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 ڕ  كانی زیادبوونی باوه رهھۆكا
 ڕ ؟ ھۆی زیاد بوونی باوه  بنه ده  چین كه  و ھۆكارانه ئایا ئه :پرسیار 

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

 :ڕ  بوونی باوه ن بۆ زیاد ند ھۆكارك ھه چه

  ته ناو و صیفه  زا بوون به شاره  و وره ناسینی خوای گه :م  كه ھۆكاری یه

  ته ناو و صیفه  زا بت به ندك شاره ، مرۆڤ چه كانی جوانه

كات،  ڕی زیاد ده ش باوه ، بگومان ھنده وره كانی خوای گه جوانه

كانی  ته و صیفه ناو زان به شاره  ی كه و زانایانه بینین ئه ده  بۆیه

ی  سانه و كه زراوترن له و و دامه ڕ بته زۆر زیاتر باوه  وره خوای گه

 .ناناسن   وره خوای گه  یه و شوه به  كه

كانی  ته سه و ده  و نیشانه  گه به  له  وه وورد بوونه :م  ھۆكاری دووه

و  له  وه ندك وورد بته ردووندا، مرۆڤ چه گه  له  وره خوای گه

  دروستی كردوون له  وره خوای گه  ی كه و نیشانانه  گه به
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  له  یه ری ھه یه و زیاتریش كاریگه ندازه و ئه ردا، به وه بونه

و�  ▬ :تی  رموویه فه  وره ك خوای گــــه ی، وه كه ڕه زیادبوونی باوه

:  واتا ] ٢٠: الذارایات  [ ♂ و� أفسسمم أفال ربصون * األرض آيات للموقن�

ت و  سه ر ده سه ن له ك ھه یه و نیشانه  گه به  ه ویدا كۆمه زه له

* ردگاریان  روه بوونی په  دنیان له  سانك كه یی خودا بۆ كه وره گه

ئیتر بۆ   ن، ده لك ھه گه  گه روونی خۆیشتاندا به ده  ھا له روه ھه

 .و نابینن   وه وورد نابنه

  قورئانی پیرۆزدا كه  ن له ھه تك ئایه  ه كۆمه  وه یه م باره له

  و تامان له  وه بیركردنه كان به ی مرۆڤه وه ر ئه سه ن له گه به

ڕیان زیاد  ردووندا باوه گه  له  وره كانی خوای گه دروست كراوه

 .بت  زراوتر ده كات و دامه ده

،  وره ت كردنی زۆر بۆ خوای گه ت و عیباده تاعه :م  ھۆكاری سھه

تی زۆرتر بكات بۆ  ت و عیباده ندك تاعه مرۆڤ چه  چونكه

كات، جا  ڕی زیاد ده و زیاتریش باوه  یه ندازه و ئه ردگار به روه په

ج و  ذیكر و یادی خوابن یان نوژ و حه  تانه ت وعیباده و تاعه ئه

ندتی و  چه  به  وره ركردن بت، ذیكر و یادی خوای گه كات ده زه
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  جیش به بت، نوژ و ڕۆژوو و حه زیاد ده ڕی پ تی باوه چۆنیه به

 .كات ڕی مرۆڤی پ زیاد ده باوه  مان شوه ھه

 .  ش زاناتره وره خوای گه

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح :   رچاوه سه

 ٤٩ص  ١/العثيمين ج

 

 


