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 طفتؤطؤي ذيساُة
ئايا تةُٔا ثياو ًايف بسِيازداُي ٓةية هة ٓةَهوةغاُدُةوةى طسيَبةضيت 

 ٓاوضةزطريي؟
 

 خويَِةزاُي خؤغةويطت!
ئايين ئيطالَ ئايِيَلي خوايي ُيَوةُدطريي بئَاوتاية، دةوزي ٓةًوو غتتيَلي داوة، ٓتةز   

و  ئيطتالَ ٓتاتووة باضتي كتسدووة     تيةدا ثيَويطيت ثيَبيَغتيَم كة ًسؤظت هةَ ذياُي دوُيا
ً   ئايين ئيطالَ زِووُي كسدؤتةوة،  ء ُاتةواوييتةن،   كوزِيوئايِيَلة دووزة هتة ٓتةًوو كتة

 خواي ثةزوةزدطاز دةفةزًوويَ:
 چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌگ     چ 

 .املائدة
وة  ء بةخػػي خؤَ بتؤ تتةواوكسدْ   ةتء بةزُاًةَ بؤ تةواو كسدْ، ُيعٌ واتة: ئةًسِؤ ئايّ

 زِاشي بووَ بةوةي ئيطالَ ئايِتاْ بيَت.
ي كسدووة بتة ئوممتةتيَلي   ٓةزوةٓا خواي ثةزوةزدطاز ئيٌَةي ئوممةتي ثيَغةًبةزي خوا 

، البقرةة  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڱ  چ ًياجنيء ًاَ ُاوةُد، وةن دةفتةزًوويَ:  
ُة بةالي كوزتٔيَِاْ،  دا ضووةييشيَدةزِؤ ممةتيَلة ُة بةالي، ئوممةتي ثيَغةًبةزي خوا ئو

اُةي هتةبازةوة بلتةيّ، بسيتييتة    يةكيَم هةو ًةضةالُةي تس كة ثيَويطتة طفتوطؤيةكي ذيس
 .(تةآلقًةضةهةي هة)
 

 :تةآلق
    ّ ء هتةشؤز بؤُتةدا دةيتوزوذيَِّ،     يةكيَلة هةو بابةتاُةي دوذًِتاُي ئيطتالَ هتةشؤز غتويَ

هةديين ئيطالَ بدةْ، طواية ئيطالَ تةآلقي داوةتتة   ةغةزدةياُةويَ هةو دةزطايةوة تاُةو تة



كتة  ي ئةَ بابةتةوة ئةوة دةخةُة زِوو)و ُةيداوةتةوة دةضت ئافسةت، هة ضؤُطة دةضت ثياو
 االزيية هة كؤًةَهطاي ًطوَهٌاُاْ؟!(ئةَ كازة ثياوضئايا 
 

 بةزِيَصاْ!
ةن بتصاُ،، يتةكيَ هتةو    بةز هةوةي بضيِة ضةز ُاوةزِؤكي بابةتةكتة دةبتيَ ضتةُد شاُيازييت    

دةبتيَ هيَليتاْ بلةيِتةوة، )خوهت ،      شاُيازيياُة ئيٌَة هةَ ًةضةهةيةدا ضيَ غتتٌاْ ٓةيتة  
ْ اُة ضيَ شازاوةي فيكٔي غةزع، ( ئةًفةضخ، تةاَلق ء ثيتاو، تتةآلق    هةًةضةهةي ُيَتواْ ذ

ء فةهطتةفةي ختؤي ٓةيتة     ئةو غتةية كة بةدةضت ثياوة، ئةَ بةدةضت بووُةؽ حيلٌةت
 س زِووُي دةكةيِةوة.دوات
 
 :خوه .1

هتة خوهعتدا ئتافسةت داواي بيابووُتةوة دةكتات، ٓتةز كاتيَتم         خوه  هةدةضيت ئافسةتة و
بتة   ت، ئتةوا دةتواُيَت  بووُةوة بلتات ةطةيَ ثياوةكةي ُةذيت، داواي بيايَم بيةويَ هئافسةت

