشــتي وي نينــة ،و يـ َ
ـى
نينــة ،و تشــتةك نــة ل ئــةردي و نــة ل ئةســاين ل وي بــةرزة نابيــت ،و ئــةو ب هــةر تشــتةيك يـ َ
ث ِرزانايــة)) .هنديكــة دةمــة؛ ئــةو ذى وةيك جهــي يــة ،دورآ ل خــودآ ناطريــت و وي دورث َيــض ناكــةت،
ـودي ،ظيضــا نةيــا مومكينــة بــؤ ض َيكرييــان
ـتي دي ،ئ َيكــة ذ ض َيكريـ َـن خـ َ
دةم ذى وةيك هةمــي تشـ َ
ســالؤخةتي
خودايــى مــةزن خــودا َىن
كــةرى خــوة بطــرن و وي دؤرث َيــض بكــةن،
ئــةو دورآ ل ض َي
َ
َ
َ
ـاذى ب شــرةتا ث َيغةمبــةري  بكــةت ،ئةبــو هورةيــرة
تةمــام و جوانــة ،و ل ظـ َـر َى ث َيدظيــة ئــةو ئامـ َ
غةمبــةري
ذ ث َي
خــودى  ظةدطوه َيزيــت كــو دب َيذيــت« :يــأيت الشــيطانُ أحدَكــم فيقــولَ :مــن
َ
َ
ِ (
خلَــق كــذاَ ،مــن خلَــق كــذا ،حتــى يقــولَ :مــن خلَــق ر َّبــك؟ فــإذا بلَغــه؛ فلْ َيس ـ َت ِع ْذ بالل ـ ِه ولْ َين َت ـه»
دي ب َيذيــت :فــان تشــت يكَ ض َيكريــة ،فــان
دي ه َيتــة دةظ ئ َيــك ذ هــةوة و َ
) ،ئانكــو(( :شــةيتان َ
خودايــى تــة ض َيكريــة؟ ظ َيجــا طاظــا
دومياهيــي دب َيذيــت :يكَ
تشــت يكَ ض َيكريــة ،ظ َيجــا هةتــا ل
َ
َ
خــودى و
خــودى بثاريَــزة و بــةس بكــة)) .ئةظجــا خوةثاراســتنا ب
ظــر َى؛ خــوة ب
َ
َ
طةهشــتة َ
ئاراســتةكرنا هزركرنــا زارؤيك بــؤ بابةتــةكآ دي ب ش ـ َيوةكآ نةرِاســتةوخؤ ،بــؤ هنديَيــة داكــو د طــةل
ـظداني
ـى بــةردةوام نةبيــت و نةضيتــة خــوار ..و هةروةســا ل ظـ َـرة ئــةو ذ بةرسـ َ
ظــان ثرســياران يـ َ
طرنطــة ،و دويركرنــا هــزرآ ذ ظــي بابــةيت نــة ذبــةر نةبوونــا بةرســظآ يــة لســةر وآ ،بةلــي ئــةو طرتنــا
دةرطةهـ َـن وةسوةســآ يــة.
ئهرێ خودێ یێ نێره یان مێ؟
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ثيَدظيــة ئــةم خــوة زةحمــةت بدةيــن و نةهيَلــن زارؤك طةلــةك هــزر د زاتــآ خــودآ دا بكــةت و
ـتي مفايــآ وي تيَــدا ،ل ظـ َـرآ دآ يــا بــاش بيــت ئــةم
ئــةم هــزرا وي ثاذويــن بــةرةظ هزركرنــا د وان تشـ َ
بــؤ زارؤيك بدةينــة دياركــرن كــو هنديكــة بابةتــآ نـ َـر و ميَيانــة؛ ئــةو بــؤ هنديَنــة مــرؤظ َىث تؤخــم و
ـودى ب ِريَــكا
ـتي كــو خـ َ
جوريَــن بونةوةريَــن ســاخ و زينــدي ذيَكجــودا بكــةت ،و ئــةو ئيَكــة ذ وان تشـ َ
ُ
َّ
ـن الذكَـ َر َو ْالنْ َثــى]
ـودى كــةرةم دكــةتَ [ :وأَنَّــهُ َخلَـ َـق ال َّز ْو َجـ ْ ِ
وآ؛ مننــةت ل ضيَكريـ َـن خــوة كريــة ،خـ َ
ـى بلنــد
[النجــم ،]45 :ئانكــو(( :و ئــةوة نـ َـر و مــآ ذ مــرؤظ و طيانــةوةران ئافرانديــن)) .و خودايـ َ
ـى لســةر ثولينكرنــآ دا و ذ هنــدآ مةزنــر و ثاقذتــرة ،بةلــي هنــدةك ضيَكريـ َـن دي ذى هةنــة كــو
يـ َ
ذى ناطريــت ،وةيك فريشــتة و مةالئيكةتــان  -بــؤ منوونــة  ، -بةلــي هةتــا ئةســان
ئــةظ ثولينكرنــة َ
ـي ناهيَنــة ســالؤخةتكرن ،ظيَجــا ئةطــةر ئــةظ ثولينكرنــة
و عــةور و هةوا(بــا) و ئــاظ ذى ب نـ َـر و مـ َ
ـى
بــؤ هنــدةك ضيَكريـ َـن خــودان كيَــايس و نةتةمــام ،نةيــا دورســت بيــت و َ
ذي نةطريــت ،ثــا خودايـ َ
يع الْ َب ِص ـرُ] [الشــورى ،]11 :ئانكــو:
الس ـ ِم ُ
مــةزن ل ثيَشــر و (ئــةوال) تــرة [لَ ْيـ َ
ش ٌء َو ُه ـ َو َّ
ـس كَ ِم ْثلِ ـ ِه َ ْ
ـى طوهديَــر و بينــةرة)).
((ضــو تشــت وةيك خــودآ نينــة  -د كاروبــار و ســالؤخةتاندا  ، -و ئــةو يـ َ

