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  بان ومیھره  خشنده خوای به یناو به

 درانردگار بۆ ئیمان روه وتنی په رآه آانی سه هۆآاره
  )١( آانیاندا ر دوژمنه سه به

  

ڕۆژیش بۆ  ی جیھانیان وپاشه وره سوپاس وستایش بۆ خوای گه

باشترین  ری ئازیز، آه مبه ر گیانی پغه سه تیش بۆ حمه خواناسانه، درودو ڕه

ڵ  یت وهاوه ر ئال وبه بۆ سه ئیل وه جوبرهر  بۆ سه ، وه یه ته م ئومه سی ئه آه

  .  تایه تا هه وتوانی هه وشونكه

  ه م آۆمه ڵ ئه گه له  ی دام آه ی ماوه وه م به آه ده  وره شوآری خوای گه

ر  م سه پیرۆزترین شون وجگای ئه  ك له یه م به بگه  برایه  ه نج وآۆمه گه

ق  ندك ئامۆژگاری هه هه  ی  وه ، بۆ ئه یه مه ڕه ی موآه آكه شاری مه  آه  ویه زه

  آاری خر وخواناسیندا، وه آتر بین له نم پیان وهاوآاری یه یه گهوخر ب

وتنی  رآه آانی سه هۆآاره  له  ویش بریتی یه م ئه تكی گرنگیان بۆ باس بكه بابه

و  ی ئه وه ڕوونكردنه ، وهآانیاندا ر دوژمنه سه به ردگار بۆ ئیمانادران روه په

آانیاندا،  یاره ر نه رامبه به هۆی شكستی موسمانان له دبن به شی آه هۆآارانه

ی  وه آۆبونه  مان به یه وه م آۆبونه ست ئه وباده وره  خوای گه  داواآارم له

  مان بكات، وه وه روون و آار وآرده وده ئیسالحی دڵ  خر بگت، وه

آانی تردا،  واوی دینه ر ته سه به  وه رزی بكاته ربخات وبه ی خۆی سه آه دینه

ستانی موسمانان  ده رپرس وآاربه به  ردگاریش آه روه په داواآارم له  وه

ناو پ  تیان بدات له یارمه  ی خۆی،وه آه دینه  نت له یه ئیسالح بكات و تیان بگه

ست  ده آاربه  آانی خوادا، وه نده نو به  ی خۆی له آه ته ریعه شه  حوآم آردن به

موو آاركی  یاندنی هه نجام گه ق بكات بۆ ئه فه ش موه و ووته ولپرسراوی ئه

  پناو چاآسازی آردنی هاوتیان وووتدا،وه خر، وپشتیوانیان بت له

                                                 
ووتارك بوو   ، آهرگیراوه م وه شی پنجه به ) مجموع وفتاوی ومقاالت متنوعة(   له  یامه م په ئه  )١(

     .شی آرد  هآۆچی پشك ٢٩/١١/١٤١٢  بی له ده ی ئه آكه ی مه شخ ابن باز له یانه
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  وه ڕمهپا خودا ده  ، دیسان له وه بكاتهور آۆ ده ڕاوژآاری باش ومصلحیان له

ربخات  ق وڕاستی سه حه ی ووتمان لپرسراوانهست و ده م آاربه به  آه

م لپرسراوانه  ئه  وه. ر شۆڕ بكات  تایش ڕسوا وسه ق و پوچ وبه وناحه

  آه  ردگاریش باشترین زاتكه روه ی خۆی، په آه بانگخوازی دینه  بگت به

  .ین  آانی خۆمانی ل بكه یازهداوای ڕاز ون

  یه م یانه ر ئه سه لپرسراون له  م آه آه ده  م برایانه پاشان زۆر سوپاسی ئه

نابی دآتۆر ڕاشد بن ڕاجح  ڕزم جه برای به  وه مویانه روو هه سه له

تیان بۆ  فورسه  آه  یه م یانه ئه ری به ڕوه ری زانكۆی  ام القری ، وبه به ڕوه به

ت  آه ره به  آه  وره خوای گه  داواآارم له ، وه شتنه ك گه یه م به م بۆ ئهخساند ڕه

آیشمان باشتر بكات،  موالیه رانی هه حاڵ وگوزه  ، وه وه موانه آاری هه  بخاته

و  ق وڕاستین وله حه بانخوازی به  ی آه سانه و آه بمانگت له  وه

  ) .ئامین ( ن،  هخ رده ی خۆی سه آه دینه  شمان بگت آه سانه آه

  آه  وه مه وت شتكتان بۆ ڕاست بكه مه تا من ده ره ڕزم سه برایانی به

ك  یه زانایانم، من ماوه  وره ی آه سته رۆآی ده یاند من سه شخ ڕاشد ڕایگه

  به  یه ته سه و ده تی آردنی ئه رۆآایه سه  بووم، چونكه  یه سته و ده رۆآی ئه سه

و  ندامی ئه نترین پنج ئه مه ته به  آك له ر ساك یه هی ه وره آی ده یه شوه

  . سه و پنج آه آكم له آات منیش یه تی ده رۆآایه یه سه سته ده

آانی  هۆآاره( ڕزتاندا  ڵ به گه یشمان له آه تی آۆڕه ناونیشانی بابه

  وره خوای گه  دا نیه وه گومان له)  ردگار بۆ ئیمانادران روه وتنی په رآه سه

ند  مان آاتیشدا چه هه ، له وتنی ئیمانداران رآه بۆ سه  ند هۆآاركی داناوه چه

  .لیل بوونی ئیمانداران  ر شۆڕی وزه هۆی سه  بنه ده  ن آه هۆآاركیش هه

وڵ وآۆشش  هه  ڕداران له ر گرۆهی باوه سه له  پویسته  وه ر ئه به له

هۆی   بنه ده  ی آه هو هۆآاران ست بگرن به آانیاندا ده م آاره رجه وسه

ر  سه ناو ماڵ وله وت وله مزگه  گشت آات و شونكدا، له وتنیان له رآه سه

ر  سه له  موو حاكدا، جا واجبه هه ی دوژمن وله وه ڕوبونه آاتی ڕوبه ڕگا وله
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رخاتری  به له  ، وه وه وره آانی خوای گه رمانه فه  ند بن به پابه  ئیمانداران آه

