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 اباڵ پۆشیت ؟ اکت هل ڕێزم.... چی ڕێگریت ده خوشکی به
 بشم اهلل الرمحن الرحيم

 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على عبده ورسولو نبينا محمد والو وصحبو.
بيَطومان طةريعةري  صيشة ش طةريعةريز ةرمةر ةعرورعةرو ةةرموو بوايذيةاوز طعةان وذءرعَضةروذش ةةي            

و وو ةري لر بضويرتعن طت ياوذك ءرويذيرعن طت ير بطوجنيَةت بةؤ ةةرم    ةعرويَكز فريامؤغ وريروووذ
عروذ، عرييَك لرو باساورس ير خةواس ءةرويذ ر ي ءروطةز    شضينرياوز يؤمرلَطر بر ويَرو م َ يات و طوعَن

ثؤطةينز لةنش   ش خوويِذوطةت شمريايزش طويرون ش عر لر مافرياوز صافرذت ةري لر طعانث َ واوذ برعضز
 يزش.......ةضدواعكاعرش بريط

وعشت صروذعر يةر  عروني برةرموو موسمَماويَكز حرق لا ليَرذوذ صروذس مربرسضماور لرش ثرعامروذ بيطر
لةرخضيع لرسةري صةروذ    ش بر يِاسضز خواس ءرويذ ر ي ءروطةز واوذ بةر ثؤطةايز صةافرذيز موسةولَمان     

ءةرويذ خةؤس يةر     وذيات ير ثيَوعشضر صةافرذيز موسةمَمان ةةرموو ةطةرس وابجؤطةَيت، ضةووكر خةواس       
ويوست يريس مر ظرياور وذراويَت ير لرطز صافرذت ضرود يايعطريس ةرعر لرسري ثياو، ةري بؤعةر لةرش   

لر  وذيِووذوذعر ير ووطمناوز صيش ش ةرسضيان برش خالَر يروووذش عرييَك لرو ضرياورس يربريايعان ةيَنا
رذت، يرواير خوطكز بريِعَزش باآلثؤطةز  لر باوطرطريرووز يِوويزش سفوويس صاف عروطس موسمَمان برعضز

موسةةمَماورو ةؤيةةايعَكز سريذييظةةر بةةؤ ثاياسةةضز يؤمرلَطةةر لةةر    ش ضةةَمَز ضةةاووس ووطمنةةاوز صيشةة ش  
يؤمرلَطةرعع بةر   ش برويِذوطضزش خراثريايسش صابرِوو ضوون، ضووكر بر يِاسضز صيَوذ بناغرس يؤمرلَطةرن 

ثؤطايز طريعز صروا خؤت لر يةوويِذعز  ش حيجاب صيَوذوذ برودذ لا صرءري بريِعَزت ثرعوذست بووس بر
خواس ءرويذ وذثايعَزعت، وذ صرءري بر ثيَضرواوروذ بووعت صروا عرييَكز لرواورس ير بري يويِذعز خةواس  
ءرويذ وذيروعت ثروا بر خوا، بؤعر صروذس لرش بابريروا وذخيوعَنيضروذ يؤمةرلَيَك ثرسةياين صاياسةضرس    

 .طرذياوز بريوذش باآل ثؤطيت ضني؟(روذس: )يِعَضرود خوطكيَك يراوذ سربايذت ب
لابؤعر خواس ءرويذ باآل ثؤطز لرسري صافرذيان فرير يروووذو يؤعع صرءةري وذيةروعَت طةوعَنكرويرس    

يت صروا وذبَيةت لةنش ثؤطةايريرت بةر وعَنةرس لةنش ثؤطةايريرس        ب ()خيَزاورياوز ثيَغرمبريس خوا
فرذيةان وذءريِعَضةروذ بةؤ ضةرود عةوريو بياوووعةرك يةر        صروان بيَت، ةريوذةا ةؤس حيجةاب وةريرووز صا  

وذييةروت ضةرود بياوووعةرييان     ذصرمرغ لر صرجنامز صرو ثرسيايذس صاياسضرس ضةرود صافرذييَةك يةراو   
ةربوو ر ي ةوارو وذيورءرياو، يرواير خوطةكز بةريَعزش لرواورعةر بياوووذيةاوز يةؤغ عةريَيك بَيةت لةرش         

 بياووواور:
 ر واةيَمَن ببيت بر)حجاب( باآل ثؤغ؟ث/ صرو ةؤياياور ضني ي



 

 

 عر.وز  عرييَك لرو صافرذياور وويز: من ةيَظضا قرواعرمت بر حجاب  بياوووس عريرش:
 صيَمرغ ووو ثرسياي لرو خوطكر وذيرعن:

: صاعا يؤ لر بنريِذيدا قرواعريت بر صيش ش ةرعرو باوذيِس ث َ وذيرعت؟ بيَطومان لر وذآلمدا وذلَيَةت  -1
ير صرمرغ قرواعرير بةروعنز صيشة ش وبرمةرغ     شهد أن ال إله إال أهلل وأشهد أن حممداً رسول اهلل()أ برلَآ،
عةروذ وذيءريةووذو بةر بريوامةرس     مَماوت بؤ وذيرعَت، واير: عاساياوز صيش مت بر ولَنيةاعز موس حشابز

