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navê Xudayê

>Bi

pak ê

dilovan û mihrivan

Dersên Şerîetê
Ji Xwedê

Riknên

mezintir

.

tu kes nî ne

.

Baweriyê

Riknên baweriyê
şeş in : Baweriya bi Xwedê , bi ferişte:
yên wî, bi pêxemberên wî , bi kitêbên wî , bi roja paşiyê û
bi qeda û qederê
Baweriya bi Xwedê

Baweriya bi Xwedê ev e ko tu bawer bikî : Xwedê heye , qedîm e
ango herjieiû
, baqî ye angi hejr_hey,e , çûna wî nî ne , ne weke
tu

tiştî

ye

xwey qudret

dibîne

,

bi"$efsa

,

xwe qaim e

e , xwey irade

daxêve

Riknên islamê

ye

,

,

ango bi xwe ye

zana ye

,

sax e

,

yek e ,

dibihîse

,

,

.

.

Riknln islamê pênc in ;' Kel.ima şehadetê ,
û hec .
Mana kelina şehadetê : baweriya bi yekîtiya
bi pêxemberîtiya
Hezretê Mihemed e .
( Misilman ji dil bawer dikin û bi
dibêjin : Ez bawer dikim kaXwedê
bê

hevrî

û heval

e

.

nmêj

.

Xwedê

rojî
û

,

zeka";

baweriya

znanê xwe
yek e û

Ez bawer dikim

ko

Hezretê Mihened pêxember e û qasidê enr Û fermant.-n
Xwedê ye . Ez dizanin
û bawer dikin ko
pêxenberê paşîn cenabê Mihened e û tu pêxember piştî
wî ranabe .
Nnêj

,

rojî

,

Zekat û hec
Q,

Nmê3

ye

.

ye

.

ji Xwedê re ib&et e , rojî girtina nefsê ji tiştên xwarinê
zekat dana pişkekê ji malî ye û hec qesda bal Mala Xwedê ve

-

-2.

-

Mikelif

;'

Mikelîf ew mirov e ko aqi 1 û baiix
Ferz û wacib .

e

û dîn seh 'kiriye

"

.

erz ew emrê Xwedê ye ko pêkanîna wî li ser mikelifan wacib e ^
ango bi vê ne vê ye , wek nmêj û rojî . Bi kirina ferzê , nirov
iigehe
xêrê û bi nekirina i wê ezêb dibîne .

F

Ferza eyn -û kif aye

.

Ferza eyin
her mikelif
Fer.za kifaye
dikîn ji ser.
3inet

Sinet

.

ew emr e ko

,ia wê lome jê tê
Heram

bikirina
kirin .

wê mirov xwey xêr

dibe û bi nekiri

.

Heram ow tişt
^cirina

û f ermana Xwedê ye kp divê
wê pêk bîne ; wek nmêj û rojî .
ew enrê Xwedê ye kö kengê hin wê
hinan radibe wek : nmêja miriyan
ew emr

wc ezab

Mekrûh ew - g
tiet

na
Destnêja

e ko divê

mirov ne ke

e .

i

.

Nekirina wê' xeyr e û
.

,....

ko mirov ne ke spehî ye

e

I'iibah ew tişt
zadî .

e ko helal

e wek vexwarina

avê û xwari

~ezin û piçûk

staêja nezin bi niyct
u" bi
şuştina difn û devî û te
mamê laşî pîk t§ .
DestmÊja kiçik bi niyet
û bi şuştina
temamê rû û her du des»
tan heta enîşkan , destdana serî û bi şuştina her du peyan he.ta
gozeka'n pêk tê .
' .

-."cirin--:.

d

Destmêja nezin bi çi çêdibe

3

."

Destmêja mezin piştî gihandina jin û mêran bi derketina havênî
bi mirinê , gava jin dj^£yjui_cjLlan , nifas û zayînê çêdibe .
Wê gavê rakirina
wê f erz e .
Destmêja kiçik bi çi çêdibe .

Bi derketina tiştekî ji her du reyan , bi xewê ., bi destdana -l-ovtt.tj^jina biyanî bê perde , bi destdana aletan , bi dînîtî , bi
serxweşî , bi vereşana ji devî , bi şika destmêjê
û bi kenê
ji dil . Nmêj , bê pêkanîna wan her du destmêjan , ne diris't e .
Nnêjên Ferz .
Di bîst û çar saetan de , ser mikelifan , pênc nmêj ferz. in :
Nmêja nîvroyê , êvarê , mixribê , işayê û sibehê .
Wextên nmêjan :
Wextê nmêja nîvroyê * ji xwîlbûna ro.jê. bal rojavayî ve heta
siha

tiştan

dibe

du caran

.

Wextê nmêja êvarê , ji wî wextî heta rojavayê ye .
Wextê nmêja mexribê , ji avabûna rojê heta windabûna sorayiya
rojê ye .
WexteAnmêja işa , ji wî wextî heta sehriya sibehê ye .
Wextê nmêja sibehê ji wî wextî heta_ derketina
rojê ye .
Riketên
nmêjên ferz .

Di

bîst

û çar saetan de hevde riket
riket di nîvroyê de , çar di êvarê de
çar di işayê de û dido si sibehê ±e .
Riketên nmêjên sinet

nmêj ferz
,

sisê der

e : Çar

mexribê

,

':'

Riketên nmêjên sinet bîst û dido ne :
Du riket berî nmêja sibehê , çar riket berî ya nîvroyê
û çar piştî wê -» çar berî nmêja êvarê û du riket pietî wê
du riket berî mexribê û du riket piştî wê , du riket berî
nmêja işayê 11 du riket pişti wê .
Riknên nmêjê .
,

,
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Riknên nmêjê dwanzde ne

:

Niyet , -tekbîra teherumê , rawestana ji peya , xwendina fati
hê , rukû. , rabûn , du secde , runiştina
di nav bira her
duwan de , rawestana
di hemiyan de , rûniştina
jibo tehiyata
aşx
. .} û kelima şehade^ê digel
selewata li ser Hezretê Pêxember
selava pêşî ' , tertiba
di nav wan de -digel peyhevî .

Tertîb û peyhevî
Her wekî hatiye
.

'

.

gotin

cih bên

di nmêjê 'de

,

,

divê" her riknê

bi

wê

.

Şertên' diristiya

nmêjê

.

Şertêndiristiya
nmêjê
heş-'.t in : Misilmanî , temyîz ango hiş , paqijiya
cilan û.^gnjeki
û
cihê nnêjê , veşartina ewretê -, ango- navbira ir..avikê û
her du ejnûyan , ji bona mêran û veşartina
timamê cendekî
ji bo jinan 'ji bilî rû û her du kefên destan , hatina wextî ,
bere xwe dan qiblê ", ne gohartina
niyete
, gotina ,bi
. 1
,

qesd

.

Betalkirina

nmêjê

:

Nmêj bi derdana riknekî

ji şertên

xwe betal

dibe

ji riknên xwe an bi derdana1 şertekî
.

Nmêja înê'
nmêja

.Nnêja bi civati ferza kifayetê ye , lê kirina
înê bi civatî ferza eyn e . Nnêja înê du riket, in .
Nnêja civatî
Şertên..

.
,

.

*<i

.

nnfja

civatî

Nnêjkerdivê niyeta civatiyê li
niyet e ez nnêja nivroyê
çar
înan ji Xwedê re bikin ; divê
keve pêş înanî , nîzîkî înanî
di nav bira

wan dc tu perde

çar .in
"pey înanî

:

bîne herwekî : nin
riket
, bi civat
û tebayî
bi nmêja îmamî" zana be , ne
bibe heke ne nizgeft e û

ne be .

-

Nmêja her du cejnan

5

-

.

Du cejn hene

A

: a kiçik û a nezin .
a mezin ya heciya ye . Nmêja
e , sineteke domkiri ango tu car ne hatiye
3Î her bikin . Her nmêja cjnê du riket in

kiçik ya remezanê ye

cejnê sinetek
dan , divê em
Nmêja miriyan

,

der<
.

.

Kengê misilmanek dimire şuştin
veşartina
wî an wê ferza kifayetê
peya ve , tête kirin .

,

kifin

ye

.

kirin

nmêj kirin
Nmêja miriyan f ji
,

û

Zekat

Zekat dana tiştêkî
ji malî ye û li ser misilmanan
f erz e û zekat jiwan tiştên
jêrîn tê derêxistin û dayîn :
Deve , çêlek , pez , zêr û zîv , çandinî û 'neywe , tç*ên
kirîn û firotinê
ko karê salê jê çêbûye û sal bi ser de
wegeriya
1

- Ko ba

ye

.

yekî pênc deve ango hêştir
hene zekata wan pezek
'
û çar devehan , ji ber pênc deve ve , pezek

'

Heta bîst
tê derêxistin
.
2 <- Zekata çêlekan

,

ji

sihî

despê dike

,

ji ber sih

çêlekê ve golikeke yeksalî tê derêxistin
. Ji her çilî
conegayek tê dayîn .
3 -Zekata pez ji çilî destjtpêike . Jiber çil pezê spî ve
bilindîrek û ji berçil pezê reş ve tiştîrek tê derê xistin,
ji ber sed û bîst û yekî ve
du pez 1 ji ber du sed û yeki
ve sê pez tên derêxistin
. Ji ber çar
sed pezî ve çar u
paşê* pêş her

sedî ve pezek tê derêxistin
.
- Zekata zêrî ji bîst misqalan destpê dike . Zekata zîvî
ji du - scd dlr- dirheman destpê dike . Qaida wê ji her çilî

4

yek e angoji bîst nisqalan
pênc dirhem tên derêxistin

nîv nisqal
.

û ji du sed dirheman

e X
j

"

? ..

Zeîiata cad

6

-

û ney.re

Zekata zad û ney.ran , ii pênc bar destpê
dike . Qaida wan
ji he'r dehaiv.-.v.pe ve yek e . Heke ew bê diş^farî çêbûne . Ko ew
bizehmet çt-tur
, di her bîstan
de' yek e .
6 - Ji tiçtSn
'kirin û firotinê
di her çilî de yek e .

Sekata fitrê

.

'

Dive her misilnanê
nifaqeyê

wî li

mikelif

ser wî

fitrS
bide . Zekata fitrê
sad in , ji belen-sazan re
Roj:': .

pêş

y?. divê

xwe ve û pêş
,

her çi kesê ko

di şev an roja

cejne

ji bcnb. her nefsekî
tê dayîn .

,

,

de

'

zekata

,,

çar kulm

'

P.oji

, di rojcn
rcnezanê de , bi niyeta rojiyê , girtina
nefsê
Kirov divê nefsa rwe , ji xvarin û. vexwarinê- , ~i hîzîkbûna
iinan . biparSze .

j-q

c

'dc^l
iLjrr

-

:

'i.i ~S--:\ rcr.?canC ,de , li ser hemî
nisilmanSn mikelif
. Zi diriii'.: hey/c an bi timanbuna heyva Şabanc sih roj

Ji

girtina

rojiyS

re

,

her

ro

,

niyet

lazim

,

e

.

".!:. J'.5-v niyet

c sibc rciî
bigirim , pê"ş edakirina
ferza
romezr.na ;?.l5 vc,ji Xwedê re .
V.'e^tG" rcjiyo
:
Ji cwilO spcds heta rojavayê divê mirov ( jin

nofsa
'

xwc bigirc

Bkênandina rojiyê

Û

ncr

.

.

.

Rojî bi vereçandira
ji qesd , bi gihandina tiştekî
bal zikî
/e , "ji kul' 'i vekirî
, wek dev, difn
, guh , bi "avirîna
ji islalitiyc- . bi dîtina zwînê û xwîna piçtî zayîna zarokî , bigihan-

)

-

-

7

dina jin û mêran., bi derêxistina
şkênandin .

havê nî

ji qesd tê

Hec

Hec , qesda bal Mala Xwedê ve ye , ji bona pêkanîna
ferza Xwedê ,Hec ser henî misilmanên mikelif
ferz e heke ew
naldar e û dikare here hecê . Heca ferz di jiyînê de

carekê ye .
Riknên hecê

.

Riknên hecê pênc in : Ihrama digel niyetê , rawestana
Erefê , heft gerên dora Beytê , çûn û hatina di nav bera
Sefa û Merwê de , kurkirin .
Omre .

jî wek hecê ferz e

Omre

digel şert

rawestana

li

Tiştên

di hecê de wacib in

ko-

Erefê

,

û riknên xwe ji bilî

.
:

Ihrama ji mîqatê , avêtina cilên durûyi di Ihramê de ,
avêtina sê keviran , nivistina li Muzdelifeyê ,
nivistina
li Minayê ji boşev û rojên teşrîkê , tewafa
widaê , parastina ji heramên Ihramê .
Heranên Ihranê deh in :

Wergirtina tiştên
Ji

bona mêran

durûyê û her çi tiştê

nuxumandina

serî

, 31 bona

ko weke wan be
jinan

dina rû û her du kef In destan ;
duhundana mûyên serî
;
y.<x^w~<-

kurkirina

mûyan

;

qusandina neynûkan
bihn xwee

kirin

;

<

U^'11

;

kuştina nêçîrên xwarinê yên bejî
jin mehr kirin , kutan û têkilbûna

;

bi şehwet

.

nuxuman-

}
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"Rehmet û Silava

1

Ji bona her derî mifteyek heye

)

Xwedê Lê Be"

,

mifta bihuştê

ew e ko

mirov ji piçûk û belengazan hez bike û li halê wan bipirse

.-.

Heçî malê miletî hcrê dixwin para wan dojeh e .
Bawermend divê bi şûr û' gotina xwe cihadê bikin û piş-

2)
3)

ta zilm û neheqiyê , derewker û zalLiman bişkînînin- .
4)
Xwedê qenc e , ji qenciyê hez dike;
pak e , hejî pa qijan

dike

;

comerd e , ji

comerdan

hez dike

.

Di roja piştdawiyê de , piraniya xelkê , ji ber goti nên bêrê û beredayi wê bêne êşandin .
6)
Dev û dranên xwe her paqij bigirin ...
7)
Piştî imanê tiştê çak ew e ko xelk ji hev û du hez bi5)

kin

.

hev Û du bikin , rastiyê
bêjine hev û li hev xedari û bêbextiyê me kin .
9)
Yê ko baweriya xwe bi XwedS û bi axiretê aniye anqençjiyjdibêje
, an devê xwe digire
.
10)
Ji gulçîçekên pengava û ji jinên spehî û bêesil xwe I
8)

Hon brayên hev in

biparêze
11)
12)
13)

.

,

arikariya

'

ji çavtengiyê girantir nexweşî heye ?
Gotin carina sihrek e û şiir carina hikmetek e .
Gava hon dest bi kareki dikin devê xwe bigirin , xelk
ji mirovên ko îşê wan li rê ye dibeicin .
Ma

.
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Ji nifirên bêsuçan bitirsin

14)

perde nî ne
15)
16)

17)

18)
1

navbeyna wan û Xwedê da tu

,

.

Ne bixweziva

lê bi xebat û kirinê jiyîna xwe biborjne .
Lokl girêde û piştre bispêre XwedjS ,
Ko qiyamet rabû û di destê te de sîtilek
hebe û kês pê
ket divê tu wi şîtilî bişitilînî
û ji destê xwe bemedi .
Gava yekî ji we enirî divê ne peyive .
YS kn

9)

timalrar

p

f

hpl engaz ,e

.

Yê ko 7.ftk°*& ATfia .A.m&Tmryg-Aihewtne û arîkariya
nirovên
ko ketine tengasiyê dike ne çavteng e .
21 )
Heke hon bi malê xwe ni karin arikariya
xelkC . bikin
-bi :got1nên sêrîn qedrê wan bigirin .
22) -'';: 'Dîn'ê islamê qaim e , ibadeta xwe nerm , nerm bike û zo rê li nefsa xwe me de , me be mîna mirovê ko bar û serbarê
heywanê xwe giran dike , pi^ta heywanê wi qul dibe li çol
\û şêvderê dimîne , ûna gihe hevalê xwe .
23)
Dîn tiştekî hêsanî ye , kes ni kare zora diyanetê bibe ,
dîn'zora her kesî dibe , ne pir bikin , ne hindik bikin ,
bi can û ben bikin .
24)
Kiriha qenciyê şabûniya dil e , Û xirabî di canê mirovan
de birînek e û ew na xwazin ko kes pê bihese .
25)
Qenciyê ji dê û' bavê xwe re bikin da ko zaroyên we jî
.. qenciyê
ji we re bikin .
.26)
Xatirê xelkê bigirin , dilê xelkê me şkinînin .
27) "
Dev ji xirabiyê berdan sedeqe ye .
28)
Nefspiçûk bin ta ko kes li kesî mezinahiyê ne ke _.
29) - Emanetê bidine xwediyê wî , heke kesî bêbextî li t^e kir
tu bêbextiyê lê me ke .
30)
Rizqê xwe jj^ xebata xwe bixwazin .

20)

.

31 )

Rizqê xwe ji axê bixwazin

32)

RJZqê

33 )

Yê ko

34)

XWP

"ji

Vgiia ^m+fi TOr.

.
h-ivi.ro.<7-ir<

.

derdê xwe vedişêre sewabeke mezin digeh
Hekç tu şerm na kî her tiştî bike .

ê .
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35)

ji- hevalên ne çak'berde

Dev

kî yî
36)
37)
38)

,

an ne xelk wê bizanin tu

.

îşê" ko tê de poşmanî heye me ke
be û efiwa xwe me xwaze .

Heveleki qenc ji

xwe

re bibij'êre

ko te kir poşman me

,

,

û

xwe jê'

biparêze .

Diyariya bidine hev hezkirina we bêtir dibe ".
39)
Tobe gunehan radike .
40)
Tevdir nîvê îş û debara we ye .
41 )
Herwekî mirov bi nef sa xwe re rast û qenc e , divê bi
xelkê re jî rast û qenc bibe , ji bona li hev hatina mirövan bixebite

I

42)

,43)

qenc bigere

44)

Yê ko

rine

45)

xêrxwazê xelkê be

Û

.

rastiyê

bike

minafiq

52)

ew

ki -

na bêje û derewa dike û ne xwediyê gotidike , ew' nimêja

zekata xwe bide û here Hec û Emrê 3Î

,

e

»

dîsa

.

Spehîtiya mirovan xweşiya zmanê wan e .
Bihuşt di bin lingê deya de ye .
Şer tep û hîle ye .
Mirov kêmaniya tiştekî ko jê hez dike ne dibîne û ne
jî dibihîse .
Zanîn mina tiştekî
ko peyda

51 )

xwe de

.

Yê ko

xwe

50)

di feqîriya

dibe sebeba qencî an xirabiyekê heçko wî

na xwe ye û ji emanetê re xayinitiyê

46)
47)
48)
49)

Û

jt li halê belengazan binêre ; bi pêkanîna wan sê tiştan
îman timam dibe .
'-Bêrê cîranekî baş û dawî xanîkî qenc peyda bike .\
L^rê li cîranekî baş bigere û pişt wî re li xanîkî

Yê ko

dike

dibe

baweriya

ye ko misilman heçko winda kiriye
.

xwe

bi Xwedê aniye û misilman buye

,

divê Xwediyê gotina xwe bibe û bêbextiyê ne ke .
Fedikirin ji baweriyê ye . Heya ji îmanê ye . Şerm kirih

,

dîn hemî ev e

.

,

- 4 53)
54)

ragirtin

Xwe

56)
57)
58)
59)

mirov bi yekî hêja bişêwire û bê-

gotiniya wî ne ke .
Di nav mirovan de yê baştir
xWe re

55)

ew e ko

ba$_e

ew e ko

ji .jin û zaroyên

.

Mirovê xirab her îşi xira dike ; ber wekî sihik tama
hingivî xira dike .
Xelk henî lêzên Xwedê ne , Xuda ji her kesî bêtir ji wî
mirovî hez dike yê ko bikêrî wan tê .
Di nav xaniyên misilmanan de xaniyê çêtir ew e ko tê de
sêwiyek hebe û qedrê wî bête girtin
.
Din pend û şîret e
Devji kirina tiştê ko ji. qencî û rastiya wî ne ewle yî
berde û dest bi kirina tişteki
bike ko tu xweş dizanî ew
qenc û rast e .
.
Xwediyê heq divê bêje ; guh bidin- ê ! »
Ji dergûşê heta mirinc- rninckarî zanînê bibin .
Zanin di welatê Gîn û Maçînê de be jî lawekarö wê bibin.
Li ser jin û mêran ilm û zanîn ferz e .
Jin û mêr divê minêkarî zanînê bibin , ev enrê Xuda yc.
Qedrê rastiyê bigirin , yê ko wê rastiyê got piçûk bc ,
mezin be , xurt be , belengaz be , ne tu xem e . (Rastî
ne ji dewlemendan bitenS rc- ye .)
Ne gunch tS ji bîr kirin , ne 3Î qencî winda- dibe û
Xwedê jî na mire , tu bi kêfa xwe yî , herweki
dexwazî
.

60)
61 )

62)
63)
64)
65)

66)

.

'

bike

67)
68)
69)
70)
71 )

72)

Dev ji riyakaran

berdin ; ew bi kêr na yin .
Berê heval piştrc rê .
Şîr xulq diguhêre .
Ji Xwedê bitirsin
; serê hikmetê ev e .
Heçiyê zmanê xwe digirin heyc ko Xwedê li wan bê rehmê.
Yên ko bi xelkê re dilovan in ; Xwedê jî bi wan re di lovan

73)

.

e .

Rast biwezinîne û hinki bila zêde be

,

ta ko kêm ne be.

74)

Yê ko

77)

81 )

82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)

96)
97)

98)

dikin

,

.

Dermanê nezaniyê

pirs _û_xjsbat_e .
Serekê xirabtir ew e ko bêrehm e .
Di nav xaniyên misilmanan de , xaniyê xirabtir ew e ko
tê de sêwiyek heye û tête êşandin .
Di nav misilmanan de mirovê xirabtir
ew e ko têkill
xelkê' na be , ji xwc razî ye û di emelê 'xwe de rlyakar e.
Kirina qenciyê mirovan ji xirabiyê diparêze .
Dan "0. qencî erna Xwedê disekinîne .
Bi hejkirin û arîkariya lêzimên xwe mirov emrê xwe di rêj dike .
Ne xeberdan hêja ye ; lê yên ko wê seh dikin kêm in .
Pê zerer jî bigehe te ; rastiyê bibêje .
Di derba pêşîn de divl mirov sebrê bide xwe .
Mêvanî sê roj in ko dirêjtir
bû , bû sedeqe .
Timakarî hikmct û zanînê ji dilê zanayan direvîne .
Paqijiya dil û laş nîvê baweriyê ye .
Yê ko bi derewîni şehdetiyê dide mîna mişrikek e .
Wad mîna danê ye ; ko tc wad kir bide .
Zilma xedara di roja piştdawiyê de ji wah re dibe mij
û dûman , pêşiya xwe na bînin .
Hikmê derewîn ê giran ew e ko li ser gumanekê hatiye ,.
-

dan

95)

ew'

serdest dibe .
Sermiyanê niletekî ew e ko xulamîtiya wî dike .
Mirovên xirabtir
ew in ko "qedre xelkê ji tirsa xWe di girin û dixwazin' pê ji xirabiya wan ewle bibin ,'
Mirovên xirabtir ew in ko eqilmend nîzîkî civata wan na
bin

78)
79)
80)

-

bala xwe dide xelkê û ji t'istên xerab' ko

xwe diparêze

75)
76)

5

.

Zilma dewlemendan a mezin ew e ko deynê xwe na din .
Wad deyn e .
Yê ko hin dike û yê ko hin dibe di
qenciyê de şirî kê hev in .
Tiştên qenc û bikêrhatî ko hon dizanin
. ji xelkê re

.

-

99)

100)
101 )

102)
103)
104)
105)

bêjin, işê wan sivik bikin ; giran me kin .
Çavên xwe ber siua û dewlemendiya xelkê me din .
Qenaetkar her serfiraz e û timakar her bê qedr e .
Tiştê ko na be tu lê binêrî ; lê me meyizîne .
Kîn û hesed qenciyê radikin herwekî agir êzingan dişe witîne .
Rastiyê bêje , bila tehl be .
Mirov bi efiwkirna qisûraibilindtir
û bi nefspiçûkahiyê
mezintir dibe û mal tu cara ji sedeqan kêm na be .
Bêbext , bi nîşanekî , di roja piştdawiyê de wê bêne
nas

106)
107)

-

6

kirin

.

ji du sixletaahez dike : eqilmendî û xwe ragirtin.
Qazî sê texlît in ', dido ji wan wê bikevin dojehê û yek
wê here bihuştc .. Yê ko zana ye û di hikmê de adil bû wê
.-Xwedê

here bihuştê .
Yê ko bi nezaniya xwe hikmekî ne rast daye , wê bikeve
dojehê .
Û yê siseya ko zana ye lê bi qesd hikmekî ne rast daye
wê here cehenemê-.
Ji gunehkariyê re ew bes eîtiştê ko dikeve guhê te û tu
dibihîsi,dibêjî
..
Eqilmendî xwe şidand 11 tiştên pêk-anîn ko xelk û Xwedê
jê razî bun .

-

108)
109)

Mirovê qels li gora eqlê xwe meşiya -û her tişt

110)

Xwedê ve berda

111)

112)
113)
114)

Bi belengaziyê mirov kafir jî dibin .
Bêbextiya mezintir ew e kotu derewa li hevalê xwe dikî
û ew bawer dike ko tu rastiyê jê re dibêjî .
Her tiştê ko serxweşiyê çêdike şerab e , û her vexwarina
ko mirov pê serxweş dibe heram e .
Hon hemî şivan in û her şivaneki, ji keriyê xwe berpir
siyar

115)

bi dest

.

e .

Herwekî dikî bi te dikin

.

.

.

.

,

-- 7

-"

'

Her qenci sedeqeyek e .
li gora cewherê xwe tê afirandin ko zmanê wî ge- ^
vriya xulqê wi xuya dibe .
118)
Hêjabûna emelê her kesî li gora niyeta wî ye .
119)
Heke tu bi yekî ji xwe aqiltir
şêwirî işê te tu cara
116)

117) * Her kes

xira

na be

.

Dilê xwe me bijînin mal û dewleta xelkê .
Mirovê ko cîranê wî jê ne ewle ye,ne bawermend e .
122)'
Kes ji kesî ne çêtir e ; lê çêtirbûn bi dîn û emel e .
123)
Gava hakim , di nav beyna du peyayan de hikim dike , na
be ko enirî be .
24)
îmana we timam na be heta ko hon herwekî ji nef sa xwe
hez dikin ji bra û destbrayê xwe jî hez bikin .
125)
Bawermendê pak du cara destê xwe dirêjî kula riêr na ke .
126)
Çavtengiyê ji kesî re me ke ta ko xelk çavtengiyê ji te
re ne ke , li gora taqeta xwe arîkariya xelkê bike .
127)
Ne nefsa xwe ne jî xelkS biêşîne .
128)
Qisûra xelkê me de rûyê wan ta ko xelk qisûra te ne din
rûyê te .
120)
121)

1

Civat bi ewleyiyê çêdibe .
Mirovê ko şêwir pê têne kirin divê ewle be

129)
130)

,

gotinan ne

bêje .
Heke karê we paş ve çû , navê we pêş ve na çe .
Tiştê ko dilê te de heye û tu lê bi şik bûyî dev jê ber-

131 )

132)

de i

mizgîniya bihuştê didim wî mirovê ko bi doxîn û
nê xwe dikare .
Ez

11133)

[»

Ez mizgîniya bihuştê

134)

doxîna xwe
1

35 )

136)

'

-

didim wî mirovê 'ko karî bi zman û

.

Heçî ji zanînê hez dikin her bircî ne .
Misilmanên baş dev ji tiştên ko elaqa wari pê nî ne ber didin

137)

zma

.

Yê ko

heramiyê dike bawefiya xwe bi Quranê ne aniye

.
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138)
139)
'140)

141)
142)
1,43)

144)
145)

1'46)

147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)

154)

Bi xelkê re midara û idare kirin sedeqe ye .
-Qedre hevalS *bavftn xwe bigirin û arikariya wan bikin ,
bila qenciya' we bigehe wan .
Di debara malê de tevdîr û idare nîşana zanabûnê.ye .
Yê ko hejî Xwedê dike ji kirina xirabiyê
şermisar dibe.
Yê ko deyneki dike û dixwaze wî bide ; Xwedê jê re. pêk
tîne .
Gava qenciyekê dikî bi awakî delal bike .
Yê ko li ber Xwedê. nefspiçuk e ; Xwedê wî mezin dike .
Yê ko bi kubarî bi rê ve diçe ; Xwedê lê na neyire .
Yê ko nîziki
guneha dibe heye ko bike .
Heke tu.li beytikekî bêî rehmê ; Xwedê li te tê rehmê .
Yê 'ko namusa heval û brayê xwe diparêze
, Xwedê Jî na mûsa wî diparêze .
Y.ê ko devê xwe digire
digihe selametê .
Yê ko hîlekariyê
dike ne ji min e .
Misilman ew e ko xelk ji bext û .zmanê wi ewlê ne .
Yê ko baweriya xwe bi Xwedê. û bi roja piştdawiyê aniye;
cînarê xwe na êşîne û aciz na ke .
Yê ko baweriya xwe bi yezdan -Q. bi axiretê aniyo qêdrê
mêvanê xwe digire .
Yê ko hespê xwe diêşîne ta ko ji siwaran derkeve ; ne
ji

155)
156)

157)

..

min e .

.

Mirovê ko tobe bike , weke ko guneh ne kiriye .
Heke hevalê te nefsa xwe ji tiştê ko tu pê ne qail î

bêrî .dike

;

Binivin

,

rast

be ne rast

be înaniya xwe pê bîne .
lê ko hon hişyar bûn dest bi gotin û kirina

qenciyê .bikin .
Saxbûn û tiralî
bi hev re bikêr na yên .
159)
Yê ko mirovên di xwe bi xwedî dike weke sedeqe daye .
160)
Yê ko.poşman dibe , dibe tobedarê Xudayê.xwe .
161 ) t
Xelkê hêja du texlît in yên ko hîn dikin û yên ko hîn
Idibin , ên. mayîn bê kêr in .
158)

- 9 -

Jin mîna xwehên mirovan ne , divê qedrê wan bê girtin
.
Mirov mîna madena ne ; hln kêmeyar in û hin jî giran - l

162)
163)

biha

165)
166)
167)

ne

.

Kovan û keser mirov digehînin nîvê pîrîtiyê"
Yên ko devê xwe na girin her belayê dibînin

164)

Her arîkariya

belengaz û bîçareyan bikin

kariya we bike .
Yên ko ji taqeta

xwe bêtir

ibadetê

,

.

.

Xwedê wê arî-

dikin nefsa xwe dibin

helakê .
168)
Tenayî .ji civata xirab qenctir e ; û civata qenc ji te nayiyê çêtir e .
169)
Wey li wî miletê ko zanayên wan , şêx û axayên wan xirab
û bêkêr in .
70)
Sunda me xwin ; an hon ê poşman bibin an derewker' der -

1

kevin

172)

.

Heçî xedar û nefsmezin in

171)

;

roja piştdawiyê

de wê bibin

mîna' mûriya û xelk wê pê li wan bikin .
Xwedê hejî wî mirovi dike yê ko gava tişteki

dike qenc
dike .
Gava hon dibînin ko mirovek xirabiyê dike ; an bi destf
xwe an bi zmanê xwe wî jê bidinc paş , heke hon pê ni kr~rin dia bikin ko ew dev ji wî îşê xerab berde .
Heke hon zalimekî bibinin û destê wî na girin û b-rdidin
ko ew zilmiyê bike Xwedê we hemiynn &i<3$ine .
Cihada mezintir ew e ko mirov ji hakimekî zalim re r?---tiyê bibêje .

û rast
173)

174)
175)
176)

Bav deriyê bihuştê

navîn e , ko te qedrê bavê xwe girt,
derî ji te re vedibe , ko te qedrê wi ne girt ew derî
li ber te wê bê girtin .
Ko Xwedê" keçikek da we ; wê qenc bi xwedî bikin ; ew
sibe nav beyna we û agirö dojehê de dibe bedenek .
Y8 ko du keçan bi xwedî û mezin dike^di roja piştdawiyê
<*-

ew

177)

178)

de

,

bi nin re dimeşe

.
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179)
180)

Yê ko keça xwe na êşîne û bernade ko. brayê wê
êşîne dikeve bihuştê .

Ez û mirovê ko îşê sêwiyekî digerîne

182)
183)

Ko

xwe de rast

186)

187)

189)

190)

bû

*

yê

,

,

divê tu jî qenciyê pê biki

pesnê wî bide

,

,

heke tu qenciya

wî na- bêjî û vedişêri kafir i .
Çavê ko ji tirsa Xwedê giriya ye.û çavê ko misilmanan
ji xirbiyê parastine agirê dojehê li wan çavan na keve .
Pêxember li neviyê xwe nêrî û got : Ji bo yê kp em ê
malê xwe ji wc re bihêlin , em xwe desteng dikin ; ji bo
yê ko em ê bikarin we bi xwedi bikin , em ber xwe dikevin
û tirsonek dibin ; û heke yekî drêjî we kir ji bona pa rastina we em çaysor dibin ; hon ji rûb.. û bihna Xwedê ne.
Gaya Xwedê qenciya hakimekî dixwaze miroyekî qenc jê re
dike wezîr , heke hakim pêkanîna qenciekê ji bîra kir wezîrê wi tîne bîra wi , ko hakim dest bi qenciyekê kir ,
wezir arîkariya wî dike , lê heke Xwedê serfiraziya ha kimekî na xwaze ; mirovekî xirab dike wezîrê wî , ko hakim kirina qenciyekê ji bîr kir wezîr wê na yêne bîra wî
û heka hakim dest bi kirina. qenciyekê dike wezîr na be
arikarê wî .
Mîna mirovan dixwim û vedixwim û weke wan radibim û
rûdinim ; ez jî mirovek im û nefsmeziniyê na kim .
i Nîşanê minafiqan sisê ne , gava dipeyivin derewa dikin,
fgava wada xwe didin lê diqulipin , ko mirov pişta xwe da
f yê bebextiyê lê dilcin .
Ko hon hatine vexwendin , herin .'
.

188)

em

.

yekî qencî bi te kir

heke ji destê- te.na
185)

di bihuştê de

Tacir di roja piştdawiyê de.bi fesadker 'û. awanan.re ye,
meger ko ew ji Xxedê tirsiyar
bû , qencî kir û di dan û
standina

184)

bi-

hevalên hev in .
.
-'
Yê-ko rêwiyekî bibîne û xwarina wî bidl yê bêşik dikeve
bihuştê , meger ko wî.gunehek kiriye ko na yê\ ef iw kirin.
Tu qenciyê* kêm me bine , dev li ken bun jî qenciyek e .
,

(181)

, wê

-

11

*.

-

Ji malê xwe berê nef sja.' xwe* bi xwedî bike

191)

kariya

mirovên di xwe û di pişt

xwê bik'e .

'

û hevalên

,

pê ve meriyên xwe re

,

pê ve dora xwe

.

re

H'eke dilê

193)

paşê arî

,

cîran

;

Bere\ ji xwe re

192)

re arî

'dibin

hakim li peyayên wî xira dibe

;

peya mi-fsid

.

Di roja piştdawiyê de , li ba Xwedê mirovên xirabtir
ew in ko du rû û riyakar
in .
195)
Heke' kesekî gulek da we lê vemegerîhin , kulilk ji bi hu^tê derketine
.
( 1y6)
îîeke ji we sê mirov bi rê ve diçin bila yekî ji .wan -.şen |
K^ rekîtiya ên mayin bike .
..;.....
r
197)
Her vexwarina ko serwxeş dike heram e .
198)
Mirovên bikêrnehatî pirsên ne qen'c dikin ta ko zana pê'
194)

_

şaş bibin

199)

Ez

.

û hon jî , ji yên di pê xwe re
heçî ko baweriya xwe bi yekîtiya Xwedê

mizginiyê didim

mizgîniyê bidin

;

we

anine wê bikevin

200)

201)
202)
203)
204)

205)
206)

207)

.-.

bihustê .
Dîn ji sê texlît mirovan zererê dibîne ; ji zanayên bi
tevdan , ji hakimên bi zilm iî zînat û ji xebatkerên ne zan , yên ko b3 rê û tertîb dişixulin
.
Ko zanîn hate ji bir-kirin
xira dibe , konehêja hînî
wê bûn winda dibc .
Erna Xwedê-, ji helalan , bcrdana jina yc .
Helaliya ko Xwedê jê dixeyide berdana jina ye .
Xwedê ji mirovê ko di neyariyê de har e , hez na ke .
Bikêrî bikêrnehatiyan werin .
'
Ho mirov , nanê te bcsî te ye , pê qail na bî ; ne bi
malê hindik û ne bi ê pir qîma xwê tîni . Ko tu sax î ,
xwarina te jî têri te dike , bi]*a dîniya ko bi eqlê te.
dikêne û te dixapine' xira bibe .
Kurê jinikekê ji miletê we ye .
'

- 12 208)
209)

Miageftên xwe bê" xelm û rewş , li gund û bajarên xwe bi
xelm û zînet- ava bikin .
Cebraîl hat û gote min : Herwekî dixwazî bijî. dewxyê
bimirî

210)
211 )

-

,

ji kê dixwazî hez bike dawiyê jê veqeti

,

herwe-

ki dixwazî bike tu ê pê berpirsiyar
bibî , serfiraziya
baweiriend&n ew e ko bi şev bi ibadetê mijûl dibin û hew cedarê xelkê na bin û çavê xwe na din ber deriyê xelkê .
Bi malê sêwiya ticaretê bikin ta ko malê wah bi dana
zekatê kêm ne be .
Heke hon dixwazin dilê we nera Û çak be û îşê we here
serî
li ber sêwiya bikevin û ji wan hez bikin , xêr rwaze" wan bibin , dilê" wan xweş bikin û ji xwarinaxwe
bidin wan ; pariyê devê xwe bidin dêvê wan .
Pez bi xwedî bikin , bi xeyr û bereket e .
Hon dizanin pîsîtî
çi ye ? Pîsîti ew e ko mirov gotina
yekî ji ê din re dibêje ; ta ko ew li hev kevin .
Dev ji heramiyê û ji heramê xelkê berde ta ko tu ser firaz bibî , bi mal û rizqê xwe 'qima xwe bîne ta ko tu
dewlemendtirê mirovan bibî , qenciyê bike cîranê xwe ta
ko bawermend bibî , tiştê ko ji bona nef sa xwe dixwazî
ji xelkê re jî bixwaze ta ko misilnan bibî ! Pir me kene
dil pê dimire . (I-lirovên bêeql nir dikenin) .
i,

212)
213)
214)

215)

Ji Xwedê bitirse

ew pê gunehkar

216)

>-^

tu qenciyê" kêm

bîne

gava avê
ji bîrê dikşînî ko ava setila te rijiya setila hevalê
te , ew jî ji we re qenciyek e , xweşkirina dilê xelkê
jî qenciyek e , kubariyê me ke , Xwedê ji nefsmezina hez
na ke , heke kesek , bi kêmasiyekê ko" tu jê bêrî yî ,qedrê te dişkînine , tu eyba wî me de rûyê wî , berde bila
,

me

,

bibe û sewaba kirina te , ji te re bimînc,
dijuna me ke tu kesî .
Misilmanê" ko têtOÎ xelkê dibe û dêrdê wan dikişîne ,
ji yê ko rûyê xwe ji wan diguhêrîne Û li ber derdê wan
na keve çêtir e .

217)

1.3.

-

Ji Xwedê bitirsin

û xwarin û vexwarina heywanSn bidin
) wan , wan paqij bikin , bê sebeb wan me weatînin û me
jêşiînin- ; ta ko bikêrî xebat , siwar bûn û jerjêkirinê
bên .

218)

Ji Xwedê bitirsin
bin

219)

û di heqê zaroyên xve de qenc û adil

.

Bi qenciyekê , bi dana nîv xurmeyekê jî be. , xwe Ji
agirê do jehê biparêzin , sedeqe mirovan ji agire dojahe
diparêze

.

