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 ی بت ؟ كه ی پیاوه بت گوایه بۆ دهئایا ژن 

رچی بن  كان ھه ھنن، بۆ پیاوه كاتك پیاوان ژن ده :پرسیار 

 یان بن ؟ كانیان گوایه بت ژنه ده

ت  درود و صه  بان، وه ومیھره  وره سوپاس بۆ خوای گه :م  وه

 تا رانی ھه یت ویار ویاوه ر محمد المصطفی وئال وبه سه الم له وسه

 .  تایه ھه

رعیان پ  ر حوكمكی شه ركاتك ھه ر موسمان ھه سه له  واجبه   

ر  گه سلیمی بت، ئه ك ته منج و دوودیه  یاند ب ھیچ منجه ڕاگه

 ▬ تی رموویه فه  وره ك خوای گه زانت، وه شی نه كه ته چی حیكمه

ُ وَ  َّ ََ م ِمَرَهِم َوَنا َنَن لَُدِمَن إ َوم ُمِمَننَةإ ذََام قَ
َ
ةُ َنِ  أ َ�ََ

ِ
وَن لَُهُم مل ُُ ِن يَ

َ
ِمرم  أ

َ
ُ أ
ُ
رَُسوُ

َّ َضالم  ُنَبينا   ِد َض ََ ََ  ُ
َ
َ َورَُسوُ َّ ِعَا م َْ بۆ : واتا ]  ٣٦: االحزاب [  ♂ َوَنِ  

و   وره ركاتك خوای گه ، ھه ڕداركی پیاو و ژن نییه ھیچ باوه

ج   رپشك بن له دا، سهرمانكیان  ی بیار و فه كه ره مبه پغه

ی  كه ره مبه و پغه  وره رپچی خوای گه سك سه ركه جكردنی، ھه به

 .  رلشواو بووه ڕوونی گوما و سه بگومان زۆر به  وه بكات ئه
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رعی  رچی حوكمكی شه ی ھه وه له  ڕدار دنیایه باوه  چونكه   

جار بۆی  ندك م ھه ه، ب یه ی خۆی ھه وره تی گه حیكمه  یه ھه

ڕداران و لیان ت  بن الی باوه  شاراوه  تانه و حیكمه ئه  یه ھه

زانست و   می له رخه مته ت كهو كه رده دا بۆی ده م كاته ن، له گه نه

قی مرۆڤ خای  ژیری و عه  كان، چونكه له سئه بۆ مه  وه ركی ئه ده

 .می و كورتی  كه  له  نییه

و   وه بنه كۆ ده  وه شتی ژیاندا پكه كه  كاتكیش پیاو و ژن له  وه  

  هوت كه ن، بگومان جیاوازییش ده كه ران ده گوزه  وه كه یه به

  كه له سئه نكیان مه بت الیه شدا ده م كاته ، له وه نوانیانه

و   بت كشه ر وا نه گه ئه  و كۆتایی پ بھنت، چونكه  وه ببنته

كی و  ره ت، و دووبه پ نایه رگیز كۆتاییان كان ھه گیروگرفته

م  بت ئه ده  وه ر ئه به بن، له كانیش زیاتر و زیاتر ده جیاوازیه

وت و  كه ی ژر ئاو نه وه بت بۆ ئه رپرسكی ھه به  شتی ژیانه كه

 .وتن  فه نه  وه ردووكیان پكه ھه

  ی مهتی ئیسالم قیوا ریعه شه  بینین كه ده  م ھۆیه ر ئه به ر له ھه   

  كانیان، چونكه رپرسی ژنه به  پیاوان و كردوونی به  به  داوه
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ر  به ، له واو تره ق و ژیری پیاوان كام تر و ته ی جار عه زۆربه

ك خوای  كانیان بن، وه ی پیاوه ر ژنان گوایه سه له  پویسته  وه ئه

 محَِّساَء بَ  ▬ :تی  رموویه فه  وره گه
َ ََ َُ قَّومُموَن  َ ملرَّجا ََ ُ َعِعَهُهِم  َّ ََ م َدا فَّه

