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پـــەرتووکـا تـور و رەوشتــان
اَّلل او ار ُس ِ ِ
* اَي َأُّيه اا ذ ِاَّل اين أ امنُوا ال تُقا ِد ُموا ب ا ن اْي يادا ِي ذ ِ
اَّلل ا َِسي ٌع عا ِل ٌي*
اَّلل ا ذن ذ ا
وِل اوات ذ ُقوا ذ ا
ِ

ب نِســـــــ ِم ِ
هللا الرمحن ذالر ِ
حي
امحلدهلل و الصالة و السالم عىل رسول هللا,
اللهم ال عمل لنا اال ما علمتنا انك أنت العلي احلكي,
اللهم علمنا ما ينفعنا ,و أنفعنا مبا علمتنا ,و زدان علامً انفع ًا.

"و ما توفيقي اال ابهلل"
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کـورتیا پــەرتووکێ:
ژ وان اکرێن روژانە ئەم دکەین خوارن و ڤەخارن و نڤسنت و ئاخفنت و
رێڤەچوونە ،ژبەر هندێ مە چەندین خال دایرەکرینە دەرابرەی ڤان اکران و
دایرەکران چەندین رەوش تان ل دویڤ قورئاێن و سوننەات پێغەمبەری ﷺ
و ژ وان ژی:
_تور و رەوش تێن خوارن و ڤەخارێن.
_تور و رەوش تێن نڤسنت و هش یاربووێن.
_تور و رەوش تێن ئاخفتێن.
_تور و رەوش تێن رێڤە چووێن.

نڤیسنی :سیپەل قامس مزیری
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"تـــور و رەوشتـێـن خـوارن و ڤـەخارێن"
﴿ اَي َأُّيه اا ذ ِاَّل اين أ امنُوا ُ ُُكوا ِم نن اط ِي اب ِ
نُت ا ذَي ُه
ات اما ار از نقنا ُ ناُك او ناش ُك ُروا ِ ذ َِّلل ِا نن ُك ُ ِن
ون﴾ (سورة البقرة)172 :
تا نع ُبدُ ا
ئانکو( :گەیل خودان ابوەران ژ وێ حەاللێ مە بـ رزێق هەوە کری خبون،
و شوکرا خودێ بکەن ،ئەگەر (راست) هوین وی بـ تێن د پەرێسن)
*چەندین خـاڵ ژ رەوش تێن خوارێن و ڤەخوارێن:
_خـواران حەالل :پێتڤییە ئەو خواران دهێتە خوارن ای حەالل بت و هەر
دیسان بـ حەالیل بـ دەست خو ئێخست بت،
اَّلل احال ًال اطيِب ًا او ناش ُك ُرو نا ِن نع ام ات ِ
اَّلل ان
خودێ دبێژیت( :فا ُ ُُكو نا ِم ذما ار ازقا ُ ُُك ُ
ِ
ون ) (سورة النحل)114 :
نُت ا ذَي ُه تا نع ُبدُ ا
ُك ُ ِن
ئانکو( :ڤێجا هوین (گەیل مروڤان) ژ وی رزێق خودێ داییە هەوە بـ دروس یت
(بـ حەالیل) و پاقژی خبون ،و شوکرا نیعمەات خودێ بکەن ئەگەر هوین راست
وی بـ تێن د پەرێسن)
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_شویشتنا دەس تان ژ بەری خوارێن:
ای ئاشکەرایە کو پێرتای جاران ئەگەرێ هندە نەساخییان ژ نە شویشتنا دەس تانە
ژ بەری خوارێن ،ژبەر هندێ پێتڤییە ژبەری ئامادە یب لسەر خوارێن دەس تێن
خو بشوو.
_خوارێن دەس تپێبکە بـ گوتنا (بـــــسم هللا الرمحن الرحمی) ،و ئەگەر تە لـ
دەسپێکێ ژبریکر دێ بێژی (بــــــسم هللا یف اوەل و آخرە):
ژ عائیشاێی خودێ ژێ رازی بت گوت :پێغەمبەری ﷺ گوت :ئەگەر ئێک
ژ هەوە خوار بال انڤێ خوداێی مەزن بینت ،و ئەگەر ژبریکر انڤێ خوداێی
مەزن لـ دەسپێاک وێ بینت بال بێژیت :بـ انڤێ خودێ ئەز پێشی و دوماهێی
دخۆم.
هەر دیسان ژ ئومەێی کورێ مەخشی ێی سەحایب خودێ ژێ رازی بت
گوت :پێغەمبەر ﷺ ێی روینش یت بوو و زەالمەیک خوارن د خوار ،انڤێ
خودێ نە ئینا هەات ژ پارییەیک پێڤەتر ژ خواران وی نەمای ،دەمێ بلندکرییە
دەڤێ خو گوت :بـ انڤێ خودێ لـ دەسپێک و دوماهیاک،
ئینا پێغەمبەری ﷺ کرە کەین پایش گوت :شەیتاین بەردەوام دگەل دخوار،
بەلێ دەمێ انڤێ خودێ ئینای دلێ خۆ راکر.
و ژ عائیشاێی خودێ ژێ رازی بت گوت :پێغەمبەرێ خودێ ﷺ دگەل
شەش هەڤالێن خو خوارن دخوار ،کوچەرە عەرەبەک هات بـ دوو پارییان
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ئەو خوارن خوار ،پێغەمبەری ﷺ گوت :بـ راس یت ئەگەر وی انڤێ خودێ
ئینااب دا تێرا هەوە کەت.
_خوارن بـ دەس ێت راس ێت:
ژ عومەری خودێ ژێ رازی بت گوت :پێغەمبەری ﷺ گوتە من :انڤێ
خودێ بینە (ئانکو بێژە :بـــــسم هللا الرمحن الرحمی) و بـ دەس ێت خوێی راس ێت
خبو ،و ژ بەرواک خو خبو.
و خوارن بـ دەس ێت راس ێت دێ ش ێیی پێرت زال یب لسەر خوارێن ،کو انهێلت
گەەلک ژێ بـ رێژیت این بکەڤت ،و وەسا گەەلک خوارن ژی انهێتە
دەراشنت.
هەر دیسان ژ سەەلمەێی کورێ ئەکوەعی خودێ ژێ رازی بت گوت:
زەالمەیک بـ دەس ێت چەپیێ لـ دەڤ پێغەمبەری ﷺ د خوار ،گوێت :بـ دەس ێت
راس ێت خبو ،وی گوت :ئەز نەش ێم،
پێغەمبەری ﷺ گوێت :نەشییان تە بگریت.
مەزانتێی پێڤەتر ئەو نەدا پاش ،پش یت هنگێ دەس ێت خو بلند نەکرەڤە دەڤێ
خو.
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_روینش یت خوارێن خبو:
ژبەر فەرموودەای پێغەمبەری ﷺ دەما ئەنەس خودێ ژێ رازی بیت گویت:
پێغەمبەری ﷺ نەهییا کری زەالم ژ پییا ڤە ئاڤێ ڤەخوت،
قەاتدەی گوت :مە گوتە ئەنەیس ،پا خوارن؟
گوت :ئەو خرابرتە این پیسرتە.
و هەر ژ ئەنەیس خودێ ژێ رازی بت گوت :من پێغەمبەرێ خودێ ﷺ
دیت ێی روینش یت و چامیاک خو کربوو و قەسپ د خوارن.
_خواران پاریێن چبوویک و خوارن ژ بەرواک خو:
خواران پارێی چبوویک و نە ەلزکرن د خوارێن دا دبت بـ رێژەاک گەەلک کێمرت
توشەی هنگاڤتنا خوارێن یب و هەر دیسان بو ساخەلمییێ ابشرتە خوارن
پێرت دهێتە هەرسکرن هندی پاری این خوارن پێرت هبێتە هێران ب دداان،
و ژ رەوش تێن جوان و بەرز و دیسان بەرەکەتە ژی ژ بەرواک خو خوارێن
خبوی،
ژ عومەرێ کورێ ئەیب سەەلمە خودێ ژی رازی بت گوت :ئەز جەحێلوک
بووم و لـ دەڤ پێغەمبەرێ خودێ بووم ﷺ ،دەس ێت من لـ دوور س ێنیکێ
د زڤری ،ئینا پێغەمبەری ﷺ گوت :ای جەحێلوک انڤێ خوداێی مەزن بینە،
و بـ دەس ێت خو ێی راس ێت خبو ،و ژ بەرواک خو خبۆ.
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هەر دیسان ژ ئنب عەابیس خودێ ژ هەردوواین رازی بت ژ پێغەمبەری
ﷺ گوت :بەرەکەت د نیڤەاک خوارێن دا دهێتە خوارێ ،ڤێجا ژ رەخێن
وێ خبۆن و ژ نیڤەاک وێ نەخۆن.
_ئەگەر خوارن ای بـ دلێ تە نەبوو چ کێامسییا ژی نە دەرئێخە:
ژ ئەیب هورەیرە خودێ ژێ رازی بت گوت :پێغەمبەری ﷺ چ خوارن چو
جار کێامیس نەداانیە ،ئەگەر دلێ وی چوابێی د خوار و ئەگەر نەڤیااب د هێال.
چونکێ کێامیس داانن د خوارێن دا کێامسییە د داان خودێ دا ،و هەر تش تەکێ
ژ دەف خودێ دهێتە دان و ژ حەاللێ بت ێی ێب کامیسییە،
و دبت ئەڤا تو بـ کامییس بداین غەیری تە حەس ژێ بکەت.
_نە بەرێخوداان وان کەسان یێن ئامادە لسەر خوارێن:
لـ دەمێ خوارێن بەرێخوداان وان کەسان نەکە یێن دگەل تەدا ئامادە د خوارێن
دا ،ژبەرکو دبت ژ ئەگەرێ شەرمێ خوارێن بەس بکەن ژبەری تێر بنب.
_انڤنجیایت د خوارن و ڤەخارێن دا:
ژ کەرمیەێی میقدامێ کورێ مەعدی یەکریب خودێ ژێ رازی بت گوت :من
گوهـ لـ پێغەمبەرێ خودێ بوو ﷺ دگوت :مروڤی ئامانەک پر نەکریە خرابرت
ژ زکێ خو ،چەند پارییەک بەیس مروڤینە پش تا خو پیێ رابگرت ،ئەگەر هەر
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دێ ژ وان پارییان بورت ،بال س ێک بو خواران وی بت ،و س ێک بو
ڤەخواران وی ،و س ێک بو بێهنا وی.
و ای ئاشکەرایە کو گەەلک خوارن دبتە ئەگەرا الوازکرن و نساخ کران ەلیش و
هەر دیسان زێدەبووان غازاات د ەلشێ دا و تەنگ بووان نەفەسێ ،و ئەڤەژی
دبنە ئەگەرا الوازکران هزر و بریا ،و د ئەجنام دا ێب خریەیت و خەو و کسالین
دلەف مروڤی پەیدا دبت.
و ئەگەر هات و مروڤی زێدە ژای پێتڤی خوار هاتن وچووێن بکە چونکێ
هاتن وچوون ژ وێ خواران زێدە د سوژیت و انهێلت.
و هەاتکو قورئاێن ژی لـ سورەات فرقان دا ئاماژە بـ انڤنجێی دایە کو ئێک ژ
سالوخەتێن کەسێن چاک ئەوە د انڤنجی بن دەما دبێژت:
ُْسفُوا اول ا نم ي ا نق ُ ُُتوا او اَك ان ب ا ن اْي اذَٰ ِ ا
ِل قا اوا ًما) (سورة الفرقان)67 :
( او ذ ِاَّل اين ا اذا َأن اف ُقوا ل ا نم ي ن ِ
ِ
ئانکو( :و ئەوێن وەخێت مایل د مەزێخن ,نە دەرێژێی دکەن و نە چرويکيێ
دکەن ,و ئەو دانڤبەرا ڤان هەردوو سالوخەاتن دا د انڤنجينە)
هەر چەندە ئایەت نە گرێدای خوارێن بوو بەلێ خودێ ئێک ژ س یفاتنی
کەسێن چاک کرە (انڤنجیایت) ،ئانکو انڤنجی بن د هەر تش ێت دا.
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_دەرێژێی د خوارێن دا نەکە:
ْسفُو نأ )
ارشبُو نا او اال ت ُ ن ِ
وەیک خودێ د قورئاێن دا دایرکری ( :او ُ ُُكو نا او ا

