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 ئاسمان،   ی باوكمان له هئ

 با ناوت پیرۆز بێت،

 ت بێ، كه تییه با پاشایه

 ن.ئاسما  ك له و بكرێت وه یڕه ی پهو ر زه سه با خواستت له

 ێ.ر مڕۆش بده مان ئه انی ڕۆژانهن

 ، خۆش به كانمان گوناهه  له

 ن. بی ۆش دهخ كانمان رزاره قه  لهش  ك ئێمه وه

 ، وه تاقیكردنه  ره مانخه مه

 .یتان شه  له  ڵكو ڕزگارمان بكه به

 بە ناوی عیسای مەسیحی خوداوەندمان.
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 [1] 

 9: 5مةتتا      .    رؤلَـةى خودا ناو دةبريَن خؤزطة دةخوازرىَ بة ئاشتى خوازان ، ضونكة بة
 ئاشتى خوازم

ــت    ــةر ئاشـــ ــن اـــ ــةوىَمـــ  م ئـــ
ــةرنا ةوىَ   ــؤ  ــــــ ــىَ تــــــ  بــــــ

 

 خؤشةويســــــــــــت م ئـــــــــــةوىَ
 بــــــة تـةنـــــــ ا تــــــؤم ئـــــــةوىَ

 

2 
2 
 

 ئاشتى خوازم بة تةن ا تؤم ئـةوىَ 
 

 بة ا وا و ئاوامت دلَم اةر تؤى ئـةوىَ 
 

ـــةوىَ   ـــ م ئــــــ ــن ريوونا ـــــ  مـــــ
 بــــــــىَ تــــــــؤ  ـةرنا ـــــــــةوىَ

 

 مـــــــن  ةربة ـــــــت م ئــــــــةوىَ
 بــــــة تـةنـــــــ ا تــــــؤم ئـــــــةوىَ

 

2 
2 
 

ــةوىَ   ـــم ئـــــ ــن مـط َ  ــــــــ  مـــــ
ـــةرنا ةوىَ  ــؤ   ـــــ ــىَ  تـــــ  بـــــ

 

 مــــــن ريؤ ــــــى تــــــؤم ئــــــةوىَ 
 بةتةنــــــــــــــ ا تــــــــــؤم دةوىَ 

 

2 
2 
 

[2] 
 رؤذى لة و ئ  جا لةخاض درىَ، ريؤلَةى مرؤظ، ث َويستة بدرىَ بة دة ت طوناابارانةوة

  4227لؤقا                                                                   .     َهةم اة ت َتةوة
 

ـــةوة  ئ ـــ   اة تايــــــ ـــريؤ مة ــــــــ  ةمـــــ
 اة تايــــــــــــةوة لــــــــــة طؤري ــــــــــتان

ـــة ــةوة  بــــــ ـــؤى  ريي  ــــ ــويَ ى خـــــ  خــــ
 ريوونـــا ى بــــاوةريمــــــــان ئـــــةى ضـــــراى

ـــةوة  ـــ َهةم اة ــتايتــــــــــ  ريؤذى  ـــــــــ
 خــــــويَ ى خــــــؤل  ــــــردة مةشــــــ ةل َ 

 

ـــردوان  ـــو مــــــــ ــتا لــةن ـَـــــ  اة ـــــ
ــرد دةر  ــوودةى  ـــ ـــ انوئا ـــ  ونــــــ
ـــة ـــةوة لــــ ـــاوانت شــؤرايــ ــــ  ـــــــــ

 ئـــــةى رييَشـــــا ن ــــــان دةرمـــــــــان
ــاض دان    ــة خـــ ــارى لـــ ــة دواى  ـــ  لـــ
 بــــؤ ذيَـــــــر خستــــــ ى شةيتــــــــان  

 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
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[3] 
  11: 22ب  ني         !من لة ريةضةلَةك و ثـتى داودم، ئة ت َرةى بةرةبةيانى ثريش شدارم

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ــةيان  ــت َرةى بةرةبــــــــــــــــ ــةى ئة ــــــــــــــــ  ئــــــــــــــــ
ــا ــتى و ئــــــــــــــةى رييَشــــــــــــ ــان و ريا ــــــــــــ  ذيــــــــــــ

 2 امســـــانى تاريـــــ  دا ريوونـــــا ى بكـــــة دلَ ـــــان  )لـــــة ئ
 

ــا  ن   ــن ذيــــ ــ   مــــ ــةبى مة ــــ ــؤ نــــ ــةر تــــ ــة ئةطــــ   ــــ
ــةبىَ ــاربوو  ن   بــــ ــ   رزطــــ ــؤ مة ــــ ــى تــــ ــة خاضــــ   ــــ

ــوا     ــؤ ا  ــى ت ــانى م  ــؤ ذي ــى ت ــادى م  ــؤ ش ــاوا(ى  )ت  2 و وئ
 

ــري    ــةى ثـ ــى ئ َ ـ ــا دلَـ ــة ل سـ ــتى تؤيـ ــردووة ]خؤشةويسـ   ـ
ــتى و ــردةوة   ئاشــ ــت  ــ ــةى  ةربة ــ ــة ئ َ ــ ــازادى تؤيــ  ئــ

ــ ــؤ  مــ ــان [ وةرة بــ ــةرؤ ى ذيــ ــةى  ــ ــةوة ئــ  2 ان مب َ ــ
 

ــاردةوة     ــاريكى شـــــ ــ   تـــــ ــة مة ـــــ ــا ى تؤيـــــ  روونـــــ
ــ ةوة  ــانى بةخـــــ ــ   ذيــــ ــتانةوةى تؤيــــــة مة ــــ  اة ــــ
 2 ) وثا ت دة ةين  تايـت دة ةين ئةى ريؤلةى ريوونـا ى  
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[7] 
و ئةوةى خودا اةلَ ساندةوة لة ن َ ضاوةريَى اات ةوةى ريؤلةى خودا دة ةن لة ئامسان،

 11: 1تسالؤن كى  1     .    خودا ل سا ريزطارمان دة ال لة تووريةيى داااتووى مردوان واتا
 

ـــتةوة  ـــةوا ديــَـــــــــــــ  ئـــــــــــ
ـــةوا   ــاوى ئـــــــــــــ ــة ث َ ــــ  لــــ
ـــسا  ــاوى ل ــــــــــــ ــة ث َ ــــ  لــــ

 

ـــار ةرة ةم  ريزطـــــــــــــــــــــــــ
ــةم   ـــال ئة ـــــ ــن خةبـــــــ  مـــــ
 مــــــــن خةبــــــــــال ئة ــــــــةم

 

2 
 

ـــارم  ــةل بـــــــــ ــاتىَ خةــــــ   ـــــ
ـــملة ـــــــةر   رييَـــــــى اـةلـَـةبــــــ

 

ــةى  ـــم ئة ــــــــ  دلَ ؤشــــــــــــ
 رييَــــــم ن ــــــــــان ئــــــةدةى  

 

2 
2 
 

 اة ـــــــت نا ـــــــةم بةتـــــــةن ام
ـــ ة  ــةك ن ــــــــ ــ ة خودايـــــ  اـــــ

 

 اـــــــــــــــةردةم لــــــــــــة مى
 اـــــــةر تـــــــؤ خودامـــــــــــــى

 

2 
2 
 

 خؤشةويســــــــــتى خـــــــــــــــودا
ـــى ريةوان و  بةريؤ ــــــــــــــــــــــــ

 

 دلَـــــــى  ــــــــــــردووم ثـــــــــر
 بةبـــــــــــــــاوك و بــــــــــة ورَ 

 

2 
2 
 

ـــ ــؤ ذيـــــــــ ـــىَ تـــــ  ان بـــةبــــــــ
 ئــــــةوةى تــــــؤ ب ا ــــــــــــــىَ  

 

ـــرىَ   ــةر ناطـــــــ ــةل  ـــــ  قـــــ
ـــامرىَ ــةرط ـ نــــــــــــــ  اـــــــــ

 

2 
2 
 

ــؤى ووتويةتــــــــى   ــا خــــ  ل ســــ
ـــان و  ــن ذيـــــــــــ ـــا مـــــ  تةنهـــــ

 

ــام  ـــها رييَشـــــ  مـــــــن تةنــــــــــ
ــودام  ـــةى خـــــ ــن ريؤلَـــــــ  مـــــ

 

2 
2 
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[5] 
 727ـ ل ثى         .   بن دجاريَكى تر ث َتان دةلَ َم دلَـا ،اةم ـة دلَـاد بن بة خوداوةند

 
   ئــةى خوداوةنــد ئــةى ئـاشت ـــ واز 1

 ريؤ ــــى خــــؤل ث َ ــــان بــــدة    بــــة
ـــاض دراى   ــة خـــ ــ ني لـــ ـــاوةري ديَـــ  بـــ

 

 مباخنــــــــةرة  ـــــــــؤريى شــــــــــادى
ــادى  ــى وشــــــــــــــــ  خؤشــــــــــــــــ
 لة بـةر خـةمى طــت ج هانالـةداردراى    

 
 اــــــــاوار دة ـــةيـــــــن ثــاشــامـانــــــــى   تـــــؤ مـــــةزنى نـــــاول بـــــةرزة،    

 طــــةورةى اــــةموو ثاشــــايانى   شــــكؤدارى، رزة،تــــؤ مــــةزنى نــــاول بــــة   
 
 ين لةاـ ــَـ،ئــةى ــوداوةنـــدوثريبو  2

ــ َن   ــة َ ريووخــــ ــةوا قــــ ــ   ــــ  ا َـيَــــ
 

 ا َـيَـــــ   ـــــةوا ريؤا ت َـــــر دة ـــــال
 ا َـيَــــ   ـــــةوا دةَ خــــــؤ  دة ـــــا 

 
ـــ    3 ـــ ني ،لـــة مــردنــ ـ ـــاوةري ديَـ  بـ

 دة ـــــــة تى طــونـاةوشـــةيـتـــــــان 
 

 ـةوةتـــــــــــــــــــــــــاـة ـتــــــــــايـ
 بـــــــريايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوة

 
[1] 

 بة م من بةاؤى خؤشةويست  ةبىَ   ورة ةل،ديَ ة ناو مالَى تؤ،       
 4:  5زةبوور            .بة تر ى تؤوة  رينؤ  دةبةم،بةرامبةر ثةر تشاى ثريؤزى تؤ        

 
 
 

 
 
 

  ــؤزل ]ئــةوا مــن بــة زؤرى م هــر و
 ثةر تشا ةل دا]) رينؤ  ئةبةم لة 

 2ديَ ـــــة ن َـــــو مالَـــــت [
     2بة الَوا ل َت [
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[4] 
خودا نني بة َم  ئةو  اتةى ئ َوة خوداتان نةدةنا ى،  ؤيلةى ئةوانة بوون  ة بة  روشت

ضؤن  باشرتة بلَ  َن دواى ئةوةى خودا ئ َوةى نا ى، ياخود ئةوةى خوداتان نا ى دواى
 427غة َت ة     .  اةذارى ئةم ج هانة  وازى وبؤ  ديكة بشةريَ ةوة جاريَكى  دةبىَ

 
ــؤن    ــةزانى ضــ ــةم ئــ ــان نــ ــةى باو  ــ ــةبوو ئــ ــةري ئــ ــة  ت َثــ  تةمــ

 بــــــــىَ ئــــــــةوةى بـــــــــا   ــــــــة تــــــــؤ بــــــــاو ى م ــــــــى  
ــادارمى     ــت ت ئاطـــ ــوريمت بةخؤشةويســـ ــن  ـــ ــتا مـــ ــة َم ئ َســـ  بـــ
ــت     ــتةم دةطريــــ ــونكة بةريا ــــ ــم ضــــ ــةمن ناتر ــــ ــ رت ئــــ  ضــــ
 ثـــــــــــريؤزل دة ـــــــــــةم دةنشـــــــــــم بـــــــــــةرز دة ـــــــــــةم

 تايـــــــة مـــــــن بـــــــؤ تـــــــؤم اـــــــةتا اةتايـــــــة     اـــــــةتا اة
 

 
 
 
 
 
2 

[4] 
ااوبةمشان لةطةىلَ اةية و  طةر بلَ َني ذيانى،  ة ن و اةرط ـ تاريكى ت َدا  ة خودا ريوونا 

 1-521يو ةن ا  1                  .  درؤ دة ةين و ريا ت  نا ةين بةتاريك دا بريؤين ئةوا

 

 
 تـــــــــؤ ريوونـــــــــا ى م ـــــــــى     2  ئـــــــــةى خوايـــــــــة)
  ــــــــىَ تــــــــؤ ب ا ــــــــىَ ذيــــــــانى اةيــــــــة اــــــــةر  ة 

ــى    ــة دةبةخــــ ــة ئ َ ـــ ــان بـــ ــتى وذيـــ ــاى ريا ـــ ــؤ رييَشـــ  تـــ
ــردى    ــن مــــ ــةر مــــ ــؤ لةبــــ ــاىى تــــ ــ َوةى ذيــــ ــؤ شــــ  تــــ
ــةى خــــــودا      ــةى ريؤلَــــ ــردى ئــــ ــن مــــ ــةر مــــ ــؤ لةبــــ  تــــ

ــا      ــةمريؤ ريزطــ ــن لــ ــووم مــ ــةداي  بــ ــةمريؤ لــ ــن ئــ ــوو رممــ  بــ
ــةيتان     ــة شــــــ ــرد لــــــ ــار  ــــــ ــت ريزطــــــ ــا م ــــــ  ل ســــــ
ــؤم     ــةماى تــ ــة تــ ــةر بــ ــن اــ ــى مــ ــى م ــ ــؤ ريؤ ــ ــا تــ  ل ســ

 ةريى خـــــــودا وةرة قوربـــــــانى خـــــــوداوةرة ئـــــــةى مـــــــ
 وةرة ئـــــــةى رييَشـــــــاى خـــــــودا ل ســـــــا تـــــــؤم دةوىَ     
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[9] 
لة ل ساى مة  حن تاوانبار نا ريَن، ضونكة بةاؤى ل ساى مة     بؤية لةمةو  ئةوانةى

  2-1: 4رؤما                 .   يا اى ريؤ ى ذيان، ئازادم دة ال لة يا اى طوناة و مردن
 

ــة    ــةى ل ــ رت ئةوان ــا ريَن   ئ ــار ن ــةرط ـ تاوانب ــةذين ا ــ   دا ئ  مة 
 ضونكة ل ساى مة    خؤى طةورةى ئةوانة، طةورةيانة

 خؤى طةورةى اةمووانة
 

 ئـــ رت ئةوانـــةى لـــة ريوونـــا ى ئـــةذين اـــةرط ـ تـــاريكى نـــاب  ن 
 ضونكة ل ساى مة    خؤى ريوونا ى ئةوانة، ريوونا ى ة

 ريوونا ى ج هانة
 

 ن اـةرط ـ جـاريَكى تـر وون نــابن   ئـ رت ئةوانـةى لـة ريزطـارى ئـةذي     
 ضونكة ل ساى مة    خؤى شوانى ئةوانة، شوان انة

 خؤى شوانى ئةوانة
 

[11] 

  13: 12 ؤرنسؤس  1                               .    ئ َ ة اةموو لة يةك ريؤمحان خواردؤتةوة
 

 ئ َ ــــــــة ط ــــــــان َكني لــــــــة يــــــــةك جة ــــــــتة دا 
ــ  ر و ــتة دا   وةك شـــــ ــةك بة ـــــ ــة يـــــ ــاواز لـــــ  ئـــــ

ــةوة  ــان  اتـــــــــ ــاتوانىَ ل َك ـــــــــ ــا نـــــــــ  دون ـــــــــ
ــةوة    ــؤى مبانباتــــــ ــؤ خــــــ ــوا بــــــ ــةر خــــــ  مةطــــــ

 

 ط ــــــــانني ئ َ ــــــــة ثــــــــةروةردةى يــــــــةك ريؤا و  
ــةك ث َ    ــؤ يــــ ــت و بــــ ــةك مةبة ــــ ــؤ يــــ ــاوينبــــ   ــــ

ــةوة  ــة رتدا تواوي ـــــــــــــــ ــةناو يـــــــــــــــ  لـــــــــــــــ
ــةوة   ــا ناب  ــــــ ــني ج ــــــ ــةك رييَــــــ ــوارى يــــــ  ريَبــــــ

 

ــني   ــةذي ا بـــــــــ ــا لـــــــــ ــةتاىان داوة تـــــــــ  ثـــــــــ
ــةبني    ــة رت نـــــ ــىَ يـــــ ــاتىَ بـــــ ــةنها  ـــــ ــؤ تـــــ  بـــــ

  ـــــــا  زي ـــــــدوو ئةب  ـــــــةوةضـــــــونكة لـــــــةو دون
 ستا يةك ئةطري ةوةاةر وة و ئ َ
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[11] 
 1:  41زةبوور                  .       ئةى خوداوةند تؤ ثةناطاى م  ت، قةل شةرمةزار نامب

 
 ئــــةى خــــودا بــــؤ تؤيــــة اــــةموو ا َـــــ و دة ــــة َت َ       
ــةك    ـــ و توانايـــ ــةموو ا َـــ ــة اـــ ــؤ تؤيـــ ــودا بـــ ــةى خـــ  ئـــ

 

 مـــــةزنى خـــــودااـــــةموو خؤتـــــان بةا َـ ـــــةن لـــــةا َـى 
ــودا    ــةواوى خــ ــة ى تــ ــة دار ةن بةضــ ــان ضــ ــةواو خؤتــ  تــ

 

ــةن     ــةيتان  ـ ــتى شـ ــن بةراةلَسـ ــودا بـ ــى خـ ــ   ةضـ ــا مـ  جـ
 بةراةلَســــتى شــــةيتان  ــــةن اــــةتا و ل َتــــان اةلَــــدىَ     

 

 مةبة ــــتى ل ســــاى مة ــــ   ت َكــــدانى  ــــارى شــــةيتانة 
 اـــــــات ى ل ســـــــاى مة ـــــــ   ريزطار ـــــــةرى ج هانـــــــة

 
[12] 

 13211يو ةن ا   .   بةرةو اةموو ريا ت ة تان دةبال ،ان دىَبة َم  اتىَ ريؤ ى ريا تى بؤ  ت

ــم   ــاو دلَــــــــ ــريؤز وةرة نــــــــ ــى ثــــــــ ــةى ريؤ ــــــــ  ئــــــــ
ــرد     ــة مـــــــــ ــؤ لـــــــــ ــة تـــــــــ ــارم  ـــــــــ  زوو ريزطـــــــــ

 
 طونااــــــــــــــــة ا  زؤرة مــــــــــــــــن طوناابــــــــــــــــارم  
 لــــــــ َم خؤشــــــــبة مة ــــــــ   مــــــــن تــــــــاوان بــــــــارم 

 

ــؤل     ــاوةريى خــــــ ــة بــــــ ــة لــــــ ــاد  ــــــ ــاوةريم زيــــــ  بــــــ
ــريؤزة   ــ   زؤر زؤر ثــــــــــــــ ــاوةريى مة ــــــــــــــ  بــــــــــــــ

 

ــةج ات   ــةرىَ لــــــــــــ ــا  بــــــــــــ ــردنذيــــــــــــ  ى مــــــــــــ
 دلَ ؤشــــــــــم  ــــــــــة تــــــــــؤى دلَ ؤشــــــــــى مــــــــــن    

 

 
 

 

2 

2
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[13] 
 ريؤلَــةى خودايــة، خــودا لةئــةودا دةضة ــث َت وئــةوي  لــة خــودا  ل ســائــةوةى دان ب  َــت 

  15: 7ن ا يؤ ة 1                                                                                                                    
 

 ئةى خواى طةورة تةنها اةر تؤ
ــاطرم     ــارام ن ــن ئ ــؤ م ــىَ ت ــة ب  ب
 ئةى خـواى طـةورة مـن اـؤطرم    
ــرمت   ــارد دة ــتى ط  مة ــ حت ن

 

ــن    ــؤ مـ ـــة بـ ــة انت ا َـ  )ووشـ
  تايـــــــى نــــــاول ئة ــــــةم

 

 ئةى خواى طـةورة تـؤ ثـريؤزى   
 شـــــةوو ريؤذ دلَـــــم  ى تؤيـــــة
  وثاس بؤ ئةو ديارية جوانـةى 
ــوو   ــريؤز ب ــ حى ث ــةوي  مة   ئ

 

 ة دلَ ـــــا ج َـــــت ئةب َتـــــةوة  لـــــ
ــ َتةوة  ــةرط ـ دةَ نا ة ـــــــ  اـــــــ
 بـــةو خؤشةويســـت ة طـــةورةى تـــؤ
 بـــــؤ ئـــــةوةى نـــــةريؤم  ـــــةرةريؤ

 

ــا  ــا  ريؤشــــــن دة ــــ  رييَــــــى ذيــــ
ــال  ــت نا ــ ــةم ـةرامؤشــ ــةو دلَــ  ئــ

 

 لة ــــــةر ئــــــةرز و لــــــةئامسان  
 ديَـــم بـــةرةو ريوول بـــة بـــىَ وضـــان
ــان   ــت ج هـ ــؤ طــ ــاردل بـ ــةوا نـ   ـ
  ــــة بــــوو بــــة قوربــــانى بؤمــــان 

 

[17] 
زةوى نويَني  ة ريا ت و طويَرةى بةلَ َ ى ئةو ئ َ ة ضاوةريوانى ئامسانى نوىَ  م بةبة َ

 1323ثةترؤس  2                                                .   ودرو تى ت ادا ن ـتةج َ ة
 

 ئــــةو ريؤذة دىَ  ــــة ث َكــــةوة دائةن ـــــني لة ــــةر ئــــةذنؤ 
 2تـــؤ     اـــاوار ئة ـــةين ل ســـاى مة ـــ   ) ثـــريؤزة نـــاوى

 
ــة ا اــةل َلويا   )  اةرضــى طةوــةو   2اةرضــى ثــرية اــاوار ئ

 2رييَشاى ريا ـت  ان دؤزيـةوة ) بـةاؤى ل سـا ااتـة دون ـا          
 

ــان )      ــؤ ذيـ ــة بـ ــةنها رييَشايـ ــة تـ ــةى طرتوومانـ ــةو رييَشايـ   2ئـ
ــان        ــةموو ج ه ــةرى ا ــا ) ريزطار  ــني ل س ــاول ب ــداى ن  2ـ 
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[15] 
 17: 2ئةـة ؤس                                                             !    مة    ئاشتى ئ َ ةية

 

 ئاشـــــــــــــتى ئاشـــــــــــــتى
 ئاشـــــــــــــتى ئاشـــــــــــــتى

 
ــا زؤرة  ــت اتة يــــــــ  ئاشــــــــ
ــؤرية  ــة زى بشهـــ ــودىَ مـــ  خـــ

 
ــة   ــؤ ث َ ــ ــةرزة بــ ــة بــ  اة ــ
 ديار ــــة ريىَ ــــى بــــو مــــة   

 
ــة   ــة ذ لامسانـــ ــت ا تـــ  ئاشـــ
ــا  ــر و زانــ ــوين ذيــ ــىَ بــ  دا ثــ

 

 بــو مللــةتىَ خــودىَ ئاشــتى   
 ظ َـت ئاشـتى  هلةمى جها مة د

 
 نـــــوزا ض رةنـــــ  و جـــــؤرة
ــتى  ــة ئاشــــ ــة بكــــ  ذي امــــ

 
 ط ــــانىَ تــــةيىَ دطــــةة مــــة
ــتى  ــة ئاشــــــــ  دىلَ ثري ــــــــ

 
ــا   ــة دانــ ــانى بومــ ــة  ــ  ذي ــ
 ئارماوــــــا مــــــة ئاشــــــتى

 
[11] 

  14:  2 ردار     .   خودا دةلَىَ : لة ريؤذانى  ؤتاي دا ريؤ م دةرييَوم  بة  ةر اةموو مرؤظدا
 

 ئةى ريؤ ى خودا وةرة ناو دلَم
 ــةىلَ اــةىلَ اةلـل ـــــَلويــاا
 

 ريزطارم  ة تؤ لة مرد 
 شكؤمةندى اةر بؤ تؤية

 

2 
2 
 

 )دلَ َكم بةرىَ دلَ َكى زؤر ثاك
 ريؤ  َكم بةرىَ ريؤ  َكى زؤر ريا ت

 اــةىلَ اــةىلَ اةلـل ـــــَلويــا
 

 ئةى مة   
 ئةى مة    

 شكؤمةندى اةر بؤ تؤية
 

 
2 
2 
 

 بة خؤشةويستى)ثةروةردةل  ردووين 
 لة ةر رييَى ريا تى و لة ةر رييَى ئاشتى

 اــةىلَ اــةىلَ اةلـل ـــــَلويــا
 

 ئةى مة   
 ئةى مة    

 شكؤمةندى اةر بؤ تؤية
 

 
2 
2 
 

 )ريق و    ة مان لة دةَ دةرب َ ة
 خؤشةويستى خؤتى ت ابريويَ ة
 اــةىلَ اــةىلَ اةلـل ـــــَلويــا

 ئةى مة   
 ئةى مة    

 مةندى اةر بؤ تؤيةشكؤ

 
2 
2 
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[14] 

 115:  119زةبوور                                .ووشة انت ضراية بؤ ث َ ة ا  ، ريوونا  ة بؤ رييَشام
 

ـــؤل دةزانـــــى    ــةى خوايـــــة خـــــــ  ئـــ
ـــة  ـــامى تؤيـــــــــ ــ  ثةيــــــــــ  ئ  ج ـــــ
ـــة     ـــامى تؤيـــــــ ــ  ثةيــــــــ   3ئ  ج ـــ

 

 )طـــــــــــةىلَ ثـــــريؤزى لـــــة م   
ــام   )ريوونــ ــؤ رييَشـــ ـــا  ة بـــ  ـــــــ

 ريوونــــــــا  ة بؤ رييَشام

 

2 
2 
 

  2 ـــــــوثاس خـــواى طـــةورة بـــؤ تـــؤ  
ـــ سا    ـــاوى لــــــــــــ   2ثـــــريؤزة نـــــــ

 

  ــــــةوا ئــــةمريؤ ريؤلــــةى تــــؤم   
 بـــــــــــــــــةرييَشايةوة ئـــــــــةريؤم

 

2 
2 
 

  2مـــــن ئــــــــةمريؤ زؤر دلَــــــــــــــادم  
ـــشرىَ     ــؤ بــ ــى تـ ــىَ رييَـ ـــةر  ة ـ   2اــــ

 

ــؤم طرتــــووة    ــونكة رييَــــى تــ  ضــ
 بـىَ طومان  ةر ةوتووة

2 
2 
 

 
[14] 

  ئامسان با ى شكؤمةندى خودا دة ال،
 1:  19زةبوور      .    تـ َـةنــةيـــــــريادةط ىـــت ـــدة انىـــــــــــارة ــــ  ةردوونط

 قةرار
 ]ئةى خـودىَ مـن، تـؤ خـودانى    
ـــ انى   ــىَ لا ــــ ــةرى، ظ ــو دان  ت

 
 ة  ـة، ذ بـةرزة بـوونىَ   من قوريتا

ـــىَ   ــار بوونـ ــدة رزط ــة ب ــةرىَ م  ب
 

ـــى   ــري زانـــايـــ ــ َكةر و ث ـــو ض  تـ
 بـــــــــــ ان و، شــــــــــارةزايى

 

 بــــــــــو ذي ــــــا مــــن، دلؤظـــــــــانى
ـــو دزانــــــــــى[ ــا د د  دا، تــــــ  يـــ

 
ــةبوونىَ  ــىَ اـــ ــاد ة ة ظـــ  ب دةَ شـــ
 مـــــن دويـــــر بـــــة ذ  واز بـــــوونىَ

 
ــى  ـــةيا دايـــ ــا تــــــ ـــةظ ج هانـــ  ئـــــ

 تـؤيــــــى تــــــــو خــــودايى اةمــــــى
 

2 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
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[19] 
 خؤى با واز لة دوامةوة بريوال، ئ  جا ل سا بة قوتاب ة انى وول: )ئةوةى دةيةوىَ بة

بكال  ريزطار ضونكة ئةوةى ب ةوىَ ذيانى، به َ  َت و خاضى خؤى اةلَشرىَ و دوام  ةويَت
ذيانى ريزطار دة ال.                    ، لةث َ اوى من  ىَذيانى خؤى بدؤرييَ م ئةوةىآلبة ،ذيانى دةدؤرييَ  َت

 27: 11مةتتا 
 

 برييــــــــــــــــــــارم  داوة
ـــةوة  ناطةرييَ ـــــــــــــــــــ
ــة دواوة ــان لــــــ  ج هــــــ
ـــةوة  ناطةرييَ ـــــــــــــــــــ
 ئامـــــــاوى ذيـــانــــــــم 
ـــةوة  ناطةرييَ ـــــــــــــــــــ
ـــان  ناخؤشــــــــى ذيــــــــ
ـــةوة  ناطةرييَ ـــــــــــــــــــ

 

ــةوم  ــا  ـــــــــ  دواى ل ســـــــــ
ـــةوة  ناطةرييَ ـــــــــــــــــــــــــــ
 ةخـــــــاض لـــــــة ث َــــــــــةو  
ـــةوة  ناطةرييَ ـــــــــــــــــــــــــــ
ـــةم ــودا ريازى  ــــــــــ  خــــــــــ
ـــةوة  ناطةرييَ ـــــــــــــــــــــــــــ
 وورةم بةرنـــــــــــــــــــــــــــادا
ـــةوة  ناطةرييَ ـــــــــــــــــــــــــــ

 

2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
[21] 

  9: 12 ؤرنسؤس  2          .  ضونكة تواناى من لة  وازى تةواو دةبىَ بةرة ةتى م ت بة ة،
 

  2بةرة ةتى من بؤ تؤ بة ة )
  2ن لة تؤ دةر ئة ةوىَ  )ضونكة  اتىَ تؤ وازى تواناى م

  2بةرة ةتى تؤ بؤ من بة ة )
  2ضونكة  اتىَ من  وازم تواناى تؤ لة من دةر ئة ةوىَ  )
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[21] 
 اةوةَ بدةن ضى ضا ة ئةوة بكةن لة ،خراثة ثاداشتى خراثةى ية  َ  مةدةنةوة بة

                      .    بوين ةئاشتىخةلَ  ب طةر ببىَ بةث َى تواناتان لةطةةَ اةموو .بةردةمى اةموو خةلَ 

 14 - 14:12ريؤما 
 

ــن  ــةم دذيــــ ــت ا دة دا ئــــ  ب ئاشــــ
ــةردةم  ىَ  ــا اـــــ ــةرةظ ذيانـــــ  بـــــ

  3بونا ية ولى )

 د ة ريا ــــت ا  اــــةة دا ئــــةم دضــــني   
ــاا  ىَ  ــا و ريوونـــــ ــةرةظ لامسانـــــ  بـــــ

 ثريؤزية ، ثريؤزيــة

 ـريــــتة اـــال ن َـيكـــىَ مريـــةمىَ   
 ةرد تة  ورةك بى يىَ ا َوا و ضا ك

ــىَ   ــى دةمـــ ــةز دىَ مـط َ ـــ ــوتى ئـــ  طـــ
 2ناظىَ وى دب ة )ريزطار ةر 

ــايىَ  ـــرتا ظـــةاال   )ئاطااـــدان   نـ
 ية زا َ يازانى ئةو  وري ضى

ــةاال    ــرؤظ ظـ ــؤ مـ ــتى بـ ــان وريا ـ   2 ذيـ
 2 ضةندى مةزنة )ضةندى اةذية 

 )ئاخــا ثــريؤزى بتــةنىَ اــاخر بــوو    
 اةبوو ظ َرا طةشت ة شـاردىَ اـة ل  

 

ــ ىَ   ــايىَ وث َــ ــاخر ذ ـ ــوو  اـ  2 ثريبـ
 2 ئةوةك  وريى طةة)ئةو بوو مة خة ل 

 
[22] 

     . دة ةيتةوة  ةرم بةرز شكؤمةندى م  ت و ،د قةلَغانى م  تنبةآلم تؤ ئةى خوداوة
  3: 3زةبوور 

 

 )بة َم خوداوةند قةلَغانى م ى
 ) ـــــــةرم بـةرز دة ةيتـةوة  
 )بــة َم ت َ ــى ذيــــــــانى م ــى

 