ِمَوملََهمِ 
َ
وم َنِ  أ َُ ِ�َف

َ
و   پیاوان قیوامه: واتا ]  ٣٤: النساء [  ♂ َعِعضإ َو�ََدا أ

ی خوای  وه ، به وه كانیانه ر ژنه سه به  یه تیان ھه یه رپرسیاره به

  ندكی تریاندا، وه ر ھه سه به  ندكیانی داوه ز ھه فه  وره گه

و  له  ره سه كانیان له سروفاتی ژنه و مه  قه فه پیاوان نه  ی كه وه به

 .  یانه ھه  ی كه ماه

 :  وه ڕته گه ند شتك ده ش بۆ چه مه ھۆكاری ئه

گرن،  ده  تیه و لپرسراویه ی ئه رگه پیاوان زیاتر به  چونكه :م  كه یه

و   رده روه مولی په حه پیاوان ته  ك چۆن ژنان زیاتر له روه ھه

وی  یان له كه ریه ، ھه یه خوكردنی مناڵ و كاروباری مایان ھه به

 .ئیسالم پی سپاردوون   ی كه و كاره تریان شیاوترن بۆ ئه

و   قه فه نه  كه  ریان واجبه سه ئیسالمدا پیاوان له  له :م  دووه

  ر ژنان كه سه له  واجب نییه  ن، بۆیه كانیان بده سروفاتی ژنه مه
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رانی  ست ھنانی ڕزق و ڕۆزی گوزه ده پناو به  ن له و ئیش بكهكار 

ندیش  ومه ر ھاتوو ژنان ده گه ئه  بگره  ر ھنده ك ھه ژیاندا، نه

ر  شدا ھه م كاته بوو، له خۆی خۆشیان ھه ربه بوون و و داھاتی سه

رجی و  ی داھاتی خۆیان خه گوره  به  ر پیاوان واجبه سه له

  وره خوای گه  یه مه ر ئه به ر له ن، ھه نیان بكهكا سروفاتی ژنه مه

  ته یداوه ست پیاوان و نه ده  ته تی داوه رپرسیاریه و به  قیوامه

 .ست ژنان  ده

 :  ند خایكه چاو بكرت چه ڕه  پویسته  شی كه وه ئه

  وره ی الی خوای گه كه ی كردنی بۆ پیاوه گوایه  ت به ئافره :م  كه یه

 .  وه درته ی دهپاداشتی خر

ت و  عصیه مه  بت له ی ده كه ی كردنی ژن بۆ پیاوه گوایه :م  دووه

صلی ( ر  مبه پغه  بت، چونكه دا نه وره رپچی كردنی خوای گه سه

واتا  » م ةاعة لولوي   نعيعة ملاحق« : تی  رموویه فه) الله علیه وسلم 

ی دروست  دا گوایه وره خوای گه ر پچی كردنی سه  نابت له: 

 .كانی بكرت  كراوه
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  ر ژنان كه سه له  واجبی كردووه  وره كاتك خوای گه :م  سھه

ر  سه له  مان كاتدا واجبه ھه  كانیان بن، له ی پیاوه گوایه

ڵ  گه ن له وت بكه سوكه ھه  جوانترین شوه به  پیاوانیش كه

َي َعلَعَِهّ   ▬ :تی  هرمووی فه  وره ك خوای گه كانیاندا، وه ژنه
ّ
َُ مّ َولَُهّ  َنُِ

ی  وه ی ئه ندازه ئه  ئافرةتان به: واتا  ] ٢٢٨: البقرة  [ ♂ بَالَِدِعُروف

  جوانترین شوه به  كه  یه شیان ھه وه مافی ئه،  ریانه سه له  كه

می ل بكرت  ڵ بكرت، نابت سته گه وتیان له سوكه ھه

ردا  سه شیاوی به رمانی نه نابت فه  وه كانی پشل بكرت، ومافه

رم ونیانی  ت و لزانین و نه حیكمه  زۆر به  بت كو ده بكرت، به

یشیدا  كه پناو ئیصالح كردنی خۆی و ئیصالح كردنی ماه  له

ی و  ئاسووده  ی ژیانیان به وه ی بكات، بۆ ئه كه ژنه  رمان به فه

 .رن  ر به سه ری به وه خته به

خ��م « : تی  رموویه فه) صلی الله علیه وسلم ( ری خوداش  همب پغه

بۆ   ن كه وانه چاكترینتان ئه: واتا  » خ��م ألهله وأنا خ��م أله�

منیش چاكترینتانم بۆ   سن، وهباش و خا كانیان خزانه

 .كانم  خزانه
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 .  ش زاناتره وره خوای گه

 م هڕی ئیسالم پرسیار و و ماپه:   رچاوه سه

 