 طعاوز خؤطضز وذراوز.
-ءري خؤس وعَأل وريات ولةر يةرواوس يِاسةضز   عر؟ ليَرذطدا صرصرس صاعا باآل ثؤغ لر صيش مدا فرير وز -2

 عريان ثظت ةرلَنريات وذلَيَت: برلَآ .
 ()وذس يرواير صرو خواعرس ير يؤ باوذيِت ثيَز ةيَناوذش بر خواس خؤيز وذراوز وصرو ثيَغرمبريذس 

ذوذ بر يِاسضز وذراويت ةري صروعع فريماوت ث َ وذيات بر باآل ثؤطز، لةا ليَةر  ش ير واوز ثيَدا وذويَيت
شبريوامريةرس ةةربيَت، بةرآلش فريماورياويظةز ثظةت       ()صاعا وذبيَت باوذيِت بر خواو ثيَغرمبريذيرس

يةةايس ثةة َ وريةةرعت لةةر ياييَكةةدا صرءةةري ثيَضةةرواورس قشةةريرس خةةؤت بيةةت صةةروا صةةرش    ش ءةةوخب يةةرعت
ِمنِ فريموووذعةرس خةواس ءةرويذ وايطرعَضةروذ يةر وذفةريميَت:         َا ال ُمان  ااَ  ََااو  يَن ِإَذا ُدُعاوا ِإلَاى اللَّاِو ِإنََّماا ََ

ِلُحاااو َ  نَاااا َوُُوَلِِاااَ  ُىاااُي ال ُم    َ َنا َوََُئ  َ َُولُاااوا َساااِم ااانَاُ ي  َُ   اَا ُ َي نَايا  .وايةةةر: ءوفضةةةايس  [15]النوووور  [ َوَرُساااوِلِو لِاااَيح 
ا يا فريماورِذواس بكةات لةر ويَواوياوةد    ()باوذيِوايان ياييَك باوط وذيرعَت بؤ ةس خواو ثيَغرمبريذيرس

ش ءوعَرِاعرلَني بؤ ةةرموو فةريماويَكز طةريو، وذ ةةري صرواورطةن يةر        يروها صروذعر ير وذلَيَن: بيشضمان
 سريفراروو سرييرويوون.

 صافرذييَكز ير وويز: لر وآليريرش صاوو ةروا ءريمرو وايوامن حيجاب بكرش؟ بياوووس وووذش:
يَني: خوطةكز بةريِعَز صاعةا ءةريماس ووويةاو      صيَمرغ لر وذآلمدا برو صافرذيرو منووةرس صةرو صافرذيةر وذلَة    

ْ   ءريماس ييظكز خؤي ءريمرتذ عان ءريماو ةرآلوس صاءرس و رذخ؟ وذك خواس ءرويذ وذفريميَت:  َُا
ََُ او َ  اانُوا اَا   ثيَيةان بمَةآ صةاءرس و رذخ ر ي     (). وايةر: صةرس دمةد   [15]التوبو:  [ نَاُر َجَ نََّي ََُشدُّ َحرِّا َلو  ََ

 .بريو ةؤطيان يرور يايش ي ييَبطرنءريمرتذ صرءر
 .؟!يرت وذك صاءرس و رذخرريرواير ضؤن ءريمز ووآلي

عروذو بةر  سوايرويوعضرير ووبزاور صروذ يروها طرعضان يؤس لر خظضر بروووذو ةرلَز خرلَرياودووس  بؤعر
وذ  ،س و رذخش بمَيَشةرواي  ضةروذ بةؤ ءةريماس بةريني    بياوووس صروذس لر ءريماس ةوارس وووياوذ بضطوعَزعَ

رلَكو صرس ضز وذلَيَز بؤ ب ،عرش سايوس رسضان وز بزاور خوطكز بريِعَز طعاوز ووويا يروها ءريماس ةاوعن
خؤطز ووويةاو ِياراوذيةرس بكرعضةر قويعةاوز ِيرءةاي بةوون لةر ءةريماس         ثيَوعشضر بؤعر  ؟!ز يروذيرذياو
 و رذخ.
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ًَاََل اَُذوَُوَ  ِفيَ ا نَار     خواس ءرويذعع وذفريميَت: اا لر  .واير:[41-42]النةو:   [ًدا َوََل َشَرانًا ِإَلَّ َحِميًما َوَغسَّ
 روخاو.شخوايوويَك واضيَذن لطر لر صاوس يولَاو شييَم ش زو رذخدا ةي  فيَنك
من قرواعرمت بر والب بوووز  لروذآلمز صرو ثرسيايذوا وويز: عرييَكز ير لرو صافرذياور بياوووس سيَيرش:

