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  االحزاب سورەت تەفسیری

 ( ٥) وانــــــــــــــــــــەی

 

ه  َعلَى َوتََوكَّل  : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای ه  َوَكفَى  ۚ   ّللاَّ  ( (( . ٣) َوكهیًل  بهاّللَّ

 

 .  بەسە پشتیوانی و بریکاری و چاودێری بۆ خوا و ببەستە خوا بە پشت تەنھا کارەکانیشدا و ئیش تەواوی لە:  واتە

 :  ھەیە سوودی چەند توکل دەلێن زانایان ، شیرک دەبێتە کەی و چییە کە کرد مان توکل باسی پێشتر وانەی لە

 

 .  دوژمن بەسەر سەرکەوتن بۆ ھۆکارە بەخوا بەستن پشت( ١)
 

 .  گۆلی و گورج و دڵ بوونی بەھێز بۆ ھۆکارە بەخوا بەستن پشت( ٢)
 

 .  دەدرێت پێی چۆلەکە ڕزقی چۆن ھەروەک ڕادەکێشێت ڕۆزی و ڕزق بەخوا بەستن پشت( ٣)
 

 .  سزا و حساب بێ بەھەشت چوونە بۆ ھۆکارە خوا بە تەنھا و ڕاست بەستنێکی پشت بە خوا بە بەستن پشت( ٤)
 

 و دەخات سەری و دایە لەگەڵی گەورە خوای کە دەکات بەوە ھەست ببەستێت خوا بە پشت کەسێک ھەر( ٥)

 .  دەکات پشتگیری
 

 دەست بە خوا بۆ بەندەش خۆشەویستی وە ، دەھێنێت بەدەست خوا خۆشەویستی و بوون ڕازی خوا بە پشت( ٦)

 .  دێت
 

 .  ئیسلمە جوانی و ئیمان تەواوی لە بەستن پشت( ٧)
 

 لەالی کە لەوەیە چاوی تەنھا بەلکو و نەبێت خەلک دەستی لە چاوی دەکات موسلمان لە وا بەخوا بەستن پشت( ٨)

 .  خوایە
 

 .  دەکات ئیمان خۆشی و چێژ بە ھەست جێگیرە حالی وە و ھەیە خۆشی و ئارامی لە پڕ دلێکی( ٩)

 

ه  َجَعلَ  َما: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای ل   ّللاَّ ن   لهَرجه فهەه  فهي قَل بَی نه  مه مه  َجَعلَ  َوَما َجو  َواَجكه ئهي أَز  ونَ  اللَّ ن ھهنَّ  تهظَاھهره  مه

م   ھَاتهكه یَاَءكهم   َجَعلَ  َوَما أهمَّ عه م   أَد  م   َذلهكهم   أَب نَاَءكه لهكه م   قَو  ه  بهأَف َواھهكه بهیلَ  یَھ دهي َوھهوَ  ال َحقَّ  یَقهوله  َوّللاَّ  [  ٤:  األحزاب(( ]  السَّ

 

 لە باوەڕیش بیرو دوو نابێت کەوایە ، دانەناوە دڵی دوو مروڤێکدا ھیچ دەروونی و ھەناو لەناو گەورە خوای:  واتە

 وەک ئێوە پشتی:  دەلێن پێیان و خۆتان دایکی دەیکەنە ئێوە کە ھاوسەریشتان ژنانی ، بکرێتە جێی دلێکدا تاکە

 بوونیان کوڕ بە داوای ئێوە کە ئەوانەش ، دایکتان نابنە قسە بەو ھەرگیز ، دایکمانن جێی لە وایە دایکم پشتی

 ھەمیشە خواش ، یە نی ھەقیقەتی و خۆتانە سەرزارەکی وتەی ھەر ئەوەتان ، دەکرێن بانگ ئێوە بەناوی و دەکەن

 رێنموویی خۆی بەندەکانی ئەویشە ھەر ، دەکات ئاشکرا و ڕوون ئەوە حەقە چی و ئەلێ دروست و راست وتەی

 .  راست رێی بۆ دەکات

 

 :  ھەیە وتە پێنج ئایەتە ئەم تەفسیری بە سەبارەت((  جوفە فی قلبین من لرجل ّللا ماجعل)) 

 

