
 
 

 زانەمڕەمانگى  يىەورەو گ ەڵف
 

 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 شؤزى يةية هةوانة:فةشأل وطةوزةيى مانطى زةمةشاى 

وثـةزى  خـواى طـةزة ةةفـةزميَ :      ــية بؤ مسؤظازةوة كة ييدايةت وزيَهمايىوقوزئانى تيَدا ياتؤتة خ -1
[ََ ُِه  ُاََُْر َّْذُ ََْر  ُ  َََُّ وَ ذُيَََُُِث م نَ َْهُ ََََو ُمََر  َّْاََُ  َ م َّْذُ ْر  َََ ُ ش  ََْ َََ   َّذََُِأن زُل ــة:  .[185]َّذب ََر   [ ْهُر ة م ض  ــانطى وات م

مانطةية كـة قوزئـانى تيَـدا ياتؤتـة خـوازةوة  كـة زَيهمـايى وييدايةتـة بـؤ خـةه لى  وزووى            وزةمةشاى ئة
 زةوةى نيَواى حةق وبةتاه ة.ييدايةتةكةيةو جياكة ةيكةزةو

)إ  ةةفـةزميَ :   ()ثيَغةمبـةز  شةوى قةةزى تيَداية كة خواثةزضتى تيَيدا ضاكرتة هة يةشاز مانط: -2
 .(1)َّأَّ َّذشهر    حضركم ماْر ذْية خري مر َّذف شهر مر حرمهَ ا   حرم َّخلري كير، مال حيرم خريََّ إال َّحملرمم(

ةةزى تَيدايـة كـة خواثةزضـتى تَييـدا ضـاكرتة هـة يـةشاز مـانط          شـةوى قـ   مانطى زةمـةشاى يـاتووة  واتة: 
ــة       ــس وضــاكةيةن  وةكــة  ه ــة يــةموو خيَ ــووة ه ــةوا بةبــةَ ب ــةو شــةوة ئ ــ  ه ــةَ بيَ يةزكةضــيَم بةب

 خيَسوضاكةكةى بةبةَ نابيَ  تةنًا بةبةَ كساو نةبيَ .
هـة خـواى طـةوزة ةةبيَتـة      بةزؤذوو بووى تيَيدا بةباوةزِ بووى بة واجبيَتى وضـاوةزِوانى ثاةاشـتةكةى   -3

ةمضََ  إاَلََ مَّحابََنَ   َر ذَر مََ   َ م  صََم)مر ةةفةزميَ :  ()ثيَغةمبةز يؤى هيَدؤَ بوونى تاوانةكاى 
ــة: .(2)مََر بلبََر( ــة واجبيَتــى وضــاوةزِوانى     وات ــووى ب ــةباوةزِ ب ــ  ب ــةزِؤذوو بيَ ــدا ب يةزكةضــيَم هةزةمةشان

 تاوانةكانى ثيَشووى خؤَ ةةبيَ .  ثاةاشتةكةى هة خواى طةوزة ئةوا خواى طةوزة هة
شةونويَر كسةى تيَيدا)تةزاويح( بةباوةزِ بووى بةموضتةحةبيَتى وضاوةزِواى كسةنى ثاةاشتى هـة خـواى    -4

)مَر  ََم ةمضََ  إاَلََ مَّحابََنَ ةةفـةزميَ :   ()ثيَغةمبـةز  طةوزة ةةبيَتة يؤى هيَدؤَ بوونى تاوانةكاى 
بـةباوةزِ   يةزكةضيَم شةوانى زةمـةشاى ئـاوةةاى بلاتـةوة بـة نويَـركسةى      :واتة .(3)  ر ذر مَ    م مَر بلبَر(

ى هـة خـواى طـةوزة ئـةوا خـواى طـةوزة هـة تاوانـةكانى         بووى بةموضتةحةبيَتى وضاوةزِواى كسةنى ثاةاشت
  ثيَشووى خؤَ ةةبيَ .

                                                 

 (.2247 )صحْح َّجلَمع َّذصغري  -1
 (.1372 اَّما  )صحْح سُر زيب -2

 (.1371)صحْح سُر زيب اَّما   -3



 

صَياَّو َّخلسَ ، )َّذةةفةزميَ :  ()ثيَغةمبةز ةزةوةى تاوانةكانى نيَوانيانة:زةمةشاى بؤ زةمةشاى ضسِ-5
ثيَـــهو نويَـــرة  واتـــة: .(4)مَّجلسعَََة َّجل َّجلسعَََة، مةمضََََ  َّجل ةمضََََ ، مه َََرَّو تََََ نَََُْهر إبَّ َّ اُبَََ  َّذهبََََ ر(

ضسِةزةوةى تاوانةكانى نيَوانياى ئةطـةز ئـةو    فةزشةكاى  وجومعة بؤ جومعة  وزةمةشاى بؤ زةمةشاى ةةبهة
 كةضة خؤى هة تاوانى طةوزة بجازيَصيَ .

)إ  هلل يف كَ  وَام مذْيَة اا ََ  مَر َّذََُة يف شَهر ةةفةزميَ :  () ثيَغةمبةز يَيدا وةزطرياوة:ثازِانةوة ت -6
خواى طةوزة يةموو شةوو زؤذيَلـى زةمـةشاى    واتة: .(5)ذر(ذه  مبيم ااا  و اا هبَ اْباجَب  ةمضَ ، مإ 

بـؤ يةيـة كـة بيلـات     ئاشاة كساوى يةيـة هـة ئـاطسى ةؤشةو  وة يـةموو موضـو مانيَم ةواـاو ثازِانةوةيـةكى        
 ى وةزةةطسيَ  قةبوه ى ةةكات.وخواى طةوزة ىلَ

   ةةفةزميَ  ()ثيَغةمبةز ئاطس:يةكاى تيَيدا ئاشاة ةةكسيَو هة ةؤشةخى -7
دا ئـاشاة  ى تيـَ يـةكان ةؤشةخـى  يةموو شـةويَم خـواى طـةوزة    واتة: .(6)مهلل اا َ  مر َّذَُة مبذك يف كَ  ذْيَة()

 ةةكات.
) موََُان ةةفـةزميَ :   ()ثيَغةمبـةز  ى ةةبيَـ  وخساثـةيت تيَيـدا طـساى ةةبيَـ :     ضاكة تيَيـدا ئاضـا   -8

بانط كةزيَم بانط ةةكات وةةه يَ : ئةى خيَسخـواش   واتة: .(7)مَُان  وَنَ ي َّخلري ز ب ، موَ نَ ي َّذشَر ز صَر(
 وةزة ثيَشةوة  وةئةى شةزخواش وخساثةكاز بةضة واشبيَهة.

)ماَاح زنَاَّب َّجلَُة ايَم وغيَا مُهََ ةةفـةزميَ :   ()سيَتةوة:ثيَغةمبـةز ةةزطاكانى بةيةشـتى تيَـدا ةةك   -9
 ةةزطاكانى بةيةش  ةةكسيَهةوة وييض ةةزطايةكى ةاناخسيَ . هةمانطى زةمةشاندا واتة: .(8)نَب(
)مز ي َ  زنَاَّب َّذََُة ايَم و َاح مُهََ ةةفةزميَ :  ()ثيَغةمبةز ةةطاكانى ةؤشةخى تيَدا ةاةةخسيَ : -11
 ةةطاكانى ةؤشةو ةاةةخسيَ  وييض ةةزطايةكى ناكسيَتةوة. هةمانطى زةمةشاندااتة: و .(9)نَب(
ية ضةزكةشةكانى تيَدا كؤت وشجنري ةةكسيَ  وناكسيَهةوة تا زؤذوةوانةكاى توشـى  شةيتانةكاى وجهى-11

و )إبَّ كََ  زمه ذْيَة مَر شَهر ةمضََ  صَ  ةةفـةزميَ :   ()ثيَغةمبـةز  خساثة نةكةى وخساثة كةم ةةبيَ :
ية ضةزكةشةكانى تيَدا شةيتانةكاى وجهى هةيةكةم شةوى مانطى زةمةشاى واتة: .(10)َّذشََْني  ممَرا  َّجلَر(

 كؤت وشجنري ةةكسيَ .
                                                 

 (.3875)صحْح َّجلَمع َّذصغري   -4

 (.1112)صحْح َّذرت ْب مَّذرتَّْب   -5

 (.759)صحْح َّجلَمع َّذصغري   -6

 (.759)صحْح َّجلَمع َّذصغري   -7
 (.759)صحْح َّجلَمع َّذصغري   -8

 (.759)صحْح َّجلَمع َّذصغري   -9

 (.759)صحْح َّجلَمع َّذصغري   -10



 

 ضؤن فةزلَةكانى مانطى رةمةزان بقؤزينةوة؟
َْر ش َُه   ُمَُُْهُم َّذِشَْهر  اَ ْيْ ُصَْسرُ بةزؤذو بوونى زؤذةكةى: خواى طةوزة ةةفـةزميَ : ]  -1  . [185 َر   ]َّذب[ ا س 

َّإلسَمم ز   شَه  ) ةةفـةزميَ :   ()وةثيَغةمبةز يةزكةضيَم هة ئيَوة مانطى بيهى با بةزؤذوو بيَ . واتة:
إذر إال َّهلل مز  حمسَ َّ ةسَاه َّهلل، م  َْم َّذصَم ، م َزك َّذِكََ ، م صَام ةمضََ ، م َن َّذبَْ  إ  َّسَا ع  إذَْر  ز  ال
يـة كـة   ةتى ةاى بةوةى كـة يـيض ثةزضـرتاويَلى تـسى حـةق نـى      ية هة: شايئيطالم بسيتى واتة: .(11)سَبْم(

نيَـسةزاو ثيَغةمبـةزى خوايـة  وة نويَـر      ()شايانى ثةزضنت بيَـ  جطـة هـة خـواى طـةوزة  وة  مـديت      
بلةي   وة شةكات بدةي   وة زةمةشاى بةزؤذوو بي   وةحةجى ماه ى خواى طةوزة بلةي  ئةطةز توانـات  

 يةبوو.
)مَر  ََم ةمضََ  إاَلََ مَّحابََنَ  ةةفـةزميَ :  ()ثيَغةمبـةز  )تةزاويح(: دا بةطشتىنويَركسةى هة شةواني-2

 .(12)  ر ذر مَ    م مر بلبر(
إبَّ  () )كََ  ةسَاه َّهللةةفـةزميَ :   (خـواى ىلَ زاشى بيَـ   )هة ةة شةوى كؤتاييدا: اائيشـة  بةتايبةتى *

ِةه، مزحَْ ذْير، مزو ظ زَّير(  .(13)اخ  َّذعشر ش  مئ
ئةطــةز ةة شــةوى كؤتــايى زةمــةشاى بًاتايــة هــة خيَصانــةكانى ةووز ةةكةوتــةوة     ()مبــةزثيَغة واتــة:

 شةوى بة خواثةزضتى ئاوةةاى ةةكسةةوة  وة خيَصانةكانى يةه دةضاى بؤ خواثةزضتى.وة
)مَر  ََم ذْيَة َّذ َ ة)ق ما َ  ذَر( إاَلَََ  ةةفــةزميَ :  ()ثيَغةمبـةز  هةشـةوة تاكةكانـدا بـة تايبــةت تـس:    *

 يةزكةضيَم شةوى قةةز ئاوةةاى بلاتةوة بة نويَركسةى)ثاشـاى  واتة: .(14)  ر ذر مَ   م مَر بلبَر( مَّحابَنَ
بةباوةِز بووى بةموضتةحةبَيتى وضـاوةزِواى كسةنـى ثاةاشـتى هـة خـواى طـةوزة ئـةوا خـواى          توشى بيَ (

 طةوزة هة تاوانةكانى ثيَشووى خؤَ ةةبيَ . 
َكََ   ةةفـةزميَ :   (خـواى ىلَ زاشى بيَـ   ) اائيشـة  :()زةاثيَغةمبة ذمازةى زكاتةكانى هة ضونهةتى* )م

ِوَ  يف ةمضََ  مال يف  َريه ايَد إحَ َ اشَر  ةكعَة( () ةساه َّهلل هةزةمـةشاى و   ()ثيَغةمبـةز  واتـة:  .(15)و
 ( زكات شياتسى ناكسة.11جطة هة زةمةشاى ييض كاتيَم يانصة)