(سورة

الاعراف)31 :

ئانکو( :و خبون و ڤەخون و دەرێژێی نەکەن)و ژ بەری خوارێن بەس بکەی
ئەوا مایە د ئاماین دا هەمییەکێ خبو هەر دیسان ئەوا دکەڤیت ژی راکە و
خبو ژبەر فەرموودەای پێغەمبەری ﷺ،
دەما گویت :ئەگەر پارێی ئێک ژ هەوە کەفت بال راکەت و بال ئەو پیساتییا
پێڤە پاقژ کەت و راکەت و بال خبوت و بال بو شەیتاین نەهێلت و بال
دەس ێت خو ب کەفیکێ پاقژ نەکەت هەات تلێن خو نە ئالیست بـ راس یت ئەو
نوزانت اک بەرەکەت د کژی خواران وی دایە.
ئانکو انبت خوارن هبێتە پوچی کرن هەاتکو ئەوا بـ تلێن مەژی ڤەمای دڤێت
هبێتە ئالیسنت ،ژ ڤێرێ دهێتە دزاننی ئەو دایردا ئەڤرو بەربەالڤ دانڤ مەدا
ای خەەلتە دەما س ینیکێ تژی گرارێ دهێلنە تێدا و بەس دکەن این گرار
مبینتە بـ کەچاکن ڤە این ماان هەر خوارنەکێ مبینتە د ئاماین دا این بێژین دەما
دچینە مێهڤانداریەکێ چەندەکێ ژ ڤەخوارێن این خوارنەکێ دهێلینە د ئاماین
دا بـ مەرەما شەرمێ و ئصولێ و ئەڤەژی ای خەەلتە.
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_نە زڤراندان پاری ژ دەڤێ خو بو س ینیکێ ڤە:
ئانکو ئەگەر تە پارییەک خوار این برە د دەڤێ خودا ژ دەڤێ خو نەزڤرینەڤە
بو انڤ س ینیکێ تش تەکێ پاقژ نینە دبت ببتە هجیێ نەخوش ێی بو وان کەسێن
ئامادە لسەر خوارێن.
_زێدەکران دەس تان لسەر خوارێن:
ئانکو خوارن بـ کومی ،ژبەر هندێ ئەگەر تو تێبیین بکەی هەر چەندی خوارن
ای بـ بوشایت بت بـ اتمرتە و بەرەکەات وێ گەەلک زێدەترە،
ژ وەحش ێی کورێ حەریب خودێ ژێ رازی بت گوت :هەڤالێن پێغەمبەری
ﷺ گوتن :ای پێغەمبەرێ خودێ بـ راس یت ئەم د خوین و ئەم تێر انبنی؟
گوت :بەلکی هوین جودا جودا دخون ،گوتن :بەلێ،
گوت :خواران خۆ کوم کەن و انڤێ خودێ لێ بینن ،خودێ دێ بو هەوە
بەرەکەێت ئێخیێت.
و ژ ئەیب هورەیرە خودێ ژێ رازی بت گوت :پێغەمبەرێ خودێ ﷺ
گوت :خواران دوواین بەیس سێ اینە و خواران سێ این بەیس چوارانە.
هەر دیسان ژ جابری خودێ ژێ رازی بت گوت :پێغەمبەری ﷺ گوت:
خواران ئێکی تێرا دوواین دکەت و خواران دوواین تێرا چوارا دکەت و خواران
چاران تێرا هەش تان دکەت.
10

