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  ؟ یه موسمانان چی وتنی  آه رنه سه هۆی 

   

 
  

و  به خش  یبه ده  خۆی وره  گه  خوای  آه یه خشش و دیاری بۆ موسمانان به خوایی   رخستنی سه

 .٣١رقان الف تی سوره }َوَآَفى ِبَربَِّك َهاِدًيا َوَنِصيًرا { : رموێ فه ك ده وه، شیاون آه ی نه آۆمه

وتن  رآه سه مایانه  م بنه آك له یه بونی نه به یه  هه مای  رج و بنه مه آه   رخستنه م سه م ئه به

ند  م چه له ی مایانه و بنه ردگار ئه روه په.  وه خۆیاندا بچنه موسمانان به ویش تا گرۆی  وت ئه آه دواده

يَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُآُروا اللََّه َآِثيًرا َيا َأ { :رموت فه ده آه  وه  دا آۆآردۆته ته ئایه

َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلا َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ اللََّه َمَع ) ٤٥(َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن 

َلا َتُكوُنوا َآالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َبَطًرا َوِرَئاَء النَّاِس َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َو) ٤٦(الصَّاِبِريَن 

ك  آۆمه ن به گه ده بواداران آات  گرۆی  ی  ئه:  واته ٤٧-٤٥االنفال تی  سوره }َواللَُّه ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحيٌط 

  :یان گه له وه  بنه ڕوو ده بوایان و ڕووبه ب له

  .زراوبن قامگیربن و دامه سه - ١

  . وتووبن رآه ن تا سه بكه وره گه خوای زۆر یادی وه - ٢

  .ن بكه) صلى الله عليه وسلم (   ی آه ره مبه و پغه وره گه خوای ی وام گوایه رده به وه - ٣

  . و هزتان نامن ت یبه دۆڕن و هه رنا ده بن گه مه وازه رته ك و په ره دووبه وه -٤

  . ڵ ئارامگراندایه گه له وره گه ئارامگرن خوای وه -٥

فیزو  رچوون به آانیان ده ماه له آه)  آانه ڕه باوه ست ب به مه آه(بن  مه سانه و آه ك ئه وه وه -٦

  .آرد خوایان ده ڕگای ستی ربه و به وه یه ڕوپامایی

  .ن ده ده  نجامی ئه ی  وه به ش ئاگاداره  وره گه خوای
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بین  ئومد نه  رچاومان بن و پاشان ب به م له رده هه مان پویسته  ك بنه آۆمه مانه جا ئه

دا  و آاتانه له  چونكه، واو الوازو بریندارن بینین موسمانان ته ده آات  خوایی وتنی رآه سه له

  دات و چاوی زوم ده نگی  زه وه  شه دت و دڕ به یان هه به ره به خۆری  ك گزنگی وه خوایی  وتنی رآه سه

َحتَّى ِإَذا اْسَتْيَئَس الرُُّسُل َوَظنُّوا َأنَُّهْم َقْد { : رموت فه ده وره گه خوای.  وه آاته ڕۆشن ده وادارانی  هه

   ١١٠يوسف تی  سوره }.. ُآِذُبوا َجاَءُهْم َنْصُرَنا

یان و  آه له گه ی  وه مدانه وه ئومد بوون له ب) معليھم الصالة والسال(ران  مبه پغه تا آات  هه:  واته

  .گات ده یان پ رخستنی ئمه سه و آاته  ئا ئه وه  درۆخرانه به زانیان آه 

ی  ته م حاه ئه یه س هه آه م موسمانان و آه هۆشی  دات له نگك ده ك زه م پرسیارك زۆرجار وه به

موو  وت؟ خۆ هه دواآه خوایی  رخستنی  سه وین؟ بۆچی رناآه سه بۆچی:  یه وه ویش ئه ئه، بوبت توش نه 

  بت؟  چی وتنه  م دواآه ئه تی  حیكمه ب  ئه، رچاون به م تا زۆر له وتنیش آه رآه سه ماآانی  بنه

مان  ته م حاه ئه می بزانین چۆن وه) بت ل  خوای  تی  حمه ڕه(ید قوتب سه بگرین له  رن با گوێ جا وه

