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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 

لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو 

ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و  شتانەی كە نامۆن بە

نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و 

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان 
  .وەیەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێ

 
تى ماڵپەڕى بەهەشستاف
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 ٱ     ٻ ٻ ٻ

والصالة والسالم على نبينا حممد الذي بلغ البالغ  K پ پ پ پ
 أّما بعُد: ،أصحابه والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الديناملبني، وعلى آله و 

 موسولَمانان ئةحكام و شيَوازةكاني سوذدةي سةهو بة بةرِاسيت زؤريَك لة
هةنديَكيش  كاتي ثيَويستدا نابات، وة باشي نازانن، جا هةنديَكيان سوذدةكة لة

ش سةالم بردن ثيَ شوييَن رِاسيت خؤيدا نابات، وةكو سوذدةي سةهو سوذدةكة لة
شوييَن سوذدةكة ثاش سةالم دانةوة بيَت، وة  دانةوة هةرضةندة

 بةثيَضةوانةشةوة.

ئةوة زانيين سوذدةي سةهو زؤر طرنطة بة تايبةتي بؤ ئةو كةسانةي  لةبةر
 كة ثيَشنويَذي و ئيمامةت بؤ خةلَكي دةكةن و خةلَكيش ضاو لةوان دةكةن. 

 امي شةرعي سوذدةي سةهو بةوة لةسةر ئيمامةكان زؤر ثيَويستة كة ئةحك
 باشي بزانن.

و  عيية لةم بارةيةوة رِوون بكةمةوةشةر كرد ئةم ضةند حوكمة بؤية حةزم
ئيماندارةكاني خؤي ثيَ  برايامن، داواكارم خواي طةورة بةندة ثيَشكةشي كةم بة

خواي طةورة داواكارم كة رِيَنمويم بكات بؤ  سودمةند بكات، دةسا ثشت بة
 يَم:رِاسرتين، دةلَ
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 سوذدةي سةهو :

سوذدةي سةهو بريتية لةو دوو سوذدةيةي كة نويَذخوين دةيان بات بةهؤي 
 .(1)زانني رِوويداوة لة نويَذةكةيدارِووداني هةلَةيةكةوة، كة بة نة

َهةيةَ:ََيسوذدةيَسةهوَسي َهؤكار

 زياد كردن . -1

 كةم كردن .   -2

 طومان بؤ درووست بوون .  -3

 

 دكردن:يةكةم: زيا

خويَنيَك لة نويَذةكةيدا هةستانةوةيةك يادانيشتنيَك ياكرِنوشيَك  ئةطةر نويَذ
بكات بة ئةنقةست ئةوا نويَذةكةي بةتالَ دةبيَتةوة، بةالَم ئةطةر  ياسوذدةيةك زياد

 نةكرد تاكو نويَذةكةي تةواو هةسيت ثيَ نةزانني بوو وة زيادةية بة كردني ئةو
ووستة، بةمةرجيَك ثيَويستة سوذدةي سةهوي بؤ دةكات، ئةوا نويَذةكةي در

                                                           

نةهاتووة كة لة كاتي سوذدةي سةهودا خبويَنريَت، ئةوةي كة لة هةنديَك كتيَبدا  صةحيح( هيض دوعايةكي 1)
يان الوازة يان بيَ بنةماية، بؤ سوذدةي سةهوش هةروةكو سوذدةكاني ناو نويَذ دةطوتريَت:  باس كراوة

 يَرِوةرط.)السنن والمبتدعات للحوامدي(كتاب أنظر )سبحان ربي االعلى(.
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زيادةيةكي كردووة لةو  بةريَت، وة ئةطةر هةر لةناو نويَذةكةيدا بريي هاتةوة كة
ري كة سوذدةي نويَذةدا ثيَويستة ثاشطةزبيَتةوة، وة ثيَويست دةبيَت لة سة

 نويَذةكةشي دروستة. سةهوي بؤ بةريَت و

 

 منونةي ئةمة :  

كاتيَك  يوةرِؤ دةكات بةآلم بةهةلَة ثيَنج رِكات دةخويَنيَت، وةكةسيَك نويَذي ن
بريي دةكةويَتةوة كة لةتةحيات داية، ئةوكاتة تةحياتةكةي دةخويَنيَت و سةالمي 

 نويَذةكةي دةداتةوة، ثاشان دوو سوذدةي سةهو دةبات و سةالمي بؤ دةداتةوة.

ةي تةواو دةكات و يةكي كردووة تاوةكو نويَذةكةوة ئةطةر نةيزاني كة زياد
 دةداتةوة، ئةوا دوو سوذدةي سةهو دةبات و دووبارة سةالم دةداتةوة. سةالم

وة ئةطةر لة رِكاتي ثيَنجةم دا بوو بريي كةوتةوة كة ئةو رِكاتة زيادةية ئةوا 
حيات و سةالمي نويَذةكةي دةداتةوة ةيةكسةر دادةنيشيَت وةكو دانيشنت بؤ ت

 و سةالمي بؤ دةداتةوة. ثاشان دوو سوذدةي سةهو دةبات
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 بةلَطةي ئةمة:

 َأن  : دةلَيَت كة بؤمان دةطيَرِيَتةوة حةديسي عبداهلل ي كورِي مةسعودة  
: قَاُلوا َذاَك؟ َوَما: فَ َقالَ  الص الةه؟ فه  َأزهيدَ : َلهُ  َفقهيلَ  ََخًْسا، الظُّْهرَ  َصل ى  اّلل ه  َرُسولَ 

َلةَ  َواْستَ ْقَبلَ  رهْجَلْيهه  فَ َثَن  "وف رواية" َسل مَ  بَ ْعَدَما َتنْيه َسْجدَ  َفَسَجدَ  ََخًْسا، َصل ْيتَ  , اَْلقهب ْ
 .(1)رواه اجلماعة  .َسل مَ  ثُ  , َسْجَدَتنْيه  َفَسَجدَ 

نويَذيَكي نيَوةرِؤدا ثيَنج رِكاتي كرد، ئيرت  لة واتة: جاريَكيان ثيَغةمبةر 
ضي؟ ووتيان ثيَنج رِكاتت ووي لةبةريَذ زيادي كردووة؟ فةرمليَيان ثرسي ئايا نو

وة خويَند، ئةويش دوو سوذدةي سةهوي برد دواي ئةوةي سةالميشي دابؤوة، 

ثيَيةكاني جووت كردوو رِوي كردة قيبلةو دوو سوذدةي سةهوي  لةرِيوايةتيَكي تردا
 بردوو ثاشان سةالمي بؤ دايةوة.