 کرد پێغەمبەریان وەسفی کە بوو دووڕوو خەلکانێکی خستنەوەی بەدرۆ پێی مەبەست دەلێن زانا ھەندێک//  یەکەم

 :لگە بە ، دڵ دوو خاوەن بە

 مەبەست.....(( ّللا ماجعل: ))  گەورە خوای وتەی بۆ دەلێی چی:  وت عباسمان کوڕی عەبدوالی بە ئێمە:  واتە

 ، نوێژدا لەناو کرد سەھوی دەکرد نوێژی ھەستا رۆژێک بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر:  وتی ؟ یە چی پێی

 ئێوە لەگەل دلێکی ، ھەیە دڵی دوو کە ونازانن نایبینن ئێوە ئایا:  وتیان دەکرد لەگەل نوێژیان ئەوانەی دووڕووەکان

 ..........((ّللا ماجعل: ))  دابەزاند ئایەتەی ئەم گەورە خوای دایە ئەوان لەگەل دڵێکی وە و دایە
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 لەبەر ھەیە دڵی کەدوو دەکرد ئەوەی بانگەشەی  یە قوڕەیشی پیاوێکی پێی مەبەست دەلێن زانا ھەندێک//  دووەم

 .  زیرەکی و ژیری
 

 زیدی وت دەیان کاتێک حارث کوری زەیدی سەبارەت تمثیل وەک دابەزی ئایەتە ئەم دەلێن زانا ھەندێک//  سێیەم

 واتە ھەبێت باوکی دوو نابێت منالیش ھەروەھا ھەبێت، دڵی دوو پیاو نابێت چۆن:  ماناکەی ، محمد کوڕی

 .  بکەیت بانگ تر کەسێکی بەکوری
 

 خێزانی بە بلێت ئەوەیە ئەویش ظھار، سەبارەت تمثیل وەک دابەزی ئایەتە ئەم دەلێن زانا ھەندێک//  چوارەم

 .  دایکمی جێگای لە دایکمە پشتی وەک تۆ پشتی:  خۆت
 

 نابێتە خێزانی شێوە بەھەمان ظھاریش ھەروەھا ھەبێت،  دڵی دوو پیاو نابێت چون:  شێوەیە بەم ئایەتەکە مانای

 .  ھەبێت دایکی دوو وە و دایکی

 

 چۆن ھەروەک ، نابنەوە کۆ دا دلێک لە ئیمان و کوفر ، شێوەیە بەم ئایەتەکە مەبەستی دەلێن زانا ھەندێک// پێنجەم

 . نابنەوە کۆ دا سینگ قەفەسی لە دڵ دوو

 

 دلی بە سەبارەت دا القران ٲلفاظ مفردات لەکتابی اٲلصفھانی راغب ، دل واتە ، قلب(( :  جوفە فی قلبین من)) 

 .....((ھەیە وەرگەڕانی زۆر چونکە قلب دەلێن قلب بە واتە ، تقلبە لكثرة بە سمي:  قیل: ))  دەفەرمووێت مرۆڤ

 

 :  ئــــــایـــەتــــە ئـــــەم ســـوودەکانـــی
 

 . حەرامە ظھار کە ئەوەی بۆ ئاماژەیە ئایەتە ئەم // یەکەم سوودی
 

له  یهَشبَّەَ  ٲن:  ظھار  ئافرەتانەی بەو بچوێنی خۆت خێزانی:  واتە ، التحریم یرید تٲبید، علیە تحرم بمن زوجتە الرجه

 .  بێت کردن حەرام پێی مەبەست وە ، ھەتایی ھەتا بۆ حەرامن لەسەرت کە
 

 بۆ ، کراو حەرام لەسەرت بەئافرەتێکی بچوێنی خۆت خێزانی ئەگەر دەگەیەنێت ئەوە پێناسەکە مانای کەواتە

 و دایک:  وەک ھەتایی ھەتا بۆ حەرامن لەسەرت ئافرەتانەی ئەو ، ناکرێت حساب ظھار بە کاتی ماوەیەکی

 ...... و خیزانت خوشکی:  وەک کاتی ماوەیەکی بۆ حەرامن لەسەرت ئافرەتانەی ئەو وە ،..... خوشک

 