223)

Kafir ji be _, Jj^ nifirên bêgftganjaijirgln
, di nav beyna wan û Xwedê de , tu perde nî ne .
Ji eqilmendiya- bawermendên pak bitirsin , di çavê ba wermendan- de roniya Xwedê heye .
Xwedê di roja qiyametê de li du texlît mirovan na ne yire , yên ko qedrê mirovên- di xwe ni zanin û li wan na gerin ; li gora bayê serê xwe dimeşin û ji yên ko cîranên
xwe aciz dikin , qenciya wan vedişêrin £ xirabî û kêma siyên wan rê xelkê didin .
Dido ji yekÊ , sise" ji didovan û çar ji siseyan çStir

224)

in , ji civan , yekbûnî û yekîtiya xelkê hez bikin , Xwedê
xelkê di dora yekîtiya xwe de dicivîne .
Ji heft tiytên neqenc ko xelk pê diçin.helakê xwe bipa-

220)
221)

222)

rêzin

225)

.

:

Ji mişrikiyê

,

ji sihirbaziyê

ji ku^tina xelkê

,

bêrfe ! , ji xwarina malê sêwiyan û faizê , di şer û qewi mandinê de , ji bazdanê" , û ji kêm kirina qedrê jinên
xwedê namûs û ji paşgotiniya
wan .
Dest ji zinaya ko Xwedê heram kiriye bikişînin , heke
we ew kir emelê xwe ji xelkê veşX-iinlûttotSci^lin,
fLV 'se
hon mikur hatin hon ê bêne recimandin
.
Ji dinya we sê tişt bi min xwe? in : pîrek , bihna xxreş
u mirovên nimêjker .
Xwedê hindik jî be, ji wê xebatê hez dike ko roj pê" de
.

226)

227)

tête

çêkirin

.

- 14 228)

Xwedê berî her ti?tî

ji cihanîna ferzên diyanetê û di
pişt re ji wî karî hez dike ko mirov pê dilê xelkê şa
dike

229)
230)

. ,

hon hatine vexwendin herin , diyariya xelkê lê ve megirînin û li xelkê" me din .
Heke heq û rast bû ko hon li mirovekî bidin li rûyê wî
Ko

me xin

231)
232)

233)

Ji xelkê ne seba menfeeta xwe lê ji bo Xwedê an ji bona tiştekî heq û rast hez bikin an bixeyidin .
Gotina min a- spehîtir gotina a rastir e .
Sifra spehîtir li cem Xwedê ew e ko xwarinxwerên wê
pir

234)

.

in

.

Tiştê ko tu ji nefsa

xwe

re dixwazî ji xelkê re jî bi-

xwaze û tiştê ko tu _'i bo nefsa xwe na xwazî _i bona xelkê ji me xwze .
235) J Hevalîtiya xwe de bi tevdîr be ; heye ko rojekê dostê
te dibe dijminê te , dijminahiya xwe de nerm be ; heye ko
236)
237)
238)
239) *

rojekê dijminê te dibe dostê te .
Li rûyê mirovên ko pesnê we didin axê birejînin .
Tiştê ko pesinker dixwazin bavêjin devê wan .
Cilên pak û spehî li xwe bikin , li heywahên_ spehi _si.war_ bibin ta ko çavê xelkê pê şsajbibe .
Hêj miletê min ji çar adetên dema nezaniyê ne geriyaye;
bi navê bav ti. kalê xwe pesnê xwe didin û mirovên ko ne ji
malbateke mezin in , kêmî xwe dibînin û qedrê- wari na gi rin ,li'st*;r-_a dînêrin û dildikin pê dema daketina baranê
bizanin , gava li pê darbesta miriyan diçin girîû .-sin.' di.kin . Divê ew dev ji wan tiştan,
berdin .

240)
241 )

Ko

sê mirov tevi hev rûniştine

ji wan her siyan dido

divê bi dizî ne peyivin û hevalê xwe pê aciz ne kin .
Gava hon _i x,«? radibin sê caran destê xwe bişon û di
pişt re dest bavê.in tiştan
; hon ni zanin , di xew de ,
destê xwe li kû datînin û ji kû hiltinin
.

-
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Qedrê bayê xwe bigirin an ne
we ditemirîne
.
,

242)
'

.

rfedê ronahiya siûd û xweşiya

' Hakim bi standina/û peran zalim û qazî bi xwarina bertîlan

243V

kafir

-244)

'

245)

dibe .
Sê tişt dikarin miletê
wa pir û betalî
.
Gava hon tişteki
dikin
qail

_iin uibine helakê

bi pakdiliyê

:

zikmezinî

,

xe-

bikin an ne Xwedê pê

na be .

Heke tu dewlemend î , Xwedê dixwaze ko tu dewlemendiya
'xwe , bi' rêz û tertlb-T-'şanî
xelkê bidî û pê arîkaiya wan
bikî . Xwedê _a__r_i*e*ên' ko ' ii.-:wle-.e___ n , Tf' ifliJMh ]i
xelkê vedişêrin , hez na ke .
247)
Xwedê ji mirovên gazinker hez na ke . Mirovê ko xwe avêtiye bextê te me kuje .
248)
Heke hon qenciyekê bixwazin ji mirovên rûspehî bixwazin .
249)
Gava hon ji min re qasidekî dişînin mirovekî bişînin ko
nav û rûyê wi spehî ne .
250)
Ko xadima we ji we re xwarina we ani , binin bîra xwe ko
wê bi hilm û bihna wê xwarinê dilê" xwe xurt û şa kiriye f
berdin bila ew _î bi we re bixwe an jê çend pariyan bidi ne wê .
251 )
Gava yekî xanedan Û malvekirî tê nik we qedrê wî bigirin.
252)
Gava Xwedê qenciya yekî dixwaze , cihê" wî bilind dike û
wî dike arîkarê xelkê ,
253)
Heke hon dixwazin qedrê yekî li cem Xwedê çi ye bizanin
çav bidêrin û binêrin gelo xelK di heqê wî de çi dibê.in .
254)
Ko te xirabiyek kir qenciyekC li pey wê bike : qencî xe rabiyê dişo .
255)M Ko du misilman pev çûn û y-v»:î ê din kuşt her du ji dike 246)

:

i

\Jvin dojehl
256)

1

'

257)

i

1

.

Gava du misilman rasti hev tên divS silavar. li hev bikin
li hal_ hev bipirsin
, pesnê Xwedê bidin
; ko wan ew kirin
Xwedê di gunehên wan dibr
Tiştê ne bi dilê te be me \e .

,
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Gava mirovek tiytekî dibêje û li dora xwe dinêre , yê ko
d-Lb..''iîae divê bizane ko ew gotina he emanet e , ji tu kesî

258)

re na yê gotin
259)

261 )

262)

263)
264)

268)

269)

272)

bi xwe _i des-

.

Ko

e .

îş ket destê peyayên bêkêr

metê bibe
271 )

ew xwe

bikeve kalanê xwe Xwedê lanet li xwediyê şûrkişandinê
dike .
Ko te gunehek kir li pey wî xêrekê bike ta ko Xwedê pê gunehê te hilîne . (Xêr gunehan winda dike . )
Gava hon dienirin heke hon _i piya. ne rûnin , heke rûnişti ne vekevin .
Ko misilman li hev ketin _i bona lihevanina wan bixebitin;
heke hon pê ni karin tu caran hevalkariya
zaliman me kin .
Ko cf.mêrên we bûne mezinên we û comerdên we dewlemendên we
û hon _î îşê xwe bi şêwiran dimeşînin jiyîn _i mirinê çêtir
e ; lê heke awanên we dibin serekên we û çavtengên we dew Îlemendên we û îşê we dikeye d_u_tê. pîrekan. , mirin ji jiyînê
^baştir

270)

heta ko

Heke misilmanekî li misilmanki şûr kişand heta ko ew şûr

265)

267)

we

tê we ne çû dev _ê bermedin. "Mirov divê di xebata xwe de ,
pê bide erdê û tê de , pêş ve here ".
Heke tu bi kirina xwe a qenc şa û bi a kirêt şermisar dibi
bawermend i , mirovekî pak û paqij î .
Heke hon dibihîsin
ko mirovek dibêje xelk hemî bêfesal in;
bizanin ko yê bêfesal ew bi xwe ye .
Xelkê dora te , di heqê te de , herwekî dibêjin tu wiha yî.
Heke we bihîst ko çiyayek ji cihê xwe rabûye bawer bikin ;
lê" heke dibihîsin
ko mirovek eslê xwe guhartiye bawer me kin.
We bihîst
ko , di welatekî de êşek heye , me rin wî welati
û cihê-.ko hon tê de ne.êşek.lê
peyda bû , _ê dermekevin .

260)

266)

.

kar an xebatek da

Ko Xwedê

.

,

divê mirov hêyîdarê qiya-

.<-...

Qenciya miriyan bêjin _, kêmaniya wan me bêjin
Ez wisa dibînim , ko _i mirina min bi şun de
geftên xwe mîna kenişteyên
nin , _ê bigerin .

cuhiyan û dêrên filan

.
,

hon miz bixemili -
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Ji dan û standina faîzê miez'intir guneh

273)

gotîniya

278)

279)
280)
281 )

282)

bi xirabiyê

qala xelkê

Xwedê li wan tête

xezebê , yên ko kirin u firotina xwe de
sond dixwin ; belengaz in û pozbilindiyê dikin, , pir bune û
zinayê dikin , wexta hikmê xwe de zilmê dikin i
Timakarê dinyayê me be da ko Xwedê he_î te bike , çavê xwe

275)

277)

;

mirov pa? -

.

me kin

"274)

276)

jin u mêrên bi namûs bike

ew e ko

bera malê xelkê me de , ta ko xelk _i te hez bikin .
Ji Xwedê fedî bikin û _i bona tu tiştî destê xwe li ber
mezin û dewlemendan vemekin .
Beriya mirinê , hisabê mirina xwe bikin ., kirin û gotina
we her çak û rast be .
Ji bona îşekî piçuk jî hevalkariya xelkê me xwazin .
Hinde ji destê te tê , tu xwe. çêtir bike .,
Her ji wicdana xwe bipirse , ew ê rastiyê rê te bide , miftî pê qail ne be _î , ne tu xem e .
Girtiyan me êşînin , bi wan re qenc bin .
Di sûçên xelkê biborin ta ko xelk û Xwedê di sûçên we bi borin

.

Bindestiya mezinê xwe bikin
mewijekî piçûk be _î .

283)

Xwedîmal Xwedê ye

284)

,

Heçî
dine

11 "dihyayê

heke serê mezinê we hinga

yê ko bawer bike xwedî mal

Xwedê xezeba xwe lê dike

285)

,

ew

bixwe ye,

.

xurtî û çawsorî li xelkê kirine û

ew

êşan -

de zefh wê bêne êşandin .
Şikirdarên Xwedê ew in ko gava qenciya xelkê dibînin şikirdarê wan dibin .
Dev _i ehmeqan berdin .
Heke we ew pênc tişt anîn pê ez ê mizgîniya bihuştê bi we
dim ; di parkirina
mîratê de neheqiyê me kin , ji nefsa xwe
bêt'ir bi xelkê re bi insaf bin , di dema şer û qewimandinê de

286)

287)
288)

,

di axiretê

xwe jê me din paş û baz me din
we

dikeve xaintiyê

lê

me

, gava talanê
dijminan bi dest
kin û jê _i xwe re bê rê tiştekî hil -

meyînin û heqê bêçareyan

ji zaliman bistînin

.
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289)
290)
291 )

Mala we vekirî _. zmanê we şîrîn be .
Keda helaltir
keda dest e ; dan û standin _î qenc u bi
xêr û bereket e .
Bi dilekî pak ibadeta Xwedê -bike û tu tiştî
me ke hevber
û hempayê wî , nimêjên' xwe ên ferz bike û heke zekat li ser
'

te ferz

e zekata

xwe bide

;

heke hec li

.

te ketiye

,

here

hecê û ayîna emrê pêk bine ; rojiya meha remezanê bigire ;
tiştê ko tu dixwazî xelk ji te re bikin tu _î ji wan re bike û tiştê ko tu _i xwe re na xwazî , _i xelkê re _î me
xwaze

.

Ibadeta Xwedê bikin û tu kesî me kin hevber û hempayê
wî , gava dest bi karekî dikin xwe di pêşberê Xwedê da bihesibînin
_. bi dilekî
pak bixebitin
û bînin bîra xwe heke
hon wî na bînin ew we dibîne ; li mexlûqên Xwedê f etkirin
û mezinahiya Xwedê seh bikin , ko te gunehek kir li pey wî
qenciyekê bike , heke te ew guneh bi dizî kiriye qenciya ._
xwe _î ni dizî bike f lê heke te ew guneh bi eşkere kir , qenciya xwe _î eşkere bike .
293)
Ji nifirê bêsûçan'. bitlrsim, Xwedê diayê wan qebûl dike .
294)
Navê kal û kalikên xwe bizanin ; _i mirovên di xwe hez
bikin , herin ziyareta wan , _i wan-me gerin .
295)
Tişt miştan mavêjin rê û tiştên ko xelk pê aciz dibin jê
hilînin
.
296)
Jina qenctir û delaltir
ew e ko qenaetkar e .
297)
Jin divê qedrê mêrê xwe û deya wî bigirin
298)
Hema dest bi karê xwe bikin , hon ê bibinin , Xwedê îşê
we pêk tîne .
299)
Berî ko _i destê we derkevin qedrc pcnc" ^'t'i^' n '.ijjirin ;
berî mirinê qedrê jiyînê , beri nexweşiyê qedrc saxiyê ,
292)

^

300)

berî xebatê qedrê rahetiyê , berî pîriyê qedrê ciwaniyê ,
berî belengaziyê qedrê dewlemendiyê , an ne hon poçman, diParsek ne peyar f siwar be _î tiştekî bidin ê .
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302)
303)

Ko we sedeqa xwe _i dizeki re , ji jinikeke zinakar re an
ji dewlemendekî re jî dan , we jrast kiriye ; an ew ê pê ji
xirabiya xwe xelas bibe an _ê ibretekê -.bigire .
Jin divê bê destûra mêrê xwe _i malê wî tiştekî me de xelkê .
Li ser rê me sekinin û ma xêvin ; heke disekinin divê li
jinên xelkê me nêrin , rê bidin mirovên ko tê re diborin ,
silava xelkê li wan vegerînin , qenciyê bikin û ji xirabiyê

bigerin

304)
305)

306)
307)

.

Di çivatekê de tu kesî ji cihê wî ramekin û li şûna wî
rûmenin .
Gava hon li cara evîl rastî kesekî tên û _ê hez dikin divê
_ê re bidin zanîn .
Hon

brayê hev in

309)
310)
31

1

)

Ko

313)

314)

te di ciwaniya

rastiyê

bêjiiie'

.

xwe de

brayên hev û du

Piştî îmanî
Imanê çêtir-

qenciyek bi pîrekî kir

,

di pîrî-

.

çak ev e ko xelk hejî hev bikin .
kq mirov di tengiyê de sebrê bi xwe
bide û dest v.ekirî be .
Pereyê çêtir ew e ko mirov jê berî _i bona rizqê jin û zaroyên xwe , paşê _ê ji bona êmê hespê xwe yê ko di pişta wî
de di reya Xwedê da şer dike , di pişt re jê ji bona hevalê
xwe serf

215)

,

niya te de Xwedê , bi destê .ciwanekî , qenciyekê digihine te.
Qedrê 'her kesi li gora qimeta wî^ bigirin .
Silavan li hev bikin ; bi vî awayî hon ê _i hev hez bikin.
Silavan li hev bikin , dest vekifîbih , xelkê^ vexwlnin
cem xwe û herweki Xwedê emrî we kiriye , _i hev hez bikin ,
bibin

312)

hev bikin

hev A li hev xedariyê me kin .
Za'lim be , mezlûm be , arîkariya hevalê xwe bikin , ko mezlûm e ; wî ji zilmê xelas bikin , ko zalim e bermedin ko ew

zilmê li xelkê bike
308)

arîkariya

,

dike

,

tistê

ew. e

.

Qenciya ko hon dixwazin bikin , di dema saxiya xwe de bikin,
ko we wesiyet kir , êdî Xwedê dizane , gelo di pişt mirina we

.
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re
316)

,

daxwaza we tête

cih an ne

.

Jl sedeqeyên qenc yek jî ew e ko mirov hînî tiştekî ..çkk
bib e (_ mirovekî. dî hînî wî ti^tî bike .
,
1
Keda çêtir _i dan û standina pak û _i keda xebata destan
'

317)
318)
319)

320)
321 )

.22)

û xwehdana eniyan tê .
Bawermendên çêtir ew in ko exlaqê wan baş e .
Bawermendên/^etir in ko kirîn û firotina xwe bi camêriyê
dikin , deynê xwe- bê zehmet didin û xwediyê deynê xwe aciz
na kin û deyndarên xwe na şidînin û na êşînin.
Heçî eqilmend in , serdestê hevalê xwe dibin .
Pir me rin
, me yin mala dewlemendan .
Pir me bêjin' li qisûra min me nêre , hon ê dawî derewan
bikin .
*
Li qisûra comerdan me nêrin ko peyê wan şemitî' , Xwedê wan
digire û bernade ko bikevin .
Gunehên mezintir ew in : mişrikî , kuştina xwelkê bê rê ,
asê bûna dê û bavan ; dana şehdetiya zor .
Di roja piştdawiyê de piraniya xelkc ji bw gotîhên bêrê
û beredayî wê bêne êşandin .
.

323)

324)
325)
326)
327)

-

Dev û diranê xwe her paqij bigirin

^29)
330)

.

Bila mirina we tim di bîra we de be
rahet

j28)

'

dibe û pozbilind

_ê ibretê

digirin

,

dilê belengaza pê
û eqilmend dibin

.

Mirovên mezintir ew in ko ji Xwedê tirsiyar in,.
Qedrê nanê xwe bigirin .
Bawermendê çêtir ew e ko cxlaqê wî baş e û xeyra _ina xwe
dixwaze

.

Jina bi zar û zêç ji jinikcke epiaiî_Iêb_ê___»oç$*±±rtfo. .
332) | Qenciyê berî ewilî _i deyja xwe ro bike ,paşî dîsa ji deyr
331 )

x rer re bike

, cara
aisiya dîsa ji deya xwe rc bike , di pişt
re _i bavê xwere û piştre li gora nîzikahiya wan _i mirovên

di xwe re bike

333)

Xwedê

ibadeta

.

_i sê evdSn xwe hez dike

hakimê adil
wî dike û yê ko kesi na ke hevberê wî
,

,

.

.

mirovS ko

.
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334)

Xwedê/se evdên xwe dixeyide : mirovê durû. ko paşgotiniya xelkê dike , yê ko bê rê ji xelkê pir di pirse û yê ko ziaker e .
Xwedê dibêje : Gava du mirov bi dilekî pak şirî kê hev in ez bi wan re me , lê heke dilê" xwe li hev
xira

dikin

Di ro_a piştdawiyê

335)
je

:

birçî
"

ez _i wan digerim

,

'yê" ,

Ez ne sax ketim
bûm

de

te

,

_i evdê xwe re dibê -

serek

te xwarin ne ..da min

,

te li min ne pirsî

Xudayê min

Xwedê*

.

,

;

min ne da ; Ez

li

Ez ketim tengi

;

evdê wî jê re dibêje.:

ma min çawan dikarî

ez bizanim ko ew

tişt

hatine serê te . Xwedê lê vedigerîne u dibêje:
Gava car _. cîranê te nesax ketin tu ne çûyî serda na wan , ko birçî man , te li wan ne nêrî , ko ke tin tengiyê , te arîkariya
wan ne kir , ma ev _î ne
mina wi ye

.

Bi serê bav

336)

A

brayê

xwe sund me xwin .

, divê hon qedrê jinan bigi dê û dot û metên we ne ;. ma hon na bînin
ji xwe re jinekê mehr dikin _. heta mirinê _ê

Xwedê emrî we dike

337)

rin
file
na

, ew

gerin

.

338)

Xwedê spehî ye û hejî

339)

Pêşîgera xaniyên xwe paqij bikin
rêvin

340)

me

bin

her tiştê

spehi dike
,

.

..

mîna cuhiya

.

Xwedê di gunehên xelkê dibore û ji mirovên ko

di sûçên xelkê diborin

hez dike .

.

:

-

341 )

Xwedê bi deyndara r e ye
xwe bê rê zia me kin

342)
343)
344)

bis -

21

,

bi wî şertê

Xwedê li rû û malê di we na nêre
lê we dinêre .
Xwedê

_i arîkarê

Xwedê di her t'iştî

ko deyndar pereyê

.
,

lêbelê

li dit û eme-

hewcedaran hez dike .
de ji xwediyê sebrê hez dike

.

hez na ke .
346)
Xwedê ji mirovên bi vên û xeyret hez dike .
347)
Heke jin û mêr li hev dinêrin , dilê wan pev re fast e
hejî hev dikin Xwedê jî li wan dinêre , li wan tê- rehmê û
li göra dilê wan dide wan . Heke jin û mêr destê hev digirin û pê şa dibin , Xwedê gunehên wan ji destê wan diwe şîne û =-." _i gunehên xwe : ' _ibin .
348)
Bi exlaqekî baş mirov digehe dereca mirovên ko hero rojiyê digirin û bi şev ibadeta Xwedê dikin .
349)
Bawermend ew e ko bi şûr û bi gotina xwe cihadê dike ,
rastiyê dibê.e .
345)

Xwedê ji mirovên ko bawişka tînin

Li cem nesaxa pir rûmênin û bi dengekî. bilind ma xêvin.
Mirovê ko destek cil dide belengazekî rut , di axiretê
de ^wedê lê tê rehmê .
352)
Bizahe , çawan divê tu hevalê xwe bibijêrî
.
353)
Ko te seyê xwe şand û wî nêçîrek Ji te re girt
, _ê bibe û bixwe , lê heke seyê te çû _i xwe re nêçîrek girt ,
wî jê me be , ew rizqê w_. ye .
Parsekî heranr e , meger ko izreke, mezin hebe .
parsûke xwar hate afirandin
, heke tu dixwazî wê
rast bikî-tu ê wî bişkînînî
, bi sebr û nermiyê pê re bi de bistînê
. .
»
356)
Gava cenaze derbaz dibe ji ber wî ve rabin . (Rabin ser
xwe .)
350)

351 )

.
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358)
359)
360)

bawermend wiha dikin .
Mirovên ko xelk ji xirabiya wan ditirsin
, di roja
piş dawiyê de , li ba Xwedê bê qedr û rûmet in .
Sebr û dilnermî du xisletên hêja ne .
Mirovê ko diyariyekê dide kesekî û paşê j- distîne , mîna seyek e ko vedirêşê û di pişt re tiştS ko vereşandiye
Wada xwe

dixwe
361 )

bîne cih

,

.

Gunchên mezintir ew in ko mirov mişrikiyc bikc , ango
yekîtiya XwedS nas me ke , li dê û bavc xwe asc bibe ,
sundSn derewîn bixwe û pêşberê qazî dc , piştî ko bi anîna navê Xwedê sund xwariyê , dercwan bike û pS bi qasî
mûyekî _î be , ziyanê xelkê bike
Bi tenê bi malê xwe hon ni karin arîkariya xelkê bikin .
3i exlaqê baş û bi gotinên şîrîn ew razî dibin .
Ko min di heqê mesclekê de hikmê xwe da û xelet kir , divê ji bîr me kin ko ez jî mirovek im , dikarim xeletckê
bikim , lê _i ber ko min xolet kiriye heqê xwcdlheq winda
n.a be û yê ko dizane dawa wî ne hcq bû , divê _ê bigere ,
tiştê ko mirov b£ heq û rê dibe , perçek agir e ; *dî hon
_

362)

363)

dizanin

364)

365)

366)
367)
368)
369)

Miletên
wan zilm
lengazekî
Heçî di

bibin

an berdin

.

berî wc mehiw bûne , _i ber ko gava mezinckî ji
û dizî dikir ew berpirsiyar ne dikirin û ko bc tiştek dikir , 1_ radibûn û diêşandin .
civatekê de rûniştî ne sundxwariyên hcv in (bcxt-

dayiySn hov in) galgala ko di civatekc de hatiyo gotin ,
ji xelkê re me bêjin , ew tiştekî
hcran c .
Berî ko bikevin mala yekî destûra wî bixwazin .
Xwedê bi mirovên mihrivan tê rehmc .
Ez jî yariyê dikim , lê dîsa rastiyê dibêjim .
Ne îşê min e ko dilê xelkê qul bikim û bizanim tê de çi
heye

370)
371)

,

.

tev da hon aidê bavê xwe ne .
kesên qels ji we' re zehf heram e , heqê sêwiyan

Tu û malê xwe
HeqS du

û heqê jinan

.
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f

Di dinya û axiretê" de kes ji min bêtir ne nîzîki:îsa,kurê
Meryemê ye , nav beyna min û wî da tu pêxember danehatiye
pêxember tev de ji bavekî ne~ , bi tenê deya wan cihê ye û
dîn___j_aji_y_gk-_-

373)

374)

375)
376)

"

Ez ji mirovên ko gava belayek tê serê wan li serê xwe dixin û porên xwe dikişînin
, cilêh
xwe diçirînin
û diqetînin,
bi dcngekî bilind ax û zarînan dikin û digirîn pak û bêrî me.
Y_ ko sêwiyan dihewîne , di bihuştê
de , bi min re ye .
îşê dinyayê hon _i min ç.tir dizanin .
Vexwarina ko heke we _ê pir vexwar serxweş dibin _i we re
heram

377)

.

,

.

e .

Pj.r mebêje

pir

,

bi wan re rûne

,

me

kene

xêrxwazê

,

ji feqîr

û belengazan

wan be û arîkariya

hez bikc,

wan bike

;

zeh-

met be _î her rastiyê bibêje , qedrê mirovên di xwe bigire ,
ew ji te bigerin
jî , tu ji wan' me gere, gava tu dienirî,
bi
Xelkê rc mc peyive , kêmaniyên" xwe bizane û bi kcmaniya xelkê
mijûl me be , -paşgotiniya hevalên xwe me ke , bi gotin , û
rabûn û rûniştina xwe hevalên xwe aciz me ke , bêî ko bi te
bikeve

sund mc xwc

.

778)

Qedre cîranê

"379 )

Di ziwaca xwe de bi pezekî

û .wan aciz me kin .
jî be , dawetê bike .
380) / Ez ê _i nimcj , rojî _. zekatê çêtir tiştekî
rê we bidim ?
I Ew li
hev anîna mirovan e ; bi şer û pevçûnê xelk winda di I bin
.
381 )
Ez 3 rc bidim we , mêrxas û egîdê we kî ye ? Mêrxas û egîd
ew c ko gava dienire
li cihê xwe giran e , û bi nefsa xwe
dikare

382)

383)
384)

385)

,

Ji £C-ir_
bigcre

xwe bigirin

_.

kirina

ko

,

di dawiyê' 'de, tu ê poşman bibî

_ê

,

.

Ji gotin û emelên ko guh jc diqehire
Di mcsela diyanetê îe pir kûr ma jon
dîno xwc- winda kirine .

,
,

dûr here .
miletên börî we

,

pê

Hingî we sîr û pivaz xwar derbazî mizgeftan me bin (xelk _i
bihna sîr û pîvazê aciz dibin) .
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Derewan me kin , derew ji baweriyê. dûr diçe

386)

rew na bin

yek

,

dîn u de -

.

Ji jina ko dixwaze bê sebeb dev ji merê xwe berde

387)

na bihuştê heram e .
Mezin û hakimên kc xclkê xwe dixapinin

388)

para

wan- dojeh

e

bih-

,

divê bizanin ko

.

Deya ko sê zaroyên wê mirine , divê bizanc- , ew sê zarc
navbeyna agirê dojehê û deya xwe de dibin beden , deya wan
' rûyê agirî na bîne ,
390)
Mirovên camêr û ewle dibin xwcdî mal û rizq , xwedî nav
û rûmet , bêbext şerpeze û perîşan dibin , meydana bêbex 389)
-

i'

I

tan

394)

395)

xwarinê dixwazî

berî û piştî

,

xwarinê destên xwe bişo .
Xwarina dawetekê a b_ qedr û qîmet cw e ko dewlemend _ê
dixwin

393)

.

Heke tu xeyr û bereketa

391 )

392)

tu ne ye

,

çavS feqîran

lê dikeve

û _§ mehrûm dimînin

Mirovên xirab ew in ko meyvanên wan nî ne .
Qencî winda na be , xirabî _î na yê ji bîr kirin
jî her heye , êdî ça wan dixwazî bike .
Tiştê ko dilê te pê rahet dibe bike , û ji tiştê

.

,

Xwed*

ko -'i__
bi awakî dî f + .-.

397)

tc pê rahot na be , bigere , h.ke mifti
bide ji guh me dê .
Ko hon dibînin rastiyê
bêjin , îi. v-: xira bibc dfs
rastiyê
xwe vemegêrinin
û bizanin k. îî. ' .".-.. r "-'*' i'
û heko dibînin ko derewan bikin îşê w.- ::_.:. _s.; , -L__j i
tiyê bê_in û bizanin ko îşc we p* "ir_ :: - * -_."
Hcke te di dema Xurtiya xwc d .__;_ r.-.c _;_...ir , .

398)

di doma qelsiya
te de , te nas dik_- .
îocirê xwc?dinar.:ûs hev-.l* ;p .X-.:_".'_r\.n û i._lî ;.-,/.:.-'

396)

"

399)

mend dibe

400)

Xwedê

kar na ke

,

tccirê

-.-*

.s..

'

'

TC-cirê tirsonek

'i

çavsor xurt

;

*

.;

» .... *.
dowlc -

.

li mirovên ko bi qels

qcdrê dê û bavê xwe digirin
xweş dikin , tê rehmê , û

fl

belcngazan ra 'dilnerm in'

û dilê xadim û xulam.n xwo
ew dikevin bihuştê
.

,

.

1

25
401 )

Ko

-

mezinê we ji we tiştekî

zêdeyi heq û insafê

xwest

,

bi

xebera
402)
403)

404)

405)

royên
406)

wî me kin .
Xwedê arîkariya
wan mirovan dike ko ji xwe re an jinekê
tînin an erdekî beyar dajon û diçînin .
Xwedê li mirovên ko bi nekesan re jî comerd in , di sûçên
xelkê diborin û dilê xwc li wan vedikin û bi xadim û xula -,
mên xwe re dilbirehm in tê rehmê .
Mal bi danê kêm na be , yê ko di tengiyS de , sobrê dide
xwe , serfiraz
dibe û yê ko tiral e , na xebi.c û hewcedarê
xelkê dibe , dawî perîşan û şerpeze dibe .
Xwedê dibêje cz neyarê sê mirovan im ; yê ko bi navê min
sund dixwe , wad dide û lê diqulipe^ , yê ko zaroyên xwe an zaxelkê difiroşe
, yê ko palekî
ji xwc re tine û piştî ko pale
xebata xwe diqedîne heqê taba wî na de wî .
Mirov paşgotiniya sê texlît mirovan bike ne heram e :
PAŞGOTINIYA MIROVEN BEBIN

u"

PAŞGOTINIYA HAXIMEN ZALIM

;

EXLAQ

;

PAŞGOTINIYA MIROVEN KO BI TIŞTEN KO XWEDE û PEXEMBER' NE
GOTINE EMRÎ XELKE DIKE Û 'UAN PE ŞAŞ tl GEJ DIKE .

Diyayê wan mirovan li ba Xwedê ne meqbûi o ; dia mirovê
ko di xaniyekî xerab de radibc û rûdine û dibêje : Xudayê
min , ji hilweşandina wî xaniyî min biparêze ; dia peyayê
ko di rê û kûçan de dinive û dibêje : Xudayê min , min ji
tada dizan biperêze û dia wî ehmeqê ko heywanc- xwe girênade
û ko ew baz da dibêje : Xudayê min , heywanê min ji min re
vegerine .
408) j/' Xwedê , di roja piştdawiyê de , li rûyê sê mirovan na nêre
û bi wan re na peyive : YE KO DI ÇOLE DE AVA XWE A ZffiDE NA
407)

DE HEWCEDARAN
SUND DIXv/E

\ VEKÎ
409)

n

,

YE KO

YE KO

JI

JI

BONA

FIROTINA MALE

XWE

BI

DEREWA

BONA KAR XUEŞIYA XWE MEZINAHIYA MIRO

-

XEDAR NAS DIKE .

Xwedê li mirov.n ko li bcr dê û bavê xwe radibin û bêgotiniya wan dikin , serxweş dibin û gava qenciyekê dikin di pişt
re' qala qenciya xwe dikin , na meyizîne .

"

-.''410)
41

1

)

-

.

.

bigerin

Malê^hindikû
wan bikin

414)

dikevin

,

ber xezeba Xwedê

Bi mezinan re rabin rûnin
eqildaran

413)

-

Mirov deynê" xwe'ne bi diayê" lê bi hikmê qazî distîne .
Mirovên derewker , nef smezin , durû û yên ko xirabiyê bi
xar û lez dikin û->qenciyê bi şûn da dihêlin _. paşgotiniya
xelkS dikin

412)

26

; .têkjjî

.

_i miroven zana bipirsin

,

wan bibin

û li

.

zarbyên pir belayeke mezin e

,

arîkariya

.

Yên ko zad û xwarin û hûr raûrên ko xelk hewcedarî wan ir.

tînin

415)

416)
417)
418)

419)
420)

421)

û ji xolkê re difiroşin
, mîna mirov in ko di reya
Xwedê da cihadê dikin , lê yen kö ew biha difiroşin
, rain-i
mirov in ko kitêba Xwcdc inkar dikin .
Jin bi du giyanan dibin , şîr didin zaroyên xwe , bi ...
lekî rehm li zaroyên xwe digerin , hckc ew qedrê mc-rê xw-r
jî digirin û nimcja xwc jî dikin , bSşik dikevin bihuşt* .
Gava mirov ji tiştekî
zehf hez dike her û hor dibc .
Ez ji dinya wc ji jinan û ji bihnên spehî hez dikim û
çavê _nir. ji nimêjê ronî dibc .
Şîrotan li xelko bikin , ta ko xelk ji Xwed* hez biko ";
ko xelk ji Xudayê xwe hoz kirin- , Xwcd? jî hejî we dike .
Yên ko gava dev û destên xwe dişon navbira didan û ti liyên xwe jî paqij dikin çiqas spehî ne .
Yê ko ji bona din
welatê xwe şer dike ji bona parapti-j
na wan şevekê hiçyar dimîne , xewê li xwe diheri::.în*° , ji
mirovê ko hecar roji rojî rirtiye
û hezar çevî r.i.7.*-,. kir_
ye ,çêtir e .
Qedrê jinên mirovên kc i_ reya dîn û welatê xwe- _.. ştr
dikin

422)

mina yê deya

'i.irov qearê xadir.
bereket

423)
424)

*.

:.

i.T__rin

Mircv div.

xulamên xwe bigire

in

,

j& r_

x.yr u

,

ji qe n. v_

,

li hef.eyê

carekê ._er û giy

.

i'êr.c p-'.mer. hene ko bi kefarete
kui'r

.

.

<_

xwe bişc

:<w.

:

na yin şuştin

û ev mir.û

.
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425)

426)

427)
428)
429)

430)
431 )

Hakimê qenc ew e ko hon ji wî hez" bikin , ew jî hejî we
dike û hon bibin arîkarê wî ew ji arikariya we dike , ha kimê neqenc ew e ko hon jê dixeyidin _. ew jî li we na nêre,
hon lanetê lê dikin , ew _i lanetan li we dlke .
Qencên we ew in ko xwediyê gotina xwe ne .
Çêtirên we ew in ko dilê" mirovên di xwe xweş dikin .
Mirovê çêtir ew e ko bi "kêrî xelkê tê .
Ziwaca baştir ew e ko xeyd û zehmet tê tu ne be , qelenê
wê ne giran be .
Xortên we ên baştir ew in ko mîna mirovên seregiran in û
kalên we ên xirab ew in ko pîr bûne û li ciwaniyê digerin .
Çaktirên we ew in ko xêrxwaz û xêrkarê jin û zaroyên xwe
.

ne

432)

433)

Camêr û mêrxas qedrê jina digirin , dilê wan na şkîninin,
mirovên pîs û bêqedr jîna diêşînin
.
Çêtirên we ew in ko ji'bona din yayê dev ji axireta xwe û

ji bona axifetê
bin

434)
435)
436)
437)

nexweş û nesaxên

xwe

.

Deynkirin kêmaniyeke mezin e
sef

441 )

.

e , gava Xwedê kêmaniya yekî dixwaze
stoyê wî .
'
...

,

wî nîrî

datîne

Destpêka eqildariyê tirsa Xwedê ye .
Pir hene bi şev himêjê dikin û jê karê wan bi tenê
mayîn e û pir _î hene her bi rojî
birçî man e .

442)

û ji xelkê re na

'

heqê xelkê bi timamî dide serfiraz dibe .
Dêza , xaitiyên we mîna deya we ne , qedrê wan bigirin .
Xelk hemî mirovên Xwedê ne , Xwedê ji nav wan , ji miro vên ko. ji hemiyan bêtir bi kêrî xelkê tên , hez dike .
Her xatirê mirovên xwe ên nesax bipirsin ; herin serîkî

Dêyirnîrek
440)

dev ji dinya xwe bernadin

.

Yê ko

bidin
438)

bar

Pir hene zikê

wan

rovên bi ro_î û birçî

têr

e

çêtir

,

ne. û jê karê wan tihn

şikirdarê.
in

.

kÊmxew

Xwedê xwe ne

û

û ji mi-
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443)
444)

Xwedê limirovên

pakdil û pakznian tê rehmê .
Herê,wekî mirov silava xelkê lê vedigerîne wiha ji divê

cihaba

445)
446)

447)

448)
449)
450)
451 )

452)
453)
454)

kaxeza wan li wan vegerîne , ev heq _. rast e .
Destê ko li bef te vekiriye vala vemegerîne .
Yê ko bertîla
dide û yê ko distine , mêvanê dojehê ne .
Yê k'6 li' insan _. heywana tê rehmê û bi dilekî xweş û
birehm li wan dinêre , bila bizane ; Xwedê wê wer lê bi nêre .
Xulqfirehî û' dilbirehmî destpêka eqilmendiyê ye .
Yê ko bi dilekî pak ji yekî hez dike , bila bizane ko
Xwedê _î hejî 'wî dike .
Pir li çun û hatina xwe lezê me kin , hevalîtiya we wê
bêtir bibe .
Herin goristanan , ber serê miriyê xwe , pê axiret tê
bîra we .

Zina perîşanî ye . "
Herin bigêrin , laşê we pê rahet û sivik dibe .
flerin bigerin , ' bi rêke dûr û drêj herin-, bedena
rahet

455)

Destên xwe drêjî

467)
458)

dibe

.

namûs û şerefa xelkê me
dibin .
Heft mirov hene ko her kes ji wan bigere jî , Xwedê dev
ji' wan bernade ^: yê ko bi dilekî pak nimêja xwe dike , yê
ko jinekê spehî _. dewlemend jê hez bike jî , ji tirsa
Xwedê , pê re zinayê na ke , yê ko bi dilekî pak û rast
ji heyalê xwe hez dike , yê ko gava qisûra xelkê- dibîne
çavên xwe digire
, yê ko di dema şerî
de tim li pêşiyê
yê , yê ko qisûr û gunehên xwe her tîne ber çavên xwe û
ji bona xelasiya nefsa xwe dixebite ; yê ko xêrxwazî xelkê ye û ariya wan dike .
kin

456)

û malê we bêtir

we pê

Ne
Yê

,

ew ji

can

,'

mal

,

we re heram e û hon pê kafir

pir bikin , ne hindik bikin , bi can û bên bikin .
ko li dinyayê digere û bîrbira zanîna dinyayê dibe,

mîna mirovek e ko rojî

digire

.
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460)
461)

462)
463)
464)

465)

Mirovên ko ji bona debara feqîr û belengazan dixebitin
,
mina mirovên ko rojên xwe bi girtina rojiyê û şevên xwe bi
nimêjê diborin an reya Xwedê da şer dikin qedrgiran in .
Mirovê xirabtir
ew e ko zana ye û neçê ye .
Comerdî darek ji bihuştê/ya ko şax û guliyên xwe ber ra
erdê daye ; yê" ko destê xwe davêje guliyên wê darê û co merdiyê dike , cihê wî bihuşt e ; û çavtengi darek ji do jehê ye û şax û guliyên wê li erdê xwar û marû bûne , yê
ko destê xwe davêje guliyên wê darê û çavtengî û serber.êriyê dike mêvanê dojöhê ye .
Giran bin , giran bin , xulqfireh û baldrêj bin , Xwedê
ji giranî û dilrehmiyê hez dike , li xwe me. kin lez .
Mirov bi xulqfirehiyê digehe miradê xwe ; bi ecelê jê
mehrum dimîne .
Mirovên xirabtir ew in ko ji malbateke dewlemend in , her
tiştê wan zehf û çak e ; paşî radibin henekê xwe bi xelkê
dikin û feqîr û belengaza kêmî xwe dibinin
.
Mirovê xirab ew e ko zar Û zêcên xwe di tengiyê de dihêle

466)

.