رِاستيدا  ذةكة، لةة ثيَش تةواو بووني نويَيسةالم دانةوةوة هةلَةيةكي تر 
نويَذةكةدا، جا  ثيَش تةواو بووني نويَذ، بة زيادة دادةنريَت لة سةالم دانةوة

بداتةوة ئةوا  هةركةسيَك بة ئةنقةست لة ثيَش تةواو بووني نويَذةكةي سةالم
 نويَذةكةي بةتالَة.

دواي كاتيَكي دريَذ بريي هاتةوة ئةوا  نةزانني بوو وة لة بةآلم ئةطةر بة
 نويَذةكةي سةر لة نويَ دووبارة بكاتةوة. دةبيَت

                                                           

 متفق عليه، وابقي اجلماعة: أبوداود، والرتمذي، والنسائي، وإبن ماجة.( 1) 
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وة ئةطةر لة ثاش ماوةيةكي كةم بريي كةوتةوة وةكو لة دواي دوو سآ 
دةقيقة ئةوا ضةندي كةم كردووة لة نويَذةكةي تةواوي دةكات و ثاشان سةالم 

 وة دوو سوذدةي سةهو دةبات و سةالمي بؤ دةداتةوة. ،دةداتةوة

 

 بةلَطةي ئةمة :

َ الن   ن  أَ بؤمان دةطيَريَتةةوة دةلَيَةت:    ةية كة ئةبو هورةيرة ئةو فةرمودةي  به
   ده جه ْس  املَ  وابه بْ  أَ  نْ مه   عانَ رْ الس    جَ رَ َخ  فَ  نيه تَ  عَ كْ َر  نْ مه   مَ ل  َس  فَ  رَ ْص  العَ  وْ أَ  رَ ْه  م الظُّ ى بهه  ل  َص 

ُ الن   امَ قَ ، وَ الةُ الص   ته رَ صُ : قَ ونَ ولُ قُ ي َ  َ َ  ه َخَشَبةه ىل إه   به ده   َ  ْ  ه ه اْلَمْسجه  َ َه ا َوات َك  َ    ْ  ، َغْض َبانُ  َك َن  هُ   َعَلي ْ
ُ الن      الَ َق    ف َ  ؟الةُ الّص     ته رَ ُص    قَ  مْ أَ  يتَ سه    نَ : أَ للاه  ولَ ُس     رَ يَ  ل  ُج    رَ  لَ اَق    ف َ   لَْ وَ  سَ نْ    أَ  : لَْ  به
ُ الن   الَ قَ ف َ  ،يتَ سه نَ  دْ ى قَ لَ : ب َ  لُ جُ ر  ال الَ قَ ، ف َ رْ صُ قْ ت َ  ا الوُ قَ ؟ ولُ ُق ا ي َ َم  ق  َح : أَ  ةه ابَ حَ لص  له   به

ُ الن   مَ د  قَ ت َ ، ف َ مْ عَ : ن َ   .(1)مْ ل  سَ  ثُ   نْيه تَ دَ جْ سَ  دَ جَ سَ  ثُ   مْ ل  سَ  ثُ   هه ته اَل صَ  نْ مه  يَ قه ا بَ ى مَ ل  صَ فَ   به

ثيَشنويَذي بؤ كردين لة نويَذي نيوةرِؤ بوو يان  واتة: جاريَكيان ثيَغةمبةر 
 يرت ضةند كةسيَك بة ثةلة لةرِكاتي دووةمدا سةالمي دايةوة، ئ عةسر بوو، وة لة

كةضي  و طوتيان "نويَذ كورت كراوةتةوة" دةرطاي مزطةوت ضوونة دةرةوة
دةضو تورِة  لةوةكؤلَةكةي ناو مزطةوتةكةوة،  هةستاو ثالَي دا بة ثيَغةمبةر 

ئايا بة  طوتي ثيَغةمبةري خوا  بوبيَت، ئيرت كابرايةك عةرزي ثيَغةمبةري كرد 
                                                           

 متفق عليه .(1)
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كراوةتةوة؟ نويَذ اليةن خواوة كورت  كرد يان نويَذ لة بريضوونةوة وات لة
 .كورتيش كراوةتةوة هةلَةم كردووة و نة نةفةرموي:  ثيَغةمبةر 

لة  جا كابراكة ووتي بةلَي هةنديَكت لة بريضوو، ثاشان ثيَغةمبةر 
ئةسحابةكاني تري ثرسي ئةمةي دةيلَيَت رِاستة؟ طووتيان بةلَي، ثاشان ثيَغةمبةر 

 و باقي نويَذةكةي ئةجنام داو سةالمي دايةوة ثاشان دوو  ثيَشةوة ضووة
 سوذدةي سةهوي برد و سةالمي بؤ دايةوة.

ئةطةر ئيماميَك ثيَش تةواو بووني نويَذةكة سةالمي دايةوة ، وة هةنديَك لة 
نويَذ خويَنةكاني دوايةوة درةنط هاتبوون بؤ جةماعةت، واتة هةنديَك لة 

ي ئيمام سةالم دانةوةوو بيَت، ئةوا كاتيَك كة لةدواي نويَذةكةيان لة كيس ض
هةستانةوة بؤ تةواو كردني باقي نويَذةكةيان، ثاشان ئيمامةكة بريي كةوتةوة كة 
نويَذةكةي تةواو نةكردووة و هةستايةوة بؤ ئةجنامداني ئةو بةشةكةي تري 

ان خؤينويَذةكةي كة بريي ضوو بوو، ئةوا ئةو كةسانةي كة درةنط هاتبوون 
تةنها باقى نويَذةكةى خؤيان ئةجنام دةدةن  سةرثشك دةبن لةوةي كة ئاية بة

ثاشان سوذدةي سةهو دةبةن، يان دووبارة دةطةرِيَنةوة بؤ شويَن كةوتين 
ئيمامةكةو لة ثاش ئةوةي ئيمامةكة سةالمي دايةوة، ئةوانيش هةلَدةستنةوةو 

ةبةن، وة ئةمةشيان باقي نويَذةكانيان تةواو دةكةن و سوذدةي سةهوي بؤ د
 . واتة شوين كةوتنةوةي ئيمامةكة.باشرتة 
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 كةم كردنةوةي رِوكن:كةمكردنةوة: 

للاُ رِوكنة ئةطةر ) كنيَكي كةمكرد لة نويَذةكةيدا، ئةووئةطةر نويَذ خويَنيَك رِ
(ي نويَذ دابةسنت بوو واتة تةكبريةي ئيحرام، ئةوا نويَذةكةي بةتالَة ئيرت بة َأْكَبُ 

