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  آانی بانگخواز وشته ئاآار وڕه

 
  

   

  .الحمد لله رب العالمین والصالة والسالم علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 

بت،  بانگخوازانی ئاینی پیرۆزی ئیسالمدا هه  له  پویسته آهی  جوانانه  وشت وصیفاته و ئاآار وڕه ئه

بانگخواز  ش آه جوانانه وشته و ڕه ، ئه وه ته زۆر جگای قورئانی پیرۆزدا بۆمانی ڕوون آردوه ردگار له روه په

  --:بریتین  وه وشتی خۆی پ بازنته بت ڕه ده

ستھنانی  ده نھا به آانی ته وڵ وآۆششه واز وهه گهبان ستی له به مه:  واته) اإلخالص (  :م  آـــه یـــه

ری وسوپاسگوزاری  ستخۆشكه مایی ده ته ڕیـــا وڕووپامایی وبه بت ودوور بت له وره ندی خوای گه زامه ڕه

قورئانــــدا  له وره ك خــوای گه ردگاری بت، وه روه ستی ڕازی بوونی په به مه كو تاآه بت، به كی نه خه

: د تۆ ب مه ی موحه ئه:  واته}  ١٠٨: یوسف{ .... )  ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه( : وت رم فه ده

آی تردا  جگایه ا لهه روه هه...  وره م بۆالی خوای گه آه كی بۆ بانگ ده خه آه ڕگا وڕبازمه مه ئه

و  آ له:  واته}  ٣٣: فصلت {   .... )   ى اللَِّهَوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا ِممَّْن َدَعا ِإَل( : رموت فه ده

   ... وره بۆ الی خوای گه وازی آردووه بانگه آه ج تره ی به جوان گوفتار تر وقسه سه آه

دوور  آات وخۆی به بانگ ده وره كی بۆالی ئاینی پیرۆزی ئیسالم وخوای گه بانگخواز خه واته آه

  .خصی خۆی  اوبانگ بۆ شهست هنانی ناو ون ده به رت له گه ده

ستھنانی  ده وتن وبه رآه پناو سه له یدا هۆآاركی زۆر گرنگه آه وازه بانگه جا ئیخالصی بانگخواز له

ست  ده ر ڕووپامایی و ڕیا وبه به ی له آه وازه ر بانگه گه نا بدات ئه م خوا په ، به وره پاداشتی الی خوای گه

مووی  رناگیرت وهه هیچی وه وره الی خوای گه وه كیدا ئه ناو خه ت لهت ب و ناو شۆره وپایه هنانی پله

َمـْن َآـاَن ُيِريُد (  :رموت  فه ك ده ، وه بووه ندی خوا نه زامه ستی ڕه به مه  ر خۆیدا چونكه سه به  وه درته ده

ُأوَلِئَك  )١٥(ُهـْم ِفيَها َلا ُيْبَخُسوَن اْلَحَيـاَة الدُّْنَيا َوِزيَنَتهـَا ُنَوفِّ ِإَلْيِهْم َأْعَماَلُهـْم ِفيَها َو
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الَِّذيَن َلْيَس َلُهــْم ِفي اْلَآِخـَرِة ِإلَّا النَّاُر َوَحِبـَط َمــا َصَنُعـوا ِفيهــَا َوَباِطٌل َما َآاُنوا 

   .} ١٧- ١٥:هود  { )١٦(َيْعَملـُوَن 

پاداشتی  وه ی بووت، ئه آه یه) انی ر خۆشگوزه( یی و نھا ژیانی دونیا وڕازاوه سك ته ر آه هه: واته

  وانه ئا ئه وه م ناآرته وانیش تیدا هیچیان لكه دونیادا، ئه له وه ینه ده ده سانه آه و جۆره وڵ وآۆششی ئه هه

ڵ  دونیادا پووچه آردیان له ی آه وه وئه خ هیچی تریان بۆ نیه ئاگری دۆزه له ڕۆژی دوایدا جگه له ن آه وانه ئه

  . تاڵ وپووچ بۆشه یانكرد به ده ی آه وه و آاروآرده ها ئه روه ، هه وه ب نرخ مایهو وه بویه

ی  ته ریعه و شه یدا وئاگادار بت له آه ئاینه بت له زایی هه بت بانگخواز شاره ده :م  دووهـــــه

آات بۆالی خوای  نگی دهبا ش بت آه سه و آه زای ئه ی شاره ئاگاداری ڕاده آات، وه كی بۆ بانگ ده خه آه

  .وره گه

  صیره ر چاوڕوونی وبه سه ی له آه وازه آو بانگه ئاینی پیرۆزی ئیسالم تاوه  بت له زای هه شاره

