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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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 ................................................... نداآل( بريؤكة لة ثةروةردةكردنى مندا130)

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ... وبعد:

 ثَيشةكى
ةر و لي زانينة، بةآلم بةداخةوة كةمي كى كةم ثةروةردةكردنى مندال  هون

لةخةَلكى بةجوانى دةيزانن، و لةم بوارةدا دةيان كتي ب دانراون، 
كةهةندي كيان بةدري ذى باسيانكردووة، هةندي كيشيان بةكورتى، بؤية 
ثي مان باش بوو كورتةى هةندي ك لةو كتي بانة وةربطرين، و لة كؤمةَلة 

كى خبةين، لة خواى طةورة داواكارين لي مان قبوأل بريؤكةيةكى بةسوددا ر ي 
 .آمني بكات .

 بريوباوةِر
منداَلةكةت في رى وشةى يةكتاثةرستى بكة، لةطةل  ئةوشتانةى كة  -1

ئةم وشةية داخوازى دةكات، كة ئةويش بريتية لةعيبادةت نةكردن بؤ 
 0)هللا(( وة بةتةنها ثةرستنىهللاجطة لة)

واى طةورة لةم دونيايةدا ئي مةى بؤ في رى ئةوةى بكة كة خ -2
)وما خلقت عيبادةت )يةكتاثةرستى( درووست كردووة، وةكو دةفةرموي ت :
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 ................................................... نداآل( بريؤكة لة ثةروةردةكردنى مندا130)

لةطةل  ئةوةشدا )وشةى عيبادةت(ى بؤ ر وون ، اجلن واإلنس إال ليعبدون(
 بكةرةوة )بةمانا فراوانةكةى(.

زؤر مةيرتسي نة بة ئاطر و سزا و تور ةيى خواى طةورة تاوةكو  -3
كردن و ناوهي نانى خوا لةزةينى منداَلةكةدا ثةيوةست نةبي ت بةو ياد

 شي وة ترسناكانةوة .

واى لي بكة كةزياتر خواى خؤش بوي ت ضونكة تةنها ئةو  -4
درووستى كردووين و ر زقى داوين و خواردن و خوارنةوة و ثؤشاكى 

 ثي داوين و كردووينى بة موسَلمان . 

ى هةَلةو تاوان لةكاتى تةنياييدا ورياى بكةرةوة لةئةجنامدان -5
 ضونكة لةهةموو حاَلةتي كدا خوا دةيبيني ت .

ئةو ر ستانة زؤر بَلى  كة يادكردن و ناوهي نانى خوايان تي داية  -6
لةكاتى خواردن و خواردنةوة و ضوونة ذوورةوة و هاتنة  )بسم هللا(وةكو

 (سبحان هللا)ة لةكاتى تةواوكردنى خواردندا، و )احلمد هلل(دةرةوة، وة 
 لةكاتى سةر سور ماندا و ...هتد .

لةدَلى منداَلةكةتدا بر وي نة ئةويش  خؤشةويستى ثي غةمبةر  -7
بةباسكردنى سيفةتة جوانةكانى و خوي ندنةوةى هةندي ك ضريؤك لةذيانى 

 و سةآلواتدان لةسةرى هةركاتي ك ناوى هي نرا . 
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جي طري بكة، و ثآى بَلى : كة  بريوباوةر ى )قةزا و قةدةر( لة زةينيدا -8
ئةوةى خوا بيةوي ت بووة و دةبي ت، وة ئةوةشى خوا نةيةوي ت نةبووة و 

 نابي ت .

منداَلةكةت في رى شةش ثايةكةى بريو باوةر  بكة )واتة :  -9
باوةر هي نان بة خوا و فريشتةكان و كتي بة ئامسانيةكان و ثي غةمبةران و 

 ر ؤذى دوايى و قةزاوقةدةر( .

