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  دە چرپــ بۆ ئافرەتان

   

   

ری  مبه ر گیانی پغه تی فراوانیش بۆ سه حمه بان ودرود وڕه ومیھره وره سوپاس وستایش بۆ خوای گه

  .وتوانی  ڵ وشونكه م هاوه رجه ئیسالم محمد المصطفی وسه

هرا وئسمای  ی زه فاطمه ی وته نوە وشون آه خۆیان به م آه آه ده و خوشكانه ی ئه ئاڕاسته یامه م په ئه

زانن، بۆ ئو با پۆشانی ک بڕگای عائیش وحفص وسمی دا  داون پاک وبشرم وحیا ده

نیان  به ترسانی آه پشکشی دەکم بو خوشک داون پاک ل خوا چرپه دا ده م ووتاره دەرۆن، له

  :ن  ئاینی پیرۆزی ئیسالم بكه ت به خزمه داوه

ئی خوشکی موسمان، ئی ئو کسی ک خوا نیعمتی لش ساغی پ  : چرپی یکم

سوپاسی .. بخشیوویت، ئی ئوکسی بهرەمند بوویت وخوا نیعمتی ئیسالمی بسردا ڕشتویت

راوو بت ب یادی خوای گورە، ل خوای گورە نزیک برەو خوا بک وهمیش با زمان وزارت پا

وفرمانکانی ج بج بک، چونک ج بج کردنی فرمانی خوای گورە خری دونیا ودواڕۆژتی 

بزان خوای  تدای، وە نزیک کوتنوەت ل خــوای گورە سربرزی دونیــا ودواڕۆژت دەکــات، 

  . )ْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما َوَم ( :گورە دەفــرموت 

ر : واتسوتوە برکوە سڕاستی ئی بکات، برەکمبغی خوا وپایک گوسر که

  .کوتنکی زۆر گورە 

 اِءَسِنَو َكاِتَنَبَو َكاِجَوْزَأِل ْلُق يُِّبا النََّهيُّا َأَي( پارزگاری ل حیجابکت بک،  :چرپی دووەم

   . ...) َنْفَرْعُي ْنى َأَنْدَأ َكِلَذ نَِّهيِباِبَلَج ْنِم نَِّهْيَلَع يَنِنْدُي يَنِنِمْؤُماْل

 وات : زانی باوەڕدارانیش ککانت وخکچ کانت وبزانخ ب ب ری خوا بمبغی پئ

  .. پۆشاکی با پۆش خۆیان داپۆشن، ئوە لبارتین شت ک پی بناسرن

یایرم وحش ن پاکی بی ئافرەتی داونیشان پۆشی جوان ی حیجاب وبا؟ .. ب چۆن وا نی

   ...ب با پۆشی ئافرەت دەپارزت ل خراپ کاری شیتان وئادەمیزاد
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خوشکی بڕزم بهموو شوەیک هوبدە پارزگاری ل حیجابکت بک، ئگر ئوەت کرد 

 ورە دەتخاتاوەی خۆیخوای گبر سۆز ومیھرەبانی نب...  

بزان حیجاب نھنی بختوەری تۆی، بختوەرت دەکات ل دونیا ودواڕۆژدا،  خوشکی بڕزم 

دونیات ب پاکی وعیففت وخۆشگوزەرانی دوور لچاوی دڕندەکان بسر دەبیت، دواڕۆژیش ژیانی 

  .همیشیی بهشتت پ دەبخشت 

 ل وکسانی ک بانگش بۆ ڕوتی وبرەیی دەکن، ئوان خراپیان ئاگادار ب : چرپی سھم

تۆ ئوێ، ئیانوت بناوی پشکوتن وبرگری لمافکانی ئافرەتانوە هرچۆنکیان کردوە ل  بۆ

ئاینکت دوورت بخنوە وبرەو هدرت برن، جا ئوەی لسر تۆی ئوەی ببیت ب بربستکی 

ستوور لواو  ئر هرامبب کی قایم لیق دا، وە ببیت بوانرەی ئشوت و تانر قسرامبب

ئارەزوەکانیاندا، ئی خوشکی موسمانم داپۆشراویت سربرزی وپاکیی بۆ تۆ ، دوژمنان ئیانوت 

ڕۆژئاوات ل پناو ترکردنی هواو ئارەزووەکانی خۆیاندا پلکشت بکن وتکوی داب ونریتکانی 

   بکن ودوورت بخنوە ل بیروباوەڕ وئاین پیرۆزەکت، جا زۆر ئاگاداریان ب ونکویت داویانوە 

 ) ورەیندی خوای گستم ڕەزامــبنھا مری چاکم بۆ تۆ، تت من ئامۆژگاری کخوا دەزان( .   

