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 فسدا ڵ نه گه تكۆشان له
 

َده ▬ :ترموو فه ده  وره وای گهخ َّ ََ   ْ ََ  ََ ْ لَ
َ
ْ  ) ٩(ََة  َ ََ َوََة  َخهَب 

هَده َّ  . ]١٠-٩/شمسال[♂َد

و  و، ئه  وتووه رکه سه  وه کاته فسی خۆی پاک ده ی نه سه و که ئه: واتا
کات ب ھیوا و  وناه دهفسی خۆی نقومی گ نه  ش که سه که

 . ماورانه

ولَهل  -رض نهللا عنه-ْضهلة بْ عبية عْ لم نهللا َر نل ُمَجهِدُة « :ص� نهللا عليه َو

ََّ عز وجل هَعِة ن ََ َهُه    رواه اإلمام أحمد في  [ »َْ َجهَدَة َفف 
في  -رحمه الله -من حديث وصححه الشيخ األلباني )٦/٢٢(المسند

 )].٥٤٩(السلسلة الصحيحة

فسی خۆی  وا جیھادی نه كه  یه سه و كه ر وموجاھید ئه تكۆشه: واتا
 . وره ی خوای گه بۆ گوایه  كات له ده

 : ڕاڤه

فس و  ڵ نه گه ست جیھاد بكات له پناوی خودا ھه  سك له ركه ھه
تی  ش ھیدایه وره وكات خوای گه ، ئه نیاویتان و د زوات و شه ئاره

  نته یه یگه ی ده و ڕگایه ئه ،ندی خۆی زامه گای ڕهر ڕ دات بۆ سه ده
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جیھاد و پشت گوی   سكیش واز بنت له ر كه شت، ھه ھه به
ست  ده  تی له ی ھیدایه كه میه رخه مته ی كه ندازه ئه  به  وه بخات، ئه

 .چت ده

دوژمن و   فسی خۆی لی بووه ر نه گه  موسومان بزان ئهب ده  وه
نگکی پ  ڕایکشا، زهکاری و تاواندا  و خراپه  الی خراپه به
چی رپ و سه  وره خوای گه  له  ی بوونهی یاخ و نیشانه  ترسییه مه

). لی الله علیه وسلمص(ی خوا ر مبه کانی پغه رمانه فه  له  کردنه
و ی ڕمانی کار  مایه  بته ش ده چی کردنهرپ و یاخی بوون و سه ئه

.  وره ندی خوای گه زامه ڕهستدانی  ده کانی و له چاکه  وه کرده
م دنیا و  یکات له موسومان ده  که  یه وره کی گهت ساره ش خه وه ئه
موو دوژمنک   موسومان پش ھهب ده  واته که .و دنیاش له
و   یگرتووه ناخی خۆیدا ھه  له  که  وه تهبب  و دوژمنه نگاری ئه ره به
 . سهف ش نهوی ژی، ئه یدا ده گه  له

 :فسدا ڵ نه گه كانی تكۆشان له گشتیه  بنچینه

ددا   له  وره ویستی خوای گه ی خۆشه وه زیندووكردنه -١
فس و ماڵ و  ویستی نه خۆشه  ك زیاتر بت له یه شوه به

 ...منداڵ

 . ددا  له وره خوای  گه یی ترس وه زیندوكردنه -٢
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ی  وه نگاربونه ره ت بۆ به زیمه وعه  ھز كردنی ئیراده  به -٣
ویستی  خۆشه( ی پشوو  و دوو باه ھزی ئه  فس به نه

ن الواز بت  چه  نده به  چونكه)  وره وترسی خوای گه
ستت  وپشتی پببه  وره بۆ الی خوای گه  وه ڕته گر بگه ئه
 .دات تی ده یارمه  وه ئه