 ندى شكؤمةندى م ى شكؤمة
 طــــ ـــا  دةبوذيـَ ـ ـتـــةوة  
 شكؤمةندى م ى شكؤمةندى 

 

2 
2 
2 
 

[23] 
 37:  3زةبوور    !   ك  ةوةببا بةية ةوة ناوى بةرز  ، لةطةةَ من خوداوةند شكؤدار بكةن

 

ــةين   ــاول دة ــ ــانشى نــ  بــ
 

 شـــــــكؤل بـــــــةرز دة ـــــــةين
 

ــا     ــةين ) ل ســـــــــــــــ ــ ت دةردةخـــــــــــــــ  2باشـــــــــــــــ
 

ــةين  ــؤ داوا دة ـــ  ريووى تـــ
 

 ب َ ـــــــة ثـــــــةتان بـــــــةجىَ 
 

ــا    ــة )ل ســــــــــــ ــان بكــــــــــــ ــة ريؤا ثريمــــــــــــ  2بــــــــــــ
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 [27] 

بةرنادةين.  ةرمان ىلَ  ناخؤشى تةنش ان ثىَ اةلَدةض ىَ لة اةموو  ية ةوة، بةآلم وورة
 4:  7 ؤرنسؤس  2                                                          .   دةش َوىَ ، بةآلم بىَ ا وا نابني

 
1 
 

ــؤ خوداوةنــــــد ري   ىَ خــــــؤ  دة ــــــةين  بــــ
 بـــــة بانشـــــةواز شـــــورا ان   دةريووخ َـــــ ني
ــةق َ ني  ــةمان دةضــــ ــةرزايى ئالَا ــــ ــة بــــ  لــــ

 

 بة نـاوى ئـةو  
 بـــةناوى ئـــةو

 
 

 2{لة تةنشانة لة خؤشى دا  تايـى ل سا دة ةين}              
 

2 
 

 ئـــةى خوداوةنـــد تـــؤى ئـــاوازى طؤران  ـــان    
ــانى  ــتةج َى ن َواىــــــــــ ــؤ ن ـــــــــــ  تــــــــــ
 تــــــــــــؤ  ةرضــــــــــــاوةى شــــــــــــادتانى

 
3 
 

 طـــــــــةىل تـــــــــؤين و قـــــــــةل نابـــــــــةزين
ــةردة ةوين   ــؤ  ــــــ ــويَ ى تــــــ ــة خــــــ  بــــــ

 
7 
 

ـــ ة  ــن شك َــــــــــ ــت دوذمــــــــــ   تايـــــــــــ
ـــ ة   ــةد ار بةزيَـــــــ ــؤ بـــــــ ـــى تـــــــ  ا َـــــــ
ــةريطة ان ،    ــةنش انى لةشـــ ــامانى ث َــــ ثاشـــ
 لةطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلَ انى

 
5 
 
 

 

ــادتان    ــى شــ ــةموو ريؤذانــ ــوايى، اــ ــة دريَــ  بــ
 لــــة شــــةوان  ، تــــؤ ئااــــةن  و جــــةذىانى

ــة رييَ   ــد و تا ـ ـــةى زةماوةنـ ــؤ اةلَـهةلَـ ــةى تـ شـ
ــانى  ا وامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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[25] 
                                                                                                                                                                            . بب ةوة ئةوا من لةن َوان اندا دةمب  ؤ لة اةر شويَ  َكدا دووان ياخود   ان بة ناوى م ةوة

  21:  14مةتتا 
 

ــة    ــةم ج َشايــــــــ ــؤ ئــــــــ ــى بــــــــ ــةخ َر ب َــــــــ  بــــــــ
 بـــــــةخ َر ب َـــــــى بـــــــؤ ئـــــــةم  ؤبونـــــــةوةى مـــــــن
ــؤل ووتوتــة لــة ووشــة انتا بــاوةريل بــة ئ َ ــة اةيــة         خ
ــريؤزى   ــةورة و ثــــــــ ــةم طــــــــ ــت ئة ــــــــ   تايـــــــــ
ــان   ــؤ  مــــــ ــا بــــــ ــةوة ل ســــــ ــاوةرييَني ب َ تــــــ  ضــــــ

 

[21] 
 12133زةبوور  . ن بة ية شرتوويى دان ـنابرا و ضةند جوانة خوش  و  ئةوةتا ضةند خؤشة

 

 بــــا ث َكــــةوة بــــا ث َكــــةوة لــــة لــــة   لــــة لــــة لــــة   
ــةوة    ــةوة بوي  ــة ث َك ــةوةتا ضــةندىَ باشــة ضــةندىَ جوان  ئ
 2)بـــــا بـــــوين ث َكـــــةوة لـــــة لـــــة   لـــــة لـــــة         

 ئـــةوةتا ضـــةند باشـــة وضـــةند جوانـــة ث َكـــةوة بوي ـــةوة
 2)بـــــــــــــا ث َكـــــــــــــةوة بـــــــــــــا ث َكـــــــــــــةوة  

 باشـــة وضـــةند جوانـــة ث َكـــةوة بوي ـــةوةئـــةوةتا ضـــةند 
 

[24] 
         . تة ةة ذيان َكى ت َرو ،من ااتووم اةتا ئةوان ذيان ان اةبىَ آلمبة ل سا ووتى:

 11211  ةن ايؤ
 

 مبــدةرىَ مة ــ حم  ــؤزى خــؤل
ــى   ــةى خــودام خؤشــى د َ ــؤ ئ  ت
 ئاطـــال ل َ ـــة لـــة ناخؤش ــــدا    
 خؤشةويســـتم ريوونـــا ى ذيــــا   

 ةل َلويااــــــــةل َلويا        اــــــــ
 اــــــــةل َلويا        اــــــــةل َلويا

 

 بـــــــا بـــــــؤ تـــــــؤ بـــــــىَ ذيــــــــا     
 2مـــــــــن ل َـــــــــرة وا ضـــــــــاوةريوا  

ــ م  ــؤزى ذيــــ ــاورييَى دلَســــ ــةى اــــ  ئــــ
ــاوا   ــداى تــــــ ــ حى ط انو ــــــ  مة ــــــ

ــ    ــؤنة م ــــــــ ــاوامدةَ ضــــــــ  ئــــــــ
  2اةمة ذيان لةطةّة ئةودام 
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[24] 
  24: 2 ردار        .رييَشاى ذيانت ثىَ نا اندم، دلَت ثري  ردووم لة شادى بة ب    ى ريوخسارل

 

ــةرمى  بةريَوةبــــــــــــــــ
 تــــــؤ ريا ــــــتى م ــــــى
ــا ى م ـــــى  ــؤ ريوونـــ  تـــ
ــاورييَى  ى  ــؤ اــــــ  تــــــ

 

ــاندةرمى  ريىَ ن َــــــــــــــ
ــريؤز ــى ثـــــــــ  ريؤ ـــــــــ
 تــــــؤ شــــــادى م ــــــى   
ــى ــى م ــــــــــ  ريؤ ــــــــــ

 
ــوا    ــة ا ـ ــردوم لـ ــري  ـ ــت ثـ  دلَـ
ــى   ــواى م ــ ــؤ ا ــ ــونكة تــ  ضــ

 
ــاذيم    ــةرط ـ نـ ــؤ اـ ــىَ تـ ــة بـ  بـ
ــونكة تــــؤ ذيــــانى م ــــى     ضــ

 

ــايى   ــىَ  ؤتــــ ــة ى بــــ  ا وايــــ
ــاورييَ   ــؤ اــ ــونكة تــ ــىضــ  ى م ــ

 
ــم    ــن دةذيـ ــؤوة مـ ــؤى تـ ــة اـ  بـ
ــى   ــاورييَى م ــ ــؤ اــ ــونكة تــ  ضــ

 
[29] 

  5: 1يؤ ةن ا          . ريوونا ى ببةزيَ ىَ و تاريكى ناتوانىَ ريووناك دة اتةوة ريوونا    تاريكى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــة   ــالَةك نى  ــاتى   ــر ا  ب َ
  ـــروديَت مـــة ثريؤزى ـــة   

 
 شـــةظ تـــاريى بـــىَ ريوونـــااى
 مللةل رابى بكةيف وخؤشى

 
ــ  ــة ل ــ  اظ  ــــورطو رييَكامــ

 ريابــــن اةلكــــةن شــــةمالَكا
 

 وةرن بشــــــــرن ديالنــــــــىَ
ــاتى  ــا ريؤذا اـــــــ  خؤزيـــــــ

 
 طـــــوَ بريَكـــــىَ رةشـــــ  ن
ــةن    ــةَظ بك ــة ب ــروديَت م   

 

 برياات ــــــــا ل ســــــــايى ة 
ــة    ــانىَ ريزطاري ــ ــؤ ط ــ  ) بــ

 
ــااى   ــة ش ــانى بى  ــاظ ج ه  ل 
 )ديالن ط ان بـؤ  ةر  َــى   

 
 خؤشــــى  ــــةل اــــةمى د 
 )ريزطـــــار  ـــــةرى رييَكـــــا  

 
ــااى ة ــتانىَ ريوونــــ   ور ــــ

ــىَ   ــؤ وى ت ــ ــرتن بــ  )ريَـطــ
 

ــ ن  ــا وى ب ــــ  بــــــري اات ــــ
ــةن     )جــةذنا وىــوك ثريؤزبك

 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
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[31] 
   7: 5مةتتا             .    ضونكة دلَ ةوايى دة ريَن ،خوَزطة دةخوازرىَ بة ل َوبةبارة ان

 
ــةى  لَـــــؤلَم     ــى لـــــة دلَـــ ــؤ ناثر ـــ  بـــ

 دلَـــــم)ضـــــؤة و تاريكـــــة ثةر ـــــتشاى 
ــؤلَم   ــةى  لَـــ ــة دلَـــ ــى لـــ ــؤ ناثر ـــ  )بـــ

 

  ـــــةرىَ نـــــادةى لـــــة مـــــالَى ضـــــؤلَم
ــؤ رييَبازة ـــــةل ويَـــــ َ  لـــــؤلَم       2بـــ
 2 ــــةرىَ نــــادةى لــــة مــــالَى ضــــؤلَم  

 
 زل  ــــــردة رييَبــــــازلؤ ت َبــــــى ثــــــري

 )بـــــاوةريل  ـــــردة ووشـــــةى خـــــةباتت
ــؤلَم   ــةى  لَـــ ــة دلَـــ ــى لـــ ــؤ ناثر ـــ  )بـــ

 

 ثـــؤلَي ويؤ ـــةن ال  ـــردة  ـــةربازل   
ــ   ــؤز و ئــ ــردة  ــ ــت  ــ  2اوازل ئ َ ةشــ

 2 ــــةرىَ نــــادةى لــــة مــــالَى ضــــؤلَم  
 

 شــةرل بـــىَ تــا مـــاوم لةبــةر خاضـــت مب   
ــاول مب    ــداى نــ ــدام ـ ــ ــة ج هانــ ــا لــ  تــ
ــؤلَم   ــةى  لَـــ ــة دلَـــ ــى لـــ ــؤ ناثر ـــ  )بـــ

 

ــارل مب   ــةل  ــ ــت وخـمــ ــةرى مالَــ  نؤ ــ
 اــةر خــويَ ى خــاض و خــؤلثى ذيَــر ث َــت مب 
 2 ــــةرىَ نــــادةى لــــة مــــالَى ضــــؤ   

 
[31] 

     . بة شادي ةوة دةمم  تايـت دة ال ،ث َوو ضةورى ط ا  ت َر دةبىَ وةك ئةوةى بة

 5:  13زةبوور 
 

 بةخـــ دةل ضــا رتة لــة ذيــان   
ــال  ــت دة ــ ــا   تايـــ  ل َوة ــ
ــةم   ــد دة  ــاول دة ــتم بلَ  ــؤ ن  ب
ــال  ــت دة ــ ــا   تايـــ  ل َوة ــ

 

ــان   ــة ذيــ ــا رتة لــ ــ دةل ضــ  بةخـــ
ــان   ــة ذيــ ــا رتة لــ ــ دةل ضــ  بةخـــ
 بـــؤ نـــاول دة ـــتم بلَ ـــد دة ـــةم    

ــة   ــا رتة لــ ــ دةل ضــ ــانبةخـــ  ذيــ
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[32] 
  4: 5مةتتا                             .    ضونكة خودا دةب  ن، خؤزطة ئةخوازرىَ بة دلَثا ة ان

 

 
 
 

ــةر    ــة بــــ ــتى ئةطرنــــ ــاى ريا ــــ ــانة رييَشــــ ــةو  ة ــــ ــايى لــــ  ثريؤزبــــ
 ريووئة ةنــــــة دةرطــــــاى يــــــةزدان بــــــاوةريدارن اــــــةتا و  ــــــةر     
 ثريؤزبـــــايى لـــــةو  ة ـــــانة ئةطرنـــــة طـــــوىَ ووشـــــةى يـــــةزدان      

ــ  ــة ريؤلـ ــان    بـ ــى ئامسـ ــت ذي ـ ــة دة ـ ــةبريَن ئةا َ  ـ ــاو ئـ ــةزدان نـ  ةى يـ
ــايى  )  ــايى  ثريؤزبـــ ــايى  ثريؤزبـــ ــانة   )2ثريؤزبـــ   2    لـــــةو  ة ـــ
 

ــؤ    } ــةلَىَ وةرن بــ ــ   ئــ ــة     ممة ــ ــةى بارىشرانــ ــةو  ة ــ ــةى ئــ  ئــ
 {مــــن ئــــةمب بــــة  ة ــــانةوةى طــــةر بــــاوةري بكــــال بــــةم ووشــــانة 
ــني     ــوو بر ـ ــةى ت  ـ ــةو  ة ـ ــةى ئـ ــؤ  م ئـ ــةلَىَ وةرن بـ ــ   ئـ   2)مة ـ

ــا ولـــــة مـــــردن   بـــــىَ مةتر ـــــني     ـــــةر ةوتوو ئـــــةبن لـــــة ذي ـــ
 

 ثريؤزبــــــايى لــــــةو  ة ــــــانة دلَ ــــــان ثا ــــــة و ىلَ ئــــــةبوورن      }
ــورن     ــدا ريوو  ـــ ــة ريووى يةزدانـــ ــت ة ولـــ ــان خؤشةويســـ ــري دلَ ـــ  {ثـــ
ــانن)    ــةوى ئامســـ ــايانى طـــ ــانة شـــ ــةو  ة ـــ ــةىلَ ئـــ ــ   ئـــ    2مة ـــ

 ث َـــــــكةشتان ب َـــــت ذي ـــــى ئامســـــان ئةوانـــــة ريؤلَـــــةى يـــــةزدانن 
 

ــةر   ثري ــة بــــ ــتى ئةطرنــــ ــاى ريا ــــ ــانة رييَشــــ ــةو  ة ــــ ــايى لــــ  ؤزبــــ
 ريووئة ةنــــــة دةرطــــــاى يــــــةزدان بــــــاوةريدارن اــــــةتا و  ــــــةر     
 ثريؤزبـــــايى لـــــةو  ة ـــــانة ئة ةنـــــة طـــــوىَ ووشـــــةى يـــــةزدان      
ــان       ــى ئامســ ــة  ى ذي ــ ــةبريَن ئةطةنــ ــاو ئــ ــةزدان نــ ــةى يــ ــة ريؤلــ  بــ

ــايى  )  ــايى  ثريؤزبـــ ــايى  ثريؤزبـــ ــانة   )2ثريؤزبـــ   2    لـــــةو  ة ـــ
 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
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[33] 
                                                                                                                                                      .  ئةوثريؤزة  ثاك و بكةنةوة  رينؤ  بؤ ج َى ث َ ة انى ببةن، خوداوةند خودامان بةرز

 5: 99زةبوور 
 

 ثـــــــريؤز اـــــــةى اـــــــريؤز
ــةرمة  ــوة ة  ــــــ  ب داريَــــــ
 ئـــةمني طونااكـــار ئـــو تـــو   

 

ــانىَ ثـــــــــريؤز  اـــــــــةى ط ـــــــ
ــريؤز  ــةي ا ثـــــــ ــويى ثـــــــ  تـــــــ
ــؤز  ــةك دلَســــــــــــ  خودايــــــــــــ

 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلل َلويا  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلل َلويا 

 
ــة  ـــــةم انة   ــا بومـــ  ل ســـ
ــةمى دةمانــة    ــااى يــا ا  ريوون
 طوت ـــــا وى خوشـــــت  ا وى 

 

ــةلل َلويا ــؤ اــــــــــــ  ا َلل ــــــــــــ
ــةلل َلويا ــؤ اــــــــــــ  ا َلل ــــــــــــ

ــةمى   ــىَ اـــــ ــاا ش  َ ـــــ  د نـــــ
 

ــةلل لويا    )  ــةلل لويا اـــــــ ــةلل لويا اـــــــ ــةلل لويا اـــــــ   7اـــــــ
 

 اــةر ئــةمني مللــةتىَ خــودايى 
  ــةر ةـت  ة ب ــاظىَ ل ســايى
ــرتانا  ــثالَنا و  ـــــــ  ب ضـــــــ

 

ــةلل َلويا ــؤ اــــــــــــ  ا َلل ــــــــــــ
ــةلل َلويا ــؤ اــــــــــــ  ا َلل ــــــــــــ
ــا  ــةمى ث النـــ ــك َ  َن اـــ  دىَ شـــ

 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلل َلويا  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلل َلويا 
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[37] 
  14: 3مةتتا                            . ى دلَـادم َزؤر ثئةوةى  ،ئةمة ريؤلةى خؤشةويست ة

 قةرار
ــوو    } ــةداي  بـــــ ــالَىَ لـــــ ــاةَ م ـــــ ــةزار  ـــــ ــى دوواـــــ  ث َــــــ

ــوو     ــةوا بـــ ــتى ئـــ ــةر دة ـــ ــان لة ـــ ــةموو ج هـــ ــارى اـــ  ريزطـــ
ــان  ــت َرةيةك لــــــة ئامســــ ــاةَ  ئة ــــ  ث َـــــــى دوواــــــةزار  ــــ

 2{2ااتـــة  ـــةر ب َـــت لـــة م )بـــوو بـــة ج َشـــةى  ةر ـــوريمان  
 

1  
 

ــ }  ةى ثــــريؤزى نــــارد بــــؤ  ــــةر زةوى بؤمــــان    يــــةزدان ريؤلــ
ــةلَ ان     ــؤ لةطـــــ ــال طوتوطـــــ ــومرؤظىَ بكـــــ ــةتا وة ـــــ  2{اـــــ

 بـــــؤ ئـــــةوةى لىَـــــى ت َبشـــــةين بــــــانني  ىَ ـــــة يـــــةزدان      
 2اـــةر بـــؤ ئـــةم مةبة ـــتة  بـــوو ) ـــة مة ـــ   ااتـــة ج هـــان 

 
2  
 

ــةزدان    } ــريؤزى يـــــ ــوريى ثـــــ ــ    ـــــ ــات ى مة ـــــ ــة اـــــ  بـــــ
 2{اـــــات ى بـــــؤ  ـــــةر زةوى ريزطارمـــــان بـــــوو لـــــة تـــــاوان  

 ؤز بـــىَ ئـــةو خا ـــةى مة ـــ   لىَـــى ااتـــة ج هـــان      دةك ثـــري
 2يـــــةزدان لـــــةوىَ نا ـــــرا )بـــــة اـــــؤى مة ـــــ حى برامـــــان  
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[35] 
   35:  27مةتتا          .   ناضن زةوى بة ةر دةضن، بةآلم ووتة ا  اةرط ـ بة ةر ئامسان و

 
ــابىَ  ــؤن نـ ــريؤز  ـ ــةرتوو ى ثـ  ثـ

ــةروةردة ــا  ثــ ــريؤزل دة ــ  و ثــ
 

 مـــــن بـــــاوةريم بـــــة ل ســـــاية 
 ة خؤشةويســـت   طـــةورةتر لـــ
 

ــاوةري  ــواو بـــ ــ ةلَنا ـــ  م مةشـــ
 ا ــتة رييَــم ئة ــةن   لــة خــوادا ري  

 
ــان   ــ ةتى طريـ ــان بة ـ ــة ط ـ  دايـ
ــا   ــدانى ئارةزووة ـــــــ  زي ـــــــ

 
ــةيتان  ــكىَ شـــ ــة ئةشـــ  دلَ  ابـــ

ــري  ــةرز و موضــ ــداديَتلــ   ةى ث َــ
 

ــة   ــويَم اةيـ ــانى نـ ــن ذيـ ــةىلَ مـ  بـ
ــةوة  َب ــاك بوومــــ ــا  ثــــ  شومــــ
 

 ذيـــان  ى ل ســـاى مة ـــ   دا  
 تايىذيــــــــانى اــــــــةتا اــــــــة

 
 مـــــــن لةل ســـــــا دا ئـــــــازادم
 ئاشــــتى و ا ــــوام لــــة دلَدايــــة

 
ــان  ــةى اــاوريىَ ي  اة ــو وةرن ئ
ــاية   ــ   ثادش ــاى مة  ــةر ل س  ا

 

 اـــــــــةتا اةتايـــــــــة دةم َ ـــــــــىَ  
ــا    2ـ َــــرى ووشــــةى خــــودال دة ــ

 
 يـــــة خـــــوداى مـــــن خؤشةويســـــتى

 2  ـــــة  لـــــة ج هانـــــدا اـــــةرط ـ ن
 

 داطري ـــــــاون لـــــــة ن َـــــــو دلَـــــــن
  2 ذيــــــــا   امــــــــةران ئة ــــــــةن 

 
 اضـــــ ةوة ن َـــــو زي ـــــدانض ـتــــــر ن

 2 تر ـــــة ا    ؤيلـــــةى ويســـــت و
 

ــ ني   ــا ب َــــ ــاوى ل ســــ ــةر نــــ  ئةطــــ
 2 لة شويَ ى خـؤى ية سـةر اةلَـديَت    

 
 مـــــــردن بة ـــــــةرما زاةَ نى ـــــــة   
 2 لـــــة نـــــوىَ لـــــةداي  بوومـــــةوة  

 
ــودا  ــةلَى خــــــ ــةرخى طويَريايــــــ  بــــــ
 2 لةطــــــةةَ بــــــاوك دا بةشــــــادى   

 
ــادم   ــةوةر و شـــــ ــةل َ  بةختـــــ  طـــــ
ــاوةية   ــ م طةشـــــ  2 خـــــــؤرى ذيـــــ

 
ــةوة ــرين ث َكــــــ ــةن  بش َــــــ  ئااــــــ

ــة   ــةناو دلَدايـــــ ــاية و لـــــ  2ثادشـــــ
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[31] 
 ئةمريؤ لة شارى ،دةدةم  ة بؤ اةموو طةلة مةزنتان ثىَ ئةوا من مودةية ى خؤ  و…

 11-11: 2لؤقا         ئةوي  مة  حى خوداوةندة. داود ريزطار ةريَ  بؤ ئ َوة لةداي  بوو،
 

ــةرمان    ــاى ريزطار ـــ ــةى ل ســـ ــةدايكبوونت ئـــ ــريؤزة لـــ  ثـــ
ــان ئـــــة  و ريزطار ـــــةرةى ئـــــةم شـــــةو لـــــةدايكبووة بؤمـــ

 

ــؤ    ــةداي  بوونىتــــ ــة لــــ ــادن بــــ ــان دلَـــــ  زةوى وئامســــ
ــةدايكبوونت    ــريؤزة لـــ ــ َني ثـــ ــةموومان دةلَـــ ــة اـــ  2ئ َ ـــ

 

 تــــؤ ا َ ــــدة خؤشــــت ويســــتني بؤيــــة اــــاتى بــــؤ  مــــان
ــةمان     ــاريكى و طونااــ ــة تــ ــةى لــ ــان بكــ ــا و ريزطارمــ  2تــ

 

ــ      ــؤ دةبــ ــى تــ ــة  تايـــ ــاتىَ دةم بــ ــةموو  ــ ــة اــ  نيبؤيــ
 2 دةبــــنيؤيى نــــاوى تــــؤ اــــةردةم بــــةردةوام بــــؤ شــــك

 

ــةرمان    ــاى ريزطار ـــ ــةى ل ســـ ــةدايكبوونت ئـــ ــريؤزة لـــ  ثـــ
ــان   ئـــــةو ريزطار ـــــةرةى ئـــــةم شـــــةو لـــــةدايكبووة بؤمـــ
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[34] 

 212135زةبوور     !   خوداوةند ثريؤز بكةن ،ئةى ئةوانةى تر ى خوداوةندتان لة دلَداية
 

 ثـــــــريؤزى تـــــــؤ ثـــــــريؤزى
ــ   ــة ت ــت تةي  ــةم ي َ ــوداىئ  ؤ خ

 

 تــــو ريوونــــااى خــــودىَ مــــن 
ـــن  ــ َشةاا مــــ ــؤيى ئا ــــ  تــــ
 مـــــــةنرا دوذم  َــــــت مــــــن

 

ــار   ــوون خرابكـــ ــ  دبـــ  ن َـيـــ
 تـــؤ ضـــة دارى تـــؤ ا َــــدار   
 تـــــــة رياتةقانـــــــدن نـــــــةيار

 

 طـــةر لةشـــكرةك ااتـــة مـــن   
 طةر جـةنش َ  رييَ ـدا لسـةر مـن    
 مــــن دثــــاريَـى خــــودىَ مــــن

 

 خــــــودايىَ مــــــن ثــــــريؤزى
ــ َو تـــؤ ريازى    ــةر دظـ ــة اـ  مـ

 

ــ  ــاة بوونـ ــة قورتـ ــن بتةيـ  ا مـ
ــة  ــىَ تةيـــ ــة يـــ ــةظ ط انـــ  ئـــ
 مـــــن اـــــةر تـــــاوارا تةيـــــة

 

 دظ  ــان بــؤن طؤشــتىَ مــن   
 اــــةردةم ثـــــتةظانىَ مــــن  
ــن   ــودانىَ مـــ ــى خـــ  دى   ـــ

 

 ذبـــــةر ناتر ـــــ ت دىلَ مـــــن
 ثــــت ريا ـــتة ط ـــانىَ مـــن   
 ب تـــة خؤشـــة ذيـــــ ا مــــن   

 

2 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 

[34] 
         .   هان ثري بكالبا شكؤمةندية ةى اةموو ج ،بىَ ناوى شكؤدارى تااةتاية ثريؤز

 19:  42زةبوور  
 

 ثــــريؤز ثــــريؤز ثــــريؤز   يــــةزدانى مــــةزن  ثــــريؤز 
 3{اـــــةموو ج هـــــان ثـــــرية لـــــة ثـــــريؤزى تـــــؤ}

ــةم  ــت دة ــــــــــــــــــــــــــ   تايـــــــــــــــــــــــــــ
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[39] 
 ة نا رابوو بة  ل سا  ااتة دةرةوة و خاضة ةى اةلَشرل بةرةو ئةو شويَ ة ريؤيـت…

  14: 19يؤ ةن ا          .   وترىَ )طولشؤ ة شويَ ى  ا ةى  ةر بة زمانى ل ربى ث َى دة
 رييَكا خاضدانىَ

 ثـــــــري ئـــــــ َ  و ئـــــــازارا رييَكـــــــا خاضـــــــدانىَ    
ــانىَ   ــةر ذيـــ ــوا لســـ ــااى دارييَـــ ــاوى ريوونـــ  ب خوي ـــ
ــةم انى   ــارىَ ظــــى  ــ ــرا  ــ ــؤ بــ ــة اــ ــةند مةزنــ  ضــ
ــانى    ــؤ ر قوربـ ــةتا خـ ــةمى مللـ ــؤ اـ ــوردا بـ ــة  ـ  بةمـ

 

ــةظرو بـــــو ريوونـــــااى      ــوبرا تـــــارى يامـــــة ئـــ  اـــ
ــد و زوــري  ــااى    قةي ــةل طون ــر   ــة دوي ــو ذم  شكة 

  2ل ســــا ئــــةو قوربانــــة بــــؤ اــــةم ا  ــــةم انة ) 
 

ــؤزان    ــاواز واـ ــةمى ئـ ــن اـ ــؤ  دبـ ــاظىَ خـ ــةس ب ـ  بـ
ــ ان      ــ  و شـ ــة رييَـ ــةو بومـ ــةتني ئـ ــو وى مللـ ــةم بـ  ئـ
ــا )  ــا دلـــــاديا اــــةمى ريؤذانــ   2ئــــةو بــــو بارطرانــ

 

ــة     ــارىَ مـ ــاظىَ ريزطـ ــوا ب نـ ــةن ن  ـ ــت ث َكـ  دىَ دة ـ
ــ    ــرى بكـ ــرتانا ظ َـ ــري ن  ـ ــو ب ط َـ ــةا انامةئـ  ةن شـ

ــادين)   ــة دلـــ ــو ث َك ــ ــني ئــ ــ  لةشــ ــوبرا ئ َــ   2اــ
 

[71] 
شانازيم  ضونكة اةلَت   َـام و نةته َـت دوذم ة ا  ئةى خوداوةند بة طةورةل دةزا ،

 1: 31زةبوور                                                                                             .  بة ةردا بكةن
 

 ثـــةرتوو ى ذيـــا  ب و ـــة لىَـــى   
ــةوة  ــؤم ئةثاريَ تـــ ــةو وريؤذ بـــ  شـــ
 شةرمت ىلَ ئة ةم ـرم َسكان دةرذم
ــةم   ــاول ئةب ــؤ ن ــري دةنشــم اــاوار ب  ث
 ئـــــةى ضـــــةند زؤرن دوذم ـــــة ا 
ــارم ئة ــةى   ــةى ريزط ــان ئةب ــة ناوي  ل

 

 ناخؤشــى ذيــ م بــؤ خــؤل دةبــةى    
 ئازارة ــــا  بــــؤ  ى  ــــىَ ئةبــــةى

 ةبةىبؤ ئةو ناخؤش انةى بؤ باو ى ئ
 لةضـــ اى ثـــريؤزل وة َمـــم ئـــةدةى
ــةى    ــةرت ان ئة  ــؤل ث ـــى خ ــة ا َ  ب
 وة و نـ ةى باران ثةرت ان ئة ةى
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 [71] 
من   ردووم، ئازادى دة ةم، بةرزى دة ةمةوة ضونكة ناوى لةبةر ئةوةى باوةشى ث ا

تةنشانة دةربازى دة ةم  لةطةلَ دام لة دةزان َت. ااوارم بؤ دة ال، وة َمى دةدةمةوة،
 15-17: 91زةبوور                                                   .يَـدارى دة ةمر

 

 ث َت بةخـ م  ةرضاوةى  ـؤزل 
 ئــةى شــادى دةَ بــؤ اات ــةوةل    
ــى   ــراى رييَـ ــارم ضـ ــةوى تـ ــؤ شـ  بـ
 شــــكؤمةنديم ريوونا ــــايى ذيــــان

 
ــةلل َلؤيا ــةلل َلؤيا     )اــــــ  اــــــ
ــةلل َلؤيا ــةلل َلؤيا     اـــــــ  اـــــــ

 

ــة   ــان تـ ــىَ ذيـ ــؤ بـ ــؤ تـ  رخانبـ
 ثـــــري تا ـــــةية دةَ وط ــــــان  
ــاورييَى  ــم اـــ ــؤ تةنشانةشـــ  بـــ
 ط انو دام بـووى ية ـوط ط ـان   

 
 دةَ ضة ـــــثاوة لـــــة تـــــة تا
ــةتا    ــة باخ  ــ َم ل ــاوةن ج  2خ

 
[72] 

 ثريؤزة خوداوةند خوداى توانادار بة ةر اةموو شت َ  ئةوةى ثريؤزة، ثريؤزة، ثاك و
 4: 7ب  ني                                                        . و ديَت اةبوة اةيةو

 

ــة   ــةى ن  ــــ ــة ويَ ــــ ــ   لــــ ــؤ مة ــــ ــى تــــ  ) ثريؤزىــــ
 شـــــايةتى يـــــةزدان تـــــؤى لة ـــــةر ئـــــةم زةوى ـــــة  
 ) اــــ ة  ة ــــىَ نى ــــة مة ــــ   ثريؤزتــــر لــــة خــــؤل 

ــا دار و ــؤل   تــ ــةن بــ ــ    رينــــؤ  ئةبــ ــةردي  مة ــ  بــ
 2مة ـــــــــــــــ       3) ثـــــــــــــــريؤزى تـــــــــــــــؤ   

