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كات ق ده دڵ ڕه  ی كه و كارانه ئه  

الم  ت وسه درود و صه  بان، وه ومیھره  وره سوپاس بۆ خوای گه
  تایه هتا ھ رانی ھه یت ویار ویاوه ر محمد المصطفی وئال وبه سه له
. 

  و كارانه به  ماندا ئاماژه مجاره ی ئه م باسه ویستان له خۆشه
  كان، به ش كردنی ده ق كردن و ڕه ھۆی ڕه  بنه ده  ین كه كه ده

ین  كه ده  و كارانه گرنگترین ئه  به  ئاماژه  وره پشتیوانی خوای گه
ی خۆمانیان ل  وه ئاگابین بۆ ئه  ی لیان به وه ھیوای ئه  به
ین  حای خۆمان بده رنج له ووردی سه ر به گه ئه  چونكه ،پارزینب

  و وورده  ق بووه كانمان ڕه مان ده زۆربه  كه  وه بته بۆمان ڕوون ده
بینین  ویش كاتك ده ، ئه وه بته ش ده واوی ڕه ته ریكی به خه  وورده
ن، وشت و ئاكارما ر ڕه سه له  كی نییه ریه كانمان ھیچ كاریگه نوژه

و  تی له تایبه خونین ھیچ نامانگرنت، به یان كاتك قورئان ده
  ه كاتی مامه كات، یان له كان ده خیه سزای دۆزه ی باس له تانه ئایه

ی جگای  و شتانه رام و ئه حه  وكین وفرۆشتنماندا خۆمان له
ین  كه ك ده یه م له كتردا زولم وسته نو یه گومانن ناپارزن، یان له

كتری  یه ندگ جاریش گومانی خراپ به ین، ھه یچ گوی پ نادهوھ
ڵ  گه ج ناھنین له حم به ی ره ش خراپتر صیله وه ین، له به ده

 .خزماندا 
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ق بوونی  ر ڕه سه ت له الله ده  ش كه گانه و به  و نیشانه ئه
یی وخشوع و  زه كانمان سۆز و به ده  یه وه ن، ئه كه كانمان ده هد

زۆر جگای قورئاندا  ش له وره وای تدا نامنت، خوای گهترسی خ

  ▬: تی رموویه ك فه ، وه ی كردووه نهم د خراپ باسی ئه به
َ
َوال

و�ُُهْم َوَ�ثٌِ� ِمنُْهْم 
َمُد َ�َقَسْت قُلُ

َ ْ
ِكتَاَب ِمْن َ�بُْل َ�َطاَل َعلَيِْهُم او

ْ
وقُوا ال

ُ
يَن أ ِ

ّ
يَُنونُوا َذَ

بن  نه سانه و که ک ئه وه: واتا ]  ١٦: الحدید   هسور[  ♂ فَاِسُقونَ 

ر بوونی  م دوای تپه کرا، به وانه کتبی ئاسمانییان بۆ ڕه که
شیان یاخی و  ش بوو، زۆربه ق و ڕه کی دوورو درژ، دیان ڕه یه ماوه
 . رچوون بار ده ش و ناله رکه سه

لَِك فَِ�َ ُُّم قََست قُلُو ▬: تی  رموویه كی تردا فه جگایه هل
ٰ
�ُُنم ّمن بَعِد َذ

ّد قَسَوةذَ  ََ
َ
و أ
َ
اَرةِ أ ََ پاشان دتان   له: واتا ]  ٧٤: سورة البقرة [  ♂ ِِ

کو  به  رده ک به دتان وه  موعجیزانه) موو ھه(م ق بوو دوای ئه ڕه
 .  ق تره زۆر ڕه

دی : ت  ده) خوای ل ڕازی بت( باس  بدوی كوری عه عه
یان  ڵ ئومد وھیوای بھووده گه ئیسرائیل له كانی وه نه

یاد و ذیكری   له  وه وتنه واو دوور كه كانیشیان ڕق بوون، و ته ده
مابوو  ری نه ت ھیچ كاریگه صیحه ك ئامۆژگاری و نه یه شوه خودا به

و   گه ت و به موو ئایه و ھه ی ئه وه ش دوای ئه مه ریان، ئه سه له
ندیان  م په دی به چاوی خۆیان ده یان به وره ی خوای گه نیشانانه
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  ق بوو بوو بگره رد ڕه ك به ك دیان وه یه شوه گرت، به ده رنه لوه
 .رم كردنیان  بوو بۆ نه ك نه ریه سه قتر، ھیچ چاره ردیش ڕه به  له

