1

ثيَصةكى

احلمدهلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على نبيها حممد  و آله وصحبه وسلم
فقد قال اهلل عاا ى  ي تااه اعايزي  :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ الذاريات٦٥ :
وقال  :ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﭼ النساء٦٥ :
وقال  :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ آل عمران٢٠١ :

هة دواى طوثاس و طتايض بؤ ئةو خودايةى كة ثةسوةسدطاسى ٓةًوو جئاُة  ،وة دسودوو طةالَ هةطةس

ثيَغةًبةسى خؤشةويظتٌاْ (حمٌذ)  ، بة ثيَويظتٍ صاُى بابةتيَم بِوطٍ كة ثةيوةُذى ٓةبيَت بة
ئافشةتى ًوطوهٌَاْ  ،وة ئةَ بابةتةط تةُٔا باس هةو تاواُاُة بلات كة ئافشةتى ًوطوهٌَاْ تيَى
كةوتووة  ،جا ٓيواداسَ ببيَت بة ئاًؤرطاسيةن بؤ طصت ئافشةتيَلى ًوطوهٌَاْ .

داواكاسَ هة خوداى ثةسوةسدطاس ٓيذايةتى طصت ئافشةتيَم بذات  ،بؤ ئةو شتاُةى كة ثيَى سِاصيية  ،وة
دووس ياْ خباتةوة هة طصت ئةو شتاُةى كة ثيَى ُاخؤشة  ،بةالََ ثيَويظتة بضاُني خوداى ثةسوةسدطاس
ٓيذايةتى ئةو كةطة دةدات كة بة دواى سِيَطاى ٓيذايةت دةطةسِيَت  ،كة ئةَ سِيَطايةط بشيتية هة
طويَشِايةهَى خوداى ثةسوةسدطاس هة طصت ئةو شتاُةى ئةًشى ثيَلشدوويّ  ،وة دووس بلةويِةوة هة طصت
ئةو شتاُةى كة ُةٓى ىلَ كشدوويّ  ،جا ٓةس كاتيَم ًشؤظ ض ثياو بيَت ياْ ئافشةت طويَشِايةهَى خوداى
ثةسوةسدطاسى كشد هة فشًاُةكاُى  ،وة دووس كةوتةوة هة قةدةغةكشاوةكاُى  ،خوداى ثةسوةسدطاس
ٓيذايةتى دةدات و طةسفشاصى دوُياو دوا سِؤرى ثىَ دةبةخصيَت  ،داواكاسَ هة خوداى ثةسوةسدطاس
طةسفشاصى دوُيا و قياًةمتاْ ثىَ ببةخصيَت .
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ئةو تاواُاُةى ئافشةتى ًوطوهٌَاْ تيَى كةوتووة
 .1دةسخظتِى ثشضى طةسى بة طصتى ياْ ٓةُذيَلى:
يةكيَم هةو تاواُاُةى كة ئافشةتى ًوطوهٌَاْ تيَى كةوتووة  ،دةسخظتِى ثشضيةتى بةساًبةس بة
ثياوى بيَ طاُة  ،دةسخظتِى ثشض بؤ ئافشةتاْ تاواُة ضوُلة خوداى ثةسوةسدطاس ئةًشى بة ئافشةتاْ
كشدووة  ،ثشضياْ دابجؤشّ ُةن دةسى خبةْ  ،بؤية ٓةس ئافشةتيَم ثشضى خؤى داُة ثؤشيَت بة طصتى
طةسثيَضى فةسًاُى خوداى ثةسوةسدطاسى كشدووةو تاواْ باسة بة بةهَطةى ئةَ ئايةتة ثريؤصة ،خوى
طةوسة دةفةسًوويَت :ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ النور ١٢ :واتة  :با ئافشةتاْ طةسوو طيِطى
خؤياْ دابجؤشّ  ،هةَ ئايةتة ثريؤصة دا خوداى ثةسوةسدطاس ئةًشى كشدووة بة ئافشةتاْ كة طةسياْ بة
تةواوى دابجؤشّ  ،وة طيِطيصياْ بة جواُى دابجؤشّ  ،وة ئةًشيض هة شةسيعةتى ئيظالًذا بؤ
واجبيةتية ئةطةس بيَت و ٓيض بةهَطةيةكى تش هة واجبيةتى الى ُةدات  ،بؤية طصت صاُاياُى ئيظالَ
يةن دةُطّ هةطةس واجيةتى داثؤشيِى ثشضى ئافشةت بة بةهَطةى ئةَ ئايةتةى بامساْ كشد  ،وة
دةبيَت ئافشةت كاتيَم طةسى دادةثؤشيَت طصت ثشضةكةى دابجؤشيَت ُ ،ابيَت ٓيضى بة دةسةوة بيَت.