بۆچی باوهریێ ب ههبوونا خودێ بینین؟ ئەو بهلگهیێ ههبوونا وی دسهلمینیت چیه؟
ـى مــةزن تشــتةكآ خؤرســتيية د مرؤظــي دا ،و كةســةك نةش ـ َيت وآ رِةد بكــةت،
باوةريــا ب خودايـ َ
ـي بةلطةيـ َـن
بةلطــة لســةر هةبوونــا خـ َ
ـودى ذى طةلةكــن ،و هةتــا نوكــة ذى بــةردةوام خةلــك يـ َ
بياظــى خــوة،
يــي دي ئاشــكةرا دكــةن؛ هــةر ئ َيــك ل دويــظ بســثوري و
َ
نــوي ئ َيــك ب دويــظ َ
خــودى دسةلـــمينيت ،خــودآ كــةرةم
خؤرســتيي د نةفســا مرؤظــي دا؛ هةبوونــا
بةلطةيــي
ظ َيجــا
َ
َ
َ
ـاس َعلَ ْي َهــا] [الــروم ،]30 :ئانكــو(( :بــةرآ خــوة بــدة ئيســامآ،
دكــةتِ [ :فطْ ـ َر َت اللَّ ـ ِه الَّ ِتــي َفطَ ـ َر ال َّنـ َ
ى ذ مــة دنــاظ ناخــآ خــوة
ـي خوديَييــة ،ئــةوآ خــودآ مــرؤظ ل ســةر دايــن)) .ظ َيجــا هــةر ئ َي ـ َ
دينـ َ
دا ه َيــزةكا ناظخوةيــي دبينيــت كــو بــؤ وي بةحســآ مةزناتييــا خــودآ و ه َي ـزا وي و ضاظديَرييــا وي
دكــةت ،و بةلطةيـ َـن زانســتي يـ َـن هةســتياري (حــي)؛ هةبوونــا سيســتةمةكآ ِريَــك و ث َيــك و هويــر
بــؤ ظــي طــةردووين ثشرتِاســت دكــةن ،ظــي سيســتةمآ هويــر ذى؛ ث َيدظيــة ض َيكــةرةك ذ بــؤ هةبيــت،
ضونــي مــا يك ئــةظ بؤنــةوةرة ئيناينــة هةبوونــآ ،و كاروباريَــن وان ب ِريَظةدبــةت؟ يــان ئــةو هةمــا
هوســا ب ِريَكةفــت و ذ نيشــكةك َيظة هاتينــة هةبوونــآ ،ب َيــي ئةطــةرةك هةبيــت ئــةظ ضةنــدة
خوازتبيــت ،وي دةمــي كةســةك نابيــت بزانيــت ئــةظ تشــتة ضــاوا ثةيدابووينــة ،ئةظــة ث َيشــبينييةكة،
و ث َيشــبينييةكا دي ذى يــا هــةي ،ئــةو ذى ئةظةيــة :ظــان تشــتان ب خــوة خــوة ئينابيتــة هةبوونــآ
يي دب َيذيــت :ظــان تشــتان
و خــوة ض َيكربيــت و ب كاروباريَــن خــوة رِابــن ،هةروةســا ث َيشــبينييا سـ َي َ
ض َيكــةرةك و ئافرانــدةرةك هةيــة؛ ئــةو يـ َـن ئيناينــة هةبوونــآ و وي بخــوة ئــةو يـ َـن ض َيكريــن ،و
دووى د مةحــال و
يو
ل دةمــآ مــرؤظ ســةحدكةتة ظــان هةرســآ ث َيشــبينييان؛ دآ بينيــت يــا ئ َيــ َ
َ
دي
ىو
نةمومكينــن ،ظ َيجــا ئةطــةر ث َيشــبينييا ئ َيـ َ
دووى د شــيان دا نةبــن ،وي دةمــي ئــةظ ضةنــدة َ
َ
يي يــا دورســت و رِؤهــن بيــت ،كــو ئــةو ذى ئةظةيــة؛ وان ض َيكــةرةىكَ
خوازيتــة هنــدآ ث َيشــبينييا سـ َي َ
ـودى يــة (ئةلَــاه)  ، -و ئةظــة ئــةوة يــا بةحســآ وآ د قؤرئانــا
هــةي ،ئــةو يـ َـن ئافرانديــن  -ئــةو ذى خـ َ
ـى مــةزن كــةرةم دكــةت[ :أَ ْم ُخلِ ُقــوا ِم ـ ْن َغـ ْ ِ
ـم الْخَالِ ُقــونَ ()35
ش ٍء أَ ْم ُهـ ُ
ـر َ ْ
ثــرؤز دا هــايت ،خودايـ َ
السـ َـا َو ِ
ات َو ْالَ ْر َض َبـ ْـل َل ُيو ِق ُنــونَ ] [الطــور ،]36 - 35 :ئانكــو(( :مــا ئــةظ بوتثةريَســة َىب
أَ ْم َخلَ ُقــوا َّ
ـتي بةرئاقــل نينــن ( )35يان
ئافرانــدةرةك هاتينــة ئافرانــدن ،يــان وان خــوة ئافرانديــة؟ و ئــةو دوو تشـ َ
وان ئةســان و ئــةرد ب ظــي رِةنطــآ جــوان ئافراندينــة؟ بةلــي ئــةو باوةرييــةكا بــاوةري ب عةزابــا
خــودآ نائينــن)) .هةروةســا ذ بةلطةيـ َـن ئــةم لســةر هةبوونــا خــودآ هةســت َيث دكةيــن :بةرســظدانا
ـودى يــة بــؤ دوعايــان ،و هةروةســا :ئــةظ ِريَــك و ث َيــي و جوانييــا د ئافراندنــا ئــةرد و ئةســانان دا
خـ َ
ات َو ْالَ ْر ِض َوا ْخ ِتـ َـا ِف اللَّ ْيــلِ َوال َّن َهــا ِر َل َيـ ٍ
السـ َـا َو ِ
ول
ـودى كــةرةم دكــةت[ :إِنَّ ِف َخلْـ ِ
ـات ِلُ ِ
هــةي ،خـ َ
ـق َّ
ـاب] [آل عمـران ،]90 :ئانكــو(( :ب رِاســتي ض َيكرنــا ئــةرد و ئةســانان ،و هاتــن و ضؤنــا شــةظ
ْالَلْ َبـ ِ
و رِؤذان نيشــانن ل ســةر هةبــوون و دةســتهةالتدارييا خــودآ بــؤ كةسـ َـن ذيــر و ئاقلــدار)) .و ِريَــك
ـرونَ ] [الذاريــات:
و ث َيكيــا د ئافراندنــا مرؤظــي دا ،خـ َ
ـودى كــةرةم دكــةتَ [ :و ِف أَنْف ُِس ـك ُْم أَ َفـ َـا تُ ْبـ ِ ُ
 ،]21ئانكــو(( :و د هــةوة ب خــوة دا ذى نيشــان و بةلطــة طةلةكــن ،مــا هويــن نابينــن؟)) .هةروةســا
ـتي و ضيــا و طيانــةوةر و ذبــي وان ذى ،هــةر هةمــي دبنــة بةلطــة لســةر هةبوونــا
ئافراندنــا سـ َ
ـودى ل
ـاني خـ َ
ض َيكــةرةيك بــؤ وان تشــتان كــو ئــةو ب باشــرين و جوانرتيــن شـ َيوة يـ َـن ض َيكريــن ،نيشـ َ
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ـاذى ددةنــة ســةر
ئاســوييان و نةفســان و ف َيقييــان ذى يـ َـن هاتينــة بةالظكــرن ،هةمــي ئامـ َ
كانةيــي بتنــآ ،و هةبوونــا ظــان هةمــي بونــةوةران؛
انــدةري ئ َي
هةبوونــا خودايــةىكَ ئافر
َ
َ
خــودي يــة،
ث َيدظيــة ئارمانــج و مةرةمــةك ذ ض َيكرنــا وان هةبيــت ،ئــةو ذى ثةرســتنا
َ
ئــةوآ بتنــآ و َيب شــةريك و هةظثشــك() ،و ئــةم دشـ َيني ضــرؤكا ئةبــو حةنيفــةي بــؤ زارؤيك
ذي كــري ئــةو (تةوحيــدا ربوبيةتــآ
ظةطييــن ،دةمــآ هنــدةك مرؤظــان داخــواز َ
َ
و خودايينيــا خــودآ) بــؤ وان ب ســةملينيت ،ئينــا ئياممــي طؤتــة وان - :بــةري
ئــةم بضينــة دنــاظ بابــةيت دا و لســةر ظــي بابــةيت باخظــن  ، -بــؤ مــن بةحســآ
كةشــتييةكآ بكــةن يــا د رِؤيبــارآ ديجلــةدا؛ ئــةو بخــوة دضيــت و تــذى نــاظ
ـتي دي دكــةت ،و ئــةو بخــوة دزظريــت
خــوة خــوارن و متــا (ثةرطــال) و تشـ َ
ـي خــوة ،ئةظــة هةمــي ذي ب َيــي
و بـ َ
ـارى خــوة خــايل دكــةت و ده َيتــة جهـ َ
وي بريَظــة ببــةت ،ئينــا وان مرؤظــان طــؤت:
وي بهــاذؤت و كارؤباريَــن َ
كةســةك َ
ئةظــة قــةت ض َينابيــت ،ب ض رِةنطــان نةيــا مومكينــة ،ثــايش ئياممــي طؤتــة وان:
ـى مومكــن بيــت؛ ثــا هويــن بــؤ ظــآ
ثــا ئةطــةر ئةظــة بــؤ كةشــتيةكآ تشــتةكآ نةيـ َ
()
ـي ض دب َيــذن ب ســةر و بنـ َـن ويَظــة؟!  ،ظ َيجــا مةحالــة ئــةظ ض َيكرنــا
جيهانــآ هةميـ َ
هنــدة يــا ب ِريَــك و ث َيــك ،ب َيــي ض َيكــةرةكآ هةروهــةر و زانــا هاتبنــة هةبوونــآ.
ـي دئيَشــيت؛
هةروةســا د شــيان دا هةيــة بهيَتــة طؤتــن :دةمــآ تــؤ هةســتثيَدكةي زكآ تــة يـ َ
ـي برســيي؛ ظيَجــا دآ ئيَكســةر يض بــؤ خــوة ل خوارنــآ
ئـ َ
ـةرى مــا تــؤ وي دةمــي نـزاين كــو تــؤ يـ َ
ـي دكــةي؛ مــا تــؤ ل وي تشــتي
طةرييَــي دا خــوة َتيبكــةي؟ دةمــآ تــؤ هةســت ب تيَهناتيـ َ
ـةرى مــا تــؤ
ـي تيَهناتييــا تــة دشــكيَنيت؟ دةمــآ بيَهنــةكا خــوةش دهيَتــة تــة؛ ئـ َ
ناطةرييَــي يـ َ
ـي ناكــةي؟ و بةرؤظــاذى ذى؛ دةمــآ بيَهنــةكا نةخــوةش
هةســت ب خــوةيش و بةختةوةريـ َ
ـةرى
دهيَتــة تــة؟ دةمــآ تــؤ ســةحدكةية طــؤل و َنيطــز و ئةســان و رسؤشــتآ ل دؤريَــن مــة ،ئـ َ
ـزي مــن،
ـيي ناكــةي؟ و ئاهــا ب ظــي ش ـيَوةي عةزيـ َ
مــا تــؤ هةســت ب بةختــةوةري و كةيفخوةشـ َ
ئــةم ذى ئيَكســةر هةســت َيث دكةيــن كــو مــة ثيَدظــي ب خودايــةكآ مــةزن هةيــة؛ هــةردةم بــةرةظ
ـي
ويظــة بضــن و قةســتا وي بكةيــن ،ل دةمــآ ئــةم ثيَدظــى وي دبــن؛ دا هةســت ب ئارامــي و تةناهيـ َ
بكةيــن ،و دةمــآ ئــةم هةســت ب بةرتةنطــي و خةمــان دكةيــن؛ ئيَكســةر و بيَــي حــةزا خــوة ئــةم
ـي دا مــة؛ دآ ســةرا
بــةرةظ خــودآ ظــة دضــن و دوعــا ذآ دكةيــن ،و ئةطــةر هةســتكرنا ب بةختةوةريـ َ
وآ سوثاســيا وي كةيــن.
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ئهرێ خودێ ژی گوهـ ل تشتان دبیت و دبینیت ،و ئهو ژی وهكی مه دئاخڤیت؟
خــودى كــةرةم دكــةتَ [ :قــدْ َســ ِم َع
مســؤطةر خــودآ د ئاخظيــت و طــوه َيل دبيــت و دبينيــت،
َ
اللَّــهُ َق ـ ْو َل الَّ ِتــي تُ َجا ِدلُــكَ ِف َز ْوجِ َهــا] [املجادلــة ،]1 :ئانكــو(( :ب رِاســتي خــودآ طــوه ل دةنطــآ وآ
ذنــآ بــوو  -كــو خةواليــا كضــا ثهعلةبــةي بــوو  -ئــةوا هاتييــة نيــك تــة و دا ثرســيارا وآ طؤتنــآ ذ تــة
ـي دةمــآ ئــةو ل ســةر خــوة حــةرام كــري)) .و كــةرةم دكــةتَ [ :قـ َ
ـال َل
بكــةت يــا مـ َـر َى َ
وى طؤتييـ َ
تَخَا َفــا إِنَّ ِنــي َم َعكُـ َـا أَ ْس ـ َم ُع َوأَ َرى] [طــه ،]46 :ئانكــو(( :خــودآ طؤتــة مووســا و هــارووين :هويــن
ـي د طــةل هــةوة مــن طــوه ل ئاخفتنــا هــةوة دبيــت و ئــةز
ذ فريعــةوين نةترســن؛ ضونــي ئــةز يـ َ
كرياريَــن هــةوة دبينــم)) .و كــةرةم دكــةت[ :إِنَّــهُ بِ َــا تَ ْع َملُــونَ َب ِص ـ ٌر] [هــود ،]112 :ئانكــو(( :ب
رِاســتي ئــةو ب كار و كرياريَــن هويــن دكــةن بينــةرة)) .بــة َىل ئاخفتنــا خــودآ؛ نــة وةيك ئاخفتنــا
ـودى بخــوة
مةيــة ،طــوه ل َيبــوون و ديتنــا خــودآ ذى؛ وةيك طــوه ل َيبــوون و ديتنــا مــة نينــة ،ضونــي خـ َ
ـى ذ وان جودايــة ،ئــةو هةمــي دةنطــان طــوه َيل دبيــت ،بــا ضةنــد
نــةوةيك ضيكريـ َـن خوةيــة و يـ َ
ـودي
ئــةو دةنــط د نــزم و بــةرزة ذى بــن ،و تشــتان دبينيــت بــا ضةنــد د دويــر ذى بــن ،هنديكــة خـ َ
يــة؛ طــوه ل هةمــي تشــتان دبيــت و هةمــي تشــتان ذى دبينيــت ،بــة َىل ديــن و طوهل َيبوونــا وي؛ نــة
وةيك ديــن و طوهل َيبوونــا بونــةوةر و ض َيكرييانــة ،ئةويَــن ك َيــايس و الوازي د ديــن و طوهل َيبوونا وان
يع الْ َب ِصـ ُر] [الشــورى ،]11 :ئانكــو:
السـ ِم ُ
ـى مــةزن[ :لَ ْيـ َ
ش ٌء َو ُهـ َو َّ
ـس كَ ِم ْثلِـ ِه َ ْ
دا هــةي ،ظ َيجــا خودايـ َ
ـى طوهديَــر و بينــةرة)) .و يــا
((ضــو تشــت وةيك خــودآ نينــة  -د كاروبــار و ســالؤخةتاندا  ، -و ئــةو يـ َ
ـي ضةنــدآ ب رِةوشــتةكآ رِاســتةوخؤ ظــة طريَبــدةت ،وةيك بــؤ منوونــة به َيتــة طؤتــن:
باشــة :ئــةو ظـ َ
ـةرى مــا يــا ذ هــةذي مةيــة
ئةطــةر خــودآ طــوه ل هةمــي تشــتان هةيــة و هةمــي تشــتان دبينيــت؛ ئـ َ
ـى َىث رازي نةبيــت ،يــان ئــةو مــة د رِةوشــةكآ دا ببينيــت كــو قةبويــل
ئــةم ئاخفتنــةكآ بكةيــن ئــةو يـ َ
نةكــةت؟!().
ئهرێ ما خودێ ژی برسی و تێهنی نابیت؟
ـالؤخةتي
ـي يـ َـن هةيــن ،و وي سـ
خودايــآ مــةزن و دويــر ذ كيَامســييان؛ سـ
َ
َ
ـالؤخةتي تةمــام و جوانييـ َ
نيشــاني الوازي و َيب
امســييي نينــن ،و هنديكــة بــرس و تيَهنــايت نــة؛ ئــةو دوو نيشــانن ذ
َ
كيَ
َ
ـودى ثيَدظــي
دةسـ
ـودي بهيَتــة ثالــدان ،ظيَجــا مــادةم هوســاية؛ خـ َ
ـتهةالتيي ،و ضيَنابيــت الوازي بــؤ خـ َ
َ
()
كــةري هةمــي تشــتاية و وي ثيَدظــي ب ض
ب خــوارن و ظةخــوار َىن نينــة  ،ضونــي
َ
َ
خــودى ضيَ
ـودى بيــت ،ضونــي
نينــة ،ذ خــوة ئةطــةر ثيَدظــي ب تشــتةيك بــوو؛ وي دةمــي نةيــا دورســتة ئــةو خـ َ
ـى ض كار بيَــي وي نةهيَنةكــرن و خةلــك قةســت دكةنــآ ذ بــؤ قةتاندنــا
خــودآ صةمــةدة (ئــةوة يـ َ
ـى زةنطينــة ذ
هةوجةييــا)؛ ئـ َ
ـةوى نــة دخــوت و ثيَدظــي ب خــوارن و ظةخوارنــآ ذي نابيــت ،ئــةو يـ َ
ـى بونــةوةر هةمــي هةوجةيــي وي دبــن ،دا رزقــآ وان بــدةت و
ـي ،كا ضــاوا ئــةو ئــةوة يـ َ
ظــآ هةميـ َ
وان تـ َـر بكــةت و داخــوازي و ثيَدظياتيـ َـن وان بجهبينيــت.
ـي د
هةروةســا د شــيان دا هةيــة ئــةم ب َيذينــة زارؤيك :ب ض رِةنطــان ض َينابيــت مــرؤظ بةراورديـ َ
ناظبــةرا ض َيكــةري (خالــق) و ض َيكــري (مخلوق)ـــيدا بكــةت ،و نــة تشــتةكآ فــةرة كــو هــةر تشــتةكآ
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وةيي مــة هةبــن ،مانــة
ئــةم ض َيدكةيــن يــان ثةيــدا دكةيــن؛ وي ذى هةمــان ســالؤخةت و شــ َي َ
خــودى نــة بــريس دبيــت و نــة ت َيهنــي دبيــت ،به َيلــة ئــةز ثرســيارةكآ ذ تــة بكــةم :يكَ
هوســاية؟
َ
ـةىس ثايســكل ض َيكــري؛ كةســةكآ شــارةزا و
ثايســكل ض َيكريــة؟ دآ بةرســظآ دةت و ب َيذيــت :ئــةو كـ َ
هةرةباشــة ،ظ َيجــا  -كــورآ مــن  -ثــا وةرة دا ئــةم ث َيكظــة وةســا بينينــة ســةر هــزرا خــوة كــو ثايســكل
كــةري خــوة بكــةت :تــؤ ض دخــوي؟ تــؤ ض ظةدخــوي؟ ئــةرآ دآ ض
دئاخظيــت و ثرســيارآ ذ ض َي
َ
ـدي تــة ت َيدايــة ئةطــةر تــة زاين؛ و مــا
وي؟ دآ ب َيذمــة وآ :ئةظــة نــة شــوال تةيــة ،باشــة مــا ض فايـ َ
ب َيذيــة َ
ـي دكــةي زيَدةكــةت؟
بةرســظ دآ ض لســةر ئــةرك و فةرمانــا تــة يــا ســةرةيك ئــةوا تــؤ نوكــة ج َيبةجـ َ
ـي ذكاربكةظــي ،طةلــةك باشــة ،و كــورآ مــن ئاهــا ئــةم
كــو ئــةو ذى ئةظةيــة تــؤ بلــةز بــي و بيـ َ
ـت الْجِ ـ َّن َو ْ ِ
ـس إِ َّل لِ َي ْع ُبــدُ ونِ ]
ذى د هوســاينة ،خــودآ ئــةم بــؤ كارةيك يـ َـن ئافرانديــنَ [ :و َمــا َخلَ ْقـ ُ
النْـ َ
[الذاريــات ،]56 :ئانكــو(( :مــن ئةجنــة و مــرؤظ بــةس بــؤ هنــدآ يـ َـن ئافرانديــن ،مــن بثةريَســن)).
ئــةظ ثرســيارة ذى ض مفــاي ناطةهيننــة مــة و نابنــة هاريــكار ذى لســةر بجهطةهاندنــا وي ئــةركآ
ـتي دي ضــن و دآ مــة
خــودآ ئــةم بــؤ ض َيكريــن ،بةلــي بةرؤظــاذى؛ دآ هزريَــن مــة بــؤ هنــدةك تشـ َ
ذكارئ َيخــن و ناه َيلــن ئــةم كارآ خــوة بكةيــن ،و ئــةركآ خــوة بجــه بينــنَ ،ىل كةنطــي ثايســكل بــةرآ
خــوة ددةتــة مــة و ثرســيارآ ذ مــة دكــةت؟ دةمــآ ئاريشــةك و ذ كاركةفتنــةك دكةظيتــة ت َيــدا ،وي
دةمــي ئــةو دآ بــةرةظ خودانــآ خوةظــة ه َيــت داكــو وآ ضارةســةر بكــةت ،ئــةرآ مانــة هوســاية؟ و
ذي دكةيــن؛ ل وى دةمــآ ئــةم دبينــن
ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى ئــةم بــةرةظ خــودآ ظــة دضــن و دوعــا َ
نةفسـ َـن مــة يـ َـن سســت و خــاظ دبــن ذ كرنــا عيبــادةيت و ثةرســتنا خــودآ ،يــان دةمــآ ئــةم تــؤيش
نةخوةشــيةكآ دبــن.
هێز و شیانا خودێ چهنده؟
ـي بةحســآ ســالؤخةتةكآ خودان
ئةطــةر ئــةم بةحســآ هيَــزةكا دةستنيشــانكري بكةيــن؛ ئانكــو ئــةم يـ َ
ـودي
ـي ،و الوازي بــؤ خـ َ
كيَــايس دكةيــن ،ضونــي دومياهيــا هيَـ َ
ـزي ئانكــو دةســتثيَكا بيَهيَــزي و الوازييـ َ
ـودى يــا رِةهايــة و ض ســنور و ت َوخويــب بــؤ نينــن،
ناهيَتــة ثالــدان ،ب دويــظ دا؛ هيَــز و شــيانا خـ َ
َ
ـودى كــةرةم دكــةت[ :أنَّ اللَّــهَ َعـ َـى ك ُِّل
ـى لبــةر وي بزةحمــةت بيــت ،خـ َ
و نينــة تشــتةك هةبيــت يـ َ
ش ٍء َق ِدي ـ ٌر] [البقــرة ،]106 :ئانكــو(( :خــودآ ل ســةر هةمــي تشــتان دةســتهةالتدار و شــياندارة)).
َْ
ـي خــودان
ـى :هةبــة؛ دآ هيَتــة هةبوونــآ ،ظيَجــا خـ َ
ئةطــةر خــودآ تشــتةك ظيــا؛ بتنــآ َ
ـودي يـ َ
دي بيَذيتـ َ
شــيانة لســةر هــةر تشــتةيك ،ضونــي ئــةو ضيَكــةرآ هــةر تشــتةيك يــة ،ض تشــت لبــةر وي بزةحمــةت
ـياني دةستنيشــانكري و ســنوردار؛ هيَـزا ضيَكرييانة،
نينــن ،نــة ل ئــةردي و نــة ل ئةســاين ،و هيَــز و شـ َ
ـودى ،ض ســنور و تؤخويــب و كيَــم و كايس بــؤ
ضونــي ئــةو هيَــز يــا هاتييــة ضيَكــرن ،بــة َىل هيَـزا خـ َ
ـي يــة ،ضونــي
ـي ضةنــدآ ذى؛ خـ َ
ـى ذ هــةذى ثةرســتنآ و داخــوازي و دوعايـ َ
ـودى بتنــآ يـ َ
نينــن ،ذبــةر ظـ َ
هــةر ئــةو بتنــآ دشـيَت ثيَدظياتيـ َـن ضيَكرييــان ثـ ِر بكــةت و بةرســظا وان بــدةت ،و رزقــآ وان بــدةت
ـولي وان ب ِريَظــة ببــةت().
و حــةز و هيظيـ َـن وان بينيتــة جــه و شـ َ
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پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ
خودێ ل كیڤهیه؟ و ئهو یێ چهنده؟
ـي ضيَكــري و خــودآ طةلــةك حــةز ذ زارؤكان
ثشــتي زارؤك هــةر زوي تيَدطةهيــت كــو خــودآ ئــةو يـ َ
نيعمةتــن داينــآ ،وي دةمــي د شــيان دا هةيــة ئــةم بــؤ وي
دكــةت ،و وي طةلــةك قةنجــي و
َ
َ
َ
السـ َـاء]ِ
ِ
ـي لســةر ئةســانان ،خــودآ كــةرةم دكــةت[ :أأم ْن ُتـ ْ
ـم َم ـ ْن ِف َّ
رشؤظةبكةيــن كــو خــودآ يـ َ
خودايــي ل عةســانان)) .ظيَجــا
[امللــك ،]16 :ئانكــو(( :ئــةرآ مــا هويــن ثشرتِاســت بووينــة ذ وي
َ
ـى لســةر ئةســانان ،بــة َىل زانينــا وي يــا ل هةمــي جهــان ،خــودآ كــةرةم دكــةت:
