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 نیكا واره م و شونه رھه ر وبه ده قه  ڕ به باوه
الم  ت وسه درود و صه  بان، وه ومیھره  وره سوپاس بۆ خوای گه

 .تایه تا ھه رانی ھه یت ویار ویاوه ر محمد المصطفی وئال وبه سه له

ڕ،  ماكانی ئیمان و باوه بنه  له  مه شه مای شه ر بنه ده قه  ڕ به باوه   

، و  ی بووه وه به  زانایه  وره خوای گه  كه  یه وه ست لی ئه به مه  كه

حواڵ و ڕزق و ڕۆزی و  حاڵ و ئه  به  زانایه  بت، وه شی ده وه به

و  الی ئه  ھیچ شتك نییه كانی، وه نده ی به وه ل و كاروكرده جه ئه

گیری  ندازه قدیر و ئه ته  وره ی خوای گه وه ڕ به باوه  بت، وه  شاراوه

ب عیلم  ك بهھیچ شت ، وه كانی خۆی نووسیوه موو دروستكراوه ھه

 .و ڕوو نادات  وئاگاداری ونووسین و ویستی ئه

 : )0F١(خوازت  ند شتك ده ر چه ده قه  ڕ به باوه

موو  وورد و درشتی ھه به  زانایایه  وره ی خوای گه وه ڕ به باوه :ك  یه

  دیسان زانایه  بت،  وه چیش ده  ، وه تی چی بووه شتك، زانیویه

                                                           
 .ول اإليمان، للشيخ ممد بن صالح العثيم�شح مص(١) 
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  ببوایه  ر بھاتایه گه شی ئه وه تی ئه چۆنیه  به  ، وه بووه نه  ی كه وه به

. 

(   له  وره ی وتمان خوای گه و شتانه موو ئه ھه  ی كه وه ڕ به باوه :دوو 

 .دا نووسیونی ) لوح المحفوظ 

لَمۡ  ﴿: تی  رموویه فه  وه یه م  باره له  وره خوای گه
َ
َّ  لَمۡ َ�عۡ  � َ

َ َ�عۡ ٱَ لَُم َما َّ

ٓ ٱِ�  َما َّ  ٱوَ ءِ ل
َ
ٰ  ِض� �ۡ� �َ َّ ِ ٰ  ٍب� لَِك ِ� كَِ�ٰ ِ �َ َّ ِ �ٞ ٱلَِك َ�َ ِ َِ َ � ِ َّ ﴾ )1Fر   گه مه: واتا  )٢

  وییدایه ئاسمان و زه رچی له ھه  كه! ی مرۆڤی ژیر ئه  تزانیوه تۆ نه

و  موو ئه ڕاستی ھه  به  چونكه ؟ یزان تی و ده خوا ئاگای لیه كه

  ل زایه ھیچی و  دا تۆمار كراوه )وظلوح المحف( ڕوای په  له  شتانه

 .  ش بۆ خوا زۆر ئاسانه وكاره بگومان ئه، نابت

 :تی  رموویه فه ر  مبه پغه  ، كه تی كردووه ئیمامی موسلیم ڕیوایه

َف َسنَ « 
ْ
ل
َ
ََ ِبَْمِسَ� م ْر

َ
ِِ َواَ َمَوا ْلََ  السم َْ ْن 

َ
ََئقِِ  َبدَْ  م

ْ
َ َدَقاِديَر اَ  )2F٣( » ٍة َكتََ� ا م

دروستكردنی   زار ساڵ له نجا ھه پش په  وره خوای گه: واتا 

                                                           
 .٧٠اآلية : سور  الج (٢)

 ).٢٦٥٣(روام مسلي   كتا  القدر ، با  جاا  ددم وموس بليهما السئم (٣) 
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م  رجه ندازگیری سه قدیر و ئه وی ته زه كان و  ئاسمانه

 .  كانی نووسیووه دروستكراوه

 ن  ن، ڕوو ناده ده ی ڕوو ده و شتانه م ئه رجه سه  ی كه وه ڕ به باوه :س

  و شتانه بت، جا چی ئه نه  وره تی خوای گه شیئه وویست و مه به

بت،  ھه  وه عاالی خۆیه ق ته ی ذاتی ھه وه كار وكرده  ندیان به یوه په

بت، خوای  ھه  وه كانه نده ی به وه كار وكرده   ندیان به یوه یان په

َُّك َ�ۡ  ﴿ :تی  رموویه ش فه وره گه ََ ٓ َو ۗ ُء َو�َخۡ لُُق َما �ََشا َُ ر  ھه: واتا   )3F٤( ﴾ َتا

