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 بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان

 

 

 دةَلَين هَيشتا دونيا خَيري تَيدا ماوة " كاتَيك خةَلك دةتبينن      " تؤ ببة بةو كةسةي   

 

 ( خوا لَيي خؤش بَيت ) محد صاحل العليان
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 ثَيشةكي

 

ةر اليةنَيكي وورد ببمةوة لةس سور بووم لةسةر ئةوةي كة كاريطةرم بينيوة طرنط و لة ذياندا زؤر كةسي 
لةطةَل كردووة ئةم كةسة كاريطةرانة ضؤن هةَلسوكةوتيان  ئاخؤ ئةويش ئةوةية كة  ،دياريكراوي ذيانيان

 ؟ دامنداَلةكانيان

ة بوونةتة هؤي دةستم كرد بة نووسينةوةي كؤمةَلَيك تَيبيين بؤ ئةوةي ئةو خاالنة بسةملَينم ك بطرة
هةَلسوكةتكردنيان  كة ئةوان وةك ئامراز و شَيوازي ثةروةردةكردن بةكاريان هَيناوة لة سةرجنِراكَيشامن

  كانياندا.لةطةَل منداَلة

خودا   فةزَليكارم لةسةر ِريزكردنيان كرد. وة بة  ,دواي ثَيداضوونةوة و دَلنيا بوونةوة لة كاريطةريةكةي
و ياسا بؤ باوان كة زؤرترين  بنةما 100و بيكةمة ساكار  و توانيم ووردي بكةمةوة لة ضةند خاَلَيكي سادة

 كاريطةريان هةية.

 خواي طةورة ئةم كارة بة نيةتَيكي صاف و دَلسؤزيةوةم ىَل وةربطرَي.
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 لة ثةروةردةكردني مندااَلندا باوانياساي ثَيشنياركراو بؤ  100

 

 : ئارامي. 1

ستم بةو ياساية دة بايةخ و كاريطةرية ئةرَينيةكانيةوةبةهؤي  . 100يتية لة ياساي ذمارة يةكةم بر يياسا
 : ثَيكرد

ت لةو ِرةفتارانةي كة ئةم هةستة قووَلةي ثَي دةبةخشَيوة  .وا لة منداَلةكةت بكة هةست بة ئارامي بكات
زياتر  ئةوا بَيت زياتريشئةطةر  ،لةباوةش بطري منداَلةكةت جارَيكِرؤذي بةاليةني كةمةوة  ئةوةية كة
 دةكات. ئةم كارة لةطةَل هةر منداَلَيكيرتيش ئةجنام بدة كة دةيناسي. ئاراميهةست بة 

 

 :ِرةفتار.خؤشةويست كردني 2

لة كاتَيكدا كة كارَيكي  .ضاودَيري بكة ،ِرةفتاري ئةرَيين لةالي منداَلةكةت خؤشةويست بكةيبؤ ئةوةي 
الي كردوويةتي كة لةسةر ئةو ِرةفتارة ئةرَينيةي وة  خؤشي لَي بكة لةبةردةم خةَلكيدا.باشي كرد دةست
 .خةَلك باسي بكة

 

 .طوَيطرتن لة مندااَلن :3

با هةر  ،طوَيي لَي بطرة و لة قسةكانيان ِرامبَينةدا كة قسةت بؤ دةكات، كاتَيكمةبِرة لةمنداَلةكانت قسة بة 
 تربةخؤبووني زيا لَيدةكات هةسيت متمانةَلآ. ئةم كارة واي ييةكَيكيان باسي خؤي بكات و ضي دةَلَى با ب

 بكات.

 .ترس و تؤقاندن :4

لة ِرَيطاي ياري كردنةوة بؤخؤتي  ،ذكاريِراوَيبة  ببة ،هاوِرَيي بة ببةوريابة لة ترسي منداَلةكةت لَيت. 
ثارَيزطاري كردن ئايا دةزاني ِرَيذةيةكي زؤري ئةو منداالنةي دةترسن ثةنا بؤ درؤ كردن دةبةن بؤ  كَيشة.بِرا

 لة خؤيان؟
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 : خستنةِرووي بذاردةي جؤراوجؤر.5

 ان بدةيارمةتي ،هةلي زياتريان بؤ بِرةخسَينة .جؤر ثَيشكةش بة منداَلةكانت بكةيجؤراو بذاردةيدة بهةوَل
 .نبلة بِريارةكانيانةوة فَيرببا  .ِرياردانيان لةو شتانةي دةيانةوَيتبؤ ب

 

 فَيربوون : بؤسةرضاوةن خةَلكانيرت .6

سووديان لَي وةربطرة و بزانة سرتاتيذي  .دامانوبةرزؤر هةن لة دةور نانَيكيخاوةن ئةزموو 
 ثةرةوةردةكردني منداَلةكانيان ضؤنة.