( كردنة نويَذةكةي للُا َأْكَبُ ت بيَت يان بة نةزانني بيَت ضونكة بةبيَ ئةو) ئةنقةس
للاُ دانامةزريَت، بةآلم ئةطةر رِوكنيَكي تر بوو بيَجطة لة تةكبريي ئيحرام واتة )

(ي سةرةتاي نويَذ، ئةوا ئةطةر هةر رِوكنيَك بة ئةنقةست نةخويَنيَت ئةوا َأْكَبُ 
نةزانني رِوكنيَكي ثةرِاند لة نويَذةكةيدا، بؤ منونة  ئةطةر بة نويَذةكةي بةتالَة، بةآلم

ئةطةر رِوكنة لةبريضووةكة لةرِكاتي يةكةمدا بوو ئيرت كة لةرِكاتي دووةمدا طةيشتة 
يةكةمدا ثةرِاندوويةتي، ئةوا رِكاتي يةكةم تةرك دةكات  يهةمان جيَطاي كة لةرِكات

دةبيَتةوة و  ثوضةلَرِكاتي يةكةم  دووةم دةخاتة جيَطةي يةكةم واتة: يو رِكات
رِكاتي دووةم دةضيَتة جيَطةي، وة ئةطةر كاتيَك بريي كةوتةوة كة رِوكنيَكي لة بري 
ضووة هيَشتا نةطةيشتبووة هةمان جيَطة لة رِكاتي دواي ئةودا ئةوا يةكسةر 
دةطةرِيَتةوة بؤ هةمان جيَطة و نويَذةكةي ئةجنام دةدات، لةم دوو حالَةتةدا 

ةالمي ت وةكو ثيَشوو سوذدةي سةهو لةدواي سةالم دانةوة ببات، ثاشان سدةبيَ
كةوة هةنديَك زيادة ضونكة بة هؤي لةبري ضونةدواي سوذدةكةش دةداتةوة. )

 .ئةجنام دةدات(
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 منونةي ئةمةش :

كةسيَك سوذدةي دووةمي لةبري دةضيَت لةرِكاتي يةكةمدا، وة كاتيَك بريي 
وان دوو سوذدةكةي رِكاتي دووةمداية ، لةم كاتةدا  نيَدةكةويَتةوة كة لة دانشتين

رِكاتي يةكةم لةغو دةبيَتةوة، وة رِكاتي دووةم دةبيَت بة رِكاتي يةكةم، ئيرت باقي 
ةهو دةبات و نويَذةكةي تةواو دةكات و سةالم دةداتةوة ، ثاشان دوو سوذدةي س

 سةالمي بؤ دةداتةوة.

 

 منونةي دووةم : 

كدا سوذدةي دووةم و دانيشتين ثيَشي لةبري دةضيَت، واتة كةسيَك لة نويَذيَ
هةر يةك سوذدة دةبات و قنج هةلَدةسيَتةوة لة رِكات يةكةمدا ، وةكاتيَك كة بريي 

( مسع للا ملن محدهدووةمداية و هةلَدةسيَتةوة بؤ ) يدةكةويَتةوة لة رِكوعي رِكات
ةكة بةريَت و باقي ئةوا دةبيَت يةكسةر دانيشيَتةوة و سوذدة لة بري ضوو
ةهو بةريَت و سةالمي نويَذةكةي تةواو بكات و سةالم بداتةوة، وة دوو سوذدةي س

 بؤ بداتةوة.
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 : كةم كردنةوةي واجبيَك

ئةطةر نويَذ خويَنيَك يةكيَك لة واجبةكاني نويَذ نةكات بة ئةنقةست ئةوا 
بريي كةوتةوة، نويَذةكةي بةتالَ دةبيَتةوة بةآلم ئةطةر لةبريي ضوو وة يةكسةر 

لة ثيَش ئةوةي كة شويَنةكةي بةجيَ بهيَلَيَت، يةكسةر ئةجنامي دةدات، ئةوا 
 هيضي نايةتةسةر نةسوذدةي سةهو دةبات و نةنويَذةكةي دووبارة دةكاتةوة .

وة ئةطةر كاتيَك بريي كةوتةوة كة هيَشتا نةطةيشتبيَتة رِوكنيَك لة دواي ئةو 
دةستبةجي دةطةرِيَتةوة بؤ ئةو واجبةي كة واجبةي كة ثةرِاندوويةتي، ئةوا 

ثةرِاندوويةتي و نويَذةكةي تةواو دةكات ثاشان سةالم دةداتةوة، وة دوو 
 سوذدةي سةهو دةبات و سةالمي بؤ دةداتةوة.

بةآلم ئةطةر كاتيَك بريي كةوتةوة ئةو واجبةي لةبريضووة طةيشتبيَتة 
ئةو واجبة لة بريكراوة، بةلَكو رِوكنيَك، ئةوا ناطةرِيَتةوة بؤ ئةجنام دانةوةي 

نويَذةكةي تةواو دةكات بةآلم ليَرةدا لة بةر ئةوةي كةشتيَكي كةمكردووة لة 
و ثاشان  ثيَش ئةوةي سةالم بداتةوة دوو سوذدةي سةهو دةباتنويَذةكةيدا، 

 سةالم دةداتةوة.
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 منونةي ئةمة: 

بؤ رِكاتي  كةسيَك لة سوذدةي دووةمي رِكاتي دووةم دةيةويَت هةستيَتةوة
سيَيةم، واتة تةحياتي لة بري دةضيَت، بةالَم يةكسةر بريي دةكةويَتةوة لة ثيَش 
ئةوةي كة بةتةواوةتي رِاست ببيَتةوة بؤ رِكات سيَ يةم ، يةكسةر دادةنيشيَت و 
تةحياتةكةي دةخويَنيَت و ثاشان هةلَدةسيَتةوة بؤ رِكات سيَ يةم ، لةم كاتةدا 

 دووبارة كردنةوةي نويَذةكةي . ذدةي سةهو وة نةسو هيَضي نايةتة سةر نة

ضونكة ثيَش ئةوةي شتيَك كةم كاتةوة بريي دةكةويَتةوة وة هيضيشي زياد 
آلم ئةطةر  ئةوةندة هةستايةوة تاكو دةطاتة ئاسيت ركوع بردن ةنةكردووة، ب

ئينجا بريي كةوتةوة كةتةحياتي نةخويَندووة ئةوا بؤي دادةنيشيَتةوة و تةحياتي 
ي دةخيَنيَت و نويَذةكةي تةواو دةكات و سةالم دةداتةوة، ثاشان سوذدةي خؤ

كي زياد كردووة لةم ضونكة هةنديَدةداتةوة، ) سةهو دةبات و سةالمي بؤ
 .حالَةتةدا(

بةآلم ئةطةر كاتيَك بريي كةوتةوة تةحياتي نةخويَندووة، كة بةتةواوي هةستا 
تيَكدانيَك نويَذةكةي  ةلَكو بةبيَ هيض خوَبووة سةر ثيَ ئةوا تازة بؤي ناطةرِيَتةوة ب

بداتةوة دوو سوذدةي سةهو دةبات  تةواو دةكات ، وة لة ثيَش ئةوةي كة سةالم
و سةالم دةداتةوة، ليَرةشدا بؤية سوذدةي سةهو دةكةويَتة ثيَش سةالم دانةوة 

 ضونكة تةحياتيكي كةم كردووة.
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 بةلَطة بؤ ئةمة : 

  اَلن به   َأن   كة بؤمان دةطيَرِيَتةوة: ينةية كورِي بوحة يعبدللاحةديسي 
 اَلن اسُ  فَ َقامَ  (لتشهد اْلولل)يعين ََيْلهسْ  َولَْ , َاْْلُولََينْيه  اَلر ْكَعَتنْيه  فه  فَ َقامَ , الظُّْهرَ  بههمُ  َصل ى

 َوَسَجدَ . َجالهس   َوُهوَ  َكب َ فَ , َتْسلهيَمهُ  اَلن اسُ  َوانْ َتَظرَ , اَلص اَلةَ  َقَضى إهَذا َحّت  , َمَعهُ 
 .(1)َسل مَ  ثُ  , ُيَسلّهمَ  َأنْ  قَ ْبلَ , َسْجَدَتنْيه 

نويَذي نيوةرِؤدا  دةكردن لة ذي بؤثيَشنويَ واتة: جاريَكيان ثيَغةمبةر  
 خةلَكةكةش لة تةحياتي نةخويَند وةو  دووةمدا هةستايةوة يرِكات بةآلم لة

ئيرت ضاوةرِواني سةالم دانةوةيان  ،نويَذةكةدوايةوة هةستانةوة تاوةكو كؤتايي 
ي كرد و دوو للُا َأْكَبُ سةالمي نةدايةوة بةلَكو  دةكرد، كةضي ثيَغةمبةر 

 م دانةوة، ثاشان سةالمي دايةوة.سوذدةي سةهوي برد ثيَش سةال

 

 طومانواتة:   ،:شكسيَ يةم 

يداوة ، بةآلم لة طومان واتة دودلَي لة نيَوان دوو كاردا كة ئاية كاميان رِو
 تدا :ةكاتي خواثةرستيدا طومان ثشت طويَ دةخريَت لة سيَ حالَ

                                                           

 .رواه البخاري (1) 
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 رِاستيةوة، وةكو ئةو كةسانةي كة ئةطةر تةنها خةيالَ بيَت و دوور بيَت لة -أ
 وةسوةسةيان هةية .

ئةطةر لةالي كةسيَك هةميشة دووبارة بيَتةوة، واتة هةر خوا ثةرةستيةك  -ب
 ت ببيَت.بكات هةر طومانيَكي بؤ درووس

ئةطةر كاتيَك لة خوا ثةرستيةكة بووةوة ئينجا طوماني بؤ درووست بيَت.  -ج
 مةطةر دلَنيا بيَت لةوةي كة هةلَةي كردووة، وة كار بةو دلَنيا بوونة دةكات.

 

 منونةي ئةمة : 

ئةطةر كةسيَك نويَذي نيوةرِؤ بكات كاتيَك نويَذةكةي تةواو بوو طوماني بؤ 
  رِكاتي كردووة يان ضوار رِكات ؟درووست بيَت كة ئايا سيَ

ئةوا طويَ نادات بةو طومانة هةتاكو دلَنيايي بؤ درووست دةبيَت كة سيَ رِكات 
كردووة ، ئةطةر كةمي بةسةر دا ضوو بوو واتا زوو بريي كةوتةوة كة سيَ رِكات 
كردووة، ئةوا رِوودةكاتةوة قيبلة و يةك رِكات نويَذ دةكات تاوةكو بةسيََ 

ي ترةوة ببيَت بة ضوار رِكات، ثاشان سةالم دةداتةوة وة دوو سوذدةي رِكاتةكة
سةهو دةبات و دووبارة سةالم دةداتةوة. بؤية لة دواي سةالم دانةوة سوذدةكة 
دةبات ضونكة زيادةيةكي كردووة لة نويَذةكةي دا . بةالَم ئةطةر لة دواي كاتيَكي 

 ةكةي سةر لة نويَ دةكاتةوة.زؤر بريي هاتةوة كةسيَ رِكات كردووة ئةوا نويَذ
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 بةآلم طومان جطة لةو سيَ جيَطةية كة بامسان كردن طويَي ثيَ دةدريت.

 طومان بؤ درووست بوون لة نويَذدا لة سيَ شيَواز تيَناثةرِيَت كة ئةمانةن.

 حالَةتي يةكةم : 

كةسيَك طومانيَكي بؤ دروست دةبيَت لة ناو نويَذةكةي دا، كاتيَك بؤي يةكال 
ئيرت لة سةر ئةو دلَنياييةوة نويَذةكةي تةواو دةكات و سةالم دةداتةوة  بوَوة

 ثاشان سوذدةي سةهو دةبات و سةالمي بؤ دةداتةوة.

 منونةي ئةمة :

كةسيَك نويَذي نيوةرِؤ دةكات وة طوماني بؤ درووست دةبيَت لةناو نويَذةكةي 
وة هةر لة ناو نويَذةكةي سيَ يةم داية؟  يدووةم داية يان لةرِكات يرِكات دا ئايا لة

ضوارةميش  يسيَيةم داية، ئيرت رِكات يرِكات دا بؤي يةكاليي دةبيَتةوة كة لة
 دةكات و سةالم دةداتةوة، وة ثاشان دوو سوذدةي سةهو دةبات و سةالمي بؤ

 دةداتةوة.
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  بةلَطةي ئةمة :

 لة جطة ةحيحةكةدا وة لةهةردوو كتيَبة ص حةديسي ئيبنو عةباسة كة لة
 الص َوابَ  فَ ْليَ َتَحر   َصالَتههه  فه  َأَحدُُكمْ  َشك   إهَذا: قال أن النب  :هاتووة دةلَيَتشدا وي
 . (1)َسْجَدَتنْيه  َيْسُجدْ  ثُ   ، ْلُيَسلّهمْ  ثُ   ، َعَلْيهه  فَ ْلُيتهم   ،

ئةطةر هةر يةكيَك لة ئيوة لةناو نويَذةكةيدا فةرموويةتي:  واتة: ثيَغةمبةر 
كةي كامةيانة ثاشان نويَذةكةي بزانيَت رِاستييةبؤ درووست بوو ئةوا باطوماني 

طويَرةي اليةنة رِاستةكة ئةجنام بدات و سةالم بداتةوة، ثاشان سوذدةي سةهو بة
 بةريَت.)وة سةالمي بؤ دةداتةوة(.