 ببيَتةوة.خوه  هة ثياوةكةي بيا
يَصاُتي ضتابيت كتوزِي قتةيظ ٓاتتة الي      ٓتاتووة، خ و ضتريةدا   هة كتيَبةكاُي فتةزًوودة 

ببٌتةوة، ثيَغةًبتةزي ختوا    ة ثياوةكتةَ بيا ثيَي طوت: دةًةويَ هو  ثيَغةًبةزي خوا 
       :ثسضيازي هة ئافسةتةكة كسد كة ٓؤكازةكتةي بتؤ زِووْ بلاتتةوة، ئافسةتةكتة طتوتي

ً لي ُييتة هتة ديِتدازي، بتةآلَ هتةُيَو ثياواُتدا       و عةيبيَ ثياوةكةَ ٓيض خساثة وواْ هةٓتة
 ُاًةويَ. ة، بؤية دَهٍ هةضةزي ضازدبوةتةوة ووترتزو ُاب ُاغرييِت

يَسِيتةوة؟ كة بسيتيي بة ئافسةتةكةي فةزًوو ئايا ًازةييةكةي بؤ دةط ثيَغةًبةزي خوا 
بتة   يٌَِتةوة، ثيَغةًبتةزي ختوا    م، ئافسةتةكة طتوتي: بتةَهيَ بتؤي دةطةزِ   بوو هة باغيَ

 و تةآلقي بدة. وةزبطسةوة ثياوةكةي فةزًوو باخةكةي خؤتي هيَ
شؤزيتؼ   طوت: كة ئةَ شؤزي ثيَِاخؤغة و ثياوةكة ضةُد بازيَم بة ثيَغةًبةزي خواي 

ئةًتةي بتة    ُايةويَ تةآلقي بدات، ثيَغةًبةزي خواؽ  ت ودةويَخيَصاُةكةي خؤي خؤغ
يتاْ  ُةمبتةوة  امن ثيَ دةكةي هيَتي بيا ئافسةتةكة فةزًوو، بةآلَ ئافسةتةكة طوتي: ئايا فةزً



فةزًووي: ُةخيَس ًّ فةزًاُت  ثيَػِياز دةكةي؟ ثيَغةًبةزي خوا  تةُيا غةفاعةت و
ثَي ُاكةَ، تةُيا دةًتةوَي تلتا بتؤ ثياوةكتةت بلتةَ، ئافسةتةكتة طتوتي: ًتّ ُاًتةويَ          

 ببٌةوة.ء دةًةويَ هيَي بيا بطةزِيٌَةوة الي
 
 :فةضخ.2

وكياْ ضتلاآل الي دادوةز  فةضخيؼ ٓةية، فةضتخ ئةوةيتة ٓتةزدو    ء خوه ، بطة هة تةآلق
دةكةْ، دادوةزيؼ دواي ئةوةي طويَ هة ٓةزدووكياْ زِادةطسيَ ٓةوَهي خؤي دةدا بؤ ئتةوةي  
ثيَلياْ بيَينَ، بةآلَ ئةواْ ثيَم ُايةْ، دواي ئةوةي دادوةز بؤي زِووْ دةبيَتةوة كتة ئتةواْ   

، كةواتتتة: ء ٓةزيةكتتةياْ هتتة دؤَهتتيَلّ بسِيتتازي فةضتتخ دةدات ُتتاتواُّ بةيةكتتةوة بتتريّ
 دةكاتةوة.  م بياو ٓةزدووكياْ هيَ زِيَللةوتين ًازة بسِيِةكةياْ ٓةَهدةوةغيَِيَتةوة

ء غويَِةكاُي ًاًةَهةكسدُي ثياو هةطةيَ ئافسةت بتاع دةكتات، بتؤ     خواي ثةزوةزدطاز زِيَ
ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  چ : تويَِتتة دةفتتةزًوويَ

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  

 .النساء چڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ  ڄ  ڄ  ڄ  
بةٓؤي حوكٌةكاُي غةزيعةت  خواي ثةزوةزدطازثازيَصطازْ ء  ء باؽ ئةو ئافسةتاُةي ضان 