467)
468)

e

.

Ji bona mirovan du belayên mezin hene ; Itirs ~û çavtêngî
Ibadet .û qenciya ko ji bona xapandina xelkê tête kirin
mişrikî

469)

ye

ciwan dimîne

,

di hejkirina mal û saxiyê de

dayîn

,

serbest

,

dilê

.

Miriyê deyndar di gora
hate

.
,

.

Mirov pîr dibin lê
wari her

470)

peyayekî xi -

Mirovê ko 'xelk ji dest û zimanê wî ditirsin
rab

girêdayi ye

xwe de

dibe

,

ko deynê wî

,

ji xezeba

.

471 )

Sedeqa ko bi dizî tête dayîn
Xwedê .iiparêze .

472)

Gava nimêja xwe dikin sola xwe _i peyê xwe me kin
mina cuhiya .

,

xwediyê xwe

.

473)

X.-r.

... :."-. -"

'iiV- :..ar.iî rizr:?

v:c .

, me

bin
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475)
476.)

Mirov bindestiya
bavê xwe bike qey bendestiya Xwedê ki riye , lê rabûn , li ber Xwedê asêbûn e .
Xwarina yekî besî didiwa ye ; xwarina didiwa besi çara
ye , û a çara besî heşta ye .
Xwarina comerdekî şifa û derman e , a çavtengekî derd û
bela

477)
478)

479)

480)

ye .

Heke mezin û zana şîreta li .xelkê dikin heq
heke nezan wi îşî dikin , işê bê rê û durûtiyê
Barê xelkê sivik bikin , giran me kin , nav
xeyreta wan meşkinînin .
Xwedê dev ji xelkê bêbext û tevloke berdide
yê rehmê .
Xwedê pişt û qiwetê dide mirovên ko digehin
dixebitin

481 )

482)
483)
484)

-xwe de bigire

486)
487)
488)
489)
490)

492)

mîna agir di

,

e .

ji belayê na parêze .
na kin ; tu kesi na xapînin , hîlebaziyê li kesî na kin , li wada xwe na qulipin û li pê wada
we

.

Destê xwe bê rê ma vêjin malê xelkê .
Mirovê ko mêvana na hewîne bêkêr e .
Xwedê ji xebatkeran hez dike .
Mirovên ko ne xebatker in bi kêrî dinya û axiretê na yin.
Xwedê arîkarê xebatkeran e .
Zekat û sedeqeyên xwe bidin peyayên ko ji ber qelsî û neeaxiyê bêçare ketine û nanc xwe ni karin ji keda destê xwe
bixwin

491 )

giran

Bawermend bêbextiyê

xwe derin

485)

hev û pev re

hez dike yên ko bi dil û can di -

xebitin
.
Wext hene ko mirov tê de sebrê bide xwe

Tirs

û li wan na

.

Xwedê ji wan xebatkeran

mista

û rast e ,
dikin .
di wan bidin,

.

Tu heywan , tu teyr , tu cih , tu' roj û tu tişt ne bi
çifte ne , yên ko dibê jin ne were ye , derewîn in .
Xwarina we hazir be an îşeki we hebe dest bi nimêjê me,

kin

;

mirov divê nimêja xwe bi rahetî

bike

.

-

-
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qebahetan kiriye li qisûra xelkê na nêre

yê ko
dinya ditiye xelkê nas dike , qedr û xatirê mirovan dizane.
Bi xwarin _. vexwarinê zorê li nexweşên xwe me kin , me
din ser kêfa wan û me tirsin ko ew _i birçîna dimirin . (Kes
ji birçîna na mire)

493)

Yê ko

494)

;

«

495)

enirin

Me

kin

, me xeyidin

bihna

bi -

xwe fireh

.

Ko

rarekê li ser wi bidin .
Bi ketina hevalê xwe dilxweş me bih , tiştê ko Xwedê ani
serê wî dikare bîne serê we jî .
Jin cêrî jî bin li wan me din .,
Ji avahiya dûr me çin û li cihên nepenî rûmenin , yê ko
lê rûdinin mîna miriyên merzelan in .
DijÛnîya li Iblîs me kin , sitariya xwe ji Xwedê bixwa -

497)
498)

499)
500)

zin

.

Galgalên neqenc ji miriyan re me bêjin .
Ji kesî re me bin serbar >,. heke hon siwar in

501 )

502)

we ji

destê we ket

lînin

.

_. tajanga
hon bi xwe p.eya bin û wê ji erdê hi 4n

,

503)

Tirbên miriya ji xwe re

504)

Gava mêvan tên ba we
wan bigirin

505)

Xwe

dûri xelkê.me girin

Ji firax û piyan

506)

vemexwin
1

,

me kin ziyaret û mizgeft
bi tiştên li mal hazir be

.
,

qedrê

.

dev ji zewacê bermedin
û war .

508)
509)
510)

,

yekî dest bi kar û îşekî kir het.a xelas kirina îşê
xwe , qenc be , xerab be tu tiştî
me bêjin , û dawiyê qe -

496)

507)

nerm bin

,

,

,

ji mirovên xwe bidûr

derê nepenî

me

kevin,

ji xwe re me kin cih
.

.

tas û sêniyên zîv û zêr.me xwin û

,

.

Tiştên mîna mehûj
.devê xwe , wan tişta

behîv û nok yek li pê yekî bavêjin
bi kulman me xwîn .
Misilman xwediyê gotina xwe ne û pê têne nas kirin .
Misilman ew e ko xelk. ji dest û zmanê wî ewle ne .
,

Para hilekar û bêbextan agir e

.
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Mirovê ko pereyê wî hebe û deynê xwe ne de bêbext û za lim

512)

513)

514)

e .

Xwediyê gotina

û arîkariya Xwedê bixwazin .
Şîretker divê bi dilekî pak,. şiretan bide û bêbextiyê ne
ke û galgala hate _ê re- gotin , bila j.i devê xwe dernexe .
Mirovên pak zû têne xapandin , mirovên. xerab xwe vedi şêrin

, xwe

keve

515)
516)
517)
518)

519)
520)

521 )

522)

525)

dîwaran

,

heta

derb li wan ne

bi wî xelkê na kin , şikirdarê
Xwedê jî na bin , .
Heçî ko li hemberê dijmina de heta şkênandina neyara an
kuştina xwe çok didin erdê û berê xwe ji dijmina na guhê rin , ^di gora xwe de , na yin êşandin .
Heçî ko bi zar û tewleyê dileyizin , li ber Xwedê û pê xember asê dibin .
Xwedê ji mirovên ko bi cilên spehî , nefsa ywe mezin di,

dienire

.

Şahidê ko şehdetiya xwe ne da , mîna şehdetiya zorê ye .
Heçî ko baweriya xwe bi axiretê anîne xelkê aciz na kin,
zirara kesî na kin .
Bi zaroyan re li gora eqlê wan bimeşin
.

,

ciranên

bi wan re bi -

.

Heçî ko baweriya xwe bi Xwedê û bi axiretê
riya

527)

pişt

.

leyizin

526)

davêjin

Jin û m_r mîna kevirên bedenekê ne , hev û du himbêz dikin û qiwetê didine hev .
Yê ko xirabiyê dike .., li saxiya wî xerabi tê pêşiya wî .
Heçî _i Xwedê na tirsin , _i xelkê jî fedî na kin .
Mirovê ko bi çavê rehmê li xelkê na nêre , Xwedê rehma
xwe lê na ke , mirovê ko taba xelkê qebûl ne ke , Xwedê jî
toba wî qebûl na ke , mirovê ko di sûçên xelkê na bore ,
Xwedê jî di gunehên wî na bore .
.
Heçî ko ji xelkê xeyr'û qenciyê dibînin û şikiriya xwe

kin

523)
524)

xwe bibin

xwe dikin

.

Porên xwe bişon û bişkinînin

.

anine arîka -

-
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Heçî ko bext dide mirovekî û wî mirovî dikuje , bêbex tiyê p.ê re dike , çavên wî li bihuştê na keve >; ew meyvanê agirê do jehê ye .
529) - Heçi ko di nav xelkê de fesadiyê' dikin , wan bera hev
didin , ne ji me ne , dûrî me ne .
53.0)
Heçî ko xelkê dixapînin , hilebaziyê li wan dikin , ne
528)

ji me ne , dûrî me ne .
Heçî ko sêwiya dihewînin

531 )

para

wan. bihuşt

e

-

ezabê xwe dibînin

û wan bi xwedî û mezin dikin
,

serê wan bê mejî ye

hêrînin

,

tim

.

Senhet.ên xwe de pê bidin erdê

533)

.

.

Heçî ko pîs û kêmaqil in

532)

.

wî senhetê xwe-. rae gu -

,

,

Heçî ko roja tcngayiyê de mîna şewat û rabûna avê , arikariya xelkê dikin , Xwedê qedrê wan weke mirovên ko di

"534)

reya wî de hatine kuştin digire
.
Xwedê ji mirovên nezan yên ko nezaniya

535)
536)

ser rûyê xwe dikevin

,

Heçî ko bi dilokî

rast

mezin dike

537)
..

hez ha ke

xwe ni zanin û li

.

û pak nefspiçûk

in

, Xwedê

wan

.

Xwedê ji mirovên ko di civatan
ser xelkê re rûdinin û bi giranî

de xwe dinepixînin,
di
û qapanî bi rê ve diçin

hez na ke .

538)

Heçî ko xebatên xwe bi bihnfirehiyê diqedînin , kar di, Xwedê poşmaniyê na de wan ,
lê hoçî lcz û bezê li

kin

xwe dikin

,

meydana wan kin

o ,

ze-rerê dibinin

Jinên pîr û stewr ji xwe re me yînin .
Ll mirovên seqet û nesax bi çavên kirîn.
wan dimîne .
541 )
Kêfxweşiya xwe bi şer û kuştino ne yînin
539)
540)

me

,

.

nêrin

,

dilê

lc ko hon

ketin şeri heta ko zora dijminê xwe bibin û wî bişkînînin
pehniya xwe- bidin erd? û li cihê xwe giran bin .
542)
543)

Mirina xwe me xwazin .
Gava hon dikin rakevin agirê xwe bitemirînin

.
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Gava hon li nîşanê dixin

544)
na

545)
546)
547)

549)

Y- ko silava xwe na de merhebabûn jê re na be .
Tiştê ko hon jê têşin me xwin .
Bi wî şertê ko mirov wezifeyên dewlemendiyê pêk bîne

be

551 )

552)
553)

554)

557)
558)

559)

561)

û zîneta

Xwe

,

-

xelkê

.

e

,

lê hevaltiya

mi-

rovekî qcnc ji tenahî tiyê başitdr a .
Xwelî li serê wî mirovê be yê ko bi derewa xelkê dike nînc .
Navbeyna du mirovan bê destûra wan rumenin .
Ne li ser ava herikandî û ne jî li ser ava golê me mîzin.
Insan û heywana bi jehr , bi şewitandin û xeniqandinê 'me
.

'

Jin û zaroyan

me

kujin

.

Nezir i_ qwbana me kin , ko filan Işê min çêbû ji filan
pêxember û ewliya re qurbanekê şerjl bikim me bêjin .
Di şîna xwe d'e ax _. zarînan û qîr û wîran me kin .
Heçî ko her ji koçeriyê hez dikin dibin hovê serê çiya,:
yên ko her bi seyd û nêçîrê mijûl dibin ji kar û işê xwe
xafil dibin û bi şûnda dimînin , mirêvên ko her 11 pey mezinên dewletê digerin
fitnekar dibin .
Heçî bêsebeb xaniyê xwe difiroşin ji wan peran xêr na
bînin

560)

dewlemendî hêja yc ûxenl

Teneyî ji civata mirovên xerab çêtir

kujin

555)
556)

,

diyê xwe ye .
Yê ko ne xwediyê gotina xwe ye û li wada xwe diqulipe ne
mirovekî misilman û bawermend e .
Ko pere li cem we peyda ne bû tiştekî
me kirin , xwe ne
kin deyndarê

550)

heywanan me yinin ber nîşa -

.

xwo

destvekirî
548)

,

.

Xwedê"

li mirovên ko gava tiştekî

difiroşin

xerabî û kê -

maniya wî na bêjin tê xezebê .
Heçî ko xaniyê xwe difiroşin û bi pereyê xaniyê xwe xa -- niyekî na stinin xeyr û bereketa Wan peran na bînin .
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Heçî ko bihna rûn û goşt ji destên wan tê û bê destşuş tinê radikevin û pê nesax dibin divê bizanin ko ew sûcda-"

562)

rê nefsa xwe ne .
Yê ko xurtî û çavsoriyê

563)

li xelkê dike û bê heq malê wan

dixwe

, nê ji me ne .
Wextê ko hon sîr Û pîvazê dixwin gerek hon ne yin civatê
camêran .
wan
Heçî ko bê destûra xwediyê /"nkaxez u defterên
xelkê li
hev dixe û li hundirê xaniyê wan dinêre û saxiya xaniyên
wan dike , divê bizanin ko xirabî û heramiyê dikin , heqê
wan ew e
ko çavên wan bê rijandin.
Yê ko malê diziyê dikire bi diz re gunehkar dibe .
Yê ko nîşanvan e-û- dev jê bêrdide û avêtina tifing û
nîşanê ji bîr dike _i nîmeta ko Xwedê da bû , wî mehrûm

564)

565)

566)
567)

dibe

.

Tiştê ko sinet û Quran tê tu he be înaniya xwe pê me
înin û pê emel me kin .
Heçî ko dixwazin xelk- li ber wan rabe peya , bila hisa bê rûniştina xwe li agirê dojehê bikin .
Heçî ko bêsebeb û bêheq mirovên ne misilman diêşînin ez

568)

569)

'

570)

neyarê wan im û ez li axirctê dawadarê wait dibim .
Heçî ko bê sebeb û bê heq xelkê diêşînin , Xwedê

571)

xwe dixeyidînin

,

ji

.

573)

Bêbextiya mezintir ew e ko mêzinê welatekî bi zad û xwarina xelkê ji xwe re ticariyê dike .
Li Incîlê hatiye nivîşandin : wek te bi wan kiriye wê bi

574)

serê te jî bê ; wek te bi wan dikî ew jî wê bi te bikin
Ji bona mirovên ko qenciyê dikin masiyên behra jî dia

572)

dikin
575).

,

.

'

.

.

Heçi dar û xerzan dişitilînin
Xwedê qedrê wan digire

û erd û cotê xwe dikin

.

tiştekî û bi xelkê na de zanîn .._._i_i , mîna miro vek e yê ko zêrên xwe vedişêre , dike bin erdê û pê arîkariya xelkê na ke .

Yê ko dielime
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578)

Mirovê ko şîreta qenciyê li xelkê dike û ew bi xwe qen ciyê na ke mîna çirayek e ko dora xwe reş dike û ronahî
dide xelkê .
Heçî ko dilê wan di dana deynê wan hebe Xwedê arîkariya
wan dike

.

Ji qenciyê hêjatir

579)

tiytek tu ne

f

qenciker mîna mirovek

e ko her nimêja xwe dike û fojiya

580)
581 )

582)

xwe digire
.
Li ba XwedS sedeqa mezin ew e ko mirov rastiyê bibêje .
Mezin hemî pêgirSdayî wê bSn hafa Xwedê , emelS wan ên
qenc wan ji pSgirêdanê xelas bikin .
Yê ko di roja tengahiyê de bi kêrî hevalê xwe ne hat ko
ew ket tengasiyê kes ji bi kêrî wî na yS , xweditiyê lS na
ke .

.

.

Mirovê ko deriyê xi^e digire li ber xizan û belengazan , rehm û kcremê lê digire .
.....(
584)
Xwedê mezinê miletê ko li ser rast ne meşiyaye , ber bi\
rû. ve davêje dojehê .
585) Tu dil8 bê xem tu ne ye .
586)
Sebr , baldrê.i û bihnfirchî zîneta mirovan e .
587)
XwcdS di gunehên tobedaran dibore .
588)
Tirsê tu kesî ji mirinê xelas ne kiriye , feyda tirsê
583)

Xwed* deriyê

tu ne ye .

gur , hinde hakimekî zalim keriyî na êşînin .
Tu hinde xebata xulamê xwe sivik dikî , bi wî qasî Xwedê

589)

Du

590)

sewaba te bêtir

dike

Wesiyetê xwe binivisînin û li cem xwe hilinin
Yên ko qedrê kal û piçûk û zaroyên me na girin

591')

592)
me

ne

:;

.

.
,

ne ji

.

Yê ko gava ciranê wî birçî ye , zikê xwe dadigire û li
;_
cîranê xwe na pirse , he camêr e .
594)"
Dewlemendi ne bi mal e , bi dil û comerdiyê ye .
595)
Girtina rojiyê ne ew e ,kö mirov dev _i xwarin û vexwerinê
berde , l.belê xwe _i gotin û işS xerab jî bigire .

593)

- 37 596)

|

Xurtbûn ne bi dest û lep e . Xurtbûn ew e ko miröv wcxta
I xeyda xwe de bi nefsa xwe bikare , ji devê wî dijûn dernekeve û ji destê wî xerabî çênebe .
Gotin û dîtin wek hev na bin .
Hoqê siwara silava li peyan biko ,heqS 'mirovS ji peya
silava li ê rûniştî
bike .
Hoke XwedS di gunehên peyaySn ko hcywanSn xwe diSşînin

597)
598)

599)

barê

wan giran

602)

bikin

;

xwe li
kin
f

609)

610)

divS kes kesî

.

Yên ko hêviya xwc bi nivişt

ji ber wan hiltînin

,

tengasiye

.

xelas

kin

bila

û borbejna dikin

berbejn

Milet hcmî bi bolayekS tSşin

,

û niviştS

,

wan

em
,

dest
wan ji

bela miletê islamS ji ha-

.

DrSj me kin , kin û rast bibcjin , bi axaftina zêdc û
bêrS xelkê ji xwe aciz me kin .
Laneta XwedS li wan be yên ko rû u'laşS xwe dideqînin ,
birûyS xwe bi mûçinga zirav û drêj dikin , porSn li erdS
mayî tînin

608)

û isbat

û

.

laneta XwcdS li ser wan mirovan be ySn ko qurbana
sor navê ewliya û onbiya , şox û'ziyareta
şerjS di-

kimS zalim in

607)

bê delil

,

ne dima

Qurbana xwe bi anîna navê Xwedê û di reya XwedS da şerjS

603)

606)

kes gunehkar

,

ne Sşîne .
Heke hon tiştekî
xerab di hundirS şikefta de jî dikin ,
ew tS ditin
û'bihîstin
, dcv ji
îşSn xerab bcrdin .
Ji bona hor derî raifta wi heye , mifta bihuştS ew e ko
Mrov ji piçûk û bulcngazan hcz bike û li halê wan binSre.

601)

605)

biboriya

Bi tenS bi gotina xelkê

600)

604)

dikin

XwedS

û bi sorê xwe ve dikin

.

laneta li wan mirovan dike yen ko , di qehr û ker-

ba xwe de , rûySn xwe bi neynuka diqelSşin
çirînin û diqetînin û qîr û wîr dikin .
CilSn xwe Sn kevn û pînekiri li xwe bikin

cilSn xwe di-

,

lS hûyê
xelkê li xwe me kin , xwe mê xiri bin mineta xeikê .
Li ser tirba miriyan rûmenin , li ser sSla agir rûnin çStir e.
,
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611)

612)
613)
614)
615)

MirovS ko di dema saxiya xwe de xSr û qencikS dike , jl
wî peyayê ko li bcr mirina xwc du scd xSr û xeratan dike
jî bi' xSrtir c .
Xurtî û hikmc Xwcd* ji cn wc mczintir e , zor û çavso riyS li xelkS ne kin .
XelkS di bin xwe rc mc gire , tu jî di bin emrS XwedS
de yî , û Xwod* ji to mezintir û xurtir. e .
Gava hon rastî
zarokan hatin silava li wan bikin .
Ma XwedS wS çawan ji miletê ko peyaySn wî Sn qels û belengaz hc-q* xws ni karin ji yên ji xwe xurtir bistînin
hez bikc- û li

616)
617)

618)
619)
620)

621 )

622)
623)
624)

625)

Bixwînin

bielimin

?

û li gora zanîna xwe bimeşin

,

bi

gotina xelkê xwe şaş me kih .
Hakimên ws _î li gora hczkirin û tifaqa we , li we di nêrin , hcke hon qedrS nefsa xwc ni zanin , tadayiya hev
dikin , hakimSn we jî wc diSşînin
.

Bixwin û vexwin çavfirehî û camêriyS bikin , lS bêrê
pereyê xwe na vcjin çolS .
Xwarina xwe ji qiraxa firaxS bixwin , kevçiyS xwe ma vSjin serS firaxc .
Hon hcmî şivan in û pirsa keriyc we ji wc dibe ; pirs û
cihaba malS ji bav , ya xelkê ji mezinan û ya milotî ji
hakiman têno kirin .
Hon hemî însan in û kaliko we Adem ji axa reş hate afirandin , bi navS bav _. kalS xwo pozbîlindiye
mc kin .
Xwe mezin me kin ., mezinahî li gora kar û' zanînS ye .
YS ko bS heq û rS xolkS diSşînin , para wan dojeh e .
Yê ko misilmanekî pak e dibe xerabî jS çSbibe , ÎS li
kesî derew û bSbextiyan na ke .
YS ko talanS xolkS tîne , heqS xelkS dixwe , cihê vt
dojeh

626)

,

wan bS rchmc

e .

Her kes di dilS wî çi hebe wS kir> bike : qencîker bi
qenciya xwe , derewîn bi derewS xwe , bêbext bi rûreşiya
xwe , mSr bi nSraniya xwe,camSr bi camSriya xwe tSne nas
kirin

.

- 39 627)
628)

Mal û xwîn û namûsa we
Dcrewa mc kin , dawiya
axireta xwe bi zmanê xwc
derew ne kSmanî ye , yck
ye

a didiwa

,

ji

;

629)

e

630)

63O

.

mc

.

derewê tu ne ye , hcn podinya
_.
xera dikin , 1_ di' s_ tista
_.;
di şer dc ji bcr kc »_r tep _. r_îl_

bona dilxweşkirina

dilS wS ji mala wê ne
hatina mirovan ji bcr
fesadî jê çSdibe , kc
vemirîne , avkS li wî

gûr bike .
Li xerabiya xelkS

li hev hcram e

iina

xwo

,

hcta

kc

reş bc , a sisiya
;
ji bona li hev
ko bi h.v ketina mirovan xerabî û
agir 'ci erd_ kot gcrek'tfî agirî mirov
agirî bike ; ne ko mirov agir xweş -_.

gerin

ew

,

ji bona

wc

xcyreke mezin

-

Popmani jî nîv tobak e , heke we guneh ne kirana Xwedo
miletekî/xulq
bikira heta ko gunehkar bibin û XwedS di gu-

nehên wan bibore .
YS ko çavS wî tim li ncyartî
û xerabiy* ye , xeyra kesî
na xwaze , .<nmohkar dibe û ew guneha ko Xwed* li ser stoyêwî daniye ,
* 1. î 7..: .
Hekc tu her -li'"
- bi .-._.:* :-:w. dibihîsî
"_. bi
çavS xw_
.

c32)

na bînî dibSjî , dawl , tu _.er_wîn derdikcvî .
-33)
Heke tu -dibêjî cz heqc xwe tcmam distînin
û tistekî
xwe
yS zSde bi ser wan dc bernadim , wê gavo nirov dizanc ko
tu çavteng û tcmakar î .
634)
Tirsa XwodS elaraetê zanin* y_ û ji xwc r _z* .". * r.r.z bilindî
ji destê nezaniya no ye .
6'35)'
Bi nav û dengê pcşiySn xwc , xwc ___zin ::.' '-_:-. , ": cinahî
.i -r.'.Srî û emelê qenc , bi zanîn û marif :t
.

. _

.)

';,.7.

ri.ko

.

-:il.-. .r':

xcihc.r

XwodS

hatine

Ii

_r_

jS ibretS bigirin
.
Di sûçcn dc-yndar.n
..

;38)

__cr.

xw_

.

:.--rir.

I_ ;;ir:vîy*

-w.

ta 'rr ..- -.

-

bxr.*rir_

dibihore

.

.:_

li ser

1-

..

':.-:

.

1

:i -uri_r._":.

*

r-?ti-'..

.

di gunehcn mirovSn
kuştin

;*s
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TiştSn rast û hSja ko«hon pê dizanin' binivîsinin

639)

ko ew tişt

640)
641 )

642)
643)

644)
645)
646)

winda ne binIşS xwe bi asas deyne

û xelkS dawî jS aqildar bin .
, paşî bispSre
XwedS .
BSjin : XudayS me efiwa te ji gunehS 'me mezintir e , em
hSvikarS comerdiya te ne .
BSje : M'in baweriya bi XwedS ani û bide ser reya ras tiyS .
YS ko dilpak e , xwediyS gotina xwe ye .
Heçî dara ko xelk li bin siha wS ra'dikevin _. vedizelin
dibirin
, Xwedê wan bi
ser rûy* wan davS_e dojehS .
Qeda û heft bela li mala cuhiyan bikeve ySn ko tirba
pSxemberên xwc kirine mizgefta xwe .
Ji nîmeta ko bi xweydana eniya xwe û keda peyS xwe na
kevs destS we bigerin , devberdana wS ji mineta xelkS ç_-

648)
649)

Qencî xwediy* xwe ji tengasiyê derdixe .
Li ba min qedrS zanînS ji xeyra ibadetS çStir e .
Paşgotiniya heval û cîranSn xwe me kin , ew tiştekî
rab û pir guneh e

650)
651 )

,

e .

tir

647)

ta

,

xe-

.

Jinikekc xerab seyekî bS av dît , av kişand Û
ber wi da , Xwede di gunehSn wc pîrekS hemi bori .
Pez xeyr û bereket e . XwediyS devS xelayS na bîne .Hata roja

piştdawiyS

eniyc hespan bi xeyr' _. oxir e . Xulaii
* xadimê we h.-valê we no , hergavS iilS wan bi danekê şa
bikin , û g...w. cw dikcvin tcngiyê , wan di wê tengasiyS
de me holin

552)

Ez

tirsin

,

.

ji torcalî

bêtir

ySn kc gotinek

,

ji wan dîndar û misilmanah d_ -

bi rastî

ji

xelkS re na bcjin

bona kar û ncnf eeta xwe xelkS xeşîm û nezan dihêlin
didin

653)

sor reya

ji
û wan
,

xwar .

MirovS ko tiştên li ser rcya ko xclk _ê adiziya dikin ,
ji rS hiltîne digihe kerema XwedS _. Xwedê 'di gunehSn wî
dibore

.

-

41

-

.Zanîn Û hînbûn ji ibadetS hSjatir e , bi ibatdetS mirov
'nefsa xwe xelas dikc , bi zanînS dîn , milet û welat xelas
dibin .
. .
*..
î
655) i ZanaySn we ySn ko bi kSrî dinyayS na yin li axiretS jî
Jxeyra wan tu ne .
654)

Rastî

656)

,

qencî û rûspîkirin

c

,

bi rastiyS

mirov digehe

miradS xwe , derew rûreşî ye , rûyS xwcdiyê xwc reş dike
û mala wî xirab dike .
Di işS diyanetS de zSdc me rin , zSde me: fmn , din û
diyaneta we jS zererê dibîne ,
Tim bala xwe bidin rim û şûr û xenceran û ji destS xwe

657)

ber ra me din
ye

658)
659)

,

mijûlahiya

spehîtir

,

mijûlahiya.

silehS

.

Qenc û mihrivan

comcrd û dilrehm bin , xatirS xelkS me
şkSnînin , qedrê wan bigirin
.
ÇavS we bila ne li malS xelkS be , dilS xwe me bijînin
bi mal û dewlemendiya xolkS , timakariyê me kin , dawiya *
wS' poşmanî û belengazî
ye .
Tiştê hêja ko hon dizanin ji xclkê re jî bidin zanîn ,
îşS xelkê sivik bikin , mczin me kin .
Jina teşîrSs ya ko mala xwe de hiriya xwe dirSse bi qodr
û qîm'et e .
ZaroySn xwe hînî soberiya avS û nîşana tifingê bikin .
Çaxa dS û bavS we , pev re , bani we kirin , berî werin
,

-

660)
661 )

662)

663)

cem deya

664)

665)

xwe

.

Di roja tengayiyc de arîkariya mirovan bikin , maldar bi
malS xwe , zana bi zanîna xwe , karker bi xwêhdana eniya
xwe , pale bi qiweta lep û peyS xwe ...
Heke qencî ji we na yS , xirabiyS bi kesî me kin .
XwedS ji wî mirovî hez dike yS ko hevalSn wî dişkên û
direvin , ÎS ew bi xwe ji cihS xwe na lebite , şer _. lê -

xistinê

dike û li hember dijmina disekine

kênîne ya rûhê xwe dide

.

,

an dijmina dişt-
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Derman bidin nesaxSn xwe

666)"

;Y$jko-.scrokî
de heye

668)
_.

qedigiran

/f
I

674J

bistîno

.

i
mezcla

» >
<--_
racrcn
xc-rio
y hckc
_..:..-. mi.zela - deya
. ° we,

ko hon d^rbazî

hundir bibin ii derî bidin .
Xwedê bi qcncî c:_r kiriyc , gava nirovckî

Li h_r tiştî

an hcywanokî

şerjodikin

,

didin

s.r

zehmetG mc din wan

,

stê xwe li wan sist bikin , bila
Çaxa hon rterba_ dibin civatcko
va dordikcvin

677)

e

.

tt -uNc
bi j.t.;iic» -.
li

dikujin
676)

bi xcrtir

Arîkariya wî bolengazî bikin heya ko heqS xwe ji yS xwe

bc jî berî
675)

,

Mijûlbûna sa..tekê li ser zanîne ji nir.Sj û ibadeta şe çêtir _ û mijûlbûna rojcko li ser zanînS , ji sed

xurtir
n

.

vckS

ymehSn rojiyê

/-..,.

e

dorw û hewşa xwc , gund û bajarên
xwe paqij bikin , wek cuhiyan gcmar û rSvin me bin .
Mizgîniya xweşiyê bidin wî camêrê ko bi oyb û kcmaniya
xwo mijûl dibc , xclasa nefsa xwc dixwazo , tadS li nofsa
xv. e- dikc , howc-_ bû xwo diêşîne
û ji bcr vc- yokê bi qisûr
û kSnasiya x.lk-S mijûl na bc .
Dov ji zanîna ko bi kêrî axiret û dinyayc na yS bordin.

)

67.)

parck wî di bihuştS

.

Cil û nivîno xwc

670)

672)

dido ncsax u birîndaran

DcwlcmendS ko li gora domletiya xwe nan û av dide xelkS
arîkariya
kemketiya dike , mîna mirovê ko sS mehan di -

gire

669)

671

-.

.

daye

667)

derd daye û derman jî.

XwedS

,

roya

bi rah^tî

can bidin

,

de-

.

silavc li wan bikin û ga-

xwo

,

xatir

ji

wan bixwazin.

Gava hon tcn. hundirê civat.kê û gava hon bi ş_n da vo, silavan
bi;:in û xatir
bixwazin
.
Ez S tişto ko ji nimêj , rojî û scdcqê bi xêrtir e r* we
bidin ? Lihovanîna du : .irovan/wan çStir c ; tevlokî asasS
.'

digcrin
678)

dîn
679)

]..ilct xora di/. .
l'îirovc ko gava qonciyê dike bi qenciya xwe dilxweş dibe
_,

û gava xirabiyo
na be rdrovekî

.

dikc dilteng

dibe

pak û bawermcnd .

,

bi xirabiya

xwe dilxweş

- 43 680)
681 )

682 )

683)

Heke tu hînî zanînekê bûyî , divê ji xelkS re bidf zanîn.
TiştS ko _i te re hate gotin , herwekî hatiye gotin ji

xelkS re jî wiha qal bike , kSm û zSde me ke .
Zanîn winda na be , lS carina zana kSm dibin , ew nezanên
ko li cihS zanan rûdinin , Işê xwc û yS hevalS xwe tev da
şa; dikin , tiştekî
ji hev na gerînin .
MalS
we pir be hindik be pS arikariya
belengazan bi kirt , yê ko bi tenS ji zSdahiya malS xwe arîkariya
xelkê dike , mina ew peya ye ko piştî ko zikS wî xweş tSr dibe xwe .inmayiya

xwe dide

birçiya

.

Mirovek hat ba cenabêPSxember û got ê : ŞiretekS li min
bike , lS bila kin bo ne drSj be ; cenabS PSxember gote wî :
Me xeyide , xulqS xwe teng me ke !
685)"
Paşgotinî ji dan
n û standina faizS xirabtir
e .
686)
Dayende , ango yS ko dide XwedS ye , ez bi tenS par dikim.
687)
Ji pSş min ve tu caran paşgotiniya xelkS me kin û ji min
re me bSjin filan di heqS te de an di heqS filan kesî de
tiştekî
xerab gotiye : Ez dixwazim , wadS hon tSn cem min ,
bi çavS rehmS li we binSrim .
688)
NîşanS minafiqa çar in : Gava dipeyivin derewan dikin , ko

664:

wad dan li

wada xwe diqulîpin
, ne xwediyc
gotina xwo ne ,
gava ji wan re emanetek tê dayîn xaîniyê pê re dikin û di doz
û dawa xwe de tadayî û neheqiyS dikin .

689)

Di einga we de perçoyek goşt hoye , hekc ew pak û safî ye,
her tiştS we qenc e , heke ew xirab e , her tiştS we neçak e;
ew perça

690)

goşt

Gava dikin
xweş bizanin
tin hene şîret

dil

e .

,

tembî û şîretan

li xelkS bikin

,

wextin hene xelk ji şiretan aciz dibin
û gotina we diçe heta dilS wan .

,

wexta

wS

û wex-
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ir _aoûn.a zanîn û zanayan pir bûna nezanî _. nezanan ,
___-_ .'lr.a s.rxweş
û zinakeraaji
elametSn qiymetS ne .
632} YS ko ^Cy.:
_; c bila xelk* ji nimSi û ibadeta xwe aciz me ke ,
r.e p__r bike , ne hindik bike , bi can û bSn bike ; bila
bîn_ blra xwe ko , di cemaetS de , nexweçin hene , jarin
h-ene _. mirovin hene ko îşS wan bilez e .
i' 93)
Hoiîsa qudsi , ango XwedS li ser zmanS PSxemberS xwe gotiy_ : Kc-lima şehadetê keleha min e ; yS ko wS bSje , wS
tSkeve k.lcha min û yS ko dikeve keleha min ji ezabê min
c?1

)

x_i~.s

.94)

69-)

.

rlcr rastiyS

bibSjin
_:<_.
îşS

:

Ycn ko ew dibihîsin
y_ ; xema vî tiştî

pS kêxweş di -

xwin .
_- ..-lar" x"«i_- hez bikin ; hejkirina welSt ji îmanS tS .
_._,!_ sêwî û zaroyan dilS bêkes û bSçareyan xweş bikin .
Hckc wc ev tişt kir bizanin ko XwcdS we dS bigihine xwe '.__-

695)

dibc-

._._

_._-.

,

-_«v'

w_

me

r ^yc

697)

Her bixebitin
tu tişt

'.98)

3erî
km

-99)
7'JO)

'0.

)

702)

nî ne

,

;

ji bona

we

hon pê dinya

,

ji xobatê çêtir

û axireta

îş û xebata xwe pokbîmr.

*

piştre

û hSjatir

xwe ava dikin

.

dest bi diayS bi-

.

3ê destûra XwedS kes ni kare arîkariya
kesekî bike .
I.irov ne bi diaya xelkS , 13 bi emelS xwe , digehe rehm
û qenciya Xwedê .
:.irovî ko bi kêrî dinyayS na yc , bi kSrî axiretS na yS.
.,-.n* xw_ ne ji xebata xclkê , 1* ji keda xwc bixwin' .
.=-=+=--=+=

=+=-r_:+=+

=±+±=

Kamran

Bedir

Jî Tefsîra

Parîs
I

9

71

-

Xan

Quranê

Çend Nvîsdarên

>,

bi zmanên , biyanî

Eurds . Turks and Arabs
C.J. Edmonds

bi zmanê ingilîzî

(

.

457 , rfipel

_

li ser Kurdistaa-

.

)

Oxforû Uhiversity

.

Press

London .

KitÖba ko li MopkovayS hatiye çap kirin , nav*
2632 nivîsaran
dide yên ko li ser Eur.. 11
EurdiLstanê hatine
çap kirin .

Şer ji bona KurdistanS
H.

.170 , rûpel

A . HALFIN

Mom

û Sîn

(

bi zmanS rûsî

. (

. Moskova - Svyetistan

Wergerandina rûsî

Seyide Houdehko

. 234 ,

rûpel

Dîroka Kvii'distanê : Şerefname
619 , rûpel . M'.skova .

Texte Kurdes
Roger

. 257 ,

Textes Kurde ,
Roger

Lescot

.

)

.

Moskova .

.

(

wergerandina i-ûsî

(bi kurdî û wergerandina frensizî

.

Lescot

) .

MemS

rûpel

Alan

. Librairie

Rapport fran Irakiska
Kurdkommitt en
t54
.

(

.

Geuthner .

Paris.

Kurdi - Prensizî
d' Orient

)

)

.382fr_.pel.

.

Kurdistan , ( bi zmanS svêçj.
, rûpel . ITatur och Kultur « Stock

holm .

Le Probiene Ev-rde , ( bi zmanS frensizî
Joyce
Elau . 80 . rupel .
Bruxelles
.

)

,

ELtêboka ko ii Srê/anS ha.iye çap kirin navên 238 kitêbön toardî ko 11 Sovycti .tanS ' hatirp çapkiriii ..ile
zanîn .

.

-

-

Tefsîra

- SûreyS

1

Heft ayet in

Quranê -

Destpêkirinê
,

di MekS de Dahatiye

Bi Navê XudayS Pak

.

Dilovan u Mihrivan .

S

Pesin ji Xwedê re ye , _i nav û kerema wî re ye ; yê
ko Xudanê erd û ezmana ye . Rehman e ; Dilovan e ; Rehîm e;
Mihrivan e . XwediyS roja PiştdawiyS ye . Em ibadeta Te dikin _. ji Te hêvîdar in . Me bide ser reya rastiyS . Reya
wan mirovSn ko Tu li wan hatiyî
rehmS ; ne peyaySn ko ketine ber xezeba Te ._. ne kesSn ko dane ser reya şaş .

-

2

- Sûrey- ÇêlekS

Du sed û heştfc û şeş ayet

Dahatiye

Bi NavS XudayS Pak
1

)

2 )
3

)

in

,

di MedînS de

.

Dilovan û Mihrivan

8

.

E.L.M. Ji wan herfan miraz çi ye XwedS dizane .
Ew kitêb bS guman ji bona bawermendan reyeke rast e _,YSn ko baweriya xwe bi xeybŞ (mîna bihuşt û dojehê)
tînin
, nimSja
xwe dikin
di reya Xwedê da didin
dikin

,

_, ji
rizqS ko me daye wan ,
arîkariya
sêwî _. belengazan

.

bawermendSn ko bi kitSba ko ji Te re dahatiye û bi
ySn ko beri QuranS dahatine bawer. dikin û bi Axiretê
înaniya xwe tinin û pê ewle ne .

4

) Ew

5

) Wan

bi kerema Xwedê dane ser reya rastiyS û

hin rehm

_.

qenciya XwedS

.

ewS

bige
;:'T

- 2 6

)

7 )

kufir kirine

an ne tirsînî
mîna hev e , baweriya xwe bi XwedS û bi axiretS na yînin .
XwedS dil _. guhên wan mor kiriye û di ber çavSn wan re perdeyek

YSn ko

tu wan bi ezabî bitirsînî

,

kişandiye , ji wan re ezabekî mezin heye .
8 ) Hin hene ko dibSjin me baweriya xwe bi XwedS û bi roja AxiretS
anîne ÎS wan di rastiyS' de baweriya xwe "p8 ne anîne .
9 ) Ew qey XwedS û mirovSn bawermend dixapinin
, lS ew ni zanin ko
pS bi tenS nefsa xwe dixapînin
.
10) Di dilS wan de nesaxiyek heye û XwedS nesaxiya wan bStir dike _.
ji bo derewSn wan ji wan re Sşandineke dijwar heye .
) U gava ji wan re tSte gotin di dinayayS de fesadî û tevdayiyS
1 1

me kin

ew dibSjin

,

em rastker

in. .