 .2هةبةسكشدُى جوى تةطم و تةُم و سِووت :
تاواُيَلى تش كة ئافشةتى ًوطوهٌَاْ تيَى كةوتوة  ،بشيتية هة هةبةسكشدُى ثؤشاكيَم كة ئةُذاًةكاُى
الشةى دةسخبات  ،وةكو ثؤشاكى كوست  ،ياْ ثؤشاكى تةطم  ،ياْ ثؤشاكى تةُم  ،بةبةهَطةى ئةَ
[ص ْن َف ِ
فةسًوودةية  ،قاي سطوي اهلل ِ 
ط َكأَ ْذنَ ِ
اب الْبَ َق ِر
ان ِم ْن أ َْى ِل النَّا ِر لَ ْم أ ََرُى َما  :قَ ْوٌم َم َع ُه ْم ِسيَا ٌ
ِ ِِ
ت رُؤوسه َّن َكأ ِ ِ
ض ِربو َن بِها النَّاس  ،ونِساء َك ِ
ْن
ات ُم ِميالَ ٌ
ات َعا ِريَ ٌ
اسَي ٌ
ْ
ت َمائِالَ ٌ ُ ُ ُ
يَ ْ ُ َ
َ َ ٌَ
َسن َمة الْبُ ْخت ال َْمائلَة  ،الَ يَ ْد ُخل َ
ِ
وج ُد ِم ْن َم ِس َيرِة َك َذا َوَك َذا] واتة ثيَغةًبةسى خودا  فةسًووى
يح َها لَيُ َ
يح َها َ ،وإِ َّن ِر َ
ْجنَّ َة َوالَ يَج ْد َن ِر َ
ال َ
 :دوو جؤس ٓةية هة خةهَلى ئةٓوى ئاطشْ ًّ ُةَ بيِيوْ :
جؤسى يةكةًياْ  :ضةُذ كةطاُيَلّ قاًضياْ بة دةطتةوةية  ،ئةَ قاًضياُة وةكو كولى ًاُطا واية
بةبىَ حةق ثيَى هة خةهَلى دةدةْ  ،جؤسى دووةًياْ  :ئةو ئافشةتاُةْ كة جوياْ هةبةسة بةالََ سِووتّ ،
بةٓؤى كوستى ثؤشاكياْ  ،ياْ تةطلى ثؤشاكياْ  ،ياْ تةُلى ثؤشاكياْ  ،وة ٓةسوةٓا ئةَ جؤسة
ئافشةتاُة كة دةسِؤْ بة سِيَطا دا خؤياْ با دةدةْ و شاُياْ دةجوهَيَِّ  ،بؤ ئةوةى طةسجنى ثياواْ بؤ
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الى خؤياْ سِا بليَصّ  ،وة ٓةسوةٓا ثشضياْ هةطةس طةسياْ كؤ دةكةُةوة و بةسصى دةكةُةوة ،وةكو
ثصتى ووشرت واية هة بةسصى و السيذا  ،ئةَ جؤسة ئافشةتاُة ُاضِة بةٓةشت  ،وة بؤُى خؤشى
بةٓةشتيض ُاكةْ  ،كة بؤُى بةٓةشت بة ئةُذاصةى سِيَطايةكى صؤس دووس دةسِوات .

