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 وانیم نیمدواھ 

الحمُد ِللِه رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آلِه وصحبِه    

 :أما بعُد...وسلم

 نیمدواھ  یزانەد ایئا: رستكخواپیو زڕب یرنخو 

 یچ زتڕب یال ۆب  یردانس وب یزانەد ایئا ەو ؟یك وانیم

 كات؟ەد  ل تیچ یداوا و  تپ یچ یستبوم  ێوەد تل

 ڵما  ل كشت یوتنستكەد یستبمب تینا وانیم وئ 

خواردن   كردن ل یشدارب ۆب اخودی ...تكوسامان

 یكمۆوك یتارمی  یرگرتنەو ۆب انی ەو ...تداگل ەووخواردن

 شیئ ۆب كردنواست ۆب  انی ...ەوبدات یكەرزق ەیوئ ۆب

 ك كیزۆئا وشك یركردنسەچار  ۆب انی ...كسك یوكار

  .دایئاست ل  ەبووپاچستەد

 یكباس گرنگ و  یككار ۆب تد وانیم مئ دایاستڕل 

 زوۆھ ون تكەوادوخان  تۆخ ن ...نیقاستڕ یسنوردار
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ناتوانن  یوەز رس یكخ  مووھ وكوب تكتەریشع

 ینجامبكات وئ واوت ۆیخ یكشیئ  ەیوئ ب ەوننڕگیب

  . داتن

 رزوب  یكالروت شكۆناو ك یجشتین رگئ ۆپاشان ت 

 رگروب  یوارید ب تەیبد ناپ تۆخ ت،یب شۆیتوندوت

 ھاتوول تواناوب  یوانپاس ش،یوربھ یشكۆك تنانت

  ل یگرڕناتوانن  زیرگھ  ت،ب تل انیوئاگا نكب تییایور

 یالت و كار تب ەیول ن،بك دروست  ۆب ەیرگو ت نبك

  !!بدات نجامئ ۆیخ

 یستیوپ  ردانتس تب  ێویب ككاتوانیم وئ گومانب 

 یمانیوپ نب  وین رگرتنەو زنیوئ كردنل رمووف ب

 كوب ،یكھاتن یكات  یكردن یارید ۆب تناو یختەشوپ

 كەیووش تحا ررھسو ل الت  تد  ێویب كداركاتھل

 ش،ۆخن انی تیساغ ب شل ت،یب ڵتاب  انی تیب ڵرقاس ت،یب
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 ونل انی تیب ردافسل دار،ون ژارھ انی تیب  ندموەد

  .ین كگرفت وئ ۆب  ،ڵما

 كوەتاو  ین ید نوایم مئ: زمپارۆخ یو خوشك زڕب یبرا 

 وش یرگیكار  رژ توبك وەوتتدابحاب ەییزب

 ۆب ین دایشیتوانا  ل ەو ،ەوتونا انیوگر كانتنیمگغ

 شەول ،یدتئامانجت ب و   بدات تتۆم شیكسات نھات

 وانئ كوب ت،رناگرەو شیخشوب  یدوھ لیرتب اتریز

  .ەویالب  نین چیھ

 رتەد  انیژ مل توەیو د ت،وەد ۆیت وانیم وئ مزڕب 

 ، نبمر تستج و   شبك حتڕۆبتبات،  ۆیخ ڵگبكات ول

  !! شانك  انیگ یشتیفر وانیم وئ  ب

َ ▬ ترموفەد ردگارەروپ یخوا  ِّ ي لك  
ي

اَتواذ  اِ َا َملَلك ال ُيا ك َََو ََ �كتا 

َا  ِّ�ك  َر
َ

َي ى َ َك َا  ونَ  ب �ك  ییشتیفر وئ : وات .]١١السجدة [ ♂تكراَجعك

 مرن،ەود  شكەد انتانیگ  ەرراوسپ پ یشانتانك انیگ
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 ۆوت داشتپا وەونڕگەد ردگارتانەروپ  یال ۆربھ پاشانل

  .گرنەردەو

اَتواذك ▬: ترموفەتردا د یكتیئا ل انی َا ال َحَد ك
َ
َي ى َذا َجاَء أ َح

َاهك رك  َي ونَ تََو ّرطك ََ َك َا    ُك َا َل لَك  یختەو ك جا : وات. ]٦١االنعام [ ♂ُك

 شن،كەد  یانیگ كانمانشتیھات فر كتانكی یمردن

 یكانرمانف  یكردنجب ج ل شتانیفر وئ كداكاتل

  .نناك یوسست ییتاۆك زیرگخوادا ھ

 ن؟یبك وانیم ول یشوازپ یچب

 شوپ  تكرەد ل یشوازپ وازانش مب نینگس یرنخو

  :تكرەد ۆب یكارەئاماد ختەو

 ب بب وابوونشتیفر خواووكت یكانبوپ  یكانغمبیران 

  .رەدزاوقوق ییدوا یژڕۆو
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 ب پاركردن ل یزگار ئنو ینجامدانف  ەژل كانەرزیكات 