 

 .سزا :7

 ببةثةنا بؤ سزا و ثاداشت  ةكاندانافةرميو  الوةكي. لة كارة مةدة ِرووخساريلة منداَلةكةت هةرضيةكي كرد 
كة بزانَيت  جل وبةرط و نووسنت..هتد(. باشرتيشة ،خواردنةوة ،نةك كارة سةرةكيةكاني وةكو ) خواردن

وة ئةو بِريارانةي دةيدات هؤكارن بؤ ثاداشت و سزا و  ،هؤكاري سزادان ثةيوةستة بة ِرةفتارةكانيةوة
 كةوتن و سةركةوتين خؤي.

 

 : يئةزموونرتبة  . تؤ لة منداَلةكةت8

ئةو شتانة نابينَيت  شيارتري. منداَللة منداَلةكةت و ،ئةوةت لةبري بَيت كة تؤ ض باوك بيت يان دايكهةميشة 
. لةبةر ئةوة ثَيويستة بةطوَيرةى ئةزموون و يان نيةباوانيشيان ئةزمووني ثَيويست, وةك كة باواني دةيبينن

ثَيي دةوترَي و بةثَيي كة نةي ةو شتائةويش بةثَيي ئ ضونكة. َيطةَل بكروشياري و زانيين خؤي مامةَلةى لة
 ورتةي زانياريةكان مامةَلة دةكات.ك

 : ثشتطريي.9

هةرضؤنَيك بوو بةِراسيت بزانة. باوكة كاريطةرةكان  ةرضيةك بوون بة طاَلتةيان مةزانة،خةونةكاني منداَل ه
 كار لةسةر بةدةستهَيناني خةونةكاني منداالنيان دةكةن. 



7 
 

 خؤشةويسيت :.ثَيشكةش كردني 10

 بةخؤشةويستيةوة ِرؤذةكةت دةست ثَيبكة لةطةَل منداَلةكةت و بة خؤشةويستيش كؤتايي ثَي بهَينة.

 

 .نزا و ثاِرانةوة : 11

 انيش بكة.بؤ ئةم نزاي بةرةكةت ،بؤ دايك و باوكت دالةكاتي نزا كردن

 

 .طرنطيدان بة فَيركردني مندااَلن : 12

 با ئةويش بةشدار بَيت لةو هةَلبذاردنةدا. ،منداَلة بضووكةكةت هةَلبذَيرةزؤر بة وورديةوة قوتاخبانةي 

 

 : دةستكةوتةكاندا.دَلخؤش بوون لة كاتي 13

ئاهةنطَيكي بؤ ساز بكة كة  ،ئةطةر منداَلةكةت دةستكةوتَيكي بةدةست هَينا تؤش دَلخؤشبة بةو دةستكةوتة
 .ئةطةر لة ماَلةوةش بَيت طوزارشت لةو دَلخؤشية بكات

 

 .وةبةرهَيناني ثَيطةيشتين :14

د لة زانياريةكاني ضواردةوري با سوو ،ِرَيطا بة منداَلةكةت بدة كاتي خؤي وةرطرَي بؤ ئةوةي طةشة بكات
 طرَي و هةست بةم ثَيطةيشتنة بكات.بوةر خؤي

 

 :الواز دةكاتكةسَييت  ،زؤر. سةركؤنةكردني 15

 .ي ئةرَينيانةزيرةك لةبري ئةوة بيطؤِرة بة ئاِراستةكردنَيكي ،سةركؤنةكردن كةم بكةوة
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 .ثَيشةنطَيكي باش :16

 هةميشة لةبريت بَيت كة باوك و دايك نزيكرتين ثَيشةنطن. بةرضاوترين قوتاخبانةن بؤ منداآلن.

 

 . ئةوةي لة منداَلةكةتدا دةيبيين لة تؤداية :17

سةرةتا خؤت دةست بكة بة  ،خوازياري بةرانبةرت ئةجنامي بداتبكة كة لةطةَل خؤت و منداَلةكةتدا ئةوة 
 .دةبات بةرةو ئةجنامداني منداَلةكةتئةجنامداني ئةو خوو و ِرةوشتانة كة 

 

 كةسايةتي كؤمةآليةتي:.18

تاكو لة  .بةسةربةرزيةوة كوِر و كضةكانت ببة بؤ بؤنة كؤمةآليةتيةكان يان بؤ ثياسةكردن لةطةأل هاوِرَييان
 يان لةال بشكَيت.(ترس لة طةورةكان)تؤوة ضؤنيةتي مامةَلة كردن لةطةَل كؤمةَلطا فَيربن و بةربةسيت 

 

 نهَينية تايبةتيةكان :.19

ةكرتي و ِراهاتنيان كانتدا هةبَيت بؤ نوَيكردنةوةي متمانة بة يين هاوبةش لةنَيوان خؤت و منداَلةبا نهَي
 ثارَيزي.لةسةر نهَيين 

 

 .ثالني خودي : 20

 .تمنداَلةكةت فَير بكة ضؤن ثالن بؤ ئاماجنةكاني دابنَي
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 .بةهرة كةسَيتيةكان :21

تريهاوَيذي و ئةسثسواري( بكةيت. ضونكة لة يةكةمياندا ثشت بةخؤ  ،دة منداَلةكةت فَيري )مةلةوانيبهةوَل
تَيداية. هةروةك لة عومةري  بةستين تَيداية و لة دووةميان وردبوونةوة و لة سَييةميان ترس شكاندني

مةلةواني و  ،منداَلةكانتان فَيري تريهاوَيذي كة فةرموويةتي )كوِري خةتاب دةطَيِرنةوة خواي ىَل ِرازي بَيت 
 ئةسثسواري بكةن(.

