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 األحزاب سوڕەت تەفسیری

 ( ٤) وانــــــــــــــــــــــەی

 

بِّكَ  ِمن إِلَي كَ  يُوَحى   َما َواتَّبِع  : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای َ  إِنَّ ۚ   رَّ َملُونَ  بَِما َكانَ  ّللاَّ  [ . 2:  األحزاب(( ]  َخبِيًرا تَع 

 خوای بەڕاست چونکە ، دەکرێ بۆ وەحيت پەروەردگارتەوە اليەن لە بکەوە فەرمانە و بڕيار ئەو شوێن:  واتە

 .  ئاگادارە دەدەن ئەنجامی ئێوە کردەوانەی کارو بەو بەردەوام گەورە

 

 (( : اليك مايوحی واتبع)) 
 

 ئەمانە اتباع بێت لێ خوای سەالمی بەپێغەمبەر سەبارت: ))  دەفەرمووێت بێت لێ خوای رحمەتی عثمين ابن

 :  دەگرێتەوە

 .  بتبليغ اتباعە( ۱)

 .  الدعوة واتباعە( 2)

 .بالعمل واتباعە( ۳)

 وە  ، گەياندن بە پێکراوە فەرمان:  فەرمانانە سێ بەم پێکراوە فەرمان بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر چونکە

 . ((  کردن پێ کردەوە بە پێکراوە فەرمان وە کردن بانگەوازی بە پێکراوە فەرمان
 

  ؟ والدعوة التبلیغ لەنێوان جییە جیاوازی بلێت یەکێک لەوانەیە
 

:  تبليغ بەالم ، دەگرێتەوە ئيمانداران لە کۆمەلێک و کەپێغەمبەر کراوە باسی"  بانگەواز"  دەعوە دەلێن/ وەالم

 .  دەگرێتەوە کەزانايان پێغەمبەرەکان وميراتگری بەپێغەمبەرەکان تايبەتە

 بەسەر بێت وباالدەست بێت شارەزا زۆر نييە مەرج:   داعی ، المبلغ و الداعی نێوان لە هەیە یجیاواز کەواتە

 .  شرعی لەزانستی بێت وباالدەست شارەزابێت دەبێت مبلغ بەالم ، شەرعی زانستی

 بۆ دووەمە هەنگاوی تبليغ بەالم ئيسالم ناو بۆ خەلک کردنی بانگەوازی بۆ يەکەمە هەنگاوی دعوە دەلێن هەروەها

 .  خەلک کردنی فێر

 

 يان السالم عليە بێت جبريل بەواستەی چ جا دەگرێتەوە وەحی جۆری هەردوو ئايەتە ئەم((  ٳليك مايوحی واتبع)) 

 .  بێت واستە بێ

 

  ، وسلم عليە صلی النبی ٳلی مايوحی كل تشتمل ، العموم صيغ من موصول اسم هذه"  ما(( "  اليك مايوحی)) 

 .  دەگرێتەوە هاتووە پێغەمبەر بۆ کە وەحييەی ئەو هەموو گشتی سيغەکانی لە يەکێکە موصولە اسم"  ما"  واتە
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َ  إِنَّ ))  َملُونَ  بَِما َكانَ  ّللاَّ  لەشريعەت واليبدەن رابکێشين خوا پێغەمبەری دەيانويست دووڕووەکان و کافر((  َخبِيًرا تَع 

 ئەمەش لەبەر هەر ، نازانێت پێغەمبەر چونکە کردەوە ئاگادار پێغەمبەری گەورە خوای ، هەنگاو بە هەنگاو

 ((  خبيرا يعملون بما کان ّللا ٳن))  ئايەتە لەم هەيە جياواز  تری خوێندنەوەی

 

 بريتييە ، الخبرەيە مشتقەکەی:  واتە ، اٲلمور ببواطن العلم وهی ، الخبرة من مشتق ، والخبير((  خبيرا)) 