 خوشکی پشتی وەک من لەسەر تو:  واتە((  ٲَختك كظھر علی ٲنته : ))  بلێت خۆی خێزانی بە پیاو ئەگەر کەواتە

 :  ھەیە وتە دوو حالەتە لەم ، من بۆ  خۆتی

 

 .  دەکرێت حساب ظھار بە دەلێن زانا ھەندێک/  یەکەم
 

 .  عثمینە ابن وتەی کەئەمە ، ناکرێت حساب ظھار بە دەلێن زانا ھەندێک/  دووەم

 

 لە بێجگە بۆ بەالم ، دەکرێت حساب ظھار بە دایک بە بچوێنی خۆت خێزانی ئەگەر دەنگن یەک زانایان ھەموویان

 :  ھەیە جیاوازی دایک

 

 .  بەدایک چوواندن بە نییە تایبەت ظھار دەلێن زانایان بەی زۆر/  یەکەم
 

 .  بەدایک چوواندن بە تایبەتە ظھار دەلێن زانا ھەندێک/  دووەم
 

 .  دایک بە چوواندن تەنھا بە نییە تایبەتە ظھار کە زانایانە زۆربەی وتەی راست وتەی
 

 ئەوەی وەک بێت رێزگرتن مەبەستی ئەگەر ، خۆی لەسەر بێت کردن حەڕام پێی مەبەست"  التحریم بذالك یرید" 

 یان بێت رێزگرتن پێی مەبەست ، دایکمی وەک من الی تۆ:  واتە((  ٲَمي مثل عندی ٱنته : ))  خێزانی بە بلێت

 .  ناکرێت حساب ظھار بە دەلێن حالەتە لەم رەحم، سۆزو لە وایی خوشکم وەک من لەسەر تۆ:  دەلێن
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:  بلێیت ئەوە وەک ، دەکرێت حساب ظھار بە جیانەبێتەوە کە تر ئەندامێکی بەھەر چوواندن دەلێن زانایان ھەروەھا

 ئەگەر بەالم ، مرۆڤ لە جیانابێتەوە دەست ، دایکمی دەستی وەک من لەسەر تۆ:  واتە((  ٲمي كید علی ٲنته ))  

 ، ناکرێت حساب ظھار بە ئەمە دەلێن ، دایکمی قژی وەک من لەسەر تۆ:  واتە((  ٲمي كشعر علی ٲنته :))  بلێت

 .  لەمرۆڤ جیادەبێتەوە قژ چونکە

 

((  العنته  من كظھر علی ٱنته : ))  بلێیت ئەوە وەک کراو لەگەل للعان ئافرەتی بە بچوێنی خوت خێزانی ئەگەر

 .  کردووە لەگەل للعانم کە ژنەی ئەو پشتی وەک من لەسەر تۆ:  واتە

 

 .  غضب ٲو بلعن مقرونة شھادات:  اللعان
 

 پیاو و ژن بەجۆرێک ، سوێند بە دەکرێتەوە دڵنیا دانە شایەتی ئەم وە ، زینا شایەتی وەک دانە شایەتی( : شھادات) 

 . بیلێن دەبێت
 

 غەزەبی ئافرەت ھی بەالم ، گەلە لە لەعنەتی چوارەم  جاری دوای پیاو دانی شایەتی( :  اوغضب بلعن مقرونە) 

 .  لەگەلە

 

 : دەکرێت شێوەیە بەم اللعان
 

 لقد باّلل ٲشھد: ))  دەلێت جار چوار دەکات پێ دەست پیاو سەرەتا ، دەبن ئامادە جێگری یان حاکم لەالی پیاو و ژن

 من كنته  ٳن عليَّ  ّللا لعنة وٲن:  الخامسة فی ویقول ٳلیھا، اٳلشارة ٲو وصفھا ٲو باسمھا ویهعینھا ، زوجتی زنت

 . ((  الكاذبین
 

 ، ئیشارەت یان وەسف بە دەکات دیار یان دەھێنێت ناوی کردووە زینای خێزانم کە بەخوا دەدەم شایەتی من:  واتە

 .  بم لەدرۆزنان ئەگەر بێت لەسەرم خوا نەفرەتی دەلێت پێنجەم جاری وە
 

 في وتقول ، الزنا من بە رماني فیما الكاذبین لمن ٳنە باّلل ٲشھد: ))   دەلێت جار چوار دەکات پێ دەست ژن دوای