هةندي ك ثرسيارى لي بكة كة ثةيوةست بن بة بريوباوةر ةوة وةكو:  -10
ثةروةردطارت كي ية؟ ئاينت ضيية؟ ثي غةمبةرةكةت كآية؟ بؤضى خوا 
دروستى كردووين؟ كي  ر زق و ر ؤزميان دةدات و خواردن و خواردنةوةمان 
ثي  دةبةخشي ت و شيفاى نةخؤشيةكامنان دةدات؟ بةش و جؤرةكانى 

ستى ضني؟ هاوةل  بر ياردان )شريك( و بي باوةر ى )كوفر( و دوو يةكتاثةر
ر وويي )نفاق( ضني؟ ضارةنووسى هةريةك لة هاوةل  بر ياردةر )مشرك( و 
بي باوةر  )كافر( و دوور وو )منافق( ضيية؟ وة ضةندين ثرسيارى تريش، 
ثاشان ئةطةر وةآلمةكةى نةزانى يان بةهةَلة وةآلمى دايةوة، تؤ 

 ةكى ر است و دروست ثي ى بَلى  . بةشي وةي
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 ثةرستش )عيبادةت(
في رى ثي نج ثايةكةى ئيسالمى بكة، )واتة: شايةتوومان و  -11

 نوي ذكردن و زةكاتدان و ر ؤذووطرتن و حةج كردن( . 

فةرموويةتى :  ر اى بهي نة لةسةر نوي ذكردن ، ثي غةمبةرى خوا  -12
" واتة : فةرمان بكةن بة عليها لعشر  مروا أبناءكم ابلصالة لسبع، واضربوهم" 

منداَلةكانتان بة نوي ذكردن لة تةمةنى حةوت ساَليةوة، وة لة دة ساَليدا 
 لي يان بدةن لة سةرى )بةآلم لي داني كى سوك بي ت نةك برينداركةر( .

هاور ي يةتى بكة لةر ؤيشنت بؤ مزطةوت، و في رى بكة  ضؤن دةست  -13
 نوي ذ بطري ت .

ى ئادابى مزطةوت، و ر ي ز لي طرتنى مزطةوت، و ثريؤزى في ر -14
 مزطةوتى بكة .

ر اى بهي نة لةسةر ر ؤذوو طرتن بؤ ئةوةى لةكاتى طةورة بووندا  -15
 ئاسان بي ت لةسةرى .

هانى بدة لةسةر لةبةركردنى قورئان و فةرمودة و زيكرة  -16
 ر است)صةحيح(ةكان بةثآى توانا.
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ة لةبةركردندا خةآلتى بكة، ئيرباهيمى لةكاتى ثي شكةوتنى ل -17
كور ى ئةدهةم فةرمويةتى: باوكم ثي ى وومت: كور ةكةم بةدواى فةرمودةدا 
بطةر ي  و في رى ببة، هةر كاتي ك فةرمودةيةكت بيست و لةبةرت كرد 
درهةمي كت بؤ هةية، ئيرباهيم دةفةرموى : لةسةر ئةمة دةستم كرد بة 

 . داواكردن و في ربونى فةرموودة

منداَلةكةت بي زار و هيالك مةكة بة زؤر لةبةركردن، بؤئةوةى ئةو  -18
ت ر قى لةلةبةركردنى قورئان شتة وةكو سزايةك تي نةطات، و واى لي بي 

 .بي ت

بزانة كة تؤ ثي شةنطيت بؤ منداَلةكانت، بؤية ئةطةر بة تةمبةَلي و  -19
وا بة قورسى ثةرستش ئةجنام بدةيت و ثشت طوآى خبةيت، ئة

منداَلةكانيشت ثي ت كاريطةر دةبن و ئةوانيش قورسى دةنوي نن لة 
 عيبادةت و لةوانةية لي شى هةل  بي ن و ئةجنامى نةدةن .

منداَلةكةت ر ابهي نة لةسةر صةدةقةكردن و بةخشني، ئةويش  -20
بةوةى كة هةندي ك جار ضاكة بكةيت و ئةو بت بيني ت، يان شتى بدةيتى  

بةهةذار و سواَلكةر، و لةوةش ضاكرت ئةوةية هانى  بؤئةوةى بيبةخشي ت
 بدةيت لةوماَلة تايبةتيةى خؤى ببةخشي ت كة ثاشةكةوتى كردووة .
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 ( األخالقِرةوشت ) 
ئةطةر دةتةوى  منداَلةكةت ر استطؤ بي ت ئةوا ترس لةدَليدا  -21

 مةضي نة .

 . تخؤت ر استطؤ بة، بؤ ئةوةى منداَلةكةشت في رى ر استطؤيي بي  -22

 فةزل  و طةورةيي ر استطؤيي و دةستثاكى بؤ باس بكة . -23

سةر ر استى)ئةمانةت(ى منداَلةكةت تاقى بكةرةوة بي  ئةوةى  -24
 خؤى هةستى ثي  بكات .

منداَلكةت ر ابهي نة لةسةر ئارامطرتن و ثةلةنةكردن، ئةمةش  -25
كاروبار كة  لةر ي  طةى ر اهي نانى لةسةر ر ؤذوو يان ئةجنامدانى هةندي ك

 ثي ويست بةئارامطرتن و لةسةرخؤيي دةكات .

دادثةروةر بة لة ني وان منداَلةكانتدا، ضونكة  ئةوة ضاكرتين  -26
 ر ي طا)وةسيلة(ية كة مندال  في رى ر ةوشتى دادثةروةرى دةكات .

منداَلةكةت ر ابهي نة لةسةر ر ةوشتى )خؤنةويستى(، ئةمةش  -27
ي كى كردارةكي، يان لةر ي طةى هةندي ك ضريؤك كة لةر ي طةى ضةند هةَلوي ست

 باس لة فةزل  و طةورةيي ر ةوشتى خؤنةويسنت دةكةن .
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ئةو دةرةجنامة سليب و خراثانة بؤ منداَلةكةت ر وون بكةرةوة  -28
 كةلة ئةجنامى هةلَ خةَلةتاندن و غةش و دزي و درؤ دةكةوي تةوة .

تدا ئازايةتى نواند، ئةوا ئةطةر منداَلةكةت لةهةندي ك هةَلوي س -29
ستايش)مةدح(ى بكة و خةآلتى ثي شكةش بكة و بؤى ر وون بكةرةوة: 

 زيرةكى ئةوةية ئةو كارانة ئةجنام بدةى كة ر است و ثي ويسنت . 

لةطةَليدا توند و تيذ مةبة، ضونكة ئةمة توشى ترسى دةكات، و  -30
 ثاَلى ثي وة دةنى  بؤ درؤكردن .

و نةرم و نياني و واز هي نان  )تواضع( زانني خؤبةكةم ر ةوشتى -31
 لةخؤبةزل زانينى لةال خؤشةويست بكة . 

في رى ئةوةى بكة كة ثي وةرى ضاكيةتى و بةر ي زى خةَلك لة الى  -32
و كردةوةى ضاكةية، نةك  )التقوى(خواى طةورة بةثآى لةخواترسان 

 بةثآى نةسةب و ر ةضةَلةك باشى و مال  و ثارة . 

( و ناثاكى بة هيالك ظلمبؤ باس بكة كة ضارةنوسى ستةم) ئةوةى -33
 ضوون و فةوتانة . 

في رى جياوازى ني وان ئةوشتانةى بكة كة لة الى منداآلن  -34
شاراوةن، وةكو جياوازى ني وان ئازايةتى و هةَلةشةيي، و جياوازى ني وان 
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و  (تواضع)شةرم و تةريق بوونةوة، و جياوازى ني وان خؤبةكةم زانني
 زةليلى، وجياوازى ني وان زيرةكى و هةَلخةَلةتاندن .

منداَلةكةت ر ابهي  نة لةسةر بةخشندةيي، ئةويش بةوةى كة خؤت  -35
 لةناو ماَلى خؤتدا بةخشندة بيت ثاشان لةطةل  خةَلكيشدا .

بةَلي ن شكي ن مةبة بةهيض شي وةيةك بةتايبةتى لةطةل   -36
تؤ بةبةَلي نةكانتةوة منداَلةكانت في ر  منداَلةكانتدا ضونكة ثابةند بوونى

 دةكات كة بةوةفابن بةرامبةر بةَلي نةكانيان .