دوور   وره خوای گه ی زۆر له كه نه خاوه  یه و ده ق ئه دی ڕه
ك چاك وخراپ لك  یه ھیچ شوه ت به، تا وای ل د وه خاته ده

ری و  سه ت لهری ناب ئامۆژگاری ھیچ كاریگه  ، وه وه جودا ناكاته
 .تیش ناكات  صیحه قبو نه

كی زیاتری  گرنگیه) صلی الله علیه وسلم ( ری خوداش  مبه پغه
كانی تری مرۆڤ، وھانی  ندامه باقی ئه  ی دڵ له پگه  به  داوه
كانیان  یاد وذیكری خودا ده  به  میشه ھه  كانیشی داوه سه كه

اسسد لضغة إذا  أال ونن ف« : تی  رموویه ك فه ، وه  وه نه پاكوخاون بكه

متفق  [ »  القلب واذا فسدف فسد اسسد كه أال و� صل ت صلا اسسد كه

  یه گۆشتك ھه  ی مرۆڤدا پارچه و الشه  سته جه  له: واتا  ]علیه 
م  رجه وا سه باش و خاس بوو، ئه  یه و پارچه ئه ر ھاتوو گه ئه
  وه شه وانه پچه  بن، به باش و خاس ده  كانری تری الشه ندامه ئه
وا  ڕ بوو ئه د فه خراپ و به  گۆشته  و پارچه ر ھاتوو ئه گه ئه
و  بن، ئه ڕ ده د فه خراپ و به  كانری تری الشه ندامه م ئه رجه سه

 .  ش ده گۆشته  پارچه

صور�م  إلأجسامنم وال  إلينظر  اهللا ال إن« : تی  رموویه ھا فه روه ھه

بگومان خوای : واتا ] رواه مسلم [  » قلو�نم وأعمالنم إلولنن ينظر 



 

6 

كو خوای  تتان ناكات، به و و ڕوخسار و ڕومه ماشای الشه ته  وره گه
 .كات  تان ده وه دڵ و كاروكرده یماشا ته  وره گه

ق  ھۆی ڕه  بنه ده  ی كه و كارانه ر باسی ئه سه  هئستاش دنین
 :كان  ی ده وه ش بوونه كردن و ڕه

ردگار،   روه یاد وذیكری په  كردن له پشتگوێ خستن و پشتھه :م  كه یه

عَرَض َعن ِذكرِي  ▬: تی  رموویه فه  وه یه م باره ش له وره خوای گه
َ
َوَمن أ

 ُ
َ
ُشُ  ۥفَنِّن ل

َ
عَ� ٱ ميَوَ  ۥهُ َمِعََشة َنن  َوَ

َ
  وه: واتا ]   ١٢٥: سورة طه [  ♂ �ٰلِقيََٰمِة أ

و  بگومان ئه  وه ڕبازو یادی من ئه  رگێ له س ڕوو وه ر که ھه
ڕۆژی   و له) گۆڕدا  له(بت  نگی ده خت و ته رانکی سه گوزه  سه که

 . کوری  ین به که شری ده دواییشدا حه

مثل «  :تی  رموویه فه) علیه وسلم  صلی الله( ری خوداش  مبه پغه

: واتا ]  رواه البخارى[ » واليت يككر اهللا ذلح ال ييككر اهللا واَ يالممن اَ

و  ڵ ئه گه كات، له یاد وذیكری خودا ده  ی كه ڕداره و باوه ی ئه نمونه
ك زیندوو  یان وه یاد وذیكری خودا ناكات، نمونه  ی كه سه كه

 .  ك وایه مردوویه

كاندا، خوای  رزه یاندنی فه جگه به  می كردن له رخه مته كه :م  ووهد

لََعنُّٰهم  فَِبَما نَقِضِهم ّميثََٰقُهم ▬ :تی  رموویه فه  وه یه م باره ش له وره گه

ِسيَة
ٰ   وه وه ھۆی ئه جا به: واتا ]  ١٣: سورة المائدة [  ♂ وََجَعلنَا قُلُو�َُهم قَ
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شکاند،  کانیان ده نه یمان و به وام په رده ی ئیسرائیل به وه نه  که
 . ش کرد خت و ڕه ق و سه کانیانمان ڕه تمان لکردن و ده فره نه

) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه رام، پغه خواردنی حه: م  سھه
 إليطيل السرر أَع  أرب يمد يديه « : تی  رموویه كیدا فه یه رمووده فه  له

