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 رزپدان ر قه سه رگرتن له پاداشت وه

 رزت ل داوای قه  سك كه كه رز به ئایا پدانی قه :پرسیار 

ی بیت ؟ خوا تووشی پاداشتی خر ده  وره كات، الی خوای گه ده

 .  وه پاداشتی خرتان بداته  وره گه

ت  درود و صه  بان، وه ومیھره  وره سوپاس بۆ خوای گه :م  وه

رانی  یت ویار ویاوه ر محمد المصطفی وئال وبه سه الم له وسه

 .  تایه تا ھه ھه

ر  به نھا له ته  سه و كه به  رزه و قه ر بتو پدانی ئه گه ئه

بت، إن شاء الله   وره ندی خوای گه زامه ستھنانی ڕه ده به

  گریت، چونكه رده ردگار پاداشتی خر وه روه نابت الی په جه

قورئانی   له  وره خوای گه ،كتر كردن تیدان وھاریكاری یه یارمه

ك  ، وه اوهڕدارانی بۆ ھان د وباوه  رمانی پكردووه پیرۆزدا فه

ُعْدَوانِ  ] : تی  رموویه فه
ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
 َعَعاَووُوا َعَ اإل

َ
ِوا َواْقْوَو و َو 

ْ
 Z َوَعَعاَووُوا َعَ ال

ر  سه ن له کتر بکه کیی یه تی وکۆمه یارمه:   واته ] ٢:المائدة [
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ن  کتر بکه کی یه تی وکۆمه ن یارمه که و خواناسی، نه چاکه

 . ستدرژی هر گوناھو د سه له

بت  ھه  یه و پاره پویسی به  سك كه كه رز پدانیش به قه

، وخواناسی  چاكه  سه كتری كردن له ھاریكاری یه له  جۆركه

و  رز ئه قه به  تۆ پتداوه  ی كه یه پاره  و به ر زانیت ئه گه ئه

ر  گه ئه  كاری ناھنت، چونكه ستی خراپ به به بۆ مه  سه كه

  وه ھنرت ئه كار ده كاركی خراپدا به له  یه پاره  و به زانیت ئه

شی كۆتایی  به  یت، چونكه ده رزی نه بت قه ده  و كاته ئه

ُعْدَوانِ  ] :رموت  فه ده  كه ته ئایه
ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
 َعَعاَووُوا َعَ اإل

َ
:   واته Z َو 

ست  ر تاوان و گوناھو ده سه ن له كه كتری مه ھاریكاری یه

 .رژی ده

  وه كاری ناھنت ئه دا به خراپه ر دنیا بوویت له گه م ئه به

پاداشتی خرت   وره كاركی خر وباشه والی خوای گه

)  صلی الله علیه وسلم(ری خوادش  مبه وت، پغه كه ستده ده
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و  رف كردنی ئه ك  سه موسمانك وه رز پدانی به دووجار قه

ك  ، وه رگای خوادا داناوه و له  قه ده صه  له  یه پاره

زای خوای  ڕه( سعود  ی كوڕی مه عبدالله  كدا كه یه رمووده فه له

) صلی الله علیه وسلم(ر  مبه پغه  وه تیه گراویه) ل بت

 نا ن  مسلم يورض مسلما قراا مر�  ال  كن كصدقتها مرة « :تی  رموویه فه

وابن حبان في صحيحه والبيھقي ) ٢٤٣٠(رواه ابن ماجه  [ »

 ]) ٢٢٥/ ٥" (إرواء الغليل"مرفوعا وموقوفا وحسنه األلباني في 

كی تر، موسمان  رز بدات به ر موسمانك دوو جار قه ھه :  واته

 .خشی بت رگای خوادا به ی له یه و پاره ئه  وایه  وه ك ئه وه  وه ئه

 .  ش زاناتره وره خوای گه

 له وصحبه وسلمآوصلی الله وسلم علی سیدنا محمد وعلی 

 


