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 ٠٢ – ٠٠األحزاب:  چ﮷ ﮸    ﮹  ﮺   ﮻ ﮼   ﮽   ﮶ 
 األمٌر حمدثاتواًشر ()ي حممد اهلدي هدًخرياهلل  كتاب احلدٍث خريفإن  أمابعد...

     ًبعد. ًكل حمدثة بدعة ًكل بدعة ضاللة ًكل ضاللة يف النار
دا ْياة وة  نة ٖيضُإ طوَامناإ ييَا  ٕ ياُةية ئةوةغئيَ دزوضت نةزى ُاْإ خواي ثةزوزدطاز َوضًَ
 :ت ت ثةزوزدطازَإ دةفةزَوويَخؤي َسؤظةنة دةْاضيَكي َسؤظ دا ْية نة خايَؼ يةوةيطوَاْ

ئاةو  ئايا ئةوةي نة دزوضيت ناسدوئ   واية: ٢١الملك::  چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ چ 
خاواي ثاةزوزدطاز    ُة باغة ياة ناييَهادا  و بؤ ئيَض غتيَ ةو , ويطتةُة ضني وضيُإ ثيَئيَْاشاْيَت 

ذيااْي َاسؤظ ياةّ    هي َاسؤظ و  يَوزدة ناازي و باة ٖاةَو   ياة شايةو ئاطاادازة و شاْا ةخةبرية و غااز 
وة  ٔباؤ داْااوي   نة دزوضايت ناسدووئ ئاةويؼ بةزْاَاةى     َإنةوايا ثةزوزدطاز .  دابووْةوةزة

ٕ  ياة  وة ض,ثياوإ ياة ُاة باغاة ض   و  باؤ ئيَ ض غتيَ ئةويؼ دةشاْيَ خاواي  ناة  ئاةوي   ,ئافسةياا
ثؤغااني ئيطايَي باة    ياة ناة خؤياإ دا بجؤغأ بة    ةضةز ئافسةياْي داْااوة ئةو  ثةزوزدطاز ية

وْاي  ( زِناةي ) ةػةَبةزناة ثيَ  , باضي ناسدووة  دانةيةو نة خواي ثةزوزدطاز ية نتابثؤغانيَ
ر فاةزشة  ضؤٕ ْويَا  ,شي نسدووة ية ضةز ئافسةيإنسدؤيةوة بؤَإ ئةو ثؤغانةي نة ثةزةزدطاز فةزِ

وةؽ ُاْإ باة ٖاةَإ غايَ   ٕ زؤذ و طسئ و شةنات دإ فةزشة ياة ضاةز َوضاًَ   ُاْإ ضؤية ضةز َوضًَ
هي طاةوزةي  ت ئاةوة يااواْيَ  ت و خاؤي داْةثؤغايَ  داثؤغيين ئافسةت فةزشة ية ضةزي ئةطةز بيَا خؤ

ناة   وة باةوةؽ ْاوةضايتَ   ,ناسدووة   طةوزةى زَاْي خوايفة و بيَغةزعي نسدوة بيَئةوة  ,نسدووة 
   , ياوإ بازة
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 سيَطت و زؤذ و ْاة و ناة بيَا  نةضايَ  ,طا بة طػايت نؤَةيَ و خيَصإو داْي ػي بؤ ييَدةنيَ هو ضةزبةيَ
 باة يَ  هي ياسي خاواي ثاةزوزدطاز  ايَ    زَاْيَت و فاة بيَنةو يي نةضيَةيةْٗا بؤ خؤي شياْةنةى 

ت ثؤغايَ  ُإ نة خؤي داْاة بةآلّ ئافسةيي َوضًَ .  تيةْٗا ية خؤي دابيَ شياْةنةىْةنات, يةوةية 
 ,طاغاي دةدات صاْاي و نؤَةيَ هو شةزةز ياة خيَ باةيَ , ت شةزةز ية خؤي بادات  ةوة يةواو ْابيَيةْٗا ب
, وات َاإ و دةزِ وخاإ و دازِ بةزة و  زِو ت و دةضيَطا ييَنؤَةيَو  واتةوغيت دةزِطا بةزة و بةد زِنؤَةيَ
ت و دا ئةطاةز بيَا  ية نؤَةآلطا  ,تةوةئةخآلقي بآلو دةبيَ تةوة و فةضادي و بيَةوغيت بآلو دةبيَبةدزِ

ناة خاواي   , هاي غاةزعي   نة بسيتية ية خؤ داثؤغني و  ًيَ , يصةيي خوا ال بداتئافسةت ية و فةزِ
ٕ بهاةئ  ئاا ؤشة ناْي قوزريثية ةئاي ىئةطةز ضةيس ةنةواي. اوة ثةزودطاز ية ضةز ئافسةياْي داْ

خاواي   ,تيَبهةيٓاةوة بؤَاإ دةز ئةناةو   ( )ػةَباةزي خاوا   ثريؤشةناْي ثيَفاةزَوودة بري ياة  
 :ت خؤيإ دا بجؤغٔ دةفةزَوويَنةئافسةيإ  بةة وثةزوزدطاز فةزَاْي نسدو

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہچ 

 ٩٥األحزاب:  چۓ   ۓ ﮲  ﮳       ےے

ئافسةيااْي   باة  ةنضاةناْت و  ةصاْاةناْت و فاةزَإ بهاة باة خيَ    ()ػةَباةز واية: ئةي ثيَ  
إ بفاةزَوو  ثيَا  ىبهةْاةوة ياا خاوازةوة    يإ ية ضةزةوة بة خؤيإ دا غاؤزِ ةنباةعُاْإ با َوضًَ

ناْي خاؤت وة ٖاةزوٖا باة    ةصاْاةناْي خاؤت باة نضا    بة خيَ( )بهة ئةي حمُد  ئةَسيإ ثيَ
باة   غاؤزِبهةْةوة  يإ ياة ياؤقي ضاةزياْةوة   ةبانةعبهة با  ئافسةيي ئيُإ دازإ فةزَاْيإ ثيَ

هي خواياة ضاؤٕ خاواي ثاةزوزدطاز     ئاةوةؽ فاةزَاْيَ  ى خؤيإ , ةزةوخؤيإ دا بدةٕ ياوةنو  خوا
ناسدووئ باة    ثاةزوزدطاز فاةزَاْي ثايَ   ر بهةٕ ئااوا خاواى   ْويَ  چڤ   ڦچ ييةفةزَووي

ياإ  وة يااوةنو خوازةوة ةقي ضاةزياْ وجؤغأ ياة ياة   بنة خؤياإ دا  ,فةزَاْى نسدووةئافسةيإ 
ي ناة ئاافسةيي   ياة باةعَيؼ بسيتية ياةو  نة ثؤغاني ئيطي ,ت جؤغيَبويطتة ئافسةت خؤي داثيَ,

هي يسداخاااواي ييَةسئ شةَاْاااةوة بوياااةيي و باااة خاااؤي داداوة  ياااة ئاياااناااوزد ياااة ديَااا

  ٣0 :النٌر چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌچ :تزَوويَثةزوزدطازدةفة

ضاةيسي  و طاسٕ  صٕ و داضااويإ بجاازيَ  باا  باة ثيااوإ   , فةزَإ بهاة   ()واية : ئةي حمُد 
 ....يوغي شيٓا ْةنةٕصٕ خؤيإ إ و عةوزةيي خؤيإ بجازيَت ييَحساّ بيَنةو ْةنةٕ ئافسةييَ
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   ئةفةزَوويَت: بة ئافسةيإ ئةناتدواي ئةوةخواى ثةزوةزدطاز ئةَس

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  چ 

ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

﮵      ﮶ ﮷    ﮸    ﮹  ﮺   ﮻    ھ  ے  ے  ۓ    ۓ ﮲    ﮳ ﮴  

﮼     ﮽  ﮾ ﮿  ﯀   ﯁                              

             ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  

  ١٢النور:  چۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ   
اواْي با ضاويإ داطسٕ ئةواْيؼ واياا ضااو ْةبسْاة ثيا     , يَواية: بة ئافسةياْي ئيُاْدازيؼ بًَ

ناة باةخؤي    صٕ وة  واْي خؤغيإ دةزْةخةٕ يةْٗا ئةوة ْاةبيَ ةوزةيي خؤيإ بجازيَطاْة وة عبيَ
ئافسةت ,ة ئةوياة ناة  اٌ دةزدةناةويَ    وية نة يةبةزي نسدوةئةو  ًةو ثؤغانئةويؼ  دةزدةنةويَ

ّ خؤي بة دةضايت خاؤي  اواْي خاؤي دةزخاات      آلبة , يٓانةةهي غةزعي قتة دةزةوة بة  ًيَدةضيَ
ٔ يإ بةضةز ضيٓط و ًَيػيإ دا اْضةزثؤغةنزاَي نسدووة با ةحثةزوزدطازاي خو  ,بدةٕ داي بجؤغا

يإ نةضهةةت ئافسةيإ يي ئةّ ئايةية داببةشيَةؼ ئةوادةيي ئافسةيإ وا بوو ثيَعضوْهة  ازإ 
  باؤ ثػاتةوة   دةداداإ بة ضةزغاْةناْياْيثػتدةدايةوة بة ضةز ضةزيإ دادةدا ٖةزدوو اليإ ٖةيَ

دةز دةنةوت  خواي ثاةزوزدطاز حاةزاَي ناسد ياة ضاةزيإ        وضيٓطيإ وايا دةّ و ضاو ٌَ و طةزدةٕ
ئاةوة  .دابجؤغأ   ةوة  طةزدةٕ و ضيٓطيإ ثايَ ٓٓػةوة بيَيةضهةناْيإ بؤ ثيَنسدٕ نة  فةزَاْي ثيَ

طةزاياةو ديطاإ فاةزَووي     اوضتة ية ضةز ئافسةت ْةى  ضايٓط و طاةزدةْي دةزتاات ئاةو     ثيَ
سدي بؤ نوزةناةي  سديإ و باونيإ و باوني َيَوزدطاز  با  واْي خؤيإ دةز ْةخةٕ يةْٗا بؤ َيَثةز

ت ئاةوة حساَاة   ْاةبيَ  يَو نة ية حمااز ت نةضيَبي بيَةو نة ئة ٓنةضيَ ايإ بسانةي قيٓانة ئةَ
 ية. ةت ناَئافسةت  واْي خؤي بؤ دةزخات  واْي ئافسةت نة حةزاَة دةزبهةويَ

و  يةَاوو ية يابعني وة عشؤزيَ وةوة شؤزيو ية ؾحابة :تدةفةزَوويَ( ) ي َطعود نوزِ ى عبداهلل
 دةضات ة ةويي ياة دةّ و ضااو دةضات   ة واْي ئافسةت ٖاةَوو الغاةي   :شاْاياْي ئيطيّ دةفةزَووٕ

ية شاْايإ دةفةزَووٕ ئافسةت باؤي   ت ٖةْديَجؤغيَبٖةَووي دا ياوةى و قاضةناْي دةبيَ تدةناثيَ
ضاوْهة  اواْي   ايهاي الواشة  زِ الواشةهي ناة ئاةوةؽ قاةوييَ    ,ت دةّ و ضاوي دياز بيَ ٖةية دةضت و
 ّ و ضاوي داية. ئافسةت ية دة
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    ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   چ :تاز ية ٖةَإ ئايةت ئةفسَوويَخواي ثةزودط

    ١٢النور:  چۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ
ياة   يوْدي ثيَبابةدادةزِؤٕ  بةزِيَطاطةز ئة :ةواي  (نايى خؤى خسخايَيإ يةقاض بوو ئافسيإ نة)

ياوإ ْاةنات ناة خاواي طاةوزة     ثية نازيطةز  ,ت ةناْيإ ْئَ  بؤ ئةوي دةْطي خسخايَْيَْةشةوي 
 .  اَي بهاتزِةبهات و ح قةدةغةى ئةوة 

ٓاناة و  يةئةويإ ق يَتة دةزةوةو بًَهي  دزةوغاوة و  واْةوة  بيَو بة دةّ و ضاويَئةي ضؤٕ ئافسةييَ
يي ئيطيّ ئاافسةت باؤي ْياة دةّ و ضاويػاي باؤ      ةص ية غةزيعةئي بةٖيَاضت و زِةئي زِزِ, دزوضتة 

ِ ناسدٕ ياة ئاافسةت ياة ضاةزةيا      زاَة ية ضةزي  ئةوةؽ بسييت ْية ية شويَةطاْة دةز تات حبيَ
طاتة  يوثياو ضي ثيَ,ت كُاْة و دزوضيت نسدووئ ئةو بةْدةناْي خؤي دةْاضيَومتإ ئةوي نة خايَ
يي ئاافسةت واي  ياة وضتة ئافسةت ية ئيطيّ دا طاسإ بةٖاياة وة طاسإ بةٖا   و ئافسةييؼ ضي ثيَ

 ت .  صزيَهي ضاى دا بجازيَٓيَهي طسإ بةٖا ية غويَغتيَ نسدووة نة دةبيَ
ؤيو ياة ضاةز   ؤٕ دزوضت نساو ية ضةز ثازضاة ثاةزِ  ًاليهي َٓداآلٕ يةت و ضةعاييَمنوْة ئةطةز بيَ

هي ئاوا نةّ ْاس   ٓيَية غويَسهي شيَت و ضةعاييَبةآلّ ئةطةز بيَ  ت َوغهيًة ْية ى بفسؤغسيَةية اد
س س ْياة ئةطاةز شيَا   ٔ ديازة شيَا ئَ دةيَي داْاْيَضبة ٖي تت نةع قيُةيي ْاشاْيَكيُةت دابٓسيَو بيَ

 ياة سصزا ضاوْهة شيَ داثازيَيايبةيهي ٓيَطس ية غويَيٓسى دادةبوو ية دوناْي شيَةيةبواية ية  اخماْ
 ,  دةزةوة َوغهيًةي ْياة  ةتت و بضيَت و بيَصزاوة . ثياو ٖةز ضةْدة بطةزيَو ثازيَ يايبةت هي يَٓغويَ
ئاافسةت   ,بة  واْي دزوضت ناسدووة   ئافسةيىّ ئافسةت  بة حونُي ئةوي نة خواي ثةزوزدطازآلبة

ٖةية ية ضاةز  نازيطةزى س و  واْي دزوضيت نسدووة وة ئافسةييؼ و شيَ خػألوةي خواي طةوزة ية غيَ
 1(.النساء الرجال من ما تركت بعدي فتنة أضرعلى) : تدةفةزَوويَ ()خواى ػةَبةزثياو ثيَ

ت بؤ ثياوإ شةزةز ية ثياوإ بدات ػتوة نة فيتٓة بيَْةٖيَ نِ  يَةواية: ية دواي خؤّ ٖيض فيتٓةي
ت و بة ة ثؤغتة ْةبيَت و ئةو ئافسةينة ئافسةت شةزةز ية ثياوإ دةدات ئةطةز بيَ , وةنو ئافسةت

 .ت  ئةو ئافسةية يئطري ية ثياوإ دةنات ي خؤي داْةثؤغيَعني غةزةيةوغيَ
 طاي ثايَ يَية ثياوإ دةناات و نؤَاة  نازيطةز طوَإ تة دةزةوة  بيَبيَ وتةوةٓيَو خؤي بساشيَئافسةييَ 

ضاةيس  وة ي ناة طةدماة ضاةيسي دةناات و     ةاشاْدةوة ئاةو ئةو ئافسةيةي نة خؤي زِ, ت و دةضيَييَ
ضاةز   يؼ بةوة ْاوةضايتَ هسدْي ديَت وة يةَاع ييَديَ داي بة دواهسدْي ديَنسدْي ضاويؼ  يةَاع ييَ
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ت ضاوْهة  ؼ ضاو دةناةويَ ؽ نة ذْي ٖةية ذْي خؤي ية ثيَةبؤ نازي خساثة و فاحيػة ئةو ػيَدةنيَ
ة ضاةز ذْاةني خاؤي    ي يا ت ديَديَية باشاز و ية  ادة واي ييَ ةوةت ية دةزئةو ئافسةية  واْة دةبيٓيَ

تاةوة   و دةبيَآلةوغيت با وةية فةضادي و بةدزِطاْة بةو غيَهي بيَتة ضةز ئافسةييَي دةنةويَت ديَٓيَْاَيَ
باةؽ   بايَ  ُةغي يايَ طاي ئيَطانإ دا وة نؤَةيَٖةز وةنو ضؤٕ ئةَسؤ بآلو بؤيةوة ية شؤزبةي نؤَةيَ