 .  کارەکان ناوەوەی بە هەبوون لەزانست
 

 خبير واتای بەالم دەرەوە و ناوەوە شتی بە هەيە زانستی:  عليم بەالم ، ناوەوە بەشتی هەيە زانستی:  خبير کەواتە

 .  يە گشتی عليم و  تايبەتمەندترە
 

 :  چونکە ، عارف بە بکەیت گەورە خوای وەسفی نابێت دەلێن زانایان

 بدەيتە و بکەيت جێگير بۆی بەلگە بێ نابێت ڕاوەستانە واتە ، توقيفية گەورە خوای بۆ سيفات و ناو بابەتی/  يەکەم

 . پاڵ

 . شتێک بوونی بزر و بوون تێکەڵ دوای بوونەوەيە ڕوون و بوون کەشف معرفة چونکە/  دووەم

 خوای پاڵ بدەيتە گومان دەبێت چۆن ، دەگرێتەوە لەخۆ هەردووکيان گومان و زانست بۆ بەکاردێت معرفة/  سێيەم

 ! گەورە
 

 عارف بە بکەيت ورەگە خوای وەسفی نابێت دەلێن زانايان: ))  دەفەرمووێت بێت لێ خوای ڕەحمەتی عثيمين ابن

 : چونکە

 ، نعم فيقول ؟ عرفت هل:  دەلێی مناڵ بە کاتێک ئەوە لەبەر ، بوون بزر و بوون تێکەل پاش زانينە معرفە( ۱)

 بوون کەشف لەبەر ، زانراوە الی ئێستا بووە شارەوە لەالی کە ئەوەی دوای واتە ،  بەلی:  دەلێی ؟ زانيت واتە

 .  بووە زانا هەميشە و ئێستا پێشتر گەورە خوای چونکە ، گەورە خوای پاڵ بدەيتە نابێت لێی بوون بزر دوای

 

 بدليلە الحق مرفعة العلم:  قلنا ٳذا ولهذا ، دەگرێتەوە خۆ لە هەردووکيان گومان و زانست بۆ بەکاردێت معرفة( 2)

 يطلق ٲن اليصح ولهذا ، ظنية ٳما و علمية ٳما المعلومات الن ، الظن و العلم((  بدليلە الحق معرفة: ))  قولنا شمل

......(( عارف ٲنە ّللا علی
۱
  

 

 هاتووە فەرموودە هەروەها ، گەورە خوای بۆ سيفەت و ناو بابەتی لە بەرفراوانترە خەبەر بابەتی بەالم

 ، احمد رواە((  الشدة في يعرفك ، الرخاء في ّللا الی تعرف: ))  دەفەرمووێت

  . ناهێت علم مانای بە معرفە لێرە هەروەها ، خاصە معرفەی پێی مەبەست فەرموودەيە لەم 

 

 

 

                                                             
 ٤2۰ الپەڕە ۱ج عمران ال سورة تفسير(  1
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 :  ئــــایـــەتــــە ئـــــەم سوودەکانی

 

 وەحی رێگاکانی ، وەدابەزي بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر بۆ کە کەوينب ئەوە شوێن واجبە // یەکەم سوودی

 :  ئەمانەن پێغەمبەر بۆ ناردن

 

 ، المعراج ليلة وەک بەئاگايی حالەتی جا ، حيجاب لەپەنای کردووە لەگەڵ قسەی راستەوخۆ گەورە خوای( ۱)

 ٱي-صورة احسن فی ربی ٲتاني: ))  قال وسلم عليە صلی النبي ٲن عباس ابن فەرموودەی وەک نووستن حالەتی

 ( . ٥2۳٤) الترمذی رواه ........((قال ، وسعديك لبيك ،قلت يامحمد فقال-المنام في:
 

 .  دڵی ناو خستۆتە وەحی راستەوخۆ گەورە خوای( 2)
 