 

 .بةرثرسياريةتي :22

 دةفةرموَيت :  (وسلم ن. هةروةك ثيغةمبةر )صلي اهلل عليةةكانياهةموو دايك و باوكَيك بةرثرسيارن لة منداَل

  ( ؟) ئايا هةمووتان شوان نني و بةرثرس نني لةوةي ذَير دةستتان

ثياويش شوانة بةسةر خَيزانةكةي و ئةوةي لةذَير  ،)) دةسةالتدار شوانة و بةرثرسة لة ذَيردةستةكةي
ئافرةتيش شوان و بةرثرسيارة  ،خزمةتكاريش شوانة بةسةر ماَلي طةورةكةي و بةرثرسة لَيي ،دةستيةتي

ثياويش لة ماَلي باوكي بةرثرسة. ئايا هةمووتان شوان و بةرثرس  ،بةسةر ماَلي مَيردةكةي و مندالًََةكاني
 ؟ (( نني لةوةي ذَير دةستتان

 

 .ئازادي هةَلبذاردن :23

كةواتة ئةو  و ئاماجنةكانت دروست دةكةيت نةك كةسَيكيرت. ئةوة بزانة كة ئةوة تؤي بِريار و بذاردة
 تَيطةيشتنةش فَيري منداَلةكانت بكة.

 

 ِراي يةكرت : طوَيطرتن لة .ِراهَينان كردن بؤ24

كة  لةوةش جوانرت هةَلبذاردني ئةو شتةية ،نيرت شتَيكي جوانةقبوَل كردني تَيِروانينةكان و ِراي خةَلكا
زؤر ثَيويسيت بة ئةم كارامةيةش  ،. بؤية منداَلةكةت فَيري ئةم كرانةوة و قبوَل كردنة بكةداواي دةكةيت

  كرَيت.بئارام طرتن هةية و دةبَى زؤريش باس 
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 نةرَيين : قسةي.25

لَيت  ،ة جةهةننةمتهةستة نوَيذ بكة ئةطةرنا دةضي ،َي ) تؤ طةمذةي ئةم طوزارشتانة بة منداَلةكانت مةَل
ورةشيان دةِروخَينَيت. ثَيي بَلَي ضي  ،دةكوذَيلة ناوةوة كةسايةتي ئةوان  قسانةئةم جؤرة . (دةدةم...هتد

 دةوَيت با بيكات. 

 

 باوان بؤ وةاَلمي منداَلةكان: هاوِرايي.26

و  يةكَيكيان بة بةَلَى يةككاتداناكرَي لة  .هاوِرابن لةو قسانةي بة منداَلةكانيان دةَلَين ثَيويستة هاوسةران
 .وةآلم بداتةوة بة نةخَير ئةويرتيش

 

 لةطةَل مندااَلن :.ِرةوشيت جوان 27

شةنطي يةكةمي بريت نةضَي كة تؤ ثَي .بة نةرمي ،بة ميهرةباني ;منداَلةكانت بة ِرةوشتةوة قسةلةطةَل 
 ئةوانيت.

 

 :كردنيان الي خةَلكي  باس طلةيي و.28

بة تايبةت كة خؤيشي  ،الي كةسانيرت مةي منداَلةكةت بكةيطلةيي و لؤنةكةي  ;ديسان وريابة ،وريابة
 لةوَيية.

 

 .ِرَيكخسنت:29

 بةاليةني كةمةوة هةفتةي ِرؤذَيك. ,كيةوة ِرابهَينة لةسةر ثاك ِراطرتين ذوورةكةيومنداَلةكةت لة بضو
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 .هاوِرَييةتي :30

 بكةن. ئاراميبؤ ئةوةي هةست بة هَيمين و  ;رةيانببة برا طة ،َيي منداَلةكانتببة هاوِر

 

 َل منداأل:.ياري كردن لةطة31

 بؤ منوونة ِراكردن. ;ياري لةطةَل منداَلةكانت بكة ,بكةيهةست بة شةرم ئةوةي بَى 

 

 ئةرَيين: .مامةَلة كردني 32

الي تؤوة بَيت. لةنةرم و نيانيةكة با  ،تؤ كةللةِرةقي مةكة لةطةَلي ;تلةطةَلنواند  ئةطةر منداَلةكةت كةللةِرةقي
                                                                                           فَير دةبن.لة كاردانةوةكامنانةوة ئةوان ضونكة 

 

 

 

 

 ي تايبةت لةطةَليان:كات.33

) لةم كاتةدا  .تَيدا نةبآ يسةرقاَليكاتَيك بَيت كة تيايدا  .سوربة لةسةر هةبووني كاتي تايبةت بؤيان
 مؤبايلةكةت خبةرة الوة(.