12) Awan û tevdayî

13)

ew bi xwe ne , 18 ew pS na hesin .
gava , ji wan re tSte gotin , mina mirovên din hon jî bawe riya xwe bi XwedS û pSxemberS wî bînin , ew dibSjin : em jî weke sefîhan pS baweriyS bînin ; 'sefih ew bi xwe ne , lS ew pS ni

U

zanin .
14) tJ gava ew bi bawermendan re ne

pS aniye

dibêjin

_.

em

gava ew bi iblisSn
bi we re ne

,

dibêjin wan : me baweriya xwe
xwe re bitenS dimînin ji wan re
,

ÎS em tinaz

û henekê xwe bi wan dikin.

15) XwedS wS henekS xwe bi wan bike û wan bihSle ko ew di serhiş

kiya xwe de heyirî

_.

ecSbmayî biminin

-

.

16) YSn ko bi rastiyS

nerastî kirîne , dan û standina wan tu kar ne
daye û ew tucaran ne ketine ser reya rastiyS .
17) E.: mîna miroveki ne ko ji xwe re agirek dadide û dema ko agir
dora xwe ronak dike , XwedS ronahiya
de dihSle û ew na bînin .
18) Ew kher

19) An ew

wan dibe û wan di tariyS

kor û lal in , ji reya xwe a xwar venagerin .
mîna wan in ko ketine bin ewrS ezmên S tSr deng û tari
,

,

tejî avtav û brûsk ; ji tirsa brusk û kuştina xwe tiliySn xwe
dikin guhSn xwe . XwedS bi halS kafiran dizane .
20) Brûsk qey ronahiya çavên wan direvine , gava brûsk dora wan ro' *
nak dike tê de diçin û dema ko li se;r wan tarî dibe disekinin ;
heke Xwedê bixwesta bihistin
û ronahiya çavSn wan jî dS biçûya;
XwedS bi her tişti
dikare .

- 3 21

)

Gelî mirovino

,

we afirandine

,

ibadeta XudayS

hon û

xwe

bikin yS ko/pSn berî

ta ko hon ne kevin ber xezeba wî , ji
bibin û bigehin rehm _. kerema XwedS .
Wî ji we re erd rast _. ezman ava kiriye _. ezmSn baran
barandiye û pS ji bona we zad derSxistine
_. wî ew kirine
rizqS we Û yS heywanSn we ; jS re tu kesî me- kin hevber
û hempa ; hon ji xwe dizanin ko ew bê hevrî û heVber e .
Heke , di dilS we de ; di heqS vS kitêba ko me ji evdS
xwe re şandiye xwar , gumanek heye û ger hon di gotina
xwe de , ko 'ew kitSb ne kelamS Xwedê lê kelamê Mihemed e
dilrast in , ji XwedS pSve heçî arikarSn we hene , bani
wan bikin , bila ew ayetekS mîna ayetSn vS kitSbS pSk
binin .
Heke we ew pêk ve ne anî Û pSkanîna wS bS guman ji we na
yS , êdî xwe ji agirS ko ardûyS wî mirovSn kafir û pûtSn

ezabê wi xelas

22 )

23 )
.

24 )

xaçperestan
25 )

26 )

e bidin

paş

.

PSxemberS min , mizgîniya mirovSn ko baweriya xwe anine
û qenci kirine bide ; ji bo wan bihuştine tSr sih_
hene Û di wan de avSn zelal diherikin
û dema ko
fêkiyên wS bihuştS bixwin dê bibSjin : Ew fSkî mîna wan
in ko me beri di dinyayS de xwariye , lSbelS bi tenS nav
û rengSn her diwan weke hev in, Û di wan bihuştan de ji
bona wan jinSn paqi j hene û ew tS de her wS^biminin .
XwedS ji anina qiyasekS bi kelmSşkS an bi tişteki
jS mezintir-. şerm na ke û mirovSn bawermend dizanin ko ew qiyas
ji aliyS XudayS wan ve heq e , 18 hêbawermend ji xwe dipirsin : Gelö qesda XwedS ji vS qiyasS çi ye ?

geleton Jj,ke ser ..^eya xw^^jgelekan
jî__,digehîne 1
raJ_^X.I.JL_i^ 'XwedS bi tenS kafiran dike ser reya xwar .
"
Yên ko li ber XwedS swind dixwin _. bi yekîtiya XwedS û
fermanSn wî muqir tên û paşî bêxtSn xwe di^kînînin û
XwedS pS

27 )

tiştine

ko XwedS bihevgihiştina
wan emir kiriye ji hev
_. di dinyayê dê fesadiyê
dikin ziyandîtî ne .
Ma hoh çawan XwedS inkar dikin û pê kafir dibin ! . . .Hon

dûr dêxin

28 )

.
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.

(mirî bûn , wî can daye we ; paşê , ewS we bimirîne.
tre jikerema xwe ewS we vejîne û di dawiyS de ewS
xwe

.

29 )j)wî XudayS ko
UezmSn
30

)

pişwe bigihîne
_.

her tiştSn dinS ji bo we afirandiye û paşS dest bi
wî ezman JLi şer hgft tayan ava kiriye . . .XwedS

xistiye û

'bi her tiştî
dizane .
...
Gava XudanS te , ji melyaketan re got : Ez 8 cihgirtiyekt
bişînim erdS , wan got : YS ko tu bişînî, heye ko tS de fesadiyS
bike û xwînS birijîne
, destS me li
ber rehma te sekiniye , û
em hemî dizanin ko tu ji kSmaniyan pak î , û em bi mezinahiya
te bawer in . XwedS ji wan re got, : Tişjtên.ko.. hpn n.i__zaG.in__ez
.

ÇS__diz,anim
31

XwedS ji

)

.

32 )

cenabS Adem re navS hemî mexlûqan da zanîn û paşS ew
mexlûq nîşanî melyakeian kir _L ji wan re got : Heke hon dilrast
in , qe ji min re navSn wan bSjin. .
Ferişteyan got : Mezin tu î , ji zanîna ko te gihande me pS ve,
em bi

33

)

.

ni zanin ; yS zana û fSris tu î .
XwedS got : Ya Adem ! Navê mexlûqSn dinS ji melyaketan re bide
seh kirin û gava Adem navS. wan ji wan rc da zanîn , XwedS- gct:
Ma min ji we ro ne gctiye
kc ez nependiyon crd -_ ezmanar. *. tiştSn ko hon di r.-v '-..vria xwe de dibêjin an vedişêrin
-iznr.ir.: .

54 ) U

tu tiştî

hingS

,

ji mclyakan re got

:.ir.

şeytên pê vc hcmiy-.n ,;* rcxwe vc çû * bû ii kafiran
.
35 ) Me

got

:

'îr

ji her tiştf-n
darS me bin

A.-.ic~

,

tu

'*.

Secde ji Adem re bibin , ji
socde birin , şeytSn guh nc da , ser
:

jina xwe pev re

di buhutşS dc r*c:ir. û

tiqasî
xwestina xwe bixwin , 1-êbelo nizikî vê
an ne hcnê bibin ji zalim _. gunehkaran .
36 ) LS ŞeytSn ew xapandin û. ew bû sebeba derSxistina wan ,1i "r.ilruştê
. û XwedS _i wan re got
: Dakevin erdS û tS de weke diir.incr.
hev
'btmînin ; di w* de heta wextekS ji we re war û q*t._k :lc hebe .
37 ) Adem ji kerema XwedS hîni 'pirsSn diayS bû ,' dia û tobe kir ;
toba wi hate qebûl kirin , _i ber ko XwedS bi tobe^aran rc re . him û piyar
e .
38 ) Me ji wan re got : HoiîS hemi dakevin erdS , em S di wS dc bi
kitSb _. pSxemberan reya rastiyS nîşanî we bikin , ySn ko ba wc

,-

*

-

5

weriya xwe bi wan tînin
xemgîr na bin

,

ji bona wan tirs

nf ne

_.

ew

.

kafir bûne , û derew bi aliyS ayetSn me ve dane ; d8 bikevin dojehS _. tS de hef wS binrtriin .
Gelî lawSn Israîl ! ... Qenciya ko min ji we re kiriye
bînin bira xwe û baweriya xwe bi min bînin _. li ser vS
baweriyS bextS xwe reş me kin heta ko ez jî li ser bextê
xwe bimînim ; di bextxirabiyS
de ji min bitirsin
.
Baweriya xwe bi vS kitSbS binin , ev kitStê şehdetiya kitSba we TewratS tîne , kafirSn vS kitSbS 8n pSçin me bin
û ayatSn min bi tiştine
erzan me firoşin
.
Rastî û xwariyS tSkilî hev me kin _. rastiyS vemeşSrin ,
hon _i xwe pS dizanin .
NimSjS bikin , zekatS bidin û di nimSjS de tevî bawermendSn din xwe bitewînin
.
_ia kengS dibe ko hon li xelkS şîreta
qencî _. bawermen diyS bikin u" nefsa xwe jS bidin paş , hon TeVratê dixwî -

39) TS'eir 'ên ko
40 )

41

)

42

)

43 )

44 )

nin
aqil

van tiştan
dizanin , çima wiha dikin ; ma fcdş _.
li serS we tu ne ye .
45 ) 3i sebrS , bi rojî û nimSjê hêvîdarS XudayS xwe bibin ,
ev hovî bitenS ji ncbawermendan re giran e .
46 ) Kirovên bawermend dizanin ko ewc rastî
XwedS bSn û ewê
bijehSjin
Xudayc xwe .
47 ) Gelî lawên Israîl
!
... Qenciya ko min bi we kiriye bînin
bîra xwe , min hon di ser henî miletan
re girtiye
.
4-fi ) "_ ji wS ro.jc bitirsin
ko di wê de kes ni kare arîkariya
kesekî bike û mchdera yeki'' re^^aayîna fidyS na yS qebûl
kirin û tu kes ni kare gunehkaran ji ezabS XwedS xelas
,

bike
49

.

bînin bîra xwe ko ne hon ji destS Firewn û mirovSn di
Vi fclitaniin , yên ko li we dişidandin , zor li we diki Irin , kurSn we dikuştin , û keçSn we dihi^tin . Xwedê hon

)!'

-"

bi vî ezabS mezin diceribandin
.
50 )(Dîsa bînin bîra xwe wS dema ko me ava behrê ji Kev kir

IrS da

we

û

li ber

çavSn we Eirewn û mirovSn wî

dl

wê

_.

beh

-

51

)

52 )
53 )
54 )

'

55 )

56

)

57 )

rê de xeniqandin .
cardin bînin bira xwe ko me ji.Mûsa re , j'i bo dahatina TewratS çil şev wade dabû , we di wS hengamS de golikek anî û.
ibadeta wî kir û hon pê gunahkar bûn ..
TT gava hon tobedar
bûn û we dev ji iba.deta golikî kir ; XwedS
hon efiw kirin ; ta ko hon pS şikirdar
bin .
Disa bînih bîra xwe . .. Me ji Mûsa re Tewrat d.a ya ko rastî û
xwariyS ji hev digerîne ,. ta ko hon bikevin reya rastiyS .
Dîsa bînin bîra xwe ... Gava Mûsa ji qewmS xwe rc got : Ya
qewmS min ! ..." We bi ibadeta
golikî
nef sa xvje xira kir , tobedarSn Xudayê xwe bibin û di nav we de herçî sûçdar hene bi kUjin , ev li nik XwedS _i we re xeyr e . XwedS tobe da wan ,
ji ber ko XwedS rehîm ö , toban dide;û tQban qebûl dike .
Disa bînin bîra xwe . . We got :..Ya Mûsa heta ko em XwedS bi
çavSn xwe ne bînin , em baweriya xwe bi te na yînin , wS demS
brûskek ji ezmSn daket û wS hon şewitandin û we ew bi çavSn
xwe dît .
Piştî wS mirinS , min hon vejandin ta ko hon pS şikirdar bibin.
TT me di
germiya deşta TîhS de bi ewrî sih da ..we Û me ji we re
gezû û kutefir barandin û me destûra xwarina vi zadS çak da we;
'

'.

xwe zilm ne li

me

lêfelS li

nefsa

xwe dikir

.

PaşS ... I«ie ji wê re got : Bikevin vî gundî û ji zadSn wî biqasî daxwaza xwe bixwin , ji deriyS wî li ser çokan derbaz bin û
bi poşmanî bibin tobekarên gunchSn xwe , ta ko XwedS _î taba
we qebûl bike ; ji ber ko XwedS xweşiya miravên qencîker bStir
dike

59 )

-

0"

we bi serhişkiya
58 )

6

.

Heçî mana pirsSn ko ji wan re hate gotin guhartine
xwe p8 xira

,

wan nefsa

kirine , me ji wan re , ji ezmSn nesaxiyeke dijwar
ji ber ko wan reya baweriyS berda .
60 ) Dîsa bînin bira xwe ... Gava Mûsa ji bona xelkS xwe av xwest ,
me _ê re got : Bi çoyS xwe li vî kevirî bide , wî bi çoyS xwe
lê da , i± nişkS ve ji wî kevirî donzde kanî der bûn _. her birS
xelkên Mûsa delavên xwe nas kirin û me ji wan re got : Ji zadSn
Xwedê vexwin û bixwin û bi r,i?:antna xwe di erdê de fesadiyê me
şahde xwar

kin

.

,
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)

gava we ji ilûsa re got : Bi xwarineke bitenS sebra me
na yê , _.ia ji Xudane xwc re bike' bila ew ji me re , ji
Jratinên c-rd" tiştSn weke heşînatî
xiyar , ..enirn , û pîvazê bide gihandin ; :e gote we : Hon tiştine- hSja bi tiştine n_ ho,ia diL_uliSrin ; hc-rin , dakovin IlisrS , ew tişt-î:. kc :ion l£ ligerin
li wS derê pêda dibin ; ji ber ko
wan ayetSn XwedS inkar dikir û pS kafir dibûn û pSxem berên Xwedê bS rS dicuştin û li ber XwedS xwe mezin di .iîtin û ji reya rastiyê dûr diketin , ji erna XwedS jarî
TT

û belengazî

bi scr wan rio hat .
62,) Ji mirovên ko hema bi dev bawer kirine û ji ySn ko bûne
cuhî , file an sabiî , hcçî ji dil û can baweriya xwe bi

û bi roja piştdawiyê tînin û qenciyS dil.in , kereHîrê .iirazan digehe v;an û ii bo wan tirsa ezSb nî ne û

Xwe-dê

ma

cw xemgir
63

)

na bin

.

Dîsa bînin bîra xwe

. . .

Hcn li nik me sondxwariySn Mûsa

wî bûn , me çiyayê TûrS di ser we re da seki nandin ; ew kitêba ko ne daye we bi rastî û dilpakî ji
xwe re bibin û hikmên di wê hor car bînin bîra xwe û pS
emel bikin heta J:o hcn bigohin reya rastiyê
.
Di pişt re w_ rûyo xwo ji rastiyê bada ; heke ji kerem _.
rehr.a XwodS no biwa ; we dê xisar bidiya .
Hon halê mirovSn ko di roja şemiyS de bextereşî kirine û
dest ,ii masîvaniyê ne kişandine dizahin . Me ji wan re
_;ct : Eibin meymûn û ew rczîl
û ş..rpeze b\\nc .
i-ic ov tişt
seba ibrete ji bo haziran û çSliyên di wan da
qewimandin û mc nê şîret li bawermcndan kir .
Gava iiûsa ,ii miletS ::wc re x;ot : XweclS bi şerjSkirina
cSlekekê ji we rc _.nir kiriye , wan got : ila tu henekS
xwe bi me dikî ? i.ûsa got : XwedS min jê bisitirîne
, yS
ko henekS xwe bi bawerrcendan dike , dibe ji xelkSn gu nehkaf û nezan .
QewmS Mûsa jS re got : Ji XudayS di xwe bipirse
, bila
ji kerema xwe ji me re bide zaMÎn ew çi texlît
çêlek be?
û _:it8ba

64

)

65

)

'

;-'.

)

67

)

68 )
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gotîEw" ne' {iîr be, ne jî parone be , 18 noginek be ;
çtlvft hon tiptê ko ji we re hate emir kirih bi cih binin .
69 ) Dîsa mil«tê wî j. re got : Ji Xujlanê di xwe bipirse,
,.bila
ji kerema xwe ji me re reng_ wS çSlekS bide zanin
Mûsa
ji wan re got î Xwedê dibêje , rengS w8 zerS girti be heta Iço yên ko lê fedkirin dilxweç bibin .
JO ) Çareke din miletê wî jê re got : Ji Xudr.yS xwe bipirse ,
herwekî çêlek weke hev in ; _i kerema xwe çilobûna wS çSlekê bila bi me xweş bide seh kirin heta ko , em bi destûra
wî bigek-ua reya raştiyê
.
71 ) tt&aa ji van re got : XwedS dibêje
, çSlekek be ; ya ko tu
.. cara ne ketiye
cot û* av ne kişandiye ; _. çSlekeke bS eyb
û qisûr û aaxelem be . MiletS wî jS re got :Niho te em
gihandin rastiyS û dest bi şerjSkirina
çSlekê kirin , lS
hindek ma. bA wan dev jS berdaya ; û dilS wan ji bcr ko wan
p.ê zor dane pSxemberS xwe .
72 ) Dîsa bînin bira xwe ... We Amil kuşt û li ser qatilS wî
bi hev ne kir , XwedS tiştine
ko hon vedişSrin
eşkere di>K_ş»

_

'

ke
73 )

TJ

.

me

got :"Qe bi lebatekî

cendekS
vejand',

vS çêleka ko wc şerjSkirî

,

li

bidin . . . Herwekî XwedS ev cendek bi vî awayî
wisa jî di roja piştdawiyê de miriyan dS vejîne.
Xuda ayetên xwc çanî wo dide,,ta ko hon h^ mezinahiya wî
wS

bîrewer bibin .
74 ) Gava we ew tişt
dît, dilS we hişk bû. , weke kcvirckî û
hSj hişktir
; 18 binSrin
û bîrcwer bin , kevirin hene ko
ji w.an-çem hiltSn û hincn din diqelişin
û ji wan av dcrtS
û avin hene ko tirsa XwedS, jiçiyayan ber bi jSr ve datSn:
XwedS ji emelên we ne bShay e .
75 ) Ma hon çawan dixwazin kp cuhi bi we bawer bin ? Birekî
wan , gotinSn XwedS bihîstin
, te gehiştin
û paşS mana
pirs8n Xwedê qesdane guhartin .
76 ) Dîsa- bînin bîra xwe ., . Gava ew rastî bawermendan t8n

-

dibSjin

; I-ie

9

baweriya xwe aniye

-û

gava

ciihî

ew -û

,

di nav

hev de dimînin , ên minafiq ji ySn din re dibSjin : Ma
hon çawan dikarin veşartiySn kitSbSn xwe ySn ko pSxembe rîtiya Mihemed û rastiya dînS wî , nîşa me dike , _i mi silmanan
we

re bidin

li nik

XwedS

zanin
,

ji

,

xwe

ma hon ni

zanin

re dikin liicet

ko ew gotina
.

77 )

Ma ew

ni zanin û seh na kin ko rastiya'

şSrin

an eşkere

78

HinSn wan cuhiyan nezan in , ne kitSb xwendine , ne jî
mana wS seh kirine , bi gotina zanaySn di xwe qail bûne ,
ew ji xwe re h;;ma dibSjin
.
Xwelî li serS wan be . . .YSn ko kitSba xwarkirî bi destS
xwe dinivîsînin
piştre dibSjin ew ji nik XwedS ye . kitSba wî ye û pê tiştine
erzan dikirin...
Xwelî li serS wan
be ... YSn ko bi destS xwe ew nivîsandine
. . . Xwelî li
serê wan be ySn ko ew kitSba xwarbûyî firotine
û pS kar

)

79 )

kirine
80

)

TT

ew

dikin

,

XwedS pS dizane

tiştSn

ko 'ew vedi-

.

.

dibSjin

:

Ji bilî

çend rojSn hSjmartî

,

agir na gire

ji wan re bSje : Heke XwedS li ser vî tişti
bext da
we , Xuda bextS xwe xira na ke .
An ne,hon tiştine
ko pS ni zanin didin bal XwedS ve ?
81 )
LSbelS , ySn ko gunehkar bûne û ji gunehSn wan dora wan
hatiye girtin
, ehlS dojeha ne _. tS do her wê .bimînin
.
82 )
_TSn ko baweriya xwe anîna û tiştine
qenc kirine , ew ehlS
bihuştS ne û te de her wê bimînin .
83 ) Dîsa bînin bîra xwe . . . LawSn Israîl
ji me re sond xwarî
bûn ko ji XwedS pS ve ibadeta tu kesî ne kin ; arîkariya
dS û bav û mirovSn di xwe û scwî û belengazan bikin û
qedrS di wan bigirin
; dilS xelkS xweş bikin
; rabin
ni mSjS û zekatS bidin . PaşS , ji we , ji çendekan pS ve ,
we hemi bextS xwe reş kir ; hon bSbext û serke^ in .
84 ) Dîsa bînin bîra xwe ... We ji me re sond xwarî bû , ko
hoh hev û du ne kujin , hev u du ji welatS xwe ne kîn
der . Hon bi xwe şahidSn vS sondê ne .
me ;
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Gelo cuhîno . . . Hon paşî vS sondS radibin xwîna hev direjînin , birekî mirovSn di xwe ji welatS wan dertSxin ;
destS hev digirin zor û zilmS li wan dikin û heke çendekî
wan tSne girtin û hSsîrSn we dibin ji bo azad kirina wan
hon ji wan peran distînin
, derSxistina
wan ji mala wan ,
ji we re heram bû bû ; hon bi çend hikmSn TewratS baweriya
xwe tînin û bi çend hi_mSr. .di wê kafir dibin .
Y8n ko ji we tiştine
welê dikin , bila xweş bizanin , ce2ayê wan di dinyayS de perişanî û axretS de ezabekî giran
e

86 )

.

Yên ko ji xwe re jiyîna dinyayS ji ya axiretS çStir digi, ezabS wan sivik na be û ji wan re tu arîkarî
na yS

"rin

.

kirin

87 )

88 )

ji Mûsa re Tewrat da û paş wS me pey hev pSxemberSn din
pandin _. me ji îsayS kurS i'IeryemS re mûcize dan û me Isa
bi rûhS miqedes xurt kir ; ÎS her cara ko ji we re pSxemberek hat û emrSn di wî ne li gora daxwaza we bû we ew ne
eciband , we li ber wan nefsmezinî kir , we gotina hinan
^kênand û pirsSn wan xistin erdS û wc- hinSn din ji kuştin.
Cuhiyan got ; DilS me dadayîne , gotinSn te na; kevin sorê
di me . No ... Ya rast ev e ko , Xwedê seba kufrS wan ,
lanet li wan kiriye û ew ji piyarî û arîkariya
xwe dûr

Me

xistiye
riya
89 )

90 )

bîr na bin

, 18 ew

xwe anîne

Ji aliy8

,

bi tenS çendekên wan bawe -

.

ve , ji wan re kitSbek dahat ; herçend jî
wê kitêbS hikmS kitêba wan tesdiq dikir , ew pc bawcr ne
bûne ; lSbelS ew berS bi kitSba xwe li ser kafiran hSvî darê arikariya XwedC û' nisreta wî dibûn ; * gava cenabS
Mihemed hat û herçend jî wan ji mêj ve , ji kitSba xwe
Tewratê hatina wî şeh kiri bûn , wan ew inkar kir ; laneta Xwedê 11 ser kafiran e .
Ew ji dexsa xwe baweriya xwe bi Qurana ko XwedS şandiye
xwar ne anîne û bi v3 yekS dilSn xwe bi tiştekî erzan fi rotine

.

XwedS

-

11

-

ji kercma xwe , bendeySn xwe ji kîjikî re bixwaze;
KitSba xv.'o je ro dişînc xwar . Erin li cer ernêkS gihayt
û bi ser wan de ket û ji bona kafiran ezabekî giran heye
û c-w wan diSşînc û riswa dikc .
Gava ji wan ro tête gotin ; baweriya xwe bi Qurana ko
Xwed* şandiye xwar bînin
; ew iibSjin
: Em baweriya
xwe
bi TewratS tînin kc ji me re hate dahatin _. kitSbên din
inkar dikin . Lebelê Quran heq c ; û tesdîqa TewratS dii:e . PSxemtcrê min , ji wan re bê-je : Heke hon bawermend
in ; we çirc pSxemberSn Xv;e-dS kuştin .
XwedS

91

)

j_

)

93

)

iiûsa ji we re bi delîlên eşkere
bi mûcizan hati bû ,
piştî ko Iiûsa çû çiyayS Tûr* , wc _i xwe re golikek anî
_. jê
ro ibadet kir ; Iion zalim in .
Dîsa binin bîra xwe . . . V.'e ji me re sond xwar , me çiya_L

yS Tûrê di ser

cerc we ro da sekinandin û me ji we re
got : VS kitSba i.o em diuin we bi xurtî û dilpakî ji xwe
re bibin û guhdariya emrên wê bik.in . w'e got : Me bihist
_.

em

guh na dino

ji bcr ko
de bû

ow

te

.

Ev .jotina

he ji

devê wan derket

;

k_ti bûn kuf f o \û hcvîiia goliki di dilS wan
.

.

Pêxe.-berê min ... Ji wan re bibc-je : Heke hon ji dil bawermenu bûna, ma kengS baweriya w_ bi berdana TewratS û
9^

)

..

)

ibadeta golikî , emrî we dikir .
PSxemborê min . . . Ji wan r. bibêje : H.ko mîna gotina we
bihuşt ji terefS Xwt-..C v-_ , bi ten* ji >.' re ye û heke
hon di vS gotinS J_ dilra.t
ir. ; cic _i xv:e rc mirinS bixwazin , ta ko hor. l.z * bez bigehin wê bihuştS .
Herwekî destS wan bi xwîna pSxemberan sor û xemilî ne ;
tu cara dilxwaziya xwc- bi r.irinS nîn in ; XwedS halS
zaliman

vr-

)

dizanc

Tu dibînî ko ew ,ii mişrikan bStir ji jiyînê liez dikin ,
hinik _i wan ...inSkaro omrokî hszar _alî nc , .8 ew ", bi
vS jiyina dirSj xwc ji ozSb dûr na xin . XwedS bi emelên
wan dizane

97 )

.

.

PSxemberê min

Ji aijminSn Cebraîl rc bSje

:

Cebraîl
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38 )

e ko ev KitSb bi destûra XwedS ii dilS te re nazil kiriye
û ev EitSb tesdîqa rastiya KitSbSn din dike _-._i mirovên
bawermend re mizginiya reya rastî û bihuştê dide .. _ ,.
XwedS ji her kesS ko neyartiya wi û melyaket û pSxemberSn
di wî û Cebrail û Mîkaîl dike dixeyide ; Xwedê dijminê kafira

99 )

100)

ye .

ji te re ayet şandine xwar , ySn ko nîşani emr8n XwedS
dikin ; bi tenS mirovSn kafir baweriya xwe pS na ySnin .
Her cara ko cuhiyan sond xwar û bext dan , birekî ji wan
Me

paşS bextS xwe reş
101)

102)

kirin

;

ji

ber ko piraniya

wan bawe -

riya xwe bi TewratS ne anîne .
Gava ji wan re , ji nik XwedS pSxemberek ; cenabS Mih__ledhat û wî hikmSn Tewrat8 tesdîq kir ; birekî ji wan xudankitSban , Tewrat avStin pişt guhS xwe , heta ko, bikarin
QuranS û pSxemberitiya cenabS Mihemed inkar bikin . Tew ratS ev tesdiq dikirin
.
Qey wan ne dizanî bû ko Tewrat kitSba XwedS ye ! ...
TT
cuhî ketin pey IblîsSn ko di wextS Siltan Sil8man de
sihr dixwendin û pS emel dikirin
. Siltan
SilSman bi xwe
sihr ne dikir , ne bû kafir ; 18 Iblîs bûne kafir
ji
ber ko Iblisan xelk hini sihrS dikirin
.
Sihr di bajarS BabilS de , ji du melaiketan re , ji Harûi
û Marût re hati bû dahatin ; lS gava wan her du melyake tan xelkS hînî SihrS dikirin
; beri dersdanS _i wan re
digotin : Em ji nik XwedS fitnekar
in , ySnko hinî sihrS
dibin , dibin kafir . Bi vî awayî XwedS dilpakiya
evd8n
xwe diceribandin
, ySn .ko ji hînbûna sihrS xwe didan paşs,
bawermendiya xwe xuya dikirin
û ySn ko hînî sihrS dibûn ,
bextreşî
dikirin û dibûn ji kafiran .
Xelk ji Harût û Marût tiştine
welS dielimîn ko bi tSsîra
wan , jin û mSr ji hev dibin . Gelî bawermendino .... Ze rerS sihrkaran, destûra XwedS nîn be , na gehe tu kesi .
wan
Bi hînbûna sihrS tu qencî ne digiha wan, bi tenS pê xisar
didît û cuhiyan qenc dizani bû ko mirovSn sihrkar û sihrzan
>

.

-
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ji buhuştê b8 behr in .
ev e ko , wan. nefsa xwe bi behayekl erzan difirpti

Ya rast

...

Heke wan bizaniya
1

03 )

Heke wan baweriya xwe bi Quran

_. bi pSxember bianlyana
_,
_i cuhitî _. sihrS dûr bikirana , sewaba îtwed- U.. xeyra
wS didîtin
. Heke ew bîrewer bûna ...
Gelî bawermendino . . . Ji pSxemberê xwe re ( _______ ) jie 1»êjin, cuhiyaniwisa digot , di v8 gotinê de ______ dijûhê hey«;

xwe

104)

105)

106)

lSbelS _8 re ( inzirna ) ango mêze li me bike bibfijin H ,3i
dil _. can guhdariya emrSn pSxemberS xwe bikin ... Ji bo
kafirah ezabekî dijwar heye .
Ji xudankitSban ySn ko kafir bûne û mişrik na xwazin ko ji
bal XudayS we , ji we re , qenciyek b8te xwar ; 18 Xwedê
rehm û piyariya xwe ji kS re dixwaze dide û wî p8 kasrah .
dike , kercm û comerdiya XwedS mezin e -..
Gava em ayetekS hiltinin
, an paş ve dibin , .an li pûna wê
ayeteke din tSxin , em hercar ayeteke hêja mîna ya. ko- ha tiye hilanin
, an yekS jS çStir
di^înin xwar . Ma tu ni zanî ko XwedS bi her tlştî
dikare .! . . .
Ma tu ni zanî'ko xudawendî û sermiyaniya erd ezmanan Ji
Xuda re ye û ji wî pS ve tu kes ni kare sermiyaa -. arikaxê
..

107)

we bibe

108)

.

hon jî dil dikin ; ji pSxemberS xe tiçtir.e welê. toipirsin , her wekî cuhiyan ji Mûsa pirsî bû .Yên ko baweriya

Ma

xwe bi kufrS

109)

reya rastiyS winda dikin .
Ji xudankitSban gelek hene ko dixwazin - niho ko hon Sdi
misilma_i bûne - we ji reya XwedS bixirinin
û ji nû ve ,
wc

diguhSrin

bikin kafir

.

Ew

,

ji dexsa xwe wisa dikin

,

herçend jî
.

wan TewratS de xwendiye ko pSxemberîtiya Mihemed heq e , û
dînê wî rast e . Guh medin wan û dev ji wan berdin , heta
ko >XwcdS emrS xwe li ser wan çi ye , _i me re bide zanîn .

Xuda bi hor tiştî
110)

dizane

.

NimSja xwe bikin , zekatS bidin û herçi qenciya ko hon ji
bona xelasa ruhc xwe dikin û pSş xwe ve dişinin , honS sewaba wS li nik XwedS peyda bikin .

- 14 XwedS her tijştê

111)

ko hon dikin dibînc .
TT Cuhiyan
got : Culiî û File bitcnc- aik-vin buhuştC . Sw
ji xwc- re wisan dixwazin . PSxembcro min . . . iu ji wan re
bSje : Heke hon di vS gotin* do rastdil
ir. , kanî hiccta
we

112)

.

...

l.e bi gora gotina wan c . JIcoî ko bi dilpakî
rûyS xwc- dan_ Xwedê û di.st bi qonciyC kirinc , li r.ik
Xwedo sewaba wan h.yo û ji bc wan tirs.a czabî nî r.o *

No

!

xemdar

113)

li
piştdawiyS
Ji mirovS ko di
Xuda û avahiySn
heye

XwodC-

.

?

scr wî tiştS ko wan lihev
de hikmê xwe wê bide .

116)

118)

119)

di

,

Gava ow zalim

dixwazin

bikevin

mizgeftan

bc- lerz

,

dorbasî hundirc- mala Xw_.dc bibin
de rûreşî û perîşanî
û di axiretC

.

Ji
de

ezabekî mezin hoyc .
Xuda xudanS rojhelat û rojavayî ye . Hon bcrS xwe bcr bi
kû ve bidin jî , rûyS XwodS li wc- yc . Q^ncî u piyariya
XwedS mezin e ; û ew mirazS dilrastan
dizan. .
Cuhî , file û dînnezanan got : Xwccfc yek ,ii xwc rc lciriye
law

117)

n_ dikir

mizgcftcn XwedS de dibc mania anîna navc
XwedS hildiwcşine
, ma jS zalimtir
kî

û tirs
, ni karin
wan re di dinyayS
115)

_w

.

Cuhiya r~ot : Baweriya filehan nc li ser tiştckî
bi osas c,
filehan got : Baweriya Cuhiyan nc li s.f ti.ştokî bi osas
e ; lSbclS her diwan jî kitSben xwc dixwcndin .
Mişrik û dînnezanan jî di hoqê misilmaniyc do Wuke wan
got
roja

114)

na bin

...

Gotina

wan na gihe

bilindiya

Xwedo . No

!

. . . ya

rast ew e ko heçî di erd û ezmanan de no , ovdcn Xuda ne
û guhdariya emrSn wî dikin .
Xuda xaliqc erd û ezmanan e . Gava XwedS bi çSbûna tiş tekî dil dike , jS re dibSje : Bibe û ow çêdibe .
Nezanan digot : Ma çi dibû , hekc- I^uda bi me re biaxafta
û ji te delîlek
ji me re bidaya . PSşiySn wan jî wisa
digot : Heye ko her du jî weke hev in . Me ayetSn xwe p8ş
mirovSn bawermend kirine .
PSxemberS min ... Me tu , bi din û QuranS rSkiriye heta

-

15

-

ko tu ji mirovSn bawermend re mizgîniya xwoşiyê bidî û Sn
mayîn bi ezabî bitirsinî
. Ji tc halo doiehketiyan na yS
pirs kirin , hale mirovên ko li sor rc-ya xwe a xwar pS
didin
1i_0)

erdc

.

PSxcabcr* min ... Hcta ko tu ji Cuhî û Filoyan nc bî , ew
ji tc dilxweş na bin . 3êje wan : Reya rastiyÇ ya Quranö
û misilmaniyc

ye û jc pS ve tu r* nî no

QuranS û hikmên di wê

.

Fişti

dahatina

hcko to li gora gotina wan bikira,
tu Sdî ji destS czabî xelas ne dibûyî û tu kesî ne dikarî
bû tc j 'i.ifilitîrio
.
Yon ko ... KitGba kc me dayc wan rast dixwînin , guhda riya hikmSn wS dikin û emrSn di wê bi cih tînin ow pê bawer bûnc .
LS ycn ko hikmSn kitSbS inkar dikin an diguhSrin
ew dibin
kafir û ew dikevin xisarê .
Gelî lawcn Israîl ... Qenoiya ko min bi we 're kiriye bî nin bîra xwe ; min kal û kalikSn we ji hamî miletan çStir
girti bû .
Ji wc rcjS bitirsin ko kos tê dc ni kare arikariya kesckî
bikc û dayina berdil û mehdera yekî ji yekî re na yS qe bûl kirin û hon tS da bSarî wS bimînin .
,

_.

121)

122)

123)

124)

125)

v/c-

d..iac

bikin

xwe

... Xuda bi rCkanîna omrSn diya -

nimojgeh

. Me

emrS xwe da Ib'rahim û Ismaîl

heta

ko

hundirS mala XwedS her paqij bikin ji bona tewafker û
rûxistiySn di wS _. ji bo bawermendSn ko t8 de xwc' _i Xu dayS xwe re ditewinin û 16 secde dibin . .
Dîsa binin bîra xwe ... Ibrahîm got : XudanS min vî ba jarS ko min ava kiriye ji xelkS wî re bike cihikî ewle û
ew

126)

bînin bîra

netê ji Ibrahîm re emir da Û wi ow pc ce-riband . Ibrahîm
her hikiaên Xwodê pSk ve anî . Xuda jê- rc got : I.z S te
bikim roborê xelkC . Ibraliîm got : LS çSliyS rr.in ? XwedS
ÎS vogerand û got : _Jz bextş xwe na dim zaliman .
Dîsa bînin bîra xwe ... Me Kabe dergeh û cihS civandina
xelkc- û ewlegehS wan kir . iicqamS Ibrahîmî jî , ji xwe re

-
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wiyS anine , _i hatinSn vi ba.arî qwît bide . Xuda gote
wî : Ji wan pS ve ez 8 ji kafiran re jî tişteki
kSm bi dim , ÎS pişt re , di roja pi^tdawiyS de , ez 8 wan bSxim
ezabS agirî , ev çûyîna wan ber bi agiri ve , çi çûyîneke

ji xeikên di wî heçi ko baweriya xwe bi Xuda û ro.a piştda

giran

e .

127)

Binin bîra xwe .... Gava Ibrahîm û Ismaîl himS KabS danin,
me vS avahiyS
gotin : XudayS/ji xwe re qebûl bike , ji ber ko tu diaySn
me dibihîsî
û daxwazSn me dizanî .

128)

Ibrahîm û Ismail gotin : Xuday8 me , ji kerema xwe , me
ji xwe ,re bike misilman û _i imetSn me jî bike miletekî
misilman û emrSn xwe li ser ibadet8 ji me re bide zanin ,
em ji ji gunehSn xwe tobe dikin û dikevin bextS te . Tu
toban didî û. toban qebûl dikî , tu mezin û piyar i .
Xuday8 min . . . Ji kerema xwe , ji çSliyS min 8 bawermend
pSxemberekî bibijSre û ji won re bi^îne heta ko ew kit8b

129)

130)

û ayetSn te , _i wan re bide zanîn _. wan ji gunehan paqij
bike . 2 delal û zana , S mezin û piyar tu î .
Ji nefs sefîhan pS ve , tu kes xwe ji milet û dînS Ibra hîm na de paş ; me di dinyayS de Ibrahîm kiriye r8ber8

reya rastiyS
e

131)

132)

133)

,

ew

di axiretS" de ji

,

ji birS qencîkeran

.

Gava XudanS wî _8 re got : De nefsa xwe teslîmi min bike
û bibe misilman : wî got :-Min nefsa xwe teslîmi MîrS
Miraz;in û XudayS erd û ezmanan kiriye .
Ibrahîm ji kur8n xwe re wesiyet kir û Yaqûb jî ji lawSn
di xwe re got : Xuda ji we re , weke dînS rastir
, dînS
misilmaniyS bijart û ia , berS mirina xwe , divS hon ba weriya xwe bi qencî Û mezinahiya wî bînin .
Gava mirina Yaqûb nîzik bû ma hon li nik wî bûn ? Yaqûb
gazî KurSn xwe kir û ji wan re got : Piştî mirina min hon
S perestişî
çi bikin ? Wan got : Em S perestişS XudayS te
û kal û kalikSn te Ibrahîm , Ismaîl _. Isheq bikin , ew XudayS ko yek e , b8 hevber û hempa ye ; em bi wî re dilpak
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135)

136)

137)

.

