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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
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 ..........................................................كي سةركةوتوو                  دةبيت بة هاوسةري ؤن ض

 

                سوثاس و ثي زانني

      ئاساان                      دةرمان بوو كارى بؤ       يارمةتى    كة      دطار      ثةروةر                     حةمد و سوثاس بؤ خواى 
                                ئةجنام طةياندنى ئةم ئةركةماندا ,          كردين لة

  (         خليل أمحد                  بةر ي زم مامؤستا )    زؤر                          و دةست خؤشيم بؤ مامؤستاى            زؤر سوثاس
       ئةستؤ.      طرتة                               ئةركى ثي داضونةوةى ئةم كتي بةى     كة

          ( كاة زؤر          إباراييم    يال                                                       زؤر سوثاس و ثي زانينى بي ثايامن بؤ بةر ي ز مامؤستا )جل
                                                 يةر لةسةرةتاى دةست ثي كردنى كارةكامناان تااكو ياتناة                     َ        ماندوو بوو لةطةَلماندا و

                                   بةريةمى ئةم كتي بة ياو كارمان بوو.

                        يةكى ئاةو بةر ي زاناةى كاة                                                   يةروةيا سوثاس و ر ي زى تايبةتيم يةية بؤ يةك بة 
                  ول  و كاري كى تر.                              كارى تايث كردن بي ت يان يةر ية                   دةرمان  بوون ض بة       يارمةتي

                           دةرانى ئةم بةريةمة ساةربةرز                                خواى ثةروةردطار  يةموو يارمةتى             داواكارم لة
                                                                            و سةرفرازى دين و دونيا بكات و ثاداشتى ئةم كارةيان تةنها فريدةس االعلى بي ت.  

 فريدةوس عبداهلل / كةالر
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        ثي شةكي

 الرمحن الرحيم بسم هللا

                      , نبينا حممد و علىى للى     ه             َّ    م على من ال نيبَّ بعد              , والصالة والسال ه   وحد        احلمد هلل
                         وصحب  أمجعني , أما بعد ...

                                                                       بي  طومان ييض ثةيوةنديةكي دروست كراوةكاني خودا لة ثةيوةنديةكاني ني اوان  
                        َ                                                ذن و مي رد بةيي زتر و قوَلرت نية ضونكة ثةيوةنديياةكي تةواوكارياة و خؤشةوي ا     

                                 باةرزة ياوساةران ثؤشااك و سااباتن باؤ                                          ني وان ياوسةران خؤشةوي تيةكي جوان و 
َ                يةكرتي دةتوانن ذياني دونيايان ئاوةدان و طوَلباران بكةن بةالم بة داخةوة زؤر    لة      ي ك                                         َ              

                                                                         ياوسةراني ئةمر ؤ طلةيي و طازندةيانة سةبارةت بة وشكي و زبري و نةبووني ساؤز  
             ةو ئافرةتانة                                                                    و ميهر لة ني وانياندا،لةم باس و بابةتةمشاندا ر ووي ق ة و طوفتارمان ل

                                                                           و ضةند ئامؤذطاري و ر ي نومايةكي بة نرخ و ثر  سوود دةخةينة بةردةس  خامنان كة 
                                                                   َ         بةشي كي طةورة لة بةختةوةري خي زان لةسةر دةس  ئةوانداية و دةتوانن ماَلةكانيان 

                                                                   بة بةيةشتي ك و بةيةشي دوار ؤذيشي ثي  بكر ن ضونكة ذن تامطة و خؤشاي و     ن   بكة
                                                مي ردةكةيااةتي كاتي ااك مي اارد لااةدواي يااةول  و كؤشاا  و                    شااادي و حةوانااةوةي

                                                                                ماندوبوني كي زؤر و لة ثي ناو ثةيداكردن و دابينكردني ذياني ر ؤذاناةي دةطةر ي تاةوة   
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                                                                   الي ذنةكةي كة ئةوي  دةبي  بةر ووياةكي خاؤو و طاةو و ساينطي كي فراواناةوة      
                ي  ئالاةو كاتاةدا                                                              بةرةو ر ووي بي  و ثي شوازي بكات و سؤز و خؤشةوي   بؤ دةربرب 

                                                                         مةيلي بةالدادةضي  و دةطاتة ئةم خؤشية و ئةم حةوانةوةية ئةم خؤشييةكة باساكرا  
                      َ                                                  بةيؤي ئةم ر ةفتار و يةَلس و كةوتةوة ماندويةتي و خةم و ثاةذارةي ذياان لاة باري     

                    مي ردةكةي دةباتةوة.

       ي وي ات                                                                        بؤية بؤ دةستةبةركردني ذياني كي خي زاني بةختةوةر لة ني وان ياوساةراندا ث 
                                                                      بةشارةزايي و ئةزموون دةكات بؤ بةدةساتهي ناني ئاةو شاارةزاييةو ثي وي ات باة      

                                                           طةر ان دةكات بةدواي زانياريةكاني ثي كةوة ذياني ياوسةرةكان.

                  َ                                                             لةم باسةمشاندا كؤمةَلي ك ر ي طة دةخةينة بةردةس  خامناني بةر ي ز بؤ ئةو ئافرةتانةي 
                                        انيان بدؤزنةوة بةجي  بةجي  كردناي يةرياةك                            َ           كة دةيانةوي  ر ي طاكاني دَلي ياوسةرةك

                                                                    لةو ر ي طايانة بةشي كي خؤشةوي   مي ردةكاةت بةدةسات دي اب  باةجي  باة جاي        
                                                                     كردني سةرجةم ئةو خال  و ر ي طايانة سةرجةم خؤشةوي   ياوساةرةكةت بةدةسات   
                                                                      دي ب بةوي   خوا ضونكة ئافرةت بوونةوةري كي بةيي زة جاي  باةجي  كردناي ئاةو     

                                  نةو لة دةرةوةي ئريادةي ئافرةت نية.   َ خاال
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 ضؤن سود لة قؤناغي دةزطريانيت وةردةطريت ؟

                                                            قؤناغي دةزطرياني   ضي الي كاور ان ضاي الي كناان باة طارنطرتين قؤنااغي       
                                                                       بنياتناني بناغةي ياوسةرطريي و دروست كردني ذياني ياوسةري سةركةوتوو و ثار   

َ                             بةاَلم بةداخاةوة زؤري اك لاة كناان و       ،               جنان دادةنري ت                         لة خؤشةوي   و ثي كةوة طو   
                                  ثؤشي دةكةن و بةيةندي ك كااري تار خاؤ             ؤناغة ضاو                              كور ان لةبوارة طرنطةكاني ئةم ق

                                                                  سةرقال  و خةريك دةكاةن كاة ئاةو كاريطاةري ر اساتةوخؤيةي نياة ساةبارةت باة         
                                  داياتووي ذيان و ثرؤذةي ياوسةرطريي.

                                     ت لة خؤشةوي   و ر ازي باي  سانووري دل                  دووال بة طوزارش ر                سةرقال  بووني ية
                                                                    بؤ يةكرت و يؤنينةوةي قةشةنطرتين ئةوين و خؤشةوي   و طؤر ينةوةي ناساكرتين  
                                                         َ          ووشاة و يي نانااةطؤر ي يةنادي ك باسااي الوةكااي و ق اةي ختوكااةدةر طاَلتااةئامي ز    

                دني بااس و خواساي                                                          يةردووال مةحروم دةكات لة طفتوطؤي بةرنامة ر ي ذي و وروذان
      ر ؤذ.          مةكاني دوا     بةرنا

َ                                                                  َ   بةاَلم كاتي ك ئةم قؤناغة كة يةندي ك جار بؤ ضةندين مانط دري ذةي يةية خاَلي    
                                                                        دةبي  لةيةموو ثرؤذةيةكي خي زاني و يايض جاؤرة حياوار و باريور ا طؤر ينةوةياةكي      
                                                                         سةبارةت بةرنامةي ذيب داياتوو نوي  تيادا بةديناكري ت يةك ةر ياةردووال باةبي    
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                                                  َ     ة بةردةم واقعي كي نوي  كة تيايادا بةرثرساياري و كؤماةَلي ك                      ييض ثي شةكيةك دةضن
                    َ       ئةركي خي زاني سةريةَلدةدات.

                                                                ئةو كات يادطارية خؤشةكاني سةردةمي دةزطرياناي كاال  دةبناةوة و ضاي دي     
                                     َ                             َ        دةنطي قاقاو ثي كةنني و ووتةي ناسك و طاَلتة ئامي ز نايةناةوة باري و زايةَلاةي ئاةو     

              ون و كث دةبن.                               دةنطانة لة طي ذاوي طرفتةكاندا

                                                                        جا بؤ ئةوةي ئةو ر ؤذة خؤشانةي تةمةن كة بة ياةكي ك لاة ياةرة ر ؤذة خؤشاةكاني     
                                                                           ذيان دةذمي ردري ت لة ئةلبومي ذياندا ر ةنطي ثةمةيي و ئةرخةواني لةدةست نةدات 
                  َ                                                    لةم باسةماندا كؤمةَلي ك ر ي نومايي دةخةيناة بةردةسات باؤ ساوود وةرطارتن لاةو       

                       قؤناغة ناسك ويةستيارة.
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                        ر ؤشنبريي طفتوطؤ و حيوار

  َ                                                             يةَلبةتة ئاس  ر ؤشنبريي يةردووال كاريطةري طرنطاي يةياة لاة في رباووني                 
                                                                        طفتوطؤ و شي وازة سةركةوتووةكاني ئةم كارةو شارستانيةت و ر ؤشنبريي يةردووال 

    َ       خاالنة بكة                                                                 دةباتة بةردةم سةنطي مةحةك يةربؤية لة كاتي طفتوطؤدا ر ةضاوي ئةم

                                                  ر ي زطرتن لةيةكرت لة كاتي طفتوطؤ و ر اطؤر ينةوةدا. - 1

             َ                                َ         طفتوطؤ لة قاَليب جديةت داو دوور كةوتنةوة لة طاَلتةجار ي. - 2

                                                             دووركةوتنةوة لة توانج و ق ةي ر ةق و برينداركردني يةس  يةكرتي. - 3

                                                              يةكرتي بة كةس بةراورد مةكةن و يةول  بدةن لاة ياةكرتي تاي  بطاةن وةك      - 4
       ة يةن.       ئةوةي ك

      ت و                                                             دةربر يب حةزكردن بة ناسيب يةكرت وةرطرتب زؤرترين زانياري ثي وي - 5
                   بي  زؤر لي كردن.                           ثةيوةندي بة ذياني ياوسةري  

َ      فرماااني خؤشةوي اا  زؤر ثي وي ااتة بؤسااةركةوتب طفتوطااؤ بااةالم بااة   - 6                                                  
                                                                   مةرجي ك نةبي تة فرماني ) ناز و مةكر( كردن و طفتوطؤ لة ئاراستةي خاؤي  

  .        وةرطريي 

                                                               ر اشكاوي لة طفتوطؤ و نة شاردنةوةي ئاةو شاتانةي لاة دايااتوودا طرفات       - 7
             دروست دةكات.
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   َ                              يةَلبذاردني كاتي طوجناو بؤ طفتوطؤ. - 8

                                                                وازيي نان لة طفتوطؤ لة كاتي كادا كاة خةريكاة لاة شاةر  و ئااذاوة نزياك         - 9
           دةبي تةوة.

                                                                   يةول  مةدة لة كاتي طفتوطؤدا بةرامبةر ببي تة وي نةيةكي كاؤثي كاراو لاة     -  11
   ؤ. ت

 

 بابةتةكاني طفتوطؤ :

                                 داري و خوليا و ئارةزووي يةردووال.              باس كردني يةوا - 1

                                       ئاماجنةكاني ذيان و بةرنامةكاني دوار ؤذ. - 2

                                    ئةو شتانةي كة يةريةك بةاليةوة طرنطة. - 3

                                          بؤ ضووني يةريةكي كيان بؤ ذيان و دوا ر ؤذ. - 4

                                                            ئةو مةسةالنةي كة ئةطةري ئةوةي يةية لاة دوا ر ؤذدا كي شاة دروسات     - 5
                                                         ن وةك مةسااةلةي كاااركردني ئااافرةت ، مةسااةلةي دانيشااي لااة خااانووي    بكااة

                      َ                                           سةربةخؤ يان لةطةل  ماَلي باوكي كور ةكةدا ، يان سروش  كاري كورةكة.

                                     شارةزابوون لة خزم و كةس و كاري يةكرت. - 6

                                             ياوكاري كردن لة بةر ي وةبردني كاروباري مال . - 7
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                          تطؤيةوة ق اةبكري ت و تاةنها                                                  زؤر ثي وي تة لةم قؤناغةدا زؤر بةر اشكاوانة ر اسا 
                                                                        طرنطي بةخؤر ازاندنةوة و دةرخ تب ئاكارة جوانةكاني ناةدري ت و ناتةواوياةكان   

                            َ                              نةشاردري تةوة و كي شةكان يةَلنةطريي ت بؤ دواي زةماوةندكردن.

                                                                       ضونكة زؤرينةي ياوسةران كي شةكانيان لة قؤناغي دةزطريانداريدا لةبريدةكاةن و  
                                              وةند حةزناكةن لةم قؤناغةدا جطة لة ووتاةي خاؤو و     َ                    يةَليدةطرن بؤ دواي زةما

                                       غةزةل ئاسا طوي  بي   ييض شتي كي دي بنب.

                                            ضؤن ثاري زطاري لة ذياني هاوسةرداريت دةكةي ؟

                                                                        بي  طومان يةر كةسي ك كة دةضي تة ذياني ياوسةري تيةوة ر ووبةر ووي ضاةندةيا  
                    دةخةيناة ر وو باؤ كاةم                                                   َ    كي شةي جؤر بة جؤر دةبي تةوة يةر بؤيةو ضاةند خاَلي اك  

                                     كردنةوةي كي شةكاني ذياني ياوسةرداري.

                                                          بري و يةس  ياوسةرةكةت خبوي ناةوة باة شاي وةيةكي باةردةوام ضاونكة       - 1
                                         َ                     مرؤظاا لة طؤر انداية يةروةيا ثي وي تة خاَلة الوازةكانيشي بناسي.

                                                             خواي ثةروةردطار  ذيرى و زيرةكي و بةيرةي مرؤظاةكاني باة يةك ااني     - 2
        َ                   َ                          بةسةر خةَلكيدا يةر كاتي ك ياةَلس و كاةوت دةكاةيت تاؤ بزاناة                    بةو نةكردووة
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                                         َ                                لةطةل  دانايان و فةيلةسوفان ق ة ناكةيت بةَلكو لةطةل  يةست و سؤز و دةرووناي  
                                                            ثر  لة ئارةزوو ق ة دةكةيت لةسةر يةموو شتي ك سةر كؤنةي مةكة.

                                                       ر ي ااز لااة ئيشااي ياوسااةرةكةت بطاارة و يااةموو مرؤظي ااك كااة ذياااني   - 3
                                                                   ثي ك دي ني ت ئيشي لةطةل  ثةيدا دةبي ت جا ض لة ثةروةردةكردني مندال            ياوسةري   

                                                                     َ       ض لة ئي  و كارةكاني دةرةوةدا بؤية لي رةدا ثرس و ر اوي ذ و ياوكاري ر ؤَلاي خاؤي   
          دةبيني ت.

                                                              ئادةميزاد لة ني وان ثاكي و ضاكي و بةرزيداية ياةر ئاةوي  شا  الر و     - 4
                                 اكةكان طاةورة بكاة و ناةطوجناوةكاني                                           خوار و خي ني لي  دةوةشي تةوة جا كارة ض

                         جاروبار ضاوثؤشي لي  بكة.

                                                      طرفاات و يةراوشااةر كردني ر ي بااازي مرؤظااي زياارةك و يؤمشةنااد و       - 5
                                                                          ثي شكةوتووو نية يةول  بدة لة يةموو كاروبارةكاندا وا لة ياوسةرةكةت بكةي كاة  

         دةتةوي .                    َ                                                حةزي كي دةرووني ثاَلي ثي وةبب  بؤ جي  بةجي  كردني ئةو كارانةي كة تؤ

                                                            يةر كات ضاوت بة خؤتدا طي ر ايةوة خؤت ضااكردةوة ئاةو كاات ق اة و      - 6
                                               َ                       طوفتار و كرداري تؤ زؤر كاريطةري تر دةبن لةسةر دَلي ياوسةرةكةت وةك يةنط 

                               َ                        ئاسا لةيةك كاتدا شيلةي طول  يةَلبمذي  و يةنطوين ببةخشة.
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        ي ارتة كاة                                                             طرنطيدان و ر ي ز لي نان و نرخدانان بؤ يةكرتي لاة خاواردن ثي و   - 7
َ                                                  ئي مة يةوَلي بؤ دةدةين ، بةاَلم زؤر كةم يةول  دةدةين بؤ كوذاندنةوةي ئةو ئاطرةي                   َ         

                                    تينوي سؤز و ق ة و طوفتاري ر ؤمان ني.

              َ                                    بةدةساات خؤتااة ماَلةكااةت بكةيتااة بةيةشاات يااان دؤزةخ ئةمااةو     - 8
                                                                 دةطةر ي تااةوة بااؤ سااةر لي زانااي ئااافرةت ضااونكة دةتواني اات خؤشاارتين كااةو بااؤ 

                                                       يبي ني ت لة يةمانكاتيشدا ثيااو ئاساودةي ماادي و دةرووناي و                   ياوسةرةكةي بةد
   َ                                                          يةَلطرتب قورسايي طرفتةكاني دةرةوة و ناو خي زاني لة ئةستؤداية.

                                                                 زؤربةي ر ق و كينة و دوباةرةكي و دورة ثاةري زي دةطةر ي تاةوة باؤ طاوي        - 9
                                                                     نةدانة يةكرتي و طرنطي بة يةكرت نةدان و نةذيان لةطةل  ناسؤريةكاني يةكرت.

                        َ     َ                              ةردةخةنةيةكي ثر شانطدار دَلاي خاةَلكي ر ادةكي شاي  و دةبي تاة ياؤي        ز -  11
                                                                    سةركةوتن بؤ ذياني ياوسةري   ر وخؤشي دةم و ضااو دةكاات باة دةنطي كاي زؤر     

                        كاريطةرتر لةدةنطي زمان.

                                                                لي زاني و كارامةيي لة ذياني ياوساةري تيدا زؤر طرنطاة باؤ منووناة طاةر       -  11
                                  بارةي شتي ك بدوي  كة بةرامبةرةكةت                                      دةتةوي ت ياوسةرةكةت تؤي خؤو بوي ت دةر

                                                                      حةزي لي بي ت و ثي ي خؤو بي ت يةر كاتي ك طوي  لة حةزي ياوساةرةكةت بطريات   
                               ئةوي  طوي  لة حةزي تؤ دةطري ت.
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                                     َ                         ر ق و كينة بة ر ق و كينة ال ناضي ت بةَلكو بة خؤشةوي   ال دةضي ت. -  12

  ي                                                       البردنااي بةربةسااتةكان بااة تااةكنيكي نايااان زؤر ئاسااانة لااة جيااات  -  13
                         َ                                               سةركؤنةكردني كاتي ك بة يةَلس و كةوتي كي دياري كراو دةتواني بة ستاي  كردن 
       َ                                َ                              و ثيايةَلدان بة ماوةيةكي كةم دةتوانيت يةَلس و كاةوتي ر اسات بكةيتاةوة باةم     
                       َ                                     َ     شي وة لؤمةت خ تة سةر يةَلس و كةوتةكاةي ناةك كةساايةتيةكةي وةك دةَلاي ن     

                لي  ذةير باشرتة. َ                                        دَلؤثي ك يةنطوين بؤ كوشتب مي شي ك لة بةرمي

        َ                                                         ئةطةر يةَلةبووي داني ثي دابب  ضونكة يةموو كةس دةتواني ت بةرطري لة  -  14
َ              َ                                          يةَلةكان بكات بةاَلم دانان بة يةَلةكان سةرمايةي بةرزي يةموو مرؤظي كة ثيشةي               َ  

                         ثياوة ذير و بةيي زةكانة.

             َ                                           خااؤت لااة دةمةقاَلااة و ضااةلةحاني  دوور خبااةرةوة ضااونكة يااةرطيز لااة  -  15
                                                               ركةوتوو نابيت ضونكة تؤ براوة بيت يان دؤر او يةر دؤر اويت لةباةر        َ       دةمةقاَلةدا سة

                                                                     ئةوةي ئةطةر براوةشت بيت يةر بؤماوةيةكي كورتة ضونكة كاتي اك تاؤ بؤضاووني    
َ   بةرامبةرةكةت ثوضةل  كردةوة و ر ايةكةت شكاند يةست بة خؤشي دةكةيت باةالم                                                                     

               كة تاؤ لاة حاةزوو                                                         بةرامبةرةكةت يةست بة ر ق و كينةيةكي دةرووني دةكات ضون
                                        ئارةزوةكاني و نرخ و بةيات كةم كردؤتةوة.
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                                ضؤن دةبيتة هاوسةري كي منوونةيي ؟
                                       ثياواني خاوةن ئةزموون ثي شكةشى دةكةن "                     ضةند ئامؤذطاريةك كة

                                                        ر ي ككااةوتني لةسااةر ئااةوةي كااة طفتوطااؤ لةسااةر بابةتااة ناخؤشااةكان   - 1
َ       ر استةوخؤ ثي   نووسي نةكةين بةاَلم يةناد                               ي  كاةس يةياة كاة زؤر باة ثةرؤشاي                                    

                             َ                               ق ةكردنةوةن تةنانةت كاتي ك فَلنةي ددان شتنةكةو لةدةميانداية.

                                                َ                    تكاية بة ثةرؤشةوة طوي م بؤ بطرة تا ئةوةي ثي ت دةَلي م لة يادي نةكاةيت   - 2
                                                                        يةروةيا بؤ ئةوةي وتةكامن ضةند جاري ك دووبارة نةكةمةوة لةبةر ئةوةي وايةسات  

                                              طوي طرتن نادةيت تكاية بةسة لةوتب )) ئةي ئةطاةر                            دةكةم وةك جاران طرنطي بة
             ر ووي نةدا((

                                                              ئارام بطرة يةتا في رببيت بطةيتة ر اس  لةباةر ئاةوةي كةساايةتي تاؤ      - 3
                                                                      ر انةياتووة لة طوي طرتن و تي طةيشتب بة باشاي توانااي تاؤ باة طةيشاتب دل  و      

    َ                                                      عةقَلت كليلي كي يةية كة دةتواني  دةرطا داخراوةكان بكاتةوة.

                                                            ةر كاتي  تؤ و ياوسةرةكةت لة يةكرت تور ةبوون يةك اةر مةضانة ساةر     ي - 4
َ   جي طاي نووسي من طومامن يةية لةو كةسة ئةطاةر ياوساةرطريي كردبي ات باةالم                                                                    

                 ينة جي طةي نووسي  و                                                         لةبريت بي ت ئةطةر ئي مة يةردووكمان توور ة بوين و ثي كةوة ض
            ونةوة داين.                                                ئةوة ئاماذة نية بؤ ئةوةي كة ئي مة لة ر ي ي جيابو
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                                                                    طوماني تي دا نية كة لة ني وان ياوسةراندا ناكؤكي ر وودةدات ئةطةر ييض  - 5
                                                                    شتي ك ر وونةدا ئةوة ئاماذةياة لةساةر ئاةوةي كاة ثةيوةنديياةكي يةك اان ياان        
                                            َ                            دروستيان لة ني واندا نية باي  طوماان يةنادي  يةَلناوون  لاة ني اوان ياوساةراندا        

           ر وودةدات.

                                 سةر جي طةي نووساي ثااو ئاةوةي كاة تاؤ                              كاتي ك كة دةمةوي ت بنمة  - 6
                                        َ                                  دةضيت ماناي ئةوة نيية كة خؤشم ناوي يت بةَلكو ماناي ئةوةية دةمةوي ت دواي تؤ 

                بنمة سةر جي طة.

                                                            ييوادارم سور نةبيت لةساةر ئاةو كاارةي دةتاةوي  جي باةجي  بي ات لاة         - 7
    اتي                 َ                      َ                              ساتي كي كةمدا بةَلكو بةاليةني كةمةوة يةوَلبدة بزانيت ئايا ئاةوة لةطاةل  كا   

                       ئي مةدا طوجناوة يان نا.

                                                          لة ئاماادة باشاي داباي باؤ وةرطارتن و قباول  كردناي ضارةساةركردني          - 8
                                                                      كي شةكانتان ثي وي اتة ياةكطرتني كي ثتاةو ياةبي ت لاة ني وانتانادا ياوساةرطريي        
                       َ                                                     ياوشي وةي بةلةمي كي سةوَلدارة ئةطةر يةردووال بةشداربن لةسةول  لي دان بي طومان 

                   بةخؤيانةوة دةبينن.                       بةرةو ثي شنووني طةورة
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                                                                  ثي وي تة ئةوة قبول  بكةيت كة يةندي  ش  تايبةت بة ثياوان يةية ثاي م   - 9
                                                                َ        خؤشة جي بةجي  يان بكةم يةر كاتي  لة ئةجنامدانيان دةمبينيت و خؤشاااَلم ئاةوا   
                                                                           تؤ بةو شي وةي كة ثياوي كي دواكةوتووم و لة ضاخي بةردينةوة ياتبم سةيرم مةكة.

                                             م ثي  ببةخشة سةرسام مةبة كاة ئاارةزووم لةبةساةر                        ر ووبةري ك لة ئازادي -  11
                                                         بردني يةندي ك كاتة بة تةنها بةبي  ئةوةي تؤم لةطةل  بي ت.

                                                              يةر كاتي ك ئارةزووي ئاةوةم ياةبوو خااوةني ر ووباةري ك لاة ئاازادي و        -  11
                                                                      تايبةمتةندي خؤم مب ئةوة ناطةيةني ت كة من تؤم خاؤو ناوي ات ياان ياةوي ت لي ات      

      َ     َ                                     ت بهي َلم بةَلكو ياةموو ئةوةياة مان دةماةوي  شاثرزةي و                           دووربكةومةوة و بةجي 
َ                                       ثةرو و باَلوي خؤم كؤبكةمةوة و يزرم ئارام بي تةوة.          

                                                                  كاتي ك بؤ وةرزو كردن يان بؤ بةسةر بردني كاتاةكامن لةطاةل  ياور ي ياان     -  12
                                                            َ              دةضمة دةرةوة ئةوة ناطةيةني ت من ييض شتي كم لة تؤ سةندبي ت بةَلكو تؤ شاتي كم  

                                                               ة ثي وي تم ثي  ي يةبي  ثياوان ثي وي تيان بة يةندي  كات يةية كة              ثي  دةبةخشي ك
                                                       بة ئازادي و بي  بةيانة يي نانةوة بة تةنها بننة دةرةوة.