  : وه داته ده

و  آراوه  میان ل سته آه ی سانه و آه وت بۆ ئه دوا بكه  خوایی وتنی رآه سه گونج  ئه:( رموت فه ید ده سه

الله " وتوویانه ی  وه ر ئه به نھا له ته، ق و گوناهك هیچ هه ب  رنراون به ده خۆیان وه ماڵ و حای له 

ویستی  خۆی  وره  گه خوای آه  تكه  ر حیكمه به له صره  و نه رخستن سه وتنی  م دواآه جا ئه"  ردگارمانه روه په

 تی یه ل :  

و  بوب موسمانان هشتا آام نه تی  ئومه ی  بناغه ب آه وه ر ئه به له ی  آه وتنه دواآه گونج  ئه

گه نه پ ته آۆنه  و تواناآانی و ووزه یشتبته نه  آانی و خانه وه آردبزو خۆئا خستبآانی  یه آاری مادهآارو ه

، ن ده ده ستی  ده ر زوو له هه  وتنیان بدات رآه یان سه ته و حاه ر ئه سه ر له گه جا ئه. بت ك پویست نه وه 

  .  یه یان نی وتنه رآه و سه پاراستنی ئه  توانای ی  وه رئه به له

و هیچ  خش بیبه تی  یه هه ك آه یه ئیماندار آۆتا هزو ووزه تی  تا ئوممه ب  وه ر ئه به له گونج  یان ئه

وتن  رآه سه وه. بكات رفی  خوادا سه  پناوی له ئاسانی  ئیال به وه  هته ها نه ویست و گرانبه خۆشه  آی آایه

م  ئه آه  وه ڕوون ببته و بۆی وه بكاته تاقی  خۆی ئیماندار آۆتا هزی  گای  آۆمه ی  وه ر ئه به له وێ  آه دوا ده
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الی  وتن له رآه كو سه به، ر ناآات وتن مسۆگه رآه سه خوایی  پاپشتی ب  نھاو به ته به تی یه م هه ئه ی هزه

  آه آاره  نجامی رئه و پاشان ده  خشرێ و تواناآان ببه آۆتا ووزه آه  زێ  به داده آات   وه ردگاره ره په خوای  

  . وره گه  ست خوای ده  بدرته

وتر بكات  پته ندی یوه ئیماندار په ی  وه ته ب تا نه وه  ر ئه به له وتنه  رآه و سه ئه وتنی  دواآه یه  وانه له وه

هیچ  وره  گه خوای  له و جگه  خش به دت و ده تی حه ئازارو ناڕه آاتكدا تووشی له، دا وره گه ڵ خوای  گه له

م  آه یه یه  ندی یوه م په جا ئه. س شك نابات تیدا آه حه ناڕه آاتی و له له و جگه وه پشتیوانك نابینته

  وآاته ئه.  خش به وتن ده رآه سه وره  گه خوای  ی  وه ئه ئیسالم دوای  جی  نھه ر مه سه له  وه بۆ مانه  یه گرنتی

وتنی  رآه سه وه  هۆیه  به وره  گه خوای   آه ی یه و خرو چاآه و ئه ری روه ق و دادپه هه نابت و النادات له  یاخی

 خشیوون به پ.  

واوی  ته دا به دانی قوربانی تكۆشان و ئیماندار له تی  تا ئستا ئومه ب  وه ر ئه به له یه  وانه له وه

یان  مارگیری ت یان ده نیمه غه وتنی  ست آه ده به پناوی  له وه.  ی آه وازه بۆ خواو بانگه  وه بووبته آالنه یه

و و  جیھادآردن بۆ ئه وێ  یه ده وره  گه آاتكدا خوای  له،  نگ بجه ر دوژمنانی  رامبه رخستن به ده تی  ئازایه

  . بت ده ی  تكه تر آه ستكی موو هه هه ودا بت دوور له ئه پناوی  له

،  نگ جه ده مارگیری بۆ ده یه پیاو هه) :صلى الله عليه وسلم(خوا  ری مبه پغه جا پرسیار آرا له

سك  ر آه هه: ( رمووی ویش فه ؟ ئه خوادایه پناوی آامیان له،  ر ڕوپامایی به له یه هه،  تی ر ئازایه به له یه هه

  .الشیخان رواه).   خوادایه پناوی له وه رزو بند بت ئه به وره  گه خوای ی ووشه آه  ی  وه ئه پناوی  نگت له بجه

  ئیماندار دژی تی  ئوممه آه  ی  یه ڕو خراپه و شه ئه ی وه ر ئه به لهوت  آه وتن دواده رآه ها سه روه هه

ی  آه خراپه  وێ یه وره ده گه خوای .  هشتا تدایه خری  ی  آات پاشماوه بات ده و خه ستاوه ڕاوه

 ری یه ڕه ببات و زه و تیاچوونی ره نھا به ته تا به وه  جیابكاته لكه ك خت و به ڵ نه توات ر ده هه بب .  