ّ  سستَاب ل يالسماء يارب يارب ومطعمه حرام ورلبسه حرام ورك [  » باِرام ف�

و مووي   ركی درژدایه فه سه له  ی  كه سه و كه ئه: واتا ] رواه مسلم 
بۆ   وه كاته رز ده كانی به سه ، ده پوتۆزاووی بووه و ته   ری ھاتووه سه

ردگار  روه ی په ئه: ت  و ده  وه الته كات و ده ئاسمان و ھاوار ده
،  دی بھنه ردگار فن ئاواتم بۆ به روه ی په وئه  م بۆ بكه وه ئه
و  رامه و جلو پۆشاك حه  وه دا خواردن و خواردنه وه ڵ ئه گه چی له كه

نزا و داوای ل   وره ، ئیتر چۆن خوای گه رام گۆش كراوه حه  و به
 .كات  گیرا ده

  بَل ▬ :تی  رموویه فه  وره ، خوای گهگوناھو تاوان كردن: م  چواره
ّ ََ 

 يَنِسبُونَ 
ْ
ٰ قُلُو�ِِهم ّما َذنُوا َ ََ : واتا ]  ١٤: سورة المطففين [  ♂ َراَن 

کو دیان  به) کن ن و داناچه تناگه  فامانه و نه ئه(  خر، وانیه نه
و  نجامی ئه ره سه  له  و چکی گوناه دایپۆشیوه نگی ھناوه ژه

 . یانکرد ده  ی که وانه وکردهکار

صلی ( ری خوا  مبه ئاشكراكردنی تاوان و گوناھـ ، پغه  به :م  پنجه
أ أم  معاف «  :تی  رموویه كیدا فه یه رمووده فه له) الله علیه وسلم 
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  وره تی من خوای گه موو ئومه ھه: واتا ]  متفق عليه [ » الَاهر�ن إال

  رده ب په ئاشكرا و به  بن به نه  سانه و كه بت ئه لیان خۆش ده
 .ن كه گوناھو تاوان ده

ئاشكرا تاوان و   ر ھاتوو به گه كان ئه نده بد و به عه  چونكه
  وره سزای خوای گه له  ھیچ باكیان نییه  ھیان كرد مانای وایهناگو

دات  سزایان ده  وه ش به وره ن، خوای گه كه دا ده گه و ملمالنی له
ردا  سه كاریان به كات و مۆری خراپه ق ده ش و ره كانیان ڕه ده  كه
ئاشكرا ناكات و كاتكیش   تاوان به  ی كه سه و كه م ئه نت، به ده

م  یكات، دی ئه نھانكدا ده په ترست و له خوای ده كردی زۆر له
و  له  وبه ر زۆرخرا ته و ھه  وه ردگاره روه په  نزیكن له  سانه كه

 .ن  كه هد  گوناھه

دین   كردن له ت و پشتھه ھاله زانی و جه نه  ڕازی بوون به :م  شه شه
نای  صف و ثه وه  وره كانی، خوای گه یشت و فیربوونی زانسته تگه

  وره خوای گه سانكن زۆر له وان كه ی ئه وه به  زانایانی كردووه

ََّما َ�  ▬ :تی  رموویه ك فه ترسن، وه ده َ ِمنٱَش إِ   إِّن ٱِعبَاِدهِ  َّ
ْ
ُما َ ٱلُعلََمؤ َّ

ر زاناکان  ڕاستی ھه به: واتا ]  ٢٨: سورة الفاطر [  ♂ َعِز�ٌز َ�ُرورٌ 

وان  ر ئه کانی خوادا ھه نده ناو به ن و له به ده  و نھنییانه ی به په
  ڕوونه  م ڕاستیه می علم و زانستیدا ئه رده سه  له (ترسن  خوا ده له

ی پ  دیھنراوان په کاری به پسپۆڕان کاتك ورده زانا و  چونکه
 . )ن که تی خوا ده سه یی و ده وره گه  ست به ن، زۆر ھه به ده



 

9 

  ھۆكاره  له  ككه زانین یه ت ونه ھاله بینین جه ده  ر بۆیه ھه
ترسی   له  وه وتنه كان، و دوور كه ده یش بوون كانی ڕه كیه ره سه