ت دةْا ئةو ٖاةَوو يةياةفؤٕ و ئاةو    ين ئةوة ْية باع بهسيَئةطةز شؤز غت ٖةية َيٓبةز غويَ .ْية
ي ناة بااع دةناةٕ َاَؤضاتا     ةئةواْا  ,ْي ئاايين يآاة الي َاَؤضاتا  ي ناة ديَ ةةياْٖةَوو حايَ

ةنةّ يوغاي  ضا ّ َاَؤضتا خوغهةنةّ واي نسد  َاَؤضاتا ن وونسد صاْةنةّ خياْةيي شةو ي ييَخيَ
 ؟ ى يوغي ئةوة بووة ض بهات ْة نةضآلفاعيػة بووة ض بهةئ ف

هاةئ  بت و بااع  ئةوة ْية دةْا ئةطاةز بيَا   و بي ثؤغني َيٓبةز  يَ ٔضةيس بهسيَ دةبيَ ئةو غتاْة
 آلوةية باةزة ت باةو غايَ  دةنسيَ آلبهات بؤ ضوْهة ئافسةت بةزة و ضةزي خؤي غؤزِشؤزبةي خةيَ دةبيَ
ني ئااوا ناة   ةوةيةي بؤ غٌ دةنات و نازي بؤ ئاضإ دةنات بة غايَ ُػيَي زِةت و وةيي ئةَسةندةنسيَ

او نسدْاة  بهات ئةوة زِ ثيَ ةىطاْاوي طةدمإ و ثياواْي بيَتة دةزةوة زِوة بضيَةتٓيَت و خؤي بساشيَبيَ
ياة ثيااوإ ْاةنا    نازيطةز  و بيَتة دةزةوةٓتةوةت ئافسةت خؤي بساشيَيَضيت ئةو نةضةؽ نة بًَابة زِ

  .سيَتْاةن  و ْياة يئطاريي يايَ   اضت ْياة ٖايض نةضايَ   اضت ْانات يا ئةو ثياو ْية يإ قطةني زِزِ
و بة باةز  ئافسةييَ ناْىحابةةؾ ية طةٍَ ووبػتيهيإ ية َصطةوت داْؤذيَزِ ()ػةَبةزي خوا يَث

ت دةناةويَ  ضااوي ثايَ   ()ػةَبةزي خوا جةز دةنات قةشاو قةدةزي خوا ثيَدةزطاي َصطةوت دا ييَ
صاْاي خاؤي باة    تة الي خيَدةضايَ  وةوةتةوة َايَت دةضيَدةضيَٖةيَ ()ػةَبةزي خوا ثيَ زِاضتةوخؤ

و ئافسةييَ )مرت فالنةة(  ُاْإ يةئدري بوْةنةّ ئةوة بووت َوضًَيَدةيَ وتةوةي خؤي دةغواو ديَحةآليَ
ِ ويطاتِ ياة   ِ ئاةو يئطاريةي ٖاياة ْااو ديَا     نسدة ديَنازيطةزى نةوت  ىػت ضاوّ ثيَيؤسة دا زِبيَ
خاؤى  ية ضةزّ ْاةَاو  طةزة نازيي و ئةو يَآلصاْي خؤّ بة حضوَة الي خيَ,  ةوةبهةَ خايَي دايَآلحة

وضت نسد و واي ثيَبؤ ئافسةييَ ()ػةَبةزي خوا ُاْإ ضةيس نسدْي ثيَٖايةوة ْاو َوضًَ غوغت و
هي  اٌ و باةزطيَ  ةو تاةوة ٓيَاشيَو خؤي بسِني واهلل ئافسةييَُة بًَصاْي خؤي  بةآلّ ئيَتة الي خيَبضيَنة

ٕ      نييَت بًَػيَا بهيَزدمي ثياو زِةت نة ضواي ية بةز بيَ  يئطري ْاناات َوغاهيًة ْياة واهلل باسا طياا
هي نةّ ئيُاإ  هي طةْج يإ ية ضةز نةضيَسديؼ ٖةية ْةى ية ضةز نةضيَضةز ثرية َيََوغهيًةى ية

ناْي ابةٖا قطةيإ ٖةية ية نتةإ ضةْدباوةزِ ئ نافسةنإ  بيَةبؤية يةَاغا دةن  الواش ٕو ئيُا
   .و داْي ئوَةيي ئيطيَيبؤ ييَ خؤيإ ْوضيوياْة نة ْةخػةو ثيْيإ داْاوة
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ُاة شةفاةز   ت ئيَي ية بةز بيَعٔ ياوةى و ئافسةت ثؤغاني غةزئَ ضي دةيَيَو يةو ْةخػاْة دةيَيةنيَ
ُاْإ ياة طاة    سئ باؤ ْااو َوضاًَ   ئ يةى ثاةزدا  َػاسوخ خوازدْاةوة بٓيَا    ةبة َوضًُاْإ ْاب

ياة ئوَاةيي حمُاد دةناات شياايس ياة       ر ئاةوة يئطاري   آلو طؤزاْي بيَا ةزةطة و بياقهي زِئافسةييَ
نإ دا ةةية ئيطيَيوي دةويَوع و يؤثةنامنإ بةزة و زِةدفةَ ووت و ٖةََدافع ئةطةز بيَنازيطةزى 
دةنات ٖةضات باة    شياد ئةنات ئةوة وايإ ييَ ئيُاْيإ ثيَئةوة ْانات  ييَنازيطةزيإ بهةيٓةوة 

ع و ةثتةو دةناات ناة باة ياؤم و َةيفا     إ ى خؤيإ شيايس ئيُاْيو بهةٕ ية ضةز ديٓةنةغريةييَ
ْني دابسِ يإ ييَةنةٓني و ئيُاْبيإ َسيَ و نيني يس بؤيإ بيَةيةوّ با بة غيَآلإ بدةئ بةييازة ييَ
ٓني  َةغاسوخ خوازدْاةوة ياة ْاوياإ شيااد بهاةئ ناة        ئةوي يؤم و يياازةؽ باةناز بيَا    بةبيَ

ياي طاؤزاْي   وودا بة زِٓني ية ْاوياْر بيَْي بيَضةزخؤغيإ نةئ و َةضتيإ نةئ وة ئافسةيي طؤزا
و ياة  ت ناةوايا بسانااي ياةنيَ   ْيَا ية ديأ داياإ دةزِ   و َةية ئةناتويةو ئونازيطةز ني ئةوة بًَ

يي ةَةية ية ئيطايَ ودوذَٓاْي ديين خوا ئةوةية بة ٖؤي ئافسةيةوة بتوأْ ئةو ئو ْةخػةناْى 
    ,دوزي خةْةوة  و ْٔيت و ية خوا ثةزضيت دابسِو ية ديٓدازيَ
ُإ دا بطاسئ يااوةنو ئاةو    ُة ْايواْني دةضت بة ضةز وآلياْي َوضًَت ئيَيَهي يسيإ دةيَبؤية يةنيَ

ئةطاةز ئاةو    , إْني و بيدةيٓة ضةز قوزئاْاةن زِ ية ضةز ئافسةية داي ئةوثؤغانةى ٌ و بةزطةي 
ضايٓةوة   بجايَ  زئااْي ثايَ  ْني قوداثؤغيوة ئةو ثؤغانة ية ئافسةت دازِ ثؤغانةي ئافسةت خؤي ثيَ

ُاْإ دا َوضاًَ ُة ضاةزدةنةوئ باة ضاةز    وت نايةوة ئيَوئافسةييؼ خؤي زِ, تةوة ٓيَنةع ْةي خويَ
دةْاا    واوياةوة يؤشيَا  دةطاو طةزِهي ييَا خةيَ ى طةوزةاع بؤ خواثطتا ضوة  ئيَوٖايو ٕ واي ييَةفعً
و يَا ةفايةوة دادةثؤغاسا ياة ضاةز زِ   ضسؤيهي ضةوش دا دةثيَُة ية ثةزِقوزئاْةني ئيَ ةٖاي ضايَةضايَ

ي َٓادايَ ناة  و دةبوو  يإ ئافسةييَا  ىت ئيػإ ثيَبوخسيَ هي ثيَٓديَدادةْسا ئةطةز ية حمهةَة ضويَ
غةوة ْةيبايةوة باة دزؤ ئاةوة دةوزي قوزئاإ    بؤئةوةى ٔ ْيَدةثػت ضةزي دابوو يةدةبوو شةيطتإ 

ٓدٕ دا ْةدةنسإ  سي قوزئإ خويَإ فيَمنآلَٓداْةدةنسا  بوو  دةْا قوزئإ ية ْاو واقع دا ئيػي ثيَ
دا هي  واْا يي ية ثؤغاانيَ ةت قوزئإ ئةوة ئيػيطةيػتين قوزئإ ْةبوو ئيؼ بة قوزئإ بهسيَييَ

تاةوة و ناةع ْاةي    ت و ْةنسيَيَداي ثؤغٔ بؤ ئاةوي قوزئاإ دةز ْةناةو   هي  واْي بؤ بهةٕ بةزطيَ
َةية بةزة و بة ونسا ئةو ئوةْةوة ئةو ناية ئةطةز واووت نّ ئافسةيإ با خؤيإ زِتةوة بةآلٓيَخويَ

  ,َةيي ئيطيَي داودةبٔ بة ضةز ئو ناية دوذَٓاْي دئ شاٍَوات  ئةوٖيينةيي دةزِ
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ة ياة  يةْٗا ئةو نةضاْة ياوإ باز ْني نة ئيؼ يةو نةْاآلْة دةنةٕ ئةو باونةؽ نة ئاةو نةْايَا  
سي ي فيَا ةت باةوي ذْةنا  اشي دةبيَا هة زِنازة ثياويَ هي خائني و خياْةتثياويَي خؤي دةنايةوة َايَ

 سي خياْةت بايَ ت خوغهةني فيَػة ْابيََت بةاليةوة نيَسي خياْةت بيَي فيَةي نضةنيَت يخياْةت بيَ
 , ت بةوة اشي بيَت ئةو نةضةي نة زِػة ْابيَت بةاليةوة نيَسي خياْةت بيَبطسة دايهيػي فيَ

ي ياؤ  ةتةوة  ية ضةزةيا باا نضاةن  هي يا  دةدوزيَةزٖةَيَْانةي ض ب ضوْهة ية ضةزةيا ٖةضيت ثيَ
فاحيػة بوو ئةو ناياة ياة   ى ً سٍدواي نة يوغي ناز ذْةني ئةو غتاْة ببيينَ و ئةو غتاْة ببيينَ
ةز ئاةو  طا مت ئةوفائيادة  و  يت و ئةو ناية ضاةزت غاؤز دةناةي باةآلّ باة بايَ      ةضؤني خؤت دةد

و ضاةزي  شؤزبةي خةيَ سي بهةئ دةبيَبهةئ و ضةز ذَيَ ت و باضيوو دةدةٕ ئةطةز بيَي زِةنازةضاياْ
ُإ ية خوا برتضاة ئاةو  اؤزة    ت نةوايا بساي َوضًَئةوة ْية باع بهسيَ بةآلّ  يَ, خؤي غؤز نات 

صإ و نضاةني خاؤت باةد    و خيَ ةنةي خؤت  بة دةضيت خؤت َٓداٍَيٓة َايَةةوغتاْة َة بةد زِنةْايَ
   ئةفةزَوويَت : تدةنا ة ية ضةز يؤ ئةَست ثيَووةوغت َةنة خواي طةوزة وا يب نسدزِ

ئةي ثياوإ و ئةي وةيي  واية:  ٦التحكرم::  چۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ېچ 
ي  باةزد و  ةنةنة ضاويةَةْي  يَوصٕ ية ئاطستإ بجازيَيَادنضإ و َٓخيَصإ و ئةَسةنإ خؤغتإ و 

صاْةناةت و  خيَ   بة دةضيت خاؤت  صي ية ئاطسي دؤشةصاْةنةت  بجازيَية  يايي ئةوةي خيَ  .َسؤظة
خياْةت ْية يؤ يةو عائيًةي خؤت يت  ئةي ئةوة ةةناْت يوغي ئاطسي دؤشة  دةننضةنةت و َٓدايَ

هٔ ياةو وةضاييْةي  ناة دوذَاين ئيطايّ      نةيت نةوايا با وزيا بني ئةو  ؤزة نةْاآلْاة ياةنيَ  دة
 .َوضًَُاْة ية نوزدةةوغيت ئةو َيًةو داْي ئةخآلم و زِبؤ ييَ ٓٔبةنازيإ دةٖيٓيَ

ةوغايت باآلو   وت و باةد زِ وةمسي زِزِةي ناة ؤذْاَاْا هي ياس ئاةو طؤظاازو زِ   ني يس ٖؤنازيَةيةوةضيً
 ةوغيت بؤ ةمسي خسام و بةد زِنة بة بًؤيؤش زِ واواْةىغيَ وة ئةو طةدمة ضةز ييَ ,دةنةْةوة 

ةوغايت  َةيةو ئاةخآلم و زِ وو داْي ئةو ئوسٕ  ئةواْة ٖةَووي بسيتني ية وةضيًةي ييَهي دةْيَخةيَ
ٕ ةتاةوة ْايا  يَبةوغيت بآلو بت بةد زِويَةو نة دةياْطوَإ نةضاْيَيَئةو  از ب ,ُاْةئةو طةية َوضًَ

س ية ذيَا  س دةبيَٕ ْةخيَئةخآلقي قطة بهة ي بيَةس ْاو ْيػاْي ْةَاْي ئةخآلم و بآلو نسدْةوية ذيَ
ٓادةواز  ة نةضاْي ضااويًهةو ضاادةو ْةخويَ  ت نهي قبو  بيَالي خةيَنةية و قطة بهةْٕاو ْيػاْيَ

ُاْة ئةخآلقي ئةو طةية َوضاًَ  دةَاْةويَئيَُة ٔ يَبًَ زِاضتةوخؤبهةٕ  ثيَ نةضاْي عايفي باوةزيإ
  ,   ت نةعبة دواي دةنةويَ دةنات نيَ يإ ثيَباوةزِ ني نيًََْةٖيَ
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او زِ هي ثايَ ؼ بهاات و خاةيَ  نةَاةٕ نايَ   هي بيَت  نة خةيَسيَبريَو ٖةيَو غيعازيَت ْاويَبةآلّ دةبيَ
 , دةطوويسيَت ي نة ةئةو يةآلْ ةىاْهة ية ئةو يؤزِيةنيَ  َايف ئافسةت ئةوة ,  بهات

ت دةويَا شيايس   تْيت يؤ َايف ئافسةيت ئافسةت ية ئةخآلم و حةيا دازِهيت نة دةيةويَئايا يؤ نةضيَ
ٕ  ة  ناّوونة ئافسةيي دزوضت نسد يإ ئةو خواية زئوف و زحيُةى يتاةوة ناة   وةآلّ بدة ئاةبيَ  َاا

ُإ ت َوضًَيَو وا بًَداواي َايف ئافسةت دةنةيت و وادةشاْي ئيطيّ َايف ئافسةيي ْةداوة  ٖةز نةضيَ
عين ياْة و يةغسي ياة خواناةي ياؤ دا    ةت يوَةنة ئةطةز واي طو يي ثيَةقةْاع وضاويًهة َةبة

 دٍ ْاةبووة ياة طاةٍَ   ةشاْياوةو عا  ُةي دزوضت نسدوة ْةي يواْيوة و ْاةي  عين ئةو خواي نة ئيَةي
قي ئاافسةيي ْاةداوة و   ةعين خوا حةداواي َايف ئافسةت دةنةيت ي قي خؤي بداييَةئافسةت يا ح

عٓاة دإ  ةيت و غافًيت ْاشاْي َةبةضت بسيتية ية يةر دةنُاْيؼ ْويَة  يؤي َوضًَوي نسدوخوا شوملَ
   ,ايطيّ ( َايف ئافسةتو الصالة علَىي خوا )ةػةَبةزةنية خوا و ديٓةنةي خوا و ثيَ

ْ    ية َايف ئافسةت  دة نة ئافسةييَةناّ َايف ئافسةت ناَ ي دة قاةدز , ٔهتإ ثاري باوو قاةدزي باصا
  ؟ناّ َايف ئافسةيةبةآلّ , دايهتإ بصأْ بصاي دةي شأْ ْاواهلل 

