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  وره خوای گه  به ستن پشت بهوكل  وه ته

ُ وَِجلَْت قُلُوُ�ُهْم ▬:رموت فه ده  وره خوای گه َّ ُُِكَر هللا َُهللا  ِِ ََ ي ِ
ّ
نُوَن هللاّ ُِ ِْ ُْ

ْ ى هللال َْ َّ ِِ

 ٰ ىا ى وََ َ َْ َُهللا عُِليَْت َعلَيِْهْم َيَىعُُ  َاهللاَدْهُهْم ِِي ونَ َوذِ
ُ َّ َََو ََ  .]٢:هللاألافىل [ ♂ َر�هِهْم 

خوا  یباس که كکات  که کنسان نھا که ته وادارانب گومانب: واته
 شیککات تشین ده ل یو ترس تترس ده انید نراھ یکراو ناو

و  تب ده ادیز انیواب اندایر سه به  وه تهنرخوا بخو یکان ته هیئا
 .ستن به ده انۆیخ یارردگ روه په  ر پشت به ھه

لو  « : قىل -ص� هللا  علي  وسلم  -عَ عْر بَ هللاب ىي را هللا  عن  عَ هللايب 

مامم عوَون   هللا  ق  عوَ  ، لراقمم كْى يرا  هللاط   ، عغوو خىصى ، وعروح 

 " صحيح " روهللام هللا ُىح موو وهللاطذُ ي وهللاطايى  وهللابَ ُىج  وهللابَ قاىن ف [» ب ىاى

 .] قيَ صحيح :قىل هللاطذُ ي وهللالى�م ، و

: رموت فه خوای ل ڕازی بت، ده  وه ره ئیمامی عومه  له:  واته
: رموو یفه ده  -صلى الله عليه وسلم  -ری خوا بوو  مبه پغه  گوم له

ستن،  خوا ببه واوی پشت به ته ڕاستی ودروستی وبه به  وهر ئ گه ئه
یانیان  دات، به ڕزقتان ده  ندهیروبا کو ته وه  وره ی گهخوا
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  به  وه ڕنه گه تای وئواران ده سك به ۆیان بهی خالن چن له رده ده
 . سك تری

 : ڕاڤه

وڕگای   رستشی ڕاستگۆیان په  وره خوای گه  ستن به پشت به
ران و  مبه پغه  به  پ كردوه رمانی فه  وره ، خوای گه دسۆزانه

 .كانی ڕداره باوه  نده به

  :ستن  پشت بهوكل  وه مانای ته

ستی  ده ڕاستی خۆدانه) الله(  وره خوای گه ستن به كل وپشت به وه ته
 به  یه ومتمانه  وره الی خوای گه بۆ  یه نده كانی به رمانه فه

  رع ڕگای پداوه شه  ی كه وه ستان به ڵ ھه گه له ،ردگار روه په 
كان و  ھنانی سوود وقازانجهست ده كان بۆ به ری ھۆكاره به گرتنه له

 .كان ره ره ی زیان وزه وه دوورخستنه

 :خوا  ستن به كانی پشت به روبومه به  ندێ له ھه

 .ژیانی دونیادا  له  وتنه ركه سه ڕگای -١

نھا پشتیان  ته  ی که وانه ر ئه سه به) یتان شه( بوونی نه ت سه ده -٢
 .ستن به ردگاریان ده روه په  به

 .ڕ ر ڕاستی باوه سه له  یه گه به  وره ی گهخوا به ستن هب پشت -٣
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 .سه خوای به  وه ست ئه خوا ببه س پشت به ر که ھه -٤

 .ستن به خوا ده پشت به  وت که ی خۆش ده وانه ئه  وره ی گهخوا -٥

ن، ست به دهردگاریان  روه په  ا پشتیان بهھن ته  که ی هسان که  و ئه -٦
جیان  شتدا نیشته ھه به کانی رزه به  ۆشکهک  له  وره خوای گه

تیایدا   وه چن ب بانه ژریاندا دن و ده کان به ڕووباره  که ات،ک ده
 .وه مننه ده

 


