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 ثَيؼةكي

 بةُاوى خواي طةوسة و ًئشةباْ

 دسود و طآلو هة ثَيغةًبةسي خودا بَيت

، يبَى ثالُ، يبآ ئاًازل هة طةسي,صؤسَيم هة خةَهلي ٓةس بةوجؤسة دةري كة ِسآاتووة هة 

 ...ٓتذ ثاػاطةسداُي و ٓةًاْ ٓةَهةى دووباسة

ٓةَ هةطةَي خؤي و ٓةًيؽ هةطةَي  هةبةسئةوةية كة ِسووبةسووى تةُطزةى جؤساوجؤس دةبَيتةوة,

كَيؼةكاُيؼي كةَهةكة بنب بةطةس  واي هَي دةكات رياْ بة ػجشصةيي بةِسَي بلات و. دةوسوبةسةكةى

 .ئةًةؾ ٓؤكاسي دَهةِساوكَى و ٓةطت ُةكشدُة بة ضَيزي رياْ .يةكرتةوة

بطشة خؤي بةدةطتةوة دةدات و . حةص بة ٓيض ٓةوَهَيم ُاكات بؤ طؤِسيين واقيعي رياُي خؤي

 .تواُاكاُي فةساًؤؾ دةكات

وة , هةَ صزلريةيةدا ٓةوَي دةدسآ خوَيِةس ثةي بة تواُاكاُي خؤي ببات و بياُذؤصَيتةوة

هة ِسَيطاي ضةُذ ٓةُطاوَيلي دياسيلشاو و  و ملسو هيلع هللا ىلصبةطوَيشةى كتَييب خوا و طوُِةتي ثَيغةًبةس 

بؤ ئةوةي بةسةو باػرت و بةسصتش و دَهدؤػي صياتش  سيذا طةػة بة تواُاكاُي خؤي بذاتكشدا

 بضَيت.

  صزلريةكةًاْ ئةَ بابةتاُة هةخؤ دةطشَيت :

بةِسَيوةبشدُي كات, خوَيِذُةوةي خَيشا, ًاًةَهةكشدْ باوةِسبةخؤبووْ, ضاسةطةسي كَيؼةكاْ, ) 

 .(هةطةَي ئةواُيرت, ٓوُةسي بةِسَيوةبشدُي توِسةيي, طةسكةوتّ هة خوَيِذْ و ٓوُةسي وتاسداْ
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ئَيٌة ٓةًووًاْ هةدواي دؤصيِةوةي تواُاكامناْ و كاسثَيلشدُي, ثَيويظتٌاْ بة بشةوداْ بة 

 جواُرت بلةيّ.تواُاكامناْ ٓةية بؤ ئةوةي ريامناْ 

هةطةَي ثِشؤطشاًة ِسآَيِاُيةكاْ ئةَ ٓةوَهةي هةَ صزلريةيةدا دةدسآ, كؤي خوَيِذُةوةيةكي فشاواُة 

 ٓةُذَيليؼيامن ثَيؼلةؾ كشدبوو. كة ٓةُذَيليامن ئاًادة كشدبوو و

 َ ىَل بيِيوة.طوودي هَي ببيِّ, ًّ خؤَ طوودثَيؽ ئةوةي بةػذاسبوواْ 

طشَ هة بريدؤص و دةسبِشيِة ُادياس و ضرِيؤكة بياُيةكاْ. بةَهلو بةوةُذة ٓةوَهٌذاوة خؤَ بةدووس ب

واصًاْ َٓيِاوة كة دةسبِشيِةكاْ ِسووْ و ئاػلشا بّ و ُضيم بّ هة رياُي ِساطتةقيِةي خةَهم و 

 ريِطةكةي.

حةصدةكةَ ئةوة وةبري خوَيِةس بَٔيٌِةوة كة طةياُذُي ئةو طووداُةي هةَ صزلريةيةدا 

اوة, هة تؤوة بؤ خةَهليرت وٓةسوةٓا جَيبةجَيلشدُي كشداسياُةى بابةتةكاُيؽ صؤس وةدةطتتَٔيِ

 طشُطة, بةَهلو تةواوكةسي طوودةكةيةتي.

بؤ طؤِساُلاسي ُةخيوَيِيتةوة, ئةوا طوودةكةي طِووسداس  ا ئةطةس بة حةصَيلي ِساطتةقيِة وج

 .صاُياسيةكاُي ُاوى بةفرِيؤ دةضّدةبَى و دواى ًاوةيةكي كوست 

ة, داوا هة خواي ( ٓوُةسي بةِسَيوةبشدُي توِسةيي ) وُيؼاُياهةَ صزلريةيةدا و هةَ كتَيبةدا كة بةُ

ئةَ كاسةَ بة دَهَيلي ثاكةوة ىَل وةسطشَى و ٓؤكاسَيم بَيت بؤ طؤِسيين رياُي خوَيِةس  طةوسة دةكةَ

 بةسةو باػرت.
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 بةسايي                                     

ايةوة كة ضؤْ بةٓؤيةوة توػي ِشلي خؤي دةطَيبةطةسٓاتَي، داُيؼتبوو ذايَيم ٓاوِسَيو كؤًةَههةَُي( حؿاَه)

لي ُةػياوي ئةزلاَ دابوو هةكاتي ظوكةوتَيو ضةُذ ٓةَه قظةي ُابةجَي وةٓةسوةٓا ٓةُذَيٓاتبوو. ضووْ ٓةَه

 ةحةتي كشدبوو.وةكةي ُاِسبة ئؤتؤًبَيطادا َيم هة ِسلذا بوو كة يةكَيئةوةؾ هة كاتَي ،وذايين ئؤتؤًبَيدوِسهَي

 وت :وي ي ثَيَيي ٓاوِس( ُاؿش)

 ةفتاسَ دةكشد.ووداوةدا جواُرت ِسئةَ ِس هةطةَيٌِرت دةبووَ و صؤس َٓيوًاية ين تؤ بوئةطةس ًّ هة ػوَي

وةي ٓةًاْ كاسداُةوة ياخود ٓاوػَياية بوو (ؿاحل) طاييؽ هةجَي(ُاؿش)ِيايّ ئةطةس طوًاْ هةوةدا ُية كة دَه

 دةكشد.هةطةَي ئةَ ِسووداوةدا ةفتاسي سِ ةئةو

 ووداو ؟واْ قظةكةي ُاؿش و كاسداُةوةيذا بؤ ٓةًاْ ِسلذاُةوةيةكي جياواص ٓةية هةَُيدةي با بضاُني ض هَي

كة ظوكةوتةية ئةويؽ ئةو ٓةَه, يَنؿاحل دةيِوَي ظوكةوتي )عةقوي ُاوػياسي( كةٓةَه) جياواصيةكة بشيتية هة 

هةو  ,ٌة تووػي دةبنيكة ٓةسيةكة هة ئَيثةيذا دةبَى  ظوكةوتة باؾ و خشاثةكاْػاسةصايي و ٓةَه هة ئةصًووْ و

ية بةَ ثَي ؼليذا ثاػةكةوتي دةكات.هة ًَي ٌةم هة ئَيٓةس يةكَي كة هة طلي دايلٌاُذايّ وكاتةوةؾ 

وة  (بةصؤسي ُاهةباسْبيطوًاْ ئةَ جؤسة ٓةهظوكةوتاُةؾ  .تئةوةي بةخؤي بضاَُي بَى، ظوكةوت دةكاتٓةَه

 ( صاُشاو و بريكةسةوةدا طةسضاوةي طشتووة.وػياسيئةقوي كة هة )قظةي ُاؿش  هةطةَي

 ظتةكاُذا تومشاْ دةبّ؟وَيكة هة ئةزلاًي ٓةَه َىضؤُيةتي بريكشدُةوةي بطؤِس ٌة دةتواَُيم هة ئَيئايا ٓةس يةكَي

 .بةواُيرت دةطةيةَُىكة صياْ بة خؤي و  ةبووْهة توِس ضَىم خؤي بجاسَيبة ًةسجَي

بةكةػذا ضؤُيةتي ضاسةطةسكشدُي ئاػلشا دةكةَ و هة كؤتايي كتَي توِسةييطاي ضاسةطةس كشدُي َيًّ ِس

 لي ريشاُةي ئةزلاَ داوة.ظوكةوتَيكة ضؤْ ٓةَهظتةكةي )ؿاحل(يؽ ُاو دةبةَ وَيٓةَه
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ثاؾ . اطشتبووهة بةُضيِداُةكاْ ِس موةكةي هة يةكَيتؤًبَيؤلٍ بيين كة ئوَيخاوةْ ئؤتؤًبَي ،مؽ ضةُذ سؤرَيثَي

ًّ ومت بايي  ةوة بة كاسًةُذي بةُضيِداُةكةي دةوت :توِسةييبةسص و بة  صؤس ٍ هة دةُطَيم بوو كة طوَي ،كةًيم

 بؤية يةن ديِاس صياتشت ُادةًى. ،بلةي لة ُةوةن تاُليةكةي ثِشب وةكةًَبَيبةُضيّ هة ئؤتؤديِاس 10000

بوويةوة كؤ ليؼياْ ىَلم خةَهَيكؤًةَه ،طفتوطؤ و قظةي ُاػشيّ بةسدةواَ بوو هةطةَيخوهةن 10ئةَ باسودؤخة تا 

 .و خةسيم بوو باسودؤخةكة ُاخؤػرت ببَى

ي بذة و كاكة ثاسةكةيرتي ضةُذة ثَي وت:ووةكةي بة كابشاي خاوةْ ئؤتؤًبَي م هة ئاًادةبووةكاُي ئةوَييةكَي

 ِةوة.َيبيرِب

 ذا.ي بةتةواوي ثَيػػةسًةصاس بوو و ثاسةكة ىكابشاي خاوةْ ئؤتؤًبَي
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 بةػي يةكةَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                بابةت  

 رانكةرةكانيئةجنامة ويَكاريطةري تورِةيي لةسةر جةستة و 

 ةييرِهاسةي توثيَ

 ؟ئايا لة كاتي تورِةييدا خؤت بيهيوة

 الثةرِة
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 : توِسةييِاطةي ثَي

ويظت بةٓؤي صياد هة ثَي)ض دةطت ثيذةكات ؤؾ و خشؤػيلي بةَٓيكة بةج ،بشيتية هة وسوراُذُي ٓةطت وطؤص

ضي اُطَيلي ػةِسياخود قظة ياْ حةصَي وة دةسدةبِشدسآةجوَه بةٓؤيياْ  ةييةجا ئةَ توِس (.دةسداُي ئةدسيِاهني

 كة خواي طةوسة دسوطيت كشدووة.لي ًشؤيية طشوػتَي توِسةييؽ لشاو.ؤَهبةصةمحةت كؤُرِت

 ةييذا؟ِسهة كاتي توئايا خؤت بيِيوة 

 تةوة(.َِيو ريشي دةكورَي ضشاي ئةقَى ،دَي بةطةستذا ٓةوايةكة و ،توِسةيي) دةَهَيّ :دادةثؤػَي.  ئةقَى, توِسةيي

 هة ػَيوةػةسًى  .ػةسًي هةخؤي دةكشدةوة ئةوا ةييذاِسكاتي توببيِياية هة خؤي  )كةطي توِسة(ئةطةس 

 .دةكشدةوة يذايةهة دَهكة ق و كيِةيةي ذاْ و ئةو ِسِذاْ و هَيى و صًاُة ثيظةكةي و جوَيكةُاػشيِة

 ي ثَيَ ُاتواُي طةسكةوتووبيت ئةطةس بةتةواوي باوةِسبةال ،ذايةتَي توِسةييكشدُي  ؤَيطاي كؤُرِتَيِسبة ئةَ كتَي

 ِيت و ُةيلةيتة خوويةكي بةسدةواَ.ُةَٓي

 

 : شاُلةسةكاُيهةطةس جةطتة و ئةزلاًة وَي توِسةييِةواسي كاسيطةسي و ػوَي

 ذاُي دَيزةي هَيَييةكظةس ِس ،وويذاةبووْ ِستوِس ٓةسكاتَيم ) :َّيلي و دةسووُيةكاُي طةسدةَ دةَهزيِةوة ثضيؼتوَي

ئةطتوس دةبّ و  دةًاسةكاُي ًى ،تدةضَيبةسةو دةَ وضاو و طةس  خويّ .ِسوو دةدات كَىو ٓةُاطةبِشصياد دةبآ 

