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   حیا ی یه آه پنج ئامۆژگاری یه 
   

   

   

المی خوای  دروودو سه(ری خوا  مبه رمووت پغه فه ری ـ خوای ل ڕازی بت ـ ده شعه حارسی ئه

پنج  آرد آه) ریا آه حیای آوڕی زه یه( رمانی به فه وره رمووی خوای گه و فه وه بۆی گاینه) بتر  سه له

  . جیان بكات و خۆشی ج به وه آانی ل ئاگادار بكاته نی ئیسرائیلییه به ن پویسته ئامۆژگاری هه

یاندوویت  ڕاگه رموو خوا پنج ئامۆژگاری پ حیاو پی فه الی یه چووه)  م عیسای آوڕی مریه( 

. ڕێ با من پیان بم یان لم گه بكه و آاره نیت جا یان بۆ خۆت ئه یه آانی ڕابگه نی ئیسرائیلییه به به آه

وی قووتم بدات ئیتر  ترسم خوا سزام بدات و زه ده وه ر تۆ پش من پیان بیت له گه رمووی ئه حیاش فه یه

ت  نانه واو پببوو، ته ته آه وته مزگه ك آه یه شوه به  وه آردهدا آۆ) بیت المقدس( موو له ی هه آه كه خه

خوا  كینه خه: رمووی ئامۆژگاری آردنیان و فه ستی آرد به آان دانیشتبوون پاشان ده ر دیواره سه له آه كه خه

ان پ بت آاری من ده وه مووشتانه پش هه ن و له آاری پ بكه رتانه سه یاندووم ، له پنچ شتی پ ڕاگه

  :م  بكه

و  سك ئه رآه ن هه ده رار نه شكی بۆ قه رستین و هیچ هاو به ر خوا بپه بت هه ده یه وه ئه :م آه یه

 -ئاتوون یان زیو-و پولی خۆی  پاره به آه وایه سه و آه ك ئه شی بۆ دابن وه هاوبه  بكات واته آاره

یت و  بت ئیش بۆ من بكه ده مه آه یش ئیشه وه و ئه مای منه مه ئه: نت یه ك بكت و پ ڕابگه یه نده به

تان پ  آكی تر جا ئایا آامه یه یدا بكات بیدات به چی په وه وانه پچه  ویش به من ئه ی به ش بده آه پاره

و ڕزق و ڕۆزی پداون نابت هاو  ی دروست آردووه ی ئیوه و خوایه ی آاری وابكات؟ ئه آه نده به  خۆشه

   . نینشی بۆ داب به

    وه بنه ز مه ن و ل پاشگه م نوژ بكه آه رمانتان پ ده فه :م دووه
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آی  یه بوخچه آه وایه سه و آه ك ئه ی ڕۆژو بگرت وه وه ئه. ڕۆژو بگرن  م آه ده رمانتان پ ده فه:م سھه

ته )میسكی  (پت بچب كه ناو آۆمه پ ڕاستی ڕۆژو الی خوا  ن به ی بكه آه خۆشه بۆنه ز له موویان خه هه وه

  .  خۆشتره) میسك(بۆنی  له

دوژمن  آه وایه سه و آه ك ئه بكات وه وه ی ئه وه ن ئه خرو خرات بكه  م آه ده رمانتان پ ده فه :م چواره

ویش داوایان ل بكات  ن ئه آی بده ته گوریس شه ملی و به نه ستی بكه ردووده دیلی آردبت و هه

  . بت بیان دات تا خۆی ڕزگار بكات م وزۆر چی هه كات ئیتر آهخۆی ڕزگار ب پاره به آه

و  ك ئه بكات وه و آاره ی ئه وه ن ئه خوا بكه) ذیكری(زۆری  م به ده رمانتان پ ده فه :م پنچه

دات  شار ده و تیا حه وه دۆزته تكی قایم دهَال ویش قه وتئه آه نت و دوای ده دوژمن ڕاوی ئه آه وایه سه آه

  . آات یتان ڕزگاری ده ست شه ده له ی خوایه)ذیكر(نھا ته ش وایه نده به

خوا  م آه منیش پنچ شتان پ ده: رمووی فه )ر بت سه المی خوای له هسو  ددرو(ر  مبه ئینجا پغه

. نآانتان ب رآرده ی سه دابن گوایه ڵ ڕای زۆرینه گه له میشه هه: ن مانه ش ئه وانه رمانی پ آردووم ئه فه

ر  ده قه سكیش به رآه ن هه بكه ڕگای خوادا ، جیھاد له ن بۆ چاآه ن آۆچ بكه آه ر پچی مه رمانیان سه فه له

ر  سه و فی به وه شۆرته ئیسالم ده آات له نه  ر تۆبه گه ئه وه ڵ دوور بخاته آۆمه بستك خۆی له

خ  ی دۆزه چیله سته ده آرته ده وه ئه وه و بكاتهزیندو) ت جاهیلیه(ریتی  سكیش نه رآه نامنت، هه وه ئیسالمه

ی دادی نادات  آه  ڕۆژو نوژه به: رمووی ش بكات ؟ فه دا نوژو ڕۆژووه وه ڵ ئه گه ر له گه ئه: رزیانكرد عه

   )) آانی خوا نده ی ناوی ئیسالمی ل ناون ، به و خوایه ن ئه ی خوا بكه قسه به ئیوه

   ) والنسائی واحمد وابن حبان الترمذی  حدیث صحیح اخرجه (

  