 .  دی دەهاتە دەبينی کەخەوی ڕاست خەوی( ۳)
 

 .  سالم عليە جبريل واستەی بە( ٤)
 

 شوێنی نييە واجب بێت سونەت شتێک ئەگەر بەالم کەواجبن شتانەی لەو بکەوين وەحی شوێن واجبە کەواتە

 .  بکەويت
 

 چونکە ، پێغەمبەرايەتی وە و بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر پەيامی رکردنیيجێگ//  دووەم سوودی

 ((  ربك من ٳليك مايوحی واتبع: ))  دەفەرمووێت وە ،(( يٲيهاالنبی: ))  دەفەرموويت

 

 هاتبێت ئاشکرا و ڕوون بەلگەی ئيال ڕاوەستانە وايە ئەسل کەسێک بۆ پێغەمبەرايەتی رکردنیيجێگ دەلێن زانايان

( ((۱٦)القرنين َذا يا قلنا: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای نموونە ،
۱
 .  القرنين ذی ئەی وتمان ئێمە :واتە  

 

مُ  أَم   َخي ر   أَهُم  :))  دەفەرموويت گەورە خوای هەروەها .....(( َوالَِّذينَ  تُبَّع   قَو 
2
  

 .توبەع قەومی يان باشترن ئێوە ئايا:واتە

 

 ، نەکەين جێگير بۆيان پێغەمبەرايەتی و بوەستين وايە باشتر دەلێن ( تبع و القرنين ذی)  بە تةسەبار زانايان

 ماٲدری: ))  دەفەرموويت بێت لێ خوای پێغەمبەرسەالمێ:  دەفەرموويت هاتووە هريرە ئەبو فەرموودەی چونکە

 ( . ۱۸۰٥۰)والبيهقی ،( ۱۰٤)رواەالحاکم ...((ال، ٲم کان ٲنبيا ذالقرنين ٲدری ال،وما ٲم كان ٲنبيا ٲتبع
 

 .  نە پێغەمبەربووەيان القرنين ذی نازانم وە ، نە يان پێغەمبەربووە تبع ئايا امنناز من:  واتە

 لە ئێمە کەواتە ، دووانە ئەم بۆ پێغەمبەرايەتی کردنی جێگير بۆ وەستاوە بێت لێ خوای سالمی مانۆخ پێغەمبەری

 .  بووەستين پێشترين

 

                                                             
 الكهف(  1
 ۳7:  الدخان(  2
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 :  القرنين ذی سەبارت زانايان نێوان لە هەيە جياوازی:))  دەفەرمووێت بێت لێ خوای ڕەحمەتی حجر ابن

 

 . بووە کەپێغەمبەر وتراوه( ۱)

 .  فريشتەکان لە بووە فريشتەيەک کە وتراوە( 2)

 . ((  دەلێن وا زانايان زۆربەی کە بووە پاشايەک کە وتراوە( ۳)

 

.  السالم عليە ابراهيم سەردەمی لە بووە باش کاربەدەستێکی: ))  دەفەرمووێت بێت لێ خوای ڕەحمەتی عثيمين ابن

))
۱
  

 

 .  الوازە هريرە ئەبو فەرموودەی دەلێن هەروەها

 

 گەورە خوای کردنی لەسەرپێچی بپارێزێت خوی کە لەوە دەکاتەوە ئاگادار مرۆڤ ئايەتە ئەم // سێیەم سوودی

 ئێوە کردەوەييەی بەوکارو گەورە خوای:  واتە((  خبيرا تعملون بما ّللا ٳن: ))  بە هاتووە کوتای ئايەت چونکە

 .  ئاگادارە دەيکەن
 

 .  کردنی پێچەوانە لە پاراستنە خۆ و تهديد پێی مەبەست ، دەکەيت چی تۆ دەزانم من بڕۆ:  بلێت ئەگەر نموونە
 

