
 

 لە باڵو کراوەکانى ماڵپەڕى بەهەشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

------------------------------------------------------- 
 ماڵپەری بەهەشت 

ba8.org 
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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

 چڎ    ڎ  ڈڈژ  ژ  ڑڑ   ک     ک  ک  کگچ 

بةتؤ، سااتؤ  ويََا و ريربااوؤ باؤ ةاةروررد ار        ئيَمة كةوسةرمان دا واتة: )
 .ورجاخ كيََرن(دوا برِاو و  ؤ تؤبةرِاسيت دوذمناو بكة،

( ووشة ةيَكهاتيور، بةآلم لةواوةَاة ةاةميو رََِامااوؤ    10سيررتة تةوها لة)ئةم 
 عةرربؤ لة خؤ  رتبيَت، ئةمة  جيَطاي سةرسيرماوة.

   ( ووشةَة:10سيررتةكة)

   –ک  –ک     –ک   –ڑ       –ژ   –ژ –ڈ    –ڎ   –ڎ    ژ

 .ژک

( ةياات ةيَكهاااتيور بااؤَ  10لااة)[ ڎ    ڎ  ڈ] ئاَااةتؤ َةكااةم 
 (.ر -ث -و -ل -ك -ي -ط -ع -ن -إركان: )دوبارربي

( ةياات ةيَكهاااتيور بااؤَ 10لااة)[ ژ  ژ  ڑ ]ور ئاَاةتؤ دوورمااي  
 (.ح -ن -ا -و -ك -ب -ر -ل -ص -فدوبارربيركان: )
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( ةياات 10لااة)[ ک     ک  ک  ک]ةااةرورةا ئاَااةتؤ ساايَيةمي   
 (.ر -ت -ب -ل -و -هـ -ك -ش -ن -اةيَكهاتيور بؤَ دوبارربيركان: )

ةو ةيتاوااةي كااة تااةوها َااةك جااار بااةكارةاتيون لااة ساايررتةكةدا ور       ئااور 
 -ش -ح -ص -ف -ث -ي -ط -ع( ةياات: )10دوبارروةبيوةتااةور باارَت) لااة)

 (.ت -هـ

وةخيََناةروار  ( )ئاَا ئةم وردركارَة بة رََِكاةو  بايورئ ئاَاا ةيَبةمباةرمان    
 وةبيوئ!

زؤري رََِامااوؤ  ئَيستا  رِوواؤ دركةَناةور كاة  اؤن ئاةم سايررتة بةشايَكؤ        
 عةرربؤ لة خؤ  رتيور:

ئِر   ) بينةوة لة ِراناوةكاا  با ورد  َا (: لاة رََِامااوؤ عةرربياةا رِاوااوي     الضَّـ
ئااةم ساايررتة كيرتااة كااة  سةرساايرِمان وييااةَااا جيَطااةي زؤرمااان ةةَااة، بااةآلم ئا

 ( ووشةَة ةةميو ئةو رِاواواوةي لة خؤ  رتبيَتئ10تةوها)
 بةشكردوور لة  ةوة الَةويَكةور:زماوةواوةكان رِاواوَان دا

 
جياااوازي دركااةن لااة ويَاايان    :(ســاائرالظهــ ر واإ)بةةةطويَرةي ايةةارو ناايةةار 

وادَارركاان، لاة سايررتؤ كةوساةردا ةاةر دوو جؤرركاةي       رِاواوردَارركان و رِاواور
 تيَةاَة:
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 (.إرْنحاـ ح كاةي ) ( منيوةضَري مسـا    علـا ارمـ فرماوؤ داخيازَةا)وادَار لةرِاواوي 
 َة.(أنحتا )رِاواوي وادَار تيَيةا كة 

كاااة رِاوااااور دَارر، (ڎ( لاااة فرمااااوؤ)ضـــَري رــئه ور رِاوااااوي دَاااار )
 .َة(اةكا )

ت رصاـئل  بةطويَرةي لكاو وة نةلكاو) نحفرصاـئل   اِلر جيااوازي دركاةن  لاة ويَايان     (: وااِلر
، لااة ساايررتؤ كةوسااةردا ةااةردوو    جيدا)سااةربةخؤ(دارِاواااوي لكاااو ور رِاواااوي   

 ؤرركةي تيَةاَة:ج

ا  رِاواوي لكاو )  (.ڎ( لة فرماوؤ)كا ( ورك )م اَّصر

ا  رِاواوي وةلكاو )  (.ک  کلة رِستةي)( ک)( ورك م نـحفاصر
ةةوةََك لة رِاواوركاان  (: ابعابئر احملـا اإعـ اببةطويَرةي جيَطةكةي لة ئيعرابدا)

 (دان.حما جا (دان ور ةةوةََكيان لة)حما نصب(دان ورةةوةََكيان لة)حما رععلة )
 لة سيررتؤ كةوسةردا ةةرسؤَ جؤرركةي تيَةاَة:

 (.ڎ)( بكةر عئعا(ي )نا (دا:  )حما رععرِاواو لة)

( )مفل ل((دا: حما نصبرِاواو لة)  (.ڎ) بةركار )كا

 (.ژ ( جمرور )كا (دا: )حما جا رِاواو لة)
لاة   .(اجلَـع الضـَري اففـ و و ضـَريواتة رِاواوي تاك و رِاواوي كؤ)بةطويَرة ذمارة: 

 (.ن(، ور رِاواوي كؤ ةةَة )كسيررتؤ كةوسةردا رِاواوي تاك ةةَة)
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كةسااؤ َةكااةم و كةسااؤ دوورم و كةسااؤ   :(اخلرطــئب) بةةةطويَرةي كةسةةةكان
( لاة سايررتؤ كةوساةردا ةةرساؤَ جؤرركاةي      افـالم  و افائبـب و الئئِـبسايَيةم ) 
 تيَةاَة:

 (.ن( منيوة )افالم رِاواوي كةسؤ َةكةم )
 (.ك( منيوة )افائبباواوي كةسؤ دوورم )رِ

 (.ه ( منيوة )الئئِبرِاواوي كةسؤ سيَيةم )
 :(ارعلئل)با ورد بينةوة لة فرمانةكا  

(. ْنااـ ا ( و ) صاـمَّ ( و )أاعحطـا ( فرمامناان ةةَاة )  3لة سايررتؤ كةوساةردا تاةوها)   
 بةآلم  ةوةَن جؤري فرماويان ةيَكهيَناور:

 (.ْناا ا ( منيوة )الصحيحةارعلئل فرماوؤ تةواو )
 (.صام  ( منيوة )ارعلئل افلامةفرماوؤ واتةواو )

 (.ْناا ا ) ( منيوةارعلئل اجمل وة) بؤزَاد وةكراوفرماوؤ 
 (.أاعحطا ( منيوة )ارعلئل افزيدةفرماوؤ بؤزَادكراو )

( َااان بااة أاعحطاــ فرماوااة بؤزَادكراوركاااوي  ةيَكااةََن بااةزَادكردوؤ ةياات ورك) 
 (.صام  ( ورك)تضليفدوةا  كردوةور)

 
 :(المزوم والالدي)بةطويَرةي تيَثةرِو تيَنةثةرِ

 (.حتاَا المزوم)ةيَةر يَت فرماويَكؤ تيَنةةةرِبيَت( صام  فرماوؤ)
 (.تالدى إىل مفل ل واحد( تيَثةرِر بؤ سةر َةك بةركار)ْناا ا فرماوؤ)
 (.تالدى إىل أكث  من مفل للة بةركارََك)( تيَثةرِر بؤ سةر زَاتر أاعحطا فرماوؤ)
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 :(ارمسئء) با ورد بينةوة لة ناوةكا 
تيَباايد دركرََاات لااةم ساايررتةدا رََِك سااتنيَكؤ جاايان ةةَااة لااة ويَاايان       

 (:)مان، ور ئاماذر كردن بؤ ةيَبةمبةرهللا ئاماذركردن بؤ زاتؤ 
 :هللا ( جيَطادا ئاماذر كراور بة 3لة )

 (.ڎ)(اةور إن  ) (ي لكاو بةن)

 (.ڎ)(اة أعط (ي لكاو بة )ن)

 (.ژ لة ) (رابور ووشةي )
(داَااة ور حمــا ال عــع(داَااة، دوورميااان لااة) حمــا النصــبدربياان) َةكااةميان لااة) 

 (اة.َماح  ورسيَيةميان )
 (:( جيَطةشةا ئاماذر كراور بة ةيَبةمبةرمان)3ور لة)

 دا.(ڎ( لة)ك)