 . ((  الصادقین من كان ٳن عليَّ  ّللا غضب وٲن:  الخامسة
 

 پێنجەم جاری وە ، زینا بە کردووە مەتبار تۆ منی کە لەوەی درۆزنانە لە پیاوەکەم بەخوا دەدەم شایەتی:  واتە

 .  بێت ڕاستگۆیان لە ئەگەر بێت لەسەرم خوا غەزەبی:  دەلێت

 

 : کردن اللعان هۆکاری

 

 نەکردنی دیار ، بێت نەکرد دیار یان کردبێت دیاری کەسەکە جا زینا بە دەکات مەتبار تۆ خۆی خێزانی پیاو

 :  حالەتانەن سێ ئەم زینا بە کرد تومەتبار خۆی خێزانی ئەگەر ، زیناکەر ئەی: بلێت ئەوەی وەک کەسەکە
 

 .  دەکرێت رەجم خێزانی ئەوکات ھەبوو شایەتی چوار ئەگەر // یەکەم حالەتی
 

 حەدی کاتە لەم ، کردووە زینای کە دانا پێ دان خێزانی بەالم ، نەبوو شایەتی چوار پیاو ئەگەر // دووەم حالەتی

 . کردنە رەجم کە دەکرێت بەجێ جێ لەسەر زینای
 

 پیاو لەسەر قذف حەدی دەبێ کات ئەو بەزینا نەنا دانی خێزانی وە ، نەبوو چوارشایەتی ئەگەر // سێیەم حالەتی

 .  بکرێت بەجێ جێ
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 .  دەدرێت لێ جەلدەی ھەشتا نەبێت شایەتی چوار وە بەزینا بکات تۆمەتبار تر کەسێکی ھەرکەسێک:  قذف

 

 گەورە خوای ، کردووە زینای خێزانی کە ئەوەی لەسەر"   بێت سوور"  بەردەوام پیاو ئەگەر ئەمانە لەدوای

 و ژن کرا لیعان ئەگەر ، نێوانیان لە دەکرێت لیعان ناکرێت بەجێ جێ لەسەر قذف حەدی کە کردۆتەوە دەرگای

 .  دەبن حەرام یەکتر لەسەر ھەتای ھەتا جیادەکرێنەوە لێک پیاو

 

 لیعانم کە ژنەی ئەو پشتی وەک من لەسەر تۆ:  واتە(  العنت من كظھر ٲنته :)  بلێت پیاو ئەگەر دەلێن زانایان

 .  دەکرێت حساب ظھار بە کاتەش لەم دەلێن ، کردووە لەگەل

 

 بوو طلق ظھار لە مەبەستم بلێت کەسێک ئەگەر دەلێن زانایان ، دادەنا طلق بە ظھاریان نەزانین لەسەردەمی

 : چونکە ، ناكرێت حساب طلق بە وەرناگرێت لێ ئەمە

 

 .  وەرناگیرێت بێت وئاشکرا روون قسەی پێچەوانەی ئەوەی ، قسەکەیەتی پێچەوانەی( ١)

 

 .  جاھلی سەردەمی بۆ گەراندمانەوە ئەوە بکەین حساب بەطلق بکەین قبول ئەگەر( ٢)

 

  ؟ طلق دەبێتە ئایا بێت طلق ظھار بە مەبەست ئەگەر:))  دەفەرمووێت بێت لێ خوای رەحمەتی عثیمین ابن

 

 سەردەمی حوکمی بۆ گەراینەوە ئەوا نیەت لەبەر بکەی حساب طلق بە ئەگەر چونکە طلق نابێتە ظھار/ وەالم

 بکەین راست تێدا نییەتی ناگونجێت ئەمە ، دەکرد حساب طلق بە ظھاریان جاھلی لەسەردەمی چونکە ، جاھلی

. (( شەرعی حوکمی پێچەوانی لەبەر
١
  

 

 لیقولون وٳنھم: ))  دەفەرمووێت درۆ و نابەجێ بەقسەی کردووە ظھار وەسفی المجادلة سورەتی لە گەورە خوای

 َۚ  باسی شێوەیە بەم بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر ھاتووە فەرموودە بەالم.....(( وزورا القول من منكراَ