و  گه ب به ر به گه ئه  كیش، چونكه هۆی گوماآردنی خۆی وخه بت به آو نه لیل بت، تاوه وده  گه وبه

 و وئه  پ ڕازی نیه  وره خوای گه  شتك آه یت به آه رمانیان پ ده یت فه ك بانگ بكه زای خه لیل وشاره ده

    :رموت فه ده  وره خوای گه  وه شه هی م باره ر، له ك گوماآه ر لشواو وخه بانگخوازی سه بت به ده  آاته

   .}  ١٠٨:يوسف  {) ...... ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني( 

وتووانم  من وشونكه ڕگا وڕبازمه مه ئائه: تۆ ب ) صلی الله علیه وسلم ( ری  مبه ی پغه ئه:  واته

  .ر چاورۆشنی  سه له روه ین بۆالی خوای گه آه واز ده بانگه

ی  آه زای دینه شاره یستهی بكات پو آه وازه ئاین وبانگه رگری له ی بانگخواز بتوانت به وه ر ئه به جا له

ی  مایه چی بوون به ن آه آه واز ده بانگه وه الی خۆیانه به زان وجاهیلمان بینی آه سی نه ند آه چه بت، چونكه

  . یان آردبوون عوه ده شی آه سانه و آه یان وئه آه وازه ر بۆ خۆیان وبانگه ره زه

رگیز نزیكی آارك  وزانست نیت هه صیره هنی ب ر خاوه گه خیلتم ئه ی برای ئازیز ئامان ده جا ئه

لیل  وده گه ب به به وه خۆته یت له آه ، نه بووه) علیھم السالم ( ران  مبه ی پغه وره آاری گه آه وه ویته آه نه

گومانی خۆی  ی به وه بری ئه زان وجاهل له سی نه آه یت بۆالی خودا، چونكه كی بانگ بكه زانی خه نه وبه

  .نت یه گه دات وزیانی پ ده ی ئیسالم تكی ده آه بنیات نراوه ر آۆشكه سه خشتك بخاته
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ردگار وئاینی پیرۆزی  روه ر په سه  له بت هیچ شتك مه قوای خودات هه وته خودا بترسه جا برام له 

شتك  م لـــه هزووی خـــۆت د واو ئــــــاره هه یت به آه رگیز نه ، هه ر علم وزانیاریت پی نیه گه ئیسالم ئه

زانك  ردك نه به: ت  ده یه آی آوردیش هه یه له سئه مه(  ب ئاگــای لی وعیلمت پی نیــــه بكوتیت آــــه

  ) .} رگ  وه{  وه ره ده ته آیم وزانا نایه د حه سه به وه ناو ئاوكه بیخاته

یدا،  آه وازه آاتی بانگه گر بت لهرخۆ وئارام سه بر وله صه بت بانگخواز زۆر به ئه :م  سھــــــه

رگیز  خیلتم هه ده وه ر ئه به یاندا، جا له آه وازه بانگه له ران بووه مبه رزی پغه وشت وئاآاری به ڕه مه ئه چونكه 

ی  رم ونیان بيت وووته با نه میشه بیت، هه نه شه ه سكی هه ر وآه لكه په له رگیز په بت، هه تووند وتیژ نه

آیدا  یه رمووده فه له) صلی الله علیه وسلم ( ری خواش  مبه ر زارت بت پغه ســـــه رین لهجـوان وش

یعطي علی العنف، وماال یعطي علی  إن الله رفیق، یحب الرفق، ویعطي علی الرفق ما ال( : رموت  فه ده

وت،  رخۆیشی خۆش ده سه وهمنیی وله رخۆیه سه همن وله وره خوای گه:  واته. } رواه مسلم {  )ما سواه 

خشت،  رگیز پی نابه هه وه هۆی توندو تیژیه مرۆڤ به خشت به یبه ده وه هۆی همنیه شی به وه ئه

  .رخۆیی  سه یری همنی وله غه خشت به ناشیبه وه

آانی  جوانه ووته فتار شیرین، به و ڕه رخۆ وقسه سه بت بزانین بانگخوازی همن وله ئه واته آه

آانی جگای خۆی  هزر وبیریدا ووته هت وله جده ر به رامبه سی به وخۆ الی آه ی ڕاستهر آاریگه

  . وه آاته ده

رمانی  فه وره خوای گه ی آه ته و حیكمه له شكه فتاری شیرین به ی جوان وڕه ش بزانین قسه وه بت ئه ئه

ِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْدُع ِإَلى َس( : رموت  فه ك ده قورئانی پیرۆزدا وه له پكردووه

اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم 

   .} ١٢٥: النحل { )  ِباْلُمْهَتِديَن

ن بۆالی  واز بكه بانگه مانداران، ی ئی ئه) صلی الله علیه وسلم ( ر  مبه ی پغه ئه:  واته