 

 ثــــا ى ) خــــوا ئ َ ــــةى درو ــــت  ــــرد بــــة جــــوانى و 
ــ  ــؤ ئــــــ ــةم ا ى    بــــــ ــةبىَ خــــــ ــوين بــــــ  ةوةى بــــــ

 ) بــــــــة دلَ َكــــــــى ثــــــــاك و بــــــــة خؤشةويســــــــتى
ــادى     ــة شـــــ ــوين بـــــ ــا بـــــ ــةى ذي ـــــ ــة باخ ـــــ  لـــــ

 2مة ـــــــــــــــ        3)ثـــــــــــــــريؤزى تـــــــــــــــؤ   
 

 ) بـــــة اـــــؤى مرؤظ َكـــــةوة تـــــاوان ااتـــــة خويَ  ـــــان
ــان     ــاو ى ئامســــــ ــة بــــــ ــت  ةوة لــــــ  دوورى خســــــ

 ب َـــت مة ـــ    ـــة ااتـــة ج هـــان     ) بـــة َم بـــة خ َـــر  
ـــاوان  ريزطــــــــارى  ــــــــردين لــــــــة اــــــــةموو تـ   ـــــــ

 
 
2 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
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 2مة ـــــــــــــــ        3)ثـــــــــــــــريؤزى تـــــــــــــــؤ   
 

ــرراوان   ــةموو ن َـــــــ ــانى اـــــــ ــةر زمـــــــ ــة  ـــــــ  لـــــــ
ــان   ــرىَ بؤمــــــــ ــةتانى دا ب   َــــــــ ــةزدان ثــــــــ  يــــــــ
ــانى     ــة قوربـــــ ــىَ بـــــ ــةوا ببـــــ ــىَ  ـــــ ــىَ بـــــ   ة ـــــ
ــىى ذيـــــــانى     ــوو بةخــــــ ــ   بـــــ ــةوي  مة ـــــ  ئـــــ

ــ بـــــــة َم ضـــــــونكة مة ـــــــ   ريؤ    ةى يةزدانـــــــة لَـــــ
ــا   ــو مردوانــــ ــة ن َــــ ــتايةوة لــــ ــىَ ريؤذ اة ــــ  دواى  ــــ

 

 
2 
 
2 
 
 
 

[73] 
 2:  121زةبورى     .   زةوى يارمةتى من لة  ى خوداوةندةوةية درو تكةرى ئامسان و

 

 
 
 
 
 
 
 

 تـــــــــــــؤ ضــــــــــــــــ َكةرى  
 تـــــــــــــــؤ ذيَــــــــــــــــــدارى

 

ـــانا  ــةردو لا ـــ ــ ـــ َكةرى لـ  ضــــ
 ذيَــــــدارى تــــــة لــــــؤ ب  ـــــــــانة

 
 خــــةظ دلــؤظــادى ذ تـــة يـــة  
 خةظ خؤشى و دلـادى ذ تة يـة 

 

ـــ ـــة ئاشتـ ـــة يـ ـــااى ذ تـ  ى و تةنـــ
 خـــةظ ذ تـــة يـــة، خـــةظ ذ تـــة يــــة

 
ــاى    ــوَ ظ  ــة ت ــويَ  م ــو خ  )ب ت
ـــة  ـــدة مـ ـــىَ بــ ـــا ذيــانـ  )ئـاظــ

 

 2تــــــو اــــــةظبوونا اــــــةم اى   
ــؤيى    ــىَ تـــ ـــا ب  ـــ ــو نــاظـــ  2بـــ

 
ــةوى دذى  ــى و قــــ  )ب باشــــ
 )ذيـانــــــــا اـةردةمــ ــ ــــــــَى

 

ــةمىَوان ديَـــــــــرى    2د بةراـــــــ
ــة   ــةل مةنــ ــى و خؤزيكــ  2، ا َ ــ

 
ـــو ـــة )خـــ ــــىَ بـدةمـــ  دا ا َـــ

ــة   ـــى بدةمــ ـــا نــ  )رييـَـــ ــة ـــ
 

 2دلـة ـــــــــىَ ريوون بـدةمـــــــــة  
 2ظـــــىَ تـــــؤ خـــــــودان ذيـــــانى 
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[77] 
وةرنة ناو  ديارى به َ ن و  وةرن بةاى خوداوةندى بـانن شكؤمةندى ناوى خؤى،

 4: 91زةبوور                                                                      . بارةطا ةى
 

 تـــــــــــــــؤ  ـــــــــــــــةيرانا بـــــــــــــــاوةريدارا  
ــةذارا    ــان اـــــــــ ــ ا ظـــــــــ ــؤ خؤشـــــــــ  تـــــــــ
 تـــــــــــؤ ريوونـــــــــــااى اـــــــــــةمى جـــــــــــارا 
 ذتــــــــــة بت ـــــــــــىَ د ــــــــــةم ثر ـــــــــــ ارا  

 

  ـــــــــةيف وشـــــــــاا ا بـــــــــةردةوامى بـــــــــة 
ــة   ــة بــــــ ــت مــــــ ــى دل َــــــ ــةم ريةظ  ــــــ  خــــــ
ــةر جريســــــــكا رييَكــــــــا مــــــــة بــــــــة      اــــــ
 ب  ــــــــااى يــــــــا ضـــــــــاظ َت مــــــــة بـــــــــة   

 

ــة  ــة طرت  ــــــــــ ــة مــــــــــ ــازا تــــــــــ  ريَبــــــــــ
 خـــــــــــــــة تىَ تـــــــــــــــة وةرطرت  ـــــــــــــــة

ــة ــة ودىلَ مـــــــــــــ ــة نااى ـــــــــــــ  دا تـــــــــــــ
ــت  ة  ــةر ئاشـــــــــ ــة اـــــــــ ــا مـــــــــ  وذيانـــــــــ

 

[75] 
 خوداوة بؤمان بوو بة دانايى و بة َم ئ َوة بة اؤى خودا لة ل ساى مة  حدان ئةوةى لة

 31: 1 ؤرنسؤس  1                                    .   قوربانى ثريؤزى و ثاك و، ريا تودرو تى
 

 تـؤى اـةر تـؤى زي ـدووى نـامرى     
ــؤى   ــةر ت ــؤى ا ــانى ت ــةى ذي  ق بل

 

 تــــؤى اــــةر تــــؤى باوةريمــــانى
 تـــــؤ اـــــةر تـــــؤى رييَشامـــــانىَ

 

ــى    ــو د َنـ ــة ن َـ ــؤى لـ ــةر تـ ــؤى اـ  تـ
 تــــؤ ن ـــــانةى ريا ــــتى و وةـــــايى

 
 تــــــؤى اــــــةر تــــــؤى توانامــــــانى
 تـــــؤ ريوونـــــا ى وث َــــــاندةرمانى  
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[71] 
     .   ئةوي  مة  حى خوداوةندة ئةمريؤ لة شارى داود ريزطار ةريَ  بؤ ئ َوة لةداي  بوو،

 11: 2لؤقا 
 

 جــــــــةذنا تــــــــة جــــــــةذنا تــــــــة   
 شــــــــــــــــــــةماآل شــــــــــــــــــــةما 

 

 ئـــــةظريؤ  ـــــة شـــــةا انة اـــــةوارة ىلَ
ــون ــون دىَ بّ ـــــــــــــــ  دىَ ب َـــــــــــــــ

 

 اات ــــــــــــــــا وى اات ــــــــــــــــا وى 
ــة ىلَ   ــة اةم انـ ــا مـ ــا وىَ ريزطارى ـ  اات ـ

 

 ئةظريؤ ــــــــــــــــــة ئةظريؤ ــــــــــــــــــة
ــريؤزى ــريؤزى ثـــــــــــــــــ  ثـــــــــــــــــ

 

ــة    ــة ئ  اي ــو ب ج ــوزا خ ــدى    خودامةن
 

 جـــــــةذنا تـــــــة دىَ ثـــــــريؤز  ـــــــةين
 كـــــــــــةينشــــــــــةماآل بؤتـــــــــــة اةل 

 

 وةرن بشــــــــــــــــــرن ديالنــــــــــــــــــىَ
 بــــــــــــؤ وىَ ب َــــــــــــون  ــــــــــــرتانا 

 

 طوظةنـــــــــــدا مـــــــــــة  وردانـــــــــــة  
 دىَ وةرن ظــــــــــــــىَ  ومبــــــــــــــونىَ  

 

 جــــــــــــةذنا بونــــــــــــا ل ســــــــــــاية
 طــــــةة خــــــو بــــــو مــــــة ئ  ايـــــــة    

 

ــانىَ  ــؤ ج هــــــــــ ــارى بــــــــــ  ريزطــــــــــ
 

 
[74] 

توانا وةرطرى،  ريَـ و و تؤ شايانى ئةوةى شكؤمةندى ئةى خوداوةندمان و خودامان،
ك ت، ئةو شتانة  بة خوا تى تؤ بوونى اةية و تؤ درو تكةرى اةموو شت َ ضونكة

 11: 7ب  ني                                                                           .   درو ت بووة
 تةنااى

ــاخا  ــت وشــــــــــ ــ َكةرى دةشــــــــــ  ضــــــــــ
ــا  ــار وئاخـــــــــــ ــااى وا شـــــــــــ  ريوونـــــــــــ
 نــــــــــا ثةريَســــــــــم طــــــــــةظرؤ ئاخــــــــــا
 خـــــــــودايىَ مـــــــــن اـــــــــةريَى  ـــــــــاخا 
ــامرم     ــةز نــــــــــــــــــــــ  2)ئــــــــــــــــــــــ

ــاوةريم  ب ل  ــةز بـــــ ــ   ئـــــ ــاى مة ـــــ  ســـــ
ــةلَشرم  ــاآليىَ وى دىَ اـــــــــــــــــ  ئـــــــــــــــــ
ــةرم  ــةز دطـــــــــــ ــةناا ىَ ئـــــــــــ  ة تـــــــــــ
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[74] 
 ةلَ َن،دشادى  م اةموو ئةوانةى ثـتت ثىَ دةبة و دلَ ؤ  دةبن، تا اةتاية طؤرانىبة َ

تا اةموو ئةوانةى ناوى تؤيان خؤ  دةوىَ بة تؤ شاد  خؤتةوة، دةياخنةيتة ذيَر   َبةرى
 12 – 11:  5زةبوور                                                                                     .بن

 
ــار رييَ ــةر  ض جــ ــة بــ ــادةين  اتــ  نــ
ــيـــىَ بى ض خؤشـــ  ى تـــة نابـــةين َـ

 

ــة   ــة بكــ ــريى مــ ــؤ ثــ ــا خــ  باوةرييــ
 دةنشــــىَ ثــــةي ا خــــؤ بل ــــد  ــــة

 

 بئةظ  اتــــــــــة   َباتكــــــــــارين  
 بـــــةىلَ بتـــــة ئـــــةم بـــــاوةريدارين 

 

ــ   ئــةم بــىَ   تــة خــودا   ىَ ة ــني ب
ــا يىَ تــــة دا   ئــــةم ي َــــت بــــن ئــ

 

  رناتــة ئــةم نا ــةين   بــىَ  ــةز 
 دانـــــةر و ضـــــىَكةرىَ مـــــةيى  

 

 وةرة  وازيـــــى ذ مـــــة ريا ـــــة  
 شــــــ اندار و خــــــودىَ مــــــةيى

 

 ئــةم اــةمى  ــةس طون ــةاكارين 
ــةريىَ اــةى  ــةبى  و ا ــةر ا  دىَ ا

 

ــدة  ــة بـ ــان مـ ــتا ن ــ ــا را ـ  رييَ ـ
 بت ـــــىَ تـــــو خـــــودانىَ مـــــةى 

 

2 

2 
 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
 

[79] 
 24: 11مةتتا   .  وةرن بؤ  م ئةى اةموو ماندووان و بارطرانة ان،من دةتان  ة  َ  ةوة

 
ــاية   ــةر ل ســـــ ــةرى اـــــ ــارة  ـــــ  ضـــــ
 بــــــــــــؤ ج ــــــــــــانى ريزطارى ــــــــــــة
ــتا   ــ  و دة ـــــ ــةين دةنـــــ  دىَ بلَ د ـــــ
 دىَ اــــــــــةر ب َــــــــــوين اــــــــــةلل لويا
 رييَكـــــــــــا خـــــــــــودىَ باوةريى ـــــــــــة
  ـــــةر ةظو اـــــةر ب نـــــاظىَ وى ـــــة   
ــ ايا  ــةمى ضــــــــ  دىَ ا َــــــــــوي ن اــــــــ

ــا ــة  ل ســــ ــةر  انى ــــ ــة اــــ ــو مــــ  بــــ
ــة  ــاآل مةيــــــ ــازى ئــــــ ــتى خــــــ  ئاشــــــ
ــة   ــؤ خودايــــــ ــ ان بــــــ ـــ وشــــــ  ا َــــــ
ــرازين     ــةر ـــ ــتني  ــ ــت ريا ــ ــةم ثـــ  ئــ
 ل ســــــا اــــــةردةم ة طــــــةة مةيــــــة   
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[51] 
 ، دةنش ةوة وةرة ئةى خوداوةند خوداى من،  ةيرم بكة و بة

  3: 13زةبوور                               .ضاوم ريؤشن بكةوة نةوةك خةوى مةرطم ل َبكةويَت
 
ــا ة    ــةنىَ تةماشـــ ــ  مـــ ــاو ل َـــ  ضـــ
ــة   ــرم  ــــ ــتاي  ـ َــــ ــاتى  ــــ   ــــ

ــة ــةر   ىئـ ــةى ريزطار ـ ــةرم ئـ  ريزطار ـ
ــؤ   ــدةبى تـــ ــان خؤشـــ ــة تاواىـــ  لـــ
ــ دةيت ــارى بةخـــــــــــ  داوا ــــــــــ
ــى   ــة خؤشـــ ــةل و بـــ ــة بةرة ـــ  بـــ
 تــــــؤ  ةرضــــــاوةى  امــــــةران ت  

 ى م ـــــىيَتـــــؤ ضـــــا رتين اـــــاوري  
 

ــةى ـ ــئــــــــــــ  دا ارم ــــــــــــ
 ضـــــــــــــؤن بـــــــــــــدوىَ زارم
 تــــــــؤ ريوونــــــــا ى ذيــــــــانى
ــوانى   ــؤ  دةتـــــ ــةر تـــــ  اـــــ

  تــــــــــــــــــــــــــــــــةوةئةب  
ــةوة  ــى ئةدةيتــــــــــ  ثىَــــــــــ
 تــــــــــــؤ زؤر دةَ نــــــــــــةرمى

 بةرز و بلَ دى

 

 [51] 
            . ل َوة اىة اةموو  اتىَ خوداوةند ثريؤز دة ةم ، اةم ـة  تايـى ئةو لة ةر

   1: 37زةبوور 
 
 
 
 
 
 
 

ــة)  ــودايىَ مـــــــ   2خـــــــ
  2مة ــــــــــــــــــــــــ  )

 

 نــــــاظىَ تــــــة بلَ ــــــد د ـــــــةين   
 نــــــاظىَ تــــــة بلَ ــــــد د ـــــــةين   

 

  2) ى ى لة  ى لة  ى   ى لة   

ــى)  ــو  ة ــــــــ   2تــــــــ
  2ئاظــــــــــــا تــــــــــــة )

 

ــة   ــة نة ريـــ ــة اةذمـــ ــى تـــ  وة ـــ
 خـــــة َ تـــــة ذيانـــــا ئةبةدي ـــــة   

 

   2)  ى لة  ى لة  ى   ى لة  ى

ــةر ةـتى) ــو  ـــــ   2تـــــ
  2خــــــــــودىَ تــــــــــؤ )

 

ــةر ةـتى  ــدة ان  ـــ ــة ذى زيَـــ  تـــ
ــة ى   ــاظا ـةلـــ ــااى  ةرضـــ  ريوونـــ

 

  2)  ى لة  ى لة  ى   ى لة  ى

ــة)  ــؤ  ة مــــــــ   2تــــــــ
ــةبابا )   2شـــــــــــــــــــــ

 

  مـــــــــة خـــــــــودىَ تـــــــــؤيى ة
ــةر ةت ة   ــةزن  ـــــ ــا مـــــ  ل ســـــ
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[52] 
  17: 17يؤ ةن ا                          .   رد، من بؤتانى دة ةم طةر شت َكتان بة ناوى من داوا

 

1

- 
 
 
 
 
2

- 
 
 
 
 

3

- 
 

ــؤ  وخ ــاوى تـ ــريؤزة نـ ــاك وثـ ــ   ثـ ــاى مة ـ ــدمان ل سـ  داوةنـ
ــر ئامســان نى ــة نــاوىَ ثريؤزتــر لــة     تــؤلة ــةر لــةرد ولــة ذيَ

ــان   ــاخى دلَ ــ ــة نــ ــةين لــ ــت ئة ــ ــان  وثا ــ ــة ط ــ  خودايــ
 ئــــةبني بــــة خــــؤةَ لــــة ذيَــــر ث َتــــا ئــــةى خوداوةنــــدمان 

 

 بــة خــويَ ى تــؤ ريزطارمــان بــوو لــة طونااــة ولــة طـــت تــاوان  
  ــةر ةوتني بة ــةر مــردن و بة ــةر  اــةموو  ــؤتى شــةيتان 
  وثا ــــــت  دة ــــــةين خودايــــــة بــــــؤ خؤشةويســــــت ت

ــؤ ئ َ ـــــ   ــةوة بـــ ــان ااتـــ ــةزةي ت ث َ ـــ ــؤ بـــ ــردىتـــ  ة مـــ
 

 شت َ  نى ة ث َـكةشتى بكةين جشـة لـة دلَ ـان ئـةى مة ـ       
 بةريووتى بةرةو  ى تؤ ديَني خـؤل بـةرط ان  ـة ئـةى مة ـ       
ــدة    ــىَ بــــ ــان ثــــ ــة ا َـمــــ ـــين خودايــــ ــىَ ا َــــ   واز وبــــ
ــة   ــان بكـــ ــةيتان ريزطارمـــ ــاى شـــ ــةى دون ـــ ــةم تاريك ـــ  لـــ

 
[53] 

اةموو  بووة تةنانةل بة باوةري دةزانني اةموو ج هان بة اؤى ووشةى ئةوةوة درو ت
 3: 11ل ربان ة ان      .وا نايـبـ ـ ـني  ايةوة  ة ئةو شتانةى دةيب  ني، لة شت َ  ااتؤتة

 

 خـــوداى اـــةبوون  خـــؤى خودايـــة   
ــانى  ــاوى  ـــ ــا ئـــ ــة ب ابانـــ ــة لـــ  يـــ

 

ــة    ــؤى خودايـــ ــةرزة خـــ ــا بـــ  توانـــ
ــوداى ئاشـــــتى طوناابةخــــــة    خـــ
ــىَ   ــةر دةم َ ـــ ــةبوة واـــ ــةر اـــ  اـــ

 

 ث َويســـــــت  ان دابـــــــني دة ـــــــا  
ــؤ ب ــة خــــــ ــةر خودامانــــــ  ةختكــــــ

 ضــــــونكة ريؤلَــــــةى خؤشةويســــــتى 
ــتى  ــانى خؤشةويســـــ ــة قوربـــــ  بـــــ

 

 توانـــــــــــا مـــــــــــةزن خـــــــــــؤى خودايـــــــــــة   
   2 اةلل َلويا) رتان بلَ َن  ية خؤى خوداية ريزطارى

 

 خـــــــــــؤى خودايـــــــــــة خـــــــــــؤى خودايـــــــــــة
 خؤشـــــــــى بةخــــــــــة خـــــــــؤى خودايـــــــــة     

ــ َن   ــةيخــؤى خودايــة ريزطار    2 اــةلل َلويا) ــرتان بلَ
 

 دلَ ـــــــــــان ثـــــــــــريى خؤشـــــــــــى دة ــــــــــــا   
ــ ــامانة  اـــــــــ ــةن ا ثادشـــــــــ ــةو تـــــــــ  ةر ئـــــــــ

ــةو خودايــــــــة     ــاردين ئــــــ ــؤ نــــــ ــؤى بــــــ  خــــــ
  2 اـةلل َلويا ) رتان بلَـ َن   بؤ دةرخستني ئةو خوداية
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[57] 
ذيا ، لة مالَى  دةب َت بة دريَوايى خؤشةويستى بىَ   وور بة دوامةوة شومان ضا ةو َب

 1:  23زةبوور                                                                   . خوداوةند دةذيم تااةتاية
 

 خوداوةنـــــــــد خؤشـــــــــى دلَ ـــــــــى
ــا  ــتةم بــــ ــال لةخـــــ ــةيتان اــــ  شــــ
ــى تـــــــؤ لةطـــــــةلَ ا بـــــــوو     ريؤ ـــــ
ــا    ــوايى ذيــــــــــ ــة دريَــــــــــ  بــــــــــ
ــة  ــت وثةنامـــــ ــد ثــــــ   2 خوداوةنـــــ

 خوداوةنـــــــــد خوشـــــــــى دلَ ـــــــــى
 

   2 بــــــــــــــــاوةري و ئــــــــــــــــازادتى
ــا   ــةناوم بــــ ــال لــــ ــةيتان اــــ    2 شــــ
 2 بـــــــــاوةري و ئـــــــــازاديم بـــــــــوو  

ــد دةذ   ــالَى خوداوةنـــ ــة مـــ ــملـــ  2 يـــ
ــة ــةرى ئازارمـــــــــــــ  2 ئةو بـــــــــــــ
 2 بــــــــــــــــاوةري و ئــــــــــــــــازادتى

 
 

[55] 
  72: 14لؤقا               !    باوةريل ضا ى  رديتةوة  ،ئ جا ل سا ث َى وول: )ضاول بكةوة

 

ــا  ــن ل ســــــــــــــ ــودايىَ مــــــــــــــ  خــــــــــــــ
ــا ــةرىَ ئاريَــــــــــــــــــــــ  ضارة ـــــــــــــــــــــ
ــا  نـــــــــــــــؤذدارىَ اـــــــــــــــةمى ئ َــــــــــــــ

 

ــا   ــتام ديســـــــــــ ــةرثىَ رياوة ـــــــــــ   ـــــــــــ
ــ ــد قةيــــــــــــ ــتاقةتانــــــــــــ  ديَت دة ــــــــــــ

ــة ر   ــ َى يانـــــــــ ــا  ـــــــــ  يَســـــــــــاداظـــــــــ

 
[51] 

  .  لة تاريك دا نةم   َتةوة من وةك ريوونا ى ااتوومةتة ج هان، تا ئةوةى باوةريم ثىَ به َ ىَ
  71: 12يؤ ةن ا                                                                                     

 

 خودامةنــــــــــــــد ا َوايــــــــــــــة
 رييَكــــــــــــا وى ريوونااى ــــــــــــة

  ـــــــــروودا دىَ دة ثــــــــــ َكةن
 

ــةزم   ــول ئــــــ ــايى طــــــ  ل ســــــ
ــىَ   ــةر خاضــــ ــا وى لســــ  خوي ــــ

ــاية  ــاظىَ وى  ســــــــــــ  نــــــــــــ
 خؤشــــــــــت ى و ئاشــــــــــتى ة  
ــودا      ــةي ا خـــ ــري ة ثـــ  2) شـــ

 

ــان  ــتى و ذيــــــ ــ  وريا ــــــ  رييَــــــ
ــةتان   ــؤز وثـــ ــو  ـــ ــة بـــ  بومـــ
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 شـــــــــــــــ انةك ثـــــــــــــــريؤزة
 

 بـــــــــــاوةريدارين دة ثـــــــــــا ني
ــراي ة  ــةم ضـــــــ ــا ئـــــــ  ج اتـــــــ
ــوارتني   ــةم اةلبــــ ــاى ئــــ  ل ســــ

 

ــؤزة    2) خودايـــــــــةك دلســـــــ
 

ــور   ــةم  ـــ ــةتا ئـــ ــاظ مللـــ  ديننـــ
ــارين  ــاظى وى ريزطـــــــــ  ب نـــــــــ
ــري ني  ــةم ب ط َـــ ــةي ا وى ئـــ  ثـــ

 
 ة ج هــــــــــــــــــــــــــانىَ ب ط َــــــــــــــــــــــــــري ني

 
 

[54] 
شادى بكةن ئةى خوداوةند  خؤزطة دةخوازريَت بةو طةلةى دةزانن بة دةنشى بةرز ااوارى

 15:  49زةبوور                                                  .بة ريوونا ى ريوخسارى تؤ ريىَ دة ةن
 

1- 
 

ــ    ــاى مة ــــــــــــ  خوداوةندة،ل ســــــــــــ
 بــة خاضـــة ةى ل ســاى مة ـــ    رياي ـــةوة  

 

ــؤزة  ــري  ــــ ــتة دةَ ثــــ  خؤشةويســــ
 اةرضــــــى طةلــــــة واةرضــــــىهؤزة

 
ــوو    ــدا بــــــ ــان ـ ــــــ ــان جــــــ ــؤ طوناا ــــــ  بــــــ
ــةين   ــاوار دة ـــــ ــةرز، اـــــ ــى بـــــ ــة دةنشـــــ  بـــــ

 

ــوو    ــوا بـ ــؤزى خـ ـــ و ـ ــاوةن ا َـ  خـ
 ل ســــاى مة ــــ   نه َ ــــى ذيــــان   

 
2- 
 

 خــــــؤى ووشــــــةية ، خــــــؤى خودايــــــة   
ــةمان دة  ــاو خـــــ ــة نـــــ ــاينلـــــ  رى ا َ ـــــ

 

ــان   ــداين ذيــ ــؤى ث َ ــ ــةريؤ ى خــ  بــ
ــى     ــةى بةخـ ــؤى ئ َ  ــويَ ى خ ــة خ  ب

 
ــن       -3 ــة دةذيــــ ــد ئ َ ــــ ــةتانى خوداوةنــــ ــة ثــــ ــت ا بــــ ــة ئاشــــ ــارامى لــــ ــة ئــــ  بــــ

  ــــــوارى  ةشـــــــتى نـــــــةجال دةبـــــــني لــــــة بةنـــــــدةرو دةريـــــــاى ل ســـــــا   
 خــــــــــؤى ث َـــــــــــةن  و  ةشــــــــــت وانة بــــــــــؤ شــــــــــةثؤل   ثا ــــــــــةوانة

 
7- 
 

ــة  ــةردةم وا ل َ انـــــــــ ــاوى اـــــــــ  ضـــــــــ
ــةوا بـــــــــ  ــةةَ ئـــــــ ــةبنيلةطـــــــ  ةرز ئـــــــ

 

ــةرمانة   ــةر  ـــ ــة  ـــ ــتى لـــ  دة ـــ
ــة   ــةم ئامسانـــ ــةريى ئـــ ــؤ ئةوثـــ  بـــ
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[54] 
 بؤتان مابووةوة. باثريانتان ئ َوة  دةزانن ضؤن  ريانةوة لةو رييَبازة ثووضانةى لة باوك و

بةلَكو بة خويَ  َكى طرانبةاا  ويز لةناوضوو نةبوو وةك زيَريو ئةو  ريي ةوةية  بةشتى
 19-14: 1ثةترؤس  1            .    ة خويَ ى مة  حة ،ى ةم و ورياةروةك لة بةرخ َكى بىَ 

 
ــوو )  ــؤ بـــــــ ــويَ ى تـــــــ ــا 2خـــــــ ــة ناومانـــــــ ــوو لـــــــ ــ َ  بـــــــ     شؤريشـــــــ

ــووين   ــاريكى بـــــــ ــانى تـــــــ  ريؤذان َـــــــــ  بـــــــــوو ذيَـــــــــر دة ـــــــــتى ذيـــــــ
ــووين   ــريىَ بـــــــــــــ ــتى بـــــــــــــ ــؤل ومة ـــــــــــــ ــدان و ـــــــــــــ  زي ـــــــــــــ
 اـــــــــــاوارة و ثـــــــــــري غـــــــــــةم  دوور لـــــــــــة ريا ـــــــــــتى بـــــــــــووين     

 

ــوو ) ـــةردةم   بـــ ــة 2 ــــــــــــ ــن بـــ ــووم    مـــ ــاودةم بـــ ــىَ اـــ ــةس بـــ  بىَكـــ
ــاوةريوان م    ــانى ضـــــــــ ــةةَ ذيـــــــــ ــرد لةطـــــــــ ــ م دة ـــــــــ ــةر ضـــــــــ  اـــــــــ
 تووشـــــــــــــــــــى ط َـــــــــــــــــــواوى  طـــــــــــــــــــةردةلوىلَ بـــــــــــــــــــووم   
 تامـــــــــــــــةزريؤى ذيــــــــــــــــانى ثــــــــــــــــري ئا ــــــــــــــــودة بــــــــــــــــووم 

 

ـــةنا اودا ) ــوو   2لـــــــــــــــــــــــــــ ــة بـــــ ــىَ ويَ ـــــ ــال بـــــ ــةيام َ  اـــــ     ثـــــ
ــام    ــؤ ا َ ـــــــ ــى بـــــــ ــانى خؤشـــــــ ــودةى ذيـــــــ ــةى مـــــــ ــةو ثةيامـــــــ  ئـــــــ
ــة    ــايى و  ةرتا ــــــــــــــــــ ــىَ  ؤتــــــــــــــــــ ــانى بــــــــــــــــــ  رذيــــــــــــــــــ
ــان  ــتى بـــــــــــــــؤ ذيـــــــــــــ  لةطـــــــــــــــةةَ خؤشـــــــــــــــى و ةربة ـــــــــــــ

 

ــ    ةى ثـــــــري ا وايـــــــة مـــــــودةى تؤيـــــــة لـــــــة ناومانـــــــا      ئـــــــةو اةوالَـــــ
 7 ط ان  بة )بة دةَ، خؤمشان ئةويَى  2خؤمشان ئةويَى)  2مة   )  2مة   )
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[59] 
 ،  ةراثاى زةويدا ضةند شكؤدارة ئةى خوداوةندى طةورةمان ناول لة

 1:  4زةبوور                    .ئامسانة ان تؤ شكؤمةندى خؤل خستؤتة  ةرووى اةموو
 خوداوةنــــــدمان اــــــةر ضــــــ  ةك بلَــــــىَ 
 لــــــــة ريؤذاــــــــةآلل تــــــــا ريؤذئــــــــاوا   

 

ــةردارة    ــؤى  ـــــ ــان خـــــ ــؤ ذياىـــــ  بـــــ
 لــــــــة ريؤذاــــــــة َل تــــــــا ريؤذئــــــــاوا   

 

ــةرى  ــةرزى درو ـــــــت  ـــــ ــؤ بـــــ   2 تـــــ
 لــــــــة ريؤذاــــــــةآلل تــــــــا ريؤذئــــــــاوا   

 

 خـــــواى  ـــــةربازان اـــــةر تـــــؤ ا َــــــى 
 لــــــــة ريؤذاــــــــةآلل تــــــــا ريؤذئــــــــاوا   

 

 وئامســـــــان مـــــــولَكى تؤيـــــــةلـــــــةرد 
 لــــــــة ريؤذاــــــــةآلل تــــــــا ريؤذئــــــــاوا   

 

ــةر  ــاتى خــؤى ا ــة   ــةدى  ل  2ديَت
ــكؤدارة   ــا شــــ ــاوى ل ســــ  2نــــ

 

 2لـــة طــــت  اريَـــ  ئاطـــادارة    
ــكؤدارة   ــا شــــ ــاوى ل ســــ  2نــــ

 

 2طةورةى طة ن خؤل  ةروةرى 
ــكؤدارة   ــا شــــ ــاوى ل ســــ  2نــــ

 

ـــى    2اــةر تــؤى مــةزن شــايان ريَ
ــكؤدارة   ــا شــــ ــاوى ل ســــ  2نــــ

 

ــؤ تؤ  ــ   اــةر ب ــة ضــؤك دادان  2ي
ــكؤدارة   ــا شــــ ــاوى ل ســــ  2نــــ

 
[11] 

 خؤشى بةلَكو ئةو ئةوةى خودامان خؤشويستووة، نةك لةبةر لةمة داية، خؤشةويستى
 11: 7يؤ   ا  1          .   طونااة اىان ويستني و ريؤلة ةى خؤى نارد تا بب َتة  ةـارةتى