 .رآ فريماوز واعكيظم بكرش صروا و رذخ ليَطرموذصرءري ب ،وذياتىلَ ش واعكم يِعَطرعم جاب ةرعر برآليح
باويةت يِعَةزس خؤعةان    ش بؤ وذآلمز صرش خوطكرغ وذلَيَني: بريِعَزذيرش صاءاوايو وطةياي بةر يِاسةضر واعةك    

يايروا بر ءوخب برآلش لر ياييَكدا صروان ةاوت بدذن بؤ سريثيَضز خوا صروا لرو  ،ةرعرو بر ياعبرييع واعك
)ال طاعو: دللووويف    وذفةريميَت:  ()عرش يِعَز ثآ وروياوذ ضووكر ثيَغرمبريس خةوا يروويان ويوست وز

طضيَكدا ير عةاخز بةوووز خةواس     ويوست يراوعَكز خوا وايرعَت لر.واير: ءوعَرِاعرلَز ةي  (5)(معصي: اخلوال 
 .ييَدا بيَت

اِرَُوا نِاِو َشاي ًِا   ذش وذفةريميَت: ويز ءريةو ش بةاو  برلَآ يِاسضر خواس ءرويذ يِعَزس واعك َواع بُاُدوا اللَّاَو َوََل ُشر 
َسانًا ةاوذلَيَكز بؤ ثرعدا لؤيذ ش ةي   .واير: صرس خرلَكينر يروها خوا بجريسنت[63]النسوا:   [َونِال َواِلَدا ِن ِإح 

  يَضز خواعان ل َ يروس صروا:برآلش لر ياييَكدا واواس سريث ،باويضاوداش ضايرياي بن لرءرأل واعك و مريرن
ُ َما   َ ِرَك ِني َما َلي َس َلَ  ِنِو ِعل ٌي َفاَل ُشِط باويةت  ش واير: صرءري واعةك .[51]لقموان  [ َوِإ   َجاَىَداَك َعلى َُ   ُشر 

عرك ةاوذأل بؤ خوا برِعاي بدذعت صروا بةر ةةي    ش راويايي يؤطظيان لرءرلَت يرو يا بر بآ ةي  برلَطرعرك
 شرطيان مرير.قبروفريمان بريوايعان مربر لؤيعَك 

 وذس يروايةر ضةؤن ءوَعِراعةرلَز واعكةت ويوسةةضر بةؤ ثظةت ءةوخب خشةةضنز فةريماوز خواعةرك يةر خةةؤت          
ش واعكيظةت   لر ياييَكدا خوا باوطةت وذيةات بةؤ برةرطةت     ؟!ظضز لر وربوووروذ ةيَناوذير بوونيواعكش

 لآ وذيرعت؟برآ، يرواير فريماوز ياميان لووويت وذخايروذ لر برةرطت
خوطكيَكز ير بياوووس صروذ بوو ير وذسضيان وايِوات يا ثؤطةاييَكز طةريعز لربةري     بياوووس ضوايذش:

 بكات.
 عر.بؤ وذآلمز صرش ثرسيايذغ: صرش خوطكر لر ووو حالَرت بروذي وز

 عريرش: عان يِاسضطؤو ولَشؤرذ.
خوطةكز   لةايخب لةر   ،يِاراوذس وذوخبشش حيجةابيَكز ءةران بةرةاو بةر مؤوعَةن       وووذش: عان يِاسةت وايةات  

 .يِاسضطؤوذ وذست ث َ وذيرعن
ضر عةروذ بضةيَ  زمَمان بر لنش ثؤطايز واطريععر بؤ صافرذيز موسوز لَآ لر ياييَكدا يؤ وذراوز ويوستبر

عشضر لرسةري ةةرموو صةافرذييَكز    عريز ييَدا وربوو ير صروعع ثيَوزوذيذوذس ماأل ير مريلرياوز طريع
ن ُتي    :سياي لر يرسيَكز طايذرا بكاتثرصروا با  وا صرءري ،زاويَتمَمان صروذ بموس ِر ِإ   َُ  َ َْ الذِّ أَُلوا َُى  َفاس 

                                                

 (.0147( )صحيح اجلامع الصغري، رقم  5)



 

 

َ َلُمو َ  ش خةاوذن راويةايس لةر ياييَكةدا يةر خةؤت        .واير: ثرسياي بكر لر يرساوز رعةرذك [26]النحو:   [ََل شَا
 .واعزاوز

اي بكةرو  خةؤت يِرءة   طةرعضاوز سريطةؤيِ   كروينزبؤعر ليَرذوذ ثيَوعشضر خؤت عري  بكرعضروذو لةر طةوعَن  
ش براعاوز وعنداي ةرن ير وذسضز عايمرييت بؤ ويعَذ وذيةرنش خةواس    مَمانصرولا ةررايان خوطكز موس