َ      لة ثي ناو داناني ثةيوةندييةكي دري ذخايةن بووني ذيااني كي كؤمةاَلياةتي    -  13                                                             
     شاةةة                                                                        سةربةخؤ زؤر ثي وي تة بؤ ئةوة ئاماذة بؤ ياري تؤثي ثي  لة ئي واراني ياةك  

                         دةكةم لةطةل  ياور ي كامن.
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                                                              ياني ياوسةرةكةت بدة بؤ طةشة و برةودان بة طرنطاي ثي داناةكاني لاة     -  14
                                                                    دةرةوةي ساانوري ثةيوةندييااةكانتان ئااةو دوواليةنااةي ياوشااي وة و وةك يااةك وان 

َ                                           ناتوانن ببنة يةك جةستة بةالم دوو جةستةي تاك دةتوانن ببنة يةك جةستة .                            

                                   امن بةرةوثيشةوة,ثيوي اااتةباوةرت ياااةبيت                       سوربةلةساااةرياندان وثالنااا -  15
                                                        ئةوبةيرةياااااةم يةيةكاااااةدةتوامن بةيؤياااااةوة خةوناااااةكامنان بهي نماااااة دي 

                                                    ,يةرضةندئةطةرماوةيةكي زؤرترلةوةي كةبؤضوومن وابووبؤي.
                      َ                         ةواني ك ساااةبارةت بةمنداَلةكامنان,بةشاااي وازي كي بااااو    َ  ثاَلااا       يكاااةرة -  16

      لةكاةم                       ان بهي نةرةوة,تاةنها                        جوانانةي دةيانكةم وةبرييا      شتة                      وشاي تةباسم بكة وئةو
                   وكورتيةكامن مةدوي .

              خؤشام دةوي ان و               ي ماةوة كاة:      َ            َ منداَلاةكامناني دةلَ     بؤ                   يةروةك ضةندين جار -  17
     جاؤرة                        ثي وي اتم بةبي اتب ئاةو                             دةكاةم,مني  بةياةمان شاي وة                    شانازيتان ثي اوة 

    وة                 باوك شانازيت ثي ا    و            وةك ياوسةر               خؤشم دةوي يت,             َ     تؤوة,ثي م بَلي  :    لة              دةربرينانةية
       دةكةم.
  م               نااةري كي بااةيي ز   َ ثاَل   ,       دةكااةم               شااانازيت ثي ااوة       ي ياات:          َ كاتي ااك دةَل    تااؤ -  18

            ثي دةبةخشت.
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                                                        ثياوبااةردةوام ثي وي اا  بةبي ااتب وشااةكاني ئيعزااان وري زلي نااان      -  19
                                                                      يةية,ئةويةناادي  لةووشانةلةكارةكةيدادةبي اا  ,يةروةيا لةكةساااني ترةوة,بااةالم 

      يةوة.                                         زؤرثةرؤشي بي تب ئةوجؤرةوشانةيةلةياوسةرةكة
                                                           يةميشةسووربةلةسةرري زطرتب ياوسةرةكةت ساةرةراي ناتاةواوي وكاةم     -  21

                                                                  وكورتيااةكاني كةتؤزياتروباشاارتدةيانزانيت لةيةركةسااي كي تاار باوايةسااتبكات    
                                                              كةتؤبةكةسي كي مةزن وبااو دةيبينيات ويةمووخؤشةوي ا  وئيعزاابي خاؤتي      

             دةخةيتةثال .
    ب                           َ                        وةك ياوسااااةرةكةم بااااةبي  سااااكاَلاكردن رةزامةناااادي دةنااااوي    -  21

                                                                   بةرامبةرئةوبريؤكااة نامؤيانااةي كةلااةماوةى ثةجناسااالدابةبةردةوامي خاوةنيااان    
                                                  بووم,بةشاااااااي وازي ك رةفتاردةكاااااااات وةك بلي اااااااي يةندي  ؤشاااااااي    
                                                                        تيابةديدةكات,يةرضةندةياورام نييةلةيةندي  كات,يان طرنطاي زؤربةوشاتانةنادات   

          ةو شاتي كي                                                            كةمن دةيانكةم,بةالم يةميشة راشاكاوانةثي م دةلاي  كةعاشا,مة,ئةو   
         زؤرباشة.
                                                             ئاطاداربةلااةوةي كةببيتةر ي نيشاندةرم,يةميشااةلةطةت بياات وثشااتيوامن    -  22

            َ                                                       بيت,ئةطةر يةَلاةبووم لةوراياةي كةيةمة,ياةول  بادة دةساتم بطريات تادةطةيتاة        
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                                                      ئةوبؤضااااوونةي كةدروسااااتة,يةول  مااااةدة لؤمااااةو سةرزةنشااااتم بكااااةيت 
                َ          وبةرةويةلدي رثاَلنةرم بيت.

                                         ياوسةرطريي ئةوةية كةئةطةر ضايدي ياوساةرةكةت                َ             يةكي ك لةخاَلة نايابةكاني
     ئااةوا                                          يااا ياوسااةرةكةت ضاايدي خؤشةوي اا  تااؤي نةوي اات,             خااؤو نةوي اات,

                                          تا جاري كي تر سةرلةنوي  بكةوناةوة ني اوداوي                                      ياوسةرطريي يةرثي كةوةتان دةيي لي ,
               خؤشةوي   يةكرت.

                                 ضؤن هاوسةرةكان لةيةكرتي تي دةطةن؟
                           ووبةروي لي كرتزان دةبنةوة ؟                             بؤضي زؤري ك لة خي زانةكان ر 

                                                                        ئايا ض يؤكاري ك وايكردووة  زماني طفتوطؤ لة ني وان خي زانةكاندا نةمي ب ؟
                                    ئايا يةردووال ضي لةيةكرتي داوا دةكةن؟

                                                              جياااوازي ني ااوان ئااةم دووبونااةوةرة وايكااردووة كااة زؤرجااار تي طةيشااي و    
                          ن زؤر جار دةطةر ي تةوة بؤ                                                     بريوبؤضوونيان جياواز بي ت دروستبووني كي شةو ناكؤكيةكا

                                                              تي طةيشي لةيةكرتي يةردووال يةست بة ناةماني يةسات و ساؤز و خؤشةوي ا      
                                        َ                            يةكرتي دةكةن بي طومان باةردةوام ثي شابيب يةَلاة دةبي تاة ياؤي باي  يياوايي و        
                                                                      نائاسودةيي جا بة ثي وي تم زاني كة ضةند نهي نيةك بااس بكاةم كاة بوةتاة ياؤي      
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            يةية لي يان                                             ئةم نهي نيةو لة بوونيةتي ثياو و ئافرةتيشدا                     تي نةطةيشتب يةردووال، 
           ناشارمةوة:

                                                   : ثياو حةز دةكات بةو شتانة خاؤي ب اةَي ب  كاة بةرياةمي                  نهي ين يةكةم
        َ                                                           دي ب  بةَلام ئافرةت حةز دةكات خؤي ب ةَي ب بة ثشتبةساتب باة ياوساةرةكةي    

                ؤ جيااوازي دروسات                                                      لةر ي طةي دةرخ تب يةستو سؤزةوة ئةماةو دةطةر ي تاةوة با   
                                                                   بوونيان يةر يةكةيان خواي طاةورة بةشاي وةيةك دروسا  كاردوون كاة سايفةت و        
                            َ                                        تايبةمتةندي خؤي ثي بةخشيون بةَلطةو لةسةر ئةماة ئةوةياة كاة ئاادةم لاة خاؤل        

              سيفاتي مارؤظ و     ة              َ                                            دروست كراوة بةَلام حةوا لة ئادةم دروست كراوة واتة ياوبةشة ل
          َ                                  بري ات باة دَلار ةق و وشاك ضاونكة لاةخؤل  بوونياةتي                                   خؤل  بؤية زؤرجار ثيااو ناودة 

                              وايكردووة كة بةوشي وةية بي ت.
                                                                  خواي طةورة يةستو سؤزي زياتر بةخشيوة بة ئافرةت تا بؤ ماوةي ناؤ ماانط   
         َ          َ                                                  َ    تواناي يةَلطرتب منداَلي يةبي ت لةسكيدا ثاشان بةخي وكردن و الواندناةوةي باةَلام   

    َ                                  ي خؤَلي  لة زةويية يي ماي زةويا  بةرياةم    ت ة                        تي ثياو لة خؤل  و بنةر  ة            ضونكة بنةر 
                                                                           يي نان و كاركردنة، ثياوي  تةنها بة كاركردن ئاسودة دةبي ت و حاةز باة طاةر ان و    
                                                                       كاركردن دةكات بؤية زؤرجار سةرزةنش  ثياوان دةكري ات باة كاةم ئامادةبوونياان     

     ئاةوة    ة    ئةما    ،      َ                                               َ                لةماَلةوة يان كاتي ك كة دةطةر ي نةوة بة خي رايي لةماَلةوة بي زار دةبن
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                                                                        دةردةخات كة زؤرجار ثياوان لة دةربر يب يةست و سؤزدا وةكو ئافرةتاان ناني ئاةم    
                                                                            يؤكارة بؤتة يؤي كي شةو ناكؤكي لة ني وان خي زانةكاندا كاة لاة نهي نياةكاني تاردا     

                             زياتر بؤمان ر وون دةبي تةوة.
                                               : ثياااوان لااة دةرخ ااتب بااري و بؤضااووندا بةشااي الي ضااةثي            نهييي ين دووةم

                     َ                                             شكيان بةكاردةيي نن بةَلام ئافرةت بةشاي الي ر اسا  مي شاكي باةكاردةيي ب          مي 
                                                                    َ    ئةمةو نهي نيةكي تري زؤرطرنطة كة ثيااوان بريكردناةوةيان ثي شاكةوتووترة باةَلام     
                                                                    ئافرةت بةشي الي ر اس  مي شكي بةكاردةيي ب  كة خؤشةوي   و بريكردنةوةية!

            َ            ياوشااي وةن بااةَلام شااي وازي                                          ئااةوةي لي اارةدا مةبةسااتمة يةناادي  ساايفةتيان 
                                                                             دةربر ينةكانيان جياوازة بؤ منوونة كاتي  ثيااو ساةرقال  دةباي  باة كاري كاةوة تاةنها       
                                                                          دةتواني  بريي الي ئةو كارة بي  كةضي نااتواني  ساةرقال  باي  باةكاري كي تارةوة ياا       
          َ                                                             ق ةبكات بةَلام ئافره ت دةتواني  لة يةك كاتادا خاةريكي جي شات لي ناان بي ات و      

                                                                  ي تةلةفزيؤن بكاو ق ةو بة مؤبايل بكات ئةمةو ئةوة دةطةيةني  كة بةشي     سةير
              تاندا زياترة. ة                   بريكردنةوة لةالي ئافر

        َ                             َ                   َ                لة لي كؤَلينةوةيةكدا دةركةوتووة كة عةقَلي ثياو سندووقية بةَلام يي ئافرةتان   
                    َ                                                   شةبةكةيية و لة  كؤمةَلي  باةو ثي كهاتووة،ئاافرةتي  بةياةمان شاي وة دةتاواني       

            َ                                                         ي لةسةر كؤمةَلي  كاربي ت وةك ئةو منوونةي كةلةسةرةوة بامسان كرد بؤ منووناة       َ خةياَل
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   َ                                                                     عةقَلي يةر ش   سندوقي يةبي  بةشةكاني ثاري زراوة و تي كاةل  باة شاتةكاني  تار     
                                                                          نابي  ئةم نهي نيةو ئةوةمان بؤ دةردةخات كة ثياوان لة دةربر يب يةست و ساؤز و  

                                     افرةت لةئةجنامداني يةموو كاري كادا حاةز                                    خؤشةوي تيدا وةك ئافرةت نني ضونكة ئ
                                                                      بة دةربر يب خؤشةوي   دةكات ئةمةو كي شةيةكة كاة  ر ووبار ر وي خي زاناةكان    
                                                                            دةبي تةوة ضونكة ثياوان كةم دةتوانن يةست و سؤزيان دةربرب ن ئةمةو دةطةر ي تاةوة  
                                                                   بؤ بوونياةتي ثيااوان ضاونكة وةكاو بامساان كارد ئاافرةت بةرثرساياري   ماال  و          
                                                                        بةخي وكردني ثي  سثي ردراوة كة بي طومان ئةم كارةو بة يةسات و ساؤزةوة ئاةجنام    

         دةدري ت.
                                             َ           : ثياو سةيري كارةكان دةكات بةشي وةيةكي طش  بةَلام ئافرةت             نهي ين سي يةم

                                                                              حةز بة لي كدانةوةي ورد دةكات بؤ منونة كاتي ك باسي ر وداوي ك يان كاري ك دةكري ات  
            َ                                  يري دةكات باةَلام  ئاافرةت حاةز باة ر وونكردناةوة و                             ثياو بةشي وةيةكي طش  سة
  .                           لي كدانةوةي ئةو كارة دةكات 

                                                    : جيااوازي الشاةيي و ئةنداماةكاني ثيااو  لةطاةل  ئافرةتادا                     نهي ين ضوارةم
                                                                       ئةمةو يؤكاري كة بؤ تي طةيشتب يةردووال بةوةي يةندي  كار لاة توانااي ثيااودا    

                                       ةوة زؤر جار كي شة دروست دةبي  لاةني وان                        تدا نية  و بة ثي زةوان ة                 يةية و لة يي ئافر
                                                                              خي زانةكاندا بة يؤي بريكردنةوةيان لةم جياوازيية بؤ منونة:ثياو زياتر شاارةزايي لاة   
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                                                                          كاروباري دةرةوةدا يةية ناتواني ت وةكو ئافرةت خاةريكي ضي شات لي ناان و ماال  و     
             ئافرةتدا نياة                                                                   مندال  بي ت و بة ثي نةوانةو يةندي كاري دةرةوة يةية كة لة تواناي

                                                             َ             ئةمةو نابي ت ببي تة يؤكاري ك بؤ سةرزةنشت كردني بي  توانايي باةَلكو بوونياةتي   
                                                  َ                           يةريةكةيان جياوازة و طوجناوة بة ثي ي ئةندامةكاني بةَلام ئةطةر كاري ك لة توانااي  
                                                                     يةكي كياندا نةبوو ئةوا ثي وي اتة ياوكااري ياةكرتي بكاةن و ئاةو كاارةو زيااتر        

                                                    ةيي ز دةكات و دةبي تة مايةي خؤشةوي ا  خاؤ ئةطاةر ناةكرا                       ثةيوةندي خي زاني ب
                                    نابي تة مايةي سةرزةنشت كردني يةكرتي؟

 
                                                     دةكري ت بثرسني ئايا يةردووال داواي ضي لة يةكرتي دةكةن ؟

                                      َ                            يةردووال زؤر ثي وي تيان بة خؤشةوي   و دَل ؤزي و وةفاداري يةياة ئاةجنام   
                                   دةكري ت با ر ي از لاة كارةكااني ياةكرتي                                              داني يةموو كاري ك لةسةر ئةم بنةمايانةدا

                                                                     بطرين ، با بري لة جياوازيية في ؤلؤجييةكامنان بكةيناةوة و سةرزةنشا  ياةكرتي    
                                             نةكةين و يةكرتي بة كةمتةرخةم و نةفام نةزانني !

                                                                     با زماني طفتوطؤمان بة تي طةشتنةوة بادوي ت و ر اساتيةكان باؤ ياةكرتي ر وون     
                                               بكةينةوة .                    
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                                                                طفتوطييؤ و ر ا طؤر ينييةوة هييةوي ين ثي كييةوةبوون و بييةردةوانبووني ذييياني  
          هاوسةريية

َ                                             زؤري ك لة ياوسةران سكاالي بي  دةنطاي و دوورة ثاةري زي طفتوطاؤي ياوبةشاي                            
                                                                     ذيانيان دةكةن لة يةمان كاتيشدا خؤشيان دةستثي ش ةري دروستكردني كةشي ك 

                                                            ؤ طفتوطاؤ و ق اةكردني لةساةر كي شاة و ئاةو بارودؤخاناةي كاة ضاةندين             نني ب
َ        َ                                 ثرسياري بي  وةالميان كةَلةكةكردووة لة ذياني ياوسةري تيدا.                

  َ                                                                          دةَلني كورترين ر ي طاي جيابوونةوة بريتية لة بي دةنطي ني وان ياوسةران بؤ ئاةوةي    
           ت لاة دروسات                                                             تؤ يؤكاري ئةو ر ي طة سةختة نةبي ثي وي تة دةستثي ش ةري بكةي

                                                                        كردني ئةو طفتوطؤيةي كة زياتر نزيكتان دةكاتةوة لة يةكرت نةك دووركةوتنةوة.
                                                                          زؤرجار ئافرةتان باس لةوة دةكةن بوونةتة ئامي ري ك و دةرةجنامي يةموو كارةكان 
               ِِ                 َ                                          بؤ ئةوان دةطةر ِِي تةوة ئةمة بة يةَلة ثي ناسةكراوة و وةرطارياوة باةو ماناياةي كاة     

                                                  افرةت واز لة ماف و ثي وي تيةكاني بهي ب  ضاونكة ق اة                       ثي وي تة يةموو كات ئ
َ                              َ                      يةر ق ةي ثياوة بةالم مان ئةماة بةر اسات دانااني م باةَلكو دةيطةر ي نماةوة باؤ                          
                                                                      سروش  ئافرةتةكة كة يةميشة بةر ووحي فراوان و لي رباوانة باؤ كاةم كردناةوةي    

            ةن كي شاةكان                                                              كي شةكان بي دةنطي قبوأل دةكات ئةمةو ئةوة ناطةيةني  ثياوان خاو
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َ                                                                 بن بةاَلم بةشي وةيةكي طش  ئةمة لة ئافرةتدا بة ديدةكري  ئةوي  لةباةر ضاةند         
                                             َ      يؤكاري ك ئةواني  ] مندال  ، كةس و كار ، كؤمةَلطة [  

                                                                              ئةوةي ئي مة لي رةدا مةبةستمانة ئةوةية ئافرةتان ر ابهي نني لةسةر ضةند ياةنطاوي ك  
                       ر اسا  ناةبووني طفتوطاؤ و                                            بؤ دروست كردني كةشاي ك باؤ طفتوطاؤ ضاونكة بة    

                                                                             ر اطؤر ينةوة ياخود دياري كردني ر ةفتاري باو و ناباشي يةكدي و ثاراستب ر ي ز و 
                                                               خؤشةوي   سةرةر اي باووني جياوازياةكان بي طوماان ئةماة خاؤي لاة خؤيادا        
                                                                     يةنطاوي كة بؤ دروست كردني كاةلي ني كي طاةورة لاة نااو خي زانادا و ثاشااني        

                                             ييض يةست و سؤزي خؤشةوي   ني وانياان كةواتاة تاؤ                           جيابوونةوة يان نةماني
                                                      دةستثي ش ةربة و بةم يةنطاوانةو دةرطاي طفتوطؤ بكةرةوة.

                                                       لاة ضاؤني   تي ثاةر بووني ئاةمر ؤي بثرساة كاتي اك ياوساةرةكةت                 يةكةم :
                                                                     دةطةر ي تةوة ثاو ئةوةي بةر ووياةكي خؤشاةوة ثي شاوازيت لي كارد خاواردني باؤ       

                                               ي ئةو ثي ي خؤشة و ثاشاان لي اي بثرساة ئاةمر ؤت ضاؤن                            ئامادة بكة بةو شي وةية
َ                                                             بةر ي كرد ؟ بةاَلم بة مةرجي ك كاتي ك ق ةي لةطةل  دةكةي بار ووت لةو بي ات و باة                  
                                          َ                              طرنطي ثي دانةوة لة نزيكييةوة دابنيشة سةرقاَلي ش  تر نةبيت ئيرت خوي ندناةوة  

                               بي ت يان سةيركردني تةلةفزوي ن.
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                                         ئامؤذطاري بكةن ، يةست بكةن يارمةتيدةرن و                     ثياوان ثي يان خؤشة         دووةم :
                             َ                                          ر اي خؤيان لةسةر يةندي ك شت بَلي ن بؤية تؤو باة جؤري اك داواي يارماةتي لاي      
َ                        بكة لةسةر باسي ك كة الت بووةتاة ثرسايار و وةالمات بؤينيياة تاؤ باة نياازي                                                  

   تؤ                               َ                                           ئامؤذطاري ثرس و ر اي ثي  بكة دَلنيابة زؤري ثي  خؤشاال  دةبي  و بةو شي وةي 
                              دةتةوي  طفتوطؤت لةطةل  دةكات.

                          َ                               بي طومان ييض كةسي  نيية يةَلة ياان كاةم و كاورتي ناةبي  شاةوان                سي يةم :
             َ                                             َ           مةخةوة تاكو دَلنيا نةبيت كة ئاةو لي ات ر ازيياة ياان ناا؟ ثي اي بَلاي  كاة ئاةو          
                             َ                                            ر ةفتارانةي كة تؤ بي زاريان دَلتةنط دةكات ئاطادارت بكاتةوة باؤ ئاةوةي ياةول     

                                        َ                بكةي لة ثي نااو ر ازيكردناي ئاةو ر اطارتب كؤَلةكاةي بةختاةوةري                    بدةي ضاكيان
                                                                      يةردووال ئةو كات ئةوي  بةم دةستثي ش ةرييةي تؤ خؤشاال  دةبي ت و بةيةمان 
                                                                  شي وة يةمان ثرسيار لةكةم و كور ييةكاني خؤي دةكات ئةمةو خاؤي باؤ خاؤي    

                                 َ       طفتوطؤيةكي ضر  و ثر  بةريةم دةخوَل,ي ب .
              َ                                 كةس و كار و ماَلي باوكي ثرسياري لي  بكة ياان خاؤت            دةربارةي           ضوارةم :

                                                  َ                       َ   جار جار بةسةردان بي ت ياخود ثي وةنديكردن بي ت يةواَليان بثرسة و ثاشان يةواَلي 
                                     َ                                     سةالمةتي و باشي ئةوان بةو ر ابطةيةنة دَلنيابة ئةوي  دي تة طاؤ و ر از و نياازي   
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                ي تة بةرنامةياةك        َ                                             خؤي دةَلي ت و ئةو كات خؤشةوي   و يةس  بةرثرسياري دةب
                                                  َ        تي يدا و ئاسودةيي و خؤشطوزةراني دةبي تة ميواني ماَلةكةتان.

                                                         : خوشكي ئازيز يةرطيز طرنطي ثي داني ياوساةرةكةت و دةربار يب        َ   دةلَي م      بؤية
                                   َ                                 سؤز و خؤشةوي تيت بؤي بةكةم مةزانة دَلنيابة ئةطاةر باؤي ببيتاة زةوي ئاةوا     

                   بؤت دةبي تة ئامسان.
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 تر دةكات                     َ  ي شة خي زانيةكان ئال ؤزكطونان 

                                                                دروستبووني خي زان يةر لةسةرةتاوة لةسةر بناةماي ساؤز و باةزةيي ثي اك                   
                                    َ                                  دي ت دوور لة يةموو طومان بردني كي يةَلاة لاة ني اوان ياةكرتدا ضاونكة دةبي تاة       
                                                                        دروست كردني بةربةستي كي طةورة لة ني وانياندا لي ارةدا مةبةسات تاةنها طوماان     

               َ                            َ                      ر ةوشتدا نية بةَلكو لة بريو بؤضووندا ياخود يةَلس و كةوت طوماان بردناي          بردن لة
  َ                                                                      يةَلة بةيؤي تي نةطةيشي و باوةر  نةبووني مرؤظ بة خودي خاؤي كاةم و و كور يياة    
                                                                           بنووكةكان لة يةموو ئةو شتانةي كة ر ووبةر ووت دةبي تةوة و يااخود باوةر بوونات   

    اث.                                       بة خودي خؤت دوورت دةخاتةوة لة طوماني خر

                   تاةنها ر ي طايااةك بااؤ     :                                         َ     ياةروةك زاناااي دةروونناسااي ] ماارتن بريااك [ دةَلي اات   
                                                                       بةدةستهي ناني بريكردنةوةيةكي ر است بؤ كةساني دةوروبةرت ئةوةية كاة ساةرةتا   
                                                                    خؤت بة جؤري ك ر ابهي نيات بااوةر ت باة خاودي خاؤت ياةبي ت لي ارةوة دةتاواني         

                              كانيان بكةيت و طوماني خراثيان               َ                          َ  ر استيةكاني خةَلكي ببينيت و ضاوثؤشي لة يةَلة
َ                  ثي نةبةيت بؤ ئةوةي دوور بيت لة نار ةحةتيةتي و دَلتةنطي باةاَلم باة ثي ناةوانةوة              َ                                               

  .                               ق ةيةك بةيؤي طومان خراثي خؤتةوة      َ                            خؤت يةَلنةقورتي ب لة يةموو ر ووداو 
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                                                                           لةم ووتةيةي ئةم زانايةوة بؤمان دةردةكةوي ت طومان بردمنان بة كةساني دةوروباةر  
َ           كي يةَلةية و زيان لةباري دةرووناي و تةندروساتيمان دةدات باةاَلم باابزانني           كاري                                                    َ     

                                                                       ياوسةران لة ثي شرتنني لة يةموو كةساني دةوروبةر كة دوور بن لة طوماان بردناي   
  َ                                                                 يةَلة لة ني وان يةكرتيادا؟! لاة كاتي كادا ئاةوان ياوبةشان لاة ياةموو خؤشاي و         

                  ناخؤشيةكي ذياندا!

              َ                                  ؤي بؤضووني يةَلةوة تووشي ناكؤكي دةبن بؤ منوونة :                        يةندي ك جار يةردووال بةي

                                                  َ                     كاتي ك ذمارةيةكي نةناسراو دي ت بؤ موبايال طومااني يةَلاة دةبري ات و زؤر جاار      
                                                                         دةبي تة كي شةيةكي طةورة جا بؤ ئةوةي كة تؤوي طوماني خراث لة ني اوان ياةكرتدا   

            اروبارةكااني       َ                                                    نةيي َلن ثي وي تة تواناكانياان خبةناة كاار باؤ ثشاتطوي  نةخ اتب ك      
                َ                                                         خي زانيان و بة دَلي كي ثاكةوة شتةكان ببيانن و لاة كااتي ر ووداناي كي شاةكان باة       
 َ                                                                       دَل ؤزانة ضارةسةر بكري ت نةك بةلؤمةكردن ياخود سةرزةنشت كردن ضونكة يةندي  
             َ                                                        جار ئةجنامي يةَلةيةك دةبي تاة ياؤي تي كاداني بناغاةي خي ازان ئةطاةر توانيماان        

                                                  ة لة ذيامناندا طريامنان سةر لة ناوي  لةساةرةتاوة دةسات                     َ        ثةر ةيةكي نوي  يةَلبدةينةو
                                                                    َ     ثي بكةين يةموو ئةو بؤضوونةي ذياني تاال  كاردووين لاة ر اباردوودا لاة خاةياَلمان       
                                                     َ                 وةدةرني ني باا ياةر ضاةندة كي شاة و ناكؤكياة خي زانياةكان ئااَلؤزبن دةتاوانني باة          

                      خولةكي ك خبايةني ت ئةو               َ                      َ                 لي بوردةيي و دَل ايف و بةخشندةيي نةيي َلني كي شةكان ضةند 
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                                     َ                               كااات دةتااوانني ر ي طااا بااة شااةيتان نااةدةين دَلااةكامنان تي ااك بشااكي ني ت و بااةرةو 
                                              بااا لي  ااؤو بااوون و لي بااوردةيي بكااةين بااة ياااور ي ي    ،                     سةرلي شااواونان بااةري ت 

                                         َ                                  يةميشةييمان ئةم كارةو تةنها وتة نةبي ت بةَلكو بيكةين بةكردةوة لةذيامناندا تاا  
                            َ                             زطار بكةين و جوانرتين ذيان يةَلبذي رين بؤ داياتووي خؤماان و                    خؤمان لة طومان ر 

     َ        منداَلةكامنان.

             َ                                                                 دكتؤر لؤرا دةَلي ت : ر ؤذي ك ئافرةتي ك تةلةفؤني بؤ كردم باسي ذياني خؤي بؤ كردم 
                     َ         َ                                َ      تةمةني بي ت و ضوار ساَلة شةو ساَلة ضؤتة ذيااني ياوساةري تيةوة مناداَلي كي    

                         يةية تةمةني يانزة مانطة.

                                                                ت : من ناوم دانياية بي طوماامن لاةوةي كاة مي ردةكاةم خؤشاي نااوي م يايض          َ    دةَلي 
                                      َ                                   بايةخي كم ثي نادات زؤر كةمتةرخةمة لةطةَلمدا بةدري اذايي ر ؤذ طاار باريي دةكاةم     
َ                                                     حةز بة طةر انةوةي دةكةم بةالم كاتي ك كة دةطةر ي تةوة زؤر بي زارة يةست دةكةم بي                             

                  ياور ي ي تةنيايم.                                 بايةخم لة الي يةميشة طريامن كردؤتة 

                                                                        دكتؤر لؤرا : يةندي كزار ئافرةت لة كاتي ر ووداني كي شاةيةكدا باة جؤري اك باري     
                                           َ                              دةكاتةوة كة خؤي ئازار دةدات بةبي  ئةوةي يةوَلي ك بدات بؤ ضارةسةر كردني من 
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                                                                      ضةند ئامؤذطاريةكت دةكةم ثي وي تة لةسةرت جي بةجي يان بكةيت ثاو ماوةياةك  
                تةلةفؤمن بؤ بكة:

                                         َ                   باشةكان و كةم تةرخةمييةكاني ياوسةرةكةت يةَلب ةنطي نة دةبينيت     كارة - 1
                     ضاكةكاني زؤر زياترة.

                                  َ                               كاتي كي طوجناو دابب  بؤ طفتوطؤ لةطةَليادا زؤر ر اشاكاوانة طوماناةكانت     - 2
     َ             لةطةَليدا باس بكة.

                                                                يةستة بة جي بةجي  كردني كاري ك لة ثي ناويادا ياةتا ئاةوي  باةو جاؤرة       - 3
     َ        َ        مامةَلةت لةطةَلدا بكا.

                                                                واز بهي نة لة خؤثةرس  و سزاداني خودي خؤت بة خؤر ايي ثاو ماوةياةك   - 4
                                                            تةلااةفؤني بااؤ كااردم وتااي : دواي ئااةوةي تةلااةفؤمن بااؤ كااردي دةسااتم كاارد      
                                                                    بةتاقيكردنةوةي خودي خاؤم و ئاةو كتي باناةي كاة بةساوودن خوي ندماةوة ثاشاان        

    ووة                                                              دانيشتم لةطةل  ياوسةرةكةمدا ياةموو ئاةو يةساتةي كاة لاة الم دروسات با       
                                                                        بةرامبةري بؤم ر وون كردةوة ثاشان خشتةيةكم بؤ خؤم داناا كاة ثي وي اتة ياةموو     
                                                                         ئافرةتي كي كةمتةرخةم لةطةل  ياوسةرةكةيدا ئةم كارة جي  بةجي  بكاات بةر اسا    
َ               ئةم كارة لة سةرةتادا كاري كي قورس بوو يةتا بةو جؤرة ر ايامت بةاَلم ثاشان سةرجنم                                                               

                                               ت كةمن كةسي كي زؤر خؤثةرستم خؤم ئازار دةدةم باة                            دا لة ذياني خؤم بؤم دةركةو
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                                                                          طوماني خراث دةمةوي ت ئةم سزاية بدةم بةسةر كةسي كي تردا ئي  تا بري دةكةمةوة 
            َ                                                     خااةريك بااوو يةَل ااوكةوتةكامن ذيااامن تي ااك باادات لةر اساا  دا ياوسااةرةكةم زؤر 

َ   ئازارداوة من كةسي كي تي نةطةيشتوو بووم لة مايف ياوسةرةكةم بةاَلم             بة يارماةتي                                                             
                                                                    خواو ثاشان ياوكااريكردني ياةردووالمان كي شاةكةمان ضارةساةر باوو يياوادارام       
                                                                      يةموو ياوسةري ك بةو جؤرة بتوانن كي شةكان ضارةسةربكةن ييض اليةك يةست باة  
                                                                        كةمتةرخةمي نةكات بةرامبةر يةكرتي لة كاتي ر ووداني كي شةكاندا لاة ساةرةتاوة   

                                      ؤكردن لاةو شاتانةي كاة طومانياان باؤ ياةكرتي                                     كاتي كي طوجناو دابني ني بؤ طفتوطا 
              دروست كردووة.
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             َ     مببورة نن هةل ةبووم
                                                     َ                طةر دةتةوي  بؤ ماوةيةكي كةم بذيت ئاوا بةردةوام لة تؤَلة سةندنةوةدا بة

                                                                طةر دةتةوي  بؤ ماوةيةكي زؤر و بة خؤشبةخ  بذيت ئااوا لةياةموو كاةس   
  !     خؤشبة

                         ةيةكي نوي ية لة ذياندا !  َ              يةَلدانةوةي ثةر           لي بوردن
                                       َ                       بردني ذياني ياوسةري   بي طومان بةبي  يةَلة و كي شاة ناابي  ضاونكة           بةسةر

                                                                             دوو كةسي جياواز كة ثي شرت لة ني و دوو خي زاني جياوازدا ثةروةدة بوون ئي  تا لاة  
             َ                                                              ذي ر سةقفي ماَلي كي نوي دا كؤبوونةتةوة ر ةنطة باؤ ماوةياةكي زؤر ناةتوانن تاةواو     

        َ                                                     بنب لة يةَل وكةوتي يةكرتي لةوانةية زوو زوو بة وتاةي ياةكرتي زياز بانب             شارةزا
  َ                                                               بااةَلام ئةطااةر يااةردووال لي بااوردن بكةنااة ثيشااةيان ئااةوا دةتااوانن ذياااني كي    

              خؤشبةسةربةرن.
                  َ                                        ييض كةسي ك بي  يةَلة نية يةروةكو ثي غةمبةري خوا ئةفةرموي :          بي طومان

 َ                   َ        ةَلاةكارة، و باشارتيب يةَلاةكاران                             َ           يةموو ئادةميزادي ك زؤر يةَلة دةكاا و ي   ))  
                    وصحح  وحسن  األلباين.        واحلاكم      ماج       وابن                  رواه أمحد والرتمذي  ((          تؤبةكارانن

                               َ                                       بةتايبةتي لة ذياني ياوسةريدا يةَلة دروستيان دةكات كاتي ك زيزبووني ك لة   
                                                  واي لي بوردن و ئاشتبوونةوة خؤشةوي   لةني وانيانادا   ا                          ني وانياندا دروست دةبي ت د

                                                                    تر دةبي ت بؤية ثي وي تة لةسةر يةردووال لاة كااتي ر ووداناي ياةر كي شاةيةك         زيا
                                                                      دووربن لة كةلة ر ةقي ضونكة زؤرجار ئةوةي كة كي شةكة دروست دةكاات ئةوةياة   
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   ت                     َ       َ                  َ                             اليةكيان دةزاني  كة يةَلةية بةَلام سوورة لةسةر يةَلةكةي خؤي و داني ثي دا ناني 
                               مايةي شاةرمة  و باة ساوكي تةماشااي                                            و دةزاني ت ئةطةر داواي لي بووردن بكات

          َ                                                             دةكري ت بةَلام بة ثي نةوانةوة بةيي ز و ئاازا ئاةو كةساةية كاة دةسات ثي شا ةري       
                       دةكات لةداواي لي بوردن

                                                             داواي لي بووردن كاردانةوةيةكي خراثي دةبي ت بؤ داياتووي ذيااني           دواخ تب
                 ةكي تاردا برينةكاة                                                              ياوسةريتان و دةبي تة بريني كي قوول  و لة ر ووداني يةركي شاةي 

                                                                    َ              تازة دةبي تةوة و يةمان وتة و ر ةفتاري ر ابردووي دي تةوة ياد. بؤية دةَلي ني لي باوردن  
                                            بةساةربردني ذيااني كي ثااك و بي طاةرد و دوور لاة          ام                          كاري كي ثي وي تة بؤ بةردةو

                                                                     يةموو ر ق و كينةيةك و كردنةوةي دةرطااي ساؤز و باةزةيي لاة ني او يةكرتيادا و       
                     ي كي نوي  بة يةردووال           بةخشيب ذيان
          كةساي كةوة       ة ل   ة و   ة     َ                                     بة يةَلوي    كةسةكان لةبارةي داواي لي بوردن         سةبارةت

                                                                           بؤ كةسي كي تر و لة شوي ني كةوة بؤ شوي ني كي تر جياوازة. باؤ منوناة دةركاةوتووة    
              َ                                           َ                  ثياواني ر ؤذيةَلات جياوازن لة ثيااواني ر ؤذئااوا واتاة ر ؤذياةَلاتي لي باووردن باة       

          َ       َ                  كااري كي يةَلةياة باةَلام بةثي ناةوانةوة         ةو                      رامةتي خؤي دةزاني  ئةم          شكاندني كة
                                                                             ثياواني ر ؤذئاوا كاري كي ئاسايية لة اليان بي طوماان شاي وازي دةربار ين لاة ني اوان      

                                                       ئافرةت و ثياودا جياوازة دةكري ت بيانكةين بة دوو بةشةوة
          ردووال،ياةر                                                             .لي بوردني ر استةوخؤ :  باشرتين ر ي طاية بؤ ئاشت بوونةوةي ية ١

                                           َ                        َ    اليةك زؤر زوو داواي لي بوردن بكات و دان بةيةَلةي خؤيدا بني ات ئةطاةر يةَلاةي    
                                   َ                                   بنووك بي ت يان طةورة طرنط ئةوةية يةَلةكردني بةرامبةر كةسي ك كاة ياوبةشاي   
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                             لاة الي ئافرةتاان درووسات دةبي ات          اتر                                    ذياني   بةالوة زةمحةتة ئةم شي وازةو زيا 
                                              ية كاتي اك خي زانةكاةت داواي لي باووردني لي كاردي                                ضونكة بةسؤزترن لة ثياوان بؤ

                                       َ                              تؤو لي ي ببورة و بةيانةي ثي مةطرة و يةَلةكاني بةسةردادووبارةمةكةرةوة.
                                                                 .لي باوردني نار اسااتةوخؤ:ئةمةو ضااةند شااي وازي ك دةطري تااةخؤ و زؤر جااار   ٢

                                                                          ثياوان بةكاري دي نن بؤية داوا لةياوسةران دةكاةين كاة ئةطةرشاي وازي لي باوردني     
                                                                  ثياااواني ر ؤذئاااوات بةالوةناشاارينة دةتوانياات ئااةم شااي وازي نار اسااتةوخؤية      

                  دةكةين كاتي اك ئاةم           شةوي ت                                                 بةكاربهي نيت لة لي بوردندا و داواو لةئافرةتاني خؤ
                                                  َ      شي وازي لي بوردنةيان بةديكردلةياوسةرةكانياندا قبوَليبكةن

                                  داواكردني لي بوردن بةنار استةوخؤ:          جؤرةكاني
                                                 وةيةكي نار اساتةوخؤكة تؤبزانيات طوي ات لةوتةكانياةتي                   ق ةكردن بةشاي   •

                                                         َ                   بؤمنونةبةشانازيكردنت يان ناويي نانت بةشي وازي ك كةبزانيت دَل ؤشدةبي  ثي ي،تؤو 
                                 لي بوردني خؤت دةربر ة بةرامبةري.

                                                                     تةلةفؤني بةبي  يؤ :يةروةك دةزاني ر ؤذاني تر بةوجؤرة تةلةفؤنينةكردووة  •
              َ                                 ةثةرؤشاةوة يةواَلتدةثرساي ، ئةوةنيشاانةي داواكردناي                              يان ئةمر ؤ جيااوازة و زؤرب 

                                        َ                                  لي بوردنة ، تؤو لي ي ببورة و بةجؤري ك وةَلامي بادةرةوة كاة زيزبووني اك ناةماوة     
               لةني وانتاندا.

  َ                              َ                             طاَلتااةكردن و نوكتااةيي نان : واتةطاَلتةيااةك ده كااات ياااخود نوكتةيااةك  •
                  بوردناة كةواتاة تاؤو                                                          دروستدةكات بؤئةوةي ثي بكةنيت ئةوةنيشانةي دةربر يب لي 

            لي ي ببورة.
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   َ                     َ                                  يةوَلاادانت بؤيارمةتيدان:يةَلدةساا   بةجي بااةجي كردني كاري ااك ياااان      •
                            َ                               يارمةتياااادانت لااااةكاروباري ناوماَلتاااادا ئةوةبزانااااة داواي لي بوردناااات     
                          َ             َ                       لي دةكات،ئةطةركارةكةشااات بةدَلنةبووئاااةوا ماااةَلي  تؤكاااةي ئيشاااتكردووة و  

              لةئيشتزانيوة.
                                     َ      خي زانةكانيان زيزدةكةن حةزدةكاةن ئةويةَلةياةي                         دياري:ياوسةران كاتي ك  •

                                                                             خؤيان لةبريي خي زانةكانيان ببةنةوة و بةديارييةك داوايلي بوردنيان لي دةكاةن تاؤو   
                                           دياريةكةي لي قةبوول  بكة و دةست ؤشي ليبكة.

                                                                    مندال  : ئةمةو جؤري كة لة شي وازي لي بوردني نار استةوخؤلةالي يةنادي ك   •
                                               بااةكاردةيي ب  وةك شااي وازي ك بااؤدةربر يب لي بااوردن                َ      ياوسااةركة منداَلةكااةي  

                                  َ                                        ضونكةدةزاني  كة دايك حةزناكات منداَلةكةي بةييض كي شةيةكي ني وانيان بزاني ات  
  .    نيان                        َ                ئةمةو وادةكات كةدايك نكؤَلي بكات لةزيزبوو

                                                             ئةطةرئافرةتيك نةتواني  ر استةوخؤ داوايلي بوردن بكات ئةوا ئةم              يةندي زاري 
                        شرتدةزاني  بؤياوسةرةكةي:            شي وازة بةبا

                  ةركردي و ناةيتواني                        َ             : كاتي ك خي زانةكةت يةَلةيةكي بةرامب         بةر ي ز         هاوسةري
         َ                                                    ن بكات بةَلام بةشي وازي كي نار استةوخؤ داواكاةيت بايب ئاةوا لي اي                  داواي لي بورد

                                                                            ببورة. بؤمنونة دةبيب خواردني كي زؤرجياوازلةر ؤذاني ئاسايي بؤئامادةكرد و ئاةوا  
                                         ،تؤو لي ي ببورة.يان جوانكارييةكي لاةخؤي و      نة                      دةربر يب داواي لي بورد         نيشانةي

  َ                                                                          ماَلةكةيدا كردووة زياترلةر ؤذاني تر ئةوة نيشانةي لي بوردنة يان ياةرجؤرة وتاة و   
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  َ                                                                          يةَل وكر وتي كي جياوازلةر ؤذاني تر ئةوا بي طومان بة خي زانةكةت خؤشيدةوي يت و 
    َ     ةطةَلتدا.                                  حةزبة ئاشتبوونةوة و تةبايي دةكات ل

                         َ           خي زاني ااك كااة لي بااوردة و دَلفااراوان باان                     داواكااارم لةيااةموو            لةكؤتايياادا
                                                                بةرامبةريةكرتي و يةميشة سؤز و بةزةيي ميواني ني ومالةكانيان بي ت.
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                                             ئافرةتان دةيكةن و ذياني خؤياني ثي  تي كدةدةن    َ    هةل انةي ئةو
      َ            ةند ساَلي كي ذيااني                                              جار وايةستدةكةيت كة تؤ و ياوسةرةكةت لةدواي ض     زؤر

                                                                  ياوسااةري   لي ااك دوورن ض يؤكاري ااك وايلي كردووياات كااة ر اوبؤضااوونةكان و     
                                                                          ئارةزووةكانتان ناياوسةنطنب؟ ئايا ر ؤذي ك لةر ؤذان بريت كردؤتةوة كاة تؤيؤكااري   

                     وتاة جواناةكانت لةطاةل        و                                              سةرةكي ئةم ناياوساةنطيةيت و دةتوانيات باةر ةفتار    
                                       يتان بطؤر ياات بي طومااان نااا ضااونكة تؤسااوريت                           ياوسااةرةكةتدا ذياااني ياوسااةر

                                 َ                           َ     لةسةركردةوةكاني خؤت و يةميشاة بةيةَلاةي ياوساةرةكةتي دةزاناي و دةَلي اي      
                                                                               ثياوان بةطش  بةوشي وةيةن، بي بايةخ و بي وةفان بةرامبةرخي زانةكانيان لةكاتي كادا  

    ت و                 َ                                         َ           ر ةنطة يةندي  يةَلة يا كةمتةرخةميت وايكردبي  كةيةميشة لةماَلةوة ر ابكاا 
                      ثةنا بؤتةنيايي بةري ت

     َ                      َ                                       لي كؤَلينةوةكدا كة لةسةركؤمةَلي ك لةثياوان ئةجنامادراوة كاة جيااوازبوون        لة
                                                                      َ      لةتةمةن و ئاس  خوي ندةواريدا بؤئةوةي ثرسياريان لي بكري ت لةبارةي ئةويةَلانةي 
                                                                     كةذياني ياوسةري   بةرةوكي شةوناكؤكي دةبات لاة ئةجنامادا دواي كؤكردناةوةي    

                             َ       ئةوةدةسةلاامي ني ت كاة زؤرجاريةَلاةكاني          وةكة                     َ    ثي شنيارةكانيان لي كؤَلينة         ر ةخنة و 
                                                                        ئافرةت دةبي تة مايةي دابر اني خي ازان و دروساتبووني نااكؤكي ر ؤذاناة ياوكاات      

                                                 لةطةل  طةورةبووني خي زاندا كي شةكان طةورةتردةبن:
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                                           سةربةستيةكي ياوسةرةكةي دةخاتة ذي رئارةزووي                        .زؤر جار ئافرةت يةموو ١
       ؤيةوة. خ

                                                              .بةردةوام ضااوةر ي ي تةلاةفؤن و يااتن و ر ؤيشاتب ياوساةرةكةي دةكاات        ٢
                                                                     بةمةو كي شةكة دروستدةبي  ضونكة يةندي  جار يةندي  شت يةية كاة ثةيوةنادي   

                    بةخي زانةكةيةوة نية
                                                                 دان بة ر اوبؤضووني ياوسةرةكةي و كؤنرت ؤل  كردني بر يارةكان لةذي ر   نة      .بايةخ ٣

                                                  اري سةرةكية بؤ نةماني ر ي ز و دروست بووني ناكؤكي.                    دةس  خؤيدا ئةمةو يؤك
                                                                        .ثي شنياري كي تريان ئةوةبوو كة زؤربةي ئافرةتان لةكاتي ضوونة دةرةوةياندا  ٤

                             َ                                              ثرس بة ياوسةرةكانيان ناكةن دةَلي ن ئايا دةبي ت ئي مة بؤ يةرشاوي ني ك بناني ياان    
                                            يةر كاري ك بكةين ثرس بة ياوسةرةكامنان بكةين؟

                                        َ                  نهي ب ثياوان بةطش  حةز دةكةن كة نهي ب ماَلةكةيان ثاري زراو           .دركاندني  ٥
      بي ت.

                                                                    .نةثاراستب ثاك و خاوي ب مال  و مندال  لةبةر ئةوةي كاتي ك ياوسةرةكةي  ٦
                                                          َ                     بةوثةر ي ماندوي تيةوة دةطةر ي تةوة حةزدةكات كة مال  و منداَلةكةي بة ر ي كوثي كي 

                                  بي تاة ياؤي تور ةباووني ياوساةرةكةي و                                          ببيني ت نةك بة نار ي كوثي كي ئةماةو دة 
                                  دروستبووني ناكؤكي لة ني وانياندا.
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                                      َ                     .زيااادةر ةوي لااةثارة سااةرفكردندا ئةمااةو يةَلةيااةكي تاارة كااة زؤربااةي  ٧
                                                                       ياوساةرةكان نااار ةزايي دةردةبار ن لااة خي زاناةكانيان كااةوا نارخ بااؤ ماناادووبوني     

  .                                                       ياوسةرةكانيان داناني ن و ئةوشتانةي زؤرطرانبةيان دةيكر ن
                                                                 .لااةكاتي طةر انااةوةي ياوسااةرةكانياندا نااار ةزايي دةردةباار ن و دةنطيااان    ٨

                                                                      بةسةربةرزدةكةنةوة و كةمتةرخةم و شاي واون كةئةمار و دةبي تاة ياؤي ر اونااني      
                      َ                                          ياوساةرةكانيان ئةمااةو يةَلةيااة ضااونكة ئاافرةت دةبااي  كاتي ااك ياوسااةرةكةي   

  .   كات ب              َ                                       طةر ايةوة ماَلةوة ماندوي   دةربني  نةك زياتر ماندووي
                                                            .ستاي  كردني ثياواني تر لاةالي ياوساةرةكةي وةك: تاؤ كةساي كي باي        ٩

        َ                  َ                                                تواناي فَلانة كةس ضةندة دةوَلةمةندة يان زيرةكة ! كة بةر اس  يةموو ياوسةري ك 
                                                                      حةز دةكات كة خي زانةكةي ستايشي بكات و بةماندوي   ياوسةرةكانيان بزانن.

                         خي زانةكاةي ئاساودة بي ات و                                         .لةكؤتاييدا يةموو ياوسةريك حةز دةكات   ١١
                                                            َ                ذياني كي ئاسودة و ثر  لةر ي زو خؤشةوي   و وةفاداري لاةني و ماَلةكةيادا ياةبي  و    

                                                                يةميشة ياوسةرةكةي بةالوة بةنرخ و بةبايةخرت بي  لةيةموو كةساني تر.
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 ئايا ذيانى هاوسةريت لةنةترسيداية؟

                                      ذيانى ياوسةريت لة دؤخي كى ترسناكداية:              َ                     ئةم ثي نض خاَلة ئاماذةن بؤئةوةى كة

                                                                  طؤر انى يةست و سؤزى يةكيةكتان يان يةردوكتان بةرانبةر يةكرتى: ئةطةر  . 1
                                                                    يةستت كرد,كةيةست و سؤزتبةرانبةر ياوسةرةكةت طؤر اوة, يااخود ئاةو وشاك و    
          َ                                                             ساردة لةطةَلتدا و ييض طرنطيت ثي نادات, ئةمةيةكةم زةنطاى ترساناكة كاةئاماذة    

                                      وةى ثةيوةنديتان بةرةو كؤتايى دةر وات.          دةكات بؤئة
                                                                   لةوةو خراثرت ئةوةية كةييض اليةكتان دان بةو ر اساتية ناةني ن, يااخود يايض     

         ل  ناةدةن   و                َ                                         كاميةكتان لاة ياةوَلى طاؤر ين وضارةساةرى بارودؤخةكاةدا ناةبن ,ياة       
                                                                          ثةيوةندى ني وانتان بطةر ي ننةوة دؤخى ثي شو ,بي طوماان يايض الياةكتان ساةركةوتو     

                                                                       ؤ ر زطاركردنى ذيانى ياسةريتان لةو بارو ودؤخة ,تادان ناةني ن بةكي شاةكانى         نابن ب
           ني وانتان.
                        َ                                             بوونى توند و تيذي و مامةَلةى زبرى ني وانتان : ئةطةرضى ئةو تةن و تيذيى  . 2

                                                                       و زبرية وتنى زارةكى بي ت ,ياخو جةستةى ,ر استيةكةى ماناى ئةوةياة كاة خؤشاة    
        َ                                   ة ناو ماَلتاندا بوونى نية ,ثياو ناضاارنية لاة                                    وي تى و سؤزو وبةزةيى و ئاسودةيى ل

                                                                            طةل  ذني كى زماندار و ق ةر ةق و دةم بةياوار بةردةوامى بةذيانى بدات,لة ياةمان  
                                                                                  كاتدا ئافرةتي  ناضارنيية لة طةل  ثياوي كدا دري ذة بةذياني ك بدات كة بةردةوام لي اى  
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                َ   يبةتى ئةطاةر منداَلاة                                             َ           بدات وسوكايةتى ثي بكات و ق ةى ناخؤشى ثى  بَلي ت , بةتا
                                                                              كانيان ئاطادارى ناكؤكى و شةر  و يةراى ني وانيان بوون, ضوونكة ئةو جؤرة ذينطانة 
                                                                          تةندروست نني بؤ طةشةكردن و دروست بوونى كةسايةتى مندال  و في ربوونى ر ةوشتى 
                                                                            بةرز و ر است و جوان لةدوا ر ؤذياندا ,ئةوة نيشانةى سةرنةكةوتن و باةرةو كؤتاايى   

                  يوةندى خي زانية .       ضونى ثة

                                                               ناثاكى : ئةطةرضى ناثاكيت كردبي ات يااخود باريت ك  كردبي تاةوة,ماناى      . 3
                                                               ئةوةية تاؤ يايض يةسات و خؤشةوي اتيت نةماوةبةرانباةر ياوساةرةكةت, يايض        
                                                                           ر ي زي كت الى نامي ني ت ضونكة بة يةنطاو نانت بةرةو ئةو كارة ياوسةرةكةت يةست 

                                      لةو باوةر ةدامةباة لي ات ببوري ات, ضاونكة                                         بةشكان و سوكايةتى ثي كردن , يةرطيز
          َ                                                                 ناثاكى يي َلى سورة وبةزاندنى دةبي تة يؤى كؤتاى  ثةيوةنادى خي زانيتاان ,كةواتاة    
                                                                     ئةطةر بريت لة ناثاكى كردوة   واباشارتة يةرضاى زووة كؤتاايى باةو ثةيوةندياةى      

    طاةى                                                                          ني وانتان بهي نن و بةدواى كةسي كى تاردا بطاةر ي يت تاذياانى ياوساةرى بةر ي     
           َ             شةرعى لةطةَلداببةيتةسةر.