 خوداى ئ َ ة
 خــــوداى ئ َ ــــة خؤشةويســــتى تــــؤ
ــرؤظ   ــار ردنى مـــــــ ــؤ ريزطـــــــ  بـــــــ

 

 شـــــــــــــــــكؤيى شـــــــــــــــــكؤيى
 اــــــــــــــة للــــ ـَــــــــــــــــــــــلويا 

 

 بــــــىَ  ــــــ ور و بــــــىَ ثايانـــــــة   
ــة  ــةم ج هانـــــ ــؤ ئـــــ ــاتى بـــــ  اـــــ

 

ــان   ــوداى خودا ـــــــ ــؤ خـــــــ  بـــــــ
 ل ســـــــــــا تـــــــــــؤ ثـــــــــــريؤزى

 
ــني    ــاد ب ــةموومان دوــؤ  و ش ــا ا  ب
ــادتانى  ــؤ شــ ــ   تــ ــاى مة ــ  ل ســ

 

 شـــــــــــــــــكؤيى شـــــــــــــــــكؤيى
 اــــــــــــــة للــــ ـَــــــــــــــــــــــلويا 

 

ــد دا  ــةتى خوداوةنـــــ ــة خـمـــــ  لـــــ
ـــدا  لـــــــــــــــة اةموو ات َـكـــــــــــــ

 

ــ   ــوداى خودا ـــــــ ــؤ خـــــــ  انبـــــــ
 ل ســـــــــــا تـــــــــــؤ ثـــــــــــريؤزى
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 [11] 
 34: 22مةتتا  . خوداوةند خودال خؤ  بوىَ بة اةموو دةَ و اةموو ط ان و اةموو بريتةوة

 
ــى ــم دةويَــــــــــــــ  خؤشــــــــــــــ
 ريؤا اـــاوار ئـــة ا خؤشـــم دةويَـــى
ــا   ــةآلى مــــــــــــــــ  قــــــــــــــــ
 تـــؤ تـــةنها قـــةلَغانى بـــؤ مـــا      

 

 دةَ اــاوار ئــة ا  خؤشــم دةويَــى   
ــاوةرييَم  ــــة تــــؤ ب َــــى   مــــن ضــ

ــة   ــؤ دا لــ ــة تــ ــةنها لــ ــا  تــ  ذيــ
 ئاطــــــــــــال ل َ ــــــــــــة دةزا  

 
[12] 

 24: 19مةتتا              .   و دوال  ةوتووين شت َ  ا َ اوة ئةوةتا ئ َ ة وازمان لةاةموو…
 

ــم دةو ــخؤشـــ ــوط  يَـــ ــد ية ـــ  2ى خواوةنـــ
 بــــــــىَ  ة ــــــــم بــــــــة بــــــــىَ تــــــــؤ    

 
ــة دو} ــةردةم  الــ ــد اــ  2ل دةريؤم خوداوةنــ

ــة دومت  ــةوة لـــــــــــ ــىَ طةريانـــــــــــ  بـــــــــــ
ــؤ    ــاوى تــــــ ــى نــــــ ــةم  تايـــــــ  دة ــــــ

 2{ ـــــــم بـــــــة بـــــــىَ تـــــــؤ   بـــــــىَ  ة
 

[13] 
  ،بة ثريؤزي ة ى ريازاوةوة  رينؤ  بؤ خوداوةند ببةن

  9: 91زةبوور                                              !ئةى اةموو خةلَكى زةوى لةبةردةمى بلةرزن
 

 خـــؤ تـــؤ خـــوداى ريا ـــت طـــؤ 
 

ــؤ    ــؤ ت ــووثاس ب ــةر دةم    ا
 

   2قوربانى طرانت بةخـ وة ث َ ان )
ــ  ةلل َلويااـــــــــــــــا اـــــــــــــ

 
ــةلل َلويا  ــوثاس اـــــــ   ـــــــ

 

  2 رينؤ  دةبةين بؤ ناوى مة  ح ان )
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[17] 
 ئاطادارل بن، رييَشا انتضونكة ـةرمان بة ـريـتة انى دةدال، بؤ ئةوةى لة اةموو 
  12-11: 91زةبوور              .لة  ةر دة ت ان اةلَتشرن، نةوةك ث َت بة بةرديَ  بكةويَت

 

 دا بــــــــةج َم نــــــــاا َلىَ خــــــــو
ــة  ــات َ  لةطةلَ ـــــ ــةموو  ـــــ  اـــــ

 

ــة ذيــان      ــردن ون ــة م ــام ن ــن دلَ    م
ــةوة   ــان بكاتــــ ــاتوانىَ ج امــــ  نــــ

 

 ل ســاى مة ــ   تــؤ زؤر ثــريؤزى   
ــة   ــةروةردةم  ـ ــة انت ثـ ــة ووشـ  بـ

 

 ضــاوم اةلَـــدةبريم بــةرةو ضـــ ا ان  
 يارمــةتى مــن لــة  ى خــوداوة ديَــت

 

ـــىَ  ــت بــ ــةريىَ ث َــ ــودا ل َ اطــ  خــ
 ب َشومــــــان خــــــةو نايباتــــــةوة   

 

 ت طــويَم ناخــالئــةو اــةر ط ـــ ثـــ 
ــةرم ئــــةخال    ــة ناخؤشــــى  ــ  لــ

 

 نــة اــ ة شــت َ  لــة درو ــت  ــراوان
 لــــــة خؤشةويســــــتى خودامــــــان

 

ــؤزى   ــ َ  دلَســ ــةموو  ة ــ ــؤ اــ  بــ
 بــة ريؤ ــى ثــريؤزل رييَ  ــاي م  ــة    

 

ــن    ــةتى مـ ــت يارمـ ــوة ديَـ ــة  ويَـ  لـ
 درو ــــــتكةرى زةوى وئامســــــان 

 

ــت  ــةوة دةتثاريَـيَـــ ــةو نايباتـــ  خـــ
ــاريَـىَ   ئـــــةوةى  ـــــة مـــــن دةثـــ

 
[15] 

  1: 21زةبوور                                      .وةند لة ريؤذى تةنشانةدا بة دةنشتةوة ب َتبا خودا
 دلَتــــــةن  وخةـــــــةتبار مةبــــــة  
ــ   ــةذارةو ناخؤشـــــ ــاتىَ ثـــــ   ـــــ
ــةو   ــ شى ئـــ ــىَ ثريشـــ ــةيادل بـــ  لـــ
ــة   ــؤل دلَ  ابـــــ ــةخوداى خـــــ  لـــــ
ــت    ــةو دةدةيـ ــاى ئـ ــة دةرطـ ــؤ لـ  تـ

 

ــة  ــةتبار مةبــــ ـــتةن  وخةـــــ  دلَــــ
 

 ئـــةو تـــةنها تاقـــة  ـــوريى خـــؤى    
 بـةم جــؤرة خـودا تــؤى خؤشويســت  
ــال    ــة ـريـــ ــؤن ناطاتـــ ــ رت ضـــ  ئـــ
 ضــــؤن ئـــــ رت ت َكــــى ناشـــــك َ ىَ  

 

 دلَتــــــةن  وخةـــــــةتبار مةبــــــة  

ــةةَ  ــت وا لةطــــ ــوداى خؤتــــ  خــــ
ــان  ــ َت طــــــت ذيـــ  داىدةثؤشـــ
ــان  ــاو ى ئامســــ ــا ى بــــ  ريوونــــ
 ئـــــــةو اةم ــــــــة وا لـــــــة  ل
ــؤل دة ــال   ــةو ب ــت ئ  و ضــ ت بويَ

 

ــةةَ  ــت وا لةطــــ ــوداى خؤتــــ  خــــ
 

ــى  ــؤ بةخــــــ ــةث َ اوى تـــــ  لـــــ
 وةى لـــــةناو نةضـــــ تبـــــؤ ئـــــة

 لـــــــــة  ـــــــــاتى ب َـاريـــــــــدا  
ــةث َتا   ــد لـــــ ــؤل وث َوةنـــــ   ـــــ

 

ــةةَ  ــت وا لةطــــ ــوداى خؤتــــ  خــــ

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
2 
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[11] 

قوربانى لةث َ اوى  وانى دلَسؤزي  ذيانى خؤى دة اتةمن شوان َكى دلَسؤزم ، ش
 11:  11ؤ ةن ا  ي                                                                     .  م َشةلة ةى

 
ــة  ــةند مةزنــ ــؤ ضــ  دلَســــؤزى تــ
  ــىَ وةك تؤيـــة ل ســاى ثـــريؤز  

 

ــؤزى تــــؤ بــــىَ    ااوتايــــة دلَســ
ــة   ــةند مةزنــ ــؤ ضــ ــؤزى تــ  دلَســ

 
[14] 

تةنانةل بة شةوي  بة دلَم رييَ  ايم    تايـى خوداوةند دة ةم  ة ئامؤذطاريم دة ال،
 7:  61زةبوور                                                                                           .دة ال

 

 دة ــــتم بشــــرة بــــةرةو  ى خــــؤل
 ناب  ـــــــــام رييَشـــــــــام ىلَ وونـــــــــة
ــة    ــن  ـ ــم ريؤشـ ــرة و رييَـ ــتم بشـ  دة ـ

 ب سة   ة  ةوا باو  ى

 مةا َلَـــــــة بـــــــريؤم  ـــــــةرة ريؤ
 دةرنابــــةم بــــىَ ريؤشــــ ايى  تــــؤ
 ئــــةى يــــةزدانى بــــة بــــةزةيى   

 لة ذيَر خةما ثـتم نةوى

 

 
}2 
 

 3ة تم بشرة بةرةو  ى خؤل     د

 بـــؤ اـــ ة  ة ـــىَ  رينـــؤ  نابـــةم    
ــةم    ــؤ  ئةبـ ــؤل  رنـ ــؤ خـ ــةن ا بـ  تـ

ــ   ــرة و رييَـ ــتم بشـ ــة دة ـ ــن  ـ  م ريؤشـ
 ماوةى ذيان طةىلَ  ورتة

ــ َواوان  ــةرىلَ شــ ــ   وةك  ــ  م ــ
 ضونكة اـةر تـؤى بـاو ى ئامسـان    

ــ    ةى باو ــــةث َويســـت م ث َتــــة ئـ
 لةم تاريك ة ريزطارم  ة

}2 
 

}2 

ــةر  ــرة بــــــــ ــتم بشــــــــ ــؤل     دة ــــــــ  3ةو  ى خــــــــ
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[14] 
ئ َستا  بة َم  ردنةوة، ئ َوة جاران بة اؤى  ردارى خراثتان نامؤ و دوذمن بوون لةبري

ثاك وثريؤزى و بىَ  ةم  بة لةشى مرؤظانةى خؤى، تا ئ َوة بة ئاشتى  ردنةوة بةمردنى،
  22-21: 1 ؤلؤ ى                                       .   بىَ طلةيى ب َ ة بةردةمى و وريى و

ــوون  ــ َم  ـــــــــرودى  ةربة ـــــــــت بـــــــ  دةيلَـــــــ
 ريزطـــــــــاريم لـــــــــة بـــــــــن دة ـــــــــت بـــــــــوون
ـــارى دةروون  ــادى ية ــجـــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــ
ــار  ــا  ردمــــــــــــــــــى ريزطــــــــــــــــ  ل ســــــــــــــــ

 

ــةمبار  ــران ودةَ خــــــــــــــ ــؤةَ طــــــــــــــ   ــــــــــــــ
ــار   ــرد بــــــ ــو ى  ــــــ ــوو دةَ و  ــــــ ــاد بــــــ  شــــــ
 بــــــــــــة ط ــــــــــــانى  ردمــــــــــــى نا ــــــــــــ ار 
ــار  ــا  ردمــــــــــــــــــى ريزطــــــــــــــــ  ل ســــــــــــــــ

 

ــار  مردبـــــــــــــــووم ريســـــــــــــــوا و طونهبـــــــــــــ
 ئ ســـــــــــــــــتا ئـــــــــــــــــةذيم ثايـــــــــــــــــةدار  

ــاو  ــادارشـــــــــــــــ ــااني و توانـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ
ــار  ــا  ردمــــــــــــــــــى ريزطــــــــــــــــ  ل ســــــــــــــــ

 

 

[19] 
  دةنش ةوة ئةى خوداوةند ااوار اةر بؤ تؤ دةا َ م ضونكة تؤ بة

 1:  14زةبوور                                 .طويَم بؤ شلكة و طوىَ لة نويَوة ةم بشرةديَ ت  
 

ــاوى تــــــؤ      ــني بــــــؤ نــــ ــت ان  ــــــة ، ت َبكؤشــــ  درو ــــ
ــةنني  ــن ريابشةيــــ ــة ريووى دوذمــــ ــؤ لــــ ــةى تــــ   ، خويَ ة ــــ

 

ــاطرى خــــــؤل، غريةتــــــى خــــــؤل    مبانــــــدةرىَ لــــــة ئــــ
 تـــــا بـــــة بـــــةد ار بلَـــــ َني ريا ـــــة ئـــــةى ذيَـــــر ضـــــةثؤك

 

ــة    ــا ر لةطةلَ انـــ ــاطرى  وثا ـــ ــؤل نـــ ــةرمان خـــ  بةرانبـــ
 زوو ــــــــــــــة و ضــــــــــــــؤ لة ــــــــــــــةر رييَ ــــــــــــــان

 

ــاطرى خــــــؤل، غريةتــــــى خــــــؤل    مبانــــــدةرىَ لــــــة ئــــ
 تـــــا بـــــة بـــــةد ار بلَـــــ َني ريا ـــــة ئـــــةى ذيَـــــر ضـــــةثؤك
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[41] 
ثاداشتى اةر  ة  َ  بةث َى  من بة ثةلة ديَم، ثاداشتى خؤم ث َ ة، بؤ ئةوةى ئةوةتا

 12:  22ب  ني                                                                       .     ارة ةى بدةمةوة
 

ــةوة ــةوة ديَ ـــــــــــ  ديَ ـــــــــــ
ــةريؤذان  ريؤذىَ لــــــــــــــــــــــــــ

 

ــةوة ــةوة ديَ ـــــــــــ  ديَ ـــــــــــ
ــاتىَ   ــال و ــــــ ــةر  ــــــ  اــــــ

 

 لديَ ـــــــــــــةوة بـــــــــــــؤ   
ــتى  ــة خؤشةويســــــــــ  بــــــــــ

 

ــةوة   بــــــة زوويــــــى ديَ ــــ
 اــــــــــــةر ديَ ــــــــــــةوة 

 

ــةوة  ــت ت ديَ ـــ ــؤ ئاشـــ  بـــ
ــةوة ــةر دةتب   ـــــــ  اـــــــ

 

ــاوال   بــــــة خؤزطــــــة وئــــ
  ل ئةم َ  ــــــــــــــــــــةوة

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

[41] 
، لةطةلَتان مب َ  َتةوة دة ةم يارمةت دةريَكى ديكةتان بداتىَ و تا اةتاية لة باو م داوا

بة َم ، ب   َت و ناي ا  َتيطرىَ ضونكة نا وةرى ة  ةوا ج هان ناتوانىَ  ئةوة  رو ى را ت
 14 – 11:  17يو ةن ا   .   ئ َوة دةي ا ن ضونكة لةطةلَتان دةم َ  َتةوة و لةناوتان دةب َت

 
ــان     ــة ث َ ــــ ــى بةخـــــ ــةين بــــ ــودا داوادة ــــ ــى خــــ  ريؤ ــــ
ــةيتان    ــا شـــــــ ــال و دةربكـــــــ ــ ا  ببـــــــ ــ  ضـــــــ  ا َـيَـــــــ

 

2 
2 
 

ــان   )  ــة ث َ ـــــــ ــى بةخــــــــ   3بـــــــ
 

 ث َ ان رو ى خـودا 
 

 

ــان   ــاوةريو ذيـــــــ ــةين بـــــــ ــودا داوادة ـــــــ ــى خـــــــ  ريؤ ـــــــ
ــان   ــ كا رييَ ــــــ ــداتىَ ريةوشــــــ ــادتان بــــــ ــى وشــــــ  خؤشــــــ

 

2 
2 
 

ــاول   ئ َ ــاوى نــ ــة ث َ ــ ــت لــ ــان لة ةردة ــ ــةردةم ط ــ ــة اــ   ــ
 دةريؤيـــــن بـــــةرةو ريوونـــــا ى تـــــؤ لـــــة رييَـــــى نـــــةجاتت             

 

2 
2 
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[42] 
ن ب  ى، شكؤى ئةوما لةناوماندا ن ـتةجىَ بوو، ئ َ ة شكؤى ئ  جا ووشة ة بوو بة لة  و

   17: 1يؤ ةن ا                      .   تاقانةى باوك ئةوةى ثري بوو لة بةرة ةل و را تى
 

ــىَ  ــةر زةم  ـ ــاتى  ـ ــار اـ  ريزطـ
  ـــــةرىَ  ـــــاىلَ جةذناتةيـــــة
ــى  ــارى بـــــ ــا ريزطـــــ  بريااتـــــ

ــ ــى ـشةظــــ  و روذى ة بريام ــــ
ــى  ــت َرا طةشـ ــة  ـ ــة مـ  هل   انـ
ــر و تــو اــةر اــةبى   خــودان خ َ

ــة ريوو  ــةذك تـ ــا مـ ــرىرييَكـ  ن  ـ
 ا َـــــا تــــةبى مللــــةل خــــؤى 

 

ــى    ــة ذي ـــ ــى بؤمـــ ــة بـــ  ريذاتـــ
 شــــــــةا اناتة ب دىلَ مــــــــةبى
ــةبى  ــةم ان ظـ ــة اـ ــة ا َ ـ  دةرطـ
ــى   ــةة م ـ ــا ة طـ ــو ة ئامسانـ  تـ
ــاظ مللـــةتىَ بى ـــة خؤشـــى     ل ـ
ــى  ــة بـ ــاظىَ مـ ــا ضـ ــو ريووناا ـ  تـ
ــرى   ــدا  ـــ ــة ثةيـــ ــة نان َ ـــ  تـــ
ــرى  ــة ـــ ــاظ مــ  طونااكــــارى ل ــ

 
 

[43] 
  5: 21ب  ني                                            .    ئةوةتا من اةموو شت َ  نوىَ دة ةمةوة

 
 ريؤذا اـــــــاتى ريؤذةك نى ـــــــة 
 رييَكــــــا مــــــةذك ريوونااى ــــــة
ــة   ــة قوربانى ـ ــاظ مـ ــة ة نـ  ااتـ
ــة  ــة طرتى ــــ ــازا وى مــــ  رييَبــــ
 ئــــــةو ا َوايــــــة وئازادى ــــــة
ــتى ة  ــري ئاشـ ــر وثـ ــودان خ َـ  خـ
  ــــةرىَ  ــــالَىَ ريؤذةك نى ــــة
  ــا ئـــةو ريةنشـــىَ طـــو   ـــورة 

ــا   ــةرو دي ـ ــت  رى ـــة طـ  قة ـ
 اـــــــ  ورابـــــــن مـط َ ى ـــــــة

 

 ئـــةو ل ســـايىَ نا ــــرى ة  
 ديــف ثــةرتوو ى ثريؤزى ــة
ــة   ــابىَ اةذارى ـ ــةو ذك بـ  ئـ
 ئةم نابـةردن دة ـتىَوى ة  
  ــــةر دن ــــايَى بوارتى ــــة
 ئــــةو ريزطــــارىَ مللةتى ــــة
 بومة جةذنةك  ةربة تى ة
 بـــو ج هـــانىَ ثةيـــدا بى ـــة
 اةمى  ـاخبني ا ــا وى ـة   
 ئ َ  دوو بشرن  ة شـااى ة 

 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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[47] 
 طةر ئ َوة م تان خؤ  بوىَ بة ريا ثاردة ا   اردة ةن. ئةو ا لة باو م داوادة ةم

ريؤ ى ريا ت  ة،  ئةوة  تااةتاية لةطةلَتان مب َ  َتةوة، يارمةت دةريَكى ديكةتان بداتىَ و
ئ َوة دةي ا ن ضونكة  بة َم ب   َت و ناي ا  َت،يوا ج هان ناتوانىَ وةرى طرىَ ضونكة نا  ة

 14-15: 17يؤ ةن ا                           .    لةطةلَتان دةم َ  َتةوة و لةناوتان دةب َت

 
ــاتىَ       ــةموو   ــاتىَ ا ــةموو   ــة ا ــم داي ــة دلَ ــؤ ل ــى ت  ريؤ 
ــاتىَ      ــت َ  نايشـ ــ ة شـ ــة اـ ــريؤزة  ـ ــى ثـ ــةوي  ريؤ ـ  ئـ

 ايتــةوة بــؤ شــويَ ى خــؤل بــؤ ئامســان      ــاتىَ  ــة طةري 
ــؤل نـــاردين ري   ؤ ـــى ثـــريؤز وة ـــو يارمةت ـــدةرمان   بـ

 
 ) تايـــت ئة ــةم ل ســا  ــوثاس ئــةى بــاو ى ئامســان 

 
 ) ــــوثاس يــــةزدانى مــــةزن  ــــةوا دةنشــــم ئــــةتشاتىَ 
ــاواتىَ     ــت ئـــ ــةم بةطــــ ــ حةوة ئةطـــ ــةناوى مة ـــ  بـــ
ــاتىَ    ــة  ة ـــىَ ب ـــةوىَ بتشـ ــةر ئـــةو رييَشايـ  )ضـــونكة اـ

 
 بؤ تؤ اـةموو شـكؤيةك      ) ووثاس خواى طةورة بؤ تؤ 

ــة مة ــ   مــن بةشــ َك ــة       م ل ــةى تؤي  مة ــ ح   ريؤلَ
ــ  ــةك ئ ــةموو ي ــة   ة)ريؤذّى ا ــةةَ تؤي ــة ئامســان لةط  طرين ل

 

 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
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[45] 
   وورة ةل، بة لةطةلَم ئةى خودا بةث َى خؤشةويست  ة بىَ م هرةبان

 1:  51زةبوور                                 .بة ث َى زؤرى بةزةيى خؤل ياخى بوو  بسريةوة
 

ــة دل ــت ذ  ريَت ـــــــ ــؤ َـــــــ  خـــــــ
ــؤ  ــا خــــــ ــارم ة ذي ــــــ  طونااكــــــ

 
 )خؤشــــ ا ذي ــــىَ  ــــةر دةبــــرم   
ــرن    ــارى  ـــ ــةم تـــ ــااىَ جـــ  طونـــ

 
ــة   ) ــةم تـ ــة جـ ــا اات ـ ــة  و دل ـ  لـ

 مــــــن  ــــــةس ن  ــــــة ذ دل َتــــــة
 
ــارتن  ) ــا  طواــ ــةز بــ ــا ئــ  باوةرييــ

ــت ىَ   ــةز ظةطواة ـــ ــىَ ئـــ  ذ مردنـــ
 

ــؤ  ــة دلىَ ـــــــــــــ  ذ  ريَت ـــــــــــــ
ــؤ  ــا خــــــ ــارم ة ذي ــــــ  طونااكــــــ

 

 ثةشـــــــــــــ  ا  ثةشـــــــــــــ  ان
ــان   ) ــودايىَ دلؤظــــ ــةى خــــ  2ئــــ
 

ــوراد     ــاة ب ــؤ ب طون ــىَ خ ــن ذي   2م
ــان اــةذادؤ      ــة ة مــن ذي ــةىلَ ت  2)ب

 
ــة   ــن ببـــ ــوك مـــ ــان ىَ تـــ  2دلؤظـــ

ــة   ) ــن ذىَ ببـــ ــت مـــ  2تؤطوناا َـــ
 

 2ب ـــــا بـــــان  و بونـــــة زةريـــــا 
ــةريياوة   ) ــن دا ط ــريذين م ــا ث  2خوي 
 

 ثةشـــــــــــــ  ا  ثةشـــــــــــــ  ان
ــان   ) ــودايىَ دلؤظــــ ــةى خــــ  2ئــــ
 

 
[41] 

 2: 113زةبوور              .مة ة ثريؤز بكة، ا ة ضا ةية ى لة بري خوداوةند ئةى ط انى من،
 

 ىزيـــــــاتر خؤشةويســـــــتى زيـــــــاتر توانـــــــا   
ــدا   ــة م ـ ــؤ لـ ــاتر تـ ــدا   ىزيـ ــة م ـ ــؤ لـ ــاتر تـ  ىزيـ

ــةوة  ــةموو دلَ ـــــ ــةم بةاـــــ ــت دة ـــــ   تايــــــ
ــةوة   ــةموو ريؤمحــــ ــةم بةاــــ ــت دة ــــ   تايـــــ
  تايــــــــت دة ـــــــةم بةاـــــــةموو بريمـــــــةوة
ــانى   ــةنها ذيــــــــــــــــ ــؤ تــــــــــــــــ  تــــــــــــــــ

  2ة ـــــ       )ل ســــاى مة ــــ   ، ل ســــاى م   
 

 



 -73-  

[44] 
و  ردوومى بة  خوداوةندمان دة ةم  ة ا َـى ث َم بةخـ وة  وثا ى ل ساى مة  حى

  12: 1ت  ؤ اوس  1     .   ج َشةى بريواى خؤى، دة ت ن ـانى  ردم بؤ خـمةل  ردنى
 

  ــوثاس بــؤ خــوا  ــة بــةرييَوةمان ئــةبا
ــة  ــ ان ن  ـــ ــةذارين وا   ــــ  وةك اـــ

 

ــةج َشا   ــن لـ ــى دةدةيـ ــةودامـط َ ـ  ى ئـ
 ريؤمحان ت َر دة ةين بـة ووشـةى خـودا   

 

ــة   ــودا اةم ــــ ــة ا خـــ ــريؤزل ئـــ  ثـــ
 ئــــــارامى دة ــــــا اــــــةموو ذيانــــــت

 

 لــــة  ــــةذاوةى  ــــةر ةوتن زؤر ئا ــــان
 خؤشــــى دةبةخـــــ  ة دلَــــى اــــةمووان 

 

ــدة ال   اــةر وةك خــودا خــؤى  ارمــان ت َ
ــدا  ــة ثريؤزيـــــ ــة بةرة ـــــــةل ولـــــ  بـــــ

 

 دلَـــــــت ثريدة ـــــــا لـــــــة ضـــــــا ة ارى
 ة ديــــارىا َـــــو توانــــال بــــؤ ئــــة ا بــــ

 
 

[44] 
 با اةموو  تايـى ناوى خوداوةند بكةن، ضونكة تةنها ناوى ئةو بةرزة،

   13:  174زةبوور                                  !شكؤمةندى ئةو لة  ةر ريووى زةوى و ئامسانة
 

ــى ئة ــةم    تايـ
 ئةو طةورةى م ـة 

 

ــةم  ــريؤزى ئة ــــ  ثــــ
ــت و ــة ثـــــ  ثةنامــــ

 

ــ َم   طــؤرانى بــؤ خــودا دةلَ
ــة ريز ــةرى م ــــــ  طار ــــــ
 

  تايــــــــــى ئة ـــــــــةم
 

ــةلَ َم   طـــؤرانى بـــؤ خـــودا ئـ
 

 اـــــــةلل َلويا -اـــــــةلل َلو -اـــــــةلل َلويا -اـــــــةلل َلويا -اـــــــةلل َلويا
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[49] 

   31:  4يؤ   ا                         !   طةر ريؤلَة ئازادى  ردن، ئةوا بةرا تى ئازاد دةبن …
 

ــازادى ئـــــــةلَ َم   ــرودى ئـــــ  ) ـــــ
ــردم  ــازادى  ـــــــ ــا ئـــــــ  ل ســـــــ

 

ــردم  ــازادى  ـــــــ ــا ئـــــــ  ل ســـــــ
ــةد ار  ــةتى بــــــ ــة  ويَاليــــــ  لــــــ

 

 طــــومريا وويَــــ َ  ومانــــدوو بــــووم )
 تـــا ئــــةو ريؤذةى ريا ــــت م نا ــــى 

 

ــرام ) ــا مـــن بةخــ  بـــةخويَ ى ل سـ
 بةدة ـــــتى ئـــــازيـ  ـــــة ئـــــةلَىَ

 

ــان  ) ــاوةري ا َ ــ ــارى وبــ  دواى ريزطــ
ــدوو   ــةرديَكى زي ـــــ ــو بـــــ  وة ـــــ

 

ــووم ) ــدوو بـــــ ــارطران ومانـــــ  بـــــ
ــرل  ــريؤزم وةرطـــــ ــى ثـــــ  ريؤ ـــــ

 

ــا ) ــردوو وتاوانبـ ــرام مـ ــدوو  ـ  ر زي ـ
ــاة  ــة ااني وثادشـــــ ــرام بـــــ   ـــــ

 

ــة     ــووم لــ ــار بــ ــةتىؤيريزطــ  اليــ
 2 ذيانى تا اةتايةى ثىَ بةخــ م  

 

ــردم   ــارى  ــــــ ــا رزطــــــ  ل ســــــ
 ل ســـــــــا ئـــــــــازادى  ـــــــــردم

 

ــووم    ــا ى ب ــىَ ريوون ــة ب ــةم ج هان  ل
ــردم    ــازادى  ــــ ــتى ئــــ  2 ريا ــــ

 

ــان  ــةةَ ط ــ ــث َرم لَةطــ ــم دة ــ  دلَــ
 2  ــــا نـــةما ئـــةى ريؤلَـــة ط ـــان 

 

ــاو  شـــــةى يـــــةزد   انديَ ـــــة نـــ
 2 اةلَدة ت ةوة لة ريؤذى نـةمران  

 

 دةَ زامـــــــدار وت َ ـــــــوو بـــــــووم
 2 بووم بة ريووبارى ئـاوى زي ـدوو   

 

  ــــةم وبــــىَ ثايــــة بــــةرز  ــــرام 
 2 بةاؤى ل سـاوة ريزطـار  ـرام     و
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[41] 
ئةو   ة لة ايةى بةزةي ة مةزنة ةى  !ثريؤزة خودا باو ى خوداوةندمان ل ساى مة  

 اة تانةوةى ل ساى مة    لة بة ووي ةوة بؤ ا واية ى زي دووي  بلةدا  ةر لةنوىَ ئ َ ة
  3: 1ثةترؤس  1                                                                                   .  مردووان ن َو

 

  ــــــــــوثاس ئــــــــــةى باو ــــــــــة 
 تــــــــؤ ئ َ ــــــــةل خؤشويســــــــت  
 ريؤلَـــةى ريوونـــا ى ريزطـــارى  ـــردين    

 

  ئـــــــةوة ديـــــــارى تـــــــؤ بــــــــوو   
 ئــــــــةوة ثالنــــــــى تــــــــؤ بــــــــوو 

 

 بــــة ريؤ ــــى ثريؤزن ـــــانت  ــــردين
  ـــــــوثاس بـــــــؤ ئـــــــةم ريؤ ـــــــة
ــا ى    ــةى ريوونـــــــ ــةى ريؤلَـــــــ  ئـــــــ

 

 ئـــــــــةى بـــــــــاو ى ئامســــــــــان   
ــاردين   ــؤ نـــــــــ  ريؤلـــــــــــةل بـــــــــ
 ذي ى ثـىَ بةخــني  دلَــادى  ـردين     

 

ــوو  ــؤ بـــــ ــةآلتى تـــــ ــةوة خـــــ  ئـــــ
  تايـــــــــــــــــت ئة ــــــــــــــــةين

 

 بــــؤ مـط َ ــــى خــــول اةلَتبــــواردين 
ــة  ــؤ  ريؤلَـــــ ــؤ تـــــ ــوثاس بـــــ   ـــــ

ــاى ري ــةى رييَشــــــــ ــتى ئــــــــ  ا ــــــــ
 
[41] 
 ،طؤران ت بؤ دةلَ َم و لةناو نةتةوة اندا ئةى خوداوةند لة ناو طة ن  تايـت دة ةم،

                                                                                                                                                         .  ضونكة خؤشةويست  ة بىَ   وورة ةل لة ئامسان مةزنرتة، دلَسؤزيـت لة اةورة ان

   7-3:  114زةبوور 
 

ــؤم   ــى تـ ــؤم  وثا ـ ــى تـ   وثا ـ
  ــــرتان دةلَــــ َم  ــــرتان دةلَــــ َم

 

 لةبــةر ئــةوةى بةخـــ دةل زؤرة  
ــةورةوة  ــت ت دةطاتــــة اــ  وا ريا ــ

 