َتِسبُ   ءرويذعع وذفريميَت: َرًجا َواَار ُزَ ُو ِمن  َحي ُث ََل َاح  ْ  َلُو َمخ  ََ .وايةر:  [6-4]الطاليف   [َوَمن  اَاتَِّق اللََّو َاج 
، وذ بةر طةيَوذعرك   وذيايةروذ  ىلَش ثايعَزءاي بيَت صروا خواس ءةرويذ وذيوس   لا صروذس لر خوا برتسيَت

 .ش خؤس ثرس ثآ وربروبيَت ش ي رس بؤ وذويَرعَت ير حشابز بؤ وريروبيَت يرق
ةريوذةا بؤ وووذش ير صرمرعان بر وواس مؤوعَنش لواويدا وذءريِعَت ير صرمرغ لر وعنز خواس ءرويذوا 

ةيس ش .واير: با لواوز لرغ[65]النور   [َوََل اُاب ِداَن زِاَنتَاُ نَّ   خواس ءرويذ وذفريميَت: ضووكر ،ش يراوذرذ
جاب صروذعةر يةر لةواوز صةافرذت     يضووكر حيكمريز ح ،جاب وذثؤطنيخؤعان وذيورخرن بروذس ير ح

واوز خؤس وذيخشت صروا برآلش صرءري خؤس يِاراودذوذو ل ،بظايعَضروذش سريذجنز ثياوس ثآ يِاورييَظآ
وةريروووذ. ةةريوذةا    سيةروووذ لةآ بةرلزَ    س واويرعَت باآل ثؤغ، وذ صروذس خةوا لرسةريس فةرير   ثآ

طةضز لواوروذعةر لةر ياييَكةدا     اراودوةروذو  بريِاسضز ةرلَرعر صرءري وابزاورعَت ير يِعَزو ثمرو ثاعةر بةر خؤيِ  
َرَمُ ي  ِعن اَد  بر:  ثمرس بريرس يؤكو برلَ ش ثمرس ةي  يرسز برير وريرو يروذ،يريس سريوذضاوىلَ   َ ِإ َّ َُ

َُي   ااا ََ ش  بةةريِعَزيرعنضان ةس خةةوا صروذياوةةر يةةر رعةةاير لةةر خةةوا وذيرسةةيَت   وايةةر:.[56]احلجووتا    ذ[اللَّااِو َُشا 
 فريماورياوز لآ برلآ وذيات.

لواوكايس ييَيدا؟ ش  جابيوذيبايذس ح العثيمني( صاحل بن حممد) ز ثاعربريردبؤعر ثرسياي يرا لر طيَ ةري
يِاراودوروذس لنش بريءز طريعز بةؤ صافرذيةان بةر وةرخعش لواوكةايس      ) لر وذآلمدا فريمووس:صروعع 

ش بريةرماس طةويروويع    يةر ثةري بةوون    سضووكر خواس ءرويذ وذيبايذس صرو صافرذياور ،عرويوست وز
َََواِعُد ِمَن النِّسَ  : وذفريميَت صافرذييَكز ءروج  ض لاسورماون  ِشي ََل اَار ُجوَ  ِنَ اًحا فَاَلي َس َعَلي ِ نَّ َوال  اِء الالَّ

َر ُمَتبَارَِّجاٍت ِنزِاَنةٍ  َن ثَِيانَاُ نَّ َغيا   َ صرو صافرذياوةرس يةر ثةري بةوون ش بريةرماس       .واير:[37]النور   [ُجَناٌح َُ   َاَض
وةرووعَنن لةر    سةيش وذييرن بر مريليَك لروج عر صرءري يووعانطويرون ورماون صروا ةيضيان لرسري وز

 .(2)(صروَرست وذيورخرنبر وذ لواوز عظضندا، يِ 
بهيَنم ير ر ي  وا وارس ىلَذيرسم لر صاعندذصرءري ببم بر باآل ثؤغ و صافرذييَكز ير وويز: نجرش:بياووس ثيَ

 وور بر سفوي.وصافرذيز واش بينيوذش وارعان ةيَناوذو ب
روذ صةروا وارس لةر ةةرموو وعةن     وذيةو يةؤ بةريس بكرواعرية    باطر صرءري ةرموو يةرض   لروذآلمدا وذلَيَني:

وا، ضووكر صريرسا لروذس يِ طعَك وارس روذوذةيَناش صرجنامز و ىلَ يرواورت ووعَذو يِ طووعظز وارناو وذةيَ
                                                

 (.0( )توجيها  وفتاوى مهم: لنسا: األم:  ص4)
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 عةرياوز ىلَ واوس طةرعضاوروذش يِاسةضز   ر ي ةرلَرس بزاور ضؤن يرويوعضةر  بهيَنآ...... برآلش بريِعَزذيرش ىلَ
لر ياييَكدا خواس ءرويذ ر ي طايذرا يرذ لروذس ير لر ولَز يؤوا ةرعرش ةيداعةريز يةؤغ    ،وون يروووس

ةريوذةا بريوذوامز و وامررياوس لرسري يروايذيان خؤطروعشةرتعن طةنت بةر     ،يروها بر وذسضز خواعر
 .وايةةر:(3)وإن قوو:( ا)أحووا األعمووال إ  اهلل أ ومهوو وذفةةريميَت: ()ةس خةةواوذ وذك ثيَغرمبةةريس خةةوا  