 .3بشؤكشدْ  ،وة خايَ كوتاْ  ،وة بؤشايى خظتِة ُيَو دداْ :
تاواُيَلى تش كة ئافشةتى ًوطوهٌَاْ تيَى كةوتووة  ،بشؤكشدْ و خايَ كوتاْ و بؤشايى خظتِة ُيَو

ِ
اشم ِ
دداُةكاُة  ،بةبةهَطةى ئةَ فةسًوودةية َ [ ،عن َع ْب ِ
ات ،
داهلل بن مسعود  ، قَ َ
ْ
ال :لَ َع َن اللَّوُ ال َْو َ
ات  ،والن ِ
ْق ِ
ات لِلْحس ِن  ،الْمغَيِّ ر ِ
ات  ،والْمتَ َفلِّج ِ
ات  ،والْمتَ نَ ِّمص ِ
َّامص ِ
والْمستَ و ِشم ِ
اهلل َوَمالِ َي الَ
ات َخل َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ ُْ ْ َ
َ
ول ِ
اهلل ] 
أَل َْع ُن َم ْن لَ َع َن َر ُس ُ
واتة  :عبذاهلل ى كوسِى ًظعود سِةصاى خوداى ثةسوةسدطاسى هيَبيَت  ،ووتى  :هةعِةتى خوداى
ثةسوةسدطاس هةو ئافشةتاُةى كة خايَ بؤ ئافشةتاْ دةكوتّ  ،وة هةعِةتى خودا هةو ئافشةتاُةط كة
داوا هة غةيشى خؤياْ دةكةْ بؤ ئةوةى خاهَياْ بؤ بلوتّ  ،وة هةعِةتى خوداى ثةسوةسدطاس هةو
ئافشةتاُةى كة داوا هة غةيشى خؤياْ دةكةْ بشؤياْ بؤ بلةْ و باسيلى بلةْ  ،وة هةعِةتى خودا هةو
ئافشةتةى كة داوا هة غةيشى خؤى دةكات بؤشايى بؤ خباتة ُيَو دداُةكاُى بؤى باسيم و بضون بلات
بؤ جواُى  ،ئةَ شتاُة دةطتلاسى كشدُى دسوطت كاسى خوداى ثةسوةسدطاسْ  ،ئيِحا عبذاهلل ى كوسى

ًظعود ووتى  :ضؤْ هةعِةت هةَ ئافشةتاُة ُةكةَ كة ثيَغةًبةسى خودا  هةعِةتى هيَلشدوْ .

تيَبيِى  :ئةَ جؤسة تاواُاُة بؤ ثياويض حةساًة ئةجناًياْ بذات  ،بةالََ هةطةسدةًى ثيَغةًبةسى
خودا  صياتش ئافشةت ئةَ شتاُةى دةكشد  ،بؤية ثيَغةًبةسى خودا  باطى ئافشةتاُى كشدووة ،
بةالََ ئةو طةسدةًةى كة ئيٌَة تيَذايّ ثياواُيض صؤسبةياْ ئةَ تاواُاُة ئةجناَ دةدةْ بؤية ئةواُيض
دةطشيَتةوة ،ضوُلة دةطتلاسى دسوطتلشاوى خوداى ثةسوةسدطاس دةكةْ و خؤياْ دةشوبٔيَِّ بة
ئافشةتاْ.

 .4غةيبةت كشدْ :
تاواُيَلى تش كة ئافشةتى ًوطوهٌَاْ تيَى كةوتووة  ،غةيبةت كشدُة  ،ئةَ تاواُة حةساًة هةطةس
طصت ًوطوهٌَاُ يَلى ُيَش و ًىَ  ،بةالََ ئةوةى دةبيِشيَت و بةسضاوة صياتش ئافشةتاْ بةَ كاسةوة خةسيلّ
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ب
 ،بةهَطةط هةطةس حةسِاًيةتى غةيبةت كشدْ ئةَ ئايةتة ثريؤصةية  ،قاي تعاىل َ [ :وَال يَ ْغتَ ْ
ب أَح ُد ُكم أَ ْن يأْ ُكل لَحم أ ِ
َخ ِ
ضا ۚ أَي ِ
يو َم ْيتًا فَ َك ِر ْىتُ ُموهُ] (الحجرات. )٢١:
ح
ُّ
بَ ْع ُ
ْ
َ
َ
ض ُك ْم بَ ْع ً ُ
ْ
َ َ
واتة :خوداى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت ًوطوهٌَاُةكاْ ٓةُذيَلتاْ غةيبةتى ٓةُذيَلتاْ ًةكةْ  ،ئاية
يةكيَم هة ئيَوة ثيَى خؤشة طؤشتى بشاكةى خبوات بة ًشدوويةتى  ،جا كةواتة ئةطةس ثيَتاْ ُاخؤشة
طؤشتى بشاكةتاْ خبؤْ بة ًشدوويةتى  ،ثيَصتاْ ُاخؤط بيَت غةيبةت كشدُى كاتيَم ئةو صيِذووة .