 ئــــةى خــــودا لــــة ن َــــو طــــة ن 
ــةوان  ــة نةتـــــ ــؤ لـــــ ــؤ تـــــ  بـــــ

 

ــان  ــرتى ئامســ ــوو لة ــ  وا زؤر بــ
ــةورةوة  ــة اـــ ــت ت دةطاتـــ  ريا ـــ

 
 



 -71-  

[42] 
ئةوةى   دواى ئةمة، ئ رت ضى بلَ َني؟ طةر خودا لةطةلَ ان ب َت، ئ رت  ىَ دذمانة؟

ئ رت ضؤن ، دة تى بة ريؤلَةى خؤى نةطرل، بةلَكو لة ث َ اوى اةمووان ث َـكةشى  رد
  32-31: 4ريؤما                                             ؟ لةطةةَ ئةو اةموو شت َك ان ناداتىَ

 

ــت   ــؤ ئازاديـــــ ــؤ بـــــ ــؤو بـــــ ــؤ تـــــ ــوثاس بـــــ   ـــــ
  ــــــــوثاس بــــــــؤ ثــــــــاك وبــــــــىَ طــــــــةرديت    
ــؤ      ــؤ تـــ ــوثاس بـــ ــةل  ـــ ــة ريؤلَـــ ــوون بـــ ــؤ بـــ  بـــ
 لـــــــــــــة تالَ ـــــــــــــا ئـــــــــــــةذياين ث َــــــــــــــرت

 

ــوثاس    ــــــــوثاس بــــــــؤ ية ــــــــوط   –زؤر  ــــــ
 ريَــــــــــ و ـــــــــتاي  اـــــــــةر بـــــــــؤ ية ـــــــــوط 

 

ــانى    ــةاال وةك قوربــ ــويَ ى طرانبــ ــؤ خــ ــوثاس بــ   ــ
ــان  ــؤريىى ذيـــــــــ ــوو دةَ طـــــــــ ــاويَن بـــــــــ  خـــــــــ

ــان    وثا ـــــــــت ث َــــــــــكة  ية ـــــــــوط ط ـــــــ
  ــــــــوثاس بــــــــؤ طـــــــــت  ــــــــات َكى ذيــــــــان

 

 
 

 [43] 
 ةر ةوت  ان دةبال، اةروةاا بة اؤى  بة َم  وثاس بؤ خوا، ئةوةى اةموو  اتىَ بةرةو

                   .   زان ارى مة    بالَو دة اتةوة وةك بؤن َكى خؤ  ئ َ ة لة اةموو شويَ  َ 

  17: 2 ؤرنسؤس  2

 
 خوايــــــــة اــــــــةر تــــــــؤى ريابــــــــةرمان    ــــــــوثاس 

ــةر ةوت  ان   ــاروانى  ــــــــــ ــو  ــــــــــ ــة ن َــــــــــ  لــــــــــ
 وةك اــــــــــــةذاران خــــــــــــاوةنى اــــــــــــ ة نــــــــــــني
ــني   ــةين دابــــــــ ــةس دة ــــــــ ــتى زؤر  ــــــــ  ث َويســــــــ

 
2 
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ــودا  ــالَويَـى خـــــــــــــ ــني وةك بـــــــــــــ  ت َدة ؤشـــــــــــــ
 اـــــــــةروةك خـــــــــؤى مـط َ   ـــــــــان ثـــــــــىَ بـــــــــدا 
ــةبىَ  ــةت َك ان اــــــــــ ــت بةرة ــــــــــ ــا طـــــــــــ  تــــــــــ
ــىَ   ــاد ببـــــــ ــ ان زيـــــــ ــا و ل َــــــــ ــةمشان بكـــــــ  بـــــــ

 
 خوداوةنــــــــــد اــــــــــةر دةم ريابــــــــــةريت دة ــــــــــا   
ــا    ــني دة ـــــــ ــت دابـــــــ ــت طــــــــ ــتى ثا ـــــــ  ويســـــــ
 ضــــــــــا َك ئــــــــــة ا طـــــــــــت ئ َســــــــــ انى تــــــــــؤ
ــاراوتوو  ــت َكى ثــــــــــــــ ــة بةاةشــــــــــــــ  دةب تــــــــــــــ

 

 
 
2 
 

 
 
2 
 

 
[47] 

  2:  2مةتتا                                   …ئة ت َرةى ئةومان ب  ى.ئ َ ة لة رؤذاة َتةوة …
 

  ت َرةك اةلَدا ة ريؤذا اة َتى
ــانى  ــى ة ئامسـ ــت َرا طةشـ   ـ
ــى    ــةردىَ دان ــاظا ئ ــةر ض  ة  
 ريووناك اـةلبى ة نـاظ مللـةتى   
 ريابــن مللــةل بكــةيف وشــااى
 ة  ورد ـــتانى بـــى بـــاوةريى
 بــــاوةري زانــــا ة ن  ــــا دلَــــىَ

  رنـــة طـــازىدةشـــت وضـــ ا 
 

 بى ـــة دةنشـــةك ة نـــاظ وو تـــى
ــى   ــانى زانـ ــوانى ج هـ ــةند جـ  ضـ
 بابىَ ةيـــــــة خـــــــودا ئـــــــانى
 ريزطـــــار زانـــــة ب َـــــر اـــــاتى 
ــارى   ــ  جــ ــىَ بئ َــ ــرن ديَكــ  بشــ
ــةرى  ــى رييَبـــ ــازادبن ب ـــ  دىَ ئـــ
ــاى    ــةر مــ ــر ة  ــ ــا ريا ــ  ل ســ
ــاوازى   ــف ئ ــةتان ة دي ــةمى ث  ا
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[45] 
بة اةموو  ثريؤزى  ردووين ثريؤزة خوداى باو ى ل ساى مة  حى خوداوةندمان ، ئةوةى

ج هان  ثريؤزي ة ى ريؤ ى لة ئامساندا لة مة   ، اةروةك ث َ  درو ت  ردنى
  7-3:  1ئةـة ؤس       اةلَ بواردين ،اةتا ثاَك و ثريؤز و بىَ  ةم و  وريى بني لة بةردةمى

 

  ــــــــوثاس بــــــــؤ تــــــــؤ خوايــــــــة  
 مـــــــــــن اةلَبـــــــــــواردةى تـــــــــــؤم

 

ــةورة  و ثـــــــــــريؤزى  تـــــــــــؤ طـــــــــ
 ىتـــــــــــؤ بـــــــــــاو ى ئامســـــــــــان  

 

ــادوما  ــن زؤر شــــــــــــــــ  مــــــــــــــــ
 ضـــــــــــونكة ريزطـــــــــــارم بـــــــــــوو  

 

ــة دار   ــاتىَ درا لـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
ــؤزة   ــة دلســــــــ ــةو  ة ــــــــ  ئــــــــ
 ئــــــــــةو  ة ــــــــــة ثــــــــــريؤزة   

 

ــرد   ــار  ــــــ ــت ريزطــــــ ــة م ــــــ   ــــــ
 م ـــــت بـــــة خـــــؤل شـــــاد  ـــــرد    

 

ــؤزى  ــاوةنى  ـــــــــ ــؤ خـــــــــ  تـــــــــ
ـــى  ــةنها ا َـــــ ــؤل تـــــ ــةر خـــــ  اـــــ

 

 دلَ  ـــــــــــــام لـــــــــــــة ذيـــــــــــــا 
ــة ا   ــة طونااـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــ

 

 لــــــــة ث َ ــــــــاوى مــــــــن بــــــــوو   
ــوو    ــؤل بــــ ــورى خــــ ــاى  ــــ  ل ســــ
ــوو    ــؤل بــــ ــورى خــــ ــاى  ــــ  ل ســــ

 
[41] 

خودا بةم جؤرة ج هانى خؤشويست تةنانةل تاقة ريؤلَةى خؤى ث َـكة   رد، اةتااةموو 
          .  بةلَكو ذيانى اةتااةتايى بة دة ت به َ ن ئةوانةى باوةريى ثىَ دة ةن لة ناو نةضن،

   11: 3يؤ ةن ا 
 

ــةزدان   ــوثاس يـ ــةزدان  ـ ــوثاس يـ   ـ
ــةزدان  ــةى يــ ــةين ئــ   وثا ــــت ئة ــ

ــة  ــةين ئــ ــةزدان وثا ــــت ئة ــ  ى يــ
 

ــةزدان    ــى ي ــةزدان  وثا  ــى ي   وثا 
 بــــــــــؤ ئــــــــــةم ريؤذة بــــــــــريؤزة
ــريؤزة   ــة ثـــــ ــةم ريؤ ـــــ ــؤ ئـــــ  بـــــ

 

 

}2 
 

ــةين  ــت ئة ــــ ــةلل َلؤيا  وثا ــــ ــةين  --اــــ ــت ئة ــــ ــةلل َلؤيا  تايـــــ  اــــ
ـــايداين   ــةوا ت ـــ ــويَ ةى  ــ ــةو شــ ــةين   --لــ ــةرز ئة ــ ــا بــ ــؤى ت ــ ــاوى تــ  نــ

 

 
}2 
 

ــةى خــوا خؤشــت ويســتني     ــوثاس ئ
ــت  ة   ــةو ريا ـ ــؤ ئـ ــا بـ ــوثاس ل سـ   ـ

ــوثا ــت  ة   ـ ــةو ئاشـ ــؤ ئـ ــا بـ  س ل سـ

ــاردين   ــؤ نـــ ــؤل بـــ ــة وريى خـــ  تاقـــ
ــت  ان   ــاى ريا ـــ ــؤى رييَشـــ ــةر تـــ  اـــ
ــتى    ــةرؤ ى ئاشـــ ــؤى  ـــ ــةر تـــ  اـــ
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[44] 

ضونكة ئاوا  ،بدةن بؤ ناوى ىلَ مؤ   ا ، تايـى خوداوةند بكةن ، ضونكةخوداوةند ضا ة
 3:  135زةبوور                                                     . جوانة

 

  تايـــى نــاول دة ــةم بــة ضــةثلَةو بــة طــؤرانى      
ــانى    ــةرى ج هــ ــ َكى ريزطار ــ ــةنها  ة ــ ــا تــ  ل ســ

 

  وثاس خواى طةورة بؤ تؤ  ـةوا ثريؤزمـان دة ـةى   
 تــؤ  ئ َ ــة لــة يــاد نا ــةى وئ َ ــة تؤمــان لــة يــادة 

 

ــانى     ــا ى ج هـ ــؤ ريوونـ ــةم تـ ــاول دة ـ ــى نـ   تايــ
ــانى    ــة ذيــ ــىَ ريوونا   ــ ــؤ ب ا ــ ــىَ تــ ــةر  ة ــ  اــ

 

ــ   ــةم ئـ ــةر ئـ ــانى  ـ ــة ذيـ ــةوة ا  ـ ــة ى م ـ  ةرزة بـ
ــة    ــةمووى خؤش ــويا  ا ــؤم اةبىَ ــ   ت  ل ســاى مة 

 

  تايـــــى نــــاول دة ــــةم مة ــــ   طــــةلىَثريؤزى
ــؤزى     ــؤ دلَسـ ــةى بـ ــاا َتة ىوونـ ــدانت شـ ــة خاضـ  لـ

 
 

[44] 
   4: 13ل ربان ة ان                     .   و ئةمرؤ و تااةتاية ل ساى مة    وةك خؤيةتى، دويَ ىَ

 

 ةي ني ل ســاشــكؤمةنديت ريادةطــ
 

 شــــــكؤمةندى تــــــؤ ل ســــــا
 

 ىتااةتايــــــــــــة ئـــــــــــةمريؤ       و  تـــــــــــؤ دويَ ـــــــــــىَ     و  
 

 ثريؤزيـــت ريادةطـــةي ني ل ســـا  
 

 ثــــــــريؤزى تــــــــؤ ل ســــــــا
 

ــا   ــةي ني ل سـ ــت ريادةطـ  مـط َ  ـ
 

 مـط َ ـــــــى تــــــــؤ ل ســــــــا 
 

ــا   ــةي ني ل س ــؤ ريادةط ــتى ت  ريا 
 

ــا  ــؤ ل ســــــ ــتى تــــــ  ريا ــــــ
 

 خــويَ ى تــؤ ريادةطةيــةنني ل ســا
 

ــا خــــــــويَ ى ــؤ ل ســــــ  تــــــ
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[49] 
  9:  2ـل ـثى   .   خودا ل ساى بةرز  ردةوة و ناويَكى داية  ة لة ةرةوةى اةموو ناويَكة

 
 شـــــــــــــــــــــكؤ             شـــــــــــــــــــــكؤ 
ــودا     ــانى خـ ــؤ قوربـ ــد بـ ــاى خوداوةنـ ــؤ ل سـ  بـ
ــة    ــةموو ناوانـــــــ ــةر اـــــــ ــاوى لة ـــــــ  نـــــــ

 
[91] 

تاقانة ةى خؤى ناردة  بةم ش َوةية خؤشةويستى خودا لة ن َواىان رياطةيَ را،  ة ريؤلَة
  9: 7يؤ ةن ا  1                                                      ج هان تا بة اؤيةوة بوين.

 
ــاى ثــــريؤز، ل ســــاى ثــــريؤز، ــاى ثــــريؤز ل ســ  ل ســ
ــان و  ــؤ ذيــــ ــت ت   تــــ ــؤ خؤشةويســــ ــت ت، تــــ  ريا ــــ
 درو ــــت ت و اــــةر خــــؤل ريوونا  ــــت  تــــؤ ريا ــــت و

  ـــــــــة ذيـــــــــان بـــــــــةبىَ تـــــــــؤ طــــــــــتى تاريك
  ــــــــة وونا ئــــــــةوةى تــــــــؤ ب ا ــــــــىَ ذي ــــــــى ري

 
[91] 
 تا اةتاية  تايـت دة ةم بؤ  ردةوة انت، 

 9:  52زةبوور             .بة ثةرؤشم بؤ ناوى تؤ ضونكة باشة لة ث َ  خؤشةويستانت
 

 ل ســاى مة ــ   تــؤ ريا ــتى
ــؤ رييَ ــى تـ ــواى م ـ ــا و ا ـ  شـ

ــةوة   ــ َم ااتــ ــةزةي ت ثــ  بــ
ــانى    ــن اـ ــؤ مـ ــت بـ  ريزطاريـ

 
 رييَـــى ذي ـــت ثـــىَ نا ـــاندم

ــويَر ونا  ــن  ـ ــووم مـ ــا بـ  ب  ـ
ــة  ــا اةتايـــ ــؤزيت تـــ  دلَســـ
ــريؤزى تـــــؤ خودايـــــة    ثـــ

 

 تؤ ئاشتى و خؤشةويسـتى 
ــى   ــى م ـ ــادى ذي ـ ــؤ شـ  تـ
ــانى  ــردة قوربــ ــت  ــ  ذي ــ
 دلــــاديت بـــؤ مـــن اـــانى

 
ــة شــادى   دلَ ــت ثــري  ــرد ل
 ريوونا  ـــت خســـتة ضـــاوم
 بــــةزةي ت تــــا اةتايـــــة  
ــة   ــؤم خودايـ ــى تـ   ؤثا ـ

 

خودا3)تؤى 
 م
خودا3تؤى )
 م
 
خودا3تؤى )
 م
خودا3تؤى )
 م
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[92] 
 مرؤظ   ةىلَاةمان ش َوة ريؤ ةوة اةلَوا ى، بةدار جا ضؤن مو ا مارة ةى لة ب اباندا بة

                                          .  َ ىَ ذيانى اةتا اةتايى دة ـكةوىَ هب ىَ ة  َ  باوةريى ث دةبىَ اةلَوا رىَ، تا وة و اةر
  15-17: 3يؤ ةن ا 

 
  ؤضت ئةى ل سا ضةند ناخؤ  بوو

  ةضـى تــؤ ئـةواال ثــىَ خـؤ  بــوو   
 

 مردنـــــــــى  ـــــــــةر خاضـــــــــت
 بـــــــؤ م ـــــــى بـــــــةد بـــــــةخت

 
ــوو  ــال زؤر دوور بــــــــــــــ  رييَشــــــــــــــ
ــوو   ــران بـــــــــــ ــت طـــــــــــ   ؤلَـــــــــــ
ــوو ــازارل زؤر بــــــــــــــــــ  ئــــــــــــــــــ

 
 بــــــــــــــة َم تــــــــــــــؤ ذي ــــــــــــــت
ــت  ــةروا دلَـــــــــــــــــــــ  اـــــــــــــــــــــ
 بـــــــــؤ طـــــــــةة قوربـــــــــان بـــــــــوو

 
ــن  ــةرى مـــــــــــ ــةى ريابـــــــــــ  ئـــــــــــ
 اة ــــــــــــــــــــت و ــــــــــــــــــــؤزل
ــوو  ــةر بــــــــــــ ــا  ــــــــــــ  دلَ  ــــــــــــ

 
 لةوانــــــــــــة خــــــــــــؤ  بــــــــــــووى
  ــــــــــــــــــــــة تاوان ــــــــــــــــــــــان 
 لـــــــــــــة دذى تـــــــــــــؤ  ـــــــــــــرد  
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[93] 
ــتؤى     ــة ئة ـ ــةر ردايةتى دة ةويَتـ ــىَ دةدرىَ ،  ـ ــان ثـ ــىَ،  ورييَك ـ ــان دةبـ   ، ورييَك ـ

                                                         .    ةرؤ ى ئاشـتى  ناو دةنرىَ بة رياويَو ارى  ةير و خوداى بةتوانا ، باو ى اةم ـةيى و
  921يـ ـا 

 
 ل ســــــا ثاشــــــاى ثاشــــــايان 

ــا طــــةو   رةى طــــةورةيان ل ســ
  ـــــــــــــةرؤ ى ئاشـــــــــــــتى

 
 ل ســــــا ريَشــــــاى رزطــــــارى  
ــةخت ارى   ــاى بـــ ــا ريَشـــ  ل ســـ
  ـــــــــــــةرؤ ى ئاشـــــــــــــتى

 
 ل ســـــــا  ـــــــةرؤ ى ذيـــــــان
 ل ســــا خــــةوؤرى اــــةموان  
  ـــــــــــــةرؤ ى ئاشـــــــــــــتى

 
ــانى  ــاى ئامســــ ــا رييَشــــ  ل ســــ
 ل ســــا طــــةورةى اــــةمووانى   
  ـــــــــــــةرؤ ى ئاشـــــــــــــتى

 
ــاوان  ــايى ضـــــ ــا ب  ـــــ  ل ســـــ
 ل ســـــــــــا ئـــــــــــارامى د َن 
  ـــــــــــــةرؤ ى ئاشـــــــــــــتى

 
ــاى ريو  ــ ا  انشـــ ــا ىمة ـــ  ونـــ

 مة ـــــ ا  انشـــــاى ثـــــريؤزى  
  ـــــــــــــةرؤ ى ئاشـــــــــــــتى

 

 شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا  
 شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا  
ــةلل َلويا  ــت اــ ــكؤ ب َــ  2 شــ

 
 شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا  
 شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا  
ــةلل َلويا  ــت اــ ــكؤ ب َــ  2 شــ

 
 شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا  
 شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا  
ــةلل َلويا  ــت اــ ــكؤ ب َــ  2 شــ

 
 شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا  

ــ   ت اـــــةلل َلوياشـــــكؤ ب َـــ
ــةلل َلويا  ــت اــ ــكؤ ب َــ  2 شــ

 
 شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا  
 شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا  
ــةلل َلويا  ــت اــ ــكؤ ب َــ  2 شــ

 
 شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا  
 شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا  
ــةلل َلويا  ــت اــ ــكؤ ب َــ  2 شــ
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[97] 
بة تاريك دا ناريوال، بةلَكو ريوونـا ى   ل سا ووتى، من ريوونا ى ج ها . ئةوةى دوام بكةوىَ

  12: 4يؤ ةن ا                                      .    ذيانى دةبى
 

 ل ســـا تـــؤ بـــووى بـــة ريوونـــا ى بـــؤ ئ َ ـــة 
ــؤ ئ َ ــة   ــى ريا ــتى ب ــة رييَ  ل ســا تــؤ بــووى ب

 
 ريؤمحــان بــةرىَ ا َـمــان بــةرىَ ئــةى خوامــان
ــان     ــة ج هـ ــةين لـ ــةرز بكـ ــؤ بـ ــاوى تـ ــا نـ  بـ

 
 اـــةلل َلويا ل ســـاى مة ـــ   تـــؤ ريا ـــتى    

 ل ســـاى مة ــــ   تـــؤ رييَشــــاى   اـــةلل َلويا 
ــاى     ــؤ ش ــةر ت ــ   ا ــاى مة  ــةلل َلويا ل س  ا
ــوداى     ــؤ خـ ــ   تـ ــاى مة ـ ــةلل َلويا ل سـ  اـ
ـــواناى    ــؤ تـ ــ   تـ ــاى مة ـ ــةلل َلويا ل سـ  اـ

 

2 
2 
 
 
2 
2 

[95] 

بـةلَكو نـاردى تـا ج هـان ريزطارب َـت       ضونكة خودا ريؤلَةى نةنارد بؤ تاوانبار ردنى ج هـان، 
  14: 3يؤ ةن ا                                                                .بةاؤى ئةوةوة

 

ــان   ــؤ مـط َ   ــ ــاتى بــ ــؤ اــ ــا تــ  ل ســ
 ل ســـا تـــؤ ثاشـــاى تـــؤ خؤشتويســـتني

 ؤردةوةشـ  بة خويَ ة ـةى خـؤل ئ َ ـةل   
ــووين    ــار ب ــة ريزط ــؤ ئ َ  ــة خاضــة ةى ت  ب
 اة ـــتاى لـــة مـــردن دلَــــادل  ـــردين 
ــان  ـــل دا ث َ ــ ــان ا َــ ــت دا ث َ ــ  ريؤ ــ

 

 وى بؤ اـةموو ج هـان  تؤ مـط َ ى بو
 بؤ ئ َ ـة مـردى مـردى بـؤ اـةمووان     
ــان   ــة مردىــ ــردين لــ ــارل  ــ  ريزطــ
 ئ َ ة  ةربة ـت بـووين لـة ذياىـان    
 دلَ ؤشت  ـردين ئاشـت ت دا ث َ ـان   
 ثـــريؤزى بـــؤ تـــؤ اـــةتا اةتايـــة    
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[91] 
طـويَى لـةدةنشم بـوو  و     دةرطا دةدةم ، طةر ية  َ  ئةوةتا من لةبةر دةرطا وة تاوم و لة

                                                                                                                  . لةطـةةَ دةخـؤم ، ئـةوي  لةطـةةَ مـن      ديَ ة ذوورةوة و نانىئةوا  ةى ىلَ  ردمةوة،دةرطا 

 21:  3ب  ني 
 

ــال  ــة دةرطـ ــا ااتؤتـ  ل سـ
 طةر دةرطاى بؤ وا   ـةيت 

 بــؤ وا َ ــةيت طــةر دلَتــى  
 

ــارامى  ــتى ئـ ــى ئاشـ  خؤشـ
ــتى خــــودايى   خؤشةويســ
 بــــىَ ـ ـــــى مهرةبــــانى  

 
ــ وى   ــى طــ ــن ث ســ  داويــ
 دةَ طــــةرمى بــــؤ خراثــــة
ــو و درؤ و دزى   وشــــــــ

 
ــةريى تووريةبـــون   جادووطـ
 خؤ ثةر تى  ـةر خؤشـى  
ــة    ــةو دايـ ـــى بابـ ــىَ رييَـ  بـ

 
 دزى ـ َـــــ َ دوذم ايـــــةتى
ــىَ  ــالَى دراو  ــارةزووى م  ئ
ــبازى  ــى اةوة ـ  دوو ريوويـ

 
ــة ــوون  بة ـ ــةخؤبايى بـ  لـ

 خوا تى لةشت لة خاض دة
  ردةوةى لة  لـةخاض دة 

 

 ل سا ااتؤتة دةرطـال    
 
 
 

ــاوةري ريؤا   ــا ة بـــ ضـــ
  ــــــــــــــــــــــــو ى

 
 
 

ــتى ضـــاو    ــت ثةر ـ بـ
ــى  ث ســــــــــــــــــــــ

 
 
 

ــواردن  ــةرة ى رياب  دووب
 
 
 

ــ  ايةتى  ــاوازى ضـ  ج ـ
 
 
 

 بة ة لةخؤبايى بـوون 
 

 راو ـــتاوة و ل َـــى ئـــةدال
 ديَت نانت لةطـةةَ ئـةخوال  

ــانى لةطــةةَ ئــ   ةخؤيتتــؤ ن
 

 خــــــــؤرياطرتن ن ـــــــــانى 
ــؤ     ــؤ ت ــىَ ب ــارى ديَ  ــة دي  ب
 بةراـــةمى دةبـــىَ بـــؤ تـــؤ

 
 بـــةد رةوشـــتى نـــا ؤ ى   
 لـــة ن َـــو دلَـــت نـــا ا َلـــىَ 
ــام َ ىَ  ــا نـــ ــة  ردارتـــ  لـــ

 
 شــــــةرنانةوة ريق وقــــــني
 بــةجاري  ت َــ  ئةشــك َ ىَ  
ــاا َلَىَ  ــا نــ ــة دةَ وبريتــ  لــ

 
ــةتى  ــةز نةتةوايـــــ  رةطـــــ
 بــةجاري  ت َــ  ئةشــك َ ىَ  
ــاا َلَ  ــا نــ ــة دةَ وبريتــ  ىَلــ

 
ــة   ــت وا َ ــ ــاى دلَــ  دةرطــ
 بــــةريؤ ى ثــــريؤز بــــوى  
 بــــةريؤ ى ثــــريؤز بــــوى  
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[94] 
                                                                                                  ل سا ووتى: )من رييَشا وريا تى وذيا ،  ةس نايةل بـؤ  ى بـاوك بـة اـؤى م ـةوة نـةبىَ       

   1: 17يؤ ةن ا 
 
  َــرةومانى  ثل سا تؤ رابةرمانى   ل سا تـؤ  

 ل ســـــــــــــــــا رزطار ةرمـــــــــــــــــــــانى
 بــــة خاضــــة ةى تــــؤ ئ َ ــــة ريزطــــاربووين 
 بـــة اةلَســـانةوةل ئ َ ـــة دلَــــاد بـــووين    

 
 ئ َ ـــــةل خســـــتة  ـــــةر رييَـــــى ريا ـــــت 
 ئ َ ــــــــةل خســــــــتة ن َــــــــو ذيــــــــان   
 ئ َ ـــــة  ةربة ـــــت بـــــووين لـــــة ذيـــــان
ــان     ــةةَ باو   ــة ط ــةوة ل ــت بووي  ــة ئاش  ئ َ 

ــة ــؤ  ى باو  ـــــان  طةري ئ َ ـــ  اي ـــــةوة بـــ
 

ــة    ــؤ ئ َ ـــــ ــا بـــــ ــة رييَشـــــ ــووى بـــــ  بـــــ
 بـــــــووى بـــــــة ريا ـــــــتى بـــــــؤ ئ َ ـــــــة
ــة    ــؤ ئ َ ـــــ ــان بـــــ ــة ذيـــــ ــووى بـــــ  بـــــ
 خـــــؤل بةخــــــى لـــــة ث َ ـــــاوى ئ َ ـــــة 
ــؤ بــــووى بــــة ريوونــــا ى بــــؤ ئ َ ــــة       تــ

 

 
2 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
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[94] 
ــ َشري    ــة ا  جـ ــةر ووشـ ــةر لة ـ ــى: طـ ــا ووتـ ــة  ل سـ ــن، بـ ــابى  بـ ــة قوتـ ــتى دةب ـ  ريا ـ

 32-31: 4يؤ ةن ا              . دةنا ن و ريا ت   ئازادتان دة ال و ريا تىمن 
 

ــوازى    ــتى خــ ــؤ ئاشــ ــا تــ  ل ســ
ــؤ    ــتى تـ ــؤ بةدة ـ ــارى تـ ــة  ـ  بـ
ــدووان  ــؤ  ى ئــــةى مانــ  وةرن بــ
 بــة خاضــى ئــةو بــىَ تــاوان بــوون 

 

 ل ســــا تــــؤ رييَشــــاى ريا ــــتى    
ــى  ــة خؤشــ ــرد لــ ــت ثري ــ  ذياىــ
 ئ َــوة بــىَ ئــةو وةك مــردوو وان   

 زطارتــان بــوو بــة خاضــى ئــةو ري  
 

ــوو   ــارم بــ ــؤ رزطــ ــة تــ  بــ
 

ــوو )  ــارم ب ــؤ رزط ــة ت   2ب
 

ــؤوة بـــــةرزة    ــة تـــ ــم بـــ  ريؤ ـــ
ــؤم    ــابى ت ــؤم قوت ــن خ ــونكة م  ض
 ثــــاك بوومــــةوة بــــة ئــــازارل   
ــؤ   ــانى تـــ ــؤ قوربـــ ــازارى تـــ  ئـــ

 

 دلَــــــم بــــــة تــــــؤوة خؤشــــــة 
ــؤم  ــةيامى تــــ ــةرى ثــــ  مـط َ ــــ
ــارل  ــانى ريوخســـــ ــة دتـــــ  بـــــ
ــؤ    ــويَ ى تــ ــردم خــ ــازادى  ــ  ئــ

 
 

[99] 

ــؤ بــةجىَ دةاــ َلَ  ــا  ــة    ،مئاشــت تان ب ــةو شــ َوةية ن ــة َم ب ــان دةدةمــىَ. ب  ئاشــتى خؤمت
  24: 17يؤ ةن ا               .   ج هان دةتان داتىَ. دلَتةن  مةبن ، اةروةاا مةتر ن

 
ــتى    ــةرؤ ى ئاشــــ ــؤى  ــــ ــةر تــــ ــا اــــ  ل ســــ
 ل ســــــا اــــــةر تــــــؤى خواوةنــــــدى ريا ــــــتى 
 اـــــ ة  ـــــةس نـــــاتوانىَ نـــــاوى تـــــؤ وون  ـــــا
 اـــــ ة  ـــــةس نـــــاتوانىَ  لَ َســـــة ةل ضـــــؤلَكا 

 

 
2 
 
 
 

 وةرة بـــــؤ  مـــــان ئـــــةى خـــــوداى ئاشـــــتى
 بــــؤ ئــــةوةى بــــة تــــؤ باوةريمــــان ية  ــــةين

 

ــتى  ــاى ريا ـــــــ ــةى رييَشـــــــ  ئـــــــ
 ذياىــــــــــــــان  ــــــــــــــةرخةين

 
ــة   ــان تالَـــــ ــؤ ذياىـــــ ــىَ تـــــ ــد بـــــ  خوداوةنـــــ
 ضــــــونكة بــــــة بــــــىَ تــــــؤ ذيــــــان مة الَــــــة 

 
2 
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ــتت بـــــويم      ــىَ اة ـــ ــةد نـــــاتوا  بـــ ــن قـــ  مـــ
 ئــــــــةواا نــــــــاتوا  بــــــــىَ نــــــــاول بــــــــويم

 

 
 
 

ــةى ري   ــاوةري ئــ ــؤ بــ ــوو وةرة بــ ــةى وون بــ  ؤلــ
ــةرخةى   ــؤل  ـ ــى خـ ــارة ريؤ ـ ــةم  ـ ــةلَكو بـ  بـ

 

 ئـــــــــةى مـــــــــةريى وون بـــــــــوو
 شــــــــــــةيتان وة دةرخــــــــــــةى

 
 

[111] 
ــةم ا       ــن ية  ــة م ــاران   ــار ردنى طونااب ــؤ ريزط ــان ب ــؤ ج ه ــاتووة ب                                                                                                                                                                                                                  .  ل ســاى مة ــ   ا

  15: 1ت  ؤ اوس  1
 

 ل ســــــا طــــــةورةمان ئــــــةى ريزطار ــــــةرمان 
 بــــووى بــــة قوربــــانى )بــــؤ اــــةموو ج هــــان 

 
ــانى   ــاى ذيــــ ــتى رييَشــــ ــاى ريا ــــ ــؤ رييَشــــ  تــــ

 وو ج هــــان بــــووى بــــة قوربــــانى )بــــؤ اــــةم
 

ــان    ــةى ريوونا   ــــ ــةورةمان ئــــ ــا طــــ  ل ســــ
 نــــاول بــــةرز ئة ــــةين )لــــة ن َــــو نةتــــةوان  

 
ــةيدامت   ــن زؤر شـــ ــريؤز مـــ ــى ثـــ ــةى ريؤ ـــ  ئـــ
ــى     ــة خ َرايـــــ ــم )زؤر بـــــ ــاو دلَـــــ  وةرة نـــــ

 
 زوو ريزطـــــــــارم  ـــــــــة لـــــــــة تاريكـــــــــايى
ــدان     ــدى زي ــــ ــة بةنــــ ــة لــــ ــارم بكــــ  ريزطــــ

 
ــةوىَ   ــؤم ئــ ــةر تــ ــن اــ ــةورةمان مــ ــا طــ  ل ســ
  مـــــن اـــــةر تـــــؤم ئةوىَ)اـــــةتا اةتايـــــة    
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[111] 
 خؤشةويســـتى لةمـــة دايـــة، نـــةك لةبـــةر ئـــةوةى خودامـــان خـــؤ  ويســـتووة، بـــةلَكو

ــى  ــةو خؤش ــة اىان      ئ ــةـارةتى طوناا ــة   ــا بب َت ــارد ت ــؤى ن ــةى خ ــتووين و ريؤلَة   .ويس
  11: 7يؤ ةن ا  1                                                                                        

 
ــريؤز  ــاى ثــــ ــريؤز       ل ســــ ــاى ثــــ  ل ســــ

ــةر  ــةى ريابــــــــــ ــةنش ان ئــــــــــ  و ث َـــــــــــ
ــداى   ــاو دلَــــ ــة نــــ ــداى لــــ ــاو دلَــــ ــة نــــ  لــــ

ــوودةى ــان ئا ــــــــــ ــة دةروىــــــــــ   ــــــــــ
 

 مــــــــــان ؤخــــــــــويَ ى جة ــــــــــتةل ريذا ب 
ــان   ــة طوناا ـــــــ ــاربني لـــــــ ــا ريزطـــــــ  تـــــــ
ــان    ــىَ ثايــــــ ــة بــــــ ــتني بــــــ  خؤشتويســــــ
ــان   ــىَ بؤمــــ ــؤ بــــ ــة وةك تــــ ــةس ن  ــــ   ــــ

 
ــاوةى دةوا  ــةى  ةرضــــــــــ  ى دةردانئــــــــــ

 ئــــــةى خــــــةم ريةويَ ــــــى خــــــةم خــــــؤران
ــةمووان  ــارى اــــــ ــةلَشرى بــــــ  ئــــــــةى اــــــ
ــدوويَت  ان  ــؤ مانــــــ ــووى بــــــ ــؤ ثـــــــ  تــــــ
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[112] 
 اةتااةتاية ناول بة ثريؤز دادةن َم ئةى خوداى ثاشام تؤ بة مةزن دةزا  و

 2-1: 175زةبوور   . اةموو ريؤذ ثريؤزل دة ةم واةتا اةتاية  تايـى ناول دة ةم
 

 ناول ل سايةقوربانى ناول 
 طةىلَ ثريؤزة وبةبىَ ااوتاية

 
 ناوى ثريؤزل اةردةم لة دلَ ة

 يَشاى تؤوة خوا طويَى لة دةنش ةلة ري
 

 ةوان ئةدويَى لة طةلَ ابة ريؤ ى ري
 دة تى ثريؤزل ديَ ى بة  ةرما

 
  اتىَ ث َويست م ئةطةيتة ـريام

 ا ة  ال دوو دةَ ن  م اةردةم دلَ  ام
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[113] 
ئامسان.  وداوةند ئامسان درو ت  را، بةاةنا ةى دةمى اةموو ئة ت َرة انىبة ووشةى خ

با اةموو زةوى   ئاوى دةريا وةك طرد  ؤدة اتةوة و ب ى دةريا ان دةخاتة ناو لةمارةوة.
  9-4: 33زةبوور                    لة خوداوةند برت  َت، با اةموو خةلَكى دون ا  ام ب انشريَت!