 

 حالَةتي دووةم :

ةيدا طوماني بؤ درووست بوو وة بؤي يةك اليي ئةطةر يةكيَك لةناو نويَذةك
بؤضوونةكاني رِاسنت، ئةوا با خؤي يةكاليي بكاتةوة بةوةي  نةبوةوة كة كام لة

اليةني كةم بةرِاست دابينَ واتة ئةطةر طوماني هةبوو دوو رِكاتي خويَندووة يان 
دوو ، وة لة ثيَش سةالم دانةوة رِاست دابينَ ؟ ئةوا با دوو رِكاتةكة بةسيَ

 سوذدةي سةهو دةبات ئينجا سةالم دةداتةوة.

                                                           

 .اْلب َخارِي َلْفظ   َهَذا رواه البخاري و مسلم. (1) 
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 :بؤ منونة

كةسيَك لة كاتي نويَذ خويَندندا طوماني بؤ درووست دةبيَت كة ئاية سيَ رِكات 
خويَندووة يان ضوار رِكات؟ وة بؤي يةكاليي نابيَتةوة ناضار خؤي دلَنيا دةكات 

دةخاتة الوةو واي رِاست دادةنيَت، واتة طومانةكةي  بةوةي كة اليةني كةم بة
دادةنيَ كة سيَ رِكاتي خويَندوة، ئيرت نويَذةكةي تةواو دةكات بةآلم ثيَش سةالم 

 و دةبات و ئةوجا سةالم دةداتةوة.دانةوة دوو سوذدةي سةه

 

 بةلَطةي ئةمة :

 إهَذا :قال أن النب ، كة دةفةرمويَت :حةديسي ئةبو سةعيدي خودريية 
 َعَلى َوْلَيْبه  الش ك   فَ ْلَيْطَرحه ?  َأْربَ ًعا َأوْ  َأْثاَلثً  َصل ى َكمْ   يَْدره  فَ َلمْ ,  هه َصاَلته  فه  َأَحدُُكمْ  َشك  

َقنَ  َما  َصاَلَتهُ  َلهُ  َشَفْعنَ  ََخْساً  َصل ى َكانَ   فَإهنْ ,  ُيَسلّهمَ  َأنْ  قَ ْبلَ  َسْجَدَتنْيه  َيْسُجدُ  ثُ  ,  اْستَ ي ْ
 .(1)لهلش ْيطَانه  تَ ْرغهيًما َتاَكان َ اً  ََتَام َصل ى َكانَ   َوإهنْ , 

ئةطةر  يةكيَك لةئيَوة طوماني بؤدرووست بوو  فةرمويةتي:ثيَغةمبةر واتة: 
طومانةكةي كردووة يان ضوار رِكات ؟ ئةوا باناو نويَذةكةيدا، ئايا سيَ رِكاتي لة

اييةوة نويَذةكةي بنيات بنيَت، )دلَناييش هةميشة الوة، وة لةسةر دلَني خباتة

                                                           

 رواه مسلم. (1) 
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( ثاشان دوو سوذدةي سةهو بةريَت ثيَش سةالم دانةوة، ئةطةر ثيَنج ةني كةمةالي
دةكات، وة ئةطةر ضوار رِكاتي  رِكاتي كردبوو ئةوا نويَذةكةي شةفاعةتي بؤ

 تةواوي كردبوو ئةوا ئةو دو سوذدةية سةر لوت رِةشية بؤ شةيتان.

 

 منونةيةكي تري طومان:

ئيمام لة حاليَت ركوع ت ، ئيرت كاتيَك ديَدةكةويَت لة نويَذ كةسيَك تؤزيَك دوا
. ئةمةش لة جيَ دةضيَتة رِكوعةوةداية، ئةميش تةكبريي ئيحرام دةكات و دةستبة

 سيَ حالَةت تيَناثةرِيَ .

 

تي يةكةم :ةحالَ -أ

ئةم ضووةتة رِكوعةوة ئيمام هيَشتا هةر ئةوةية كة دلَنيا بيَت كاتيَك كة
ندني سة رِكات يةكةمي بؤ حساب دةبيَت و خويَلةرِكوع دا بووة، لةم كاتةدا ئةو كة

 دةضيَت.سوورةتي فاتيحةي لةسةر ال

حالَةتي دووةم :  -ب

ة ئةوةية دلَنيا بيَت كة فرياي ئيمام نةكةوتووة واتة هةتاكو ئةم ضووةت
 ي( لةم كاتةدا ئةو كةسة رِكاتمسع للا ملن محده)رِكوعةوة ئيمام هةستاوةتةوة بؤ
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بيَت لة دواي سةالم دانةوةي ئيمام ئةو هةستيَتةوة و يةكةمي دةفةوتيَت، دة
ةوة، لةم كاتةدا سوذدةي رِكاتة فةوتاوةكةي خبويَنيَت و ثاشان سةالم بدات

سةر نيية ضونكة هيض هةلَةيةكي ئةجنام نةداوة وة زيادة و كةميشي سةهوي لة
 .نةكردووة لة نويَذةكةي دا

 

حالَةتي سيَ يةم : -ج

ئيمام كةوتووة، لة حالَةتي  بيَت كة ئايا فرياي ني بؤ درووستئةوةية طوما
لةم كاتةدا ئةطةر هةر لةناو  ؟يةكةمي بؤ حيسابة يان نا يرِكات اركووع يان نا؟ ئاي

رِكاتي يةكةمي فةوتاوة ئةوا لةطةلَ ئيمام دا  نويَذةكةيدا بؤي رِوون بووةوة كة
ات و ثاشان سةالم سةالم ناداتةوة بةلَكو هةلَدةستيَتةوة نويَذي خؤي تةواو دةك

دةداتةوة ئينجا دوو سوذدةي سةهو دةبات و سةالم دةداتةوة . ضونكة ماوةيةك 
 ةكةيدا طوماني بؤ درووست بو بوو.لة نويَذ

بةآلم ئةطةر بؤي رِوون بوَوة كة فرياي ئيمام كةوتووة و ئيمام لة رِكوع 
لة طةلَ ئيمام  هةلَنةساوةتةوة تاوةكو ئةميش ضووةتة رِكوع، ئةوا لةكؤتاييدا هةر

 سةالم دةداتةوة، ثاشان دوو سوذدةي سةهو دةبات و سةالم دةداتةوة.

