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  ی که و وتانه تی نوژکردن و ڕۆژوو گرتن له چۆنیه
 وڕۆژیان جیاوازن شه

نافیام کرد  نده سکه وتانی ئه  کك له ردانی یه ی سه وه پاش ئه
جی وتانی  مسومانانی نیشته  ستم کرد زۆرك له ھه
  که) ندا رویج و،فنله سویدو،نه(ك ڕۆژ ئاوا وه  نافیا  له نده سکه ئه
کانی درژ،  وه زستانیشدا شه و له کانی درژه ھاویندا ڕۆژه له

گشتی و ڕۆژووی مانگی  کانیاندا به کاتی نوژه له  سانه
  ت به باره سه  وه بنه توشی گرفت ده  تی، تایبه زاندا به مه ڕه

  ربۆیه ، ھه وه بنه تی ڕۆژوو گرتنیان و،توشی ڕاجیای ده چۆنیه
  وه یه و باره رعی له کی شه یه وه وا توژینه پویستم زانی که به

ن ، تا چیتر مسومانانی کوورد زوبان خۆیا وه مه بو بکه
  کانیان، وه گرتنی ڕۆژووه ت به باره راجیایی، سه  بپارزن له

و  وه رعه ی شه ڕوانگه ین له ده وڵ ده ھه  وره پشتیوانی خوای گه به
شتنی زانایانی پشین،  تگه ت به کانی قورئان و سوننه گه به به
 . ڕوو إن شاء الله  ینه کان بخه گه به

: تی رموویه قورئانی پیرۆزدا فه  له  وره ك خوای گه روه ھه  دیاره

ّ َنثٍَ  ▬ ُِ رل ْن وْياساْ  ْن ل  ِْ
ل
َ ب بي اَا ْ  َذا ال س َْ َل  َْ   َۚليَ

ً
ال ََ ٍء َج َ َشل ََ رل

َ
لَااِن � س ْ

ل
 ♂َلَنَن بِ

دا  م قورئانه له  خوا بگومان ئمه  سوند به:  واته. ]٥٤/ الکھف[
ندو  تا په(کی  بۆ خه  وه ته کمان ھناوه یه نموونه  موو جۆره ھه  له
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موو شتك  ھه  کاتکدا ئینسان له  له) ربگرن ئامۆژگاری ل وه
 . وه کۆته شت ده  کات و له ده  له زیاتر موجاده

وا بگومان  دات که ی زۆرمان پیشان ده گه به  پیرۆزه  ته م ئایه ئه
  وه م ئه ، به کی تدا باس کراوه یه موو نمونه قورئاندا ھه له
کان  ر باسه سه زۆر له  که  کانه زانینی مرۆڤه زایی و نه شاره نه
  ته بابه  تی له تایبه ن و ، به که ده  له ڕۆن و موجاده ده

 !.ن  ده قیان فتوا ده پی بۆچونی ئه کاندا به فیقھیه

،   وره خوای گه ی که وه بت دنیابین له ده  وا بوئمه که
  رت نییه م شه باس کردوین، بهموو شتکی بۆ قورئاندا ھه له

تکدا  دوای بابه به  ، که  وه خونینه کاتك خۆمان قورئان ده
و  له  ککه یه  مه ،ئه!کرابت ، ئیتر باس نه وه وین و نایدۆزینه

مان  وه ڕانه ب گه به  که  رۆکی مسومانانی گرتوه به  ی که کشانه
فسیری قورئان ،یان  زایانی بواری ته بۆ الی زانایان و شاره

ین، یان  ده رع، خۆمان بیار ده کانی تری شه م باسه رجه سه
ڵ  گه له  وین که که ده  ندانه زو مه کی ئاسانی ئاره شون فتوایه

ی  سه وکه ئه  دیاره ، که وه ك بگرته کانی خۆماندا یه ندیه وه رژه به
ناو   هوت که وت ده ك بکه فسی شون فتوایه واو نه ر ھه سه له