ُ .5ةصةسكشدْ هةطةيَ ئةو ثياواُةى كة حشاًة طةيشياْ بلات :
تاواُيَلى تش كة ئافشةتى ًوطوهٌَاْ تيَى كةوتووة ُ ،ةصةسكشدُيةتى هةطةيَ ئةو ثياواُةى كة ُةصةسى

ىلَ حةساًّ  ،بة بةهَطةى ئةَ ئايةتة ثريؤصة  ،قاي تعاىل  :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﭼ النور ١٢ :واتة  :ئةى (حمٌذ)  بة ئافشةتة ئيٌاُذاسةكاْ بوَىَ با ضاوةكاُى
خؤياْ دابطشْ هة بيِيِى ثياوى ُةصةس حشاَ .
تيَبيِى  :ئةو ثياواُةى كة ُةصةسياْ حةساًة بؤ ئافشةتاْ  ،صاُاياْ دةهَيَّ ٓ :ةس ثياويَ :جائيض بيَت
بؤ ئافشةت ًيَشدى ثىَ بلات  ،ئةوة ُةصةسى ئةَ ثياوة بؤ ئةَ ئافشةتة حشاًة ثيَض ئةوةى ًيَشدى ثىَ
بلات  ،بؤ منوُة  :كوسِة ًاَ ياْ كوسِة خايَ ياْ كوسِة ثوس  ،ئةًاُة ُةصةسياْ حةسِاًة  ،ضوُلة
ئافشةتةكة دةتواُيَت ًيَشدياْ ثىَ بلات  ،وة ٓةسوةٓا بشاى ًيَشدى رُةكة  ،كة ثيَى دةهَيَّ شو بشا ،
ئةًةط ُةصةسى حةسِاًة ضوُلة هة دواى ُةًاُى ًيَشدةكةى دةتواُيَت ًيَشد بة بشاى ًيَشدةكةى بلات ،
وة ٓةسوةٓا ًيَشدى خوشلى  ،ضوُلة ٓةس كاتيَم ئةو ثياوة مبشيَت جائيضة بؤ ئافشةت ًيَشد بةو ثياوة
بلات كة ًيَشدى خوشلى بوو  ،كةواتة بؤًاْ دةسكةوت ٓةس ثياويَم جائيض بيَت بؤ ئافشةت ًيَشدى ث َ
ى
بلات ُةصةسكشدُى ىلَ حةسِاًة  ،بةالََ ٓةس ثياويَم حةسِاَ بيَت بؤ ئافشةت ًيَشدى ثىَ بلات ُةصةسكشدُى
بؤ حةالَهَة  ،وةكو باون و بشاو ًاَ و خايَ و بشاصا و خوشم صاو بشاى شريى ٓ ...تذ .

 .6تةوقةكشدْ :
تاواُيَلى تش كة ئافشةتى ًوطوهٌَاْ تيَى كةوتووة  ،تةوقةكشدُة هةطةيَ ئةو ثياوةى كة ُةصةسى ىلَ
حةسِاًة  ،بة بةهَطةى ئةَ فةسًوودةية  ،قاي سطوي اهلل[  :ألن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من
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حديد خير لو من أن يمس امرأة ال تحل لو]

واتة  :ثيَغةًبةسى خودا  فةسًوويةتى  :ثياويَ :هة

ئيَوة بة دةسصى ئاطّ هةطةسى بذسيَت باشرتة هةوةى دةطت بذات هة ئافشةتيَم كة بؤى حةالَيَ ُةبيَت ،
كةواتة ٓةس كاتيَم ئافشةت تةوقة هةطةيَ ثياو بلات ئةويض هةطةيَ ثياوةكة دةبيَتة شةسيم هة
تاواُةكة دا،ضوُلة ئةطةس ئافشةت تةوقة هةطةيَ ثياو ُةكات ،ثياويض ُاتواُيَت تةوقةى هةطةيَ
بلات .