 .(َىو طشوػتةكةي دةطؤِس َىذةطةِسطووس ٓةَه دةَ و ضاو

ئاسةقة  يةكاْدةطت و ثَي. تبة ًاطوهلةكاُي جةطتةوة دةَُي ت و ثاَيّ بؤ اليةكاْ بةسدةواَ دةبَيضووُي خوَي

 .يةة طةُذُةوةو هةٓةس ضشكةيةكذا ئاًادةي كاسداُةوة و تؤَه دةبَىةتي ئاًادةباػيذا جةطتة هة حاَه و دةسدةدةْ
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 دةبَيتة ٓؤي الواصي بةسطشي هةؾ. كة ؤُي )ئةدسيِاهني( صياتش دةسدةدةًْٓؤِسِةكاْ رَيشةِسًؤُة كوَيٓؤِس

بؤ بةسطشي كشدْ هة  هةكاتي ثَيويظتذا ِاُيبةكاسَٓيًؤُاُة تايبةتّ بة بِياتِاُي جةطتة و لذا ئةَ ٓؤِسهةكاتَي

 .خؤي

كة ئةًةؾ ٓؤكاسي  .ِذا صياتش دةبَىَيهة خو يؽ(ئةدسيِاهني)ًؤُي ٓؤِس ،ةبووْ صياتش بيتٓةسضةُذة ًاوةي توِس

 و ضاالكي جةطتةيية. اوكَىةِسدَه

 شكاتزًَي تةوة تاكو يةنئاساَ بَي جةطتةؾ ُاتواَُي ،تةوةَِيًؤُةؾ بؤ ًاوةيةكي صؤس دةًَيكاسيطةسي ئةَ ٓؤِس

 .هةوةية صياتشيؽ خبايةَُى ،دواتش

صياد  ثاَهجؼيت, يَنجةطتة بة توُذي دةٓةرَي ،ضي بةَٓياوكَيةِسزيِةوةكاْ جةخت دةكةُةوة هةوةي كة دَهتوَي

 .ةتةي دَههة ٓؤكاسةكاُي جةَه مة يةكَيضةوسي هة دةوسي وسط كؤدةكاتةوة كؽ دةكات و بووُي كَي

ؤرةكاُذا كة هة دوايني ِسووْ كشدوويِةتةوة ًشدُة هةُاكاوةي بؤ ِس ةجؤسئةَ  ملسو هيلع هللا ىلصغةًبةسًاْ ذلٌذ ٓةس بؤيةػة ثَي

 صؤس دةبيت.

تة ٓؤي ُةخؤػي تة ٓؤي كشدُة ُاوةوةي ًاددةي كيٌيايي بؤ ُاو ًؤخ و دةبَيبةسدةواَ دةبَي توِسةييوةن ضؤْ 

بةٓؤي صؤس بووُي  ّتة ٓؤي بةسصةفؼاسي خوَيٓةسوةٓا دةبَيو  تّلٔةالتَي ْ و دَيزبووراُةطةس و طَي وةن

ين ًؤخ ئةطتوس دةبّ هوهةكاُي خوَي بووُي كاتيجةِستَي هةطةَي , ئاواؾٓؤكاسةكاُي توِسةيي و كاستَيلةسةكاُيةوة

ظتين فةسًاُةكاُي كؤئةُذاًي ٓةسغ وةكو )خشاث ٓةسغ ياخود هةكاسخ ؼمتةي ًَيؼي بؤ جةَهكة طةسدةكَي

تة ٓؤي لو صؤسجاس دةبَيبةَه .ٓةسغ كشدْ دةدةْ(ًةتي سلضووُي دةسدساوةكاُي طةدة كة ياكشدْ و تَي

ٓةسوةٓا ٓؤكاسي . و ٓةوكشدُي كؤهؤْ وةكو بشيين طةدة و دواصدةطشَي )ضِشاوةكاُي جةطتة(هةُاوبشدُي 

 . شثةزلةؾ بووْ بة ُةخؤػي ػَيوجةطتةؾ ئاًادةية بؤ توُةخؤػي ػةكشةية و 
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ٓؤكاسي الفاوي  ،ضبةَٓيةكي توِسةييهة ئةزلاًي وو دةدةْ سِ لياْ وادةبيِّ كة ئةو كاسيطةسياُةىٓةُذَي

هة  بةٓؤي تيلضووُي باصُةي كاسةباييةوة.واية  ُاو ًاَي طشتينكاسةبا ة وةنك ةًؤُةكاُؼاوي ٓؤِسبةهَي

  طؼت بةػةكاُي باصُةي كاسةبايي.تة ٓؤي يةكطشتيندةبَيدةسةزلاًيؼذا 

 ؟ ئايا كؤُرِتؤَهي توِسةيي دةكشَى

بةطؤص و لي ُةسًوُياْ و ئاساًطش و تة كةطَية و توُذ ببَيةق و توِسلي كةهوةِسكةطَيؤراْ هة ِس ؤرَيسِ دةكشآئايا 

 ٓةطت ُاطم ؟

ؿخيح   }وامنا احلوٍ باهتخوٍ ،امنا اهعوٍ بااهتعوٍ { كة دةفةسًوَى ،ملسو هيلع هللا ىلصثيغةًبةسة ًذاُةوة م بؤ وةالباػرتيّ كةطَي

 االهباُي

 .}بة ُةسًي ُواُذُة شبووُة و ُةسًوُياُيؽصاُظت بة فَي {واتا 

تة شبووُةكاُي دةبَيو فَي َ بةٓةوَيبةال ،ووْ و ئاػلشاية بةوةي كة ًشؤظ بة ُةصاُي هةدايم دةبَىئةًة قظةيةكي ِس

 طةيؼتوو.صاُا و ثَيكةطَيلي 

ت و بووُي كاجةِستَي بةئةوا ياُذا ُةسًوُياْ و داُا بّ ٓةوَهة و دةًاسطري توِس كةطاُيئةطةس ٓاتوو وةية ػَي بةَ

ُة ئةَ ٓةوال َ دةبَىبةال ِّ.بةدةطيت بَي دةتواُّ ٓةسضيةكي بياُةوآ ،خشاث لؤػاُي دري دةسووُيو تَي ٓةوَي

 كة ًاوةيةكي طوزلاوي ٓةبَى دا بَيتبةسُاًة بؤ داِسَيزساو و لدشاوَيشكشدُي ِسهة ثةسوةسدةكشدُي دةسووْ و فَي

 بؤي.

و صةمحةتي َ  بةال .نيداْ بةوةدا بَِي بؤية دةبَى ،صةمحةتةلي ةفتاس كاسَيةوػت و ِسيين ِسبةٓؤي ئةوةي طؤِس

 .ذايةةوػيت جواُِاُي ضاكة و ِسِاو بةدةطتَٔيهةثَي ةكةتيلؤػاُ
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 ة بووة.وودا بؤي دةسدةكةوي كة ٓةَهئاطاُة ئةوا هة دآات كاسَيلي ةفتاسيين ِسكة طؤِس ي وابَىم ثَيٓةسكةطَي

داُةيةكي تش لةَُى و دايب م بيةوَى ٓةسكاتَي ,وةكو جووبةسط واية ًشؤظ ةفتاس و طشوػيتسِ ضوُلة وادةصاَُي

 لات.هةبةس ب

 َيوٓةؽ ليجاسَي ضةُذٓةتا ئةطةس  ،تكة ٓيض طةسكةوتوو ُابَيذا ُية وا بري بلاتةوة طوًاُي تَيم ٓةسكةطَي

م ئةطةس تةُٔا جاسَي َبةال. ين خؤيتةوة ٓةًاْ ػوَيَيدةطةِس بذاتي ئةوة م كة ٓةوَهضوُلة ٓةس جاسَي بذات.

هة طةسكةوتووةكاْ  م دةبَىِياييةوة يةكَيئةوا بةدَه و ئاساَ بطشَى لي باؾ بةخؤي بذاتبذات و كاتَي ٓةوَي

 بةويظيت خواي طةوسة.

 : توِسةييوةبشدُي َيو بةِسؽ دةطتلشدْ بةضاسةطةس ت ثَيهةبريًاْ بَي م ٓةْ كة دةبَىضةُذ ػتَي

ٌة ضوُلة ئَي. صؤس ُضاكشدْ ،ًةتي كشدْ هة خواي طةوسةوة داواي ياس ،يّبوومناْ بة تواُاي طؤِس باوةِس يةكةَ /

خاوةُي ٌة ئَيَ بةال ،ضيّ هة باسودؤخة ُاخؤػةكاْبجاسَي ياخود خؤًاْ ليذا بلةيّاُلاسي هة خةَهُني طؤِسُاتوا

 ي خؤًاْطوودكة بة  كاسداُةوةكامناْ بلةيّي ؤَهوة ببةيّ و كؤُرِتَيخؤًاُني و دةتواُني خؤًاْ بةِس

 .تةوةدةػلَي

جؼيت كشدْ هة خضَ و داواي ٓاوكاسي و ثاَه ،سوطيت طوزلاو دؤصيِةوةي كةػوٓةوايةكي تةُذدووةَ / 

اطشي و ِسخؤى و تجؼويظتيٌاْ بة ثاَهثَيٌةوًاُاُيؽ ئَي (.ُادسَىم هَي ة بةدةطتَي)ضةثَوضوُلة كةطوكاس 

طوكي ئةو بؤ باس شْادَيٌاْ بؤ ِسويظتٌاْ بةوة ٓةية كة طوَيٓةسوةٓا ثَي ،لاُي تشةوةهةاليةْ خةَهئاساًطشتّ ٓةية 

 وكيِةًاْ. قو قوتذاُةوةي ِس توِسةييِاْ هة بةٓؤي واصَٓي ةي هة ثؼتٌاُةكؤَه

بةتايبةت تةوة ووًاْ دةبَيووبةِسكة ِس (قوُاغةكاُي ضاسةطةسكشدْ) طشاُةكاُيئاساًطشتّ هةطةس ػتة  طَييةَ /

 ؤرةكاُي طةسةتاي ئاساَ طشتِذا.هة ِس
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صاُا هة ئةزلاًةكاْ.  ئةوةي ثةهة بلشَي َيب ,شاو و تةواو بؤ ضاسةطةسةكةدياسيلًاوةيةكي داُاُي ضواسةَ / 

 ةفتاسةكاْ.اُي ِسبؤ طؤِس ؤر دياسي كشدووة وةكو ًاًِاوةُذسِ 21بة  ًاوةيةياْدةسووُيةكاْ ئةَ 

اْ بةدواي ٓؤكاسة ساطتةقيِةكاُي بؤ طةِس ،اخةوػي هة ُاوةوةِس دةسووْ و بَى اطتطؤيي هةطةَيسِ ِحةَ/ثَي

ةوي ياخود صيادةِسبآ  لي وةكو خؤبةصهضاُي و فيض و خؤثةسطيتهةواُةية جؤسَي ،ٓؤكاسةكاْ ُادياسْ .توِسةيي

بة ثاطاوي بآ ةكشدُةوة تؤَههةواُةية وة  ،توكيؽ بَيوهة طتةَ ئةطةس بض بَى كشدْ هة ضةًلي بةسطشي كشدْ

 ةػة.بة ٓةِس بآ ٓةسوةٓا ٓةطت كشدْ ،ػةسةف

ةوػتةكاْ و حةص ُةكشدْ هة دةطتطريؤيي ِسةُطة ٓؤكاسةكاْ ثةيوةطتيؽ بّ بة خؤػةويظيت صياتشي بةٓا و سِ 

 (ثةسوةسدةيي)ياخود  (دةسووُي)لي كاسَيٓؤ ؽبةصؤسي ةوػتةكاُي تايبةت بة )خؤػذواُي و جواْ كشداسي(.ِس

 ي بَي ئاطا ُةبني.هَيني و َيبةدوايذا بطةِس ويظتةكة ثَيٓةية 

 20هةطةسةتاي وو دةدةْ سِ كة يلُاو خةَه يةكاُؼكَيو  تاواْ ي %99زيِةوةكاْ ئةوةياْ طةملاُذووة كة توَي

كة تةُطةبةس و تةطم  طايةن دةضَىَي) بةِس .ةبووْبؤ توِس يتةوةٓؤيةكةػي دةطةِس .يةيةكةدلاسداضشكةي 