ّ ازياْ هيَ دةكات، بةآلَ بة ثيَضةواُةوة ئةو ئافسةتاُةي )ُاغيصة(ْ، واتة: ضةزكةغت ثازيَصط
ئةطتةز  ي: كة ثياوةكةي ئاًؤذطازي بلتات،  ، خواي ثةزوةزدطاز فةزًوويةتء طويَسِايةيَ ُ،

لسدُة ٓيض ضوودي ثيَ ُةطةياُد، ئةوا ثياوةكة بيَي هةطتةيَ  دواي ًاوةيةن ئةَ ئاًؤذطازي
، وة ت بيَ ئتةويؼ بترييَت  بيا بلاتةوة، بؤ ئةوةي ئةو ئافسةتة بصاُيَ كة ثياوةكةي دةتواُيَ

ةي اليةُي دةزووُياْ، ٓةُتديَ  لسدُي ئةَ بؤزة ئافسةتاُة هة ضؤُطئةًة بؤزيَلة هة تةًبيَ
 هة شاُاياْ دةَهيَّ: ٓةز هةضةز يةن بيَطا هةطةَهي دةخةويَ بةآلَ ثػيت تيَ دةكات.

ئةطةز ئةَ دوو زِيَطايةؽ ٓةز ضوودي ُةبوو، ئافسةتةكة ٓةز واشي ُتةٓيَِا هتة ضةزكةغتي    
ّ     خؤي، ئةوا دةفةزًوويَ: هيَياْ بتدةْ، ئتةَ    : كتة  هيَداُتةؽ ٓتةًوو شاُايتاْ يتةن دةُطت

ة ئةو ُةكة بؤ ئةوةيء ئاشاز بة ئافسةتةكة بطات، بةَهلو هيَدا هيَداُيَلي ئةوتؤ ُةبيَ ئةشيةت
زِيَطتسي هتة    تدةتواُيَت  تكتة ثياوةكتةي ئةطتةز بيتةويَ     تو بصاُيَت  بيَتتةوة ئافسةتة بة ئاطا



ضةزكةغيةكاُي بلات، ٓةُدَي هة شاُايتاْ دةَهتيَّ: هيَداُةكتة بتة ختاوهي، يتاْ بةضتيوان        
 .تدةبيَ

ضةزكةغي دةبيَ، ثيَوضتة ئةَ بؤزة ثياواُة هةاليةْ  -هة بةزاًبةزدا ثياويؼ تووغي ُػوش
زِيتتؼ ضتتجياُةوة، يتتاخود هةاليتتةْ دادوةزةوة، يتتاخود هةاليتتةْ ختتةَهليَلي غايطتتتةوة   

 .ّئاًؤذطازي بلسيَ
 كسد كة ئوممةتي ثيَغةًبتةزي خاتتةَ   و ئاًاذةًاْ بةوة وةن ثيَػرت ئايةتةكةًاْ ٓيَِا

ء دوُيا، هتةالي يةٓوديتةكاْ    ء ًاَ ُاوةُدة هةٓةًوو بوازةكاُي ديّ ممةتيَلي ًياجنييئو
ئافسةتةكتةي ختؤي تتةآلق بتدات، تةُاُتةت ئةطتةز        تدةتواُيَت  تثياو ٓةز كاتيَم بيتةويَ 

هتة ئافسةتةكتةي ختؤي     تدةتواُيَت ئافسةتيَلي بيين ثيَي بواُرت بوو هة ئافسةتةكتةي ختؤي   
ةْ يةٓوديةكاُتةوة غتتيَلي شؤز ويطترتاو ُييتة، ثيَيتاْ وايتة       ببيَتةوة، ئةًةؽ هةاليبيا

 :دزيَتئافسةت هةبةز دوو ٓؤكاز تةآلق ب
: ئةطةز هتةزِووي ٓةَهطتوكةوتةوة   ياْدووةً : ئةطةز عةيبيَلي بةضتةيي ٓةبوو،يةكةًياْ