  ته بابه باسکی خیالفیدا له  بت له کو ده ، به وه گژاوه
و  وه رگیرت و بیخونینه ردوو ڕای جیاوازوه کان ، ھه فیقھیه

یری ڕاکان  سه  وه رعه ی شه ڕوانگه نگاندنیان بۆبکرت له سه ھه
وا  ئه  وه ته کیتاب و سونه  رکامیان نزیك بوو له کرت و ھه ده
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ج   دا بیار بدرت له ته و بابه زا له انی شارهڕی زانای له
ری  قمان گونجا وه ڵ ئه گه وی له ك ئه دا نه جکردنی فتواکه به

 !. وه ینه تی که بوو ڕه وانه وی پچه گرین و ئه

تی نوژ کردن و  ر باسی چۆنیه سه  دینه  دواوه به  لره
 : و وتانه ڕۆژووگرتن له

وا نوژکردن و ڕۆژوو گرتن  انین کهو بز بت ئه تا ده ره سه
ندین  چه ك له ، وه رعی خوادا ، کاتیان بۆ دیاری کراوه شه له

 . یان بۆکراوه دا ئاماژه رمووده ت و فه ئایه

 :نوژکردن ت به باره سه: م که یه

ِْ بويس لْ  ▬: رمووت فه ده  وره خوای گه َا
ََ  

َ
ْ  ىَْ مل وِوْا بوشس َالَو ْلِ اْصل بومس

َ
�

ِهوًدبلَ  ْر َكَن َمشل ْل َة
ل
ْر ىْنس اِرل َن بي ْل َة

ل
ی  ئه: واته. ]٧٨/اإلسراء[ ♂اِرل َن بي

نجام  نوژ ئه: ی ئیماندار ، ئه)وسلم  علیه  صلی الله(ر  مبه پغه
بۆ   یه ئاماژه(ھت  ج ده ی ئاسمان به کاتك خۆر نیوه  بده

غریب و  مه(ویشدا نوژی  تاریکی شه  له) سر ڕۆو عه نوژی نیوه
زۆر قورئانی تدا   که(یانیانیش  ، نوژی به نجام بده ئه) عیشا

ڕاستی قورئان خوندنی نوژی  به)  که رامۆشی مه خونرت فه ده
 ). وه کانیشه ن فریشته الیه  له(بینرت  یانی ده به
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َالوَ .…▬ :رمووت فه ده  وره شونکی تردا خوای گه یان له ىْنس بومس

اِوتًاَكنَ ل َعَ  ْنْاَ� ْكتَابًا َمول لِمؤل ڕاستی نوژ  به:  واته. ]١٠٣/النساء[ ♂ بو

نجام  ب ئه کاتی دیاریکراودا ده له  رزه ر ئیمانداران فه سه له
 .بدرت

وا کاتی پنج  که  وه بته بۆمان ڕون ده  وه ته م دوو ئایه له
کراون بۆ خۆی دیاری   وره ن خوای گه الیه کانی نوژ له رزه فه
تاریکی و بۆ  و سیانیشیان له ڕوناکیدایه  وا دوو نوژیان له که

ی خۆیان  ندانه زو مه ئاره  مسومانان به له  سك نییه ھیچ که
و  پی ئه بت به ن و، ده ج بکه کانی خوا جبه رمانه فه

قورئان و  له  بۆیان دیاری کراوه  بۆن که  ڕوه به  ڕنماییانه
 !.تدا سوننه

  صلی الله(ری خواشدا مبه کانی پغه حیحه صه  رمووده فه له  وه
کاتی  کان له بت نوژه ده ی که وه به  کراوه  ئاماژه) وسلم  علیه

و  ووته شی به رمایشته م فه ئه  نجام بدرن ، دیاره خۆیاندا ئه
ڕیزی داو زانایانی کۆن  نی به ڵ ھاوه گه له  نجامداوه وه ئه کرده

