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 مرۆڤبۆ   وره تی خوای گه ھیدایه  

 
  :  وهاڕی ئیسالم ھاوس كر ی  ماپه ئاڕاسته  م پرسیاره ئه

ی  خراپه  ز له حه  وه  ی دروست كردوه ئمه  وره خوای گه: پرسیار 
تمان نادات  ھيدایهكانی ناكات، ئایا بۆچی  نده به  ھیچ له

 .ر ڕگای چاك سه  نامان خاتهو

بان، درود  ومیھره  وره سوپاس وستایش بۆ خوای گه: م  وه
ڵ  وهیت وھا ر محمد المصطفی وئال وبه الم بۆ سه ت وسه وصه

 .  تایه تا ھه وتوانی ھه وشونكه

تی داوین  ھیدایه  وره خوای گه: ین  المدا ده وه له
ماندا بن  گه ر ڕگای ڕاست و چاكیش، له سه  تیه وخستوینیه

 .مان  كه مه كو كۆتایی وه تاوه

ك  نت، وه یه گه ت دوو مانا ده ی ھیدایه قورئانی پیرۆزدا ووشه له
ت باسیان  ماعه ت و جه ھلی سوننه فسیر وئه تهی زانایانی  وه ئه

 :  كردووه

تی ڕینموونی كردن،  واتا ھیدایه) ھدایة الداللة: ( م  كه مانای یه
موو  ت وڕینمونی ھه ھیدایه  وره ش خوای گه م مانایه به

ّا  ﴿: تی   رموویه ك فه  ب جیاوازی، وه به  كانی كردووه نده به َن ِ
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بنيَل  َّ ََاُ  لس ْن ََ ورل ََ ا َكف  َّ اكنال  م ََ ا  َّ ن ڕگای   بگومان ئمه:   واته ﴾ ِ

یان شوكری خودا   و كاته وه، جا ئه ته ڕاستمان بۆ ڕوونكردوه
كات  كو كوفری خودا ده ر، یاوه به  گرته كات وڕگای ڕاست ده ده

 .بت  ڕ ده وبباوه

  اردووهت ن ریه شه رانی بۆ گرۆھی به مبه پغه  وره خوای گه  بۆیه
رستی بۆ  كخواپه حی بۆ نازڵ كردوون وڕگای ڕاست ویه و وه

ی ڕگای  وه ، وپاشانیش ئاگاداری كردوون ئه وه ته ڕوونكردونه
) علیھم السالم(ران  مبه تی پغه ڕاست بگرت وشون ھیدایه

  ، وه كردووه ی بۆ ئاماده باوه شتی نه ھه ردگار به روه وت په بكه
  به  وه ر ئه به  وتوانی بگرته یتان وشونكه شهیشی ڕگای  وه ئه

 .یانسوتنت  خ ده ئاگری دۆزه

ن  ﴿تی  رموویه فه  وه شه یه م باره ر له ھه  وه   َ�يننَ�ن
َّ ل  ََ ن ََ ْن  َ س

َ
اَا   *َ ََ ن  َوس

ن  َفَت�ن ََ يننن  *َو ََ ََاُ  لَّجن ْن ََ ََ دوو   ئایا ئمه:   واته ]�١١ل��[ ﴾*َو

  وه* كردن  ت بۆ قسه داوه دوو لومان نه  وه* تی  اوهد چاومان نه
 *  داوه ر دوو ڕگای ڕاست و خراپمان پیشان نه ئایا ھه

خوای   ین كه گه تده  وه پیرۆزه  ته م دوو ئایه ی ئه ڕوانگه له   
وت وكاتك دروستی كردوون  كانی خۆی خۆشده نده به  وره گه
  ھشوون، بۆیه نهجی  ت و ڕنمونی به ب ھیدایه به

ی خوای  ته و ھیدایه ر ئه سه كو له رانی بۆ ناردوون تاوه مبه پغه
سك  ی ھیچ كه وه ن، بۆ ئه كی بكه ڕنمونی خه  وره گه
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سكت  كه  وره ی خوای گه منت وبت ئه تدا بیانوی نه قیامه له
 ، وه ی تۆمان بۆ ڕوون بكاته كه رنامه ی ئاین وبه وه نارد بۆ ئه نه

ن  ﴿: تی  رموویه ك فه وه َّ َ ل ََ ِن  ا َّ َن وَ  س َّ  يَو  رن َن �ن ِن َن  َ ن َن َو ن �ِ َب  َ  ر     