  ؟ بۆچی نەکردووە

 

 ، صخر بن سلمة فەرموودەی درۆ و نابەجێ قسەی بە نەکردووە وەسفی ھاتووە فەرموودەی ئەو/  وەالم

فته  َرَمَضان، َدَخلَ : ))  دەفەرمووێت َۚ  شيء منھا لي فانكشف ، منھا فظاھرته  ، امرٲتي ٲصیبَ  ٲن فَخه  فََوقَعت ، لیلةَ

ر: "  وسلم علیە صلی ّللا رسوله  لی فقال َعلَیھا، م: "  قال ، ٳالرقبتي ٲملك ما قلت"  رقبة َحرَّ  متتابهَعین َشھَرینه  فَصه

 ، احمد ٲخرجە" ((  مسكینا ستین بین تمر من فرقا فٲطعم: ""  قال الصام؟ من ٳال ٲصبته  الذي ٲصبته  َوھَل: قلته " 

 .  خزیمە ابن صححە و ، النسائي إال األربعة و

 

 بەدیار بۆم شتێکی شەوێک ، کرد لەگەل ظھارم ، خێزانم الی بچمە لەوەی ترسام ھات رەمەزان مانگی:  واتە

:  وتم منیش"  بکە رزگار بەندەیەک: "  وت منی بە بێت لێ خوای سلمی پێغەمبەر ، الی چوومە منیش ، کەوت

 ئەوەی ئایا:  وتم منیش"  بە بەڕۆژوو یەک بەدوای مانگ دوو: "  وتی ، نەبێت خۆم لە بێجگە نیە بەندەم ھیچ

 "  ھەژاران شەست بە بیدە خورما سەبەتەیەک:"  وتی ؟ نەبووە رۆژوو لەبەر بووە من تووشی

 

 سەالمەت ئەوەی بۆ کردووە وای سەخر کوری سەلەمەی:))  دەفەرمووێت بێت لێ خوای رەحمەتی عثیمین ابن

 جیاوازی ، نەکردووە لێ ئینکاری بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر ئەوەی لەبەر ، حەرام بە بوون توش لە بێت

 کەسێک نێوان لە وە ، کردن حەرام و ئافرەت لە زەرەردان بەمەبەستی دەکات ظھار کەسەی ئەو نێوان لە ھەیە

.....((حەرام لە بێت پاراستن و گرتنەوە خۆ مەبەستی
٢
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 یظَّھَّرنَ  والذین: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای چونکە ، ئافرەت نەک دەکات ظھار پیاو دەلێن زانایان زۆربەی

 .  ئەکەن ظھار لەژنەکانتان ئەوانەتان:  واتە[  ٢:  المجادلة.... (( ] نسائھم من منكم

 

 خوای ، بکات ظھار نیە ژن بۆ: دەفەرمووێت مالک ئیمام: ))  دەفەرمووێت بێت لێ خوای رەحمەتی قرطبی

، من منكم یظھرنَ  وللتی:  یقل ولم....." نسائھم من منكم یظھرون والذین:"  دەفەرمووێت گەورە :  واتە ٲزواجھنَّ

 ...... ئەکەن لەگەل ظھارتان کە ژنانەتان ئەو وتووە نەی

 

 ھیچی پیاوە بەدەست لەنکاح کردن حەڕام و کردن حەالل چونکە راستە، ئەمەیان ماناوە رووی لە ھەروەھا

......((ھەیە ئیجماع کە نییە ئافرەت بەدەست
١
 

 

 دوای دەکرێت حساب ئەوە بکات لەگەل ظھار ئەگەر ، پیاو خێزانی بۆتە کرا مارە ئافرەت کە دەلێن زانایان

 دوای ناکرێت حساب ئەوە بکات لەگەل ظھار نەکردبێت رەیما ئەگەر بەالم ، الیش نەچووبێتە ئەگەر مارەکردن

 .  نەبوو خێزانی ئەوکات کرد لەگەل ظھار کاتێک چونکە ، مارەکرد کچەی ئەو کە ئەوەی

 

 لەسەریەک مانگ دوو ، نەبوو ئەگەر ڕزگارکردنە کەبەندە ، بدەیت کەفارەت تەرتیب بە واجبە دەلێن زانایان