ئةطةز ئافسةتةكة خياُتةتي هتة    ةكوزِي ٓةبوو، بةآلَ طةوزةتسيّ ٓؤكاز هةالياْ ئةوةيكةًو
 و ئافسةتيَلي شيِاكاز بيَ. ةكةي كسدٓاوضةز

يء ئايين ئيطالَ بتةٓيض غتيَواشيَم    بةآلَ هة ئايين ًةضيحي بة ثيَضةواُةي ئايين يةٓود
ببِةوة، بةتايبةت ًةشٓتةبي كاضتؤهيلي، هتةالي    ء ثياو هةيةكرت بيا زِيَطة ُادةْ ئافسةت

دا ئةطةز يةكيَلياْ خياُةتي ثيَدزاو ُيية، تةُيا هةو كاتةاْ تةآلق بةٓيض غيَواشيَم زِيَطةئةو
ُتاتواُّ  بتةآلَ  دةبِتةوة،  ة هيَم بياهة ٓاوضةزةكةي كسد، ئةو كاتة تةُٔا هةزِووي بةضتةو

 دووبازة ٓاوضةزطريي بلةُةوة.
 

 بؤضي تةآلق دزاوة بةدةضيت ثياو؟
 بةزِيَصاْ! دوو ٓؤكازي ضةزةكي ٓةْ بؤ ئةًة:

ا ًتازةيي بتة ئتافسةت دةدا، ٓتةَ     لسدُتد هةبةز ئةوةي ثيتاو هتةكاتي داخواشي  يةكةًياْ: 
وغيت ئيِطاُيؼ واية ئةطةز ثازة ة ضسثيَػةكي )ًكدًة(، ٓةَ ثاغةكي )ًوئةخري(ة، دياز

ء ت دةطسيَت بلات، ئتةوا شيتاتس دةضتيت ثيَوة   بة غتيَم بدات، ياْ ثازة هة غتيَلدا ضةزف 



ويطتتة،  ء هةضتةزي ثيَ  ثازيَصطازي هيَ دةكات، هةضؤُطةي ئةو ًازةييةي كة ثياو دةيتدات 
 خواي طةوزةؽ تةآلقةكةي داوةتة دةضيت ئةو.

بسيتيية هة ٓؤكازيَلي ًةعِةوي، بةغيَوةيةكي طػيت ثياواْ هتة   دووةًياْ: دووةَ ٓؤكاز
 كسدُةوة بةضةزياُدا شاَهة، ُةن ضؤشء بري كازةكاُياُدا شياتس عةقىَ بةكازديَِّ، شياتس عةقىَ

 و عاتيفة بري هة كيَػة ةكي طػيت شياتس بةضؤشو عاتيفة، بةثيَضةواُةوة ئافسةتاْ بة غيَوةي
ء بابةتةكاُي ذياْ دةكةُةوة، هةاليةكي ديلةوة هةبتةز ئتةوةي ثيتاو عتةقىَ      و ئازيػةكاْ

بةضةزيدا شاَهة كةًرت تةآلق بةضةز شًاُيدا ديَ، ضوُلة شياتس دزن بة طةوزةيي ًةضةهةكة 
شؤزباز بسِيازيَم بدةْ ثاغتاْ هتة   و عاتيفةي شؤزياْ  دةكات، هةواُةية ئافسةتاْ هةبةز ضؤش

بسِيازةكةياْ ثةغيٌاْ ببِةوة، بةدَهِياييةوة ئيٌَة ئةَ ًةضةهةية بة غيَوةيةكي طػيت باع 
بةدَهِياييةوة هةُيَواْ  ء ذيسياْ بةكاز ديَِّ، وة قىَدةكةيّ ئةطيِا بيَطوًاْ ئافسةتاُيؼ عة

بتةآلَ بةغتيَوةيةكي طػتيت بتةَ     ء دووزب، ُ،،  م ٓةْ ئةوةُدة عاقىَثياواُيػدا كةضاُيَ
 غيَوةيةية كة بامساْ كسد.