 ِرةوشت و هةَلس و كةوت
 سةالم لة منداَلةكانت بكة . -37

 عةورةتت دةرمةخة لةبةردةم منداَلةكاتندا . -38 

 لةطةل  دراوسي كانتدا ضاك بة . -39

بطرن، و وريايان بكةرةوة لة  منداَلةكانت في ربكة ر ي ز لة دراوسى  -40
 ترسناكى ئازاردانى دراوسى  . 

لةطةل  دايك و باوكتدا ضاكةكاربة، و سةردانى خزم و دؤستان  -41
 بكة، و منداَلةكانيشت لةطةل  خؤتدا ببة . 
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بة منداَلةكةت ر ابطةيةنة كة خةَلكى منداَلى تي طةيشتوويان  -42
 خؤش دةوي ت كةئازارى كةسانى تر نةدات .

نامةيةك بؤ منداَلةكةت بني رة كةهةندي ك ر ةوشت و ئامو ذطارى و  -43
 ر اسثاردة لةخؤ بطري ت .

بؤ منداَلةكةت ر وون بكةرةوة كة هةندي ك هةَلسوكةوت هةية  -44
 بةتةواوى ر ةفزدةكري تةوة و باسى هؤيةكانى بؤ بكة .

ي ك لةطةل  منداَلةكانتدا دابنيشة، و هةرجاري ك باسى ر ةوشت -45
يان بؤ بكة، و ثرسياريان لي  بكة بزانة ض لةر ةوشتةكانى ثي غةمبةر 

سودي كيان لي  بينيوة، وة دةشكرى  منداَلةكةت خبوي ني تةوة و تؤش طوآ 
 بطريت . 

بةنهي نى ئامؤذطارى منداَلةكةت بكة، و لةبةرضاوى خةَلكى سزاى  -46
 مةدة .

 منداَلةكةت نةكةيت .  ئةوةندةى دةتوانيت هةول  بدة زؤر لؤمةى -47

ثي ش ئةوةى بضيتة ذورةوة بؤالى منداَلةكةت ئيزن وةربطرة،  -48
 ئةمة باشرتين وةسيلةية بؤ ئةوةى منداَلةكةت في رى ئيزن وةرطرتن بي ت . 
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ضاوةر وانى ئةوة مةبة هةرضى تؤ دةتةوى  منداَلةكةت  -49
 ة في رى ببي  ت )بةَلكو دةبآ ثلة بة ثلة لة طةَليدا بر ؤيت( . لةيةكةجمارةو

بكة بةدةنطي ك كة  (بسم هللا)بريت نةضي ت ثي ش هةموو خواردني ك  -50
 بكة . (احلمد هلل)ببيسرتي ت، بةهةمان شي وة دواى خواردن 

خؤت لة هةندي ك لة هةَلةى منداَلةكانت بي  ئاطابكة، و سنطت -51
 بؤ كؤكردنةوةى هةَلةى منداَلةكانت .مةكة بةكؤطايةك 

هةر كاتي ك هةَلةيةكت كرد بةرامبةر منداَلةكةت، داواى لي بوردنى  -52
 لي  بكة .

هانى منداَلةكةت بدة لةسةر لي هاتوويى و سةركةوتن، و ثآى  -53
بَلآ: ئةزامن كة تؤ منداَلي كى لي هاتوو و زيرةكيت و دةتوانيت كارةكانت بة 

 ةيت .باشى ئةجنام بد

 تايبةمتةنديةكى زياتر بدة بةمنداَلةكانت . -54

 طاَلتة بةقسة و هةَلسوكةوتى منداَلةكةت مةكة . -55

منداَلةكةت في رى دةستةواذةى ثريؤزبايي و بةخي رهاتن و  -56
 قسةخؤشى بكة .

 زيادةر ةوى مةكة لةالواندنةوة و ناز كي شانى منداَلةكةتدا . -57
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ةكة كةلةر ي طةى ثارة ثي دانةوة فةرمانةكانت منداَلةكةت وا لي  م -58
 جي بةجى  بكات، ضونكة كةسايةتى الواز دةكات بةرامبةر بةثارة)ماددة( .