زۆر   وام بت، وه رده آانی خوا به نده آانیان بۆ به ئامۆژگاریه  وره خوای گه

ر شۆڕی  بۆ شكست وسه  آیه ره هۆآاری سه  دوور بن تاوان وگوناهـ آه

  .لیلی  وزه

  ستگرتن به ده  می بكات له رخه مته ئیماندار آه  یه هو ش ئه و تاوانانه له

ر ببن،  بت هه ده  آان آه مادی و حسسیه  ، هۆآاره وه وتنه رآه آانی سه هۆآاره

، جا ین خه آانیش پشتگوێ نه دینیه  هۆآاره  ك چۆن پویسته روه هه

ر شۆڕی  لیلی وسه هۆی زه  بته دا ده آه مكه ردوو چه هه  می له رخه مته آه

ا يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنْ تنصرو (: وت ـرم هـف ده  وره ك خوای گه روه موسمانان، هه

كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني ڕتان  باوه  ی آه سانه و آه ی ئه ئه:   واته ] ٧: حممد[   ) اللَّه

ن ، خوای  ری بخه ن وسه و بكه یه په  وره ی خوای گه آه ر ئاینه گه ئه  هناوه

  .آات  زراوتان ده خات و دامه رده سه  ش ئوه وره گه

ڕوونی   واوی ئیماندراران، آه بۆ ته  یه وره بكی گهخطا  پیرۆزه  ته م ئایه ئه

ویش  ن ئه ربخه ی خوا سه آه ر بتو ئیمانداران دینه گه ، ئه وه ته آردوه

  .آانیاندا  ر دوژمنه سه خات به رده وان سه ردا ئه رامبه به له

شون   ش به مه ئه: ن  ربخه سه  وره ك ئیمانداران خوای گه یه چ شوه  به

آانی  قه گشت حه  ستان به ی وهه آه رخستنی ئاینه ی وسه آه ته ریعه شهنی وت آه

هیچ   وره خوای گه  زانین آه ده  وه موومان ئه آاتكدا هه ، له وره خوای گه

پویستیان   میشه آان هه نده به  وه وانه پچه كو به ، به هآانی نی نده به هپویستی ب

يا أَيها الناس أَنتم  ( :رموت  فه ده  وره ای گهك خو روه ، هه یه هه  وره خوای گه به

 يدمالْح نِيالْغ وه اللَّهو اُء إِلَى اللَّهأْ ي) ١٥(الْفُقَرشإِنْ ي  اللَّهو اُء إِلَى اللَّهالْفُقَر متأَن اسا النها أَيي

 يدمالْح نِيالْغ و١٥(ه (شـإِنْ يكُأْ يبلْـذْهبِخ أْتيو ـميـقٍ جـد د)م) ١٦لَى ـَوع كا ذَل

  . ] ١٧-١٥: الفاطر [ ) ١٧(اللَّه بِعزِيزٍ 

تن وپویستتان  سه م ده ژار و آه ووتان ههم هه  ئوه  كینه ی خه ئه:   واته

ند  مه وه زۆر ده  آه  یه و زاته ش ئه وره خوای گه  ، وه یه هه  وره خوای گه  به
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بری  سانكی تر له وآه بات ناو ده له  وت ئوه ر بیه گه ، ئه شایانی سوپاسهو

  .  آاركی زۆر ئاسانه  وره ش بۆ خوای گه مه ئه،  وه آایه  ههنت ده  ئوه

موویان پویستیان  ر هه هه  داوه وپادشا وگه  مرۆڤ و جنۆآه  كی به خه

ر  تن، هه سه م ده ژار وآه دا هه وره ای گهر خو رامبه به ، له یه وره خوای گه به

  .  ی سوپاس گوزاریه شایستهند وبنیاز و مه وه ده  آه  ایهخود

ش  وه ی ئه آه ته ریعه رخستنی شه سه  واته  وره رخستنی خودای گه سه

ك  یت، نه ربخه سه  وره خوای گه  بت آه واو ده ته  و واتایه خۆیدا به خۆی له

ریان  سه بت، ئیمانداران له هه  ئمه  ردگار پویستی به روه په  آه  و مانایه به

  رانی پھاتوه مبه پغه  ن آه ربخه سه  ڕه وحید وبیروباوه و ته ئه  آه  واجبه

پشتیوانی   ستان به ر موسمانان هه گه ، جا ئه زیوه وقورئانی پیرۆزی پ دابه

خواناسان وپیاوچاآان،  وپشتیوانی آردنی  وره رخستنی ئاینی خوای گه وسه

ر  سه خات به ریان ده بت وسه ردگار پشتیوانیان ده روه ش په وآاته ئه  وه ئه

ڕۆژكی پرشنگدار  آات وپاشه آانیاندا وآاریان بۆ ئاسان ده دوژمنه

فَاصبِر إِنَّ :( رموت  هـــف ده  وره ك خوای گه روه ات ههـآ نصیب ده  وچاآیشیان به

بگومان   ر وئارام گربن، چونكهخۆڕاگ:   واته ]٤٩:هود [  )متقنيالْعاقبةَ للْ

  . ر بۆ خواناسانه ڕۆژ هه پاشه

پشتیوانی   دی دت آه به  وه اری، بهئارامگری وخواناسی وپارزآ

آانی ودوور  رمانه یاندنی فه نجام گه ئه ستیت به ی خوا بیت وهه آه ئاینه

ئامۆژگاری خر  له  مان آاتیشدا هه آانی، له آراوه غه ده رز وقه په  له  وه ویته بكه

آاتی خۆشی وناخۆشی وآاتی تكۆشان  نھنی وئاشكرا له  وام بیت به رده به

بیر  ستت له ردگاری باده وه ره موو آاتكدا په هه آوورتی له وجھاد آردن، به

  .یدا بیت  آه ت آردنی ئاینه واز وخزمه بیری بانگه له  میشه ههبت و

نانی  دانه له  وه آاته ئاگادارمان ده  وره خوای گه  آاتكیش آه  وه

پشت به   میشه بت هه موسمان ده  لمت آه سه ده  وه ڕ ئه ڕاوژآاركی بباوه

م  هــل  وره وای گهــیاندا، خ آه آاروباری ئاینه تی له تایبه ستن به ڕداران ببه باوه
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يها الَّذين َآمنوا لَا تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا يا أَ(  :رموت  فه ده  وه یه باره

َآيات إِنْ ودوا ما عنِتم قَد بدت الْبغضاُء من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْ

،  ڕتان هناوه ی باوه وانه ی ئه ئه:   واته ] ١١٨: ال عمران [  )١١٨(كُنتم تعقلُونَ 

درآنن،  ن ونھنی خۆتانیان ال مه آه مه  خۆتان متمانه له  سانكی تر جگه آه به

و گیروگرفت وناخۆشی  نگانه دروستكردنی ته ن له آۆڵ ناده  وان ئه  چونكه

  ئاشكرا ڕق وآینه ببن، به  دووچاری ئازارو آشه  یه وه بۆتان،ئاواتیان ئه

  تره وره زۆر گه  وه ته یاندا شاردویانه سینه ی له وه ، ئه م ودویاندا دیاره ده له

تا ( مان بۆ دیاری آردوون  گه وبه  نیشانه  ن، بگومان ئمه خه ریده ی ده وه له

  .آار   نه ق وژیریتان بخه ر عه گه ئه)  وه نه دوژمن جودا بكه  دۆست له

وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ : (رموت  فه ها ده هرو هه

ر خۆڕاگر وئارامگر وخواناس  گه ئه:   واته ] ١٢٠: ال عمران [ )  محيطٌ

نت،  یه ڕان هیچ زیانكتان پ ناگه وه فوف وپیالنی بباوه وپارزآاربن، ئه

  .ن یكه ده  هوان ی ئه وه ارو آردهو آ به  ش ئاگادار وزانایه وره بگومان خوای گه

،  وه ته ی ڕونكردوه وه ردگارمان ئه روه دا په پیرۆزه  ته م ئایه آۆتای ئه له

ك  یه هچ شوه به  خۆڕاگر وخواناس بن بگومان بن آه ر ئیمانادران گه ئه

  .نن یه پ بگه آانیان ناتوانن زیانیان دوژمنه

ستمان  ردگاری باده روه تكی تردا په ئایه  له  مان شوه هه ر به هه

  ] ١٨٦: ال عمران [  )١٨٦(وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ : (رموت  فه ده

و  هڕاستی ئ خواترس وپارزآاربن به گر وخۆڕاگر ولهر ئارام گه ئه:  واته

  .  آانه داره پایه  وه ند وآرده سه په  آاره له  وسته هه

          ) إِنه من يتقِ ويصبِر فَإِنَّ اللَّه لَا يضيع أَجر الْمحِسنِني( :رموت فه ها ده روه هه

گوناهـ وخۆگر بیت   ی خۆ پارز بت له وه بگومان ئه:   واته]  ٩٠: یوسف[ 

  وه ئه)   وه آاته رووی ل ده ده  وره ، خوای گه وه آانه ر پشھاته امبهر به له( 

  .نادات   زایه خوازان به آاران وچاآه ڕاستی خوا پاداشتی چاآه به

   ] ٤٦: االنفال [ ) واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين(: تكی تردا هاتوه ئاته  ها له وهر هه
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ڵ  گه له  وره ڕاستی خوای گه به  ربن چونكهئارامگر وخۆڕاگ:  واته

  .  ئارامگراندایه

ه علیه لصلی ال( ر  مبه پغه  آه  وه شه ت وئامۆژگاریه صیه و وه تای ئه ره سه له

خۆی  له  وره خوای گه( آات   باسی ده بدوی آوڕی عه ی عه ئاراسته) وسلم 

احفظ الله تجده احفظ الله یحفظك، : " رموت  فه ده) وباوآی خۆش بت 

  ردگار بپارزه روه آانی په ت وئاین وسنوره ریعه شه:   واته..." تجاهك 

تی  ، یارمه ارزهبپی  آه وڕبازه  رنامه پارزت، خوا وبه خوایش تۆ ده

  ) .بت  وپشتیوانی خوایش بۆ تۆ ده

بت  ی هه ی خوا بپارزت وئیستقامه آه رنامه ت وبه ریعه س شه رآه هه

ق وڕاستی بكات، وڕبازی  هه سانی تریش به ری وئامۆژگاری آه سه له

خات  رده و سه ردگاریش ئه روه ردا په رامبه به ربخات، له رستی سه آتاپه یه

یانپارزت، خوای  زانیش ده فوفی ناحه  بت، و له ك وپشتیوانی ده وآۆمه

:   واته]  ٤٧: الروم [  ) )٤٧(الْمؤمنِني وكَانَ حقًّا علَينا نصر  ( :رموت  فه ش ده وره گه

رشانی خۆمان زانی  رآی سه ئه  رخستن وپشتیوانی ئیمانداران به سه

  .خشین  وتنمان پ به رآه وسه

ر  سه له  یه یان هه ستاون وئیستقامه ڕاوه  ن آه سانه و آه ئیماندران ئه

  له  وه ونه آه ن ودوورده آه آانی ئیسالم ده مافه ی خودا وپارزگاری له آه ئاینه

  .ردگار  روه آانی په آراوه غه ده قه

أَلَا إِنَّ أَولياَء اللَّه لَا خوف علَيهِم : ( رموت  فه ده  وره تكی تردا خوای گه ئایه له

:   واته]  ٦٢،٦٣: يونس [  )٦٣(الَّذين َآمنوا وكَانوا يتقُونَ ) ٦٢(ولَا هم يحزنونَ 

ترس  بان نه ویستانی خوای میھره آاران وخۆشه ڕاستی چاآه به ئاگاداربن آه

  ژاره م وپه خه  نه) ڕۆژی دوایدا  رگ وله مه  ره سه له(  آات وبیم ڕوویان ت ده

ی  موژده  وه ڕوو خۆشیه آان به كو فریشته به( گرت  نگی دایان ده ودته

  ن آه سانه و آه ئه  رانه وه خته و به ئه)  ٦٣(ن  ده رفرازی وخۆشنودیان ده سه
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ردگاریان وخۆشیان  روه په  به  زراو وپ سۆزیان هناوه تین ودامه ڕی به باوه

  .  وره شم وقینی خوای گه خه  پارزن له ده

ویستی خودان،  خۆشه  ن آه خواترس وپارزآارانه و له ئیمانداران ئه

وان  ش ئه وره ردگارن، خوای گه روه ی په آه پشتیوانی ئاینه  ن آه وانه ئه

واوی فو ف وپیالنی دوژمنان،  ته خات وله ریان ده پارزت و سه ده

ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ : (آات،  ر ده ڕۆژیشیان بۆ مسۆگه نجام وپاشه ره وسه