 .خوا و ترسی سزاكانی 

ق  كردنی ھه وتن، و قبوڵ نه س كه وه واو و ھه شون ھه  :م  وته حه

 ▬: تی  رموویه فه  وره ك خوای گه كردنی، وه وڕاستی، وكار پ نه

 
َ
َزاغ
َ
 أ
ْ
ُ قُلُو�َُهم وَ ٱفَلَّما َزاُرٓوا  يَهِدي ٱَّ

َ
ُ ال ]  ٥: سورة الصف [  ♂ لَرِٰسِق�َ ٱلَقوَم ٱَّ

ق الیاندا،  حه گرت و له ان بۆ ڕاستی نهوان گوی جا کاتك ئه: واتا 
خوا   بردو مۆری پدا نا، چونکه  خشته کانیانی له خوایش ده

رچوو  سنوور ده وم و ھۆزی تاوانکارو تاوانبارو له ڕنموویی قه
 . ناکات

 ٱُُّم  ▬ :تی  رموویه ھا فه روه ھه
ْ
فُوا َُّهم قَوٱَصََف  نَصَ

َ
ُ قُلُو�َُهم بَِ   ◌ مۡ◌َّ

ّ
ال

  وان پشتیان له مجا ئه ئه: واتا ]  ١٢٧: سورة التوبة [  ♂ يَرَقُهونَ 

ردگار  روه ریشدا په رامبه به كرد، له  وره كانی خوای گه رمایشته فه
ی  وه ر ئه به ویش له ق وڕاستی الدا، ئه ھه  وانی له كانی ئه ده
 .شتن  گه ده فام بوون و تی نه لكی نه ونا گه ئه

ع و  ھلی بیده كانی ئه ی كتبه وه كردن و خوندنهموتا :م  شته هھ
ب و  زھه مه  ر بوون  به خورافیات و گرنگی پدانیان، و كاریگه

و  و موتاالكردنی ئه  وه خویندنه  یان، چونكه كه وڕبازه  ڕچكه
ھلی  كان ئه سووده به  كتبه  كات كه مرۆڤ ده  وا له  كتیبانه
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ڵ بكات،  و پشتیان ل ھه  وه تهخون ت نه ماعه ت و جه سووننه
« : تی  رموویه فه ٩تی حوای ل بیت حمه ره( ئیمامی شافعیش 

كات  ق ده كان ڕه زانست دهر  سه م كردن و جدال كردن له ده  مه ده
 .چنت  كش ده ره ووتۆی دووبه

صلی ( ری خودا  مبه وشت نزمی، پغه زڵ زانین و ڕه خۆبه :م  نۆیه
أال أ�ب�م ب�هل ااار   أ عتل جواظ «  :تی  رموویه فه)  الله علیه وسلم

ھلی  ئه  ئایا پتان بم ك له: واتا ] متفق علیه [  » رستكب

زل زانی پشت  رزی خۆبه سیكی لوت به موو كه ، ؟ ھه خه دۆزه
 .ق وڕاستی  ھه ر له كه ھه

كانی  ته زه خۆشی و له  غرور بوون به تان و مه له خه ھه :م  یه ده
م خۆشی و  ده خۆدان به  موباحاتدا، چونكه  دونیا و ڕۆچوونی زۆر له

رام و  رڵ و وحه حه  به  دانه كانی دونیا و زۆر گوێ نه ته زه له
كان  ه ش بوونی ده ق و ڕه بۆ ڕه  كیه ره ڕۆچوون تیدا ھركاركی سه

ك زانایانی پشین  و پشت گوی خیستنی ڕۆژی دوایی، وه
 .  داوهیان پ ئاماژه

ركاتك دڵ  ھه  پ كردن، چونكه گه  نین و گالته زۆر پكه :م  یه یازده
ق  ھه له  وورده  وا وورده كان بوو، ئه پوپوچه  رمی  شته رگه سه

بیت،  ڵ ده قی ل تیكه ق و ناھه دات و ھه وڕاستی الده
 إيا  و�ثة الض ك فننه يميت القلب و�كهب«  :  یشدا ھاتووه رمووده فه له
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  له  وه ونه ئامان دوور بكه: واتا  ] رواه الترمذي[   »بنور الوجه 

مرنت و نووری  نینی زۆر دڵ ده پكه  نینی زۆر، چونكه پكه
 .گرت  لده ڕوخساریش ھه

و  یك بوون له باسمانكردن كۆمه  ی كه مانه ویستان ئه خۆشه
یان،  وه نهش بوو كان و ڕه ق بوونی ده ھۆی ڕه  بنه ده  ی كه كارانه

نووری ئیمان و   دواكارین بمان پارزت لیان و به  وره خوای گه له
 ..ئامین یارب العالمین .   وه كانمان ڕووناك بكاته ئیسالم دله

 وصلی الله وسلم علی سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم


