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 لة روانني بَو مَيذووى ئيسالمى مانئاماجن

سةبارةت بة ئامانج لة روانني بوَ ميَذوووى ئيسالمى ئةوةى باسى دةكةين لة 
ةند بوون بة ئيسالمةوة دةيلَيَن، لةو نيَوةندةشدا خالَة طشتيةكانى ئةو ديدى ثاب

ئةوةشى ثةيوةست بة ئيسالم ، روانينة بوَ ناموسولَمانةكانيش لة خوَ دةطريَـت
 .نةبيَت دةتوانيَـت كوَمةلَيَك لةو خاالَنة بطريَتة خوَ

 سونةتةوة و ثيَشةنطى كردن بة قورئان : 

صلى اهلل علية )يسالم قورئانء سوننةتى ثيَغةمبةرندلَنياين تةنها سةرضاوةى ئ
ئةو دوو سةرضاوةش طرنطيةكى زوَريان داوة بة روانني بوَ ميَذووى ، (وسلم

دةبينيت لة قورئانى ، مروَظايةتى بة طشتىء ميَذووى يةكتاثةرستان بة تايبةتى
د هت...ثريوَزدا بةسةرهاتى ثيَغةمبةرانء ثياوضاكانء كوَمةلَطةء سةربازان و

، باسكراوةو  لة خودى ئةو خستنةرِووةشدا رِاستكردنةوةو ليَكدانةوةى بوَ كراوة
هةروةك باسى فريعةونء قاروونء بىَ باوةرِانء سةركةشانء الدةران لة ئايينى 

كاتىَ بةسةرهاتى ثيَغةمبةر يووسفء لوقمانء زولقةرِنةين ، يةكخواثةرستى كراوة
زانيت ئةمة شيَوة طةياندنيَكى ثةيامى لة قورئانى ثريوَزدا دةخويَنينةوة، دة

بةالَم جياوازى ئةمةيان لةوةداية ئةم شيَوازة لة مةيدانى ، خودايية بوَ مروَظةكان
طيَرِانةوةى ثيَرِةويَكدا خوَى دةنويَنيَت كة خواى طةورة ثيَوانى دةكاتء رِاستء 

جوانء تةواو هةلَةكانى يةكال دةكاتةوة تا بةو رِيَككردنةوةى ثيَرِةوة منونةيةكى 
 .بوَ طويَطر يان خويَنةر خبريَتةروو كة ثيَرِةوى بكات
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، بوَ منونة لة ذيانى ثيَغةمبةر ئةييووبدا منوونةى جوانىء خوَ رِاطرى فيَر دةبني
بةالَم لةطةلَ ئةو هةموو ضاكةء جوانيةدا رِيَككردنةوةى قورئانى ثيَمان دةلََيَت 

يست نةدةن وةك ئةوةى ثيَغةمبةر لةوثةرِِى سةختيدا برِيارى زياد لة ثيَو
ئةييووب بةرامبةر قسةيةكى خيَزانةكةى برِياريدا هاوكات بة ضاكبوونةوةى لة 

يان لة منونةى ذيانى ثيَغةمبةر يوونسدا شيكارى بوَ ، خيَزانةكةى بدات
يةكيَك لةو مةرجانة بةشيَوةى ، مةرجةكانى ذيانى بانطخواز دةكات

ة رِوو كة ئةويش بريتية لةوةى لة بانطةواز بوَ رِاستكردنةوةى قورئانى دةخريَت
خوادا دةبيَت برِيارو هةنطاو لةدةست خوادا بيَت ضونكة ثيَغةمبةر يوونس بةبىَ 

بةالَم خواى طةورة ئةمةى بوَ ، موَلَةتى خوايي ناوضةى كارى خوَى جىَ هيَشت
 .رِاست كردةوة

جا بوَ بةدواداضوونى ئةمة لة فةرمودةكانى ثيَغةمبةرى خواشدا بةدى دةكريَت، 
صحيح ، صحيح البخاري)ئةمة با خويَنةر برِوانيَتـة كتيَبةكانى فةرموودةى وةك 

 ...(.سنن ابن ماجة، سنن النسائي، مذيسنن الرت، مسند االمام امحد، مسلم

دةى ئةو كةسةى ثةيوةستى قورئانء سوننةتة ئةطةر هيض بةهايةكى روانينى 
رةوة ثيَشةنطى بة قورئانء سوننةتةوة بكاتء دةبيَت ليَ، ميَذووييشى نةبيَت

بةالَم بريى بيَـت خاتر طرتنء ، بكةويَتة ليَكدانةوةى ميَذووييء ثةند ليَوةرطرتنى
هةروةك ، بةلَكو ثيَناويَكى سوَزدارية، ضاوثوَشى كردن ثيَناوى دلَسوَزى نية

 .ساختةو ثيَضدان بة رِاستيةكان ثيَضةوانةى كروَكى حةقيقةتة

كردارى ساختةكاران ئيَمةش تووشى سوَزدارى شيَويَنةر نةكات، بةلَكو با ثةرضة
 .وةك ئةو رِيَرةوةى قورئانء سوننةت بوَى ديارى كردوين هةنطاو بنيَني
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  زانينى ئةزموونى موسلَمانان لة ثةيرِِةوى ذياندا: 

بريتية لة طةشةدان بة ، يةكيَك لة مةرجء ثيَكهاتةكانى ذيارو طةشة ثيَدانى
طةورةترين هةلَةيةكيش كة تاكى ثيَشكةوتووخواز تووشى ، ى ثيَشينانئةزموون

دةبيَت ئةوةية كة بيةويَت لة خالَى سفرةوة ىلَ بنةويَتء تةنها ثشت بة خوَى 
ببةستيَتء ضاو لة رِابردوو داثوَشيَت وةك ئةوةى ئةو سةرةتايةء ثيَش ئةو لة 

يَشينان وةربطرييَت تا لة بةلَكو دةبيَت ئةزموونى ث، هزرو كاريدا بوونى نةبيَت
هةروةك رِيَبازى طةياندنى خوايش ، هةنطاونامنان بةرةو ثيَشةوة خيَراتر بضني
 .ئيَمةش ئةو رِيَبازةمان ثيَويستة، بةهةمان شيَوة بووة تا طةشتة ثلةى كةمالَ

ئةطةر برِوانينة ثةيامى خودايى بوَ مروَظةكان، دةبينني لة يةكةم هةنطاوةوة بة 
هاتووةء هةر هةنطاويَكى دواتريش ثةيوةستى رِابردووى ثةيامةكة كةمالَى نة

بؤ منوونة كاتيَك ثيَغةمبةر عيسا  لة دواى ثيَغةمبةر مووسا ديَت ئةركى ، بووة
واتة ثيَوانيَكى   (بعض الذي حرم عليكمأحل لكم : )خوَى روون دةكاتةوة

رِابردوو نيشان بداتء خودايى ثيَية تا بةو ثيَوانة بةراوردء جياوازى نيوان واقعء 
بة هاتنى ثيغةمبةري ئيسالميش ، دواتر برِيارى هةنطاونانى ثيَشرِةوى بدات

ئةزموونى ثيَشينان رِةت نةكرايةوة، بةلَكو ثيَوانى شةريعةتى ئامسانى بوَ 
باسى ئةزموونى ( )بةكارهات وةك لة ضةندين شويَندا دةبينني ثيَغةمبةر

 .و ضاكيَك دةكاترِابردووى ثيَغةمبةريَك يان ثيا

دةى موسلَمان ثيَويستى بةوة دةبيَت ئةزموونى ثيَشينةى هةلَطرانى 
ثةيامةكةى بزانيَت تا بزانيَـت لة ضيدا تيَدةكةونء لة ضيدا سةر دةكةون، ضونكة 

                                                           
 .05: آل عمران -  
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  ،(ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين: )دةفةرمويَت( )ثيَغةمبةر
 .ةزريَتكةواتة ثيَويستة ئوممةتى ئيسالم دووجار نةط

كةسى بانطخواز بوَ ثيَشرِةوى كارى بانطةوازى دةبيَت ذيانى هةلَطرانى يةكةمى 
ثةيامى بانطةوازو ئامانجء رِيَرِةوء ئةجناميان بزانيَت تا بةهوَيةوة هةنطاو بةرةو 

كةسى موجاهيديش دةبيَت ئةزموونى موجاهيدانى ناو هاوةالَنء ، كةمالَ بنيَت
ى زةنطيء سةالحةدينى ئةييوبىء موحةممةدى دواتر كةسانى وةك عيمادةدين

كةسى زانستخواز ثيَويستة شارةزاى ئةزموونى كةسانى وةك ، فاتيح بزانيَـت
ثيَشةوايان بوخارىء موسليمء ئةمحةدء ئينب تةمييةء ئينب حةزمء ئيبنولقةيم 

 .هتد بيَت....و

كارمان ئةم شارةزاييةش بوَ ئةوة نية مبانةويَت بيكةين بةسةرضاوةى ثيَرةوى 
بةلَكو تا ببيَتة ، ضونكة تةنها قورئانء سوننةت سةرضاوةى ثيَرِةوى كارمانن
ئيرت لةويَوة تاكى ، شانوَيةك بوَ نيشاندانى رِاستء هةلَةء ئاستى هةولَى هاونيازان
 .موسلَمان لة ثيَرِةوى ذيانيدا هةنطاوى ثيَشرِةوى خوَى دةنيَـت

ةية تا بيسةمليَنني ميَذووى ئيسالمى ئاماجنيَكى ترى زانينى ئةو ئةزموونة ئةو
، لة ثيَشكةشكردنى ئةزموونى ذيانيدا نةكةوتووةو خالَى باشى بةدةست هيَناوة

هةم بوَ هاندانةوةى تاكى موسلَمانء هةم بوَ دةمكوت كردنى ئةوانةى دةيانةويَـت 
 .دا زالَ بكةن%03بةسةر % 03بة ثةردةى ساختةكارىء ضةواشةكارى 

                                                           
، مسند أمحد  2 2، سنن أبوداود، الرقم 5 02، صحيح مسلم، الرقم 0575صحيح البخاري،الرقم  - 

 .662، صحيح ابن حبان، الرقم  53 ، سنن الدارمي، الرقم 0 75بن حنبل، الرقم 
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   ئاموَذطارىوةرطرتنى ثةندو: 

بةتايبةت موسلَمانان كة ، ئةمة ئاماجنيَكى بنةرِةتى روانينة بوَ ميَذوو بة طشتى
، هةلَطرى ثةيامى خوداينيء شةريعةتيان لةبةردةستداية تا بة جيَي بطةيةنن

ثةند لة رِيَرةوى ، دةبيَت بزانن ثيَشينان ضوَنن تا ثةندو ئاموَذطارييان ىلَ وةربطرن
ئاموَذطارى ، تى موسولَمانان لة ميَذووى ئيسالميدا وةربطرنرِاستء هةنطاوى ضةو

 .سةر زارو كردارى مةشخةالَنى ئوممةتى ئيسالمى لة ميَذوودا وةر بطرن

خواى طةورة بوَ خستنةرِووى ثةندو ئاموَذطارى بوَ موسلَمانان لة قورئانى 
و هةلَةيةى بةالَم دةبيَت ئة، ثريوَزدا منونةى ذيانء كارى ثيَشينانى هيَناوةتةوة

ئةويش ئةوةية تةنها منوونة ، ئةمرِوَ موسلَمانان تيَيكةوتون رِاستى بكةنةوة
لة رِاستيدا ، جوانةكان بة ثةندء كةسة باالَكان بة جىَ ئاموَذطارى وةر دةطرن

، ئةمة بة تةواوى واتا ثةرضةكرداريَكة بةرامبةر ستةمى ستةمكاران
قورئانء نة سوننةتء نة ميَذوونوسانى  ضونكة نة، ثةرضةكرداريَكى ثرِ لة هةلَةشة

بةلَكو كروَكى ثةندو ئاموَذطارى ئةوةية كةسيَك ، موسلَمان ئةم ثيَناسةيان نةبووة
ئيرت ئايا منونةء ، فيَر بكةيت ضوَن بةرِيَطةى رِاستدا برِواتء لة رِيَطة ال نةدات

ا ببيَت بة سةرةجنامى كةسيَكى بوَ ديَنيتةوة كة بةو ريَطة راستةدا روَيشتووة ت
 0(أسوة حسنةقد كان لكم يف رسول اهلل : )سةرمةشقيَك بوَى وةك خوا دةفةرمويَت

يان منوونةو سةرئةجنامى كةسيَكى بوَ ديَنيَت كة لة ريَضكةكة اليداوةو ضى 
بةسةرهاتووة تا ئةو كةسة خوَى ىلَ بةدوور بطريَت وةك منونةى فريعةونء 

ظايةتى، يان ئةم منوونةى سيَيةمة كة برادةرةكانى بة دريَذايى ميَذووى مروَ

                                                           
 .  : األحزاب - 3
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ئةويش ئةوةية كةسانيَك رِيي ، ميَذووى ئيسالمى زياتر خوَى لةمةدا دةبينيَتةوة
، رِاست دةطرنةبةر، بةالَم لةو نيَوةندةدا كارتيَكةرةكان رِيَيان ىلَ تيَك دةدةن

، بطريَتدةبيَت موسلَمان ليَرةدا ثةندو ئاموَذطارى هةنطاوة ضاكء هةلَةكانيشى وةر
ئةوةش بة رِيَرةوى هةلَةدا ، ئةوةى بة ثيَوانى حةقيقةت بوو با بيكاتة مةشخةلَ

 .ضوو با ئةم رِاستى بكاتةوة

بةلَكو ئةوة دةولَةتء سةركردةو ، ثةندو ئاموَذطارى تةنها بوَ كةسى تاك نية
نةوةك لة ، كةسانء جةماوةرو هةموويانن كة دةبيَت ثةندو ئاموَذطارى وةربطرن

ئةمةش هةلَةيةكةو ، ى هةولَة تاكةكةسيةكاندا بةرتةسك بكريَتةوةبازنة
رِوانينى طشتى ئوممةت لةبري بكريَتء هةولَة ، نيشانةكانى لة دةركةوتندان

ئيرت ئايا هوَكارى الوازى طورو تينة يان ، شةخسيةكان طرنطييان ثىَ بدريَت
 .وةهنء ترسى مةرط بيَـت يان ئةوة بة باشرت بزانريَت

  لة رِووى ساختةكارى وسوَزداريدا  وةستان: 
يةكيَكى تر لة ئةجنامةكانى روانني بوَ ميَذووى ئيسالمى دةرباز بوونة لةو 

ئةم ، ارىء سوَز دارى رِوَلَى تيدا دةبيننتةنطذةيةى كة هةر دوو اليةنى ساختةك
دةستةى دوذمنانى ، دوو ثةيامة دوو دةستةى دوذمن بةيةكرت هةلَيانطرتون

ئيسالمء موسولَمانان ثةيامى ساختةكارىء تةزوير لة ميَذووى ئيسالميان 
دةستةى موسلَمانانيَكى كةمتواناء هةلَةشةش ثةيامى سوَزدارييان ، هةلَطرتووة

 .ةرضةكرداريَك بوَ ساختةكاران ئةمانيش دةكةونة هةلَةوةثيَيةء وةك ث

بةكورتى ساختةكاران ئاماجنيان شيَواندنى ميَذووى ئيسالميةو بوَ ئةمةش ئةم 
 :هةنطاوانة دةنيَن
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هةميشة هةولَدةدةن ميَذووى ئيسالمى لة اليةنة رِوَحيةكةى دابرِ  . 
تةالَتدارى نيشانى بكةنء بة ميَذوويةكى خويَنرِيَذى رِةها لةسةر نيازى دةس

ئةمانة ئةو دةستةن كة هةر برِوايان بة ثةيامى ئيسالم نية لة منوونةى ، بدةن
يان دةستة طومراو ، هتد...و( كارل بروَكمانء توينيب:)رِوَذهةالتناسانى وةك 

الدةرةكانى ناو موسلَمانان كة ئةو ميَذووة بة هةلَة دةزانن دةيانةويَـت هيض 
 .هيَلَنةوةنرخيَكى ئايينى بوَ نة

 .لة ثالَ دةيان رِووداوى رِاستيدا ضةند ناراستةيةك توَمار دةكةن . 

، طومان لةسةر سةرضاوةكانى ميَذووى ئيسالمى دروست دةكةن .0
 .ئةلَبةتة ئةوةى لةطةلَ هزريان ناطوجنيَت

هتدى ئةو ميَذووة بكةنء ...ثةردةثوَشى اليةنى ذيارىء زانستى و .4
ئةويش لة جياتى نيشاندانى ، ان بدةنتةنها ميَذووى خويَنء مششيَر نيش

 .مششيَرى حةقء جيهاددا مششيَرى ستةمء داطريكارى بة ثيَناس دةزانن

لة وةالَمدانةوةى ئةمةدا هةولَى ثةرضةكردارىء سوَزدارى الى هةنديَك موسلَمان 
دروست دةبيَت كة هةموو ميَذووى ئيسالمى بة ديديَكى تر تةماشا دةكةنء 

 :الَنةدا ضرِ دةبنةوةهةولَةكانيان لةم خا

 .بة ثريوَز سةيركردنى ميَذووى ئيسالمى. أ

 .ضاوثوَشى لة هةلَةو كةموكورتيةكانى ئةو ميَذووة بةهةر بيانويةك بيَت. ب
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لة هةمووى سةخترت ميَذووى ئيسالمى بة يةكثارضة دةبةنة قالَبى . ج
 .بريوباوةرِو فتواى ئاييندارىء بيَباوةرِِى لة سةر دةدةن

 : ضارةسةر 

دةبيَت بوَ رِيطرى لة ساختةكاران هةولَ بدةين هةم ثاريَزطارى بة رِاستيةكانى 
ميَذووى ئيسالميةوة بكةين كة لة ذيَر بنةماى زانستيدا رِاستكراونةتةوةء هةموو 

بوَ ، بةالَم لةم كارةدا هةلَةشةييء سوَزدارى هةلَةية، ساختةكانيان ئاشكرا بكةين
 :نيش دةبيَت ئةوةيان تىَ بطةيةنني كةرِاستكردنةوةى كارى سوَزدارا

ميَذووى ئيسالمى ميَذوويةكى ثريوَز نيةء ثريوَزى بوَ ئايينةكةية نةك ميَذووى .  
بةالَم ميَذووى ئيسالمى ميَذوويةكى ثرِ شكوَدارىء ، هةوادارانء هةلَطرانى

ضونكة ، لةطةأل ئةوةشدا هةلَةو كةموكورتى زؤر هةلَدةطريَت، ثيَشرِةوية
 .وكارةكانى مروَظنثةيرِة

، قورئانى ثريوَز نةثيَكانى ثيَغةمبةرانء هةلَةى باوةردارانى توَمار كردووة.  
دةى ئيرت ضوَن نابيَت هةلَةى نا ميَذووى شويَنكةوتوانى ثيَغةمبةران نيشان 

؟ ئاماجنيَكى روانني بوَ ميَذووى ئيسالمى رِاستكردنةوةى ئةم بارى !بدريَن
 .رىء سوَزداريةتةنطذةى نيَوان ساختةكا

 تةواوكردنى رِيَرةوى ميَذوونوسان : 
دةبيَت بريمان ، ئةطةر ئةمروَ ئيَمة قسة لةسةر ميَذووى ئيسالمى دةكةين

نةضيَت ئةم كارةمان لةسةر بنةماى هةولَى دلَسوَزانء زانايانيَكى ثيَش خوَمان 
، وَمار كردووةبووة كة نرخء بةهاى ميَذوويان زانيوةو رِيَي رِاستى ئةو ميَذووةيان ت
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، بةتايبةت ميَذووى ئيسالمى لة هةر ميَذوويةكى تر وردترء دروسترت توَمار كراوة
ناوى كةسةكانء طيَرةوةكانء ئاكارو ذيانء ئاستى متمانةو رِاستطوَييء زانستيان 

 .توَمار كراوة

توَمارى (  هتد...و ثيرتةبةرىء ئينب خةياتء ئينب كة)ئةطةر ثيَشةوايان
بوَ كردوين، ئةوا كةسانى وةك ئني خةلدونيش قسةيان لةسةر  رِوداوةكانيان

