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 كانی واره ونهم و ش رھه ران و به مبه پغه  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

. 

 ران كن ؟ مبه پغه   

یبژاردوون بۆ  ھه  وره خوای گه  ن كه سانه و كه كان ئه ره مبه پغه  

كانیدا،  نده نوان خۆی و به ك بن لهندگیر ی ھۆكار و ناوه وه ئه

یاندوون  پی ڕاگه  ی كه وه یاندنی ئه پناو گه ویش له ئه

رشانیان  كانی سه رمان و واجبه حی و فه ت و وه ریعه شه له

بوو، ) نوح (ریش  مبه م پغه كه ، یه وره خوای گه  ر به رامبه به

، خوای   بووهری ئیسالم  مبه پغه) محمد(ریش  مبه كۆتا پغه وه

نِْذْر  ▬ :تی  رموویه فه  وه یه م باره له  وره گه
َ
ْن �

َ
رَْسلَْنا نُوًحا إَِ�ٰ قَوِْمهِ أ

َ
إِنّا أ

ِ�ٌم 
َ
�َِيُهْم َعَذاٌب أ

ْ
ْن يَأ

َ
 )نووح(  ڕاستی ئمه  به: واتا  )0F١( ♂قَْوَمَك ِمْن َ�بِْل أ

و  ت بترسنه كه ھۆزه: رمانمان پدا فهو  ی، كه الی ھۆزه  مان نارده

                                                           
 . ١: سورة النوح اآلية ) ١(
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ری  نه یه كی ئش پگه ی سزایه وه پش ئه،  وه ھۆشیاریان بكه

 . وه نهردگاریا روه ن په الیه ختیان بۆبت له سه

ٓ  ﴿ :تی  رموویه ھا فه روه ھه  وه بَا
َ
ٌد � َّ َ ُُ َن  ََ َحدٖ  ّما 

َ
 ّمِن رَِّجالُِ�مۡ  أ

ِ وََخاَ�َم ٱِ�ن رُّسوَل َوَ�ٰ  باوكی ھیچ  محمد : واتا  )1F٢(  ﴾َنۗ  َّۧبِّ�ِ ٱَّ

رام بت  تا حه تان ھه سی دیكه كه  و نه ید زه  ، نه پیاوكتان نییه

كچ   بكات، چونكه ماره -قدانی پاش ته -كوڕكراوی خۆی  ژنی به

  كچ وكوڕی، بۆیه  سیتر نابته وان كه و ب له ،و ئاشكران وكوڕی ئه

و   ری خوایه یامبه و په و ئهك به، بكات  ید ماره ی زه كه توان ژنه ده

  رانی پھاتووه یامبه ی په ، كۆتایی زنجیره رانه یامبه مینی په دواھه

. 

ك  مرۆڤ بوون وه) المی خوایان ل بت سه(ران  مبه پغه

خوای   كه  بووه جیاوازیان ھه  نھا ھنده كانی تر، ته موو مرۆڤه ھه

نَا  ▬ :تی  وویهرم ك فه حی و نیگای بۆ كردوون، وه وه  وره گه
َ
ا � ََ َّ ِ قُْل إ

                                                           
 .٤٠ اآلية: ألحزابسورة ا (٢)
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ا إَِ�ُٰهُ�ْم إَِ�ٌٰه َواِحدٌ  ََ َّ ٰ إَِ�ّ �َ َٰ ٌ ِملْلُُ�ْم يُو ٌَ َ � ♂ )2Fغه ئه: واتا  )٣ر  مبه ی پ 

یان بنیابن که: پکم وه شه ر به من ھه  دوه رک ئ  ،

  کرت که حی ونیگام بۆ ده من وه)  یه وه نھا ئه ته  که جیاوازیه(

 .  نھایه کی تاک و ته خوایه  ان خوای ئوهبگوم

ت  عیباده  ھیچ جۆره  ك دروست نییه یه ھیچ شوه به  وه

و داوای شت   وه ك پاڕانه ران بكرت، وه مبه رستنك بۆ پغه وپه

ذریان بۆ بكرت و  نه  ك چۆن دروست نییه روه لكردنیان، ھه

  وه یه ارهم ب ش له وره ر ببرت، خوای گه یان بۆ سه ئاژه

ٓ  ﴿ :تی  رموویه فه َّ مۡ  قُل 
َ
َفۡ أ َِ ََفۡ لُِك  َّ َما َشآ عٗ ِ�  ِ ا إ ا ًَ  ََ ۚ ٱَء ا َو ُ ُكنُت  َولَوۡ  َّ