 

 .ضاكة بةردةوام دةبَيت :34

) خواي طةورة ثاداشيت باوان دةداتةوة  ;وازَيك قسةيةكي جواني كردخبانط ,لة يةكَيك لة ضاوثَيكةوتنةكاندا
 َي : ويدا كة دةفةرموةم فةرموودةيةي خواي طةورة طةواه. ثاشان ب(لةسةر ثةروةردةكردني منداَلةكانياندا
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ئةو كةسانةى باوةِريان هَينا و  ) واتا بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم(ذين امنوا واتبعتهم ذريتهم وال)
 .زارؤ و نةوةكانيشيامنان ثَيطةياندن لة بةهةشتدا( ,ة ئيمانةوة ثةيِرةويان لَيكردووننةوةكانيشيان ب

 واتا كردةوةي نةوةكانيان ثَي دةطةيةنن. ()ألحقنا بهم ذريتهمزاناياني تةفسري دةَلَين : 

  ;مانايةكي زؤر قوَل دةبةخشَي كة ئةويش ئةوةية : هةر ضاكةيةك كة ئةجنامي دةدةيئةم ئايةتة 
 تةنانةت لة دواي ذيانيشت. ،دةيبينيتةوة

 

 : ةاي طةورةوخو ةنلةالي ِرزق و ِرؤزين.منداآلن 35

ثاَلثشيت و بةخششن لةاليةن خواي طةورةوة. جا  ،ِرؤزي ،دياري ;لةياد بَيت كة منداآلن هةميشة ئةوةت
 لةبةر ئةوة نكوَلي لة هيض كاميان مةكة.

 

 ان:.نوسنت لةالي باو36

ئةوا بزانة كة  ;. هةر كاتَيك حةزي نةكردئةطةر مانطي ِرؤذَيكيش بَيت با منداَلةكةت لة باوةشتدا خبةوَي
 طةورة بووة.

 

 .ثَيداضوونةوة:37

 بة دةرطايةك لة دةرطاكاني بةرةكةت دادةنرَيت بؤيان. ,كردكة بامسان  11ياساي ذمارة 

 

 ناسيين هاوِرَيي منداَلةكانت :.38

. ثَيغةمبةر (انة بنمجَيي مت زيرةك و ،) بةهَيز لةسةر ئةوة سوربة كة ،طرنطي بة هاوِرَيي منداَلةكانت بدة
هةر يةكَيكتان سةير بكات و بزانَيت هاوِرَييةتي  بؤية با ،) مرؤظ لةسةر ئايين هاوِرَيكةيةتيدةفةرموَي )د.خ( 

 (.كَى دةكات
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 .دياري :39

و  بكات شادمانيماوة ماوة دياري ثَيشكةشي منداَلةكةت بكة، ئةوة وا لة منداَلةكةت دةكات هةست بة 
بؤ يةكرت ) دياري  دةفةرموَيثَيغةمبةر )د.خ( بؤية  طِروتيين بؤ ثةيدا بيَب و مةوداكاني بؤ نزيك ببَيتةوة.

 .خؤشةويستيتان لة نَيواندا زياد دةكات( ،ببةن

 

 سةرةتا لة خؤتةوة دةست ثَيبكة :.40

ضونكة  .ثاشان خزمانت. هةميشة لةبريت بَيت كة يةكةميان خؤت ئينجا كةس وكارت ،سةرةتا خؤت بثارَيزة
 ) ئةي ئةو ئةطةر تؤ لة بارودؤخيكي باش نةبيت ناتواني يارمةتي ئةوانيرت بدةي. خواي طةورة دةفةرموآ

  و بةردة(. خةَلكانةي باوةِرتان هَيناوة خؤتان و كةس و كارتان بثارَيزن لة ئاطرَيك كة سوتةمةنيةكةي كةس

 

 .سةركؤنة كردن لة كاتي شكستةكاندا :41

 بة قسة و كرداريش ثاَلثشتيان بكةن بةرةو سةركةوتن. ،لَييان ببورن ,منداَلةكانتان شكستيان خواردئةطةر 

 

 .خودا بثارَيزة ئةويش دةتثارَيزَيت :42

 .كة ثَيغةمبةر )د.خ( فَيري ئةو كةسةى دةكرد كة خؤشي دةويست  شانة فَيري منداَلةكانت بكةوئةم و
واز  ; اشان ئامؤذطاريت دةكةم ئةى موعازث ،تؤم خؤش دةوَي سوَيند بةخوا من  ; موعازآ )ئةي ودةفةرمو

 ،يارمةتيم بدة لةسةر زيكر و ياد كردنت ،) ئةى خوداية ;مةهَينة لةوةى كة لةدواي هةموو نوَيذَيك بَلَيي
  وة ثةرستنت بةشَيوةيةكي ِرَيك و جوان(. ،لةسةر سوثاس كردنت

 ني:.بةخش43

 سامان و بريؤكةكانت ،هةوَلت ،كاتت ;ويسيت. بؤية هةندَيك لةدةرطايةكة لة دةرطاكاني خؤشة ،بةخشني
ببةخشة بة منداَلةكانت و سوربة لةسةر ئةوةي باشرتين بةخشني بَيت. ضونكة هةموو بةخشينَيك 

 وةبةرهَينانة بؤت.
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 .بيخوَينةوة:44

 (43)ياساي  سةرجنةوة خبوَينةوة. و ديروياساي ثَيشوو بة 

 

 .زماني ضاوةكان:45

منداَلةكامنان زؤر بة جواني لة زماني ضاوةكامنان تَيدةطةن. بؤية خؤشةويستيان ثَي ببةخشن ئةطةر بة 
 سةيركردنَيكيش بَيت.