دةى ئةم كاروانى ، كردووةء نووسينةوةيةكى تريان بوَ ئةو ميَذووة كردووة
ئةم ئةركةش لةسةر شانى نةوةى ، ليَكوَلَينةوةية هيَشتا ماويةتى تا بطاتة كوَتا

ضونكة ، طشتية نويَي ئوممةتى ئيسالمى بة تايبةتء هةر تاكيَكى مروَظايةتى بة
، ميَذوونوسانى رِابردوو ئةركى خوَيانيان بة جوانرتين شيَوة بةجيَطةياندووة

ئةوةى لةسةر شانى ئيَمةية رِيَككردنء سةروبنكردنء ثوختكردنةوةى 
لةاليةكى تريشةوة بة ئةمانةتء لةذيَر بنةماى ، بةرهةمةكانى ئةوانة لة اليةك

ئةطةرنا لة دنيادا دادطاى ، ةرخزانستيدا بكةوينة توَمارى ميَذووى هاوض
، مروَظايةتىء لة دوارِوَذيشدا دادطاى خواى طةورة ئةو تاوانةمان ىلَ قبولَ ناكةن

بةراستى زؤرجار ئةمةش ثيَويستى بة ثالَنةريَكى بةهيَزى وا هةية كة وات ىلَ بكات  
 .نيَتبةهايةكى باالَتر لة طيان بةديبكةيت تا ئامادة بيت بةرةو سةرووتر هةنطاو ب

   شايةتيدان : 
شايةتيدان لةسةر كةسيَك كة شياوى شايةتيدان بيَت واجبةء خوَ ىلَ 

وال : )وةك خوا دةفةرمويَت، بةدوورطرتنى الدانة لة فةرمانى خواى طةورة
دةى ميَذووى ئيسالمى لة هةر  4،(تكتموا الشهادة ومن يكتمها فأنه آثم قلبه
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م شايةيتدانيَك لةسةر بنةماى شةريعةت بةالَ، بواريَكدا ثيَويستى بة شايةتيدانة
واتة لةسةر بنةماى   (ان تضل احداهما فتذكر احداهما االخرى) :وةستا بيَـت

وال جيرمنكم شنئان قوم ىلع اال :)سوَزدارى نةوةستابيَتء شايةتى حةق بدات
بةو ثيَية نابيَت نة سوَزدارى بوَ برايانى موسلَمانء نة ئارةزووى   ،(تعدلوا
لَةتان بة دوذمنانى ميَذووى ئيسالمى وامان ىلَ بكات ساختةو ناراستى لة هةلَخة

 .شايةتيداندا بة كار بهيَنني

ثيَويستة كةسانيَك هةبن بة بةلَطةى دروستةوة لة سةرضاوةكانةوةو لة ذيَر 
... بنةماى زانستيدا شايةتى بوَ اليةنى ذيارو ء سياسىء زانستخوازىء سةربازى

ةمبوونةوةى شايةتانى ناو ئوممةتى ئيسالمى لةسةدةكانى ك، ئةم ئوممةتة بدةن
يَى بوَ ناحةزانى ئيسالمء موسلَمانان خوَشكرد تا دوايينى ميَذووى ئيسالميدا رِ

ببنة شايةتء بة ثيَى ثيَكهاتةى دةروونىء روانينيان بوَ ئةو ميَذووة شايةتى 
بةلَطةوة بارةكة بدةن، ئيرت لة بةرةى بةرامبةريشياندا شايةتانيَك نةبن كة بة 

 . رِاست بكةنةوة

 :كةواتة لةم روانطةوة دةوانني بلَيَني

 . شايةتى دان واجبة. 

 . دةبيَت بة حةق بيَت.  

 .شايةتى نةدان بة زيانى ئوممةتى ئيسالمى دةشكيَتةوة. 0
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  َتيَطةشنت لة رِةوتى ئةمرِو: 
يعي  يعي التاريخ المن ال : )وتةيةكى جوانى زانايان هةية كة دةلَيَن

دةى ئةطةر كةسيَك نةتوانىَ لة داهاتووى تىَ بطات كة خوَى لةناو ئةو ( المستقبل
شريتةدا نية ئةى ضوَن لة ئةمرِوَى تيَدةطات كة خوَى تيايدا دةذىء ناتوانيَت 
لةسةرةوة بوَى برِوانيَت، بيَطومان بوَ تيَطةشنت لة ئةمرِوَ دةبيَت لة دةورو 