ـى بلنــد يـ َ
خودايـ َ
َ
ـي د طــةل هــةوة ل
ـم أيْ ـ َن َمــا كُ ْن ُتـ ْ
[ َو ُه ـ َو َم َعكُـ ْ
ـم] [الحديــد ،]4 :ئانكــو(( :ئــةو ب زانينــا خــوة يـ َ
ـى ل هةمــي جهــان؛ ضونــي
هــةر جهــةكآ هويــن َىل بــن)) .و بــؤ مــة ضينابيــت ئــةم بيَذيــن :خــودآ يـ َ
ـى دنــاظ هةمــي تشــتان دا ،و ئةظــة نةيــا دورســتة،
ئــةظ ضةنــدة ب وآ رِامانــآ دهيَــت كــو خــودآ يـ َ
وى ضةنــدآ بكةيــن يــا د ســوننةتآ دا هــايت ،ثيَغةمبــةري 
ـي ب َ
ثيَدظيــة لســةر مــة ئــةم ثيَطرييـ َ
ـى ل ئةســانان)) ،طــؤت
ثرســيار ذ كضــكا كؤلــة (جاريــآ) كــر(( :خــودآ ل كيظةيــة؟)) ،طــؤىتَ(( :يـ َ
غةمبــةري خوديَــي)) ،ئينــا ثيَغةمبــةري  طؤتــة مةزنــآ وآ:
َ
(( :ئــةز كيمــة؟)) ،طؤتــآ(( :تــؤ ثيَ
()
ـى ل ئةســانان ذى،
((وآ ئــازا كــة ،ضونــي براســتي ئــةو بــاوةردارة))  ،و د طــةل هنــدآ كــو ئــةو يـ َ
َىل بــة َىل ئــةو دش ـيَت ل هــةر جهــةكآ ئــةم َىل بــن مــة ببينيــت و طــوه ل مــة ببيــت ،و دظيَــت ئــةم
هــةردةم وآ ضةنــدآ بــؤ زارؤيك ثشرتِاســت بكةيــن كــو خــودآ بــةردةوام ضاظديَــرة لســةر وي؛ ضونــي
ـدةرى ناظخؤيــي (وازعــآ داخــي) د ناخــآ زارؤيك دا مةزنكــةت و دآ وة ل وي كــةت ئــةو
ئةظــة دآ ثالـ َ
بخــوة ب زاتــآ خــوة ضاظديَرييــا نةفســا خــوة بكــةت و نةهيَليــت ئــةو ذ ر َِي دةركةظيــت ،و هنديكــة
ئــةو ضةقــا ثرســيارآ يــة يــا طريَدايــي ب قةبــارآ خــودآ ظــة :خــودآ د طــةل ض ضيَكريـ َـن خــوة ناهيَتــة
ـودى ذ هةمــي تشــتان مةزنــرة ،ذ هةمــي ضيَكرييــان مةزنــرة ،ظيَجــا ئةطــةر ئــةو
بةراوردكــرن ،خـ َ
ـى ضيايــان ذبــن دبــةت
بونــةوةر و ئــةو ضيَكــري د مةزنــن؛ مســوطةر ضيَكــةرآ وان مةزنــرة ،ئــةوة يـ َ
و بذالــة دكــةت ،دةريايــان دلظينيــت ،فةرمــا َين 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 ضيَكريـ َـن خــودآ و هةبوونــا خــودآ نةيــا رِاوةســتيايية لســةر هةبوونــا ئةســاين،
ـى زةنطــن و بيَمننةتــة ذ هةمــي تشــتان().
و وي ض ثيَدظــي ذي ب ئةســاين نينــة ،ضونــي خــودآ يـ َ
باش ه چاوا خودێ مه دبینیت و ئهم وی نابینین؟
ـياني ديتنــا طةلــةك
ـى الوازة و شـ َ
ـي دا دايــة مــة ،يـ َ
هةســتآ ديتنــآ؛ ئــةوآ خودايــآ مــةزن د ظــآ دوينايـ َ
تشــتان نينــة ،ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى؛ دآ بينــي مــرؤظ ميكروســكؤب و ئاالظـ َـن مةزنكــر َين بكاردئينيــت،
ـتي ضيَكــري و ئافرانــدي ببينيــت؛ ل ثيَشــر و (ئةوال)تــرة
ظيَجــا ئةطــةر مــرؤظ نةشــيا هنــدةك تشـ َ
ـى دا هــاري وي ناكــةت و
ـياني ديتنــا خـ َ
ئــةوي شـ َ
ـودى ذى نةبــن ،هيَــز و شــيانا مرؤظــي د دونيايـ َ
ناهيَليــت مــرؤظ خــودآ ببينيــت ،ئةظجــا ئــةم نةشـيَني خــودآ ببينــن َىل مــة بــاوةري يــا َيث هــةي ،و مة
ـى بهيَــز و خــودان شــيانة لســةر
ـى دلؤظانــة و حــةز ذ مــة دكــةت ،و ئــةو يـ َ
بــاوةري هةيــة كــو ئــةو يـ َ
ـى
ـي بةحســآ وي دكةيــن ،خــودآ طةلــةك و طةلــةك يـ َ
هةمــي تشــتان ،ئــةو دزانيــت كــو نوكــة ئــةم يـ َ
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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 مرؤظـ َـن لســةر جاددةيــآ دبينيــت و ئــةو
وي نابينــن ،ظيَجــا خــودآ ذى مــة دبينيــت و ئــةم وي نابينــن ،طةلــةك تشــت هةنــة ئــةم نابينــن َىل
دي بيَذينــة زارؤيك :ضاظـ َـن مــة نةشـ َـن هةمــي تشــتان ببينــن ،مــة طــوه
ئــةو بخــوة يـ َـن هةيــن ،و َ
هنــدي رِا كــو
ل دةنطــي دبيــت هــةر ضةنــدة ئــةم وي نابينــن و ئــةم هةوايــي نابينــن ،دســةر
َ
ـودى
ـي دا ببينــن ،بــة َىل هةكــة خـ َ
ئــةم هةســت َىث دكةيــن ،ضاظـ َـن مــة ذى نةشـ َـن خـ َ
ـودى د دونيايـ َ
()
حةزكــةت؛ دآ ل
بشــن خودايــآ مــةزن ببينــن  ،ذبــةر
بةحةشــتى مــة هنــدةك ضــاظ هةبــن كــو َ
َ
َ
َ
ِ
ـف الْ َخ ِب ـرُ] [األنعــام:
ظــآ ضةنــدآ ذى؛ خــودآ[َ :ل تُدْ ِركُــهُ ْالبْ َصــا ُر َو ُه ـ َو يُــدْ رِكُ ْالبْ َصــا َر َو ُه ـ َو اللَّطيـ ُ
ـي
ـي دا ضــاظ نةشـ َـن خــودآ ببينــن ،بــة َىل ل ئاخرةتــآ خــودان بــاوةر خودايـ َ
 ،]103ئانكــو(( :د دونيايـ َ
خــوة دبينــن ،بيَــي دؤرآ َىل بطــرن ،و ئــةو دطةهيتــة ديتنــا و دؤرآ َىل دطريــت ،و دزانيــت كانــآ ئــةو
ـي
ـي نةرمــة ،و ب تشـ َ
ـتي هويــر و ظةشــاريت هووربينـ َ
د ضاوانــة ،و ئــةو د طــةل وةلييـ َـن خــوة يـ َ
شــارةزاية)).
باش ه چاوا خودێ ههمی مرۆڤان دبینیت و ئهو گهلهكن؟
هةتــا ئــةم ب ش ـ َيؤازةكآ ثراكتيــي و (كريــاري) بةرســظآ لســةر ظــآ ثرســيارآ بدةيــن ،دآ زارؤيك د
ـى و دآ ب َيذينــة وي :وةرة ســةحكة خةلــي و بــؤ مــة هذمــارا وان
طــةل خــوة بةينــة ســةر جاددةيـ َ
هةذمييــن ،ثشــتي هنطــي دآ د طــةل
كةسـ َـن تــؤ دبينــي ب َيــذة ،دآ د طــةل تــة وي خةلــكآ تــؤ دبينــي
َ
بهةذمييــت،
ـي و دآ ب َيذينــة وي ســةحكةتة خةلــي و يـ َـن ئــةو دبينيــت
َ
زارؤيك ضينــة قاتــآ دوويـ َ
بهةذمييــت ،ثــايش
ثــايش دآ وي بةينــة ســةربانآ ئاظاهــي؛ و دآ ب َيذينــآ وي وان كةسـ َـن ئــةو دبينيــت
َ
دآ بةرضاظكــةكآ كةينــة بةرضاظـ َـن وي دا ب ويَنــةكآ باشــر خةلــي ببينيــت و ب ش ـ َيوةكآ هويرتــر
ـي
وان
َ
بهةذمييــت ،و ب ِريَــكا ظــآ منوونــآ؛ دآ بــؤ وي رِؤهنكةيــن كــو ئــةم نةشـ َيني ب ثيظــةرآ خــوة يـ َ
ـودى ذ يــا هةمــي
مرؤظــي تشــتان ب ثيظــن و قياســكةين ،و دآ بــؤ دياركةيــن كــو ه َيــز و شــيانا خـ َ
ســةرى وي دا ضينــن كــو[ :أَنَّ اللَّــهَ َع َ
ش ٍء َق ِديــ ٌر]
ض َيكرييــان مةزنــرة ،و بــةردةوام دآ د
َ
ــى ك ُِّل َ ْ
[البقــرة ،]106 :ئانكــو(( :خــودآ ل ســةر هةمــي تشــتان دةســتهةالتدار و شــياندارة)) .و ئــةم دشـ َيني
ـةرى تــؤ هــزر دكــةي كــو مـ َـري بشـ َيت مــة
ذي بكةيــن و ب َيذينــة وي :ئـ َ
ثرســيارةكا هةســتياري(حيس) َ
ب تةمامــي ببينيــت ،يــان ئــةو هةمــا بتنــآ ئاشــؤثةكآ يــان ســيبةرةكآ دبينيــت؟ دآ بةرســظآ دةت كــو
ى وةيك ضيايــةكآ
مـ َـري نةشـ َيت ض ببينيــت ذبــي ثشــكةكا بضويــك ذ تبلـ َـن ث َيــي ،و دبيــت زارؤك تبـ َ
ـيارى ذ مــة
ـي
ـةرى تــؤ دب َيــذى مـ َـري بش ـ َيت ثرسـ َ
بهةذمييــت .طةلــةك باشــة؛ ئـ َ
َ
مــةزن بــؤ َ
مييـ َ
بكــةت و بب َيذيــت :تــؤ ضــاوا دشـ َيي مــة هةميــان د ئ َيــك دةم دا ببينــي؟ دآ بةرســظا تــة ئةظةبيــت،
ـياني خــودآ تــؤ لســةر
كــو ئةظــة تشــتةكآ رسؤشــتيية؛ ضونــي ئــةو ديــن د طــةل وان ه َيــز و شـ َ
ـي د كؤنــا خوةظــة ثــر ذ مالــةكآ
ـي د ســنوردارن ،و دبيــت َ
ـياني َ
ض َيكــري دطؤنجيــت ،شـ َ
مييـ َ
مييـ َ
ـياني
هةبــن و بــؤ تــة يــا ب ســاناهي بيــت تــؤ هةمييــان د ئ َيــك دةم دا ببينــي ،بــة َىل مـ َـري ب وان شـ َ
ـتي تــؤ دبينــي و وةيك تــؤ دبينــي ببينيــت ،و ذبةركــو
خــوة يـ َـن ســنوردارظة؛ بةلــي نةشـ َيت وي تشـ َ
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پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ
ـي خــودان شــيانة
ـدى ريَككةفتــن كــو ض تشــت وةيك خـ َ
وي ضةنـ َ
ئــةم يـ َـن لســةر َ
ـودى نينــن ،و ئــةو يـ َ
ـيارى ل دور
ـياني خــوة يـ َـن ســنوردارظة ،ئــةم ثرسـ َ
لســةر هــةر تشــتةيك؛ نةيــا طؤنجاييــة ب ظــان شـ َ
ـياني هةمــي
ـياني خـ َ
ـودى ذ شـ َ
تشــتةيك بكةيــن كــو بــؤ خــودآ تشــتةكآ رسؤشــتي بيــت ،ئةظجــا شـ َ
ش ٍء َق ِدي ـ ٌر] [البقــرة ،]106 :ئانكــو(( :خــودآ ل ســةر
ض َيكرييــان مةزنــرن ،ضونــي[ :اللَّــهَ َعـ َـى ك ُِّل َ ْ
هةمــي تشــتان دةســتهةالتدار و شــياندارة)).
ئهرێ خودایێ مهزن مرۆڤان د تاریاتیێ دا دبینیت؟
ـةرى زارؤيك بدةينــة تةماشــةكرنا فلمــةيك كــو تيَــدا ســةربازيَن لةشــكةرةكآ هشــكايت
ئــةم دشـيَني بـ َ
ـةظى ســةحكدةنة دةوروبــةران ،هةروةســا دآ هنــدةك
ـى ب بةرضاظكـ َـن شـ َ
نيشــانبدةت ،و ئــةو يـ َ
ثارضــة ظيديويــان نيشــا زارؤيك دةيــن كــو تيَــدا وان طيانــةوةران نيشــان بــدةت ئةويَــن دشـ َـن د
ـي دا ببينــن ،هةروةســا د وان فلمـ َـن زارؤك تةماشــة دكــةت يــان ياريـ َـن ئــةو دكــةت دا ،نوكــة
تارياتيـ َ
ـزةرى بــؤ منوونــة  -تشــتآ ب ضــاظ نةهيَتــة ديــن بةرضــاظ دكــةت،
هنــدةك تيشــك هةنــة  -وةيك ليَـ َ
دي بيَذينــة
ـي دا ببينــن ،ثشــتي هنطــي َ
هةروةســا ئــةم دشـ َـن ب ِريَــكا َ
وي تيشــكآ تشــتان د تارياتيـ َ
ـي ســادة شــيا هنــدةك جــاران
ـي الواز و ضيَكريـ َ
وي :تــة نوكــة ديــت و تــة زاين كا ضــاوا ئــةظ مرؤظـ َ
ـةوى مــرؤظ ئافرانــدي و
ـى مــة؛ ئـ َ
ـي دا ببينينــت؟ ظيَجــا ثــا تــؤ ض دبيَــذي بــؤ خودايـ َ
تشــتان د تارياتيـ َ
()
هةمــي بونــةوةر ضيَكريــن  ،ظيَجــا ئةطــةر خــودآ هيَــز و شــيان دابنــة مــة بــؤ ضيَكرنــا ظــان تشــتان،
ـى خــودان
ئـ َ
ـى خةلــي ب ِريَظــة دبــةت و يـ َ
ـةرى مــا ئــةو نةشـيَت  -د دةمةكيــدا كــو ئــةو ئــةوة يـ َ
ـودى ض ِريَطــر نينــن و ض
ـدى بكــةت؟ ئــةو مةزنــر و ب شــيانرتة ،و شــيانا خـ َ
ـي ضةنـ َ
شــيانة -ظـ َ
دوري َىل ناطــرن.
تؤخويــب ذى
َ
باش ه خودێ چاوا مه دبینیت و ئهم یێ ل ماال خوه و دهرگههـ و پهنجهره د گرتینه؟
ـى مــةزن
دآ ويَنــةكآ تيشـ َ
ـكي نــؤذداري نيشــا زارؤيك دةيــن ،و دآ ب َيذينــة وي كــو ئــةو مرؤظــآ خودايـ َ
ـى
ـى شــياي ب ِريَــكا تيشــكا ســيني هةســتييك ببينيــت ،و ئــةو ب هةمــي ش ـ َيوةيان يـ َ
ئافرانــدي؛ يـ َ
ـى مــرؤظ ض َيكــري؟ طؤمــان ت َيــدا نينــة كــو
نخافتــي و طرتييــة ،ظ َيجــا ثــا تــؤ ض دب َيــذي بــؤ وي خودايـ َ
ـي د مالظــة و هةمــي دةرطــةه ذى د ســةر مــة دا د طرتينــة ،ض تشــت
ئــةو مــة دبينيــت و ئــةم يـ َ
ي َىل بطريــت تشــتي ببينيــت،
ـودى نينــن ،ئــةو نــة وةيك مرؤظييــة كــو ئاظاهــي و ديــوار ِريَـ َ
وةيك خـ َ
ـى خــودان
ظ َيجــا ض َيكــري ض جــارا وةيك ض َيكــةري نينــة ،ضونــي خـ َ
ـودى لســةر هةمــي تشــتان يـ َ
ي
ـي ِريَـ َ
ـي بةرســظآ ب رِةوشــتآ زارؤيك ظــة طريَبــدةت ،ضونــي ب ظـ َ
شــيانة .و يــا طؤنجاييــة :ئــةو ظـ َ
()
ـي ناظخوةيــي لــدةظ زارؤيك به َيــز كةيــن .
َ
دي اليــة َين ضاظديَــري و ط َيــو َىل ئايينــي يـ َ
خودێ چاوا ب ههمی كریارێن مه دزانیت؟ ئهو چاوا دشێت چاڤدێری و زێرهڤانییا ههمی
مرۆڤان بكهت؟
ـودي يــة؛
ـدى به َيتــة َفيكــرن و رِائينــان كــو هنديكــة خـ َ
وي ضةنـ َ
ث َيدظيــة بــةردةوام زارؤك لســةر َ
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ـودى ض
وي هةمــي سـ
ـي يـ َـن هةيــن ،و دظ َيــت بزانيــت كــو ه َي ـزا خـ َ
َ
ـالؤخةتي جــواين و تةمامةتيـ َ
ـودى كــةرةم دكــةت[ :أَنَّ اللَّــهَ َعـ َـى
ـى به َيــز و خــودان شــيان ،خـ َ
تؤخويــب بــؤ نينــن ،هــةر ئــةوة يـ َ
ش ٍء َق ِديـ ٌر] [البقــرة ،]106 :ئانكــو(( :خــودآ ل ســةر هةمــي تشــتان دةســتهةالتدار و شــياندارة)).
ك ُِّل َ ْ
ـي بزةحمــةت نابيــت ،نــة ل ئــةردي و
ظيجــا مــادةم ه َيــز و شـ َ
ـياني وي د مةزنــن؛ تشــتةك لبــةر وي يـ َ
ـياني ض َيكرييــان بــةراورد بكةيــن ،و ه َيــز
ـياني وي د طــةل شـ َ
نــة ذى د ئةســاين دا ،و ئــةم نةشـ َيني شـ َ
ـودى ذ وان مةزنــرة ،و بــؤ ن َيزيككرنــآ :ئــةم دشـ َيني
ـياني ض َيكرييــان ضةنــد د مــةزن ذى بــن؛ خـ َ
و شـ َ
بــؤ وي منوونــةكآ ب تؤماركرنـ َـن كامريةيــان بينــن ،ضونــي ئــةو دش ـ َيت هــةر تشــتةكآ دكةظيتــة د
ـى مــةزن بيــت يــان
بــن ضاظــكآ (عةدةســا) وآ دا تؤمــار بكــةت و ويَنــة بكــةت؛ ض ئــةو تشــت يـ َ
ـى ذى مةزنــرن ،و منوونةيـ َـن بلنــد هــةر بــؤ
ـياني خـ َ
ـي بضويــك بيــت ،ظ َيجــا شـ َ
ـودى طةلــةك ذ ظـ َ
يـ َ
ـياني وي نــة
خـ َ
ـودى بــن ،ئــةو دشـ َيت ضاظديَرييــا هةمــي مرؤظــان بكــةت د ئ َيــك دةم دا؛ ضونــي شـ َ
ـى مــةزن دزانيــت و زانينــا وي ذى يــا ظةطــر و طشــتطري و تةمامــة؛ و دؤرا
د ســنؤرداركرينة ،خودايـ َ
ل هةمــي تشــتان طــريت().
ـي :دا وةســا حس ـيَب بكةيــن كــو
هةروةســا ئــةم دش ـيَني منوونــةكا دي ذى بــؤ بينــنَ ،
دي بيَذينـ َ
كومثانيــةكا مــةزن هةيــة و دظيَــت ضاظديَرييــا فةرمانبةريَــن خــوة بكــةت ،ظيَجــا بيَــي ئــةو بزانــن؛
ريــي لســةر وان دانــان ،و دةســتثيَكر ضاظديَرييــا وان كــر و ئــةو بخــوة
هنــدةك كامرييَــن ضاظديَ َ
نزانــن ،ئةظــة ذى ب ِريَــكا هنــدةك شاشــةيان ،كــو د ئيَــك دةم دا هــةر تشــتةكآ رِؤيــددةت ل هةمــي
ـي َىب دةســتهةالت بش ـيَت ظــآ
ثشـ َ
ـي دياردكــةت و بةرضاظدكــةت ،ظيَجــا ئةطــةر بةنييـ َ
ـكي كومثانيـ َ
ـةري وي بــةين بخــوة نةش ـيَت
ـةرى مــا ضيَكـ َ
ـودى ئــةو ضيَكــري؛ ئـ َ
ـي خـ َ
ضةنــدآ بكــةت ،ئــةو بةنييـ َ
بةنييـ َـن خــوة هةميــان د ئيَــك دةم دا ببينيــت؟
بۆچی مرۆڤ دمرن و خودێ نامریت؟
كريــن خــوة
خــودى د
تشــتي
هنديكــة مرنــة؛ ئــةو ئ َيكــة ذ وان
َ
َ
قــةدةرى دا لســةر هةمــي ض َي َ
َ
ـم إِلَ ْي َنــا تُ ْر َج ُعــونَ ] [العنكبــوت،]57 :
نظيــي ،خــودآ كــةرةم دكــةت[ :ك ُُّل نَ ْفـ ٍ
ـس َذائِ َق ـ ُة الْ َم ـ ْو ِت ثُـ َّ
ئانكــو(( :هــةر نةفســةكا زيَنــدي دآ تــام كةتــة مرنــآ ،ثــايش هويــن بــؤ حس ـ َيب و جزادانــآ بــؤ نيــك
مــة دآ ئ َينــة زظرانــدن)) .ظ َيجــا مرنــا مرؤظــي؛ دةســتث َيكا ذيانــا ئاخرةتــآ يــة ،كــو ئــةو ذى ئــةو ذيانــة
يــا ذ هةميــان طرنطــر.
تشــتي ئافرانــدي
تشــتي ذيانــا
الوازيــي يــة؛ كــو ئــةظ الوازييــة ذى ئيَكــة ذ وان
مــرن نيشــانا
َ
َ
َ
ـى هاتيية
ـودى ضيَنابيــت ،خـ َ
دخوازيتــآ ،و الوازي بــؤ خـ َ
ـودى نةهاتيــة ئافرانــدن و نامريــت ،و مــرؤظ يـ َ
ـودى نــة وةيك ذيانــا مةيــة ،ذيانــا مــة ب مرنــآ ب دومياهيــك دهيَــت،
دي مريــت ،ذيانــا خـ َ
ئافرانــدن و َ
ـودى يــا
ـى مــةزن و بلنــد ،ذيانــا خـ َ
و هةمــي ضيَكــري َ
دي مــرن و تشــتةك نامينيــت ذبــي خودايـ َ
ـي هةبــن ،طرنطرتيــن
وي ضةنــدآ كــو وي هةمــي سـ
كامــل و تةمــام؛ دخوازيتــة َ
َ
ـالؤخةتي تةمامةتيـ َ
()
ســالؤخةت ذى ،ذيانــا َىب مرنــة .
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ئهرێ خودێ حهز ژ من دكهت ،ههروهكی ئهز حهز ژ وی دكهم؟
ـى دلؤظانــة ،حــةز ذ كةسـ َـن بــاش و رِاســتةر َِى
ـى مــةزن طةلــةك طؤنةهــان َ
ذي دبــةت و يـ َ
خودايـ َ
ــم َو ُي ِح ُّبونَــهُ ] [املائــدة ،]54 :ئانكــو(( :ئــةو حــةز ذ وان دكــةت و ئــةو
و رِاســتطؤ دكــةتُ [ ،ي ِح ُّب ُه ْ
ـودى بــؤ بةنيـ َـن وي :ئــةو قــةدرآ وان دطريــت و وان
ـاني حةزذيَكرنــا خـ َ
حــةز ذ وي دكــةن)) .و نيشـ َ
ب ِريَــز و رِوومــةت دكــةت ،و ضاظديَرييــا وان دكــةت و كاريَــن وان ب ِريَظــة دبــةت و رِزقــآ وان
ذي دبــةت ،هــةر ئ َيــك ذ مــة ذى هةســت ب دلؤظانييــا خــودآ و قةنجييــا وي
ددةت و طؤنةهـ َـن وان َ
ـى طوهدارييــا وي دكــةت و خــوة
ـي خــوة دكــةت يـ َ
لســةر خــوة دكــةت ،خــودآ ذى حــةز ذ وي بةنييـ َ
ـودى حــةز ذ مرؤظــي بكــةت بجــه دئينيــت ،ذ
ن َيزيــي وي دكــةت ،و وان ئةطةريَــن دبنــة ئةطــةر خـ َ
ـذى و باشــييا د طــةل دايبابــان ،و خـ َـر و ســةدةقة و قةنجييــا د طــةل
ثاريَزطاريكرنــا لســةر كرنــا نظ َيـ َ
مرؤظــان ،هةروةســا رِاســتطؤيي و خواندنــا قؤرئــا َىن و ثاريَزطاريكرنــا لســةر زك ـران و ذبــي وان ذى
ذى
ـةىس ظــان تشــتان بكــةت؛ دآ خودايــآ مــةزن حــةز َ
طةلــةك كاريَــن قةنــج و ضــاك ،ظ َيجــا هــةر كـ َ
كــةت().
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پرسیارێن گرێدایی

ب فریشتهیان ڤه

فریشت ه كینه؟ و شێوهیێ وان یێ چاوایه؟
ـي هاتينــة ئافرانــدن ،خــودآ بــةري مرؤظــي
ـي ذ رِؤناهيـ َ
ئــةو ذى ض َيكرييةكــن ذ ض َيكريـ َـن خــودى؛ يـ َ
ـي
وةيى وان يـ َ
ئــةو يـ َـن ئافرانديــن ،وان حــةز و (ئـرادة) و ئةقــل و ضةنط(ثــةرِ) يـ َـن هةيــن ،و شـ َي َ
جوانــة ،ئــةو دشـ َـن خــوة بيننــة ســةر ش ـ َيوآ مرؤظــان ،نــة دخــؤن و نــة ظةدخــؤن ،و ئــةو طةلــةك
ـى قــةدر
ـى فةرمــان َىل هاتييــة كــرن ،ئــةو ذى ذ اليـ َ
عيبادةتــآ خــودآ دكــةن و وي تشــتي دكــةن يـ َ
يــى ذ هةميــان ب قةدرتــر؛ جربيلــة  -ســاظ َىل بــن  ، -ئــةركآ وي
و بهايــي ظــة ضةنــد ثلةكــنَ ،
خــودى لســةر هةميــان بــن  ، -و ميكائيــل و
ســاظي
وةحيــي يــة بــؤ ث َيغةمبــةران -
طةهاندنــا
َ
َ
َ
ئيرسافيــل و ذبــي وان ذى يـ َـن هةيــن ،و هنــدةك ذ وان هةنــة كارآ وان ثاراســتنة؛ ئــةركآ وان ثاراســتنا
بةنييانــة د هةمــي دةمانــدا ،و هذمــارا وان طةلــةك يــا مةزنــة ،هــةر فريشــتةيةيك ذى ئةركــةكآ
تايبــةت ب خوةظــة هةيــة كــو ث َيدظيــة لســةر وي بجهبينيــت().
ناڤێن فریشتهیان چنه؟
هةذمييــت ،و ناظـ َـن
ـى مــةزن ث َيظةتــر كةســةك نةشـ َيت وان ب
َ
طةلــةك فريشــتة يـ َـن هةيــن ،ذ خودايـ َ
خودى لســةر هةميان
ـاظي
َ
هنــدةك ذ وان ذي ئةظةنــة :جربيــل ،ميكائيــل ،ئيرسافيــل ،رضــوان و مالك  -سـ َ
()
ريي لســةر كرياريَــن بةنيان دكــةن و ذبــي وان ذى .
بــن ،-هةروةســا ئــةو فريشـ َ
ـتةيي ضاظديَ َ
بۆچی خودێ فریشته ئافراندینه؟
ـيي بكــةن ،ئــةو ب هةميظــة خـ َـر و باشــينة ،نــة
خــودآ فريشــتة يـ َـن ئافرانديــن؛ دا خـ َـر و باشـ َ
ـي ل ئةســانان ،بــة َىل دةمــآ مــرؤظ
ـي دنياســن ذى ،و فريشــتة بخــوة يـ َ
ـي دكــةن و نــة خرابيـ َ
خرابيـ َ
هاتيــة ســةر ئــةردي؛ ظــآ خواســتة وآ ضةنــدآ فريشــتة ذى د طــةل وان بهيَنــة خــوار ،ثيَخةمــةت
رةظانيي
ـتنى و ضاظديَــري و زيَ
َ
بجهئينانــا ئةركــةكآ دياركــري كــو خــودآ فةرمــان ل وان كربــوو ،ذ ثاراسـ َ
و طةهاندنــا ثةيــام و بسةرئيَخســتنآ ،و داخــوازا ذيَربنــا طؤنةهــان و ئامادةبوونــا ديوانـ َـن زكــري و
هنــدةك ئةركـ َـن دي ذبــي ظانــة ،ئــةم دشـ َـن بيَذينــة زارؤيك كــو فريشــتةيان دوو ئةركـ َـن ســةرةيك
يـ َـن هةيــن؛ ئــةو ذى :ثةرســن و عيبادةتــآ خــودآ و رِابوونــا ب ِريَظةبرنــا كاروباريَــن طــةردووين يــة().
بۆچی ئهم فریشتهیان نابینین؟
ـودى ئــةو لســةر ئافرانديــن ببينيــت،
وةيي خـ َ
مرؤظــي ئــةو شــيان نينــن فريشــةيان لســةر وي شـ َي َ
وةيي مرؤظــان؛ داكــو مــرؤظ بشـ َـن وان ببينــن
ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى؛ فريشــتة خــوة دئيننــة ســةر شـ َي َ
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ـةرةدةريي د طــةل بكــةن ،هــةروةيك ئــةظ ضةنــدة ض َيبــووي ،ل وى دةمــآ جرييــي
و رِةفتــار و سـ
َ
وةيى كوضــةرةكآ عــةرةب (ئةعرابيــةيك) ،هــةروةيك د فةرمــوودا َفيكرنــا
خــوة ئينايــة ســةر شــ َي َ
كاروباريَــن ئايينــي دا هــايت().
ئهجنه (مهچێتر) كینه؟
ئــةو ضيَكرييةكــن ذ ضيَكريـ َـن خــودى؛ خــودآ ئــةو يـ َـن ذ ئاطــري ئافرانديــن ،و ئــةركآ وان ئــةوة
ذى بدةنــة ثــاش ،ئــةو ذى
ذى هاتييــة كــرن خــوة َ
ئــةو فةرمانــان بجهبينــن و تشــتآ نةهييــا وان َ
ـياني
هنــدةك ضيَكرينــة وةيك هةمــي ضيَكريـ َـن دي ئــةو ذى دمــرن ،ئــةم نةشـ َـن وان ببينــن و مــة شـ َ
ـياني مرؤظــي د جودانــة ،ئــةو
ـي ضةنـ َ
ـياني داينــة وان كــو ذ شـ َ
ـدى ذى نينــن ،خــودآ هنــدةك شـ َ
ظـ َ
()
وةيي خــوة بطوهــؤرن  ،هةروةســا ئافراندنــا
دشـ َـن بفــرن و بلــةز ذ جهــةيك بضنــة جهــةكآ دي و شـيَ َ
ـى ذ تةقنــآ (ئاخــآ) هاتييــة ضيَكــرن،
ئةجنــان ذى يــا جودايــة ذ ئافراندنــا مرؤظــان؛ ضونــي مــرؤظ يـ َ
ـى ذ ئاطــري هاتيــة ئافرانــدن.
د دةمــةيك دا كــو ئةجنــة يـ َ
كی ژ ههمییان بهێزتره :فریشته یان ئهجنه؟
فريشــتة بــةردةوام دميننــة ســاخ و ئــةو نامــرن هةتــا وآ رِؤذا بــووق ده َيتــة ثفكــرن ،بــة َىل ئةجنــة
ـتةيى مرنــآ دآ رؤحــا هةمــي ض َيكريـ َـن زيَنــدي
ـى دمــرن ،و ذبةركــو ئــةو د هوســانة؛ فريشـ َ
بــةري ظـ َ
َ
ُــس ِحــ َن
ك َيشــيت ،ثشــتي كــو خــودآ فةرمانــآ َىل دكــةت رؤحــا وان بك َيشــيت[ ،اللَّــهُ يَ َتــ َوفَّ ْالنْف َ
َم ْوتِ َهــا] [الزمــر ،)(]42 :ئانكــو(( :خوديَيــة نةفســان ل دةمــآ مرنــا وان دســتينيت)) .ذبــةر ظــآ ضةنــدآ
ـةيتاني ئةجنــة ذ
ـي ذى دا شـ َ
ذى؛ ذ ظــي اليــي ظــة فريشــتة به َيزتــرن ،بةلــي هةتــا د ذيانــا دونيايـ َ
فريشــتةيان دترســن ،هــةروةيك د شــةرآ بــةدرآ دا ض َيبــووي ،دةمــآ شــةيتاين ئــةو فريشــتة ديتــن يـ َـن
ـم إِ ِّن أَ َرى َمــا َل
ـودى بــؤ بسةرئ َيخســتنا بــاوةرداران فريَكريــن ،وي طؤتــة كافـران[ :إِ ِّن بَـرِي ٌء ِم ْنكُـ ْ
خـ َ
َ
ـاب] [األنفــال ،]48 :ئانكــو(( :هنــدي ئــةزم ئــةزآ ذ هــةوة
ـاف اللَّــهَ َواللَّــهُ شَ ـ ِديدُ الْ ِع َقـ ِ
تَـ َر ْونَ إِ ِّن أ َخـ ُ
ـي هويــن نابينــن ذ هاتنــا فريشــتةيان بــؤ ثشــتةظانييا موســلامنان،
بةرميــة ،ئــةزآ وي تشــتي دبينــم يـ َ
ـي طوهدارييــا وي نةكــةت
ـي عــةزاب دذوارة بــؤ وي يـ َ
هنــدي ئــةزم ئــةز ذ خــودآ دترســم ،و خــودآ يـ َ
و ب دروســتي تؤبــة نةكــةت)).
ئهرێ فریشته دمرن؟
ـى مــةزن هةمــي تشــت فةنــا دبــن
بــة َىل؛ فريشــتة ذى ض َيكريةكــن ذ ض َيكريـ َـن خـ َ
ـودى و ذبــي خودايـ َ
ـي زيَنــدي و هةرهــةر مايــي ،و د هةمــي كاروباريَــن هةبوون َيــدا
و ذنــاظ دضــن ،ضونــي خــودآ ئــةوة يـ َ
ش ٍء هَالِــكٌ إِ َّل َو ْج َهــهُ ] [القصــص ،]88 :ئانكــو(( :وةجهــآ وي َيت نةبيــت،
ِريَبــةرة (الحــي القيــوم)()[ ،ك ُُّل َ ْ
دي مــرن ،هةروةســا خةلــكآ ئةســاين
هــةر تشــتةيكَ هــةي نامينيــت)) ،ئةظجــا خةلـ َ
ى ئــةردي هةمــي َ
ـى مــةزن و ثاقــذ ذ هةمــي
ـى خـ َ
ـي ذى؛ ذبــي خودايـ َ
ـودى بظ َيــت ،و ل دومياهيـ َ
ذى ،ئــةو ت َينةبيــت يـ َ
ـى ســاخ و زيَنــدي و ض جــاران نامريــت.
ك َيــم و كاســيان ،كةســةك نامينيــت ،ظ َيجــا ئــةو؛ ئــةو زاتــة يـ َ
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ب پهرتووكان ڤه

پهرتووكێن ئهسمانی چنه؟
خــودى بــؤ ثيَغةمبةريَــن
يــن
َ
ئــةو ثةرتووكــن َ
خــوة ئيناينــة خــوار  -ســاظ لســةر هةمــي
خــودى
ثيَغةمبــةران بــن  -؛ داكــو ثةيامــا
َ
خــودى بجهبينــن،
َ
بطةهينــن و شــةريعةيتَ
ظيَجــا ئــةو ثةرتــووك هيدايــةت و ِريَنيشــاندةرن
بــؤ خةلــي و دلؤظانينــة بــؤ وان ،ثيَخةمــةت
وآ ضةنــدآ ،دا ئــةو د دونيــا و ئاخــرةيتَ دا د
ثةرتووكــن طةهشــتينة
بةختــةوةر بــن ،و ئــةو
َ
مــة ذي ئةظةنــة :خــودآ (صوحــوف) بــؤ
ئيرباهيــم ثيَغةمبــةري  -ســاظ َىل بــن  -ئينــا
خــوار ،و (زةبــؤر) بــؤ داوودي  -ســاظ َىل بــن
  ،و (تــةورات) بــؤ موســاي  -ســاظ َىل بــن ، -و (ئنجيــل) بــؤ عيســاي  -ســاظ َىل بــن  ، -بــؤ
()
غةمبــةرى مــة ذى ( قؤرئــان) ئينــا خــوار .
َ
ثيَ
بۆچی ئهم پێدڤی ب قورئانێینه؟ و بۆچی قورئان ئهو موعجیزهیه یا كو دێ ههروههر مینیت؟
ئةطــةر ئامرييَــن ســادة؛ ئةويَــن مرؤظــي ض َيكريــن ث َيدظــي ب ثةرتووكـ َـن ِريَنيشــاندةر بــن دا نيشــا
مــة بــدةن كا دآ ضــاوا وي ئامــري ب باشــرين شـ َيوة بكارئينــن ،ظ َيجــا مــرؤظ  -ئــةوآ كــو ذ ض َيكرنــا
خــودآ يــة  -ل ث َيشــرة كــو ثــر ث َيدظــي ب ثةرتــووكا ِريَنيشــاندةر و هيدايةتــآ هةبيــت ،دا ِريَــكا
(صةالحــي) نيشــا وي بــدةت بــؤ دونيــا و ئاخرةتــا وي،
قةنجيكاريــي
ســةركةفنت و ســةرفةرازي و
َ
َ
ـف الْ َخ ِب ـرُ] [امللــك ،]14 :ئانكــو(( :ئــةرآ
ـم َم ـ ْن َخلَـ َـق َو ُه ـ َو الل َِّطيـ ُ
خــودآ كــةرةم دكــةت[ :أَ َل يَ ْعلَـ ُ
ـي زانــا نينــة؟ و ئــةو ب بةنيـ َـن خــوة
ـي ئافرانــدةر ب ض َيكرييـ َـن خــوة و كاروبـ َ
ـارى وان يـ َ
مــا خودايـ َ
هويربينــي شــارةزاية)) ،و قؤرئــان ذبــةر هنــدآ موعجيزةيــة ،ضونــي موحةممــةد
و كرياريَــن وان
َ
ث َيغةمبــةر  دومياهيــك ث َيغةمبــةرة ،ذبــةر ظــآ ضةنــدآ؛ ث َيدظيــة موعجيزةيــا وي بــةردةوام هةبيــت
و ض جــاران نةمريــت ،ذبةركــو ض ث َيغةمبــةر ثشــتي وي نينــن ،ظ َيجــا ث َيدظيــة ئــةو هةروهــةر
مبينيــت داكــو ببيتــة بةلطــة لســةر ض َيكرييــان و ث َيدظيــة ئــةو قةبخوازتــن و (تةحةدديــا) د قؤرئانــآ
دا هــايت هةتــا رؤذا قيامةتــآ مبينيــت ،و نيشــان و بةلطةيـ َـن موعجيزةبوونــا قؤرئانــآ طةلةكــن؛ و يــا
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ذ هةميــان طرنطــر ذى :ئ َيعجــازا زمــاين و رِةوانب َيــذي يــة ،كــو ئــةوة يــا خــودآ َىث قةبــآ عةرةبــان
خواســتي ،ئــةو عةرةبـ َـن كــو ئــةو بخــوة سةرك َيشـ َـن رِةوانب َيــذي و فةســاحةتا زمــاين بــوون ،و مــرؤظ
و ئةجنــة نةشــيان و َيب دةســتهةالتبوون تشــتةىكَ وةيك قؤرئانــآ بينــن ،و ئةظــة بةلطةيــة لســةر هنــدآ
ـدةري قؤرئانــآ؛ ذيَــدةرةكآ خوداييــة و ئــةو ذ دةظ خــودآ هاتييــة().
كــو ذيَـ َ
بۆچی خودێ سوز ب پاراستنا پهرتووكێن بهرێ نهدایه؟
تشــتآ خــودآ دظيَــت دآ كــةت ،و وي هنــدةك حيكمــةت و ئارمانــج د كرياريَــن خــوةدا هةنــة،
ئــةم هنــدةكا دزانــن و هندةكـ َـن دي ئــةم نزانــنَ ،ىل بةلطةيـ َـن رِؤهــن وآ ضةنــدآ ددةنــة دياركــرن
ـةرى و كةظــن بــوون؛ ئــةو نــة موعجيــزة بــوون ،ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى؛
كــو هنديكــة ثةرتووكـ َـن بـ َ
هةروهــةر مانــا وان و بةردةوامبوونــا وان نــة تشــتةكآ ثيَدظــي و فــةرة ،كا ضــاوا ئــةو شــةريعةتةكآ
دةمــؤيك بــوو بــؤ هنــدةك مرؤظـ َـن دياركــري().
چ بهلگه ههن ه بسهلمینین كو تشتهك ژ قورئانێ نههاتییه گۆهارتن؟
ـي يــان يــا ثشــتي وآ دا نةبيــت ،ثرســيارةكا وةيك ظــآ ناكــةت،
بةهـرا ثــر؛ كةســةيكَ د قؤناغــا ناظنجيـ َ
ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى؛ ث َيدظيــة ئــةم ب ئارامــي و لســةر خــوة ذ ديدطةهــةكا ئةقــي رشؤظةكرنــآ
بــؤ بكةيــن ،كــو دروســتييا قؤرئانــآ بســةملينيت ،ظ َيجــا دآ ب َيذينــة وي :تشــت ئةطــةر طةلــةك هاتــة
دووبارةكــرن دآ ه َيتــة بنةجهكــرن ،و ئةطــةر بةالظبــوو دآ ه َيتــة ثشرتِاســتكرن ،و قؤرئــان ذى تشــتةكة
ب ِريَكــةكا (موتةواتــر) يــا بــؤ مــة هاتيــة ظةطوهاســن ،و دآ رِامانــا ثةيظــا موتةواتــر ذى بــؤ وي
رشؤظةكةيــن و دةينــة دياركــرن  -كــو ئــةو ذى ئةظةيــة؛ كومــةك ذ كومــةكا دي تشــتةيك ظةطوه َيزن،
درةوي ِريَككةفتــن  ، -كةسـ َـن تايبــةت (كــو زانانــة) و يـ َـن
مةحــال بيــت ئــةو كــوم هةمــي لســةر
َ
طشــتي ذى (كــو خةلــكآ عةوامــة) ظــآ ضةنــدآ دزانــن ،و موســلامنان؛ ذ نظشــةيك (جيلــةيك) بــؤ
ذي دكــةن و دخوينــن و د نظ َيذيَــن
نظشــةيكَ دي ئةظــة يــا ظةطوهاســتي ،ل ديوانـ َـن خــوة بةحــس َ
ـكي (وةقــوور)
خــوةدا دخوينــن و زارؤكـ َـن خــوة َفيدكــةن ،هةتــا ئةطــةر هــات و ثريةمـ َـرةكآ خوةشـ َ
ذى خةلــةت خوانــد؛ دآ بضويــك بــةري مةزنــان بــؤ ب َيــذن و بةرســظا وي
و خــودان هةيبــةت؛ ثيتــةك َ
ـي طةهانــدة مــة ،ئــةو يــا ثاراســتيية
دةن ،و وان ئــةظ قؤرئانــة ب شـ َيوةيك زةالل و دويــر ذ زيَدةهيـ َ
ى بدةتــة
ذى ك َيمببيــت ،يــا ثاراســتيية ذ طوهارتنــآ ،ئةطــةر كةســةك ِريَـ َ
ذ ك َيمبوونــآ و كــو تشــتةك َ
ـتيي نةطهــؤر و بنةجــه كــةت،
خــوة و ئينــكارا ظــي بةلطةيــي بكــةت ،ئــةو دآ ئينــكارا هنــدةك رِاسـ َ
وةيك هةبوونــا ث َيغةمبــةري  و صةحابيـ َـن قةدرط ـران ،و كةسـ َـن ناظــدار د ديــرؤكآ دا ،و كةسـ َـن
ئاقلــدار ظــآ ضةنــدآ رِةد دكــةن .هةروةســا خــودآ د قؤرئانــآ دا؛ تةحةدديــا مــرؤظ و ئةجنةيــان
ـي و نــة
كريــة كــو تشــتةكآ وةيك َ
ـي بطةري َيــي؛ تــؤ نــة جوداهيـ َ
وى بينــن ،و تــؤ ل قؤرئــا َين هةمييـ َ
ـيي ت َيــدا نابينــي ،هةروةســا ضةنديــن ئ َيعجازيَــن ديــر ذى ت َيــدا هةنــة ،وةيك
ـي و نــة ك َيامسـ َ
هةظدذيـ َ
وي ،..ئةظــة هةمــي بةلطةيــة
دةنطؤباســن ت َيــدا هاتــن و شــةريعةت و ئةحــكام و
وان
طؤتنــن َ
َ
َ
ـى مرؤظــي ظةيــة ،ئــةو مرؤظــآ كــو طوهؤريــن و ك َيــايس دكةظيتــة د
لســةر هنــدآ كــو ئــةو نــة ذ اليـ َ
()
وي يــا كــري .
طؤتــن و كرياريَــن ويــدا ،ظ َيجــا ئــةو ذ دةظ خــودآ يــا هــايت و خــودآ كةفالةتــا ثارســتنا َ
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پرسیارێن گرێدایی
ب پێغهمبهران ڤه
پێغهمبهر كینه؟
ـي يــا بــؤ وان هنــاريت
ئــةو ذي هنــدةك مرؤظــن ذ دويندةهــا ئادةمــي ،خــودآ وةحييــا ث َيغةمبةرينيـ َ
و فةرمــان يــا ل وان كــري وآ بطةهيننــة مللةتـ َـن خــوة ،و طــازي وان بكــةن بــؤ عيبادةتــآ خــودآ بتنــآ،
ـي ذى موحةممــةدة  ،هةذمــارا
ـى دومياهيـ َ
ئ َيكةمــن ث َيغةمبــةر ئــادةم بــوو  -ســاظ َىل بــن  -و يـ َ
وان يــا مةزنــة ،ضونــي خــودآ ئــةو بــؤ هةمــي طةلـ َـن ل ســةر ئــةردي ذيايــن هنارتينــة ،و هــةر
قوناغــةكآ ذ قوناغـ َـن ديــرؤكآ؛ ث َيغةمبــةرةك ت َيــدا هاتييــة كــو طــازي مللةتــآ خــوة كريــة بــؤ ِريَــكا
رِاســت.
بۆچی خودێ پێغهمبهر فرێكرینه؟
ـةرى وي خةلــي بدةنــة
ـودى ث َيغةمبــةر يـ َـن فريَكريــن؛ وةك دلؤظانييــةك بــؤ خةلــي و دا ئــةو بـ َ
خـ َ
ـودى بطةهيننــة وان ،و ث َيغةمبــةر كةســةكة؛ مللةتــآ وي؛ وي بــاش دنياســن
هيدايةتــآ و دا ثةيامــا خـ َ
ـودى ث َيغةمبــةر كرينــة
و بــةري وةحــي بــؤ به َيــت شـ
ـةهدةييي بــؤ ددةن كــو كةســةكآ باشــة ،خـ َ
َ
هنــدةك ضاظل َيكريـ َـن ب ضــاظ ده َينــة ديــن بةرامبــةري خةلــي ،ث َيغةمبــةر ذى رِةوشــت و ســلويك
تشــتي زةرةر و زيانــا
مفايــى وان ت َيدابيــت بــؤ وان دياردكــةن و
نيشــا وي خةلــي ددةن ،و تشــتآ
َ
َ
خــودى ض ه َيجــةت
ذى دويــر دئ َيخــن .ظ َيجــا ب هنارتنــا ث َيغةمبــةران
َ
وان ذى ت َيــدا بيــت؛ وان َ
()
ـي عيبادةتــآ خــودآ بتنــآ كومكــرن  ،خةلــي ذى
بــؤ خةلــي نةه َيــان ،و خةلــك هةمــي ل بــن ئااليـ َ
ث َيدظــي ب هنــدةك كةسـ َـن ِريَنيشــاندةر هةيــة كــو ب زمــا َىن وان ِريَــكا رِاســت و دورســت نيشــا
وان بــدةن ،ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذي؛ خــودآ هــةر ب زمانــآ مللةتــآ وان ثةرتــووك بــؤ ظــان ث َيغةمبــةران
هنارتــن ،ث َيخةمــةت طةهشــتنا ثةيامــآ ب ش ـ َيوةىكَ رِؤهــن و ئاشــكةراكرنةكا بســامةت.
ئهرێ پێغهمبهر د مهعصوم و پاراستی نه ژ كرنا گۆنههان؟
ثيَغةمبــةر ذى ثشــكةكن ذ مرؤظــان ،و ئــةو هةســت و رِامانانـ َـن د هةمــي مرؤظــان دا هةيــن؛ يـ َـن
ـي و ثةيامــا خودايــي ظــة هةبيــت؛ خــودآ
ـتي ثةيوةنــدي ب وةحيـ َ
د وان ذى دا هةيــن ،و د وي تشـ َ
ئــةو تيَــدا َيب طونــةه كرينــة و د ثاراســتي نــة ذ كرنــا طؤنةهــان ،هةروةســا ئــةو يـ َـن ثاراســتني كــو
ثرســيارى؛
بكةظنــة دنــاظ تشــتةيك دا؛ رِةوشــت و ســلوكآ وان كريَــت بكــةت و بيَخيتــة بــن جهــآ
َ
ئةظــةذى ثيَخةمــةت وآ ضةنــدآ دا ئــةو ببنــة ضاظليَكرييـ َـن بــاش كــو خةلــي بــاوةري ب طؤتــن و
ي
ـي ِريَ ـ َ
كرياريَــن وان بهيَــت ،هةتاكــو ئــةظ ضةنــدة نةبيتــة دةرطةهــةك؛ هنــدةك مــرؤظ ب ظـ َ
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ـي رِا  -ئــةو ذى مرؤظــن و
تةعنــا ل طةهاندنــا وان بــؤ ثةيامــا خـ َ
ـودى بــدةنَ ،ىل  -د ســةر ظــآ هةميـ َ
خةلةتيـ َـن ســادة ذ وان ذى ض َيدبــن ،ئــةو خةلةتيـ َـن ض زيانــآ ب ثةيامــآ ناطةهينــن ،وةيك خةلةتييــا
ث َيشــبينيكرنا جهــآ ذ هةميــان باشــر بــؤ ضاندنــآ ،يــان شــةري ،يــان ث َيشــبيني و تةخمينــا وان لــدور
ـي().
رذديــا وان لســةر بانطةوازيـ َ
موحهممهد  dكیه؟
ـي وي :موحةممــةدآ كــورآ
ئــةو دومياهيــك ثيَغةمبــةرة خـ َ
ـودى بــؤ بةنيـ َـن خــوة هنارتبيــت ،ناظـ َ
هاشــميي قؤرةيشــيية ،ل مةككةهــآ ذ دايــك بوويــة؛ ل رِؤذا
كــورى عةبدوملوتتةليبــآ
عةبدولالهــى
َ
َ
َ
ي ل ســاال فيــي ،هيَشــتا ئــةو د زكآ دايــكا خــوة دا بــوو دةمــآ بابــآ
ـةمبي ذ هةيظــا رِةبيعــا ئيَـ َ
دوو شـ َ
ـرى وي؛ وي بخــودان
ـي وي بوويــة شــةش ســال؛ دايــكا وي ذى دمريــت ،باثـ َ
وي مــري ،و دةمــآ ذيـ َ
ـى ثيَغةمبــةري  هةشــت ســالن ،ثشــتي هينطــي مامــآ
دكــةت هةتــا ئــةو ذى دمريــت ،و هيَشــتا ذيـ َ
وى ئةبــو تالــب ئــةو بــرة دةظ خــوة و ئــةركآ ب خــودان كرنــا وي ب ملـ َـن خوةظــة طــرت ،ئــةو
دنــاظ ملةتــآ خــوةدا ب دةســتثاكآ رِاســتطؤ (الصــادق األمــن) هاتبــوو ناظكــرن؛ ذبــةر رِةوشــتآ وي
ـى وي ضــل ســالبوون ،ئــةو ذى رِابــوو ل مةككةهــآ و
يـ َ
ـي مــةزن  ،خــودآ وةحــي بــؤ هنــارت و ذيـ َ
ىس ســاالن طــازي مللةتــآ خــوة كــر ،و دةمــآ دذوارييــا مللةتــآ وي لســةر وي و هةظالـ َـن
بــؤ مــاوآ َ
ـرى ئاكنجــي بــوو،
وي زيَــدة بــووي؛ ثيَغةمبــةري  كؤضكــرة مةدينــآ و بــؤ مــاوآ دةه ســاالن ل ويـ َ
ـرى ئةنســاري (خةلــكآ مةدينــآ) و موهاجــر (يـ َـن ذ مةككةهــآ كؤضكريــن) كرنــة برايـ َـن ئيَــك،
ل ويَـ َ
ـي
و شــةريعةت و حوكــآ خــودآ ل مةدينــآ بةالظكــر ،ل ســاال يــازدآ ذ كؤضكرنــآ ضــوو دةظ خودايـ َ
خــوة ،ثشــتي كــو وي ثةيامــا خــودآ طةهانــدي و ئةمانةتــآ لســةر ملـ َـن خــوة بجــه ئينــاي().
بهلگهیێ سهلماندنا ڕاستگۆییا پێغهمبهرێ خودێ  dچیه؟
ـى ذ هةميــان طرنطرت ذى قؤرئانــا ثريؤزة،
بةلطــة لســةر ث َيغةمبةرينييــا موحةممــةدي  طةلةكــن ،يـ َ
ئــةظ ثةرتــووكا ياســاظةدةرة؛ هةتــا نوكــة ذى نفشــةيك ل دويــظ نفشــةيكَ دي مةندةهــوش دكــةت ب
طةنجينــة و لؤلــؤ و مةرجانـ َـن خــوة ئةويَــن ئةقــي دبــةن و ح َيبــةيت دكــةن ،هةروةســا ذ بةلطةيـ َـن
ـالؤخةتي دوذمنـ َـن وي بــةري
ـالؤخةتي وي يـ َـن رِةوشــتي نــة ،ئــةو سـ
رِاســتطؤييا وي :ذياننامــة و سـ
َ
َ
ِاســتطؤيي دةســتثاك بــوو ،هةروةســا ذ
حةزذيَكةريَــن وي ئــةو َىث ســالؤخةت دكــر ،نازناظــآ وي ر
َ
ســةردةمي وي ب
يــن بةردةوامــن ،ئةويَــن خةلــي ل
بةلطةيــن رِاســتطؤييا وي :موعجيزيَــن وي َ
َ
َ
ـي دي ئــةو موعجيــزة بــؤ مة ظةطوهاســتني ،هةروةســا
ضاظـ َـن خــوة ديتــن ،و نفشــةيك ل دويــظ نفـ َ
ـي ،و ذ
ذ بةلطةيـ َـن رِاســتطؤييا وي :ئــةظ شــةريعةتآ موكومــة؛ ئـ َ
ـةوي تذيبــووي ذ جــواين و تةمامةتيـ َ
بةلطةيـ َـن رِاســتطؤييا وي :ئــةو مزطينينــة يـ َـن ثةرتووكـ َـن بــةري قؤرئانــآ َىث تــذي بوويــن ،و هةروةســا
ـي ئيســامآ ل هةمــي جــه و هةمــي دةمــان ،و ذ
ذ بةلطةيــان :ئــةظ بةالظبوونــا بةردةوامــة بــؤ ئايينـ َ
بةلطةيـ َـن رِاســتطؤييا وي :ئــةو دةنطؤباســن يـ َـن وي بــؤ مــة بةحــس ذيَكــري ل دور مللةتـ َـن بــوري
دي ل ثاشـ
ـةرؤذى هـ َـن().
َ
و مللةتـ َـن َ
119

پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ
چاوا پێغهمبهر  dد شهڤهكێ دا بهرهڤ ئهسمانان هاته بلندكرن؟
()
ـي ضــووي ،ثــايش د طــةل جربيــي  -ســاظ َىل
هةتــا بةيتــؤل مةقديســآ؛ ث َيغةمبــةر  ب بؤراقــآ يـ َ
ـي خــودان شــيانة ،و
بــن  -يــآ بــةرةظ ئةســانان هاتييــة بلندكــرن ،و خــودآ لســةر هةمــي تشــتان يـ َ
ـي بزةحمــةت بيت ،هــةروةيك ئــةم ذى ئةظر َو
نينــة تشــتةك ل ئــةرد و ئةســانان هةبيــت لبــةر وي يـ َ
ى خــوة شــيا فرؤكــةكآ ض َيكــةت كــو لةزاتيــا دةنطــي
دبينــن :ضــاوا ئــةظ مرؤظــآ الواز ب ظــي ئةقـ َ
(ىس دووري –  )3Dبةرهةمبينــن ،ئــةظ
بربيــت ،و شــيان تايبةمتةندييــا هنارتنــا ويَنــةي لســةر شـ َي َ
وى َ
ىس جهــا بيــت ،ظ َيجــا ئةطــةر مــرؤظ
تايبةمتةندييــة دشـ َيت وة ل مرؤظــي بكــةت كــو د دةمــةيك دا ل َ
ـي ضةنــدآ بكــةت؛ ثــا خــودآ ه َيشــتا ذ ض َيكريـ َـن خــوة مةزنــر و خــودان ه َيــز و ب شــيانرتة.
بشـ َيت ظـ َ

بۆچی موحهممهد پێغهمبهر  dدویماهیك پێغهمبهر بوو؟
يــى طريَداييــة  -كــو ئــةو ذى
هنديكــة بابةتــآ هنارتنــا ثيَغةمبةرانــة؛ ئــةو ب حيكمةتــةكآ ظــة َ
ـةرى ثشــتي ثيَغةمبةريَــن وان مريــن كيَــايس
هيدايــةت و ِريَنيشــاندانة  ،-و ذبةركــو ثةرتووكـ َـن بـ َ
و طوهؤريــن كةفتنــة تيَــدا؛ حيكمةتــا خــودآ خواســتة وآ ضةنــدآ ئــةو ثيَغةمبــةرةيك فريَكــةت و
وي كــر
ثةرتووكــةك د طــةل دا بيــت ئــةظ كيَامســيية تيَــدا نةبيــت ،بةلــي خــودآ (كةفالةتــا) ثاراســتنا َ
هةتــا رؤذا قيامةتــآ ،و ذبةركــو موعجيزةيــا قؤرئانــآ  -كــو ئــةو ذى ثةرتووكــةكا رِؤهــن و ئاشــكةراية
ـي رِادكــةت  -يــا نةمــرة؛ تشــتةكآ لؤذيــي بــوو كــو ثيَغةمبــةر 
و هيَجةتــآ لســةر خةلــي هةميـ َ
دؤماهيــك ثيَغةمبــةر بيــت.
بۆچی پێدڤی ه ئهم حهز ژ پێغهمبهری  dبكهین؟
ســتويني باوةرييَيــة ،بةلــي هةتــا بــاوةري ئينانــا ب خــودآ ذى
ضونــي حةزذيَكرنــا وي  ذ
َ
تةمــام نابيــت هةتــا مــرؤظ ظــآ حةزذيَكرنــآ لــدةظ خــوة ثةيــدا نةكــةت ،و حةزذيَكرنــا وي  يــا ب
ـى ذنــاظ هةمــي مرؤظــان
حةزذيَكرنــا خودايــآ مةزنظــة هاتييــة طريَــدان ،و ضونــي خـ َ
ـودى ئــةو يـ َ
ـى نةســةبآ و
ذيَطــريت بــؤ بجــه طةهاندنــا ظــآ ثةيامــا مــةزن ،خــودآ باشــرين مــرؤظ ذيَطــرت ذ اليـ َ
ـودى ضيَــر دزانيــت كا دآ ئةمانةتــآ ظــآ ثةيامــآ ئيَخيتــة
رِةوشــتي و طؤتــن و كريــاران ظــة؛ ضونــي خـ َ
ســةر ملـ َـن 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 مرؤظـ َـن دي ذيَبطريــن و
ـى دايــة نياســن و ئــةو باشــرين
ثــر ذ هةميــان حــةز ذ وي بكةيــن ،ضونــي وي خــودآ بــؤ خةلــي يـ َ
ث َيغةمبــةر بــوو بــؤ ئوممةتــا خــوة ،و دلؤظانرتيــن ث َيغةمبــةر بــوو بــؤ طــة َىل خــوة ،ظ َيجــا ثشــتي
خــودآ؛ مننةتــا كةســآ لســةر مــة هنــدي يــا وي  يــا مــةزن نينــة() ،وي خــوة ل بــةر نةخــوةيش و
ـيي ،و دةمــآ وي بــةرآ خــوة دابــا
ئــازارآ طــرت ،ث َيخةمــةت طازيكرنــا خةلــي بــؤ ئايينــي و خـ َـر و باشـ َ
يث نةئينابــا؛ دا ســنطآ وي 
ـي َىث بينيــت و وي بــاوةري َ
كةســةيك و طــازي د طــةل كربــا دا باوةريـ َ
بةرتةنــط بيــت ،ئةظــة ذى هنــدي هنــد د َىل وي ب وان ظــة بــوو دا نةضنــة جةهنةمــآ ،خــودآ كــةرةم
ـم ُي ْؤ ِم ُنــوا ِب َه ـ َذا الْ َح ِديـ ِ
ـث أَ َس ـفًا] [الكهــف،]6 :
ـم إِنْ لَـ ْ
دكــةتَ [ :فلَ َعلَّــكَ َبا ِخـ ٌـع نَف َْســكَ َعـ َـى آثَا ِر ِهـ ْ
ئانكــو(( :و نــة دويــرة تــؤ  -ئــةي ث َيغةمبــةر  -ذ خــةم و قةهـران دا نةفســا خــوة بكــوذى كــو مللةتــآ
تــة ثشــت دايــة تــة ،و بــاوةري ب ظــآ قورئانــآ نةئينــاي)) ،ذبــةر ظــآ ضةنــدآ؛ ئــةو ذ هةمــي كةسـ َـن
ـاظي خــودآ لســةر وي بــن .-
دي هةذيــرة كــو ثشــتي خــودآ ئــةم حــةز َ
ذي بكةيــن  -سـ َ
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پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ

پرسیارێن گرێدایی
ب ڕۆژا قیامهتێ ڤه

ڕۆژا قیامهتێ چیه؟
ـينى د طــةل وان دكــةت ،ب رِؤذا
ئــةو رِؤذة يــا خــودآ تيَــدا هةمــي ضيَكرييــان ســاخ دكــةت و ليَرثسـ َ
دومياهيــي هاتييــة ناظكــرن؛ ضونــي ثشــتي وآ ض رؤذيَــن دي نينــن ،و دبيَذنــآ رؤذا حيســا َىب ذى؛
َ
ـى دا كــري ،ظيَجــا
ـتى وان د ظــآ دونيايـ َ
بى د طــةل خةلــي دكــةت لســةر وي تشـ َ
ضونــي خــودآ حسـيَ َ
ـى خ ـرايب
كارى بــاش كربيــت و طوهدارييــا خـ َ
ـى َ
ـودى كربيــت؛ خــودآ دآ وي بةتــة بةحةشــتآ ،و يـ َ
يـ َ
ـي
ذى كربيــت و َىب ئةمرييــا خـ َ
ـودى كربيــت ،دآ وي بةتــة جةهنةمــآ ،ئــةو ئــةو رِؤذة يــا ذيانــا دونيايـ َ
بــؤ هةمــي مرؤظــان تيَــدا ب دؤماهيــك دهيَــت ،هةروةســا دبيَذنــآ  -رِؤذا قيامةتــآ ذى  ، -ئانكــو :ئــةو
رِؤذا خةلــك تيَــدا ذ طؤ ِريَــن (قةبريَــن) خــوة رِادبنةظــة ،و بــؤ ئةنجامدانــا حيســابآ بــةرةظ مةيدانــا
مةحشــةرآ ظــة دضن().
ڕۆژا قیامهتێ كهنگیه؟ و بۆچی ئهڤ ڕۆژه ل بهر م ه هاتیه ڤهشارتن؟
الســا َع ِة أَيَّــانَ
كةســةك نزانيــت رِؤذا قيامةتــآ كةنطيــة ،خــودآ كــةرةم دكــةت[ :يَ ْســأَلُونَكَ عَــنِ َّ
ـت ُم ْنـ ِذ ُر َمـ ْن يَخْشَ ــاهَا] [النازعــات:
ـت ِمـ ْن ِذكْ َرا َهــا * إِ َل َربِّــكَ ُم ْن َت َها َهــا * إِنَّ َــا أَنْـ َ
ـم أَنْـ َ
ُم ْر َســاهَا * ِفيـ َ
ـي
 ،]45 - 42ئانكــو(( :بوتثةريَــس  -بــؤ ترانــة  -ثرســيارا دةمــآ هاتنــا قيامةتــآ ذ تــة دكــةن * تــؤ ضويـ َ
ذ دةمــآ هاتنــا وآ ن ـزاين * خوديَيــة وآ ضةنــدآ دزانيــت * و هةمــا كارآ تــة ئــةوة تــو وي ب قيامةتــآ
ـى ذآ برتســيت)) ،و خــودآ ئــةو رِؤذ لبــةر مــة يــا ظةشــاريت ،هةتاكــو ئــةم طةلــةك كرياريَــن
برتســيني يـ َ
باشــيي و هيَالنــا
ِؤذى د ئامادةبــن ،ئةظــةذى ب ِريَــكا كرنــا
بــاش بكةيــن و هــةر رِؤذ بــؤ ظــآ ر َ
َ
ـي ،و ئةطــةر مرؤظــي زاين ئــةظ رؤذة كيذكــة؛ ئــةو هةتــا دةمــةكآ كيَــم ذى بــةري هاتنــا ظــآ
خرابيـ َ
وى
ـي دا هــةي؛ طةلــةك ذ َ
ر َ
ِؤذى تةوبــة ناكــةت و ل خــوة نازظريــت ،و دا ئــةو خرابييــا د دونيايـ َ
()
ـي تــةذى بيــت .
زيَدةتــر َيل هيَــت و دا دونيــا ذ خرابيـ َ
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حیساب «لێپرسین» چیه؟
ي كومظةكــةت ،خــودآ كــةرةم دكةت:
يك هةتــا دومياهيـ َ
حيســاب ئةظةيــة؛ خــودآ مرؤظـ َـن دةســتث َي َ
[ ُقـ ْـل إِنَّ ْالَ َّولِـ َن َو ْال ِخرِيـ َن * لَ َم ْج ُمو ُعــونَ إِ َل ِمي َقـ ِ
ـوم] [الواقعــة ،]50 - 49 :ئانكــو(( :تــو
ـات َيـ ْو ٍم َم ْعلُـ ٍ
ـيي ذ دووندةهــا ئادةمــي هةمــي * ل رِؤذةكا
ـيي و يـ َـن ثاشـ َ
 ئــةي ث َيغةمبــةر  -ب َيــذة وان :يـ َـن ث َيشـ َدةستنيشــانكري ،كــو رِؤذا قيامةت َييــة ،دآ ه َينــة كومكــرن)) ،ثــايش دآ وان كرياريَــن وان ئةنجــام دايــن؛
ـي وان دةت لســةر كرياريَــن
نيشــاين وان دةت و دآ وان كريــاران ب وان دةتــة نياســن ،ثــايش دآ جزايـ َ
ـى خـرايب ذى كربيــت دآ بينيــت ،خــودآ
وان ،ظ َيجــا هــةر كـ َ
ـةىس خـ َـر و بــايش كربيــت دآ بينيــت ،و يـ َ
ـرا َي ـ َر ُه * َو َم ـ ْن َي ْع َمـ ْـل ِم ْث َقـ َ
كــةرةم دكــةتَ [ :ف َم ـ ْن َي ْع َمـ ْـل ِم ْث َقـ َ
شا َي ـ َرهُ] [الزلزلــة:
ـال َذ َّر ٍة َخـ ْ ً
ـال َذ َّر ٍة َ ًّ
مييــةكا بضويــك بــايش كربــن ،ئــةو ل ئاخرةتــآ خـ َـرا
ـي هنــدي طرانييــا َ
 ،]8 - 7ئانكــو(( :ظ َيجــا هةضييـ َ
ـي
ـي هنــدي طرانيــا َ
مييــةكا بضويــك خـرايب كربــن ،ئــةو ل ئاخرةتــآ جزايـ َ
خــوة دآ بينيــت * و هةضيـ َ
دي بينيــت)).
خــوة َ
مرن چیه؟
ـاليي و د بــن دا؛ ب شـيَوةىكَ طشــتي نةشـيَت ب دورســتي د رِامانــا تةمــام
ـى شــةش سـ َ
زارؤك د ذيـ َ
يــا مرنــآ و رِابوونةظــآ بطةهيــت ،هةروةســا يــا بزةحمةتــة ئــةو تيَبطةهيــت كــو مــرن دؤماهيكــةكا
ـى وي شــةش ســايل هةتــا هةشــت
مســؤطةرة بــؤ هةمــي مرؤظــان َيب جؤداهــي ،بــة َىل زارؤيكَ ذيـ َ
ـي بكــةت،
ســايل؛ ب طشــتي ئــةو تيَدطةهيــت كا مــرن ضيــة و دش ـيَت َ
وي لســةر مرؤظــان جيَبةجـ َ
ـاليي؛ دآ ش ـيَت ب تةمامــي د بابةتــآ مرنــآ
ـاليي هةتــا دةه سـ َ
و زارؤك دةمــآ دطةهيتــة هةشــت سـ َ
و رِابوونةظــآ طةهيــت ،و دبيــت زارؤك ببينيــت كةســةك ذ خيَزانــا وي دمريــت ،و ئةظــة ببيتــة
ـتي وي ض بــن دةمــآ طــوه ل مرنــآ
ئيَكةمــن رِويربيبوونــا وي د طــةل مرنــآ ،و ئــةم نزانــن كا دآ هةسـ َ
و قةبــري دبيــت ،ثرتيــا جــاران ئــةو ذ بةحســكرنا ظــان تشــتان دترســيت ،ذبــةر ظــآ ضةندآ ذى؛ لســةر
مــة ثيَدظيــة ئــةم بلــةز رِامانــا مرنــآ بــؤ زارؤيك رِؤهــن و رشؤظــة بكةيــن ،بيَــي ئــةم درِةوآ َيل بكةيــن و
ـى ضوويــة طةشــتةكآ  -بــؤ منوونــة
بزاظـ َـن رازيكرنــا وي ب وآ ضةنــدآ بكةيــن ،كــو ئــةو كـ َ
ـةىس مــري يـ َ
ـتيي ذ كةسـ َـن دي زانيــت.
 -ضونــي طةلــةك ثيَناضيــت و ئــةو دآ رِاسـ َ