 لَقَوِي اللَّه زِيزي الْ) ٤٠(عف ماهكَّنإِنْ م ينالَّذ وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوَآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامأَر

  وره ڕاستی خوای گه به:  واته ]٤٠،٤١:احلج[)٤١(ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ 

ن، بگومان خوای  خه رده و سه ی ئه آه ئاینه  خات آه رده سه  سانه و آه ئه

آردن دارمان  جگیر وپایه ر گه ئه ی وانه ئه)٤٠(تهس ده اهز وب زۆر به  وره گه

آاتی ماڵ وسامانیان  ن و زه ده نجام ده آانیان ئه ، نوژهوی ر زه سه له

،  خراپه  ن له آه رگریش ده وبه  چاآه ن به آه رمان ده ن وفه آه رده ده ده

  .) ٤١(  وه ڕته هگ بۆالی خوا ده ر موو آاركیش هه نجامی هه ره سه

ی بۆ  سانه و آه ردگار سیفاتی ئه روه دا په وه ره ی سه پیرۆزه  ته و ئایه له

دار آردنیان  پایه  بریتی بوو له  ن آه خه رده ی سه آه ڕبازه  باسكردین آه

  چاآه رمان آردن به فه ،آاتی ماڵ وسامانیان جھنانی نوژ وزه ر به رامبه به له

های  وشتی جوان وبه ڕه  مانه موو ئه ، بگومان هه خراپه هآردن ل غه ده وقه

  ببن به  آهدات  یان ده و ڕزو وپله ئه  وره خوای گه  ن آه سانه و آه رزی ئه به

  .ری ئاینی خوا رخه سه

ڕاستی  دڵ وبه بهرستن و آتاپه یه  ن آه و ئیماندارانه ئه  قینه ئیمانداری ڕاسته

آخواناسی  یه  ندن به شدا پابه وه ڵ ئه گه ، له ان هناوهردگاری روه په  ئیمانیان به

و  موو ئه مان آاتیشدا هه هه ، وله وه وره رستی وئیخالصی خوای گه آتاپه ویه

ڕاستی   ڕداران به باوه  به  ی داویانه آه ره مبه خۆی و پغه  شی آه وانه هه

جھنانی  به  ستن به ده هه  ك، وه  یه ڕاوآیه  ب هیچ دوو دی و ده زانن به ده

شدا  وه ڵ ئه گه ، له رمانی پ آردوه فه  ی آه یه و شوه آانی خوا به رمانه فه
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ردگار، تا بشتوانن نزیك  روه آانی په آراوه غه ده قه  بن له رز ده په  دووره

ست،  ی باده وره ندی خوای گه زامه ر ڕه به نھا له ویش ته ئه  وه ونه رام ناآه حه

و  نن، ئه قینه ئیمانداری ڕاسته  وانه خ، ئائه ختی دۆزه سزای سه اراستن لهوخۆپ

تی  سوره خواناس وپارزآار ناوی بردون، له  به  وره خوای گه  ن آه سانه آه

رهم لَا وما كَانوا أَولياَءه إِنْ أَولياؤه إِلَّا الْمتقُونَ ولَكن أَكْثَ : (رموت  فه ك ده نفالدا وه ئه

پشتیوانی   نین آه  وه ی ئه شایسته  ڕانه و بباوه ئه ] ٣٤: االنفال [  )٣٤(يعلَمونَ 

  ن آه سانه و آه ئه  وره كو پشتیوانی ئاینی خوای گه به ، بن وره ئاینی خوای گه

  .ب ئاگان   و ڕاستیه شیان له م زۆر به خواناس وپارزآارن، به

سفی  وه هنت له آار ده آی جودا به یه واژه سته وده  رهر جا ردگار هه روه په

:  یه وه ویش ئه ھا شتك ئهـــن ۆ تهـــب  وه ڕته گه مویشی ده هــــر ه ئیمانداراندا، هه

  ك له ریه ر ئارمگر بیت وخواناس وپارزآاربیت، هه گه ئه )وإِنْ تصبِروا وتتقُوا  (

،  خراپه آردن له غه ده قهو  چاآه ان آردن بهرم آات دان وفه نوژآردن وزه

صلی الله علیه ( ر مبه وپغهوره  خوای گه  ی آه و شتانه موو ئه هه  وبگره

ویش  ما پدا ئه ی ئاماژه و چمكه نو ئه  چنه رمانی پكردون ده فه  )وسلم

ی رست آتاپه كو یه به  نده وه ر ئه ك هه ، نه مكی ئارامگرتن و پارزآاریه چه

ی  نه واه یبی وهه غه  و آاره ڕاست دانانی ئه ران وبه مبه پغه  ڕ به وئیمان باوه

دا جگایان  مكه و چه نو ئه  موویان له ر هه دگار باسی آردون هه وره ره په  آه

  .وه  بته ده

   .) م ويثَبت أَقْدامكُميا أَيها الَّذين َآمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُ ( :تی ها ئایه روه هه

ن  ربخه سه  وره آی خوای گه ر ئاین و ربازه گه ڕداران ئه ی باوه ئه:   واته

  .ویدا زه  آات له خات وجگیریشتان ده رده سه  ردگاریش ئوه روه وا په ئه

  خراپه آردنك له غه ده وقه  چاآه رمان آردنك به گشت فه  پیرۆزه  ته م ئایه ئه

آانی  رمانه فه  ی آه آه و ئاینه وره رخستنی خوای گه سه  یه وه ، ئائه وه گرته ده

  . وه ویته آانیشی دووربكه آراوه غه ده قه یت وله ج بكه ج به
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باسمان آرد،   آه  تبگه  و مانایانه ویستم چاك له ڕز وخۆشه جا برای به

آو  ، تاوه وره وانی خوای گهپشتی  آو ببیته ج آردنی تاوه ج به به  بسه هه  وه

  وره خوای گه  یت آه ر بكه ران بۆخۆت مسۆگه ڕۆژكی ڕوون وخۆشگوزه پاشه

  آانی آه پشتیوانه  به  نی داوه به  وره ئیمانداران، خوای گه  به  نی پ داوه به

ر  سه رانیشیان بۆ دابین بكات و له ڕۆژكی خۆشگوزه ریان بخات وپاشه سه

ئاسایش   ڕاوآشیان بۆ بگۆڕت به ، وترس ودهیان بكاتویش جگیر زه

، وخۆڕاگریان  وه آانیانه دی دوژمنه  ی ترسیان بخاته وه ویش به وهمنی، ئه

ویشدا تبكۆشن، وگیان  پناوی ئه ی وله آه ئاینه ت آردن به ر خزمه سه بكات له

ڕۆژدا لیان  پاشه ی له وه ئومدی ئه ویش به ن، ئه خت بكه ومای خۆشیان به

إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم : (رموت  فه ده  وره ك خوای گه خۆش ببت، وه