 
 نت هـــــان ئة ـــــةم  ـــــة ضـــــؤ    ـــــاتىَ  ـــــةيرى ج 

 توانـــــاى خـــــؤل  درو ـــــت  ـــــردووة بـــــة ا َــــــو   
 ضــــــؤن اــــــةموو  ــــــارل بــــــة جــــــىَ ا َ ــــــاوة     
 بــــــــةم شــــــــ َوة جوانــــــــةى ئــــــــةمريؤ ئــــــــةيب  م

 
 2    3نامخـةوة بـةرز ئةب َتـةوة )  ـروود بـؤ تـؤ         ) لة
 

ــان  و    ــةيرى مـــ ــةم  ـــ ــاتىَ ئة ـــ ــت َرة انةئ  ـــ   ـــ
 ن ــــــــانةى  ـــــــارى دة ـــــــتى تـــــــؤ ئـــــــةدةن     
 ت ـــــــــــكى اـــــــــــةتاوى ئامســــــــــانى بـــــــــــةرز  
 بــــــــــــةيانى طــــــــــــةورةيى تــــــــــــؤ ئــــــــــــةدةن

 
 تـــــــــــؤ ئارامـــــــــــدارى دلَـــــــــــى اـــــــــــةمووانى   
ــانى   ــى ج هــــــــــ ــاد ةرى دلَــــــــــ ــؤ شــــــــــ  تــــــــــ
 تــــــــؤ خؤشةويســــــــتى طــــــــةورةى اــــــــةمووانى   
ــؤ  ــتى تــــــ ــة خؤشةويســــــ ــةى نى ــــــ ــة ويَ ــــــ  لــــــ
 لة نامخةوة بةرز ئةب َتةوة ثـريؤزى تـؤ،  ـوثاس بـؤ تـؤ     
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[117] 
ى ريةزامةنـدى  ئاشـتى، بـؤ ئةوانـةى ج ـَ     شكؤمةندى بؤ خودا لة بةرزايى، بؤ  ةر زةويـ  

 17: 2لؤقا                                                                                                             .  ئةون

 
 ل َــــدةن  ل َــــدةن  زةنشــــة ان  جــــةذنى اةمووانـــــة    
 ية ــــــوط ااتــــــة دون امــــــان اــــــؤى شــــــادتانة    
 ضــــــريكةى ـريـــــــتة ان دىَ ثــــــري بــــــة دةنش ــــــان

ــةرم  ــةنش ان  طــ ــةزم وئااــ ــايى و بــ ــؤريى شــ ــووة  ــ  بــ
 2  {زةنشـــــــــة ان   2) ل َـــــــــدةن ل َـــــــــدةن    }
 

ــووة   ــةجىَ بــــ ــان جىَبــــ ــوـتى خودامــــ ــتا طــــ  ئ َســــ
 ريؤلـــــة و نـــــةوةى داودة بـــــة ث َـــــى بـــــةلَ َن بـــــووة 
ــوان  ــةل َ  شــــــ ــة  ؤمــــــ ــتةية    طوت ــــــ  ـريـــــــ
 ريزطار ــــــــةر خواوةنــــــــدة مة ــــــــ حى شــــــــوان   

 2  {زةنشـــــــــة ان   2) ل َـــــــــدةن ل َـــــــــدةن    }
 

 ىَ بــــــؤ ئ َــــــوة بــــــة دى اــــــاتووةن ـــــــانة  بــــــ
 لـــــة بـــــةيت لـــــةمحى يـــــةاوديا لـــــةداي  بـــــووة     
  ؤرثةيــــــــة ى ث َ ــــــــراوة ئــــــــارامى طرتـــــــــووة   
 ب َـــــــــكة ةى ئاخورييَكــــــــة ت َ ــــــــدا نوو ــــــــتووة

 2  {زةنشـــــــــة ان   2) ل َـــــــــدةن ل َـــــــــدةن    }
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[115] 
ــة      ــةيان ل ــؤرى بةرةب ــان، خ ــانى خودام ــةزةيى و م هرةب ــؤى ب ــة ا ــونكة ب ــةوة ض  ئامسان

ــان دةرد ــ َبةرى    بؤمـ ــة  ـ ــاريكى  ولـ ــةناو تـ ــةى لـ ــدال بةوانـ ــا ى بـ ــا ريوونـ ــةوىَ. تـ  ة ـ
                                                                                                                             مةرطــــــدا دان ـــــــتوون، تــــــا قاضــــــة اىان بــــــةرةو رييَشــــــاى ئاشــــــتى ببــــــال.

  49-44: 1لؤقا 
 

ــوو   ــا بـــــ ــت َرةك خويـــــ ــة َتىَ ،  ـــــ  ة ريؤذ اـــــ
 ة و تـــــىَ قود ـــــىَ ، شـــــاا ىَ ثةيـــــدا بـــــوو    
ــوو   ــد ا وى بـــــــــ ــاخرىَ دةوارا ،  نـــــــــ  اـــــــــ
ــوو  ــارىَ وى بـــــــــ ــةر  ـــــــــ  خوطوريكرل،اـــــــــ

 
ــارى  ــان ديـــــــ ــة َتىَ ئ  ـــــــ ــت ريؤذاـــــــ  زان َـــــــ
 دةنشــــــىَ ـريـــــــتا بلَ ــــــد بــــــوو ة ئامســــــانىَ
ــةردى  ــةر لـــــ ــتى لســـــ ــؤتن ئاشتى،ئاشـــــ  دطـــــ
 دطــــــــوتن خؤشى،خؤشــــــــى بــــــــؤ خــــــــةلكى

 
 دلَـــــة  دا نـــــىَ ئـــــةو ااتـــــة خـــــار     ل ســـــا

 دا ب اةرشــــــــ   ت  ــــــــةرىَ  ــــــــؤرة مــــــــار
 دا ب ريائــــــــــــةظ   َت ئبل ســــــــــــىَ نــــــــــــةيار
ــار   ــو   ربــــــ ــوونىَ وى  ــــــ ــرن ورَابــــــ  ب مــــــ
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[111] 
 ئةو طونااة انى اةلَشرتني لـة لةشـى خـؤى لـة  ـةر دار ، تـا ئ َ ـة مبـرين  ـةبارةل بـة          

ــاةو ــة ا    طونـ ــؤى بري ـ ــة اـ ــوين . بـ ــتى بـ ــتى و درو ـ ــؤ ريا ـ ــا بوونةوةبـ ــةو ضـ  .نى ئـ
  27: 2ثةترؤس  1                                                                                           

 
ــةم    ) ــؤ  ئةبــ ــدا  رينــ ــر خاضــ ــة ذيَــ  لــ

  ـــــــاتىَ دلَتـــــــةنشم ديَـــــــم بـــــــؤ  ل
 

 ئازارة انـــت  ــــةير ئة ــــةم 
 ضونكة ئةزا  زوو ضـاك ئـةمب   

 

 
2 
 

 مبــــــــــــةئازارل ضــــــــــــاك بــــــــــــوو
 

7 
 

ــىَ    ــاوان َكم  ردبــــ ــةر تــــ ــةر اــــ  ) طــــ
 ذيـــــانى م ـــــى ثـــــىَ ل َـــــ َ بـــــووبىَ    

 

 ويـــــودانى بري ـــــدار  ـــــردمب
 وا دلَم بة تـؤ خـؤ  دةبـىَ    ائ
 

 
2 
 

 بــــــــــــةئازارل ضــــــــــــاك بــــــــــــووم
 

7 
 

ــةم    ــةرز دة ـــ ــة بـــ ــاول اةم ــــ  ) نـــ
 ئــــــــــةو ذيانــــــــــةى ئــــــــــةمبـويَ ىَ

 

 لة خاض دا ذيان بـةدى ئة ـةم  
 مـــؤم َكى تـــازة اةلَدة ـــةم 

 

 
2 
 

 ك بــــــــــــوومبــــــــــــةئازارل ضــــــــــــا
 

7 
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[114] 
ــة    ــةموو بوونةوةرانـــــ ــةرةى اـــــ ــةب  راوة، نؤبـــــ ــوداى نـــــ ــةى خـــــ ــا ويَ ـــــ  ل ســـــ

  15: 1 ؤلؤ ى                                                                                                  
 

 ل ــــــدةن   ل ــــــدةن زةنشــــــة ان دىَ زايةلَــــــة ان 
ــا  ــان بــــــؤ دلَـــــ  دتانية ــــــوط ااتــــــة دون امــــ

ــان   ضـــــريكةى ـريــــــتة ديَـــــن ثـــــري بـــــة دةنش ـــ
 طـــةرم بـــووة  ـــؤرى شـــايى وبـــةزم وئااـــةنش ان      
 شــــــكؤ بــــــىَ خودامــــــان لةبــــــةرزايى ئامســــــان 
ــان   ــةلَكان ئاشـــتى بـــؤ زةوتـ ــادى بـــؤ طــــت خـ  شـ

 
[114] 

  رةزامةنـدى بريـار لـة  ـةر دراوى خـؤى  ـة لـة ثَ ــا         خودا رييَشةى دا بـة ث َـى خوا ـت و   
 رن ولة خاضى بدةن وب كوذن بة دة ـتى طوناابـاران، بـة َم خـودا     ةوا ئ َوة ب ش دةيـانى،

 زي ـــــدووى  ـــــردةوة لـــــة ن َـــــو مردووانـــــدا و لـــــة ئـــــازارى مـــــردن ئـــــازادى  ـــــرد
  27-23: 2 ردار                                                                                               

 
 لــــة اــــةموو  ــــةس ثريؤزتــــرى   

ــ ــة  دةمبــ ــر ث َتــ ــة ذيَــ ــؤةَ لــ  ة خــ
 3ل ســـــــــاى مة ـــــــــ         }
 

 لة ــــــــةر ئـــــــــةرز ولــــــــة ئامســـــــــان  
 خؤشةويســــــــــتى دلَــــــــــى اــــــــــةمووان
ــةزدان  ــوريى يـــــــــــــــــــــ  { ـــــــــــــــــــــ

 

2 
2 
2 
 

 ثـــــةتانى خـــــودا بـــــوو بؤمـــــان
ــةخؤى   ــىَ لـــ ــات ى بةشـــ ــة اـــ  بـــ
ــؤى    ــةى خــ ــةنها ريؤلــ ــةوي  تــ  ئــ

 

ــاوان   ــت تـــــ ــا لةدة ـــــ ــان  ـــــ  ريزطارمـــــ
ــان   ــةر ج هــــــ ــؤ  ــــــ ــرؤظ بــــــ  وةك مــــــ
  ــــــــردى بــــــــة قوربــــــــانى بؤمــــــــان   

 

ــة ث َ ــالـــــــ ــاوى تاواىانـــــــ   ـــــــ
 دواى  ــــــىَ ريؤذ زي دووبويتــــــةوة
ــىَ  ــؤ ب َ ـ ــة تـ ــاوةري بـ ــىَ بـ  اةر ة ـ

 

ــا    ــةةَ مردووانــــــ ــردى لةطــــــ ــؤ مــــــ  تــــــ
ــةيتانا  ــةر شــــــــ ــةر ةوتى بة ــــــــ   ــــــــ
 ذي ـــــــى ئامســـــــان بةدة ـــــــت ديَ ـــــــىَ 
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[119] 
ــ َ ن و      ــاوى اـ ــةر ئـ ــة  ـ ــةوةريَ  َت و دةمباتـ ــةوز دا دةملـ ــاوةنى  ـ ــة ثـ ــازطار لـ  . ـ

 2:  23زةبوور                                                                                                  
 

ــىَ  دةم  ويَ ـــــىَ      ــدا دةم  ويَ ـــ ــاوةنى  ـــــةوزى خؤيـــ ــة ثـــ  لـــ
 

 دةمباتة  ةر ئـاوى اـ َ ن و  
 

  ازطارى خـؤى   ـازطارى خـؤى   
 

ــال   ــت م دة ــــــ ــايى را ــــــ ــةوة ريَ  ــــــ ــا  دةبووذيَ  َتــــــ  ذيــــــ
 

 ىوة و مـةرييَكى ريؤ ـى خـؤ   
 

ــة ا  ــاراوم ئــ ــة ا  ثــ ــاراوم ئــ  ثــ
 

ــرؤم     ــةرط   دا بـــــ ــ َبةرى مـــــ ــى  ـــــ ــةناو دؤلَـــــ ــةر بـــــ  طـــــ
 

 لــة اــ ة خراثةيــةك ناتر ــم
 

 تـــؤ لةطـــةلَ اى تـــؤ لةطـــةلَ اى   
 

ــةى     ــةور دة ــــ ــة رؤن ضــــ ــةرم بــــ ــةى  ــــ ــم دة ــــ  دلَ ةوايـــــ
 

  ا ة ةم تا ل َو ثري دة ـةى 
 

ــةى    ــاراوم ئة  ــةى  ث ــاراوم ئة   ث
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[111] 
و ريووى ديَت ، ووتى : ئةوةتا بةرخى خودا، ئةو قوربان  ةى ية  ا ل ساى ب  ى وا بةرة
  29: 1يؤ ةن ا                                              .     طونااى ج هان اةلَدةطريَت

 
ــةوانة   ــةم شــ ــةوانة لــ ــةم شــ  ] لــ
ــى    ــةوم ب  ـــ ــةوانة خـــ ــةم شـــ  لـــ
ــوو  ــن و ريؤ ــم  ــ ي ب  خون ــةى ذي
ــا    ــة ذي ــ ــةبوو لــ ــوام نــ ــ ة ا ــ  اــ

 

ــةوانة  ــةم شـ ــى[  لـ ــةوم ب  ـ  2خـ
ــاوة  ــةزرةتى ل ســـــ ــة  ـــــ  بـــــ
ــاوة  بةب    ىئةوطةشـــــــــــــــــــ
 اوةاــــةموو ا ـــــوام بـــــؤ طـــــةري 

 
ــى    ــةوم ب  ـــ ــةوانة خـــ ــةم شـــ  لـــ
 ئايـــــا ئـــــةزانى لـــــة بـــــةر ضـــــى
 لــــــة خؤشةويســــــت م بــــــؤ تــــــؤ

 

  ـــــة ل ســـــا ثر ـــــ ارى  ـــــرد
 بة خويَ ى خؤم خاضم  ور  ـرد ؟ 
 تـــاوانى تـــؤم بـــة  ـــؤةَ اـــةلَشرل

 
ــةورةم  ــةلَىَ طــــ ــ   وومت بــــ  م ــــ
 م تايـــــــــى نــــــــاول دة ــــــــة
ــؤ  ــريؤزى وة وتــــــ ــاوى ثــــــ  نــــــ

 

 اــــــةتا لــــــة دن ــــــا مب َــــــ م   
 نــــــاول  ى خــــــةلَكا دةا َــــــ م
ــ َ م   ــةلَكا ئةضـــ ــى خـــ ــة دلَـــ  لـــ

 
[111] 

 من لةطةةَ مة    لة خاض دراوم، ئ رت من ن م ئةوةى دةذى بةلَكو مة  حة لة من دةذى
  21: 2غة َت ة                                                                                                                            
 

 لةطـــةةَ ل ســـا لـــة خـــاض درام   
 بــــة بــــاوةريى ل ســــا ئــــةذيم   

 

 ل ســـا لـــة نـــاو دلَ ـــا ئـــةذى    
 بــــة بــــاوةري بــــة  ــــوريى خــــوا

 
 اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا           اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا

 
 

 ئةو  وريةى  ة م ـى خؤشويسـت  
ــاوى ئ َ ـــــةى  ردةوا   نـــــىَضـــ

 

ــى  ــا بةخــ ــة ث َ اومانـ ــؤى لـ  خـ
ــانداين    ــىَ ن ـ ــتى ث ــاى ريا   رييَش
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[112] 
مة    لةوىَ لة  طةر ئ َوة لةطةةَ مة    اة تاونةتةوة،اةوةَ بدةن بؤ  اروبارىئامسانى،

 اروبارى ئامسانى بدةن ، نةك بة   اروبارى    ى دة تة را تى خودا دان ـتوة بايةخ بة
 2 – 1:  3 ؤلؤ ى                                                                              .    ةر زةوى

 
 مــــــــــن برييــــــــــار دا
 مــــــــــن برييــــــــــار دا

 

 ئــــةز دىَ اــــةر دةم ضــــم
ــم  ـــانا ب ـــ ـــؤ لامســـــ  بـــ

 

 لـــــدي  ية ـــــولى خـــــؤ
ــؤ  ــولى خـــ ــةم ية ـــ  جـــ

 

ــدي  ـــن  لـ ـــم بىَـظريــ ـــولى ب ــ  ية ــ
 

ــدي  ـــني   ل ـــاوةرىو ئـةظ ـــولى ببـ  ية ـ
 

ــا  ــةمئارماوــــ  م ــــــةخوداى ريازى  ــــ
 ج هان ة ثـت من ية ـوط ة ث َــا مـن   

 

 ة بــــةر ناخؤشــــ ا خـــــؤ  واز نا ــــةم   
  ـــةروةريا خـــوداى ئـــةوة اــــ   ا مــــن 

 
ــة ضــؤ دانىَ د ــةم    لــخ خاضــىَ تــةم ت
ــة    ــةم تـ ــة جـ ــةز ت َ ـ ــة ئـ  ب طون ةااظـ

 

 دبري  َــــت تــــة دا اـريَــــت خــــو د ــــةم
ــة    ــةردةم ياخورتــ ــا كرنىَ اــ ـــا ضــ  ا َــ
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[113] 
 ا َـةوة لة نـاو اـةوردا دةردة ـةويَت و    شكؤ و بة ةى مرؤظ، اتةدا دةب  رىَ ضؤن ريؤلَ لةو
  24:  21لؤقا                                                                                      .     ديَت

 ريؤذا شةا اناتة
مـــة  ـــؤز دايـــة وىَ 
ــة  رؤذاتــــــــــــــــــــ

 

ــةا اتة  ــةري ن شـــــــــــــــ  دىَ طـــــــــــــــ
 

ــة   ث َك  ــو جةذناتــــــــــــــ ـــ َن بــــــــــــــ ــة ديَـئــــــــــــــ   ــــــــــــــ
 

ــرؤز  ــةين     3دىَ خــةمل  ن ريؤذا تــة    )جةذناتــة    جةذناتــة دىَ ث َ
 

ــةند   ــاظىَ وى ضـــ نـــ
 شـــــــــــــــــــــريي ة

 

ــة  ــةك ن  ـــــــــ ــىَ وى  ة ـــــــــ  ذبلـــــــــ
 

ــة  ــة ت  ــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــةرةما وىَ تايبــــــــــــــــــــــ
 

 جةذناتــة دىَ ث َــرؤز  ــةين     3ذ ى خــودىَ ظةاات  ــة    )جةذناتــة  
 

ــو   ــةرتوو ا وى تــ ثــ
 بوي ـــــــــــــــــــــة

 

ــةي ا وى ــةر ةـت  ة ثــــــــــــــ   ــــــــــــــ
 

ــة  ــاب ىَ ريزطاري ــــــــــــــــــــــ ــةم قوتــــــــــــــــــــــ  ئــــــــــــــــــــــ
 

 جةذناتـة دىَ ث َـرؤز  ـةين        3بن ئاو  وى ثارا ـت  ة    )جةذناتـة    
 

 ئةم  ـورديَن م دي ـة  
ــري    ــةا انا ثـ ــةظ شـ ئـ
ــة  ئةظ  ـــــــــــــــــــ

 

ــاي  ة  ــكرىَ ، ل ســـــــــــــــ  لةشـــــــــــــــ
ــة ــانىَ بهةذي ــــــــــــــــ  دىَ ج هــــــــــــــــ

 

ـــة) ــةين 7 جـــــــةذنـــاتــــــــــــــــــ  دىَ ث َـــــــــــــــــرؤز  ـــــــــــــــ
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 [117] 

 .ةى اــةموو لــة خواتر ــة ان، بــا ث َتــان بلَــ َم ضــى بــؤ مــن  ــردووةوةرن طــوىَ بشــرن ئــ
 11211ر وزةبو                                                                          

 
ــ م تــــــــــــا وو طــــــــــــةىل تــــــــــــؤ مب   مــــــــــــن ضــــــــــ

 
1- 
 
 
 
 
 
2- 
 
 
3- 
 
 
7- 
 
 

 ضــــةنــــد  ــــةيرة،بان   ـــراوم تــا و ب َــــ ة ثاشايــــى تـــؤ    
 ـومــــرياو،و طونااكاريــــ  دة ــرىَ ب َ ــة باوةشــى تــؤ     ئايــا ط

 
 تؤ ، ئةى خوداوةند ت َت طةياندم ضةند بـة رةمحـى    وثاس بؤ

 ضونكة ضاندرام لـة بـاغى تـؤ ، خوداوةنـــد تـــؤ زؤر ثــــريؤزى      
 

ـــم   ــؤ دةرخستـــ ـــ ت بـــ ـــى ومــ ـهرةبــانــــ  بـــةخــــ ـدةيــــ
ـــؤ   ـــى لـةبــ ـــت وةك قـوربانـــ ـــى بـةرخــ ـــتم خــــويـــَـ ــ  رَشــ

 
ـــرية   ـــةرووى بــــ ـــت  ــــ ـــد خــؤشــةويـستــ ـــ  خـــوداوةنــــ
ـــرية  ـــةرووى بـــــ ـــت  ــــ  شكـــــؤمةنــدىوخــؤشـةويستــ ــــ

 
 ا شكـــؤ بـــؤ تـــؤ نه َ  ة ـــةل بــؤ دةرخسـتــــني     ريثــــةردة د

 اــةر تــؤ باو ى،اــةر تــؤى بــاوك شــكؤ بــؤ تؤ،بــووم بــة اــى تــؤ
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[115] 
                                                                                .  ر اـةموو ئـةو ضـا ةيةى بة ـةر  ـةرم داى بارانـد      ضى بة خوداوةند بدةمـةوة، بةرامبـة  

  12: 111زةبوور 
 

 مـــــ   ـــــةض دةيثةر ـــــتني
ــريىَ   ــؤى دة ــــ ــةر خــــ  اــــ

 
ــةلل َلؤيا ــا اـــــــــــ  )اـــــــــــ
 بـــــــؤ نـــــــاوى مة ــــــــ    

 
 اــــــــةمووان ريابشةيــــــــةنني
 دةبــــوورىَ وطــــوىَ دةطــــرىَ

 
ــ ــوازينرييَ  ـــــــ  ايى دةخـــــــ

 خواوةنـــــــــــدى ذيانـــــــــــة
 

ــتة و شـــــــــريين  خؤشةويســـــــ
 طــــــــــت ـرم َســـــــــكة اىان

 
ــةلل َلؤيا ــوثاس اــــــــــ   ــــــــــ

 2نؤمشـــــــــان  دةبـــــــــةين  ري
 

  ةر ـــــــــــامرتين ئـــــــــــةوين
 اـــــــــــــــةردةم ل َ ـــــــــــــــان

 
ــرين  ــوط دةطــــ ــاى ية ــــ  رييَشــــ
 و ريىَ ن ـــــــــــــــــــــــاندةرمان
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[111] 
ــودام      ــد خ ــةى خوداوةن ــة. ئ ــريؤز بك ــد ث ــن خوداوةن ــانى م ــةى ط  ــةزن ت! ئ ـــ و زؤر م  ريَ

 1: 117 زةبوور                                  شكؤمةنديت لةبةر  ردووة.

 
ــةزنرت  ــةزنرتى، مــــــــ  ]مــــــــ
ــةظ رت  ــةظ ات ىَ  ـــــــ  2ذ ـــــــ

 
ــةزنى  ـــىَ مـــــ  ]خـودىَتـويـــــ
 2تـــة ط ـــان بباشـــ ا اـــةمى   

 
ـــةمى ا ــةزنرتى ذ اــــــ  ]مــــــ
 2ئاـراند ـــــــةرىَ زي ـــــــدى ا

 
ــةز   ــة ئـــ ــاوةريدارىَ تةمـــ  ]بـــ
ــةز  ــ ىَ ة ئـــ ــةظاىلَ باشـــ  2اـــ

 

  ىَ بلَ ـــــد تـــــر[ذبلَ ـــــداا
ــةبوونىَ اــــــةذىرت   2ذاــــ

 
 تــة ئــةز دامــة ظةش ــــــى[ 
ــاىل وريةنــى    ــة دة ظــة م  2ت

 
ـــا[  ـــرى ذ ثـ ـرؤزيـ  ثـريؤزت
ــا    ــةرىَ مرى ـ ــدى  ـ  2زي ـ

 
ــةز[   ىلَ ضــوويىَ رىَ ىَ ــة ئ
ــةز   ــة ئــ ــازا ذي ىَ ــ  2داخــ

 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
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[114] 
 2: 1زةبوور            .   ئةى خوداوةند ضا م بكةرةوة ، ئ َس انة ا  ثةشؤ اون

 
ــاية  نــــــــــــــــؤذدارىَ مــــــــــــــــة ل ســــــــــــــ
ــاية   ــان ئ َــــــــــــــ ــانىَ ظـــــــــــــ  دةرمـــــــــــــ
 نــــــــــــة ب ت ــــــــــــىَ ب ــــــــــــان ذيايــــــــــــة
 ذيَــــــــــــــــدةر ثــــــــــــــــةي ا خودايــــــــــــــــة
ــراية   ــةو ضــــــــــــــ ــاريىَ ئــــــــــــــ  ة ئــــــــــــــ
ــة  ــة ئا يــــــــــــــ ــ  بومــــــــــــــ  ئ  ج ــــــــــــــ

 
[114] 

ــةتكارة انى       ــةى خـم ــةن ئ ــةن،  تايـــى بك ــد بك ــاوى خوداوةن ــةلل َلؤيا!  تايـــى ن ا
 1: 135زةبور                                                                           .    خوداوةند

 
ــا ان    ــاى ثاشــ ــةى ثاشــ ــةين، ئــ ــةرز دة ــ ــاول بــ  نــ
ــةورة ان     ــةورةى طـ ــةى طـ ــةين، ئـ ــؤ ئةبـ ــت بـ   رينؤشـ

 
 تـــــــؤ خؤشتويســـــــتني، تـــــــؤ بانشـــــــت  ـــــــردين
ــردين   ريزطــــــــــارل  ــــــــــردين، ثــــــــــريؤزل  ــــــــ

 
 تـــــؤ ـ َـــــرم ئة ـــــةيت بـــــة خؤشةويســـــتى بـــــويم 

 ة ئاشـــــتى بـــــويمتـــــؤ ـ َـــــرم ئة ـــــةيت مـــــن بـــــ 
 

 بـــة اـــؤى ل ســـاى مة ـــ   ئ َ ـــة ئاشـــت بووي ـــةوة 
ــةوة     ــة دؤزراي ــ ــ   ئ َ ــ ــاى مة ــ ــؤى ل ســ ــة اــ  بــ

 
 
 



 -43-  

[119] 
 تايـى خـودا بكـةن لـة ثريؤزطا ةى، تايــى بكـةن لـة بؤشـايى ئامسـانى          !اةلل َلويا 

  1: 151زةبوور                                                              .   ا َـى
 

ــة  ــودا بكــــــــــــ ــى خــــــــــــ ــةلل َلويا  تايـــــــــــــ  2اــــــــــــ
ــارةوة     ــود وق سـ ــة ذىَ و لـ ــاوة بـ ــةريرية نـ ــى  ـ ــةدةم دةنشـ  ] بـ
ــةن [   ــى  ـــــ ــةري ىَوة  تايــــــ ــة اةلَثـــــ ــة دةة وبـــــ  2بـــــ

 
 ]  تايــــــــى  ـــــــةن لـــــــة ن َـــــــو مـــــــاةَ وثريؤزطا ـــــــةى 
ــةى      ـــ وتوانا ــ ــار وا َــ ــؤ  ــ ــةى بــ ــتايى ئامسانة ــ ــؤ وة ــ  بــ
 2بـــــؤ مـــــةزن َتى يـــــة بـــــىَ ويَ ة ـــــةى  تايــــــى  ـــــةن [  

 
ــةل ــةوة ] اـــــــــ ــةيةك ث َكـــــــــ ــت اةنا ـــــــــ  ل َلويا طــــــــــ

 نشـاوةوة ربةدةم  ةوى دةن  بـةرزةوة بـةدةم  ـةوى دةنـ  ز    
ــةن [     ــى  ــــ ــالَةوة  تايـــــ ــة مشـــــ ــاو بــــ ــة زوورينــــ  2بــــ

