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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.
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 والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه امجعني . هلل احلمد

ََدةات َةَ      ديارة ذيان ِرةوِرةوةى بةردةوامة وةمرَوظ بة ضةةدةةاا و
ََداةَطش ىةمةوةةةى مةةرَوظ  َور جطةةاوا ة ىةوة ةةةى   دةثةةةِرَى  ةةة اةةةرو

ََى اةيةةة وةيةةة َطش ىةةةو  اةةةر وادةةاةَطكط   ديكةةةى وة سةةَودى َةة
داةادةةة) ؤوادةةاة  توَيةةة  الة  ةةة تو ضةةةدةةاا وةةة و  ةةارة ووى   وا

اةمةجارى ََطةا ضة ةرة دة ات وةضةدةةاا ثِرؤذة) ىة َةياَى  دَيةةة  
الة   ةة  ةاي      ثررذةةى هاوسرةرطريى  جَوَىة يةة َطش ىةةو ثرؤذادةة) ؤ   

 ى  طسالم  بةردامةية    ؤر جَاد  با داِروةَوة  ة  ةم ثرؤذةية ثربؤ
بةجَادرتين وَطَة ِرا اوةَةوة وةثِرة ىةسةَودى اةمةة تيةدةة و َةَاى     

وَأَنكِحُوا اْلأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّاالِحََِ مِا ْ بِاَااُُِْمْ    ]   مةورة دةفةرمَوَيت
 . [ اللَّهُ مِ  فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ بَلِيمٌوَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ

ىةةة  مادةوةدطةةةا واَةةة  ةةةو  ةسةةادةى  ةةة    (اْلأَيَااامَى)وووةةةى 
 دةضَودةَة دودطاى ااوسةر مرييةوة ىة اةردوو ِرةمة ى دَطرومَ    
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دةَىَطةت اتيةو واَةةة  ةةو  افرةَادةةى  ةة مَطرديةان         اب  ساية  وة 
 ََطزادطان د  ية  دة ردووة وة  ةو ثَطاوادةى  ة

 سوودةكانى هاوسةر طريى

 هاو سةرطريى ضةندةها سوودى دونيا ى وئاينى هةية لة وانة

ااوسةةةرمريى ية َطكةةة ىةةة دةةا و دطى ةَةةة اد  َةةَا بةسةةةر    -1
وَمِ ْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ ْ أَنفُسِكُمْ ]:بةدةة ادططةوة وة َ دةفةرمَوَيت

لَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوََُّ ً وَرَحْمَةً إِنَّ فِا  ََلِا َ لََيَاالِّ لِّقَاوْ       أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِ
 (21) سورة الروم [يَتَفَكَّرُونَ

واَة  ة يةة َطش ىةدطاةادة اد  َةَاى مةةورة  ةوةيةة  ةىةةَاَان       
 افرةَ  با دروست  ردوون ؤمةبةست وةواية  ةىةثةراسَوى  ةادةم  

بةةااى ثاةَو و  ةارام  بةا ثطةاوان        دروست  راوةال با  ةةوةى بة   
وةسا و بة ةي  و َاوةويسةة  َسةةاَة دَطَادةادةةوة  بةِراسةة  ىةةم      
وةةدا ضةدةةاا دطاادةى مةورةي  ََاى مةورةى ََطةاية با  ةسادَطش 

  ةبريبكةدةوة 
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ىةةة م  ايةَةةة ثةةريؤ ةدا َةةَاى ثةةةروةردمار فَطرمةةان دة ةةات  ةةة  
اى ية وة اةةروةاا ااوسةةرمريى   ااوسةرمريى ماَىطةى دَى طاى ودَى ةو

هُا َّ  ]  ردووة بة ثاوةا  وة ةَ َةَاى ثةةروةردمار دةفةةرمَوَيت ة     
واَةة ة  ةةوان ثاوةا ن بةا      (187) البقررة [لِاَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِاَاسٌ لَّهُ َّ 

  َطَة و  َطَة) ثاوا ن با  ةوان 

َؤُُْمْ نِسَ] وةاةروةاا بة مَطَلطة داوى بردووة وة َ دةفة رمَوَيت ة
واَة ة ذدةاد    (223) سرورة البقررة  ...[حَرْثٌ لَّكُمْ فَْأتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 

ااوسةةةرَان  َطَلطةةةن باَةةان وةةََي   ضةةادةد  وةضةةةن و جةةا بةاةةةر   
 وَطَةية  دةَادةوَيت َاو بَةوَط  ة داو  َطَلطة ةَادةوة  

ََ بَطةت   ااوسةرمريى ىة ِرَيبا ى ثَطغةمبةرادةة ؤسةالوى   -2 ََايةان 
وَلَقَةْ أَرْسَْلنَا رُسُاًً مِّا  بَاْلِا َ    ] الوة َ ََاى ثةروةردمار دةفةرمَوَيت ة

 (38سورة الرعد) ....[ وَجَعَْلنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وََُرِّيَّةً 

ََ بَطةت الضةةدةةاا سةاَش وةَاد       وةثَطغةمبةر مَس  ؤسالوى ََاى 
ةا وة اََطةش  امةةَىَطش ىةة     ردووة ىة بةرامبةر مارةي  ااوسةةرة ةي 

ااوةَىة بةِرَيزة اد  ثَطغةمبةرى مة ن ؤصل  اىلة علطة وسلو ال ثرسطاريان 
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ىةََطزادةةة اد  ثَطغةمبةةةر  ةةرد دةربةةارةى ثةرسةاةةة اد  ثَطغةمبةةةرى 
ثَطاةواؤصل  اىلة علطة وسلو البايان دةر ةوت بةراورد ىةمةَش َايادةةا  

بِريارة ادطان  ةةوة بةَو  ةة     ةمان  ؤر  ةم َةرَةمن باية ية َطش ىة 
 ذن دةاَط ن                   

ىة ثاوان  ة ثَطغةمبةرؤصةل  اىلةة علطةة وسةلوال  ةةم اةواَىةةى ثةَ         
)ماابل اقوامققاوااب مقاا اكقا  اكقاا مةيات ضَوة سةةر مط بةةرو فةة رمةَوى    

 كيناقصلىا قانقا قصامقا قطراوا قوا  لاق ء اابناطغا ان انا ا اساء اطلا  ا
طة  امةَىَطش ااََون اةدةَيش وسةيان وَةَوة ثاوةان   واَة ة ةوة ضمين(

فةةةرمَوى ؤمةةن داَيةدة ةةةم ودةياةة َم اةدةةةَيش جةةاري  ِرؤذووى  
سَود ةت دةمةرم و دةايطرم وةذدةط  دةاَطة و وةاةر ةسةَطكط  ىةة       

 ِرَيبا م تبةا  ةوة ىة من د  ية ال

ََاى ثةروةردمار فة رمان بةبةدةة اد  دة ةات  ةة ااوسةةر    -3
وَأَنكِحُوا اْلأَيَامَى مِانكُمْ وَالصَّاالِحََِ    :]ن وة َ دةفةرمَوَيت ثَطكةوة ب َط

ِمْ  بِاَاُُِْْم وَِإمَائِكُْم إِن يَكُونُوا فُقَارَاء يُغْانِهُِم اللَّاُه مِا  فَضْالِِه وَاللَّاُه وَاسِاعٌ        
 (32سورة النررور) [بَلِيمٌ
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ةةى واَة ة  َطَة ااوسةرمريى بكةن و ىةضا ة ادةان خبةَا ن ىةبةدة  
ثطاوو  افرةت  وة ةمةر اةذار بن  ةوا ََاى مةورة بةفة َش و ضةا ةى  
َاى دةوَىةمةدةيان دة ات  بةِراسة  دةوَىةمةدةى َةَاى مةةورة  ؤر   

 فراوادة  وة ؤر  اداية 

ثَطغةمبةرى ثَطاةوا فةرمادَطك  ماةطري دة ات  ة ََطةا توة ان  -4
شاااب اما اقساعرابناماءك ا:)ايمعشاواق   امادار دة اَةةوة و دةفةةرمَوَيت  

ق اااابن ااطل عااا  لااطابضاااباق ااحا لالاااوا ق لااا ا ل ااولا مااا ا ا  اااعر ااطعل ااابا
 رواه مسلم ل لمقااطابضباا با جابنا(

واَةة ةى  امةَى  توان اة ر ةسَطكةان ََاداى ااو سةةرمريى اةة   
ية با ة جنام  بةات ضَدكة ضاوة ادةان دةثارَيزَيت ىة َاوان وةداوَي ةان 

رَيت وةاةر ةسَطكةادط  دةيةَاد  با ِرووذو بطرَيت ضةَدكة  ثا  ِرادةم
 ِرؤذوو وةَىغادة ال

 ا ا اا  ا ااوسةرمريى بةدةسةهَط اد  باورتين ََطرى دودطايةة -5
.  رواه مسرلم(واب ا:ق  ض ابامعابنا خريامعابناق  ض اباقملوق اق لابحلةا(قب ا غوا)
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ةورمرَ َطكط  واَة ةدودطا ضةَطةوةرمرَ َطك   ةاَ  يةة وة ََطرَةرين ضةطَ     
  افرةََطك  ىةبارة ؤباوة ال

(قنا:اطق ان ىاقحلااب  ا ا اقضا ا)ااوسةرمريى دطَةى باوةِرة -6
(اوااااب :م ان وااابا اقماااوق اصاااابحلةاطقااا اق ابضااابا ا لاااىا اااروا  ءاااباق ءاا)ا)

واَةةاةر  ةسَطش ََا  افرةََطك  ضةا   بةة   .  طل عا ا ا اق شارواق ىنااب ا
ةِرى بةة دةسةت اَط ةاوة باىةة َةَاي       دسطب بكات  ةوة دطةَةى بةاو  

 برتسَ  ىة َةواو  ردد   ةو دطَة ةى َرى 

ثَطغةةة مبةةةرى َةةَا ؤصةةل  اىلةةة علطةةة وسةةلو الِرَيطةةرى  ةةردووة  -7 
ثَطةةةامرى بكةةةى ىةةة ثةرسةاةةةا ىةةة سةةةر مةةاف  ََطزادة ةةةت وة ةةَ  
 ََ فةرمَويةَ  بة ؤعبة اىلة  َِرى عةمرى  َِرى عاص ال ؤِرة اى ََايان 

ق اقخربكاقضكاولمقاق ءهابنا وقمقاق ل لاطقلتا:بلاىااينسام ا اوااب ا:ا بَطتال
:طااتاو عاالاصاا ا قطرااوا واا ا  اطااابناا اا كا ل ااكا قااابا قنا ع ءااكا ل ااكاا

ا قابا قنا   جكا ل كا قاب........

واَةةة ة بطسةةةَمة  ةةة َةةا بةِرؤذبةةةِرؤذويت و بةةة وةةةو وةةةوداَية 
ي  ؤصةل  اىلةة علطةة    دة ةى ؤ عبة اىلةال ) فةرمَوى بةَىَ  ثَطغةمبةةر 
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وسلو الفةرمَوى ةوامة ة ِرؤذوى سَدةت بطرةو اةدةَيش جاري  مةة  
يطةةرة وةةةو داَيةةة بكةةةو بطاةة َو ضةةَدكة توةةةت مةةاف  ىةةة سةةةرَة  
وةضاوة ادت ماف  ىة سة رَةة وةااوسةةرة ةَط  مةاف  ىةة سةةرَة      

         ال

ااوسةةةرمريى اا ارَيكةةة بةةا بةدةسةةةهَط اد  ثاَىواةةة  َةةَاو    -8
دةةةى  ةةةو وة ةةَ ثَطغةمبةةةرى َةةَا ؤصةةل  ا  علطةةة وسةةلو      ِرة امة

)ثتثةا  ا لىا ا مهن ا:قملكابوناق كىا و  اقال قنا ق ءاب حااالفةرمَويةَ 
  رواه الرتمذى والنسائى وابن ماجه  ق كىا و  اق ع ابفا قجملابه ا اسا لا ا(

واَة ةسَ   امةَش اةن مافطان بة سة ر ََاوة اةية  ةة ثاَىواةةطان   
كات ؤ         ةو  ة سةى  ة ااوسةةر ثَطكةةوة دةدةَ  و مةة بةسةة       ب

 داوَين ثا طة      ال

ااوسةرمريى اا ارَيكةة بةا  يةادبَود  َا ةة اد   امةَىطةةو       -9
:)و  جامقاق ام   اوة ةَ دةفةةرمَوَيت    وََين  ةةوََاد  ثَطغةمبةةر   
  رواه ابو داود والنسائى ق م م اطاب امكابثوابك اقالم ا(
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اوسة رمريى ثَطةش بهَطة ن ىةمةةَش  ةو افرةَادةةى   ةة بةة       واَة ةا
سا ن  و م ةاَىطان  ؤر دةبَطت ضَدكة بةو بادة يةوة وةََين  ةةوََا    

  ؤر دةبن   

ااوسةرمريى ِرَيطرة ىة  ؤربةةى َاوادةة ان ضةَدكة  ؤربةةى       -10
  ةو َاوادادةى  ة ِرودةدةن ىةتيةن  ةو توادةوةية ة ؤبَ  ااوسةرنال

ةرمريى ثارَيزةرى دةروون و  ارة ووة ىةة  ةوَ ةة داوى   ااوس-11
َراثةوة وة َ ثَطغةمبةرى ثَطاةواؤصل  اىلة علطة وسةلو الدةفةةرمَوَيت   

واَة ةااوسةرمريى ثارَيزةرى ضاو :)...طابضباق حا لالوا ق لا ا ل اولا(
 و داوَي ة ىة َراثة ارى ال

ت با ااوسةرمريى  ؤرَيش ىة دةرماى ثة رسةاة ان واَتدة ا -12
ثطاوان وذدادط   ة بةَةةدها ىةةم ثةِرؤذة دةسةةطان دة ةةوَيت  وة ةَ       
ثَطكةةةةةوةداد  ذيةةةةادَطك  َاوةةةةبةَةادة و دروسةةةةت وةاةةةةةروةاا  
 اماذمةةاريكردد   يةةة رت وةدةسةةةةبةر ردد  مةةاف  يةةة رت وةسةةا و 

بة ةي  ىة دَطَادطادةا   ة  ةمادة اةمَوى اا ارى دزيش بَودةوةن ىةة   
دادةت جََبَدطان ثاداوة  ىةة سةة ر وةردةمةرن    ََاى مةورة بةَىكَ َة
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:)ا  اوة َ ثَطغةمبةرى ثَطاةوا ؤصةل  ا  علطةة وسةلوال دةفةةرمَوَيت    
بض اق    ااصا وةاوااب مقا:ااينسام ا اقايواىاق ا انا اهموبا  كامنا اباط هاابا
قجوا؟واب :اقنق ع ا ما ضعهابا ا وققاق ابنا ل ابا  نا؟طكاك كاق قا ضاعهابا ا

واَة ةضَودة تى ََطزادةان ثاداوة  ىة سةرة ااوةَىة  وا(قحلت ا ابنا باقجا
بةِرَيزة ادط  فة رمَويان ة ةى ثَطغةمبةةرى َةَا  ايةا وةَتمةادةةوةى     
 ارة وو امنةةان ؤجط ةةاد  ةةردن الثاداوةةة  ىةةة سةةةرة  ثَطغةمبةةةري     
فةةةرمَوى ة ةةةى  ةمةةةر اةةاََو  ةةةو  ةةارة ووةى ىةةة وةةََي َطك         

َاواد  ىة سةر د  ية   بة اةمان وَطَة وةدةةة راوداجَ  بةجَطكرد  ايا 
  ةمةر ىة وََي َطك  وةَتَىةا دايب َ   ثاداوة  ىةسةرة  

 ثي شينان وثرؤذةى هاوسةرطريى

ىة بةر  ةوةى ثَطاط اد   ةم  َمةَة  ياَر بايةَطان داوة بة ِرَيبا ى  
ثَطغةمبةر ؤصل  اىلة علطة وسلو ال وةىةة ردةوة ادطان دا  ؤر بةة جةَاد     

ط  داوةَةوة بَية دةبط ني  يةاَر سةَوربَن ىةة سةةر ثَطكةةوةداد       ِرةد
 ذياد  ااوسةرَية  
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ن ىاق اخابنىا  اسع  اب اجارياواب ا:اوااب ا اقبا ا ااابها:هالاو  جاتا
واَة ة ىةسىطةى ؟اولتاالاواب ا:اطع  لاطابناخريهكهااقالمةاق ىنوهاباض ابناا.ا

 َِرى  جَبريةوة ووَ  ة ابن عباس ثَ  وومت ة  ايا ذدت اَط اوة  م ط  
وومت ة دةََطر  ةوي  ووَ  ة ذن بهَط ة ضَدكة ضةا رتي    ةةم  َمةَةة    

  ةوادةن ذن  ؤر دَي ن    

ن ىا  ام  و اقضباواب اواب ا اطاب ها:ا عءكح اق االوم  ا اكامااباوااب ا
واَةةة ة ىةةة عااكاماا اق ءكااابجاقالا فاا اق اطفاامناا.ا غااواالااق   ق ااوا:امااابا ء
ثَ  وَةَوم ة  ةةبَطت ااوسةةر ثَطكةةوة      طاوس() ؤمةيسرةوة الوََويةَ 

ب َطت  ةمةر دا  ةوةت ثَ   ةَىَطو وة َ  ةوةى  ة  ط ام  ؤ ع ر ال بة ؤابَ 
ََ دا ةات ىةة ااوسةةرمريى       وا ر ال وََويةَ  ة اطض وةَطش ِرَيطريةت 

  بَ  دي   دةبَطتمةمةر بَ  دةسالَ  و 

واَةةة ة ن ىا اا اطاااب هاقضااباواااب ا:اال ااع اض ااكاق شاااب ا اا ا عاا  لا.اا
 ثةرسةا  توان َةواو د  ية َاوة َ ااوسةر ثَطكةوة دةدَطن 
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"ن ىا  اقبا ام اعم ا)نضاىا ا ءابا(اقضاباوااب ا:ا اما اق اكاق ا اق ا ا
و يان واَة ة مةمةر دةذي اق  ض اباقال شوقاال ااتاقنا كمنا ء ىا  جاةا"

 بزا   ةدة ِرؤذ دةذيو  ةوة وة م دة رت  ة ااوسةرَيش ثَطكةوة ب َطو 

ضقلاقب او قمةا  اقالمابقاقمح اق ضاباقضباواب ا:ام ا  ابكاق ا رياق ع   جا
واَةةة ة اةر ةسةةَطش بةةادط   ةةردى بةةا   طقاا ا  ااابكاق ا اارياقالسااتقا.ا

بةا   ال  ةوة بةادط   ةردووى  ةن هيَنان دوور ةوَ ةوة ىة ااوسةرمريى ؤ 
 دةفام  ودوور ىة دي    

 اااابنا عقااام ا ااا خلا لاااىاقملهااا ىا ااا تا  وطااا اق  اااباق ءلااااب حا اقالمااامنا
واَةةةةة ة قحل ااااءةاقاغ لااااةا............. وقم ااااةاق ااااا ق ا واااا   جاق عاااا ق ا.ا

ََ بَطت دةضَوة تى مةورةى  ثطاوضا َطش بةداوى ؤيىقَب ال ِرة اى ََاى 
َارى ضةا ة ردن واادةةاد    مَسَل ادان ؤمهةىال با  اماذمرى  ردن ىةب

 توان با ااوسةرمريى     
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 شةرع ناسان و ثرؤذةى هاوسةرطريى

 ادايان و وةرد داسان بةدرَيةاى مَطةووى  طسالم  ضةدةةاا بةاس  
و ََاس و  اماذةيان  ردووة با  ةم ثرؤذة ثةريؤ ة ىةة دَطةَ ثةرَا ةة     

  ادطادةا ىةوادة  

ةفةةةرمَوَيت ة  ىةوةةةرو  ؤفةةةق اىقةةةيرالدا د  كمرراا ا ررم ا مررا  
ااوسةرمريى دزيكرتين  ردةية ة ىة ثةرسةاة ان بة وةَطَةية   ةة   
سةرواَىبَون بةاايةةوة  ؤر باوةرتة ىةدةةبَود  وةذيةاد  ثَطغةمبةةران      
ََ بَطت ال باورتين ثَطاةةدطة بةا اةةمَو تيةة   ةة       ؤسةتم  ََايان 
اةمَو ثَطغةمبةران َا  ةدارى مردن َاوةد  ااوسةةربَون  ة ةمةة)   

 َىطةية ىة سةر ثريؤ ى و مةورةى ؤثرؤذةى ااوسةرمريى البة

وة ةمةر ووردبط ةوة ىةدةر ةجنامة باوة اد   ةم ثرؤذةية بامةان  
دةردة ةوَيت  ةةثِرة ىةة ردةوةى جةَان و بةسةَود وة ةَ ؤثةاَتوَ         