 بۆ ئاماژەی المجادلة لەسورەت ٤و٣ ئایەتی ھەروەک ھەژار شەست بە دانە خواردن نا ئەگەر بوونە بەڕۆژوو

 .  کردووە

 

 لە ھەروەھا پیاو، بۆ نییە دایک دەکرێت لەگەل ظھاری ئافرەتەی ئەو کە بەلگەیە ئایەتە ئەم // دووەم سوودی

 .  یە راستی پێچەوانەی و شەرع پێچەوانەی چونکە ، کردووە وەسفی نابەجێ قسەی و درۆ بە المجادلة سورەت
 

 .  نییە تێدا باطلی ھیچ حەقن گەورە خوای وتەکانی کە بەلگەیە ئایەتە ئەم//  سێیەم سوودی
 

 داوای و خوا الی بۆ بگەرێتەوە و بێت خوا لە ڕووی بەردەوام ھیدایەت بۆ مرۆڤ دەبێت // چوارەم سوودی

 .  گەورەیە خوای بەدەست  ھیدایەت چونکە ، بکات لەخوا ھیدایەت

 

 :  جۆرە دوو هیدایەت دەلێن زانایان

 

 .  بوون موسلمان ئیسلم ڕاستی رێگای بۆ ھیدات( ١)

 

 .  دین لە دروستە و ڕاست تێگەیشتنێکی کە ئیسلم ناو ڕاستی ڕێگای بۆ ھیدایەت( ٢)

 

 و راست رێگای دا ئیسلمیش لەناو بەالم ، بەھەشت ناچێتە نەبێت موسلمان ھەتا و ئیسلمە راست رێگای راستە

 ، گەورەترە ئێمە لەسەر گەورە خوای نیعمەتی کامە نازانین ئێمە دەلێن زانا ھەندێک بۆیە ھەر ، ھەن خوار

 بێت ئاگادار لێی مرۆڤ بێت گرنگ ئەوەی ھەروەھا ئیسلم، ناو راستی رێگای نیعمەتی یان ئیسلم نیعمەتی

 ببێت ئومێد بێ نابێت موسلمان کەواتە نییە، زانیاری و زانست بە ئیسلم ناو راستی رێگای دۆزینەوەی کە ئەوەیە

 ، حەقن لەسەر کامەیان نازانم و گروپن زۆر موسلمانیش وە کەمە زانیاریم من:  بلێت بشێوێنێت  خۆی لە سەر و

 و دۆزینەوە ڕاست رێگای و الیە زانیاریم من:  بلێت ، زانیاری و زانست بە بێت بایی لەخۆی نابێت ھەروەھا

 بوون بەردەوام و راست رێگای داوای ببەسترێت بەخوا پشت دەبێت بەلکو ، ئاسانە بوون ڕاست ڕێگای لەسەر

 .  بکرێت خوا لە راست رێگای لەسەر

 

 خوای ئیل خوا لەگەل بێت راست ھەرکەسێک ، خوا لەگەل بێت راستگۆ مرۆڤ ئەوەیە شت گرنگترین ھەروەھا

 لەبەر ، بێت ھەلەش رێگای لەسەر و بێت راست خوا لەگەل ئەگەر، راست رێگای بۆ دەدات ھیدایەتی گەورە

 کافریش ئەگەر ھەتا نەزانین بە ھەیە عوزری چونکە نادات سزای گەورە خوای ، خوا لەگەل و راستگۆیە ئەوەی
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 کافری مامەلەی کافرە دەلێین ، نەکاتەوە روون بۆی راستی ھەتا نادات سزا کەس گەورە خوای چونکە بێت،

 کافری ئەگەر کەواتە ، دەکات لەگەل حسابی گەورە خوای بێت راست ئەگەر بەالم ، دونیا لە دەکەین لەگەل

 ! ؟ دەدات سزا راستگۆ ئیمانداری چۆن ئەی نەدات سزای گەورە خوای راستگۆ

 

 داھاتوویێکی بۆ دەکەن خوا لە تەنھا دوعا دەنگ بێ تاریکی شەوی لە ، ھەن دونیایەدا لەم ڕاستگۆ بەندە ھەندێک

 بە کاتە لەو ئەگەر جۆرێک بە کشاوە دا بەسەریان بالی ئارامی و دەنگیێک بێ تاریکە شەوە لەو کە ، ڕۆناک