كة  طاي فشاواْ و ئاطودة بةدوايذا بَىَيثاػاْ ِس ،ةساوكَيي ٓةساطاُلشدْ و دَهتة ٓؤببَي ،توتشيظم بَي

 غةدا(.ةباَهطا قةِسَيهةَ ِس ضوُةكامناْ بلةيّي ٓةَهؤَهم بتواُني كؤُرِتَ بةًةسجَيبةال ،لٌاْزبةخؼة بؤ ٓةس يةكَيضَي
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 بةػي طَييةَ

 ي خؤت دةكةىةيي توِسؤَهضؤْ كؤُرِت

 ةُطةكة ِس ،وودةداتضشكةدا ِس 20دةبيت كة هة  ةي دةسووْتوِسةييكشدُي ئةو  ؤَيشي كؤُرِتخواسةوةدا فَيهةًاُةي 

 .ووبذاتذا ِسي ُةخواصساوي تَيووداوسِ بةٓؤيةوة

 ئةوةي ٓةطتيؼي ثيبلةيّ. بَى ,لي طةسةكني تيايذاخؤًاْ ٓؤكاسَيؼاُةي كة ِني بةو كَيبا كؤتايي بَي

 دةُطي : بَييةكةَ / 

 حدكم فالٌسكت(.أذا غضب إ)و  دةفةسًوَى ملسو هيلع هللا ىلصغةًبةس ُةوة كة ثَيِشت دةطَيساصي بَي )ابّ عباغ( خواي هَيهة 

 ت(.دةنط بيَ با بيَ ,ةبوووة تورِك لة ئيَيةكيَ)ئةطةر  واتا

 .يَنَيذةثةٍسِةكةؾ تَيضشكة ػةسًَٔي 20و  ٓؤػياسيتة ٓؤي بريكشدُةوةي ًشؤظ بةسةو دةُطي دةبَي ضوُلة بَي

 

 .ٌزةٓةَه ٓةُاطةيةكي قوَي دواي ِسووداُي ِسووداوة كاسيطةسةكة اطتةوخؤسِ /دووةَ 

 .(تةوةَيؼم دةطةِسبةسةو ًَي جاسَيليرت ضووبوو بةسةو الكاُيرتٓةَهذا خوَيّ توِسةيي)دواي ئةوةي هةكاتي 

م كة كاتَي ،لي تؤثي ثَيم وةكو ياسيضاَُيَيسِ ،و صؤستشيؽ ئاساَ بيت تةسكيضت صياتش بَي تذةكائةًة وات هَي

بلات بؤ  بةجَىذاُةكة جَيثيؽ ئةوةي هَي ذةًزَيٓةَه دةكات كة ٓةُاطةيةكي قوَي بةجَىيت جَيذاُي ثةُاَههَي

 ت.ئةوةي ئاساًي صياتشي ٓةبَي
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هة ٓةواو ئاسةصووي ػةيتاْ  ,ويشدةكاْ خبويِةوة كة وابةطتةت دةكةْ بة خواي طةوسة و طَييةَ /

 .داتذةبشَى

لو ٌقول احدكم اذا  ) دةفةسًوَى ملسو هيلع هللا ىلصغةًبةس ُةوة كة ثَيِشطَيةت داصي بَيسِ ةوة خواي هَي)ابّ ًظعود(هة 

  ذهب عنه غضبه(  ;غضب : أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم 

ئةوا  ,ثةُا دةطشَ بةخواي طةوسة هة ػةيتاُي ُةفشيّ كشاو َىة بوو با بَوئةطةس يةكَيلتاْ توِس (واتا  

 . (تَِيةبووُةكةي ُاًَيتوِس

واتا  (الذٌن امنوا و تطمئن قلوبهم بذكر هللا أال بذكر هللا تكمئن القلوب { خواي طةوسةؾ دةفةسًوَي

ت بة قوسئاْ و ثةياًةكةي خواي و دةسووُياْ ئاساَ دةبَي ِاوة و دَيياْ َٓي)ئةواُةى باوةِس

خؤػِوود  (كةوةٓةس بة قوسئاْ و يادي خواو )ثابةُذبووْ بة ئايِةةكاْ ئاطاداسبّ دَه ،ثةسوةسدطاس

 28طوسةتي اهشعذ.اية . }ِةوةو دةحةوَي دةبّ

 : بةًؼيوةية ين(جةسَيةحةتلةسةكة تَيضشكة ُاِس 20بؤئةوةي  ) ضواسةَ / طفتوطؤ هةطةي خؤت بلة

ئةوةؾ بؤ ئةوةية كة ٓةطت بة , (ٓتذُيطةسامن.... ،توسةَ ....ظتا ًّ ي خؤت بلة بة وػةي )ئَي.باطي حاَه1

تة الي ثضيؼم ُةخؤؾ ُاضَيضوُلة ) ئةَ باسودؤخة دةسبلةي. ويظت بؤياسي ثَيو بِش ظتات بلةيؤخي ئَيد

 ويظيت بة ضاسةطةسة(.ُةخؤػة و ثَي ٓةتاكو ُةصاَُى

 .ةبووُةكةت بضاُي و ضاسةطةسي بلةيبؤ ئةوةي ٓؤكاسي توس ةَ ؟ظتا ًّ توِس.ثشطياس هةخؤت بلة : بؤضي ئَي2

 ظتا ثشطياسيم هةخؤت بلة :.ئَي3

  ي؟ةمب ثَيتوِس ةٓؤكاسة ػايةُي ئةوةي ٓةس بةساطيت ئةَئايا 
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 ُة بلة :ُاِاآَية ِسئةَ كؤًةَه ،بؤ ضاالكلشدُي بشطةي كؤتايي

 ِةوة و ثشطياس هة خؤت بلة :ئيِحا بيدوَي ،ةبووُةكاُت بِووطةٓؤكاسي توِس 10طشُطرتيّ  لذاهة كاغةصَي

 ةمب ؟ياْ توِسئايا بةساطيت ئةَ ٓؤكاساُة ػايظتةي ئةوةْ ثَي

 ليرت هةخؤت بلة:ئيِحا ثشطياسَي .ة دابَِىاطت ياْ ٓةَهم ُيؼاُةي ِسًَيدواي ٓةس وةال

 ة دةكةْ ؟يرتيؽ توِسلاُخةَه ة دةمب ياْياْ توِسئايا ئةَ ٓؤكاساُة تةُٔا ًّ ثَي

بةخؤبووُت  واتا باوةِس ،يرتاُلبةساُبةس قظة و كشداسي خةَه تؤ صؤس ٓةطتياس بيكة هةواُةية  بريت ُةضَى )

 .الواصة(

ٓؤكاسةكاْ  10صياتش هة ُيوةي  ِياَ كةًّ دَه ة دةكةْ.ةوة كة تةُٔا تؤ توِسئةو ٓؤكاساُة هةخؤت دووسخب 

ئاساًي و  ثاؾ ئةوة ةبووُت.ثاػاْ دةبيين ئةَ ٓؤكاساُة ضيرت ُابِة ٓؤي توِس دووسدةخةيةوة كة ُووطيوتة.

 دؤػي بةدةطت دةٓيين.دَه

 وويذاوة دووسبلةويةوة.ةبووُةكةتي تيادا ِسِاُةي كة توِسهةو ػوَيذة بِحةَ / ٓةوَهثَي

ٓؤي  تةئةًة دةبَي ةبووُذا.هةكاتي توِس بِووطة م ٓةطتةكاُي خؤتػةػةَ / هةطةس كاغةصَي

 اطيت ٓةطتةكاُت.ت و بيِيين ِستوِسةييلي صؤسي ٌزيين بةػَيٓةَه

وة ئةًة ضاكةيةكة و  ,ويظيت خودا بووةةبووُت بة تة ٓؤي توِسبووة بضاُة ئةو ٓؤكاسةي حةوتةَ /

 وة.ذا بضؤضيةكاُتطةسثَيو  بةطوُاح تاقيت بلاتةوة بةٓؤيةوة. بؤية خواي طةوسة دةيةوَي

 .دةيِوَيينذا توِسةييةفتاست بلةوة كة هةكاتي / بري هة دةسةزلاًةكاُي ِس ٓةػتةَ
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 ظتات بطؤسة.ئَي باسودؤخي/  ُؤيةَ

أحدكم وهو قائم ذا غضب إ )فةسًوويةتي ملسو هيلع هللا ىلص غةًبةس ُةوة كة ثَيِشدةطَيخواي هَي ِساصي بَيت ةوة بً ذر(أ)هة 

 .( وإال فالٌضطجع ،بضفإن ذهب عنه الغ ،فالٌجلس

ئةوا  ةكةي ُةًاتوِسةييجا ئةطةس  ،تؼَيوة بوو با دابَِيبة ثَي ةييذاتوِسهةكاتي ئةطةس يةكَيلتاْ {واتا 

 (.لةوَيئةطةسُا با ثاَهباػة 

ةوتووؾ لكةطي ثاَه ،وةيةبةثَيكة كةطةي  بةساوسد بةوم كة داُيؼتووة كةًرت تواُاي توُذوتيزي ٓةية كةطَي

 بؤ داُيؼنت. َيبةدواي كوسطيةكذا بطةِسئةوا  وة بووية بوويت و بةثَيئةطةس توِس .تواُاتشة هةٓةسدووكياْ بَى

 . )ت دةبَياييت صياتش )ضةُذةي هة صةويةوة ُضيم بيتةوة ئةوةُذة خاكةِس

 :طشةز ٓةَه/ دةطتِوَي دةيةَ

 ،ءالنار وإنما تطفأ النار بالما وإن الشٌطان من ،إن الغضب من الشٌطان)  دةفةسًوَى ملسو هيلع هللا ىلصغةًبةس ثَي

 ،هة ئاطش دسوطتلشاوة يؽػةيتاُ ،هة ػةيتاُةوةية توِسةيي) واتا  (فإذا غضب أحدكم فالٌتوظأ

 .( طشَىز ٓةَهة بوو با دةطتِوَيلتاْ توِسجا ئةطةس يةكَي ،تةوةئاطشيؽ بة ئاو دةكورَي

و دةًاسةكاْ خاو  ظت الدةضَىئةوا طةسًي طةس ثَي ،ػَيالْ هةطةَي ئةطةس ئةُذاًةكاُي الػة بة ئاو بؼؤسدسَى

 دةبِةوة.

 :بة صةوي  ٌةطةياُذُي كوَه/  ياُضةٓةَ

أال ترون الى حمرة عٌنٌه و انفتاح  ،فً قلب ابن آدم ) ان الغضب جمرة دةفةسًوَى ملسو هيلع هللا ىلصثيغةًبةس 

 .فمن وجد من ذلك شٌا فالٌلصق خده باالرض لٌذهب هذا الغضب(أوداجه 
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سايي ُاوضةواُي و كشاُةوةي وطوئايا  ،ي ئادةًيضادةثؼلؤيةن ئاطشي ُاو دَه ،توِسةيي) واتا   

بؤ ئةوةي  ٌةكاُي بة صةوي بطةيةَُيم ئةًةي بيين با كوَهجا ٓةس كةطَي ؟ُابيِّ بشؤكاُي

 (.يَنُةًَي ةكةىتوِسةيي

 : بلة ةوثةيِش 90-10/ بِةًاي  دواُضةٓةَ

ةكةيرت تؤ  %90ي و ذةثةِسكة بة باسودؤخةكاُذا تَي بةوجؤسةية%ي رياُت 10كةوا  ئةَ بِةًاية ئةوة دةطةيةَُي

ووُي سِ ئةًة ًاُاي ضية؟ هة بةػي ػةػةًذا صياتش .ياسي هةطةس دةدةيتبِش ي كاسداُةوةكاُتخؤت بةثَي

 دةكةيِةوة.