 

 .هةَلضوون:46

 توِرة مةبة. ،توِرة مةبة ،توِرة مةبة

 

 طرنطيثَيداني نةرَيين:.47

رنطي زياتر لة ِرادةي ثَيويست طريش طرنطة كة زؤ ،نلةطةَل هةموو ئةو ياسايانةى ثَيشوو كة بامسان كرد
 ي نةرَيين.جؤرَيكة لة ثةروةردةكردن ,بة منداَلةكامنان نةدةين. ضونكة زَيدة طرنطيدان

 

 .نرخاندني كات:48

 بةوةي ببيتة منوونةي ِرَيز طرتن بؤ كاتةكانيان.  ،منداَلةكانت فَيري ِرَيز طرتن لة كات بكة

 

 .ستايش كردن:49

بطرة بةهَيزيشي . بَى ئةوةي لةخؤبايي بَيت , بةخؤبوونيدةبَيتة هؤي زياتر باوةِر ،ستايشي منداَلةكةت بكة
 دةكات.
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 :كؤمةَلة.كاركردن لةناو 50

 بؤ ئةوةي بةقووَلي هةسيت اليةنطري ثةيدا بكات. ،يارمةتي منداَلةكةت بدة كة لةناو كؤمةَلةدا ياري بكات

 

 :بةهرةى ثةيوةنديةكاني لةال بةهَيز بكة.51

طةشة بة منداَلةكةت بةشدار بكة لة ضاالكىية كؤمةآليةتيةكان يان يانةكان. ئةمة يارمةتي دةدات 
 انيرت.كةسثةيوةنديةكاني بدات لةطةَل 

 

 .سةربةخؤيي:52

لةِرَيطةي  ،وا لة منداَلةكةت بكة هةست بة سةربةسيت بكات و بةتوانا بَيت بؤ ئةجنامداني كارةكان
 ة.يارمةتيداني كةسانيرتةو

 

 .طوَيطرتن:53

 بطرة. بؤئةوا باش طوَيي  ،ئةطةر دةتةوَي تَيبطةي لة منداَلةكةت كة ضي دةوَيت

 

 .دياريكردني ئاماجني خَيزان:54

 هةموو ئاماجنةكاني خَيزان دياري بكة بة تةواوي.

 

 بةهَيزكردني ثةيوةندي لةطةَل خَيزانةكةت:.55

 كارلَيكردن و نزيك بوونةوة لَييان. بةثةيوةنديت لةطةَل خَيزانةكةت زياد بكة 
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 .زانست بة فَيربوونة:56

 با منداَلةكانت ثالن دابنَين بؤ طةشيت وشكاني و دةريايي يان كؤض كردن.

 

 

 

 

 خَيزان: سةرةتا.57

 دةرخستين ثَيشةنطةكانة.هةميشة ئةوةت لةياد بَيت كة خَيزان شوَيين سةرةكي ثةروةردة كردن و 

 

 كردنةكان:.ناوي بانط 58

 بؤ منوونة: ،بة ئةرَينيةوة قسة لةطةَل منداَلةكةت بكة

 تؤ ِرَيكوثَيكي.* طوَيم لَيتة بةتوانا.        قسة بكة ثياو.         * فةرموو ثاَلةوان.                * *

 وةرة بليمةت. تؤ ناوازةي.                      * *

( ي جوان..هتدشةميا ،ئازا كارواني )سيفةتَيك بنرخَينة وةكوسةرةتا ناوةكةي بَلَي ثاشان ناوةكةي بة 
  .(تؤ داهَينةري ،ة ثاكة خؤشةويستةكةكوِر ،هةربذي ،ةشَيرياخود ) 

 

 .ِرابردوو يةكسان نية بة داهاتوو:59

بؤ بةس نية باوكامنان باش ثةروةردةيان كردووين بةآلم لةبريت بَيت كة ثةروةردةي ِرابردوو 
 .ئَيستا نةوةيثةروةردةكردني 
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 تراو:وباشرتة لة و ,تراوو.نةو60

 ،دةست بةسةردا هَينان ،وةكو ثةيوةندي بينني. دةربِرينبة ين طرنطرتة لة ثةيوةندي بَى دةربِربة ,ثةيوةندي
 ِرينة ئةرَينيةكاني ِرووخسار.دةرب ،ماض كردن ،دةست لة شان دان

 خؤي هةية. ئامرازة بَيدةنطانة طرنطي و كاريطةريهةر يةكَيك لةم  

 

 .بووني ناِرةخةتيةكان كةسَييت بةهَيز دةكةن:61

 انخؤيان ِرووبةِروويهانيان بدة  بةَلكو ،ةوةنِرووبةِروويان دةبهةموو ناِرةحةتيةكاني منداَلةكانت المةبة كة 
سوودي ئةم يةكي باشة بؤيان. بؤية بَيبةشيان مةكةن لة ةوان ,لة ذياندا فَير دةبن كة ناِرةحةتيةكان ;ببنةوة
 وانانة.