 ئەم ئايەتە لەم ، بخەيت خەلک ڕای پێش وەحی واجبە کە دەکات ئەوە بۆ ئاماژە ئايەتە ئەم // چوارەم سوودی

 .  خەلک ڕای نەک بکەوێت وەحی شوێن کە ترە لەپێش ئومەتەکەی کەواتە کراوە پێغەمبەر ئاراستەی فەرمان

 

 ڕا و بير کەوتنی شوێن لە واز دەبێت کە بەلگەيە ئايەتە ئەم: ))  دەفەرموێت بێت لێ خوای رەحمەتی قرطبی

(( ئومەتەکەيەتی و پێغەمبەر بۆ فەرمانەکە وە ، هاتبێی دەق ئەگەر بهێنی
2
  

 

 ، خوا بە پەنا کوفر دەگاتە هەیە حالەتیش وە و تاوانەکان لە تاوانێکە خستن وەحی پێش بیرورا دەلێن زانایان

 :  حالەتانەن چەند ئەم کە

 

 ئەوە حەاللە و دروستە وەحييەوە بەسەر ڕا و بير خستنی پێش بلێت يان وابێت باوەڕی ئەگەر//  یەکەم حالەتی

 .  گەورەيە کوفری
 

 .  گەورەيە ئەمەکوفری ، وان يەک وەک وەحی و ڕا و بير وابێت باوەڕی ئەگەر//  دووەم حالەتی
 

 .  گەورەيە کوفری ئەمەش ، وەحی لە باشترە بيروڕا وابێت باوەڕی ئەگەر//  سێیەم حالەتی
 

 کە وايە باوەڕی بەالم ، کەوت نەفس شوێنی يان خۆی سوودی بۆ بکەوێت بيروڕا ئەگەرشوێن//  چوارەم حالەتی

 . نييە کوفر ئەوە بزانێ تاوانبار بە خۆشی و نييە وەحی وەک شتێک هيچ و باشترە وەحی

                                                             
 ٦۰ الپەڕە ٤ج الدرب علی نور فتاوی(  1
 ٥۱ الپەرە۱7ج القران ألحکام الجامع(  2
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ِ  َعلَى َوتََوكَّل  : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای ِ  َوَكفَى  ۚ   ّللاَّ  ( (( . ۳) َوِكياًل  بِاّللَّ

 

 هۆکاريش وە نەخۆشييەک الدانی يان شتێک هێنانی دەست بە بۆ خوا بە بەستنە پشت:  التوکل(( ّللا علی وتوکل)) 

 .  هەبێت بەخوا بە متمانەت و بەر بگرێتە
 

 :  حالەتانەن چەند ئەم توکل دەلێن زانایان

 

 دروستکراوێک بە ببەستيت پشت ئەوەيە ئەويش ، عيبادەت بەستنی پشت اتەو:  عبادة توکل//  یەکەم حالەتی

 .  گەورەيە شيرکی ئەمەيان ، نەبێت خوا ئيال نييە دا توانای لە کە لەشتێک
 

 متمانەی و دەکەی زەليل بۆ خۆتی و کەسە فالنە دەست بە شەر الدانی و خێر هێنانی وابێت باوەڕت:  نموونە

 .  هەيە پێی تەواوت
 

 ئەمە ، کەسەکە بە پەيوستە دڵت وە داهەيە کەلەتوانايی لەشتێک بەکەسێک دەبەستيت پشت//  دووەم حالەتی

 .  بچووکە شيرکی واتە شاراوەيە شيرکی
 

 ، تۆ پاشان بەخواو بەست پشتم: واتە ، عليك ثم ّللا علی توکلت:  بلێت ئەگەرکەسێک//  سێیەم حالەتی

 نييە بەشی مرۆڤ و دڵە کردەوەی توکل چونکە ، نابێت دەلێن زانا هەندێک بێت پاک بيروباوەريشی ئەگەرکەسەکە