 :  هةبري ًةكة (ز و ئاصاسضَي)ياطاي /  طياُضةٓةَ

ئةوة  ؾواتاي ئةَ ياطايةدؤؾ دةبني. دَهزايي ريامناْ بةدسَي  ئةوا بلةيّ ةوثةيِشئةطةس ٓاتوو ئةَ ياطاية 

ةكامناُذا بؤ هةٓةًوو بواسةكاُي ريامناْ و هة ٓةًوو ٓةوَه طةيؼنت بة صؤسيم هة خؤػيةكاْبؤ كة  دةطةيةَُي

 بطشيّ. َيمئاصاس بةسطةي كةًة  دةبَى بةٓةػت و خؤػي

ة كشدُةوةوة ثةيذا ووْ و تؤَهبةسطةي ئاصاسي ئاساَ طشتّ بطشيّ كة هة جؤؾ و خشؤػي توسةب ئيِحا دةكشَي

هةطةس بةسطةي ئاصاسي ئةو ئاساَ طشتِة بطشيّ وة دةتواُني دا, اصي كشدُي خواي طةوسةِاوي ِسهةثَي ئةوةؾ دةبآ

ي و بةدةطتٔيِاُي ِاوي خواي طةوسةدا و بؤ طةيؼنت بةخؤػؤرو و حةج هةثَيز و ِسثةسطتؼةكاُي وةكو ُوَي

 ئاصاسي ئاساَ طشتِيؽ بطشيّ.زي بةياُي و وة دةتواُني بةسطةي ئاصاسي ٓةطتاْ هة خةو بؤ ُوَي لي طوزلاو,كاسَي

وواُيين ئاصاسي ئاساَ طشتّ هةطةس ئاسةصووةكاُي وةن ِسبةسطةى وة م ئاصاسداْ بةقظة و بة كشداس و خةَهوة هةطةس 

 ياُي بةٓةػت.َيِاوي خواي طةوسةدا و ببيِة ٓاوِسحةساَ و صيِا بطشيّ هةثَي
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ئاصاس بطشي  مكةواية دةتواُي بةسطةي كةًَي. ئةوة بضاُة كة ًاوةي ئاصاس ضةػنت كةًرتة هة ًاوةي خؤػي

 ةحةتيةكاْ داثؤػشاوة و ئاطشيؽ بة ئاسةصووةكاْ(.ت بة ُاِسبةٓةػ اوة )ِاوي طةيؼنت بة خؤػي ُةبِشهةثَي

 شة.بزَيهةبةس ئةوة ريشبة و ٓةَه

اوةي بةٓةػتيم كة خؤػي ُةبِشِاوي طةيؼنت بة م هةثَيئايا كؤػؽ دةكةي و ئاساَ دةطشي هةطةس كةًة ئاصاسَي

 ية؟ىواُي ئامساُةكاْ و صةوافشاواُيةكةي بةقةد فش

لي طةوسة و ئاصاسَي كةضي ,زيلي كةرلايةُةضَياًلشاوةكاْ, ئةًة ةيشكشدُي حةِسز وةسطشي هة طةُطة ضَيجا ِس

 يتةوة الي خواي طةوسة.َيئةطةس ُةطةِس ذاؤري دواييؼٓةَ هة دوُيا و ٓةَ هة ِس ،تصؤسي بةدوا دادَي

خواي ا ئةمم ئةوة طشوػيت ًشؤظة. ،ة دةكةيّ و طوُاح ئةزلاَ دةدةيَّهَ ئةوة بضاُة كة ٓةًووًاْ ٓةبةال

 بة تةوبة و ثةػيٌاُي بةُذةكةي. دةبَي ثةسوةسدطاس خؤػخاَي

 من أحدكم سقطبتوبة عبده  هلل افرح )فةسًوويةتي  ملسو هيلع هللا ىلصغةًبةس ُةوة كة ثَيِشهة )اُع كوسي ًاهم( ةوة دةطَي

م كة هة دؤػرتة كاتَي) خواي طةوسة صؤس هةو بةُذة دَهواتا (  على بعٌرة وقد أضله فً أرض فالة

 .( تة طةس دةسياضةيةنوْ بووة و دةكةوَيلذا بياباَُي

إلٌه من أحدكم على هلل أشد فرحا بتوبة عبده حٌن ٌتوب  ) ّ فةسًوويةتيَياُةوةيةكيرتدا دةَهِشهة طَي

ى شجرة فاضطجع فً فأت ،فانفلتت منه علٌها طعامه و شرابه فٌئً منها  ،راحلته بأرض فالة

فأخذ بخطامها ثم قال من  ،فبٌنما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده ،وقد ٌئس من راحلته ،ظلها

 (  أخطأ من شدة الفرح ،شدة الفرح : اللهم أنت عبدى و أنا ربك

 ،تةوة اليَيم كة دةطةِسكاتَي ة بة تةوبة و ثةػيٌاُي بةُذةكةيخواي طةوسة فشة خؤػخاَه }واتا 

هة  ْ دةبَيخواسدُةوة ٓةبووة هةالي و لذا ٓةسضي خواسدْ وصياتش هةو كةطةي كةوا هة طةػتَي

هة  ٓيوا دةبَى و بَى دةكةوَي بةسةكةيذا ثاَيش طَيم و هةرَيتة الي دسةختَيدةضَيبياباُذا. 



 زجنريةى بةيرة درةوشاوةكاى 19
 

 

تةوة و طةيش دةكات وػرتةكةي َِيوةية دةًَيثاػاْ ٓةس بةو ػَي .)وػرتةكةى(باسٓةهطشةكةي

 ،)خوداية تؤ بةُذةي ًين و اُذا دةَهآو هةخؤػي يؼٌةكةي دةطشَىِسئيِحا  هةبةسدةًي دا وةطتاوة.

 .{هة خؤػياُذا ٓةَهة دةكات (اي تؤَدًِيؽ خو

 

 : ي ثامشاوةكاْ بلةؤَهضواسدةٓةَ / كؤُرِت

لي وةن قظةي ُاػشيّ و هة ػتاَُي ،ثامشاوةي كةطاُيرتبؤ باوةؾ ُةكةيةوةطوسبة هةطةس ئةوةي كة 

 ًياْ بذةيتةوة.وةيةكي طوزلاو وةالكة بةػَي ئةًةؾ بةوة دةكشَى ظوكةوتي ئاصاس بةخؽ.ٓةَه

ت دَهو بةخيوي ٓةية دةسباسةي كةطاُيرت ردي ق و كيِة و ِسِسٓةسضي  ؽ خةوتِتوة طوسبة هةطةس ئةوةي ثَي

ذاُي ٓةًاْ ئةو ثامشاوة صياُبةخؼاُة هة َيلاُيرتيؽ ئاصاس ًةدة بةفِشوةٓةسوةٓا خةَه ياْ.ثان بلةيةوة هَي

 .طةيشي بةػي حةوتةَ بلة بؤ صاُياسي صياتش .ت بلةيتوِسةييؤهي بةوةي كؤُرِت ،ياُذادَه

خواي طةوسة ئةوةت بؤ  ةت دةكات بةويظيت خواي طةوسةية.بضاُة كة ٓؤكاسي ئةو ػتةي توِس ثاُضةٓةَ /

 ضيةكاُتذا بضيةوة.تاوةكو بة تاواْ و طةسثَي ؽ,تة ثَيَِيدَي

 ايي.اِسو ِس اوكَىةِسٓؤي دَه تةضوُلة كةرلةوي دةبَي ،لي تةواو خبةوةَيبِشػاُضةٓةَ / 

 تةوة.َِيخودا دةكورَي توِسةييضوُلة ضاكة كشدْ  ،ضاكة بلة حةظذةٓةَ /

 ضؤُيةتي بريكشدُةوةت بطؤسة : ٓةردةٓةَ /

م كة ٓيض كةطَي ئةطةس بؼتةوَى ،ة دةكةيِّيابة كة ٓةًووًاْ ًشؤظني و ٓةَهدَه ،ُة داًةَُىوكةغ بة منو

 .ُةبيين و جطة هة خؤت كةطيرتي ىَل و ٓؤَي هةواُةية بضيتة دوسطةيةكي ضؤَية ُةكات بةساُبةست ٓةَه
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ئةوا هة  يف خؤت وةسُةطشيئةطةس هة دوُياػذا ًائةواُيرت.  هةطةَي بوسدةييت ٓةبَىهَي ويظتة كةهةبةس ئةوة ثَي

 خوا.تشت ٓةية هةالي ةي خؤؾ بيت ئةوكات ثاداػيت طةوسجا ئةطةس هَي ،تةوةت دةدسَيؤردا ثَيدواِس

 ،ةبووْ دةكاتم بِووطة كة باطي صةسةس و صياُةكاُي توِسَيةصداُة هةطةس كاغوئةو ئايات و فةسًو ُؤصدةٓةَ /

جا بؤ ) ِةوة.وَياخنبةسدةواًي بي ضة و بةجاسَياُبي صطاس بووْ هة كاسيطةسية خشاثةكاُي.ضؤُيةتي ِس هةطةَي

)هة قوسئاْ و  .(ئةوةؾ بةغ ُية بؤتٓةسضةُذة  ،ئاًادة كشدووةلٌاْ ٓةُذَي ٌة هة بةػيلي طةسبةخؤدائَي ,ياسًةتيذاُي تؤ

 .ٓةْ(اوة طةزليِةي ُةبِشفةسًوودةدا 

 :ؤكةكةي )ؿاحل(ٌةوة طةس ضرِيَيدةطةِس ؾظتائَي

ِذُةوةي ٓةًوو ةبووُةكاُي بلات دواي خوَيي توِسؤَهكؤُرِت بةض ػَيواصَيم (ؿاَهح) طفتوطؤي ئةوة دةكةيّ كة

ي ئةو ٓةُطاواُةي خواسةوة كة َيةؾ هةِسئةو, طوًاْ(تةوة بَيٌةوًاُاُيؽ دةطشَي)ئَيئةواُةي بامساْ كشد؟ 

 ثشطياس هةخؤي دةكات :

اطيت بة ًةبةطيت طوكايةتي كشدُي ًّ و وةكةي ٓةساطاُي كشدَ ٓةس بةِسئةو كةطةي كة بة ئؤتؤًبَي .1

 ات؟ةفتاس دةكلاُيرتيؽ ٓةس بةَ جؤسة ِسخةَه ئاصاسداُي ًّ بوو ياخود هةطةَي

 غةًبةسئاْ و طوُِةتي ثَيةوػيت خؤَ كة هة قوِسبة ِس بلةَ ياْ ةي هةطةَيةوػيت خؤي ًاًةَهوةن ِس ئايا دةبَى .2

 وةسَ طشتووة؟ملسو هيلع هللا ىلص 

ةفتاس بلات؟ وةية ِسلشدووة بةَ ػَيكة واي هَي دةبَى جةِسلي دياسيلشاودا تَيئايا ئةو كةطة بة باسودؤخَي .3

 بطةَ.ويظتة هة باسودؤخةكةي تَيثَي
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 : ؟كؤتايي ضني بؤ ئةو كةطةي كة هةطةسخؤ ُةبوو دةسةزلاًةكاُي .4

كاتةكامناْ و كة ٓةًوو ضاكةكامناْ و  َِىطريطَيم دادةم و ئاطشَييؼلَيو ثِش ثرت دةبَىباسودؤخةكة خشا

 .زايي تةًةمناْبةدسَي دةكات تاَي ريامناْ ىَل ،هةُاو دةبات ي هةمشاْدةًاسةكاُ

 ٓةسطيض طةسكةوتين بؤخؤي ويظتووة ؟ ملسو هيلع هللا ىلصغةًبةس ئايا ثَي .5

 ش بؤ خؤي ُةويظتووة.كة ُةخَي ووُةًةكةي ِسوةال

لي دياسيلشاويؼي بؤ كاتَي ،( ي جوهةكة وةسطشتبوو م ثاسةي هة  ) صيذ بّ طعِةَيبِش ملسو هيلع هللا ىلصغةًبةس ثَيكة  ُةوةِشدةطَي

 لي صبش وتي:ٓاتة الياْ و بة صًاَُي كابشاي جوهةكة ،داُيؼتبوو ُيم هةُاو ٓاوةالاتَيجا ك قةسصداُةوةكة داُابوو.