_سوپایس کران خودای پش یت بەسکرێن:
ژ ئەیب ئومامەی خودێ ژێ رازی بت گوت :دەمێ خواران پێغەمبەری ﷺ
دهاتە راکرن دگوت :سوپایس هەمی بو خودێ سوپاسییەاک زێدە و ای پاک و
پاقژ (ژ رومیەتێی و ژهەر کێامسییەکێ) و ای بـ بەرەکەت و زێدەیی ،کەس
هەوجەییا وی انقەتینت (چونکێ ئەو ،ئەو خودایە ێی هەمی هەوجە ،و
هەوجەییا هەمییان د قەتینت ،و هەوجەی کەسێ نە) و کەس ێی ژێ یب
منەت نینە ،خوداێی مە ،سوپایس و دوعا مە وەرگرە.
_شویشتنا دەس تان پش یت بەسکران خوارێن:
هەر دیسان پش یت خوارین ژی دەس تێن خو بشوو ژبەر ساخەلمییا مروڤی.
_خواران قەس پان جووت جووتە:
و ئەگەر خوراان قەس پان بت این هەر تش تەکێ وەک وێ ،بزاڤێ بکە بـ
ژمارێن اتک خبوی ژبەر فەرموودەای پێغەمبەری ﷺ دەما جەبەەلێی کورێ
سوخەمیە گوت :ساەلاک برسێ گەهش تە مە دگەل عبدهللا کورێ زوبەیری،
هندە قەسپ بوونە رزێق مە ،و ئنب معر خودێ ژ هەردوواین رازی بت د
بەر مەرا بوری و مە د خوارن ،گوت :نە جووت جووتە بـ راس یت پێغەمبەرێ
خودێ ﷺ نەهییا ژ جووت جووتە کری ،پایش گوت :ژ بیل زەالم
دەس تویرییا براێی خو بدەت.
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_ئەگەر ێی هەژار داخوازکریە انن خوارنەکێ داخوازا وی بەرسڤ بدە.
_ڤەخواران ئاڤێ بـ سێ فران:
ژ ئنب عەابیس خودێ ژ هەردوواین رازی بت گوت :پێغەمبەری ﷺ گوت:
ئاڤێ ئێک فڕ نەڤەخون وەک حێشرتێ ،بەلێ دوو فڕ سێ فڕ ڤەخون ،و
انڤێ خودێ بینن ئەگەر هەوە ڤەخوار ،و حەمدا خودێ بکەن ئەگەر هەوە
بەس کر.
و دیسان ژ ئەیب قەاتدە خودێ ژێ رازی بت گوت :پێغەمبەرێ خودێ ﷺ
نەهییا کری هبێن د ئاماین دا هبێتە هەلکێشان.
و بو ساخەلمییێ ژی ابشرتە ئاڤ بـ ئێک فر نەهێتە ڤەخوارن این بێژین بـ
سێ فران هبێتە ڤەخوارن.
_ڤەخواران ئاڤێ روینش یت:
هەر وەیک ژ بەری هنو مە دا دایرەکرن فەرموودا پێغەمبەری ﷺ
دەما ئەنەس خودێ ژێ رازی بیت گویت :پێغەمبەری ﷺ نەهییا کری زەالم
ژ پییا ڤە ئاڤێ ڤەخوت،
قەاتدەی گوت :مە گوتە ئەنەیس ،پا خوارن؟
گوت :ئەو خرابرتە این پیسرتە.
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و د ریوایەتەاک دی دا ای وی :پێغەمبەری ﷺ ژ ڤەخواران ژ پییان ڤە پاشڤە
بران کری.
_نە دروس تکران ڤەخواران ئاڤێ د ئامانێن زێر و زیڤی دا:
ژ حوزەیفەی خودێ ژێ رازی بت گوت :پێغەمبەری ﷺ نەهییا کری ژ
ئارمویشی و ژ کراسێ بەر و بەتەن ژ ئارمویشی و ڤەخوارێن بـ ئاماێن زێر و
زویڤی و گوت :ئـەو د دونیاێی دا بو وانن و د ئاخرەتێدا بو هەوەنە.
ژ ئوم سەەلمە خودێ ژی رازی بت گوت :پێغەمبەری ﷺ گوت :ئەوێ بـ
ئاماێن زیڤی ڤەخوت بـ راس یت ئەو ئاگرێ جەهنەمێ د هاڤێژیتە د زکێ خودا.
و د ریوایەتەاک موسلمی دا :بـ راس یت ێی بـ ئاماێن زێر و زیڤی خبوت این
ڤەخوت.
_ێی ئاڤێ د گێریت لـ دوماهییا هەمیان بال ڤەخوت:
ژ ئەیب قەاتدە خودێ ژێ رازی بت گوت :پێغەمبەرێ خودێ ﷺ گوت:
ئاڤگێر دوماهییا هەمییانە.
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"تــور و رەوشتـێن نڤستـن و هشیـاربووێن"
ار ﴾ ( سورة الروم)٢٣ :
﴿ َو ِم ْن َآ َای ِت ِە َمنَا ُم ُ ُْك ِابلل َّ ْی ِل اوالَّنذ ا ِ

ئانکو( :و ژ نیشانێن مەزانهی و دەس هتەالتدارییا وی نڤستنا هەوەیە د
شەڤ و روژان دا)
﴿ والنذ نو ام ُس ابااتً ﴾

( سورة الفرقان)٤٧ :

ئانکو ( :و مە نڤسنت بو هەوە ای کریە ڤەهەسییان (بو نەهێالان وێ
واس تییاان هوین د بزاڤا خو ای روژانەدا دبینن ،و جارەاکدی د زڤرنەڤە سەر
بزاڤا خو) )
*ژ وان رەوش تان:
_ژبەری بنڤی پێتڤییە حسااب نەفسا خو بکەی ژبەر وان اکرێن د روژێ دا
هاتینە کرن ،ئەگەر خێر بن دێ حەمدا خودێ کەی و ئەگەر اکرێن خەەلت
بن اس تغفارا بکێشە.
_بزاڤێ بکە زوی بنڤی چونکی پێغەمبەری ﷺ حەس ژ هندێ نەدکر ئێک
بنڤیت و هێژ نڤێژا عەیشا نەکری این گەەلک مبینت هش یار مبینت بـ
سوحبەتێن ێب مفا بو هندێ نەبت وەرگرتنا زانینەکێ این گوتنا خێرێ مبینتە
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هش یار ،و نڤستنا زوی گەەلک مفایێن خو هەنە و ژ وان هاریاکرە ژ بو
هش یاربووان نڤێژا سپێدێ ،و ژ بیل ڤێ هاریاکرە بو ەلشەکێ ساخەلم و
مێشکەکێ ساخەلم و گەەلکنی دیرت.
_ژبەری نڤستێن دەستنڤێژا خو بشوو ،ژ بەراێئ کورێ عازیب خودێ ژێ
رازی بت گوت :پێغەمبەری ﷺ گوتە من :ئەگەر تو چوویە سەر نڤینێن خو
دەستنڤێژێ بگرە ،دەستنڤێژا خو بو نڤێژێ ،پایش خو لسەر الێی خوێی
راس ێت درێژکە...
_ژ بەری چبییە لسەر هجیێ نڤستێن نڤینێن خو داقوتە سێ جار ،و ئەڤەژی
ئێک ژ اکرێن پێغەمبەری بوو ﷺ.
_لسەر زیک نە نڤە چونکێ یەعیشێ کورێ تەحفەێی غیفاری خودێ ژ
هەردوواین رازی بت گوت :ابێب من گوت :وەختەکێ ئەز لـ مزگەفێت لسەر
زکێ خو ێی نڤس یت بووم ،من زاین زەالمەک ێی من بـ پیێ خو د لڤلڤینت و
گوت :ئەڤە نڤستنەکە خودێ حەس ژێ انکەت،
گوت :من هۆ بەرێ خو داێی ئەو زەالم پێغەمبەرێ خودێ بوو ﷺ.
_بەری بنڤی دەرگەهان بگرە و روانهی و ئاگران بـ ڤەمرینە.
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_دەما خو درێژ دکەی خو لسەر الێی راس ێت درێژکە ،ژ بەراێئ کورێ عازیب
خودێ ژ هەردوواین رازی بت گوت :پێغەمبەر ﷺ دەما د چوو لسەر
نڤینێن خو لسەر تەنش تا راس ێت دنڤست و پایش دگوت" :اللهم َأ نسل ا نم ُت ن ا نف ِِس
ال ا ني اك ,او او ذ نَّج ُت او ن َِّجێي ,او َألن اجأْ ُت اظهن ِري ال ا ني اك ,اوفا ذوضن ُت َأ نم ِري ال ا ني اك؛ ار نغ اب ًة
ذِ
ِ ذ ِ
ِ
ن
ا
ا
ا
ن
ا
ِ
او ار نه اب ًة ال ني اك ,ال امل اجأَ اوال ام نن اجا م نن اك اال ال ني اك ,أ ام نن ُت ِبكتااب اِك ِاَّلي َأ نن ازل ات,
ِ ِ
ِ
ذ
ن
او ِبنا ِبي اِك ِاَّلي َأ نر اسل ات".
ئانکو( :ای خودێ من خو س پارتە تە و من خو تەسلمیی فەرماان تە کر و من
بەرێ دلێ خو و ئاراس تەای خو دا تە (این مەخسەدا من بـ پەرستنا من
توی) ،و من اکروابرێن خو بـ هیڤیا تەڤە هێالن ،و من پش تا خو بـ تە گەرم
کر راست کر ،د هیڤیێن دلوڤانییا تەدا و د ترسێن ئزیاای تەدا ،بـ راس یت زڤرین
و رەڤنی ژ تە نینە هەر بو دەف تە نەبت ،من ابوەری بـ وێ کتێبا تە ئینایە
خوارێ وبـ پێغەمبەرێ تە هناریت ئینا).
هەر دیسان ژ عائیشاێی خودێ ژێ رازی بت گوت :پێغەمبەرێ خودێ
ﷺ ایزدە رکعەت د شەڤێدا دکرن و دەمێ سپێدە دەردکەفت دوو رکعەتێن
سڤک دکرن و خو لسەر تەنش تا راس ێت درێژدکر ،هەات ابنگەڤان دهات
ئاگەهدار دکر خەلک یێن هاتنی.
و ژ حوزەیفەی خودێ ژی رازی بت گوت :پێغەمبەر ﷺ دەمێ دچو لسەر
نڤینێن خو دەس ێت خو دداان بن روێی خو و دگوتِ " :اب ن َِس اك اللذهُ ذم َأ ُم ُ
وت
او َأ نح ايا" ئانکو( :ای خودێ بـ تە ئەز دنڤم و رادمب)...
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_ئایەات (الکریس) و دوو ئایەتێن دوماهێی ژ سورەات بقرە خبوینە و خواندان
سورة (الاخالص ،الفلق ،الناس)،
پێغەمبەرێ خودێ ﷺ دەما د چوو لسەر نڤینێن خو هەر شەڤـ دەس تێن خو
کوم دکرن وپاش پف دکرە تێدا و سورة (الاخالص ،الفلق ،الناس) تێدا
دخواندن پایش هندی د شییا ەلشێ خو پیێ ڤەدمایل ،بـ سەر و چاڤێن خو
دەست پیێ دکر و الێی سینگی ژ ەلشێ خو ،ئەڤە سێ جاران دکر.
_خواندان چەندین زکر و دوعااین ژبەری نڤستێن:
"ابَسك{ }1ريب وضعت جنيب وبك أرفعە ,ان أمسكت نفِس فارمحها ,وان
أرسلهتا فاحفظها مبا حتفظ بە عبادك الصاحلْي"
ئانکو( :بـ انڤ تە خوداێی من (ئانکو بـ تە و بـ هارياکری و بـ هێزا تە) من
تەنش تا خو داان و بـ تە ئەز دێ راکەم ,ئەگەر تە ئەز مراندم و جاێن من
کێشا دلوڤانێی پێ ببە ,و ئەگەر تە بەردا و تە هێال بـ پارێزە بـ وێ َي تو
بەندەيێن خو يێن راس تاکر دپارێزی)
{ }١ئەگەر ئێک ژ هەوە چو سەر نڤیێن خو بال بـ لێڤاک ئزیارێ خو داقوتیت ،ئەو نوزانت چ کەتیە سەر،
پایش بال بێژت .....:تەمامیا حەدیسێ.

"اللهم اخلا نق ات نفِس وأنت توفذاها ِل مماهتا و ام نحياها ,ان أحييهتا فاحفظها وان
أمهتا فاغفر لها ,اللهم اين أسأِل العافية"
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ئانکو( :ئاخودێ تە نەفسا من ای دای و تو دێ مریین ،مرن و رابووان وێ د
دەس ێت تە دایە ،ئەگەر تە بەردا و تە هێال ب پارێزە ،وئەگەر تە مراند
گونەهێن وێ ژێببە ،ای خودێ ئەز داخوازا سالمەتێی ژ بەال و نەخوش یان ژ
تە دکەم.
"اللهم قين{ }١عذابك يوم تبعث عبادك"( ثالث مرات )
ئانکو( :ای خودێ من ژ ئزیاای ب پارێزە روژا تو بەندەیێن خو کوم دکەی.
(سێ جاران)
{ }١پێغەمبەرێ خودێ ﷺ دەمێ دڤییا خو درێژکەت دەس ێت خو دداان بن روێی خو پایش دگوت....تەمامیا
حەدیسێ.