 با يرميع بيَت.لرسريس خؤطروعشرتعن يروذوذ ةس خواس ءرويذ صروذعر بريوذواش بيت 
باطر صرس بؤضز لرو ةؤياياور وايرسةزش ليَيةان وووي وايروعضةروذ يةر صةرو يرسةاورس بةريذو وامةالَينز         

يةر مةن ثةيَم واعةر ثيَضةرواوريرس بةرياي بهيَنةزش بةروواس صةرو           ،تورعةر  يجاب برو يةايو يةؤغ وات ىلَ  ح
قويصةان  رواوةرغ: ) ةؤياياوروا بطريِعَز ير وامررياوسش بريوذواميت ثآ وذبرخظيَت لرسري وعنز خةوا ل 

رعاو عاو يرووروذس مةرون، ةاويِعَيةريز صةافرذيز ضةاك،      وويو بوووروذس، ر ي ووعا يرون، ش ىلَ خوعَندن
 .لر يرسز ضاك......( ينز صامؤطءايسوذيءر

ااًرا َلُ ااي  َوََُشاادَّ شَا  ِبيتًااا  وذك خةةواس ءةةرويذ وذفةةريميَت: يا  َْ ََلُااوا َمااا اُوَعهُااوَ  نِااِو َلَ اااَ   ]النسووا:   [َولَااو  َُناَُّ ااي  فَا
مر يِذفضايعان بكرواعر صروا ضايرت ر: صرءري صرواور بر يِاسضز بر ءوعَرذس صامؤطءايسش فريماوز صيَ.واي[33

 اسضز.ش وامررياويرو ضرسجاوير وذبوون لرسري حرقش يِبوو بؤعان
ش  لربةري بكةرعت  يجةاب  ش ح ثيَم وذلَيَن صرءةري بيَةت   عرييَكز ير لرو صافرذياور وويز: بياوووس طرطرش:

 جاب وايرش.يطوو وايرعت بؤعر منيع يا طوو وريرش حةريءيز ش  ببيضر باآل ثؤغ صروا يرض يؤس واوعَت
سةفويس  و مريلز يوويز لَيَني: لر يِاسضيدا صرو ثياوذس ير يؤس وذوعَت برلروذآلمز صرش خوطكرطدا وذ

بؤعةر يةؤغ ر ي لةروذ ءةرويذيرس يةر طةوو        ،صروا لر خوا عاخز بووذو عرييَكر لر برضةكرياوز طةرعضان  
بريعةع لةر   ش بكرعضر عرييَك لر بيَضوذياوز طرعضان، ضووكر صةرو ثيةاوذ طةريذفز يةؤس ثةآ واثايعَزيعَةت      

ش يامةرياوز   واوز خيَزاويَك لرسري برخضةروذيس  ، بؤعر راويايس بريِعَزعظضر بنياتايايروذثاطريِ طس يؤ و
عرغ يروها لر صيش مدا ةرعةرو ةس صةرو لةؤيذ    ير صرش برخضروذيي ،ش ثياوذ خؤغ ءورذياوز صافرذتو

اس خو ،ثياواور وذست وايروعَت، بروذغ ير حرواوروذو ل َ وظينطرس صرو خيَزاورغ بر عاوس خواوذعر
                                                                                                                      ت:غ وذفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريميَءةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرويذ

ََِياَمِة َُع َمى  َم ال  ُرُرُه اَاو  َِيَرًة َضن ً ا َوَنح  ِري َفِإ َّ َلُو َم  َ س ير رصرو يرس .واير:[542]طه   [َوَمن  َُع َرَض َعن  ِذ
طومةان بةؤ صةرو يرسةاور طعةاويَكز يةروط ش       ثظضز يةآ بكةات بيَ  وت لر عاوو بريوامرس خوا عَيِوو وذيِبطيَرِ

 .رس حرطر وذيرعَنيظدا بر يوعَيِ طس قيامرييالَيان بؤ ةرعرش لر 
عةرو خةواس ءةرويذعع بيةروعَت     واوز طعةاوز ةاوسةريس ويةمةرييَكز خةواعز    ضيدا ثيَكةروذ لا بؤعر لر يِاسة 

ير صاطكراطر لر يِ طءايس صرمرِ ماودا ضرودان صافرذيز  ،بيَت دات بر ةرييرسيَك ير خؤس وعشضز ىلَوذع
                                                

 (.536)صحيح اجلامع الصغري   (6)



 

 

لةر طعَةر   يةروها   ير برخضةروذيي سفوي ءريِاووريروذ باوذغ صيش مر ثايريرس خواو بؤعان وذييرويووذ 
ش سةفويس برمةريل    يةز يَيت ةرموو ةيواو صاوامت طوو يرووةر بةر يِوو  ظمَعضريرس صرمداعر، وذ صرءري وذ