 وت نايةوة بة نةيفي خؤي  بة بؤْي خؤغةوة و باة  ًاي ناوزت و   وية نة خؤي زِةَايف ئافسةت ئةو
ْ ىَ و سبويَدةازِ دةضيَ نيَ يي خؤي ية طةٍَةزيوتة دةزةوة بة حيةْو و يةضهةوة بضيَ ياةوة  ةيةغاةو 

وات ئةوة َاايف ئافسةياة   طاْة با بسِي بيَنوزِ ْيةو ضةفةز نا بة يةْٗا و ية طةٍَ ىًةةوة  َوغهيَايَ
و  باة  وة ئافسةييَا بهة ُإ بؤخؤت بريي ييَبساي َوضًَ وة بةزٖةّ ديَ عين ضي ئةوة ضي ييَةئةوة ي

تة دةزةوة ت بضايَ ي بهسيَية ديَ نازيطةزىسديؼ ني وا نة ثرية َيَةيةوتةوة بة غيَٓيَيةْٗا خؤي بساشيَ
يةوة ئةوة بسيتية ياة َاايف ئاافسةت باؤ بااوى و      ةيةطاْة و ضةفةز نات و غةو ْي بيَية طة  نوزِ
و يي ئاافسةت ييَا  ةزيا وت  ئاةوة ح ئةو  ًةت ية بةز بيَ ٔ ْابيَيَة بًَوغي ْةٖايوةسدةنبسانة و َيَ

يت ْاا  ةت ئاوا بهةيت و ئاوا ْةني دةبيَة بًَوت ئةو غتاْة بؤي ْةٖايويًََدةدات ئاشادي ئافسةت ْاٖيَ
داياة ناة خاواي طاةوزة      يي ثيااو ياة ناويَ   ةو دةدات ئاةي قةواَيا  يي ئاافسةت ييَا  ةزيوئةوة ح

ةزثةزغتيازٕ بة ثياوإ ضواية :  ١١النسكاء:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   :تدةفةزَوويَ
ي خاؤي و  ةةنت  ْاَوضاي خاؤي و نضا   صيَطتة ْاَوضي خؤي بجازيَيوضةز ٖاوضةزةناْيإ . ثياو ثيَ

ت ياة دةضات   صيَا طاْة باي ثازيَ ت ية ضاوي ثيطي ثياواْي بيَصيَصاْي خؤي بجازيَخوغهي خؤي و خيَ
 ,ت صيَهي خسام بي ثازيَهاْيَي ثيطي خةيَْري نسددزيَ
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يي ئافسةية وغةي ئااشادي و  ةت ئةوة حوزيبطسيَ طاي ييَزيَ بهات ْابيَ عي ييَديفا ٔ ْابيَيَئةو دةيَ 
ئاةو   ت دةَاْاةويَ يَا ت ْايَبيَا  ت ئاافسةت بةزٖاةآل  ويَةدةَاْا  يَغةيهي خؤغاة ْاايَ  وييؼ وةحوزي
ػاهةويين ئاافسةت نااّ    ت ْا ئاشادي ئافسةت َاايف ئاافسةت ثيَ  ٓيَدا ْةَيَطاية ئةخآلقي ييَنؤَةيَ

ة ناة عًاِ و   وػاهةويو ٔ ئاياا ياةوة دا ثيَ  يَُإ بًَئافسةت با ثيَ ةويوػهةوا ثيَػهةويٓة ية ض دثيَ
ٓساوي  اواْي باؤ ئاةو َيًةياة     و غيت داٖيَ وٓاوة ديازة نة ض داٖاييَهي شؤزي بة دةضت ٖيَشاْطتيَ
 ,شبوييإ ٖةية ةٓاْي َاضيت داٖيَُة بةزِاضيت ئافسةيي ئيَيإ بةزِْٓاداٖيَ

ا باؤ باةياْي ئاافسةيي    ياة ئاةوزوث   يهاا ب هي نافريةي  فا ريةئافسةييَو ية ض دا يةوة دا نة غتيَ
ت ياةو  و ياة غةزباةوة بيَا   ًيَػهةويوٕ  نة ٖةز َؤديَُةؽ يةنطةز وةنو ئةو دةيهات يةوة دا ثيَئيَ

ُإ ػاهةوئ ْياة باساي َوضاًَ    واهلل ثيَ ةػهةويٓت ئةوة ثيَدةنسيَ بة يَ ُة دا  يَي ئيَةنوزدضتاْ
صت ٖةياة قيُاةيت ٖةياة ناة     يَا و ياؤ باة ْسخيات و زِ   ناييَ  ييَةَةخةيَُإ بةوة خوغهي َوضًَ

و ْسخي ٖةية و كي خؤت بهةي نة ضي بؤ داْاويت ئةوة بهةيت ئافسةت ناييَي خواي خايَيَةسايطويَ
اشاوة داياة ئاافسةييؼ   هي  اوإ و زِ ى دا ية دوناْيَةيةس ية  اخماْصي ٖةية ٖةزوةى و ضؤٕ شيَيَزِ

ت ت ياةوة دا دةبيَا  زعي دابيَا ةية  ٌ و ثؤغاني غ ثازاضتٓةنةي يةوة دا دةبيَ و نةييةيةاشاوئاوا زِ
و باؤ  ضةزدمي خاةيَ  وتة دةزةوةَةبةضت بضيَ ْةى بة بيَ ,و ثةزوةزدة بهاتي خؤي  يًيَنة ية َايَ
ُإ باا  و بهات نةوايا بساناي وة خوغاهاْي َوضاًَ  خسام ية خةيَ نازيطةزى ت ػيَابهيَالي خؤي زِ

 اَةت و ضةزنةويُٓإ ية ديين خوا داية. وة عصةت و نةزِ, ت و بةختةوةزميإ بصاْني ضعادة
ًَ       يََوةيغيَبة ٖيض  وت وُإ خاؤت زِ و ضةزنةوئ و خؤغاحايي ياؤ ياةوة دا ْياة ئاةي خوغاهي َوضا

ئةو ئافسةياةي ناة داواي ئاةو    ,ووت دةنايةوة ٓد بة خوا ئةو ئافسةيةي  نة خؤي زِضويَبهةيتةوة 
هي ْاةفظ  صي ْاةَاوة .ثيااواْيَ  يَواهلل الي ثياواْي ضاى زِ ىيدةنات ٖةيبةية ةزعغ ية بيَةزيوح

س دةنةٕ دوايؼ بةزةآلت دةنةٕ َةضريي ياؤ ياإ   سٕ  غةٖوةيي خؤيإ بة يؤ ييَدةبوويَت زاْصّ ثيَ
ت ياة ئاضايت خاصّ و    دةبيَا  تةوة و ضةزت غؤزِٓيَييت بؤ دةَيَةضوناي و يطوايت يإ زِخؤنوغنت دةبيَ
ت ةوغيت  اوإ بيَا  ت نة ئةخآلم و زِٔ ثاى بيَت نةداويَويَةو دةيو خةيَئافسةييَ ,دا  نةع و نازت

نةّ دةضات   42ياز ةي عسِت ئةو ئافسةية بسيتية ية شيَويَةت نة خوا دةي ٌ و ثؤغاني وةنو ئةوة بيَ
ْاةداوة   ؼ ئةو نةع دةضيت يايَ ت ثانة ثيَضوْهة دةشاْيَ, يي ةَةبةضتي يَوت ٖةَوو نةضدةنةويَ

 ,َوزياحة يي ييَديَ
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نايَ   ٖةزضي بيَات ضاوازى ضاةيازةى عُاوَي بيَات      بةآلّ ئافسةييَو وةى و ضةيازةى عُوَى وابيَت
ضةيازةى عُوَى دةويَت َةطةز بؤنسيَ مبةويَت دةْا بؤ خؤّ بؤخاضي خاؤت ضاةيازةيةنى قطوضاي    

وو باةعُوَى  نةبةع ئي خؤيةو َويَهى خؤية يةخؤت شيايس نةع ضوازى ْةبيَت بةع نةب , دةنسِى
 . ٖةز نةضيَو ديَ باضوازى بيَت و بسِوات بةع بؤنسيَ بةنازي ديَين  ئةوة زِيَصى شؤزْاَيَينَ