بةةََطَ ردن  –ِرةووت و فَطربَود   ارام مرَن ىةمةَش ذيان و َطزادةةا  
   و َاثاراسنت ىة داوَين ثطس             ثا  –وثةروةردةى م ةاَش 
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الدةفةةةرمَوَيت ة بةةةَتم ااوسةةةرمريى    اباا  رشااة وةاةةةروةاا ؤ 
بةوَطَةية   ماة   ردةية  و ثرؤذةية     ؤر ثَطَيسةة       بةَتم 
 ةمةر ااََو توَيش ىة َاى دةَرسا  ة بكةوَيةةة داوى َةاوان وداوَيةن    

وة ثَطَيسةةة  ؤر بةة ووى  ةةم    ثططسطةوة  ارام   ىة سةةر دةا رَى   ةة   
  ردةية  ةجنام بةات ضَدكة  واجب دةبَطت ىةسةرى  

دةفةةةرمَوَيت ة جطةةاوا ى و دوودَىةة  ََطةةةا دطةةة   ةةة    الكاسااانى
ااوسةرمريى ثَطَيسةة وةاةر ةسَطش  اد   ة ََوو  َاوان دةبَطةت و  

ر  ارام ىةسةر بَ  ذد  دامرَى وََاداى ذن اَط ادطا  اةية  ةوة َاوان بةا 
 دةبَطت  ةمةر دةيهَط َ  

دةفةرمَوَيت ة  ةو  ةسةى ََاداى ذن اَط اد  (  بارباي  )  ط ام 
اةيةةة وةدةَرسةةَ  بكةوَيةةةة داوى وةةةاَةت بةةا ة وَاوادةةةوة  ةةةوة  

 ثَطَيسةة ىة سةرى  ة ذن بهَط َ   

دةفةةةرمَوَيت ة  ةمةةةر اةةاََو مةةرؤظ   شاايا االسااً  اباا  تيميااة 
ان بَو وة اد  بة دةاَط اد  ََووىهةَىة ثَطَيسةىكرد  و وة ى ىةذن اَط 
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و َاوان دةبَطت  ةوة ثَطَيسةة ذن بهَط َ  ثَط  وةج  ردن  بةَتم  ةمةر 
  اد  ََوو  َاوان دابَطت  ةوة با وةجة ةى ىة ثَطاةا  ةجنام بةات  

 تي ِروانينى كؤمةَلطةكان بؤ هاوسةرطريى

طةا بايةة  ةا ِرواوة ىةمةةَش دروسةةبَود  ظة ااوسةرمريى ىةةداَ  مرؤ 
دةبط ةة  اةةةمَو مامةَىطةةة ان بةاةةةمان وةةَطَة بايةةةَطان ثَطةةةاوة      
وةبةمردططان ذماردووة ىةبةربَود  ضةدةةاا سَودى اةمة تيةدة  ةة  
ىةم ثرؤذةيةدا ََطةا بةراةةم وة َةدادةةت  ةمةةر ضةاوَيش  خباةَط ني      
بةمَطةةةووى   ةةةو مامةَىطادةةةى  ةةة مَوسةةَل ادط  دةةةبَون دةبطةة ني ؤ 

ال ثرؤذةية    ؤر ثريؤ و جَان بَوة ىة دَطَادطادةا بةَىكَ ىة  هاوسةرطريى
بةةريو بةةاوةِرى اةدةَيكطادةةةا وابةةَوة  ةاةةة ر ةسةةَطش مردبةةَ  و ذدةة  

 دةاَط ابَطت  ةوة  ةو  ةسة ىة سا و بة ةي  ََا دةرضَوة   

 ايط   دا ىَيسة  ضةَاردةمني بِريةارَيك      1661بامنَودة ىةساَى  
اوةَ  بةا  ةةو  ةسةادةى  ةة ااوسةةريان      دةر رت بة ىَطبَوردد  َةو

 1798سةةاَىة وةىةسةةاَى  25-15ثَطكةةةوة  دةةاوة و َةمةةةدطان ىةةةدَطَان 
 ايط   دا ياساية   بةرورار رد بةداداد  باج ىة سةةر  ةةو  ةسةادةى    
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 ةَةمةةةدطان ىةسةةةرووى بطسةةت سةةاَىةوة بَطةةت وااوسةةةريان ثَطكةةةوة 
 دةدابَطت 