138)

in u em xwe dav8jin bextS wî .
Ibrahîm _. Yaqûb û çSliySn di wan derbas bûn çûn. , ew ji
emelSn xwe û hon jî ji emel8n xwe berpirsiyar
in ; pirsa
emelSn di wan ji we na yS xwestin .
Cuhiyan ji Misilmanan re got : Bibin Cuhî ; Pileha jî
wisa got . Tu ji wan re bSje : Em ji her diwan jî na bin,
em didin ser reya Ibrahîm a rast
, Ibrahîm tucaran
ji
mişrikan ne bû .
Gelî bawermendino ... bSjin : Me baweriya xwe bi XwedS û
bi Qurana ko _i me re dahat û bi kitSbSn ko _i Ibrahîm ,
Ismail , Isheq , Yaqûb û ji SlSn di wan fe nazil b_n û bi
Tewrat û Incîla ko.ji Mûsa û îsa re _. bi'KitSbSn ko ji
hemi pSxemberSn XwedS re dahatine anine, em tu f erqS na
xine nav bera wan . Bm rastdil
in û em ketine bextS Xwe dS û nefsa xwe spartine wi .
Heke Cuhî û Pilan mina we baweriya xwe anin ; bi kerema
XwedS ew ji dikevin ser reya rastiyS
. LSbelS , heke wan
serhişkî kir û xwe ji baworiyS bi şûnda dan Sdî aşikar
dibe ko ew na din pey rastiyS
. PSxemberS min ! Xirabiya
wan na gihe te , dev ji wan berde , XwedS besî wan e , ji
heqS wan dertS . Xuda dibihîse
û dizane .
Gelî bawermendino ... BibSjin : 3m tabiSh dînS Xwed8 ne f
ma ji dinS wi çStir çi heye ? Em peresteşkarS
Mir8 Mira zan

139)

e

.

PêxemberS min ... ji wan re bSje : Ma hon di heqS XwedS
de berberiya me dikin ?7__-dan8 me û we ye . Em ji emelên
xwe , hon jî

kî peresteşkar

140)

ji ySn xwe berpirsiyar

dibin

. Em bi dilpa

secdekarS wî ne .
An gotina we ew e ko Ibrahîm , Ismaîl , Ishek , Yaqûb û
SlSn di wan Cuhî an Pile bûn ? PSxemberS min ... bSje
wan : Ma hon çStir dizanin an XwedS ? Ma ji y8 ko hiceta
XwedS li nik wî ye û ew wS vedişSre , 38 zalimtir kî ye
Xwedê hay ji

141)

Ew

-

_.

emelSn di wan heye .
milet derbas bû çû , keda wan ji wan re ye

_.

keda we

?
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ji we re ye . Pirsa omelc wan ji

wo r... yS

xwestin

.

Ji nav mirovan ySn ko scfîh in aibSjin
:
(;i li wan qe wimiye kc qibla xwe guhartin (I) PSxembero min , bSje

142)

wan

:

XadanS rojhelat

l rojava

Xw: 13

yc

,

cw ji

kc-rcma

xwe rcya rastiyS
ji kîjkî rc dixwaze di..e .
143)'' Herwekî me Ibrahîm û jSliySi: di wî bijarti
bû , wiir. jî
me hon weke miletokî
giran û delal ji xwc r_ rr.qand : he ta ko hon bi rastiy:; . *....x_er û kitSbon Xwec.S şohdctiyc
.. bînin û pSxemberS min iî , bi q.r.ciy'. v;o şen.etiyC
bîr.c.
Gava me Beyta Kiqedes , I.iri bû qiblegcha
v:c , mc dixwest
em bizanin
kî ji v;c , li pey oSxember c û kî xwo jc dice
paş . 3i emrS Xwedê , guhartina'
Qiblc ji bona bawermen dan ne tiştokî
giran c . Xwedo scwaba nimcia v;c- ya kc we
ber tl aliyo Beyta iiiqcdes ve , kiri b_L , winda na kc ,
ji bcr ko Xuda bi cvdSn xwe re dilnerr;
_. mihrivan
e, .
144) rle dît ko t_ şavS xv:c- li ezmSn digerand û jc diplrsi
.
Em 8 berc te bidin qiblekc
ko tu pc dilxweş bibî . iiûvc
xwe bide ber bi aliyo Hizgefta Miqcd_s vc û hcn li kû
derc bin rûyê xv:o hor bidin bcr bi aliyC w* vc . Hcçî ico
XudaiikltSb
in dizanin ;:c ev; giihartina QiblS bi '..__. î ICuda ye , heq o . XwodS "ji emelS.i <..vdSn xwe nc bohay c .
145) rieke tc hemî dclîlên xwc şanî Xud -.nkitêban bide jî, dîsa
,

.

.

rûyên xwe na dine .;ibla te , tu jî rûyê xv;c r. dî Qibla wan û hinSn ji wan rûySr. xv;o na dine ibloyon hinan.
Ji vir vS da ko ji korema Xwedc zanîna rastiya
Qiblc giew

146)

(I)

.

ha te hoke te bi ya Cuhî û Filohan kir û rûyC xwc da Qibla wan , -dibî ji zaliman .
YSn ko me kitSb daye wan , ev; herwekî kuron xwe nas dikin

G.ava cenabS pSxember bedc-la

Kabe kir qiblegeha

Misimanan

Beyta Mlqcdes di QudsS de
,

cihiyan

wisa got

.

,
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147)

148)

149)

150)

wisa jî ew CenabS PSxember nas dikin , bi hatina wi ji ; .kitêbSn xwe seh kirine ; lS birek ji wan rastiyS vedi şSrin û pS-dizanin
.
Herçî ko ji nik Xuda ye û emrS wî ye , rast c , PSxem berS min . Golî bawermendino , bila şik ne keve dilS we.
Ji bo hcr mile.teki Qibleyek heye ko ew berS xwe ber bi
wS ve dide . Gelî mislimanino
, rûyên xwe bidin KabS û
dost bi ibadetS û emelSn qenc bikin û kirina ibadet û
qenciyS de ser ji hev bistînin
; hon 11 kû derS jî
bin ,
di roja pişdawiyS de , XwedS we dê bicivîne û bSxe bin
destS xwe . Xuda bi her tiştî
dikarc .
Tu ji kîjan alî jî bi rS kevî di dema nimSjS de berS xwe
ber bi KabS vc bide . Ev emr _. fermana Xuda ye . XwedS
ji emelSn we ne bShay e .
Tu Ji kîjan alî jî bi rS kevî , dema nimSjS de berS xwe
_ide KabS . Hon li kû derS jî bibin berS xwe ber bi Ka bS ve bidin

151)

.

Da ko

nerûdana we ber bi alî

rikan

de ne be hicot

Ne ji

kafir

.

û zaliman

gehin nimeta min
I'îe ji
wc re , ii

;

KabS ve destS Cuhî û miş -

lS ji min bitirsin

f

ta ko hon bi-

û bikcvin reya rastiyS .
we pêxember.k şaiid , heta ko

ew

ayetSn

ji we re bixwîne û/ji kufr û nczaniyS xelas bike , we
hînî kitSb û hik.cto bil^e û tiştino
ko hon ni zanin bi
me

we bide

152)

hetc ko ez jî
Şikra xwe bi min bînin û serhişkiyS
paş

xwe

,

bînim bîra xwe .
me.kin , û ji kufrS

we

.

Gelî bawermendino

!
Di tengasiyS de , bi nimS.kirinS û
rojiyS û bi sebrS ji min hSvîdar
bibin . Xu digehin qenciya XwedS , Xuda bi wan re ye .
Ji mirovan re , ySn ko xwe li ber Xwed.8 didin kuştin ,
me bêjin mirî , canfedaySn Xuda , ne mirî ne , ew sax
in , 18 hon tS na gehin .

girtina
dansebr

154)

.

Min binin bîra
xwe. bidin

153)

zanin

- 20 8 we bi tirsS , bi birçitiyS
randina zaroySn we biceribînin

155) /_--'

,

bi belengaziyS

_.

bi mi-

PêxemberS min . . . Heçî
'Xudansebr in , ji wan re mizgîniya kerema min bigehîne .
156) YSn belaketi
ko dj.bS_in : Em evd û xulamSn Xuda ne ; em
ketine bextS wî û em S vegerin ba wî ;' ji wan re ji miz gîniya kerem û comerdiya min bigehîne .
157) Kerem û qenciya XwedS û piyariya wî bi wan re ye
ew
(

.

__.

gihane
158.)

reya XwedS

.

Sefa û Merwe jî li ba XwedS qedirgiran in , yS ko mala
dike ; jS re tu guneh nî ne heke

XwedS tewaf an ziyaret

wî Sefa û Merwe. ji tewaf kir . YS ko qenciyS dike û jS
hSj zSdetir , qenciyan pSk tîne xweşhal dibe ; XwedS halS
159)

160)

şikirdaran

dizane

Herçend jî

me

ySn ko dîsa bi
hicet û delllSn
pSxember'îtiya
CenabS Mihemed mikur na yin
ew lanetketiySn
Xuda ne û lanota her kesî Jî' li wan e .
L8 heçî ji wan , ko poşman bûne û dest j.i veşartina
ras .tiyS' kişandine , û bi delîl û hicetSn pSxemberîtiya Ce nabS Mihemed mikur hatine û tobedar bûne nefsa xwe islah
kirine , ez toba wan qebûl dikim û di gunehSn wan dibi horim

161)
162)
163)

164)

.

bi TewratS pSş wan kiriye

,

.

ySn ko kufir kirine û bS tobe mirine ew kafir in , laneta Xuda û melaîketan û hemî xelkS ii wan c .
Ew di vS lanetS de her dS bimînin û ji w.an ro bext na yS
dayîn .
XudayS we yek e , Ji wî pS ve tu XwodS nî ne , S dilovan
û piyar ew e .
Afirandina erd û ezmanan , pey hev hatina roj û şevS û
kin û drSjbûna wan , ji bona karS mirovan , çûn û hatina
gemiyan ser avS , daketina
baranS ji ezmSn bi ya ko erdS
hişk û miri bi vS vedije , tSrbûna rûyS erdS bi her tex lît heywanan ,' hatina bayan ji her aliySn dinS , çûn û
hatina ewran di navbera erd û ezmanan de ; ev tişt hemi
bi emr û fermana XwedS û bi kerema wi çSdibin _. di qewi LS

-

-
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-mandina wan.de -, ji bona miletekî
.

165)

hezar

hikmet

hene

bîrewer

,

.

hin hene radibin , xaçSn xwe dikin hem payS XwedS û bi qasi ko mirov divS -ji Xuda
L8

hez bike , ew ewçend hejî pûtSn xwe dikin .
18 bSşik hejkirina
mirovSn bawermend ji Xu dayS xwe , ji hevîna wan mişrikan , hS_ xurtir e û mirovSn bawermend dev ji XudayS xwe
.bernadin

166)

167)

.

Heke pûtparSz bi giraniya 8ş û cezayS ko-ew
di roia piştdawiyS de wS bibinin bizaniyana
xurti , qudret û mezinahiya XwedS seh diki rin û tS digehiştin
. Qudreta XwedS mezin e ;
girtin
_. berdan. di
destS wî de ne . Xwedê bi
awaki giran diSşîne û diezibîne
.
Dema ko mezinS wan kafiran ezabS XwedS bi
çavSn xwe dibînin û xwe ji bindestiySn
xwe
dûr tSxin û di navbera wan de tu bext û he valitî
na mine .
BindestiySn wan dibSjin -. Vegera me li-di nyayS hebiwa , herweki wan nefsa xwe ji me
dûr xist me jî xwe ji wan wS dûr bixista
.
XwedS emelSn wan Sn xirab dS şanî wan bide û
ew S binalin
. Herhal ew agirketî
ne û jS dernakevin

168)

.

Gelî mirovino
û helal
Iblîs

169)

. . .

bixwin û
dijminS

kevin ser şopa Iblîs

we 8 nas û xedar

e

;

.

Iblîs we bi tenS hînî tiştine xerab û bSar
dike û ew nav di we dide heta ko hon di heqS
Xwed8 da tiştinan

rastiya

170)

Ji hatinSn erdS tiştSn qenc
me

wan ni

bib8jin
zanin

ko hon

.

;

ew

dibêjin

:

Em

xwe bi xwef
-

Gava ji wan re t8te gotin
Xwedê

,

: Bikevin pey kitêba
bi ya kal û kalikên xwe

-

dikin . i_a ev çawan
û ne da bûn ser rcya
171) j HalS kafiran , r.îna
wan dike , ew dengS
seh na kin . i_.'w ker
1

172)

na bin

<_

-

dibe

? Kal û kalikSn wan ne zan bûn,
rastiyS
.
pez û seySn şivanekî ne. Şivan banî
şivSn dibihîsin
lS mana gotina şivSn
, kcr û lal
in ; tSnagehin , serwext

.

Gelî bawermendino ! Heke hon di ibadeta xwe de dilpak in,
ji tiştSn qenc y*n ko mo dane biwxin û şikifdarcn
XudayS
xwe bibin

1

.

.

73) "^GoştS heywanSn

iSkirî
__i

,

anîna

re heram

mirî

,

gcstê berazan û xwîna iicyv;anan ser-

îl goştS heywanSn ko ne bi anîna navê XwedS , lS
navê pût an xaçeke din hatino şorjSkirin
; ji we
e

.

LS yS ko ji bcr bSgaviyo , bSî ko dilS wî IC biço û zikS
yxwe bi wan tSr bike , heke ji wan tiştan hinik x.:ar gu -

nehkar

174)

175)

176)

ne

177)

na be .

Efiwa Xuda mezin 0 û XwedS piyar e .
ZanaySn Cuhiyan ySn ko hicet û şehdctiySn kitSba xwo Tewrato , li ser CenabS Mihomed , vedişSrin û bi vî awayî
çend pcran dikin destCn >:wo rSderketî no . Ew pcreySn ko
wan xwar di roja piştdawiyS
de , di zikS w..n do dê bibe
agirekî
sor .
Di roja axiretê d_ , Xuda bi wan re na xêve , kerema Xu da na gihe wan _. ow ,ji gunohSr. xwe yekcar paqij na bin û
ji wan rc ez'.bckî giran hoyc .
Ew ji wan in ko bi rastiyê nerastî û bi xufrano êzSb ki rîne . Ew bi çi êşeke giran dc bSne şewi-uandin .
Ji ber ko ew hikmên kitSbSn Xuda veşartin û bi hin kitê bSn XwedS baweriya xwe anin û bi hinSn din bawcr ne bû .

Bv serhişki û nehevgirtina
wan ji rastijrS çende dûr e .
Nî^ana pakdilî û bawermendiyS ne bi dana rûyS xwe ber bi
aliy8 rojhelat û rojava ye ,l3belS dilrastî
û bawerncndî
ew e ko mirov baweriya

xwe bi XwedS

_l

bi roja

pişdawiyS,
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bi melaîketan , bi kitSban û bi pSxemberSn Xuda bîne û
bi xweşdilî ji malê xwe arîkariya
mirovcn di xwe , sSwî,
rSwingî , parsok , û belengazan bike , û clîsa ji bona
azadkirîna
dîl û hêsîran bi peran arîkarS wan bibe ;
rabe nimêj* û zekatê bidc , û/d_>xT ca , ji bextS xwe ne
zivirc , li scr bir.îne û tengasiyS de sebr bike , dilê
xwe sist me ke . Y*n dilrast
ew in û ew' ji dil ji XwedS
ditirsin
, tobedanên Xuda ne û kotine
ser reya XwedS .
178) 'Golî bawermendino ... Li kuştina hcv û du dc , li ser
we

,

bi qisasî

hatiye

emir kirin

.

MirovS aza bi aza re , yc dîl bi dîl re , jin û dot bi
jin û dot re têne qisas kirin .
Xwînî divc cezayS xwe hinga kirina xwe bikişîne
.

dr.yîna bcdîla xwînî
ji w.. re ncye
kuştiyS xwe dixwaze , divS tiştekî
bi hinga
şehîniya kuştiyê xwe (yS kuştî) bixw?.ze , ne 38 zSdetir.
Xwînî jî divê , di dana -rwe Ae , tSrçav û camêr be .
I-v destûr li ser bedila xwînê ji we re ji ber XwedS ve
LS

YS

ko bedîla

sivikahî
û piyariyek
ko piştî
standin?.

e

.

ewada xwîna xwe , dest bi kuştina
xwînî dike , jS re czabokî dijwar hoye .
179) Gelî mirovSn bijîr
. . . Di qisasî
de jiyin heye. Xuda bi
, emrê qisasî canS we diparSze ; ta ko hon ji tirsa qisasî
dest ji kuştina xelkC bikişînin
il bi wî awayî , xwe , bi
YS

180)

181 )

destS

xv;c ne din kuştin

Ji

re emrS

we

.

gava mirin mizikî

,

we

dibe

,

he-

ke hon dewlemond in , ji dê û bav û mirovSn di xwe re
tiştekî
li gora marûfS ango ji mala xwe , ji s8 paran
behrekS wesiyet bikin . Ev li ser bawermendan heq e (I).
YSn ko guhdariya wesij'etekS kirine heke ew piştre hikmê
w8 wesiyetS diguhêrînin
guneha guhartina wS li' ser wan e.
XwedS

(I)

XwedS yo

_>7

dibihise

û dizane

.

ayeta he bi ayeta mîrasS hate rakirin
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lA yê ko di wesiyet.ekê de nediristiyekê
dibîne û ji gu nehkarbûna wesiyetdarî
ditirse
û ji ber vS yekS mana we -

siyetê ji ber edaletS ve , li hev tine jS re tu guneh
nî ne .
Xuda di guneh8n evdSn xwe dibore , Xuda piyar e .
183). Gelî bawermendino ... Girtina rojiyS ji we re ferz bûye ,
Herwekî ew/peşiy8n we re jî ferz bû bû , heta kc/xwe bi din- reya XwedS û dest ji gunehan bikişînin
.
184) Rojêa rojiyS Sn ferz hejmartî ne ; (bist û neh an sih roj
in) . YSn ko seba nesaxiyS an ji ber rSveçûnS rojiya xwe
xwarin

185)

divS ew bi hinga wan rojan , di rojine din de ,
rojiyS bigirin ; û ySn ko dikarin rojiya xwe bigirin 18
ji seba qelsiyS na girin , divS ew bedela her roja ko rojiya xwe ne girtin , nanS belengazekî bidin .
Her kesS ko qenciya xwe bStir dike qencî digehe wî .
LS heke hon rojiya xwe digirin
, ji we re ji
dana nanî
çStir e .
Heke hon serwext biwan û we ew seh bikira
. . .
Xuda QuranS di meha remezanî : -: , bend bi bend , şandiye
xwar . Quran rey.i rastiy* * .r.ron Xuda pêş v;e dike û rastî û xwariyê ii hc-.-v dike ,
DestpSka meha remezanS de ko çavê we bi heyvS ket an we
pê bihist
dest bi roiiyo bikin .
r
J J
rojiya
LS ySn ko nesax in an bi rS ve diçin û ji ber v._ yekS/xwe
dixwin , divS ew di rojine din dc rojiya xwe bigirin
.
XwedS ji kerema xwe îşS we giran na ke ÎS sivik dike .
,

Hon jî rojiya

xwe bi timamî bigirin

emrS Xuda biqedînin

186)

û rojiya

xwe li

gora

.

Qedrê XwedS bigirin , bi mezinahiya wî bîrewer bin , û
şikirdarSn
XudayS xwe bibin .
Ko evdo min pirsa min ji te kirin , bSje wan :
Ez nîzik im , ez tSm hSviya hSvîdarSn xwe , bila hSviya
min bikin û bila ew jî baweriya xwe bi min bînin û guh dariya emr û fermanSn min bikin , heta ko pS bîrewer û
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188)

serwext bibih .
.>__
Di yevên remezanS de , nizikbûna we li jinên we , ji we
re helal e . Bw cilSn' we ne û hon jî cilSn wan in . XwedS
seh kiriye ko hon di şevSn remezanS de nîzikî jinSn xwe
dibûn û we pS nefsa xwe dixapand ; lS hon Sdî tobedar bûn
û XwedS tobe da we û di gunehSn we bihort .
Edî hon dikarin di şevSn remezanS de , li cem _i. n8n xwe bimînin , hSvîdarSn kerem û teqdîra Xuda bibin _.
fSkiya qederSn xwe jS bixwazin .
Heta dema sagurS ko tS de reşiya şevS ji ronahiya rojS ji
hev dibe , bixwin û vexwin ÎS ji wS demS û wir da heta

roiavayî .rojiya xwe bigirin , dest ji xwarin û vexwarinS
berdin û gava hon di mizgefta de , di îtikafS de ne , nîzikî jinSn xwe me bin .
Ev tixwîbSn emrên Xuda ne , nîzikî wan ne bin . Bi vî
awayî Xuda emr û fermanSn xwe pSş xelkS dike da ko ew pê
bîrewer bin , ji XwedS bitirsin
û dest ji xirabiyS bi ki^înin .
Malê hev û du bS heq me stînin , talanS xelkS me bin , di
neheqiyS de _. di xwarina malS xelkS û anîna talanS di wan
de
din

ji bo piştxurtiya

,

lim rûreş in

190)

,

ji hakiman re bertîlar.

\ie

.

Hon dizanin

189)

xwe

ew zilm

,
,

mîna

e . Laneta

kafira ne

.

Xwedê li

zalimrn

Kafir dojehket*

e

îe

.
_

Za-

"*

°-ei

her dimînin .
Ji te bSte pirs kirin :
MehSn nû ji çire ne ? ... BSje : MehSn nû de aC -. rcjiy8 ,
fitarS , hecS û ayînSn di vê , çaxa dayîna ceyr.an û me hikS pSç xelkS dikin . Ji par re derbasi hundirS malan
me bin , ev tiştekî
kirSt- e û b8 xSr e , lStelS di de riyan re bikevin xaniyan , guhdariya emr8n XcedS bikin ,
j§ bitirsin
, heta ko kerema XwedS bigehe we .
YSn ko qesda kuştina we dikin , di reya Xwedê c
, wan

\
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191)

192)
193)

194)

bikujin

,

Xuda ji

tadakeran

kû derS
/ bi kuştina wan
rSxistin
, wisa
ber ko fitne ji

"1

Hon li

lS yS ewil hon destS xwe drSjî
hez na ke

jî rastî

wan me kin

,

.

wan dijminSn dînSn xv;e tSn dest

bikin û herwekî wan hon ji welatê we dejî hon , wan ji welatS wan derSnin . ji
kuştinS xirabtj.r 0 . LS , di mescida HeramS de , dest bi kuştina wan mc kin , megcr wan bi
xve destdrSjiya
we kir ; ko wan wisa kir wan bikujin
,
cezayS kafiran
wilo dibe .
Heke wan dest ji kuf ir û kuştihS kişruid . . . Xuda efiw û
tobS dide ; XwedS mezin û piyar e .
Heta qelandina fitne û kufirS , di kuştina wan de , pS
de herin û dev ii wan bermedin heta hingS ko bSte seh
kirin ko taet û ibadet bi tenS ji Xuda re ye . LS ySn
ko dest ji kufirS dikişînin
û poşmart dibin , ji v;an re
dijminîtî
na yS kirin
. Xuda neyarS
zaliman c- .
Herwekî par , di meha Zil - qadS de , wan reya MekS ji
we girt û bextS xwe li ser ewleyiya wS meha giran û cihS
miqedes şkSnand , wiha hon jî di wê mehS de herin qezayS
iimrS û dest bi kuştina wan bikin . Gava hin bextê xwe li

ser ewleyiya ciheki an wextekî miqedes xira dikin ji wan
re qisas divS . Bi her çi awayî yek ji wc re xirabiyS

195)

dike , bi wî awayi 18 vegirînin
.
Ji Xuda bitirsin
û sînorSn henS xv;e bizanin û dîsa bizanin ko XwedS bi ciwanmerdan re ye .
MalS xwc di reva XwcdS de bi xweşdilî bidin û bi çavtengiyS , xwe bi xwe mavSjine tehluke
camêr û dcstvekirî
",

bin

196)

.

Xuda ji mirovSn ciwanmSr û destvekiri
hez dikc- .
ko we dest bi Hoc û EmrS kir , ji bo XwedS , forz û sinet
û 'ayinên di wan pêk bînin û biqedînin .
Heke seba tengasiyekS , weke nesaxî an girtina rS (şer _.
kuştin8) ni karin bigehin HecS , ji we re şerjêkirina de -

- 27 -

veyekS , çêlekekS an pezekî dibe wacib .
Qurbana we divS di wî cihî de ko tengasî bi ser we de hat,
hS_ bi xSrtir di HeramS de bS şerjSkirin
; û berî ko qurbana we bigehe wS derS pora xwe kur me kin , yS ko seba
nesaxiyekS an nexweşiya serî bivS nevS , pora xwe diqusîne , jS re fidyeyek wacib e .
Hikma fidyS ev e : SS roj girtina rojiyS an ji şeş belengazan re dana şeş mid genim an şerjSkirina
pezekî .
Heke tengasî na mîne , û her çendji dema HecS bihuriye
,
yS ko digehe EmrS û heta ko sala nû û dema HecS bS bi nîmeta EmrS dibe nizikî xeyra XwedS , j8 re şerjSkirina
deveyekS , çSlekS an pezekî dibe wacib .
Heke qurbanek na keve destS wî , divS s8 roja rojiyS bi gire û di vegera xwe de ji divS heft rojSn din rojî bigire

.

Ev hikmSn XwedS
ne

197)

198)

ne ji bo xelkSn MekS û xelkSn dora

wS

.

Ji Xuda bitirsin
û bizanin ko XwedS bi ezabekî giran di ezibîne .
MehSn HecS mehên hejmartî ne , (Şewal , Zil-Qade û neh
rojSn Zil-HicS Sn pêşin)
Y8 ko dest bi pSkanîna ferza HecS kiriye
, bila
ew di
HecS de nîzikî jina xwe ne be , dest ji fisq û xirabiyê
bikişîne
, bi heval
, xadim û xulamên xwe re pev ne çe .
Çiqas ji destS wî tS bila qenciyS bike . Xuda bi vS qen ciyS dizane . Ji bona HecS bi peran û zad debara xwe bi kin , lê zadS xweştir tobe dia û dilrastî
ye .
Gelî mirovSn bîrewer ... Ji min bitirsin
.
D.ema HecS de heke hon , bi kirîn û firotinS
, bi ticaretS
rizqS xwe ji XudayS xwe dixwazin , ev ji we re ne guneh
e . Gava hon ji ErefatS vedigerin , di cihS Meşeril-He ramS de navS XwedS bînin bîra xwe , jS şikirdar û razi
bin , hon nezan bûn ew ji kerema xwe reya HecS a rast
da we

.
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-

.

Paş8 weke xelk_n din , hon jî 'ji Brefatê vegerin û werin
û tobedarSn XudayS xwe bibin . Xwedê efiw _. töban dide ,

199)

Xuda piyar

e .

200) Gava we ayînSn HecS pSk anîn û qedandin
bav û bapîrS xwe tîne bîra xwe welê jî

herwekî mirov
an h_=Sj bêtir ,
hon8 navS Xwed8 ii dil bîhin bîra xwe û bi mezinahiya wî
bîrewer bin .
Yên ko ji XudaySn xwe bi ten8 hSviya malên dinyayê _i mezinahiya wê dikin , ew ji axiretS bê behr in .
L8 y8n ji wan kq dibSiin : Xudanê me , ji kerema xwe di
dinyayS de xweşî û qenciyS ji me re li hev bîne û di axiretS de , me bigihine kerema xwe _. agirê do.ehê ji me dûr

,

201)

bike

,

,

. . .

_i h8vi

qenciySn xwe xudanbehr in

di ceza -

202)

Ew

203)

danS û keremkariyS de , bi lez û bez e .
Di rojSn hejmartî de , (ango di cejna qurbanê de

...

204)

. Xwed8

, ji sibeha roja erefS heta piptnîvroyS roja cejnê a sisê) Xu dayS xwe binin bîra xwe û bi navS wî zikrê bikin . (AwayS
Zikir ev e : Ê mezintir Xuda ye , 8 mezintir'Xuda ye , ji
Xuda p8 ve tu Xuda ni ne , 8 mezintir Xuda ye , ê mezin tir Xuda ye , pesn ji Xuda re ye) .
Yê ko v8 zikrS bi Iez di nêv du an bi giranS di n8v sê
rojan de dike j8 re tu guneh nî ne .
Di ro jên jorîn 8n he jmartî de , piptî her nimêja f erz ,

ev dia divê kirin .
Her diakarên Xudayê xwe bibin , jê bitirsin
û bizanin ko
hon 8 vegerin û bigehin wî . Siûd _. perîşaniya we di roja
pi^tdawiyê de , di destS Xuda d'e ye .
Mirovek heye ... t8 nik te _. tu ştexaliya wî li ser î^ên
dinyayS dieoibînî û ew dibSje : Xuila ^ahîdS min be , dil
û zimanê min weke hev in , lê ew dijminekî dîn î d'ijwar
e

205)

_.

.

Gava ji hafa te derdikeve

,

dûrî te dibe

,

dest bi fesa -

__
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diyS û xirabiya
206)

zad

çêliyan dike . Xuda ji f eaadî û

_.

xirabiyS hez na ke .
Gava 38 re tSte gotin : Ji.Xuda bitirse
, ew nef smeziniyê
dike _. dibe gunehkar . Dojeh t8ra wî "dike ".
Dojeh çi cihekî tSrşerm û ezab e .
'
'
.

207)

208)

Dîsa kesek heye

,

bi evdSn xwe re

Xuda

,

Geli

bawermend_.no

kin û ji dil

.

ji bona rizayS Xwedê canê xwe dide. .
.

.

.

, keremkar
_. piyar
e .
Bi tevayi dest bi misilmanîtiyS

û can dest

38

bermedin

, me

kevih

Iblîs a xwar , mirov pS şermisar dibe .
d.ijminS we S xuya û xedar e .
Heke hon paş dahatina ayetSn XwedS û sehkirina
liy_ dikin , bizanin ko Xuda qadir û zana ye

.

.

bi-

ser şopa

Ew

209)
210)

211)

Ji mişrikan pS ve her kes hSvîdarS emrS Xuda ye

,

yê ko

di sihên ewrSn tenik û di xunava qiyamekS de û bi melai ketan ve digehe me û j_ wan p8 ve dîsa her kes baweriya
xwe bi w5 demS tîne ko tS de mirov cezayS emelS xwe di bîne û her kes û her tişt vedigere ba Xudayê xwe .
PSxember6 min . . . Ji law8n Israîl bipirse , bila ew bfijin,
_'_ ji
war. .re çend ayet û kitSb dane ... L8 y8n ko bi ayetSn Xuda serwext dibin iî. paşê mana wan diguhSrinin , ji
wan re Sşeke giran neye , Xuda di cezadanS de dijwar e û
ew bi xurtî

212)

wan dûdi.

dieşîn:

.

Jiyîna dinS ji kafiran re tSrxeml dixuye û

ew

tenazS xwe

bi mirovSn bawermend Sn belengaz dikin , 18 di roja piştdawiyfr de , cihS bawermendan ji ySn wan bilindtir
e .XwedS ji kîjkî re dixwaze nimeta xwe b8hisab dide .
213) jlDi destpSka din8 da , mirov hemî miletek bûn û gotina wan
Jyek bû , paşS li hev ketin , XwedS ji wan re pSxemberin
şandin , heta ko ji camSran re mizgîniya xweşiyê bidin 1_
mirovSn xirab bi ez8b bitirsînin
û bi wan pSxemberan re
kitSbin nazil kirin , heta ko li ser tiştSn ko mirov
li hev ne dikirin , pSxemberSn Xwed8

%VhikmS

xwe

li gora heq û edaleta bidin .
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Ji Cuhî û Filan pS ve tu kes bextS xwe xira ne kir ; her
çend jî ji Cuhî û Filan re bi Tewrat û IncîlS hikmSn XwedS û emr û fermanSn di wî xuyanî bû bûn , wan _i dexs û
rabiya

214)

215)

216)

xwe hikmSn kitSbSn

XwedS

yen ko ji

,

mirovan

re şa-

nî reya rastiyS didan , guhartin
.
L8 XwedS ji kere-ma xwe , evdên xwe Sn bawermend û dilpak,
gihandin roniya rastiyê
, her çond jî ew li
ser vS rs.stiy8
bi destûra XwedS bi ya hev ne dikirin
. Xuda , ji
kere-ma
xwe , her kesS ko dixwaze digihîne reya ractiyS
.
Ma we ji xwc- re digot ko hon S bS zelimet bikevin bihuştS?
YSn berî we ketine tengiyeke giran , bela û nesaxî , bo lengazî û birçîtî
zora xwe dida wan . PSxemberS XwedS û
ySn ko baweriya xwe bi wî anî bûn digotin
: Kanî arîka
riya XwedS . . . Bizanin . . . Arîkariya Xuda nîzing o .
Ji te dê bSte pirs kirin : EmrS çi bidin û j± kS re bi din ? BSje wan. : Ji malS xv;c , di reya XwedS da , ji dS û
bav û mirovSn di xwe re û sSwî , beiengaz û rSwiigiyan re
bidin ; herçî qenciya ko hon dikin , Xwede pS dizane .
Di reya XwedS de şer kiri^i ji we re bûye ferz û hon 3S hez
na kin

bizanin

;

ko tiştin

hene ko hon ji

wan hez na kin

18 li hev hatina wan j± bo#na qenciya we ye û hin tiştên
din hene ko hon hejî wan dikin lê qewimandina wan bi k*rî
we na yS . Xuda pS dizane ÎS hon j>ê ni zanin .
217)/ Ew S ji te mesela şer.û kuştinS di mcha RemezanS de bi pirsin ; bSje wan : Di v8 mehS de şer û iraştin guneheke
mezin e_ . LS vegerandina xelkS 31 reya XwedS û ji ziya reta Mescida-HeramS û iS derSxistina
ehlSn di wS guneheke
h8j mezintir e ; û fitne ji kuştinS xirabtir
e . Gelî ba-

wermendino

heta

. . .

bizanin

ko kaf iran

ko hon 31 dînS xwe derkevin

nedidan

,
,

heke

dest

3'i wan bihata

ji kuştina

kaf ir

we ber-

.

Heçî 3'i we ko dev ii baweriya xwe berdidin
bin

,

di -

û dimirin

.

Sewaba qenciya

ko wan pSkanine

,

di dinS û axirete

de

,

-

-

31

pûç û winda dibe

11 ew agirketî
ne û tS de her dimînin
baweriya xwe anîne û ketine reya mihaciriyS ,

YSn ko

218)

reya Xuda de ,ser kirine
da efiw û tobe dide

,

hSvîdar.Sn rehmeta XwedS ne .XuXuda piyar e .
ew

Ji te mesela şerab û qu__..r§ do bStc pirs kirin

219)

Vexwarina şerabS il leyistina

BSje

:

in

herçend

LS

,

ew bi kSrî

e

.

qumarS gunehSn mezin

xelkS bên jî

.

her hal gunehSn vexwarin û leyistina

pirtir

wan ji nehfa wan

.

3'i te bipirsin
.bi çiqasî bidin

:

TT

220)

,

.
_.

?

ji malS xwe , di rcya XwedS da ,
BSje wan : Ji mal û kedS xwe Sn zSde di
I_m 8

reya XwedS de bidin , lS herhal bi awayeki bidin ko hon
bi xwe piştre mihtacî xelkS ne bin . Xuda hikim û ayetSn
xwc pSş we dike , heta ko hon bîrewer bibin .
Di dinya û axiretê de bi ayotSn Xuda serwoxt bibin . Ji
te mesela sSwiyan wS pirs bikin ; bSje wan : Geradina işS
sSwiyan ji we ro xeyr e . Heke malS we û wan tSkilî hev
dibin , bînin bîra xwe ko sSwî xweh
braySn wc 8n piçûk
in , bi wan re camSr bin . XwedS camSr û nekesan nas di __.

ke

.

Xuda bixwesta

bi netSkilbûna
malS we û yS sSwiyan emir
18 ew ji we re zehrnot dibû , ji kerema xwe bi tSwan dcstûr da , ji ber ko XwedS dc-lal , zana û

221 )

dikir ,
kilbûna
fSris e- .
Dot û keçSn mişrikSn ko hSj baweriya xwe ne anînc- ji xwc
re me kin

jin

.

Ji dot û pîrekSn mişrikan
mehrkirina
jin an cSriyeke
tir

o

,

heke wo hejî wan 3Î kir ,
misilman ji we re dîsa bi xeyr-

.

Hekc we mişrikek

ccibandi

be 3Î

,

heya ko wî baweriya

xwe

gigilmaniy6 no "-^îye »dot ^ _in8n misilman 38 re mehr
Mehrkirina dot û jineke misilman ji evdekî _-Lsi.Ti.an re ,
38 bi xeyrtit
e .
Jin û mSrSn mişrik we digihinin dojehS , 18 bi cihanîna

__._.
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-

-

emr û f ermanên XwedS' mirov dikeve reya bi_iu$tê f* û bi
destûra Xuda mirov ji gunehên xwe.tobe dike _. _ê pak dibe.
Xuda ay.et: û hikm-Si xwe pê? xelkS dike heta ko ew p8 bîre-

_..

wer bin û dest ji gunehan btkişînin
.
222) Ew. ê ji te pirsa tnehîkS bikin ; bêje wan : Mehîk. , ti^tekî rêvin' û bi ezab e . Gava jin mehîka xwe dibirrin , nî zikî wan me bin , heta ko ew jê xelaa û paqij dibin .
Ko paqij bûrwji reya koxwedê ji we re emir kiriye
, nîzikî wan bibin . XwedS _i tobedaran hez dike _. heji paqijan
jî dike .
223) tfinên w_r zeviy8n we ne , bi awakî hon dixwa_$in zeviyên
//xwe biçînin . Ji bo nefsa xwe tiçtine qenc pêk bînin . Ji
kf
/iXudayê xwe hSviya zaroyên qenc bikin . Ji Xwedê bitirsin
û bizanin ko hon & rasti wî bên . Ji mirovên bawermend re
I / mizgîniya xwepiy8 bide .
224) Ji bona nepSkanîna qenciyekê weke taet û ibadetê , ziyareta
* xelkSn di xwe û li hev anina mirovan , sund me xwin _. ji
bo ne kirina qenciyekê navê Xwedfi me kin behane . Xuda
dibihîsa
û zana ye .
225) Heke hon li ser tiptekî ne rast xapiyan _. we bi rastbûna
vî ti^tî "sund xwar ;
XwedS we berpirsiyar
na ke , 18 .heke sundxwarina we ne
rast bû û hon p8 zana bûn ,. hon berpirsiyar
dibin .
XwedS ji tobedaran re tobS dide , Xuda piyar e ..
226) Yefi ko bi qesda :ne nîzikbûna jinSn xwe sund xwarine , ji
1 1

wan re

227)

çar

meh mihlet

heye

'Heke ew di nav wan çar mehan de nîzikî
jinSn xwe dibin ,
Xuda di gunehSn wan dibihore . Xuda efiw û tobS dide ,
XwedS piyar e .
Heke ew dest bi berdana jinSn xwe dikin ; Xuda dibihîse û
dizane .
,
,
Jinên berdayî , heta sê mehîkên xwe bibînin , divê bise .

228)

.

kinin

.

- 33 Heke avis in , divê avisbûna xwe veneşêrin

, _i bêr ko
veşartina v8 ne helal e ', hêke wan baweriya xwe bi Xuda
û bi axiretê anîne .
Di nav wan s8 mehan dê vegera m8r8 wan ji wan re çStir e.
Heke m8r8 wan dixwazin , bila bi jinSn xwe li hev b8n .
Jin û mSr div8 bi devkenî û xweşdilî bidin , bistînin .
L8 m8r , bi dayîna mehr û nanî , ji wan pSşdetif 'in . Xuda delal û fSris e .
..
229) Telaq du car in , piştî wan du telaqan , divê miföy; jina
xwe an li gora şerîete" bi camSrî 11 cem xwe bihêlê an
bi cam8rî -0. comerdî 38 veqete .
'.
Standina mehra ko we ji jihSn xwe re dane ; bi timamî be
an 38 behrekê be , ji we re he helal e .
L8 heke _in û mêr , hef du dibînin ko li gora ^efîetS
emr8 xwe bi çeyî û xwe^dilî'ni karin derbaz bikin ', wê
gav8 . Gelî Qaziyan, ji bo jin û mSr di vegerandina mehr8 de , a ko.mSr
ii iina xwe re da bft - li ser vê mehrê,
kem
bi tiştekî/û
zSde , li hev hatina wan de. , tu guneh hî
ne . Ev tixwîbSn emrSn Xuda ne , derbazî wan me bin ,yên
ko sînorên XwedS derbaz dibin , dibin zalimSn nefsa xwe .
230) jHeke mSr jina xwe careke din berda (telaq bûne s6 car)
Sdî ew 3'in , ji mSrS xwe re ne helal e . L8belê heke mirovekî din wS jinkS mehr dike û piştre berdide , paş vê
berdanS , heke _in û mSrS w8 y8 berS , ji xwe re yeqîn
U- dikin ko dîsa li gora emrS XwedS bi xweşdilî -il çeyî bi
'

Ihev re dikarin

'tu guneh

e

bijîn

,

ji.nû

:

ve ziwaca wan 3'i wan re ne

.

tixwîbên emr û hilmSn Xuda ne , XwedS wan p6ş xelkê
dike heta ko ew bizanin û pS bîrewer bin .
Heke we jinSn xwe berdan û sS mehîkSn di wan timam bûn ,
an li gora şerîetS wan bi qencî _. keremS bih8lin cem xwe
an dîsa li gora şerîetê bi qencî û comerdiyS dest ji wan
bikifiînin .
Di dema mehîkS de bi nîzikbûna wan tad8 li wan me kin ;
Ev

231 )

_.
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yS ko vî tiştî
dike zalimS nefsa xwo dibe . Ayet û emrSn
Xuda ma vSjin pişt guhS xwe . Bi şikirdarî
û pakdiliyS
nîmotSn Xuda , yCn ko ji we re hate dayîn , bînin bîra
xwe .TT disa bînin bîra xwe ... KitSb û ayotoii XwadS ySn
ko ji we rc- daiiatino

; û şîrotan
li wc dikin .
û bizanin ko Xuda bi ._er tiştî
iizane .
232)Heke mSr jina xwe borda û sS mchîkSn jinkê timam bûn û jin
û mSr paşî vS telaqê li cora emrS XwodS li hov hatin û rr.6r
xwest ico jina xwe a berdayî ji riû vc- mehr biko ; Golî woliySn jinan , hon maniî ziwaca wari mc bin .
3v ji wan rr.irovSn ko baweriya xwe bi XwedS û bi roja piştdawiyS anîno şîretek
e .
Bi cihanîna vî emrS XwodS , hon ji gunehSn xwe paqij di -

Ji XwedS bitirsin

.

bin

2>3)

.