بت  ن و ده ده نجام ده کانیان ئه نوژه  یه شوه و و نوش ، به
 .بین  یه و ڕگه ر ئه سه ش له ئمه

 :ڕۆژووگرتن ت به باره سه: م دووه
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ڕۆژوو  به  ی که سه وکه بت ئه ڕۆژووگرتنیش ده  ت به باره سه  وه
تاکاتی خۆر ئاوابوون ، خۆیان   وه یانه ی به سپده ر له بت ھه ده

رمانی خوای  ش فه مه ، ئه  وه دن و خواردنهخوار له  وه بگرنه

�ل َِض ▬: رمووت فه ده که  یه وره گه
َ ل
َ لِط بأل

ل
صل بل ُِ َ يَ ََ س يَتَ�َ�س َ ِوب  ُل وب َلب

ِ
َلِ 

 بويس لْ  
َ
وب بوّم َاَي ىَْ تْم 

َ
ْر ِ صس � ْل َة

ل
وَْد ْن ل بي ِل

َ ل
َ لْط بأل

ل
:  واته. ]١٨٧/البقرة[ ♂ْن ل بل

الی  نهٍو، بچ وه وگار بخۆن و بخۆنه رژایی شهد سا به ده
یان  وبه مه ودای سپیایی ده ھه  وكاته تا ئه كانتان ،ھه خزانه

وێ و  كه رده ده  وه ته رۆژھه و له شی شه ودای ره نو ھه له
 . وه بته جیائه

یانویست رۆژوو بگرن  ی وا ئه وانه ئه:  ئه) بوخاریی(ئیمامی 
ست و، تاكی  به ده  وه قاچكیانه  سپی یان بهكی  زوویه ده  تاه

یان لك  وانه ، ئیتر تا ئه وه ی تریانه كه قاچه  شیش به ره
وسا  گرت، ئه ئه نه خواردن ھه ستییان له ده  وه ته كردایه جیانه

صلی (ر  مبه ھاتوو، پغه  ته و ئایه ئه  م كاره ی ئه وه بۆروونكردنه
ی  وداو رشته ست ھه به مه:  ندن كهیا تی گه) وسلم  علیه  الله
 .ش زووی سپیی وره ك ده نه،  وو رۆژه شه

مك  و که ته شی خۆرھه ی الی به وه ڕوناك بونه  ست له به مه  که
و  دیاره  ستره شی خۆرئاوا ئه به ھشتا له و که وه بته ڕوناك ده

و  کرت ئه یانی ده نوژی به  ویش کاتك که ، ئه  تاریکه
 .اعلم  بینرت، والله ده  ی تاریکایی و ڕوناکیه وه نهجیابو
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ر وتك  گه وا ئه که  وه بته مان بۆ ڕون ده وه ئه  وه جا لره
میش  عاتکی که ند سه چه ر به گه ئه  وه وڕۆژی لك جیاببته شه

ڕۆژوو  ر به ندك درژیش بت ھه ی چه که بت ڕۆژگاره بت ، ده
 !.بین تیایدا

پشتیوانی  به  وه ند خاکه ڕی چه له  وه ی خواره یه م شیوه به
 : وه ینه که کان ڕون ده تی ڕۆژووگرتنه چۆنیه  وره خوای گه

  

ئاخر چۆن شتی : سك پرسیار بکات و بت ر که گه ئه. ١
ڕۆژوو  به  موو کاته و ھه ؟ئه یه ی ھه و توانایه بت ک ئه واده

ین  ش ده ئمه وا خۆش بت، ئه سك نه بت؟ ، یان که
ی  که توانت ڕۆژووه ده  سه وکه ،ئه  وره پشتیوانی خوای گه به
پی  به!  وه ی بگرته که کاتکی تری سادا ڕۆژووه گرت و له نه
قورئانی  له  وره تا خوای گه وه ت، ئه کانی قورئان و سوننه گه به