 شْ.كوَي لي قةسصكةطاَُي ,( عبدالمطلب)  وة ئةي ٓؤصيئَي

ًّ و  ،ئةي عٌش فةسًووي ) ملسو هيلع هللا ىلصغةًبةس ثَي ،ِاشةكةي هة كةالْ دةسَٓيمشؼَي ،ةبوو( توِس خطاب ىكورِ  ىعمر )

ي بة جواُي َيي بَوثَي دةبَى تؤ .لي باػرتي بؤ بلةيػتَي واكة ويظيت بة تؤ ٓةيةبطشة ئةو صياتشيؽ ثَي ،ئةو

 .( وةباػي ًافةكةي بذة ي بةَيو بةًِيؽ بَو ي ًايف خؤت بلةوةداوا

 كةًَيمهةبشي ئةوةؾ كة تشطاُذوتة  ،و ثاسةكةي بذةوة ) بيت املاي ( ٌاُاِْةي ًوطَوخةصَيبيبة بؤ بِشؤ 

الدا و )عٌش( ُاطيةوة كة )صيذي كابشا ثةضةكةي طةسي  ،ؤيؼنت( ِسعٌش و كابشام )جا كاتَي. بذة صياتشيؼي ثَى

 اطةياُذ و وتي :ئيظالًةتي خؤي ِسئيِحا  ي طعِة( بوو.كوِس

ئةويؽ طيفةتي  ،ٌاْ مبِيامب بؤ ئةوةي ًوطَوي دَهٌةوة و هَيبلؤَه ملسو هيلع هللا ىلصغةًبةسدةًويظت تةُٔا هة يةن طيفةتي ثَي

 ذا. توِسةييُةسَ وُياُية هة كاتي 

ئةويؽ بة  ،ويظتةيخؤي ثان بلاتةوة هة بريكشدُةوة بؤ ئةَ ٓةَه بريوٓؤػييذا كة ئيِحا )ؿاحل( ٓةوَه

 :ئةًاُةوسدةكاسي طادة و طاكاسي وةكو  ئةزلاًذاُي ٓةُذَي
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 يذا.ةفتاس بووة هةطةَهكة خشاث ِس واَُيصةسدةخةُةوة بؤ ئةو كةطة بِش بة .1

 ٓتذ.وةكةي ياْ....اديؤ ياْ تةطحيوي ئؤتؤًبَيبلات بة ِس خؤي طةسقاَي .2

 .يَنةكةي ُاًَيتوِسةييٓةتاوةكو  بلات كة هةبةس دةطتيذاية لةوة طةسقاَيخؤي بةٓةس ػتَي .3

)ؿاحل( خؤي بيين  ،جؼتيةكي باػةكة ثاَهوة ةكةبامساُلشد هةطةسةتاي كتيَب دواي ٓةًوو ئةَ ٓةُطاواُةي

ؽ هةثَي ،ِاوةليرتيؼي وةدةطتَٔيضي خةَهَيشة ِسبط. ظوكةوتةكاُي طوزلاو بووُةئاساَ بؤتةوة و ٓةَه

 ضي خؤي.َيٓةًووػياُةوة ِس
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 :آيِاُةكاُي خاو بووُةوة و ِس خةياَي كشدْيةكةَ /  

 :خةياَي كشدْ  

. ةخِةطشي ُةخؤؾِسكةطاَُيلي بؤ بةسةُطاس بووُةوةي لي طةسكةوتووة ضاسةطةسَي ،ٓؤيةكي بةسطشي كشدُة

 ِةسي ُاوةكي(.)تشطَي

 : خةياَي كشدْباػرتيّ كاتي 

 اطتةوخؤ.سِ ؽ ُووطتِةم ثَيكةًَي ،دواي ٓةطتاْ هة خةو

 : لشدْطشُطي خةياَه

 

 

 

 لشدْ : خةياَه طةي يةكةَ بؤَيِس

 لي ئاساَ و طوزلاودا ٓةطتة بة ئةزلاًذاُي كشداسي خاوبووُةوةي تةواوةتي بؤ جةطتةت.َِيهة ػوَي .1

هة ٓةُاطةكاُت بطشة و طيةكاُت  وة. تةُٔا طوَىلةب خؤت خاو ت دةكشَىِةو تا ثَيضاوةكاُت بِوقَي .2

 بلةوة. واػي هة ٓةوا بةتاَيبةَٓي

م طلت ؼة بةًةسجَيلَيضشكة ٓةُاطة ٓةَه 7ثاػاْ تا  ،ٌزة و دةًت داخةٓةَه بة هوتت ٓةُاطةيةكي قووَي .3

ِيا بني هة طةيؼتين ئؤكظحيين . ئةوةؾ بؤ ئةوةية كة دَهوةن هةكاتي خةودا طلت دةجوهَي َييذا ظوَههةطةَه

 تةواو بؤ طيةكاُت .

سةركةوتو بةسةر كؤسث و 

 خودتةطةرةكاني 

كةم ايي ارِو رِ اوكىَةرِدلَ

 دةكاتةوة

ابردووت سةركةوتهةكاني رِ

 ضاو بةرتةوة هيَديَ

رِاددةى سةركةوتين ئةركي 

 سةر شانت  زياد  دةكات
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 ضشكة. 7واتا  ،ٓةًاْ كاتابطشة تا ٓةُاطةكةت ِس .4

 طةي دةَ وهوتةوة دةسي بلة.َيٓةُاطةداُةوةت ئةزلاَ بذة و هة ِس .5

 جاس دووباسة بلةوة. 7 -6ئةَ كشداسة  .6

 ي بوو.خؤؾ كة حةصت هَي ليَِيياخود ػوَي ،لي خؤػي رياُت بلةوةبري هة كاتَي .7

 ي تواُا.وةيةكي وسد و واقيعي و بةثَيبةػَي ،ي ئةو ػتةي كة ئاسةصووي دةكةيخةياَه دةطتلشدْ بة .8

بلة وجةطتةت تيايذا  لةَييذا تَيٓةطتة جواُةكاُت هةطةَه ،ِاي بلةةدا وَيةُطاَههةطةس ػاػةيةكي طةوسة و ِس 

 ُكوَ بلة.

ِاُة بةسضاوي َٓي هةطةَي ،ػاػةكةوةلي ػاُاصى و طةسبةسصي و طةسكةوتِةوة بضؤسة ُاو بةٓةًوو ٓةطتَي .9

 ي : ًّ.........َيِاوة و دةَهئاًازلةكةت كةوا وةديت َٓي

ئةَ ئاًازلةت وةدي  ،لة هة طيفةتةكاُي تؤ ) ياخود تؤبةوةي كة ئةًة يةكَي ،ٓةطت بة ثتةوي خؤت بلة. 10

 ديِى(.

 هة قظةكاُي ُاخت بطشة . ِيةوة طوَىثاػاْ ضاوةكاُت بلةوة و بة ئةسَي .11

 دةكات. ي ثَىباوةِست ِاُة ضةُذيّ جاس دووباسة بلةوة تاوةكو ئةقَوآَيئةَ ِس
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ؼرت ئةزلاًت ُةي ثَيِيةكاُي دةسةزلاًي ئةو ٓةالبؤ البشدُي ٓةطتة ُةسَي ) : كشدْ خةياَي طاي دووةَ بؤَيِس

 (داوْ 

 ئةَ ٓةُطاواُةي خواسةوةؾ : ةو بلة هةطةَيؼوو ثةيِشٓةُطاوةكةي ثَي 6ٓةًاْ 

ِة بةسضاوت هةطةس ( بَي ُةي ئةزلاًت داوة ) كة ئاصاست دةداتم هةو ٓةالياخود يةكَي ينُةسَي دةسبِشيَِيلي .1

 ة هةبةسدةًتذا.ةُطاَهػاػةيةكي ِس

 ةؾ و طجي.ةُطةكةي بلة بة ِسثاػاْ ِس ،ةوة دةُطي ػاػةكة كةَ بلةؤَهبةٓؤي كؤُرِت .2

 بلةوة بة ئةُذاصةي قاوغي ػكاستةيةن.ػاػةكة بضون  .3

 لةوة.ًةتش هة ػاػةكة دووس ب 10تا  .4

 ثاػاْ ػاػةكة ئةوةُذةي دوطٌةيةكي جى وبةسط بضون بلةوة. .5

 لةوة.ًةتش هةخؤت دووس ب 15ػاػةكة تا  .6

 ذا ببيين.ػاػة بضوكةكةيرتي تَي لي وابةجؤسَي ،ة هةبةسدةًي خؤت دابَِىةُطاَهئيِحا ػاػةيةكي طةوسةي ِس .7

 .دابَِىةكة ةُطاَهِسيادطاسي خؤؾ و جواْ هةُاو ػاػة طةوسة  ٓةُذَى .8

 ةكةوة.ةُطاَهخؤت خبةسة ُاو ػاػة طةوسة و ِس .9

 ةكةدا ضشكةطاتي جواْ و خؤؾ بزي.ةُطاَههةُاو ػاػة طةوسة ِس .10

 بةساوسدي ٓةسدوو ػاػةكة بلة. .11

 ة و دايبدة.َوبَٔيػاػة بضوكةكةدا بةجَيٓةسضي ٓةطيت ُاخؤؾ و خشاثت ٓةية هةُاو  .12

 ؼةية(.صطاس دةبي هةَ كَيسِ ،)ياْ تؤ. م ُية هة طيفاتةكاُي تؤيةكَي ٓةطت بةوة بلة كة ئةَ طيفةتة خشاثة .13
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 هة ُاخت بطشة. ِيةوة طوَىضاوةكاُت بلةوة و بة ئةسَي .14

ُائاطاييؼت فشًاُي ئةقَوي دةكات و  باوةِسيت ئةقَوي ئاطايتاكو اُة ضةُذيّ جاس دووباسة بلةوة َِآَيئةَ ِس

 لشدُي دةسدةكات.بةجَيجَي

 كشدْ : خةياَي طاي طَييةَ بؤَيِس

 بري هة ئاًازلة جواُةكاُي دآاتووت بلةوة وةكو :

ُاوي خؤت هة , )طشُطرتيّ ئاًازلي رياُت( ين بياُِووطةبةدةطتياْ بَي ئةو ئاًازلة جواُاُةي دةتةوَى .1

تؤ و  يواُةكةوة. ٓةطت دةكةي كةوا َُيئاًازلةكةػت هةطةسووي ثةِس ،بِووطةضي كاغةصةكة ثةساوَي

 ِاُي.ئاًازلةكةت صؤس كةًة بؤ بةدةطتَٔي

ز ببيِة هةو ٓةطتة وةدي ٓاتووة. ضَيوة كيةةُط و قةباسةيةٓةًوو ِس بةبلة كة ئاًازلةكةت  وا خةياَي .2

 ئاًازلةكة وةدئاتووة.اطيت وةن ئةوةي ٓةس بةِس ،يذازة هةطةَهَيةُطِشجواُاُةي ِس

 ي ٓةُاطة بذة و طييةكاُت ثشكة هة ئؤكظحني بةخؤسايي.بةقووَه

 ِاُي ئاًازلةكةت بآ بةطةسكةوتوويي.ؽ ُووطتِت با دوايني بريكشدُةوةت وةدةطتَٔيثَي .3

ويظيت بة ئةوا  ،لي جواْظتَيوَيت هة ئاًادةكشدُي ٓةَهؽ ُوطتِت بشييت بَيئةطةس دوايني بريكشدُةوةت ثَي .4

 .بةسدةواَ دةبىبةٓةًاْ ٓةطيت جواُةوة هة بةياُياُذا  ي طةوسةخوا

ةوػتةكاُي ئايِذةؾ ين. ِسابشدووةوة بؤ ئةسَيةكاُي ِسيِوودةدات هة ٓةطتة ُةسَيم ِساَُيطؤِس ،دواي ئةًة .5

 وةيةكي جواْ بةسةو باػرت دةضيت.بةػَي

هة  ،لشدُيو داواي ياسًةتي هَيؤؾ دةبي. ضوُلة ثؼت بةطنت بةخودا جؤؾ و خش ثِش ،بةويظيت خواي طةوسة

 بةسةو باػرت بووْ. َىطشُطرتيّ ئةو ٓؤكاساُةية كة دةسووُةكاْ دةطؤِس
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 كشدْ : خةياَي طاي ضواسةَ بؤَيِس

بةَ ٓةُطاواُةي  ،ضي هةطةس دةسووُت ٓةبووةِةوة ياد كة كاسيطةسيةكي بةَٓييادطاسية جواُةكاُي رياُت بَي

 خواسةوة :

 لي ئاساَ و ئاطودة ثؼوو بذة.َِيهة ػوَي .1

 ،ِذْم هة قؤُاغةكاُي خوَييةكَيهة  ةوة ياد ) طةسكةوتِتِابشدووت بَيم هة ػتة جواُةكاُي ِسيةكَي .2

 لي طةسكةوتين طةوسة(.. بةكوستي ٓةطتَي...تادواييلي طةوسةِاُي ئاًازلَيهة بةدةطتَٔي تطةسكةوتِ