 منداَلةكةت بكة بةهاور آى ذمارة يةكت . -59

 بونيادى جةستةيي
 دةرفةت و كاتي كى طوجناو بةمندال  ةكةت بدة بؤ ياريكردن . -60

نا( يارية بةسوودةكان بؤ منداَلةكةت دابني هةوأل بدة )بةثآى توا -61
 بكةيت .

 ر ي طةى ثي  بدة خؤى هةندي ك لةياريةكانى هةلَ بذي ري ت . -62

منداَلةكةت في رى مةلةوانى و ر اكردن و يارية بةسودةكانى تر  -63
 بكة . 

هةندي ك جار والةخؤت بكة كةمندال  ةكةت لةياريةكاندا لي ت  -64
 بباتةوة .

 دني كى هاوسةنط و مامناوةند بؤ منداَلةكةت ئامادةبكة . خوار -65

 طرنطى بدة بة ر ي كخستنى ذةمة خؤراكيةكانى منداَلةكةت . -66

 منداَلةكةت وريابكةرةوة لة زؤر خواردن . -67
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لةكاتى خواردندا لي ثرسينةوة مةكة لةطةل  منداَلةكةتدا لةسةر  -68
 هةَلةكانى . 

دروست بكة كة منداَلةكةت حةزى هةميشة ئةو خواردنانة  -69
 لي يةتى . 

 

 بونيادى دةرونى
زؤر بةجوانى طوى  لةمنداَلةكةت بطرة، و طرنطى بدة بة هةموو  -70

 وشةيةك كة دةيَلي ت .

وابكة كة منداَلةكةت خؤى ر ووبةر ووى كي شةكانى خؤى  -71
 ببي تةوة، وة دةكرى  يارمةتى بدةيت بي  ئةوةى هةستى ثي  بكات .

 ر ي ز لةمنداَلةكةت بطرة ئةطةر كاري كى بةر ي  ك و ثي كى ئةجنام دا . -72

منداَلةكةت وا لي  مةكة ثةنا بؤ سوي ند خواردن ببات بةَلكو ثآى  -73
 بَلى  : من بة ر استت دةزامن بي  ئةوةى سوي ند خبؤيت .

دوور بكةوةرةوة لةبةكارهي نانى دةستةواذة هةر ةشة ئامي زةكان  -74
 نة بَلي يت: ئةطةر فآلن شتم بؤ نةكةيت دةتكوذم( .)بؤ منو
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هةست بةوة مةكة منداَلةكةت كةسي كى خراثة يان طي لة و هيض  -75
 تي ناطات . 

بي زار مةبة لةزؤر ثرسياركردنى منداَلةكةت، و هةول  بدة وةآلمى  -76
 هةموو ثرسيارةكانى بدةيتةوة بة وةآلم طةلي كى سادة و قايلكةر .

ةكةت بطوشة بةسنطتةوة و واى لي  بكة هةست بةسؤز و منداَل -77
 خؤشةويستى بكات . 

ر اوي ذ بة منداَلةكةت بكة لة هةندي ك كاروباردا و كار بةر اوي ذةكةى  -78
 بكة .

وابكة كةمنداَلةكةت هةست بكات ر ي ذةيةك لة ئازادى هةية لة  -79
 بر يارداندا .

 بونيادى كؤمةآليةتى
ةكةت تؤماربكة لةناوةندة هاوينيةكان، و زجنريةكانى ناوى منداَل -80

لةبةركردنى قورئان، و ثي شرب كى  زانستيةكان، و ضاالكية بةسودةكانى 
 تردا .

هةندي ك ئةركى ر ي زلي طرتنى ميوان بسثي رة بة منداَلةكةت ئةويش  -81
 بةوةى كة ضا و قاوة و ميوة يان شتى تر بؤ ميوان دابني ت .
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تنى منداَلةكةت بكة كاتي ك كة دي تة ذورةوة و تؤ لةطةل  بةخي رها -82
 هاور ي كانتدايت .

ر ي طة بدة بةمنداَلةكةت بةشدارى بكات لة ضاالكية  -83
 .قى ضاودي رى هةتيو و بي وةذنةكانكؤمةآليةتيةكانى مزطةوتدا وةكو سندو

 منداَلةكةت ر ابهي  نة لةسةر ئيشكردن و كر ين و فرؤشنت و كاسبى -84
 حةآلل  .