َر …▬: رموت  فه پیرۆزدا ده هل صل بوشس ُِ ََ ْنال ُِ َلَن ل َكَن َاَم ل َشْه فَيل َِممل

 
ل
ِص بي ُِ ِ بْ

َس َِ ب َر يِْر� ََ
ِ
يساٍي �

َ
وم ْن ل ي َس َةٍر فَْع َِ لل َعَ 

َ
ا � ًَ َ َمْر� ِعسل

ل
ِص بي ُِ  بْ

َِ  يِْر�
َ
َ َلال رِسل

وَ  َس ْع
ل
ْميِوب بي ِكل ِْ شتان  سه وكه ئینجا ئه:  واته]١٨٥/البقرة[ ♂…َل

شی  كه و، رۆژووه ربواره و ره فه سه ، یا له باره ش به خۆش و له نه
  وه زا بگرته قه ند رۆژكی تر به دا، چه رۆژانی دیكه  ب له ده

نجامدانی  ئه وێ و له ی ده یی و كارئاسانی ئوه خوا ئاسووده
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وێ  یه تیی وده حه نگیی و ناڕه ته  ونه وێ بكه كاندا، نایه رزه فه
 .ن واوبكه ته  وماوه ئاسانی رۆژووی ئه به

َعَها▬: رمووت فه ونکی تردا دهش یان له  ِل  ِل
س
ًاا ىْال

ََةل  ِ َس يِّ  ب َُ  يِ
َ
 ♂ال

ی دڵ و  ره ته یاڵ وخه خه  خوا له  نده رچه ھه:  واته ]٢٨٦/البقرة[
.. ’روو  ریخاو بیخاته یان ده‘  وه ، بیشارته  وه پرسته روون، ده ده
رك  كلیف و ئه ته -توانا ر له ده به –یشدا  وه ڵ ئه گه  م له به

شونکی تردا   ھا له روه ھه سك ، وه رشانی ھیچ كه سه  ناخاته

َرٍج ▬: رمووت  فه ده ََ صل ْ  بّليْ  ْن ل  ُِ  ♂َلَنا َجَعَ  َعيَ ل

شتكی   شدا، ھیچ جۆره م دینه له  شیاوی باسه: واته]٧٨/الحج[
نن توا نه  ، تا ئوهرشانتان سه  خستۆته واو قورسی نه ناڕه

  داوه رتانا نه سه بیاری ھیچ شتكی به:  ن، واته نجامی بده ئه
كو  كو وه به  نده وه ر ئه ھه  بت، نه توانای خۆتاندا نه  له كه

بِْعثلِ  بالا ة ا «: رموێ فه ده) وسلم  علیه  صلی الله(ر  مبه پغه

َحْا  مل   دایهكی ت موو كار ئاسانییه ھه  و ئایینه ی ئه رنامه به »بواس

 ). تی کردووه د، ڕیوایه حمه ئیمام ئه(

مان بۆ دووپات  وه ئه  وه پیرۆزانه  رمووده ت و فه م ئایه له
موو پرسیارکی  می ھه وه  پیرۆزه  م ئاینه ، ئهوا که  وه بته ده

وتوانی و  ر شانی شونکه سه  و قورسایش ناخاته تدایه
م  رجه ج کردنی سه جبه ئاسانکاری  بۆ کردوون له

بوو، ئیتر  ر تاککی مسومان توانای نه ھه  کاندا، وه ته عیباده



 

10 

وا  یی ، ئه خۆشی بت یان ھیالك بون و الوازیی الشه ر نه به له
م  سادا،به گرت بۆ کاتکی تر له ی ھه که توانت ڕۆژووه ده
ی  وکاته پی ئه کاتی خۆیدا بکات، به کانی له بت نوژه ده
  ، وه  وه بته و ڕۆژی لك جیا ده م شه و، ماده  وهدیاری کرا که
 . ش زاناتره وره کاتکی تر،خوای گه  خاته کانی ده نھا ڕۆژووه ته