  َ                                                               ئاَلودةبون : ئةطةر ياوسةرةكةت بؤبةسةر بردناى كاتاةكانى و ر ةويناةوةى     . 4
                                 َ                                            خةم و ثةذارة و نيطةرانيةكانى ,يةوَليداثةنابباتة بةر بةكاريي نانى مادةى يؤشبةر 
                                           َ                   ,يااان خواردنااةوة كهوليااةكان ,ياااخود خااوطرتن و ئاااَلودةبوون بااة يارييااة        
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                                                           ة ني ت و في بوك ,لة ثي ناو بةسةربردنى كاتةكانى لة دوورى تؤ                   ئةليكرتؤنيةكانةوة ل
                                                                     ,ئةوة ماناى ئةوةياة كاة ئاارامى ناةماوة و ناتواني ات ضايدى دري اذة باة ذياانى          

                                                                                                           خاوسةريتان بدات.                                                                                                 

                     َ                            ةستتكرد خي زانةكاةت يةَل اوكةوتى طاؤر اوة و ر ةفتاارى                       ئةطةر تؤى ياوسةر ي    خؤ
                                                                          نةشياو و نةخوازراوة, وةك ضونةدةرةوةى زؤر بؤ بازار  و شاوي نة طشاتيةكان ,كاات    
                                                                      بةسااةربردنى زؤر بةتةلااةفؤن و ئةنتااةرني ت وق ااةكردن لةطااةل  ياور ي كانياادا و    

              اتاةوة ثي كاةوة                  َ                                              ضونةدةرةوة لةطةَلياندا,تةنها بؤئةوةى ييض كاتي كى ناةبي ت كؤتانك 
                                                       َ                          ,ئةمةو ماناى بي زاريية لةذيان وطوزةرانى ياوسةريتان , بةَلام ناتواني ت و ناوي ري ت 

                       داواى جيانوونةوة بكات.

                                                                       كةواتة ئةطةر يةركامتان خوتان طرت بةناةريتي كى نةشياو,بةشاي وةيةك ناةتوانن      
           ةر ناةتوانن                                                     َ             دوركةونةوة و كاريطةرى يةبي ت بؤسةر يةردوكتان و منداَلةكانتان ,ئةط

                                                                   ضارةسةرى باارو دؤخةكاة بةر ي طاةى دياالؤك و لةياةك تي طةيشاي بكاةن , ئاةوة         
                                             َ                            جيابونةوة ضارةسةرى يةكةمة ,لةبرى ئةوةى تةنطهةَلننني بةذيانى يةكرت و ر اكاردن  
                                                                           لةيةكرت و توشبون بة تةنطةذةى دةرونى ,كةواتة بريكردنةوة لة جيابونةوة ضارةسةرة 

                 والتان دةيي ني ت.                        و كؤتايى بة ئازارى يةردو
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                                                              .كؤتااايى ياااتنى ثةيوةناادى طااةرموطور ى ني وانتااان : نااةمانى ثةيوةناادى     ٥
                                                                         طةرموطور ى ني وانتان بةتةواوةتى , ماناى كؤتاياتنى يةست و سؤز و خؤشةوي تى 
                                                                          ني وانتانة بةطشتى,ضيرت ييض شتي ك ناتواني ت ئةوثةيوةندية ضاك بكاتاةوة, ضاونكة   

                                             رانةى ني وان ياوساةران ,مانااى دةربر يناى يةساتى                                ثةيوةندى طةرمو طور  و سؤزدا
                                                                           ر استةقينةى يةردووالية بةرامبةر يةكرت , ئةطةر ئةم ثةيوةندية كؤتايى يات ,ئةوة 

                                         ووشةى كؤتاية لة ثرؤسةى ياوسةريدا.         

                                                                        سةرةر اى بوونى ئةم كي شة و طرفتانةى ني وانتاان ,ئةطاةر ياةردووال ناةتان وي ات      
                                                   ريتان بهي نن,طاةر ان باة دواى ضارةساةرى كي شاةكاندا كاة                          كؤتايى بةذيانى ياوساة 

              َ                                                                بوونةتة يؤى ئاَلؤزبوونى ثةيوةندى ني وانتان , ثي وي تى بةماوةيةكى زؤرة و دةبي ت 
                                                    َ                  ئارام بطرن و لة دؤزينةوةى ضارةساةرى نائومي اد ناةبن يةوَلبادةن يياوا و شاادى       

                       ى ضارةسةر و لةيةكطةيشي                                                       َ بطي ر نةوة بؤ ني و ذيانى ياوسةريتان ,كاتي ك طةيشتة خاَل
                                   َ                                               , ثي وي تة وازبهي نن لة ناكؤكيية كةَلةكة بووةكانى ني وانتا و ر ابردوو لة ياد بكةن, 

                                                                         جاري كى دى ثةيوةنديةكة ثتةوبكةنةوة و بارو دؤخى ني وانتان ئاسايى بكةنةوة.
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                                                  ئةو سيفةتانةي ثياو حةزدةكات لة هاوسةرةكةيدا هةبي 
                                      زي  وة ساامانةكةي لاة كااتي ئاماادةبوون و                              لة دةرووني خؤيادا بيثااري    - 1

                                                   ئامادةنةبووندا يةست بة ترسي  بكات لةوةي كة يةيةتي.

 َ                                                        دَلي خؤو بي ت كاتي  سةيري دةكات ئاةوةو باة جاواني لاةو و الر و      - 2
           َ                                                            طياني و عةقَلي يةر كاتي ك ئافرةت ناسك و جوان و بوو لة ر وخ ااري ئاةو كاتاة    

                                         ادةكي شي  و زياتري  ثي وةي دةبةسرتي تةوة.                                  سةرجني ثياوةكةي زياتر بؤ الي خؤي ر 

                                 َ                                دةكري ت كات و ر ي طايةكي طوجناو يةَلبذي ري لة كاتي داواكردن شاتي كت   - 3
                                                                         دةوي  وة دةترسي ر ةتي بكاتةوة بة شي وازي كي باو ثي وي تة ووشةي طوجنااوي باؤ   
    َ                                                                     يةَلبذي ري لةسةر ذنةكة ثي وي تة ثياوةكةي ر ابهاي ب  لةساةر ثاشاةكةوت كاردن و    
                                                                 خةرج كردن بةثي ي ثي وي ا  ثي وي ات ناكاات ياةموو ر ؤذي اك جلاةكاني خاؤي        
                                                                    َ     بطؤر ي ت و يةموو ئي وارةيةك لة طرنطرتين ئؤتي ل خواردن خبوات و ياةموو سااَلي ك   

                                             طةشت و طوزار لة لي واري دةرياكان ئةجنام بدات.

                                                          لة كاتي مشت و مر دا دةنطاي خاؤت لةساةر ثياوةكاةي بةرزنةكاتاةوة       - 4
                                           ي لة مي يينةيي خؤي بكات لة كاتي ق ةكردندا.         ثاري زطار

                                                                  با ئارامبطري  لة كاتي كدا كة ثياوةكة يةذار بوو وة ساوثاس طوزاربي ات    - 5
           َ                      لةطةل  دةوَلةمةند بووني ثياوةكةي.
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                                                                  ثياوةكةي يانبدات لةسةر ثةيوةندي دايك و باوك و خزم و ياور ي كاني . - 6

                 وة ئةطةر فشاريشاي                                                 ثةيوةست بي  بةر استطؤي و لة درؤكردن دووركةوي تة - 7
           لةسةر بوو.

    َ                                                    منداَلةكاني ثاةروةردة بكاات لةساةر خؤشةوي ا  خاوا و ثي غةمباةر        - 8
                                                                     ]صلي اهلل علية و سلم[ وة يةروةيا يانيان بدات لةساةر ر ي زطارتن لاة داياك و     

                َ          باوكي طوي ر ايةَليان بي ت.

    َ    لةطةَلادا                 كاري ساةرجي يي                                              وة ر ي طرنةبي ت لةوةي ثياوةكةي ضؤن دةيةوي ت - 9
                           خواي طةورة قةدةغةي كردووة.                      تةنها ئةوة نةبي ت كة     بكات 

                                                           لة خؤبايي نةبي ت بة طةجني و جوانيةكاةي و زانايب كارةكاةي ضاونكة      -  11
                       ئةوانة طش  لةناو دةضن.

                                                                    يةول  بدات نوي بونةوة بكات لة ذيانيدا وة دووركةوي تةوة لة بي زاري . -  11

     نةكااة          َ                                             طوي ر ايااةَلي بكااات ئةطااةر فااةرماني ثي اادا تااةنها ئةطااةر فةرما  -  12
                                                                       ياخيبووني خوداي طةورة و ثي غةمبةر ]صلي اهلل علية و سلم[ لةسةر بي ات تي ادا   

        نةبي ت.
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                                                                 ر ي طا بة ييض كةس نةدات بي تة ذوورةوة لة كاتي كدا كاة ثياوةكاةي لاة     -  13
     وةكاو       بي ات                ي مي ردةشكةشاي    َ                                            ماَلةوة نةبي ت ئةطةر ياتوو لة كةسة زؤر نزيكاةكان 

                        ئةمة طوماني لي دةكري ت.       ضونكة                             )براى مي رد ، مامى مي رد...( 

                                                            ئةطةر ر ةوشتي كي خراثاي لاة مي ردةكاةي ديات دةبي ات ئاارام بطري ات         -  14
                                                                    لةوانةية جاري كي تار ر ةوشاتي كى  باشارت ناةبيني ت لاة ياةكي كي ديكاة ئةطاةر         

َ      تةاَلقيدا.    

                           َ                َ                    ييض كاتي ك بري لة يادطارة يةَلةكاني مةكةوة بةَلكو يةول  بادة باري لاة     -  15
                         وة كة ثي يدا تي ثةر ي ت.                        يادطارة جوانةكاني بكةيتة

                                                              لة كاتي دةرضووني خوا حافيزي لي  بكة و بة يي ماي خؤشةوي   تااكو   -  16
           َ                                                       دةرطا لةطةَليدا بر ؤ ئةمةو دةريدةخات ضةند طرنطي بة ثياوةكةت دةدةي.

                                                              ئةطااةر لااة دةرةوة طةر ايااةوة مااال  ثي شااوازي لي بكااة و ر وو خؤشاابة و   -  17
                         كارةكةي لةسةر سووك بكةي.           َ                             طوي ر ايةَلي بكةن يةول  بدة ماندووبووني

                                                           جطة لةو سةيري كةس مةكة يةول  بدة السايي نابينايان بكةيتةوة. -  18

                                                             ئةطةر وي   ق ة بكات تؤ بي دةنطبة بواري ق ةكردني بدةري  بةمةو  -  19
                                                   ثياوةكةت وا يةست دةكات خي زانةكةي طرنطي ثي  دةدات.
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      الياةني                                                           لة ثي   مي ردةكةت ستايشي ثياوي بياني مةكة تةنها ئةطةر بؤ  -  21
                                                                  ئايب ثياوةكة بي ت ضاونكة ئةماة يةسا  ثياوةكاة دةياةذي ب  وة زؤر كي شاةي       

                                                            َ         خي زاني دروست دةبن ئةمةو وا دةكات ثياوةكةي ضاو لة ذنةكةي يةَلنةطري ت.

                  َ                                                 تاكو دةتواني كةم بَلي  بةو ق ة كةم بكة ثي شينان وتويانة ئةطةر يااتوو   -  21
                                   ق ةكردن زيو بي ت بي  دةنطي زي ر ة.

                                                     افي كي سةرثةرشتياري بدة بة مي ردةكةت كاةوا خاواي طاةورة           يةموو م -  22
                                                                واجيب كردووة و توند و تؤل  بة و تةمبةل  مةبة و كةمتةرخةمي  مةبة.

                                                            ر ي طا بة كةس ماةدة دةسات خباتاة ني او ذيااني ياوساةري تيتان ئةطاةر         -  23
                      َ                                                  كي شةيةكي  ر وويدا يةوَلبدةن بة بي  ئاطاداري خزم و كةس و كارتاان ضارةساةري   

  .    بكةن

                                                           يةول  بدة لاة زانايب دةرووناي ثياوةكاةت و ر ووخؤشايةكةي كاةي دل         -  24
                                                                         خؤشة؟ كةي خةمبارة؟ وة كةي تور ة دةبي ت ؟ كةي ثي دةكةني ؟ وة كةي دةطري ات؟  

                                                    ضونكة ئةمة لة زؤر كي شة و طري و طرفت دوورت دةخاتةوة.

                    َ                                       ئاخاوتب شريين كليلي دَلة ثياو زياتر ذنةكاةي خاؤو دةوي ات كاتي اك      -  25
                                                                 ي شرييب طووت مانا و مةغزايةكي سؤزداري ثي وةبي ت بة تايبةتي كاتي ك       ق ةيةك

                                َ                                       ثياوةكة بزاني ت ئةم ووشانة لة دَلي كي ر استطؤ و خؤشةوي تيةوة دةردةضي ت.
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                                                            يةردةم خؤشةوي   بة بؤزانني و وة زانيااري ساوودمةند يارمةتيادةرة     -  26
              وور دةخاتةوة.                                                       لةسةر جي  بةجي  كردني ئةركةكان لة ذياندا وة زؤر كي شة د

                                                                        طوي  ر ايةل  و نةرم و نيان لةطةل  ياوسةرةكةيدا بةيي ز و بة تواناا لةطاةل     -  27
                                                                    كةساني ديكةدا ثياو بة سيفاتي خؤي حةزدةكات ياوسةرةكةي كةساي كي ناةرم و   
                                  َ                                         نيان و طوجناو طوي ر ايةل  بي ت لةطةَليدا ياةروةيا حاةزدةكات تاةنها لةطاةل  ئاةودا      

                                                   ةل  كةساني دةوروبةريدا كةسي كي بةيي ز و باة تواناا و                            خاوةني ئةم سيفاتة بي  لةط
                                                                     خاوةن كةسايةتيةكي ناوازة بي  و يةسات دةكاات ياوساةرةكةي ر ي ازي دةطاري  و      

                           مافةكاني جي  بةجي   دةكات.

                                                             ديندار : بي طومان دينداري يةكةمني و طرنطرتين سايفةتة باؤ ياةردووال     -  28
                         كاي تي ادا كؤدةكاتاةوة مارؤظ                                                   لةبةر ئةوةي دين مرؤظ بنيات دةناي  ياةموو خي ري   

                                                                     دةكات كةسي كي ئاكار باةرز و ر ةوشات جاوان دينادار ئاةمني و بااوةر  ثي كاراوة        
                                                               ثاري زةري مال  و ئابووري ثياوةكةيةتي لة كاتي بوون و نةبوونيدا.

                                                           ياوسةري ضاك : ضاكي ياوسةر وشةيةكة بة واتاي كؤكاةرةوةي ياةموو    -  29
 َ                                  ةَلي ن ئافرةتي ضاك بؤ ثيااو لةدةسات و                                          سيفاتة جوان و نايابةكان دي ت ضينيةكان د

َ                                                   قاض ثي وي ت ترة ، بةاَلم ئةمريكييةكان لةبةر ئةوةي يةموو ش   باة ثاارة لي اك                         
            َ                                                  دةدةنةوة دةَلي ن ئافرةتي ضاك يةك انة بة يةموو بوودجةي ئةمريكا.
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                                                           تةندروس  و ر ووخؤشي : ثياو حةز دةكات ياوساةرةكةي خااوةني ئاةم     -  31
                                                وام بةختةوةري و شادوماني ثي  دةبةخشاي ت لاة خاةم و                           سيفاتة بي ت ضونكة بةردة

                                                                     ثةذارة دووري دةخاتةوة خي زاني باو ياور ي  و ياوكاار و دؤسات و خؤشةوي ا     
                                                                     ياوسةرةكةيةتي ئافرةت دةتواني  بة ئاةري ب يااخود ناةري ب كاريطاةري ياةبي ت      

                        ل ةر ميزاجي ياوسةرةكةي.

                   ئاةم سايفةتة دةبي تاة                                             شةرمب : شةرمب جواني ئافرةتة ضونكة بة بي   -  31
                                                                          كةسي كي نةخوازراو و ناشرين يةرضةندة لة شي وة و ر وخ اريدا جوان بي ت ضاونكة  
                                                                          طةر ئافرةت شةرمن نةبوو بة كةسي كي بي  ضاو و ر وو و خراث و زمان دري ذ وةسف 
                                                                   دةكري ت ئةطةر مرؤظ بة طش  شةرمي نةكرد ئاةوا ئامادةياة ياةموو خراثةياةك     

      بكات.

                                                  ثياو حةز دةكات خي زانةكةي بة باشي طوي  ي بؤ بطري                   جوان طوي طرتن : -  32
                                                                    و ق ة كاني ثي  نةبر ي  لة كاتي ق ةدا خؤي باة شا  ديكاةوة ساةرقال  ناةكات      
  َ                                                                    بةَلكو سةرنج بداتة ق اةكاني و باةزةردة خةناةو طرنطيياةوة باؤي بر واني ات وةك       

                                                             ئةوةي كة ياوسةرةكةي طرنطرتين و باشرتين و جوانرتين كةسة بةاليةوة.

                                                              طرنطيدان بة ياوسةر : ثياو حةز دةكات ياوسةرةكةي طرنطي ثي  بادات   -  33
                                                                         بة جؤري ك كة نة مندال  و نة ئي  و كاري ناو مال  واي لي  ناةكات ياوساةرةكةي   
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                                     َ           َ                 فةرامؤو بكات ئافرةت ضاك ر ازيكردن و دَل ؤشاكردني دَلاي ياوساةرةكةي لاة     
                             ثي شينةي كارةكانيدا دابني ت.

                           طي : ثياااو حااةز دةكااات يةميشااة                            خؤر ازاندنااةوة و شااؤخ و شااةن   -  34
                                                                        ياوسةرةكةي شؤخ و شةنط و ر ازةوة بي ت زؤر ر قي لة ئافرةتي كاة كاة تاةنها باؤ     
                                                                      دةرةوةي مال  خؤي جوان دةكات و لةبةردةم ياوسةرةكةيدا خؤي فةرامؤو دةكات 
                                                                 َ     و طوي  بة خؤي نادات ثياو حةز دةكات ياوسةرةكةي جوانرتين ثؤشاك بؤ ماَلاةوة  

                 َ                                            ردةوام لة ني و ماَلدا طرنطي بة خؤ ر ازاندناةوة و ثااكو خااوي ب و                   لةبةر بكات و بة
                   خؤ بؤخنؤشكردن بدات.

                                                            ر ي زطرتن لة كةس و كاري ياوسةر : باةالي ثيااوةوة كاةس و كارةكاةي      -  35
            َ                                                           جي طة و مةنزَلي تايبةتي يةية حةزدةكات ياوسةرةكةي ر ي زيان بطري ات و خؤشاي   

    و         خؤشااال              ياوساةرةكةي       كااري    و     كاةس     لاة            ر ي زطارتن                      بوي ن ياوسةري ذيار باة   
                                                              شااادوومان دةبي اات ضااونكة ئةطااةر كةسااي ك لةطااةل  كااةس و كارةكااةي خااؤي و 

                                                                      ياوسةرةكةي ضاك نةبي ت ئةوا بي طومان ناتواني ت بؤ كةساني دي  ضاك بي ت.

                                                                       ئافرةتي يؤشيار : ثياوي ك نية لةم دونيايةدا ئافرةتي نةزان بة ضاك بزاني   -  36
                                      ثيااوي ذيار ئاافرةتي ر ؤشانبري و يؤمشةناد كاة                                    مةطةر كةسي كي دةطمةن ناةبي ت 

                                      َ                                       خاوةني ذيرييةكي ناوازة و دووربينيية يةَلدةبذي ري ت ثياو حةز بة ئاافرةتي  ناكاات   
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                                                                             كة بر واي بة خورافات و درؤ و دةلةسة يةبي ت ضونكة ئةم جؤرة ئافرةتة يةر ر ؤذةو 
   الي            َ                                                لااةدةرطاي فاَلنااييةك دةدات بااؤ بةدةسااتهي نان و خااؤ خؤشةوي اات كااردن  

َ                                                     ياوسةرةكةي بةاَلم ئافرةتي ذير باةكردةوةي جاوان و ئاكااري باةرز خؤشةوي ا                     
                        ياوسةرةكةي بةدةستدي ب .

                                                           نووي بونااةوة : ثياااو ئةطااةر بي تاقااةت و ماناادوو خااةمبار بااوو ئااةوا    -  37
                                                                      ياوسةرةكةي لي وةي دوور نية لةبةر ئةوةي بةردةوام جال وباةرطي ناوي  و ق اةي     

                                              ي  ثياو يةموو ر ؤذي  ئافرةتةكة ناضار ناكاات كاة                                خؤو و زانياري نوي ي ثي دةبةخش
                                      َ                                يةموو ر ؤذي ك ر ووكةشاي ناوي  بكاتاةوة باةَلكو ر ؤه و يةسات و دةربر يناةكاني       
                                                                            ثي وي   بةنوي بوونةوةي بةردةوام يةية تاببي تة يؤي خةمر ةوي ن و يارماةتي دةري  

     ةم و                                                               ياوسةرةكةي ياوكاري بي ت لةضارةساةركردني كي شاةكاني ئاافرةتي ضااك خا     
                                                             ثةذارةي ياوسةرةكةي الدةبات ئافرةتي خراثي  خةمي بؤ زياد دةكات.

                                                               سةرنج ر اكي   : شتي ك كة وةسف ناكري  و جي طةي بايةخاة الي ثيااوان    -  38
                                                                  سةرنج ر اكي شانة سةرجنر اكي شاان ساياري كةساايةتي يةركةساي كة كاة ياةموو       

َ                     مواسااةفاتي ر ووخ ااار و ر ووحااي و كؤمةاَليااةتي و ر ؤشاانبريي تي ااد              ا كؤببي تااةوة                                   
                                                                   سةرجنر اكي شااان شااتي كة لااة تااةنها ساايفةتي  دياااري كااراودا خااؤي نابيني تااةوة   
                                                                       خؤشةوي   سيفةتي كة سةرجني ثياو ر ادةكي شي ت يةموو ثياوي ك كليلي كي يةياة  
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           َ                        َ                                 كة دةرطاي دَلي دةكاتةوة دةرطاي ئةو دَلةو خؤشةوي تية ئافرةتي  لاة ياةموو   
     َ                                     طاي دَلي ثياوةكةي ئةطةر لي هاتووي و زيرةكي                                 كةس بةتواناترة بؤ كؤكردنةوةي دةر

               خؤي خباتة طةر .

 
 
 
 
 

   
 
 

                       بؤضى ثياوان بي دةنطن ؟
                                                                  زؤري ك لاةئافرةتان ساكا ى كاةم دويياى وبي ادةنطى ياوساةرةكانيان دةكاةن و        
                                                                       نيطةرانى ئةوةن بؤضى ئةوان بؤماوةيةكى زؤر بي دةنطى لةمال  دادةنيشان ويايض   

                                                      ةم دياردةية شتي كى نامؤنياة، زؤر جاار دةرباارةى بي ادةنطى                     ق ةيةك ناكةن ، ئ
                                                                        ثياوان باساكراوة، بؤزيااتر ئاشانابونى ئافرةتامناان و ئاطاداركردناةوةيان لاةوةى       
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                                                            َ             نيطةران نةبن وبةو جؤر ةى دةيانةوي ت ثي ناسةو شيكار بؤ ئةو حاَلةتاة نةكاةن ،   
                 تى ثيااوان لاةكاتى                                                          تازياتر بي هيوايى نيطةرانى دايان نةطري ت، بةشاي ةيةكى طشا  

                                                   َ                       بوونى باري كى نائاسايى ، يان كي شةيةكدا بي دةنطى يةَلدةباذي رن ،باة م يةنادى     
   َ                                                      حاَلةتى تر يةية دووبارة ثةنا بؤ بي دةنطى دةبةن ، ئةواني :

  لةكاتى طة َلة بوونى ضةند ثرسياري ك و نةدؤزينةوةى وة مى طوجناو بؤيان                                                        َ          
.  
 ي ك دةكةنةوة.           َ                    كاتي ك بةقوَلى وجدى بري لةبارودؤخ              

 .كاتي ك دةيةوي ت ثي داوي تيةكانى ر ي ك خبات وخؤى بؤكاري ك ئادةبكات                                                                  

                        َ                                              خوشكى ئازيز، ثي وي ت بةدَلطرانى و بريكردنةوةى بى  بنةماو نادروسات ناكاات،   
                                                                     ر ي طةمةدة طومان و دل  تةنطى خؤشايةكانت ك  زةوت بكاات ، لةباةر ئةوةضاةند     

                              ؤ دوور بااوون لااةطريووطرفت لةطااةل                                    ئامؤذطارييااةك يةيااة ر ةضاااويان بكااة باا  
              ياوسةرةكةتدا:

                                                                         دواخ تنى طفتووطؤ لةبارةى ئةو بابةتانةى كةثي وي تى بةتةركيزو تي ر اماناةوة     *
      يةية.

                                                                   بةديهي نانى كةشاي كى يي مناناة كةيارماةتى كؤتااى يي ناانى خي رابادات باةو           *
            بي دةنطيية.
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                   ي اك لاةنزيكي وةيت ،                                                  واى لي  بكة يةست بةخؤشةوي تى ومتمانةت بكات ،كات   *
                       َ                             باطوي ى لةستاي  وثيايةَلدان بي ت وطلةى وطازندة مةكة.

                                              يةروةيا ئامؤذطاريت دةكةين بةدوور كةوتنةوة لة:
       ثي شكةشكردنى ضارةساةر باؤ كي شاةكانى و ر ي نيشااندان باةجؤري كى زؤر                                                               

                                 ئاشكرا، بؤ دةرخ تنى تواناى خؤت .

 ةنطى.                                        بةكةمزانني وتي كدانى كةشى بريكردنةوةو بي د      

 . ضاوةر ى  كردن بى  دوودَلى تا ئةو بي دةنطيية كؤتاى دي ت                                 َ                       

 . دةربر ينى يةستى بةزةيي بؤى                             

          ( بكاةرةوة                                                            خامنى بةر ي ز يادى خاتوو خةدجياةى دايكماان خي زاناى ثي غةمباةر )    
                                                                        كاتي ك ضةندين جار ثي غةمبةر بةتةنها بةجي ى دةيي شت و باؤ بريكدناةوة دةضاووة    

                                          َ    كاتةو ثاي   ثي غةمبةراياةتى باوو،الى زؤرباةى خاةَلكى                          ئةشكةوتى حةر ا ، ئةو
                                                                      َ    بةكاري كى بى  ئامانج وييض بيانوويةكيان بؤ ئةوة بةباو نةزانيوة ئاةو يةواَلاةو   
                                                         َ                   كةضةندين جار بآلو دةبووةوة كةثياوي ك ياوسةرةكةى بةجي دةيي َلي ت و لة ضيايةكدا 

                       ة تي طةيشتووةكةى طوي ى                                                      بةتةنها دةمي ني تةوة، زؤريان ال سةير بوو ، بة م ياوسةر
                                                                          بةم يةوال  و ثالرانة نةدةداو يةموو ئاماجني كى ببووة ئةوةى كةشوبارى حةواناةوة  
                                                               وحةوانةوةو بةخشاينى يارماةتى بؤياوساةرة خؤشةوي اتةكةى فةراياةم بكاات       
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                                                                           ،سةرةر اى يةموو ئةمانة لةو ساتانة خواردنى بؤ دةبرد ، يان كةسي كى بؤ زانيناى  
                                و دةنارد ئةطةر زؤر دوابكةوتاية!                  يةوال  وسةالمةتى ئة

َ                         َلتى زؤر جاوان وناياان باةدى                 َ                            دةتوانني لةويةَلوي  تةى خااتوو خةدجياة دوو خةسا   
                                                     ،كةيارمةتى داوة بؤ بةختةوةركردنى ياوسةرة بةسؤزةكةى :     بكةين
                                   متمانةيةكى بي  سنوور بةياوسةرةكةى.   :     يةكةم
                    يةكانى ياوسةرةكةى .                                              تي طةيشتني كى قوول  بؤ دةروون ثي داوي تية ر وح   :      دووةم 

                                             َ                             لةكؤتاييدا ر وو دةكةيناة ياوساةرانى باةر ي زو دةَلاي ن بي ادةنطيتان دةبي تاة ياؤى        
                                                                        نيطةرانى ياوسةرةكانتان جا ئةطةر سةركةوتووبيت بيشاريتةوة، يان دةريب ةيت، 
                                  َ                                   ثي وي تة لي اى تي بطاةيت و لاةو دوو دَلاى و نيطةرانياة ر زطاارى بكاةيت و ثاي          

                                                     شةيةك ،يان بارو دؤخي كت يةية، ثي وي ت بة تاةركيز كاردن                        ر ابطةيةنيت كةتؤ كي 
                                                                  دةكات و ناضاارى كاردووى يي منانةوباةبى  دنطاى باري لةضارةساةرى بكةيتاةوة،        

                                َ            بؤئةوةى ئةوي  يةست بةئارامى و دَلنيايى بكات.
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         َ                                  يشنت بةدل ى هاوسةرةكةت ر ةضاوى ئةم خاآلنة بكةةبؤ ط
                                                   رةوة دةطةر ي تةوة مال  ثي وي تة ئافرةت بة ر ووياةكي                      ئةو كاتةي ثياو لة دة - 1

َ                  خؤو و ثي كةنيناوييةوة دةرطاي لي  بكاتةوة و بة طةرمي سااَلو و ثي شاوازي لاي                                                           
                                                                        بكات يةروةك ضؤن ثي شوازي لة ميواني ك دةكات نواندني ئةم كارة دةبي تاة ياؤي   

                                                      ر ةواندنةوةي ئةو ماندووبوونةي كة لةدةرةوة تووشي بووة.

                                                           ي طةي حةوانةوة و ئارامكردنةوةي دةروونة ثاكو خااوي ب باة زؤري         مال  ج - 2
           طةر اناةوةي                                                                 ئةركي ئافرةتة جي  بة جي  كردني ئةم ئةركة وا لة ثياو دةكات حاةزي  

                                                                      بؤ الي ياوسةرةكةي و مال  و ثااك و خاوي نيةكاةي زيااتر بي ات ئاةو طةر اناةوةو       
                                                                  خؤشةوي تيةك ر ادةكي شي  كاة سةرضااوةي ئاةو ثااك و خاوي نيةياة كاة ئاةوي         

                ياوسةرةكةيةتي. 

                                                          بااؤ ئااةوةي بااةجواني بي يتااة بااةر ضاااوي ياوسااةرةكةت و سااةرجنر اكي     - 3
                   َ                 رةكةت وةربطاري لاة يةَلباذاردني ر ةناط و                                      دةربكةوي ئةوا ثي وي تة ر اي ياوساة 

                                                                           شي وازي جل و بةرط و دايي ناني ثرض ئةمةو بةو شي وةية نةبي ت كة تةنها باةر اي  
                                                                     ياوسةرةكة بي  و ر اي خؤت فةرامؤو بكةي . بة ئةجنام داني ئاةم كاارة ساةرجني    
                                                                 ياوسةرةكةت ر ادةكي شاي و دةياوروذي ب ضاونكة ياةموو ثياوي اك حاةز دةكاات        
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                                                               كةي بة جوانرتين شي وة ببيني ت بةم جؤرة دل  و ضااوي ياوساةرةكةت لاة           ياوسةرة
                                      ضوون بة الي ئافرةتي جواندا دةثاري زيت.

                                                          َ          ثةروةردةكردني مندال  : ئةركي دايك يان باوك نية بة تةنها بةَلكو ئةركي  - 4
                                                                            يةردووكيانة بؤية ثي وي تة ذن و مي رد بةرنامة ر ي ذي و ثةروةردةيةكي تةندروسات  

                                             َ           ةيان ثااةروةردة بكااةن جااا تااؤي ئااافرةتي  دايكي كااي دَل ااؤز بااة بااؤ      َ   منداَلةكاا
    َ                                                                   منداَلةكاني خؤت و ياوسةرةكةت ئةمة لة اليةك لة اليةكي ترةوة يةرطيز ر وو لة 
                              َ                                            ياوسةرةكةت وةرمةطي ر ة بؤ منداَلةكةت بة تايبةت لة كاتي داواكاري مندال  ياان  

                  َ                                بووني كي شةيةك بةَلكو يةميشة ثشتى ياوسةرةكةت بطرة.

                                                               بايةخ دان بة مندال  طرنطة بةمةرجي  لاة بايةخاداني ياوساةرةكةت كاةم      - 5
                                                      َ          نةكةيتةوة واتا نابي ات ياةموو ساؤز و خؤشةوي ا  خاؤت باؤ منداَلةكاةتيب  و        
                                     َ                            ياوسةرةكةت ثشت طوي  خبةي تؤ دايكي منداَلةكةتي نةك دايكاي ياوساةرةكةت   

             ان بة ياوساةر                                                          سؤز و خؤشةوي   دان بة مندال  جياوازة لة سؤز و خؤشةوي   د
                                                                             ثي وي تة لة يةكيان جيا بكةيتةوة و دايكانة لةطةل  ياوسةرةكةتدا ر ةفتار نةكةي.

                 َ                                                   بةكاريي ناني كؤمةَلي ك ووشة لة ذياني ر ؤذانةدا دةبي تة ياؤي زياادكردني    - 6
                                                                         ر ي ز و خؤشةوي   و وةفا لة ني وان ذن و مي ردا لةو وشاانةو ] خؤشام دةوي اي ،    
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َ                          بة ئةرك ناةبي ت ، سااَلو خؤشةوي اتم ، بةسةرضااو ،                              سوثاس ، ئازيزةكةم ، طةر                   
                             بةخي ربي يتةوة ، يتد......[.

                                  ئاماااجني كي طرنطااي ثي كااةوةناني ذياااني        جن ااي                  تي ركردنااي غااةريزةي  - 7
                                باشي دوو اليةنة يةياة ثاي   كارداري                             ، ئةمةو ثي وي   بة ئامادة            ياوسةري تية 

         جوتبوون.

                  كاركردنادا دووضااري                                       َ       بة يؤي ئةوةي كاة ثيااو لاة دةرةوةي ماَلاةوة لاة      - 8
                                                                       ماندبوون و كي شة و طرفت و شك ت دةبي  لةبةرامبةر ئةمةدا ثي وي اتة ئاافرةت   
   َ                                                                ر ؤَلااي دةروونناسااي ك بطي ر ي اات لااة ئارامكردنااةوةي دةروونااي ياوسااةرةكةي و    
                                                                    طةر انةوةي ئومي د بؤ ذيان بةمةو ثياو يةست دةكاات ياوساةرةكةي سةرضااوةي    

                                        ووشبووني ياوسةرةكةت بة كي شةيةك ياوخاةمي                                طةر انةوةي شادية بؤي لة كاتي ت
                                                                          و ياو ئاينطي خؤتي بؤ دةربرب ي و بة دواي ر ي طة ضارةي كي شاةكةيدا بطاةر ي  باؤ    
                                                                      ئةوةي بؤ ياوسةرةكةت دةربكةوي  كة لة كاتي ناخؤشيشدا تؤ يةر خؤشاتدةوي  و  

              ثشتطريي دةكةي.

   كي                            َ                           باري دارايي ياوسةرةكةت و ماَلةكةت لاة كااتي كار يب شات و ماة      - 9
                                      َ                            خؤت و لة كاتي كر يب شت و مةكي خؤت و ماَلةوةدا لةبةر ضااو بطارة ضاونكة    
                                               َ              ر ي زطاارتن لااة بةريااةمي كاااري ياوسااةرةكةت سااةثاندني دَل ااؤزي تؤيااة بااؤ    
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                                                                     ياوسةرةكةت و ماندووبوونةكةي ئةو كاتةي كة ياوسةرةكةت دةبايب  تاؤ ر ي ازي    
             ة ياوساةرةكةت                                َ                      ماندووبوونةكةي دةطري يةست بة دَل ؤزي تؤ دةكاات ئاةو كاتا   
                                                           زياتر لةسةر كاركردن سوور دةبي  و يةست بة ماندووبوون ناكات.

                                                       ر ي زطرتن لةكاةس و كااري ياوساةرةكةت باة جاؤري  كاة خاؤت وةكاو          -  11
                                                                   كةسي كي ني او ئاةو خي زاناةي زؤر كي شاةي ني اوان باووك و خةساوو يؤكارةكاةي         

َ       اَلم طاةر                                                               يةستكردني خةسووة بة زةوتكردني كور ةكةي لة اليةن بووكةكةياةوة باة  
                                                                    ئافرةت ثاو شووكردني نةبووة ياؤي ثنار اني ثةيوةنادي ني اوان ياوساةرةكةي و      
                                                            َ            دايكةكةي ئةوة وي ر اي ئةوةي كي شةي بووك و خةساوو ر ووناادات باةَلكو دةبي تاة     
                                                                     يؤي بةدةستهي ناني ر ي ز و خؤشةوي   ياوسةرةكةي و دايكي و كةساني تري .

                         كةي يةندي كزار لةترسي لاة                                     بةيؤي زؤري خؤشةوي   ثياو بؤ ياوسةرة -  11
                                                       َ             دةستداني ياوسةرةكةي تووشاي غريةكاردن دةبي تاةوة لي ارةدا ر ؤَلاي ئاافرةت لاة        
                                                                   ضارةسةركردني ئةو طرفتاة دةروونياة بةدةردةكاةوي  ئاةوي  باةوةي تاماوةياةك       
           َ               َ                                            بةطوي رةي دَلي مي ردةكةي يةَلس و كةوت كات تاوةكو لةر ي طاةي طفتوطاؤ وة باؤ    

                                          ةوة كااة تاةنها ئاةوي خااؤو دةوي  و ئاةوي  يااةموو                          ياوساةرةكةي ر وون دةكاتا  
            َ         كةسي كة لةدَلي ئةودا.
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                  َ                                            ئافرةت ر ووناكي ماَلة و سةرضاوةي بةختياريية بؤ خاؤي و ياوساةري و    -  12
                                                            َ          َ   سةراثا خي زانةكةي ثي وي تة لةسةرت ئةو كاتةي ياوسةرةكةت لة ماَلةوةية يةوَلي 

                ساكردني خؤشةوي ا         َ                                  َ             خؤشااَلكردني بدةي لة ر ي طةي دواندن و طاَلتة كردن و با
                                                                            ني وانتان و بةرنامة ر ي ذي بؤ داياتوو ناةك زؤرباةي كاتاةكاني ثي كاةوةبوونتان باة      
             َ                                                              داواكاري و بؤَلةبؤل  و شةر  و ئاذاوة بةرنة سةر ضونكة دةبي تاة ياؤي وةر ساكردني    

                                                                   مي رد لة مال  كة ئةمةو دةبي تة يؤي كةمبوونةوةي خؤشةوي   ني وانتان.

                                  َ          يةكي باشي يةية لة ثةيربدن بة شتة ئاَلؤزةكاان و                     مي شكي ئافرةت توانا -  13
                                                                             بةيي زكردني ثةيوةندي يةر بةم يؤيةشةوة ئافرةت دةتواني ت سةرجةم ئةو ر ي طايانة 
                                                                   بدؤزي تةوة كة دةبنة يؤي خؤشةوي ت كردني الي ياوساةرةكةي ياةر ئافرةتيشاة    

َ                                  بةزؤري دةتواني  ثةيوةنادي كؤمةاَلياةتي و خزماياةتي و دراوساي يةتي ...           . يتاد                               
                                                                 دابهي ب  ياةر بؤياة باة طةرخ اتب تواناكااني مي شاك باة دواي فاكتاةرةكاني         

                                                                        سةركةوتندا خؤي لة خؤيدا بة دةستهي ناني سةركةوتنة لة ذياني ياوسةري تيدا.

                                              َ                  لة كاتي نةخؤشكةوتب ياوسةرةكةتدا تؤ دةتواني ر ؤَلي ثزيشك بطي ر يت  -  14
               زمةتكردنيةوة.                                               لة ضاكبوونةوةي ئةوي  لة ر ي طةي يارمةتيدان وخ

                                                                 يةول  بدة لة زؤربةي كارة ياوبةشةكاندا ر اي ياوسةرةكةت وةربطري باؤ   -  15
                                    َ                             ئةوةي ئةو كارةي كة ئةجنامي دةدةن باة دَلاي ياةموو الياةكتان بي ات ياةر لاة        
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                           َ                                                 سادةترين كارةوة تادةطاتة ئاَلؤزترينيان بؤ منوونة ] ضي شت لي نان ، كر يب كاةل و  
                                  ، دةرضاوون باؤ شاوي ب طةشات و طاوزار و                                  ثةلي مال  ، ثؤشايب جال و باةرط    
                                     ميوانداري و بازار  و ......... يتد[.

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 ةختةوةرزاني ب              دروستكردني خي  ةت لةي ئافر   َرؤل 
                         َ                                           ئافرةت و ثياو ثي كةوة ر ؤَلي كاي ساةرةكي دةبيانن باؤ باةديهي ناني خي زاناي       

                اني كي ئاساودة و             َ                      َ                           بةختةوةر بةَلام لي رةدا باس لة ر ؤَلي ئافرةت باؤ باةديهي ناني ذيا   
                                                                          سةرفراز و خؤشبةخت دةكةين:  ثياوان جي بةجي كردني ييوا و ئارةزووةكانياان زؤر  
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                                             َ                            ئاسانة بة مةرجي ك بة زيرةكي  و لي زانانة مامةَلاة بكاةيت بةر ةخ ااندني باار و     
                                                                             دؤخي كي طوجناو و بايةخدان بة داواكارييةكاني و ر ي زطرتن و وةفاداريي بةرامبةري 

                                                      ياوسةرةكةت كةمةنكي   دةكةيت و دةبيتة طةورةترين يؤكااري               َ  بةم كارةت دَلي
                        َ                                                خؤشبةخ  بؤ خي زانةكةت بةَلام ئةطةر كارةكة بة ثي ناةوانةوة باوو ئاةوا ثيااوان     
                     َ                                                   يةست بة نار ةحةتي و دَلطرانيةكي زؤر دةكةن لة كاتي كدا ثياو دووضااري ياةموو   

                         دا لةطةل  ئةوةشادا كاتي اك                                                         نار ةحةتي و ناخؤشيةك دةبي ت لةثي ناو بذي وي خي زانةكةي
                                                                              دةطةر ي تةوة ييض نرخي ك بؤ بووني خؤي و ئارةزووةكاني دانانري ت بي طومان تاوور ة  
           َ                                                    دةبي اات و يةَل ااوكةوت و خؤشةوي اا  ئااةو بةرامبااةرت دةطؤر ي اات ! حااةز بااة 
                                                                                طةر انةوة بؤ شوي ني ك ناكات كة تيايدا بي  نرخ سةير بكري ت! دةكري ت بة يةكةوة لة 

                                   د بينةوة                                   منونة ور
                                                                   وتراوة ثياوان وةك ئةساث وان ،ئةساثي ك كاة لاة بةيانياةوة كاار دةكاات و           
                                                                        ماندوو دةبي ت كاتي ك ئيوارة دةطةر ي تةوة خاوةنةكاةي باي  يايض خزماةت و طاوي       
                                                                                ثي داني ك بيكاتة ذوورةكةيةوة يان بة بي  تاوان ئازاري بدات طوماني تي دا نيية ئةو 

                                                                      ت بة يةموو شي وةيةك يةول  دةدات خاوةنةكةي لةسةر ثش  فر داتة خوارةوة !  كا
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                                           َ                          بةيةمان شي وة كاتي اك ثيااوان دةطةر ي ناةوة ماَلاةوة دواي ر ؤذي كاي ثار  لاة        
                                                                           ماندووبون و ييالكي ئةطةر بي  نرخ تةماشايان بكر ي ت و طوي  باة ئارةزووةكانياان   

                         لةطةل  خي زانةكانياندا !                       َ                 نةدري ت بي طومان مامةَلةيان خراث دةبي ت
              َ                                                            ثياوان وةكو ئةَل,ةيةك وان لة دةس  خي زانةكانياندا بؤية كاتي ك دةطةر ي ناةوة  
                                        َ                                  حةز دةكةن خي زانةكانيان لي و بةخةندة و دَل ؤو و بي كاةموكور ي بان ر ةزامةنادي    

                                                                   خؤيان دةربرب ن بةردةوام سوثاس طوزاري خوا و ثاشان ياوسةرةكانيان  بن.
                 اوان حةز دةكةن :           بة كورتي ثي

                                                                  . خي زانااةكانيان خؤشاايان بااوي ن و ر ي زيااان لي بطرن،بةشااي وازي كي جااوان     ١
     َ          َ          مامةَلةيان لةطةَلدا بكةن .

                                                               .ثياوان حةز دةكةن طرنط و بة باياةخ بان لاة الي خي زاناةكانيان ضاونكة       ٢
                           َ                                                   ثياوان خؤيان بةطةورةترين دَل ؤزي خي زانةكانيان دةزانن و ثاري زطاريان لي دةكةن.

                                                                      .ثياوان حةز دةكةن كاتي ك ئي وارة دةطةر ي نةوة ماال  باة جاوانرتين شاي وة و      ٣
                                   شريينرتين طوفتار ثي شوازيان ليبكريت.

                                                                       . ثياوان حةز دةكةن كاتي ك ئي وارة دةطةر ي نةوة مال  باة جاوانرتين شاي وة و     ٤
                                      شريينرتين طوفتار ثي شوازييان لي بكري ت.
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                                     زانانة نامي ني ت كة  يةموو ق ةكانيان                                 .ثياوان ئارةزوويان لةو جؤرة خي  ٥        
                                                                            تةنها داواكاريية و وادةزانن، تاكة ئةركي ثياو كر يب شتومةك و ثي داوي تيةكاني 

      َ                                                   ناوماَلة .                                                   
                                            َ                            . ثياوان حةز دةكةن خي زانةكانيان ر ي ز لة يةَلبذاردنةكانيان بطرن،باؤ منوناة    ٦

    َ                                                            ةرقاَليي خوي ندنةوة ياخود تةماشاكردني بةرنامةيةكي تةلاةفزوي ب ياان           كاتي ك س
                                                                             يةر شتي كي ترن،حةزدةكةن خي زانةكانيان داواكارييةكانيان دواخبةن بؤ كاتي كي تر.

                                                                 .ثياوان ئةو خي زانانةيان خؤشدةوي ت كة لة كااتي طوجنااودا باة شاريينرتين      ٧
                                   ثي شكةو دةكةن لةو كاتةدا بي  سي  و                                           طوفتار  و جوانرتين شي واز داواكارييةكانيان 

       َ                 دوو دةَلي ن : بة ضاوان !
                                                   َ                . ثياوان حةزدةكةن لةبةجي هي ناني كاروبارةكااني ناوماَلادا خؤياان خااوةن      ٨

     َ                                 دةسةَلات بن و ثرس و ر ايان ثي  بكري ت.
 

                                                          َ       يةروةيا دكتؤر ] جؤن جةرايي[ يي ماي كردووة بة يةندي ك لاة يةَلوي  ات       
                                                 بؤ زياتر نزيك بوونةوة لة ياوسةرةكةي ثيادةى بكات.                     كة ئافرةت دةتواني ت

  َ                                                             يةَلةيةكي ئةجنامدا ييض ئامؤذطاريةكي ثي شكةو ناةكرد وة ثي اي ناةوت :     - 1
                ئةي ثي م نةوتي.
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                                                              ييواي نةما لة جي  بة جاي  كردناي كاة بةتاةمابوو باة دةسا  بهاي ب  وة         - 2
                سةرزةنش  نةكرد.

                    بكات ئافرةتةكاة ووتاي                                                لة بريي ضوو ئةو شتةي داوات كردبوو بؤت ئامادة - 3
                                                                خراث نية بة يارمةتيت بةياني ئامادةي بكة ئةمة قاةدةري خواياة ئاةوةي    

               بيةوي  دةيكات.

                                                               ئةطةر بريندارت كرد بةبي  مةبةسات وة يؤكااري بريندارةكاةي تي طةيشات      - 4
                                                                  داواي لي بووردني دةكات وة خؤشةوي   ثي  دةبةخشي ت كة ثي وي اتي   وة  

     ي ت.                        بةضاكرتين شي واز خؤشي دةو

َ                                 داواي يارمةتيت لة مي ردةكةت كرد بةاَلم بةرثةرضي دايةوة لةباةر يةنادي ك    - 5                                   
                                                             كاري تايبةتي تؤ بةرامبةري مةوةساتة لةساةر ياةموو شاتي كي طاةورة و      

       بنووك.

                           َ                                     ئةطةر داواي ثؤزشي كرد لة يةَلةيةك ثؤزشةكةي قبول  بكة بة خؤشةوي ا    - 6
             و لي بووردن.

                                بووةوة وة يةندي ك خزمةتي بناووكي                          َ          كاتي ك ثاو شةر كردن لةطةَليدا ئاشت  - 7
                                                                ثي شكةو دةكات خزمةتةكة قبول  بكة و ر ي زي بطرة و خؤت سووك مةكة.
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                                                   َ               بةختةوةري خؤت دةردةخات بة طةر انةوةي ثياوةكةي بؤ ماَلةوةي باة كاةم و    - 8
                         َ                     كورتي يان كي شةكاني لةطةَليدا دةست ثي  ناكات .

                      نيان بة باي  طلاةيي ياان                                                  يي ما بكة بة يةست و يؤشي بة ر ي طايةكي نةرم و  - 9
                                بةرثةرضدانةوة يان نائومي دبوون.

                                                َ                   نار ةزاى خؤى بةيي منى دةر دةبر ى  بةبى  ثرتاةو بؤَلاةو ساوركؤنة كاردن و      -  11
                                              ر ةتكردنةوة و بى  نائومي د بوون لةمي ردةكةى. 

              َ                                                            لة كؤتاييدا دةَلي م ثياوان حةز دةكةن كة الي خي زانةكانيان لةيةموو شا   طارنطرت   
                        ثةر ي طرنطي ثي دان بن!!              ئةوان شايةني            بن و تةنها

 
 
 

   
 

                                            نهي نيةك لة نهي نيةكاني بةختةوةري هاوسةرطريي
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َ           بةختةوةري ياوسةرطريي لة ماَلي ك باردةكات كاتي ك تي كةالوي ياةبي ت                                           َ                         
                     َ                                               لة تي طةيشتندا يان يةَلةكردن لاة بريوبااوةر  ياان زؤر جاار كاتي اك ثياوةكاة       

                                                ةوةري ياوسةري لة كوي داية و وة ضؤن بةدةست دي ت؟             نازاني ت بةخت

                                     ئايا ث ثؤر ية لة ئامادةكردني خواردن؟

            يان جوانية؟

       َ       يامنداَلبوونة؟

               يان ش  ديكةية؟

                                                                       ئةمة منوونةيةكة بؤ ئافرةتي كي بةختةوةر كاة ذيااني كي دري اذي بردؤتاة ساةر لاة       
                    اري ر ووداوي زؤر لاة    َ                                                     ماَلي ك كةوا بةختةوةري و سةركةوتن تي يدا ثااري زراوة ساةرب  

                                                                            ر ةشةبا و بوومةلةرزة لةطةل  ئةوةو توانيوياةتي زال  بي ات بةساةريا و ثاري زطااري     
   َ                             ماَلةكةي بكات لة يةموو خراثةيةك.

                                                                   كاتي ك ثرسيار لاة ئاافرةتي  كارا: ووتاي باة دةسات يي ناان لةساةر بةختاةوةري          
             ات بة بةشاي ك                                                    َ       ياوسةرطريي بةدةس  ئافرةتة ضونكة ئافرةت دةتواني ت ماَلةكة بك

                                                لة بةيةشت وة دةتواني  بيكات بة بةشي ك لة دؤزةخ.
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  َ                                     َ                          نةَلي ي : ساامان ضاونكة زؤر لاة ئافرةتاة دةوَلةمةنادةكان يةناساة سااردن و        
                                            َ                                 مي ردةكانيان لة اليان ر ايان كردوون وة نةمنداَلي  طةلي ك ئافرةتان كور  و كنايان  

َ      خؤشيان ناوي ن ياان تاةالقيان                                                    يةية لةطةل  ئةوةو مي ردةكانيان ر ي وايان دةكةن و                      
       دةدةن.

                                                                         وة زؤري  يةن ث ثؤر ن لة ضي شت لي نان يةكي ك لةوانة بةدري ذايي ر ؤذ ضي شات  
َ             َ                       ئامادة دةكات لةطةل  ئةوةو ساكاالي خراثاي مامةَلاةي مي ردةكاةي دةكاات وة                                    

                         كةمي  ر ي زي لي دةطري ت.

           رفات لةطاةل                                                           ئةي نهي نيةكة ضية؟ ضي دةكةيت لة كااتي ر ووداناي كي شاة و ط   
           مي ردةكةت؟

                                                                       ئافرةتةكة وتي : كاتي ك ثياوةكةم تاور ة دةبي ات ئااذاوة دةني تاةوة دةماارطرذ      
                                                                            دةبي ت من ثةنادةبةمة بةر بي  دةنطيةكي تةواو بة يةموو ر ي زي ك تكيااة بي ادةنط   
       َ                                  َ                                   بة لةطةَليدا نةكةي لة ئاور دانةوةيدا بة طاَلتةجار ييةوة بتبيب  ئةطةر باة ضااوي    

      بي ت.

                              ؤضي لة ذوورةكة ناضيتة دةرةوة؟ ب-
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                                                                        ووتي : نةكةي ضونكة وا طومان دةبات تؤ لةبةري ر ادةكةيت ناتةوي  طوي ت لي          
                                                                           بي  ثي وي تة بي دةنط بيت يةرضي ووت وابكة تاوةكو يي من دةبي تةوة ثاشان ثي اي  
  َ                                                                      دةَلي م ئايا كؤتايي ثي  يات؟ ثاشان دةردةضم ضونكة ئةو مانادوو باووة ثي وي ا     

                                                                       ةثشوودان يةية ثاو ئاخاوتن و ياواركردن  وة لةذوورةكة دةضمة دةرةوة ئاي  و   ب
                                َ                                              كارةكاني ناومال  و كاروباري منداَلةكامن تةواو دةكةم ئةمي  بة تةنيا دةمي ني تةوة 

                                                              ، ضونكة شةكةت و ماندوو بووة لةسةر ئةو شةر ةي كةوا بةرثاي كرد.

         َ                   كردن لةطةَليادا باؤ مااوةي ضاةند                                                ضي دةكةيت ئايا ثةنادةبيتة بةرشي وازي ق ة نة
                      ر ؤذي ك يان يةفتةيةك؟

                                                                       نةخي ر نةكةيت ضونكة ئةو نةريتة خراثة ضةكي كي دوور ووة كاتي ك دوو يةفتاة          
                                                                    ق ة لةطةل  ثياوةكةت ناكةيت ئاةوة لةساةرةتادا لةساةري قاورس دةبي ات ياةول        

َ        دةدات ق ةت لةطةَلدا بكات يان لي ت نزيك بكةوي تةوة بةاَلم ثااو ضا               ةند ر ؤذي اك                 َ                                    
                                                                     ر ادي ت لةسةري ضونكة ئةطةر يةك يةفتة ق ةت لةطاةل  ناةكرد ئاةو دوو يةفتاة     
                                                                      ق ةت لةطةأل ناكات ثي وي تة لةسةرت بطةر ي يتةوة الي ضونكة تؤ ئاةو يةواياةي   
  َ                                                               يةَلي دةمذيت وة ئاةو ئااوةي كاة دةتواتاةوة دةسات باةرداري نابي ات بباة باة          

  د                                    يةوايةكي نةرم نةكةي ببيتة بايةكي تون
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                        كةواتة ثاشان ضي دةكةيت؟-

                                                                  ثاو دوو كاتذمي ر يان زياتر ثةرداخي ك شاةربةت ياان فنزاني اك قااوةي باؤ                
                                                فةرموو بي ؤرةوة ضونكة ئةو ثي وي ا  ثي ياةتي وة باة      –                   َ     دادةني م وة ثي ي دةَلي م 

                               شي وةيةكي ئاسايي تةواوي دةكةم.

      وويت؟                                                  وة سوور دةبي ت لةسةر ثرسيار كردمن : ئايا تؤ تور ة ب

  َ                                                                           دةَلي م : نةخي ر سةبارةت بة ق ة ر ةقةكاني داواي لي بوردن دةكات و طوي  لة ق ةي 
                  جوان ر ادةطري ت .

                                                ئايا باوةر  بة لي بووردن و ق ة خؤشةكاني دةكةيت؟-

   َ                                                             بةَلي  ضونكة من باوةر  بة خؤم دةكةم و يةست بة كةم و كور ي ناكةم.

   ت؟                َ                      ضؤن خؤشةوي   و دَلي ثياوةكةت بةند دةكةي

              َ                   َ                         زؤر ئااافرةت يةوَلاادةدةن دةساات بةسااةر دَلااي ثياوةكانيااان دابطاارن بااة                  
                                                                       َ   ر ي طاكاني باو يان بة شي وازةكاني بي  سوود بنكةيةكي باو و شاي وازي كي يةَلاة   
                                                َ                     ييض ضريؤكي كي ر استةقينة نية نيشاانةبكات باؤ ئاةو يةَلوي  اتة كاة وا زؤر لاة       

                            ئافرةتان دووبارةي دةكةنةوة 
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                                                               ة شوي نة فؤلكلؤرييةكان و طوندةكان لة طونادي ك ئافرةتي اك ياتاة الي               بةتايبةتي ل
                                                                          زانايةك ئافرةتةكة ئةوي بة جادووطةر دادةنا داواي لي  كرد كااري كي جاادووي باؤ    
                                                            بكااات يةرضااةندة مي ردةكةشااي زؤري خااؤو دةوي اات خؤشةوي ااتيةك كااة ياايض 

                   بوو لةو بوارةدا باة                                                             ئافرةتي ك ئةوةندة خؤو نةوي رتاوة لةبةر ئةوةي زانا و شارةزا
                                                                         ئافرةتةكةي ووت : تؤ داواي شتي ك دةكةيت كة ئةوة سانا نية داواي شاتي كي زؤر  

               طةورةت كردووة.

                                                    زاناكة ووتي : ئايا تؤ ئامادةي خةرجي ئةو كارة بدةيت؟

                    َ    ئافرةتةكة ووتي : بةَلي 

                                                                       ثي ي ووت : ئةم كارة تةواو نابي ت مةطةر موويةك لة ملي شي ر ئامادةبكةيت 

                    وتي : شاااااااي ر ؟ و

          َ          ووتي : بةَلاااااي  .

                                                  َ                  َ         ئافرةتةكة ووتي : جا ضؤن دةتوامن ئةمة بكةم شي ر ئاذةَلي كي در ندةية و دَلنيا نايم  
                                                               لة كوشتنم ؟ ئايا ر ي طايةكي ديكةي ئاسانرت يان زياتر ئاساي  نية؟
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َ      َلي كي                                                                        زاناكة ووتي : ناكري ت تةنها بةم ر ي طاية نةبي ت ئافرةتةكاة ر ؤشات لاة خاةيا    
                                                                 توندا بوو بريي دةكردةوة لة ضؤني   بةدةست يي ناني مووة داواكراوةكة

                                َ                                            ر اوي ذي بة كةسي ك كرد كة لي ي دَلنيا بوو ثي ي ووت : شي ر ثاةالمار ناادات تاةنها    
                                                         َ         مةطةر برسي بي ت وة ثي وي تة تي ري بكةيت تاوةكو لةشةر ي دَلنيا بيت.

                                   تاني كي نزيك دةساتيكرد باة فر ي اداني                                         ئامؤذطاريةكةي وةرطرت و ر ؤيشت بؤ دارس
                                                                      ثارضة طؤشت بؤ شي رةكة دوور دةكةوتاةوة باةردةوام باوو لاة فر ي اداني طؤشات و       

                  شي ري  يؤطري بوو.

                                                                           لة يةموو جاري ك تؤزي ك لة شي رةكة نزيك دةكةوتةوة تاواي لي هات شي رة لة ثش  
                 بةسةري شي رةكةدا   َ                                                     ثاَلي دةداوة وة طوماني لةوةدا نةبوو كة خؤشي دةوي ت دةس  

َ                    دةس  لةملي كرد بةاَلم شي رةكة لةو ضاي ذ                                     دادةيي نا وة دةس  لةثرضي وةردةدا و                   
                             َ                                          وةرطرتن و يي وربوونةوة يةدا دَلطران نةبوو ئةطاةر ئافرةتةكاة مووياةك لاة ملاي      

                         شي رةكة ببات بة يي واشي.

                                                                 كاتي ك موويةكي شي رةكةي دةست كاةوت و ثةلاةي كارد باؤالي زاناكاة كاة واي       
                                                                       دانابوو جادووطةرة و مووةكةي دايي  و خؤشي دةرووني ثر كردبوو كاة ئاةو دةسات    

               َ                       دةطري  بةسةر دَلي مي ردةكةي تايةتاية .



 

 

 72 ba8.org 

 ..........................................................كي سةركةوتوو                  دةبيت بة هاوسةري ؤن ض

                                                                     كاتي ك زاناكة مووةكةي بيب لي ي ثرسي : ضيت كرد تاكو بتوانيات ئاةم ماووةت    
            دةست كةوي ؟

       َ   ة ناو دَلي                                                               ثيالني كةوي كردني شي رةكةي بؤ باسكرد كورتي كردةوة لة زانيب ضوون
                                                                          شي رةكة يةكةجمار ثاشان بةردةوام بوو وة ئارامي طرت لةسةر ئةمة تاوةكو طةيشتة 

                       لي كردنةوةي بةريةمةكة.

                                                                             يةروةيا زاناكة ثي ي ووت : ئةي ياوار مي ردةكةت زياتر در ندةتر نية لة شي ر ضيت 
  ت                                                          َ            لةطةل  شي رةكة كرد ئاواو لةطةل  مي ردةكةت بكة دةيكةيتة موَلكي خؤت زانيا 

                 َ                                          ضؤن دةضيتة ناو دَلي برسيةتي شي ر تي رى بكة كاري لي  دةكةيت.

                                       َ                                   ئةم باسة تةنها لةسةر ذن جي طري نابي ت بةَلكو لةوانةية لةساةر ثيااوي  دةتاواني     
                       َ                                              كاريطةري يةبي ت لةسةر دَلي خي زاني خاؤي بةطاةر ان باةدواي اليةناةكاني كاةوا      

                                         خؤشي دةوي ت وة ئةو شي وازانةي كة ضاكرتن .

 

              َ        بؤضونة ناو دل ى ثياوان                   ي طا ثراكتيكييةكان  ر 
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       ئةو شتةي  كة بةر اس  ثياوان  لاة ياوساةرةكانيان ئاةوي ت ,ئةوةياة كاة                                                                
   َ                   َ                                 َ              قبوَليان بكةن ولي يان دَلنيا بن .لةبةر ئةوة ئي وةو ئةم خاَلاةي ذياان لاةبري    

       مةكةن.
      كاتي ك كة ياوسةرةكة تان يةلةيةكي كرد , ثي اي ناةلي ن ئاةيا ومت لاةبري                                                                 

                                                      ت ومر كاتي خؤتان لة بري كردنةوة لةش  باشدا بةسةر بةرن.  مش

 .يةرطيز لةالى منداَلة كانتاندا ر ةخنة لة ياوسةرةكةتان نةطرن                                         َ                 

   ئاطاداربن كاتي ك كةدَلنيان  ياوسةرة كاتان  نايةوي ت داواكارى  ية كاةتان                                                  َ                    
                             جي بةجى  بكات,تكاى ك  مةكةن.

 ازادى وةَلامى  نةرى  بدةنةوة ,ئةو                                        ئةطةر ثياوان لةوة تي بطةن كةئةتوانن بةئ                         َ        
َ                 كاتة موشتاقى  وةالمى  ئةرى   ئةبن.                  

     ثةيوةندى ياوسةريةتى  وةكو باخي كة . ئةطاةر ئةتاناةوي ت  باةر ازاوةيى و                                                                    
     يةكى       ودي ري  ضاا   ،              َ                                                  سةوزى بيهي َلنةوة ,ثي وي تة بةشي وةيةكى ري ك و ثي ك ئاوى  بادةن 

        ثي وي اة    ،                     وةزي كدا ثي ى بطاةن        لةيةر      يةوا  و                     لةبةر ضاو طرتنى ئاو                باشى بكةن. بة
        يةر بةم    ،                                   َ      وةطيا زيانبةخشةكانيشى  لةبنةوة يةَلكي شن  ،                          تؤوى تازةى تي دا بني نن

                     ئةبى  وةرزكانى بزانن                                            وو يي شتنةوةى خؤشةوي تى ني وان ذن و مي رد              ي وةية بؤ زيند ش
              بةباشى بناسن.                                  ييانةى كة ئةوى ثى  ثةروةردة دةكةن                  و ئةو تايبةت مةند
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      يةرطيز  بةيؤى  نةبوونى ميهرةباانى ياوساةرةكةتان  و لي ار ازى  ناةبوني                                                                  
                                                                   يةوة, زيان بةكةساايةتى نةطةياةنن و رق و كيناة نةخةناة جي طااى خؤشةوي اتى       

        ئةوةوة.

 دةر بر ينى موحيبةتى ياوساةران     و                    ضوار ضي وةى ذيانة,                   ر ي ز و خؤشةوي تى                             
َ                       َلاى ياةردوالدا بةئةماناةت                                                  بؤ يةكرتى سةر مايةيةكى  طةورةية كة لةطةجنيناةى د 

   لاة             خؤشةوي اتى                                                              دائةنري ت ,تا لة ر ؤذ و  كاتى ثي وي تدا ساودى ك   وةر بطارن .  
                               كات و شوي نى طوجناودا دةربرب ن .

     داوا لااة ياوسااةرةكةتان مةكااةن كةثةيوةناادى لةطااةل   خزمااة كانياادا                                                          
     ةبن.                                                 طرى بةردةوامبونى ثةيوةندى ية تةندروستةكانى  ئةو م   ي                 بثنر ي ني ت, ر 

         لةو ثةر ى ثلاةى ر ي از و طةورةييادا خزماةتى كةساوكارى  ياوساةرةكةتان                                                                
      بكةن.

     مافى يةَلة كردن بة ياوسةرة كةتان بدةن .ضونكة ئاةوي  ماافى ئاةوةى                                                      َ       
         َ                   َ                                           يةية كةيةَلةبكات و ثاشان بةيةَلةكةى خؤى بزاني ات. لةباةر ئاةوة بي هاودة وزةى     

      ةدةن.                                              خؤتان  لة شتي كدا كةناتوانن بيطؤر ن بة يةدةر ن
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   زوو داوةرى مةكةن. بةناو نيشانى ثياوي كى وردو ميهرةبان ياوساةرةكةتان                                                                   
 َ         َ                  الترين وكامَلرتين تواناو يي زى  ا                                             قبول  بكةن, يارمةتى طةشةى يةكرت تا طةيشي  بة ب

            خؤتان بدةن.

  ى داياك و بااوكيى دا ,ياةرطيز ر ي طارى ك       ت                        ئةطةر ياوسةرةكةتان يارماة                                      
                                           ةو مافةيان يةياة كةلاة يارمةتياة داراياة كاانى                                  مةكةن. ضونكة دايكو باوكي  ئ

                          كور ة كةيان بةيرةمةند بنب.

 .ثشت بة ياوسةرة كةتان ببةسي و مةتةنة ذي ر كؤنرتؤَلى سةير و سةمةرة                 َ                                               

  ثياوان  بة زؤرى خةمةكانيان  ئةشارنةوة و تور ةيى يان دةرئةخةن . ضاوتان                                                                      
                           و لةئاستى تور ةيى ية دياارة                                                  لةئاستى خةمة شاراوةكانى ياوسةرةكةتاندا بكةنةوة  

              كانيدا داخبةن.

    ييض كات  لةبارةى كي شة ثي شهاتوة كانى ياوسةرةكةتانةوة باساو خاواس                                                                
                                                                       مةكةن ,ر ي طةى بدةن تابؤ ضارةسةرى  كي شاة كاانى  خاؤيى يةساتى ياور ي ياةتى       

                                 لةبةرانبةر ئي وة دا  ثةيدا بكات.

  ان , كي شاة كاانى ر ؤذى                                                 ر ي طةمةدةن ئةو كاتانةى  لةطةل  ياوسةرة كةتاناد                      
                                ر ابردو ذيانى ئي وة تال   بكةن.
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      يةك  زةردة خةنةى  سادة بؤ ياسةرة كةتان ,كاريطةر تارة لاة طرانرتيناى                                                                 
                            انرتين روخ ارتاندا ئارامياةكي   و ج                                               ديارية كان . كاتي ك   ثي  ئةكةنن , لةبةرامبةر

                        تايبةتي  بةئي وة دةطات.

 ةكةتاندان,كي شةكاني ر ؤزي ر اباردوو                                     ر ي طةمةدة ئةو كاتةي كةلةطةل ياوسةر                                   
                      زياني ئي وة تال بكةن.

     لةكاتي تور ةيدا ييض مةَلي ن,ماوةيةك بريبكةرةوة و ثاشاان بةشاي وةية كاي                                            َ                      
               طوجناو ق ة بكة.

     ثيا وان حةزيان لةو ذنانة نية كةبةردةوام  دادو ياوار ئةكاةن .ئاةوان ئاةو                                                                     
                            طاؤبن و لاة توانايانادابي ت باة                                                  ذنانةيان  بة الوة  ثةسةندة  كةئةيلى ق ةو طفتاو  
                                                ر ي طايةكى مةنتي,ى كي شة كانيان ضارة سةر بكةن .

    تةمااةَلى , كةمتةرخااةمى و يي واشااى لااةكاردا , دوذمني كااى ثلةيااةكى                                                       َ    
                                               عيش,ن لةذياندا .لةم سى  خوة دورة ثةري زى بكةن.

   ياور ي يااةكى باشاانب بااؤ ياوسااةرةكةتان . ياور ي يااةكى باااو ,تااةواوتر و                                                              
                  ة لةذني كى  باو .         خؤشةوي ترت

      رن و باةدواى كةساي كدا                                      َ            ثياوان زؤر لة باى   وةفاايى و باى  باةَلي نى  بي ازا                      
  .                              توانن بةتةواوى  ثشتى ثى  ببةسي                                      كة ئةم تايبةمتةنديانةى تي دا نةبي ت و ب           دةطةر ي ن
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  وشةى نادروست بة كار مةيي نن . كاتي  لةطةل  ياوسةرةكةتاندان ,  وشةى                                                                   
                                                    رطيز","ئةبي ت" و"حةمتةن" لةطةجنينةى زمانتان ب ر نةوة.                  وةكو "يةميشة", "ية

   لة بريتان بي ت ثياوان ثي يان خؤشة كة ياوسةرةكانيان لة يؤكاري ر ةفتااري                                                                     
                                                                         ئةوان تي بطةن,نةك ئةوةي كة تةنها لةبارةي ر ةفتاري ئةوانةوة دادوةري بكةن.

 كااري                            باةبي  تارس ئاارةزوي خؤياان بؤ                                      ثياوان حةزيان لةو جؤرةذنانةية كة     
            دةردةربر ن,           جووت بوون

 .ر ي طة بةياوبةشي ذيانتان بدةن كةجاروبار لةئامي زتان بطرن                                                          

  بؤثياوان سةختة كةووشةكاني ناخيان وةكو ذنان,ياوكات لةطةل  ئةجنامداني                                                                   
                            كارةكاني تردا بهي ننة زمان.

       ثي   يةموو شت يةول  بادة كاتي اك ياوساةرةكةتان لةماَلةوةياة يةسات            َ                                                
                                                          الي خؤتاندابكةن و بؤي ب ةَي نن كةبةبووني ئةو لةالتانادا يةسات                 بةبووني ئةو لة

                   بةر ازيبوون دةكةن.

  تةمةَلي كةمتةرخةمي يي واشي لةكاردا دوذمب ثلة يةكي عيش,ن لةذيان                                                          َ    
                                                                    دا لةم ساي  خاووة دورة ثاةري ز بكةن.ئةطاةر ياوساةرةكةتان كةساي كي شاثرزةية        

                           ءةو كةساي كي شاثرزةي يؤشاياري                                             ,سةرجني تايبةمتةندية باشةكاني بدةن.بؤمنووناة  
        بريتيذة.
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   يةول  بدةن كةخؤتان بن,ئيرت  سةردةمي  ئةوة  بةسةرضوة كةذني كي بناوك                                                                 
                                           بن,لةر استيشدا ييض كات سةردةمي ئاوانةبووة.

         لةبريتان نةضي ت كةلاة بةرامباةر ياةر باشايةكي ئي اوةدا ,ياوساةرةكةتان                                                                
                             لةبةر ئةوة ر ي ازي بطارن ضاونكة                                                 كاوسةرةكةتان كاردانةوةيةكي ئةري ب ثيشان داوة.

           َ                       بةو كارة دَلي ئةو ر وناك دةكةنةوة.

   لةكاتي دادوةريدا يةميشة خؤثةرستيةكان خبةنة كةنار.بؤساتي كي كةمي                                                                
                                               بي ت خؤتان خبةنة جي طاي ئةو ثاشان دادوةري بكةن.

        بةياوسةرةكةتان يةل  بدةن لةوانةياة ئاةو باشارتين كاةس بي ات لاةدنيادا                                                               
                           َ     ر ئةوة ئةمة بةيةموو دنيا بَلي ن.               كةدةيناسن ,لةبة

        ئةطااةر ذياااني كي ثر تااةباي و ياودَليتااان دةوي اات لااةكاتي شك اا                         َ                              
                                        ياوسةرةكةتان دا نابي ت ر ةخنةي لي بطرن.

   جَلةوي دةمتان بطرن ,تا دةست بةجي  نةكري تةوة و نةبي تة يؤي نار ةحاةتي                                                                   َ 
                           و ئازارداني ياوسةرةكةتان .

  هااودة دوربكةونااةوةو ر ةفتاااري تؤَلااة                                  لةفااةرمانكردن و ر ةتكردنااةوةي بي   َ                             
                    سي نةرانة مةنوي نن.
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    ياةرطيز لااةكاتي ثةيوةنااديكي ق اةكردن لةطااةل  ياوسااورةكةتاندا ,تانااة                                                             
                                                                      لةناسنامةو كةسايةتي خي زاني ياوسةرةكةتان مةدةن,تا ئةوي  ق اةي ناشارين و   

                       َ     بريندار كةر بةئي وة نةَلي ت.

  و ش  تردا, سود لةوشاةي                              َ             لةيةموو بابةتةكاني ذيان و موَلك و دةرامةت                      
                                                             نةك لة وشةي من و تؤ,لةبريتان نةضي ت كةئي وة لةذياني ياوبةشادان                 ئي مة وةرطرن,

                                ئيرت ووشةي من و تؤ طوجناو ني ية .

   ثرسيار لة ياوسةرةكانتان بكةن ,ثرسياركردن لةثياوان شي وة بةق اةكانتان                                                                    
       بكاات,   ا          وةدا وي نا                                                         دةدات و ياوكاري دةكات تاثي كهاتةي كةسي بؤخؤي لةيزري ئي 

 َ            َلام بداتةوة. ة                                                     يةرضةندة ثرسيارةكانتان تايبةتربن,ئةو باشرت دةتواني ت و

     لةر ةخنةي توند و ق ةي ناشريين ,بؤ ثاكانة كاردن لاةدةربر ين و ر ةفتااري                                                                   
                                                                   ئيا ااايةكاني خؤتااان دورة ثااةري زي بكةن.ياوسااةرةكةتان مةخةنااة بااةردةم ئااةو 

             دةربر ينانة.

 ي  ر اي ياوسااةرةكانتان وةرطاارن تةنانااةت بااؤ                      ثااي   ئةجنامااداني يااةركار                                        
                                    ي  لة ثي شدا ئةو ئاطادار بكةنةوة.  جن                   بةرقةراري ثةيوةندي 
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   ياااةول  بااادةن باااؤ ياااةرجؤرة ثةيوةندياااةك لةطاااةل  ياوساااةرةكةتاندا                                                       
                                                                          بيدوي نن,دةستةكاني بطرن و لة ئامي زي بطرن,سةرخبةنة ساةربازوي ئاةو تابتواني ات    

                   ر وبةر و ببي تةوة.                                لةطةل  عةقل  و يةستةكاني خؤيدا

  كاتي ك كةيةستان كرد لةيةندي ك بابةتدا بةبي  ييض بيانويةكي مةنتي,ي,كة                                                                     
                                                                          متةرخةميتان كردووة لة بةرامبةر ياوسةرةكة تانادا,خي را داواي لي باوردن بكاة و    

                                                 داواي يارمةتي لي بكة بؤ ضارةسةركردني كي شةكةتان.

  ياوسااةرةكةتان درا                                            ئةطااةر لةاليااةن كااةس و نزيكاااني ئي ااوةوة يارمااةتي                 
                    مةيدةنةوة بةر ويدا.

      كي شةكاني خؤتان لةئاس  خؤيان و لةكاتي ثي وي تدا بااس بكاةن لةطاةل                                                                
                                                  ياوسةرةكةتاندا .ياور اي باري كي شةكان سوكرت دةكات.

        ئةو زةمحةتاناةي كاةبؤ خزمااني ياوساةرةكةتان دةيانكي شان مةيدةناةوة                                                            
          بةر ويدا.

   لةطااةل  خاازم و نزيكةكانياادا                                    ر ي طااري لااةيات و ضااؤي ياوسااةرةكةتان                         
                                                 مةكةن,تةنانةت لةم ثةيوةنديةدا دةست ثي ش ةري  بن.

      ر ي طااةي باادةن كةئااةو يةساات بةطااةورةي بكااات و لااةبارةي ذيااان و                                                       
                                  سةركةوتنةكانيةوة ثرسياري لي بكةن.
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      نهي ب شادبووني ياوسةرةكةتان بدؤزناةوة.تابتواني ت باةرةو ثاي   ضاووني                                                                 
                  دا بكةوي تة ر ي .                          بةئاسوودةي بةدونياي دةروني

       لااة بةرامبااةر ياوسااةرةكةتانةوة خؤتااان بااة ر وطاارذي و دَلطرانيااةوة          َ                                                
                                                                   دةرمةخةن,تواناي خؤتان دةرخبةنو باشرتين و ثاكرتين جال و باةرط بثؤشان لاةالي     

       ئةودا.

        لة ماَلةوة ياةول  بادةن كاةيؤكاري ئاارامي و ئاساوودةي ياوساةرةكةتان                                                        َ     
              فةرايةم بكةن.

 ي وةكو كةسي كي ضاالك ,طةشاة و ضااالكيةكي                           ر وانيب  ذن بؤ ياوسةرةكة                                     
                                                                         والةثياودا دروست دةكات كةيةول  بدات ناتةواويةكاني خؤي لةناو ببات و ياةموو  
    َ                   َ                                               يةوَلةكاني خؤي بؤ خؤشااَلي ياوسةرةكةي و نيشانداني وزةو ضاالكي خباتة طةر .

     ثياوان لةخةرجكردني ثارةدا بةرضاو تةنطن"ثي يان خؤشة كاة ذناان باةداد                                                                 
                                                                وة شاتيان لاي  داوابكاةن و تةناناةت زةمحةتةكانيشايان باؤ بةدةسااتهي ناني            وةرياة 

                                                                            دةرامةتي كي زياتر نرخ دابني ن,لةبةر ئةوة ثي وي تة كاةذنان لةئل ا  ثاارةو داراي    
                                                        َ        ياوسةرةكانيان تي بطةن و كاتي طوجناو بؤ داواكردني ثارة يةَلبذي رن.
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      لاة طارانرتين                                                     يةك زةردةخةناةى ساادة باؤ ياوساةرةكةتان , كاريطاةرترة           
                                                                       ديارياةكان , كاتي اك كااة ثي نةكاةنن , لااة بةرانباةر جااوانرت باوونى ر وخ ااارتاندا      

                                   ئاراميةكى تايبةتي  بة ئي وة دةطات.

       ر ي طةمةدةن ئةوكاتاناة كاة لةطاةل  ياوساةرةكانتاندان ,كي شاةكانى ر ؤذى                                                                  
                                ر ابردوو ذيانى ئي وةتال  بكةن. 

