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 ڕوو له دینی خوا بكه 
 
ی پیاوی دوا ڕۆژن  وانه ئه: رمووێ فه  ده) ثالحار(ی كوڕی )بشر(

 : سن س كه

 .عابید .١
 .زاھید .٢
 .سگۆڕا .٣

م  كات به تی خوا ده ندایه به  كه  یه سه و كه ئه) عابید(جا مرۆڤی 
  یه سه و كه یش ئه) زاھید(دات،  نجام ده كانیش ئه مباحه

كانیش  مباحه  واز له  جۆرك كه  كات به تی خوا ده ندایه به
ر  سه كات له تی خوا ده ندایه به  یه سه و كه ش ئه)ڕاستگۆ(ھنت،  ده
و   دنیا مباحه  ر بزانت شتك له گه چی خوا، ئه ندی و ملكه زامه ڕه

ر  گه گرت، ئه ده ستی ل ھه و ده نجام بدرت ئه پویست ناكات ئه
نجامی  نجام بدرت ئه ئه  و پویسته  دنیا مباحه  بزانت شتك له

 . دات  ده
  هی تۆ بچی كه ك بوون نه الیه ر له مبه خواو پغهر  گه ئه  ئاگاداربه

رپچی و  كشت بۆ سه مرۆڤ ڕاده  و كاره ئه  كی تر، چونكه الیه
ر  به كن، له یه موو خراپه ی ھه بنچینه  م دووانه ئه  تی، چونكه دژایه

ی  وه كدا بت ئه الیه مرۆڤ له  كه  یه وه رپچی ئه ی سه وه ئه
  كه  یه وه تیش ئه كی تر دابت، دژایه الیه كات له شی ده وانه پچه

  به  وه كی تر، جا ئه الیه  شی له كه كدابت دووژمنه الیه له  كه رۆڤهم
كشت بۆ  ر ده ی سه كه مه تا و كه ره سه  ، چونكه زانه ساكار مه

  كه  به  و الیه و له  و الیه ئه  ڕووبكه  واته زۆربوون و فراوان بوون، كه
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مووی  ھهر  كیش ھه رچیش خه گه ، ئه ی لیه كه ره مبه خوا و پغه
، ھیچ  نووسی مرۆڤ زۆر باشتره بۆ چاه  مه ئه  و الی تر بن، چونكه له

 . ندتر بت بۆ مرۆڤ  سوودمه  مه دنیادا له  له  شتك نیه
  ، به ری ل نیه مبه خوا و پغه  كه  نه و ڕیزه كی له ی خه زۆربه
  هی ل كه دی نه س به كه  دنیا بت، نزیكه  ر چاویان له گه ت ئه تایبه

ی ڕبازی خواو  كو ئوانه ری خوا، به مبه ڕیزی خواو پغه
زانن و وا  قیان ده م عه كه كی به خه  بژاردووه ریان ھه مبه پغه
كو  بژرن، به ی خۆیان ھه چاكه  یان زانیوه نه  نون كه داده
ی  ش پیشه مه ، ئه شت بوونه  ی كه وه ن به كه ت باریان ده تۆمه

ر  ھه  كه  وه ته میرات بۆیان ماوه  به  كه  رانه مبه هدووژمنانی پغ
 . پای   نه ده تی شتی ده بت تۆمه وان نه ڕزی ئه  سك له كه
و  كی پته زانیاریه  رزانت پویستی به سك ژیر بت ده م كه به
تی  ھناویه) صلی الله علیه وسلم(ر  مبه ی پغه یامه و په به  یه ھه

  زانت پویستی به ده  منت، وه ددا نه  تاكو ھیچ گومانكی له
ی  و دوژمنانه ی ئه وه نگار بوونه ره بۆ به  یه و ھه كی پته ئارامیه

  ر به گه وت مه نگ ناكه شی چه مه ن، جا ئه كه تی ده دژایه
  بت، كه بت بۆ خوا و ڕۆژیی دوایی نه ھز نه  كی به ویستیه خۆشه
ر دنیادا  سه جۆرك بت دوا ڕۆژ به  ی به كه یهویست خۆشه

موو شتك زیاتر خۆش  ھه  ری له مبه خوا و پغه  لبژرت، وه ھه
ر دی  سه له  گرانتر نیه  مه تادا ھیچ شتك له ره سه بوت، جا له

رانی و  یتان و براده زووات و شه واو ئاره فس و ھه نه  مرۆڤدا، چونكه
ر  سه  ن بته كه دكارانن بانگی ده به ڕیزی  سانی له خزم و كه
م  ن، به كه تی ده كات دژایه گویان نه ر به گه وان، جا ئه ربازی ئه

دات و  تی ده خوا یارمه  وه وام بت ئه رده ر ئارام بگرت و به گه ئه
  گت به كانی بۆ ده ناخۆشیه  كات، وه كانی بۆ ئاسان ده كاره
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ر  ، ھه ردگار سوپاسی كراوه روه ی پهی خوا وه ر ئه به خۆشی، له
خواو   رووی كردۆته  خش كه ی پ ببه و خۆشیه بت ئه ده

ی پیشان بدات  م ڕزه بت ئه ، ده)صلی الله علیه وسلم(ر  مبه پغه
 . ران بت  تاكو دخۆش و كامه

خوا،   ر به رانبه كی به رپچی كردنی خه سه  ده وابوو گوێ مه كه
  ر به گه ئه) صلی الله علیه وسلم(ر  مبه ا و پغهخو  ره ڕوو بكه

  تپاڕزت وه و ده  پشتیوانته  وره خوای گه  نھاش بووی، چونكه ته
 .   وه كاته ت تاقی ده كه م بوا و ئارامیه كات، به چاودرت ده

ترین پشتیوانی بۆ  وره تی خوا گه دوای یارمه  كه  ش بزانه وه ئه
تی و  چاوبرسیه  له  ربازی خوا، خۆ داماینه  ست بوونت به یوه په

ست بوونت  یوه په  وه ، ئه م دووانه ر كاتك خۆت دامای له ترس، ھه
بت  ئاسان ده) صلی الله علیه وسلم(ر  مبه ربازی خوا و پغه  به

ر كاتك چاو  م ھه ر ربازیاندا، به سه بت له وام ده رده و به
 .   كه ری ھیچ مه چاوه  وه ئهدتدا بوو   برسی و ترس له

تی و  چاوبرسیه  چ شتك بتوانم خۆم دامام له  ر گووتت به گه ئه
 ترسنۆكی؟ 

خوا،   كول و بوا بوون به وه كخواناسی و ته یه  به: م منیش ده
  له  نھا خوا خراپه ت بۆ پش دنت، ته نھا خوا چاكه بشزانیت ته
سی  و ھی كه  ك ھی خوایهریارموو شتك و ب بات، ھه مرۆڤ ال ده

 . تر نیه