Xuda pS dizanc

û hon pS ni zanin

.

JinSn berd'iyî heke dixwazin wext* bixwedîkirina

zaroyon

xwe Sn bcrşîr

tiiaam bikin , divS wan du salan bimijînin
RizqS zarok û cilS wî
li gora taqetS li ser bavS wî

.

ye

Tu kes bi tiştekî

zSdeyî taqota

xv;e

berpirsiyar

m

bi_

.

Heke dê zaroyS xve- dimijîne , ni bo ko zaro jS bSte standin , her wekî eger aê bi mijandinn z.iroyS xv;e qaîl bû ,
Sdî na be ko 36 vegere û ji bavS zaro.kî , -irtina dayîne
kS bixwaze .
Ko bavS zarokî mir , li ser warîsSn wî jî , hikim dîsa cv
e

.

Heke dê û bav li ser mesela ji şîrkirina
zaroyS xwc , borî
timam bûna du salSn mijandinS'" , dişSwirin û li ser midekS
38 hSj kurtir
li hev tSn , 3'i wan re tu guneh nî ne .
Ger hon , ji bo zaroyS xw. , dayînekS di^irin
, ii
wo re
tu guneh nî ne , lS divS heqS wS li gora adet û odaletS
bidin S .

234)

Ji Xuda bitirsin
û bizanin ko XwedS her tiştS ko hon dikin
dibîne .
JinSn ko mSrSn wan dimirin û bî dimînin , bila ew çar meh

-

235)

35

-

û deh rojan , li hoviya mehikSn xwe bimînin , û di vê dema hSvidariy*
do xwe me xemilinin
.
PaşS ji cmclSn wan , weke xemilandin u ziwacS , ySn ko li
gora narûfS no , ji wc re tu guneh nî ne .
Xuda emelSn we dibîne û dizane- .
Heko hon ji jinebiyekS re , di nav çar meh û deh rojSn
hSvîdariyo de , qesda xwe a ziwacS didin zanîn , an hokc
hon vS daxwaza ziwacS di dilS xwe de vedişSrin
, ji wo re,
no tu guneh

c

.

XwedS , xwe bi xwe , dizane

ko ev daxwaza

hanî di dil* we de yc . LS bi v;an rc , bi disî ma xêvin û
me din me stînin
, heke bi wan re xeber didin bi dilpakî
û ca.nSrî bipeyivin .
Berî qedandina wextS hSvîdariyS dest bi standina wan me
km

236)

.

Bic.nin ko XwedS veşartiySn
dilSn we nas dike . Ji Xuda
oitirsin
û ji rcya wî a rast averS mc bin . Bizanin ko
Xuda ji tobedaran re efiw û tobe dide XwedS dilnerm e .
Bordana jina , ko hon nîzîkî wê ne bûne û we mehra wS jî
ne biriye
LS

,

ji

li gora taqet

bigirin

;

we re ne ^uneh

û edaletS

dewlemend

li

jî li gora halS xwe bila
237)

a

.

bi dayîna tiştekî

gora

dewlemendiya

bide

.

xwe

Ev dayîn li

Di nav hev de qenc

239)

qedrS wan

,

belengaz

camSr û co -

mordan tS .
Heke hon jinSn- xwe piştî birîna mehrS 18 berî nîzîk bûna
wan berdidin , divS ji wan re nîve mehra vebirî bidin ;

meger , ew bi xwe an weliySn wan 3S bigerin
Ne standina
wS ji teqwayS re
nîzingtir
e

238)

,

,

xatirniwaz

û keremkar

..
.

,

bin

.

'TiştSn ko hon dikin , XwedS dibîne .
Dest bi nimSjSn xwe bikin û nimSjSn xwe li gora emrS
XwedS pSk bînin û bala xwe bidin nimSja navînS ango ni mêja sibehS . Ji bona XwedS bi dilekî pak rabin nimSjS .
Heke hon di talûkS de ne , _. baz didin , bi peyarî an bi
siwarî , nimSja xwe bikin û gava talûke ne ma ; dîsa her3?
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240)

241)
242)
243)

wekî Xuda ji we re da zanîn , ber8 we ne dizani bû , dest
bi nimêja xwe bikin .
Y8n ko dimirin û jinSn wan bi diminin , divS beri mirina
xwe , ji mîratxwerên xwe re wesiyetS bikin , da ko ew wan
jinûbiyan
ji mala mSrSn wan 8n irdrî derneSxin û ji wan re
salekS nefeqS bidin . L6 heke jinebî , xwe bi xwe , ji
mala mSrSn xwe dêrdikevin û bi marûf6,xWe dixemilînin an
pey ziwacS digerin , gelî ' qaz'î û mîratxwerino . . . Ji we
re Sdî tu guneh nî ne . Xuda delal û fSris e .
Ji jinSn berdayî re li gora camSri û comerdiyS divS tiştek bSte-da^în,
ev li ser mirovSn bawermend deyn e .
Xuda bi emrSn jorîn ayetSn xwe şanî we dide ta ko hon bi
hikmSn di wan bîrewer bibiri .
PSxemberS min , te li wan ne nihSrtiye ? ... Ji tirsa mirinS bi hezaran ji welatS xwe derketine . XwedS ji wan re
got

:

Bimirin

Piştre

. . .

Xuda ji

Kerem û qenciya XwedS li
wan şikir

244)
245)

na kin

digire

,

.

xwe ew vejandin

ser xelkS mezin e

,

.

lS bStirS

.

Di reya Xuda de , dest bi şer û kuştinS bikin û bizanin
ko Xuda dibihîse û zana ye .
"-"S ko bS minet û rûtirşi
, di reya XwedS de , arikariya
xelk8 dike , Xuda ji kerema xwe a mezin vS qenciyS bi zSdahî ji xwediyS wî re vedigerîne
. Xuda ji hikmeta xwe
hinan çavteng _. hinan 3Î destvekirî
dike , qismeta hinan
,

qismeta

hinan

Gelî mirovSn baweraend
246)

kerema

vedike
,

.

bizanin ko honS vegerin ba

de .
PSxemberS min ma tu pS ni zani

mirina

Xwe

-

Pişti/Mûsa mezinSn lawSn
Israîl gihane hev û ji pSxemberSn xwe re gotin : Eila ji
me re mîrek bSte bijartin
, heta ko em bi arikariya
wî di
reya Xwed8 da , bi Calût û xelkS di wî dest bi şer û kuştln8 bikin . P8xember8 di wan got : Ditirsim ko hon paşî
v8 gotinS b8bextiy8 bikin _. dest bi şer _. kuştinS ne kin.
Wan got : Ma çawan em dest bi şer _. kuştiriS na kin , Ca ?

- 37 -

247)

24- )

lûtî em ji welat8 xwe derêxistin û em ji zar û z8çên xwe
bi dûr xistin .
Lê gava şer û kuştin 11 ser wan ferz bû , bextS xwe pk8 nand , bi tenS pendekên wan dest bi şer û kuçtinö kirin .
Xwed8 mirovên zalim
_. bêbext
nas dike .
Pêxemberê di wan j± wan re got : Xuda ji we re Talût kire
mîr .
_an got : Ma çawan Talût dibe mîrS me , em ji mîrîtiyS re,
bi her awayî ,36 layiqtir
in , ew ne dewlemend e ko arî kariya me bike . PSxemberS wan got : XwedS ji mîrîtiyS ra,
Talût i± we çStir girtiye . Xuda Talût kiriye serekê we .
Bi zanîn Û zexmiya xwe Talût jl we z6detir e .
Xuda 3"i kijki re dixwaze scrcfrazî û me__inahiyê dide .
Herema XwedS mezin e , 'û zanîna wî kûr û fireh e .
Gava lawSn Israîl ji pSxemberS di xwe hiceta mîrîtiya Ta lût xwestin , wî ji wan re got : Ew S ji we re TabûtS bî -

ne' (I)

249)

.

"

'

Di v8 TabûtS de tiştine
welS hene ko bi arîkariya
wan tirs
na keve dilS we , hon rahet dibin Û mSraniya we dişide .
TT di
vS TabûtS de ji pSmaySn malbatSn Mûsa û Harûn çend
tişt peyda dibin .Milyaket vS TabûtS hildigirin
, û bi hatina v8 TabûtS Xuda rastiya gotina pSxemberS we şanî we
dide ; hekc hon mirovSn bawermend in . . .
Gava Talût bi 'eskerS xwe ve ji bajarS QudsS derket ; Talût
ji wan re got : Xuda we , bi ava çemekî , dS biceribîne .
Y8n ko ji ava wî çemî venexwar , ew ji min
in , û y8n
ko vexwar ne ji min in , meger ko mistekS bitenS vexwin ,
ev

ne

xem

.

e

18 gava Talût

(I)'Hin dibSjin

ew

û eskerSn dl wî gihaptin

lSva avS

,

piraniya

Tabût Sendûqek bû , li gora hinan ew lege ji bihuştS hati bû û t8 de , dilêil pSxembe -

nekS zSr bû

,

ran dihatin

şuştin

.

-;>__-

eskerSn v;î .ii ava çemî tSr vexv.arin , bcs hindikê wan dest
jê kiş\ndin
.
Gava Talût -*_ bawcrmondSn kc ji ava çerr.î vc.no:_v;arin * _~S
bindestiya
xwe şani lalût dan , de-rbasî avc- bûn , wan ji
hev û du re digotin
: Iro
c: bo taqet in , ._::. ni k.arir. bi
Calût û os_cerSn di wî dc.tbi
şer û kuştin* bikin , jû pê
ve ew pir

in

,

.

n hindik

in

.

yên ko ji kerema XwodS baweriya xv;e ji dil anî bûn û
yeqîn dikirin
ko ew rastî Xwedc- bSn digotin
: Bi destûra
XwedS çend car hate dîtin kc hindikahî
zora piraniyS bi LS

riye

. . .

251 )

Heçî xudancebr in digchin nisret û kerema Xwedê .
Gava wan , bi Calût û eskorSn di wî , dest bi şer û kuş tinS-kirin
, Talût û eskerSn wî got : XudanS me S nezin. . .
Me bi sebr û mSraniyS bişidîne
û li sor qewmS kafiran nisretS bide me .
Xuda nisret da wan û bi destûra XwedS zora dijminSn xwc
birin û Dawûdî Calût kuşt . XwedS jê re pSxemberîtî û
mîrîtî da û 3S re , her çi jî wî xwest , da zanîn .
Heke XwedS destê hinan bi hinan ne girta û bi vî awayî di
dinyayS de tixwîbSn rSz û tertîbS qaîm ne kira , dinya
xira dibû , lS kerem , qencî û piyariya Xuda li ser erd û

252)

Ev ayetSn Xuda ne

250)

ezmanan

e

.

em

,

3'i te re didin

zanîn

şibhe
253)

Me

ev rast in û tu jî pSxemberS Xuda yî
hin pSxember ,ji hinSn idih çStir girtine

hene

ko bi wan re Xuda rastbirast

hinan ji hinan bilindtir
mûcize û hicet dan _. me
Heke Xuda bixwesta

,

peyiviye

,

bê şik û

.
.
.

Hin ji wan
Xuda qedro

kiriye . Me ji îsa :_urC Merytmê ra
ew bi rûhS miqedes zexm kirin
.

piştî

hatina

pSxemberan û ayetSn

Xwe-

dikin , xelk hev û du ne di kuştin
; 18 wan bi hev ne kirin
; blrekî
ji wan bi dinS
XwedS baweriya xwe anîn , bireki din kafir bûn . Heke Xuda
dS y8n ko şanî reya rastiyS
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bixwesta ew li hev ne diketin û hev û du ne dikuştin . L8
XwedS her. çi jî dixwaze dike .
254) Gelî bawermendino . . . Ji. malS xwe tiştSn ko me bi dana wan
emrî we kiriye bidin. ; bidin berî wS roja ko t8 de kirîh
nî ne , hevalîtî
û xatir girtin nî ne û kes ni kare mehdera kesekî
J_n ko kafir
weke kafiran
255)

yek

XwedS

e

;

bike

in

,

zalim in û Sn ko zekatSn xwe ne dane

zilm li

nefsa

xwe kirine

;

hor hebû

û ne jî

radize

,

,

.

ji wî pS ve tu Xuda nî ne

e û.

abadîn e

diponije

.

,

sax

e

;

her heye û çûna wî nî ne

her sax
.

Ne

.

Her tiştSn

.

256)

erd û ezmanan milkS wî ne . Tu kes bS destûra
XwedS ni kare mehdera kesekî bik'e .
Ew pSşî , hal 11 dawiya me dizane . Ew bi qasî daxwaz û
destûra xwe , me digehîne zanîna xwe .
TextS wî dora erd û ezmanan digire û parastina
erd û ez manan 38 re ne tu zehmet e . E bilindtir,
8 mezintir
, û
e çStir ew e .
Di dînS Xuda de , zorkirin nî ne . Tu kesî ji bona ko ew
bibe misilman me Sşînin . Edî bi kerema XwedS kufr û dîn,
rastî û ne rastî
ji hev vcqetiyane
.
YSn ko destSn xwe ji parastina
TaxûtS , ji pûtSn mişrikan
kişandine û bawcriya xwo bi XwodS anîne ; wan destSn xwe
xistine destikekc xurt û jS venaqetin . XwedS dibihîse ûi
zana

257)

ye

.

Xuda piştxurtî

ne ronahiyS
wan 3'i

,

û arîkarê bawermendan e . Xuda wan digihî18 muîn û arîkarS kaf iran Iblîs
e , û ew

ronahiyê dibe tariyS

her tS de dS bimînin
258)

.

Kafir

wS

bikevin igirî û

ew

.

te ew ne dîtiye ? ... Ew NemrîdS ko ji kerema Xwed8
xudan milk û dewlet bû bû , paşS nefsraezinî kir û rabû bi
Ibrahîm re: di .-.sela mezinahiya XwedS dc poy çû ... . 0- va Ibrahîm jS re gpt : Xuda nS r.in -v; - fco dli:irlnc û niriyan vedijîne.Nemrû-i got:3z jî dimirînim û vedijînim;I_5

Ma

:
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gava Ibrahîn lê vegerand û got : Xudaye min rojS ji rojhelatî
dide' hilatin
, ka tu wS ji
rojavayî bide hilatin.
"VS gavS i.emrîdS kafir
şaş bû . .
Ji ber ko XwedS zaliman na gihîne rey^ rastyê ; ew _i

kerem , piyarî û arîkariya XwedS dûr in .
259) ,Ma te ne bihistiye
... Ji wî mirovS ko di ber jundekî
hilweşandî re derbaz dibû û gava halS gundS wSran û kam-

*
,<
c^

bax dît ji xwe re got : Iia XwedS çawan vî miriyî , vî
gundî , vî xirbeyî dikare ji nû ve ava bikç .
Xuda ew mirov mirand , sed sal miri hişt û piştre wî/vejand û jS pirsî : Tu çiqasî li vir mayî ? Wî got : RojekS an danS rojekS . Xuda got : ITo ... scd sal in tu lS
yî . Li xwarin û -vexwarina. xwe mSze ke , ev; xira ne bûne;
li kerS xwc jî binSre ; em dixwazin tiştS, ko me anî se rS te ji xelkS re bibe ibret û li hestiySn kerS xv;e fed kire . . .Me çawan hestiySn wî dane hev û piştre me goşt li
wan kiriye

260)

,.>

(*tf

.

Gava wî ev tiştSn ha dîtin got : Kin zanî , Xuda bi her
tiştî
dikare .
Wê demê binin bîr'1. xwe . . . Gava Ibrahîm gct : Xudanû min
3i kzrema xwe pSş min bike , tu çawan miriyan vedijînî
?
Xuda got : ila to hê.] baweriya xv:e bi min no aniye ?
Ibrahîm lS vegerand û got : Çawan . . .Min baw._riya xwe bi
t'e aniye
LS

.

dixwazim bi çavS xwo bicînim û

Xuda jS re got : Çar teyran bîne
pa'şS wan teyran ker bike , perçe
wan bavSje ser çiyayetî,
piştre
ew 8 bSn cem te û Sdî bizane ko

261)

pC

dilS xwo bişidînim

û wan xweş nas bike

.

û

bike û her perçeyekî ji
banî wan bikc , lez û bez
Xuda dclal

,

xwedîqudret

û fSris e .
YSn ko di reya XwedS de 3i malS xwe bi xweşdiliyS
didin,
raîna tovekî ne ko 36 heft sinbil derketiye û.her sinbile-

-

41

262)

263)

kî wî sed heb girtine . Xuda ji kîjkî re dixwaze du caran
dide . Xuda zana ye û comerdiya wî mezin e .
Yon ko malSn xwe , 'oe minet û bi xweşdiliyS di reya XwedS
de ciidin û êdî qala qcnciya xwe na kin , Xuda wan digi hîne xoyr û kerema xwe . Ji bona wan di roja piştdawiyS
do tirs nî ne û ew xemdar na bin .
Gava parsek , di xwestina sedeqeyS de , we aciz dikiv
wan re gotineke
yineke bi r.inet

Xuda dewler.ond

264)

şîrîn û efiw kirina
û eza , çêtir e .
__

dilnerm

e

qisûra

wan

,

.

-

.

Gelî bawermendino ... Xeyr û qenciya sedeqeyen xwe bi minet û ezayc xira ne kin , mc bin- r.îna wan ko ji ber dîtina
xelkS 'ji malc xwe tiştekî
didin lê bav.-eriya xwe bi Xwedc
û bi roja piştdawiyê ne anîne . Ew r.îna zinarekî ne ko ax
li ser e , baraneke xurt lC dikcve , ax diçe û zinarê
hişk rût dimîne . Ew ji x-ryra qenciya xwe bS bohr di bin

.

Xwed* reya

265)

qencî û rastiyS pêş»kafiran
na ko .
LSbel* yen ko ualc- xwe ii rc-ya Xûd. dc ji bc pêkanîn?
enr û mirazSn XwedC û ji bo ccxmkirina baweriya xwe ;i -

din

,

r.îna

bistanoke

cihbilind

datc an xunavok * hatina
hcn dikin

266)

dibîne

kesok ji

in ko lc baeaneke

ducar dibe

wS

.

Xuda ti

.

xudanS dchlck*
kinî , têr darên xurmc
m8w û fSki û c-w pîr '
wî piçûk bin û biderbekê babilîskeke
gcrm û ' ;
IchlC bişewitîne ? Xuda bi vî awayî ayetSn x" ;

i-ia

wc

dixwace ko

bi -: û
z' r oySn

ew

__

kc hcta

267)

/art

8n kc

-..

ko hon serwcxt

'îolî bawermendinc ...

bin

-."

rfS

.

.'e di-

.

erdê

.

Ji kedSr.

xwo *r. qonc f.

ko me ji we re da gihaştin
di reya Xwo.i* de
-.16 ko
Gnv. didin , tiştine
qenc û hcja biiii. , tiç 1
soba şer___ ri ? lS bi
hoke 3'i wo re bihata dayîn , we
kef û xweşdiliyS
bistandana
.
.
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Bizanin ko Xuda dewlemend e ft qedrS evd8n xwe digere
268)

Iblîs

li

bi beleiîgaziyS ditirsîne ft şîretSn çavtengiy8
dike . Xuda bi efiw ft kerema xwe bext dide/we .Xu-

we

we

zana ye

269)

270)

271 )

272)

273)

274)

.

kerem û comerdiya XwedS mezin e .
Xwed8 ji kîjkî re dixwaze ilm ft .-.rifetC didc û Xud'. bi v8
dayînS xeyrek- n__zin digehine w.î.lê bi tcnS minovon bîrc.;_.r
ft:-eqilm_r_i qodr û'bihayS r__î ilnî dizanin ft p8 emel dikin .
Xuda tiştSn ko we ji malê xwe di reya wi de daye an nezra
ko we kiriye dizane ; kes ni kare zaliman ji ezabî bifilitîne
.
Heke hon sedeq- xwe aşikare didin çê ye , 16 heke hon ,
ji belengazan r'e , bi dizî didin hSj çStir e .
Sedeqa we hin gunehSn we hiltîne
* XwedS tiştSn
ko hon
didin an dikin dizane *
P8xember8 mih . . . Anîna mirovan ser reya rastiyS ne wa -\'l
cib8 te ye . Xuda her kes8 ko dixwaze digihîne rastiyê . |)l
Tişt8n ko hon ji malS xwe didin , xeyra wS ji we re ye .
Hon xeyra her tiştt
ko seba xwestina rizaya XwedS didin
bi zSdahî w8 bibînin ft tu neheqî li we na yS kirin .
Arikariya hewcedaran bikin ySn ko di reya Xuda de , di
şer û kuştinS de ne ft ni karin dest bi ticaretS
bikin ,
8n nez.an wan dewlemend dihesibinin
, ji ber ko ew belengaziya xwe pêş xelkS na kin , lSbelS PSxemberS min , ji
rengS rftySn wan tu wan xweş nas dikî . Ew bi xwestina
sedeqeyS xelkS' aciz na kin .
Gelî cam8rino . . . Heke hon arîkariya
wan dikin Xuda p8
dizane . Xuda dizane we ji kS re da û ji bona çi da .
YSn ko 3'i DialS xwe , di reya XwedS da şev ft roj , bi dizî
;

an bi aşikare
didin f xeyra Xwed8 digehe wan , di roja
piştdawiyS de ji wan re tirsa ezSb nî ne û ew xemgîr na
bin .

275)

YSn ko

de

,

faizS distînin

,

halS di wan di roia piştdawiyS

gava ji gora xwe radibin

,

mîna wan in ko Iblîs

de-

- 43 -

"

st8 xwe da ye wan ft ew g8_ û dîn bftne .
Ji ber ko wan got : Kirîn û firotin mîna standina
ye

faiz6

."

Ne were ye ...

û f irotin helal , 18 stahdina
faizS heram kiriye . LS y8 ko bi emrS Xwed8 bîrewer dibe
û Sdî dest _i standina faizS dikişîne , gunehS wî t6 efiw
kirin û faizSn ko wî berî emr8 XwedS standi bû , 36 na y8
pirs

kirin

.

18 ySn ko piştî

276)

277)

281)

282)

w6

bi-

.

.

Heke we dev ii standina faizS bernedaye , biaanin ko hon
bi Xuda ft bi pSxemberS wî di şerî de ne . L8 heke hon tobedar dibin rSsmalS we ji we re ye . ZilmS me kin da ko
zilm

280)

dis.înin

Gelî bawermendino . . . Ji Xuda bitirsin û dev _i standina
faizSn mayin berdin . . . Heke we baweriya xwe bi XwedS
aniye

279)

emrS Xwed8 i± nû ve faiz8

kevin agirî û t8 de w8 her bimînin .
Xuda keda faizS xira dike û malS ko 38 sedeqe t8 dayîn
digihîne zêdahiyS . Xuda ji kafir ft gunehkaran hez na ke.
Y8n ko bawermend bûne û-tiştine
qenc pêk suiîne , nimSja
xwe kirine û zekat8 dane sewaba wan li nik Xuda heye .
Xuda wan digihîne sewabS »
Ji bo wan di roja piştdawiy.8 de tirs nî ne û ew xemdar na
bin

278)

Xuda kirîn

ne gihe

we

.

Heke deyndarS we di tengasiyS de ye , li hSviya destfirehiya wî bimînin û eger hon di heqS xwe diborin ji we re
hSj bi xSrtir e . Heke we bizaniya . . .
Ji wS rojS bitirsin ko hon S bigehin XudayS xwe . T8 de
her kes li gora emelS xwe , li ser heq ft edaletS , ber pirsiyar
dibin ft/neheqî li we na yS kirin .
Gelî bawermendino ... Gava hon hon deyn..kî dikin ft i± bo

vager.'uidinrf. vî £ jyjiî vrc::tekî datînin,div8 hon vi binivîsînin.bil- katib.iî.bi çi awayî hon li scr v^c -randina vî
deynî li hev hatine, li gora wS binivîse .

44

Bila y8 ko dinivîse
, herwekî
Xuda 3'S re da elimandii.
rast binivîse û xwe 3"! vS nivîsandinS ne de paş .
Deyndar divS ji katib re- teqrir bike û ji Xuda bitirse
ji
deynS xwe tiştekî
kSm ne ke .
LS heke deyndar 'kSmaqil , lal an sef ih e ft ni kare teq rîr bike , bila weliyS wî , ji bo wî , li gora rastiyS
teqrîr bike .
\ Di vfc pirsS de banî şahidan jî bikin . Şahid divS dido ft
I mSr bin , heke dft mSr peyda na bin'bila *rek ft du jin
\ bin . Jin divS dido bin da ko heke yekS ji wan j± bîr dike şahida din bikare arîkariya
vS bike .
Gava 3'i bo şeh.etiyS banî şahidan dikin bila ew xwe 38 ne

y*

.

din

paş

.

Deyn piçûk be mezin be tiralî
ft kSmgirtiniyS
me kin ,
her , dost bi nivîsandina
deynî ft dema vegerandina wî bikin

.

EmrS XwedS ji

adet û daxwazên.wc zSdetir li gora edaletS
ye û nivîsandina
deynî li nik Xuda hSja' ye , ji bcr kc
seneda we a deynî gotina şahidan dişidîne ft, îşS wc pSk
ditîne û we ji şik/şibheyS diparSzc- ; moger ko dan ft
-... standina we bi malhazirî çSdibe ; ve gavS n. nivîsandina
senedS ji wc- re ne tu gunc-g o .
Hc-r hal ko firsot
kot icstC we di dan ft standinC de hor
banî şahidan bikin . Bila ji katib ft 'şahidan re tu zerer
ne gihe ; divS ew îsc xwe li gora rastî ft edalctS pSk bînin û hoh jî bi wan re li gora rastî ft edaletS bimeşin .
Ko zererS we giha katib ft şahidan
, hon gunehkar
dibin .
Ji Xuda bitirsin
, hon dibînin
ko XwedS we hînî zanînS
.

-

dike

.

XwedS hcr tiştî

263)

dizanc

.

hon di seferê- dc- ne ft katibek na kovc- dcst , bila
deyndarê we 3'i wo re gereweko bido . LS gcr hon ji hcv

Hokc-

ft
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dû ewle ne ft gerew na stînin , divS deyndar ji Xuda bi tirse û deynS xwe bide .
Şahid divS tiştSn ko dizanc voneşere ft bi esehî şehdetiyS
bide . ŞahidS ko zanîna xwe vedişSre , diiS xwe gunehkar
diko
284)

285)

.

Xuda tiştSn

ko hon dikin

pS dizane

.

Her tlştSn erd ft ezmanan milkS 'XwedS ne . TiştSn ko di
dilS we de ne , heke hon ew vedişSrin an aşikare dikin
Xuda pS dizano , û bi we re hisabS wan dike .
Xuda ji kîjkî- re dixwaze efiw û toban dide ft her kesS ko
dixwaze diezibîne
. XwedS bi her tiştî
dikare .
PSxember baweriya xwe bi kitSba ko jS re nazil bûye aniye,
misilmanan jî baweriya xwe pS anîne
Hemî bawermc-ndan baweriya xwe bi Xwed* , bi melaîketSn wî,
bi kitSbSn wî û bi pSxomberSn di wi anine û ew tu ferq na
xii di navbera şandiySn Xwede .
Hemiyan got : XudanS me , me emrS te bihîst û me tev da
bindcstiya
tc kirin ft em gî ketine bextS te .
Em hSvîdarSn kerema te "ne '; efiw û tobS bide me ; em 8 vegerin

286)

ba te

.

li tu 'kesî ji qiweta wî bStir bar na ke . BarS her
kesî li gora taqeta wî ye . Keda her nefseke 3*6 re ye .
Her kes qencî ft neqenciyS ji nefsa xwe re dike ; û mSva nS SmelS xwe ye . Xudanc mc , mo ji bcr guneh ft 3"i bîrkirinSn me ber pirsiyar
me kc .
XwedS

Weke Sn borî me , tiştlne
giran li me bar me ke .
XudanS me , barS mo ji taqeta mo zêdetir me ke .
GunohSn me efiw biko ft tobê bide min . Me ji rehm ft dilo-

vaniya xwe dftr
xwe

li

.

ser

kc ,' mo bigihîne
Xudah ft sermiyanc me tu î ,
me

qewmS kafiran

nisretS

+

xifran û mihrivaniya
em ketine bextS te , ft

bide ne

,
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I I I,
...

3UREYÎ

DU

SED

BI

1)

2)
3)

4)

5)

7)

III

,

DI

MEDINÎ.

DE

NAVE XUDATB PAK B DILOVAN

Tî

DAHATIYE

MIHRIVAN

E.L,M.3i
wan herfan miraz çi ye XwedS dizane .
Ji Îwed8 p8 ve tu Xuda nî ne , y8 sax ft abadîn ew e ,

ew

her hebft , her heye û her dS hebe , çûna wî ni ne .
XwedŞ ji te re bi delîl û hicetan Quran şandiye xwar ft
Quran hikmSn kit8bSn din tesdiq dike . Beri QuranS Tew rat û Incîl nazil bft bûn .
Da ko ew reya rastiyS pSş xelkS. bikin . Berî dahatina
wan , Xwedê kitSbSn din jî şandine xwar , wan jî rastî ft
xwarî ji hev dikirin . YSn ko ayetên XwedS inkar kirine
ft p8 kafir bûne j± wan re ezabekî giran heye . Xuda xurt
e ft tola xwe vedike .
Xuda her tiştSn crd û ezmanan dizane , jS tu tişt na yS
veşartin

6)

AYET

MALBATAIMRAN

.

e ko di maka deya we de , li gora daxwaza xwe , şik lekî dide we . Ji XwedS pS ve tu Xuda nî ne , 8 xudan qudret ft fSris ew e .
Ewekojitere
Quran rSkiriye , ManayS hin ayetSn Qu ranS , kif ş in , sehkiri_na wan hSsanî ye û ew ayetSn ha
hîmSn QuranS ne , hinSn din managiran in , mana wan , zft
bi zû , na ySn sehkirin ,

Bw

Mirov8n dilxwar ft fitnekar dikevin pey ayetSn managiran
ft , li gora daxwazSn xwe , nana wan ayctan sch dikin ft
didin sehkiririaû pS dest bi fitne û fesadiyS dikin .
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Ji Xuda pS ve tu kes mana wan ayetSn/nî zane

,

û bi awayi

li hevanîna manaySn wan, ne şehreza ye .
MirovSn zana û ..dilpak dibSjiri ":' Me baweriya xwe bi hemî
ayetSn Xuda. anîne , ew hemî j± wi ne , li serser ft li ser
çav8n me ne . L8 bi ten8 zelam8n bijir digehin v6 rastiy6.
8) MirovSn zana ft dilpak dib8jin : XudanS me , te em kirin
reya rastiy8 , êdî , şik û dudiliyS ji me dftr bike , me 38
safî bike , me bigihîne piyariya xwe , efiw û tob8 bide
me . Keremkar tu î.ft em 3! te hSvîdar in .
9) XudanS me ... Tu me hemiyan , di roiekê ko di hatina wê
de tu şik nî ne , d8 bicivînî
. Tu bext8 xwe xira na kî .
10) Div8 kafir bizanin ... Dewlemendî û zar û z8ç , wan , ji

-ezab6 XwedS na filitîne
.Ew ardûy6n dojeh8 ne .
11) Ew baweriya xwe , mina milet6 firewn û qewm8n berî wî

bi ayet8n

,

na y8nin , ft^ayet8n Xuda inkar dikin . Xwed8 ew 8şandin . Xwed8 bi ez8bekî giran diSşîne .
12) Pêxember8 min ... b8je wan : Zora we w8 b8te birin , honS
bikev__n dojehS ; dojeh çi dereke tSrezab e : Dojeh cih8 8ş
XwedS

ft perişaniyê

ye .

roja _jer8. Bedir.de , gava du^ bir rastî hev hatin ,
tiştSn ko di wî şer û kuştin8 de qewimine' delîl ft heoetSn

13)~ Di

p8xemberîtiya Cenab8 Mihamed pSş xelkS dikin .
Ji wan du biran yek misilman êdî kafir bû . Misilr?nan di
reya XwedS da dest bi şer û kuştin8 kiri bftn .
Heroend misilman hindik bftn , 18 kafiran ew ji xwe du cara betir diditin
û misilmanan zora kafiran birin _
XwedS her kes8 ko dixwaze bi nisreta xwe zexm dike . Di
v6 de , ji bo mirov8n bîrewer ibretine
mezin hene .
14) Jin û hevin , zar û z8ç , bar bi bar z8r û zîv , xwepî ft
dewlemendî , hespSn eşîl , keriySn pez ft'dewaran , ç6re û

zeviy8n fireh tiştine
dilrevîn xuya dibe ,
dergeh6 çaktir

t8rxeml in , hejkirina wan şîrîn û
16 ew tXjt hêmî mt-lê dinyayê ne , '\

û bilintir

dergeh8 Xuda yê .
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15)

PSxemberS min ...

h8j bixSrtir

bSje wan : Ez 8 ji we re bi tiştekî
mizgîniyS bidim . Li ba XwedS ji bo mirovSn

dilpak ft bawermend bihuştine bi av û kanî hene û ew t8 de
her dimînin û di wS de ji bo wan jinSn paqij û bedew peyda
dibin ft rizayS Xuda 8 giranbiha digehe wan . XwedS emelSn
evd ft beniySn xwe dibîne .
16)
Ew in ko dibSjin
: XudanS me , me baweriya xwe bi te
aniye , ji gunehSn me bigere , tobe'bide me û me ji ezabS
agirî biparSze .
17)
Y8n ko xudansebr in , xudanbext in , itaetkar
in , ca mêr û comerd in û di sagurî de radibin nimSja xwe .
18)
Xuda delilSn xwe anîn ko ji XwedS pS ve tu Xuda nî ne .
Milyaket ft bawermendSn 'zana jî rabftrv bi edaleta wî mi' kur hatin ft gotin : Ji Xuda p8 ve tu Xuda nî ne , yS delal,
6 xudanqudret û fSris
ew e .
19)
DinS heq li,ba XWedS ', dînS islamS -ye .
' XudankitSb beri/fteqS islamiyetS
de berberiyS ne kirine;
18 gava delîl
ft hicetên rastiya
dîhS islamê hate zanîn wan
berberiya hev ft du kirin û ew ji ber dexsS bi hev ketine .
Y8n ko ayetSn XwedS inkar dikin ft pS kafir dibin divS
'bizanin ... Xuda zû diSşîne û'zû jî digehîne qenciyS .
20)
Ko 'Cuhi û Filan- di heqS dîn de berberiya
te kirin ; b8je wan : Min xwe ft bindestSn xwe spart XwedS . Ji nezanan
bipirse- : Gelo we baweriya xwe aniye ? Heke gotin belS , ew
ketin ser reya rastiyS ; heke gotin no , bizane ko wacibê
te agahkirina
wan e . Xuda emelSn evdSn xwe dibîne .
21)Y8n ko ayet8n XwedS inkar kirineft
pS kafir bftne û b8
r8 p8xember8n XwedS kuştine û dest bi kuştina şîr'etkerSn
reya XwedS kirine ; bila bizanin ... Ji bo wan ezabekî dij.

,

.

.

22)

war heye .

EmelS wan bi kêrî dinya ft axiret8

her du dinyayS xirab
f ilitîne
-.

na yS

,

'halS wan li

e û kes ni kare wan ji êzabS XwedS bi-
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Ma tu wan na bînî . . . Ew cuhiySn ko 3'i kitSba XwedS
xudanbehr in , li ser meselekS li hev ne kirin û gava ji
bo helkirina
wS meselS , li gora kitSba XwedS , me banî
wan kir , birekî ji wan kitSba XwedS avStin pişt guhê xwe

ft 38 xwe dane paş

.

Ji ber ko wan digot

24)

:

Agir bi. tenê di rojSn hejmartî

de.dest bi me dide ft wan bi vS gotina bSesas nefsmezinî
dikir û pS nefsa xwe dixapand .
25)
Gelo halS wan çito bibe .'. . Di w8 rojS de ko , di hatina wS de tu şik nî Tie gava em wan diciyînin -û tS de her
kes bi kedS xwe berpirsiyar
dibe ft neheqî nî ne ft na y8
kirin

.

PSxemberS min ...

BSje : XudayS min , tu xudanS milkS
şahî ft dewlemendî yî , tu ji kî^kî re dixwazî padişahiyS
didî ft ji kîjkî dixwazî padişahiyS distînî
, her kesS ko
tu dixwazî serfiraz
û serbilind
dikî û her kesS ko dixwazî reben û şermisar dikî , qenci di destS te de ye , tu
bi her tiçtî
dikarî , S Xudanqudret tu î - .
27)
Bi fermana te şev digehin rojS û roj digehin şevê , û
ew hin kurt û hin drSj dibin ; tu ji miriyan saxan ft ji
saxan miriyan dertînî
. Ji kîjkî
re dixwazî bS hisab mal
ft milk didî .
_
,
28)
Nabe ko mirovSn bawermend dest ji misilmanan berdin ft
26)

ji xwe re kafiran
blkin hevalbend ft arîkar
.
YS k'o wisa kiriye
li gora emrS Xwedê ne- me-şiyaye ; meger ko cih li we teng dibe û hon bi wan re midarayS dikin.
XwedS ', emrS xwe pSş we dike û we bi ezabî ditirsine
; guh
bidin S . DergehS we dergehS Xuda ye . DergehS we 8 paşîn,
29)

d'ergehS Xuda ye .
BSje : TiştSn ko hon di dilê xwe de vedişSrin an eşkere dikin , Xuda pS dizane . Her tiştSn erd û ezmanan 38 re
xuyanî ne . Xuda bi her tiştî
dikare , y8 xudanqudret ew
-

.
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Di roja piştdawiyS de ,- her kes ked8 xwe 38 qenc û
xirab , di ber xwe de , w8 bibîne û -ji xwe re d8 b6je :
Xwezî emelS min 8 xirab nîzikî min ne hata . Xwed8 di xwa.ze ko hon dest ji gunehan berdin . Xuda bi evd8n xwe
re mihrivan ft dilnerm e .
P8xember8 min ... Ji Cuhî ft Filan re bib8_e : Heke hon
ji Xwed8 hez dikin , werin biridestiya min bikin , dako
Xwed8 jî hejî we bike û di guneh8n we bibofe . Xuda efiw
û toban'dide '", XwedSpiyar e .
B8je . . . Bindestiya XwedS _. p6xemberê dî wi bikin ,
heke hon xwe 38 didin paş , bizanin ko'Xuda ji kafiran

30)

«__

31)

32)

;

hez

33)

na ke

.

...

Xuda Adem , Nfth
..."

'

.

ezmanan bijartine

34)
35)

Ew:

hemi

*

.

Malbata- Ibrahîm ft Imran; _i bo.erd û

,

*

_

.