 

 .منوونةيي:62

ئةوةي لةسةرتة تةنها ئةوةية كة باشرتين شت كة هةتة ثَيشكةشي منداَلةكانت  ،مةبة باوكَيكي منوونةيي
 بكةي.

 

 :هةموو شتَيك ثِروثوضة .63

 ان بكة لة شتة ثِروثوضةكان. وةك دةَلَين هةموو شتَيك ثِروثوضة.يفَيري هونةري ضاوثؤشين

 

 ثَيغةمبةرةوة )د.خ( فَيربة :.لة 64

 .دانايي لة باشرتين مامَوستاوة فَيربة كة ثَيغةمبةرة )د.خ(

هاوِرَيكاني  ،لة يةكَيك لة ِركاعةتةكاندا سوجدةكةي زؤري خاياند ،جارَيكيان نوَيذي بة هاوةَلةكاني دةكرد
: اني فةرمووةتةنيشتيةتي. ثَييوايانزاني مردووة. كاتَيك نوَيذةكة تةواو بوو بينيان يةكَيك لة نةوةكاني ل



18 
 

ئةم كوِرةم وتي: وذي سوجدةكةم سةرتان سوِرمابآ. ثاشان هؤكارةكةي ِروون كردةوة و لةوانةية لة درَي
 حةزم نةدةكرد ثةلةي ىَل بكةم. ،هاتبووة سةر ثشتم

بؤ سنط   ،انبةسوودة بؤ ثةيوةندي لةطةَل منداالن. بؤ ئارام طرتن باشة لةطةَلي ,ئةم وانة ثَيغةمبةرانةية
بؤ دَلفراواني. ضونكة ئةوةي ئَيمة دةيزانني ئةوان نايزانن. باشرت واية كة طؤِرانكاريةكان  ،فراواني باشة

 لةناكاو نةبَيت. 

وةك دةست بةكاربة بؤ طؤِريين. ن هةَلبذَيرة لة ثةروةردة كردندا ئينجا هةميشة يةكَيك لة خووة نةرَينيةكا
 ئاطاداركردنةوةي ِرؤذانة دابنَيي بؤ تةواو كردني ئةم ئةركة.ئةوةي كة نامةيةكي 

 

 خولةكاني ِراهَينان:.65

لةثَيناو فَيربووني هونةرَيكي تازةدا سوربة لةسةر ئامادةبوونت لة خولة ِراهَينانيةكاني تايبةت بة 
 ثةروةردةي منداآلن.

 

 .قسةكردن بة زماني ئةوان:66

ي قسةكردني منداآلن و هةرزةكاران جياوازة لة شَيوازي قسةكردني شَيوازبا ئةوةت لةال ِروون بَيت كة 
 .طةورةكان

 

 .دابةشكردني ئاماجنةكان:67

 مانطانة و ساآلنةي منداَلةكانت بنووسة. با ضَيذ وةرطرن لة ئةجنامدانيان. ،ئاماجنةكاني ِرؤذانة
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 ئايندة: بةرنامةي.68

بؤية زيرةكبة لةوةي ثَيي  .داهاتووي بةرنامةيببَيتة منداَلةكةت دةيطرَيتةبةر  طةيئةو ِرَيلةوانةية 
 بطةيةنيت.

 

 .ِروونكردنةوةي بةهانة:69

ضةند بةهانةيةكي ثَي بدة كة لةطةَل ئةقَلي  ,كاتَيك منداَلةكةت ضةند شتَيك ِرةت دةكاتةوة كة داواي دةكةيت
 بطوجنَيت. دائةو

 

 كؤمةآليةتي:.ترسي 70

 ةمة ترسي ناو كؤمةَلي دةشكَيت.ب ،واز لة منداَلةكةت بَينة با لةبةردةم خةَلكانيرتدا بدوَي

 

 .ثشوودان:71

 دوور لة خَيزانةكةت.طرة بماوة ماوة ضاالكيت تازة بكةوة و لة مانطَيكدا بةاليةني كةمةوة ِرؤذَيك ثشوو وةر

 

 ( فةرموو :  اقرع بن حابس ثَيغةمبةر )د.خ( ضي بة ).72

ووتي:  يشتبوولةالي دان (التميمي )اقرع بن حابسماضي )حةسةني كوِري عةلي( كرد. لةوكاتةدا كة  ثَيغةمبةر )د.خ(
كةسَيك ِرةحم بة كةسَيك  )و ثاشان ووتيسةيري كرد  ثَيغةمبةر )د.خ( .امن ماض نةكردووةككة يةكَيكوِرم هةية  10من 