ماڵ   وره بگومان خوای گه:   اتهو]  ١١١: التوبة ) [ وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ 

   .شت  هه به  ر به رامبه به  ئیمانداران آیوه  رت وسامان وگیانی له روه وسه

بینین  ین ده مژوی ئیسالم بده  رنجكیش له ووردی سه  ر به گه ئه  وه

وا  ریان آردبت ئه مبه آانی خوا وپغه رمانه رپچی فه رآات ئیمانداران سه هه

ی  وه ویش به ئه  وه ته ر زوو خرا ئاگاداری آردونه هه  رهو خوای گه

نگی ئوحود  جه  ی ڕویدا له وه ك ئه روه آانیان، هه یاره نه  به  وتنی داوه رآه سه

شكنن و  ری خوا ده مبه ی پغه آه رمانه آان فه ڕزه به  ه بینین آات هاوه دا، ده

ر بینیتان  گه رمانی پكردبوون ئه تر فهپش  آه  وه خواره  دنه  و آوه ر ئه سه له

،  آه و آوه ر ئه سه له  وه خواره  نه یه نه  خوات ئوه ده  آانی ئمه الشه  بانده

بیر  ریان له مبه ی پغه آه رمانه بوون فه  آه ر آوه سه ی له نه و هاوه م ئه به

  چینه ووتیان با نه  نه و هاوه ندك له هه  ، بگره وه خواره  وهاتنه  وه چویه

یان ووتیان نابینن  چی زۆربه ین، آه آه وشونی خۆمان چۆڵ نه  وه خواره

بوو  وه وه؟ ئه بمنینه  بۆ لره  كرد، ئیتر ئمه آانمان شكان وپشتیان هه دوژمنه

ر  به ش له وره دا، خوای گه ریان شكاند وگویان پنه مبه ی پغه آه رمانه فه

آانی دواتریش، بت  وه فری موسمانان بكات بۆ نه ك یه ی وانه وه ئه
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بوو آاتی بینیان  وه ر ئیمانداراندا، ئه سه ی زاڵ آرد به آكه آانی مه رسته په

وان  ئه ك له آانی خۆیان چۆڵ آرد آۆمه آان شونه ترهاوشه

رست  ش بت په و ساته تا ئه  هآ) لید  خالیدی آوڕی وه( تی  رآردایه سه به

آاندا وپشتیان گرت  ر ترهاوژه سه دایان به  وه پشته  له  وه ڕانه ، گهبوو

ر بت  به به  وه رگریان آرده سوپای موسمانان وجاركی تر گیانی به له

پش  له  وه ردووالیانه هه و به  وه ڕانه ھاتبوون گه شی هه وانه آاندا، ئه رسته په

وشكاندنیان آان  ڕزه به  ه هاوهر و  مبه ر پغه سه  وه هرشیان آرده  وه وپاشه

حمی خودا  ر ڕه گه ن ئه هید بكه ری خواش شه مبه پغه  و زۆر نزیك بوو آه

هید آرد  نیان شه ناودارانی هاوه  فتا له كو حه به  نده وه ر ئه ك هه نه ، بوایه نه

و  ئهنجامی  ئه ش له مه موو ئه هه وو،ر ب مبه ی مامی پغه مزه یاندا حهنوان  له

( ری خوا  مبه ی پغه آه رمانه فه دا به گویان نه  ه و آۆمه ئه  بوو آه  رپچیه سه

تی ئیسالمی فری  موو ئومه ش هه وره خوای گه) صلی اله علیه وسلم 

 ره مبه آانی خوا و پغه رمانه شكاندنی فه ویش نه آرد، ئه  وره آی زۆر گه یه وانه

  وه خواره  ی نارده م ئاته ئه  وره گه خوای  م ڕووداوه پاش ئه ، له  : ) لَقَدو

متيصعرِ وي الْأَمف متعازنتو ملْتى إِذَا فَشتح بِإِذْنِه مهونسحإِذْ ت هدعو اللَّه قَكُمدا  صم دعب نم

ما وينالد رِيدي نم كُمنونَ مبحا تم اكُمأَر لَقَدو كُميلتبيل مهنع فَكُمرص ةَ ثُمرالَْآخ رِيدي نم كُمن

 نِنيمؤلَى الْملٍ عذُو فَض اللَّهو كُمنفَا عند :   واته]  ١٥٢: ال عمران [  )١٥٢(عسو

نگی  هتای ج ره سه له( ر سه ڕاستی برده به  نی خۆی بۆ ئوه بت، خوا به

گیر هناو وتكتان  به) دوژمنانتان ( و تی ئه ت ویارمه مۆه ر به دا هه)ئوحود 

ر  سه تان له آشه  ساردیی ڕووی تكردن بوو به  ی آه و آاته تا ئه شكاندن، هه

) صلی الله علیه وسلم ( ر  مبه رمانی پغه فه له( ندك شتو یاخی بوون  هه

زتان  حه  ندك شتی نیشاندان آه ی هه وه ی ئهدوا) رتان چۆكرد نگه سه

ستی  ودوا ده وه ، له سته به تی مه تا قیامه وت وهه تا دنیای ده آرد، هه لده

ڕاستی خوا  ، سوند بت، به وه تا تاقیتان بكاته) دوژمنان  له( ی آۆتاآرد ئوه

  .ران بۆ ئیماندا  یه زڵ وڕزی هه چاوپۆشی لكردن ولتان خۆشبوو وخوا فه
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و  هۆی ئه بوون به  ته تی وموصیبه حه و ناڕه تووشی ئه  یه وه ست ئه به مه