کی، چونک بڕاستی زمانت بپارزە ل غیبت ودوو زمانی وتکدانی نوان خ :چرپی چوارەم

خوای گورە : ناهت  غیبت ودووزمانی چاککانت ل ناو دەبات وە پاداشتکانت الی خوای گورە

  ..). وُهُمُتْهِرَكا َفًتْيَم يِهِخَأ َمْحَل َلُآْأَي ْنَأ ْمُآُدَحَأ بُِّحُيا َأًضْعَب ْمُكُضْعَب ْبَتْغا َيَلَو( :دەفرموت

 ز دەکات : واتوە حئ ک لسن، ئایا هیچ کککی ترتان نندتی هیبوە غئ ک لنده

  .گۆشتی براکی ب مردووی بخوات، بگومان کس ل ئوە حز بوە ناکات 

ئاگاداری ئو دانیشتن وکۆبونوان ب ک برەو تاوان وگوناهت دەبات وە زۆر : خوشکی بڕزم 

بک وسرگرمی قورئان خوندن ب، چونک بڕاستی ئوان ئبن هۆکاری ڕزگار یادی خوای گورە 

  . بوونت ل ژیانی دونیا ودواڕۆژتدا 

خوشکی برزم خوا بتپارزت، هوبدە خۆت شارەزا بک ل ئحکامکانی  :چرپی پنجم

کی خوندنوەی دینکت و کاروباری بیروباوەڕ وعقیدەکت، ئامۆژگاریت دەکم ک زۆر خری
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پرتووک وکتب بنرخکانی زانا وداناکانی ئوممتی ئیسالم بیت وخۆت پچک بک بچکی زانست 

 ت کچبیر نوەشت لوە، ئبدەیت زانی ئیسالمی پرچی ناحرپوزانیاری وشارەزایی تاوەکو ب

ن هۆکاری بدەست هنانی ئامادەی کۆڕ وکۆبوونوەکانی زیکر وزانست بب، چونک ئو کۆڕ وکۆبونوا

  .ڕەزامندی خوای گورەن 

ئى خوشکی ئیماندارم تائستاش مژوو ژیانی ئو ئافرەت بڕز وداون پاک  :چرپی ششم 

وسربرزانمان بۆ دەگتوەک خۆ یان کرد ب قووربانی ل پناو ئاینی پیرۆزی ئیسالمدا با ئمش 

ۆڕاگراندا بۆین ک بوون بڕوناکی بۆ دوای خۆیان، ولمژودا بڕگای ئو ئافرەت سربرز وخ

کۆنیشدا وتوویانموو دونیا باسیان دەکات، له رز : دیارن ککی بروەردەیموو پپشت ه ل

 لی کو ئافرەتانک لکی بی بت، جا ئایا تۆ ئدی دەکریا بحکی باش وبوە ژنوباش

ۆمار کراوە، ئویش بوەی نوەیکی نوی ناوازە پروەردە بکیت، ک الپڕەکانی مژوودا ناویان ت

خۆشویستی ئاین وئوممتی ئیسالمیان تدا بونیت، گیانی فیداکاری وبرخوودانیان تدا زیندوو 

بت، ) صلى الله علی وسلم ( بکیتوە، نوەیک پروەردەکراوی قورئان وسوننتکانی پغمبر 

ئوە بزان هیچ هوڵ وکۆششک الی خودا وون نابت وب یارمتی خـوای بادەست خوشکی بڕزم  

 ُهى اللََّرَيَسوا َفُلَماْع ِلُقَو(   . برووبووم وئنجـــامی دەبت، هــروەک خوای گورە دەفــرموت

   .) وَنُنِمْؤُماْلَو ُهوُلُسَرَو ْمُكَلَمَع

 د: واتمی موحكه و خه به ئ وهئ خوا  ن، چونكه نجامی بده ئه وه آار وآرده توانن له رچی ده هه ب

  . وپغمبر وباوەڕداران کاروکردەوەکانتان دەبینن 

ئى خوشکی بڕزم بردەوامب لسر ئنجامدانی نوژە سوننتکان وبخشینی  : چرپی حوتم

بۆ بدەستھنانی بهشتکی ماڵ ودارایی ل پناو خوادا، بب بیکک لوانی کپشبک دەکن 

 :ی دەبت، خوای گورەش فرموویتیهتا هتایی ک پانتاییکی هندەی ئاسمانکان وزەو

   ).. ِضْرَأاْلَو اِءَمالسَّ ِضْرَعا َآَهُضْرَع ٍةنََّجَو ْمُكبَِّر ْنِم ٍةَرِفْغى َمَلوا ِإُقاِبَس(