 (. نةكات ِرةمحي ثَي ناكرَى
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 .درؤ كردن:73

 بزانة كة هؤكاري تايبةتي خؤي هةية. ،كاتَيك منداَلةكةت درؤ دةكات

 

 . بةزةيي و ِرَيزطرتن :74

كة ِرَيز لة بفَير وة. وةهةروةها منداَلة بضووكةكةشكة بةزةيي بة بضووكةكةدا بَيـتةبفَير منداَلة طةورةكة
 ِرَيز و ثَيزانني ببَيتة بةرنامةي ذياني.منداَلة طةورةكة بطرَيت. ئةم تَيطةيشتنة وادةكات 

 

 نزيككردنةوةي مةودا بة ياريكردن:.75

 .شبضووكةكةت ياري بكة و لةطةَل هةرزةكارةكة ِراستطؤبة و ثاَلثشتبة بؤ ثَيطةيشتووةكةلةطةَل منداَلة 

 

 .لة ماناي خؤشةويسيت قووَل بةرةوة:76

جا ض بة ووشة  ثؤشةبدا. منداَلةكانت بة خؤشةويسيت ِراستةقينة الدةباتهةموو كَيشةكان  ,خؤشةويسيت
 بَي ض بة كردار.

 

 :ةو ضارةسةر دنرركفَي ،.دَلرةقي77

 وانةية. ,توندبوون هةندَيك جار دَلرةقي نيشان بدة.

 ذيان ضاكة و خراثةي تَيداية. با ئةوة باش فَيربَيت. ضونكة با منداَلةكةت هةميشة لةسةر دةستان نةبَى 

 

 .طؤِرةثاني يةكةم:78

 دا تاقي بكةوة.منداَلةكةتي تَييةكةم طؤِرةثاني فَيربوونة.  ،ماَل
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 .ستايشي منداَلةكان:79

 باسي بكة. هةموواندائةو سيفةتةي لة منداَلةكةتت دةوَي لةبةردةم 

 

 .خؤشةويسيت هَيزة:80

 ت بري نةضَي كة بنةماي بةالِرَيدانةضووني منداالنة.76ياساي ذمارة 

 

 .الدان:81

 شنت: 3هؤكارةكاني الداني منداآلن 

 طفتوطؤ لةطةَل نةكردنيان. لةطةَل بؤيان نةطرتن.طوَي 1

 .هةوَلنةدان بؤ فَيركردن و خواثةرستيان.2

 ثَيويستة دايكان و باوكان ببنة هاوِرَيي يةكةمي منداَلةكانيان. .هاوِرَييةتي.3

 

 .فَيركردني تةندروسيت:82

 تةندروستانة لةطةَل خَيزانةكةت ئةجنام بدة.هةموو مانطَيك هةفتةيةكي 

 

 .سةرنج خستنة سةر ئةرَيين نةك نةرَيين:83

بريت نةضَي هةر شتَيك سةرجني خبةيتة سةري طةورة دةبَيت و بةهةمان شَيوةي ئةو بآلو دةبَيتةوة. بؤية 
 ين.سةرنج مةخةرة سةر ئةو شتةي كة ناتةوَي. نةرَيين وةال بيَن و سةرنج خبةرة سةر ئةرَي
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 .زوو خةوتن :84

 منداَلةكانتان فَير بكةن زوو خبةون تاكو تةندروسيت و ضاالكيان بثارَيزن.

 

 .ثرسيار لةخؤت بكة:85

 ةكامن دةوَي؟ ئةى منداَلةكامن ضيان لَيم دةوَي؟الَدضيم لة من

 وةاَلمةكةت دةبَيتة ئاماجني داواكراو. بؤية هةوَلي بةدةستهَيناني بدة.

 

 نةك ضةندَييت:.ضؤنيةتي طرنطة 86

طرنطرتة لة زيادكردني ذمارة. هةندَيك خةَلك بةتايبةتي لة نيشتماني عةرةبيدا  ,لةبريت نةضَي كة ثةروةردة
ضاودَيري و ثةروةردة كردنيان بكةنةوة. باوكاني  لة طرنطي بة زؤري ذمارةى منداَل دةدةن بةبَى ئةوةي بري

 كردندا نةك تةنيا زؤركردني ذمارةكان. ةوةردجياواز ئةوانةن كة دةطةِرَين بةدواي ضؤنيةتي ثةر

 

 .بةخشني كارامةيية:87

 .ني و دةستطريؤييان تَيدا بِروَيننضةمكي ضاكة و بةخش ،وا لة منداَلةكانت بكة يارمةتي هةذاران بدةن

 

 .فيلمةكان زماني سةردةمن :88

يارمةتيشيان بدة لة  ،لةطةَل منداَلةكانت سةيري فيلمي جؤش وخرؤش بكة كة فَيري ئازايةتي دةكةن
 جَيبةجَي كردني ئةم ماناية.
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 .نوَيذي بةياني:89