خشوع  یبوونھ  ڵگل ڵمۆكب وتمزگ ل داۆیخ

 ەباشتر ەومال تانەئافر  مب ژ،نو یكانواتال ەوركردنیوب

  .انۆیب

 ب ش یكاتەز یركردنەدل یرعوب  ۆیخ یكاتگوئ ەیرو 

  .ەكردوو  یارید رعش ك ەییژڕ وب

 ڕۆبمڕە یمانگ یگرتن ژووب زانئومپاداشت  یوانەڕچاو دو

  .ەورگرتنەو

 بحك جكردن گوناه وتاوان چیھپ كتنام  ەون،ەو ت 

 ردامبغپ ڵگل  یوا كجح كوەو زاندامڕە ل كەیعومر

  . صلى الله عليه وسلم 

 ب ئسونن یدان نجامت،ئ كانوانئ شپ  ورستشانن 

 ل ەورگ یخوا ت،درەد  نجامئ كانەرزكراوف ل جگ ك
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 َّواليزال عبدي يتقرب إلي: " ترموفەد  دایقودس ەیرموودف

 ".ُحبهُحتى أ بالنوافل

 ستپەدشخكردن ل یر بۆتڕگ وانل  ەوتاوان 

 كانتكات تریچ  ەیودان ب مانیوپ نو ب ،یكاروخراپ

قورئان  كرویاستغفارو ز  ب كانتكات كووب چنن یۆفب

  .تیرربسب ندنخو

 ب خوا وت ۆب خالصیئخوا م نھابل بوون  ستھموو 

 یخوا كوەو شان،كھۆخ  اوڕی ل ەووتنو دوورك كتدا،كار

اءَ ▬: ترموفەد ەورگ ََ ََ يَن حك ِّ ك ا
َ

َه ُ  َ ال  َ لك لا ا ي َعاوكدك  ْ  
لا ى  ي رك م 

ك
 ♂َلَما أ

 يهصلى الله عل  رمبغخواو پ یستنیشوۆخ ب  .]٥البينة [

كت ومت  یوتنك نشو ب نھات تینا  یدب شەوئ ك  وسلم

   صلى الله عليه وسلم  رمبغپ یرناموب تسونن  ۆب تبن

ك ▬: ترموفەد  ەورگ یخوا َا ا ي و وا�ك
ا ُك   ِ و

و عك
َ َُاتي َووَن ا ي  

ك
َا ُ ك ََا  ى نا كك

�كتا

ك �َ  َا َلا ي َِ�ك َا ذكُكو را ََ�ك  َ ورٌ َلَ�غا ٌَ  َك ي  .]٣١آل عمران [ ♂رَح 
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 ب موس یستنیشوۆخل مانبل قڕخوا و ر  بوون لبر 

 خوا، ك ربل  شیتیخواو دوژمنا ربل یتیستاۆخوا، د

 انەڕباوب بوون ل  ل قڕو وادارانب یستنیشوۆخ شمئ

  .ەوتگرەد

 ب تخوا وات یقوا :ترسان لب كردنەوەكرد  خواو  قورئان

 شەوئ مردن ك ۆب یباشەوئاماد  مكبوون ب یازڕو

  .یقوات یتقیقح

 ب ئارامگرتن ودان بل داگرتنۆخب یكاتدا،یشۆناخ  و 

 ستوھ دا،یرانوكام  یشۆخ یكاتل یوشوكرو سوپاسگوزار

  .كداناوخول یینھاتل  ییخوا یرچاود كردن ب

 ب پشت بت ستنب نھا،فەد خوا  كوەو خوارموا ي  ▬: ت َ ََ َل

َ هَ  م  ؤا َا مك ََك وا ى نا كك
ك َي َََو  .]٢٣المائدة [ ♂ََ
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 ب فپەوەزانست و كرد یربوونوبانگ  یكردنیكردنۆوازب 

يَن آَمَكوا ▬: ترموفەد  ەورگ یخوا ،ەیووكردنوب  
ي

ك اِ اا ا ي ََ يَرا

ََ َدرََجاٍذ  لا ع 
ا
لتكوا اَ

ك
يَن أ  

ي
َا َلاِ َا�ك  .]١١المجادلة [ ♂م 

 ب زمان ل یپاراستن حیو غ ۆدر : كەو یكانەرامكراوبت 

وھتد  یرانۆگ وەرۆناوونات و  تەفرو ن ووجن ییتنیوف

من كن يؤمن باهللا «: ترموفەد   صلى الله عليه وسلم  رمبغپ

   . »لاْوم اخخر ُليلت خ�ا  أل َْتت

 

 


