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 دات نهكات  توانت زه ئه ت حكومه  ی باج بدات به سه و كه ئایا ئه

ی  سه و كه ئایا ئه  ؟ وه  كات و باج چیه جیاوازی نوان زه: پرسیار 

 دات ؟ كات نه توانت زه ت ئه حكومه  باج بدات به

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

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

 .  تایه ھه

 : كات  اوازی نوان باج و زهجی

) جل جالله(  وره خوای گه له  وه تی نزیك بوونه نیه كات به زه: ك یه

  باج داندا، چونكه  له  بوونی نییه  م مانایه ژاران، ئه ھه  درت به ده

 .  كیه ت و خه ی نوان حكومه نیانه ده ند بوونكی مه باج دان پابه

ی  كه ره مبه و پغه  وره و خوای گه  رعیه، قكی شه كات ھه زه: دوو

  ، به یان بۆ دیاری كردووه ندازه ئه) صلی الله علیه وسلم(

  وه مه رده تی كاتی سه سه ن ده الیه له  كه  وه ی باجه وانه پچه

ت زیاد و  ندی حكومه وه رژه پی باردۆخ و به  كرت، به دیاری ده

 .كات  م ده كه
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 ت به كات ده زه: سی قورئانی پیرۆز دیاری كردون،  سانه كهو  در

و  ت، و پاشان له وه ی ده زنه بۆ خه  وه ڕته گه م باج ده به

رج  زانن خه پویستی ده  ت به سه ت و ده حوكمه  ی كه پۆژانه

 .كرن  ده

كو ئیسالم و  تاوه ، ھه ییه میشه رزكی ھه كات فه زه: چوار 

م  بت، به وام ده رده كاتیش به ویدا مابن زه ر زه سه موسمانان له

 .  وامی نییه رده یی و به میشه رگرتن مۆرككی ھه باج وه

 دات ؟ كات نه توانت زه ی باج بدات ئه سه و كه ئایا ئه

مان پدا، بۆمان ڕوون  ئاماژه  ی كه و جیاوازیانه ی ئه ڕوانگه له

ت، جگای  حكومه  ك باج دان به یه ھیچ شوه به  كه  وه بته ده

ر ڕیگامان  گه ئه  وه، چونكه ر موسمان پ ناكاته سه كات دان له زه

ستی  ده وا خۆمان به توای دروستیمان دا، ئه ھا شتك دا و فه وه به

ھیچ  ین، به به ناو ده ان لهم كه ی ئیسالمه وره گه  و ڕوكنه خۆمان ئه

ناگرت،  ر موسمان ھه سه كات له رزی زه ك باج دان فه یه شوه

  ه كۆمه درت به ت ده رجكی تایبه ند مه چه  كات به زه  چونكه

 .وان  یری ئه غه  بدرت به  دروست نییه  سكی دیاری كراو، كه كه
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ت دان پ كا ك جگای زه یه ھیچ شوه باج دان به: كورتی به

،  تی ئیسالمه ریعه و پسپۆڕانی شه ش ڕای زانایان مه ، ئه وه ناكاته

صلی الله علیه (ی  كه ره مبه وپغه  وره كات خوای گه زه  چونكه

كان  مرۆڤه  كه  وه ی باجه وانه پچه  ، به رعیان داناوه شه به) وسلم

 توانن زایی ده بۆ زیاتر شاره[   و ڕكیان خستووه  دایانناوه

) ٩٣  ڕه الپه/٢٥رگی  به(ة یتاوای شخ االسالم ابن تیم رنجی فه سه

 .]ن  بكه

 .  مووان زاناتره ھه ش له وره خوای گه
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