سدي خؤت  واْي خؤت دةز ْاخاةي ناة   سدي خؤت ْةى ية الي َيَيايبةت بة بؤ َيَُإ خوغهي َوضًَ 
ةٕ ةناةت ئةضاًَ  سدبضايتة الي َيَ مطبغ ضةوزي  ً بةبؤٕومطبغ بة  ًي ٖةزسدةنةت ٖايةوة الت  َيَ
ّ خوا ْةنات بضايتة دةزةوة  بةآل, سدي خؤت ني خؤؽ ْادةيتة َيَةويوت زِةةغبةيي بؤ الي يؤ ْايزِ

سدةناةت ْاا   ٓيتةوة بؤْي خؤؽ ية خؤت دةدةي بؤ ني بؤ َيَاشيَضؤٕ بة اليةوة  واْة ئاوا خؤت دةزِ
ين وة ضاةز  ويَيَبػا  طاْاة ناة ضةواغايإ بهاةي و ضاةزيإ يايَ      ي خؤية بؤ نةضاْي بيَآليَةنة ح,

ُإ ئاَؤذطاازي  خوغاهي َوضاًَ   ,نةوايةطةزداْيإ بهةيت و يوغي فتٓة و بة ٖييى ضوْيإ بهةي 
يي ةاَيي خؤت و نةزِةبؤ يؤ نة عسف الصالة ًالسةال((  ) علَىػةَبةزي خوا ي ثيَفةزَوودةقوزئإ و 
ةى و خاواي  ت و خاؤت دابجؤغاي و  ت ناة ياةقواي خاوات ٖاةبيَ    صي ئةوةؽ باةوة دةبيَا  خؤت بجازيَ

ت ناة ئاةَسؤ ٖايوْةياة    ْابيَ وةًٓاْةت خؤ داثؤغيين ئافسةييؼ بةو  ًة َؤديَويَةيةثةزوزدطاز د
  ضت بووة .ودا دزوزعيؼ دا َؤديييي ييَةْاو باشاز ٖةياى و ية حجابي غ

خوازةوة ئةوة نساوةية يا ياة  بؤ ى دةنات نة ية ئةذْؤية وة يإ ضةزوي ئةذْؤي ةيةوجاخ بة غيَيح
نيػاي ياة بٓاةوة ياة باةز دةناات  ناة        ةة نساوةية يإ ية يةْيػتةناْي نساوةياة وة نابؤي دواو

هاي يةضاو ياة    وة وة ٖةزوةٖا يا  ًيَنسدو نة نابؤي ية ثيَ,ت ٓا بؤ ئةوةي دياز بيَيَغةْكاوي ٖةيَ
ثاةْا باة خاواي طاةوزة     ,ت هي يةْو ية بةز دةنات يإ ٖةَوو الغةي داْاثؤغيَبةز دةنات يا  ًيَ

هي ٖاةز نةضايَ  وة,  ْةَؤديي ة ئةويي ية ثيَة ضةزةوة يةضهةي يةضةزة و ية خوازةوؽ ثاْتؤيَيإ ي
اياة  ًاي غاةزعي    هي طوَسِئةوة نةضايَ  بة  ًي غةزعي دةشاْيَ, يوا بؤ ئةواْة دةدات ةطوَساؽ ف

باضاي   داياة قوزئاْا   ى طاةوزة زعية نة خاوا ةباي نوزدي ئةو  ًة غةع, ئةوية نة خوا فةزَووي 
با واهلل ئاةوة  ًاي   ةعا  هي يةضهِ بؤ ية بةز دةنةي بة بيَجابيَيزعية دةْا حةةوة  ًي غنسدووة ئ

ت وة دةبيَا , ْياة  طةي ثايَ يي نسدووة ٖيض بةيَةيوات بؤ بدات غةيَةهيؼ فٖةز نةضيَ ,زعي ْيةةغ
ت ة دةبيَا ياوزِ  طتا دةيهةّ شؤز نةضي ثيَئةو قطاْةي ئيَ ,ت غةزّ ْةنات ية نةعيََسؤظيؼ حل بًَ

ِ دةّ و ضااوي ئاافسةت وا باة    يَيَا  دةي ,وا باة ئاغاهسا   ةع بة اليةوة ضاةيسة ضاؤٕ دةبايَ   شؤز ن
 , تدابجؤغسيَ
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و بهاات غاةزع   داخواشي نضيَ تت بضيَويَةنة بي وضوْهة  واْي ئافسةت ية دةّ و ضاوي داية نةضيَ
وت ووخطةيي داوة ئةّ ئافسةياة دةّ و ضااوي خاؤي زِ   وخطةيي داوة يةَاغاي دةّ و ضاوي بهات زِزِ

ت بؤ يةَاغااي دةّ و ضااوي دةناات يةَاغااي قاضاي      بهات بؤ ئةوي ئةو داخواشي نازةي بي بيٓيَ
ت  واْي خؤياإ باا دةز   ضوْهة  واْي ئافسةت ياْي دةّ و ضاو خواي طةوزةؽ دةفةزَوويَ, ْانات 
ة فةزَاْي نسد ية فةزَاْي خواي طاةوزة دةزضاوو و   طاْة بيَ ا نة دةزي خطت بؤ ثياوي بيَ ْٕةخة

 هي ٖةية:  ُإ ضةْد َةز يَت وة ٖةزوٖا ثؤغاني ئافسةيي َوضًَياوإ باز دةبيَ
 .ت يةضةزةوة يا خوازةوة داثؤغةز بيَ -1
ي و ية دواوة ثػاتةوةي   ػةوة ضيٓطي دةزثةزِت ية ثيَت الغةي دةزنةويَت و يةضو ْةبيَفساوإ بيَ -4

ئةو نةضاة  , ت باز دةبيَ حو طوْا ز دةبيَجابيؼ ية بةزي نات ياوإ بايحبة ى ئةطةز واهلل يَدةزثسِ
دةبأ باة ئاافسةت و ياريي ذةٖاساوي       نازيطةزي ةضوْهة ئةو نةضاْ, تيي خوا دةنةويَةبةز ْةعً

هاي يةضاو ياة باةز نااو      ْابٔ نة  ًيَنازيطةز ووت يإ دةدا خؤ يةْٗا بة طؤغيت زِئافسةت ية ديَ
.  و دةضايَ ييَا  طاي ثايَ إ دةناات نؤَاةيَ  ياة ثيااو  نازيطةز طوَإ بيَ ينَيَضيٓط و الغةي دةز ثةزِ

 تت  يةضاو ْاةبيَ  إ  ًي غةزعي يؤ يةضةزةوة يا خوازةوة وة فساواْيؼ بيَخوغهي َوضوملَ ةنةواي
ْ  ةاشي ْية  ًي غزِ يزاَة خواي طةوزة ثيَةئةوة ح الغةت ٖةَوودةزخات تة غادزيَ ةزعيؼ ْياة باا 

 ثا  ئيطيّ ئةو  ؤزة  يْة
 .ت دا دياز بيَي ييَةوةدةزةوة ْاو ت نة يةبا يةْو ْةبيَ -3
ت  خواي طةوزة ْاةفسةيي ناسدووة ياةو نةضااْةي خاؤ باة نافسةناإ        با  ًي نافسةنإ ْةبيَ -2

 قكومن هوكو مكنو: )مكن تبك ب  : َوويَات ئةفاةز   ًالسال((الصالة )علَىػةَبةزثيَوة, ٓٔدةضوويَ

ٕ َاؤديًََى ناف  ْةضاي  ,َيَو بضويَٓيَت ئةوة يةواْاة خؤيي  بةقةوةز نةضيَو ٖ واية: بيَٓيات   سةناا
يى خؤَاْدا شيٓدوى بهةيتةوة وةبةْاوى ئاييٓى ئيطيَيػةوة ,نةخؤت باةنافس بضاويَٓيت   آليةوو

ئةنةويتة بةز ْاةفسةيى خاواي ثةزوةزدطاز.َاةز يَهى ياسى      ًى وةى و ئةوإ يةبةز نةيت ئةوا 
 ثؤغانى ئافسةيإ ئةوةية 

ٖةز ئافسةييَو ثاْتؤٍَ و نابؤ يةباةز بهاات   , يَتئةو ًةى يةبةزى ئةنات ية ًى ثياوإ ْةض -5
هللا )لعكن :ئةفةزَوويَت ()ٖةزوةى ثيَػةَبةز , ئةنةويَت بةز ْةفسةيى خواى ثةزوةزدطاز ئةوا

