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  وره خوای گه ڕ به كانی باوه م وسووده رهه به

 
ڵێك  كۆمه  وه یه كه شه ر سێ به هه به  وره خوای گه ڕ به باوه

جێ   موسڵمان به  كه  یه م وسوود وقازانج  هه رهه به

هێنێت  ستيان ده ده به  رز وپيرۆزه ما به م بنه جێكردنی ئه به

ریك  نهای بێ شه تاك وته) اهللا(  وره خوای گه ڕ به ویش باوه ئه

  رستن وناو وصيفاته تی ویه ردگاریه روه په  له  ڵه وبێ هاوه

 :یش  روبوومانه و سوود و قازانج وبه كانيدا، له جوانه

ری و  وه خته به  رز وپيرۆزه ما به م بنه به  كان نده به -١

ر  ك هه هێنن، نه ست ده ده ختی دونيا ودواڕۆژ به خۆشبه

ی  كه ڕه باوه  به  نده ری دونيا ودواڕۆژ به وه خته ڵكو به به  نده وه ئه

ی  گوێره به  ریه وه خته م به له  نده شی به ، به وره خوای گه به

ناو وصيفات و   ڕ به ردگاری وباوه روه په هتی ب یه كه ڕه باوه

 .نهایی  تاك وته كانی به تيه رستيه خواپه

ناو  ردگاریان وبه روه په  كان به نده ڕی به باوه -٢

  وره خوای گه ترین هۆكاری ترسن له وره كانی گه وصيفاته

كان  نده ی به وه ی ئه ندازه ئه ند وبه رچه ڵی كردنی، هه وگوێڕایه

  وره خوای گه ش له یه ندازه و ئه ناسن به ردگاریان ده روه زیاتر په

تی  ندایه شوێن به ترسن و زیاتر به ولێی ده  وه بنه نزیك ده
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گوناهـ وتاوان  زیاتریش له  ڕۆن وه كانيدا ده رستنه وپه

 .  وه ونه كه ردگاریان دوور ده روه رپێچی په وسه

ست  ده به رون ئارامی ی دڵ وده ڕه م باوه به  نده به -٣

ت  من و ئاسایش وهيدایه بێت وئه هێنێت وخاطراتی ڕام ده ده

یش  وره كات، خوای گه ر ده دونيا ودواڕۆژدا مسۆگه له

َ� بِِذۡ�رِ : (تی  رموویه فه
َ
� ِۗ َّ ُم  بِِذۡ�رِ � ُم �

م ّ  ُُم ِ  َ�َطۡمَ�ن
و َّ َا َنوم�  َِ ِّ �

ُم�بم  ّ  �لۡقم ِ ِ َطۡمَ�ن َّ بڕوایان   ی که وانه ئه:   اتهو }٢٨:الرعد { ) �

  ر به هه  یادی خوا ئاگادار بن که بێت به و دڵيان ئارام ده  هێناوه

 . بن کان ئارام ده یادی خوا دڵه

  نده ت به جر وپاداشتی قيامه ست هێنانی ئه ده به -٤

،  وه ڕه و باوه وڕاست ودروستی ئه  وره خوای گه  ڕ بوون به باوه به

كان  ده نه كانی به جێكردنی پێویستيه جێ بهجێهێنانی و به  به

  وه شتێكه هه به  چنه هێنن، ده ست ده ده پاداشتی دواڕۆژ به

كان  ی پانتایی وفراوانی ئاسمانه ندزه ئه ی به كه پانتای وفراوانيه

  كی وای تێدایه ت وخۆشييه دا نيعمه شتانه هه و به ، له ویيه و زه

گوێكانيشيان   و به  نيویانهیای كان نه چاوه به  كان  نده به

  ها له روه دڵياندا، هه  به  هاتووه یاڵيش نه خه به  و   یانبيستووه نه

یش  مانه موو ئه هه بێت، له خيش ڕزگاریان ده سزای دۆزه
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رفرازی  وسه  وره ندی خوای گه زامه ڕه   كه  یه وه تر ئه وره گه

