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 بی ره یری زمانی عه غه به  وه حوكمی نزا وپاڕانه

یری زمانی  غه به  وه دوعا ونزا وپاڕانه  ئایا دروسته پرسیار:
 بی بكرت ؟ ره عه

 . وره سوپاس بۆ خوای گه م: وه

وت   یه ده ر زمانك كه ھه سك به ركه بۆ ھه  دروسته
بی بت  ره عه ر به گه ، جا ئه وره بكات الی خوای گه  وه نزاوپاڕانه

ر زمانكی تری دونیا بت،  ھه ئینگلیزی بت یان به  یان به
  وره تیش خوای گه و عیباده  ته، عیباده  وه نزاوپاڕانه  چونكه

  طاقه له  كه  كردووه  یه و شوه سك به موو كه ھه كلیفی له ته

ُ َ�ْفًسا إِ�َّ  ( :تی رموویه ك فه بت، وه نایدا ھهوتوا َ� يَُ�لُِّف ا�َّ

 توانا و  طاقه ر له ده به  وره : خوای گه  واته ]٢٨٦البقرة : [ )وُْسَعَها

ھا  روه ، ھهسك رشانی ھیچ كه سه  ناخاته كرك كلیف و ئه ته

َ َما اْسَتَطْعُتمْ  ( :تی رموویه فه :   واته ]١٦التغابن : [ )فَا�َُّقوا ا�َّ

و  بت به قوای خواتان ھه بترسن و ته  وره خوای گه له
  ریش (صلی الله مبه پغه،  یه تواناتاندا ھه له  ی كه یه ندازه ئه

إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما  «: ت رموو فه ده  وه یه و باره وسلم) له  علیه

ر  : ھه  واته ]٢٦٤ص/١٣[فتح الباری:  »عتم، وما هنيتكم عنه فاجتنبوه استط

  یه تواناتاندا ھه ی له م ھنده كه پتان ده  رمانك كه فه
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لی دوور   كردووه  هغ ده شی لتانم قه وه ن، ئه نجامی بده ئه
 . وه ونه بكه

ان كم موو الیه ری ھه تی ده ویارمه  زاتره زانا وشاره  وره خوای گه
یت  د وئالوبهرمان محم مبه ر پغه سه الم له ت وسه بت وسه
 .وتوانی بت وشونكه

و   وه یی بۆ لكۆینه میشه ی ھه تواكانی لیژنه : فه رچاوه سه
  ڕه / الپه ٧رگی  (به  بستانی سعودیه ره شانشینی عه  توادان له فه

١١٣. ( 
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