لن  ََ لسّا   َن ََ   ٌ ّج  .﴾ ج 

وازی  بانگه  ی كه ل وھۆزانه و گه بینین ئه ده  بۆیه  
نی  به  وره خوای گه  یشتووه وناگات گه رانیان پ نه مبه پغه
ك  روه ، ھه وه خه دۆزه  یان خاته دات ونه نهسزایان   كه  داوه

و�   ﴿: تی  رموویه فه َث رَ   ََ َّ َ�بن َنَ� َج ن �ِ ََ  َ َّا 
ا ك  ََ  ]١٥: اإلسراء [ ﴾َو

نرین  ر نه مبه تا پغه ین ھه كان ناده نده سزای به  ئمه:   واته
 .بۆیان 

  وه ردنهران بۆ ڕوونرك مبه كردنی پغه وانه ڕه  وه ر ئه به جا له   
یش پی  ڕنمونی كردنه  م جۆره ، ئه كیه وڕنمونی كردنی خه

 ) .ھدایة الداللة(وترت  ده

موو  ر ھه تی ھه ھیدایه  وره یان خوای گه م مانایه به  بۆیه
  وه م ئه ر ڕگای ڕاست، به سه  تیه و خستونیه  كانی داوه مرۆڤه
تی خوای  از وھیدایهو م بانگه ده به  كانن كه خته ر سه سه  مرۆڤه

 .ن  كه شی ده ركه ن و سه نایه  وه وره گه

  له  م جۆره ئه) ھدایة التوفیق(وترت  پی ده: م  جۆری دووه
تی  ردگار خۆی یارمه روه ، په وه وره خوای گه به  ته ت تایبه ھیدایه
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ك  وت، وه یه ده  دات كه ی ده ندانه و به وفیقی ئه و ته

  وره نھا خوای گه ته:   واته ﴾توفي� ِ� باَ وَا ﴿: تی  رموویه فه

ت  ی ھیدایه م جۆره بینین ئه ده  بۆیهكات،  وتوم ده ركه فق وسه موه
وانیش ناتوانن  وئه  رانیش نییه مبه ست پغه ده ت به نانه ته
: تی  رموویه ك فه ن، وه وتوو بكه ركه فق وسه ر موه سه كی له خه

 ]٥٦: القصص [ ﴾ن� لَ يهَي َن �شاءَِك � تهَي َن أجببت ولو﴿

وت  ی خۆشت ده سه و كه د تۆ ناتوانیت ئه مه ی موحه ئه:   واته
سكی بوت  ركه خۆی ھه  وره كو خوای گه یت، به تی بده ھیدایه
 .دات  تی ده ھیدایه

و  خشت به یبه ئه  وره ت خوای گه ھیدایه یش له م جۆره ئه   
ی  سانه و كه ی ئه و مانایه ن الی خۆی، به شایسته  ی كه سانه كه
وت ڕگای  یانه دن وده  وه رانه مبه وازی پغه م بانگه ده به

وتوو  ركه سه  وره ی ببن، خوای گه كه زای ئاینه ڕاستی بگرن وشاره
ی  كه رنامه فق ببن وشون ئاین وبه موه  كه كات رفرازیان ده سه
 .ون  بكه

ر  گه ئه: یشتن  بۆ زیاتر تگه  وه ھنیه ك ده یه دا نمونه لرده    
سكی  كه عنوانی ماك بكات له  زا پرسیار له شاره سكی نه كه

ی  و ماه جوانی عنوانی ئه میدا زۆر به وه ش له سه م كه تر، ئه
  كه  وه ووردی بۆی ڕوونكرده نیشاندا وبه   زایه هشار نه  سه و كه به

ر  گه وت، ئه یه ده  ی كه و عنوانه ئه  بگاته  كووه چۆن بوات وله
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م  یشتبوو ڕۆیشت وبه تگه  ی كه وشوازه به  زاكه شاره نه  سه كه
سی  بۆالی كه  وه ، جاركی تر ھاته وه دۆرزیه ی نه كه عنوانه

یاند  شوازكی جوان پی ڕاگه به ی كرد وم وداوای لبوردن دووه
یان  م جاره م ئه سی دووه ، كه وه دۆزیه ی نه و عنوانه ئه  كه

كۆن  ستی بگرت و كۆن به یدا باوت وده گه خۆی له  یه ئاماده
  كی كه و جگایه نت به یه یگه كو ده تاوه یدا بت ھه گه له
و ڕنمونی  پی ئه  به  كه سه ر كه گه م ئه وت، به یه ده

پی دابوو، پاشان   زاكه شاره  سه كه  ڕۆیشت كه نه  وڕنمایانه
بوو ودوو   توڕه  سه و كه ئسلوبكی ناشیرین له  وزۆر به  وه ھاته 