يذا ي خؤت طةوسة بلة. ياْ دةُطةكاْ هةطةَهِةكة بةخةياَهين و وَيلي ئةسَيظتَيوَيتةسكيضت خبةسة طةس ٓةَه .3

 ذاْ بيت.ظت و يادطاسيةكة بريي ئةوةت خباتةوة كة ٓاُذاْ و ثيآةَهوَيٓةَه باػرتة كةض بلة. بةَٓي

 

 دووةَ / تةكِيلي ئاصادى دةسووُي : 

 اطت.بة ثةزلةي ػايةمتاْ و ثةزلةي ُاوةِس ثؼت دةبةطتَى ،ئةَ تةكِيلة صؤس طادة و طاكاسة

بشؤكاْ و  2واْ ين كة هة ُاوضةكاُي جةطتةتذا ٓةْ وةن ) َُيِاُةدا دةَٓيٓةسدوو ثةزلةكة بةطةس ئةو ػوَي

 ةكاْ(.ش باَهطةسةوةي دةَ و رَي ،شةوةيطةسةوةي هوت و رَي

 .( تقنٌة حرٌة النفسٌة) بة ُووطيين ،ةدةتواُي ثاسضة ظيذيؤيةن هة يوتيوب طةيش بلةي هةَ باسةو
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 ِحةَبةػي ثَي

 هة قوسئاْ و طوُِةتذا توِسةييضاسةطةسي 

 هة قوسئاُي ثريؤصةوة : . أ

ِحَش )  دةفةسًوَى 37ةتي ) اهؼوسى( ئايةتي خواي طةوسة هة طوِس .1 ئَِر ٱْْلِْثِم َوٱْلَفَوَٰ َٰٓ ْجَتنُِبوَن َكَبَٰ ٌَ َوٱلَِّذٌَن 

ْغفُِرونَ َوإَِذا َما َغِضُبوْا ُهْم  ٌَ ).  

ة دةبّ )هةطةس م كة توِسكاتَي ،ضْئةواُةى خؤياْ هة طوُآي طةوسة و تاواُى خشاث و ُاػشيّ دةثاسَي{واتا  

 .}سْوذةبوت( ٓةس ئةًاْ ضاوثؤػي دةكةْ و هَيةيةن كة بةساُبةسياْ دةكشَيٓةَه

آَِٰء  ) ٓةسوةٓا دةفةسًوَى .2 رَّ ٌُنفِقُوَن فِى ٱلسَّ اِس ۗ ٱلَِّذٌَن  َظ َوٱْلَعافٌَِن َعِن ٱلنَّ ٌْ ِظِمٌَن ٱْلَغ آَِٰء َوٱْلَكَٰ رَّ َوٱلضَّ

ٌُِحبُّ ٱْلُمْحِسنٌِنَ   ُ  .( َوٱهللَّ

ق و كيِةى خؤياْ سِ ،و طاًاُياْ دةبةخؼّ ًاَي ,هة ٓةسصاُى و طشاُيذا ،ئةواُةى هة خؤػي و ُاخؤػيذا )واتا 

خواي ًئشةباُيؽ ضاكةكاس و ضاكةخواصاُى  ،هَيبووسدةْلي خؤؾ دةبّ و هة خةَه ،دةخؤُةوة و خؤ دةطشْ

 .( تخؤؾ دةوَي

 .(َفَمْن َعَفا َوأَْصلََح َفأَْجُرهُ َعلَى هللّاَ  ) دةفةسًوَى. ٓةسوةٓا 3

 ،ئةوة ثاداػيت الي خواية ،و ضاوثؤػي و ضاكظاصي بلاتت دؤػبووُى ٓةبَيئةو كةطةى كة هَي واتا ) 

 .(تُاوَياطيت خوا طتةًلاساُي خؤؾ بةِس

ًَ أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذي  )دةفةسًوآ  34)فـوت( ئايةتي طوِسةتي ٓةسوةٓا خواي طةوسة هة  .4 اْدَفْع بِالَّتًِ ِه

ًٌّ َحِمٌٌم  ُه َولِ َنُه َعَداَوةٌ َكأَنَّ ٌْ َنَك َوَب ٌْ  .(َب
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ئةوةى كة كاتة ئيرت دةبيِيت ئةو ،وة بةسةُطاسي خشاثة و ُادسوطيت بلةبةجواُرتيّ و ضاكرتيّ ػَي ) واتا

 .ظؤص و طياُي بة طياُي(تة دؤطتيلي دَهدةبَي ،واْ تؤ و ئةودا دورًِايةتي و طاسديةن ٓةيةهةَُي

ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌِنَ )دةفةسًوآ  13ٓةسوةٓا هة طوسةتي )املائذة( ئايةتي  .5  َ  (.َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح ۚ إِنَّ هللاَّ

 طيت خوا ضاكةكاساُي خؤؾ دةويت(.اضوُلة بةِس ،و ضاوثؤػيياْ هَيبلة هَيياْ خؤؾ ببةواتا ) 

 

 : ملسو هيلع هللا ىلصةوة غةًبةسهة طوُِةتي ثَي ب.

إنما الشدٌد الذي  ،) لٌس الشدٌد بالسرعة قال ملسو هيلع هللا ىلصهرٌرة )رضً هللا عنه(: أن رسول هللا عن ابً .1

 متفق عليه. ٌملك نفسه عند الغضب(

 ذا(.توِسةييهةكاتي  بةطةس خؤيذا صاَهةلو ئاصا ئةو كةطةية كة بةَه ،دةكات واتا ) ئاصا ئةو كةطة ُية كة ػةِس 

) من كظم غٌظا وهو قادر على أن  قال ملسو هيلع هللا ىلص النبً)رضً هللا عنه(: أن  معاذ بن أنس الجهنًعن  .2

على رؤوس الخالئق ٌوم القٌامة حتى ٌخٌره من الحور العٌن فٌزوجه منها ما ٌنفذه دعاه هللا 

 شاء(.

ؤري دواييذا هة ئةوا خواي طةوسة هة ِس ،ة بلاتةوةتؤَه تواَُىؼقي خؤي خبواتةوة و بم ِسكةطَيٓةس  واتا )

ي هَي بزاسدُي حؤسيةكاْ و كاًياُي دةوَىطةسبةطتيؼي دةكات هة ٓةَهو  طةسووي دسوطتلشاوةكاُيةوة دايذةَُى

     .( ًاسة دةكات

 ،)ال تغضب(قال  ،أوصنً ملسو هيلع هللا ىلصرجال قال للنبً  أن )رضً هللا عنه(:عّ ابي ٓشيشة  يف ؿخيح اهبداسي.3

 معنى ) ال تغضب (: تجنب اثار الغضب. : ) ال تغضب( قالفردد مرارا 

ليرت بةدلؤسة ثاػاْ ضةُذ جاسَي ة ًةبة(.فةسًووي )توِس ،ئاًؤرطاسيٍ بلة :وت ملسو هيلع هللا ىلصغةًبةس م بة ثَياتا ) ثياوَيو

 خؤت بجاسيضة. ،توِسةيية ًةبة ئةوةية كة هة كاسيطةسيةكاُي ًاُاي توِس ة ًةبة(.دايةوة )توِس ًيوةال
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فسمعت صوتا من خلفً :  ،غالما لً بالسوط كنت أضرب:  )رضي هللا عنه( ابو ًظعود اهبذسي قاي .4

فإذا هو  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فلما دنا منً إذا هو رسول هللا  ،فلم أفهم الصوت من الغضب ،اعلم أبا مسعود

فقال ) اعلم أبا مسعود أن هللا أقدر علٌك  ،ٌقول : اعلم أبا مسعود قال: فألقٌت السوط من ٌدي

 صحيح مسلم.قال : فقلت ال أضرب مملوكا بعده أبدا.  منك على هذا الغالم(

ئةوة  ود)ئةي ابو ًظع: دةيوتوة م بوو هة ثؼتٌةٍ هة دةُطَيطوَي ،َ دةداي خؤًّ بة قاًضي هة كؤيوةكة}واتا 

 ،فةسًووي )ئةي ابو ًظعود(ملسو هيلع هللا ىلص غةًبةس ٍ ُضيم بؤوة ثَيم هَيي كاتَيوت ِةطةيؼتٍ.سةكة تَيهة دةُطة تو .(بضاُة

ئةوة بضاُة كة خواي طةوسة  ،ًظعودفةسًووي : ئةي ابو ملسو هيلع هللا ىلص غةًبةس ثَي ،فةسًووي قاًضيةكةَ بة دةطتٍ طشتبوو

ٓةسطيض هة ٓيض كؤيوةيةكيرت  ،ومت : دواي ئةو كؤيوةية) وتي: اتشة دةسباسةي ئةو كؤيوةية. صؤس هة تؤ بةتواُ

 .{ (ُادةَ

 

و رجالن ٌستبان  ملسو هيلع هللا ىلصكنت جالسا مع النبً :  عّ طويٌاْ ابّ ؿشد قاي ةأخشج اهبداسي يف ؿخيخ .5

) إنً ألعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما  ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبً  فأحدهما أحمر وجهه و انتفخت أوداجه

 .ذهب عنه ما ٌجد(ٌجد لو قال أعوذ باهلل من الشٌطان 

ثياو  2،لذاَيداُيؼتبووَ هةُاو كؤًةَهملسو هيلع هللا ىلص غةًبةس ثَي ُةوة كة فةسًووي هةطةَيِشبّ ؿشد( دةطَي واتا هة ) طويٌاْ

فةسًووي : ًّ ملسو هيلع هللا ىلص غةًبةس بشؤكاُي كشاُةوة و ثَي ،ابووطةِسةُطي طووس ٓةَهلياْ ِسيةكَي ػتياْ باغ دةكشد.

ى ثةُا دةطشَ بة خواي طةوسة ئةطةس بَو ،يَنئةو باسودؤخةي ُاًَي يت ئةوائةو كةطة بيَو ئةطةسوػةيةن دةصامن كة 

 .كة ٓةية ِيتةوةبةوجؤسة ُاًَي ،هة ػةيتاْ

أال إن الغضب جمرة توقد فً جوف إبن ادم أال  ): قاي ملسو هيلع هللا ىلصعّ أبي طعيذ اخلذسي أْ اهشطوي اهلل . 6

فإذا وجد أحدكم شٌئا من ذلك فاألرض األرض أال خٌر  أوداجه ترون الى حمرة عٌنٌه و انتفاخ 
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الرجال من كان بطًء  الغضب سرٌع الرضا و شر الرجال من كان سرٌع الغضب بطًء 

 جزء من حديث رواه احمد في املسند و حسنة الترمذي. .الرضا(

ثؼلؤيةن ُية كة  توِسةيي)ئايا  : فةسًوويةتيملسو هيلع هللا ىلص غةًبةس ُةوة كة ثَيِشةوة دةطَي هة ) ابي طعيذي خذسي ( واتا

 هةُاوةوةي )ئادةًيضاد( داية ؟

لي هةو جؤسةتاْ بيين با ػتَي ،لتاْجا ئةطةس يةكَي ئايا طووسايي ضاواُي و كشاُةوةي بشؤكاُي ُابيِّ؟

وة خشاثرتيِيؽ  ،تةوةشا ضان دةبَيو خَي ة دةبَىئةوةياُة كة دسةُط توِسباػرتيّ كةغ  .تلي خاكي بَيكةطَي

 تةوة.ضان دةبَي هةطةسخؤو  ة دةبَىشا توِسئةوةياُة كة خَي
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 : 90-10طَييةَ / بِةًاي 

بؤ ّ، اوةكامناْ ُية كة بةطةسًاُذا دَيوود%ي ِس10بووُي  ٌة تواُاي صاَيت واتا ئَيبَي بِةًايةشةي ئةَ بةطوَي

ؤكةخاُة كةوا خؼتةي فِش بؤؤكة ياخود دواكةوتين فِش ،ى بطشيّهة ثةكلةوتين ئؤتؤًبَي َيمنووُة ُاتواُني ِس

  ؟ضؤْ. ياس هةطةس ئةويرت بذةيَّ دةتواُني بِشبةال ،م دةدةْكاسةكامناْ تَي

 ِيِةوة :م منووُة بَٔيبا ٓةُذَي.دةتواُني كامناْكاسداُةوة بةثَيي

و  م بةطةس جىًةبةطت كضةكةت ثةسداخة ئاوَي هةُاكاو و بةبَى ،ضاُةكةتذا ُاُي بةياُي دةخؤيخَي تؤ هةطةَي

وو دةدات تؤي كة َ ئةوةي دواتش ِسبةال ،ةداِسووداو بيت بةطةس ئةو تؤؾ ُاتواُي صاَي ،تَِيرَيدةِسبةسطةكةتذا 

 ياسي هةطةس دةدةي بةٓؤي كاسداُةوةتةوة.بِش

ئةويؽ بة  ،طةسصةُؼت بلةي بةٓؤي ئةوةي كة وسيا ُةبووةبةتوُذي ة بيت و كضةكةت هةواُةية توِس

 تة الي ٓاوطةسةكةت.ظلةوة دةضَيفشًَي

ضةكةوة واسي ًَيضوُلة هة ُضيم هَي كةَ داُايي ٓاوطةسةكةػت دةطشي لدظيت ثةسداخةكاْ وَيةخِة هة ِستؤ ِس

 ا دةطات.ِشدايِاوةو كضةكةؾ بة ئاطاُي دةطيت ثَي

دةبيين  ة خواسةوةتكة  ٓاتي ي.ة ُٔؤًي طةسةوة و جوةكاُت دةطؤِستئيِحا دةضي ،لي كةََيًؼتوًِش دواي

ي هةطةَه تااُةطةيؼتووة ٓةسةوةٓا بة ثاؿي قوتاخباُةؾ ِس ،ؼتا كضةكةت دةطشي و ُاُةكةي ُةخواسدووةَٓي

 تة طةس كاس.ويظتة ٓاوطةسةكةػت بضَيوة ثَي ،واتبِش

 دوا كةوتووة. ضوُلة قوتاخباُة ةتكضةكةت ببةي و دةتةوَي وةكةتؤًبَيشايي دةضيتة الي ئؤتبةخَي

 ي.ذةخوِسهَي توةكةشايي ئؤتؤًبَيتؤؾ بة خَي
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دةطةيتة  ئةزلاًتذاشاييةوة ضيةي بةٓؤي خَيذاُي ثاسةي ئةو طةسثَيخوهةن دواكةوتّ و ثَي15 دوايئيِحا 

 قوتاخباُة.

َ بةال. خوهةن دواكةوتّ دةطةيتة طةس كاسةكةت20دواي تة رووسةوة و تؤؾ خواحافيضي دةضَي كضةكةت بَى

 هةُاكاو دةبيين جاُتاكةت هةبري ضووة !!

 ت.ليؽ خشاثرت دةبَيٓةس خوهةكَي هةطةَي ،ؤرةكةت ُاخؤؾ بوولي ِسدةطجَي

ص كةضي دةبيين دس ،بؤ ئةوةي ثؼوو بذةيت ةوةيتةوة ًاَهَيدواي ٓةًوو ئةو ػتاُة بة تاًةصسؤييةوة دةطةِس

 هةبةس ضي ؟واْ تؤ و ٓاوطةسةكةت ! كةوتؤتة َُي

 ػةوةكةػت تيلذا !! ،هةبةس ئةو كاسداُةوةي كة بةياُي ُواُذت

ياخود كضةكةت ؟ ياْ ٓاوطةسةكةت؟ ياْ ثؤهيظي ٓاتوضؤ بةٓؤي  يلذاتَي ئايا قاوةكة ػةوةكةي ىَل

 ووياُذا ؟ياْ ٓةًوو ئةًاُة بةٓؤي خؤتةوة ِس ضيةكةوة ؟طةسثَي

 .ٓؤكاسى ئةواُة بووىخؤت  ،ئةوةية كة تؤ ًةكةيوةال

هةاليةْ كضةكةتةوة بةطةس جووبةسطةكاُتذا بووة ٓؤي  راُذُي قاوةكةبةٓؤي ِسكة كاسداُةوةت هةو ضشكةوةي 

 يت.سةاييةوة بةطةس باِسِسو  ةساوكَىدَهؤرةكةت بة ئةوةي كة ِس

 فةسًوو بضاُة كة دةبواية ضيت بلشدباية :

دةبواية بة ُةسًيةوة بة كضةكةت وتبا )ٓيض  ،را و كضةكةت خةسيم بوو دةطشياطةسدا ِسئةو كاتةي كة قاوةكةت بة

 .لرت وسيابة(بةآلَ جاسَي ،ُية ئةصيضَ

بة ضشكةيةن دةٓاتية خواسةوة و هة ثةزلةسةكةوة  ي.شايي دةضوويتة ُٔؤًي طةسةوة و جوةكاُت دةطؤِسبةخَي

 دةكات بةسةو قوتاخباُة. خواحافيضيت ىَلهةُاو ثاؿذا دةتبيين كضةكةت 
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 .دةكشد ىَل تو خواحافيضي دةكشدٓاوطةسةكةت ًاض  ،ؤيؼنت بؤ طةس كاسؽ ِسثَيئيِحا 

 ياُت دةكشد.َيطآلوت هة ٓاوِسدؤػيةوة بة دَهخوهةن صووتشيؽ دةطةيؼتية طةس كاسةكةت و  5 ثاػاْ

ؤي طشووػتة ئاساَ و بةٓ وةبةسةكةػت ًةدحي دةكشديَيؤرةكةت دةكشد و بةِسسِ ئاطايي ةويثةيِش ثاػاْ

 ؤرةكةػت باؾ دةبوو.سِ ،جواُةكةتةوة

 بيين جياواصيةكةت كشد ؟تَي

 بؤضي ؟ بةآلَ كؤتاييةكةياْ بة تةواوي جياواصة. كة يةن طةسةتاػياْ ٓةية ! ؤكي جياواصضرِي دوو

 ضوُلة كاسداُةوي تؤ جياواص بوو .

تةوة بةٓؤي كاسداُةوةي َِي%ي ئةوةي دةًَي90بةآلَ  ،ووداوةكاْ%ي ِس10بيت بةطةس  اطيت تؤ ُاتواُي صاَيبةِس

 باسودؤخةكاُذا دياسي دةكشآ. تؤوة هةطةَي

 بلشآ. بةجَىي بةطةسدا جَي90-10بِةًاي  كة دةكشَيٓةْ ت ظوَيم ٓةَهشةدا ٓةُذَيهَي

 تةوة.شكَيمبشػةكة دآَي با َىطةِسة هَيلو هةبشي ئةوبةَه ،ة ًةبةتوِس .م بة خشاث ُاوت دةبايةكَي

 ةت بلةْ.ِيةكاْ توِسبيِية ُةسَيويظت ُاكات تَيثَي

 ؤرةكةت.تة ٓؤي هةُاو بشدُي ِسبا ئةو كاسة ُةبَي ،ظوكةوت بلةاطت و دسوطت ٓةَهيةكي ِسوةبةػَي

بة  توِسةييياخود ًاُةوت بة  ،ياخود دةسكشدُت هة كاس ،لةتَيتة ٓؤي هةدةطتذاُي ٓاوِسة دةبَيظوكةوتي ٓةَهٓةَه

 ؤرةكة...ٓتذزايي ِسدسَي

 كةوتةوة ؟ وةكةتؽ ئؤتؤًبَية بةثَيٓةَهبة م شَيت ئةطةس ػؤفَيبا بضاُني كاسداُةي تؤ ضؤْ دةبَي

لامن ئاصاسي دةطيت خؤي َيم هة ٓاوِس)يةكَي؟ وةن ئةوى ذةخوِسشايي هَيبة خَيم دةدةيت و تؤؾ ئايا ئاساًي خؤت تَي

 .وةكةيذا(ؼابوو بة ئؤتؤًبَيم بةتوُذي دةطيت كَيكاتَي ،ةبووُيةوةدابوو بةٓؤي توِس
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 و دةدةيت و ُةفشةت دةكةي ؟ئيِحا ئايا جَِي

 ئايا فؼاسي خؤت بةسص دةكةيةوة ؟

 ةوة ؟ًبةٓؤي ئة ضشكة دوا بلةوي10ئةطةس  ضي دةبَي باػة

 !؟م ببيت وداوَيبذات ؟ ثاػاْ توػي ِسلييِذا و تَيدوِسبةطةس هَي بَي ت صاَيتوِسةييي َيذةطةِسئايا هَي

 بلةوة و طشُطي بةَ ػتاُة ًةدة. 90-10بري هة بِةًاي 

 زايي ػةو ُاخةوي ؟ة دةكةيت و بةدسَيبؤضي خؤت توِس ي.ت و هة كاسةكةت دةسدةكشَيم دَيؤرَيطشمياْ ِس

 هةُاوىاييذا اِسو ِس اوكَيةِسكاتذا كةوا هة دَه ِة هةطةَيتةُٔا وصة و تواُات بةكاس بَي ،تؤكةكةت ضاسةطةس دةبَيضرِي

 ِة.ليرتدا بةكاس بَٔياْ بةدواي كاسَيئةًاُة بؤ طةِس .دةبةى

ووي كاسًةُذي بةسثشطذا بؤضي بةِس م ضووة.ؤكةكة دواكةوتووة و تؤؾ خؼتةي كاسةكاُت ىل تَيفِش

وةكو ُاطيين  ،تم بَيهةو كاتة وةسطشة بةٓةس جؤسَي طوود وويذاوة.طوُاحي ئةو ُية هةوةي ِس ي؟ذةػاخَيٓةَه

 ة دةبيت؟ خؤ ئةًة دؤخةكة خشاثرت دةكات !و توِس بؤضي دوودَي تةُيؼتت داُيؼتووة.ئةو كةطةي هة 

 شي ئةَ بِةًاية بوويت ؟ئيظتا فَي

ت و لي كةَ ٓةْ ئةَ جؤسة بِةًاية بضاَُيي بلة و ئةزلاًةكةػي دةبيين كة كةطاَُيبةجَيا جَيذهة رياُت

 ي بلات.بةجَيجَي
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 ئةزلاَ :

 ويظتيؽ ُاكات وابّ !اطتيذا ٓيض ثَيكة هة ِس ،يةوةِّ بةدةطت فؼاس و دوودَهَيًويؤُاْ كةغ ٓةْ دةُاَه

 ،ؤر ُاخؤػرتة بؤياْؤر هة ِسسِ ،ةسكةوتوو ُني هة رياُذاوا دياسة ط. ؼةكاْ(ؼة و طةسَيكَي ،ؼةكاُي دادطا)كَي

صؤستشيّ  ،دؤػي بؤياْكةًرتيّ دَه ،ايي بةسدةواَاِسسِ ،وودةدةْ بة بةسدةواًيياُياُذا ِسلي ُاخؤؾ هة رػتطةهَي

 هة ثةيوةُذيةكاْ. اوكَيةِسدَه

 دةبات . هةُاو تلؤػاْ و كاتو تَي ٓةوَي(, ةساوكَي)دَه 

 ةق دةكات.ضاس و ِسياْ بَير واُياْ خشاث دةكات.ياْ هةيةكرت دووس دةكاتةوة و َُيَيٓاوِس ،(توِسةيي)

 تةوة ؟ئايا ئةَ قظاُة تؤ دةطشَي

 ليرت بزي.واصَيدةتواُي بةػَي ،ية َيًةكةت بةَهئةطةس وةال

 .َىبطة و رياُت دةطؤِستَي 90-10هة بِةًاي 

 هةُاو طةستذا. ين طةسةتا بة بريؤكةيةن دسوطت دةبَىلي ُةسَيكةوا ٓةًوو ٓةطتَي بريت بَىهة

شةي م ئةطةس صوو ئاطاداسي بيت بةطوَيبةًةسجَي ،بةطةسيذا طةسكةوي بريؤكةيةن كة بة ئاطاُي دةتواُشَي

 ويظت.ثَي

و ُيؼاُةي  طةس جةطتةت دةكةُةئةوا كاس  ،لةْؼلت داطري بِيةكاُذا كة ًَيطات بة بريؤكة ُةسَيَيجا ئةطةس ِس

 كاسيطةسي بؤ طةس تةُذسوطتيت ٓةية.. وةدياس دةكةوَي و ًاُذووبووُت ىَل اوكَيةِسدَه

ووبووُةوةية كة ووبةِسطةوسةتشيّ ِس ،ظتاًاُذابووْ بةطةس بريكشدُةوةكامناُذا هة رياُي ئَي واَ واية كة صاَيًّ بِش