"اب َِس اك اللهم أموت أحيا"
ئانکو( :ای خودێ ئەز ب تە دنڤم و رادمب.
"س بحان هللا ( ثال ًاث وثالثْي ) وامحلد هلل ( ثال ًاث وثالثْي )وهللا أكرب(أربع ًا
وثالثْي ) "
ئانکو 33( :جار خودی ژ کێم و َكسیيان پاک و پاقژ بکەن بێژن (س بحان
هللا) ,و  33جار شوکرا خودێ بکەن بێژن (امحلدهلل) ,و  3٤جار خودێ
مەزن بدانن بێژن (هللا اکرب).
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رب السموات الس بع,ورب العرش العظي,ربنا ورب لك يشء ,فالق
"اللهم ذ
احلب والنوى ,و ُمزنل التوراة واالجنيل والفرقان ,أعوذ بك من رش لك يشء
أنت أخ ٌذ بناصيتە,اللهم أنت الول فلیس قبكل يشء,وأنت الخر فلیس
بعدك يشء ,وأنت الظاهر فلیس فوقك يشء ,وأنت الباطن فلیس دونك
يشء ,اقض عنا ادلذ ني ان واغننا من الفقر"
ئانکو( :ای خودێ خوداێن حەفت ئاسامانن و خوداێن عەرشێ مەزن ،خوداێی
مە و خوداێی هەمی تش تان ،پەقینەرێ دندک و بەراکن (ئانکو توی دندک
و بەراکن کەر دکەی و بستیک و کزییکی ژێ دەردئێخی دا شنی بنب)،
ئینانەخارێ ئنجیل و تەورات و قورئاێن ،ئەز خو بـ تە دپارێزم ژ خرابییا
هەر تش تەکێ تە انڤچاڤکێن وان گرتنی(ئانکو هەمی تش تان) تو سەردەست
و زال و ئاشکرایی بـ زانینا خو ،کەس لسەر تە نینە ،و بـ ئاگەهی بـ ڤەشارتییان
و چو تشت لـ بەر تە بەرزە انبت ،دەینان لسەر من راکە ،و من ێب منەت
و زەنگنی بکە ژ هەژارێی،
" امحلد هلل اَّلي أطعمنا وسقاان وكفاان وأواان فُك ممن ال َكيف ِل وال مؤوي"
ئانکو( :حەمد و شوکر بو خودێ ،ئەوێ خوارن دایەمە ،و ئاڤـ دایەمە و
هەوجەیێن مە قەاتندین و هجیێ ئاکنجیبووێن دایەمە ،چەند هەنە نە کەس
هەیە هەوجەیێن وی بقەتیێن و نە کەس هەیە هجیێ ئاکنجیبووێن بدەێت.
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"اللهم عامل الغيب والشهادة ,فاطر السموات والرض ,رب لك يشء ومليكە
أشهد أن ال اِل اال أنت أعوذ بك من رش نفِس ,ومن رش الش يطان ورشكە
جره ایل مسمل"
سوءا أو أ ذ
وأن أقُتف عىل نفِس ً
ئانکو( :ای خودێ چێکەرێ ئەرد و ئاسامانن زاانێی هنێین و بەرچاڤان خودان
و سەروەرێ هەمی تش تان ،ئەز شادەێی ددەم چو خودایێن راست و
دروست و ژ هەژی نینن تو نەیب ،ئەز خو بـ تە دپارێزم ژ خرابییا شەیتاین
و تور و داڤکێن وی ،و ئەز خرابیەکێ د راس تا خودا بکەم این خرابێی
بگەهیمنە موسلامنەیک.
"اللهم َأ نسلا نم ُت ن ا نف ِِس ال ا ني اك ,او او ذ نَّج ُت او ن َِّجێي ,او َألن اجأْ ُت اظهن ِري ال ا ني اك ,اوفا ذوضن ُت
ِ
ِ
َأ نم ِري ال ا ني اك؛ ار نغ اب ًة او ار نه اب ًة ال ا ني اك ,اال املن اجأَ او اال امنن اجا ِمنن اك ا ذال ال ا ني اك ,أ امننتُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ذ
ذ
ن
ن
ِ
ِ
ا
َ
َ
ب
ِ
ِبكتااب اِك اَّلي أ نن ازل ات ,او نا ِبيِك اَّلي أ نر اسل ات".
ئانکو( :ای خودێ من خو س پارتە تە و من خو تەسلمیی فەرماان تە کر و من
بەرێ دلێ خو و ئاراس تەای خو دا تە (این مەخسەدا من بـ پەرستنا من
توی) ،و من اکروابرێن خو بـ هیڤیا تەڤە هێالن ،و من پش تا خو بـ تە گەرم
کر راست کر ،د هیڤیێن دلوڤانییا تەدا و د ترسێن ئزیاای تەدا ،بـ راس یت زڤرین
و رەڤنی ژ تە نینە هەر بو دەف تە نەبت ،من ابوەری بـ وێ کتێبا تە ئینایە
خوارێ وبـ پێغەمبەرێ تە هناریت ئینا).
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_و ئەگەر تە خو لسەر هجان وەرگێرا ڤی زکری بێژە:
الس ام او ِات اوا َل نر ِض او اما باینَّنا ُ اما الن اع ِز ُيز الن اغفذ ُار
"ال ا ا اِل اال ذ ُ
اَّلل الن اوا ِحدُ الن اقه ُذار ار هب ذ
ِ ِ
"
ئانکو( :چو پەرس یت یێن راست و دروست نینن خوداێی اتک و تەنییا و
سەردەست و دەس هتەالتدار لسەر هەمی تس تان نەبت،خوداێن ئەرد و
ئاسامانن و هندی د انڤبەرا واندا ،خوداێی سەردەست و گونەهـ ژێبەر.
_ئەگەر دل نەرەحەت و ترس یای ژ خەو هش یاربووێن ڤی زکری خبوینە:
ات ذ ِ
اَّلل التذا ذم ِ
" َأ ُعو ُذ ِب ا ُِك ام ِ
رش ِع ابا ِد ِه  ,او ِم نن ا اَه از ِات
ات ِم نن غاضا ِب ِە  ,او ِع اقا ِب ِە  ,او ا ِ
ذ
ون" .
الش ايا ِط ِْي او َأ نن ا نَي ُ ُ
ُض ا
ئانکو( :ئەز خو بـ پەیڤێن خودێ یێن تەمام و ێب کێامیس د پارێزم ژ کەراب
وی و زساای وی و ژ خرابییا بەندەیێن وی و ژ وەسواسا شەیتاانن کو دگەل
من دن)
_و ئەگەر تە خەونەک دیت دێ سێ جار تفکەیە رەخێ خو ێی چەپیێ و
سێ جار خو بـ خودێ بـ پارێزە ژ شەیتاین و ژ خرابییا تش ێت تە دییت ،و بو
کەسێ نەبێژە ئەو نەبت ێی تو حەس ژێ دکەی.
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_و ئەگەر ژ خەر هش یار بووی ڤان زکرا خبوینە:
"احل ا نمدُ هلل ا َِّلي أ نح اياان ب ا نعدا اما أ اماتاناا *وال ا ني ِە الن ا ُشور"

*

ئانکو( :حەمد و شوکە بو خودێ ئەوێ ئەن هش یارکرین ،پش یت ئەم نڤاندین
و زڤرین هەر بو دەف وییە.
*ئانکو :مران نە ای نیاس و ئەو ژی نڤستنە ،دبێژنە نڤستێن مران سڤک.
*زیندیکرن پش یت مرێن.

"احل ا نمدُ هلل ا َِّلي عاافا ِاين يف اج اس ِدي اور ذد عا ا ذَل ُر ِ
وِح ,و َأ ِذ ان يل ِب ِذ نكر ِه "
ئانکو( :حەمد و شوکر بو خودێ ،ئەوێ ئەز د ەلشێ من دا سالمەت کرمی،
و روحا من بو من زڤراندی ،و رێ دایە من زکرێ وی بکەم.
و هەر کەسێ بـ شەڤـ هش یاربوو و گوت:
رش ا
يك اِلُ ,ا ُِل امل ُ ن ُ
كل ا ُ
لك يش ٍء
وِل احل ا نمدُ وه اُو عىل ِ
"ال ا ا اِل االذ هللا و نحدا ُه ال ا ِ
حان هللا واحل ا نمدُ هلل وال اِل اال هللا وهللا أكرب وال احو ال وال ُقو اة اال
دير,س نب ا
قا ُ
ابهلل العَل العظي "مث دعا " :اللذهُ ذم ا نغ ِف نر يلُ ,غ ِف ار ِل " ,قال الوليد :أو قال :
جيب ِلُ ,فان قام فتوضأَ مث اصىل ُق ِبل ا نت اصالتُ ُە "
"دعا اس ُت ا
ئانکو( :بـ راس یت چو پەرس یت یێن راست و دروست نینن خودێ بـ تێن
نەبت ،و ێی ێب رشیک و ێب هەڤاەل ،و هەمی مولک و سەروەری و پەسن
و حەمد بو وینە ،و ئەو لسەر هەمی تش تان خودان ش یانە ،هەمی پەسن و
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شوکر بو خودێ ،و پایک و پاقژی بو خودێ بن ،و چو خودێ و پەرس یت
یێن راست و دروست نینن خودێ بـ تین نەبت ،و خودێ ێی مەزنە ،و چو
بزاڤـ و ش یان و چو هێز نینن بـ خودێ نەبن.
پایش بێژت :ای خودێ گونەهێن من ژێ ببە ،این ژی دوعا بکەت بەرسڤا
وی هاتە دان ،و ئەگەر دەستنڤێژ شویشت و نڤێژ کر نڤێژا وی هاتە
قەبویلکرن.
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"تور و رەوش تێن ئاخفتێن"
( او ُقولُوا ِللنذ ِ
اس ُح نس نًا) (سورة البقرة)83 :
ئانکو( :و ئاخفتنا خێرێ و شریین دگەل خەلکێ بکەن)
و ل گەەلک هجان خودێ بەحس لـ ئاخفتین کریە و گرنگی پیێ دایە چونکێ
وەیک هاتیە گوتن:
"مروڤ بـ ئەزماێن خو دشێت هبەش تەکێ این دوزەخەکێ بـ ئافرینیت"،
ژبەر هندێ ئەگەر هەر تە ئافراند بال هبەشت بیت،
و ژ وان خاالن ینی کو ئاخفتێن جوان و بـ خێرتر لێ دکەن این بێژین ژ
رەوش تێن ئاخفتێن:
_لـ دەسپێاک ئاخفتنا خو سالڤ بکە و ئیسالمێ اببەیت سالڤی ێی مەزن
کری ،وەیک د قورئاێن دا هایت:
( اَي َأُّيه اا ذ ِاَّل اين أ امنُوا ال ت ناد ُخلُوا بُ ُيواتً غا ن اْي بُ ُيو ِت ُ نُك اح ذَّت ت ا نس اتأْ ِن ُسوا اوت ُ اس ِل ُموا عا اىل
َأ نه ِلهاا) (سورە النور)٢٧ :
ئانکو( :گەیل ئەوێن هەوە ابوەری ئیناین ،نە چنە د چو خانیانڤە هەات ژبیل
خانیێن خو ،هەات هوین دەس توورێ وەرنەگرن و سالڤـ نەکەنە خودانێن وان
(کو بێژن"السالم علیُك" هبێمە ژوور؟ جارەکێ این سێ جار)،
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هەر دیسام د ڤی سورەێت دا ل ئایەات  ٦١دا هاتیە:
(فاا اذا اد اخلن ُُت بُ ُيواتً فا اس ِل ُموا عا اىل َأن ُف ِس ُ نُك ا ِحت ذي ًة ِم نن ِعن ِد ذ ِ
اَّلل ُم اب اار اك ًة اط ِي اب ًة )
ِ
ئانکو( :ئەگەر هوین چوونە د هندەک ماالنڤە ،سالڤ کەنە ئیک دوو بـ
سالڤا خودێ ای دلڤەکەر)،
ِيُت ِب ات ِح ذي ٍة فا احيهو نا ِبأَ نح اس ان ِم نَّناا َأ نو ُردهوهاا) (سورة النساء)86 :
( اوا اذا ُحي ُ
ِ
ئانکو( :هەر گاڤەَك سالڤـ لـ هەوە هاتە کرن ,هوين چێُت بەرسڤا وێ بدەن
َين ژی وەیک وێ ڤەگێرن)،
و د گەەلک فەرموودێن پێغەمبەری ژی دا ﷺ بەحس ل سالڤێ کریە و ژ
وان:
ژ ایب هورەيرە خودێ ژی رازی بیت گوت :پێغەمبەری ﷺ گوت :هوین
انچنە هبەش ێت هەات هوین ابوەرێی نە ئینن ،و هوین ابوەرێی انئینن هەات هوین
حەس ژ ئێک نەکەن ،ئەرێ ئەز تش تەیک نیشا هەوە نەدەم ئەگەر هوین
بکەن ،هوین حەس ژ ئیک بکەن؟ سالڤی د انڤبەرا ئیک دوو دا بەالڤ
بکەن.
و ئەنەس خودێ ژی رازی بت دەما لبەر زارواکن را دبوری سالڤ دکرێ
و گوت :پێغەمبەرێ خودێ ﷺ ئەڤە دکر.
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_ئاخفنت نەرم و حەلمی بە،
وەیک خودێ گوتیە پێغەمبەری ﷺ( :فا ِب اما ار ن امح ٍة ِم ان ذ ِ
نت لاهُ نم اول ا نو ُك ا
اَّلل ِل ا
نت
فا ًّظا غا ِليظا الن اقلن ِب االن افضه و نا ِم نن اح نو ِ ا
ِل) (ال_معران)1٥٩ :
ئانکو(( :هەی موحەممەد) ژبەر وێ دلوڤانییا خودێ بـ تە بری تو بو وان نەرم
بووی ،و ئەگەر تو مروڤەکێ هشکێ دلـ رەق ابی دا ژ دورێن تە ڤەرەڤن)،
و لـ هجەکێ دی دەما دبێژتە مویس(علیە السالم)( :فا ُقوال ا ُِل قا نوال ل ذ ِينًا) (طە:
)٤٤