و  چاآی پارزگاریان له زۆر به  بوایه ئه  وستیان، آه هه  وته ی آه م وآورتیه آه

ڵ  گه ی خۆشیان له وه آانی پشه سنووره  آو بیانتوانیایه تاوه  بكردایه  رمانه فه

  آه گرنب  رانه هب له و آون وآه موو ئه ی هه وه بۆ ئه آانیاندا بپارزن دوژمنه

وت  رآه سهریان پببات و فه و زه  وه ژووره  ی بته وه وت لیه یه دوژمن ئه

یی  آپارچه هۆی یه بت به ئه  الوازانه  و خاه داخستنی ئه  ریاندا، چونكه سه به

  رانه گه و ئه دان به ێ نهگو  وه شه وانه پچه  آگرتووی ڕیزی ئیمانداران، به ویه

) ئوحود ( نگی  جه ی ڕوویدا له وه ك ئه و وه  وه وته آه زنی لده ڕووداوی دته

  ك له یه سته رمانی ده ك و نافه ی آۆمه ه ین هه رنج بده ر سه دا ، خۆ گه

ریشیان  مبه پغه  ی آه و سوپایه واوی ئه هۆی شكستی ته ن بوو به هاوه

نو  ك له ی آۆمه ه هههۆی گوناهـ و شت به ده  واته آه، نودا بوو له

تووشی   آردوه رمانی خوایان نه نافه  كی زۆر باشیش آه ئیمانداراندا، آۆمه

  .  وه آیانه موو الیه هه به  وه ببنه  وره سزای خوای گه

ن  رمان بكه فه  تی ئیسالم آه ر ئومه سه له  واجبه  یه وه ش ئه مه ست له به مه

خوازی  ر چاآه سه ن له آتر بكه وهاوآاری یه  خراپه  ن له بكه  غه ده وقه  چاآه به

  له  وه آه موو الیه هه به  آه  یه وه دا ئه مه وپارزآاری وخواناسین، ڕاستگۆیش له

ریشی ئامۆژگاری و  سه وت وله دیار بكه لدا به گوند وشار ناو هۆز وگه

آتر  ری و هاوآاری یه سه ق وئارامگرتن له هه  ن به آتر بكه تی خری یه صیه وه

رفرازی دین  هۆی سه  بته و ده پی خۆشه  وره خوای گه  ی آه و آاره ن له بكه

تی وسزای  هامه نه تووش بوونیان به  آو پارزراوبن له ودونیایان، تاوه

ی  ه و آۆمه صفی ئه وه ش له وره ، خوای گه وه وره ن خوای گه الیه ڵ له آۆمه به

والْعصرِ : (رموت  فه ق و خۆڕاگرتن ده ر هه سه ن له آه آتر ده ئامۆژگاری یه  آه

إِلَّا الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ ) ١(

مان، سوند بت  آات و زه  ند بت بهسو:   واته ] ١،٣: العصر [   )٣(بِالصبرِ 
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) ٢(  ندیدایه تمه ساره ندی وخه رمه ره زه میزاد له ڕاستی ئاده به) ١(سر آاتی عه به

  نجامداوه یان ئه ی چاآه وه وآارو آرده   ڕیان هناوه باوه  ی آه وانه له  بیجگه

ندی  پابه( ن ق ب ندی هه پابــــه  میشه هه  آه  آتریشیان آردووه وئامۆژگاری یه

وام ئامۆژگاری  رده به  وه ر ئه به له)   یه خۆگری هه قیش پویستی به هه

 ) .٣(گریش بن ــۆگرو ئارمـــوام خ رده و به هـــمیش تا هه  ان آردووهـآتری یه

وتووی  رآه وسه  یان آردووه وره ندن وقازانج گه سودمه  وانه ئائه

  ته م چوار سیفه نی ئه بت خاوه دار دهمرۆڤی ئیمان  واته یین، جا آه میشه هه

،   قینه ڕی ڕاسته باوه( : وانیش  ، ئه وه بت وخۆیانی پ بازنته  جوانه

تكردنی  صیه ق ، وه ر هه سه آتر آردن له ، ئامۆژگاری یه ی چاآه وه آاروآرده

  . ) مووآاتكی تردا آاتی تكۆشان وهه ر ئارامگری له سه آتریش له یه

  تی بكات له المه ری بخات وسه سه  وره وت خوای گه یه س ده رآه هه

خوا بترست و  ت خر بت، با له وت عاقبه یه یان ده یدا، وه آه ڕه باوه

  له  وه وته ردگاری، ودوور بكه روه ی په ر گوایه سه وخۆڕاگریش بت له

  وه ئائه ك بوو، ر جگایه ر آوێ و هه هه آانی خوا له آراوه غه ده قه  سنووره

هۆی   بته وده  یه وره نی خوای گه دی به وتن وهاتنه رآه هۆآاری سه

خوا   بت له ڕدار ده باوه  وه ر ئه به تدا، له دونیاو قیامه  ڕزگاربونیشی له

ناو  بازاڕ وناو ئۆتۆمبیل یان له  مای خۆی بت یان له ر له گه بترست جا ئه

آوورتی   وت وآاتی تكۆشان بوو، به زگهم  ر، یان له فه نده مه وشه  فۆآه

  میشه هه  بیر بت آه خوا بترست وخودای له له  ك بوو پویسته ر جگایه هه له

  .آانی  وه آار وآرده به  تی و ئاگاداره چاوی لیه

ر  هه ن یان له وه ماه له آاتك آه تان له ش ئافره مان شوه هه ر به هه

  ئاگایه ردگاریان به روه په  چت آه بیر نه یان له وه بت ئه آی تربوون ده جگایه

  ر بۆیه آیش لیان غاف نابت، هه یه ی چرآه ندازه ئه یان وبه وه آاروآرده له

ر  ن بۆسه وڵ بده ی توانای خۆیان هه ندازه ئه وانیش به ر ئه سه له  پویسته
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فَاتقُوا اللَّه ما ( :رموت  فه ده  وره ك خوای گه خستنی ئاینی پیرۆزی ئیسالم وه

 متطَعتزگار بن به  له:   واته]  ١٦: التغابن ) [ اسی  ندازه ئه  خوا بترسن و پار

  .توانای خۆتان 

  وه آوڕ وآچه  به  وه نج و پیره گه  به  وه پیاو ژنه  س به موو آه هه  واته آه

پی توانای  بهس  رآه رخستنی ئیسالمدابن هه وی سه هه له  میشه بت هه ده

پیداونن جا چ توانای هز بت یان   وره خوای گه ی آه و توانایه خۆی، ئه

ر بواركی تر بت،  دین، یان هه  ك بت له یاندنی خه توانای زانست و تگه

) [  لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها: (رموت  فه آی تردا ده جگایه  له  وه خوای گه