ئامۆژگاری جوان  به ، وه)كی  خه ندك له بۆ هه( ت ودانایی  حیكمه ردگارت به روه وڕبازی په رنامه به

ندكی تردا  ڵ هه گــه له( وشواز  جوانترین شوه به له ، وگفتوگۆ ومجاده )ندكی تر  بۆ هه( ح  وشیرن وبه

آ گوما  آه ر خۆی زانایه ردگارت هه روه ڕاستی په به ، چونكه)آان  یه ئاسمانی بهن آت ت خــاوه تایبه بـه

  .گرن  رده و وه تی ئه هیدایه ی آه سانه و آه به ر خۆشی زانایه هه ، وه ر لشواوه وسه
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اْلَقْلِب  َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُآْنَت َفظا َغِليَظ( : رموت  فه یان ده وه

تۆ  یه تی خواوه حمه هۆی ڕه د به مه ی موحه ئه واته آه:  واته}  ١٥٩: آل عمران {  .... )َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك 

موویان  هه وه ، ئه یی بوویتایه زه ق وب به ڕه وقسه  ر تووڕه گه یاندا، خۆ ئه گه رم ونیان وهمن بوویت له نه

  ...ما  ده ڵ نه گه ست له وآهآرد  یان ده ورت بوه ده له

بۆن  آه) علیھما السالم ( موسی وهارون  آات به رمان ده فه وره ی نابینیت آاتك خوای گه ئه

َفُقوَلا َلُه َقْوًلا َليًِّنا َلَعلَُّه َيَتَذآَُّر َأْو ( : رموت  فه ون پیان ده فیرعه نن به یه یان بگه آه وازه بانگه

ی  وه ن، بۆ ئه دا بكه گه جوانی گفتوگۆی له رم ونیانی وبه نه ردووآتان به هه:  واته } ٤٤: طه  { )َيْخَشى 

  . روونیدا ج بگرت  ده له)  سزای ئمه( ، یـــان ترسی  وه ربگرت وبیربكاته ند وئامۆژگاری وه پـــه

للھم من ولي من أمر ا:" تی  رموویه فه) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه پغه وه یه م باره ر له هه

   .}رواه مسلم {  "ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليھم فاشقق عليه  ،أمتي شيئا فرفق بھم فارفق به

یاندا  گه آاروباركدا وله م له آه ته ستی ئوممه ده آاربه بته ی ده سه و آه ئه وره ی خوای گه ئه:  واته

و  گیان ئه ، خوایه بان به حم ومیھره ڕه یدا به گه ۆش لهت بت، خوایه رخۆ ده سه بان وله حم ومیھره ڕه به

یدا  گه تۆش له بت، خوایه حم ده ق وب ڕه یاندا دڵ ڕه گه تی من وله ستی ئوممه ده آاربه بته شی ده سه آه

  .وابیت 

ف لوط جوان وبه رخۆ وقسه سه رم ونیان له توانیت نه خیلتبم تا ده ویست ده ی بانگخوازی خۆشه جا ئه

ر  ی بریندارآه نگ وتوند وتیژی وقسه بر وزه زه له وه ره وه ك دوور بكه یه موو شوه هه كیدا وبه ڵ خه گه له به

شون پی  وت به ته تۆ ده ئاینی پیرۆزی ئیسالم، چونكه كی له هۆی تۆراندنی خه بته ی ده و ئوسلوبه وئه

بت  ی بت ده آاروپیشه مه سكیش ئه كی، آه خه نت به یه تی ئسالم بگه حمه نگاو بنیت وڕه راندا هه مبه پغه

رستی تادا  آتاپه ویه وه ناودیانه ی جوان بچته ئوسولوب وقسه آانی البت تابتوانت به سه آلیلی دی آه

  .بونت 

بكات  وازه و بانگه بت خۆی آار به ده یه وه بانگخواز ئهآانی  ئاآاره له آكی دیكه یه :م  چـــــــواره

ك  دا، نه و بواره سانی تر له نگكی چاك بت بۆ آه بت خۆی پشه ده آات، وه كی بۆ بانگ ده خه آه

كی  ی خه غه ده بت، یان قه آار نه چی خۆی چاآه ، آه چاآه كی به خه رمان بكات به ك بت فه یه شوه به
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وا  بوو ئه یه و شوه ر به گه ئه) نابدات  خودا په( ،  وه وته آه دوورنه خراپه چی خۆی له ، آه اپهخر بكات له

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم ( : مروت  فه ده وه یانه باره له وره خوای گه آه وه آانه نده سارۆمه ڕیزی خه چته ده

   .} ٣-٢:الصف{ ) ْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَنَآُبَر َم) ٢(َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن 