ئانکو( :ڤێجا بـ ئاخفتنەَك نەرم دگەل بـ ئاخڤن) ،ئانکو دگەل فریعەوین،
هەردەم ئیسالمێ بـ ئاخفتنا نەرم ئەم شریەت کرینە ،و ئيک ژ وان شْيەتێن
پێغەمبەری ﷺ ل معاذی کری ئەڤە بوو (ئاخفتنا نەرم),
و عائیشاێی خودێ ژێ رازی بیت گوت :پێغەمبەری ﷺ دگوت :نەرم و
حەلمیی د چو تش تان دا انبیت ئەگەر جوان نەکەت و ژ چو تش تان انهێتە
کێشان ئەگەر کرێت نەکەت.
و جریرێ کورێ عبدهللا گویت :من گوهـ لـ پێغەمبەری ﷺ بوو دگوت :هەر
کەسێ ژ نەرم وحەلمیێی ێب بەهر بوو ،ئەو ژ خێرێ و ابش ێی هەمییێ ێب
بەهر بوو.
و َي ئاشکەرايە بـ ئاخفتنا نەرم مروڤ دشێت دال بـ دەست خو ب ئێخيت
😊.
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_راس تگوبە د ئاخفتنا خودا ،ئاخفتنا راست خوداین ئارام دکەت و لـ دەڤ
اَّلل لا ااک ان خ ن ًاْيا
خەلکی ژی خوش تڤی دبیت ،و خودێ دبێژیت( :فالا نو اصدا ُقوا ذ ا
لذه نُم) (سورة محمد)21 :
ئانکو( :ئەگەر وان نيەات خو دگەل خودێ راست کرابنە و ئاخفتنا و راس َّت
گوتبانە بو وان چێُت بوو)
اَّلل او ُكونُو نا ام اع
و لـ هجەکێ دی خودێ دبێژيت ( :اَي َأُّيه اا ذ ِاَّل اين أ امنُو نا ات ذ ُقو نا ذ ا
ْي) (سورة التوبة)11٩ :
الصا ِد ِق ا
ذ
ئانکو( :گەیل خودان ابوەران پارێزگارَي خودێ بکەن و دگەل راس تگوَي بن)
و پێغەمبەری ﷺ گویت :ئەز کەفیمل بـ ماەلکێ لـ نیڤا هبەش ێت بو وی ێی
درەوی هبێلیت خو بـ ترانە ژی.
و لـ فەرموودەاک دی پێغەمبەر ﷺ گویت :بـ راس َّت راس تگویی بەرێ مروڤی
ددەتە ابش ێی(َكر و کرَيرێن ابش و خودێ پێ خوش) و ابیش بەرێ مروڤی
ددەتە هبەش ێت ,و مروڤـ هەر دێ راستيێ بێژيت هەات لـ دەڤ خودێ
راس تگو دهێتە نڤیسْي و نياسْي....
و کەسێ راس تگویە هەردەم دبیتە هجیێ ابوەرێی.
_ئاخفتنا نە ڤەگوهێزە دانڤبەرا خەلکێ دا وجاسوس ێی نەکەو نەاکمییا کەسێ
نەکە وەیک خودێ د سورەات حوجورات دا گویت:
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( اوال ا اَت ذس ُسوا اوال ي ا نغ اتب ب ذ نعضُ ُُك ب ا نعضً ا َأ ُ َِي هب َأ احدُ ُ نُك َأن ياأْ ُ ا
لك ل ا نح ام َأ ِخي ِە ام ني ًتا
فا اك ِر نه ُت ُمو ُه ) (سورة احلجرات)12 :
ئانکو( :و نەاکمییا ئێک دوو نەکەن ،ئەرێ ما ئێک ژ هەوە هەیە بڤێت
گوش ێت براێی خوێی مری خبوت؟ و هەوە ئەڤە نەڤێت (اک چاوا هەوە ئەڤە
نەڤێت ،دڤێت وەسا هەوە نەاکمییا وی ژی د پشت وی را نەڤێت)).
_ایری و تراان بـ خەلکێ نەکە ،و خودێ نەهییا ژ هندێ کری وگویت:
( اَي َأُّيه اا ذ ِاَّل اين أ امنُوا ال ي ناسخ نار قا نو ٌم ِمن قا نو ٍم اع اَس َأن يا ُكونُوا خ ن ًاْيا ِم نَّنُ نم اوال ِن اساء
ِمن ِن اساء اع اَس َأن يا ُك ذن خ ن ًاْيا ِم نَّنُ ذن ) (سورة احلجرات)11 :
ئانکو( :گەیل خودان ابوەران بال چو زەالم ترانەَين بـ چو زەالمان نەکەن,
دبیت ئەوێن ترانە پێ دهينە کرن ژ وان ئەوێن ترانەَين پێ دکەن چێُتبن,
و بال چو ژن ژی ترانەَين بـ چو ژانن نەکەن ,دبیت ئەوێن ترانە پێ دهينە
کرن ژ وان ئەوێن ترانەَين پێ دکەن د چێُتبن)
_دەما دگەل کەسێ بەرامبەر خو دئاخڤی بزاڤێ بکە بـ هەمی ڤە سەحکەێی
ژ بو هندێ بزانت تە بـ تەمامی دگەل دای وەک د.ابراهمی الفقی گویت ئەگەر
ئێکی دگەل تە ئاخفت ڤێ پیالان سادە باکربینە:
گوهدارێی لێ بکە و ئاخفتنکەری نەبرە.گرنگییێ بـ ئاخفتنا وی بدە.28

جاران هندە پرس یارا ئاراس تە بکە ( ژ بو هندێ بزانت تو ئاخفتنا وی بـگرنگی وەردگری).
_کێم بـ ئاخڤە و گەەلک گوهدار بە ، ،وەیک هاتیە گوتن( :خودێ دوو گوهـ
و ئەزمانەک یێن داینەمە ،داکو پێرت گوهـ لێ ببنی و کێمرت بـ ئاخڤنی)
و خودێ دایە دایرەکرن کو چو خێر د گەەلک ئاخفتین دا نینە ئەگەر ای خێری
نەبیت دەما دبێژیت:
اُه االذ ام نن َأ ام ار ب اِصدا قا ٍة َأ نو ام نع ُر ٍ
وف َأ نو ا نصالحٍ ب ا ن اْي
(الذ خ ن ااْي ِيف اك ِث ٍْي ِمن ذ نجن او ُ ن
اعِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظ
النذ ِاس او امن ي ا نف اع نل اذ ِ اِل ابنتغااء ام نرضا ِ
اَّلل فا اس نو اف ن نُؤتيە َأ نج ًرا ميًا) (سورة
ات ذ
النساء)11٤ :