 .  توکل لە
 

 ئەگەر ، تۆ و خوا بە بەست پشتم:  واتە ، وعليك ّللا علی توكلت:  بلێت ئەگەرکەسێک // چوارەم حالەتی

 .  بچووکە شيرکی دەلێن زانايان بێت پاک بيرباوەڕيشی
 

 دەلێن بێت پاک بيروباوەڕيشی ئەگەر ، بەست پشتم:  واتە ، عليك توکلت:  بلێت ئەگەرکەسێک//  پێنجەم حالەتی

 .  بچووکە شيرکی

 

 بيرباوەڕيشی ئەگەر بچووکە ئەمەشيرکی دەلێن هەندێک ، بەست بەتۆ پشتم تەنها: ئەگەربلێت//  شەشەم حالەتی

 ئەگەر گەورەيە شيرکی هەيە حالەتيش گومان بێ وە ، گەورە شيرکی لە نزيکە دەلێن تر هەندێکی وە ، بێت پاک

 .  بکات خوا لەسەر توکل نەفی
 

 .  شيرکە ئەمە ، خوا و تۆ بە بەست پشتم:واتە ّللا، وعلی.عليك توکلت:  بلێت ئەگەر//  حەوتەم حالەتی
 

 .  شيرکە ئەمە خوا پاشان و بەتۆ بەست پشتم:  واتە ، ّللا علی ثم عليك توکلت:   بلێت ئەگەر//  هەشتەم حالەتی

 

 هۆکار نابێت کەواتە ، نييە شيرک بەالم نابێت ئەمەيان هۆکار ئەوەی بێ بەخوا بەستن پشت//  نویەم حالەتی

 .  ببەستيت هۆکاريش بە پشت تەنها نابێت وە و بکرێت فەراموش
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 گەورەترين لە يەکێکە و واجبە خوا بە بەستن پشت: ))  دەفەرمووێت بێت لێ خوای حمەتیةر تیمییە ابن

 لە خوا بە بەستن پشت بە کردووە فەرمانی گەورە خوای ، واجبە خوا بۆ ئيخالص چۆن هەروەک ، واجبەکان

 لە خۆشۆردن و نوێژ بەدەست کردن فەرمان لە گەورەترە خوا بە بەستن بەپشت کردن فەرمان وە ، ئايەت چەندين

 :  دەفەرمووێت گەورە خوای چونکە ، ئيمان بنچينەکانی لە بنچينەيەکە توکل چونکە ، گرانی لەش

  المائدة( (( 2۳)مؤمنين كنتم ٳن فتوكلوا ّللا وعلی)) 

.(( هەيە بەخوا راستەقينەتان بڕوای ئەگەر ببەستن بەخوا پشت:  واتە ،
۱
  

 

 :  والتواکل التوکل نێوان جیاوازی
 

 ( .رێگەپێدراو) شەرعی هۆکاری و گرتنەبەر هۆکار لەگەل و بەستنەبەخوا پشت // التوکل

 توکلە ئەم ، هوکارە ئەمەش:  دەلێن وە ، دەکەن غەش تاقيکردنەوە بۆ  دەچێن کاتێک قوتابی هەندێژ:  نموونە

 .  بەر بگريتە شەرعی هۆکاری دەبێت ڕاست بەستنی پشت چونکە ، تاوانە توکلی

 

 ، داوە يەکتاپەرستی لە طعنی ئەوا بخات گوێ پشت هۆکار کەسێک هەر ، هۆکارە خستنی گوێ پشت // التواکل

 .  عەقل لە نقصە هەروەها

 

 وە ، بردووە خۆی لەگەڵ خواردنی سەفەر بۆ و نەخستووە گوێ پشت هۆکاری بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر

 پێی رێگای ئەوەی بۆ گرت کەسێکی کرد کۆچی کاتێ وە ، لەبەرکرد ديرعی دوو ئوحد شەڕی بۆ دەرچوو کاتێک