.
-<-

ji ç8liyek6 ne

,

ji xwîn

ft"

'<;

rayekî ne

. Xuda

dibihîse û Xwed8 zana ye .
Bînin bîra xwe . . Jina Imran ji XudanS xwe 're goti
bû : Xudayê min , ev zaroy6 ko h.83 di maka min de ye t min
_

'ji te re nezir kiriye , tu wî ji xwe re qebûl bike ; ji
ber ko tu gotina min dibihîsî
ft qesda min dizanî .
36)
Gava jina Imranî zaroyS xwe anî û dît ko keçikek e ,
dil8 w8 şikiya û got : Xudan8 min , min keçikek anî .
Xuda zanî bft çi zaye , _i xwe keçikek ne kurek e .
Jina Imfan got : Min nav8 w6 kir Meryem ; û min keça
xwê û ç8liy8n di wê , bi te sipart
, XudayS 'min , wan ji
IblisS recimkirî bisitirîne
.
37)
Xuda Meryem bi awakî delal qebûl kir û-wî ew bi xweşî
da xweyî kirin û Zekeriya bû berger8 wS i Her cara ko Ze keriya diçû balS , didît ko cem MeryemS zad û fSkî peyda
dibûn . Zekeriya 36 pirs kir û got
L8 MeryemS , ev zadS
ha ji kft t8 ? MeryemS got 8 : Ev zad ji bal Xuda ve ye ,
j± ber ko Xuda ji her kesî re ko dixwaze rizqeki bShisab
_

dide

.

-
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<

Zekeriya hema derbazî hundurS mezela xwe bû ft got : Xudayê min , ji kerema xwe ji min re zarokekî çak bide , ji
ber ko tu diayan dibihîsi .
39)
Bw hS^j di mihrabS dê disekinî ft nimêj dikir ko Cebraîl
banî wî kir ft got : Xuda , 3"i kerema xWe , bi YehyS mizgî niyê.bi te dide , Yehya tesdîqdarS hatina îsa PSxember , ji
bal XwêdS ve , yê . Yehya 3'! mirovSn salih re d8 bibe PS xemberek , ft wS bibe mirovekî behrîzkar ' ft mezinS miletS xwe.
40)j
Zekeriya 18 vegerand ft got : Ma çawan ji me zarokek çS38)

dibe

,

ez pîr

im ft 3'ina min stewr

e

?

Cebraîl

got

8 :

EmrS

û Xuda her çi î dixwaze dike .
Zekeriyayi got : XudanS min , delîlekî p8ş min bike da

\XwedS ev e ;;
41 )

ko ez bi avisbûna

Xuda got

jina

xwe bawer bim .

ii te re delîlek ; tu S s8 roian bSdeng
bimînî f lal bibî ft bi xelkS re bi işaretan bipeyivî .
NavS XudanS xtoe her bîne bîra xwe ft şev û roj dest ji
kişandina
42)

W8

XwedS

43)

Ka

:

tesbîhê

bermede

,

.

... Cebrail ji MeryfemS re got :
Xuda tu bijartiye
ft ji gunehan paqi^' kiriye .

bînin btra

demS

L8 MeryemS

8

xwe

tu ji hemî jihên dinyayS çStir girtiye

L8 MeryemS

darî emrSn

w'î

ft xwe 18 bitewîne

.

Ji XudayS xwe re binde'stiyS bike , guhbibe ft bi nimSjkeran re sec'de bibe XudayS xwe
. . .

.

QiseySn Meryem , Zekeriya ,' Yehya ft
; em S j'i kerema xwe wan tiştan
bi te
didin z'anîn ; herwekî gava ji bo bijartina bergerS MeryemS,
bist ft heft mirîdSn Dergehî , qelemSn xwe avStin av8 û gava
ew li hev ketin , tu ne li cem wan bûyî Û pS ni zanî .
45)
WS demS bînin bîra xwe ...
Cebraîl got : L8 MeryemS ,
Xuda bi pirsekS mizgîniya kurekî bi t'e dide , navS wî Mesîh
îsa kur8 Meryem8 ye . QedrS wî , di dinya û axiretS de w8
mezin bibe ; ew yek ji y8n nizîkî Xuda ye .
44)

PSxemberS min ...
îsa tiştine
xeybS ne
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hSj di landika xwe d'e , bi xelk8 rs wS baxSve ft
di mezinahiya xwe de jî bi wan re dS bipeyive .

46)

Ew ,

Ew ji

dilpakan

MeryemS got

47)

e
:

.

XudayS min

,

tu mSr nîzîkî min ne bûye ,
Cebraîl got S :. EmrS XwedS

çawan ji min zarokok çSdibe ?
ev e , Xuda her kesS ko dixwaze dixuliqîne
. Ji xwe gava
XwedS bi çSbftna tiştekî
mirad dike , ji wî tişti
re di -

bSje
48)

:

Bibe

XwedS 38

tişt

, ft ew

çSdibe

.

re kitSb ft hikmetS ft lewrat ft încîlS

dS

bide

zanîn .
Xuda îsa , 3'i lawên Israîl re , bi pSxemberîtiyS d*
bişîne ft îsa ji wan re dê bibeje : Ez- 3! bal Xuda ve , bi
J ayet
ft delîlan
hatime nik we . LawSn Israîl wS 38 bipir sin ft bibSjin : DelîlSn te çi ne . Isa ji wan re dS vcgerîne ft wS bibSje : Ez 8 ji ax ft heriyê ji wo re teyrekî
^m
çSkim ft 38 re bi kerema Xwedê can bidim , ez S ySn ko 3'i
S;
deya xwe kor bftne , sax bikim ; çavên wan dC vebin ; û
^
nexweşSn baweşinS bigehînim saxiyS û bi dostftra Xwed* mif* / riyan vejînim ; û herçend jî min tiştSn ko hon dixwin ft
mala xwe de kom dikin ne dîtine
, ez S navê wan bi we bidim zanîn . Ev delîl û hicetên pSxemberîtiya Isa ySn hSja
ne ; heke we baweriya xwe< pS aniye ! . . .
50)
îsa wS bibêje : Ez tesdîqdarS kitc-ba we TewratS me ft
tiştSn ko ji we re hate heram kirin , ez S wan ji wo re
dîsa helal bikim ft ez , ji we re , bi ayetên Xuda t*m , ji
XwedS tirsiyar
bibin ft bindestiya min bikin .
51 )
Ji ber ko Xuda , Xudayê min ft we ye , jê re taot ft ibadetS bikin , reya rast ev e ; û reya rast , reya XwedS yc-.
52).
Gava îsa bi kafiriya cuhiyan hesiya , pirsî ft got : Di
reya XwedS da , heval ft arîkarên min ko ne ? Hcwariyan 1?
vegerand ft got : Em di reya. XwedS de arîkar û destbraySn
te ne , me baweriya xwe bi XwedS aniye ft tu bibe şahidS me
49)

.

ko em misilman

in

.

- 53 XudayS me , me baweriya xwe bi Incîla ko te şandiye
xwar aniye ft bindestiya
pSxemberê te kiriye , me ji şahi-

53)

d8n mezinahiya xwe bihesibîne
.
Cuhî di heqS îsa PSxember de , dest bi bSbextiyS ki rin .Xuda jî 'dl hsjq'- ":cuhiyan dc- welS kir . Xuda di her
tisj.ti.de
, ji
her kesî xurtir e'.
Btne bîra xwe ... Xwedê , ji Isa re got : PSxemberS
min , ez ê te binivînînim
û piştre te bal ezmanan ,cih8
melyaketan ve hilînim ft ez S te ji dijminSn te pak ft safî
bikim . Ez S tabîSn te , di axiretS dc , li ser lcafiran
serfiraz
û cihbilind
bikim . Di roja pişdawiyS de kafir
wS bSn pSşiya min , ft wS bikev'ih hafa min , ft li ser tiştS ko we bi hev ne dikir , ez S pir'sa xwe ya paşin bibS -iim û hikmS xwe bidim .
Ez S kafiran , di dinya 'ft' 'axirete de , bi ezabekî gi ran biSşînim ; kes ni kare tS do arîkariya
wan bike .
LS ySn ko misilman bftnc ft tiştine
qenc 11 hov anine,em
S wan bigihînin
kerem û comcrdiya xwe . Xuda ji xedaran

54)

55)

56)
57)

.

58)

hez na ke

.

im bi wehî û ayetSn xwe ji te re tiştSn hSja ft hikmetzanîn .
Zayîna îsa , li ba XwedS weke afirandina Adem e ; Xuda
Adem ji axê da afirandin ft jS re got : Bibe ft ew çSbft .
Kerçî ko ji bal Xuda ve ye , bSşik rast c , dudiliyS
dar didin

59)
60)

me ke

.

Fiştî hatina delîl û hicetSn PSxcmberîtiya îsa , heke
dîsa hinan berberiya te kir , bêje wan : Gelî mirovino...
Werin , om banî jinênxve ft wfe zaroyên jwe u 'we nefsSn
-xw._- ft we bikin, û pişt^re' niyazmendSn Xuda bibin û ji bona
derewke_ran doşt bi xwestin'a laneta Xuda bikin . YSn ko
FSxemberîtiya îsa inkar dikin , divS bikevin laneta Xwe-

61 )

>

»

dS .

62)

;Pv

.

.

qiseyên hanî

,

qiseySn rast

in

.

Ji Xuda p8 ve ,tu
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Xuda nî ne

,

ji XwedS p8 ve delal

fSris ft xudanqudret tu

,

kes nî ne .
Heke wan j± qebûlkirina

63)

zanin

64)

, Xuda mif sidan

rastiyS

nas dike

xwe

dane paş

,

bila bi-

.

XudankitS w8 de , gotina kit8b ft pSxemberSn Xuda yek e li hev bSn û 'êm bibS P8xember8 min

bino ... Werin
jin

Ji Cuhî ft Filan re bêje

. . .

em 8

: Em yekîtiya

li ser qiseya ko

XwedS dizanin

.,

,

':

di 'heql

ji Xuda pe ve

,

ii tu

kesî re , ibadetS na kin , tu kesî. na kin hevrî'ft hempayS
wi , ji wî p8 ve tu kesî na hesibînin mezin ft sermiyanS
xwe . 'PSxemberS min ... Heke wan xwe 38 dane paş , bSje
wan : Hon bibin şahidS me ka me baweriya xwe bi yekîtiya

misilman in .
Gelî xudankitSbino ... Cuhî dibSjin

XwêdS

65)

aniye , ft

,

Ibrahîm ji

me

ye;

no ew ji me ye ; çire hon wisa berberiya
hev ft du dikin ; ma hon bîr na bin ko Tewrat ft Incîl , ji
'we re piştî wî hate rSkirin
.
66)
Hon çi milet in ... Bi tiştS ko hon jesl ft rastiya wî
dizanin qail na bin ft baweriya xwe pS na ySnin , zidS wî
dimeşin ; ft bi tiştS ko hon ni zanin berberiya hev û du
dikin . Xuda pS dizane , 18 hon pS ni zanin .
67)
Ibrahim ne Cuhi , ne ,jî Pile , 18 misilmanekî pak û
dilraêt
bft ft ne ji koma kafiran bft .
68)
NîzîkSn Ibrahîm ew in ko li ser şopa wî çftne ft ew jî
pSxember û mirovSn bawermend in .
Xuda xVedî ft arîkarS bawermendan e .
69)
Birek Cuhî dixwazin we ji dînS we vegerîn'in , we şaş
bikin .18 ew'b.es nefsa xwe şaş Adikin û pS na hesin .
70)
Gelî xudankit.Sbino ... AyetSn XwedS inkar mekin ft pS
'kaf ir me bin , hon delîl ft hicetSn pSxemberîtiya Bezma Mi-

*Pile

3'î

dibSiin'

em

,

hemed xweş nas dikin
71 )

.

Gelî xudankitSbino
kin , rastiyS

veneşörin

. . .
,

Li rastiyS

cilSn nerastiyS

hon bi xwe dizanin

'.

me
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Ji xudankitSban hinan _i hinan re got

72)

:

Destp8ka ro_8

de , baweriya xwe bi QuranS bînin ft dawiya rojS de bi w8
kafir bibin , da ko misilman we bibînin ft bikevin dudiliy8
73)

û _i dînê xwe vegerin .
Gava cuhiySn XîberS dîtin ko hîlebaziya wan bi k8r ne
hat , _i cuhiySn MedînS re gotine : Bi tenS bi mirovSn ji
dînS xwe bawer bin . PSxemberS min , bSje wan : Dîn8 heq,
dînS islam e û reya rast , reya XwedS ye .
CuhiySn XîberS ji cuhiySn MedînS re digotin : Hikmet û
zanîn , gezft û kutefir bi tenS ji we re û/xeynî we , 3'i tu
kesî re ne hate dayîn û baweriya xwe me ySnin ko misilman
li

74)

75)

cem XwedS dikarin
berberiyS
bi we bikin .
PSxemberS min ... BSje wan : Zanîn û kerem di destS
YesdanS pak de ne , ew ii kîjkî re dixwaze 38 re dide .Xuda zane ye ft zanîna XwedS kftr û fireh e .
Xuda ji kîjkî re dixwaze , pSxemberîtî ft reya rastiyS
dide , kerem û comerdiya Yezdan mezin e .
Ji cuhiySn xudankitSb hin hene ko tu ji wan re qentarek
zSr bikî emanet , ew wî vedigerînin te û hin hene ko ji
wan re zSrekî bidî , heta ko tu pS ne dî erd8 , 3'i te re
wî zSrî venagerînin ; ji ber ko ew ji xwe re dibSjin : Heçî ne cuhî ne ft Tewrat ne xwendine , malS wan ji me re he-

lal

e
Ew

.

bi xwe dizanin ko derewan dikin

de tiştekî
76)

77)

BelS

welê ne gotiye
,

,

Xwed8

di Tewrat6

.

gotina wan ne rast e

,

XwedS

ii mirovSn xudan

bext ft camSr hez dike , ji ySn ko gava ji wan re tiştek bi
emanetî tS dayîn wS emanetS ji xwediyS wS re vedigerînin û
ji Xuda ditirsin
ft destê xwe ji gunehan dikşînin
.
Bw cuhiySn ko seba xatirS peran , emrSn Xuda davSjin
pişt guhê xwe , mana TewratS diguhSrînin û bextS xwe xira
dikin , ew ji nîmeta axiretS bS behr in . Yezdan di roja
pişdawiyS de li wan na neyire , bi wan re na peyive , Û

- 56 wan ji

gunehan paqij

na ke . Ji wan re ezabekî giran heye.
78 ):
Ji' cuhiySn xudankitSb hin hene ko mana TewratS guhar tine ft ew f v8- guhartoyS bi devkî xweş dixwînin , da ko
hon cih8n TewratS Sn guhartî seh- ne kin û wan cihan 3Î ,
'

-

-i± esl8 kit8b8 bihesibîniri . 'Ew dibSjinaw.'.cIhS.hê* 3Î ,'. ji
esl8 TewratS ye ; 18 ne were ye ; û dîsa ew dibSjin : Ew

»jl ji nik Xuda ye ; lS ew cihSn.he , ne ji nik XwödS ne .
,
Ew derewan dikin ft pS dizanin
; pirsSn
ko ne ySn Xuda ne ,
dikin ySn Xwed8 ;
79)
Ma layiqî mirovekî ye ko 38 re XwedS kitSb ft pSxemberîtî
daye , rabe ft xelkS re bSje : Dev ji Xuda berdih ft bibin
evd8 min .
Mirovekî v±a& divS , li sêr reya Xwed'S bisekine , xwe-ş
hînî erfirŞn XwedS bibê û*herwekî , 36 re , hate gotin , ji
xelkS re , .dînS XwedS bîde zanîn ft 'pey emr ft fermanon XwedS bimeşti' .'
80)
Ew ji we re na bSje : PSxember ft melyaketan bikin 3'i
xwe re xwedî . Ma kengS ew piştî ko hon misilman bftne ,bi
kafiritiyS e_nrî we dike .
'
81 )
Bînfn bîra xw.e \ . . XwedS bi homî pSxemberan li hov hat
. û Ji
wan re got : Piştî kitob û hikmeta ko min 'bi 'we da ,
ez 8 pSxemberokî rSkim , ew tesdîqdarS
kitcbSn li 'ba we ,
Tewrat û IncîlS ye
DivS hon baweriya xwe ,bi. wî,bi
Bezma Mihömed , bînin ft arîkariya wi bikin .
Xuda ji pSxemberan pirsi : Gotina me yek bft , we gotina
xwe da ? PSxetfberan .18 vegerand ft got : BclS , gotina me
.

'

<

'

'

1

yek
ji

e } me gotina

xwe da

XwedS göte wan

,

bi tfe ra

im .

şahid

.

Bibiri şahidSh vS "gotiri' ft 'qorarS

,

ez

82) '' Y8n ko plştî vS qerarS xwe 36 didin paş , ew minafiq ft
kaf ir in / f asi'q *û mizavfir in .
83) ,
Ma ew , A± dînS Xw'edS' pS ve , dîrickî dixwazin
!
' 1.
Her tiştSn erd 'û ezmanan , bivS nevS biridestiya Xuda
\dikin , xwe dispSrin wi ; ft hemî dS vegerin ba XwedS .
'
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84)

85)

PSxemberS min ... BSje : Me baweriya xwe bi XwedS ft bi
Qurana ko ji me re ft bi kitSbSn ko ji Ibrahîn* , Ismaîl ,
Isheq , Yaqûb ft çSliySn di Yaqûb re ft «bi Tewrat ft Incîla
ko ii Mftsa ft îsa re û bi kitSbSn ko ji PSxemberSn Xuda y8n
din re dahatine
, aniye
. Em tu ferqS na- Sxin di navbera
wan de û me xwe sipartiye
XwedS ft em xulamSn wî ne .
î. i-o ji dînS islamS pS ve d-î-nekî dixwaze ft dibe , ew
dîn 3* weke dînekî rast na yS qebftl kifin Û 'ew di axiretS
de dixesire

86)

Ma

kafir

.

çawan XwedS
dibe digihîne

miletekî

ko baweriya xwe

rastiyS

tîne

ft

piştre

!

DelîlSn pêxemberîtiya Bezma Mihemed giha bft wan û wan
bi pêxemberîtiya
CanabS tiihemod şehdetî da bftn . Xuda qewmSn zalim , na 'gihîno rastiy*
.
87)
Eve cezayS wan ; laneta XwedS , melyaketan ft laneta
a
xelkS li wan e .
88)
Ew di vS lanetS dc her dimînin
, ezabS wan sivik
na be
ft tu kes- li wan na neyire , li halê wan fenakire
.
89)
L8 ySn ko di piştre
poşman ft tobekar dibin û nefsa xwj
...

islah

dikin

dido
90)

,

LS

,

bila

bizanin

..

;

Yezdan

ji

tobedaran

Xuda mihrivan ft piyar e .
ySn ko baweriya xwe anîno ft piştre

kafir

re toV

bftne 1 li

scr vS po dane e'rdS ft wilo kifra xwe hSj zSdc-tir kirine ,
tob\ wan na yc qobftl kirin , ow mircvcn rSşaşkirî
."
91 )
TSn ko kufir kirine ft pê mirine , ew kafir ir , hek.
li cem wan zêrê Xw-L^iö
dinyayS hobe jî ft ow wî zt-rî fed 'oiki.i
jî , ji wan re/nî no ; ji bör.a wan czabekî dijw: r 'r.c-y û
ji wan re tu arîkaf nî ne .
92)
Hota ko hon Ji malSn xwe Sn hSja di reya Xw *
ne
-

.

.

din
93)

,

hon na gehin

xcyr ft 'qêfîciyS .. YezcTan hcr

c

y

ko

hon dikin dizane .
Ji 'lawên Israîl re , her zad helal bft ," bes erî -a hatina TewratS , wan xwarina hîn tiştan seba nezi 'kf ;i
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*xwe re heram kiri

«

*
.

-?.
.

94)

bftn

;

weko- şir ft gp.ştê dev8.,.
-gotin herambftna wan di Tewratê de

Piştre Çuhî rabûn .Û
nl*rîsandiye . BSje wan : Heke- hon dilpak. ft. rastiyar
ka .OewratS- bînin û bixwînin .
_.
Heçî piştî vî , gotina vir li's'er Xwedê dikin ,

in ,

...

ew

ezabdarSn nefsa xwe ne .
PSxemberS min . .». BSje- wan : Xuda .rast got ,, Yezdan
rastiyS dibSje , -bi gotina wî qail bibin , bikevin pey
miletS Ibrahîm . Ibrahîm li ser rastiyS sekiniye û ji
bêdînan ne bftye .
Mala pSşin ko ji bo -bawermendan hate.ava kirin . Mala
..Xuda ye ; di MekS de . QedrS wS, giran a û £W, ji erd ft
ezmanaru re şanî reya rastiyS dide ...
,
Di Mala Xuda de , delîlSn mezipahiya wS Sn aşikare hene ,. v;eke MeqamS Ibrahîm ft ji wî pS ve, her kesî ko dikeve
hundurS wî , ji talan ft kuştinê ewle dibe ft Xwedê ji her
kesî re ko, taqeta wî heyc , qesda, ziyareta HecS-emir ft
ferman kiriye . Y,Sn ko emrSn Xuda davSjin pişt guhSp xwe
bila bizanin ... XwedS ne hewcedarS taet ft i.badeta wan e.
XwedS , mezin ft dewlemend e .
BSje wan : Gelî xudankitSbino . ... Çima hon ayetSn Xuda
li ser Hec. inkar .dikin , XwedS" emelSn we dizape .
BSje wan t. Gelî xudankit.bino .... Ma çire hon dest bi
,

95).

96)

97)

98)
..

99)

vegcrandina

mirovSn bawermend _i .reya XwedS a rast

dikin?

dizanin ko dinS lieq , dînS islam e ... Xuda ji
ne .bS hay. e. , ew pS. dizane ... ,.
100)
Gelî bawermendino ... Heke we , ,bindestiya mirqvSn xudankitSb kir , divS bizanin, , "piştî ~ko hon misilman bftne
ew S we ji nft va ," ji'dînS
iSlamiyetS dertSxin û vedige rînin kaf irîtiyê .."*.
101 )
Ma hon çawan kafir dibin ? Ji we re Quran tS xwendin ft
p8xember§ XwedS di nay we de ye ûji
we re şîretan
dike .
'.' ~Y8n ko li gora emir û fermanSn Xuej*. d±__e?in û xwe dispS Hon

bi

emelSn

xv;e

w.e
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rin
1

02 ) '

Xwed8" ,
*

.

misilman

"*

104)

". .

. TJnrir

,

106)

digihîne reya rastiyS.

û f ermanSn Xuda her bînin bîra
A

3'i Xuda iiitirsin

ft misilman

Bi dilekî

bimirin

.

berî nîzikbûna

,

*

miriiê bibln

"

xurt bikevin ser reya Xwed8 û bi ya Quran8 bi -

kin , dei. 36 bermedin ft de__t8 hev bigifin , gotina xwe bi
yek bikin , ft korema Yezdan bîhin bîra xwe , hon dijminSn
hev bûn , wî dil8 we li hev anî û bi kerema wî hon bûne
bray-Sn hev , hon'di bö'r l8va *kortalek| tSfagir de bftn ; wî
hon 38 xelas kirin . Xuda bi vî awayî ayet û delîlSn xwe ?anî we dide , _a ko hon li gora wan bimeşin û bimînin ser
reya rastiyê
.
Div8 _i we'miletek rabe ko ji xelkS re li gora şerîetS bi
cihanîna qenciyS ft bi rie'kirina xirabiyS emir dike . MiletSn

wisa bextxweş in û digehin rastiyS
105)

wan

_k

xwe , _irdil
103)

biîa- bizanih l^Yezdan

Geiî ^awermondino
*.

_

.

bin , weke wan mirovSri ko piştî hatlna ayet8n Xwed8 ,
dîsa gotina xwe na kiri yek , 11 hev dikevin , -qayîş û berberiya hev dikin . Ji wan r.e ozabekî mezirr heye i
Di roja piştdawiy.S" de , 'rûySn hinan gewr û rfty^n hinan
Me

bibe reş ft ji ySn rûreş re dS bS goti : We baweriya xwe anî
û hon 3^ paşS' kafir bûne , ji ber vS *yekî f niho 3Î herin ,
tama dojehe biceribinin
.
lS ySn rûgewr dikevin bihuştS û ew tS de her dimînin .
Bv ayet ft'hikmên XwedS ne , ji te re rast t6n xwendin ;
Xuda na xwaze ehl8. erd û ezmanan biSşîne .
Her'tiştSn
erd û ezmanah milkS wî nc û her tişt vedigere
ba XwedS .
MiletS çStir hon in ; hon _i xelkS re li gora şerîetS bi
cihanîna qenciyS û bi ne kirina xerabiyS emir dikin û bawe riya xwe bi XwedS tînin . Heke xelkSn xudankitSb jî baweriya
xwe bianiyana
, ji
wan re'qçnc
dibft . K&st e ko ji wan hin
mirovSn bawermend hene , lê bStirSn di wan fasjq in.
.

107)
10ÇI)

109)
110)

111)

ZererS wan na gihe

wo

;

ew

,-we bes aciz dikin

,

heke wnn
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bi we re- dest bi şerî kir ; d8 bSne şkSnandin ft wS baz bidin ft nisret na keve dcstê wan Û ew na gehin f elatS .
Bw li kû derS jî bibin ew S bikevin perîşanî
ft şermisa-

112)

113)

114)

riy8 , mcger ko misilman dibin an dikevin bextS misilma nan . Herwekî wan , j± rastiyS xwo dane paş , erna XwedS
giha wan , ew dê şerpeae û belengaz bibin .
Ji ber ko wan- ayetSn Yezdan inkar kirin û pSxombcrSn
Xuda b8 r8 kuçtin ,- j± ber ko wan gunehkarî dikirin ft tiş'tine dikirin
ko ji serS wan zSda bft .
-XudankitSb hcmi ne weke hev in , ji wan milotek heye ko
li lser baweriya xwe sekiniye , di şevS de ayctSn Xuda di xwinin ft secde ji XwedS re dibin .
Wan bawBTEya xwe bi roja piştdawiyS aniye ; ew li gora
şerîotS bi oihanîna qenciyS ft bi ne-kirina xirabiyS omir
dikin ft di kirina - qenciyS de bi lez ft bez in ft ew ji mi fov8n salih in - .
.' YSn ko qcnciyS dikin , divS bizanin ko qcnciya.wan tu
caran na yS ji bîr kirin . Xuda ji wan re bi zSdahî qcn ciyS didc . Yezdan emolSn evdCn xwe Sn qenc ft dilpak di bîne ft dizane , Xuda qedirdan c .
Mal û zar ft zSçên kafiran , tu caran ni ..karin li bor
XwedS arîkariya
wan bikin . Ew dojchkc-tî, no û tS do hor
dimînin .
Di dinyayS de comcrdiya. wan kafiran mîna zcviya guneh karan c ko bayekî sar ft cemidî/dide ft zadS w* zoviyS di şewitînc . Xwedc ew ne Gşandinc , ew bi destc xwo m.'.ln. xwc

.

115)A

.

116)

117)

xira

1.8)*

dikin

.

Gc-lî bawormcndino ... Cuhiy.an mo kin hcvalS xvc- ; divS
misilman, di nav xwe do , bibin hevalc-n hev ... Cuhî bi hcr
«.wayî xirabiya we dixwazin ft tu caran jê dost na kişînin ;
ew minSkarS peri^anî ft şermisariya wo nc
û gotina wan reşt.ir e . plm ayct û şîroton
din da ko hon pS serwext bibin .
.

Hcke we sch bikira

. . .

.

DilS wan ji dev
xwe, şanî we di -

-
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-".'"'.

Golî bawermendi.no ...

119)

Div8 hon

8

hal8 Cuhiyan xwep bi -

zanin .Hon hojî wan dikin , 18 ew ji we hez'na kin . We
baweriya xwe bi hemî kitSbSn XwedS aniye ;'ew bi tên8 gava
bi we re ne dibSjin : Ma baweriya xwe bi QuranS aniye , 18
gava _i we vediqetin ft bi ten8 dimînin , ji erna xwe lcu mikSn tiliySn xwe gez dikin . *
PSxemberS min ... BSjo wan : Di erna xwe de bifetisin...
Yc-zdan kîn û erna dilS wan.dizane .
Gava qenciyek digehe we , ji dexsS bihna wan teng dibe
.

120)

ft mirftçS wan diqermiçe

121)

122)

123)

124)

dest bi we diW
ke , we diSşîne , rûyS wan dikene , kSfxweş dij_in . Heke
hon seh dikin ft ji. XudayS xwe tirsiyar
in , bizanin ko zercra kîn û hîlebaziya wan na gihe we ; ji ber ko zşnîna
Yczdan dora _mel3n wan digire û cezayS wari mizawiran dide.
W.S domo bîne bîra.xwe
... To sibe zft zaroySn xwe berda
û bi qosda rastkirina
şorgehekS - ji bo bawermendan - tu
ji 'mala- x,we dorketî . Xuda bihistiyar ft zana ye «
Du bir ji we , dost bi bazdanS kiri bftn . L8 pi^tre zanîn ko XwedS xwedî ft arîkarS wan e . Misilman divê dil8
xwe bi Xwed* bigîrin , Yezdan nisretS dide wan .
Di şorê Bedir dc jî , hon hindik bftn ; 18 Xuda ji kerema xwe nisret
da we ; ji XudayS xwe tirsiyar
bibin da ko
hon bi nîmeta wî ^ikirdar bibin .
PSxemberê min ... To ji bawermendan re digot : Xuda bi
s* hozarmelyaketen ko da dahatin arîkariya ve dikir ; ma
ev ne besî we ye
Hoko hon dilS xw'o sist na kin , sc-br dikin , guhadr^
omrSn pSxomber* xwo dibin û 3* ditirsin
; bizanin
ko heke
dijminSn we li wo har bftn Yczdan bi pSnc hezar melyaket8n
nîşankirî
arîkariya
we diko .
Herwckî Xuda ji we hez dikir , bi vg arîkariyS mizgî nij;* dido we , ta ko tirs nc-keve dilS we , dil8 we sist
ne bo . Di şc-rî de nisrot ji korem. ft dana XwedS ye . Xuda
fSris ft dolal c .
»

125)

126)
'

;

18 gava xirabiyek
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.127)
-

128)

,29)ft

Xuda di roja şer8 Badir de ji kerema xwe bi kuştina hin
kafiran ft bi xistina hin8n dinli
erd8 , zora wan bir , ew
şikestin ft nisret-da we <
Heke XwedS dixwaze tobe dide wan-, an wan di8çîne , ji
ber ko ew. zalim in . S8xember6 min . . . Tu tSkilî şuxl8 wan

na bî .
Her tiştSn erd û ezmanan milkS wî ne. ; ji her kesî re
ko dixwaze tobe dide ft her kes8ko dixwaze,di6şîne . Xuda
gunehan

xira

dike

,

Xuda piyar

e .

s8 bare faîz8 mestînin
ft me xwin , ji Xuday6 xwe tirsiyar
bibin, da ko hon ji ezabê axiretS ewlê bin ; ezabS axiretg ûe.gihe we . ,,
131)*
Ji agir8 ko ji bo kafiran hatiye dadan- , w'e hay ji xwe
hebin , 38 bitirsin
.
.*"'.
1J2)
Bindestiya emrSn Xuda û p8xemberS di wî bikin ta ko hon
. bigehin rehma XwedS .
.,
133)
, Li hev anîna ti^tSn rast û qenc de lezS bikirie xwe hcta
ko hçn bigehin xifrana XwedS û bihuşta ko pehnî , f irehî ft'
mşzinahiya w8 bi qasî erd ft. ezmanan e û ji bo mirovSn dilpak û bewermend hatiye ava kirin .
.134).
Y8n ko di.*engî û firehiyS.de destvekirî
ne û arîkariya
mirovan dikin: , erna-.xwe hiltînin
, xwe digirin
û xelkS di
sûçSn xwe diborînin bila bizanin . . .' XwsdS heiî qencîkeran
130)

Gelî bawermendino

. . . Du

.

}

:

,,,. dike

135);

.

.

bare

,

,

.

_..-,.'

,î^n ko tipteki neç8 dikin an ezarêdarS, nef sa xwe dibin
divi XwodS bînin bîra xwe , tobedafS wî bibin ft 38 toban
'

» Ma
ji Xu&a p8 ve kî dikare di gunehê xelkS bi bore . Ew divS ,ji xircvbiya ko kirine. û p8 bîrewer bftne
de(stS xwe bikişînin û lS, venegerin .
.*
MikafatS qencîkeran çiqas spehî.ye _,. Xud.a gunehSn di
wan efi» dike , ji bona wan bihuştine tSi. av ft kanî hene ft
ew -t8 de her dijnînin .

bixwazin

..

136)
_ 7-,-..::

,
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138)

140)

141)

142)

Berî we 3'î , ji miletSn dinyayS re emr8n Xuda dahat 11
pir tişst qewimîne . . . Di erdS de bigerin û xwe? bin8rin :
gelo dawiya dilxar û derowkeran. çawan bû .
Quran halS wan p8ş we dike , reya rastiyS şanî we dide
ft li mirovêfi- ko/XwedS ditirsin
jîretan dike .
Gava- hon <$ikevin tengiyS , birîndar dibin , bînin bîra* \
xwe ko ew ti^t8n ha li dijmin8n we 3Î diqewimln . Carna
hon , carna ew birîndar dibin . Xuda bi vî awayî we dice -J
ribîne ft mirov6n bawermend nas dike û wan digehîne nîmeta
şehadetS . Xwed8 ji xedaran hez na ke .
Xuda bi vî awayî , mirov8n bawermend. 3! gunehan paqij
dike ft:pê kafiran diperçiqîne
.
Gelo we ji xwe re digot ... Berî ko XwedS şerkerSn reya
cihadS ft mirovSn xudansebr nas bike , hon 8 hema bikevin
bihuştS

143)

144)

145)

.

Beriya ko şer û kuştin destpS bike hon di reya Xuda de
mirSkarS mirinS dibftn , 18 gava ev ç8bû , we ji dûr ve
nih8rt .
Mihemed PSxemberek e , berî vi 3Î P8xember8n din hatin
Û çûn , heke ew bimira an bihata kuştin ma hewe pişt peh niya xwe bi wan ve bikira û baz bidaya ? Y8n ko baz didin
zererekS jî na gihînin Xuda * Ew ezabdar8n nefsa xwe ne .
Yezdan ne hewceyS mSraniya wan e . L6 Xuda cam8r û şikir -

daran digihîne xeyr ft qenciyS .
Tu kes b8 emr_ XwedS na mireli oem Xuda nas

146)

,

mirina her nefsekî

dema

ji mirovan -re

wextS ko ew sewaba
dinyayS dixwazin , 38 didin ft j± ySn dî re ko ji ya axi ret8 dixwazin wS digehînin wan .
Ma çend car PSxemberSn Xuda bi komSn mezin re dest bi
e

_

Bm

,

ferî kirin û hatin kuştin , lS wan tu caran dil8 xwe sist
ne kir , j± şerSn reya XwedS aciz ne bûne , wan xwe ne av8t
bext8 dijminSn xwe , xwe pîs ne kirin ; Xuda ji mirovSn
dilgirtî

ft xudansebr

hez dike .

.

/
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148)

149)

Gotina wan ov bft û wan ji v8

vc -tişilik "ne digotin :
XudayS me , di gunehSn mc biboro ,-.dilS me bi^idînc û li
ser qewmS kafiran nisretS
bide me .
Yezdan ji kerema xwe ji wan re sewaba dinyayS , nisret
dewlemendiyS ft sewaba axiretS a spehî ft qedirbilind
, bi huşt da . Xuda hejf qencîkeran dike .
Gelî bawermsndino ... Heke hon , guhli kafiran didin ,
ew we vedi^erînin
li ser dînS xwe ft dinya û axireta we di'.

çe

150)
151)

152)

,

':rinda dibe

.

hon dizanin ... Xudan ft sermiyanS we Yezdan e , Xu dan ft sermiyanS bilindtir
ft spehîtir
ew e .
Bm S dilS kafiran
bitirsînin
... Ji ber ko wan , bS izna XwedS tiştine
dikirin -hevber ft hempayS Xv;edS . CihS wan
dojeh e , dojeh ji xedaran re ciheki tSr Sş ft tSr ezab e .
Xuda li ser ,_otina xwe sekiniye , 18 diviya -bft , hon
dest bi kuştina dijminSn xv;e bikin . We çi kir ? We sistî
û kSmt'.sî kir , ".... ,'juh ne da emrSn pSxemberS xwe , v;e bar.
da , her cond jî reya nisretS nSş v;e de bft ; -hin ji we t:etin pey malS dinyayS , dest -bi talanê kirin ; ji we , bi
tenS hinan di reya XwedS de dest ji şer ft kuştinS bernedan.
Ji bo ceribandina
we , Yezdan berS ve ji dijminSn we zivirandin ft v;î iion şkSnandin . Piştrc , herwekf hon poşman
bftne , '.iuda efiw da we ; Xuda bi bawermendan re coraerd ,
delal ft keremkar e .
Gava hon şikiyan-û hilkişiyan
ser çiyê , v;e bas dida û
li dora xT:e ne dinehSrt ; pSxemberS Xuda , peyaySn di wî oi
dora .;î de , b.anî we dikir , v;e guh ne dida ; 'bi derbekS
dengek i-'.bft ft ,.,ot : riihemed hate kuşt'in . Yezdan'bi Sşa
şkSnandinS ft bi hawara kuştina Besma riihemed , hon xistin
halekî v;elS ; ta ko hon li ber kuştina hevalSn xwe. ft ta lan8 ko ji destS we çft ne kevin û xemdar ne bin ; XwedS
emelSn v;e dizane .
Fiştî v8 8ş ft zarînS , ji bo rahetî û ewlebftna we , XuLS

.

153)

154)

pS

-
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-

da xeweke sivik li.sêr
we de-anî , dilS we rahet bft ft p8
şidiya . L8_;ji we birekî din diket derdŞ halS xwe û weke mirovên dema nezaniyS sen dikirin ko XwedS ne heq e , ft j±
xwe re. digotin : " îşS bezjaa' Mihemed naçe serî*' û 38 re digotin : Ma,. ji emr û mizgîniya, nisreta XwedS' para me heye
an nre?- PSxemberS min ,. bêje-Van : Her tişt bi «mr8 Yezdan
çSdibe . ^SxemberS miji "_... Tigtin hşne»ko aw di dilS xwe
de vedişSrin 18 _i te re. na bS_i-n , Iterwekî gava ew dftrî
te ne dibSjin : Heke li gora gotina Mihemed" , Xuda û nisret_j. wî.bi. me re biwa , -em.ne dihatin
0.'ke'sti__ flhevalS me ,
nö dih_:tin.kuştin
<. PSxemberê'' min ...
BSje wan : DivS hon
biz ajjin " . . . Hecî-"_i we ko XwedS bi mirana wan emir kiriye ,
di mala xwe de rûni^tî bftna 3 î- .., bivS* nevS , ew li gara emrS iiwedS il,.mala xwe wS derketana û. -di meydana şerî de w8
bihatana, kuştin'."
EmrS Xuda ev; bft , da ko mependiySn diiS we aşikare bi "b±n , û dilpak ft fitnqkar ji hev cih'S .bibin û dll8 we ji
destŞ ],blisS waswas bifilite
.- Xuda veşartiySn dilS we nas
-

155)

."...'
"..'-'.*.
Di roja şerS IhidS de , ySn ko hatine şikestin ketl bûn
dawa Şeytcn , dcst ji parastina
asSgehS berdan ft xwe da bûn

156)

pey talanS
LS Yezdan ji kerema xwe di gunehên wan borî , ji ber ko
Xuda ji tobedaran rc- tobe dide . Xuda delal ft dilnerm e .
Gelî bawermendino ... lie bin mîna kafirSn ko di heq8 miroySn di xwe de ko di reya ticaretS de , di wolatS xerîbiyS
de dimirin an di roya XwodS da tSn kuştin dibSjin :
" Heke ew li cem me , di I-IedînS de biwana , mirinS dest

'dike

'_

"

»

bi wan ne dikir

û ew ne dihatin

kuştin

.