هةموو ئةو باسكردنة ، روَ ئاطادار بيتسةرضاوةو رِيَرةوى ثيَشرتى ئةم
لة فةرموودةدا باسيان ( )ثيَشينانةش كة خواى طةورة لة قورئانء ثيَغةمبةر

بة مةبةستى ثةند ىلَ وةرطرتن بوون بوَ رِةوشى موسولَمانان لة هةر ، كردون
 .قوَناغيَكدا بن

يدانى ئةمرِوَ بارى موسلَمانان لة ثشيَوىء بارطرذيةكى سةختدايةء مةردى مة
بوَ ئةمةش دةبيَت اليةنةكانى ذيانى كوَمةلَطةى ، دةويَت بة رِاستى هةنطاو بنيَت

ئةوجا بزانيت قورئانء ، ئيسالمى وةربطريتء بزانيت لةمروَدا ئةو بارانة ضوَنن
دواتر برِوانينة ، سوننةت ضوَن ريَنمايي بة موسولَمانان دةدةن بوَ ئةو رِيَطانة 

لة ضيدا ، وَن ئةو اليةنانةيان بة جيَ طةياندونميَذووى ثيَشرتو بزانني ض
واتة لة سىَ خالَى ئةو سةردةمة ، سةركةوتوو بوونء ئةجنامةكةى ضى بوو

ئةجنامى هةنطاو ، ثةيرِةوى هةنطاونانةكة، ئامانج لة هةنطاونانةكة):بكوَلَينةوة
 .، ليَرةوة لة رِةوشى بارى ئةمروَ تىَ دةطةين(نانةكة

 :ارى كوَمةلَطةى ئيسالمى لةم خاالَنةدا خوَى دةبينيَتةوةبوَ منونة ئةمرِوَى ب

  دووركةوتنةوةى موسلَمانان لة سةرضاوة سةرةكيةكانى
 (.قورئانء سوننةت)ئيسالم
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 دوبةرةكىء ثةرتبوونى موسلَمانان. 

 ذيَر دةستةيىء بىَ دةسةالَتى. 
 شاالَوى خاضثةرستىء سةهيوَنىء رؤذئاوايى. 

 ِوَحيةتى ئاينىدواكةوتةيى زانستىء الوازى ر. 

 بآلوبونةوةى دةستةو تاقمة طومرِاء الدةرةكان. 

دةى لة قوَناغةكانى ميَذووى ئيسالميدا ئةم طرفتانة هاتونةتة رِىَء 
ضارةسةريش كراون، جا ضوَنيَتى ضارةسةرةكةو تيَطةشنت لةبارةكة ئةوةى 

، روانيتدةويَت لةبازنةى سنوردارى ئةمرِوَ بضيتة دةرةوةء بة ضاويَكى فراوانرت ب
ضونكة بةراستى طةر كةسيَك شارةزاى شاالَوةكانى ثيَشووى خاضثةرستان نةبيَت 

كةسيَك شاآلوى هزرى رؤذئاواء ، لة جةنطى ئةمرِوَى رِوَذهةالَتء رِوَذ ئاوا تىَ ناطات
ناحةزانى ئيسالمء بآلوبوونةوةى دةستة طومرِاكان لة قؤناغةكانى ميَذووداء 

ةرنطاربوونةوةيان نةزانيَت لةرِؤدا بارةكةى ال قورس شويَنء ثيَطةيانء شيَوازى ب
دةبيَتء هةندىَ جار ئةو كةسة واى ليَ ديَت وادةزانيَت ئيرت طةيشتوةتة بنبةستء 

 .ضارةسةر نةماوة

انما )ئةمة ِريَرةوى ذيانةوكةس بةتةنها بةبىَ رِابردوو ناتوانيَت بطاتة كةمالَ 

ةى تريش كة دةيسةمليَنن بوَ ضةندين بةلَط 0،(بعثت ألتمم صالح االخالق
تيَطةشنت لة ئةمرِوَ ثيَويستة لة رابردوو تىَ بطةيت ضونكة هةردووكيان ثةيوةستى 

 .يةكرتن
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