ن؟ بۆچی گوفتارتان دژی  نجامی ناده ن وئه بۆچی شتك ده ڕتان هناوه ی باوه وانه ی ئه ئه:  واته

  .ن  جی ناآه ین ج به ده ی آه وه الی خودا، ئه یه وره شم وڕقكی گه خه )٢( ؟ آردارتانه

َأَتْأُمُروَن ( : رموت  فه آات وده آان ده آه نشتی جوله رزه سه وره خــوای گه وه یـــه م بـــاره لـــهر  هــه

   .} ٤٤: البقرة {  ) النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفال َتْعِقُلوَن

آاتكدا خۆ  له! ن، رامۆش بكه ن وخۆتان فه آه كی ده خه به رمانی چاآه فه ڕاسته وه ی ئه آه:  واته

، جا ئایا ژیریتان ڕتان  فتار چۆنه زانن سزاس گوفتاری ب ڕه ده(  وه خوننه ده) ورات  ته( آتبی خوا  ئوه

  . ! تان ؟ ناشرینه وسته و هه ل ناگرت له

) صلی الله علیه وسلم (ری خوا  مبه پغه آه  بوخاري وموسليمدا هاتووه حیحی  صه ها له روه هه

في النار فيدور  -يعني أمعاءه  - يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه  ":  رموت  فه ده

تأمرنا أي فالن ما شأنك أليس آنت : بھا آما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون 

   ."آمرآم بالمعروف وال آتيه وأنھاآم عن المنكر وآتيه  ُآنت: بالمعروف وتنھانا عن المنكر؟ قال 

ك  یه شوه ، به وه خه رته ناو ئاگری دۆزه در هنرت وفی ده سك ده رۆژی دوایدا آه له:  واته

یدا  آه وری ئاشه ده ن گوێ درژ بهك چۆ روه ، هه وه سوڕته وریدا ده ده وبه وه ره ده ڕیخۆآانی دته آه

؟  یت لره آه چی ده وه س ئه فن آه: ن  لی وپی ده وه بنه خ دن وآۆده كی دۆزه ، جا خه وه سوڕته ده

من : ت  میاندا ده وه ویش له ؟ ئه خراپه آردین له ت ده غه ده وقه چاآه آرد به ده ئمه رمانت به خۆ تۆ فه باشه

چی بۆخوم  ، آه ئوه آرد له م ده ی خراپه غه ده قه آرد، وه مده چی خۆم نه آه چاآه به ئوه آرد به رمانم ده فه

  .مكرد  ده

،  خراپه له  ی آردوه غه ده وقه  چاآه به  رمانی آردوه دونیادا فه له تدا آه قیامه  له  سكه حای آه  مه ئائه

  ) .نامان بدات  هخودا پ(  بووه نه و جۆره مان آاتدا خۆی به هه م له به
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ش بزانیت  وه بت ئه ئه ، نه یه ی خوا بیگه آه بلیغی ئاینه ته له رته سه ی له وه ڕز ئه مجا بانگخوازی به ئه

ج  رشانی خۆت ج به رآی سه نھا بانگخوازكیت، ئه وتۆ ته یه وره ست خوای گه ده وفیق به ت وته هیدایه آه

وازی  تۆ بانگه بدات آه سه و آه تی ئه هیدایه آه وره ی خوای گهال دوعا ونزای خر بكه میشه آردوه، وهه

دات و  تی نه سك خوا هیدایه ر آه گه یت ئه آو ت بگه آاری خر، تاوه  ر  سه قی بكات له فه یت وموه آه ده

ْحَبْبَت َوَلِكنَّ ِإنََّك َلا َتْهِدي َمْن َأ( : رموت  فه ك ده رناگرت، وه یت وه رگیز هیدايه آات هه قی نه فه موه

( ر  مبه ی پغه ڕاستی ئه به:  واته } ٥٦: القصص { ) اللََّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن 

سكی  ر آه كو خوا هه وت، به خۆش ده آه  يت بده  سه و آه ئه تي تۆ ناتوانیت هيدایه) صلی الله علیه وسلم 

تیان  ڕبازی هیدایه ی آه وانه به خشت، خوایش ئاگاداره به گای ڕاست وئیمانی پ دهر ڕ سه یخاته بوت ده

   .ر  به گرتۆته

واز آردن بۆ  ر بانگه سه ق بكات له فه آمان موه موو الیه هه آه وه پاڕینه ت ده سه ده وبه وره خوای گه له

ی  آه دینه زامان بكات له ت وشارهمان ئیصالح بكا وه دڵ وآاروآرده داواآارین لی آه الی خوا، وه

  .ی  آه پیرۆزه ر ئاینه سه خشت له مان پ ببه وئیستقامه

  وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 

  .نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

  

 