 دا.(ژ ( لة)ك)

 دا.(ک( لة)ك)
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دا، (ڑ)(و صاـا ر ( لاة ) الضـَري افسـا ساب بؤ رِاواوي وادَاار بكاةَن)  ئة ةر ح
 ( حالَةتؤ ئيعرابيمان درست دركةوََت:3ئةوا )

 دا.(ڎ( لة)بصنحما ال  ) (،ك: رِاواوي)َةكةم

 دا.(ژلة) (  حما ال عع)(،أنت) دووم: رِاواوي وادَار

 دا.(ژ لة) (  حما اجل )(كا ) سيَيةم:رِاواوركةمان
رََِااك كااةوتد حالَةتااة ئيعرابااةكاويان بكااة لااة  ااة َ سااياوةكةي       تةماشاااي 

 .هللا سةرروردا، كة ئاماذرن بؤ 
 

 :(اجلمل)با ورد بنةوة لة ِرستةكا  

 (.مجمة خربيةرِستةَةكؤ  يزاررَة )( ڈ ڎ ڎ)َةكةم 

 (.مجمة إنشئِيةرِستةَةكؤ ةيَكهاتةَة )( ڑ ژ ژ)ور 

مجمــة سااتةَةكؤ فرماويااة) رِ( ژ ژ( شاايَيازي تيَةاَااة) 2)ور ساايررتةكة
  .(علمية

 (.مجمة امسيةرِستةَةكؤ واووَة)( ک         ک ک کور)

 (.مجمة بسيطةرِستةي سادرَة)( ژژ( جؤرَشؤ تيَةاَة)2ور)

 (.مجمة م كبة)ئاوََتة رِستةي ( ک         ک ک ک)ور  
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( شيَيري لةخؤ  رتيور، رِساتةي ساادر مةبةساتمان لةورَاة كاة      2ةةرورةا )
دي ةةبيَت، ور رِستةي ميرركةب ئةورَة كة  ةوة ئيسنادََكؤ ةاةبيَت،  َةك ئيسنا

ميسانة  ( ک)دوو ئيساناد ةةَاة   ( ک         ک ک ک)لة رِستةي 

 (ر.خاربا ميسنة ئيلةَهؤ )( ک         ک(  ور)مبادأ إس  إنَّ ئيلةَهؤ )
بةآلم ئاةم ميسانةد ئيلةَهياة  خاؤي رِساتةَةكؤ ساةربةخؤَةو ئيسانادََكؤ        

 (.ک)(اة بؤ رِاواوي ک   اَة كة)ترَشؤ تيَة
َاـئء)واسراو باة   بئـداويي احلسـ   ي كيرِيعبـد هللا  ـرباري أابـ   الحبـا ( كؤ اكردوي  الحل لح

( درلَيَاات: الابيــئنر   إعــ ابر الَــ  نر ( )بةرِرمحااة  بيَاات(  لااة كتاايَ )ك 616سااالَؤ )

اادأ  أو ت كيد أو عصا" ک")  (.م بـح

لاااة الَةكاااةور رِساااتةَةكؤ  ( ک         ک ک ک)كةواتاااة رِساااتةي 
 (.م كبة مجمة( ور لةالَةويَكؤ تررور رِستةَةكؤ ليَكةراور )مجمة بسيطةسادرَة)
 

 :(اللالقة ب  اجلَا)اةربارةي ثةيوةندي نيَوان رِستةكان
لكاواةن و برارِاوةن.    (،ال صا والفصاسيررتةكة دوو ةةَيروةي لةخؤ  رتيور )

 کئاةو رِساتةَةي كاة لاةدواي دََات)      ور( ڑواتة بررِان لاة ويَايان رِساتةي)   

 (.ک

 (.ژژور ئةو رِستةَة كة لة ةيَشيةاَة)( ڑور لكاوةوؤ رِستةي)
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ئةم ةةميو وردركارَة لة سيررتيَكةاَة كة ووشةكاوؤ بة ةةجنةي درست 
درذميَردرََن، ئةمة  تةوها ميعجيار زماوةواوية زاوراوركاوييَت، بةآلم ئةوري كة 

 .(1)َاتر و زَاترن...ةيَشتا شاردراورَة ئةوا ز

                                                           
 ( دا بآلوكراورتةور.2011(ي سالَؤ )20و19( ذمارر)زاوستلة بآلو كراوري )  1