وة ئةطةر هيضياني بؤ رِوون نةبؤوة ئةوا خؤي خؤي دلَنيا بكات ، ئةوةش 
بةوة دةبيَت كةوادابنيَت رِكاتةكةي فةوتاوة، ئيرت لةطةلَ ئيمامدا سةالم ناداتةوة 
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واو دةكات لةم حالَةتةدا كة نويَذةكةي تةواو بةلَكو هةلَدةستيَتةوة نويَذي خؤي تة
 دةبات و ثاشان سةالم دةداتةوة. كرد لة ثيَش سةالم دانةوة دوو سوذدةي سةهو

 سوديَك : 

كاتيَك كة طومان بؤ يةكيَك درووست دةبيَت لة نويَذةكةي دا ، ثاشان تواني 
كردووة لة كةمي  كة طومانةكة خباتةالوة يان رِاستيةكةي بؤ رِوون بؤوة كة نة

تةدا سوذدةي سةهوي لةسةر ناميَنيَت، ةزياد، ئةوا لةم حالَ نويَذةكةي دا نة
كةواتة تةنها درووست بووني طومان لة نويَذدا سوذدةي سةهوي ناويَت. كة ئةم 

 بؤضوونة لة ناو خةلَكيدا بالَوة .

وة طوتراويشة كة هةر دةبيَت سوذدةي سةهو بةريَت، بؤ ئةوةي سةر لوتي 
كة ثيشرت باس  ثيَغةمبةر ان رِةش كات، بة طويَرةي حةديسةكةي شةيت

ضونكة هةنديَك لة نويَذةكةي بة "لهلش ْيطَانه  تَ ْرغهيًما َكانَ َتاًا  ََتَام َصل ى َكانَ   َوإهنْ "كرا
 نطومانةوة خويَندووة تاكو ئةو كاتةي كة طومانةكةي نةماوة، ئةم بؤضوونةشيا

 ثةسةندترة لةوةي ثيَشرت.
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 ةي ئةمة : منون

كةسيَك نويَذ دةكات وة لةناو نويَذةكةيدا طوماني بؤ درووست دةبيَت كة ئاية 
 وةوةبةر ئةوةي كة بؤي رِوون نةبوسيَيةم داية يان دووةم؟ ئيرت لة يلة رِكات

الوة و اليةني كةمي هةلَبذارد واتة واي دانا كة دوو رِكاتي  طومانةكةي دةخاتة
ويَذةكةي دةخويَنيَت بؤي رِوون بؤوة كة رِاستيةكةش خويَندووة، وة كاتيَك باقي ن
دووةم دا بووة، لةم حالَتةدا بةو ثيَيةي كة لةناو  يئةوة بووة كة هةر لة رِكات

خةلَكيدا بآلوة سوذدةي سةهوي لةسةر ني ية، بةآلم لة رِاسيت دا وةكو لة 
 كرد دةبيَت سوذدةي سةهوي بؤ بةريَت لة ثيَش سةالم سةرةوة ثةسةندمان

 دانةوة.

 دةكةن(. دواي ئيمامةوة نويَذ سوذدةي سةهو لةسةر مةئموم: )ئةوانةي كة لة

ئةطةر ئيمام سةهوي كرد ئةوا ثيَويستة لةسةةر مةةئموم كةة لةةو سةهوةشةدا      
متف  ق بةلَطةةةي ئةةةو فةةةرمودة   شةةويَين ئيمامةكةةة بكةةةويَت و وةك ئةةةو بكةةات، بةةة  

َ ا دةفةةرمويَت:  ىيةي كة ثيَغةمبةر علي ه َم امُ  عه لَ جُ  إَّن  َ    اْْله ْْ  َعَلْي هه  ََتَْتلهُف وا فَ الَ  به هه  لهيُ  
 .(1)فَاْسُجُدوا َسَجدَ  َوإهَذا "تاكو دةطاتة"

ئةوة كراوة كةة وةك ئةةو بكةةن لةة نويَةذدا ئيَةوةش        رِاسيت ئيمام بؤ واتة: بة
 خمالةفةي مةكةن، وةكاتيَك سوذدةي برد ئيَوةش سوذدة بةرن.

                                                           

 رواه البخاري ومسلم و ابو داود والنسائي وابن ماجة و امام أمحد.( 1) 
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 دانةةوة  ثةاش سةةالم   سةهوي لة ثيَش يةان لةة   سوذدةي ئيرت ئةطةر ئيمام 
واتةا   بكةن و متابةعةةي بكةةن   ئةو برد ئةوا ثيَويستة لةسةر مةئمومةكان كة وةكو

كةوتبيَت لةة نويَذةكةةي و هةنةديَك لةة      دوا ، مةطةر بؤ كةسيَك كةشويَن ئةو بكةون
نابةةات ضةةونكة  نويَذةكةةةي لةدةسةةت ضةةوبيَت ئةةةوا لةطةةةلَ ئيمامةكةيةةدا سةةوذدةكة

كارة بكات، ضونكة ئةوكةسةةي كةة دواكةةوتووة لةة نويَذةكةة نابيَةت        اتوانيَت ئةون
رِكةاتي لةدةسةت ضةووة بيانكةات      لةطةلَ ئيمامةكةدا سةالم بداتةوة، دةبيَت ضةةند 

ئينجا سةالم بداتةوة، ثاشان سةوذدةي سةةهوو دةبةات و سةةالمي بةؤ دةداتةةوة،       
كةسةةي   نكة ناتوانيَت، كةواتة ئةوضو ةويَتئيمامةكةي بك شويَنلةبةر ئةوة نابيَت 

كةوتووة نابيَت لةطةلَ ئيمامدا سةةالم بداتةةوة، بؤيةة دةبيَةت      كة لة نويَذةكةي دوا
جا سةةالم بداتةةوة، ثاشةان سةوذدةي     ئينضةندي ماوة لة نويَذةكةي تةواوي بكات 

 سةهوو دةبات و سةالمي بؤ دةداتةوة.