ك  یه ناوچه  وتینه ر که گه ئه  ی باشه پرسن ئه کی تر ده کۆمه. ٢
ك  ، وه وه کرایه ده و ڕۆی لك جیا نه ك شه یه ھیچ شوه وا به که
 ش مانگ ڕۆژن؟ و شه وه ش مانگ شه شه  ی که و ناوچانه ئه

دا  وا لره که  وره پشتیوانی خوای گه به: ین شیان ده مه بۆ ئه
ری  مبه ی پغه که پیرۆزه  رمووده ر فه بۆ سه  وه ڕینه گه ده

  جال که ھاتنی ده  ت به باره سه) وسلم  علیه  صلی الله(خوا
وی داو  ر زه سه له جالیان لکرد ی ده وه نی پرسیاری مانه ھاوه

ِمَعٍا ، «  :رمووی ویش فه ئه ِْ يم َك ٍر ، َلَ�ول يم َكَشهل يم َكَااٍَا ، َلَ�ول ًنا ، يَول َ ِعوَن يَول رل
َ
�

صل  ُِ يساْن
َ
ُْ َكَ يساْن

َ
ارِْر ي َِ ُْ : اِيلاَا . َل ْة اَا ْا  ُل تَ

َ
ي َكَااٍَا � ْ

س
ِي بَ َول

ل
ْ ، فََ وَْا بَ َس وَ� ب ِِ يَا َر

رِ : ٍي ؟ اَاَ� َصَالِو يَول  َِ  ، بال
َ
ِ ال

َ
رَهِ لب ل َل :  واته.  ])٢٩٣٧(رواه مسلم [ » اَ

می  که ، ڕۆژی یه وه منته ویدا ده ر زه سه چل ڕۆژ له: یرموو فه
می  و، ڕۆژی س یه ك مانگكه می وه و، ڕۆژی دووه  ك ساكه وه
ی ل  کانی ئوه ك  ڕۆژه کانی وه و، باقی ڕۆژه كه یه فته ك ھه وه

ك  وه ی که و ڕۆژه ئایا ئه: ڕز ووتیان نی به ، ھاوه وه دته
پنج ( ین، واته ك ڕۆژی تدا بکه نھا نوژی یه ته  ئمه  سالکه
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و ڕۆژك   کو کاتی شه خر به نه: رمووی ویش فه ؟ئه) که رزه فه
 .ن کانتان بکه نوژه  یه و شوه ن و به ژمار بکه ھه

وا  که  وه بته مان بۆ ڕون ده وه ئه  وه یه رمووده م فه وا بوو له که
و ڕۆژیان ،  جن شه دا نیشته وناوچانه له  ی که و مسومانانه ئه

کات ژمر دیاری  ٢٤توانن  وا بۆ خۆیان ده ئه  وه لك جیا نابته
  و پ یه و به کات ژمر بۆشه ١٢کات ژمر بۆ ڕۆژو  ١٢ن و  بکه

ڵ  گه توانن له ن، یان ده بکه کان و ڕۆژوو گرتن دیاری کاتی نوژه
  ی که رجه و مه به  و ڕۆژی دیاره کاتی شه  نزیکترین وتدا که

و ڕزگاریان  و وته ئه  شتبتنه زاکاندا، گه کاتی غه مسومانان له
باشتر : ن زانایان ده ندکی تر له ڕۆژوو بن،یان ھه کردبت به

دا نوژو دا دینه و مه ککه ڵ کاتی شاری مه گه له  وایه
ی  قیبله  ککه شاری مه  ن، چونکه نجام بده کانیان ئه ڕۆژووه