رودان يروايةر ضة   ،ضةرثرأل واعريةر وس  ش بآ ءريو بر ةؤيةايس ثةيص  ش ت صروا بيَطومان صاوايز ثاكوذءرع
 عروذ.زةؤو ز ثرضز سجيانصافرذيز سفويو يِووييظمان بين

جاب واثؤطم وذمروعَت صرش صاعريةرس خةوا لةآ بةرلآ     يصافرذييَكز ير وويز: بؤعر ح بياوووس حرويرش:
َمِة رَنَِّ  َفَحدِّث    ميَت:بكرش ير وذفري  َ واير: باسز صرو برخظع وويةمرياور بكةر  . [55]الضحى   [َوَُمَّا نِِن

 ير خواس ءرويذ ثآس برخظيوس.
 .؟ز بظايمروذكوش ضؤن لر خرلَاش ةيعَكز لواوز ثآ و لرغش خواس ءرويذعع قذعَكز واسك

ثابروةدس  و ن وذوا ير خرخمؤيس صيش مرلروذآلمز صرش صافرذيرطدا وذلَيَني: صرش خوطكر وا خؤس ويظا
 ير صرو صاعرير وذياير برلَطر. ()ش فريموووذ بريِعَزذياوز ثيَغرمبريس خواعر قويصان

خةواس ءةةرويذ   ريةةرغ يوعَنيَضةةروذو لةر خؤعةةدا لةآ بةةرلآس بكةات    صةرس باطةر بةةؤ واعةات صةةرش صاعرية    
َ اااَوََل اُاب ااِداَن زِانَااتَاُ نَّ ِإَلَّ َمااا َ َ ااَر مِ   وذفةةريميَت: ةيس خؤعةةان ش لةةرغو.وايةةر: بةةا لةةواوز  [65]النووور    [نا 

 .وربيَت ير طريو بؤعاوز واواوذ ذودذبروذيورخرن يروها صرو
نِيَن َعلَااي ِ نَّ ِماان  َجاَلنِيااِبِ نَّ   عةةان لةةر صاعةةرييَكز يةةروا وذفةةريميَت:   بةةا ثؤطةةايز  .وايةةر:[12]األحووبا    [اُااد 

 .وابجؤطيَتش ةرموو ةطرعان  صافرذيان ةاووامان بيَت
ويةمريز خوا بؤ يؤ  ، برآلش بر ثيَضرواوروذصايذرووس خؤعريز وعاساعريزو ايرواير صرش قشرعر ةرلَبرسرت

عر لةر  وذعظايعضروذ ضووكر برعضز رجابييرواير يؤ ويةمريز خوا ير ح ،باآل ثؤطير ورك يِوويزش سفويس
ش بريِعَزيرعن وعايس خواعةر بةؤ يةؤو     ير ءرويذيرعن()خيَزاورياوز ثيَغرمبريس خوا  وثؤطايز يِذوطت

 يؤو ةرموو صافرذيان لر وووياو لر ووايِ طوا.سريبريرس بؤ  وذ ةؤيايعَكز بريرعظر ،ةرموو صافرذييَك
عر ير باآل ثؤطةز والبيَكةز خةواس ءرويذعةر     صافرذييَكز ير وويز: من ةيعم لروذ وز بياوووس ةرطضرش:

 ةيداعرمت بدات. جاب وذثؤطم ير خواس ءرويذيبرآلش ياييَك ح
بؤ وذآلمز صرش صافرذيرغ وذلَيَني: صاعا صرءري ليَت بجرسني صاعا يؤ ةي  ةةروطاوعَكت وةاوذ بةؤ ةيداعةرت     

ضووكر وذبيَت صروذ بزاويت خواس ءرويذ بؤ ةرموو طضيَك ةؤيايعَكز واواوذ وذك ضةؤن يرسةيَك    ؟واوت
بيدةوات يةا   ش ز بؤ وابنيَةت يماوذس وذبكات بؤ صرو وذيروعَت ثيَوعشضر سريواوز ثزعظك ياييَك ورخؤغ

وَعت سةرفري بكةات ثيَوعشةضر ةؤيةايس سةرعايذ عةان يةرعايذ        اس بؤ وذويَرعَت، عان يرسةيَك بيةر  خوا طيف
 ت؟بريايبهيَنيَت، وذس خوطكز بريِعَز صاعا يؤ ةي  ةؤيايعَكت بريايةيَناوذ يا خواس ءرويذ ةيداعريت بدا

 : لاي بمَيَز 11و يِ طاور لر ووعَذذياوضدا  رعضر قيبمريِوو بك ةريوذك ضؤن فريرس يروووذ لرسريت
َِييَ   َت ِدنَا الصَِّراَط ال ُمس   ..واير: خواعر يِعَنموويم بكر بؤسري يِعَطا يِاسضريرس خؤت[3]الفاحت:  [ اى 
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 ماوت يةةروووذ عةةان برطةةدايس وذيضعةةريز خوطةةكاوز موسةةمَعةةان صاعةةا برطةةدايس ةةةي  يةةؤيِو يؤبووروذ
 ؟!صيرت ضؤن خةواس ءةرويذ ةيداعةريت بةدات     وا صرءري؟ واورس وعنيت يروووذش  يانوذويذياوز صافرذش