 

 : منونةي ئةمة

دةكات، ئيمامةكة لة رِكةاتي كؤتايدايةة، وة    نويَذ دواي ئيماوة كةسيَك ديَت لة
سةةالم  ئيمامةكةش لةبةر هؤكاريَك ثيَويستة لةسةري سوذدةي سةهو بةريَت دواي 

، جا كة ئيمامةكة سةالمي دايةوة ئةو كةسةي كة دواكةةوتووة لةة نويَذةكةة    دانةوة
ةدا سوذدةي بكات نابيَت لةطةلَ ئيمامةك دةبيَت هةستيَتةوة باقي نويَذةكةي تةواو
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نويَذةكةةي تةةواوي    دواي ئةةوةي كةة ضةةندي مةابوو لةة      سةهوو بةريَت، دةبيَت لة
 بداتةوة. ي بؤكردو سةالمي دايةوة ئةوجا دووسوذدةي سةهو بةريَت و سةالم

نةكةوتبيَت لة ئيمام، لة نويَذةكةيدا سةهوي كةرد   ئةطةر مةئموميَك كة دوا وة
بؤ نابات، ضونكة ئةةو سةوذدة بردنةةي     ئيمامةكةي ئةوا سوذدةي سةهوي جطة لة

، تةنانةت شويَن كةوتنةكةيدةبيَتة هؤي موخالةفةكردني ئيمامةكةي و ناتةواوييَت 
تةةةةحياتي يةكةةةةمي ثةرِانةةد صةةةةحابةكان لةطةلَيةةةدا    كاتيَةةك كةةةة ثيَغةمبةةةر  

 كةو خمالةفةشويَنكةوتنةلةبةر رِةضاوكردني  ،هةستانةوةو دانةنيشنت بؤ خويَندني
 .ثيَغةمبةر  نةكردني

بةآلم ئةطةر ئةو مةئمومة هةنديَك لة نويَذةكةي لةدةست ضوبيَت واتا درةنةط  
دواي  كاتةةةي كةةة لةةة   هاتبيَةةت بةةؤ نويَةةذ، وة سةةةهوي كةةرد لةةة نويَذةكةةةدا لةةةو      

تةنيا تةةواوي   ئيمامةكةوةية، يان لةو بةشةي نويَذةكةيدا سةهوي كرد كة خؤي بة
 ناضةيَت، دةبيَةت لةة دواي تةةواوبون لةة     ، ئةةوا سةوذدةي سةةهوي لةسةةر ال    دةكات

كةةي  سةةالم دانةوة ثةاش   نويَذةكةي سوذدةي سةهو بةريَت ئيرت لة ثةيَش يةان لةة   
 ردنةوةكةي ثيَشو.طويَرةي رِونك بيَت بة
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 منونةي ئةمة:

َ  ُس  ْبَحانَ )بةةريي دةضةةيَت بلَيَةةت  لةةة رِكوعةةدا مةةةئموميَك  ، وة دواش (اْلَعظه  يمه  َربّه
دةسةت نةضةووة، ئةةوة ئةةو كةسةة سةوذدةي        ةي و هيضي لةة نةكةوتوو لة نويَذةك

ئمومةة لةةو نويَةذةدا درةنةط هةاتبوو وة      ي لةسةر نيية، بةآلم ئةطةةر ئةةو مة  سةهو
َ  ُس ْبَحانَ )، ئةةوة بةؤ نةةطوتين   بةوو و رِكاتيَك يان ضةند رِكةاتيَكي لةة دةسةت ضةو      َربّه

سةوذدةي   سةالم دانةوةثيَش لة لة دواي تةواو كردني نويَذةكة(ةةكة دةبيَت اْلَعظه يمه 
 سةهو بةريَت ئينجا سةالم بداتةوة.

 

 منونةيةكي تر:

دةكةةات لةةة دواي ئيماميَكةةةوة، كاتيَةةك ئيمامةكةةة   مةةةئموميَك نويَةةذي نيةةوةرِؤ
دةزانيَةت رِكةاتي كؤتاييةة و دادةنيشةيَت،      هةلَدةستيَتةوة بؤ رِكاتي ضوارةم ئةم وا

ةميش هةلَدةسةيَت، جةا ئةةو كةسةة     ئيرت كة دةزانيَت ئيمامةكةة هةلَدةسةتيَتةوة ئة   
دةست نةضوبيَت ئةوا هيضي لةسةر  نةكةوتبيَت و هيضي لة ئةطةر لة نويَذةكةي دوا

 نيية.

درةنط هاتبيَت بؤ ئةةو نويَةذةو ِركاتيَةك يةان ضةةند ِركةاتيَكي لةة        م ئةطةر بةآل
دةسةةت ضةةوبيَت ئةةةوا نويَذةكةةةي تةةةواو دةكةةات و سةةةالم دةداتةةةوة ثاشةةان دوو    
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دةبات و سةالمي بؤ دةداتةوة. لةبةر ئةةو دانيشةتنة زيادةيةة كةة      ةهوسوذدةي س
 كردي كاتي هةستانةوةي ئيمامةكة بؤ رِكاتي ضوارةم.

 

 ئاطاداريةك:

لةوةي ثَيشةوة بؤمةان رِون بةؤوة كةة سةوذدةي سةةهوو هةنةديَك جةار ثةَيش         
 ية.سةالم دانةوةية وة هةنديَك جاريش لة دواي سةالم دانةوة

 

 دةبريَت: سةالم دانةوةطةدا سوذدةي سةهوو لة ثيَش لة دوو جيَ

 يةكةم:

شتيَك بيَةت، بةبةلَطةةي ئةةو فةرمودةيةةي      كةم كردنيئةطةر سوذدةكة لةبةر 
ح  ني ت  رك  الس   اَلمه  قَ ْب  لَ  لهلس   ْهوه  َس  َجدَ  أن الن  ب دةلَيَةةت:  عب  د للا ب  ن  ين  ة كةةة 

 .التشهد اْلول

لةة نويَذةكةةي بةرد     سةالم دانةةوة ثيَش سوذدةي سةهوي  واتة: ثيَغةمبةر 
 تةحياتي يةكةمي ثةرِاند.كاتيَك كة
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 :دووةم

دروسةت بونيَةك بيَةت وة بةؤي يةةكاليي نةبَيتةةوة، بةة         ئةطةر لةبةر طومان بؤ
كةسةةيَك طومةةاني بؤدروسةةت    أيب س  عيد ار دريبةلَطةةةي ئةةةو فةرمودةيةةةي كةةة 

 دووة يان ضوار رِكات؟ ثيَغةمبةةر  ببيَت لة ناو نويَذةكةيدا كة ئايا سيَ رِكاتي كر
 .سةالم دانةوةفةرمويةتي: دوو سوذدةي سةهوو دةبات ثيَش 

 دةبريَت:  سةالم دانةوةدوو جيَطةدا دواي وة سوذدةي سةهوو لة 

 يةكةم: 

ئةطةةةر بةةةهؤي ئةجنامةةداني زيادةيةكةةةوة بيَةةت لةةة نويَذةكةةةدا، بةبةلَطةةةي     
لةةة  طيَرِيَتةةةوة كاتيَةةك ثيَغةمبةةةر  دةي عب  د للا ب  ن مس  عو  فةرمودةكةةةي كةةة 

بريي كةوتةةوة، بؤيةة    سةالم دانةوةدواي  نويَذي نيوةرِؤدا ثيَنج رِكاتي كرد، وة لة
 دوو سوذدةي سةهوي بؤ بردوو سةالمي بؤ دايةوة.  