يــا باشــر ئــةوة  -بــةري زارؤك مرنــا كةســةكآ خ َيزانــا خــوة دبينيــت  : -ئــةم مرنــا ضيضكــةكآ
(بالنــدةيك) نيشــا وي بدةيــن ،يــان دارةكا مــري ،يــان ك َيــز و حةشــةراتةكا مــري ،ضونــي ئــةظ
ضةنــدة؛ دآ ت َيطةهــآ مرنــآ ب شــ َيوةىكَ هةســتث َيكري بــؤ زارؤيك رِؤهنكــةت ،ثــايش ب ســادةيي و
ـي ضــووي دا ل جيهانــةكا دي بذيــت ،و ئــةم هةمــي دآ
كــوريت دآ بــؤ زارؤيك رؤهنكةيــن كــو مــري يـ َ
مريــن دةمــآ ئــةم مــةزن دبــن ،و دآ طةهينــة وان كةسـ َـن بــةري مــة مريــن ،و ب ئانةهيــا خــودآ
دي د طــةل وان ذيــن ،و يــا طرنطــة :زارؤك بزانيــت كــو مــرن ب رِامانــا ب دومياهيــك
ل بةحةشــتى َ
ـي بــاوةردارة بــؤ جيهانــةكا
هاتنــا هةمــي تشــتان ناه َيــت ،بةلــي ئــةو ظةطوهاســن و ضوونــا مرؤظـ َ
ايى خــوة ،و دةمــآ خــودآ مــة دمرينيــت،
باشــر ،و ظةطوهاســتنا كـ َ
ـةىس خرابــكارة دا بطةهيتــة س ـز َ
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رِامانــا ظــآ ئــةو نينــة ئــةو حــةز ذ مــة ناكــةت ،بةلــي ئــةو مــة دمرينيــت دا لــدةظ وي بذيــن ،ل
ـتي طةلــةك خــوةش و جــوان و دلظةكــةر؛ كــو كةســةك نةشـ َيت تةخمينــا جوانييــا
هنــدةك بةحةشـ َ
وآ بكــةت().
پا ڤێجا بۆچی هندهك زارۆك دمرن؟
ظــى
ابييــي ناكــةن ،و ذ كةيــف كاريَــن خةلــةت ئةنجــام نــادةن ،ذبــةر َ
ب طشــتي زارؤك خر َ
ـوازيي َىل دكــةت و وان دبةتــة
ضةنـ َ
ـدى ذى؛ هــةر زارؤكــةكآ دمريــت خــودآ ب دلؤظانييــا خــوة ثيَشـ َ
ـةىش وي ذنــاظ دضيــت ،رِؤحــا وي هــةر دمينيــت و ثويــض
ـتى ،و دةمــآ مــرؤظ دمريــت و لـ َ
بةحةشـ َ
ـةرى خوةظــة بلنــد دبيــت و بريهاتنـ َـن وي يـ َـن جــوان و كرياريَــن وي
نابيــت ،ئــةو رِؤح بــةرةظ ضيَكـ َ
ـودى بةرهــةظ
يـ َـن بــاش دآ هــةر د دلـ َـن خةلــي دا مينــن ،لةومــا؛ ثيَدظيــة مــرؤظ خــوة بــؤ ديــدارا خـ َ
بكــةت ،ب كرنــا خـ َـر و باشــيان و ثيَطريبوونــا ب ِريَنامييـ َـن شــةريعةتآ ئيســامى().
دهمێ ئهم دمرین؛ دێ كیڤه چین؟
ـي دا دةستنيشــانكري ب دومياهيــك ده َيــت؛ دآ ه َيينــة
طاظــا ئــةو دةمــآ خــودآ بــؤ مــة د دونيايـ َ
ميطــةك
ـي تايبةتــة ب مرييــان ظــة  ، -و قةبــر دآ بيتــة َ
ظةطوهاســن بــؤ قةبــري  -كــو ئــةو ذى جهـ َ
ـي خــوة ئينــاي ،و طوهدارييــا وي دكــةت و د
ذ م َيطريَــن بةحةشــتآ ،بــؤ وي كـ َ
ـةىس بــاوةري ب خودايـ َ
دي بــةردةوام
ذيانــا خــوةدا كرياريَــن بــاش و قةنــج دكــةت ،ظ َيجــا هةتــا رِؤذا قيامةتــآ ده َيــت ئــةو َ
د وي قةبــري دا د نيعةمةتــان دا بيــت().
ئهرێ مری گوهـ ل تشتان دبیت و دبینیت؟ ئهو چاوا ل بن ئاخێ بێهنا خوه ههلدكێشیت؟
ئهرێ ئهو دخوهت و ڤهدخوهت و دنڤیت؟
ـى؛
ـاظي دبيــت دةمــآ ئــةم ســاظ دكةينــة وي ،هةروةســا دوعــا ذى دطةهنـ َ
بــة َىل؛ مــري طــوه ل سـ َ
دةمــآ ئــةم دوعــا بــؤ دكةيــن ،بــة َىل ئــةو وةيك مــة ب َيهنــا خــوة هةلناك َيشــيت ،ضونــي وي ضــو
ـى ل ذيانــةكا دي كــو ئــةو نــة وةيك ذيانــا مــة
ث َيدظــي ب ب َيهــن هةلك َيشــا َىن نينــة ،ضونــي ئــةو يـ َ
وى بةرزةخــة ،وآ هنــدةك
ـى ذى؛ هنديكــة ذيانــا ئاخرةتــآ يــة؛ دةســتث َيكا َ
ـى يــة ،ذبــةر ظـ َ
يــا دونيايـ َ
ـتي جــودا هةنــة ،نــة ب َيهــن هةلك َيشــان و نــة خــوارن و نــة ظةخــوارن ،و نــة نظســن
ياســا و رسؤشـ َ
و نــة كار و كريــار ت َيــدا نينــن ،بةلــي يــان قةنجــي و نيعمةتــةكا بــةردةوام و هةروهــةر ،يــان ذى
ئةشــكةنجةدان و س ـزايةىكَ بــةردةوام().
بەحهشت چیه و چ تێدا ههیه؟
ـي يــة ،و ئــةو جهــةكآ جــوان و سةرنجراك َيشــة ،هــةر تشــتةكآ تــؤ هيظــي
بةحةشــت مــاال تةناهيـ َ
ذي بكــةي دآ ت َيــدا بينــي ،بةحةشــت جهةكــة؛
ـي ت َيــدا هــةي ،و هــةر تشــتةكآ تــؤ حــةز َ
دكــةي يـ َ
ـرى ،كــو ئــةو كةســن يـ َـن كاريَــن بــاش ئةنجــام دايــن .وآ
مرؤظـ َـن بــاش و ضاكــةكار دآ ضنــة ويَـ َ
هةشــت دةرطــةه يـ َـن هةيــن و ئــةو ذى ثلــة و ئاســن ،و هــةر بــاوةردارةك ذى ل دويــظ وان بــايش
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ـودى َىث دبــةت دآ ضيتــة ت َيــدا ،ظ َيجــا خــودا َىن طةلــةك خـ َـران؛
وي دلؤظانيــا خـ َ
خييَــن وي كريــن و َ
و َ
خييَــن ك َيــم ،بــة َىل هــةر هةمــي دآ ذيــن د نــاظ
دآ ل جهــةكآ جوانــر و بلندتــر بيــت ذ خودانــآ َ
بةرفرةهــي و رِازيبــوون و نيعمةتــان دا ،ل بةحةشــتآ دآ ب ذيانــةكا بةختــةوةر ذيــن ،نــة ت َيــدا نةســاخ
ـى مــةزن و ث َيغةمبــةرى و ث َيغةمبةريَــن دي ذى بينــن -
دبــن و نــة مانــدي دبــن ،و دآ ت َيــدا خودايـ َ
ســاظ لســةر هةمــي ث َيغةمبــةران بــن  -هةروةســا ب ئانةهيــا خــودآ دآ وان هةمــي كةســان بينــن
ـى ت َيــدا هــةي؛ ذ
ذي دكةيــن ،و هــةر تشــتةكآ ئــةم حــةز َ
يـ َـن ئــةم حــةز َ
ذي بكةيــن و مــة بظ َيــت يـ َ
()
خــوارن و ظةخــوارن و خوةشــبؤراندن و نيعمةتــان .
جههنهم چیه و بۆچی خودێ ئهو ئافراندییه؟
ايى هــةر كةســةيك
جةهنــةم مــاال ئةشــكةنجةدا َين يــة ،ئــةو جهةكــة خــودآ يــا ضيَكــري دا تيَــدا سـز َ
بــدةت ،يـ َـن كــو كاريَــن خـراب ئةنجــام دابــن يــان خةلــك ئيَشــاندبيت و طوهدارييــا خــودآ نةكربيــت
فةرمانـ َـن وي بجــه نةئينابــن.
چارهنڤیسێ گیانهوهران دێ چ لێ هێت ،ئهرێ دێ چنه بەحهشتێ یان جههنهمێ؟
طيانــةوةر نــة د رِاســتثاردي و (نــة د موكةللةفــن) ،بةلــي ئــةو هنــدةك ض َيكريـ َـن بندةســتكرينة،
خــودآ ئــةو يـ َـن ئافرانديــن دا خزمةتــا مرؤظــي بكــةن ،ظ َيجــا وان ض ل َيرثســن و ض سـزا لســةر نينــة،
دي هينــة خرظةكــرن و كومكــرن ،ثــايش دآ خــودآ تــوال هنــدةك
و رِؤذا قيامةتــآ هةمــي طيانــةوةر ذى َ
دى تــوال ميهــا طــؤزةك ذ ميهــا خــودان شــاخ ظةكــةت دةمــآ
ذ وان ذ هندةكـ َـن دي ظةكــةت ،ظ َيجــا َ
وآ شــاخةك ل َيــداي ،ثــايش دةمــآ خــودآ تــوال طيانــةوةران ظةدكــةت ،دآ ب َيذيتــة وان ببنــة ئــاخ ،ئــةو
ذى ئ َيكســةر دآ بنــة ئــاخ().
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پرسیارێن گرێدایی

ب قهدهرێ ڤه

ڕامانا قهزا و قهدهرێ چیه؟

ش ٍء َف َقــدَّ َر ُه تَ ْق ِدي ـ ًرا] [الفرقــان،]2 :
قــةزا و قــةدةر؛ ســتوينةكة ذ سـ َ
ـيَ [ ،و َخلَـ َـق ك َُّل َ ْ
ـتويني باوةريـ َ
ـي هــةر تشــتةيكَ هــةي ئافرانــدي ،و ب ئافراندنــةكا بابــةيت هــةر ئيَــي بيــت ،وي
ئانكــو(( :و ئــةوة يـ َ
ـودى يــة ب
ل دويــظ حيكمةتــا خــوة َيب كيَــايس ئــةو ئافرانــد)) .و رِامانــا قــةزا و قـ
ـةدةرى :زانينــا خـ َ
َ
دى ض ب ســةرآ وان هيَــت ،ئةظــة بــةري هةبوونــا وان تشــتان بخــوة و بــةري
قــةدةرا تشــتان و كا َ
()
ـودى بــؤ وان تشــتان .
نظيســن و حــةز و ئـرادة و ضيَكرنــا خـ َ
خودێ چاوا دزانیت دێ چ ڕۆیدهت ،بهری ئهو تشت ڕۆیبدهت؟
د شــيان دا هةيــة ظــآ ضةنــدآ ب ئينانــا منوونــةكا ئــةم هةســتثيَدكةين بــؤ وي رِؤهــن بكةيــن و
ـةىس ياريــةكآ ضيَدكــةت؛ ئــةو دزانيــت كا ئــةو يــاري دشـيَت ض بكــةت بــةري ئــةو
بيَذيــن :ئــةو كـ َ
ـتي بضويــك و مــةزن د نــاظ
ـي بكــةت ،ضونــي ئــةوي ئــةو يــاري يــا ضيَكــري و هةمــي تشـ َ
وآ ياريـ َ
شــياني ظــآ
يــن دةستنيشــانكرين ،وي دورثيَضيــةكا تةمــام و ظةطــر يــا ل هةمــي
ظــآ
َ
ياريــي دا َ
َ
ـياني
ـي َيث بلظينيــت ،ظيَجــا ثــا هيَــز و شـ َ
ـي كــري ،هةروةســا ئــةو بياظـ َـن مــرؤظ دش ـيَت ياريـ َ
ياريـ َ
ـودى طةلــةك مةزنــرن و زانينــا وي طةلــةك بةرفرةهــرة ،و ئافراندنــا وي ذى طةلــةك تةمامــرة،
خـ َ
ـتي وي ضيَكريــن طــريت ،بــةري وان تشــتان بئافرينيــت و ل
ئــةوي ب زانينــا خــوة دورا ل هةمــي تشـ َ
ـودي ئــةظ مرؤظــة و دةم و جــه
دةمــآ ئافرانــد َىن و ثشــتي دئافرينيــت ذى ،وةيك دي؛ مــا َىن هــةر خـ َ
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دى ض ض َيبيــت
ـودى بــاش دزانيــت كا ض ض َيبوويــة و كا ض ض َيدبيــت ،و كا َ
يـ َـن ض َيكريــن ،ظ َيجــا خـ َ
بــةري ض َيببيــت ذى.
ئهرێ ئهم د نهچار و مهجبورین؟ و ئهرێ مرۆڤی د كریارێن خوهدا چ ههلبژارتن و ئازادی
ههیه؟
ـى ب كةيفــا خوةيــة ،ئــةم
ـى نةضــارة ،و د هنــدةك تشـ َ
ـتي دي دا يـ َ
مــرؤظ د هنــدةك تشــتان دا يـ َ
ـى ذيــا َىن ،ئــةم د مةجبوريــن و مــة ض
د مةجبــور و نةضاريــن لســةر ذ دايــك بــوون و مرنــآ و ماوةيـ َ
دي بنــة مرؤظـ َـن
ـدى دا نينــة كا يك دايــك و بابـ َـن مــة بــن ،ئــةم د نةضاريــن كا يك َ
وي ضةنـ َ
حــةز د َ
ـرى بكةيــن ،د
ـي بينــن يــان كوفـ َ
مــة ،بــة َىل ئــةم ب كةيفــا خوةينــة كا نظيَــذا بكةيــن يــان نــة ،باوةريـ َ
ـى ئـرادا
ـي حــةز و ب كةيفــا خوةبــوو َىن ذى؛ حــةز و ئـرادا مــة دضيتــة د بــن ضارضؤظةيـ َ
طــةل ظـ َ
ى ل مــة بطريــت و نةهيَليــت ئــةم كارةيك
خــودى ظيــا ِريَــ َ
خــودى ،رِامانــا ظــآ ئةظةيــة ئةطــةر
َ
َ
ي ل مــة طريــت،
ي ل مــة بطريــت ئــةم كارةيك نةكةيــن؛ دآ ِريَـ َ
بكةيــن ،دآ كــةت ،و ئةطــةر ظيــا ِريَـ َ
ـى ب
ـى ب حــةز و كةيفــا خــوة بيــت ،و ثشــتي هنطــي لســةر ظـ َ
بــة َىل وي يــا نظيــي كــو مــرؤظ يـ َ
ـودىَ [ :و َمــا تَشَ ــا ُءونَ إِ َّل أنَْ
كةيفــا خوةبــوو َىن حيســا َىب د طــةل بكــةت ،و ئةظةيــة رِامانــا طؤتنــا خـ َ
يَشَ ــا َء اللَّــهُ َر ُّب الْ َعالَ ِم ـ َن] [التكويــر ،]29 :ئانكــو(( :و هويــن نةشـ َـن خــوة رِاســت بكــةن ،ئةطــةر
ـى هةمــي ضيَكرييــان لســةر نةبيــت)) .و د شــيان دا هةيــة بابــةت و مــذارا كوتــةيك
حةزكرنــا خودايـ َ
ـي و ب كةيفــا خوةبوونــآ ب ِريَكــةكا زانســتي رشؤظــة بكةيــن :ثــةروةردةكار دآ طالســةيكَ
و مةجبوريـ َ
ـةرى تــؤ دشـيَي ظــي طــايس ل ئــةردي بــدةي دا بشــكيَني؟
ـويىش ئامادةكــةت و بيَذيتــة زارؤيك :ئـ َ
شـ َ
ذي كــةت :ثــا ض بــؤ
ـيارى َ
زارؤك دآ بةرســظآ دةتَ :ىب طؤمــان ئــةز دشـيَم ،ثــةروةردةكار ذى دآ ثرسـ َ
ِريَطــر تــؤ وي كاري نةكــةي؟ زارؤك دآ بةرســظآ دةت :ضونــي ئةظــة كارةكآ خةلةتــة و ضيَنابيــت
ـى :خــودآ د ئــةزة َىل دا دزاين كــو تــؤ ظــي طــايس ناشـيَكني،
مــرؤظ بكــةت ،ثــةروةردةكار ذى دآ بيَذيتـ َ
ضونــي تــؤ زارؤكــةكآ بــايش ،هةروةســا د ئــةزة َىل دا دزاين؛ زارؤكآ شــيم و نةبــاش دآ ظــي طــايس
ـةىس
شــكيَنيت ،ئـ َ
ـةىس ر َِي ل تــة طــرت ظــي طــايس بهاظيَذيــة ســةر ئــةردي؟ يــان كـ َ
ـةرى ظيَجــا مــا كـ َ
زارؤكآ خـراب نةضاركــر كــو طــايس بشــكيَنيت؟ ئاهــا هيدايــةت و ب ســةرداضوون ذى يــا هوســاية،
ثــايش دآ بيَذينــة وي :مــرؤظ نزانيــت كا ض بــؤ هاتيــة نظيســن ،و داخــواز ذتــة نةهاتيةكــرن تــؤ
ـتي
ـي بينــي كــو زانسـ َ
ـتي هاتيــة نظيســن بـزاين ،بــة َىل داخــواز يــا ذ تــة هاتيةكــرن تــؤ باوةريـ َ
وي تشـ َ
يــى تةمــام و ظةطــر و طشــتطرية ،و نظيســينا قــةدةرا ضيَكرييــان ذى ثشــكةكة ذ وآ ،و
َ
خــودى َ
ـى بةرثرســياري ،و ئةظــة ذى لدويــظ
تةمــةت ثيَطريبوونــا تــة ب فةرمانــان و هيَالنــا ِريَطرييــان ،تــؤ يـ َ
شــيان و حــةزا تةيــة().
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پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ
بۆچی هندهك كهس ڕاستهرێ بووینه و ب هیدایهت هاتینه ،و هندهكێن دی ب هیدایهت
نههاتینه؟
ـى مــةزن هةمــي مــرؤظ يـ َـن ب هيدايــةت ئينايــن؛ ئةظــة ذى ذبــةر طؤتنــا ويَ [ :وهَدَ يْ َنــا ُه
خودايـ َ
ال َّن ْجدَ يْــنِ ] [البلــد ،]10 :ئانكــو(( :و مــة ِريَــكا بــاش و خ ـراب بــؤ وي ئاشــكةرا كــرن)) .و رِامانــا ظــآ
ـودى ئــةو هيدايــةت يــا بــؤ وان رِؤهــن و رشؤظةكــري؛ ئــةوا ِريَــكا رِاســت و
هيدايةتــآ ذى ئةظةيــة :خـ َ
دورســت بــؤ خةلــي ددةتــة دياركــرن ،وةســا كــو حةقــى و رِاســتي يــا رِؤهــن بيــت ،و ِريَــكا خةلــةت
ذى يــا رِؤهــن بيــت ،و خــودآ خةلــك يـ َـن ئــازاد كريــن كا دآ ض بريــارآ دةيــن ،هنــدةك هةنــة ِريَــكا
رِاســت هةلدبذيَــرن ،و هندةكـ َـن دي ذي هةنــة دآ ِريَــكا شــاش و ن دورســت هةلبذيَــرن().
ئهگهر خودێ د ئهزهل دا نڤيسيبیت ،كو هندهك ژ مه دێ تۆشی كارێن خهلهت بن و دێ ب
سهرداچن؛ پا بۆچی دێ م ه سزادهت؟
ذى نزانيــت ،و ئــةوا
ئــةظ زانينــة؛ زانينــةكا ئيالهييــة ،و مرؤظــي ض ث َيزانــن لســةر نينــن و ض َ
دى لســةر
لــدةظ مرؤظــي هــةي بتنــآ هنــدةك هــزر و خةيــال و نةزانينــن ،ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذي َ
ـي دا ئةنجامــداي ،و
ـي وي د ذيانــا خوةيــا دونيايـ َ
وي كاري ل َيرثســن د طــةل مرؤظــي ه َيتــة كــرن ،يـ َ
ـى بزانيــت يــا خــودآ لســةر وي نظيــي ،هةتاكــو ئــةو ئةنجــام ددةت و
ض ِريَــك نينــن بــةين وآ غةيبـ َ
ـتي ضــووي
َ
ذى خــاس دبيــت ،ظ َيجــا ئــةو قــةدةرا هاتيــة نظيســن؛ بةلطــة و ه َيجةتــة لســةر وي تشـ َ
ـى
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ـى د زيانــا تــة
ـتي د قازانجــا تــة دا بيــت تــؤ دكــةي ،و يـ َ
يـ َـن بــؤ تــة نظيســن ،ظ َيجــا بــؤيض ئــةو تشـ َ
دا بيــت ده َيــي؟! و د شــياندا هةيــة منوونــةك بــؤ به َيتــة ئينــان و به َيتــة طؤتــن :ئةطــةر مرؤظــي
ظيــا طةشــتةكآ بــؤ باذيَــرةىك بكــةت ،و ظــي باذيَــري ذى دوو ِريَكـ َـن هةيــن ،ئ َيــك يــا تةنــا و ئارامــة،
ى
دى ِريَــكا ئ َي ـ َ
دي كيــذ ِريَ ـ َ
ى هةلبذيَريــت؟ طؤمــان ت َيــدا نينــة َ
ـةرى ئــةو َ
يــا دي نةيــا ئارامــة ،ئـ َ
دى ِريَــكا تةنــا و ئــارام
هةلبذيَريــت ،و ضوونــا بــةرةظ ئاخــرة َىت ذى يــا ب ظــي ش ـ َيوةية ،مــرؤظ َ
ـتي
ـتى  -كــو ئــةو ذى بجهئينانــا فةرمانايــة و دويركةفتنــة ذ تشـ َ
هةلبذيَريــت دا بطةهيتــة بةحةشـ َ
ذي هاتييةكــرن  ،-ئةطــةر قــةدةر ه َيجــةت بايــة بــؤ كةســةيك ،ئــةم نةدشــياين ض كةسـ َـن
نةهــي َ
ـةدةرى كةنــة
كاري وان كــري قـ
َ
خ ـراب و تاوانبــار دةستةســةر بكةيــن؛ ضونــي ئــةو كــةس دا بــؤ َ
()
ـودى
ـي رِازي بيــت و خــوة بدةســت خـ َ
ه َيجــةت  ،ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى؛ ث َيدظيــة لســةر مرؤظــي يـ َ
ـى ثرســيارا وي
ظــة بــةردةت[َ :ل ُي ْسـأَ ُل َعـ َّـا َي ْف َعـ ُـل َو ُهـ ْ
ـم ُي ْسـأَلُونَ ] [األنبيــاء ،]23 :ئانكــو(( :ئــةوة يـ َ
ذى
ـي ئــةو دنــاظ بةنيـ َـن خــوة دا دكــةت ،و هةمــي ض َيكريـ َـن وي ثرســيار َ
تشــتي ذ وي ناه َيتةكــرن يـ َ
ـى ثاقــذ و دويــر بيــت
ده َيتــة كــرن)) .ظ َيجــا ض َيكــري ض َيكريـ َـن وينــة ،و فةرمــان فةرمانــا وييــة  -يـ َ
ذ هةمــي ك َيامســييان .-
بۆچی خودێ ئهم ئافراندینه؟ بنیاتێ گهردوونی چیه؟ بۆچی گیانهوهر هاتینه ئافراندن؟
ـت الْجِ ـ َّن َو ْ ِ
ـس إِ َّل لِ َي ْع ُبــدُ ونِ ] [الذاريــات ،]56 :ئانكــو(( :و مــن
ـودى كــةرةم دكــةتَ [ :و َمــا َخلَ ْقـ ُ
النْـ َ
خـ َ
ئةجنــة و مــرؤظ نــة ئافراندينــة و ثيَغةمبــةر بــؤ وان نةهنارتينــة ،ئةطــةر ذبــةر ئارمانجــةكا مــةزن
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ـودى بــؤ ئارمانجــةكآ ئــةم ئافراندينــة
نةبيــت ،كــو ئــةو ثةرســتنا مــن بكــةن)) .طؤمــان ت َيــدا نينــة خـ َ
ـي ذى لدويظ
ـى مةدايــة  -ئــةو ذى ثةرســتنا وييــة  ، -و ئةنجامـ َـن ئاخرةتــآ و دومياهيـ َ
كــو هــةر د مفايـ َ
كريارانــة ،ظ َيجــا بةحةشــت بــؤ ضاكــةكاران و جةهنــةم ذى بــؤ خرابكارانــة ،ئــةظ طةردوونــة هةمــي
يى هاتييــة ض َيكرن ،ئةرد و ئةســان
ذى خـ َ
ـى ض َيكــري ،ئــةو ب هويــري و ِريَــك و ث َيــي و زانــن َ
ـودى يـ َ
ـتي ذى يـ َـن ض َيكريــن دا ببنــة نيشــان و ئيشــارةت
يـ َـن ئافرانــدي و هةســارة يـ َـن ت َيــدا بةالظكريــن ،سـ َ
ـى بدةتــة مــة ،و دا ببيتــة هاريــكار بــؤ شــينبوونا طيــاي ،و
و جــواين ،رِؤذ ذي يــا ئافرانــدي دا طةرميـ َ
زالبوونــا لســةر ميكــرؤب و ظايرؤســان ،طيانــةوةر ذى ئافراندينــة دا خزمةتــا مرؤظــي بكــةن؛ طؤشــتآ
ـودى كــةرةم دكــةتَ [ :والْ َخ ْيـ َـل َوالْ ِب َغـ َ
ـال َوالْ َح ِمـ َر لِ َ ْتكَ ُبو َهــا َوزِي َنـ ًة
وان بخــوةن و تشــتا َىل باربكــةن ،خـ َ
َويَ ْخلُـ ُـق َمــا َل تَ ْعلَ ُمــونَ ] [النحــل ،]8 :ئانكــو(( :وي هةســث و ه َيســر و كــةر ئافرانــدن؛ دا هويــن َىل
ـي دي ذى ئــةو
ســويار بــن ،و دا ئــةو بــؤ هــةوة ببنــة جــواين ،و ذ تشــتآ هويــن َىل ســويار دبــن و يـ َ
ـى هويــن َىث د نــةزان)) .ظ َيجــا ئامادةكرنــا ئــةردي بــؤ ئاكنجيبــوون و َىل
وي تشــتي د ئافرينيــت يـ َ
ظةحةويانــآ ،و ئافراندنــا ظــان تشــتان بــةري دورســتكرنا مرؤظــي ،..ئةظــة دكةظيتــة بــن دةرطةهــآ
ـي يــا خــودآ مــرؤظ َىث تايبةمتةنــد كــري ،زيَدةبــاري وآ ضةنــدآ كــو ئــةظ تشــتة هةمــي
وآ ِريَزطرتنـ َ
خودى كــةرةم دكةت:
بةنيي وي نــة،
َ
ـبيحاتي خـ َ
ـودى دكــةن ،ئــةو بخــوة عيبادةتــآ خودآ دكــةن و َ
تةسـ َ
(
ش ٍء إِ َّل يُ َسـ ِّب ُح ِب َح ْمـ ِد ِه َولَ ِكـ ْن َل تَ ْف َق ُهــونَ ت َْسـبِي َح ُه ْم إِنَّــهُ كَانَ َحلِيـ ًـا َغ ُفــو ًرا] [اإلرساء]44 :
[ َوإِنْ ِمـ ْن َ ْ
) ،ئانكــو(( :و هــةر تشــتةكآ هــةي خــودآ ثــاك دكــةت و مةدحـ َـن وي دكــةت ،بــة َىل هويــن  -طــةيل
يــي ئــارام بوويــة ،لــةزآ ل
مرؤظــان  -د وآ ضةنــدآ ناطةهــن .هنــدي خوديَيــة ب
َ
بةنييــن خــوة َ
عةزابدانــا وان ناكــةت ،و بــاش طونــةه ذيَــر بوويــة ب وان)).
ئهرێ خودێ دێ لێپرسینێ د گهل وان كهسان كهت ،یێن چو پێغهمبهر بۆ نهچووین؟
ى دايــة وان ،ظ َيجــا رؤذا
رثســينى؛ ضونــي
يــن ل بــن ثرســياركرن و ل َي
ئــةو َ
خودايــى مــةزن ئةقــ َ
َ
َ
دى فةرمــا َىن ل وان كــةت ،ئةطــةر وان بةرســظا وي دا و
قيامةتــآ
دى وان تاقيكــةت و َ
خــودى َ
َ
طوهدارييــا وي كــر؛ دآ ضنــة بةحةشــتآ ،و ئةطــةر َىب ئةمرييــا وي كــر؛ دآ ضنــة جةهنةمــآ.
بۆچی خرابی ههیه؟
ى يــة ذ رِؤمانــةكا دوو بــةىش ،ئاخــرةت ذى
ئــةظ جيهانــة مــاال تاقيكرنــآ يــة ،و ئــةو وةيك ثشــكا ئيَـ َ
ـينى يــة ،و وةرطرتنــا مافـ َـن وان كةسـ َـن ز َوري َيل هاتيــة كــرن ،ذ وان كةسـ َـن
مــاال س ـزادان و ليَرثسـ َ
ـى دا؛ ئــةو تاقيكرنــة ،و
زؤري كــري ،ذبــةر ظــآ ذي؛ هةبوونــا خرابــكاران و س ـزانةدانا وان د دونيايـ َ
ئةظــة نــة ب رِامانــا دومياهيــك هاتنــا بابــةيت دهيَــت ،بةلــي ثيَدظيــة رِؤذا قيامةتــآ هةمــي كــةس
ـى كرياريَــن وي كريــن وةربطريــت ،خــودآ
ـى خــوة و جزايـ َ
رِاببنةظــة ،دا هــةر كةســةك بطةهيتــة حةقـ َ
ٍ
ِ
ـرا يَ ـ َر ُه * َو َم ـ ْن يَ ْع َمـ ْـل م ْث َقـ َ
كــةرةم دكــةتَ [ :ف َم ـ ْن يَ ْع َمـ ْـل ِم ْث َقـ َ
شا يَ ـ َرهُ] [الزلزلــة:
ـال َذ َّر ٍة َخـ ْ ً
ـال َذ َّرة َ ًّ
()
ميييــةكا بضويــك بــايش كربــن ،ئــةو ل ئاخرةتــآ
ـي هنــدي طرانييــا َ
 ، ]8 - 7ئانكــو(( :ظيَجــا هةضيـ َ
ميييــةكا بضويــك خـرايب كربــن ،ئــةو ل ئاخرةتــآ
ـي هنــدي طرانييــا َ
خـ َـرا خــوة دآ بينيــت * و هةضييـ َ
ـى خــوة دآ بينيــت)).
جزايـ َ
129

پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ

بۆچی خودێ خرابكار ئافراندینه؟
ـى خـراب بهةلبذيَــرن،
خــودآ مــرؤظ يـ َـن ض َيكريــن و ئــازادي يــا دايــة وان كــو تشــتى بــاش يــان يـ َ
تــؤ دشـ َيي ببيــة مرؤظــةكآ بــاش و دشـ َيي ببيــة مرؤظــةكآ خـراب ذىَ ،ىل بــة َىل دظ َيــت تــؤ خــوة لبــةر
ـى َىث رازي يب ،و ئةظــة قةنجيةكــة ذ دةظ خــودآ و حيكمةتــةكا وييــة ،ئةظجــا
ئةنجامــان بطــري و يـ َ
مرؤظـ َـن خ ـراب دشـ َـن ببنــة مرؤظـ َـن بــاش ،و رِؤ َىل مــة ئــةوة ئــةم هاريكاريــا وان بكةيــن لســةر
ـي؛ ئــةرىكَ مــة ئةظةيــة
ظــآ ضةنــدآ ،ثــايش ئةطــةر د رِكــو بــوون و بــةردةوام بــوون لســةر خرابيـ َ
ـودى حــةز ذمــة بكــةت و مــة خــةالت بكــةت،
ئــةم خرابييــا وان ذ خةلــي دويــر ب َيخــن؛ هةتاكــو خـ َ
ـةري هــةر تشــتةكيية د ظــآ ذيانــآ دا ،ئــةظ ذيانــة مــاال تاقيكرنــآ يــة ،خــودآ كــةرةم
و خــودآ ض َيكـ َ
ـم أَ ْح َسـ ُن َع َمـ ًـا] [امللــك ،]2 :ئانكــو(( :ئــةوآ مــرن
ـم أَيُّكُـ ْ
دكــةت[ :الَّـ ِذي َخلَـ َـق الْ َمـ ْو َت َوالْ َح َيــا َة لِ َي ْبلُ َوكُـ ْ
ـى باشــر
و ذيــن دايــن ،دا ئــةو هــةوة  -ئــةي طــةيل مرؤظــان  -بجةربينيــت؛ كانــآ كارآ يكَ ذ هــةوة يـ َ
ـةيتاني ب ســةرداضووي و
ـي يــة لســةر دةســتآ شـ َ
و ثاقذتــرة؟)) .و جــورةكآ تاقيكرنــآ :هةبوونــا خرابيـ َ
ذ ر َِي دةركةفتــي ذ كوريَــن ئادةمــي().
بۆچی هندهك زارۆك ب شێوهكێ كرێت و (مشهوههـ) ژ دایك دبن ،یان خودان ئێش و
دهردن؟
خييَن
ـيي تاقيكــةت؛ دا هــةدارآ لســةر بك َيشــن و َ
ئةظـ َـن هةنــآ خــودآ دآ وان ب ك َيــايس و نةخوةشـ َ
خــوة زيَــدة بكــةن ،و دا بـرا مــة ل وآ نيعمةتــآ بينــن يــا خــودآ د طــةل مــة كــري ،كــو ثرتيــا مــة ســاخ
و ســامةت ئافرانــدي ،ظ َيجــا دا ئــةم ســةرا ظــآ ضةنــدآ سوثاســيا وي بكةيــن ،هةروةســا دا بـرا مــة
ـياني وي ،دا ئــةم تــؤيش ســةرث َيداضوونآ و خوةمةزنكرنــآ
ل الوازيــا مــة بينيــت بةرامبــةري ه َيــز و شـ َ
ـدي يــة دا خــوة ك َيــم بكةيــن و هنــدةك ذ مــة هاريكاريــا هندةكـ َـن دي بكــةن،
نةبــن ،بةلــي بــؤ هنـ َ
و ثشــتي رِؤذا حيســا َىب (رِؤذا قيامةتــآ) :ئــةو كةسـ َـن كاريَــن بــاش و خـ َـر َى دكــةن  -ب ئانةهييــا خــودآ
ـتي خــوةش دا ذيــن().
 دآ د ذيانــةكا هةروهــةر يــا ســاخ و ســامةت ،و د نــاظ بةحةشـ َ130

بۆچی زهنگین و ههژار ههنه؟ بهلكی بۆچی هندهك خرابكار د ناڤ قهسر و كۆچكان دا
دژین ،و هندهك چاكهكار ژی د ناڤ كولكان دا دژین؟
ـي داي ،خــودآ ذى
ـى دا هةبيــت؛ هــةر هةمــي ذ دةظ خـ َ
ـودى يــة و وي يـ َ
هنــدي رزقــةكآ د دونيايـ َ
بةنيـ َـن خــوة تاقيدكــةت ،هنــدةك جــاران دآ رزقــي دةتــة كةســةكآ بــاش؛ دا وي تاقيبكــةت كا دآ وي
كةســن دي ،هنــدةك جــاران ذى دآ وي َيب باركــةت ذ رزقــي؛ دا ســةبر و هــةدارا وي
مــايل دةتــة
َ
ـي بــاش
تاقيبكــةت كا دآ دةســت بــؤ دزيكرنــآ دريَذكــةت و كينةداربيــت يــان نــة ،و ضةنــد مرؤظـ َ
خــرا وي ل رِؤذا قيامةتــآ
د ظــآ ذيانــا دةمــي و بةروةخــت دا ب ســةبر و هةدارظــة بذيــت؛ دآ َ
ـةىس رزقــةكآ بــاش بدةســتظة هــايت و ض نةدةتــة كةسـ َـن دي ،و ب خـرايب
مةزنــر بيــت ،بــة َىل ئــةو كـ َ
ـى
ســةرةدةري د طــةل وان بكــةت؛ ئــةو دآ ل رِؤذا قيامةتــآ ه َيتــة ئةشــكةنجةدان؛ ضونــي وي بهايـ َ
نيعمةتــا خــودآ نــةزاين و ريَــز َىل نةطــرت.
ـتةكي جــودا
ـى لســةر ضةنــد ثلــة و ئاسـ َ
هةروةســا د شــيان دا هةيــة بيَذينــة وي :خــودآ مــرؤظ يـ َ
ـى زةنطــن د َىل وي مبينيتــة ب
ـي زةنطينــة  -؛ داكــو يـ َ
ـى دي يـ َ
ـى هــةذارة و يـ َ
ئافرانديــن  -ئيَــك يـ َ
ـى الوازبكــةت ،و حيكمةتــا خــودآ وةســا يــا خواســتي و
ـى بهيَــز هاريكاريــا يـ َ
ـى هةذارظــة ،و يـ َ
يـ َ
ضيَبــووي ،كــو مــرؤظ د هةمــي تشــتان دا د ذيَكجــودا بــن ،زمانـ َـن وان د ذيَكجودانــة و رِةنطـ َـن وان
وةيك ئيَــك نينــن و ضةنديــن رِةه و ســاخلةت يـ َـن هةيــن ،هنــدةك د زيــرةك و ضاالكــن و هندةكـ َـن
دي ذى د كســان و َيب خريةتــن ،هنــدةك د كارتيَكــةرن و مفــاى دطةهيننــة خةلــي و هنــدةك ذى
ـتي مــاددي
بــةس يـ َـن خوةنــة ،هنــدةك د مــةردن و هنــدةك د قةلــس و ضوريكــن ،ئــةو د مــال و تشـ َ
ـي
ـى زةنطينــة ،ئةظــة هةمــي ذى يـ َ
ـى هــةي ذى يـ َ
ـى هــةذارة و يـ َ
ـي هــةي يـ َ
دا وةيك ئيَــك نينــن ،يـ َ
دى
ل بــن تاقيكرنــآ ،زةنطينــي تاقيكرنــة و هــةذاري ذى تاقيكرنــة؛ دآ زةنطينــي تاقيكــةت:
ئــةرى َ
َ
ـى مةردبيــت؟
ـةرى َ
دى زةكاتــا وي مــايل دةت؟ ئـ َ
ـةرى َ
ـودى دا؟ ئـ َ
مــايل مةزيخيَــت د ِريَــكا خـ َ
دى يـ َ
ـةرى
ـةدارى كيَشــيت؟ ئـ َ
دى هـ َ
ـةرى ئــةو َ
دى هــةذاري ذى تاقيكــةت :ئـ َ
دى ســةدةقا كــةت؟ و َ
ـةرى َ
ئـ َ
دى ل رِةخــن ئــةردي طةرييَــت ثيَخةمــةت
ـةرى َ
دى كاركــةت و لدويــظ رِزقــي طةرييَــت؟ ئـ َ
ئــةو َ
ـى كــةت؟ ئةظــة هةمــي تاقيكرنــن،
ـةرى َ
دى بةرتيــان وةرطريــت؟ ئـ َ
ـةرى َ
ثةيداكرنــا رِزقــي؟ ئـ َ
دى دزيـ َ
ـودى،
ـى لســةر خـ َ
ـى وان يـ َ
بــة َىل هــةردوو اليةنــان ثشرتِاســتيةك بــؤ هةيــة :كــو ئــةو ذى ئةظةيــة رزقـ َ
و زةنطينــي و هــةذاري نابنــة ِريَطريَــن مرؤظــي بــؤ ضوونــا بةحةشــت و جةهنةمــآ ،ظيَجــا هــةر
كةســةىك دآ لدويــظ وآ ليَرثســن د طــةل هيَتةكــرن يــا وي هــةي ،ئةطــةر مــرؤظ هةمــي ذى د
ـةىس نةدكــر و كــةس ثيَدظــي ب
ـةىس خزمةتــا كـ َ
ئيَــك ئاســت دا بــان و هةمــي د زةنطــن بــان؛ كـ َ
ـم بَ ْعضً ــا ُسـ ْخ ِريًّا] [الزخــرف ،]32 :ئانكــو(( :دا
ـةىس نةدبــوو ،خــودآ كــةرةم دكــةت[ :لِ َي َّت ِخـ َذ بَ ْعضُ ُهـ ْ
كـ َ
هنــدةك ذ وان ببنــة ئةطــةرآ ذيــارا هنــدةكان)) .ئانكــو :دا هنــدةك ذ هــةوة بــؤ خزمةتــا هندةكـ َـن
ـدى دوالبــا ذيانــآ دةربــاز دبيــت ،بــة َىل ل دةمــآ هةمــي د ئيَــك
ـى ضةنـ َ
دي بندةســت بكــةت ،و ب ظـ َ
()
دى رِاوةســتييَت .
ئاســت و ئيَــك ضــن دا بــن ،هينطــي ذيــان َ

131

پرسيارێن زارۆكان یێن باوهريیێ
بۆچی ئهم نهساخ دبین؟ و بۆچی موسیبهت ب سهرێ مرۆڤی دهێن؟
ـيي ك َيشــيت
دي هـ َ
ـةرى َ
ـودى هةمــي مرؤظــان تاقيدكــةت؛ كا ئـ َ
خـ َ
ـةدارى لســةر نةســاخي و نةخوةشـ َ
ـةدارى دك َيشــيت ،كــو ل رِؤذا
ـةىس هـ َ
ـودى َ
دي تورةبيــت؟ و خـ َ
يــان َ
دى خةالتــةكآ مــةزن دةتــة وي كـ َ
دى َىث كةيفخــوةش بيــت ،ظ َيجــا نةســاخي و موســيبةت و ئ َيــش و ئــازار؛ ئــةو
قيامــة َىت بــاوةردار َ
ـودى يـ َـن كرينــة قــةدةر و يـ َـن نظيــي دا ثلــة و دةرةجـ َـن مــة َىث بلنــد بكــةت،
هنــدةك قــةدةرن؛ خـ َ
ـى بــاوةردار؛ ب
ـتي مــة ذ ســةرث َيداضوون و خــوة مةزنكرنــآ ثاقــذ بكــةت ،و مرؤظـ َ
و دا دل و رِةوشـ َ
دى
ـى خــوة دكــةت ،ظ َيجــا َ
ـاخيي و ب دوعاكــرن و هةدارك َيشــا َىن ،خــوة ن َيزيــي خودايـ َ
ِريَــكا وآ نةسـ َ
ـي ظــان
خييَــن وي زيَدةبــن و َ
بــاوةري و َ
ـى وي حةزذيَكــةت ،هةروةســا ئةطــةرةكآ دي يـ َ
دى خودايـ َ
ـى خــوة بزانيــت ،و
ـى سـ
ـاخلةميي و قةنجــي و نيعمةتــا خودايـ َ
َ
نةخوةشــييان ئةظةيــة دا مــرؤظ بهايـ َ
ذى كةيــن :بــؤيض ترؤمب َيــل
ـيارى َ
دي ثرسـ َ
ى بــؤ زارؤيك بينــن ،ظ َيجــا َ
ئــةم دشـ َـن منــوو َىن ب ترؤمبي ـ َ
ـةرى مــا نــة هوســاية؟ طةلــةك باشــة ،ثــا بــؤيض ئــةو
هاتيــة دورســتكرن؟ داكــو ب ِريَظةبضيــت ،ئـ َ
ـةرى مــا ئةظــة نــة يــا هةظــدذة د
كومثانيــا ترؤمب َيــل ض َيكــري ،بريَــك و ســت َوث َىل زيَدةكرينــة؟ ئـ َ
ى ،ترؤمب َيــل يــا
طــةل لظينــا َ
وى؟ ب َيطؤمــان هةبوونــا ســت َوثان تشــتةىكَ فــةرة بــؤ ســامةتييا ترؤمب َي ـ َ
وي رِاوةســتينيت ،داكــو خــودا َىن
ـي طؤنجايــي َ
هاتيــة ض َيكــرن دا بريَظةبضيــت ،ســت َوث ذى َ
دى ل دةمـ َ
ـى مــةزن ئــةم يـ َـن ئافرانديــن دا ب عيبــادةت و نيعمةتـ َـن خــوة
َ
وي نةمريــت ،ظ َيجــا كا ضــاوا خودايـ َ
مــة بةختــةوةر بكــةت ،وةســا موســيبةت ذى يـ َـن بــؤ مــة ئافرانديــن داكــو بـرا مرؤظــي ل وي ئــةرىكَ
ـى ئــةم ذ بـ َو وي هاتينــة ئافرانــدن ،دا ذ ب َيئاطةهــي و خافلةتــا خــوة هشــياربيت و
مــةزن به َيــت يـ َ
ـةداري لســةر
ذى بكــةت ،و هـ َ
ـى خــوة بكــةت و داخــوازا ذيَربنــا طؤنةهــان َ
براوةســتيت ،و بـرا خودايـ َ
()
ـيي بك َيشــيت ،و بــؤ خــوة بخـ َـر
بهذمييــت .
َ
َ
وي نةخوةشـ َ
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ـياني
خـ َ
ـودى ض َيكــةر و ئافرانــدةرآ هةمــي تشــتانة و ئــةو خــودا َىن هةمــي تشــتانة ،كا ضاوا وي ب شـ َ
خــوة ئــةظ ض َيكرييــة يـ َـن ض َيكريــن ،هةروةســا وي ب حيكمةتــا خــوة ذى ئــةو ض َيكرينــة ،ضونــي
ـةوى هنــدةك تشــتان لــدور ظــان طيانــةوةر و م َيشــةوةران دزانيــت كــو
ـى زانايــة ،ئـ َ
ئــةو كاربنةجهـ َ
ـودى نيشــا مــة داي ،طةلــةك يــا ك َيــم و الوازة،
ئــةم نزانــن؛ ذبةركــو زانــن و مةعريفةتــا مــة ،ئــةوا خـ َ
ـودى ،ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى؛ خودايــآ مــةزن كــةرةم دكــةتَ [ :و َمــا
بةرامبــةر زانــن و حيكمةتــا خـ َ
ـم ِم ـ َن الْ ِعلْـ ِـم إِ َّل َقلِيـ ًـا] [اإلرساء ،]85 :ئانكــو(( :و تشــتةكآ ك َيــم َيت نةبيــت ذ زانينــآ ضــو بــؤ
أُوتِي ُتـ ْ
هــةوة و هةمــي مرؤظــان نةهاتييــة دان)) ،ئةظجــا ئــةم نةشــ َيني وان هةمــي حيكمةتــان بزانــن
ـودى ذبــةر وان ئــةظ طيانــةوةرة ض َيكريــن ،و ذ حيكمةتــان د ئافراندنــا ظــان ض َيكرييــان دا:
يـ َـن خـ َ
ـودى و ِريَظةبرنــا وي دا بــؤ ض َيكريـ َـن خــوة،
ـي يــة د ئافراندنــا خـ َ
ـي و ِريَــك و ث َيكيـ َ
دياربوونــا جوانيـ َ
ـودى
ـى هةميــان ددةت ،هةروةســا خـ َ
ظ َيجــا د ســةر هنـ َ
ـدى رِا كــو ئــةو طةلةكــن ذىَ ،ىل ئــةو رِزقـ َ
ـى طيانــةوةرةك يــان م َيشــةوةرةك زيانــةكآ
مرؤظــان تــؤيش هنــدةك ذ وان ض َيكرييــان دكــةت ،و يـ َ
مرؤظــي وان دكوذيــت دياردبيــت ،هةروةســا
خــر َى بــؤ دنظيســيت ،و ويَرةكيــا ئــةو
بطةهينتــآ؛ َ
َ
ـةرى
الوازيــا مرؤظــي و َىب دةســتهةالتييا وي ذى دياردبيــت ،د ئ َيشــان و نةخوةشــبوونا وي دا ،ذ ئةطـ َ
ض َيكرييــةىكَ ب قةبــارةي ظــة طةلــةكآ ذ وي بضويــك تــر ،هةروةســا دبيــت ب ِريَــكا نــؤذداري و
يــن وةيك وي
(تةجريبــى) ديارببيــت :كــو هنــدةك
ســةربؤرآ
دةرمانــن طيايــي ذ ذةهــرا مــاري و َ
َ
َ
دئيننــة دةر ،كا ضــاوا مــار ذى مشــكآ بيســتاين دخــوةت؛ ئــةو مشــكآ بةرهةمـ َـن كشــتؤكايل ذنــاظ
دبــةت ،هةروةســا طةلــةك ذ ظــان طيانةوةريَــن ب زيــان؛ دبنــة خــوارن بــؤ طيانةوةريَــن مفــادار
يــن خوةمــايل وةىك (ح َيشــر ،ض َيــل ،ثــةز ،هتــد)...؛ ئــةو طيانةوةريَــن زنجــرةكآ ث َيكدئينــن ذ وآ
َ
هةظســةنطييا د رسؤشــتي دا هــةي ،و وآ ذينطةهــا خــودآ ب جوانرتيــن ش ـ َيوة ض َيكــري().
بۆچی پێدڤی ه ئهز ب شهڤ و ڕۆژ پێنج نڤێژان بكهم؟
خــودى لســةر مــة فــةرز كريــن؛ ئــةو هةمــا ِريَكةكــة بــؤ ثاقذكرنــا نةفســا
عيبادةتــن
ئــةو
َ
َ
بــاوةرداري و بلندبوونــا رؤحــا وي ،د ســةر وآ زةحمــةيت و مانديبوونــا كيَــم يــا مــرؤظ ب كرنــا وانظــة
دبــةت ،بةرامبــةري وآ خـ َـرا مــرؤظ ثشــتي ئةنجامدانــا وان بدةســتظة دئينيــت() ،و ذبةركــو نظيَــذ ذ
ـكي ثةرســن
خواندنــا قؤرئانــآ و زكــر و دوعايــان ثيَكدهيَــت ،و ئــةو ب باشــرين ش ـيَوة هةمــي ثشـ َ
و (عبوديةتــآ) دنــاظ خــوةدا هةلدطريــت؛ ذبــةر هنــدآ ئــةو باشــرة ذ قؤرئــان خودانــآ و زكــري و
دوعاكرنــآ ،ئةطــةر ئــةو بتنــآ بــن ،ذبــةر كومظةكرنــا ظــان هةميــان د طــةل (عبودييةتــا) هةمــي
ئةندامـ َـن دي يـ َـن لــةيش().
يــن د طــةل خــودآ دا ،هــةر
بــاوةردار ب نظ َي َ
ــذى كةيفخــوةش دبــن؛ ضونــي وي دةمــي ئــةو َ
ـودى دكــةن؛ ئــةو ذى دآ بةرســظا وان دةت ،ئــةم
تشــتآ ئــةو هيظــي دكــةن بــؤ خــوة دوعــا ذ خـ َ
ـذى دكةيــن؛ ضونــي خــودآ فةرمانــا ملــة كــري ئــةم بكةيــن ،و هــةردةم ئــةم حــةز دكةيــن وي
نظ َيـ َ
ـودى د ثةريَســن؛ ضونــي ئــةو ئافرانــدةر و
ـودى فةرمــان ملــة كــري ئةنجــام بدةيــن ،ئــةم خـ َ
كاري خـ َ
َ
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ـى ذ هــةذى ثةرســتنآ يــة ،ذبــةر وان نيعمــةت و دانـ َـن وي دايــة مــة
رِزقــدةرآ مةيــة ،و ضونــي ئــةو يـ َ
ـت اللَّـ ِه َل تُ ْح ُصو َهــا] [النحــل:
يـ َـن كــو ناه َينــة هةذمارتــن ،خــودآ كــةرةم دكــةتَ [ :وإِنْ تَ ُعــدُّ وا نِ ْع َمـ َ
 ،]18ئانكــو(( :و ئةطــةر هويــن ل َيبطةريـ َـن دا قةنجيـ َـن خــودآ لســةر خــوة بهةذمـ َـرن ،هويــن نةشـ َـن
وان بهةذمـ َـرن هنــدي هنــد ئــةو طةلةكــن)) ،ئــةظ عيبــادة َىت ئــةم ئةنجــام ددةيــن؛ ئــةو هةمــا
ـى مــةزن ،و دانث َيدانــة ب ث َيدظياتيــا مــة ب وي،
دةربرينةكــة ذ حةزذيَكــرن و سوثاســيا مــة بــؤ خودايـ َ
داكــو ســامةتيا مــة بــؤ مــة بثاريَزيــت ،و مــة بــؤ كاريَــن بــاش ســةرب َيخيت و هةمــي خرابيــان ذ مــة
ـى زةنطــن و َىب مننةتــة
دويرب َيخيــت ،و خـ َ
ـودى ض ث َيدظــي ب عيبادةتــآ مــة نينــة؛ ضونــي ئــةو يـ َ
ـودى فةرمانــا
ـى وي ت َيــدا نينــة ،ظ َيجــا عيبــادةت هنــدةك تشــن خـ َ
ذ مــة و كرياريَــن مــة ،و ض مفايـ َ
ـةرى
كرنــا وان يــا ملــة كــري ،يــا ذ مــة ظيــاي ئــةم عيبادةتــآ وي بكةيــن ،لدويــظ وآ ِريَـ َ
ى يــا ث َيغةمبـ َ
وي موحةممــةد َ ىث هــايت ،و ئةظةيــة رِامانــا هــةردوو شــةهدةدانا ،ئانكــو :ئــةم عيبادةتــآ خــودآ
خــودى ،هةروةســا ئــةظ ثةرســتنة ِريَكةكــن ئــةم َىث
غةمبــةرى
بكةيــن لدويــظ ِريَــك و ِريَبــازا ث َي
َ
َ
ـودى
خييَــن مــةزن ،ئةويَــن دبنــة ئةطــةرةك بــؤ ضوونــا مــة بــؤ بةحةشــتآ ،حيكمةتــا خـ َ
بطةهينــة َ
كــةىس ،ذبــةر ظــآ ذى؛ هنديكــة
خــران نادةتــة
وةســا يــا ض َيبــووي و حةزكــري كــو َىب كريــار ض َ
َ
ـودي يــة  -ئــةو ذى يــا طرانبهايــة  ، -و ث َيدظــي ب بهايــةىكَ مــةزن هةيــة  -كــو
ـي خـ َ
بةحةشــتة ،متايـ َ
()
ـودى و ثةرســتنا وييــة . -
ئــةو ذى طوهداريكرنــا خـ َ
من د نڤێژا خوهدا دوعاكرن كو بلهز مهزن ببم؛ لێ خودێ بهرسڤا من نهدا؟
ـى هنــدةك تــؤرة و ئادابـ َـن هةيــن؛ ثيَدظيــة بهيَنــة بةرضــاظ وةرطرتــن ،و ذ تورةيـ َـن دوعايــآ:
دوعايـ َ
خــودى دانــاي دا ئــةظ جيهانــة
يــن
َ
دوعاكــةر ِريَ َ
ــزى ل وان بناخــة و ِريَبــاز و ياســايان بطريــتَ ،
يــي وي
خــودى دكةيــن ،و ئــةو ذى وي
َىث بريَظــة بضيــت ،و ئــةم دوعــا ذ
َ
تشــتي بــاش دكــةت َ
َ
ى بــدةت تــؤ لســةر ِريَــكا
ـوازى ذ بــا َىب خــوة بكــةي ِريَ ـ َ
بــؤ مــة هةلبــذاريت ،ظيَجــا دبيــت تــؤ داخـ َ
ىل بهــاذؤيَ ،ىل ئــةو رازي نةبيــت ،ئةظــةذى ضونــي ئــةو حــةز ذتــة دكــةت و
ترؤمبيَــان ،ثايســك َ
ـودى لســةر مــة ئةظةيــة
دبينيــت قةبويلنةكرنــا داخــوازا تــة بــؤ تــة باشــرة ،و ذ كــةرةم و قةنجيــا خـ َ
ـودى بةرســظا دوعايـ َـن مــة بــدةت و بينيتــة جــه .يــا
يس رِةوشـ َـن بــؤ هةيــن؛ يــا ئيَـىَ :خـ َ
دوعايـ َـن مــة َ
ـى؛ موســيبةتةكآ يــان تشــتةكآ خـراب لســةر مــة رِاكــةت ،كــو دا بســةرآ
َ
دووى :خــودآ ذبــةر وآ دوعايـ َ
يي :خــودآ دآ بــؤ مــة رِاكــةت بــؤ رِؤذا قيامةتــآ؛ داكــو ل بةحةشــتآ يــا ذ وآ باشــر
مــة هيَــت .يــا سـيَ َ
()
بدةســت مةظــة بهيَــت .
بۆچی ئهز ژی وهكی ههڤاال خوه یا جوان نینم؟
ـي ئافرانــدي و وي شـ َيوةىكَ تايبــةت ب خوةظــة هةيــة ،و هةمــي
ضونــي هــةر ئ َيــك ذ مــة خـ َ
ـودى يـ َ
ـى مــةزن و بلنــد كــةرةم دكــةت[ :لَ َقــدْ َخلَ ْق َنــا ْ ِ
الن َْســانَ
ض َيكرنـ َـن خـ َ
ـودى د جوانــن ،هــةروةيك خودايـ َ
ِف أَ ْح َســنِ تَ ْقوِيـ ٍـم] [التــن ،]4 :ئانكــو(( :ب راســتي مــة مــرؤظ د باشــرين رِةنــط دا ئافراندييــة))،
ـودى لســةر شـ َيوةكآ طةلــةك
ـةوى خـ َ
ـي جودايــة ،ئـ َ
ـي دي يـ َ
ظ َيجــا هــةر كةســةك ب ض َيكرنــا خــوة ذ يـ َ
ـى هوســا نةبيــت ،ث َيدظيــة
جــوان ض َيكــري؛ ث َيدظيــة لســةر وي ئــةو ثــر سوثاســيا خــودآ بكــةت ،و يـ َ
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ـةداري دك َيشــيت،
ـى هـ
َ
ـيي دكــةت و يـ َ
ـى سوثاسـ َ
ـى رازي بيــت و ظــى تشــتي قةبويــل بكــةت ،و يـ َ
يـ َ
()
ـودى .
هةميــان ثلــة و دةرةجـ َـن مــةزن هةنــة لــدةظ خـ َ
ئهگهر ژ ڕاستا خودێ حهز ژمه دكهت؛ پا بۆچی هندهك ڕۆیدانێن خراب و نهخوهش دهێن ه
سهرێ مه؟
ـودى
ـى خ ـراب جــودا بكــةت ،و بةلــي خـ َ
ـى بــاش ذ يـ َ
خــودآ مــة تاقيدكــةت؛ دا قةنجيكــةري و يـ َ
ـودى
ـودى بيــت ،و خـ َ
ـى ن َيزيــي خـ َ
مرؤظــي تاقيبكــةت؛ دا بــةرةظ خــودآ ظــة بضيــت و بــةردةوام يـ َ
ـتظيي خــوة تاقيدكــةت ،دا وان ثاقذبكــةت و ثلةيـ َـن وان بلنــد بكــةت ،و دا ببنــة ضاظل َيكــري
خوةشـ َ
ظــى
كةســن دي ذى
كةســن دي ،هةتاكــو
بــؤ
َ
َ
َ
هــةدارى بك َيشــن و ضــاظ ل وان بكــةن ،ذبــةر َ
()
ـدى ذى ث َيغةمبــةر  دب َيذيــت« :أشــد النــاس بــاء األنبيــاء ،ثــم األمثــل فاألمثــل»  ،ئانكــو:
ضةنـ َ
ـي ذ هةميــان ثــر تــؤيش بــةلَ و موســيبةتان دبــن؛ ث َيغةمبــةرن ،ثــايش يـ َـن دبــن وان دا و ثــايش
((يـ َ
ـي
يـ َـن دبــن وان دا)) ،ظ َيجــا َ
ـى وي يـ َ
ـي مرؤظــي؛ مرؤظــي تاقيكــةت ،ئةطــةر دينـ َ
دي ل تةمــةت دينـ َ
ـةل و موســيبةتآ لســةر شــدينيت ،ذبــةر ظــآ ضةنــدآ ذى خــودآ ث َيغةمبــةر
دى بـ َ
به َيــز و موكــوم بيــتَ ،
تــؤيش هنــدةك بةلَ يـ َـن مــةزن كــرن ،هنــدةك ذ وان هاتنــة كؤشــن ،هندةكـ َـن دي هاتنــة ئةزيــةت
ـةرى
دان ،و هةبووينــة نةســاخييا وان لســةر د ِريَــذ بوويــة؛ وةيك ئةيــوويب  -ســاظ َىل بــن  ، -و ث َيغةمبـ َ
مــة ذى  ل مةككةهــآ و مةدينــآ ذى طةلــةك ئةزيــةت و نةخــوةيش ديتيــة ،د ســةر ظــآ ضةنــدآ
ـي :نةخــوةيش و ئةزيــةت ب ســةرآ خــودان بــاوةري و
ـى هةميـ َ
رِا؛ وي هــةدار ك َيشــا  ،مــةرةم ذ ظـ َ
()
تةقــواداران دهـ َـن ،ظ َيجــا لدويــظ تةقــوا و باوةرييــا وان  ،ثشــتي هنطــي ث َيدظيــة د نةفســا زارؤيك دا
دي ب ِريَــك و ث َيــي كــةت،
دى كــةت ،و تشــتآ كــر ذي َ
به َيتــة بنةجــه كــرن كــو :تشــتآ خــودآ بظ َيــت َ
و ثرســيار ذ خــودآ ناه َيتةكــرن كا بــؤيض فــان كار كــر؛ ضونــي ئــةو زاناتريــن زانايــة.
ـؤازيي ل هــةر
ئةظــة ئــةو ثســيار بــوون يـ َـن ذ هةميــان ثــر ده َينــة دووبارةكــرن ،ئــةم ذى ث َيشـ َ
ثرســيارةكا دي دكةيــن ،يــان ث َيشــنياركرنا منوونــةكا دي يــا باشــر بــؤ بةرســظدانآ ،ب ِريَــكا ظــي
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