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ر  گه خسمان ئه  كات بدرێت به زه  ئایا دروسته
ژار بوون  هه

 
 )  د العزیز بي باز كراٍّــــی شێد عب ئاڕاستَ  ارٍـــم پرسی ئَ       

 (تی ذْای لێ بێت  حوَ ڕٍ

ژار  ر َُ گَ ذزهاى ئَ  كات بدرێت بَ زٍ  ئایا درّستَ :پرسیار 

ایك ّ برا ّ ذْشك ؟ باّك ّد  كات داى بَ ك زٍ بّْى، ٍّ

اڵت  درّد ّ صَ  باى، ٍّ ّهیِرٍ  ّرٍ سْپاس بۆ ذْای گَ :اڵم  وه

تا  راًی َُ یت ّیار ّیاٍّ ر هحود الوصطفی ّئال ّبَ سَ الم لَ ّسَ
  ...تایَ َُ

ی  ٍّ ر ئَ بَ ، جارێك لَ ژار درّستَ ذزهاًی َُ  كات داى بَ زٍ   
حوی  ی ڕٍ صیلَ )اًی جێِێي ر بَ بَ ّجارێكیش لَ  یَ قَ دٍ صَ

 (صلی اللَ علیَ ّسلن  )ری ذْا  هبَ پێغَ  چًْكَ (تی  ذزهایَ

الصدكة ىلع امفلري صدكة، وىلع ذي الرحه اثنتان صدكة »  :تی  رهّْیَ فَ
ژارێك ذێرێكت بۆ  َُ  كردى بَ  قَ دٍ ێر ّ صَخ: ّاتا  « وصنة
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ذزهاى ّ ًزیكی ذۆت   ى بَدكر  قَ دٍ اڵم ذێر ّ صَ ًْسرێت، بَ دٍ
كردًت،  قَ دٍ ك صَ ًْسرێت، جارێكیاى ٍّ دّّجار ذێرت بۆ دٍ

 . (تیت  حوی ذزهایَ ی ڕٍ صیلَ )جێِێٌاًی  ك بَ جارێكیش ٍّ

كی  برایَ  كاتی هاڵ ّ ساهاًی بدات بَ یدی ًاكات هرۆڤ زٍ ُیچ قَ
 ذاڵی ذۆی، یاى  هاهی، یاى بَ  ژار بّْ، یاى بَ ر َُ گَ ذۆی ئَ

ك  ٍّ  كاتیش، چًْكَ زٍ  لَ  یاى بداتێ جگَ قَ دٍ ر ذێر ّ صَ َُ
حوی  ی ڕٍ ّ جارێكیش صیلَ  ّّتواى جارێك ذێرت كردٍّّ

  كات ّ ذێركردى بَ ت زٍ ًسبَ  اڵم بَ ، بَ جێِێٌاٍّ تیت بَ ذزهایَ
هرۆڤ   ی كَ ساًَ ّ كَ ، یاى ئَ ّ باپیرٍ  باّك ّ دایك ّ داپیرٍ

كاًی  ٍّ ك كْڕ ّ ًَ رجییاى بۆ دابیي بكات ٍّ ری ذَ سَ لَ  ّاجبَ
  ر ّاجبَ گَ كْڕ ّ كچ ئَ  كاتیاى بداتێ، چًْكَ ذۆی، ًابێت زٍ

ُا دایكیش  رٍّ رجیاى بكێشێت، َُ صرّف ّ ذَ ر باّك هَ سَ لَ
رت دایكت بژێٌیت ّ  سَ لَ  ّاجبَ  كاتی بدرێتێ چًْكَ ًابێت زٍ

ًابێت   یَ ٍّ ستن ئَ بٍَ یت، م ّ ژیاًی دابیي بكَ  رجی ڕۆژاًَ ذَ
رجی  بێت ذَ ڵكْ دٍ كاًی ذۆتیش، بَ ٍّ هٌاڵی ًَ  كات بدرێت بَ زٍ

ت باّك ّ دایك ّ  ًسبَ  ُا بَ رٍّ یت، َُ یاى دابیي بكَ ڕۆژاًَ
  ڵكْ لَ كاتیاى بدرێتێ، بَ هاڵی زٍ ٍ ــیش ًابێت ل ّ داپیرٍ  باپیرٍ

. یاًدرێتێ  كات دٍ یری زٍ غَ

.. فق بكات  ك هٍْ هّْ الیَ َُ  ّرٍ ذْای گَ
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 .(تی ذْای لێ بێت  حوَ ڕٍ )ری شێد باى باز  هاڵپَ:   رچاٍّ سَ