ت  زه له رگيز لێی زویر نابێت، و هه  هێنێت كه ست ده ده به

بێ  ڕۆژ دوایيدا به دگاری له وره بينی ڕووی په گرێت به رده وه

ت  ڵاو موصيبه روزیان و به ره دا تووشی زه و ڕۆه ی ئيتر له وه ئه

 .ببێت 

  كه  یه) اهللا(  به  وره خوای گه ڕ به رباوه هه -٥

كات جێگای  و وایان لێ ده  وه كاته كان ڕاست ده وه كاروكرده

بێت كار  خوا نه ڕ به ر باوه گه ردگار، ئه روه هقبوڵ بن الی پ

  دواوه درێن به كان هچيان سوود وقازانجيان نابێت و ده وه وكرده

ر چی زۆر وجۆراوجۆریش  گه كانيان ئه نه خاوه  رناگيرێن له و وه

ۡر ( : تی  رموویه یش فه وره بن، خوای گه ِّ َ�َنّ ََۡ�فم ٰ�ََ بِٱۡ�ِ

ۥ  َّ َ�َقۡد َحبَِط َ�َ�ُمهم َّ �ۡلَ�ِٰ�ِ� َ� ِ� ��ِخَرةِ نِ } ٥:المائدة { ) َ�هم

 ی ئيسالمت ریعه ئيمان و شه  ڕ بێ به ی بێ باوه وه ئه:   واته

ڕۆژی   له  وه  وه شێته وه ڵده کانی هه وه بێگومان کرده  وه ئه

 (: رموێت  فه ها ده روه ، ههران نج بێبه ڕه  له  کێکه دوایی دا یه
َر َد 

َ
ّۡ أ ّٞ �َ�َن ۡؤِن َ� مم ا َ�هم َُ ا َسۡعَي َُ َ ٰنَِك َ�َن  �ِخَرةَ �ََسَ�ٰ ل ََ �و

م
ُم  ََُ َسۡعيم

�رٗ  ڕۆژی   سيش پاشه ركه هه:   واته }١٩: اإلسراء { )� ّنۡشكم
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مان كاتيشدا  هه وڵيشی بۆ بداو، له ست بێ و هه به المه

وڵ و كۆششی  هه، ی خوا كه رنامه به  خواو به بڕوادار بێت به

  ریش پاداشی له رامبه ند به چه و، به ی سوپاسه جێگه  نهما ئه

 . گرن رده ر وه سه

  وره خوای گه  به حيح و ڕاست ودروست ڕی صه باوه -٦

ق وڕاستی بێت  ندی هه پابه  ی كه كه نه خاوه كات له واده

وا لێ   نده ها به وره وێت، هه شوێنی بكه  وه له مه عيلم و عه وبه

ند  رگرتنی په بێت بۆ وه یی هه ئاماده  ميشه هه  كات كه ده

تی پاكی  فيتره  ڕه م باوه ئه  ر، وه سوود و كاریگه وئامۆژگاری به

ست  یش ده ميشه كات، وهه ت ده المه تی باش سه ۆڤ ونيهمر

كاری  له  وه وتنه و دووركه  كاری خێر وچاكه ری بكات له پێشخه

ئاداب و خو و   ستگرتن به ڵ ده گه كراو، له غه ده خراپ وقه

 .وشتی جوان وشيرین  ڕه

موو  هه له  ناگای بڕوادارانه په  وره خوای گه ڕ به باوه -٧

من وئاسایش  نگی وئه رو شۆڕ وترس و بيم و دڵته و شه  خراپه

بێت  ر ده هه  ند شتێكی تریش كه ڵێ وچه رپێچی وگوێڕایه وسه

كاتی  بێت، له ی هه ناگایه م په سێك ئه موو كه هه

ن و شوكر  به نای بۆ ده ویستی ودڵ خۆشی په خۆشه

  وره كانی خوای گه ته ن ونيعمه كه ر ده سه وسوپاسی خوای له

كاتی ناخۆشی  له  هێنن، وه كار ده ودا به ندی ئه زامه ڕه  له
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خوا بوون و ودڵ  ڕ به ن بۆ باوه به نا ده نگيدا په و دڵته  وخراپه