ي ًاُطاُة، تي تايبةتي بؤ ثيَػديَت، وةن ضووزِئةًة ضةزةزِاي ئةوةي ئافسةت ٓةُديَ حاَهة
ضلجسِي، ًِدايَ بووْ، غريثيَداْ، ًِدايَ هةبازضووْ، ئةًاُة ٓةًووي دةبِة ٓؤكازي ئةوةي 

ٓؤكتازي   ياْ ٓةُديَ باز ئةَ حاَهةتاُة دةبِتة ٓاوضةُطي ٓؤزًِؤُي هةهةغيدا تيَم بدات، 
ء ضتةز   بيَتصاز بتووْ، هةواُةيتة ئتةَ بيَتصازي      و ضتةز ئيَػتة   تيَلضووُي بازي دةزووُتي و 

هةضتتةز ًةضتتةهة  ت بسِيتتاز ثيَلي ُتتةتواُيَوئيَػتتةيةؽ ببيَتتتة ٓتتؤي ئتتةوةي بتتةزِيَل   
 ضازةُووضطاشةكاْ بدات.

ووُظ دواي طفتوطؤيةكي شؤز هةضةز ئتةَ  ئةَ بابةتة ئةشًووُيؼ كساوة، ئةوةتا هة وآلتي ت
، واتة: وةكو تء ٓةَ بةدةضت ئافسةت بيَ ًةضةهةية بسِيازياُدا تةآلق ٓةَ بةدةضت ثياو بيَ

لسد هةيةن ضاَهدا زِيَرةي ئةو ئافسةتاُةي كة ثياوةكتاُي خؤيتاْ   ت، ئةًةؽ واييةكياْ هيَبيَ
ئةَ بسِيازة بوو، بؤية بةُاضتازي   زبيَت، دوو ئةوةُدةي ضاآلُي ثيَؼتةآلق دةدةْ يةكجاز شؤ
وةكو خؤياْ هيَ كسدةوة، كة ئافسةت تةُيا ًايف ختوهعي ٓتةبيَ    و بةبسِيازةكةياُدا ضووُةوة
 ُةن تةآلق داُي ثياو.



كة ئايين ثريؤشي ئيطالَ زِيَطةي ُتةداوة ثيتاواْ    ئاطادازي ئةو خاَهةؽ ب،شؤز ضان  تدةبيَ
 ء شؤز ثيَويطتت  ًةطةز هتة حاَهتةتيَلي شؤز ُاضتازي   ئافسةتاُياْ تةآلق بدةْ،  بة بيَ ثاضاو

اوة، ئةوةتا خواي ثةوزةزدطاز ئاًؤذطازي ثيتاواْ  ُةبيَت كة خواي ثةزوةزدطاز زِيَطةي ثيَ د
دةكات كة ئازاًطستِياْ شؤزبيَ، تةُاُةت ئةطةز ئافسةتاُي خؤغياْ هةٓةُديَ زِووةوة بةديَ 

 ُةبوو ئةوا ثةُا بؤ تةآلق ُةبةْ، دةفةزًوويَ:
ۉ  ۉې  ې  ې   ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    چ 

بتة   و ء دةفةزًوويَ: بةضتاكي  ، ئاًؤذطازي ثياواْ دةكاتالنسراء  چوئ  وئ  ۇئ   
ء بةدَهتاْ ُةبووْ، ئةوا زِةُطة شؤز غت  باغي هةطةَهياْ بريّ، خؤ ئةطةز زِقتاْ هيَياْ طست

از خيَسيَلتي شؤزي  طو ثيَتتاْ ُاخؤغتة كةضتي ختواي ثتةزوةزد      ٓةْ كة ئيَوة بةدَهتاْ ُيية
ُةيفةزًووة: ئةطةز زِقتاْ هيَياْ طتست يتاْ هةٓةُتديَ غتتدا بتةدَهتاْ      خطتؤتة ئةَ غتة و 