ئةةوجا زانيةويَيت    سةةالم دانةةوة  وة ئةوةي رِون نةكردؤتةوة كة بؤية لة دواي 
 .سةالم دانةوةدواي  زيادةي كردووة بؤية خستويةتية

بؤية دةبيَتة بةلَطة لةسةر عمومي حوكمةكةي، وة ثيَويستة سوذدةي سةهوو 
 سةةالم دانةةوة  دابيَةت لةة نويَذةكةيةدا لةةدواي      بؤ كةسيَك كةة زيادةيةةكي ئةةجنام   
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زانةي كةة زيادةيةةكي كةردووة يةان ثةَيش سةةالم         سةالم دانةةوة بربيَت، ئيرت دواي 
 دانةوةجياوازي نيية. 

ا ئةطةةر ثةَيش تةةواو بةوني نويَذةكةةي بةة نةةزانني سةةالمي دايةةوة،          هةروةه
ثاشان بريي كةوتةوةو نويَذةكةي تةواوكرد، لةم كاتةةدا سةةالم دانةوةيةةكي زيةاد     

سوذدةي سةهو بةريَت،  بةبةلَطةي ئةو  سةالم دانةوةكردووة ئةوا دةبيَت لة دواي 
نيةوةرِؤ   يلة نويَةذ  ثيَغةمبةر  طيَرِاويَتيةوة كاتيَك هري رة  وأبفةرمودةيةي كة  

بةوو لةة دووةم ِركاتةدا سةةالمي دايةةوة ثاشةان كةة برييةان خسةتةوة           يان عةسةردا 
كردو سةالمي دايةوة ثاشان دوو سوذدةي سةهوي بردوو سةالمي  نويَذةكةي تةواو

 كرد. دايةوة. لة ثيَشةوة باسي فةرمودةكةمان بؤ

 دووةم:

ومانيَةةك بيَةةت لةةة نويَذةكةيةةدا، وة  ئةطةةةر سةةوذدةكة لةبةةةر دروسةةت بةةوني ط  
اب ن رِون بؤوة كة رِاستة، بةبةلَطةي ئةو فةرمودةيةةي كةة    اليةنيَكي طومانةكةي بؤ

كةردووة كةة هةركةةس     فةةرماني بةةوة   طيَرِاويَتيةوة لة ثيَغةمبةةروة   مسعو  
طوماني بؤ دروست بوو لةناو نويَذةكةيدا دةبيَت بةة دواي اليةةني رِاسةتدا بطةةرِيَت،     
ئيرت لةسةر ئةو رِاستيةوة كة بؤي رِون بؤتةوة نويَذةكةةي تةةواو بكةات و سةةالمي     

سةوذدةي سةةهو بةةريَت و سةةالمي بةؤ بداتةةوة،        نويَذةكةي بداتةوةو ثاشةان دوو 
 فةرمودةكةش لةثيَشةوة بة تةواوي باسكرا.
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وة ئةطةر كةسيَك دوو هةلَةي كرد لة ناو يةك نويَةذدا، شةوييَن سةوذدةيةكيان    
بوو، زانايةان  سةالم دانةةوة سةالم دانةوة بوو وة شويَين سوذدةكةي تر دواي  ثيَش

 سةةالم دانةةوة  فةرمويانة، سوذدةي ثيَش سةالمدانةو هةلَدةبةذيَريَت و بؤيةة ثةيَش    
 سوذدةي سةهوةكةي دةبات.

 

 منونةي ئةوة:

كةسيَك نويَذي نيوةرِؤدةكات، بة هةلَة ثيَش ئةوةي تةحياتي يةكةم خبويَنيَت 
لَدةسيَتةوة بؤ رِكاتي سيَيةم، وة هةلَةيةكي تريش دةكات كةة ئةوةيةة لةةرِكاتي    هة

سيَةمدا دادةنيشيَت بؤ خويَندني تةحيات وا دةزانيَت رِكةاتي دووةمةة، ئةيرت تةةنها     
سةةوذدةي  سةةةالم دانةةةوةيةةةك رِكةةاتي تةةر دةكةةات و سةةةالمدةداتةوة، ئةةيرت ثةةيَش  

 سةهودةبات و ئينجا سةالمدةداتةوة.

كي ثةرِانةدووة كةة شةويَين سةوذدةي سةةهوةكةي ثةيَش       ةسةة تةةحياتيَ  ئةو ك
يةةة، وة دانيشةةنت و تةةةحيات خويَنةةدنيَكي زيةةاد كةةردووة لةةة رِكةةاتي   سةةةالم دانةوة

دةبريَةت، ئةيرت تةةنها     سةةالم دانةةوة  سيَيةمدا، كة سوذدةي سةهووةكةي لة دواي 
 سةةالم دانةةوة  كة هةلَدةبةذيَريَت و لةة ثةيَش    سةالم دانةوةسوذدةي سةهوي ثيَش 

 .وللا أعلمسوذدةي سةهووةكةي دةبات، 
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لة كؤتايدا داواكارم كة خواي طةورة ئيَمةو برا موسولَمانةكانيشمان مؤفةقمان 
وة بؤ كةار   بكات بؤ تيَطةيشنت لة كتييَب خواي طةورةو سوننةتي ثيَغةمبةركةي 

تنةكان و ثيَكردنةةي لةةة كةةارةدةرةكي و ناوةكيةكامنانةةدا، لةةة بريوبةةاوةرِو ثةرسةة     
رِؤذي هةةمومان بةاش بكةات،     كردمناندا، وة داواكارم خواي طةورة ثاشةة  موعامةلة

 ةة. جوا  كرميخواي طةورة هةرخؤي

واحلمد هلل رب العاملني وصلى للا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
. 

   حتريره بقلم الفقري إىل للا تعاىل

 ه 4/3/1400حممد صاحل العثيمني ف 