ش يؤغ واراويت صرو يِ طذ يرعر وذس صيرت بؤ فةريماوز خةوا    يروبر وذيواءريعَتوصرس واراوز يِ طعَك وعَت 
  ووا وذخري:

َ َد ال َحقِّ ِإَلَّ الضَّاَلاُ    اسضيروذ لطر لر ءومرِاعز.صرش يِ واير: ضز ةرعر لر وواس.[64]يونس  [ َفَماَذا نَا
من صيَشضاير بضويم يايز ثؤطينز حيجةا  وةرةايووذ    عرييَكز ير لرو صافرذياور وويز: بياوووس وؤعرش:

 ش بربريمروذ ماوذ ةرييات ءرويذ بووش صروسا وذعجؤطم. واير ةيَظضا ءرجنم
اوز لر خظضر برووز مر ظريان لر بريِاسضز صرمرغ بياوووعريز خؤةرلَدرلَرييَنريذو عرييَكر لر ةؤيايذي

صاماوذعةرو   )موو  ادلوو ( ضةووكر صةرس خوطةكز بةآ صاءةا صةرس وةاراوز        ،روذشمر ظة  ةعرن طرعضاوز لن
وذ صاعةا ةةي  يةرض ثةر اوز      ؟ةرييات فريماوز ثآ بكرعَت صاءةاوايت وايايةروذو ةةي  مةرلالت وةاوات     

صةرس وةاراوز خةواس ءةرويذ      ؟!يَةت ش يرمةروت ويعَةذ وذب   صروذس ثآ واوس يةر يةؤ بةرش روواوةر وامرعةت     
ِدُمو َ   وذفريميَت:  َ تَا ُروَ  َساَعًة َوََل َاس  ِْ َتأ  ز ع.واير: ةةريياييَك يؤيةا  [62]األعوتا:   [َفِإَذا َجاَء ََُجُلُ ي  ََل َاس 

برلَآ بر  .بر يرمرويان ةات ور ياوعَك وواوذيرون ور ياوعَك ثيَع وذيرون ضووكر صرلرليان وعايس يراوذ
ش ووويا بةآ ءومةان وذبيَةت ةةرموو     ة رون واير: وابرِاوز يِوح لر ةطر ثضرِاودوز ثرعوذودس مر ظيِاسضز م

وذسرآليداي بيَت عان  ،وذولَرمرود بيَت عان ةرطاي ،يرض صرو سرفريذ صرجناش بدات بضوك بيَت عان ءرويذ
لةرش وووياعةروا،   صرس خوطكز بريِعَز: بريِاسضز سرفريذير ووويوويعَذذ يؤغ ءرطةضيايس   ،بآ وذسرآلت

لر ثظت سريت وءرعظضر سريت  )مو  ادلو ( بيهيَنر بريضاوس خؤت صروا عَظوو وذسيو صرس ةرطايس ب َ
رمةان لةر وذمضةا     ،لرو يايروا سنطت وذيرقآش يِوحت وذيروعَضر غريغريذ وذوذسضيَت بؤ ءيان ييَظاوت

 ،تذيءاس يروبرعع واوذخرعَوش ضاوذياوت وذضنر ثظضز سريت ،واءريِعَت قشر قويض وذبيَت برةيروذ
ز يِوويةزش  ، ضةووكر يةؤ بةر ضةري    واوةرخراوذ  ان ببروذ يةاوذيو وذيءةاس يروبةرت ىلَ   يرواير روو ثرطيم

ثيَع يؤ  بطر بريايواوز صرو خوطكاورس يربؤعر ويذوطرو  ،يروووذبريثا سفويس لروطت لرءرأل خواوا 
َُوا ِإلَااى َم  ِ اا  خةةواس ءةةرويذغ وذفةةريميَت:  ،يةةرويوون ااَماِء رَنُِّ ااي  َوَجنَّااٍة َعر ُضااَ ا   َرٍة ِماان  َساااِن ََاار ِض السَّ ََ
َر ضِ  وذك  عريةرس زش برةرطضيَك ير ثاواع زع.واير:ثيَظربِيآ بكرن بؤ ليَدؤطبوووز خوا[45]احلديود    [َواْل 

 عر.ش رذوس ثاواعز صامسان
رءةري ثابروةدس   يؤيا خوطك لةروذآلمز صةرو ثرسةيايذوا وويةز: صريرسةم لةروذس يةر ص        بياوووس وذعرش:

 عر.زباعريزيش منيع يِقم لر ح ش يؤمرلَيَك جابز طريعز ببم مبكرور ثاأل حزبيح
 ،نةرو صةرو خرعاَلةرغ لةر مَيظةكز خةؤت وذيبكةر       يََلروذآلمدا وذلَيَني: خوطكز بريِعَز وار لرو بؤضةوور به 
وا ةةي   زب صةر ية صةروا وةرك وةاوس ح    يةروووذ  جةاب يضووكر ياييَك خواس ءرويذ فةريماوز يةروووذ بةر ح   