 تومشاْ دةبآ.كة 

 ؼم و بريؤكةكامناُذاية.ةثاُةكةي هة ًَيواتا طؤِس .ي يةئةقَوُي و اجةُطي طي ،جةُطةكامناْ
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 بةػي حةوتةَ

 ؤكاْوةبشدُي ثاػةِسَيٓوُةسي بةِس

 

 ،كةػدةكةتذابداُة ِذُةوةيت هة كتَيي خوَيلذا كة تؤ طةسقاَههةكاتَي ،ِة بةسضاوى خؤتبَي

و  يَنَيثةتي بريكشدُةوةكاُت دةثضِش. َىداتذةبِش كةتيي و تةُياييةقوال هة ت وم دَيهةُاكاو كةطَي

و  ذةطشَىاوي ٓةَههة كاغةصي دِس ذا كيظةيةكي ثِشؼيخؤي هةطةَي ،وي دةكاتةوةثةسؾ و باَل

 بداُةكة جواُةكةت !ي دةداتة طةس تؤ و كتَيَيفِشٓةسضي كاغةص و ػت ٓةية  بةٓةًوو ئاصاييةكةوة

شايي فيضكة دةكات و ًؼتةكاُت صؤس بة خَياهني( ئةدسيِ)وة  ،ِت طةسَ دادَىطوًامن ُية كة خوَي

 ضي ئةو كةطة ُاػشيِةْ.لي بةَٓيذاَُيئاًادةي هَي

هة قظةي ُاػشيّ و ًوػةكئاطا  ئةوةُذةي بةطة كةوا ثِش تجا ئةو كةطة ئةطةس بة بةختيؽ بَي

 .وتشَيوب بةكوستي ُاػشيِرتيّ وػةي ثَى ت.بلشَي

شػةكةت بؤ لو َٓيبةَه. ت دامبشكَىتوِسةييوسي دةصامن كةوا وبةد ،ػتاُةػذا ٓةًوو ئةَ هةطةَي

ِيةكةي و وكشدُةوةي َُٔيةكةي و باَلوكشدُةوةي ٓةواَهبة باَل ئةويؽ ،طةسي بةسدةواَ دةبَى

. جطة هةوةي باطي خشاث بةٓؤي ئةو كشدةوةيةوة لي وةن طضايةن بؤيِاُة طةسصاسي خةَهَٓي

 ظوكةوتلشدُي دةكةي دةسباسةي ئةو كاسة ُاػشيِةي. ٓةَه

اطةياُذُة فشياطوصاسية ةتي ِسحاَهئةو ُذاُةية و ظوكةوتة دِسٓةَهئةو لاسة توُذاُة و َيٓةًوو ئةو ِس

 ي دا.َيبداُةكةتذا فِشاواُة بوو كة هة كتَيتةُٔا هةبةس ئةو كاغةصة دِس
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كشدُةؾ ئةو حظاب بؤ ُة اُبةخؼة وة صيتوِسةيي. وةىَل ئةو جؤسة طةسصةُؼت و طوةييت ىل ُاكشَى

 ئايا هة كاغةص طشُطرت بووْ؟ذاُي كاغةصةكاْ بوو َيكة فِش

 ؟  تذايَيفِش ثامشاوةي صياُبةخؼي تَي م بريي خشاث وئةطةس كةطَي ئةي ضي دةبَى

 دةدسَى َيي فِشت بة ثيظييةكاُةوة تَيردةكاُةوة ئةقَوة ِسم هةاليةْ كةطاُي خؤثةسطت و دَهكاتَي

 ،لةْٓةَه) طؤِس وةكو ت دةطاتةػبيِةكاُةوة ثَيسِ كةطة و ثيظي هةاليةْ م بؤطةْياْ كاتَي

ٍ واُية ثَي ،تواُا بَى ،صةوق ٓةي بَى ،ٓةي ػلظتدواسدوو )كة ئةًاُة وػةكاُياُّ :  كفِلةس (

 .(...ٓتذخشاثلي كاسَي ،ى بوويتٓةسوا طَي ،دةسبضيت

 ئةًاُة ٓةًووي ثامشاوة و ثيظي ًةتشطيذاسْ.

 !مخةَه ميةي ٓةُذَيطةس ػؤِس جزاُةلٔةَهثَيهةو  و ًاوة هةو طياُة بةصيواُةاطيت ًّ طةسَ طوِسةِسب

 بِشيياْ  ،كةَ طةيش دةكةْ ياخود دةطلةوتةكاُياْ بة ،م هة تواُاكاُياْ كةَ دةكةُةوةكاتَي

 بةخؼيِةكاُياْ كةَ دةكةُةوة.

 : يِاُةًاْ ٓةبَىئةطةس ئةَ جؤسة دةسبِش. ِا بلةْم وَيو ثَيلَيبريؤكةكاْ و وػةكاْ بةػيوةيةكي ِس

 ذةكات.ٌة دةكات و كاسًاْ تَيلو ئيؽ هةطةس ئَيبةَه ،اليةْ ُيةئةو ٓةسطيض بَي

و ئايذؤهؤجياياُي  بووبَىش صًاُةكةياْ فَي ،م هة ريِطةي ياباْ ثةسوةسدة  بووبَىٓةس كةطَي

 لي ضيين.كة طةوسة بوو ببيتة كةطَي واْ ُاكشَىئةوا ضاوةِس ضةػتبَى

 طؤؾ دةكشآ.بةويةوة  ،ي ًشؤظتة ُاو ئةقَوم خبشَيض ػتَي

 بَى ،ين وةسياْ بطشيّيٍ ) ثامشاوةكاْ ( ئةطةس بة ُةسَياطترت بَوياْ ِس ،بريؤكة خشاثةكاْ 

ئةوا هةطةس  ،ليرتبة ػتَي ياْ وو بووُةوةوو بةِسسِ كشدُةوة ياخود بَىئاطاداس بَى ياْ  يِةوةولؤَههَي
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ُاوُيؼاْ و الواصي بى  لي بَىت كةطَيذَيتا واي هَي ؼم و طياُذا.هة ًَي ةكة دةبّيةكرتي كةَه

 .دةسدةضَي ٓةطيت ىَل

جطة هة صزلريةيةن  ،تذَيبلات كة بؤُي ػلظيت هَي ِياُة قبوَيم هةَ جؤسة ُاًة ُةسَيٓةس كةطَي

ين صياتش  ي ُةسَيهة ػلظتدواسدويةك ,وةدةطت ُايَي ٓيوايي و ًاُذوو بووْ صياتش ضيرتي ىَلبَي 

ؼليذا بووُي طةسكةوتّ هة ًَي ضوُلة تلذا طةسكةوتوو ُابَيهة ٓيض ػتَي ،تة ٓيض ػتيمُابَي

 ِةسيم بؤ ػلظت.بشيتية هة ثاَه يةؼليذاًَي ٓةسضي هة .ُيية

خاوةُي ئةَ  ت.َِيبةسٓةَ دَي يت ىَلظلي خشاثي ػلٓةية كؤي دةكاتةوة و فيوٌَيٓةسضي ًاددة 

 .(بةدبةخت ت )ةواُي  فيوٌةكة دةبيَِيي ثاَهؤَهبرية خشاثاُة ِس

ذا ذا دةبيين كة ًايةي بةصةيي ثَيواي تَيتوِسةيي  هةطةَيلةُيِاوي طشياْ ةكلاتذا دميةُي ثَيهةي 

 ٓاتِةوةية.

كاس تةُٔا  َىكة كاسيطةسي بريةكاْ بةوة ُاوةطت ةئةويؽ ئةوةي ,ًةتشطيذاس ٓةيةلي شةدا ػتَيهَي

هة  ذةكشَىتَي كاسيزيِةوةكاْ دةسيذةخةْ كة بةسطشي هةؾ صؤس لو توَيبةَه ،هة ٓةطتةكاْ بلات

م ُةخؤػي توػي ٓةُذَي ُضَ بووُةوةػذا كاتيهة  وة .كاتى بةسصبووُةوةى طياُي ًةعِةويةوة

 تةوة.دةبَي

 ضاوديشي ٓةرًاسةكةت بلة : 

 ٓةسوةٓا باُلي باوةِس .وةؾ باُلي ٓةطتةكاْ ٓةيةثاسة ٓةية بةٓةًاْ ػَي وةن ضؤْ باُلي

بووْ  وة صاَي .داية(اكيؼاْتيا داُاْ و ِس) ؼيؼٌةكَيو كَي ػةِسهة  بةسدةواَ بةخؤبووُيؽ ٓةية كة

 تةوة بؤ خؤت.َيتةُٔا دةطةِس يؽاكيؼشاوةكاْ () داُشاوةكاْ و ِسبزاسدُي ٓةَهبةطةس 
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تؤ خؤت طةسبةطيت كةوا  ،شي بؤ خويِذُةوةذةبزَيلي باؾ ٓةَهبَيكةوا كتَي خؤتيت ،تؤ

و  طوودكي بةبزاسدُي بةسُاًةيةخؤت طةسبةطيت هة ٓةَه ،ِيةكاْ دةكةيئةسَي كةطةيةتي َياوِسٓ

هة كةطايةتي  دةيةوَيووي ئةو كةطة دةوةطتيةوة كة ِسووبةتؤي كةوا ِس ،ْطوزلاو بؤ طةيش كشد

 اطتة بلةي. تةُٔا تؤ دةتواُى بريؤكةكاْ بةسةو طؤػةيةكي طجي ئاِس ،و تواُات كةَ بلاتةوة

ي طةوسة( ي باُلي باوةِس لدةبِة ) داُشاوَيكة ة ذا ُيو ئةواُةي طةسةوة طوًاُي تَيٓةًو

رد و طةًزةكاْ و ِسكةطة  هةطةَيم بووْ ِيةكاْ و كاسهَيكةطة ُةسَي َ ٓاوُؼيينبةالبةخؤبووْ. 

وثوضةكاْ ة ثِشطةيشكشدُي بةسُاًة خشاث و كةُاَهو  وثوضكاتةكاُت بة ػيت ثِش بةفرِيؤداُي

 بةخؤبووْ. لي ػاساوةي باُلي باوةِساكيؼاْ( َيتة ٓؤي ) ِسدةبَي

 وةطتةيةن :ٓةَه

زيِةوةكاُذا ِذًاُةوة ياخود هة توَيًاُة ئةوةي كة بيظتٌاْ و خوَيطاي طةسطوِسَيجاطيت بةِس

ؼاوةى ةوػتيةكاْ ئةزلاًي ئةَ هَيسِ و بووُةوةي تاواْ و الداُةت باَلدةسخيظ بيِيٌاْ

 يطةيؼتوويّ.ؤ ثَياطةياُذُةية كة ئةًِشِس

بزاسدُي دا و طوسبوومناْ هة ٓةَه ئةقَىئةًاُة بؤ ُاو كةواتة كاسةكة ثةيوةطتة بة ضووُة ُاوةوةي 

 .ثيايذا دةدةيت َيفِش ياخود جواُيٓةسوةٓا دةسضةػي ٓةية كة ُاػشيين 
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 ُووطةس

اهێنهری باوەڕپێکراوە بۆ ڕاهێنانی مامۆستايان له بهڕێوەبردنی )ڕاهێنانی پهروەردەيی( له ڕ٭

 بۆ بهرنامهی )هونهری مامهڵه کردن لهگهڵ ههرزەکاران( دا.و ريازی پايتهختی سعوديه 

 گهشهپێدانی خێزانييه.ڕاوێژکاری پهروەردەيی زۆرێک له ناوەندەکانی ٭

 ساڵی ههيه له فێرکاری قۆناغی ناوەندی. 21ئهزموونی ٭

 بهڕێوەبهری يانهی )بههرەکان(ە بۆ بهڕێوەبردنی فێرکردن له ناوچهی ڕياز.٭

 بهشداربووی بهرنامهی گهشهپێدانی پيشهيی جيهانييه بۆ فێرکردن.٭

تهلهفزيۆنيهکان بووە له کهناڵه ئامادە و پێشکهشکار و بهشداربووی زۆرێک له بهرنامه ٭

 ئاسمانيهکان.

ڕاهێنهری باوەڕ پێکراوی ) کۆمهڵهی کهنهدی (ە که ڕاهێنان لهههر بوارێکدا دەکات که ٭

 .تيايدا کتێب باڵو دەکهنهوە

 