 ضونهةتى ضةهةفى ضاه ةح تيَيدا: *

                                                 

 (.2775)صحْح َّجلَمع َّذصغري   -11
 (.6641)صحْح َّجلَمع َّذصغري   -12

 (.4713)صحْح َّجلَمع َّذصغري   -13
 (.1372  صحْح سُر زيب اَّما) -14
 (.1341)صحْح سُر زيب اَّما   -15



 

كة ثيَت نويَرى بـؤ موضـو ماناى    ()نى كسة بة ئوبةى كوزِى كةاب وتةميمى ةازىئيمامى اومةز فةزما)
بلةى بة يـانصة زكـات  وة ضـةةةيا ئايـةتياى ةةخوَيهـد تـا هـة ةزيَـرى زاوةضـتاندا خؤمـاى ةةةا بةضـةز            

 .(16)(طؤضاندا  وة تةواو نابويو تا ةةزكةوتهى فةجس
 يف ذْيَة كَ  وي ََه  ربوَ  كََ    ََه () ابََث َّنَر راَ قوزئاى خويَهدى بة زاماى وبـريىلَ كسةنـةوةوة:   -3

 ()ثيَغةمبــةزى  جربيــى يــةمو شــةويَم هــة زةمةشانــدا  واتــة: .(17)(َّذ ََر  ()َّذََُي ايََْر وعََر  ةمضَََ 
 قوزئانى بؤ ةةخويَهدةوةو نيشانى ةةةا. ()ثيَغةمبةز  ةةبيهى 

 مُعاََر إين ةب  َّذصََْم و َاه ذيعبَ   عَ وشََ مَّذ َر   َّذصََْم   ََه() َّهلل ةسََاه ز  ()اسَرم نَر َّهلل ابَ  ماَر
زؤذوو  واتـة:  .(18)(اْشَ عَ  اَْر اشَ عين نَذيَْ  َّذَُام مُعاَر ةب َّذ َر   مو اه اْر اش عين نَذُهَة مَّذشرَّب َّذ عَم

ىلَ  وقوزئاى تلا بـؤ بةنـدا ةةكـةى هـة زؤذى قيامةتـدا  زؤذوو ةةه يَـ : خوايـة مـو خـوازةى وخوازةنـةوةم          
وةزبطـسة  وة قوزئـاى ةةه يَـ : خوايـة خـةوم ىلَ       لاكـاز بـؤى وتلاكـةم   ت لـة بـة  قةةةغة كسةبوو بـةزؤذ   

 قةةةغة كسةبوو بةشةو  لة بة تلاكازى وتلاكةم وةزبطسة.
إبــو زجــب ةةفــةزميَ : ئــةم فةزمووةةيــة بةه طةيــة هةضــةز موضــتةحةبيَتى هيَلؤه يهــةوة هــة قوزئــاى هــة   

 ، عَاب خَا  نآوَة مَر إبَّ كََ ) :()ثيَغةمبـةز  نى تـسى ئاةابـةكا هـة  وة  يبةتى هة شةوانيدا.زةمةشاندا بةتا
ئةطـةز بطةيشـتاية بـة ئايـةتيَلى تـس        واتـة:  .(19)(سَبح َّهلل ِوَرُ  اْهََ نآوَة مَر مإبَّ ،سَله ةمحَة نآوَة مَر مإبَّ

ئةطـةز   ثةناى ةةطست بةخوا  وةئةطةز بطةيشـتاية بـة ئايـةتيَلى ضـؤشو بـةشةيى ةاواى هـة خـوا ةةكـسة         
 وا خواى بةثان زاةةطست.ةم كة بةثان زاطستهى خواى تيَدا بواية ئبطةيشتاية بة ئايةتيَ

ــةزميَ : ]    -4 ــةوزة ةةف ــواى ط ــةوة: خ ــسو ثازِان ُا  َََُو شيل ُهْم م َّفَْ  ََُرم   م َّذِصَََ ُُس   م َّذِصَََ ُس َُو م َّفْ َََُاُ    اَُ
ََُْم م غْ  ُاََريوَّ م َّذََِأَُّكر َُّو ز ا ََِ  َّذِيََُر ا  َََم َّذََِأَُّكرُور  َّذِيََر  ك  َّب  [ ُ ََر  و م ز ْ ََروَّ ا ُ ْسو ــة: .[35]َّألحََ ــاوو  وات ــانى ثي زؤذووةوان