ئانکو( :چو خێر د گەِلک ئاخفنت و پس تە پس تا وان دا نینە ,ئەو ێت نەبت
ێی فەرماان خێرێ َين قەجنێی َين ئاش تکرن و پێکئيناان دانڤبەرا هەڤرَكن دا
بکەت ,و هەر کەس (ئەڤا بوری) بو روێی خودێ بکەت ,ئەم دێ خەالتەیک
مەزن دەيێن).
و پێغەمبەری ﷺ د گویت :ێی ابوەری بـ خودێ و روژا قیامەێت هەبت بال
ئاخفتنا خێرێ بێژیت این خو ێب دەنگ کەت.
و دیسان پێغەمبەری ﷺ دگویت :بـ راس یت روژا قیامەێت ێی ژ هەوە نە
خوش تڤی تر بو من و هجـ دویرتر بومن ،پربێژن و ئاخفنت مەزنن و دەڤـ پەحنن
(یێن دەڤـ تژی دئاخڤن ژ خومەزنکرن)،
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و ای ئاشکەرایە هندی کمی ئاخفتنە ژ حیمکەێت یە وەیک لقامێن حەکمی گوتیە
کورێ خو :ئەگەر خەلکی شاانزی بـ جوانییا ئاخفتنا خو بر ،تو شاانزێی بـ
جوانییا ێب دەنگییا خو ببە.
و پێرتای جاران بەال مروڤان ای د ئەزماێن وی دا،
و گەەلک گوتن و حیمکەت لـ دوور ێب دەنگی و کێم ئاخفتین هەنە:
ژ وان:
_ئەگەر عەقل تەمام بوو ،ئاخفنت کمی دبیت.
_کێم ئاخفنت عەیبا ڤەدشێریت و گونەهان کمی دکەت.
_ئاخفنت وەک دەرمانییە ،کێمی ای وێ مفایە ،و زێدەکران وێ ای کوژەکە.
_ئەگەر ئاخفنت زیڤ بت ،نە ئاخفنت زێرە.
_دەڤێ خو بگرە ژبەری خەلک گوهێن خو بگرت.
و گەەلکێن دی...
_خو دویرکرن ژ ئاخفتنێن کرێت ،و نە گازیکران کەسێ بەرامبەر بـ انڤێن
کرێت ،وەیک خودێ گویت ( :اوال تالن ِم ُزوا َأن ُف اس ُ نُك اوال تاناابا ُزوا ِاب َللن اق ِاب ِبئن اس
ان ) (سورة احلجرات)11 :
ْس الن ُف ُس ُوق ب ا نعدا االمي ا ِ
ا ِال ن ُ
ِ
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ئانکو( :و اتان د ئێک دوو نەقوتن و ئێک و دوو ِلکەدار نەکەن ,و بـ انڤ
و نەقلناڤێن کرێت گازی ئێک دوو نەکەن ,و چ پیسە تس تا مروڤـ بـ انڤ
فسق هبێتە انڤکرن پش َّت ابوەری ئیناێن)
_گەەلک مەدحا خو نەکە و د ئاخفتێن دا ێی ئەزویک نەبە دکەڤندا هاتیە
گوتن( :لسەر خو بـ ئاخڤە دێ خەلک گوهداری تە کەن ،بەلێ لسەر وان
بـ ئاخڤە دێ خەلک حەس ژ تە کەن)
_دەما د ئاخڤی دەنگ نزم بە ،وەیک خودێ گویت ( :اوا نغضُ نض ِمن اص نو ِت اك ا ذن
ِ
ْي) (سورة لقامن)1٩ :
َأن اك ار ا َل نص او ِات ل ا اص نو ُت الن اح ِم ِ
ئانکو( :و دەنگێ خو نزم بکە و زر نەکە ،بـ راس یت دەنگێ ژ هەمییان
نەخوشرت زڕێنا کەرانە (ئەگەر دەنگ بلندی جواین اب چو دەنگ ژ ێی کەری
د بلندتر نینن)
_هەردەم بـ انڤ چاڤێن ڤەکری و روی گەش بـ ئاخڤە ،پێغەمبەر ﷺ چ
ئاخفنت نە دئاخفت ئەگەر نە گرنژی اب).
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_گەهاندان ئاخفتێن و گوتنا وێ بـ ش ێوەیەکێ روون ،و پێغەمبەر ﷺ ئەگەر
ئاخفتنەک گوتبا سێ جار دگوت ژ بو هندێ دا کو پێرت ای روون بیت و
بگەهینت.
_و خاال دوماهێی بو کچ و ژانن ئەوژی کو ئەمرەیک خودێ یە ژ بو پاراستنا
وێ دەما دبێژیت( :فاال ا نَتضا نع ان ِابلن اق نو ِل) (سورة الاحزاب)32 :
ئانکو( :ئاخفتنا خو بـ انزیک نەکەن( دەما هوين دگەل زەالمان دئاخڤن))
( فا اي نط ام اع ذ ِاَّلي ِيف قالن ِب ِە ام ار ٌض او ُقلن ان قا نوال ذم نع ُروفًا)
ئانکو( :دا ئەوێ نەسایخ و خرایب د دليدا هەی تەماهی نەکەفتە دیل ,و
ئاخفتنەَك عەدەیت بـ ئاخڤن).
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"تور و رەوش تێن رێڤەچووێن"
اَّلل اخلا اق ُ ذ
لك دااب ذ ٍة ِمن ذماء فا ِم نَّنُم ذمن ي ا نم ِِش عا اىل ب ا نط ِن ِە او ِم نَّنُم ذمن ي ا نم ِِش
( او ذ ُ
ْي او ِم نَّنُم ذمن ي ا نم ِِش عا اىل َأ نرباع ٍ ) (سورة النور)٤٥ :
عا اىل ِر نجل ا ن ِ
ئانکو( :و خودێ هەمی جاندار (خودان روح) ژ ئاڤێ یێن داین ،هندەک
ژ وان لسەر زیک دچن (وەک مار و کرمان) و هندەک لسەر دوو پییان
دچن (وەک مروڤ و ابلندەییان) ،و هندەک ژی لسەر چوار پییان دچن
(وەک تەرش و دەواران) )
*ژ وان رەوش تان:
_رێڤەچوونەاک بـ ئەدەب و ێب مەزانهی بـ رێڤە هەرە ،و خودێ د قورئاێن
دا سێ جار ئیشارەت دایە هندێ کو لسەر ئەردی ێب مەزانهی برێڤە هەرن
و ژ بەندەیێن خودێ یێن دروست ئەون یێن کو ێب مەزانهی بـ رێڤە دچن
وەیک دبێژیت:
ون عا اىل ا َل نر ِض ه ناوانً ) (سورة الفرقان)63 :
( او ِع ابا ُد ذالر ن امح ِن ذ ِاَّل اين ي ا نم ُش ا
ئانکو( :و بەندەيێن خوداێی دلوڤان (يێن دروست) ئەون ,ئەوێن بـ ئەدەب
و ێب مەزانهی لسەر ئەردی بـ رێڤە دچن)
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( او اال ت ا نم ِش ِيف ا َل نر ِض ام ار ًحا ان اذك لان ا نَت ِر اق ا َل نر اض اولان ت ا نبلُ اغ الن ِج ابا ال ُطو ًال) (سورة
ِ
الارساء)37 :

ئانکو( :بـ شاهی و مەزانهی لسەر ئردی بـ رێڤە نەچە ,بـ راس َّت تو بـ چووان
خو نەش ێێی ئەریس کون بکەی و بـ کەلێشی ,و تو بـ درێژێی ژی انگەهييە
چياَين)
اَّلل ال ُ َِي هب ُ ذ
لك ُم نخ اتالٍ فاخُو ٍر) (سورة لقامن)18 :
( اوال تا نم ِش ِيف ا َل نر ِض ام ار ًحا ا ذن ذ ا
ِ
ئانکو ( :و قەبە و دفن بلند بـ رێڤە نەچە ،بـ راس یت خودێ حەژ وان انکەت
ئەوێن قەبە و دفن بلند و زێدە بـ خو شاهی)
_رێڤەچوونەاک بـ شەرم بیت (گەەلک چاڤێن خو نە ئینە و ببە) ،وەیک چاوا
خودێ مەدحا رێڤەچووان کچا شوعەیب کری دەما دبێژیت:
اَها ت ا نم ِِش عا اىل ا نس ِت نح اياء) (سورة القصص)2٥ :
(فا اجا اءتن ُە ا نحدا ُ ا
ِ
ئانکو( :ئێک ژ وان هەردوو کچان بـ شەرمڤە هاتە دەڤـ (موسایی))
_انڤنجیایت د رێڤەچووێن دا،
( اوا نق ِص ند ِيف ام نش ي ا
ِك) (سورة لقامن)1٩ :
ئانکو( ( :کورێ من) د رێڤەچووان خودا ێی انڤنجی بە (نە هێدی هێدی و
نە حێل ,و نە بـ مەزانیت و نە مرچیووک))
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امحلدهلل و الصالة والسالم عىل رسول هللا
_بـ هیڤییا مفــای یـــــــــــــارب_

" اربذناا اال تُ اؤا ِخ نذانا ان ن ذ ِسیناا َأ نو َأخ انطأْانا "
ِ
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ژێدەر:
_قورئاان پریوز.
_تەفسریا ژاین (د.اسامعیل سگێری).
_رایض الصاحلنی.
_کەلها موسلامین (د.اسامعیل سگێری).
_لـ دیواان خوش تڤییێ خودێ (جامل کوچر).
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