وا لة منداَلةكةت بكة هةندي ك جار هةست بةئازار و نار ةحةتى  -85
كةسانى تر بكات، و هةول  بدات ئةو ئازار و نار ةحةتيةيان لةسةر سوك 

 بكات . 

 وا لةمنداَلةكةت مةكة غةم و خةفةتى هةموو جيهان هةَلبطري ت .  -86

 نت ببيني ت .وابكة منداَلةكةت بةرهةمى ئيشة كؤمةآليةتيةكا -87

منداَلةكةت بني رة بؤ دابينكردنى هةندي ك لةثي داويستيةكانت، و  -88
 كارى وا بكة هةست بكات تؤ متمانةت ثي يةتى .

ر ي طر مةبة لةوةى منداَلةكةت بةويستى خؤى هاور ي  هةَلبذي رى ،  -89
وة دةتوانيت واى لي  بكةيت ئةو كةسةى تؤ دةتةوي ت ئةوة بكات 

 ؤى بة بى  ئةوةى هةستى ثي  بكات .بةهاور آى خ
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 بونيادى تةندروستى
 طرنطى بة تةندروستى منداَلةكةت بدة . -90

 خواردن ثي دانى منداَلةكانت لةكاتى خؤيدا ثشت طوى  مةخة . -91

 زيادةر ةوى مةكة لةثي دانى دةرمان بة منداَلةكةت . -92

بكة )واتة: بة لة ر ي طةى ر وقيةى شةرعيةوة منداَلةكةت ضارةسةر  -93
 خوي ندنى قورئان و هةندي ك لةو دوعايانةى كة لة سوننةتدا هاتوون ( .

 منداَلةكانت ر ابهي نة لةسةر زوو خةوتن و زوو لةخةو هةستان . -94

منداَلةكةت وا لي بكة طرنطى بدات بة ثاك و خاوي نى الشة و ددان  -95
 وجلةكانى . 

اوةر وان مةبة تا زوو ضارةسةرى منداَلةكةت بكة، و ض -96
 نةخؤشيةكةى قورس دةبي ت .

منداَلةكانت دوور خبةرةوة لةو كةسانةى كة توش بوون  -97
 بةنةخؤشيةك كةترسى طواستنةوةى هةية لةكةسي كةوة بؤ كةسي كى تر .

كاري كى وامةكة منداَلةكةت هةست بةترسناكى نةخؤشيةكةى  -98
 بكات .
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و نةخؤشي و دةردةكان ثةنا ببة بؤ خوا ضونكة شيفاى هةمو -99
 بةدةستى ئةوة .

 بونيادى ِرؤشنبريى
ثرسيارى هةندي ك مةتةل  لة منداَلةكةت بكة )بؤ ئةوةى  -100

 بريكردنةوةى ضاالك بي ت( . 

داواى لي  بكة كة بة دةربر ينى خؤى هةندي ك بابةتت بؤ  -101
 بنوسي ت .

كةت هةول  بدة هةموو ئةو شتانة خبوي نيتةوة كة منداَلة -102
 نوسيويةتى .

هةموو هةَلةيةكى ر ي زمانى يان زمانةوانى مةطرة كةمنداَلةكةت  -103
 لةكاتى خوي ندنةوةدا دةيكات .

 هانى منداَلةكةت بدة بؤ خوي ندنةوة . -104

واى لي  بكة خؤى ئةو ضريؤكانة ديارى بكات كة دةيةوى  بيان  -105
 خوي ني تةوة .

ا بةشدارى بكة لةطةل   لة خوي ندنةوةى هةندي ك شتد -106
 منداَلةكةتدا . 
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هةندي ك لةو ياريانة بؤ منداَلةكانت ئامادة بكة كة دةبنة هؤى  -107
 زيادكردنى زيرةكى و وريايي مندال  .

 منداَلةكةت هان بدة بؤ سةركةوتن لة خوي ندندا . -108

يارمةتى منداَلةكةت بدة و واى لي  بكة زال  بي ت بةسةر ئةو  -109
 ةى كة ر ي طرن لةبةردةم سةركةوتنى لةخوي ندندا .كؤسثان

منداَلةكةت هان بدة بؤ لةبةركردنى هؤنراوةى بةسوودى  -110
 هةندي ك لة شاعرية كؤن و تازةكان.