پی  ر به گه س مه ر آه سه  رك ناخاته ئه  وره خوای گه:   واته]  ٢٨٦:   هالبقر

  .بت  توانای خۆی نه

: "(( رموت  فه آیدا ده یه رمووده فه له) صلی الله علیه وسلم ( ریش  مبه پغه

ما نھیتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه مااستطعتم، فانما اهلك من 

ی  وه ئه: واتة  )٢())ائلھم واختالفھم علی انبیائھم آان قبلكم بكثرة مس

رمانم پ آردوون  شی فه وه ، ئه وه ونه لتان لی دوور بكه  م آردووه غه ده قه

ی  تانی پش ئوه ئومه  ی آه وه ئه  پی تواناتان، چونكه  ن به جی بكه ج به

ڵ  هگ ڵ ناآۆآی بوونیان له گه ناوبرد زۆر پرسیارآردن بوو، له له

  .آانیان  ره مبه پغه

ی  آه گه پناو چاآسازی آۆمه  آار له  هوی خۆی بخات بت هه ت ده ئافره

ڵ  گه له  رمانیان پكردوه فهی  آه ره مبه وپغه   وره خوای گه  ی آه یه و شوه به

ی  سانه و آه واوی ئه ڵ ته گه له  آانیدا، بگره ڵ منداه گه ها له روه یدا هه آه پیاوه

ند بت بۆ  ی سوودمه وه وام بت له رده ، به وه ماه ژین له یدا ده گه له  آه

                                                 

   متفق علیه   )٢(
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ر  سه ق وڕاستی وئارامگرتن له ر هه سه آانی خوا، ئامۆژگاریان بكات له نده به

یتان  آانی شه فوفهڵ  گه له  وه ڕوبونه ردگار وڕووبه روه تی په ندایه به

یان ل بكات  غه ده وقه  چاآه ان پ بكات بهرمانی ك فه یه شوه آانی، به وهانگاوه

ندی  زامه ستی پی ڕه به نھا مه نھا وته ش ته مه لی،ئه  وه وتنه ودوورآه  خراپه له

  .رآردن ت وناوبانگ ده ك ناو شۆره خوا بت نه

بۆ   وه وره ن خوای گه الیه وتن له رآه هۆآاری هاتنی سه  یه مه بگومان ئائه

ترین  وره ش گه مه ك، ئه یه موو خراپه هه ری لكردنیان لهرگ آانی وبه نده به

  وره و ڕزگاربونیش له تی خوای گه شت به یارمه هه به  بۆ چوونه  هۆآاره

  و هۆآارانه ر ئه سه داآۆآی آردن له  زۆر پویسته  بۆیهر  خ، هه ئاگری دۆزه

فرین  یتانی نه شه ی وه ڕدارا بت بۆ ئه یاد وبیری باوه له  میشه ك هه یه شوه به

تی  ندایه به  له  بریتی یه  آی خۆیان آه ره ستی سه به مه آات له هنلكراو غافیان 

خوا  له  جگه  ی آه و شتانه موو ئه هه له  وه وتنه دوورآهو  وره ڕاستی خوای گه به

  .رسترن  په ده

ڕان گوناهـ وتاوان هۆآاری شكست ودۆ  ین آه بكه ش  وه ئاماژه به  پویسته

هۆی  ك باسمان آرد چۆن به روه ، هه وپاشچوونی موسمانانه وپاشه

دا شكان، ) ئوحود ( نگی  جه ، ئیمانداران له وه آانه رپچی تیرهاوشه سه

آی نوشوستن وزاڵ بوونی  ره گوناهـ و تاوان هۆآاری سه  یه مان شوه هه به

تی  هامه زۆر نهكی  آۆمه  مكدا،وه رده رخ وسه موو چه هه له  دوژمنانه

ش گوناهـ وتاوان  مانه موو ئه ڕای هه ره ڵ خۆیدا، سه گه آاریش دنت له وخراپه

سی گوناهبار،  قی والواز بوونی نووری ئیمان الی آه هۆی دڵ ڕه بت به ده

رِ اللَّه وما أَلَم يأْن للَّذين َآمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْ: (رموت  فه ده  وره ك خوای گه وه

قُلُوب تفَقَس دالْأَم هِملَيلُ فَطَالَ عقَب نم ابتوا الْكأُوت ينوا كَالَّذكُونلَا يو قالْح نلَ مزن ريكَثو مه

بۆ   هاتووه نه  وه ئایا ئیتر آاتی ئه:   واته ] ١٦: احلديد [  )١٦(منهم فَاسقُونَ 

چ وڕوناك  نووری ئیمان ملكه  آانیان به ، ده ڕیان هناوه باوه  ی آه وانه ئه
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و  وئهوامی خوا  رده هۆی یادی به ، ترسی خوای تدا بونن به وه ته بووه

آتبی ئاسمانییان بۆ   بن آه نه  سانه و آه ك ئه ، وه آراوه  وانه ڕه  ی آه قورئانه

ق  ژ، دیان ڕهی دوور ودرآ یه ڕبوونی ماوه م دوای تپه آرا، به وانه ڕه

  .رچوون  بار ده ش وناله رآه شیان یاخی وسه ش بوو، زۆربه وڕه

نت  یه گه گا ده گشت آۆمه وت، زیان به رآه ر تاوان وگوناهـ ده گه جا ئه

و  آردنی ئه غه ده قه  سان به نه هه  گایه و آۆمه آانی تری ئه ر هاتوو تاآه گه ئه

  .تاوان وگوناهانه 

وام بن  رده به  آه  وه وره ن خوای گه الیه رمان پكراون له داران فهئیمان

قوا وخواناسین  رته سه له  یان وئیستقامه آه ڕه ر باوه سه بت له یان هه وئیستقامه

آردن  ر چاآه سه ها خۆڕاگربن له روه هه  ، وه پناو خوادا وتكۆشان له

ڕ بوون  ڵ باوه گه بن، له دونیایهو  آی ئه رآویه هه خوازی له وپارزآاری وچاآه

ر  سه آات به خات و زایان ده ریان ده سه  وره خوای گه  ی آه وه به

ئاسایش   گۆڕت به آیشیان بۆ ده ڕاوآیه موو ترس وده آانیاندا، وهه دوژمنه

ت  رآاتك موصیبه ش بزانن هه وه بت ئه ئه  رانی ان شاووالله، وه خۆشگوزهو

ك خوای  وه  یه وه خۆیانه له  آه میه رخه مته آه  وه تووشھات ئه آیان تیه حه وناڕه

 )٣٠(وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثريٍ  : ( رموت  فه ده  وره گه