  َ ؤوش ديَرادتال دةَىَطت ةوةىةسةردةم  داَياةا دَوسةرَيك  وة

مرؤظة ان ىةِرابردوودا ااوسةريان  وو ثَطكةوة دةدا وة ةمة) ىةة  
ِراسةطةا ضارةسةرَيك  دروسةة با  ؤرَيش ىة  َطاة سَطكسةطة ان بةةَتم   
ىةم ِرؤذمارةدا ااوسةرمريى دوادةَرَيت بةَىكَ اةدةَيش  ةةس اةةن   

ةَادةةةى  ةياسةةا اةةةر  امةةادةدني ََطةةزان ثَطكةةةوة ب ةةَطن وة ةةةو دةوىَ  
دادةِرَيةن بةا  ار اسةاد  ىةة ثةرؤذةى ااوسةةرمريى  ةةوة بةِراسةة         
ََادطَيادة بض ة وََتي   َطاة ادةوة بةَايبةَ   َطاةى سَطكس  وثاوان 

 ضارةسةر ردد   

 

 

 

 



 

 

 16 ba8.org 

 ....................................                                َ                هاوسةرطريى سونبوىل خؤشةويستى و هي النةى وةفادارى ية   

 دةرئةجنامة باشةكانى زوو هاوسةر ثي كةوة نان

شرةوة   ةدةست هيَنانى سروودةكانى هاوسرةرطريى وةكرو لرة ثيَ     -1
 ئامةةةمان ثيَكرد

ة  َوريةش ىةةتواد   ةَِر     دةر از وون لة طيَضةلَى شةهوةت  ازى -2
و ض ىة ِرؤذمةارى  ةةمِرؤدا دةدةاَىَط ن بةة دةسةت  ارة ووبةا ى يةةوة        
بةَايبةَ    ةمةر ااََو َةمةدطان بةسةر ضةَوبَطت  ةةوة ََووة  دوو    

ت بكةودةة   ةجنام دةب ةوة  ةة سةَططةمطان  دة  يةة يةان  ةةوةَا  ةةبطَ       
وةةكادةد  سةة َورى وةدةةة راوة ادةةةوة يةةان َةةَاى ثةةةروةردمار    
دةيادوارَيزَيةةت و دة ةودةةة بةةةرةدطارى وةةة و  ارة ووة ادطادةةةوة بةةة  

 بةردةوام  ىةم بةرةدطارية دةمَط  ةوة   

ة ضَدكة ااوسةرمريى  ةرقرار وونى  ارى دةروونى و جةستةيى  -3
اي  يةة وةمةَ َةَاى ثةةروةردمار     ماَىطةى سا و  ارام  و دَى ةواة ودَى 

َوِمْ  آيَاتِاِه أَْن خَلَاَق لَكُام مِّاْ  أَنفُسِاكُْم أَزْوَاجًاا لِّتَسْاكُنُوا        ]:دةفةرمَوَيت 
سرورة  [إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوََُّ ً وَرَحْمَةً إِنَّ فِ  ََلِا َ لََيَاالِّ لِّقَاوْ   يَتَفَكَّارُونَ    

 (21) الروم
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اةادة اد  َةَاى مةةورة  ةوةيةة  ةىةةَاَان      واَة ة ية َطش ىةدط
 افرةَ  بةا دروسةت  ةردوون ؤمةبةسةت وةوايةة  ةىةثةراسةَوى       
 ادةم دروست  راوةال با  ةةوةى بة  بةةااى ثاةَو و  ةارام  بةا       
ثطةةاوان  وةسةةا و بةةة ةي  و َاوةويسةةة  َسةةةاَة دَطَادةادةةةوة     
بةِراسة  ىةم وةةةدا ضةةدةةاا دطاةادةى مةةورةي  َةَاى مةةورةى       

 ةاية با  ةسادَطش  ةبريبكةدةوة ََط

وةىَطكاَىط ةةةوة دََيةةة  ةةان  امةةاذة بةةا  اريطةةةرىَ سةةَودى       
ااوسةةةرمريى دة ةةةن ىةسةةةر بةةةروراربَود  بةةارى دةرروودةة  و   
جةسةةةى و امةة َتيةةَ  ىةة سةةر َاوةدة ةةى وة ةَ يةة َطش  ىةة          
دَوسةرة  ةوروثططة ان دةَىَطت ة وةيرةي  َاوةدة ةى ََوو  بةارى  

