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  قورئانی پيرۆز  قوا له آانی ته روبوومه به  روبووم له به ٣٠

    

   

نی داوه  ها مژده نده چه  وره خوای گه قورئانی پيرۆزدا،   آانی له قيه ند موته به  به  ومزگ

  : و مژدانه له

  وره ژیانی دونياو دواڕۆژدا، خوای گه  ری له وه خته رانی وبه ی آامه مژده :م آه یه

ترم فه ده  }َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اْلآِخَرِة) ٦٣(الَِّذيَن آَمُنوا َوَآاُنوا َيتَُّقوَن { :و

  .٦٣،٦٤: يونس

ناوه  تين و دامه ڕی به ن باوه سانه و که ئه)  رانه وه خته و به ئه: ( واته زراوو پ سۆزیان ه

زن  وردگاریان و خۆشيان ده روه په  به نجامدانی  هۆی ئه به (شم و قينی خوا  له خهپار

ز کردنيان له کانی خوا و ته رمانه فه رانی و  کامه(ی  مژده  وانه ر بۆ ئه هه  )...رام حه  ر

کان  مژده(تيشدا  قيامه  له)  یه رمووده ی قورئان و فه مژده  که(ژیانی دنيادا  له) ری وه خته به

گومان ئه)دی  دینه  وه زیاده  کان به قورئانيه  موو مژده واقع و، هه  بنه موو ده هه و  ، ب

نه ی خوا هه نانه به کيان به ر د رفرازی و  سه  یه وه ت، ئا ئه ردا نایه سه دی و هيچ گۆڕان

     .زن و مه وره رانی گه کامه

ت فه ده  وره رخستن، خوای گه تی و سه ی یارمه مژده :م دووه ِإنَّ اللََّه َمَع  {:رمو

  .١٢٨:النحل } يَن اتََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَنالَِّذ

گوناهو   له  خۆیان پاڕاستووه  که  دایه سانه و که ڵ ئه گه ڕاستی خوا له به  چونکه:  واته

  .خوازن کارو چاکه چاکه  ش که وانه ها ئه روه هه

هه ربوونی زانست، خوای گه ی ته مژده :م س َواتَُّقوا { :ترمو فه ده  وره وفيقدان بۆ ف

  .٢٨٢: البقرة } اللََّه َوُيَعلُِّمُكُم اللَُّه

ری ئه  له:  واته زبن و خوا ف ری تيایه  که(کات  تان ده و شتانه خوا بترسن و خۆ پار   خ

  ). دوایه  تی له بۆ دنياو پاداشتی قيامه



 

نموونی  :م چواره گای ڕاست و جياوازی آردن لهڕ وان حه  آردن بۆ ڕ دا،  ن ق وباتي

ت فه ده  وره خوای گه   .٢٩: األنفال} ِإْن َتتَُّقوا اللََّه َيْجَعْل َلُكْم ُفْرَقانًا { :رمو

نجه ینه مژده :م پ زآاران، خوای گه وره آان وگه ی تاوانه وه ی س   وره یی پاداشتی پار

ت فه ده   .٥:الطالق} َيتَِّق اللََّه ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاِتِه َوُيْعِظْم َلُه َأْجرًا َوَمْن { :رمو

ت، خوا گوناهه  ی له وه ئه:  واته زکار ب ت و پار ته کانی ده خوا بترس و   وه س

  .کات و ب سنوور ده وره ی بۆ گه که کات و پاداشته چاوپۆشی ل ده

خۆشبوون، خوای   به  مژده :م شه شه ت فه ده  وره گهل َوِإْن ُتْصِلُحوا َوَتتَُّقوا َفِإنَّ { :رمو

  .١٢٩: النساء} اللََّه َآاَن َغُفورًا َرِحيمًا 

ک بکه ر چاکسازی بکه گه خۆ ئه:  واته زن له ن و ڕ   وه م، ئه سته  ون و خۆتان بپار

خۆشبوو ميهره رده و به ميشه ڕاستی خوا هه به   . بانه وام ل

كدا، خوای گه هه  ن آاری لهئاسا :م وته حه ت فه ده  وره موو آار َوَمْن َيتَِّق اللََّه { :رمو

  .٤:الطالق}  َيْجَعْل َلُه ِمْن َأْمِرِه ُيْسرًا

ت، ئه  له  ی که وه ئه:  واته زکار ب ت و پار   .کات خوا کاری بۆ ئاسان ده  وه خوا بترس

  وره ، خوای گه ژاره وبه م غه  رچوون له و ده وه روو ل آردنه ده :م شته هه

ت فه ده   .٢:الطالق}  َوَمْن َيتَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمْخَرجًا{ :رمو

ت، ئه  ی له وه ئه:  واته زکار ب ت و پار   ... وه کاته رووی ل ده خوا ده  وه خوا بترس

كی فراوان به به :م نۆیه   وره ب ماندوو بوون، خوای گه  خشينی رزق ورۆز

ت فه ده } َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب )٢(َوَمْن َيتَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمْخَرجًا { : رمو