  (صحَح ًضعَف اجلامع الصغري 0000-3رقم حدٍث صحَح ) المتب وات من النساء  الرجال 
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ثؤغانى ثياوإ ونةخؤيإ بةثياوإ ئةضويَٓٔ خواى ثةزوةزدطاز ْةفسةيى يةو ئافسةياْة نسدووة 
ٕ يةبةز  ٕ , قةَيطايَهى ثيااوإ وة ناابؤييَهى ثيااوإ يةباةز       ئةناة ,ثيَػةَبةزةناةَإ   ئةناة

ٔ وخواي طةوزة ْةفسةيى يةو ئافسةياْة نسد ()ئةفةزَويَت   وة نةوا خؤيإ بة ثياوإ ئةضاويَٓ
 ةىيا ٓٔ,خؤي ْاضو ئةنايةوة ًَواْهةوةٖةزوةٖا يةو ثياواْةؽ نة خؤيإ بة ئافسةيإ ئةضويَ,

 ةو وةثسضاي بةغايَوةيةى داٖيَٓااوة وةى و ئافسةياإ     يةو , يةطويَ  ىنيةوةطوازة, ية ٌَ ئةنات 
باة   ّٔ زِاشيا باةآل , باغارت باوو    شؤز َسؤظة ئافسةت بايةئةّ  ؤزة ةوة ايدةْطى خؤيإ ْاضو ئةن

َٔ وةنو ئاافسةت   زِاشي ْياة ناةوا     وة خؤى ئةيَيَت حةشئةنةّوقةدةزى خوا بةثياو دزوضتى نسد
وة ,ئةيةويَت خؤبة ئافسةييَو بضويَٓيَت ئةواْةؽ بةز ْةفسةيى وخواى طةوزة بة ثياو دزوضتى نسد

 خواى طةوزة ئةنةوٕ.يةنيَ نى يس يةَةز ةنإ 
يةَايَةوة بؤ ثياوةنةى خؤي خؤي باؤٕ   خؤؽ ْةبيَت ناييَو ئةضيَتة دةزةوة ,بابؤٕ  ئةوةية نة -6

بؤْى خؤغاى   ثياوإ  ات,ٖةز ئافسةييَو بؤْى خؤؽ يةخؤي بدات و بضيَتة دةزةوة بؤ ئةوةيخؤغه
  (هوي الزانمة) :ئةفةزَوويَت ()ييَ بهةٕ و ضةزدميإ زِابهيَػيَت ,ثيَػةَبةز 

وةنو ئةوة واية شيٓاى نسدبيَت ثةْابةخواى ثةزوةزدطاز,شؤز باةيإ باياة   شيٓانازة ,ئةو ئافسةية 
قياع خوغهى نضى خيَصاْى يةَايَةوة بؤْى خؤؽ يةخؤي ْادا بؤثياوةناةى   ةايبيه َايَةنةى خؤي

ّ ناييَو نةضوة دةزةوة بؤْى شؤز خؤؽ يةخؤي ئةدات ئةوة بةزْةفسةيى خاواى طاةوزة   آلبة,  خؤي
ياة   زووّ,نةواية بساياْى َوضًَُإ و خوغاهاْى َوضاًَُإ,  نسدبيَت ئاواية ى وةى و شيٓا ئةنةويَت

ييَو خواي طةوزة ضةزفساشَإ بهات و نؤَةيَطانةَإ بجازيَصيَات ياة  نةنازيَو بهةئ ٖةَووياْة با
طاياة ْاَيَٓيَات   ييَداْاةَا ئاةو نؤَةيَ   نةئاةخآلقي ى يةزِةوغتى ,ضوْهة ٖةزنؤَةيَطاضووٕ و بةد

قى ْاَيَٓيَت ئةطةز ئافسةت ييَو ضوو ,ضوْهة يةٖةَووغاتيَو شياايس نازيطاةز    ,نؤَةيَطاؽ ئةخآل
مبااإ ييَااو ضااوو نؤَااةيَطا ْاَيَٓيَاات خوا   ٕ بسيتيااة يااة ئافسةت,نااةئافسةت ثياوازيةضااة

ٕ     ثازيَصيَت,نةواية  , زِةمحةيى خوا يةٖةَوو الييَهُإ بيَت َةنةوْاة غاوئَ طااوزو  وويةناةنا
يةْاوةوة ناافسٕ نةئةياْاةويَت   بةآلّ  ةَوْافل نةيةضةزةوة َوضًَُاْ نةضاْى  وةَةنةوْة  غوئَ

 بدةٕ غوئَ ئةواْاة َةناةوٕ ,ٖااوزِةيَ    ئاييٓى ئةوطةية نوزدة َوضًَُاْة ييَوئايٓى َوضًَُاْإ و 
هاةيت ناةخواي طاةوزة ياةخؤت     اَؤذطازيت ئةنات  ًيَو يةباةز ب ةيى َسؤظى خسام َةنةٕ نةئي

وةياة نؤييَارةنإ قةدةغاةى    ,ْازِاشى بهةيت ئةو از ئةو َاَؤضتاياْةؽ نةيةقووياتاْاةنإ  
 ,ةزعى يةبةز بهةٕئافسةت بهةٕ يةوةى ثؤغانى غ
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ٔ   ضويَٓد بةخوا ئةونةضاْة ية )ئةبو  ةٌٖ و ٕ ,ئةبو يةٖاةخ(خساثرت ئاةب الي خاواي   حطايابيا
كم  )وةنو ئاةوإ ئاةبيَت ناة قةدةغاةي ئااييٓى خاوا ئةناةٕ        طةوزة  زِيَ  (ون عكن سك مل هللاد  ص 

 يةئاييٓى خوابطسٕ و زِيَ يةنازيَهى ضانةى ئافسةت بطسٕ,
ّ ياةْٗا  آلباة ,  ئافسةت بةزش ئةنسيَتةوةو َايف ئاشادى  غيعازى ةوةيَهئيٓجا ضةيسة بةزِاضتى يةال

بيَات و باةئيُإ    بةئةخآلمّ نة ئافسةييَو آلبة, نب ٔ و زِوويئافسةيى بةزةآلب بؤئةونةضاْةية نة
ْة خيَس ْاابيَ َاافى ٖاةبيَ قةدةغةياة ثؤغاانى غاةزعى       , بيَت و ثؤغانى غةزعى يةبةز بهات 

ّ ضاوْهة خاؤي   وة ْايَئَ َافى ئافسةت, خؤئةوةؽ َافى ئافسةياة باةآل  باغة ئيَقةدةغةية,ئةي 
 ,ئةوة َافى ٖةبيَت   زِووت ْةنسدؤيةوة ْابيَ

ياتاْاةنإ و نؤييَرةنإ,ئاةي   قوقةدةغةية ئافسةت بة ثؤغانى غةزعيةوة بيَتاة دايسةناإ و   
ْٗا باؤ ئةواْاة    باغة بؤ بؤخؤت خؤت بة دزؤديَٓيتةوة ئةي باغة يؤْاايَيَي َاافى ئاافسةت؟ بؤياة    

ْاابيَ   ئيُإ و ئاةخآلقي ٖاةبيَت   ّ ئافسةييَو نةآلبة ئةنةْةوة ,زِووت ئيَوة خؤيإ بؤ بيَت نة ٖة
 ,ئةى باغة ْايَئَ ئاشادى ؟  َايف ٖةبيَت 

؟ نةواية ضةيس بهةٕ ئةّ غتة بةع يةْٗا ْااوة  ئاشادى ٖةبيَت ؽبؤ ْابيَت ئةو ئافسةية َوضًَُاْة
ةٖودى بؤييَو داْاى ئةوطةياة   زِؤندا بسيتية ية فيٌََ وفسييَهى غةيتاْى و يْاوةزِؤنى ْية ,يةْاوة 

نةبؤ ٖةْديَو ئافسةت ٖةية و ئاشادى ئافسةت   َافى ئافسةتغيعازى ضى؟ ّ يةذيَس آلُاْة, بةَوضًَ
يؤَاةت بااز ْاناةئ     يَوياة َوضاًَُاْإ ٖايض نةضا    او بؤٖةْديَهيؼ قةدةغةيةو قاضاغة ,نةو