 .7تيَلةهَى ثياواْ كشدْ :
تاواُيَلى تش كة ئافشةتى ًوطوهٌَاْ تيَى كةوتوة  ،تيَلةيَ بوُيةتى هةطةيَ ئةو ثياواُةى ُةصةسكشدُى
هيَياْ حةساًة  ،بة بةهَطةى ئةَ فةسًوودةية ،




.

واتة :باوكى (أطي ذ) دةهَيَت  ،باوكٍ ئةَ فةسًوودةيةى هة ثيَغةًبةسى خودا  بيظتووة كاتيَم

ثيَغةًبةسى خودا  هة دةسةوةى ًضطةوت بوو  ،بيِى ثياواْ و ئافشةتاْ هة ُاوةسِاطتى سِيَطادا

تيَلةهَى يةكرت ببوْ  ،ئيِحا بة ئافشةتةكاُى فةسًوو هة ُاوةسِاطتى سِيَطا دوا بلةوْ و دووس بلةوُةوة
هة ثياوةكاْ  ،ضوُلة بؤ ئيَوة ُابيَت هةطةيَ ثياواْ هة ُاوةسِاطتى سِيَطا بشِؤْ  ،بةهَلو دةبيَت بة
تةُيصت و ال يةكى سِيَطاكة دا بشِؤْ  ،كاتيَم ئافشةتةكاْ ئةَ ئةًشةياْ بيظت هة ثيَغةًبةسى خودا

 يةكظةس طوىَ سِايةهَى بووْ و بة دووس كةوتِةوة هة ثياواْ  ،ئةوةُذة هة ديواسى سِيَطاكة ُضيم
بووُةوة ئةو جوةى هةبةسياْ بوو دةُوطا بة ديواسةكةوة .

 .8طةفةسكشدْ بة تةُٔا و بةبىَ ًةحشةَ :
تاواُيَلى تش كة ئافشةتى ًوطوهٌَاْ تيَى كةوتووة  ،طةفةس كشدُيةتى بة تةُٔا و  ،بةبىَ ئةوةى

الم َرأَة تؤمن بِاللَّو َوالْيَ ْوم
كةطيَلى ُةصةس حةالَهَى هةطةيَ بضيَت  :بة بةهَطةى ئةَ فةسًوودةية َ
[ال يحل ْ
اآلخر أَن تُسافِر سفرا يكون ثََالثَة أَيَّام فَ ِ
وىا أَو ُذو
وجها أَو أ ُ
َخ َ
صاعدا إَِّال َوَم َع َها أ َ
َبوىا أَو ابْ َنها أَو َز َ
َ
َ

()3
()4

حدزث صخيح .
حسي االعباىي  ي اعسلسلة اعصخيخة ج ، 2ص. 511/
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محرم ِم ْن َها]

 ،واتة  :ابو طعيذ اخلذسي (سِةصاى خوداى ثةسوةسدطاسى هيَبيَت ) ووتى  :ثيَغةًبةسى

خودا  فةسًووى  :حةالَيَ ُية بؤ ئافشةتيَم باوةسِى بة خودا و سِؤرى دوايى ٓةبيَت طةفةس بلات بؤ
ًاوى طىَ سِؤر ياْ صياتش بةبىَ ًةحشةَ  ،بةهَلو واجبة ئةَ ئافشةتة باوكى هةطةيَ بيَت  ،ياْ بشاى ،
ياْ كوسِى  ،ياْ ًيَشدى  ،ياْ ًاًى  ،ياْ بشاى شريى  ،وة طصت ئةو كةطاُةى كة ُةصةسى ىلَ حةالَهَّ ،
ئةًاُة طصتياْ ثيَياْ دةوتشيَت (حمشَ) .