ست  ده جر وپاداشتی پێ به ن وئه كه وایی خۆیانی پێ ده نه

نگيدا  كاتی ترس و بيم ودڵته له  ردگاریان، وه روه هێنن الی په ده

  وه بێته ن ودڵيان پێی ئارام ده به ون دهخوا بو نا بۆ  بڕوا به په

ردگاریان  روه په  یان به كات و متمانه یان پێی زیاد ده كه ڕه وباوه

فق  وموه  وره ڵی خوای گه كاتی گوێڕایه له  بێت، وه زنتر ده مه

  ن و شعور به به دا هانای بۆ ده كاری خێر وچاكه بوونيان له

ر  سه ن، و پێ له كه ده  يرۆزهرز و پ به  و ذاته كانی ئه ته نيعمه

واو بكات،  یان بۆ ته تانه و نيعه ئه  وره خوای گه  گرن كه داده  وه ئه

  كه  وه پاڕێنه ن وئه كه بات لێ ده وامی و ثه رده و داوای به

ناو   وتنه كاتی كه له  رگرتنيان، وه ردگار موفقيان بكات بۆ وه روه په

ن  به خوا بوون ده بۆ بڕوا بهدیسان هانا   وه تاوان وگوناهێكيشه

ی  ڕ و خراپه شه ن خۆیان له ده وڵ ئه ن وهه كه ده  وبه وخێرا ته

موو هاتن و  هه  موو كاتێكيدا، له هه ڕدار له ن، باوه ڕزگار بكه

ی  وره نا بۆ خوای گه په  ميشه ناتێكيدا هه كه وسه  چوون وجوڵه

 .ن  به نها ده تاك و ته

  وره انی خوای گهك ناسينی ناو وصيفاته -٨

سپێنێت  چه كاندا ده دڵه له  پيرۆزه  و ذاته ویستی ئه خۆشه

ی  وره كانی خوای گه ناو صيفاته  كات، چونكه وپێویستی ده

روونی مرۆڤيش وا  واون وده ته  وه كه موو روویه هه ست له باڵاده
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ر  گه زڵی خۆش بووێت، جا ئه ماڵ وفه كه  كه  خولقاوه

وا  سپا ئه كاندا جێگير بوو وچه دڵه ویستی خودا له خۆشه

و  بن بۆی وئه ڵ ده یشی گوێڕایه كانی الشه ندامه م ئه رجه سه

ردگار  روه په  دی گه  ی خودا دێته یه وره گه  ته و حيكمه ئه  كاته

رستنی  په  له  ویش بریتيه ، ئه پێناودا خولقاندووه كانی له نده به

 .نهایی  ته تاك و ردگار به روه وپه  وره خوای گه

قين  هێزی یه  وره كانی خوای گه ناو صيفاته زانياری به-٩

  وره خوای گه  كات كه كان دروست ده نده الی به  وه ودڵنيای ئه

كانيدا و  بردنی كاروباری دروستكراوه ڕێوه به  له  نهایه تاك و ته

نا  ش ڕاستی پشت وپه مه ، ئه ڵێكی نييه ریك وهاوه هيچ شه

سپێنی  چه ده  وره خوای گه كول به وه ن و تهست خودا به به

شدا  مه كانی دین ودونيایدا، له ندیه وه رژه ستهێنانی به ده به له

لمێت،  سه كانی خودا ده نده وتنی به ركه رفرازی وسه سه

ویشی  ر ئه نای خودا بيت هه سێك پشت و په ركه ی هه وه به

 .  سه به

وعليم پێ   وره كانی خوای گه ژماردنی ناو صيفاته -١٠

موو  علومێك، جا هه موو مه هه به  صڵی عيلمه ما وئه بوونيان بنه

ون  یان دروستكراوی ئه  وره ذاتی خوای گه  كيش جگه زانياریه

ی بڕیاری داوه  وه به  ش یان زانياریه مه ون، ئه رمانی ئه یان فه

ی خوای  وه به  ، یان زانياریه رپێچی بكات ومرۆڤ ناتوانێت سه
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  كردنيان واته كردن ونه له  رپشكه ومرۆڤ سه  بڕیاری داوه  رهو گه

ی  رچاوه نێوانياندا، سه له  ری كردووه یه موخه  وره خوای گه

ن  وه كانيه جوانه  ناوه   له  كانيشی كه رمانه لق وفه خه

جۆرێك  كی به ستيه وه په  وه و ناوانه ستن به یوه ردووكيان په هه

كانی  سێك توانی ناو و صيفاته ركه ، جا هه وه لێك جودا نابنه  كه

كان  م زانسته رجه تی سه توانيوویه  وه بژمێرێت ئه  وره خوای گه

 .  حاڵه ش كارێكی مه مه بژمێریت، ئه

  وره خوای گه وله  شه م به كۆتایی ئه  ش هاتينه جۆره  مه به

كانی خۆی  جوانه  ناو وصيفاته وشتمان به خو  و ڕه  داواكارین كه

 ...  وه ڕازێنێتهب

 