 پيشان پێ رێگام ئەوەی بۆ نابەم خۆم لەگەل کەس دەبەستم خوا بە پشت دەکەم کۆچ من وت نەی ، بدات نيشان

 .  بدات

"  بوو نەهێنا خۆيان لەگەل خواردنيان واتە"  خواردن بێ بۆحەج هاتن هەندێکيان يەمەن خەلکی دەگێڕنەوە

 المتوکلين لستم:  گوتی عومەر ، لەسەرخوايە توکلمان ئێمە:  وتيان ، کرد لێ پرسياريان ، عومەر الی بۆ هێنايان

 .  المتواكلين ٲنتم بل ،

 

 :  ئەوەیە توکل: ))  دەفەرمووێت بیپارێزێت خوا الفوزان صالح
 

 .  خودايە بەدەست شتێک کەهەموو هەبێت بەخوا متمانەت( ۱)

 . بەر بگريتە هۆکاريش(2)

 

 وە ، بێت تێدا دووەی ئەم دەبێت بەلکو ،  دەلێن وا سوفيەکان هەروەک بکەيت تەرک کارؤه ئەگەر نييە توکل لە

. (( بکات لەخوا يارمەتيش داوای
2
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َۚ  الَجنةَ  يدخل:))  وسلم عليە ّللا صلی رسوّللا قال:  قال عنە ّللا رضی هريرة ابی عن  ٲَفئدِةالطَّيرِ  ِمثلُ  ٱَفئَِدتُهُم ٲقواُم

 ( .2۸٤۰)مسلم رواه ((

 .  توکل بۆ بالندە دڵی وەک دڵيان واتە:  دەلێن زانايان ، وايە باڵندە دڵی وەک دڵيان بەهەشت دەچنە خەلکانێک:  واتە

 

 لرزقكم توكلە حق ّللا علی توكلتم لوٲنكم:))  وسلم عليە صلی رسوّللا قال:  قال عنە ّللا رضی الخطاب عمربن عن

 . الترمذی رواە(( بطانا وتروح خماصا تغدوا الطير كمايرزق

 بالندە رزقی چۆن هەروەک دەدات ئێوە رزقی گەورە خوای تەواوەتی بە ببەستن بەخوا پشت ئێوە ئەگەر:  واتە

 .  پڕە گەدەی دەگەڕێتەوە رۆژ کۆتای وە و ، بەتالە گەدەی دەردەچێت بالندە رۆژ سەرەتايی ، دەدات

 

 بۆچی"  توکل واتە"  بەستنە بەخوا پشت و بەرە گرتنە هۆکار دينی ئيسالم دينی:  بلێت يەکێک لەوانەيە // پرسیار

 داوای کە ئەوانەن: ))  دەفەمووێت سزا و حساب بێ بەهەشت دەچنە کەسانەی بەو سەبارەت هاتووە فەرموودە

. ((  بەستووە بەخوا تەنها پشتيان و نين بين ڕەش و چارەسەر وەک بەکارناهێنن سوتان و ناکەن کەس لە ڕوقيە

  ؟ دروستە دا کاتێک لە بکەيت کەس لە ڕوقيە داوای نابێت بۆچی

 

 لەخەلک داوا ئەوەی بێ کردن ڕوقيە وە و بەرە گرتنە هۆکار دينی ئيسالم دينی ڕاستە دەلێن زانايان // وەالم

 لێ داوايان و بهێنی لێ وازی وايە باشتر بەالم دروستە ئەويش ڕوقيە بۆ کردن خەلک لە داوا وە ، دروستە بکەيت

 .  تەوحيدە تەواوی لە ئەمە کە نەکەيت

 

 واتە"  يرقون ال: "  دەلێن هاتوون مسلم ڕيوايەتی هەندێک: ))  دەفەرمووێت بێت لێ خوای ڕەحمەتی عثيمين ابن