خ: واتنانی لدەستھناو بپ ن لبک کشبروەردگار وبهپبووردەیی پك  هه ۆشبوون ولشت

 َكِلي َذِفَو( : بت ، هروەها فرموویتی وی ده آان وزه موو ئاسمانه ی هه ندازه ئه ی به آه پانتایه آه

   . ) وَنُساِفَنَتُماْل ِساَفَنَتَيْلَف
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 ک: واتشبران پک کشبورە با پندی خوای گشت وڕەزامهنانی بدەستھن بۆ ببک . ىئ

خوشکی بڕزم ساح فراوان وڕگاش درژە، توشوو کۆبکرەوە بتوشووی ئیمان ولخواترسان، 

وخۆت پچک بک ب چکی تاعت وگوایی پروەردگار تاوەکو لبهشتدا ببیت بهاودەم 

  ..و هتد  وهاونشینی فاتمی زەهرای سرداری ئافرەتان وئاسیی موزاحم ومریمی کچی عیمران

ئی خوشکی بڕزم، ئایا چیرۆکی دایکی صاحت بیستووە؟ ئو ئافرەتکی پیر  :چرپی هشتم

کات ک گورەیی وخر وپاداشتی بانگوازی بیست ل پناو پروەردگاردا، لگڵ منداکانیدا .. بوو

خوا .. ان ل ئیسالمبۆ ئامۆژگاری کردنی ئافرەتان وشارەزا کردنی.. ڕۆشتن بۆ گوندک لوگوندەکان

 ْنُكَتْلَو( کوان ئو ئافرەتانی کئیانوێ وەک ئوبن؟ خوای گورە دەفرمووت .. نموونی زیاد بکا

   ). ِرَكْنُماْل ِنَع َنْوَهْنَيَو وِفُرْعَماْلِب وَنُرُمْأَيَو ِرْيَخى اْلَلِإ وَنُعْدَي ٌةمَُّأ ْمُكْنِم

ئاینی پیرۆزی ئیسالم بکن، فرمان بکن بچاک  باکۆمک ل ئوە دەرچن وبانگواز بۆ:  واته

خراپن لبک دەغوق .  

ئایا تۆ ئبی بیکک لوان ک لپناو ڕەزامندی پروەردگارت خکی بانگ بکیت بۆالی 

   . ؛ چونک کاری خر هتا زوو بکرت باش  بكه ، دەی کوات لم ڕۆوە دەست پ؟ئاینکی

کی ئیماندارم، تا ئستاش زۆرن ئو ئافرەتانی کتامزرۆی ئوەن ئى خوش :چرپی نۆیم

یکک ئامۆژگارییان بکات ولخم وخفتیان کم بکاتوە، چونک ئوان پویستیان بیککی وەک 

تۆ هی دەتۆش بب بهاندەری خوشک نزیککانت بۆ گیاندنی ئاینی پیرۆزی ئیسالم ویارمتییان بدە 

وشتی جوان وپارزگاری کردن ل حجاب  هک لسر بردەوام بوونیان بدەست گرتن ب ڕوئامۆژگاریان ب

و بها برزەکانی ئیسالم، وەبب بسرمشقی چاک وڕزگار کردنیان خوای گورە یارمتیت بدا، ئو 

دی فوالله لئن یھ "بنوە بیر خۆت ک دەفرموت ) صلى الله علی وسلم ( فرمودەی پغمبرى خوا 

ر ل سردەستی تۆ خوای گورە  گه سوند بخوا ئه:  واته "بك الله رجال واحدا خیر لك من حمر النعم 

  .سك بدات لگل حوشترکی سوور باشترە ک لپناوی خوای گورەدا بیبخشی  هیدایتی آه

سرمشقی ئامۆژگاریت دەکم بخوندنوەی ژیانی ئو ک ژنانی کبوون ب : چرپی دەیم

ئو کۆم ئافرەت نموونی ڕەوشتی برز .. چاک خوازان ونموونی ناوازە لمژوی ئیسالمیدا 
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بڕاست ل ژیانی ئو ناوداراندا نموونی جوانی پند وئامۆژگاری زۆر هن ک ئافرەتانی ئم .. بوون

  .سردەمی خۆمان بیان کن ب سرمشقی خۆیان 

 فرستکی تردا هندک ل ژیانی ئو بۆ خودا صولحاوانتان بۆ باس خوای گورە یار بت ل

جوان   دەکین تاوەکو بزانین ئیسالم پویستی بچ ئافرەتک هی بۆ خزمت کردنی ڕبازه

  .وپیرۆزەکی

  

 