ثياوو ئـافسةت  خـواى    هة ثياوو ئافسةت  وة شؤز ياةكةزانى خواى طةوزة هة ئافسةت  وةثازيَصةزانى ةاويَو
 وثاةاشتيَلى طةوزةى بؤ ةاناوى. وونى خؤيطةوزة هيَدؤَ ب

 حَََ  َّذصَََ م  ااََا م  َََرا ال ثمثََة)فةزموويـــةتى:  ()ةوة ثيَغةمبـــةز هـــة ()وةهـــة  بـــة يسيـــسة وة
ضة كؤمـةأل ةواـاو ثازِانـةوةياى زةت ناكسيَتـةوة ووةزةةطرييَـ : زؤذووةواى كاتيَـم        واتة:  (20)....(و  َر

 .....زؤذووةكةى ةةشليَهيَ 
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 َّنََر اَر و خـوازى ةزوضــ  كـسةى بـؤ زؤذوةواى:    وضـاكة وخيَــس وخــوازةى بةخشـ   ةةضـ  كساوةيـى    -5
ــة:  .(21)(ةمضََََ  يف وهَََا  مََََ ز َََاا مكََََ  نََََخلري َّذََََُث ز َََاا()َّهلل ةسَََاه كََََ )   ََََه ()ابََََث  واتـ

 هة يةموو خةه لى ةةض  كساوة تس بووة بؤ خيَسو ضاكة  بةتايبةت هةزةمةشاندا . ()ثيَغةمبةزى خوا 
(22)الوبََله اََر شََي  إال زا َََه(م)

ــيال  ()وة ثيَغةمبــةز  واتــة:  ــاكسا ئ ــدا  ةاواى يــيض شــتيَلى ىلَ ن ةةي
كـسا  ئـةويت هةبـةزى كـسة ضـونلة       ()ثيَغةمبـةز  )وة جازيَلياى اابايـةن ثيَشـلةَ بـة    ى.شوةةيبةخ

ووتياى بؤ  كسة ئةويت ةاى ثةى  خةه ليت هؤمةى ثياوةكةياى كسة و ليت ةاواى ىلَثيَويطتى بوو  ثياويَ
ةز كةضـيَم ةاواى ىلَ بلـات     كة ئةو ييَويطتى بوو  كة تؤ ةةشانيث ()ثيَغةمبةز ةاوات كسة ناشاني  كة

هةبـةزى بلـةم    وةةاوام نـةكسةو ئـةوة  نايطيَسِيَتةوةو ةةيداتة  ثياوةكة ووتى: ضويَهد بة خواى طةوزة بـؤ  
 .(23)(بةه لو تةنًا بؤ ئةوة ةاوام كسة تا ببيَ  بة كفهةكةم  وة ئةو زؤذةى كة مسة بوو بة كفهةكةى

وةكو كيطسا وقةيصةز نةياى ةةتـوانى بيبةخشـو    شتى واى ةةبةخشى كة ثاشاكانى  ()وة ثيَغةمبةز
وةكـو يـةذاز ذيـانى بةضـةز ةةبـسة ومـانط وةوو مـانط         خيَصاى ومهداه ةكانى بة بةَ ةةكـسة و و وةخؤى 

           بةضةزيدا تة ةةثةزِى وئاطس هة ماه يدا ناكسايةوة  وةجازى وايةبووة كـة هةبسضـا بـةزةى بةضـتؤتة ضـلى      
                                                     (24)(شَْئَ  َّذصََ م ز َر مَر وَُ   ال زلَر  َري ز َره ماَ  ذَر كََ  صََ سَ ا َر مَر) : وةةةفـةزميَ  .يةوةثريؤشى

بة زؤذووةوانيَم ئةوا وةكو ثاةاشتى زؤذووةوانةكةى بؤيةية بةبة ئـةوةى   يةزكةضيَم خوازةى بدات واتة:
 بلات. هة ثاةاشتى زؤذووةوانةكة ييض شتيَم كةم

زؤذوو قةه غانــة  وة  واتــة: .(25)(َّذَََُة َّتَََ  ي و  ََ كسَََ َّخل ْئََة  ََي    مَّذصََ  ة  ََُة َّذصََام)وةةةفــةزميَ : 
 خيَسو ضاكة تاواى ةةضسِيَتةوة يةزوةكو ضؤى ئاو ئاطس ةةكوذيَهيَتةوة.