 لێ خوای سەالمی پێغەمبەر چونکە ، دەلێت وا تيمييە ابن وەک هەر هەڵەن ڕيوايەتانە ئەم بەالم ، ناکەن ڕوقيە

 .  کردووە ڕوقيەيان هاوەالنی هەروەها و عائيشە و کردووە بۆ روقيەی جبريل وە کردووە ڕوقيەی بێت

 

 ، الجوار طلب وستجار ، بوون خۆش لێ داوای واتە ، استغفر وەک دێت کار کردنی داوا مانای بە:  واستفعل

 :  هۆیانە ئەم لەبەر خوێننەوە لەسەريان ناکەن لەکەس داوا واتە ، کردن ڕوقيە داوای واتە ، استرقی لێرەش

 

 .  بەخوا تەنها بەستنيان پشت بەهێزی لەبەر( ۱)

 .  خوا لە بێجگە بۆ بوون زەليل لە نەفسيان عزەتی لەبەر( 2)

. (( تێدايە خوای لە بێجگە بە بوون پەيوەست ئەوەی لەبەر( ۳)
۱
  

 

 داوا چونکە ؟ بۆچی ، بخوێننەوە لەسەريان کە ناکەن لەکەس داوا: ))  دەفەرمووێت بيپارێزێت خوا الفوزان صالح

 خەلک لە نيازن بێ ئەوان ، تێدايە زەليلی خەلک لە کردن داوا وە ، خەلک لە کردنە داوا خەلک لە ڕوقيە کردنی

 خوای سەالمی پيغەمبەر ، نەکات خەلک لە داوا مرۆڤ کە تەوحيدە تەواوی لە ئەمەيان ، دەبەستن خوا بە پشت و
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 پشتی لەسەر ببوايەوە بەر قامچی ئەگەر يەکێکيان ، نەکەن کەس لە داوا کە هاوەاڵن هەندێک دا بەيعەتی بێت لێ

 پرسيار بەالم ، خەلک لە بم نياز بێ دەيانەويست چونکە ، پێبدەوە قامچيەکەم دەگووت نە کەسی بە ئاژەڵەکەی

...... ( بپرسی واجبە و نييە ئەمە لە ئەمەيان بووبێت دروست بۆ کێشەت و بێت زانست شتێک لە کردن
۱
  

 

 چونکە ، ناکەن کەس لە ڕوقيە داوای واتە"  يسترقون ال: )) "  دەفەرمووێت بيپارێزێت خوا الشيخ ال صالح

 لە الدەچێت ئەمە هەتا ، دەکات ڕوقيە کە دەڕوات کەسە ئەو بەدوای دڵی دەکات خەلک لە ڕوقيە داوای ئەوەی

 زۆر خەلک چونکە"  يسترقون ال: "  دەلێت کردووە باسی فەرموودە نەفيەی ئەم ، دروستە ەک هۆکارە ڕووی

 ـ  نەزانين سەردەمی لە عەرەب ، تر شتی و پزيشکی بە پەيوەسە دڵيان کە لەوەی زياتر ڕوقيە بە پەيوەستە دڵيان

 دەکات ڕوقيە کەسەی ئەو و روقيە بە دەبێت پەيوەست دڵ ، ڕوقيە بە پەيوەستن  ـ خەلکە زۆربەی حالی ئەمە کە

 " .  توکل"  دەکات بەخوا بەستن پشت تەواوی نەفی ئەمەش ، بۆی

 

 ، شازە ڕيوايەتە ئەم ناکەن ڕوقيە ئەوانەی واتە"  اليرقون الذين: "  ڕيوايەت هەندێ لە هاتووە ئەوەی بەالم

" (( يسترقون ال الذين"  کە ئەوەيە بێت ڕاست ئەوەی ، تر کەسانی بۆ کارە چاکە دەکات ڕوقيە ئەوەی چونکە
2
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