Hicrana

gotina

; Xuda dil
dike wan biceribîno û biS^îne .YS
ko mirovan vedijîne ft dimirînc Xuda ye . Xuda bînaj<-8 eme-

wan ew e ko

lSn
157)

Ji

we y.e ; ft
we

re

-,

her tiştS

kuştina

we

ko hon dikin ew wî dibîne

di reya

XwedS

da an mirina

.

we

di

-_.-..,
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xaniy8 xwe de ft ef±y û piyaf'iya Xuda ; ji z8r û mal8 wan
kafiran ko ew dicivînin
, bê şik çStir
e .
158)
Heke hon mirin an di reya' Xwed8 da hatineku^t.in
, hon
8 vegerin ba XudayS xwe , û ev ji we re xeyr e .
159) ,
P6xember8 min .... Bihinfirehiya te bi wan re , ji ke rema Xuda ya ; heke te dil8 xwe teng bikira û zör8 li wan
bidaya , ew 8 3"i dora te belav bibûna . Qisûr8 wan efiw
bike ft ji bo wan diayS bike da ko XwedS tobe bide wan .Gava tu dest bi îpekî dikî , bi wan re bip6wir e û ko te qe rara' xwe da , 8dî ji XudayS xwe h8vîdar be , Yezdari ji hSvîdarSn xwe hez dike .
160)
Gava Xuda , _i kerema yçve , nisrêtS dide we , 8dî kes
ni kare zora we bibe ; heke' wî nisret ne da ," 3! w6 p6 ve
ma kî dikare 'afîkariya we bik'e' . Ji ber W8- yek6" div8 mirov8n ba wermend ji XudayS xwe hSvîdar bibin ; kerem Û comer:

^

*

diya

161)

.

.

.

wî bixwazin

.

-

.

-

,

.

PSxemberS Xwed8 , tu cara di belavkiriria talanS de bS bextiyS na ke . Her kesS ko vS bextreşiyS dike , di roja
piştdawiyS do w6 ne'heqîtiyS di pSş xwe de dibine . Her kes
li gora emolS xwe t8 ceza an mikafat kirin û 3'i tu kesî re

neheqîtî
na yS kirin .
162) I
MirovSn ko li gora emrS Xuda dimeşin , ma kengS mina wan
lin ko b8bextiy8 dikin û Xuda ji wan dixeyide . CihS wan dojeh e "ft dojeh çi cihekî tSr tirs û ezab e .
163)
U.ihS mirovSn çak , li nik Xuda bilind c . Yezdan emelS
'mirovSn camSr ft peyaySn bSbext dibîne .
64)
Xuda bi mirov8n bawermcnd re gelek keremkar ft comerd bft.
Vfî , ji wan fe ji milet8n wan pêxember şandin da ko ew 3'i
wan re ayetSn Xuda bixwînin , wan-_i junehSn wan paqij bikin û ji wan re kit8b û hikmetS bidin zanîn . BerS ew mi letSn he , nezan bftn û reya xwe şaş kiri bûn .
1

-

6-7

-

dema şerS IhidS de ko ji we heftS

zelam hate kuştin , we
çîma hat ser8 me ? PSxemberS min , b8je wan:
Bv Îş8 destS we ye , XwedS ii we standi bft . Xuda bi her
tiştî dikare .
166)
Bw tiştSn ko di ro^'a şerS Ihid8 de qewimîne bi destftra
Xuda ç8bftne , Xuda dixwest mirovSn bawermend nas bike .
167)
Û" dixwest
ko mirovSn durû jî b8ne zanîn . Ji wan re dihate gotin : Werin di reya XwedS da dest bi şer û kuştinS I
bikin ... Werin arîkariya koma şerkeran bikin . Wan digotA
Mc Îş8 şerî bizaniya
, me arîkariya
wan bikira , 18 , ji
xwc , ev ne şer e , hon xwe rast bi rast dav8_in mirinS .
Ne wisa bû ... 18 ew di wS roiS de , ne nîzîkî
baweriya
pak , 18 cîranSn kufrS bftn . Ew tiştSn ko ne di dilS wan
de ye hema bi zmanS xwe dibSjin . XwedS tiştSn ko ew di
dilS xwe de vedişSrin pS dizarie .
168)
Ew tirsonek û minafiqSn ko di roja şerS IhidS de ji ba3'arS MedînS derneketi bftn , wan di heqS mirovSn di xwe de
yên ko di reya Xuda de hati bftn kuştin digot : Heke wan
biya me bikirana
, ne dihatin
kuştin . BSje wan : Heke gotina we rast e , gava mirin nîzîkî we dibe ka hon canS xwe
3' 8 xelas
bikin .
169)
YSn ko di reya Xwede da ketine , hon wan mirî mohesibînin . CanfedaySn reya XwedS ne mirî ne , Xuda wan bi xwedî
hema got

dike
1

70)

1

71 )

:

.

iiv gihane kerema XwedS û p8 dilxweş ft bextiyar in ft ew
dixwazin ji hevalSn xwe re ko reya XwedS da xwe didin kuştin mizgîniya xweşiyS bigehînin û ji wan rebidin
seh ki rin ko ji bo wan ne tirsa roja pişdawiyS ft ne iî xem ft
axîn heye , cihS wan bilind e û qedrS wan wS bSte girtin .
Mizginiya kerem û nimeta XwedS digehe wan û c-w sch di kin ko Xuda sewaba qencî û mSraniya wan ne i± bîr dike û

ne jî dihSle
172)

î_v

Y8n ko

ko ew winda bibe

di şerS IhidS de

,

.

piştî ko birîndar bûne

,

dîsa

68

li

173)

..ora cmr.t Xuda meşiyanc ft/ji wan ko bindestiya
Xwed*
ft PSxemberc rii wî kirinc ft tiştinc
conc pSk anîne ft 3'i
xir'.bi;...* .,.._. dano paş , ow o bigehin xeyreke mezin .
Bînin bîra xwe gava mirovcn minafik kom bft bûn ft ji şorkcrSn rcy- Xuda re digotin : Dest bi şerS mo kin , dij minSn we gihanc hov , hon hindik in , ew pir in , hon
qels

174)

175)

in

ew xurt

,

in

,

hon bi wan ni karin

;

Gotina

fit-

nekaran , baweriya şerkercn rcya Xuda h.83 qaimtir iikir,
dc-st û lcpSii wan dişidiya
; dilC wan xurt dibft ft Lyuh li
gotina ..'itnokaran ne didan ft vedigerandin wan ft digotin:
''u.:... b.j -,î _:_ yc- ; jS xweştir arîkar
pcyda na bc .
Bi arîkariya Xwcd* ow ji mSdana şerî bS xisar û .?ohmct
zivivîn ft bi mSraniyê kotin pcy omrS Xwed* . iierom ft como:--diy :. XwedS mczin c .

3i :'i gotinî

Iblîs

dixwest arîkaron

xwc

bitirsîno

. Ma

? Hoçî ko pcy bozma ilihemod no çftn.,
şcrî ,
arîkariya
ŞoytSn kirine
. Hor wokî hon'mirovên
bavormond
in , nc- ji Iblis û hevalon di wî , lS ji min bitirsin
.
Dil* t , 3"i omclS kafirSn ko x..:yreta liev dikişîni". ft
xir.-.biyS 'I.; .iSşi/ncvûdu distînîn xomdar nc be . \_. '_i
kariii ;ji ud.-_ ft bind-..stiyCr_ wî rc tu r.orcro big.jhînin.
Xu, : -;i roj'
piştd'rwiy* de , ji xwcşi.yC par k* jî ;v-. .
wa?'_ . Ji bona wan ûcoko mozin Iicyc .
Y_ii ko b;v'.'îoriya xv;o
pak bi :.ufr * difircşin
ft dikin
bih.yC -,/* , ji Xuda ro tu sorerC n.i kin , ji bo wan . zab, kî dijwar .icye .
iiaiir bil'-. kSfxweş ft dil,_.oş mo bin , û ii xwr. r nc bCjiu 'co '' jiyîn û omro dirCj ft ;.ihl_r.r. mozin , ji bo :;_:_
ç.-..'. j . !_,. ov tişt
ria wan da ko gunc.hS di wan zêdotir

n_ I-'ii'ş o

176)

_

'

177)

178)

..-.

.

bibin

.

',w

,

di

roja

pişdawiyo

ran ft bSç.irc dS bimînin
17C).

.

du bi

sorkoşiya

-_v;e

hcy -

Ji bona vran esabckî giran ft

c_;_ar-ft,: h..y..- .
»_uc. 1 ,.:i:-ov*ii bf.wor... ,nd h- t <

:.,_;_:,;.

i:î

,

>.i

t

..n -.aci'.C

,.

- 69 , horiTokî tenga~iya we a hazirî , da ko tS <re Sdî
qenc ft xirab ji hev veqetin ; ft ne qesda XwedS ye ko e.-' ji''- "-'
we re nependiySn hikmeta xwe bide zanîn . L6 Xuda li gora
:';
daxv;aza xwe , ji hin pSxemberSn xwe re hikineta veşartiySn
xwe dide 8_h 'irin
. Baweriya xwe bi Xuda & bi pSxemberSn
;:
di v;î bînin . iieke hon bawermend' in û ji XudayS xwe tirsiyar
in , bi',.._uiin ko iiwedS sewabeke mezin digihînc we .
'-':'''
JivS mirovSn çavteng ft destçirtî
xweş bizanin ; Heke e..
'"
ji mclS J.o -.uda da wan , di reya Xweri.S da na din , ew ç-.v -''
ten.riya w-.n bi -Srî wan na yS ft ew ji wan re ne tu xSr e ,
18 belS
.;: birînek e , xirabiyek e .
Wal* wan cli roja piştdawiyS de v;S bibe nîrS r,|ovS.__ian S
gune'ik-'....- , iîratxwerS
erd ft ezmanan Yezdan e , ht 2 ..*;_>" dS
*''''''

dihSle

Î80)

'.'

1E1)

hei-e _l :,' ro Diiiîne
'iuda .-otin_ wan
em de-.lei_.3nci

i;i

.

.

Xuda ii

emelSn v;e xeberdaiTTj'*'
; wan digot : Xuda fcelfcigaz _, "

bihiotiye
_im vS ^otinS qeyd dikin

ko w_n "Sxe .'.bci-Sii Xuda bS rS îcuştine
hS ft ji

.,-,

,:i

re dê bibSjin

:

.

Lezeta agirî

i._.-.

ft

ji btr M_fi__.^n

"

ê wan bêxine doje--"--,

tam bikin

ça..a:i

e ?
1

I'.r

'->*')

'Sj)

1,).)

dS

bibe zecayS kuştina

pSxemberSn Xuda

,

an ne

,

-_uda

bi ev:-Sn ;c;.e r-e ne zalim e .
ier.InSn cuiiiyan digot ; IlSze bike , ICuria emrS xwe bi mr;
da , r.iv'8 eii iieca ko pSxemberekî welê bS kc gava em qurbe nekS ^orjS diiriii ft berdidin mezelekS , bi 01 _r6 wî ji ez::;8n

'':v

;

a_;ire\: .ir.tS ft ;_ qurbanS dişewitîne
; baweriya
xue bi tu kc3Î ,ie îr.in .
:8.--:c;.:be'.-S iin ... BSje wan : 3erî min , ji we re bi delîl/
hir.r-t ft :_ftci_.anfherwekî hon dibSjin , pSxember hatin . J-.e.'.s
hon _,-mbd__l in , çire we ew kuştin ?
;.-ieke ow bi
otina te qail na bin ft derew bi ali te<are riidin , cv. xemdar me be , ii ber ko ew bi gotina pSxemberSn
berî be 3Î û bi I.itSb û hicet8n Xwed8 ySn din 3Î 'q&^PŞfe' bft
bûn .

:
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185)

186)

187)

Her aefs le_eta mirin8 w8 tam bike . Di/piştdawiy8 de
her kes li gora emel8 xwe berpirsiyar
dibe ; y8n ko i± ezab8 dojehS xelas dibin û digehin nimeta bihuşt8 çiqas bex tiyar in . Jiyîna dinyayS xew û xewnek e ft xapandina demekS ye .
Xuda we ", bi can ft malS we,dS biceribîne . YSn ko ii
wan re berî we kitSbSn Xuda hati bftn şandin , yanî xudan kitSb û dîn- nezan jî ; bi çend awayî w8 bSne qehirandin ft
ezibandin . iieke hon sebr dikin û ji XudayS xwe tirsiyar
dibin ft di reya rastiyS de pS didin erdS , Sdi aşikar dibe
ko hon , li gora emrS Xuda meşiyane .
W8 demS bînin bîra xwe ...
MezinSn xudankit8ban ji Xuda
re sunA^qrari bûn ko ew hicetSn pSxemberîtiya
Bezma Mihe med venaşSrin ft wan p8ş xelkS dikin . L8 wan piş_işre,3i bo
xatirS çend peran,bext8 xwe reş kir ft sunda xwe avSt pişt
guh.8 xwe . J_w dan ft standina wan bi çiqasî kirSt û ne hSja
.

ye

188)

189)
190)

de wan ... Sw nefsa xwe , bi tiştSn ko pSk ne
anîne , li ber xelkS mezin dikin ft zirti. xwe didin ft di' xwazin ko xelk 31 pesne wan bide i Wan xwe ji cizay6 Xuda
xelas ne kiriye , 3'i bona wan 8şeke giran heye .
-.-rd ft ezman milke XwedS ne ft Xuda bi her tiştî
dikare .
Di afirandina erd û ezmanan de ft di çftn û hatin ft kurt
ft drSjbftna şevan de , ji bo mirovSn bîrewer hikmetine hSja

luh

hene

'91)

192)

iiie

.

di rabftn

rûniştin

raketinc

de XudayS xwe 8 mezin tînin bîra xwe ft bi hikmeta afirandina
erd ft ozmanan
mijûl dibin û dibS.in : XudanS me , te erd ft ezman bS se beb ne afirandine
; me baweriya
xwe bi te girtiye
, me 3!
iw ,

,

ft

ezabS dojehS biparSze .
Xudaf-^pae ... MirovS ko tu dav8jî agir8 dojeh8 , perî şan ft permisar dikî . Ji ezabdarön nef sa xwe re "Tfti arîkar r
ne

.

-

XudanS me ...

71

-

196)

deng8 Quranê û P8xember8 ko li ser reya
rastî ft baweriyS banî me dikir bihîst . V/î digot : Bawe riya xwe bi XwedS bînin ; me jî baweriya xwe pS anî . Xu dan8 me , di gunehSn me bibore ft sftcSn me efiw bike , canS
me di dema standinS
de , bike hevalS canS qencîkeran
.
XudanS me ... Şewaba ko te mizgîniya wS , bi pSxemberSn
xv;e re , bi me da , bide me ft me di roja piştdawiyS de şerpeze ft şermisar me ke . Tu mezin î , bextS xwe xira na kî .
Xudanê wan , 3'i kerema xwe li wan vegerand ft got : Ez
qenciya kirin ft emelS we nas dikim ft ew li cem min winda
na be . Qencîker jin an mSr bin , di nav wan de tu ferq nî
ne , ew weke hev in . YSn ko 3'i bo parastina
din8 xwe ji
welatS xwe hatine derSxistin û di reya min de hatine êşandin ft dest bi şerî kirin ft gihane mirinS ; cz di gunehSn
wan diborim ft wan digihînim bihuştSn tSr av ft kanî . 3v
şabaşa Xuda ye Û tu şabaş ji ya XwedS ne spehîtir
e .
Di dinyayS de dewlemendi , çftn û hatin ft zirt ft fortS

197)

kafiran
bila
Fv tiştSn

193)

194)

195)

198)

we ne xapînin

.

he , kSmqedr in , dawiya wan kafiran ketine
dojeh cihekî tSr şerm ft ezab e .

dojehS ye ;
Lê ySn ko ji XudayS xwe tirsiyar
in , li gora omrS Xuda
dimeşin , xweyî bext in , j± dîn welatS xwe hez dikin ,xebatker in , derewan na kin , pakbeden ft pa.k dil i_n , qen ciyS. dikin û ji xirabiyS dest dikişînin
, destvekirî
ne ,
ne çavteng in , arîkariya
feqîr ft sSwiyan dikin ; ji bona
wan bihuştSn tSr av ft kanî hene ft ew her t8 de dimînin ,Di
v;an bihuştan de ii bo wan , ji bal XwedS ve , her tiştSn
çak ft pak p8da dibin . Ji bo bawermendan ji kerem ft rehmeta Xuda xweştir tu tişt nî ne û her tiştS ko 3'i bal Xuda
ve ye baş

199)

Me

e .

Ji xudankitSban

,

heçi ko baweriya

Qurana ko ji we re dahatiye

re hate şandin

xwe

bi

XwedS ft

û bi Tewrat û Incîla

anîne û ji XudayS

xwe

tirsiyar

bi

ko ji wan

in û bi
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ayetSn Xuda tiştine
erzan na kirin , qedr8 ayetSn Xuda digirin , sewaba wan li nik Yezdan heye . Xuda hisabS emelSn
evd8n xwe zft diqedîne .
Gelî bawermendino . . . Gava dikevin tengiyS , xwe sist ft
pîs me kin , xudansebr bin , dilS xwe xurt, bikin , b.83 mSrtir bibin , ber6 xwe b.idin diiminön dîn û welatS xwe , sî nor8n welatSn xwe bi peyarî be , bi siwarî be ji dijminSn

200)

xwe biparSzin

gava zorS didin we , p8 bidin erdS , ji Xuday8 xwe tirsiyar
bin , li gora emrS wî bimeşin da kc hon

serfiraz

,

ft serbilind

bibin û bigohin felat .û .xclasS .

IV
S
S_::D

ft

BI

K_]_

______

ft R 3 Y B

J I

Û PBNC AYET

III

1.

,

A I.

DI MEDÎNB DE DAHATIYi;

tTAVfi XUDAYB PAIÎ E D.ILOVAi.

ft MIHRIVAi.

. . . Ji XudayS xwe tirsiyar
bibin , ew e ko
CenabS Adem , afirandin û/perasftya Ademî
/'jina wî Hewa ;_uliq,and û ji wan her diwan , jin ft mSrSn bChejmar -_,_aînc wicûdS . Ji XwedS bitirsin , hon bi navS Xwed*
ji hc-v ft tiu liSviya qenciyS bikin ; qedrS mirovSn di xwc bigirin . ,__ud;_ wc- disitirînc
, ew sermiyanS
we yo .
2)
G-ava sSwî digehin bilftxS , malSn di wan bidin wan , ft
malSn wcm Sn hSja bi ySn xv;e , Sn ne hSja me guherînin ; ft
malS wan tSkilî malS xv;e me lcin û me xv-;in ; ev xwarina mal*
1

)

I

G-elî mirovino

lhon ji nefsekî

,

.

.

sSwiyan junehekî gelokî giran e .
3) .. Heke hon, 3'i qencî ft edaleta xwe ne ewle ne , sSwiyan ji
xwo re me kin jin , 3'i jinSn ko hon diecibînin
, j± xwe ro
/ werînin , yek , dido , sisS an çaran. Bger hon dîsa ne lc
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4)

5)

~)

7)

Ine ko bikarin
, di nav beyna jinSn xwe de , bi edaletS
biM'.i.şin , ii xwe re cSriyekS werînin .
:,nîna jineke bitenê" an standina cSrikS Îş8 we ft meşa we
ili gora edalet* sivik dike .
' .v.hra jin.kê , jS re , bi dilxweşiye bidin , heke jinik
3* , bi rizayS xwe , parekS vedigerîne
we , 38 bibin û bi xv.in ft pS şa bibin .
Divê bergero cefih û bodileyan , malS wan ne din destS
wan , ew mal emaneta Xuda ye , lS divS ii wî malî nefeqe ft
heriS cilSn di wan bidin ft bi sefîh ft bodileyan bi dclalî
baxSvin ft bimeşin .
,.olî weli ft bergerSn sSwiyan .... EqlS sSwiyan heta gi haştina wan biceribînin
, ko dema gihaştinS
ha-.û-bûne
:::.nzdo salî ft bîrewer ft îşSn xwe seh kirine , malS wan bi dir.c wan . MalS sSwiyan bi fikron xirab , weke sibe s8wî d8
:.io_.in bibo ft malS xv;o ji r.in bistîne
, lez me xwin , p8
c... --Ivlaviyê
ne kin.Heke bergerên sSwiyan dewlomand in ,div* .- bi nivS heq* b; rgeriyo , i± malS wan tu tiştî
ne ctî:iiii , hc-ko hewcedar in 3* bila tiştokî
kSm li £orr. raalP sS_î û ncfcqa xwc , bibin ; ko sSwî i_:e_.in bftne ft hon malS war'
-_.: .v.lî:::î v,-.an dikin
, divS şahid hazir
bibin . Bizanir " 0 hc. bir.ro
mczintir Xuda yo ; diristî
ft n rii:_i-:ti :~i .-:".* v . ,
..; .'..ic.anc ; ji Xuday* xwc- tirsiyar
bibin .
.irata do ft bav ft îlctan kSm be , zSde bc , ..' . gora
..,..__ şcrîetS
,
i± bo mSran parek ft ji bo jin.-.n p .
I _-yo .
ci doma parkirina r.iratS de , heke hin i± r_.ii
.
.csS
i.iirî ySn ne .-.îratwer ft hin sSwî û belongaz hazir ir. divS
iion dilS wan jî bi dana tiştekî
xweş bikin ft ;çS _di ^ wan
.

bi;-lrin

8)

;,.

,elî

.

ft

bcrgerSn sSwiyan û homî kesSn i.o

.~8wiy:

ihewî-

nin , divS ji -iuda bitirsin
ft sSwiyan ne Sşînin û
xira biyS li wan nc kin , divS ew bînin bîra xwc , sibc ..cye ko
zr_roy8n wan iî nSwî bimînin .

- 74 YSn ko bö heq ft sebeb , malS sSwiyan dixwin , divS bi zanin ko ew.agirî dadiqurtînin
ft ew digehin perengSn do jehS .
10) /
Gava 3'i we kesek dimire , emrS Xuda li ser parSn mîratxweran ev e : Kurik du paran û ke^ikjarekê
dibin . Hcke
zaro hemî keçik in ft dido ne , an h.83 zSdetir in , du pa [rSn mîratS di nav wan de tSne belav kirin ; heke keçikek
bi tsn8 ye , nîvS mîratS dibe ; ko zaro an neviySn kesS mirî hene , 3'i dS û bav , her yekS ji miratS şeşyekekS dis tinin ; 18 oger tu zaroySn kesS mirî nî nin , ft ew bi tenS
miratxwerSn mîrathiştî
ne , seyekek i± dS re ft S mayî ii
bavî re yo . Hc-ke xweh û bra , an zirxweh ft zirbraySn hiştemiratî hono , vS gavS dS şeşyekekS distine
. Berî belavkirina mîratê wesiyetdSr divS 36 deynS mîrathiştî
bide ft
wesiyetSn di v;î bîne cih .
Ev emroii Xuda li ser parkirina
mîratS ne ; li gora emrS
XwedS bimeşin ; hon ni zanin di dinya û axiretS de 3'i mi rovSn di xwo , kî ji we re nîzîktir
e ; vî tiştî
Xuda di -

9)

,

zane

11)

.

Hcke tu- zaro nî nin , nîvS mîrata jinkS , ji mSrS wS ro
ye . H.'kc zaroySn wS hene , çaryelca mîratS mSrS wS- dibe .
Berî belavlcirina mîratS , wesiyetdSr divS 38 deynS mîrat hiştî bide ft wesiyetSn wS bîne cih .
i-_oko tu zaro nî nin , çaryeka mîrata mSrî , ji jina wî
re ye , hcke zaro hene heqS jinikê heştekek e . Hoke mîrathiştî nc do ft bav û nc 3'î zaro hiştiyc
, wS gavS xweh ft
bramakSn wî , ji mîrata wî bchrekS distînin
. Heke xwoh an
brayekî v;î hcye şeşyekekS dibo , heke bira an xwehSn wî ,3'i
yekî zSdotir in , seyekckS dibin ft ev di nav xweh ft braySn
wi de tSn bolav kirin .
Berî belavkirina mîratS , wesiyetdSr divS 38 deynS mîrathiştî bide ft wesiyet8n wî bîne cih . Na be ko mirov berî

-

.nirina

12)

xwe

,

15)

15)
17)

,

ji malS

ji s*yekek8

xwc

îxir wosiyotc- bi.kc ft bi mikurhatina
dc-ynSn dercwîn , zc rcrc bigohîno mîrr.txworSn xvio . I_v cmrSn Xuda no , divS mirov erarên Xuda bînc cih . Xuda zana ft dilnerm e .
Bv cînorên ;r_rCn Xuda n.. , ycn ko bindo -. tiy-_. form.'.nSn
Xuda ft pSxemberS wi dikin ; divS bizanin . "Xuda wan digohîno bihuştên tSr ;.-iv ft kanî û ew tS dc her dimînin ft ev ji
,

YSn ko serhişl-iyê

tadakerSn

14)
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ji yc-kî biyanî rc

boii:?. wan sorfiraz-iyeko

13)

-

sînorSn

mesin ft hSja ye ."

li bcr XwedS û pSxemberS di wî dikin
Xuda dibin

,

divS bizanin

,

Xudr wan da -

,

vSje agirS dojehS ft ew tS de her dimînin ft ji bo wan ezabekî dijwar heye .
l'Co yekS i± 3'inSn we zina kir
, banî çar şahid -.11 bikin
,
he'-.e v;an li cer zinakirina wê şehrietî da , jin". x.re li cem (
xwe bigirin
heta riirina wê û bermedin ko ew 3'i malS derke ve \ 'i.n li hSviya reya ko Xuda , dS şanî we bidc , bimînin.
UivS hon , her kesS i± wc- ko zinayS dikin.biSşînin
ft bie,-ibînin . Heke ev; tobedar dibin , Sriî dest ji ezibtndin û
Sşandina wan bikişînin ; Xuda ji tobedaran re tobS dide ,dii'
,:u.i...iiSii mirovan c.ibore , Xuda niyar e .
Xucla di gunehSn gunehkarS !:c ,ji nezaniyS , .cunehekS dike
ft zû iioşman ft tobedar dibe , dibore . Xuda zv.ii'. Û fSris e .
j.ob.". XwedS ne ji bon': wan e ko di gunehkariy. x'.ce cie p8
didin erdS û dest ji guneh m n_ kin û gava !::iri:i dest davSie waii dibSjin : iz ketim bextS rwedS ; ft dîs.-. .:<_ ii bo wan
e ko kafir dibin , k-.fir di;::înin û kafir dimirin ft di' roia
oiştdawiyS de dect bi toban di.kin . iie i± bon wv. ezabekî
dijwar û cegersûz pêk aniye .
G-elî bawermendino ... Di belavkirina mîr-'tekS <.e heke i±.

13)

îiek bft para we , vjS bi zorS me bin û i± xwe re me kin jin,
ev i± we re ne h.lr.l e . Heke wê jinekS zina ne kir , mehra
ko 38 re hate dayîn 36 mestînin ft wS meşidînin ft me rencî nin ft heke ew ji xwe re mSrekî dibijSre
mani î ziwaca w6
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ne bin . Bi -ijinên xwe re nerm bin , qeirS wan bigirin,
zor8 li wan me din , gava hon ji wan dienirin jî , bi
wan re gulçîn bipeyivin . Heke dilS we ji jinSn xwe
sar bftî. û hon Sri.î hejî wan na kin _î sebrS biiine
xwe ft xwe ragirin
, pir
'caran hon i± tiştckî hcz
na kin , 18 di dawiy8 ,.Ie ciibînin ko XwedS bi vî tiştî
xweşiyS digihîne we .
19 - Heke dilS we , ji jina we sar bû ft wc ow bSsûç
ft sebeb bercia û we jineke din anî , ji qelenS jina
xwe a berî tu tiştî^Ji
xwe re bi şftnda me iin vogaraniiin,
heko we jê re qentareke
zSr ria bo iî. ; i± ber ko
ev guneheke eşkere ft kSmasiyokc mezin c .
20 - Çawan dibe ko hon 38 tiştekî
bistiînin
gotina
we ': * bû bû yek ft can û beclena we giha bftn hev .
21 - JinbavSn xwe ji xwe re me kin jin , cv tiştckî kir8t e ft XwelS 38 dienire ; megor wc ow borî
dahatina
emrS QuranS kiri be ; XwedS .":i gunohSn we
5

dibore

.
(

ne

qecliyaye ).

- 77 - d8 , dot , aörîşk , 1net , d<feaf
-A
f braz8 , xwarzS ', dayîn , xweha şîrî ft xweöiya we heram e .
Ji we re mehrkirina zirkeçen
we "' heram e t " .fceke ew
keçik di mala we û di "bin t'erbiya we.de ne ;'taeger.ko hon
22

- Ji

we

re mehrkirina

berî

nîzîkbftria 'jinkS , jinik dimire ait hon
gav8 mehrkirina keça w8 i± we re helal e .

w8

berdidin

.'

; wêT

/

-

Mehrkirina jinên kur , nevî û nevîçirkSn we
wivnnflina,
du xwîşkan di me_irek8 de i± vê re ne faelal e , meger
ko ev tişt be'rî dahatina QuranS çSbûne . XwedS di gunehSn
we , di gonehSn gunehkaran'dibore";
Xwed6 piyar e .
.

__

23 -

Mehrkirina
jin8n xelk8 ji.we rê heraifl e, meger ko
ew di meydana şerî de ketine
destS we ft bftne c4riye__ we .
Dot û jinSn din hemî ji we re , bi emr8 XftedS hatine helal
rin

IhelalS
Ixwe ,

,

da ko hon dest ji zinay8 bikişînih
ft di reya
de , , bi pereySn xwe , 11 gora daxwaza dilê

i± xwe re jin û cSriySn helal werînin .

.Gava hon , 3'i xwe re , jinan datînin ft nîzikî wan dibin
divS vhon mehra wan herwekî hate gotin Û heke hon
dil dikjji hê_^ bêtir 3'î bidine wan . Heke tion bi wan re
li hev t8n û wan 3' 8 parek8 an mehra ko _i we birin
bi temamî vedigerînin
we , standina
w8 i± we re na be tu
guneh . Xwed8 zana ft f .tris e .
e
,.
24 - Heke destS
we teng e û hon ni karin
ji xwe re
jineke
misilman
û aza werînin , bila cSriyeke miBilman
p8da bikin 'û bi destûra xwediyS wS , w8 ji xwe re
bînin ft 11 gora adet ft edalêtS mehra w8' bidin xwediyS w8 .
Xwed8 baweriya we û halS we dizane .
Herwekî hon hemî , aza û cSrî , jji hev û du hatine afirandin,
heye ko hin 3"i we 3"i hin8n din çStir in .
CSriya ko zewiçî divS qedrS hamûs ft şerefa xwe bigire , mirovekî din i± xwe re ne ka dost û yar û zinayS ne ke ...
Ii.Heke c8rî paş «*ziw$c6 van ti$tan
dike , cezayS w6
nîv6 cezayê jinikeke 'aza ye -i'
.

Destftra anina c6riyan herçend jî

.

,

3i mirovanTe hate
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dayîn ko bS jin ni karin bisekinin û 3'i kirina zingyS
ditirsin;
18 her hal ne anîna cSriyan ft sebir
kirin i±
we re
bişSrtir
ft çStir e . XwedS deia'l ftrehîm e .
25 - XwedS dixwaze hikim û emrSn xwe şanî
we bide Û
bigihîne reya ySn berî we ,-reya Ibrahim û Ismaîl a. rast
XwedS rSberiya
we dike
da ko hon xwe i± guneham
.

we
.

.

bidih

paş

.

i± tobekaran re tobS dide , XwedS delal û fSris e .
26 - XwedS dixwaze ko hon tobekar
bibin û ew di gunehSn
we bibore ; xudankijjSb û dîn-nezan dil
dikin we i.i
XwedS

reya rastiyS
derînin
.
27 - Herwekî mirov qels
hatine
afirandin,Xwed8
dixwaze barS mirovan sivik
bike .'
28 - Gelî
bawermendino ! . . . MalS hev û du b8 heq ft b8 r8
me ötînin û me xw*n , meger ev di reya ticaretS
do ft .bi
riza ft qailiya
her du terefan çSbibe . Nefsa xwe me kujin
û bi kuştina mirovSn din canS xwe me din kuştin .
Xwede , bi we re , delal û dilnerm e .
29 - Y8n ko van tiştan
dikin divS bizanin ko em: 8 wan
bavSjin
agirS dojehS ft gihandina wana wS derS i± me .
re ne tu zehmet
30
em

e .

i

-

- Heke hon destSn xwe ji gunehSn mezin dikişînin ,
gunehSn we yen piçftk 3'î ef iw d'ikin ft we digihînin

bihuştS

.

- MinSkariya dewlemendî û siûda xelkS ko,XwedS 'bi wan hinan
ji hinSn din çStir girtiye , dewlemendtir ft bextiyartir
kiriye

31

, ne kin.
berdin .
behirdar
XwedS her
32 - Me
brayanş

ft bizanin
33

Dest

xuttî
ft xweşhaliya mirovan
û jin 3Î ji qenciya xwe
in . LavekarS kerem ft comerdiya XwedS bibin .
tiştî
dizane .
miratxwerSn dS û bav ft mirovSfl di wan ft destşanî we dan , 3'i mîratS parSn wan bidin
3"!

hesûdiya

MSr i± qenciya

xwe

.

ko XwedS her tiştî

- MSr bi tevdîr

,

dibîne û şahidS wan e .
sebr û giraniya xwe û bi dana

- 79 mehr ft nef g qeyê Jinan i± wan zSdctir in û Xwodö
m8r kirine
çavn8r8 jinan . JinSn çak 3! XudayS xwe
tirsiyar
in , qedrS mSrcn xwe digirin
, gava mSrS wan
ne hazir in herwekî
XwedS ev; parastinc
, ew 3Î wiha
, bi
dilpakiy^
nefsa xwe ji gunehan ft malS'mSrS xwo
i± xirabiyS
diparSzin
.
Heke hon i± asSbftna jinSn xwe ditirsin
, şîretan
li
wan bikin û ko wan guh no dan , bi nexeberdanS an bi
nenîzîkbftna wan , wan birencînin ft ko dîsa dest ji sorhişkiyö bernadin wan biSşînin ; lS heke wan dev 3'i serhişkiyS ft serkeşiyS
berdan , di sftçSn wan biborin û bizanin
ko yS mezintir XwedS ye Û XwedS i± zilm ft xedrS hez na ke .
34 - Gelî
bawermendino ! ...
Heke hon dibînin ko jin û m8r bi hev na kin û hon i±
hov bftna wan ditirsin,
i± mala her diwan navbiran
bişînin ba wan da ko ew bi destftr ft kerema XwedS wan li

hev bînin; XwedS bihistiyar
û fSris e .
35 - Ji XudayS xwe re
perestişS
bikin

û tu kesî ma kin hevber

wi .
Golî bawermendin* ! ...
QedrÖ d6 û bavS xwe bi her awayî bigirin
, dilS mirovSn
di xwe ft ft yS sSwiyan xweş bikin , ji parsek , bciongaz
rêwingî û cîranSn xwe ySn dftr ft nîzik re - ew mirovSn
di xwe bin an ne - arîkariyS bikin
, xweşhaliya wan bixwazin ; hevalS hevalS xwe bibin , dilS xadim ft xulaman
me -f şkînînin
, wan me Sşînin û bi wan re comerd bin .
XwedS i± nefsmezinan ft 3'i y8n ko fortS xwe didin hez
ft hempayS

na ke .

.

-T8n ko çavteng ft destgirtî ne ft li xelkê 9 şîreta
çavtengî ft destgirtitiyS
dikin û nîmeta ko XwedS da wan
vedişSrin div6 bizanin ko ji bona kafiran ezabekî dijwar
36

heye .
37 - T8n ko i± mal8 xwe,seba dîtina xelkS
, bi riyakariyS comerdiyS dikin ft baweriya xwe bi XwedS ft bi axi-

,

-

axiretS

na ySnin

80 -j

i± xwe re , şeytan

, wan ,

kiriye

heval , şeytan çi hevalekî
kir8t e .
38 - Ma çi dibft , heka wan baweriya xwe bi Xwed8 ft bi
roja piştdawiyS bianiyana ûji ma!6 ko Xwed8 da wan di reya
Xwed8 da bidaya ? XwedS wan ft veşartiySn dil8 wan nas
.

dike

- XwedS , _i tu kesî re , neheqiyS na ke ft Xwedö qedrS
qenoiyeke piçftk _î digire û ji kerema xwe , i± rwediyS
w8 qen oiy6
re f sewabeke mezin dide .
40 - Roja ko em 8 ,ji her miletekî,li
ser kirinûn
kafiran
şahidekî
bînin Û PSxemberS min em 8 te jî bikin
39

şahidS kirin8n wan
bibe

?

!...

,

gelo

wS

dem8

halS kafiran

w6

çilo

de

- Di

w8 roj8 ^ey8n ko kafir
bftne û li ber PSxomberSn
serhişki
kirine ,w8 bixwazin ko erd , di bin
ling6n wan de biheze ft _i hev bibe û ew bikevin 8 ft tS dc
winda bibin
; ma ew keng8 dikarin
gotin û kirinön xwo
i± Xwed8 veşSrin ! /
42 - Gelî
bawermendino ! . . .Gava hon serxweş in , heta ko
sorxweşiya we ne bore û gotina xwe ni zanin , nîzîkîi nimSjS me bin ; gava hon bi cinobe dibin , beriya ko
dostmSja xwe ya mezin rakin , ranebin nimS.ê .
Heko hon nesax in
, an
r8wingî ne û i± her du rcyan
tiştek derketiye , an hon nîzîki jinan bftne ft ko av bi
dest we na keve , bi axa pak teyemimS bikin , rû ft destSn
xwe p8 bifirikînin
.XwedS karSfl
evdSn xwe sivik dikc û
di gunohSn wan dibore , XwedS piyar e , rehîm û dilovan d .
43 - Ma hon na bînin ft bîrewer na bin ko zanay _n cuhiyan
scba xatir6 çend peran metna TewratS digûhSrînin ft
41

XwedS

dixwazip. we ji reya
44

rastiyS

- XwedS dijminSn xwe nas

ft seimiyaniya Xwed8 besî

we

derînin

dike
ye .

.

;

bizanin ko arîkarî

-

81
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- Ji cuhiyan hin hene ko cihS kilaman diguhSrînin ft
dibSjin : Me bihistiye û me isyan kiriyc ; an cw ji
dil inkar dikin ft bes bi zmane xwe muqir tSn ft emrûn
kitSbS qebûl dikin ft bi ser ve zSde
dikin Û dibÖjin :
" ___. me dibihîsî
, lc em tc na bihîsin
, li
me binSre dako
cm bSjine
te Û gotinSn te sch bikin . Bw bi wnnge
gotinan diiftnker dibin Û honekö xwe bi dinS XwedS
45

dikin

.

Hcke wan bigota

kir,
gotina me bibihis- ûû= û li mc mCze biko , ev di heqS
wan do çötir
dibft , ÎS seba kufr* XwedS _i wan standiye
laneta XwedS li ser wan e , bitenS çendek i± wan ba wermond bftne .
46 - Gclî cuhîno ! . . . Beriya ko em S rûyS we biçilmisînin
:

" Me emron XwcdS bihîst

ft me itaet

f.

wc xira
bikin û laşe we mK_s=_t__r-M. ê__ bidewisînin
mîna mirovon ko di roia şembc- de masivanî kirina b8xine la^eta XwedS,baweriya xwe bi Qurana ko,titSba
wo
TeweatS' tesdiiq
dike bînin ft bizanin ko emr ft fermanSn XwedS tSn cihS xwe .
47 - XwedS di gunehSn mirovSn ko hevbêrS wî tiştekî
dikin
na boro . XwedS di gunehîn xelkS ycn din , ew
gunoh piçûk an m.zin bmn , li gora toqdîr ft daxwaz...
xwo dibore û _i gunehkaran ro cfiw ft toban didc ; 1$ y8
ko ji XwcdS rc tiştekî
dikc hcvbor û hompa , divS bizane
ko wî dcst* xwe xistiye gunohckî giran û pS gunehkar bftye .

ft

halS

ft we

48 - Ma tu cuhî

û filan

na bîni

i± gunoh.ji paqij dikin...ld
gora da.waza

xwc,ovdon

di cozadahS do

XwodS ,

zilmê na ko .
49 - P xemborS min
_

bi alî
nijsa

Xwodê

ve

. .

didin

,

ow xwe

xwc i± gunchan
,

bi

xwc-

nofsa

xwe

ne were yc , XwedS bitcnS , li
paqij

dike .
iiiciut_.kS _î

ji tu kcsî rc bi qasî

li wan binSre , çawan ew dorewan
, ji xwe cv gunehî wan bcsî pcrîş_i-

wan o .
(

ne

qediyaye

, )

