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  ورهوازدا بۆ الی خوای گهوبانگه عوهده كتری لهتیدانی یهحوكمی هاوكاری ویارمه

 حكم اتلعاون واتلآزر يف أمر ادلعوة إىل اهلل
 < kurdish -كردي -  یكورد >
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 شید محی الدين رگێڕانی: كاروان ڕهوه

  ی: پشتیوان سابیر عزيزوهپێداچونه

 

 ترمجة: اكروان رشيد ميح ادلين

 راجعة: بشتيوان صابر عزيزم
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  (1)ورهوازدا بۆ الی خوای گهوبانگه عوهده كتری لهتیدانی یهحوكمی هاوكاری ویارمه 
   

نطةواز بوَ الى خواى ثةروةردطار، ثرسيار: حوكمى هاوكارى و يارمةتيدانى يةكرتى ضية لة با
 بةتايبةتى هةنديَك كةس دةلَيَن: ئةمة يةكيَكة لة داهيَنراوةكانى سةردةم؟ 

وةالَم: هاوكارى و يارمةتيدان و دةسبارطرتنى يةكرت لة دةعوةو بانطةوازو هةموو شتيَكى ضاكدا 

ۆئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ چ شتيَكى داواكراوة، وةك خواى ثةروةردطار دةفةرموويَت: 

من ))دةفةرموويَت:  . ثيَغةمبةرى خواش (2).[٢المائدة: ] چۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ

 .(3)((كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ هةروةها خواى ثةروةردطار دةفةرموويَت: 

 .(4).[٣ – ١العصر: ] چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    
بانطةواز بوَ ئاينى خواى طةورة بةرِيَكةوتن ئةوة لةسةريان  ئةطةر كوَمةلَيَك بة مةبةستى 

ثيَويستة هاوكارى يةكدى لةسةر ضاكةو لةخوا ترسان بكةن "ئيدى لة هةر شارو جيَطةيةكدا 
 بن"، بيَطومان ئةمة باشرتين شتة.
حةفتا هاوةلَى سنط ثرِ لة قورئانى رِةوانةى الى هوَزو  هةروةك ثيَغةمبةرى خوَشةويست 

كان كرد بة ئاماجنى بانطكردنيان بوَ الى خواى طةورةو فيَركردنى ئةركة ئاينييةكان، ترية
بانطخوازى "ض وةك تاك و ض وةك كوَمةلَ" ناردون بوَ الى تريةو هوَزةكان  ثيَغةمبةرى خوا 

بوَ شارةزاكردن و فيَركردنيان لة ئاين، ثيَش كوَض كردن موسعةبى كورِى عومةيرى رِةوانة كرد 
بوَ شارى مةدينة بة ئاماجنى شارةزاكردنى ئةو كةسانة لة ئاين كة لةناو ثشتيواناندا موسلَمان 

مةبةست ئةوةية كة لةسةر بانطةوازو رِيَنمايى خةلَكى هاوكارى لةنيَوان دوو كةس  دةبن. ليَرةدا
                                                           

 (.871 -8/878مجموع الفتاوى ومقاالت متنوعة ) (1)
 ئاماذة بة تةفسريةكةى كراوة. لة ثيَشةوة (2)

 لة ثيَشةوة ئاماذة بة ماناكةى كراوة.   سبق تخريجه. (3)

 لة ثيَشةوة ئاماذة بة تةفسريةكةى كراوة. (4)
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يان سىَ كةس و زياتردا هةبيَت و، لةو ثيَناوةدا هانى يةكرتى بدةن، هةروةها ئةوةى ثيَويستة  
لة زانست و زانيارى و كردةوةو بةرضاورِونى و..دةبيَت بريى يةكرتى خبةنةوة، ئةمةش 

يَداية، بةالَم دةبيَت بة بةلَطةوة شويَنى هةق و رِاستى بكةون و، لةسةريان ضاكةيةكى زؤرى ت
ثيَويستة هوَكارة سودبةخشةكان بةكاربهيَنن كة هةق و رِاستى رِون دةكةنةوةو هاندانيان 
تيَداية، هةروةك دةبيَت هوَشداريش بن سةبارةت بةباتلَ، ئةم هاوكارييةى بامسان كرد شتيَكى 

ستة بةو مةرجةى كة دلَسوَزى بوَ خوا تيادا بيَت و، ثيَويستة ئةم كارة دوور بيَت داواكراو و ثيَوي
لةهةر جؤرة رِياو رِووثامايى و ناو و شوَرةتيَك و، دةبيَت ئةمة لةسةر بنةماى زانست و 

 بةرضاورِونى ئةجنام بدريَت.
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