ُةبووْ بسِؤْ تةآلقياْ بدةْ، بةَهلو فةزًوويةتي: هةواُةية ئةَ بةديَ ُةبووُةي ئيَتوة خيَتسي   
 ڭ    ۇ    ۇ چ ٓتةزوةٓا فةزًوويتةتي:   ياْ هةطةَهدا بلتةْ،  تء ًودازا تيَدابيَ

، هتتتةَ ئايةتتتتةدا  النسررراء چۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅۇئ   
بةزِاغلاوي ئاًاذة بةوة دةكات كة ثياواْ ُابيَ ٓاوضةزةكاُياْ ُاضاز بلةْ بؤ ئتةوةي هتة   

ء داواي خوه  بلةْ! خواي طةوزة ئةًةي هة ثياواْ قةدةغة  ًازةييةكاُي خؤياْ خؤؽ بّ
تووغي شيِتا   ةطةز تةُٔا هة حاَهةتيَم كة ئافسةتاْ، ًو هةو بازةوة فةزًاُي ثيَداوْ كسدووة
 بووبّ.

ثتةزوةزدطاز يتةن ضتووزِةتي     و طةوزةيتة ختواي   تةآلق ئةوةُتدة ًةضتةهةيةكي ٓةضتتياز   
ٱ  ٻ  چ ، هة ئايةتي يةكةًي ئةَ ضتووزِةتةدا دةفتةزًوويَ:   (الطالق)ضوزِةتي ُاوةُاو

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  

، الطررررالق چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڇ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   
بة ئوممةتةكةت زِابطةيةُة كاتيَم ذُاُتتاْ تتةاَلق دةدةْ هتة دواي ثتان      ةي حمٌدواتة:ئ

و حيطابي ئةوكاتةؽ بة وزدي زِابطتسْ و   بوُةوةياْ هة ضوزِي ًاُطاُةكةياْ تةاَلقياْ بدةْ
ةو كاتة ديازيلساواُةدا هة ثةزوةزدطازيػتاْ برتضّ و ًاوةكةياْ بوَ دزيَر ًةكةُةوة)ئةطةز ه



بازيَم تةَهاقتاْ داْ ئةوا با ئةو ئافسةتة هة ًاَهةكةي خوَيدا مبيَِيَتةوة( و دةزياْ ًةكةْ هة 
ئافسةتةكاُيؼ با هة ًايَ دةزُةضّ ًةطةز كازيَلي ُاغتسيّ و ُتازِةواي    ًاَهةكاُي خوَياُدا،

ئا ئةوةيتة   ي ًةحسةًيَلياْ(،ئاغلسا ئةجناَ بدةْ)ئةوكاتة با هةًايَ ُةًيَِّ و بضّ بوَ ًاَه
ئةوةغي هةضتِوزي ختوا برتاشيَتت ئتةوا ضتتةَ هتة ختؤي         زي خوا هةبازةى تةاَلقةوة،وضِو

ُةةى ُيَواُتتاْ ختواي طتةوزة    ئةي ئيٌاُداز هةواُةية دواي ئةو ضتازدي و تيَلضتو   دةكات،
ةتتاْ هتة   دوَخيَم ثيَؼ بٔيَِيَت كة ئاغت ببِتةوة و زِيَتم بلةوُةوة،بوَيتة ُابيَتت ئافس    بازو

 دةزضّ(. ًْاَهةكاُيا
تتا  يَّ خواي ثةزوةزدطاز قةدةغةي كسدووة ئافسةتاْ هةكاتي ضووزِي ًاُطاُةدا تتةآلق بتدز  

ثاغتاْ دووبتازة ثتان دةبيَتتةوة،      بازة ضووزِي ًاُطاُة دةبيِِةوة، ثاغاْ دووبِةوةثان دة
شيَم هيَتي ُصيتم   ئةطةز ويطيت تةآلقي بدات، ثياوةكة ُابيَ بةٓيض غيَوا يِجا هةَ ثاكييةئ