ــواى   -6 ــةكانى خـ ــةجةكسةنى فةزمانـ ــاكةكسةى بةجةبـ ــةوزةو ضـ ــةز طـ ــازيَصى وة  () ثيَغةمبـ خؤثـ
ــة        بةةوزكةو ــى زؤذوو  بؤي ــسيؤ كسةن ــة تةش ــةت ه ــة حيلم ــونلة ئةمةي ــةكساوةكاى  ض ــة قةةةغ ــةوة ه  ته
ِمة  َاه وَ   مل مَر) فةزموويـةتى:  ()ثيَغةمبـةز   .(26)(مشَرَّنر نيعَمَر وَ   ز  حَ َة هلل ايَْ  نَر مَّذعسَ  َّذَ

كـة واش   يـة يطتى بةوة نـى  نةييَهيَ  ئةوا خواى طةوزة ثيَويةزكةضيَم واش هة قطة وكسةةوةى بةتاأل واتة:
 هة خوازةى وخوازةنةوة بًيَهيَ .
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 ا   ايْك  ه  زم زح  سَنك اإ  مَّذراث َّذيغا مر َّذصَْم إمنَ مَّذشرب َّألك  مر َّذصَْم ذْ )وةةةفةزميَ : 
ية هة خوازةى وخوازةنةوة  بةه لو نى بةزؤذوو بووى تةنًا خؤطستهةوة  واتة: (27)(صَ م إين صَ م إين

وناشرييو  وةئةطةز يةكيَم جويَهى ثيَداي   ياخوة نةشانى بةزامبةزت  خؤطستهةوةية هة قطةى بةتاأل
 وراث ام زح كم صام وام كَ  اإبَّ)وةةةفةزميَ :  ئةجنام ةا ئةوا ثةى بو ىَ مو بةزؤذووم  مو بةزؤذووم.

ناشرييو وةةنطة ةةنط وئةطةز يةكيَم هة ئيَوة بةزؤذوو بوو ئةوا با قطةى بةتاأل  واتة:.(28)(وصخب مال
ية زؤذووةوانيَم هة زؤذووةكةى تةنًا ةهةوان واتة:(29)(مَّذع ش َّجلا  صَْمر مر ح ر صَ م ةب)نةكات.

 بسضيَتى وتيهويَتى بؤ  يَهيَتةوة.
طةوزة  تؤبة كسةى و ةاواى هيَدؤَ بووى هة خواى طةوزة بةتايبةت هة بةزةبةياى: خواى -7 

َةُ ةةفةزميَ : ] وةبةبةزةبةياى ةاواى هيَدؤَ بووى هة خواى  واتة: . [18]َّذأَّةوَو   [َُّْم و ْباَ ْغُ ُرم   م نَُأْل ْسح 
] ه اسرَّ   [ َّذِصَُنرُور  م َّذِصَُاُ    م َّْذ  َلُُا   م َّْذُسُُْ ُ    م َّْذُسْباَ ْغُ رُور  نَُأْل ْسح َةُ وةةةفةزميَ : ]طةوزة ةةكةى.

وى وى وبةخشةزاى وئةوانةى كة ةاواى هيَدؤَ ببةيةش  بؤ ئازامطساى وزاضتطؤياى وطويَسِايةه ا .واتة: [17
 هة خواى طةوزة ةةكةى بةبةزةبةياى.