 

 

بؤعر لر يِاسضيدا لر قويصاوز ثري روا يةروها ووويؤمةرأل    ،وروارك وربووذ لر وذيبرِعنز صرو بؤضوعلياواري
ش)يؤمرلَز خوا( وذك  )يؤمرلَز طرعضان( واوعاوز بروووذ صرواويعش باسز يرووون ةرن ير خواس ءرويذ

صاءاوايعن بيَطومةان   .واير:[52اجملا لو:    [ل َخاِساُرو َ َََُل ِإ َّ ِحز َب الرَّي طَاِ  ُىُي ا  خواس ءرويذ وذفريميَت:
 .ش رذيذي مرودعدان وذسضرو ياقمز طرعضان لر خرسايذت مرودس

يؤمرلَز عريرش: وايريؤمرلَز طرعضان: صرو يؤمرلَرس ير وايووذسضرياوز بريوذواش خريعكز بةآ صةرمرس   
 عدا وذسضيَكز باآلعان ةرعر.خوان ةرميظرغ لر بآلويرووروذس خراثرو وووبريذيزش يؤوس بريذآل

برعضني لر يؤمرلَز خوا يةر صرواوةرن خةواس ءةرويذو ميهرذبةان ثظةضيواوياورو        ةريوذةا يؤمرلَز وووذش:
خؤعةان بةر   ش ةرميظر عايمرييان وذوات بؤ ةرموو يايعَكز ضايرو خؤطيان ممكرضز فريماورياوز خوان

 ش.طضز واةيَنراوش وووي لر صيش ش وووي وذءرن لر سريثيَضز
ش خةؤت بةر وووي وذءرعةت لةر بةآ       جةاب وذثؤطةيت  يصرءري بريِعَزت عةرييَكز لةرو يرسةاورس ح    يرواير:

ضةرواوروذ  كز لةر يؤمةرلَز خةوا( بةرآلش بةر ثيَ     )عرييَ فريماوز خواو ةرميظر خريعكز يايس ضايرس صروا
و يرسةاورس  لروذي يرعت صروا عرييَكز شةيس خؤت بؤ خرلَكز بيَطاور  ش لرغ صرءري سفويو يِووت بيت

وذ طةاعاوز سةزاس خةواس ءةرويذعت لةر       () ت يةروووذ ثيَغرمبريس خوا ير سريثيَضز فريماوز خوا و
 .ووويا و ووا ي طوا

عر بر ةي  طةضيَكروذ بؤعةر وابيَةت    خوطكز بريِعَزش.... ولَنيابر باآلثؤطز فريماوز خواعرو ثرعوذودس وز
بكرعضر فريماوز خواو بريذو ةس طرعضان يِابكةرعت  خراثرس بآ باوذيِان ثظت ش لربري لؤمرس لؤمريايان

 برثرلرو ءةوي   .واير:[17]الوااريا    [َفِ رُّوا ِإَلى اللَِّو ِإنِّي َلُ ي  ِمن ُو نَِذاٌر ُمِبينٌ   خواس ءرويذعع وذفريميَت:
 ن.يرسيَنريس صاطكراش بؤيا ()( دمد)ءؤأل بن بؤ برليَهيَناوز فريماورياوز خوا، ولَنياغ بن من ش

 يرواير ووعَذو يِ طوو بؤ يآ صرجناش وذوذعت؟ صرس بؤضز صرجنامز وذوذعت؟
وذآلش: ضووكر ووعَذو يِ طوو بؤ خوا صرجناش وذوذش، لربري صروذس فريرس يروووذ لرسريش، وذس يروايةر  

 جابز لرسريت فرير يروووذ.يصرو خواعرس ووعَذوو يِ طووس لرسريت فرير يروووذ ةري صرو خواعرطر ح
 

 ءولَيَك لر يؤياعيدا: بؤوز
بؤضز خؤت بآ يِعَةز يةروووذو     واوس س صرو يرسرس خواس ءرويذ يِعَزس ىلَصرس خوطكز بريِعَزش..... صر

يِاراودوروذعةرك ولَةز ةةري    ش صاعا وذراويت برةري خؤ لوان يةرون  ؟!لر بارايِس طرعضاودا مناعع وذيرعت
ةرلَطرس يةؤلَز يةاواوز ضةرودان يرسةز يةر، وذ      بيَطوماويع وذبيضر ش ءرجنيَك بؤ ةس خؤت يِاوذييَظيت

وذةري ياييَك لر يرمروت  ،بيظزاور يؤ ةري يِ طعَك لر يرمروت وذيِوات بريذو ءؤيِس خؤت وزعك وذبيضروذ
 سريذجنامز خؤت وعايس وذيرعت.ش وذيِوات بريذو ورمان وذضيت
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