  وه ر هاتبت، ئه سه آتان به تیه هامه و نه ر به هه:  واته ] ٣٠: الشورى [ 

م  به( تانكرد زووی خۆتان ده ئاره به  آه  یه وانه و آارو آرده نجامی ئه ره ده

  .بت  آانتان خۆش ده ه ی گوناهـ وهه زۆربه  له)   بانه آی میھره خوایه  نده وه ئه

  ، چونكه فرین لكراوه یتانی نه ترین دوژمنی مرۆڤیش شه وره بگومان گه

میندا بت بۆ  آه  م له رده و هه  میشه هه  آه  نی داوه به  یتانه و شه ئه

ردانی  رگه ڕگای ڕاست الیان بدات و تووشی سه ی له وه ڕداران بۆ ئه باوه

آانی  وه نه  له  وه ی خۆی بسنته تۆه  وه و ڕگایه آو له وتاوانیان بكات، تاوه
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ان یت آانی شه نگاوه نگاری فوف وهه ره ی به وه بۆ ئه  م، جا پویسته ئاده

مان  هه قوا، له آی ئیمان وخواناسین وته چه ین به ك بكه خۆمان پچه  وه ببینه

  آات آه دهڕدار وال باوه  وه هۆیانه به  آانی بین چونكه سه سوه آاتدا ئاگاداری وه

زۆر   ڕدار پویسته ش باوه مه مۆآی وترس بكات، بۆ ئه خه  ست به هه

آانی  نگاوه هه به  شی آه وانه ارو آردهو آ یتان وله شه خوا له نابگرت به په

  .نرن  یتان داده شه

آین بۆ  ره وپارزآاری یادی خواآردن هۆآاری سه خواناسینقوا و ته

: رموت فه ده  وره ك خوای گــــه ئیمــانداران وه رووی خری له ی ده وه آردنـــه

:  واته  ]٢،٣: الطالق ) [ زقْه من حيثُ لَا يحتِسب وير) ٢(ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا ( 

رووی خری ل  خوا ده  وه خوا بترست وپارزآار بت، ئه ی له وه جا ئه

خۆیشی حسابی بۆ   خشت آه به ڕزق وڕۆزی پ ده  وه آه جگایه وله  وه آاته ده

  .آردبت  نه

وتنی  رآه رد هۆآاری سهی باسمانك وه ویستم ئه ڕز وخۆشه برایانی به

ڕان بن یان  بباوه   و دوژمنانه آانیاندا، جا ئه ر دوژمنه سه ئیماندران بوون به

آی  ره وسه  وره یتان دوژمنی گه شه  فرین لكراو بت، چونكه یتانی نه شه

ذُوه عدوا إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخ: ( رموت  فه ده  وره ك خوای گه وه  آانه مرۆڤه

یتان  بگومان شه:   واته ] ٦: الفاطر [  )٦(إِنما يدعو حزبه ليكُونوا من أَصحابِ السعريِ 

  دوژمنی خۆتانی دابنن، چونكه  ش به ، جا ئوه یه آی ئوه ره دوژمنی سه

ی خۆی،  هآ ه آۆمه  آات بۆ آات وبانگیان ده كی گوماده خه  میشه یتان هه شه

  ) .خ  ی دۆزه هاوه  نجامدا ببن به ئه تاله

رفرازی دونیا  وتن وسه رآه ، هۆآاری پاراستن وسه و هۆآارانه ئه

  وه آاته آان آۆده موو مرۆڤه هه  وره خوای گه ی آه و دواڕۆژه ، ئه ودواڕۆژشه

واوی  تهر  سه آات له دا ده گه یان له وه س ولپرسینه تا آۆتا آه  وه مه ئاده  له
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ر آردبتیان یان ووتبتیان، جا  گه ر بچوآترین شتك ئه سه یان له وه آاروآرده

خ  ئاگری دۆزه  له هو دا، و ڕۆژه له  رفرازه سه  سك آه ختی بۆ آه ش بهخۆ

یش وپیاوچاآانهیدان  شهڕاستگۆیان ران و مبه می پغه بت ، هاوده ڕزگاری ده

  .بت  ده

  هشتدا، وه به له  ه و آۆمه می ئه هاوده ت بهبمانگ  وره ی خوای گه ئه

آان  ندی خۆت وده زامه ستھنانی ڕه ده پناو به یت له توومان بكه رآه سه وه

ڕنومای   مان بگت آه سانه و آه له  یت، وه مان ئیسالح بكه وه وآاروآرده

روونی  ده  یت آه تیمان بده یارمه  ی خۆت، وه آه ن بۆالی ڕبازه آه كی ده خه

  وه مویانه روو هه سه آانمان له ڕی دوژمنه وشه  خراپه  خۆمان بپارزین له

ر یادوذآری  سه یت له قمان بكه فه موه  وتوانی، وه یتان وشونكه ڕی شه شه له

ی  ین، وه ئه نجام بده تی تۆ ئه ندایه به  جواترین شوه آو بتوانین به خۆت تاوه

ر  سه یت له ق بكه فه ستی موسمانان موه ده آاربه  هین آ آه داوات ل ده  خوایه

  .عاالی خۆت ق ته ندی زاتی حه زامه ڕه

یت،  ربخه م ئیمانداران سه رجه سه ین آه آه ردگار داوات ل ده روه ی په ئه

قوا  ر ته سه لهیشیان  یت وریزو آۆمه رشۆڕ وڕسوابكه آانیان سه ودوژمنه

النی  م گه رجه ئیسالحی حای سه  هی خوای ، ئهیت آبخه یهوخواناسین 

م  ست ولپرسراوانی ئه ده ها آاربه روه هه  آانیان بكه، وه رآرده موسمان وسه

،  موو آاركی خر وچاآه ر هه سه له  وتوو بكه رآه ش سه ی ئمه ووته

  .ندی تۆن  زامه جگای ڕه  ی آه وانه و آاروآرده ر ئه سه له  تیان بده ویارمه

له وصحبه ومن سار علی نھجه آ ه وسلم علی نبینا محمد وعلیوصلی الل

 .یوم الدین  ىإل

 