هانى بدة بؤ لةبةركردنى هةندي ك منونة و ثةندى عةرةبى ) يان  -111
 كوردى ( ثاراو 

 بي ذى .  منداَلةكةت ر ابهي نة لةسةر هونةرى وتار -112

 ر اى بهي نة لةسةر هونةرى طفتوطؤ و قايلكردن . -113

ر ي طةى ثي  بدة بةشدارى بكات لة هةندي  ك لة خولةكانى ثةرة  -114
 ثي دانى توانا خوديةكان )زاتيةكان( .

منداَلةكةت هان بدة لةسةر في ربوونى زماني كى بيانى باو)بة  -115
 نة( .تايبةتى زمانى عةرةبى كة زمانى قورئا
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 ثاداشت و سزا
 شي وازى ثاداشت  و سزا بةكار بهي نة . -116

 بةردةوام خةآلتى ثي شكةش بكة، و بةردةوام سزاى مةدة . -117

باشي وازى خةآلت ثي بةخشينةكةت جؤراوجؤر بي ت بةشي وةيةك  -118
كة بةردةوام خةآلتةكة ثارة نةبي ت بةَلكو دةكرى  طةشت كردني ك بي ت، يان 

ي دان بي ت بةياريكردن لةسةر كؤمثيوتةر، يان دياريةك بي ت، يان ر ي طة ث
 دةرضوون بي ت لةطةل  هاور ي يةكيدا .

شي وازى سزادانةكةت با جؤراو جؤر بي ت، و بالي دان يةكةم  -119
كى ندي ك جار با سزاكة تي ر وانيني شي واز نةبي ت لةالت، بةَلكو هة

 تور ةييانة،يان ترساندن بةقسة، 

قسة لةطةل   نةكردن بؤ ماوةيةكى ديارى كراو، يان بي بةشكردن  يان
لةبةشي ك لةو ثارةيةى كةر ؤذانة دةيدةيتى  يان بي بةشكردن لةسةيرانى 

 هةفتانة بي ت .
بزانة كة سزاى طوجناو ر ي طرة لةدووبارةبوونةوةى هةَلة، و  -120

 يارمةتى دةدات بؤ طةيشنت بةحةق و صةواب .
 هةرطيز لةمندالَ ى نةداوة . ي غةمبةر بزانة كة ث -121
 ئةطةر منداَلةكةت يةكةم جار بوو هةَلةى كرد سزاى مةدة . -122
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 لةسزاداندا دَلر ةق و توند و تيذ مةبة . -123
 ئةطةر منداَلةكةت سزادا هؤكارى سزاكةى بؤ باس بكة . -124
وامةكة منداَلةكةت هةست بكات ضي ذ لةسزادانى وةردةطريت،  -125

 ان ر قت لةدَلداية بةرامبةرى .ي
نة لةبةردةم خةَلكيدا وة نةلةكاتى تور ةبووندا لةمنداَلةكةت  -126
 مةدة .

لة ر وومةتى منداَلةكةت مةدة، و دةستت زياد لةثي ويست بةرز  -127
 مةكةرةوة بؤئةوةى ئازارى زؤر ثي نةطات .

دة ضونكة ئةطةر بةَلي نتدا لةمندال  ةكةت نةدةيت ئةوا لي ى مة -128
 ئةطةر لي ى بدةيت متمانةى ثي ت نامي ني ت .

وا لة منداَلةكةت بكة هةست بكات كة لة بةرذةوةندى خؤى  -129
سزاى دةدةيت، و خؤشةويستيةكةى وات لي دةكات سزاى بدةيت )بؤ 

 ئةوةى تووشى هةَلة و تاوان نةبي ت( .
و ئازار  منداَلةكةت في رى ئةوة بكة كة سزادان بؤ ئةشكةجنةدان -130

          نيية، بةَلكو بؤ تةمبى  كردنة.

 ينا حممدبوصلى هللا وسلم على ن


