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  ؟ وه یته آه رز ده چۆن ئاستی ئیمانیت به

  

ڕیش  باوه آه ی مسومان ڕوون و ئاشكرایه الی ئمهی  وه ئه

ك  روه هه م آردنه موو شتكی تر قابیلی زیاد و آه ك هه وه

اإليمان يزيد : (رموێ فه ده) وسلم صلی الله علیه(ری خوا  مبه پغه

) يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: "آيف؟ قال: ، وحين سئل"وينقص

چۆن زیاد : آات پرسیاریان ل آرد آات، م ده ڕ زیاد و آه باوه:  واته

چی  ی و مل آه گوایه به: رمووی ری خوا فه مبه آات؟ پغه م ده و آه

ی  ، جا ئیمه وه آاته م ده رپچی و تاوان آه سه به آا، وه زیاد ده

می زیاد آردنی ئاستی ئیمانی خۆمان  وام خه رده به مسومان پویسته

تی خۆمان  و قیامه وه زیك بینهن وره خوای گه بخۆین تا زیاتر له

   .ین ده ست نه ده له

ڕمان  ین تا باوه نجامی بده توانین ئه ده ئمه ن آه ه آارك هه آۆمه

   :ش وانه له وه ینه رز بكه زیاتر به

   :زیاتر خواناسین -١

رز و  به ناوه به یه وره ڕ ناسینی خوای گه مای باوه مین بنه آه یه

آانی، ئایا چۆن  نگینه ڕه آاره آانی وه ۆزهپیر آانی و سیفاته جوانه
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ناناسیت  سه و آه چۆن ئه! یناسیت؟  نه سكت خۆشبوت آه توانی آه ده

م و چاو و دڵ  ست وگوێ و ده ؟ ده دیھناوه ری به وه موو بوونه هه آه

تكاری  خزمه ری آردۆته وه ی پ داوی؟ بوونه واو جوانه ته م الشه و ئه

بۆ مرۆڤی  ڕاستی زۆر پویسته به دوی، تۆ و ژیانی بۆ ساز آر

آانی  پیرۆزه ته و سیفه  رز  به ی ناوه رباره ی ده و آتبانه ئه مسومان 

   . وه نوسراون بخونته وره خوای گه

   : ئاینی ئیسالم زا بوون له زیاتر شاره -٢

و  زای ئه میان شاره م آه ی مسومانن به سانه و آه زۆرن ئه

زینی ئیسالم نازانن،  بۆی هناون و هۆی دابه دینه م ئه ن آه یامه په

آانی  ما گرنگه و بنه ئسول دین و بنچینه زاییان له ها هیچ شاره روه هه

آاتكدا هیچ  آات له ڕی مسومان زیاد ده چۆن باوه  ،  ئیسالم نی یه

توانیت  بت؟ چۆن ده آانی ئیسالم نه ما گرنگه ی بنه رباره زای ده شاره

آت  زایه آاتك دا هیچ شاره یك یزانیت له آۆمه آك له یه خۆت به

ڕاستی  به بت؟ آه نه ه و آۆمه و پرۆگرامی ئه یه و په رنامه ی به رباره ده

آانی  ی زیاتری آتبه وه خوندنه ش پویستی به مه ئه

   .آات آان ده رعیه شه زانسته

   : ڕ آانی باوه خوندنی پایه -٣
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مای تریشی  ی بنه و آۆمه یه یی هه ینهی بنچ ش پایه ڕ شه باوه

ماناآانی نزیك  له آانی ئیمان ببه ڕز فری پایه ، مسومانی به یه هه

آانی،  ، فریشته وره خوای گه:  ڕ بوون به باوه بریتین له آه وه ره به

ر خر بت یان  ده زاو قه قه آانی، ڕۆژی دوایی، وه رانی، آتبه مبه پغه

   .ڕ شه

   ): محمد(ویستی خوا  ۆشهناسینی خ -٤

) وسلم صلی الله علیه(ر  مبه ویستی خوا پغه ناسینی خۆشه

زا بوون  ژیانی پیرۆزی و شاره)  سیره(ی آتبی  وه خوندنه به

وشتی  آانی تا زیاتر ئاشنای ڕه رز و پیرۆزه به و ووته رموده فه له

رونتا  خ ودهنا ویستی له بیت و خۆشه ڕزه به م زاته نگینی ئه رز و ڕه به

   .زیاد بكات

   : روون ی ده وه نكاربوونه ره به... خشی  خۆبه -٥

دوای فربوونی زانست هیچ شتك گرنگ تر نی  له

ج  وی جبه ڕ، هه ی باوه وه رزآرنه بۆ به وه نجامدانی آرده ئه له یه

پارزگاری ڕۆژووی  آاتی خۆیدا و  له آان بده رزه فه آردنی نوژه

ت و ڕۆژووی  نجام دانی نوژی سونه وی ئه و هه كهمانگی پیرۆز ب

وی زۆر  ها هه روه وه ، هه رز بته ڕت به ی باوه تا پله ت بده سونه

حم و  زیاتر ڕه وره تا خوای گه ی قورئانی پیرۆز بده وه خوندنه
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و آار و آرداری زیاتری  ره ردا بژنت و به سه یی خۆیت به زه به

نجامدانی  ئه بۆی، ڕاسته.... قورئان و هتد تمی ونوژ و خه ك شه وه

روونی  ڵ ده گه ر مسومان له گه م ئه به روا ئاسان نی یه هه م آاره ئه

ست  به دنیا و مه خۆی بپرست بۆچی هاتۆته خۆیدا بدوێ و له

ی دوور  ر ڕگه بینت گه و چ سودك ده دروست بوونی چی یه له

ن  آه وای ل ده م یرسیارانه ئهموو  خوا و گومابوون بگرت؟ هه له

   . وه نزیك بته وره خوای گه زیاتر له آه

   : دوعاآردن ند بوون به پابه -٦

دوعا  ، هیچ شت له آی مسومانه چه وه دوعا و زیكر و پاڕانه

و  وانه آانی شه ڵ زیكره گه له وام به رده بۆ مسومان، به گرنگ تر نی یه

زمانی  ر به توانی هه ، ئه بخونه انهوام ویردی ڕۆژ رده و به ڕۆژانه

دوعا و  وره كو خوای گه وێ به ته ده یت آه بكه و دوعایانه آوردی ئه

ری خواش  مبه ، پیغه وه رز بته ڕت به ی باوه نزات قبوڵ بكات و پله

ی  آانی دا ئاماژه شیرینه رموده ی فه زۆربه له) وسلم صلی الله علیه(

و  وره خوای گه ست بوون به یوه بۆ په گرنگی دوعا آردوه به

الدعاء : (رموێ فه ك ده روه ڕی مسولمان هه ی باوه وه رزبوونه به

   . رستی یه باشترین خواپه وه دوعا و نزا و پاڕانه)  أفضل العباده

  ڕی خوشكان ماپه: آردنی ئاماده