لة  ,كاتَيك منداَلةكانت لة بضووكيةوة نوَيذي بةيانيان بة كؤمةَل ثاراست و بةردةوام بوون لةسةري
 دا بة زةمحةت وازي لَيدَينن.شطةورةيي

 

 . سَي كارامةيي:90

طرنطرتينيان  ;ةكةن لةناو كؤمةَلدا بةهَيز بذينكةت بكة كة وا لة منداَلةكةت دئةو كارامةييانة فَيري منداَلة
 .طةورة بة خوداي ةةدةستهَيناني ثةيوةنديةكان و ثالندانان بؤ ئاماجنةكان و باوةِر بوونبهونةري 

وة. بؤ هةستةكاني بةرةو ئةو كارامةييانة دةكرَينةئةو ثرسيارانةي لَيبكة كة  ;ئةطةر منداَلةكةت بضووك بوو
  :منوونة

 (ضؤن هاوِرَي ثةيدا دةكةيت؟ ض ياريةكي لةطةَل دةكةيت؟ سيفاتة ديارةكانيان ضني ؟) ; لة ثةيوةنديةكاندا

 (ئةمِرؤ دةتةوَي ضي بكةي؟ ) ; لة ثالنداناندا

نيعمةتةكاني. لةطةَل خودايان بؤ ِروون بكةوة  بةخشينةكانيخؤشةويسيت و   ;وة لة باوةِربوون بة خودا
 ها فَيري ضةمكي ضاكةيان بكة.وةهةروة

 

 .سيفاتة جوانةكان:91

بكة لةطةَل ئةو ثاَلةوانانةي هةمان ناوي ئةويان ي فَيركةةماناي ناوي منداَلةكةت و اليةنة جوانةكاني ناو
 هةية.
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 .ياساي سةرةكي : 92

 بة طةورةييش لَيي ماندوو نابيت. ،يت لة ثةروةردةكردني منداَلةكةتماندوو نةب يةوةلة منداَل ئةطةر

 ،ِرَيز ،سةركةوتن ،ئازادي ،ساَلت لةالية. ئةو بنةما سةرةكيانةي لَييانت دةوَي وةكو ئارامي 12تؤ يةكةم 
و هةرضيةكي حةزت لَيية تياياندا دروست بكة  دةوَلةمةندي و فَيربوون ،بةختةوةري ،دين ،هَيز ،تةندروسيت

 و دايبنَى.

 

 

 

 

 كاتي بؤ نية : ،.طؤِران93

بةَلكو بةو  .بؤية ياساي ثَيشرت بةماناي لةدةستضووني كات نايةت ،شتَيك نية بةناوي )كاتي بةسةرضوو(
 طرنطي بة منداَلةكانت بدةي. تةمةنيانةوةسةرةتاي ماناية دَيت كة تؤ هةر لة 

 

 ين سةركةوتنة:نهَي ،.بةهرة94

 .بكةدروسيت تَييدا يدا نةبوو تؤ خؤت ئةطةر تَي .منداَلةكةت بدؤزةرةوة بةهرةى

 

 .ببة بة منداَل بؤ منداَلةكةت:95

 ثَيغةمبةرة )د.خ(.  باشرتين ثَيشةنط بؤ ئةم بابةتة

 ؟كرد ضي  ضؤلةكةكةبا عمري( ئةبة منداَلَيكي فةرموو : ئةي ) 

 دانايي لةم ِرستةيةي ثَيشوو ببينةوة.
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 .ناسيين هاوِرَيكانيان : 96

 هاوِرَيياني منداَلةكةت لة ماَلةكةتدا كؤ بكةوة و ثشتطريي ثةيوةندية ئةرَينيةكانيان بكة.

 

 .ضاودَيري كارتَيكةر بكة :97

كار لةسةر طوجناوي  وةهةروةها هاوِرَييان ( بكة لةسةر منداَلةكةت. و يانة ،قوتاخبانة ضاودَيري كاريطةري )
 طِؤِرانكاريةكان بكة بؤ منداَلةكةت.

 

 اورد كردن :.بةر98

َلةكةت بةراورد مةكة بة يت الواز دةكات و ِرق و كينة و غرية دروست دةكات. بؤية منداكةسَي ،بةراورد كردن
 كةسانيرت.

 

 :.فَيركردن بة ياوةري 99

منداَلةكةت ببة سةر كار. ضونكة بةوة سةرنج دةداتة شتطةلَيك كة بةاليةوة طرنطة و  ،ئةطةر بوارت بؤ ِرةخسا
 زياد دةكات.ئةزمووني 

 

 .ياساي ذمارة يةك :100

 . 1بريتية لة ياساي ذمارة  100ياساي ذمارة 

بدة منداَلةكةت ضيت ثَي دةَلَي بةبَى ثضِراندن و هةَلسةنطاندني. لةبريت نةضَي كة ئةطةر تؤ طوَيي بؤ ِرَيطا 
 نةطري ئةوا كةسانيرت طوَيي بؤ دةطرن و ئاِراستةي دةكةن.
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