و سطفةَ  َراث دة ةات     بةةَىكَ بَىسةا ى و َةَِرةي  و      دةروود 
 ََدةِرةوي  ىة داَ  مرؤظةا دةِروَي َ   وةااوسةدط دابَطت ىةذيادطةا  

ة   ادسةةةةت و  هةسررررت كررررردن  ة ةرثرسررررياريَتى -4
ت   ة ثاةت  مارةدا وا ذياد  توان دادةِرَيةَيروةردة ردن ىةم ِرؤذةث

اَش دةَةََي َ  وبةدرَيةةاى   سة 16بة جطة ىة َايان ببةسنت باية توَيش 
 ةم َةمةدة وَرساي  دةَاَة سةر ماَىةوةيان وثارةية   واى ىةتيةةن  
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وكَمةَةوة با دابني دا رَيت  ة بةَادَ  ذياد  َاى دابني بكات ىةبةر 
 ةوة ااوسةرمريى تو دة اَة َاوةن بةر ثرسطارَية  و َاى اةوَش بةا  

 َاى  ةدات  
ة  ةمةر اةاََو  منداالَن  ثةروةردةكردنيكى رِاست ودروستى -5

تو  وو ااوسةرى ثَطكةوة دةا  ةةوة بَىطَمةان  َةمةةد  َةاى ىةمةةَش       
َةمةد  م ةاَىة اد   َطجطار جطاوا   دابَطت بة وَطَةية   ة ىة  َطاةى 

 م ةاَىكاد  ََ  دةمات اةست بة داِرةوةَطة اد  دة ات 

بةة   ة  وو ذن اَط ةان  هاوكارى منرداالَن  رؤ دايكران و  اوكران     -6
ََ دة ةوَيةةوة  ة م ةاَىطان  وو ثَطبطات و  وو مةةورة   راةم   ةوةى 
بن بةوَطَةية   ة  ةو م ةاَتدة  ةََادن وَرساي   اروبةارى داومةاَش   

 َةدادةت دةرةوةى ماَىط  ىة سةر باو  و دايكطان سَو  بكةدةوة 

ة بةِراسة   وو ااوسةر   ةدةست هينانى مندالَى ضاك )صاحل( -7
ةدان  ؤر جار بَار ىةبةردةم دايش و باو  فةرااةم دة ات  ةة  ثَطكةو

بة جَاد  و دروسةة  م ةاَىةة ادطان ثةةروةردة بكةةن بةَ  مَمةان ىةة        
 ةةجنام   ةمةوةةةا م ةاَىةةة ادطان ضةةا  ؤصةاَىقال  ةةةبن  ةةة  ةمةةة)   
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 ....................................                                َ                هاوسةرطريى سونبوىل خؤشةويستى و هي النةى وةفادارى ية   

بةراةةةمَطك  ثةةِر ََطةةر وفةةةِرة بةةا دايكةةان و باو ةةان  َةدادةةةت دواى  
 فةرمَويةَ  ة  ََا  مرددطاطان وة َ ثَطغةمبةرى

)ق قامابتاقالض ابناقضقر ا ءبا غلباقالاما اثتثاةاصا وةاجابن اةاق ا لا ا
اارواه مسلم ءع  ابباق ا   اصابحلا   ما با(ا

واَة ة مردوو ىة دواى َاى  ردوة اد  ثَ  دامات َةدها ىة 
سَىبَاردا دةبَطت ة ََطرَيك  دةبِراوة يان  ادسةَطش  ة ىة دواى َاى 

 ربطريَى يان م ةاَىَطك  ضا ة ار  ة دوعاى ََطرى با بكات سَودى ىَىَة

ََ دة ةوَيةةوة -8  وو م ةاَىبَون ة وو ااوسةرمريى  وو م ةاَىبَود  
وة  ووم ةاَىبَودط  ىَطهاََوى و  يرة   ىة م ةاَىة ةدا فةرااةم 
دة ات وة َ ماوردى دةَىَطت ةؤضا رتين و ىَطهاََوَرين م ةاَش ىة 

ِرةووةةوة  ةو م ةاَىةية  ة دايك  َةمةد  ىة دَطَان ِرووى جةسةة و 
 بطست َا س  ساَىةاية   ال