  نيية ئةطةر"                                َ      لةييض يةلو مةرجي كدا قابيلي قبوَلكردن             

 كاري ك بكةن كة ياوسةرةكةتان وةك نةزاني ك بي تة بةرضاو                                                      

 ر ي ز و بي  نرخ دةرخبةن   ي       ئةو ب                       

 طاَلتةى ثي  بكةن             َ   

 دةربارةى خاَلى الوازى ئةو ق ة بكةن                     َ            

     بةخشينى تاوانةكانى ياوسةر ور ي زنان لة ر ةفتاارة شاي اتةكانى نازيكرتين                                                                   
                      َ      ر ي طان بؤ طةيشي بة دَلى ئةو

 ى خؤتان بؤ ثياوى ذيانتان دةرخبةن , مؤَلةت باةخؤتان           جووت بوون         ئارةزوى            َ                                    
                                       َ     ى خؤتان و ياوسةرةكةتان وةربطرن , ثي اى بَلاي ن            جووت بوون                     بدةن كة ضي ذ لة كارى 

                                    كة ئةوتان خؤشدةوي ت و بؤى ب ةَي نن.
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 دا             كاري سةرجي يي                                            بة دةنطةوة هاتين ئافرةت بؤ ثي داويسيت ثياو لة 

                                                          طرنطةكان كةوا يارمةتي دةدات لةساةر باةردةوامي ذيااني ياوساةري              لة ياسا
                                                                       ئةوةية بووني ثةلةكردني ئافرةتة باؤ بةدةنطاةوة ضاووني داواي ثياوةكاةي بؤساةر      

  .    جي ي

                ))إذا دعىا الرجى    :                                   ] صلي اهلل علياة و سالم [ دةفاةرموي ت          ى خوا         ثي غةمبةر  
  (1 ) .                  ا املالئكة حىت تصبح((                                                 إمرأت  إىل فراش ، فلم أتت ، فبات غضبان عليها، لعنته

                  دةم داواكةي نةضو،                                                          واتة: ثياو طةر داواي سةرجي يي لة ذنةكةي كرد، ذنةكةشي بة
                    َ                                 ي تااور ة بااي  و بااةو حاَلةتااةو يي ني تااةوة، ئااةوا فريشااتةكان      ي اا            مي ردةكةشااي ل

                                                 نةفرين)لةعنةت( لةو ذنة دةكةن تا بةياني دةكاتةوة.

                                سةر سةالمةتي كةسةكان وة بي طاةردي                                      يةروةيا ئايب ئي الم ثي داطري دةكات لة
َ                       َ                كؤمةَلطا لةيةموو خراثةيةك وة باَلوكردنةوةي خؤشةوي   و دَلناةوايي لاة ني او                              َ    

     َ                                                             كؤمةَلطا يةموو ئةوانةو ثي وي   بة خةبات و قوربانيدان و بةخشني يةية.

 

                                                           
 رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي 1
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             ووركةوتنيةوةي         َ                                       ئةو هةلَانةي ئةطةر ذن ئةجناني بدات دةبي تية هيؤي د  
  ؟   دا           لة  ئافرةت           جووت بوون    ني  كا                  ثياو لة ثةيوةنديية

                                                .طرنطي نةداني ذن بة ثاكوخاوي ب جةستةي و ثؤشاكي. ١
                                                                    .طرنطي نةداني بة خؤر ازاندنةوة لة ذووري نوسي و فةرامؤشكردني كةشي كي  ٢

  .             كاري جووتبوون                   لةبار بؤ ئةجنامداني 
                                      ييةكاني ثياو جؤري كار و ثيشةي ثياو.  جن                     .ر ةضاونةكردني توانا  ٤
                                                   ي شة و طلةيي و طازنادة لاة ذووري نوساي ثاي   ئةجناماداني                 .باسكردني ك ٥

  .        جووتبوون       ثرؤسةي 

 ذن ضي بكات 

                                                             بؤ ئةوةي هةنيشة جي ي خؤشةويسيت و تاسة و حةزي هاوسةرةكةي بي ت؟

                                                                        ثياو بوونةوةري كي سةيرة و دةيةوي ت ذنةكةي ثي كةوة ضةند ذني ك بي ت،ضي شات  
                                    يةكاني تي ر بكات و لاة ذووري نوساتندا                                           لي نةري كي ثلةيةك بي ت و ئارةزووة خؤراكي

                 َ               َ                                       عاش,ي بي ت و لةماَليشدا يةميشة ماَلداري كي باو و كاراماة بي ات و لاةو زيااتر     
                                            ضاوي ييض ثياوي كي تري ئةم دونياية نةبيني ت.
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                                                                     ذن بؤ ئةوةي ئةم ئارةزووانة جي بةجي  بكات دةبي ت بة ر اسات دةري خباات كاة    
                                    ة، دةبي ات باياةخ باة جلوباةرط و خؤشاي و                                       َ خؤشي دةوي ت و بي  ئةو ذياني مةحاَل

                                                                  ثاكوخاوي ب جةستةي بدا و طرنطاي باة جوانكااري قاذي و ر ي ك  اي و ماكيااج       
                        يةميشة شوي ب ر اكي شاني                  ةطةل  ياوسةرةكةى                                ويةروةيا ماج و طةمةبازي بدات  ل

                                                                             سةرجني بي ت و كاري ناو مال  و مةتبةخ نةبي تة يؤي بؤن و بةرام لي هاتب ناخؤو و
                             شثرزةيي و بايةخ نةدان بةخؤي.
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 هونةرى ئةتةكيةت لةذيانى هاوسةريدا

                                                                     ذيان بةبى  دةستوورو ياسا و ر ي ك  اي ،ذيااني كى فاةوزةوى دواكةوتوانةياة،     
     َ                                                                      ئةوماَلةى تةنها لةسةر غةريزةكان بنيات نرابي ت،ئوة يةرغةريزةكان لةناوى دةباةن  

                                        ت،ئةوة يةرئاو نغرؤى دةكات!باة م خيزاني اك          َ                           ،ئةو ماَلةى لةسةر ئاو دروست كرابي 
  (               َ                                                   لةسااةرطوي ر ايةَلى كيتابةكااةى خااواى ثةروةردطاروسااوننةتى ثي غةمبةرةكااةى) 

                                                                        ومةنهةجى ياوة ن وشوي نكةوتوان ور ي زوخؤشةوي تى بنيات نرابي ات، يايض باياةك    
                                                       ناتواني ت شريازةى تي كبدات، يةرضةندة زؤري  بةيي ز بي ت.

                                    مزطةوتاةكان، خوي ندنطةكان،كارطاةكان،            زاناةكان،         و ))خي                 ضةندة جواناة لاةنا  
                                                                         شةقام(( ياسا بوونى يةبي ت و دوور بي ت لةفاةوزا و باى  ساةروبةرةيى، بةتايباةت     
                                                                      لةناوخي زاندا،يااةكي ك لااةو كارةطرنطانااةى كااةخواى طااةورة تايبااةتى كردبااوو بااة 

              تةكان بووة باؤ                                                   )سةالمى خوايان لةسةربي ت( في ركردنى جوانرتينى ر ةوش             ثي غةمبةران
           طةلةكةيان.

                                                               ثةيوةساات بااوون بااةئاكارة جوانااةكان وطرنطااى دان بةيةسااتةكانى بةرامبااةر 
                                                 َ                            ور ي زطرتنى بارودؤخ بؤضونى بةرامبةر بةيونةرى مامةَلةكردن، يان ئةتةكي ت لةطاةل   
                                                                              بةرامبةر دا ناودةبري ت، يةر ئةوةشة دةبي تة يؤى بةدةستهي نانى ر ي زو خؤشةوي تى 

        رامبةر.            و متمانةى بة
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                                                َ                     زؤربةى جار ئي مة طوي  نادةيناة ئاةو ر ي طةياةى مامةَلاةى ثي دةكاةين لةطاةل        
                                                                             كةسي كى ئازيز كةلةني وامناندا دةذى، بؤ منونة)ياوبةشى ذيان( لةوانةية بي  مةبةست 
                                                                      يةستى بريندار بكةين)يان يةندى  جار بةمةبةست( لةبةر ئاةوة وايةسات دةكاةين    

                                                بؤ كةسانى بي طانةو نةناسراو ودوورةثةري زى ووشكى                              يونةرو نةريتى ئةتةكي ت تةنها 
    َ                                                                         مامةَلةو لةطةل  دؤست و خزم وناسراوةكاندا! لي رةوة ر ووى دةةان دةكةينة ئةوانةى 
                                                                    تااازة ضااوونةتة ني ااو ذيااانى ياوسااةرييةوة، تاااكؤكنب ور ي كبكااةون، لةسااةر ضااةند 

            راوةو ياةموو                                                             ياساوسي تةمي ك بةشي وةى نوسراو ور ي كةوتنى يةردووال، ئةو نوسا 
                                                                             ئةوةى لةذيان بةر ي دةكري ت، يان جي بةجآ دةكري ت تي يدابي ت لةواناة كاارو ضااالكى    

                                               ئارةزووخوي ندنةوةو سةردان و طةشتةكان،.....يتد.
                                                    ئاااةوةو باااؤ ر ي زطرتناااى ياااةر الياااةك وزيااااتر يةساااتكردن باااةنرخى   

                                    َ       خؤى،كةمكردنةوةى سةرثي نى وخراث مامةَلةكردن.

                                     لااةبريكردن وكةمتةرخااةمى كااردن لةياساااكانى                        باااو وايااة سةرثي نااى،يان  
                            ئةوةى ييض كام لةوان ناةتوانن      بؤ                                             نوسراوةكة سزايةكى طوجناو،يان سوكى تي دابي ت،

                                                منوناة ئاةوةى سةرثي ناى دةكاات دةبي ات داواى لي باوردن                            لةياساكة دةربنان، باؤ  
                                     بكات،ياخود ديارييةك بكر ي ت......يتد
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                                       بونى كات دةتوانري ت بةند بؤ نوسراوةكان                                      ثاشان بةر ةزامةندى يةردووال بةتي ثةر 
                                                                            زياد،يان كةم بكةن،بة م بةردةوام ثي وي تة ياسااكان جي باةجى  بكاري ن ور ي زطارتن     

                         وخؤشةوي تى لةئارادابي ت.

                                                                          ئةوياساو بةندانةى لةنوسراوةكةدا ئاماذةى ثي دةكري ت زؤربةى ئةوانةن كةئاينى 
                                ةسةر كاردووة و بةيوناةرى ئةتاةكي ت                                         ئي الم وخاوةن بريور ؤشنبريانةو جةختيان ل

                ئةذمار دةكري ت:
                                                                    ثي   ضوونة ذوورةوة بؤالى يةريةكةيان ر وخ ةت وةربطري ت ولةدةرطا بدات.

                               يان ناو ئو تو مبيل سآلو بكري ت.        ذوور ،                     كاتى ضونةوة بؤمال ،
                                                                         كاتى ضونةدةرةوة بثرسن لةاليةنى بةرامبةر، ئايا ثي وي تى بةييض شتي ك يةية،

        يان نا.
                                                                 كاتي ك كتي ب يان ثي نووس ،يتد وةرطريا بطةر ي نري تةوة جي طةى خؤى.

                                                     ئةطةر شتي ك شكي نرا،يان تي كدرا لةجي ى بكر دري تةوة.
              َ                                                        ئةطةر اليةك يةَلةى بةرامبةر ئةوى تركرد ،بى  دواخ ي داواى لي بوردن بكات.

        َ        ةكةى قبوَلبكري ت                                                              ئةطةر اليةكيان داواى لي بوردنى لةويرتكرد، ئةوةثي وي تة لي بوردن
                                 و واز لةلؤمةو طازةندة بهي ني ت .
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                                                                       طفتووطؤى ني وان يةردووال ثي وي ة يي مناناة بي ات ودةناط بةرزكردناةوةو ووشاةى      
                      نةشياوى تي دا نةبي ت.

                                                                           ثي وي تة ر استى بوتري ت يةرضةندة تال  وناخؤو بي ت ،باة م بةشاي وةيةكى جاوان و    
                   دوورلةبرينداركردن.

                                                 بؤيةراليةك ياتاةثي   باى  يايض بيانووياةك الياةنى دووةم                         ئةطةربؤنةيةكى خؤو
            ئامادةبي ت.

                                                                    ر ي ز لةخولياو ئارةزووةكانى يةكرت بطريي ت،بةجؤري ك كةخولياى خؤى بي ت.
                                                  َ                        دووركةوتنةوة لةدروستكردنى كي شةو بةبرييي نانةوةى يةَلةكانى ر اباردوو بؤئاةوةى   

                           خةم و ئازار نوآ نةبي تةوة.

                                            يطااةران بااوو بةرامبااةر ئاماااجنى يي وركردنااةوة يااان  ن    يااان                   ئةطااةر اليااةك تااور ة ،
                                                             كةمكردنةوةى بي ت نةك وة م دانةوةو زياتر ووروذاندنى بةرامبةر.

                                                                           ئةوكارانةى بةيةردووال دةكري ن دابةشبكري ن وجي بةجآ بكري ن، ثي   ئاةوةى داواى  
           لي بكري ت.

                ضاونكة درؤ دايكاى                                   َ                          يةرطيز درؤنةكري ت، يةرضةندة يةَلةيةكى طةورة ر ووى دابي ت،
   َ       يةَلةكانة.
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                    َ                                                     كاتي ك لةني وان كؤمةَلي كدابوون يةرطيز ياةكرت باةدرؤ نةخةناةوة، بؤمنوناة لاةكاتى      
                                                                        َ     طي رانةوةى باسي كدا ق ةى ثآ برب دري ت وبؤى ر است بكاتةوة،يان كةم وزيادى بَلي ات  

                                                                   ثي وي تة ر ي طةى ثي بدري ت تةواوى بكات، بةو شي وةيةى خؤى دةيةوي ت.
                                                                 دة ثي وي تيت بةثارة يةبي ت بآ ثرس يان زانيارى ئةوى تر نةبردري ت.      يةرضةن

                                                                    دةبي ت يةرشتي ك بؤخؤى ثآ ى خؤشة باؤ ياوسةرةكةشاى بةياةمان شاي وة،بةثي ى     
                                            تواناى كار بؤحةوانةوةوئاسودةيى ئةوى تربكات.

                                                                   ئارامطرتن لةسةر ناخؤشييةكان وا ساةير بكري ات كاة ثةرستشاة، سوثاساطوزارى      
         ي وي تة.            خواى طةورة ث

                                                                  بانط كردنى يةكرت بةو نااوة ،ياان نازنااوةى كةياوبةشاى ذياان ثاآ ى خؤشاة و        
                                                   دووركةوتنةوة لةنازناوي ك كةبي زارو نيطةرانى دةكات.

                                                           َ       لةوانةيااة زؤربااةمان وايةساات بكااةين دانااانى نوسااراوى لااةو جااؤرة مةحاَلااة،يان 
                 و ري كبكةون،ئةوا                      َ                                        بي  ودبي ت،بة م بةدَلنياييةوة ئةطةر يةردووال بريارى لةسةربدةن

                                                                    بةئةجنامةكانى زؤر خؤشااال  دةبن،بةماةرجي ك ئةطاةر بةجادى وةريبطارن و دوور      
                                                                             بكةونةوة لةطوي  ثي نةدان و كةم تةرخةمى كردن،دةتوانري ت يةركةسةو بةثي  ى بارو 
                                                                       دؤخ و جؤرى ذيانى بةندةكان دةستكارى،يان زيادى بكات،مةرج نياة ئاةو بةنداناة    

               مةحال  بي ت .                      ستانداربن و طؤرينيان 
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 بؤ ئةوةي لة نانطي هةنطويين بةردةواندا بذي

                                                       ئااافرةت بااة تااةنها خاااوةني كليلااي بةختااةوةري و يؤكاااري سااةرةكي                   
                                                                     خؤشةوي تيية ئةو خؤشةوي   و بةختةوةرييةي كة نامي ني ت دواي ئةوةي ضاةند  

   ري                                                              مانطي ااك لااة بةياوسااةربوون تي دةثااةر ي ت ئااةوةو ضااةندين شااارةزاي بااوا   
                                               َ                              ثةيوةندييةكاني ذن و مي رد روونيان كردؤتةوة و دةَلي ن : ئافرةت دةتواني ت باةيؤي  
                                                                  ضةند يةنطاوي كي سادة و ئاسانةوة ذياني ياوساةري   باؤ ماانطي يةميشاةيي     

                                               َ   يةنطويب بطؤر ي  .... ئةوي  بة ثشت بةسي بةم خاالنة 

                    يةكةم : لي بوردن : 

                                وةري ي ئاةوة ناةكات كاة ياوساةرةكةي                                       ثي وي تة لةسةر ئافرةت يةموو كات ضاا 
               َ                                 َ                    ئاش  بكاتةوة بةَلكو دةبي ت يةندي  جاار ئاةو باةو ر ؤَلاة يةساتي ت باؤ ئاةوةي        

                                  ناكؤكي و جياوازيةكان كةم بكاتةوة.

                  دووةم : طفتوطؤ : 

                                                                    ثي وي تة لةسةر ئافرةت باةردةوام طفتوطاؤ لةطاةل  ياوساةرةكةي بكاات لةطاةل        
                                         ر اوبؤضووني وةربطري ت بؤ يةر كي شةيةك كة                                   ئةوةشدا يونةري طوي طرتب يةبي ت و

     َ                                                                      لة ماَلةكةيدا ر ووبةر ووي دةبي تةوة دةبي ت كاتي ك ياوساةرةكةي طفتوطاؤي لةطاةل     
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                                                                        دةكات ق ةكاني ثي  نةبر ي ت تاتةواو دةبي ت طفتوطؤكردني كي شاةكان باة ياي مب    
                                   يةكي كة لة ر ي طاكاني ضارةسةركردن.

                          سي  يةم : نةرم و نياني : 

                                                                  ةندة ئافرةت ئةو بؤضوونةي كة يةيةتي ر است بي ت نابي ات دةماارطريي تياا        يةرض
                                                                       بكات يةروةيا نابي ت يةموو كي شةكة خباتة ئةستؤي ياوسةرةكةيةوة و بؤ ئاةوةي  
           َ      َ                                                           بة جي  بهي َلي  بةَلكو دةبي ت ثي كةوة بة نةرم و نياني ضارةساةري بكاةن دةتواني ات    

                             اعاةتي ثي بكاات ناةك فاةرزي بكاات                                             بةشي وةيةكي جوان و تي  ي بطةيةني  و قةن
                                                                         بةسةريدا نابي ت يةميشة خةريكي كاروبار بي ت و سةرقال  بي ت و بري لاة يؤكاارة   
                                                                   سةرةكييةكان نةكاتةوة و الوةكياةكان باة طارنط بزاني ات ثي وي اتة ياوساةنطي       

          ر ابطري .

                    ضوارةم : غريةكردن : 

                ر دةكات يةست باة                                                       غريةكردن دوو جؤري يةية يةكي كيان ئيزابية كةوا لة ياوسة
                                      َ                           خؤشةوي   خي زانةكةي بكاات و بزاني ات ياةوَلي ثاراساتب ئاةو ثةيوةنديياةي       
َ                                                        ني وانيان دةدات بةاَلم ئةطةر ئةو غرية لة ر ادةي خؤي تي ثاةر ي دةبي تاة غريةياةكي                       
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                            َ       َ                          سليب ضونكة طوماانربدن لاة ياةر جوَلاة و ياةَلس و كاةوتي ك سازا و نةخؤشاي         
           بةدواوةية.

   :             َ     ثي نجةم : دلَسؤزي 

 َ                               َ                                  دَل ؤزي بنةمايةكي بننينةيية كة ثاَلثشت و يارمةتيادةري ساةركةوتب ذيااني    
                                   َ                                     ياوسةري   ية بة تايبةتي ئةطةر ئةو دَل ؤزيية لة قةناعاةتي ئافرةتةكاةوة بي ات    

                           َ         نةك لةبةر باو و نةري  كؤمةَلطا بي ت.

  :                         لةبةر ئةوةي خامني بةر ي ز 

َ          تؤ بةيةنطاونانت باؤ ئاةم خاالناة و جي با                                               ةجي كردنيان وات لي ادةكات كاة                            
                                                                          ذياني كي بةختةوةر و ئاسوودة و سةركةوتووانةت يةبي ت و زال  دةبيت بةسةر ياةر  
                                                               كي شااة و ناخؤشااي و تةنطانةيااةكي ذياناادا ئااةوةي كااة لةسااةر تؤيااة ئةوةيااة   
                                                                       ثي داضوونةوةيةك بؤ خودي خؤت بكةيت و بة سينةيةكي فاراوان و ئاارام طرتناةوة    

          ان بدةيت.   َ                يةوَلي جي بةجي كردني

 

 لة سيفةتةكاني ئافرةتي ضاك
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            )الصافات(     چ                  جئ  حئ   مئ    ىئ  يئ    چ                       خواي طةورة دةفةرمووي 

                                                                       واتة : ذناني ضاو كةذال  و ضاو درشت و جوانياان لاة الياة كاة تاةنيا ئةويناداري       
                  مي ردةكةي خؤيانن.

                                                                     ئةم ئايةتة كة دوو ئايةتةكةي بةدوادادي ن باسي حؤريياةكاني بةيةشات دةكاات      
                                                                     انري  بؤ ناسيب يةندي  سيفاتي ئافرةتي ضاك سوودي لي  وةربطريي  كة بريتني     دةتو
    لة:

                                                                   يةكةم : ذن تاةنها ضااوي برب ي تاة مي ردةكاةي لةباةر خؤشةوي ا  مي ردةكاةي و        
                                                  ر ازيبوون بةو جا با ضاوي بؤ الي كةسي تر نةطي ر ي .

  ة                       واتااة لي يااان قةدةغةيااة كاا         )الىىرمحن(.    چ                ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    چ         دووةم : 
                                           انيان بي ت جا دةبي  ئةم ر ازاوةيي تةنها بؤ  ك                                     جواني و ر ازاوةيي يان بؤ غةيري مي ردة

                          َ                                     مي ردةكانيان بي ت و لة ماَلةوة يان دةرنةضن تةنها ئةوانيان بوي .

                              ة كة ثااك كراوةتاةوة لةوةسوةساةي                                           سي يةم : لة سيفةتةكاني ذني بةيةش  ئةوةي
                                     ئازارداني مي ردةكانيان خواي طةورة لة                                     ان و ناخيان ثاك كراوةتةوة لة غرية و    شةيت

                                               ضةند ئايةتي كدا باسي ئةو ئافرةتة ضاكانة دةكات.
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    43  –       النسىىىىىىىىىىا    )    چ                           ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ     چ 
)  

                                                                   واتة ئافرةتة ثاكةكان وةك ئينب عاةباس و غاةيري ئاةو طوتوياةتي ئةواناةن كاة       
     َ                   لة ماَلةوة ثاري زطاري لاة             َ                                              طوي ر ايةَلي مي ردةكانيانن و لة كاتي ئامادةنةبووني مي رد

                                              مال  و نةف ي خؤي دةكات و مافةكاني دةثاري زي .

                                       ))أال أخىككم ريىن نسىا كم جل ا؟نىةن :لنىا  بلىى             فةرمويةتي:        ى خوا          ثي غةمبةر
                                                                 اي رسىى هللا هللا، :ىىاهللا  كىى  ودود ولىى د، إذا غضىىل :وجهىىا :الىىد  الىىذه  ىىدي جل  ىىد  ال 

  ( 1 )                        أكتح  بغمص حىت ترضى!!((

                                                           َ        ان ر ابطةيةمن باشرتين ئافرةتانتان لة بةيةشتدا كآية؟ طومتان: بةَلي  ئاةي            واتة: ثي ت
                                  َ          و ئافرةتي كي كة مةحبون بي ت و منداَلي ببي ت،  و                           ثي غةمبةري خوا، فةرموي: يةم

                        َ                                                   طةر مي ردةكةي تور ة بو بَلي : ئةوة دةستم لة دةستت داية، كل لة ضاوم ناكاةم باة   
  .       نةبيت                                    نوقاوي )واتة ناخةوم( يةتا وةكو رازي 

                                 ً                  ))ما استفاد املؤمن بعد تق ى هللا، خناً ل  من :وجة صىاحلة،              ا دةفةرموي :   ةي    يةرو
                                                                              إن أمرالا أطاعت ، وإن نظر اليها سرت ، وإن أ:سم عليها أبرت ، وإن غاب عنها نصىحت  

                                                           
 رواه الطرباني )حديث صحيح(. (1)
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  (1 )                جل نفسها ومال ((.

                                                                          واتة: مرؤظي بر وادار لة ثاو ترسان لة خوا ييض خي ري كي وةك ياوسةري كي ضاك
                                              َ                          بةدةست نةيي ناوة، طةر فةرماني ثي كرد طوي  رايةَلي دةكات، طةر تةماشااي كارد   
 َ                                                                     دَلي خؤو دةكات، طةر سوي ندي لةسةر خوارد دةيطةيةني تة جاي ، طاةر لى اي دور    
                                                              َ           كةوتةوة و ضوة سةفةري ك ئامؤذطارى دةكات بة ثاري زطاري كردني ماَلي و نةف ي.

           ))الى  تسىره                      خةير و ضاكة؟ فاةرموي:                    طوترا: كام ئافرةت                    بة ثي غةمبةري خوا
  (4 )                                     ، وال ختالف  جل نفسها وال مال  مبا  كره((. (2 )                       إذا نظر، وتطيع  إذا أمر

                             َ                                              واتة: ئةو ئافرةتةي بة بينيب دل ت خؤو دةكات، طةر فةرماني ثي  كرا طوي  رايةل  
                                           َ                               بي ت، بة ثي نةوانةي ئةو نةكات و دةست لة مال ةكةي نةدات كة ئةو ثآي ناخؤشة. 

                               قامسي كور ي عبدالرمحن طوتويةتي: 
                                                                     عبداهلل كور ي مةسعود قورئاني دةخوي ند جاا طاةر لاة خوي ندنةوةكاةي بوباياةوة      
                                                َ                               دةيطوت : بي ذنةكان لة كوي ن ؟ لي م نزيك ببنةوة بَلي ن : خواية ذني كم ثي  ببةخشاة  
  ر                  َ                                        َ           طةر تةماشام كرد دَلم خؤو بكات طةر فةرمامن ثي  كرد طوي ر اياةَليم يكاات طاة   

                      َ                      دووربووم لي ي خؤي وماَلم لة خراثة بثاري زي .