  .٣،٢:الطالق

ت، ئه  ی له وه ئه:  واته زکار ب ت و پار   وله  وه کاته رووی ل ده خوا ده  وه خوا بترس

که ن ت که به ڕزق و ڕۆزی پ ده  وه شو ت حسابی بۆ نه  خش ت کردب ی نازان   .و خۆی پ

ت فه ده  وره ئازار وسزا، خوای گه  رزگار بوون له :م یه ده }  ُثمَّ ُنَنجِّي الَِّذيَن اتََّقْوا{ :رمو

  .٧٢:مريم

زکارو خواناس بوون  ین که که ڕزگار ده  وانه ودوا ئه وه له:  واته   ...پار

نان، خوای گه مژده :م یه یازده زل ت فه ده  وره ی ڕ }  ِإنَّ َأْآَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُآْم{ :رمو

  .١٣:الحجرات



 

زترینتان الی خوا ئه ڕاستی به به:  واته و  خواترسه زۆرتر له تان که سانه و که ڕ

  ... رداری خوایه رمانبه فه

ت فه ده  وره ویستی، خوای گه وتنی خۆشه سكه ده :م یه دوازده ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ { :رمو

  .٤:التوبة}  ِقيَناْلُمتَّ

زکارانی خۆش ده به:  واته ت ڕاستی خوا پار   .و

زده ت فه ده  وره رفرازی، خوای گه وتنی سه سكه ده :م هه س َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم { :رمو

  .١٨٩:البقرة}  ُتْفِلُحوَن

  .رفراز بن ی سه وه خوا بترسن بۆ ئه  له:  واته

  وره آان، خوای گه وه چوونی آرده نه  زایه و به رگرتنی پاداشت وه :م یه چوارده

ت فه ده   .٩٠:يوسف}  ِإنَُّه َمْن َيتَِّق َوَيْصِبْر َفِإنَّ اللََّه ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن{ :رمو

گومان ئه:  واته ت له وه ب ز ب ت   ی خۆپار شهاته رامبه به  له(گوناهو خۆگر ب ،  وه کانه ر پ

کاران و  ڕاستی خوا پاداشتی چاکه به  وه ئه)  وه کاته رووی ل ده هد  وره خوای گه

  .نادات  زایه خوازان به چاکه

ت فه ده  وره آان، خوای گه وه رگرتنی آرده وه :م یه پازده ِإنََّما َيَتَقبَُّل اللَُّه ِمَن { :رمو

  .٢٧:المائدة}  اْلُمتَِّقيَن

زکارا  نها له ته  وره خوای گه:  واته ت رده وه  ن قوربانی و چاکهپار   .گر

ت فه ده  وره شت، خوای گه هه وتنی به سكه ده :م یه شازده ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي { :رمو

  .١٥:الذاريات  }َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 

زانيش له:  واته گومان خۆ پار چی، له شيرك و سه ب و چه رپ پاڵ  ندین باخات و، له ن

  .ی ئاودان رچاوه ند سه چه

  وره ، خوای گه وره آی گه یه وپایه  وتنی ئاسایش وپله ستكه ده :م یه ڤده هح

ت فه ده   .٥١:الدخان}  ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َمَقاٍم َأِميٍن{ :رمو

زآاران له:  واته گومان پار گایه  ب من و ئاسایشدان ج   .آی ه

ت فه ده  وره ڕاندا، خوای گه ر ب باوه سه بوون بهرز  به :م یه ژده هه َوالَِّذيَن اتََّقْوا { :رمو

  .٢١٢:البقرة}  َفْوَقُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة



 

زگاریيان له له  ی آه سانه و آه ئه:  واته ڕۆژی  ، له آانی خوا آردووه سنووره دونيادا پار

  . یه تایيشيان هه تا هه ی ههبن و ژیانی خۆش ده  وه وانه رووی ئه سه دوایيدا له

  وره آان، خوای گه وتنی پاداشتی جۆراوجۆر وزۆربوونی خۆشيه سكه ده :م یه نۆزده

ت فه ده َوَآْأسًا ) ٣٣(َوَآَواِعَب َأْتَرابًا ) ٣٢(َحَداِئَق َوَأْعَنابًا ) ٣١(ِإنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمَفازًا { :رمو

  .٣٤-٣١: النبأ}  ِدَهاقًا

زکاران سه به:  واته رانی  رفرازی و خۆش و شادی و کامه ڕاستی بۆ خواناس و پار

مك  ن و مه مه آيژو آچانی هاوته. ی جوان و جۆری ترێ ها باخچه نده ، چه یه فراوان ئاماده

و دیمه گه  ن جوان و تازه خ   .راب شه  رداخی پ له په  وه.  یه یشتوو ئاماده پ

ڵ خۆشی بينينی خوای  گه ڕۆژی دوایيدا، له  له  وره خوای گه  له  وه نزیكبوونه :بيست

ت فه ده  وره ، خوای گه وره گه ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ) ٥٤(ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوَنَهٍر { :رمو

  .٥٥،٥٤:القمر} ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر 

زکاران وان له:  واته گومان پار کی  یه نيشتگه  له. شتدا هه به کانی باخات و ڕووباره  ب