تی ئیسالم بوو  وه ختی ده ش پایته دینه و مه مسومانانی ل یه
و کاتی  وی یه ڕاستی گۆی زه ،ناوه  ککه شاری مه  ڕابردوودا،وه له
 . ك خۆی وایه وه  وێ سانه وڕۆژ له شه

وام  رده ند ڕۆژك به ك کات چهند دا ھه ندك ناوچه ھه له  وه
زستاندا و ، دواتر  و له شه  بته وام ده رده ھاوینداو به له  ڕۆژه
کرت  ، ده وورده  وورده  وه ك خۆیان لدته کان وه کاته

زان  مه ر مانگی ڕه گه ی ئه وا ئه ن که ش پرسیار بکه که وخه ئه
 ین؟ چی بکه  ئمه  وه و کاتانه ئه  وته که
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و  ی شه وکاته م تا ئه ی خای دووه مان شوه ھه انیش بهو بۆ ئه
نوژو   یه و شوه توانن ، به ده  وه بته ڕۆژیان لك جیا ده

رکات  ی ھه رجه و مه م به ن ، به نجام بده کانیان ئه ڕۆژووه
  وه بت بۆنه ده  وا دووباره ، ئه  وه وڕۆژیان لك جیا کرایه شه
 .اعلم  ر کاتی خۆیان، والله سه

  :  و والتانه ك بۆ برایان و خوشکانم له ند ئامۆژگاری یه چه

گرت و  ڵ وتكی مسومانان ده گه س ڕۆژوو له ندك که ھه. ١
ج   تیایدا نیشته  کات ، که ده  و شونه کاتی ئه م نوژ به به
و  ت شه که م ناوچه و ماده یه ش خیالفی کیتاب و سوننه مه ، ئه! یه

میش بت  عاتکی که ند سه ر بۆ چه ، گه  وه بته ده ڕۆژی جیا
ڕۆژوو بیت  توانی به ر نه روا بت، گه شت ھه که بت ، ڕۆژووه ده
 .کاتکی تری ساڵ  یته یخه وا ده ئه

و،  وه عات یان زیاتر شه دوو سه  ی که و شونانه توانرت له ده.٢
یش ربانگ نجام بدرت و به بت س نوژی تدا ئه ده  وه

  وتدا به مزگه توانرت له و پارشویشی تیا بکرت، ده وه بکرته
ن ،  بیکه  وه ماه ن و له ده نجام نه راویح ئه ڵ نوژی ته کۆمه

می  رده سه و، له ته راویح بۆ خۆی سوننه نوژی ته  چونکه
تی  خزمه و له دوو شه) وسلم  علیه  صلی الله(ری خوادا مبه پغه
  بته ی نه وه ر ئه به تی و دواتر له ڵ کردویه ۆمهک  نیدا به ھاوه

می  رده سه م دواتر له ، به ت وازی لھناوه ر ئوممه سه واجب له
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ڵ و  کۆمه  کرا به  م نوژه ئه) خوای ل رازیبت(ئیمامی عمردا 
و تائستاش   وه ، کۆکرده وه پشت ئیمامکه کی له خه
تی ئیمامی عمر  ر سوننه سه له تی ئیسالم و، ئوممه وامه رده ربه ھه
م  ن، ئه ده نجام ده ڵ ئه کۆمه کان به وته مزگه له  و نوژه ئه

  که  یه وکاتانه کو بۆ ئه به  موو کاتك نیه ش بۆ ھه بۆچونه
 .اعلم  تیایدا، والله  وگار کوورته شه

م خواردنی باشی تیادا  ك ژه دا  یه وکاتانه کرت له ده. ٣
ند کات  و چه کی باش بکرت بۆ ئه ڕژیه  رنامه بخورت وبه

و کاتك   وه شتی ب سوده ین، به که رقاڵ نه و خۆ سه ژمره
 . ماوه ست دا نه رده به خۆمان بزانین کاتمان له به