عۡ 
َ
ِ�َ ۡ�ِ �َۡ ٱُت ِمَن َ�ۡ َتكۡ سۡ َب َ� َغيۡ لۡ ٱلَُم أ َّ وٓ ٱ َوَما َم َّ ۠  إِنۡ  ُءۚ ل نَا

َ
َّ نَِذيرٞ  � ِ  �ٖ لَِّقوۡ  َو�َِش�ٞ  إ

من ناتوانم ھیچ   که: پیان ب  ی محمد ئه: واتا  )3F٤( ﴾ ١ِمُنوَن يُؤۡ 

ر ویستی خوای  گه مه ،نم یه خۆم بگه رک به ره قازانج یان زه

ی  چاکه  وه ئه  کانم بزانیایه یب و شاراوه ر غه گه ربت، خۆ ئه سه له

بوو، من  ده کیشم تووش نه بۆخۆم و ھیچ ناخۆشیه  وه کرده زۆرم کۆده

                                                           
 . ٦:  اآليةسورة فصلت ) ٣(

 .١٨٧اآلية : سورة األبراف (٤)
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ریشم  ده و مژده) کان بۆ یاخیه(رک  نیا ترسنه نیم تهھیچ شتک 

 . ھنن ڕ ده باوه  سانک که بۆ که

 :یخوازت  ده) المی خوایان ل بت سه(ران  مبه پغه  ڕ به ی باوه وه ئه

چوار شت ) المی خوایان ل بت سه(ران  مبه پغه  ڕ به باوه

 :   خوازت ده

  وه وره نی خوای گه الیه  هق وڕاستن ول كانیان ھه یامه په) ١

،  رانه مبه و پغه كك له یه  ڕ بت به سك بباوه ركه نرراون، ھه

كان  ران، گاوره مبه م پغه رجه سه به  ڕ بووه با بزانت بباوه  وه ئه

وشون  ری ئیسالم محمد  مبه پغه  ھنا به ڕیان نه كاتك باوه

  نت كه یه گه ده  وه خۆیدا ئه هخۆی ل  وه وتن، ئه كه ی نه كه یامه په

ر  گه ئه  ، چونكه وه ته درۆ خستوه یان به ریم  عیسی كوڕی مه

ی عیسی  وه ر ئه به وتن، له كه ده شون محمد   ڕاستیان بكردایه

 غه موژدهكان دابوو  گاوره  ری ئیسالمی به مبه ی ھاتنی پ. 

ك محمد و  ، وهزانین ی ناویان ده رانه مبه و پغه ڕ به باوه) ٢

ی  رانه مبه و پغه م ئه رجه ئیبراھیم و عیسی و موسی و نوح و سه

یان بیست وپنج  ژماره  ، كه قورئاندا ناویان ھاتووه له  كه
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  شیان نه وانه كی گشتی به یه شوه  ڕیش به باوه  رن، وه مبه پغه

 .  ھاتووه ناویان نه

و   وایان پداوه ی ھه انهو شت ڕاست زانینیان له ڕ بوون و به باوه) ٣

 .  وه ته گاویانه

و   وره ی خوای گه ره مبه و پغه تی ئه ریعه شه  كاركردن به) ٤

  ـــه، كه ویش محمد  بۆالمان، ئه  ی كردووه وانه ردگار ڕه روه په

 .  رانه مبه می پغه كۆتا و خاته

 )  :خوایان ل بتالمی  سه(ران  مبه پغه  ڕ به واری باوه م و شونه رھه به

  وره بانی خوای گه ت ومیھره حمه ڕه  زا بوون له یشتن وشاره تگه) ١

ل و ھۆزك  موو گه ی بۆ ھه وه كانی، به نده به  ر به رامبه به

ر  ریان بت بۆ سه ی ڕنیشانده وه ركی بۆ ناردوون، بۆ ئه مبه پغه

و  ، به وره گهرستنی خوای  تی وپه ندایه تی به ڕگای ڕاست، و چۆنیه

 .  ردگار دیاری كردووه روه په  ی كه یه شوه

  ته م نیعمه ر ئه سه كردن له  وره شوكر و سوپاسی خوای گه) ٢

 .كانی  نده به  تی به خشیویه به  ی كه یه وره گه
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و ) المی خوایان ل بت سه(ران  مبه م پغه رجه خۆشویستنی سه) ٣

الم و  سه  ، وه ی خوا دیاری كردووه و سنووره ڕاگرتنیان له  وره گه  به

 . كاتی ناوھنانیان ریان له سه وات دان له صه

ڵ  گه ، و له مان بكه گه بانی خۆت له حم و میھره ڕه  به  وره خوای گه

تی محمد  فاعه ر شه به  ، وبمانخه شرمان بكه راندا حه مبه پغه

 .المصطفی 

 