  .اتی توانا سه ده  کی به ندان الی پاشایه سه په

ت فه ده  وره روون پاآی، خوای گه ده :ك بيست ویه اْلَأِخلَّاُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض { :رمو

  .٦٧:الزخرف}  َعُدوٌّ ِإلَّا اْلُمتَِّقيَن

زکاران  له  کترن جگه دا دوژمنی یه و ڕۆژه کان له ویسته دۆست و خۆشه:  واته   .پار

خۆش بوون له گه آان وله وه چاك بوونی آرده :بيست ودوو آان، خوای  تاوانه  ڵ ل

ت فه ده  وره گه ُيْصِلْح َلُكْم ) ٧٠(َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًال َسِديدًا  {:رمو

  .٧١،٧٠:األحزاب}  َلُكْم ُذُنوَبُكْمَأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر 

ناوه ی باوه وانه ی ئه ئه:  واته زکار بن و قسه له  ڕتان ه ڕاست و   خوا بترسن و پار

  ...ب کانتان خۆش ده تاوانه  کات و له کانتان چاك ده وه کرده. ن دروست بکه

ت فه ده  وره ئاگابوون، خوای گه  چاوڕۆشنی وزوو به :بيست وس نَّ الَِّذيَن ِإ{ :رمو

  .٢٠١:األعراف}  اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم َطاِئٌف ِمَن الشَّْيَطاِن َتَذآَُّروا َفِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن

ك خه وانه ڕاستی ئه به:  واته زکار بوون کات کيان  یه سه سوه رو وه ته ی خواناس و پار

ته که ن و خوایان بير ده که پ بگات یادی خوا ده  وه یتانه شه له رچاویان  جا کوت وپ به  وه و

ته ڕۆشن ده   . وه دۆزنه ڕاستی ده  واته  وه ب



 

ت فه ده  وره ، خوای گه وره وتنی پاداشتی گه ست آه ده :م بيست وچواره { :رمو

  .١٧٢:آل عمران}  ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمْنُهْم َواتََّقْوا َأْجٌر َعِظيٌم

زکار بوون، پاداشتی زۆر گه چاکه  یان که وانه بۆ ئه:  واته و ب سنوور   وره یان کردو پار

  ... یه ئاماده

نجه ت فه ده  وره یشتن، خوای گه ئاوات گه  ی به مژده :م بيست پ َوَمْن ُيِطِع { :رمو

  .٥٢:النور}  اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْخَش اللََّه َوَيتَّْقِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن

غه رمانبه ی فه هو جا ئه:  واته ت و   ی بکات و له که ره مبه رداری خواو پ خوا بترس

چی و نافه سه له ت، جا ئا ئه ر پ ز   .یشتوون ئاوات گه  رفرازو به سه  وانه رمانی خۆی بپار

وانين، خوای گه  وه بيرآردنه :ش بيست وشه ت فه ده  وره وت ِإنَّ ِفي اْخِتالِف { :رمو

  .٦:يونس}  َوَما َخَلَق اللَُّه ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َلآياٍت ِلَقْوٍم َيتَُّقوَن اللَّْيِل َوالنََّهاِر

ویدا  کان و زه ئاسمانه خوا له دا که و شتانه وو ڕۆژو ئه جياوازی شه ڕاستی له به:  واته

ک که ی زۆرن بۆ که و نيشانه گه دروستی کردوون، به خوا بترسن و دینداری  له سان

  .ن بکه

ت فه ده  وره خ، خوای گه ئاگری دۆزه  له  وه وتنه دوور آه :وت بيست وحه { :رمو

  .١٧:الليل}  َوَسُيَجنَُّبَها اَألْتَقى

زکاران له:  واته نه دوور ده  و سزاو ناگرو ناخۆشيه جا خواناس و پار   . وه خر

ت فه ده  وره آان، خوای گه ی چاآه وه ی بردنه مژده :شت بيست وهه َوَتَزوَُّدوا { :رمو

  .١٩٧:البقرة}  َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى

شوو بخه خيره زه  ن که وڵ بده وام هه رده به:  واته گومان چاکترین زه و تو ش  خيره ن، ب

زکاریه ته   . قواو پار

ت فه ده  وره ڕۆژ، خوای گه باش بوونی پاشه :بيست ونۆ َفاْصِبْر ِإنَّ اْلَعاِقَبَة { :رمو

  .٤٩:هود} ِلْلُمتَِّقيَن 

زکارانه شه ڕاستی پا به:  واته           .  رۆژ بۆ خواناس و پار

نانی پشتيوانی خوای په ده به :سی ت فه ده  وره ردگار، خوای گه روه ست ه { :رمو

  .١٩:الجاثـية}  َواللَُّه َوِليُّ اْلُمتَِّقيَن

زکارانه  وره خوای گه:  واته   . دۆست و پشتيوانی پار



 

نمویمان بكات بۆ   ی آه ندانه و به ئه  بكاته  وره خوای گه  داواآارین له زآارن و ڕ پار

گای ته   قوا، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العامين ڕ

   

   

 