 ، مرۆڤ ئاسای دەنگێکی وەک  ھەر مرۆڤ گوێی بە دەگات پێنووس نووسینی دەنگی بنووسی پێنووسێک

 بالی کە شەو ئارامییەی لەو خۆشترە و جوانتر و زیاتر زۆر جەستەیان ڕوخسارو و دڵیان ئارامی ھەروەھا

 دەنگیان و  کردووە دەنگیشیانی  لە کاریگەری ئارامییە ئەم بووە ئارام وا دڵیان جۆرێک بە ، کشاوە دا بەسەریان

 وە ، بۆتەوە گەش ڕوخساریان وە ، بۆتەوە خاو جەستەیان وە ، بووە فرمێسک پڕ گەشیان چاوی وە ، بۆتەوە نزم

 لۆمەکاران لۆمەی لە و ، نەبێت خوا لە بێجگە ناترسن کەس لە و خوایە بۆ ھەر مردنیان و ژیان دونیایە لەم

 وە ، خوا بە گەیشتن بۆ شەوقە بە چونکە دەگریێت و دەکاتەوە بیر ، بەخوا پەیوەستە دڵیان ڕۆژ و شەو ، ناترسن

 بلێیت تۆ!  ؟ دابن خۆشیێک چ لە ئەمانە دەبێت ، ئەمانە بۆ خۆشی ، خوا دیداری بە گەیشتنە ھیوایەتی ھەموو

 ئیمان چێژی و تام چونکە ، سوکە ال دونیایان خەمی گەورەترین ئەمانە! ؟ دونیا خەمی دەریای ناو  کەوتبنە ئەمانە

 . وەرگرتووە پاکیان و ڕاست باوەڕێکی بیرو و ناسیووە خۆیان خوای ، کردووە یەکتپەرستیان و

 کە دەکەن کەسانەش ئەو بۆ ھیدایەت و ڕەحمەت  دوعای ، کراوەکان دروست ھەموو بۆ ڕەحمەتن ئەمانە

 ، قیامەت و دونیا لە ھەیە ژیانیان خۆشترین ، بدرێن سزا ئەوان بەھۆی کەس ناکەن حەز ، دەکەن دژایەتیان

 وە و دێتەوە بیر بە گەورەت خوای بینیت بییان ئەگەر وە ، دەوێن خۆشیانت بینیت بییان ئەگەر کەسانێکن ئەمانە

 . دەکەیت ئەوانە پایەی و پلە و ڕێز بە ھەست وە ، بینینیان بە دەبێت زیاد ئیمانت

 

 چاکە و یەکتاپەرستی و ئیمان بەرەو بکەن ڕزگار تاوان و کوفر و شیرک لە خەلک دەیانەوێت خەلکانێکن ئەمانە

 پێچەوانەی تر خەلکانێکی ھەروەھا ، ڕەحم و ڕۆناکی  لە پڕە دڵیان ، بمرن کوفر لەسەر خەلک ناکەن حەز ،

 ناو لە تەقاندنەوەیە خۆ و کوشتن و کردن کافر لە حەزیان ، ڕەحم و کردن کردەوە لە بەشن بێ ھەن ئەمان

 دەیەوێت شەیتان کە ، شەیتانە سەرەکی مەبەستی ئەمە کەچی  ، بووە ڕەق دلیان و نییە الیان لە ئارامی ، موسلمان

 و ھەلە و سوود بێ باوەڕێکی بیرو  و زانست موسلمان ئەوەیە کارەسات گەورەترین ، بمرێت کوفر لەسەر خەلک

  ، ئیسلم ناو لە ڕاست ڕێگای یان گەورەترە ئیسلم نیعمەتی نازانین دەلێن ھەندێک ھەتا ، وەربگرێت پووچ

 بەلکو ، گەورەیە زۆر ئیسلمیش ناو  ڕاستی ڕێگای نیعمەتی  بەالم گەورەیە  زۆر ئیسلم نیعمەتی  ڕاستە

 تووند و نەزانین و شیرک و کوفر لە پڕە ڕێگایان بەرییە لێیان  ئیسلم کەچی دادەنێن ئیسلم بە خۆیان کەسانێک

 .  بەخوا پەنا ڕەوی
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