 
[121] 

ــرا       ــة ى خ ــةموو رييَشاي ــة ا ــردووة ل ــة   ــؤم قةدةغ ــى خ ــاريَـم   ،ث َ ــؤ بث ــةى ت ــا ووش  ت
  111: 119زةبوور                                                                                                  

 
ــة    ــؤ بوي ــــــــ ــراوو تــــــــ ــؤ بــــــــ  اــــــــ
ــة   ثـــــــــةي ا خـــــــــودىَ تـــــــــؤ بوي ـــــــ
ــة  ــة ظـــــــــني و ذي ـــــــ  خـــــــــودىَ بومـــــــ
 بـــــو ذي ـــــا مـــــة اـــــةر ئـــــةو خوي ـــــة     
ــرى    ــىَ ـريَكــــــ ــ   بــــــ ــةوما مة ــــــ  لــــــ
  ــــــــ َوى واـــــــــةذار ئــــــــازاد  ـــــــــرى  

ــ ــةمسانى ـبةرةظـــــــــ ــات ا ئـــــــــ  ثاشـــــــــ
ــرى    ــد  ـــــ ــة بل ـــــ ــىَ اات ـــــ ــةو يـــــ  ئـــــ
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[121] 
 .ريؤذىَ ثـــــريؤزل دة ـــــةم، تـــــا اةتايـــــة  تايــــــى نـــــاول دة ــــــةم      اـــــةموو  

 2:  175زةبوورى                                                                                 
 

 اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا  تايــــــى خوداوةنـــــد بكـــــةن
 اــــةلل َلويا اــــةلل َلويا  وثا ــــى خوداوةنــــد بكــــةن    

      ئــةو ثــرية لــة ثــريؤزى 3) وة ــو خــوداى ئ َ ةيــة  ــىَ
ــة )   ــىَ ــة ريا ــتى 3وة ــو خــوداى ئ َ ةي ــرية ل ــةو ث       ئ
 

[122] 
  15: 177زةبوور         .   خؤزطة دةخوازريَت بةو طةلةى خوداوةند خوداى ب َت

 
ــةلل َلويا   ــةلل َلويا   اـــ ــةلل َلويا   اـــ ــةلل َلويا   اـــ  اـــ

 
ــتى   ــاى ريا ـــــ ــؤ رييَشـــــ ــتى تـــــ ــؤ خؤشةويســـــ  تـــــ

ــتى  ــؤى درو ـــــ ــةر تـــــ ــتى اـــــ ــاوةنى ريا ـــــ  خـــــ
 

ــةلل َلويا   ــةلل َلويا   اـــ ــةلل َلويا   اـــ ــةلل َلويا   اـــ  اـــ
 

 تـــؤ ثـــريؤزى تـــؤ دلَســـؤزى تـــؤ ريابـــةرى ريزطار ـــةرى 
 تـــؤ ثـــريؤزى تـــؤ دلَســـؤزى تـــؤ بة ـــؤزى اـــةلل َلويا  

 
ــةلل َلويا   ــةلل َلويا   اـــ ــةلل َلويا   اـــ ــةلل َلويا   اـــ  اـــ
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[123] 
ئةوانـةى بـة ث َـى ـ َر ردنـة انى خوداوةنـد       خؤزطة دةخوازريَت بةوانةى رييَشايان تةواوة،

  1: 119زةبوور                                                            .  دةريؤن
 

 
 
 
 
 
1- 
 
 
 
 
2- 
 
 
 
 

ــؤ  ــةبىَ تــ ــان َم بــ ــةنشاوىَ نــ  اــ
 اــةر  ــارىَ تــؤ بــةجىَ به َ ــى    
ــؤ  ــةبىَ تــ ــان َم بــ ــةنشاوىَ نــ  اــ
 اةر  ارىَ دة تى تـؤى ت اب ـت  

 
ــةنشاوىَ  ــؤ اــ ــةبىَ تــ ــان َم بــ  نــ

ــة   ــؤ زؤر خؤشــ ــةتى تــ  ااورييَ ــ
 تؤ درو ت  ـةرى ئـةم  ةونـةى   
 تـــــــؤ زؤر دلَـــــــت ـراوانـــــــةو

 
 اــــةنشاويَ  نــــان َم بــــةبىَ تــــؤ
ــةم  ــاول دة ــــ   تايـــــــى نــــ
ــؤ بـــووم    ــؤطرى تـ ــدة اـ  ئةوةنـ
 ئة ـــةم  ـــةيرى ئامســـانى تـــؤ

 

 ثـــــرس  ردنـــــت  م ثـــــريؤزة  
 زؤر بـــة جىَ ـــة و بـــىَ ئـــالؤزة   
ــى   ــؤ ب ـانـــــ ــة  م تـــــ  طرنشـــــ

 2دى بــة ئا ــانى  ) بــؤم ديَتــة  
 

 زؤر ثـــ َم خؤشـــة لةطـــةلَ ا ب ـــت
 لــــة اــــ ة شــــتىَ غاـــــ َ نــــابى
 لـــة خوا ـــتى مـــن اـــ الك نـــابى
ــابى     ـــار ن ــةوا ب َ  2)  ــوثاس  

 
ــادال    ــام نــ ــم رييَشــ ــونكة دلَــ  ضــ
 ئـــــةمب بـــــةخؤةَ لـــــةذيَر ث َتـــــا
ــ َتة  ــةوا شـ ــةلَ َن  ـ ــةس ئـ  زؤر  ـ
ــاوةرييَتة     ــاوانةم ضـ ــةو ضـ  2) ئـ
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[127] 
ووشة انى ث َـب  ى ئةم ثةرتوو ةيان  لة ديَم! خؤزطة دةخوازرىَ بةوانةىئةوةتا من بة ثة

  4:  22ب  ني                                                                                                                .   ية
 

 االل َلويــــــــا االل َلويــــــــا، شــــــــايى و ــــــــةيرانة
ــ      ــةوةى مة ــــ ــؤ اات ــــ ــة بــــ ــةثلَة رييَـانــــ  ضــــ

 

2 
2 
 

ــةوة     ــ   ديَتـ ــةوا مة ـ ــةو ريؤذةى  ـ ــاوة ئـ ــان نـ  دامـ
ــر ث َ ــةوة   اــةر ضــى طــولَى ريةنشاوريةنشــة ب  ةي ــة ذيَ

 

2 
2 
 

 االل َلويــــــا االل َلويـــــــا مة ـــــــ   لـــــــة ريَ ـــــــة 
ــة   اات ـــــــةوةى زؤر نـيكـــــــة ئوم َـــــــدمان ثىَ ـــــ

 

2 
2 
 

ــةوة     ــ   ديَتـ ــةوا مة ـ ــةو ريؤذةى  ـ ــاوة ئـ ــان نـ  دامـ
ــى ريةنشا  ــر ث َ ــةوة اــةر ضــى جل  وريةنشــة ب  ةي ــة ذيَ

 

2 
2 
 

ــة  ــ   ا وايــــــ ــةلل َلويا مة ــــــ ــةلل َلويا اــــــ  اــــــ
ــة    ــةنها رييَشايـــــ ــةزدان تـــــ ــ  ى يـــــ ــؤ نا ـــــ  بـــــ

 

2 
2 
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[125] 
ــاى،    ــةتى و توان ــؤ ثالَةوان  ــةن ب ــةلل َلويا  تايـــى بك ــى زؤرى    ا ــة ث َ ــةن ب  تايـــى بك

 2:  151زةبوور                                                                 .    مةزنايةتى
 

 3اـــةلل َلويا ، خوداوةنـــد ضـــا ة 
 ريؤ ــى شــكاوى بــؤ ت َــر  ــردين    

 

ــة    ــىَ ثايانــ ــةى بــ ــةزةيى ية ــ  2بــ
 2زطـــــى بر ـــــى بـــــؤ ثري ـــــردين  

 
ــا ة   ــد ضــــــــ ــةلل َلويا ، خوداوةنــــــــ  3اــــــــ

 
 لــــــة تــــــاريكى دةرى ا َ ــــــاين

 
ــردين  ــازادى  ــــ  2لــــــةمردن   ئــــ

 
ــا ة   ــد ضــــــــ ــةلل َلويا ، خوداوةنــــــــ  3اــــــــ

 
ــؤ ــاندين  ـ ــؤ ثسـ ــدى بـ  ل وث َوةنـ
 

ــراندين     ــؤ ث ـ ــريا بـ ــةمووى ت َكـ  2اـ
 

ــا ة   ــد ضــــــــ ــةلل َلويا ، خوداوةنــــــــ  3اــــــــ
 

 
[121] 

  2: 9زةبوور                       !  طؤرانى  تاي  بؤ ناوى تؤ دةلَ َم ئةى اةرة بةرز
 

 2]اـــةر تـــؤ ثـــريؤزى    ثـــريؤزى    ثـــريؤزى    ئـــةى خـــودا[ 
ــ    ــريؤزى اــ ــت ت ثــ ــة خؤشةويســ ــريؤزى لــ ــت دا ثــ ــة ريا ــ  ةر لــ

 2ثـــريؤزى لـــة ريزطـــار ردن ثـــريؤزى ]اـــةر لـــة ضـــاك  ردنـــا[  
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[124] 
  14: 1يؤ   ا                 .    ريا تى بة اؤى ل ساى مة  حةوة ااتن بةرة ةل و

 اات ا نى ريؤذىَ
ــى رؤذىَ  ــت وىَ نـ ــم بهات  َـ ــةيت اللحـ  ذبـ
ــوايى  ــى ا َـــ ــةىلَ ثر ـــ ــازارؤ ىَ مـــ   ـــ

ــت ى ة ة  ـــةر ئـــةردىَ ثـــري   ؤزىخوشـ
ــار   ــودايى رزطــــ ــو خــــ ــة بــــ  ن  َويَ ــــ
ــايى   ــتى ل س ــت وةرن دة  ــةك ريا   ريَك
 ناظ َتةيــة ب ئــةوىَ  ــت َرىَ دةنــ  دايــى
  ةروةر اال و ة  ورد ـتانىَ ج َه ـانى  
ــاريى    ــ  د خـ ــن  ـ ــرين مـ ــةيىَ شـ  ناظ َتـ

 

 ب َراـــــاتى ث َغةمبـــــةرةك بســـــؤزى  
ــااى    ــانى ريوونـ ــو ج هـ ــاية بـ ــةو ل سـ  ئـ
ــوزى   ــةرةك دلسـ ــى ريَبـ ــةتىَ بـ ــو ئةمـ  بـ

ــودان ــايى   خـ ــ  وزانـ ــري ئاقـ ــت وثـ  اة ـ
ــارى  ــ  جـ ــةاا ئ َـ ــالَخ ذ طون ـ  دىَ قورتـ
ــوا ة  ـــةر خاضـــىَ خـــودايى   خـــويَن رييَـ
 تــو اــةر  ــاخبى بــو مللــةتى  ــةم انى 
 بةردةوام مب اـةردةم ة  ـةر ظـى  ـارى    

 
[124] 
 ذيَـــر زةويـــ ، لـــة ئامســـان و  ـــةر زةوى و تـــا و بـــؤ نـــاوى اـــةمووان ضـــؤك دابـــدةن، 

 .ان ب  َـــــت  ـــــة ل ســـــاى مة ـــــ   خوداوةنـــــدةاـــــةروةاا تـــــا اـــــةموو زمان َـــــ  د
  11-11: 2ـ ل ثى                                                                                                 

 
 2اةر تؤ شاى 

 تؤ اةلَساى لة ن َو مردووان
 اةر تؤ شاى

 اةموو  ة  َ  ضؤك دةدا
 دةلَ َناةر وبة زمان   
   اةر تؤ شاىل ساى مة  
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[129] 
ــرد      ــة ث َـــةوةبوون،ااواريان دة  ــة  ل ــةوةى )ل ســا  دةريؤيـــو وئةوان ــة دواي ــةى ل ئةوان
ــاا َت  ةىديَت    ــةو ثادشـ ــريؤزة ئـ ــدةوةديَت. ثـ ــةناوى خوداوةنـ ــةوةى بـ ــانا،ثريؤزة ئـ  اؤ ـ

 11-9: 11مةرقؤس                         .   ثادشاا َتى داودى باو  ان، اؤ انا لة بةرزايى
 

ــةرزايى  ــة بــــــــــــ ــانا لــــــــــــ  اؤ ــــــــــــ
 مــــــــــــةزن ت بــــــــــــةرز دة ــــــــــــةين  
ــةورةيان    ــةورةى طـــــ ــؤ طـــــ ــكؤ بـــــ  شـــــ

 
ــةورةيان    ــةورةى طـــــ ــؤ طـــــ ــكؤ بـــــ  شـــــ
 مــــــــــــةزن ت بــــــــــــةرز دة ــــــــــــةين  
ــةورةيان    ــةورةى طـــــ ــؤ طـــــ ــكؤ بـــــ  شـــــ

 

ــانا ــانا      اؤ ــــــــــــ  اؤ ــــــــــــ
 بـــــــةرز دة ـــــــةين ؤتـــــــى نـــــــاو

ــة   ــةين ئ َ ــ ــوة دة ــ ــانازيت ث َــ  شــ
 

ــكؤب َت ــكؤب َت      شــــــــــ  شــــــــــ
 نـــــــاوى تـــــــؤ بـــــــةرز دة ـــــــةين

ــ  ــوة دة ــ ــانازيت ث َــ ــةشــ  ةين ئ َ ــ
 

[131] 
يارمـةت م   لة ريؤذى ريزطارى ئةو  اتةى ج َى رةزامةنديم بوويت،طويَم بؤ طرتويت،خودا دةلَىَ :

ــةوةتا ئ َســتاية  ــدى وئ ســتاية ريؤذى ريزطــارى   دايــت جــا  ــةير ة ئ  . ــاتى ريزطــارى رةزامةن
  2: 1 ؤرنسؤس 2                                                                                                            

 
 خــــــــؤل بــــــــة خــــــــودا بســــــــث َرة    
ــةوىَ   ــريؤزمت ئــــــــــ ــى ثــــــــــ  ريؤ ــــــــــ

 
 خــــــــؤل بــــــــة خــــــــودا بســــــــث َرة    
ــاوى ثـــــــــــــريؤزمت ئـــــــــــــةوىَ  نـــــــــــ

 
ــتا    ــاو دة ــــ ــة نــــ ــت ان بةي ــــ  دة ــــ
 ث َــــــــ ان  ـــــــةوة ئـــــــةى ل ســـــــا    

 

 اـــــــــةر ل َـــــــــرة ل َـــــــــرة ل َـــــــــرة
ــةوىَ   ــةتا ئــــــ ــرة اــــــ ــةر ل َــــــ  اــــــ

 
 اـــــــــةر ل َـــــــــرة ل َـــــــــرة ل َـــــــــرة

ــ  ــةر ل َــــــ ــةوىَ اــــــ ــةتا ئــــــ  رة اــــــ
 

ــتا  ــتا ئ َســـــ ــتا ئ َســـــ ــةر ئ َســـــ  اـــــ
ــ    ــةك دةنـــ ــة يـــ ــةين بـــ ــاوار بكـــ  اـــ
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[131] 
نـريى   جاريَكى ديكة ملكةضى بؤية خؤتان رياطرن و مة    ئازادى  ردين تا بة ئازادى بوين،

  1: 5غة ت ة                                                  .   ؤيلةيى مةبن
 

 ئـــــــــــــةى ريؤ ـــــــــــــى ثـــــــــــــريؤز  
ــن  ــةيدامتمـــــــــــــــــــ  زؤر شـــــــــــــــــــ

 زوو بــــــــــــــــــــــة خ َرايــــــــــــــــــــــى
ــةنهايى  ــة تـــــــــــــ ــة بـــــــــــــ  لـــــــــــــ

 
ــاوامت ــواو وئـــــــــــــــــــــ  ا ـــــــــــــــــــــ
ــة ديــــــــــــــــــــــــدارم   بشــــــــــــــــــــــ
ــة  ــارم بكــــــــــــــــــــــ  ريزطــــــــــــــــــــــ
 ئـــــــــــــــــــــــــازادم بكـــــــــــــــــــــــــة

 
ــةتان ــةموو م للـــــــــــــــــــ  اـــــــــــــــــــ
ــوو تان  ــةورةو ب ـــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــ
 بــــــــــــــــــــــاوةريى را ــــــــــــــــــــــتى
 لــــــــــــــة ج ــــــــــــــاتى خراثــــــــــــــى

 

ــريؤز   ــريؤز ثــــــــــ ــةر ثــــــــــ  اــــــــــ
ــريؤز  ــانى ثــــــــــ  ئــــــــــــةى ط ــــــــــ
 وةرة نـــــــــــــــــــــاو دلَـــــــــــــــــــــم
 زوو ريزطـــــــــــــــــــارم  ـــــــــــــــــــة 

 
 ريؤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ريةوا 
ــووة ــم ت َ ــــــــــــــــــــ  دلَــــــــــــــــــــ
ــام ــةرة ـريـــــــــــــــــــ  بشـــــــــــــــــــ

ــة  ــدان لــــــــــ ــدى زي ــــــــــ  بةنــــــــــ
 

ــان  ــىَ ل َتـــــــــــ ــودة بـــــــــــ  مـــــــــــ
ــني و   ــؤز وضـــــــــ ــت اـــــــــ  طــــــــــ
 خــــــــــــــــــة َتى ئاشــــــــــــــــــتى و
ــداوة  ــةرى اةلَـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

 
[132] 

ــةم،        ــريؤز دة ـ ــاول ثـ ــة نـ ــا اةتايـ ــام، تـ ــةى ثاشـ ــودام ئـ ــةى خـ ــةوة ئـ ــةرزل دة ةمـ  بـ
                                                                                                                                                                        .   اــــــةموو رؤذىَ ثــــــريؤزل دة ــــــةم، و تــــــا اةتايــــــة  تايـــــــى نــــــاول دة ــــــةم 

  2-1: 175زةبوور 
 

ــة دةَ دايـــــــة    ــؤم لـــــ ــاوى تـــــ  نـــــ
ــة   ــري دايــــ ــة بــــ ــؤم لــــ ــاوى تــــ  نــــ

 
ــا ى   ــةى ريوونــــــــ ــؤ ق بلــــــــ  تــــــــ
ــاريكى   ــةن  وتـــــــــ ــة تـــــــــ  لـــــــــ

 

 اـــــــةتا اـــــــةتا اةتايـــــــة
 اـــــةرط ـ لـــــةيادل نا ـــــةم

 
 تا اـــــــةتا اةتايـــــــةاـــــــة

ــ َتةوة  ــةردةم ئةدرةوشـــ  اـــ
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[133] 
 زمــــان شــــريين بــــن لةطــــةةَ يــــة رتى، بةبــــةزةيى بــــن، لةيــــة رتى خــــؤ  بــــن  

  32: 7ئةـة ؤس     .     اةروةك ضؤن خودا بةاؤى مة    لة ئ َوة خؤ  بووة
 

 اـــةر ضـــؤنىَ بـــوا لـــة دون ـــا 
 اةولَـــدة ريىَـــى ريا ـــتى بشـــرة

 

ــةى  ــةر ريؤذىَ دىَ  ؤتاي ة ـــ  اـــ
 ئـةَوةى ذيـن  ؤتـايى ب َـت     ث َ 
 

 

 ضــى خؤشــى ئــةم دون ــا اةيــة 
 طــةر ب َــت و يــةزدان نةنا ــى   

 

ــة  ــةويَ  وايـ ــو خـ ــةمووى وة ـ  اـ
ــة    ــىَ بةاايـــ ــت زؤر بـــ  )ذيانـــ

 

 
3 
 

 ذي ـــى  ـــةر زةوى زؤر  ورتـــة
 بة دة ت ديَ ـى ذي ـى ئامسـان   

 

 اـــةر ريؤذىَ ديَـــت  ـــةوا ئـــةمرى
ــةزدان بشــرى   ــى ي  طــةر ب َتــو ريىَ

 

2 
2 
 

 ناب ــــت بــــىَ بــــةرى     لــــة مــــردن لــــةذي   رزطــــارل ئــــةبىَ  
 

 

ــةك   ــت رييَشايــ ــة طـــ  وا مةزانــ
 تـــةنها مة ـــ   خـــؤى رييَشايـــة

 

 ئـــةتبال بـــةرةو ثـــريى يـــةزدان
ــةرمان  ــة ريزطار ــ ــةر ئةويـــ  اــ

 

2 
2 
 

ــة تــــاوان       ــارل ئــــةبىَ لــ ــ   ريزطــ ــان بــــة مة ــ ــةباوةري ا َ ــ  بــ
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[137] 
 .تان دة اتـــةوةنــــم رياطـــرن ئةو ـــا خـــودا بـــةرز لـــة بـــةردةم خوداوةنـــد خؤتـــان بـــة

  11: 7ياقوب                                                                                                         
 

 طـــــــــــــــوىَ بشـــــــــــــــرة ل َ ـــــــــــــــان
 طـــــــــــــــــــــةلت دةثارييَتـــــــــــــــــــــةوة

 

 وا اـــــــــــــاتني باو  ــــــــــــــان 
ــةوة  ــةرمى ديَتــــــ ــة دلَ ــــــ  بــــــ

 
 دلَ ــــــــــــــان  تايـــــــــــــــت دة ــــــــــــــال  

 
 ئــــــــــةى خوداوةنــــــــــد ضــــــــــاوةرييَني  

ــت با ــةو دةب َــــــــــ ــان ثتــــــــــ  وةريمــــــــــ
ــاين   ــةتانت دلَ  ـــــــــــ ــة ثـــــــــــ  لـــــــــــ
ــد    ــةى خوداوةنــــ ــؤ ئــــ ــؤ تــــ ــكؤ بــــ  شــــ

 

 اـــــةموو ا وامـــــان بـــــة تؤيـــــة
 ضـــاومان بـــؤ تـــؤ بـــةرز دة ـــةين
 ثـــــــةتانت جىَـــــــى بـــــــاوةرية
 نـــــــاوى تـــــــؤ لـــــــة دلَ انـــــــة

 
 رييَـــــــــــــى خـــــــــــــرا  واز ديَـــــــــــــ ني
ــةين  ــةنها ريوول داوا دة ــــــــــــــ  تــــــــــــــ

 

 نويَـــــــــول بـــــــــؤ دة ـــــــــةين
ــان   ــوايى ذياىــــــ ــة دريَــــــ  بــــــ

 
 لدلَ ــــــــــــــــــــــــان داوال دة ــــــــــــــــــــــــا

 
 زامـــــــــــــــــــــــدار و ويَـــــــــــــــــــــــران 
 دة ــــــــــــتت ب َ ــــــــــــة وضــــــــــــا  كة

 

ــان  ــووة وو َ(ــــــــــــ  ت  ــــــــــــ
 بـــــــة دلَ ـــــــةرمى ئـــــــاوى دة  

 
ــةوة  ى خــــــــــــــــــــــؤل   ب شةرييَ ــــــــــــــــــــ
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[135] 
ــا     ــة ب ــويَى ل َ  ــةوةى ط ــ َن: )وةرة!  ئ ــووك دةلَ ــريؤز و ب ــىَ ريؤ ــى ث  )وةرة!  بلَ

     .ئةوةى دةيةويَت با ئاوى ذيان بةخؤريايى ببال ئةوةى ت  وويةتى باب َت،

 14:  22  ني ب
 

ــان  ــة  مـــــــــــــــ ــة لـــــــــــــــ ــان مب َ ـــــــــــــــ  ]وةرة ن َواىـــــــــــــــ
ــان[     ــو د َىـــــــــ ــة ن َـــــــــ ــة لـــــــــ ــ َشري ببـــــــــ ــؤ جـــــــــ  2تـــــــــ

 
 ضـــــــــاوى ئـــــــــةوتؤمان بـــــــــةرىَ  ـــــــــةيرى تـــــــــؤ بكـــــــــةين     
ــؤل   ــة مولَكى ــــــــــــــ ــة بــــــــــــــ ــان بكــــــــــــــ  ريؤا و ذياىــــــــــــــ
 جــــــــــــــــــــا ئــــــــــــــــــــةزانني تــــــــــــــــــــامى خؤشــــــــــــــــــــى

ــة   ــةى خودايــــــــــــــ ــةرىَ }ئــــــــــــــ ــان بــــــــــــــ  2{ وة َممــــــــــــــ
 

ــة  ــان دةر ــــــــــــــــ ــة دلَ ــــــــــــــــ ــةيى لــــــــــــــــ  رق و   ــــــــــــــــ
 ويـــــــــــــوداىان ثري ـــــــــــــة لـــــــــــــة ووشـــــــــــــةى خـــــــــــــؤل    
ــادى   ــى وشــــــــــــــــ ــةدوورين خؤشــــــــــــــــ ــا ئــــــــــــــــ  جــــــــــــــــ

 
 بر ــــــــــــــــــــــــــ  انة تــــــــــــــــــــــــــؤ خواردىــــــــــــــــــــــــــانى
ــانى  ــؤ ئاومــــــــــــــــــــــــــ ــة تــــــــــــــــــــــــــ  ت  ومانــــــــــــــــــــــــــ
ــت    ــر دةب َـــــــــ ــؤ ت َـــــــــ ــة تـــــــــ ــان بـــــــــ ــونكة ريؤمحـــــــــ  ضـــــــــ

ــة   ــةى خودايــــــــــــــ ــةرىَ }ئــــــــــــــ ــان بــــــــــــــ  2{ وة َممــــــــــــــ
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[131] 
ــؤ  ــ َ  ةوة    وةرن بــ ــان  ة ــ ــة ان،من دةتــ ــدووان وبارطرانــ ــةموو مانــ ــةى اــ   .                م ئــ

 24: 11مةتتا 
 

ـــالَ ؤوةرن، وةرن، وةرن، وة  رن اةظــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ      ــاى مة ــــ ــؤ ل ســــ ــةن ذبــــ ــوة ظة ــــ ــن خــــ  دلــــ

 
 ذبــــــو ل ســــــاى مة ــــــ  

 
ــا ريا ــــــــــــتى    ــوازان ئازاديــــــــــ ــون خــــــــــ  اــــــــــ
ــة،     ــازاد بكـــ ــة، ئـــ ــازاد بكـــ ــوازة وة ذ ئـــ ــا خـــ  ل ســـ
 اـــــون وةرن بـــــا ل ســــــا،دة دة ذبـــــؤ وى ظة ــــــةن   
 ئ ــــــــدى ئ  ــــــــاد نة ــــــــةن،اون توبــــــــة بكــــــــةن

 
ــةن  ــاوةري بكــــــــــــ  بــــــــــــ

 
 بــــــــارى وى طــــــــران،ة  ــــــــةر ملــــــــى وةيــــــــة    

ــة وة،ة  ــــــــ  ــارى طونااــــــ ــةبــــــ ــى وةيــــــ  ةر ملــــــ
 

 ة  ـــــــةر ملـــــــى وةيـــــــة
 

ــرنن   ــؤية مــــ ــة ، ضــــ ــة مــــ ــؤ طونااــــ ــ   ذ بــــ  مة ــــ
ــوو،   ــرنن ريابـــــ ــر ، ذ مـــــ ــةغلووب  ـــــ ــرن مـــــ  وى مـــــ

 
ــوو  ــرنن ريابـــــــــــ  ذ مـــــــــــ
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[134] 
اةروةك مـن   ئةوةى  ةر بكةويَت رييَشاى ثىَ دةدةم لة ةر تةختة ةم لةطةةَ من دان ـىَ،

  22: 3ب  ني                            . ةر ةومت و لةطةةَ باو م لة ةر تةختة ةى دان ـتم
 

ــودا  ــؤ خــــــــــ ــةك ريىَ بــــــــــ  يــــــــــ
 يـــــةك ريىَ ـــــة بـــــو خـــــوداى بـــــاوك

 

ــةك  ــةك يــــــ ــةك يــــــ  يــــــ
ــةك  ــةك يــــــ ــةك يــــــ  يــــــ

 
  ـــــــة ل ســـــــا رييَشامـــــــة  

 
 مـــــــن زؤر شـــــــادوما 

 
ــةلل َلويا  اــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ــــــــة رييَشــــــــا ل ســــــــاية

 
 مـــــــن زؤر شـــــــادوما 

 
ــةلل َلويا  اــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ــــــــة تــــــــةنها رييَشايــــــــة

 
 مـــــــن زؤر شـــــــادوما 

 
ــةلل َلويا  اــــــــــــــــــــــــــــ
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[134] 
ئـةوةى لـة اـةموو     اـ ة ضـا ةية ى لـةبري مة ـة،     خوداوةنـد ثـريؤز بكـة،    ئةى ط انى مـن، 

ــت،  ــؤ  دةب َـــ ــت خـــ ــةوة   طوناا َكـــ ــا ت دة اتـــ ــ  ةك ضـــ ــةموو نةخؤشـــ ــة اـــ                                                                                                                                                                   . لـــ

  3-2: 113زةبوور 
 

 ذ دىلَ خو دويـر نا ـةم  
 

 قةل تـة بـىَ بهـا نا ـةم    
 

 ية وط تـة ذبـري نا ـةم   
 

  2تـــــؤ ريزطار ـــــةرىَ م ـــــى ئـــــةى ية ـــــوط )
 

 2تــة  يــا ثــريؤزة جــانىَ تــة يــا  ــاخكةرة دىلَ      
 2ثاريَـ ةرة دة ـتىَ تـة) تـؤ ريزطـار  ـةرىَ م ـى       

  2طار ـــــةرىَ م ـــــى ئـــــةى ية ـــــوط )تـــــؤ ريز
 

 2ذيـن ثر ـر،دل َن طون ـةا ثاقـو  ـر      ئةظ  ىَ تة ب
 2لةشــىَ مــرى بــوين  ر،)تــؤ رزطــار  ــةرىَ م ــى   
  2تـــــؤ ريزطار ـــــةر م ـــــى ئـــــةى ية ـــــوط)    

 
ــانى ىَ  ــا دلؤظـ ــتى ىَ  ان ـ ــا  ةربة ـ ــؤ ريىَ ـ  2تـ

ــةظ   اى ــا ئـ ــى  ريووناا ـ ــةرىَ م ـ ــار  ـ  2)تؤ ريزطـ
ــوط)  ــةرىَ م ـــــى ئـــــةى ية ـــ   2تـــــؤ ريزطار ـــ
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[139] 
 ة ىَ نةى دةوول ئةو شتةى اةيةتى اـى    ؤمةلَةى باوةرداران يةك دةَ و يةك ط ان بوون، ا ة

  32: 7 ردار                                      .  بةلَكو لة اةموو شت َ  ااوبة  بوون، خؤيةتى

 
ــان   ــةوة ذيـــــــــــ ــةوة ، ث َكـــــــــــ ــةذين ث َكـــــــــــ  ئـــــــــــ
 ئاشـــــــــت  ان ئــــــــــةوىَ ئاشـــــــــتى لــــــــــة ج هــــــــــان  

ــاول ــىَ   نــــــــ ــؤ بــــــــ ــااى تــــــــ ــىَ، ثادشــــــــ  ثربؤزبــــــــ
ــ     ــاى مة ــــــــ ــىَ ل ســــــــ ــؤ بــــــــ ــااى تــــــــ  ثادشــــــــ

 
ــة    ــةر زارمــــــــــــ ــريؤزل لة ــــــــــــ ــاوى ثــــــــــــ  نــــــــــــ
ــة   ــة دلَ ــــــــ ــةردةم لــــــــ ــةزنت اــــــــ ــةى مــــــــ  ووشــــــــ
 ل َ ــــــــــان خــــــــــؤ  ببــــــــــة بــــــــــاو ى ئامســــــــــانى 
 طوناا ـــــــــــــــــان زؤرة ل ســـــــــــــــــاى مة ـــــــــــــــــ  

 
ــرد     ــاد  ــــــــ ــانى شــــــــ ــؤ دلَ ــــــــ ــة انى تــــــــ  ووشــــــــ
ــرد    ــاك  ـــــــ ــة جار ريوونـــــــ ــانى ئـــــــ ــةموو ج هـــــــ  اـــــــ
ــة   ــاول ئة ــــ ــى نــــ ــةين،  تايـــــ ــؤ دة ــــ ــول بــــ  يننويَــــ

 شـــــــــــــايانى ئـــــــــــــةوةى ل ســـــــــــــاى مة ـــــــــــــ  
 

 
 
 
 