و ضةزبيَيي هةطةَهتدا بلتات، ثاغتاْ كتة تةآلقيػتي دا دةبتيَ ُةفةقتةي تتةواوي          بيَتةوة
ئافسةتةكة بدات، وة فةزًوويةتي: ُابيَ هة ًاَهةكاُي خؤياْ دةزياْ بلةْ، هتةو حاَهةتتةؽ   

و تةآلقتة كةضتي ختواي ثتةزوةزدطاز ًاَهةكتةي ٓتةز بتة ًتاَهي          كة حاَهةتي بيا بووُةوة
 ة داُاوة.ئافسةتةك

دات دةبيَ ًازةييةكةي ٓةزضةُد بوو بِجا ضةزةزِاي ئةًة ئةطةز ثياو ئافسةتةكةي تةآلق يئ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ٓةز بيدا، وةن خواي طةوزة دةفةزًوويَ: 

، تةُاُتتتةت ئةطتتتةز النسرراء  چپ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٿ  
ت خؤي هيَ ببوزيَ تُابيَثياوةكة  بيَت هة شيَس، ؽطةوزة كيًازةييةكة بة ئةُداشةي قاؾةية

 ي ٓتةًووي بتدات،  ، بةَهلو خواي ثةزوةزدطاز فتةزًاُي ثيَلتسدووة ًازةييةكتة   تء ُةيدا
ئةطةز دواي خوهعةكة دادوةز بتؤي زِووْ بتؤوة ئتةَ     تٓةتتا ئةطةز هة حاَهةتي خوهعيؼ بيَ

لسدُةكة شؤزي بؤ ٓيَِاوة تتا داواي خوهت  بلتات ئتةوا     و ضتةً ئافسةتة ضتةًي هيَ كساوة
و ثابةُتدي دةكتات كتة ٓتةًوو ًازةييةكتة بتة        دووبازة دادوةز ثياوةكة باُط دةكاتةوة

 خيَصاُةكةي خؤي بدات، ئةَ حاَهةتة ثيَي دةطوتسيَ )تعطف(.
خواي ثةزوةزدطاز فةزًاُي بة ثياو كسدووة كة ئةطتةز خيَصاُةكةغتي تتةآلق دا دةبتيَ شؤز     

ء غتعوزي ئتةو    بةٓيض غيَوةيةن ٓةضت تُابيَ و ببيَتةوةء شؤز بةضاكي هيَي بيا بةبواُي



ہ   چئافسةتة بسيِداز بلات، ياْ بلةويَتة ُيَو غةيبةت كسدُي هةًالو ئتةوال، دةفتةزًوويَ:   

: يتتاْ بةباغتتي هتتةالي خؤتتتاْ   ،واتتتةالبقررةة چہ  ھ  ھ  ھ  ھىئ  
 ببِةوة.هيَياْ بيا بووُةوة بة ضاكرتيّ غيَواشئةطةز هيَياْ بيابيأُيََوِةوة، ياْ 

ء ُاتةواويي ُيية بؤ ئافسةت، بتةَهلو شؤز   ةوةي ئافسةت هة ثياوةكةي ٓيض غوزةييبووُبيا
باز بةٓؤي هيَلتيَِةطةيػّ، ياْ ُتةطوجناْ زِوودةدات ئةًتةؽ غتتيَلي ئاضتايية، بطتسة      

، تباز تةآلق داُي ئافسةت هةاليةْ ثياوةوة بةٓؤي خساثتي ثياوةكتة بيَت    مهةواُةية ٓةُديَ
وو كضي تةآلق دزاوة كة هةاليةْ دوو كتوزِي ئتةبو هةٓتةبي    د ئةوةتا ثيَغةًبةزي خوا 

ُةوة ووء بياب ًاًي بووْ، ئةًةؽ بةٓؤي كوفسي ثياوةكاُةوة بووة، ياخود هةواُةية تةآلق
ء شةيد خواي  ، وةن شةيِةبت، بةَهلو هةبةز ُةطوجناْ بيَتهةبةز خساثي ٓيض اليةكياْ ُةبيَ

 .تطةوزة هيَياْ زِاشي بيَ
 