و  ناشرینی نگ  جه ده ئیماندار دژی  تی  ئوممه آه  ی  تاه و به ئه بت آه  وه  ئه ی  آه هۆآاره گونج  ئه وه

ریدا  سه ون به ربكه دا ئیمانداران سه و آاته ر له گه خۆ ئه.  وه بوبته ك ڕون نه بۆ خه واوی  ته به یی  ساخته

بووه  تیان بۆ دروست نه ناعه هشتا قه آه ی وانه ن له آه ده پشتیوانی  ی  پ تاو ه خه هه سی  آه ندێ  وا هه ئه

رونی  ده له  ی  گ و ڕیشه ر ڕه ش هه وآاته ئه.   یه البردن هه   و بویستی به تاه به ڕه  م بیروباوه ئه ی  خراپه به 

و  ئه وایه  وره ویستی  گه جا خوای.  وه همنت ده  وه ته بوه هشتا ڕاستیان بۆ ڕوون نه تادا آه خه ب سانكی  آه
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س داخ و  آه ناوچوونی له تا دوای ، وت آه دیار ده ڕۆشن و به  كی بۆ خه یب و عاری تا عه هه  وه بمنته باته

  ..  آش نه بۆ هه ی  ژاره په

ق و  و حه ئه  رگرتنی ۆ وهشیاوبت ب هشتا نه یه  و ژینگه ئه ب  وه ر ئه به له وتنه  و دواآه ئه شه  وانه له

وا  ئه وێ  ربكه دا سه و آاته ر له گه جا ئه. ن آه ده تی رایه ئیمانداران نونه تی ئوممه ی  ریه روه خرو دادپه

تا   وه هته ده  ملمالنكه وره  گه  خوای بۆیه ،  نامنی  ی وه مانه ی  مینه آات و زه ده  ستی رهه به آه  ژینگه

  . ی وه رخراوو مانه سه قی  حه رگرتنی بۆ وه سازن  ور ده چوارده یآان روونه ده

وت و  آه وتن دوا ده رآه سه  یزان ده خۆی   وره گه خوای تر آه و زۆرك هۆآاری مانه موو ئه ر هه به له

  ئیماندارانی له ره و گه خوای ی  یه رگری و به ڵ ئه گه له وه  بنه ده  ند جاره آان چه و ئازاره درێ ده زۆر قوربانی 

دوای  یه  هه آاركی  آلیف و ند ته وتنیش چه رآه سه.  خش به ده وتنیان پ رآه آۆتایشدا سه آات و له ده

بۆ  وری  چوارده وی  جه و سازاندنی آانی جھنانه پاشا هۆآارو به له خش  یبه ده وره  گه  خوای  ی وه ئه 

الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإلَّا َأْن َيُقوُلوا   {:رموت فه ده وره  ی، خوای گه وه رگرتن و هشتنه وه

ُيْذَآُر ِفيَها َربَُّنا اللَُّه َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد 

الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اْلَأْرِض َأَقاُموا * َلَيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌزاْسُم اللَِّه َآِثيرًا َو

  . ٤١ـ٤٠/الحج تی  سوره }الصَّالَة َوآَتُوا الزََّآاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة اْلُأُمور

ری  ربخات سه سه  ی آه دینه س  رآه هه آه   یه وه ئه وره  گه خوای گومانی  ب سپاوی  چه نی  جا به

توانان، آه  به  خوای  رخستنی سه نی  وا شایه ن ئه خه رده خوا سه دینی ی  وانه جا آوان ئه، خات ده 

  . وت و نادۆڕت رگیز ژرناآه بگرت هه و پشتی سك ئه رآه هه 

 