ی  كات و ھه كی بوت دروستی ده ر چیه ھه  ردگاری تۆیه روه په

ِي يَُصّوَُُِ�مۡ ٱُهَو  ﴿ :تی  رموویه ھا فه روه ھه، بژرت ده  ٱِ�  َّ
َ
َف َحاِم َكيۡ َۡ ۡ�

ی  خشه وت نه بیه یچۆن  اتکهذ  و خوایه ئه: واتا  )4F٥(﴾  ُءۚ �ََشآ 

رستراوکی  ت، ھیچ پهکش کاندا ده مندادانه  ڕووخسارتان له

ست و دانا و  باده  اتهذو  ئه ، و خوایه له  جگه  ڕاست نییهق و  ھه به

 .  جیه کاربه

                                                           
 .٦٨اآلية : سور  القصص (٤)
 .٦اآلية : سور  دل بمران (٥)
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مووی  ر ھه ردووندا ھه گه له  یه ی ھه وه ی، ئه وه ڕ به باوه :چوار 

ك  یه ردیله رچی گه ھه  ، وه  خلوقی خودایه دروستكراو و مه

  تی، وه ریه دیھنه به  ورره ، خوای گه یه ویدا ھه كان و زه ئاسمانه له

ر و  دیھنه تی، ھیچ به ناتیه كه و سه  ری جوه دیھنه به

رك  سوڕنه ردگار وھه روه و، ھیچ په ئه  له  جگه  رك نییه دروستكه

 :تی  رموویه فه  وه شه یه م باره و، له ئه  له  دا جگه م دونیایه له  نییه

ُ َ�ٰ ٱ ﴿ َّ ۡ�َ ِ
ٰ  ءٖ� لُِق ُ�ّ ِ َ�ۡ  وَُهَو َ�َ

ری  دیھنه خوا به: ÍÙÈż  )5F٦(  ﴾ َو�ِيلٞ  ءٖ ُ�ّ

ھا  روه ھه ، موو شتکه ری ھه ویش پارزه ر ئه ھه  وه  موو شتکه ھه

ُ َخلََقُ�مۡ ٱوَ  ﴿  :تی  رموویه فه ََ َوَما َ�عۡ  َّ م خۆتان و  ھه: واتا  )6F٧( ﴾َملُو

رد، خوا  دارو به  لهن  كه دروستیان ده ی و بتانه م ئه ھه

ر  گه ، ئه ھایه تداركی وه سه ده  و خوایه ئه: ا دیھناون، وات به

ن و، ھزو تواناتان  ھیچ شت بكه  وێ ناھ ئوه بیه

 .  وه سنته لده

 :ر  ده قه  ڕ به واری باوه م وشونه رھه به

                                                           
 ٦٢اآلية : سور  الزمر (٦)
 .٩٦اآلية : سور  الصافاِ (٧)
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و  ی ئهر به ڵ گرتنه  گه ، له)ذاتی الله (   خوا به ستن به پشت به) ١

ك نابت  یه شوه ڕگای پداوون، به  وره ی خوای گه ھۆكارانه

كو  ر، به به  یگرنه ده  ستن كه ببه  وه و ھۆكارانه كان پشت به نده به

موو شتك  ھه  ستن، چونكه ببه  وره خوای گه نھا پشت به ته

 .دات  ری خوا ڕوو ده ده قه به

و  له  ر سوڕمان نییه ی سهجگا  وه الیانه به  وه كان ئه نده به) ٢

دی  ھاتنه  چونكه. دی بۆیان  دته  ی كه ئاوات وخۆزگانه

ویش  كانی، ئه نده بۆ به  یه وره تكی خوای گه وتنیان نیعمه ستكه وده

 .وتن  ركه ھۆكاری خر و سه ، له ری كردووه ده ی قه وه به

ی ڕوو  وه ر ئه رامبه به  روونی له بوونی ده  دڵ ئارامی و ئاسووده) ٣

ی خوا ھیچ  قینه ی ڕاسته نده ، به وره ری خوای گه ده قه دات له ده

ستی  ده ی له و شتانه ت نابت له فه م وخه ڕاوك وخه تووشی ده

  بت، چونكه ی تووشیان ده تیانه حه و ناخۆشی وناڕه چوون، یان له

 .دات  ڕوو ده  وره ری خوای گه ده قه  موو شتك به ھه

 