دا  وکاتانه کرت له ونشینی زۆر نه میوانداری و شه  باشتر وایه. ٤
  ونکهخورت و ، چ ن مای تدا نه ی ، کاتی خاوه وه بۆ ئه

ڕۆژوو بو بت و ماندوو  ش بۆ خۆی به و ماه چت خزانی ئه پیده
وت،  که شدا فریای ھیچ نه مه که  عاته ند سه و چه بو بت و  له

کان و  سه که  ، بدرت به  ر خواردنیش کرا باشتر وایه گه ئه
 .اعلم  ، والله وه نه ربانگ بکه مای خۆیاندا به له

وا خوای  ندی خوا بت ئه زامه تی ڕه هس نی رکه دنیابن ھه. ٥
چاو   تی ، ڕاسته دات و پشتیوانیه تی ده بۆ خۆی یارمه  وره گه
  رز بت ، دتان خۆش بت به تتان به م ، ھیممه ترست به ده
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و خۆشی  وره بۆ خوای گه  نھا ڕۆژووه ته  پاداشتی دواڕۆژتان که
 . وه داته وان ده زانت چۆن پاداشتی ڕۆژوه ده

رستی و قورئان خوندن و زیکرو  خواپه  کانتان به ڕۆژه. ٦
رن و زۆر  ر به سه رعی به ی شه رنامه ووتارو به  گوگرتن له

ن و توانای ڕۆژوو بونتان  خۆتان ماندوو بکه  ن که که رزش مه وه
 .بت نه

م زانایان و  رجه ی سه یامك ئاڕاسته په: کۆتاییدا  له
رمی  ھه م، له که تی کوورد ده میلله مامۆستایان و بانگخوازانی

  ندیتان پوه یوه ك یان خوشکك په کوردستان، کاتك برایه
،   وه نافیه نده سکه وتانی ئه  ڕۆژوو گرتن له ت به باره کات سه ده

جوگرافیاو   زا بوون له ب شاره به  وه نه ده میان مه وه  تکایه
زایانی  شاره  وا پرسیار له کهن  ، داوایان لبکه و وته واقیعی ئه

ندك مامۆستا  ك ھه وه  وه داخه ك به ن، نه ی خۆیان بکه که وته
کان  می پرسیاره وه  و وتانه زایی ئه ب شاره  به  وه دووره له
نوان   وته که کی ده ره و دووبه و دواتر کشه وه نه ده ده

  اڕۆژیش لهتی دو رپرسیاریه و به و وتانه مسولمانانی ئه
 . وه داته م ده وه  که  دایه و مامۆستایه ستۆی ئه ئه

توشوی دواڕۆژمان و   مان بۆ بکاته ته م بابه ئه  وره خوای گه
   ری ،وه سه م له که خواده و داوای لبوردن له کانی ھی خۆمه ه ھه
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و ، خوا زمانمان پاراو بکات  یه وه وره ش الی خوای گه قینه ڕاسته
 .ی که تی دینه بۆ خزمه

زانایانی وتانی مسومان و  فتوای زۆرك له له  رگرتووه سودم وه
شخ إبن بازو شخ   وانه وروپا، له جی ئه  زانایانی نیشته

ینی و دکتۆر عمر عبدالکافی و  عثیمین و شخ أبو ئیسحاقی حوه
و  وتی تورکیایه  یان له که بنکه  وروپا که نی فتوای ئه نجومه ئه
ب   مه ،ئه وه یه و باره ت و زانیاری تر له ندین بابه چه
موو  پاداشتی خری ھه  وره فسیری ئاسان و ڕامان، خوای گه ته له

ردوو ڕای جیاوازم  ھه  وه مه که دنیاتان ده ، وه وه کیان بداته الیه
، خوای  نجامه م ئه ئه  ته شتومه کۆتایی دا گه و له وه خوندۆته

 .ش زاناتره وره گه