: اائيشة)خواى ىلَ زاشى بيَ ( ااهَ ()َّإلثةزضتىوة هةمصطةوت هة زةمةشاندا بؤ خوامانة -8 
)َّذُي )كَ  ةةفةزميَ :   َّهلل اِ م   ق َّااهف زتمَّ ر  وعاهف يف َّذعشر َّألمَّخر مر ةمضَ ، حىت  ااَه (

)ثيَغةمبةز واتة:(30)(نع همر   هة ةة شةوى كؤتايى زةمةشاندا هة مصطةوت ةةمايةوة بؤ خوا ثةزضتى  (
وةئةو كةضةى كة بؤ خوا ثةزضتى ةةميَهيَتةوة هة تا كؤضى ةوايى كسة  ثاشاى خيَصانةكانى ةةمانةوة.

ى نةخؤَ بلات وهة يةكى طسنط نةبيَ   وةنابيَ  ضةزةانويطتىنابيَ  ةةزضيَ  ئيال بؤ ثيَ مصطةوتدا
جةمااةتدا نةبيَ   وةضونهةتة ئةو  خيَصانةكةى نصيم بلةويَتةوة  وة مانةوة نابيَ  ئيال هة مصطةوتى

 كةضةى كة ةةميَهيَتةوة بةزؤذوو بيَ .
       :فةزموويةتى هةثيَغةمبةزةوة زيب َّذ ةاَّ و وثةهة كسةى هة زؤذوو شلاندى: هة شيَةواخطتهى ثا -9 
              .(31)(َّذصم  يف َّذشسَه ايد َّذْس  ممضع َّذبحاة  لخريم َّإلا َة   عجْ   َّذُبا  زخمق مر ثمث)

ثةهةكسةى هة زؤذوو شلاندى  وةةواخطتهى ثاشيَو  وة  ية:ضة ش  هة خوزِةوشتى ثيَغةمبةزايةتى واتة:
 َّأللبَْ  معشر إلَ) هة زيوايةتيَلى تسةا ةةفةزميَ :ةانانى ةةضتى زاض  هةضةز ةةضتى ضةث هة نويَرةا. 
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ئيَمةى طسؤى  واتة: .  (32)(َّذصم  يف مشَ يَُ ايد زاَلَُ ملضع حاةلَس ملزخر إا َةلَ لعج  ز  زمرلَ
ثيَغةمبةزاى فةزمامناى ثة كساوة كة: زؤذووةكةماى شوو بشليَه   وة ثاشيَوةكةماى ةوا خبةيو  وة 

  ا.ةةضتى زاضتماى هةضةز ةةضتى ضةمثاى ةابهيَ  هة نويَرة
واتة: اومسةيةن هةزةمةشاندى خيَسى . (33)(حجة  ع ه ةمضَ  يف اسر ) اومسة كسةى هة زةمةشاندا: -10

اومسةيةن  واتة: (34)(معي حجة  ع ه ةمضَ  يف اسر ) هة زيوايةتيَلى تسةا ةةفةزميَ : حةجيَلى يةية.
  رمَّ) :ثشلهيهى هيوة اهقدزطةزِاى و -11  هةزةمةشاندى خيَسى حةجيَلى يةية كة هةطةأل مهدا كسا بيَ .

بةةواى شةوى قةةزةا بطةزِيَو هةةةشةوى  واتة: .(35)(ةمضَ   مر  َّألمَّخر َّذعشر مر َّذا ر يف َّذ  ة ذْية
 كؤتايى زةمةشاى.

 ايْر ذْ  اسم اس  مر )   واشييَهاى هة بيداة هة ةيهدا هة يةموو كاتيَلدا بةتايبةت هةم مانطةةا:  -12
واتة: يةزكةضيَم يةز كسةةوةيةن بلات هة ةيهدا كة فةزمانى ئيَمةى هةضةز نةبيَ  ئةوا  . (36)(ةا اها زمرلَ
 مُر ذْ  مَ زمرلَ يف زح ث مر) وة ةةفةزميَ : ى وةزناطرييَ  وزةت ةةكسيَتةوة بؤ ضةز خاوةنةكةى.ىلَ

ى بيَ  ئةوا ىلَواتة: يةزكةضيَم يةز كسةةوةيةن ةابًيَهيَ  هة ةيهى ئيَمةةا كة تيَيدا نة. (37)(ةا اها
                           وةزناطرييَ  وزةت ةةكسيَتةوة بؤ ضةز خاونةكةى.

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 ماڵپەڕی فەرموودە
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