تۆی ووت ھیچی   ی كه و عنوانه ئه: شی لدا وپی ووت  تانه
دا ئایا  لره  سه م كه مدا، ئه گه بوو ودرۆت كرد له وانه

سی  ڵ كه گه بت له وستی ده مان ھه ك ھه وستی وه هھ
ی  كه كۆن عنوانه یدا وكۆن به گه ڕوات له مدا؟ ئایا ده كه یه

  یفی خۆته ت بۆ كه كو گوی پ نادات وپی ده نیشاندا ؟ یاوه
 ؟

دا ماندوو  گه خۆتی له  نییه  وه نی ئه شایه  سه م كه بگومان ئه   
  وه جویه نه  و ڕنمونی و ڕنماییانه پی ئه به  هیت، چونك بكه
 .نرابوو یه پی ڕاگه  كه

ی  وه ش پاش ئه وره خوای گه) لله المثل االعلی(و    
م  كانی و ئه نده نارد بۆ الی به  وه حیه وه  رانی به مبه پغه
بلیغ كردنی دینی خودا  ریكی ته و وڕۆژ خه شه  رانه مبه پغه
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سك  ركه یان ھه كه ئاین ودینه  كی له اندنی خهی بوون بۆ تیگه
وان  كانی ئه واز و ڕنمونیه و شوین بانگه  وه میانه ده بت به

وفیقیان  م ناكات و ته سته  وره وا بگومان خوای گه وت ئه بكه
  خشت كه به یان پ ده كات وئیستقامه وتویان ده ركه دات وسه ئه
یان  سانكیش گاته ن، خۆ كهوام ب رده ت به ر ھیدایه سه له
ییان  وتوانیان كردبت وگوایه ران  وشونكه مبه پغه به
دابن  وفیقی نه ردگار ته روه په  ن كه وه وا شایانی ئه بووبن ئه نه

 .وگوما بووبن 

:   یه وه ین ئه ی پی بده ئاماژه  وه منته ی ده وه مجا ئه ئه   
كانی  نده به  كه  و دروستكردووه ژیان ومردنی بۆ ئه  وره خوای گه

یان شون ڕگا وڕبازی  وانه ی ئه وه و بۆ ئه وه تاقی بكاته
ھشت  به یان به باوه ون پاداشتی نه كه ردگاریان ده روه په

وڕبازی خوای   رنامه شون به شیان كه وانه ئه  ، وه وه بداته

ني ﴿: ی ت رموویه ك فه ختیان بدات، وه ون سزای سه ناكه  وره گه َّ ل
ن  َ�َم    ََ جن

َ
ْن أ يّو 

َ
ْن َ  ُ َبَن َو ِن ََياََ  ْن ََ َول نَمون ََ لس ََ :   واته ]٢: الملك [ ﴾ََ

بۆ   مردن وژیانی دروست كردووه  كه  یه و خودایه ئه  وره خوای گه
وت كامتان  ربكه ی ده وه ، بۆ ئه وه تاقی بكاته  ی ئوه وه ئه

 .ن  كه ی باش ده وه كاروكرده

ڕ  ر باوه سه سك ناكات له ھیچ كه وره زۆر له خوای گه  جا بۆیه   
ڕی  و په كو به ڕی بت، به ر كوفر وبباوه سه بت یان له
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  ر پشك كردووه ست وسه ربه كانی سه مرۆڤه  وه ستیه ربه سه
بژرن  ده ڕ ھه یان باوه وانه بژاردنی ئیمان و كوفردا، ئه ھه له

بژرن  ده شان كوفر ھه وانه و ئه  وه داته ده ھشت به پاداشتیان به
 . وه داته خ ده سزای دۆزه  پاداشتیان به

و   كانی دروست بكردایه نده به  وره ر خوای گه گه خۆ ئه  
ڕ  ی ئیمان وباوه وه بۆ یه  رخۆیشی زۆری ل بكردانیه ھه
  وه مایه ده ران نه مبه ك بۆ ناردنی پغه بژرن ئیتر مانایه ھه
مرۆڤی  كان له یش مرۆڤه و كاته كرد، ئه ده وان نه وستی بهوپ

بژارردنی  ھات وھه كانیان لده ك فریشته دامان و وه خۆیان نه
كیش بۆ  یه گرنگه  بوو، وه ده ستی خۆیان نه ده ڕ به ئیمان وباوه
 .  وه مایه ده كان نه كاری مرۆڤه

دات  وفیقیان ده خۆی ته  مان بگت كه سانه و كه له  وره خوای گه
 .تی خۆی  ر ھیدایه سه كات له رفرازیان ده وتوو سه ركه وسه

 .  زاتره زانا وشاره  وره خوای گه

 