                                                           
 رواه البخاري 1
))ال طاعة ملخلوو   دةفةرموي :  نةبي ت وةك ثي غةمبةر بةمةرجي ك فةرمانةكاني مي رد ثي نةوانةي ئي الم 2

 يف معصية اخلالق((. 
 رواه أبو داود و النسائي باسناد حسن. 3
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                                  سيفةتةكاني ئافرةتي ر ةفتار ناشريين

                                                              ثي غةمبةر ) صلي اهلل علية وسلم ( لة حاةجي ماال  ئاوايادا ئامؤذطااري                     
                                                                      ئافرةتةكاني كرد و فةرمان و ياساكاني خواو ر ؤذي دواياي باري خ اتنةوة ثاشاان     

                                                        ي ر و ضاكة بكةن ضونكة زؤربةتان سوتةمةني ئاطري دؤزةخن((.            فةرمووي )) خ

                                              َ                           يةك ةر ئافرةتي ك لة ناوةر اس  ئافرةتةكانةوة يةل  ا طووتي : ئةي ثي غةمبةري 
 خوا 

                                                        ) صلي اهلل علية وسلم ( بؤضي ئي مة سووتةمةني ئاطري دؤزةخني؟

َ   ثي غةمبةر ) صلي اهلل علياة وسالم ( فاةرمووي ) ضاونكة زؤر ساكاال و            طلاةيي                                                          
                                                                     دةكةن و نا سوثاس طوزارن و ضاكة و ثياوةتي ثياوةكانتان لة بةرضاو نية(.

                                                                              كاتي ك ئافرةتةكان ئةمةيان بي ت يةك ةر خشل  و زي ر ةكانيان فر ي داية ناو كراسي 
  . (            رواه البخاري   )                         بيالل واتة كرديان بة خي ر.

           ك ، خاانووي                                                             يةروةيا دةفةرمووي  : ) ضوار شت مايةي بةختيارين : ئافرةتي ضاا 
                ضاوار شاتي  ماياةي        ،                                            طةورة ، درواساي يةكي ضااك ، ساوارييةك ساواري بايب     

                                                                     بةدبةختني : دراوسي ي خراث ، ئافرةتي خراث ، سواري خراث ، خانووي تةساك و  
                           رواه ابن حبان )حديث صحيح(.         طنكة (.
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                                                                      يةروةيا دةفةرموي : دو كةس نوي ذيان لة سنوري ساةريان تي ثاةر  ناكاات: ئاةو     
                      َ                                        كة لة دةست طةورةكةي يةَلدي  بةبي  ئاازاد كردناي، ئاةو ئافرةتاةي كاة             عةبدةي 

                                                                             سةرثي ني فةرمانةكاني مي ردةكةي دةكات، تا ئةو كاتةي دةطةر ي تةوة ذي ر فةرماني 
                             رواه الطرباني و احلاكم )صحيح(.           مي ردةكةي. 

 

 نايف ثياو لةسةر ذنةكةي

                   جد ألح د  ألم را اأ رأ              ً     ً       ))لو كنت آمرًا أحدًا أن يس            دةفةرموي :            ثي غةمبةر
                        رواه الرتمذي )حديث حسن(.                   أن تسجد لزوجها((.

                         بؤ يةكي كي تر بباات، ئاةوا      )*(                                           واتة: طةر فةرمامن بكرداية بة كةسي ك كة سوجدة
                                                 فةرمامن دةدا كة ئافرةت سوجدة بؤ مي ردةكةي بربداية.

                                                                 حصيب كور ي حمصن طوتوويةتي : ثورم بؤي باسكردم و طوتي : ضاومة خزماةتي   
                                                                   ي غةمبةر ) صلي اهلل علية وسلم ( بؤ يةندي  ثي وي ا  ثي غةمباةر ) صالي اهلل     ث

َ                      علية وسلم ( ثي  طومت : فاَلن : ئايا مي ردت يةية.                         

                                                           
 سوجدةى ر ت ز و ثي زانني.)*(
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         َ    طومت : بةَلي 

                                                          ثي غةمبةر ) صلي اهلل علية وسلم ( فةرمووي : تؤ بؤ ئةو ضؤني ؟

           ي مةطاةر لاة                                                 َ              ئافرةتةكة طوتي : كةمتةرخةمي ناكةم لة طوي ر ايةَلي و خزمةتكردن
                توانامدا نةبي .

                                                                     ثي غةمبةر ) صلي اهلل علية وسلم ( فةرمووي : كةواتة تةماشةكة تاؤ لاة كاوي ي    
                       رواه الرتمذي بسند صحيح.                                   ئةويت مي ردةكةت بةيةشت و دؤزةختة.

                                َ                                            مةبةست لي ي ئةوةية طةر طوي ر ايةَلي مي ردةكةي بكات دةر واتة بةيةشتةوة وة طةر 
                                           مي ردةكةي لة ضاكة بكات ئةوا دةضي تة دؤزةخ.                       ثي نةوانةي فةرمانةكاني 

                         : كة ر ي زي داياك و بااوكي                                                   يةروةيا لة مايف مي رد بةسةرياوسةرةكةيةوة ئةوةية
                        َ                                              ئةو بطري  ر ةفتار و مامةَلةيان لةطةل  باو بكاات و يااني بادات لةساةر زياادة      

      ر باةو                                                                       ضاودي ري كردنيان يةروةيا لةسةريةتي خؤ ر اطري خراثةكانيان بي ت بةرامبة
                                                         َ          بةتايبااةتي دايااك و باااوك ضااونكة ئاااطر بااة ئاااطر دانامركي تااةوة بااةَلكو بااةئاو 

             دةكوذي تةوة.
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                                                                 لةسةر ذن ثي وي تة زال  بي ت بةسةر خؤثةرسا  خاؤي و زةبا  عاتيفاةي خاؤي      
                                                                    بكات بةمةو ر ةزامةندي خواي طةورة و ثاداش  باو بةدةست دي ب لةبةرضاوي 

            وي ت دةبي .                                مي ردةكةي طةورة و بةر ي ز و خؤشة

                                                                       با يةردةم ئةوة لةبريبي ت كة دايك و باوكي مي ردةكةي ئةويان بةخي و كردووة 
                                                                  طةورةيان كردووة و في ري خوي ندنيان كردةوة ئةوي  وةك ئةركي ك دةبي  
                                                                        قةرزةكةيان بداتةوة ئافرةتةكةو بة دةوري خؤي يةس  بة ياريدةداني مي ردةكةي 

 ة.                                بؤ جي بةجي  كردني ئةم ئةركة ثريؤز

         َ                                   لةطةل  خةَلك ضؤن بي  بة يةمان شي وة ر ةفتااري     ،                                 با ذن بزاني  خواي طةورة نامري 
                               َ                                           لةطةل  دةكري تةوة جا ئةطةر مامةَلةي لةطةل  دايك و باوكي مي ردةكةي باو بي ات  
                                                                َ        ئةوا ئةو كاتة خي زاني كورةكاني بةيةمان شي وة لة تةمةني ثريدا مامةَلاةي بااو   

                                   ورةو ياداش  ضاكةكاران بةفري ؤنادات.                          لةطةل  ئةودا دةكةن خواي طة

                                                                         ئةم ئامؤذطاريانة زي ر  ئاسان كة فةرامؤو كردنيان ضؤن بؤتاة ماياةي ر وخانادني    
                                   َ                                    خي زان و عةقدي ياوسةريي يان ثياو يةَل اوة بة تور ةكردني داياك و بااوكي كاة    
                                                                      دةبي تة مايةي بةدبةخ  دنيا و ئاخريةتي كة يؤي يةكةمي تور ةكردنةكةو ذنة.
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         َ                يةكة منداَلاةكاني ثاةروةردة                                               روةيا لة مايف ثياو بةسةر ياوسةرةكةيةوة ئةوة  ية
                                                     َ                  بكات بؤ ئةم ثةروةردةيةو لةسةر ذن ثي وي ت دةكات كة يةوَلي كي زؤر بدات باؤ  
                            َ                                       ضاااودي ريكردني كي زؤر و لي كؤَلينةوةيااةكي فااراوان و ثيااادةكردني يؤشااياري     

                             ردةييةكان و دةرونيةكان بةرةو                                               بةتايبةت لةم سةردةمةي ئي  تادا كة زان تة ثةروة
                                                                       ثي   ضون و فراوانبوون دةضن بةرامبةر بةوةو بةيةمان شي وة ئاةركي مي ارد كاة    
                                                                       ر ي زي خزم و كةس و كاري ياوسةرةكةي بطري  بة تايبةتي دايك و بااوكي ضاونكة   
                                                                   جوانرتين و باشرتين دياري كةجطةريانة ثي شكةشاي ئاةويان كاردوة لةباةر ئاةوة      

           َ                َ                          دةوامي مامةَلةي جوانيان لةطةَلدا بكات و خؤشةوي اتيان باؤ                   لةسةريةتي بة بةر
                                                                          بنوي ب  بةشداريان بكات لة كارة طرنطةكاني كة بةيؤي بي  ئاطابوون لةماةدا زؤر  

                      قةيراني دروست كردووة.

                                                                          بةم بؤنةوة نامةيةكي ناسك نةقل  دةكةين كة زاوا بؤ خةسووةكةي دةني ري  ئةمةو 
                                       شةوي رتين دايك ضؤن بانطت ناكةم دايكم كاة                     دايكم ...... ئةي خؤ }         دةقةكةي :

                                َ                تؤ خؤشةوي رتين مرؤظت ثي شكةو بةدَلم كردوة .....؟!

                                                                    ضؤن بة دايكم بانطت ناكاةم كاة تاؤ ئاةم ئافرةتاةت يي ناوةتاة باوون .... ئاةو         
                                                                      ياور ي يةي كة ذياني داطرتاووم .... مان باةختيارترين مرؤظاي دونياام ئةوةنادة       

                                        َ    لةطةل  ئةو كنة دةبةمة سةر كة ضاةندةيا سااَلة                               بةختياريم بةسة كة يةموو ذيامن
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                                                                 َ          لي ي دةطةر ي م لةطةل  ئةو كنةي تؤ كة بووة بة ياوسةرم و دايكي منداَلاةكامن باةم   
َ                             نزيكانة .... تؤ كنةكةت داوتة من بةاَلم من دل  و طيامن داوةتي .....                                   }  

 

                                 ر اسثاردةيةك سةبارةت بة ئافرةتان

                                             ا ثي غةمبةر ) صلي اهلل علياة وسالم ( لاة وتارةكاةي                        لة حةجي مال  ئاوايد              
                                                                           ئةوةي فةرموو )) .... ثي تان ر ادةساثي رم لةطاةل  ئافرةتاان باة ضااكة ر ةفتارياان       

     َ          لةطةَلدا بكةن !
                                  َ                                         دةريةق بة ئافرةتان لة خوا برتسن )زوَلميان لي  نةكةن( ضونكة ئافرةتان ئامانةتي 

َ          فاةرجيان بؤتاان حاةاَلل  كاراوة                                               خوان لةالي ئي وة بةيؤي ووشةي خاواي طاةورةوة                   
                                              َ                         ئي وةو مافتان لةسةريان ئةوةية كة كةس نةيةتة ماَلتانةوة و لة شاوي ب خؤتاان   
                                          َ                                 دابنيشي  كة خؤتان ثي تان ناخؤشة بي ن بؤ ماَلتان طةر بة فةرمانيان ناةكردن ئاةو   
                                                                     كاتة بة لي داني سووك لي يان بادةن ئاةوةو ثااو ئامؤذطاريكردنياان باة طوتاةي       

                                                              سةرجي ي نةكردن ذنةكانيشتان مافيان لةسةرتان يةية كاة ر ؤزياان باؤ              شريين يان
                                                                    ثةيدا بكةن و بة باشي ثؤشتةيان بكةن كيتاابي خاوا كاة قورئاناة باؤم باة جاي         

     رواه                                                                       يي شتوون طةر دةس  ثي وة بطرن ييض كاتي اك طاومر او سةرلي شاي واو و ناابن.    

      مسلم.
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 ي                 َ                ثاداشيت طوي ر ايةل ي ذن بؤ ني ردةكة

                            ))اأ  رأ  ا ا ت  ست ،س  ها  وت  امت              فةرمويااةتي        ى خااوا          ثي غةمبااةر            
                                                           ش    هروا  وأحف    نت أرجه    ا  وأفات    ت  وجه    ا  أسة    د   م      أ  أ     وا  ا ن      

    ( 1 )       شاءا((.

                                                                            واتة: طةر ذن ثي نج نوي ذة فةرزةكاني بةجي  يي نا و مانطي رةمةزان بة رؤذو باو،  
                                ري مي ردةكةي بكات لة ضاكة، ئةوا                                          داوي ب خؤي لة خراثةكاري ثاراست و فةرمانبة

                                                                      با لة يةر دةرطايةكي بةيةشت دةضي تة ذور كة خؤي ئارةزوي لى يةتى بني ت. 

  ( 2 ) .                                             ))أميا امرأ  ماتت و وجها تنها راض  د ست ا ن ((                   يةروةيا دةفةرموي : 

                                 ي رازي بي  ئةوا دةضي تة بةيةشت.      لي                                   واتة: يةر ذني ك يري  و مي ردةكةي 

                                                    جي  درومشةكاني ئي الم بةجي  بهي ب  و لةخوا ترس بى (.            )بة م بةمةر

 

 

                                                           
 رواه أبو نعيم يف احللية وله شواهد يرقى بها اىل درجة احلسن والصحة. (1)

 رواه الرتمذي بدرجة صحيح. (2)
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 هاوسيييييةري منيييييييييوونةيي

                    فقىاهللا  اي رسى هللا هللا، الىذه                  ))أتىى جك ى  النىيب                         ئةبو ياورةيرة طوتووياةتي :   
                                                                         خدجيىىة :ىىد أتتىى  معهىىا إد  فيىى  إدام أو طعىىام أو شىىراب، فىىأذا الىى  أتتىى  فىىا:رأ عليهىىا 

  ال   -       أي جىى الر-                                  ومىى ، وبهىىرالا ببيىىد جل ا؟نىىة مىىن :صىىل                 السىىالم مىىن رزىىا ع وجىى
                             صخل في  وال نصل((. رواه مسلم.

                                                          جربائيل ياتة الي ثي غةمبةر ) صلي اهلل علية وسلم ( فةرمووي ئاةي         واتة : 
                                                                        ثي غةمبةري خوا ) صلي اهلل علية وسلم ( ئةوة خةدجيةية دي تة الت قاثي كي ثي ياة  

                                       تي داية جا كة ياتة الت سةالمي خواي طةورة                                  ثي  ؤر يان خواردن يان خواردنةوةي 
                                                                   و مب ثي  بطةيةنة و مذدةي خانوويةكي ثي بدة لاة بةيةشات كاة لاة طةوياةر و      

                                                                    مرواري دروست كراوة يةراو ضي يكة و ماندووبوون و نار ةحةتي تي دانيية.

                                                                       خةدجية ر ةزاي خواي لي  بي  يةكةم خي زاني ثي غةمباةر ) صالي اهلل علياة وسالم (     
                                                                        ين ئافرةتي قور ةي  و بةر ةوشرتين ئافرةتيان بوو ثي   بووني بة ثي غةمبةر )      ذيرتر

                                                                  صلي اهلل علية وسلم ( لةبةردةسات ثااكي و ر ةوشات بةرزيةكاةي ثي غةمباةري )      
                     َ                                                  صلي اهلل علية وسلم ( يةَلبذارد كة ببي تة ياوسةري جا بةسةر يةموو ئةو ثيااوة  

                     رد و بة طةورةي دانا.                                   َ     طةورة عةرةبانةي كة خوازياري بوون يةَليبذا
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                                            َ                     خاتوو خةدجية لة كاتي دابةزيب سروو ) وةحي ( ثاَلثشا  ثي غةمباةر ) صالي    
                                                              اهلل عليااة وساالم ( دةكاارد ياااني دةدا لةسااةر جي طريبااوون و بااةردةوامي لااة    
َ                                                              باَلوكردنةوةي ئايب ئي الم ، يةموو سةروةت و ساامانةكةي خ اتة بةردةسا       

                                     ثي وي تة ياةموو ياوساةري كي ضااك لةطاةل                                     ثي غةمبةر ) صلي اهلل علية وسلم ( 
                                  َ          َ                              مي ردي ضاك ئةمة ر ةفتاري بي  لة يةَلوي  تة ثاَلةوانيية طةورةكةي خاتوو خةدجياة  
                                                                      ق ةكةي بوو  بؤ ثي غةمبةر ) صلي اهلل علية وسلم ( لةو كاتةي كة باؤ يةكاةجمار   

       امثؤشان                        َ                  َ                           وةحي بؤ ياتة خوارةوة شَلةذاو طةر ايةوة ماَلةوة بة خي زانةكةي طووت : د
       ))وهللا ال                َ                                              دامثؤشن جا يةواَلةكةي بؤ طي ر اياةوة ئاةوي  يانيادا و ثاي  طاووت :      

           ً                                                 خيزي  هللا هللا أ   داً اص  هللا تف    ال  رحك  ووت    الع     وتعس  ى اأ   دو  وت     تس    
                     رواه البخاري و مسلم.                 صوائى الزمان((.

                                                             َ  خوا ر ي وات ناكات تؤ سايلةي ر ةحام باةجي  دي اب  و باارطرانيي خاةَلك            واهلل ى 
   َ                             يةَلدةطري و يارمةتي نةدار دةدةي.

                                                                       ثي غةمبةر ) صلي اهلل علية وسلم ( فةرموويةتي : باشرتين ئافرةتان ئةواناةن كاة   
    َ                         َ                                    منداَليان دةبي  و خؤشةوي ي و دَلناةواي كاةرن طاةر لاة خاوا برتسان خاراثرتين        
                                                                            ئافرةتتان ئةوانةن كة جواني خؤيان بؤ بي طانة بةدةردةخةن و شانازي بة خؤ دةكةن 
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                                                             َ        ئةوانة دوور وون و كةسي كيان ناضي تة بةيةشت مةطاةر باة شاي وةي قةَلةر ةشاي         ئا
                     رواه البيهقي )صحيح(.    َ    بةَلةك.

                          ر ؤذي اك لةطاةل  شاةعيب بةياةك         ضوى                                         مي ذوو بؤمان دةطي ر ي تةوة كة شاور ةيي قاا  
                        َ                   َ                         طةيشي شةعيب سةبارةت بة ماَلةوةي ثرسياري ئةحواَلي لي  كرد ئةوي  طووتي : 

  َ                                                           ساَلة خي زانةكةم تور ةي نةكردووم طوتي ئةمة ضؤن واية ؟ شاور ةي                لةوةتةي بي ت 
                                                                   طووتي : لةيةكاةم شاةودا ضاومة الي خي زانةكاةم بينايم زؤر جواناة جوانيياةكي        
             َ                               َ                         بي هاوتا لة دَلي خؤمادا طاومت : باا دةسات نوي اذ ياةَلطرم و دوو ر كعاات نوي اذي         

                      زانةكةم نوي ذي لةطاةل                                                         سوثاسطوزاري بؤ خوا بكةم كاتي ك سةالمم دايةوة بينيم خي 
                                                    َ                       مندا دامةزراندووة و لةطةل  من سةالم دةداتةوة جا كة ماَلةكة ضؤل  بوو لة خزم و 
                                                                       كةس و ياور ي  ضومة نزيكي يةوة و دةستم بؤي برد ئةوي  طوتي : ئةبو ئومةياة  

                          لةسةر خؤ بة جاري  بوةستة.

                                                        ثاشان طوتي : احلمداهلل حنمدة و ن تعينة و صلي علي حممد والة :

                                                                       من ئافرةتي كم نامؤ )غريب( م ييض زانياريةكم دةربارةي ر ةوشتت نياة جاا ضايت    
              َ                                                          ثي  ؤشة ثي م بَلي  تاوةكو بؤت جي بةجي  بكةم ضيت ثاي  ناخؤشاة تااوةكو نةيكاةم     
                                                               طووتي : لة قةومةكاةي تاؤ ئافرةتاان ياةبوة كاة بيكةياة ياوساةر مناي  لاة          
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                      كاة خاواي طاةورة كااري كي                                               َ    قةومةكةي خؤم ثياو يةبووة كة ياوشامن بي ت باةَلام  
                                                                     يي ناية ثي   دةبي  بيب  ئةوا بووم بة ياي تاؤ و وة ضاي خاواي طاةورة فاةرماني       

                                                                     ثي كردووي ئةوة بكة جا يان يي شتنةوة بة ضاكة يان دةست بةردان بة ضاكة.

                                                                   شور ةي  طوتي : بةخوا شةعيب لةم شوي نةدا ناضاري كردم كة وتار خبوي نم.

                                        ن تعينة و صلي علي النيب والة وسلم وبعد :                       جا طومت : احلمدهلل حنمدة و

                                                                      بةر اس  تؤ ق ةيةكت طوت طةر لةسةر يي نيةوة و جي طري بي ئةمة بةشت دةبي ات  
                                َ                                        طةر وازي لي بي ب ئةوة دةبي تة بةَلطة لةسةرت من حةز بةوة و باةوة دةكاةم حاةز    

َ                            بةم و بةوة ناكةم طةر ضاكةيةكت بيب باَلوي بكةوة كة خراثةيةكت بيب د        ايثؤشة                                    
                                                       ئةوي  طووتي : حةزت لةسةردان و ياموشؤي كةس و كارم يةية.

                                                                            طومت : حةزناكةم خةزورامن بي زارم كةن طوتي : حةز بةكام دراوسي  دةكةيت كة بي تة 
                                                                 َ           بؤ ئةوةي ر ي طةي ثي بدةم بي تة مال  حةز بة كاميان ناكةيت تا نةيي َلم بؤ ماال     َ      ماَلةكةم 

      بي ت.

َ          طومت : بةني فاَلن قةومي                  َ                   كي ضاكن بةني فاَلني  قةومي كي خراثن             

                                                    َ          شور ةي  طووتي : ئةم شةوة خؤشةوي رتين شةوبوو كة لة طةَلي مامةوة 
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            َ        َ                                                      ئةوا بي ت ساَلة لة طةَلم ماوةتةوة تا ئي  تا طلةييم لة ييض شتي كي نية جطة لاة  
                                      جاري ك نةبي ت كة ئةوي  ستةمم لي  كرد.

                                جا ئافرةتان با بةو شي وةية بن!!

 

 كضة بةشوودراوةكةى             ى دايكي ك بؤئانؤذطار

            وف بان اَ الم             أيااس بنات عا                                          عةمرى كورى حزار ثاشااى كينادة داخاوازى )أم     
                                                           كرد ،كاتى  وةختى طواستنةوةى يات دايكاى كناةكة بةتاةنها لةطاةل         (        الشيبانى

                                                                  كنااةكةيدا دانيشاات و ضااةند ئامؤذطارييااةكى كرد،ئامؤذكارييااةكان بنااةماكانى  
                                                ةتى وض ثي وي تة لةسةر ئافرةت بةرامبةر مي ردةكاةى                             بةختةوةرى ذيانى ذن ومي رداي

                                                بيكات بؤى بةديار خ ت ،ئاامؤذطارييةكان بريتني لة:

                                                                     يةكةم ودووةم/ بةقةناعةت بةو بةباشى طوي  ر ايةل  و فةرمان بةردارى بة.

                         َ                                                 سي يةم ضوارةم/ نةكةى بهي َليت شتي كى ناشرينت ثي وة ببيني ت ياان باؤنى ناخؤشات    
                    َ       كو باخؤشرتين بؤنت يةَلمذي ت.              َ لي وةبكات، بةَل
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                                                                      ثي نزةم وشةشةم/ئاطادارى كاتةكانى خاواردن ونووساتنى بة،ضاونكة برساي تى طار       
                                   تي ر خةو نةبوني  مايةى تور ةبوونة.                   لةثياو بةر دةدات،

                                                    َ           حةوتةم ويةشتةم/ مال  وسامانى بثاري زة وضاودي رى مناَلةكانى بكة.

         كة ئةطاةر                    ى ئاشاكرا مةكاة، ضاون        نهي نا                                      نؤيةم ودةيةم/سةرثي نى فةرمانى مةكة،  
     َ                                           يان دَليت شكاند، ونهي نيت ئاشكراكرد ئةوا لةغاةدرو     ،                      سةرثي نى فةرمانى بكةيت
                           تور ةى ئةو ثاريزراو نابيت.

                                      َ                             ئةطةر مي ردةكةت غةمبار بوو نةكةى خؤت دَل ؤو وشاادومان وثيشاان بادةيت و    
        َ                                      ئةطةر دَل ؤو بوو نةكةى خؤت خةمبار ثيشان بدةيت.

                                                            دةخوازم يةموو ئةو خامنة بةر ي زانةى كةياوساةرطرييان كاردووة ياان                  لاةكاؤتاايدا" 
                                                                            لةداياتودا دةضنة ني و ئةو ثرؤسة ثر بايةخةوة ، ياةموو ئاةو ياةنطاو ور ي طاياناةى     
                                                                           كةلةم بةريةمةدا خراوةتة بةردةست ر ةنطى ثي بدةنةوة لاةذيانى خي زاناداو بيكةناة    

                          او شاادى و كاماةراني  ذياانى                                               كرداري كى بيناراو وبةرجةساتةكراو ئةماةو لاةثي ن    
                                                                  ياوسةريان وحةساانةوةى يةميشاةي  لاةذيانى دوايدا.ياةروةيا بؤئاةوةى ببناة       
                         َ         َ                                    منونةيةكى بةرز لاةني و كؤمةَلاداو كؤمةَلطاة شاانازيان ثي اوة بكاات، داواكاريشام        
                                                                       لةخواى ثةروةردطار ، ئةم ماندووبوونة كاةم كورتاةى بةنياةت و نياازي كى ثااك و      
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                                                     بيكاتة مايةيى قورسبوونى تااى تاةرازووى كردةوةضااكةكامن     َ                    دَل ؤزانة لي  وةرطرى 
                  لةر ؤذى دوايى دا.

د  , و  ع ل ى   ّ  ّ ر  د ع   اد  أ ن  احل م د  هللا ر ب  الع ال م ني , و ص ل ى هللا  ع ل ى ن ب يى ن ا حم  م                                       َّ                                     َّ                           و  لخ 
ب    و س ل م.                       َّ  لل    و صح 
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 سةرضاوةكان

                                                 ةكانى سايتى بةيةشت لةنوسينى بةر ي ز مامؤستا.حممد  َ                  وةَلامى ثرسيارة شةرعي . 1
  .         عبدالرمحن 

             َ                                                       ئامؤذطارية ئاَلتونيةكان بؤ بةختةوةر باوونى ذن و مي ارد لةنوساينى د.ساعيد      . 2
  ض   ريا

                                                                     ذن و مي ردى ئي المى بةختةوةر .وةرطي ر ان و ئامادةكردنى: نةوا حممد سعيد . 3

                                              خي زانى بةختةوةر ئامادةكردنى. ثةرى شي خ كةريم . 4

                                                 رياتة كاريطةرةكانى ياوسةران لةنوسينى  م.عبداجلليل    بةسة . 5

                                َ                                     ر ي طا ثراكتيةكان بؤ ضونة ناو دَلى ثياوان. ئامادةكردنى حممد صادق سةيار . 6

                           لةطةل  ضةند سةرضاوةيةكى تر