 -44-  

[171] 
 ئةوانـةى لة ـةر زةوى و   اـةموو  لةطـةةَ  ئاشت ب َتـةوة  تا بة اؤى ئةو )ل ساى مة    

 21: 1لؤ ى ؤ.   ئةوي  لة ةر خاض ئاشتى ااتة دى ت ىشبة خويَن ري لةئامسانداية،

 
ــريؤز   ــان ثـ ــةموو ج هـ ــة اـ  لـ
 ث َى بةخــني شـوانى دلَسـؤز   

 
  انـــــــةبـــــــاوةريددى لـــــــة دلََََ

 
 لـــة اـــةموو طـــة ن ثـــريؤز   
 ث َى بةخــني شـوانى دلَسـؤز   

 

 ثـــريؤز ثـــريؤز ، ل َتـــان ثـــريؤز
ــان     ــؤ  ت ــال ب ــودا ا ــى خ  ريؤ 

 
ــة ــةوةو ذيانــــــ  زي دووبوونــــــ

 
 ثـــريؤز ثـــريؤز ، ل َتـــان ثـــريؤز
ــان     ــؤ  ت ــال ب ــودا ا ــى خ  ريؤ 

 

[171] 
 21: 24مةتتا                                  .  ئةوةتا اةموو ريؤذيَ  لةطةلَتا  اةتا  ؤتايى زةمانة

 
  ــــةس نــــى يــــة لــــة مة ــــ   بة ــــؤزتر بــــىَ 
ــىَ    ــةا َـتر بــ ــ   بــ ــة مة ــ ــة لــ ــى يــ ــةس نــ   ــ
ــىَ  ــادار بــ ــ   توانــ   ــــةس نــــى يــــة وةك  مة ــ
  ــــةس نــــى يــــة وةك  ئــــةوي  ريوونــــا ى بــــىَ 
  ــةس نــى يــة وةك  ئــةوي  خؤشةويســتى بــىَ     
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[172] 
  24: 19يؤ ةن ا                                          .   ... ةيرى ئةوة دة ةن  ة ريم ان ىلَ داوة

 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 

 

 2لةبـــــــــةر خـــــــــاض دا ) اةن ســـــــــ  ئـــــــــةبريم    
ــريم   ــة انت ) ـرم َســـــــــ  ئة ـــــــ  2بـــــــــة ووشـــــــ
ــةم     ــتاي  ئة ــــــ ــؤ ،) ــــــ ــاوى تــــــ ــؤ نــــــ  2بــــــ
 2بــــــــــــؤ ثــــــــــــريؤزى ) نــــــــــــاول ئةبــــــــــــةم 

 
 2لةبـــــــــةر خاضــــــــــدا ) تايــــــــــت ئة ــــــــــةم   

 بـــــة ووشـــــة انت نـــــاوى ريؤ ـــــى ى خـــــودا ئةبـــــةم
ــكؤ ــتى شـــــــــــ ــوداى ئاشـــــــــــ  2مةنديت ) خـــــــــــ

ــتى   ــاوةنى ) خؤشةويســـــــــــ ــةى خـــــــــــ  2ئـــــــــــ
 

[173] 
 1: 11زةبوورى     .     ئةى  ةراثاى زةوى بة شادومان  ةوة ااوار بؤ خوداوةند بكةن

 

 مــــــن ضــــــاوةرييَتم خواوةنــــــدى خواوةنــــــدان
ــةوة   ــام ىلَ بكةيتــــ ــاوةرييَتم دةرطــــ ــن ضــــ  مــــ

  5) مــــــــن ضــــــــاوةرييَتم ا ــــــــوام ث َتــــــــة
 

ــةز   ــةى مــ ــاوةرييَتم ئــ ــن ضــ ــتامــ  نرتين مامؤ ــ
ــت ـ َـــــرمب     ــاوةرييَتم دةمـــــةوىَ ل َـــ ــن ضـــ  مـــ

 
ــةنهام     ــوداى تـــ ــةى خـــ ــاوةرييَتم ئـــ ــن ضـــ  مـــ
ــةر    ــة  ـــ ــةلَ َ ت بةريتـــ ــاوةرييَتم بـــ ــن ضـــ  مـــ

 
 مــــــــن ضــــــــاوةرييَتم بــــــــري م  ــــــــارييَو ةى
 مـــــن ضـــــاوةرييَتم ثـــــريم  ـــــةى لـــــة ريؤ ـــــت
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[177] 
 1: 19يؤ ةن ا                                .     !لة خاضى بدة !...ااواريان  رد )لة خاضى بدة

 
 مــــن دة ــــتم لــــة خــــويَن رشــــت ى تــــؤ دا اــــةبوو  
ــةر خــــــاض ريذا     ــريؤزةى لة ــــ ــة ثــــ ــةو خويَ ــــ  ئــــ

 
 مـــــن بـــــةذدارىى لـــــة خـــــاض دانـــــى تـــــؤم  ـــــرد 
ــةرانت   ــوو ايةتى ث َكــــــ ـــى  ــــــ ــوومة رييــــــ  ضــــــ

 
 اة ـــــــــت   دة ـــــــــةم يـــــــــة  َكم لةوانـــــــــةى
ــدةن     ــة خاضــى ب ــدةن ل ــة خاضــى ب ــرد ل ــان دة   ااواري

 
 اــةموويان دةنامســةوة دةنشــى خــؤم لــةناو دةنشــى    

 ئةطةرضــــى ئاثؤريةيـــــة ى مـــــةزن بـــــوو لـــــةدةورل 
 

 بــــةآلم مــــن وا اة ــــت دة ــــةم تــــةنها مــــن بــــووم
ــةن      ــى بـ ــة خاضـ ــدةن لـ ــى بـ ــة خاضـ ــرد لـ ــاوارم  ـ  اـ
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[175] 
ــة اىان     ــةر طونااـ ــراوة لةبـ ــان،ثىَ لىَ ـ ــاخى بوىـ ــةر يـ ــة بـ ــدارة لـ  ............بري ـ

                                                                                                                                                                  
 5: 53ايـ  ا 

 
ــةم    ــاض دة ـ ــةيرى خـ ــة  ـ ــاتىَ  ـ   ـ
ــةمووى زةرةرة  ــازاوم اــــــــ  قــــــــ

 
 ئـــــةى خوداوةنـــــد رييَشـــــام مـــــةدة
ــة   ــ  ة م اةيــــــ ــؤم اةرضــــــ  خــــــ

 
 لــةثىلــة تــةوقى  ــةر و نــاو اــةردوو 

  ـــــانى ضـــــاك بوونـــــةوة اـــــةلَ ؤ َ
 

 ض خــــــــــويَ  َكى طرانبــــــــــةاا ريذا 
  ــــىَ ئــــةو تاجــــةى لة ــــةر نــــا    

 
ــويَ ى تــــؤ ريزطارمــــان دة ــــال     خــ
ــةموو  ــان واــ ــ  ى خؤمــ ــة بةخـــ  بــ

 

ــردى    ــةر ةوت ى بـــــ ــةرةو  ـــــ  بـــــ
 شكؤمةن ــــــــــــــم طةنـــــــــــــدةلَى

 
ــةم  ــانازى بكـ ــاتر     شـ ــت زيـ  لةخاضـ
 تةرخانى بكةم بـؤ تـؤى خؤشةويسـت   

 
 ث َــــى لــــة  تةن ـــــت واــــةر دوو    

 خؤشةويســـت   لةطـــةةَ خويَ ة ـــةى
 

ــةو  ــةااى ئــــ ــويَ ى طرانبــــ  وةك خــــ
 وةك تاجـــــة در اوي ة ـــــةى ئـــــةو  

 
ــة  ــةآلتى طونااـــــــ ــة دة ـــــــ  لـــــــ
 ا َـــــــــــــــــــ وتوانامــــــــــــــــــان 
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[171] 

 2:  14ةبوورى ز.    تا رييَشال لة ةر زةوى زانراوب َت، ريزطاريت لة ناو اةموو نةتةوة ان

 
 رييَبــةريم بكــة ئــةى  ــةر ردةم 

  ــــــاوم خويَ ــــــت ريذالــــــة ث َ
 

ــؤ   ــة ت ــة ل ــىَ ب َجش ــد    خوداوةن
 ئةى ئةوةى لةخاض دراى تا مـن 

 
ــريى   ــال بـ ــؤ رييَشـ ــد تـ  خوداوةنـ
ــةوة  ــؤ توايـ ــى تـ ــؤم دلَـ  وةك مـ

 
ــرد   ــار   ــردن ريزط ــة م  ذياىــت ل
 يارمــــــةت   لــــــة تةنشانــــــة

 
ــاندم    ـــؤل وزوـــريل بـــؤ ثسـ
 لـــــــة مردنـــــــا دةرته َ ـــــــام

 

 ل ســـا ئـــةى اـــةموو ئاي ـــدةم 
ــدم       خؤشة  ويســتمخوداوةن

 
 بـــة شـــةو ـرم َســـكم دة ـــريىَ
 ذيـــان َكى ت َـــر وتة ـــةة بـــويم

 
 ئـــــــازار و ـــــــوتانت بـــــــريى
 ئةى ضراى ريونـا ى شـةوةزةن   

 
 ئةى ئةوةى دة ـتت  ـون  ـرا   
ــةيت  ــد ث َـــكة  ئة   خوداوةن

 
 لـــة تـــاريك  ريزطـــارل  ـــردم   
 اةموو ئاشت  ة ت ثىَ بةخـ م
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[174] 
جا من ذيا  دة ةم بة قوربـانى لـة    نا م.م    ئةو دة اةر وةك ضؤن باوك من دةنا ىَ،

 15: 11يؤ ةن ا                                                                      .    ث َ اوى م َشةلة ةم دا
 

 وا اة ـــــت مة ـــــة مـــــن لـــــة يـــــادم  ـــــردووى      
ــت    ــن دورم ل ــــــــ ــة مــــــــ ــت مة ــــــــ  وا اة ــــــــ
ــةوة     ــؤم  ريي ـــ ــةاا تـــ ــويَ ى طرانبـــ ــة خـــ ــن بـــ  مـــ

ــويَم  ــانى نـــــ ــن ذيـــــ ــى  مـــــ ــؤ بةخــــــ ــؤ تـــــ  بـــــ
 

 )ريؤلَــــــــــــة دلَ  ابــــــــــــة بــــــــــــؤ دةتر ــــــــــــى
ــؤز    2مـــــــــــن ل ســـــــــــام شـــــــــــوانى دلَســـــــــ

 
 مــــــــــن ضــــــــــاوم لــــــــــة  ــــــــــةر م َشةلــــــــــة
 دلَـــــــــــــادى لــــــــــــة خــــــــــــؤرياي م ث َ ــــــــــــة 
 طــــــــةر دايــــــــ  م الَة ــــــــةى لــــــــةياد بكــــــــال 
ــةم    ــادل نا ــــ ــة يــــ ــةرط ـ لــــ ــام اــــ ــن ل ســــ  مــــ

 
ــدة   ــةم َكت ـريَـــــــــ ــت خـــــــــ ــة طــــــــــ  ريؤلـــــــــ
ــة   ــةر داوام  ـــــــ ــى ية ســـــــ ــاتى ناخؤشـــــــ   ـــــــ
 مــــــن اــــــةموو ذيــــــانى تــــــؤم بــــــة دة ــــــتة     
 بــــــــــــة دريَــــــــــــوايى ريىَ ضــــــــــــاوم ل َتــــــــــــة
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[174] 
 مامؤ ـتايانى شـةري ةل   ى ريؤلَةى مرؤظـ دةدريَتـة دة ـت  ـةرؤك  اا  ـة ان و    ة....لةو

 طالَتةى ثىَ دة ةن توـى  دةيدةنة دة ت ناجوولة ة ان، رييارى مردنى بة ةردا دةدةن،ب
 ريؤذ اةلَدة ـت َتةوة  ئةوي  دواى  ـىَ  ئ  جا دةيكوذن. بةقام ى ل َى دةدةن، ىلَ دة ةن،

                                                                                                                                                                            
  37-33: 11 لؤقا

 
ــة    ــان بومايـــــــ ــة ن َوان ـــــــ ــن لـــــــ ــةر مـــــــ  طـــــــ

ــا   ــكى ضـــــــ ــؤثى ـرم َســـــــ ــةدلَـــــــ  وا  بديبايـــــــ
 

ــكاند   ــتى شـــــــ ــةرمةزارى ثــــــــ ــى شـــــــ  خاضـــــــ
ــرد   ــدار  ـــــ ــةرى زامـــــ ــاوي   ـــــ ــاجى دري ـــــ  تـــــ
ــان بوومايـــــــــة   طـــــــــةر مـــــــــن لـــــــــة ن َوان ـــــــ
 ل ســـــــــــــــاى خوداوةنـــــــــــــــدم بديبايـــــــــــــــة
ــى   ــك َكم دةنا ــــــــــــ ــةموو ـرم َســــــــــــ  اــــــــــــ
 مانـــــــــــــــاى ـرم َسك ــــــــــــــــم دةزانـــــــــــــــى

 
ــة    ــا بوومايـــــ ــكى ثادشـــــ ــن لة ؤشـــــ ــةر مـــــ  طـــــ
ــكاآلية   ــة  ــ ــويَى لــ ــة طــ ــدةنشى  ــ ــة ب َــ ــديبا بــ  مبــ

 مــــــــــــــةت ان دةدا ؤيلــــــــــــــة ان لــــــــــــــة ريوو
 ئـــــــــةوانى تـــــــــري  لةدةوريـــــــــدا وة ـــــــــتاون
ــة    ــا بوومايـــــ ــكى ثادشـــــ ــن لة ؤشـــــ ــةر مـــــ  طـــــ
ــىَ    ــريؤ ة ةدا دةضـ ــة دواى ضـ ــا  بـ ــة ثادشـ  مبديبايـ
ــة  ــاوةرييَى  ؤتاي ــــــ ــةلَك   ضــــــ ــةلَى خــــــ   ؤمــــــ

 
ــة   ــةوة بومايـ ــةيانى زي دوبوونـ ــةرة بـ ــة بـ ــن لـ ــةر مـ  طـ
  ــــــة بةردة ــــــة  ضــــــوو بــــــوو لة ــــــةر طــــــؤري 
ــ     اكاـــــــةل َلؤيا اةلَســـــــايةوة  ـــــــازيَوةى ريوونـــــ

ــة   ــد بكردايـــ ــةةَ خوداوةنـــ ــةم لةطـــ ــةل َلؤيا قســـ  اـــ
 بـــــــــــــــــــةزةي ت تـــــــــــــــــــا اةتايـــــــــــــــــــة
 دلَـــم ويَـــران دةبـــوو ئـــةى خؤشةويســـتم ئـــةى ل ســـا 
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[179] 
بةآلم خودا بـة خـؤريايى بـىَ     شكؤمةندى خودا  ةوتن لة ضونكة اةموويان طوناا ان  رد و

ــة بةرة ــةتى خــؤى   ــاوانى  ــردن ب ــة خــويَ ى ل ســاى مة ــ     ت ــةاؤى  ريي ــةوةيان ب                  .  ب

 27-23: 3رؤما 

 
ــةوة    ــ  دةمبــ ــت نـيــ ــن ل َــ ــةوا مــ  ئــ

 
ــؤ   ــة تــــ ــ َم  ــــ ــةوة دادةنــــ  دان بــــ

 
ــادتى   ــةموو شــ ــد واــ ــؤ خوداوةنــ  تــ

 
 بةلَىَ بةرا تى  ة انةوةم لة تؤ وةيـة 

 
 لةريؤيـــــت ى ا َوامشــــدا مانــــدووبووم

 
ــةريم بكــة   ــة روخســارى ريوونا ــت رييَب  ب

 
ــةواوى دة ـــــةم    ــةةَ تـــــؤدا تـــ  لةطـــ

 
ــت َ    ــ ة شـــ ــال اـــ ــة دواى بـــ  ن  ـــ

 

 داواى رةزامةنـــــــديت لىَدة ـــــــةم 
 

ــى   ــواى م ــــــــ ــة ا ــــــــ  تا ــــــــ
 

 يارمـــــةتى وا َــــــم لـــــة تؤيـــــة   
 

 ئـــةى خؤشةويســـتم ئـــةى ل ســـا   
 

ــات   بة ــــــةرما ت َثــــــةريى     ــــ
 

ــوا  ــا ى ا ــ ــةى ريوونــ  بــــةردةمم ئــ
 

 ريؤيــــــت م لـــــة  ـــــاروانى ذيـــــان
 

 ضاويَ   ة ريوونـا ى خـوداى ب   بـىَ   
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[151] 
 
 ن طؤران ة ى نوىَطؤرانى بؤ خوداوةند بلَ َ

 ضونكة  ارى  ةر ورا َ ةرى  ردووة
 دة تة ريا ت وبازووى ثريؤزى،
  ةر ةوت  ان بؤ بةدة ت ا َ اوة
 خوداوةند ريزطاريى خؤى رياطةياند،

 ريا ت ودرو ت ة ةى بؤ طة ن دةرخست.
 خؤشةويست  ة بىَ   ورة ةى ودلَسؤزي ة ةى،

 بة ياد ا َ ايةوة بؤ مالَى ئ سرائ  .
 و زةوى تا ئةو ثةريى دون ا،ريزطارى خوداى ئ َ ةيان ب  ىاةمو

 ئةى  ةراثاى زةوى ااوارى شادى بؤ خوداوةند بكةن،
 بة دةنشى بةرز طؤرانى بلَ َن واةَهلةلة ىلَ بدةن.

 بة ق سارة طؤرانى بؤ خوداوةند بلَ َن، بة ق سارة ودةنشى طؤرانى.
 امبةر بة خوداوةندى ثاشا.بة زورينا ودةنشى  ةريةنا،ااوارى شادى بكةن بةر

 با دةريا واةر ضى ت ايةتى، با ج هان ودان ـتوانى بشرم َ ن.
 با ريووبارة ان ضةثلَة ىلَ بدةن واةموو ض ا ان اةلَهةلة ىلَ بدةن.
 لة بةردةم خوداوةند، ضونكة ديَت تا دادوةرى زةوى بكال،
 دادوةرى ض هان دة ال بة ريا ت ودرو تى، طة ن   بةرييَكى.

 89زةبوورى                                                               
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[151] 
 

 ئةى اةموو زةوى ااوارى خؤشى بؤ خوداوةند بكةن
 بة شادومانى خوداوةند بثةر و

 بة اةهلةلةوة وةرنة بةر دةمى بـانن  ة خوداوةند خوداية
 ئةوة ئ َ ةى درو ت  ردوة وئ َ ةي  اى ئةوين

 طةة ومةريى لةوةريطاى ئةوين ئ َ ة
 بة  وثا ةوة بريؤنة ناو دةروازة انى،
 بة  تايـةوة بريؤنة ناو بارةطا ةى.
  وثا ى بكةن وناوى ثريؤز بكةن

 ضونكة خوداوةند ضا ة وخؤشةويست  ة بىَ   ورة ةى تا اةتاية،
 دلَسؤزيـى بؤ نةوة دواى نةوةية.

 011زةبوورى                                                 
 
 

[152] 
 

 ضاوم بؤ تؤ اةلَربيى تؤ ئةى دان ـتوو لة ئامسان
 بىَ طومان وةك ضؤن خـمةتكار ضاوى لة دة ت طةورة ةيةتى
 وةك ضؤن   ة  ارة ةر ضاوى لة دة ت خاتونة ةيةتى،
 ئاوا  ئ َ ة ضاومان لة دة تى خوداوةندى خودامانة،

 تا م هرةبان ب َت لةطةلَ ان.
 نبة لةطةلَ ان خوداوةند، م هرةبانبة!م هرةبا

 ضونكة لة ريادة بةدةر ت َر بووين لة  وو ايةتى.
 خةمة ان،...لة  وو ايةتى لووتبةرزة ان ط اىان زؤر ت َر بووة،...لةطالَتةى بىَ

 021زةبوورى                                                                             
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[153] 
ل ساى مة ـ   لةطـةةَ خـودا     ...شادومانني بة خودا، ضونكة ئ َستا بةاؤى خوداوةندمان

 11: 5رؤما                                                                                  .    ئاشتبووي ةوة

 
 ديَ ـــة نـــاو مالَة ـــةل و ـــةيرى ريوخســـارل دة ـــةم 

 اى ريؤ ــى تــؤ دة ـــةم  بــة دلَ َكــى ثريئاماوــةوة داو   
 تــــؤ خــــودامى، قــــة َمى، ثـــــتت ثــــىَ دةبة ــــتم
ــم      ــىَ برت  ــة   ــة ول ــىَ دذم ــى   ــةلَم ب ــؤ لةط ــةر ت  ئةط

 
 وةرن بـــا اـــةموو ث َكـــةوة اةَهلةلَـــةى بـــؤ ل َبـــدةين
 ااوارى شادى بـؤ بكـةين ولـة ذيـان شـكؤدارى بكـةين      
ــودامى    ــؤ خـــ ــةنها تـــ ــكؤدارى، تـــ ـــدارى، شـــ  رييَـــ

ــة مب      ــى  ــىَ اةي ــة َى م  ــؤ خــؤل ق ــؤ ت  ريوخ َ ــىَخ
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[157] 
 1: 5مةتتا   .ثادشاا َتى ئامسان بؤ ئةوانة...  خؤزطة دةخوازرىَ بةوانةى اةذارن لة ريؤا

 

ــريؤز ــتة ج   ثـ ــادا ن ــ ــؤى ت ـ ــةى تـ ــةو دلَـ ــىَ ئـ ــة َبـ   ـ
ــريؤز ــة    ثـ ــى تؤيـ ــة  تايــ ــةى دةم بـ ــةو دةمـ ــىَ ئـ  بـ
 بــــىَ ئــــةو م َـــــكةى ثالنــــى ثالنــــى تؤيــــة  ثــــريؤز
ــريؤز ــةو ز  ثـ ــىَ ئـ ــة  بـ ــةى تؤيـ ــارى ووشـ ــةى ريووبـ  مانـ
ــريؤز ــة     ثـ ــتى تؤيـ ــام َرى دة ـ ــةى ئـ ــةو لةشـ ــىَ ئـ  بـ
 بـــىَ ئـــةو دةروونـــةى ئـــةوامى جـــوانى تؤيـــة ثـــريؤز
 بـــىَ ئـــةو مرؤظـــةى بـــة خوا ـــتى دلَـــى تؤيـــة  ثـــريؤز
 بـــىَ ئـــةو خا ـــةى جىَـــى ثـــىَ دانـــانى تؤيـــة  ثـــريؤز
ــريؤز ــة    ثـ ــى تؤيـ ــةرمايةى ريؤ ـ ــةى  ـ ــةو و َتـ ــىَ ئـ  بـ
ــريؤز ــا   ث ــةى ض ــةو م للةت ــىَ ئ ــة  ب ــة تؤي ــةردةم ل  وى ا
ــر طؤضـــانى تؤيـــة  ثـــريؤز  بـــىَ ئـــةو م َشةلـــةى لـــة ذيَـ
 بــىَ ئــةو ئامسانــةى تــةختى شــااانةى تؤيــة      ثــريؤز

 بــىَ ئــةو  ــؤريةى بــؤ  تايـــى نــاوى تؤيــة  دةك ثــريؤز
 

 
[155] 

 29: 1يؤ ةن ا  .  ..ئا ئةوةتا بةرخى خودا ئةو قوربان  ةى طونااى ج هان اةةَ دةطريَت.
 

 تـــؤ ـ ديـــةى تـــاوا  بـــدال   ـــىَ اةيـــة جشـــة لـــة 
  ىَ اةية جشة لة تـؤ دة ـت لـة دة ـتى مـن بـدال      

 

 ل ســاى مة ـــ   ل ســاى مة ـــ   ئــةى قوربـــانى   
 

ــةويَت    ـــيم   ــاى بىَه َ ــؤ ـري ــة ت ــة ب َجشــة ل   ــىَ اةي
  َى اةيـة ب َجشـة لـة تـؤ دواى م ـى وونبـوو  ـةويَت       

 

ــدال       ــةم ب ــى طوناا ــؤ نرخ ــة ت ــة ل ــة ب َجش ــىَ اةي   
 جى ذيــا  ثــىَ بــدال   ــىَ اةيــة ب َجشــة لــةتؤ تــا    

 

  ىَ اةية، ا ة  ةس ن  ة ذيانى خؤى تةرخان بكال
  ىَ اةية، تةنها تؤ اـةى  ـة دلَـم  تايــت دة ـال     
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1 

 ل سا لة ث َ  تةختى تؤ
 ريايدةطةيةنني تؤ ثادشاى
 ئ َستا تؤ لةناوةريا ت انى
 بة تايـ ان بةرزل دة ةين

 3) اتىَ  ة  تايـت دة ةين [
 2]ن بكةوةرة ل سامان ثريؤزما

 
 ااوارى شادى بؤ خوداوةند بكةن
 بةا َـ و بةتواناى  تاي  بؤ ثادشا
 ض ا ان نـمةبن زةريا  اةلَدةضن

 لةبةر دةنشى ناوى تؤ
 دةضريم طؤرانى بؤ ارى بؤ ارى دة تت
 تااةتاية خؤمشةويَى تااةتاية دةوة تم

 ا ة شتىَ بةراورد نا رىَ لةو بةلَ َ ةى من اةمة
 

  ى منل ساى من ،ـريادرية
 خواوةند  ةس وةك تؤ ن  ة
 اةموو ريؤذيَكم دةمةوىَ ب كةم
  تايـى خؤشةويستى تؤ
 دلَ ةواى من ،ثةناطاى من
 قة َى  ةخت و بةا َـم

 با اةنا ة ان اةر اةموويان
 نةوة و لة ثةر ت ى تؤ
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 خوداوةند ضا ة اةموو  اتىَ
 ئةو  وريى خؤى نارد بؤ ئ َ ة 

 تا و مبرىَ
 اةموو  اتىَ  ةخوداوةند ضا
 ثريش   دةدال لةن َو تاريكى دا

  2)خوداوةند ضا ة 
 اةموو  اتىَ

 
 نا شايستة و طوناابار بووين
 اةلَ بوارد مردن لة ث َ اومان
 ثريى  ردين لة ريؤ ى ثريؤز
 تا بتوانني شايةتى  بؤ بدةين

 
 اةتا اةتاي ة ئةوة ئةظ  ى

 دوايى ث َ اية .
 2)خوداوةند ضا ة 
 اةموو  اتىَ

 طةر بةناو دؤلَى تاريكى دا بريؤيت
   َبةرى مةرط   لةدةورل ب َت

 ئةو ريابةرتة، قةل نةتر ى
 دةتثاريَـىَ  ةر ةوت ت ث َدةدال

 بةلَ َ ى داوة ج َت نةا  َلَىَ و وازل ل َ  َ ىَ
 لة وشة ان دا ريا تشؤية

 
 اةرضةندة من ت َ اطةم
 لة و ثالنةى اةتة بؤ من
 ذيا  لةذيَر دة تى تؤية

 بة ضاوى باوةري ئاشكراية بؤم
 2)خوداوةند ضا ة 
 اةموو  اتىَ
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 2)باو ى ئامسانى ضةند م هرةبانى 

 2اةر تؤى بة تةن ا )باو ى اةمووانى 
 )طةورةى اةمووانى  

 2)ئاوارةو تةن ا  ةرل َـ َواو بووم 
 2بة َم ئ َستا ة )رييَت شارةزا بووم 

 2)ويَ َ و  ةرطةردان مال و غةم اك بووم  
 2ئ َستا ئةزا  ) ة من نادان بووم 
 2)طونااة ا  ا َـي ان ل َربدم 

 2بةاؤى خويَ ى تؤ )اةمووى ئازاد بوون 
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 ئةوخوداوةندة لة بةرزى  و م دة ال
 ئةو خوداوةندة

 لةتاريكى دووا ريوونا ى بةديه َ ا
 ئةو خوداوةندة

  ىَ وة و ئةو ريؤذانى  ؤتايى ث َ اية
 ئةو خوداوةندة

 ناوى ئةو ديَ ني بةا َـةوة ديَت اتىَ 
 ئةو خوداوةندة

 
 )ا َـل ن ـاندة
 2  2خوداوةند)خودامان 

 مـط َ  ت ئةى خواوةند ا واية بؤ طة ان
 تؤ خوداوةندى

 ئةوة  ا َـى خوداية بؤ ريز طارتان
 تؤ خوداوةندى

 
 )ا َـل ن ـاندة

 2خوداوةند )خودامان 
 داواى زةنش  ى نا ةم بةلَكو خاضى ثريؤزل

 تؤ خوداوةندى
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 بؤ بة مريا(ان وونبوة ان بشةرييَ ةوة
 تؤ خوداوةندى
 )ا َـل ب  َرة

 2 2خوداوةند )خودامان 
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 2)شايانى اةموو شكؤمةندى ئةى ل سا 
 اةموو ئةذنؤيةك ضؤك دةدال طـت زمان   دان دةنىَ

 2)شايانى اةموو شكؤمةندى ئةى ل سا 
 2) اتىَ  ة ديَ  ة بةردةمى تؤ ئةى ل سا 

 ةموو بةرزيَ  نـمةبىَ،اةموو ريووخاويَ  ضاك دةبىَا
 2) اتىَ  ة ديَ  ة بةردةمى تؤ ئةى ل سا 
 2)با ئامادةي ت ضاومان ثري ال ئةى ل سا 

 دةطؤرييَني و شكؤمةنديت بةئا انى دةب  ني
 )با ئامادةي ت ضاومان ثري ال ئةى ل سا 
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 شرل)ريزطار ارم بردرا لة ةر خاض اةلَوا را نةـرةتى اةلَ
 2 2 ارة ة تةواو بوو شةيتان ووردو خا  بوو )شكؤ بؤ تؤ 

 2بةتةواوى ريزطار دةبني  3)شكؤل ريزطارى  ردين 
 

 )بةلَىَ ئازاد دة ةى ، بةلَىَ ش وا دةدةى باوةريمان ريادةطةيةنني
 2 2مة الَة ناطؤرييَى ، اةرط ـ دوانا ةوى )باوةريدة ةين 

 
 ن دلَ  اي  ان لةتؤيةئ َ ة تؤ دةنا ني  تايـى تؤ دة ةي

 2 2لة ةر ذياىانة لة ةر دةرطامانة )خويَ ى تؤ 
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 خوداوةند خودامانة ئةو درو تى  ردووين
 ئ َ ة  طةىل ئةوين مةريى لةوةريطاى وين

 
 )با خوداوةند بثةر تني بةشادى و دلَ ؤشى
 2طؤرانى بؤ بلَ َني و دة ت ان بةرزبكةين 

 
 ةين)بةناوى خودامان ئا َ بةرز دة 

 2بؤ ارى ريزطارى  رتان بةرز دة ةين 
 

 )شكؤ ث َـكة  دة ةين بؤدان ـتوى ئامسان
 2قوربانى  وثا    بؤ ئةو لةن َواىان 

 
 ) رتان بلَ َن ب رين بةخؤشرتين ئاواز

 بةدة ت ضةثلَة ل َدةن بؤطةورةى طةورةيان 
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 دة ت َن خوة بدن اةظ
 م َـة ن وةك خوش  و بران

 ذ مةرظان تةظان
 ز بكن م  ا خوةاة

 مة    مة   
 تو ذ بوىَ ـةقريان ااتى 
 ذ بؤنا نةخوةشان ااتى
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 خوةدىَ اةز رنة 
 لةورة ب تةنىَ نةاـت ة
 باوةريا خؤ نةااظ َون

 دة تىَ وى مة خالس د ة 
 مة    مة   

 تو ذ بوىَ ـةقريان ااتى  
 ذ بؤنا نةخوةشان ااتى

 
 دوا ذ خوةدىَ رة بكةن 

 ذ بؤنا وة تىَ مة
 ا و دوذمن ويَران نة ةت

 مة ذ دة ت َن وى رزطار بكة
 مة    مة    

 تو ذ بوىَ ـةقريان ااتى 
 ذ بؤنا نةخوةشان ااتى
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 اةل َلويا بؤ خودا
 ))اةل َلويا اةل َلويا اةل َلويا بؤ خودا
 اةل َلويا اةل َلويا اةل َلويا بؤل سا
 اة و ريوناك بن ئةى طةىل خودا

 شكؤمةندتان بؤ اال
 ةر خوداوةند خوداية ى ضا ةلةب

 2بةزةيى اةتااةتاية  
 