ٕ ايَااو َاايو دةنااةئ خااواي ثااةزوةزدطاز ٖيدايااةيى ٖااةَوو ال يََاليوةدوعاااى خيَااس بؤٖااةَوو
افسةت بدات,ئةونةضاْةى زَِي ياة عريفاةت و نةزِاَاةت وحاةياو زِةوغات و ثؤغاانى غاةزعى ئا        

عاةشابى   ى خواوغةشةب واهلل ى يَٓةوة بؤالى خواي ثةزوةزدطاز,ضوْهةئةطسٕ,بايةوبة بهةٕ و بطةزِ
ةيةئيَطتادا غتيَهى بةدةضتةو يواْاايَهى ٖةياة زِؤذيَاو ديَات     ,بابةوة ْةخةيَةييَت نشؤزز غةديدة 

ياةى ئيَُاةدا   آلنى بدات نةثةغيُاْيؼ دادى ْةدات  بيٓيُاإ ياةو و  ةنةخواى ثةزوةز دطاز ضصاي
ييإ ٖةبوو ْةدةويَسائ يةَايَةنى خؤمشاْدا باضيإ بهاةئ,عاقي باةييإ   آلنةضاْيَو نةدةضة

نةواية ٖةز نةضيَو ياةى ياؤش   , نةٖةَووَإ بيٓيُإ بةضى طةيػت عاقي بةييإ بةوةطةيػت 
بيَات ياا    ةنا يةيى ٖةبيَت ئيٓجا بةزِيَوةبةزى قوياتاْةيَيو بيَت ياا بةزِيَوةباةزى دايسة  آلدةضة

م و غةزعي خواو ئاييٓى خواو ثؤغانى غةزعى ئاافسةت  آلخؤغها بؤئةخ طةوزةي خيَصاْيَهة بازِيَطا
 .بدات ثةغيُاْى دادى ْادات صاى ض خوابازِيَطة يةوةْةطسيَت ئةطةزْا 
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بايَ  نضإ ئةوةية باوةنو شيَسِيَهى بةْس  خؤيإ بٗيًََٓةوة ْةى خؤيإ  بؤو ئاَؤذطازيػِ بؤخوغهإ
و يةضاةز غاةقاَيَو فسِيَئاةدزيَت و    ييَا ثسِؤباة   يةضةز ثازضةغتيَهى بيَ ْس  نة ووةن, بهةٕ  زِيَص

ْاواْاةى  ناة ياةْاودا    يَةيئَ بة و غيعازو بٔ ْةى عُوَى بٔ با ْةؽ خة با قطوضيئةفسؤغسيَت 
  ,ةآلّ يةْاوةزِؤندا ذةٖسة  دةياْةويَت ئافسةيى ثيَ يةخػتة بةزٕب , شؤزطةوزةٕ

ناييَو زِيَصت ٖةيةو ناييَو دوازِؤذى يؤ بةختةوةزية نة طويَسِايةيَى خواى خاؤت   إئافسةيى َوضًَُ
ئاخريَاإ خيَاس ناات خاواى طاةوزة       اقيبةيت خسام دةبيَت خاواى طاةوزة  عنةوات ْةنسد  بهةى 

قةى وةئةو ثؤغانةى نةدايهُإ آلبةختةوةزَإ نات ية دوْياو يةقياَةيدا خواى طةوزة ئةو ئةخ
ًَُاْة ٖاةَإ باوو باؤ نضاةنامنا ٕ و بؤخوغاهةنامنإ باي           و ْةْهُإ يةو وآلياة ناوزدة َوضا

و ْةْهى زِاشى ْةبيَت ديازة ئةو  ػصاْني ٖةزنةضيَو بة ًو ثؤغانى دايوبابى وا بةطةزِيَٓيَتةوة يازِ
ى خؤى ٖةيَطةزِاوةياةوة دةْاا   توزو دابو ْةزيتى طةيةنةاشة ئةو نةضة َويةَةزِيدةو يةنةينةضة غ

 ُإ و ْةْهُإ  ًيإ دياز بوو ضؤٕ بوو , دايه
ُاإ و  غاةزعيةنةى دايه   واْاة  وةضةبةبى ذيَس نةويةى ئيَُةو دوا نةويةى ئيَُاة  ًاو ثؤغاانة   

نةئاةَسِؤ ئافسةياإ دةي ناةٕ    , وو, وةثايَؼ نةويٓيػاُإ بةو ًاة زِوياةْابيَت     ْةْهُإ ْاةب 
فةزَوويةيى دوو ضٓف ٖةْاة يةئووَاةيى َأ , ْاةّ     يةئاخريدا دةى يَيَِ  () ثيَػةَبةزى خوا

وة ئةًٖى ئاطسيػٔ ئاةو دوو  , بةآلّ ْةدةضٓة بةٖةغتةوة ْةبؤْى بةٖةغتيؼ دةنةٕ , بيٓى ووٕ 
ية ثيَاى يةخاةيَهى ئاةدةٕ شويَاِ و     ز اٍ ( ثياواْيَو نة قاَضيإ ثيَيإ )ضٓفة نئَ ضٓفى يةنةَ

نساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة )ضتةّ يةخةيَهى ئةنةٕ ضٓفى دووةَيؼ 
    (ه( ) رواة املسلم وغريالبخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها

حةقي قةت ثؤغتة ْيياة يا ًاة ناةى    و بةْاوةزِؤى ّبةآل, واية ئافسةياْيَو نةبةْاو ثؤغتة ية
 :دةفةزَوويَت  ()يةْهة يايةضهة يا نوزية ئةوة ثؤغتة ْيية ثيَػةَبةزى خوا 

بيَات و بًَيَات َأ َوضاًَُاي و وابيََات      ْةَديووٕ يةضةزدةَى ئةودا بةو غيَوةية ئاافسةت   ئةواْة 
ثةدما ضاٍَ ثيَؼ ئيَطتا يةوآليى ئيَُاة   بطسة ْةى يةضةزدةَى ثيَػةَبةز ْةبووة غتى وا , ْةبووة

نيَ ْةْهى دايهاى باي ْياوة    وآلية َوضًَُاْةى ئيَُة دا ْةبووة  دا ْةبووة ضى ضاٍَ ثيَؼ ئيَطتا يةو
ًَُاْى ناوزدى ئَيُاة يةباةزى دةناةٕ ناةمسإ ْاةَإ        ئةو  ًة يةبةز نات نة ئةَسِؤ نضاْى َوضا
   .بيٓيووة
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اْة ئةًٖى ئاطسٕ وةْاضٓة بةٖةغتةوة وةباؤْى بةٖةغات   دةفةزَوويَت ئةو () ثيَػةَبةزى خوا
   .ؼ دةزِواتيَْانةٕ ٖةزضةْدة بؤْى بةٖةغت ئةوْدة ضايَة ز

 اخوغهى َوضًَُإ نةدةيةويَت ئةًٖى ئاطس بي و بؤْى بةٖةغت ْةنةى بةزداواّ بة يةضاةز  ًاة   
يةقياَاةت  نة دةغتةويَت ئةًٖى بةٖةغت بيات و بةختاةوةز بيات ياةدوْياو      ,خساثة نةى خؤت

  ,بطةزيَوة بؤالى خواو ثؤغانى غةزعى يةبةز بهة 
باةوة بةختاةوةزى دوْياااو قياَاةت دةبيات خااواى طاةوزة ئاخريَاإ خيَااس ناات خاواى طااةوزة         

وعريفاةت  بدةيت بةنوزِو بةنضةوة بةزةداى طةوزة ٖيدايةيى طةدمةنامنإ بةختةوةزَإ نات خو
ةزدطاز نةدمااةنامنإ بااةنوزِو بةنضااةوة و زِةوغااتى  ااوإ و ئااةخآلقى  ااواْبئَ خااواى ثااةزو

 , دامبةشزيَين ٖةزنةضةى بةغيَوةيةنى غةزعى دامبةشزيَ بةوغيَوةى نةخؤى ثيَي
خؤغة وةبةوغيبيَوةيةى نةيؤ ثيَت خؤغة خواى ثةزوةزدطاز خواى طةوزة ئاخري َإ خيَسنةى خاواى  

يااةْاوَإ دا  طااةوزة ٖيدايااةيى ٖةَوواليااةنُإ باادةيت بااةت بااةختُإ ْةنااةى بةدزِةوغااتى
   .أَني أَني  بآلوببيَتةوة
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