 .9طةسثيَضى و ئاصاسداُى ًيَشدى :
تاواُيَلى تش كة ئافشةتى ًوطوهٌَاْ تيَى كةوتووة  ،طةسثيَضى كشدْ و طويَشِايةهَى ُةكشدُى ًيَشديةتى
هة كاسى ضان دا  ،بةالََ هةكاسى خشاث دا طويَشِايةهَى ُاكشيَت  ،بة بةهَطةى ئةَ فةسًوودةية ( ،


.
واتة :ثيَغةًبةسى خودا  فةسًوويةتىٓ :يض ئافشةتيَم ُية هة دوُيا دا ئاصاسى ًيَشدةكةى بذات ،
ئيال خيَضاُى ئةَ ثياوة هة حؤسيةكاُى بةٓةشت بةَ ئافشةتة دةهَيَت ئاصاسى ئةَ ثياوة ًةدة خودا
بتلوريَت  ،واتة بة دووست خات هة سِةمحةت و بةٓةشتى خؤى  ،ئةَ ثياوة هة الى تؤ تةُٔا ًيواُيَلة و
ُضيلة هة تؤ جيا ببيَتةوةو بطات بة الى ئيٌَة .

 .11شيوةْ و خؤ كوشنت :
تاواُيَلى تش كة ئافشةتى ًوطوهٌَاْ تيَى كةوتووة  ،شيوةْ و خؤ كوشتِة  ،بةهَطة هةطةس تاواُى



شيوةْ طيَشِاْ و هة خؤداْ ئةَ فةسًوودةيةية ( ،

واتة :ثيَغةًبةسى خودا  فةسًووى  :دووس بيَت هة سِةمحةتى خوداى ثةسوةسدطاس ئةو ئافشةتةى
هةكاتى بةالَ و ُاخؤشيذا دةَ و ضاوى دادةسُِيَت وة يةخةى دةدسِيَت وة شيوةْ و وةيى و سِؤ سِؤ دةكات .
()5
()6
()7

رواه اعبخارى (.)274 /3
صخخ االعباىي  ي اعسلسلة اعصخيخة ج 1/ص.334/
صخخ االعباىي .
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وة بةهَطة هةطةس حةسِاًيةتى خؤ كوشنت ئةَ فةسًوودةيةية ،



واتة :ثيَغةًبةسى خودا  فةسًوويةتى ٓ :ةس كةطيَم خؤى هةطةس ضيايةن فشِىَ بذاتة خواسةوة
خؤى بلوريَت ئةَ كةطة دةضيَتة ُاو ئاطشى دؤصةخ و ئةَ جؤسة خؤ كوشتِةى ٓةسدةَ بؤ ًاوةيةكى دسيَز
دووباسة دةكاتةوة  ،وة ٓةس كةطيَم رةٓش خبواتةوة خؤى بلوريَت ئةَ كةطة هةُاو دؤصةخ دا رةٓشةكةى
هة دةطت دايةو ٓةسدةَ دةخيواتةوة  ،وة ٓةس كةطيَم خؤى بلوريَت بة ئاطِيَم ئةَ كةطة هةُاو دؤصةخ
دا ئاًيَشة ئاطِةكةى هةُاو دةطت داية و ٓةسدةَ هة صطى خؤى دةدات .
وة ٓةسوةٓا صؤس تاواُى تش ٓةية كة باطياْ بلةيّ بة بةهَطةوة  ،بةالََ هةبةس دسيَزبووُةوةى
بابةتةكة ُاتواُني طصتياْ باس بلةيّ بة بةهَطةوة  ،وةكو  :دةُط ُاطم كشدُى بةساًبةس بة ثياوى
ُاًةحشِةَ  ،وة دهَذاسى كشدْ و ٓاوسِيَيةتى هةطةيَ ثياواْ  ،وة طويَطشتّ هة ًؤطيقا و طؤساُى  ،وة ضوُة
الى جادو طةس و طحش باص  ،كة تاواُيَلى صؤس طةوسةية  ،وة ضوُة طةس طؤسِى ثياوضاكاْ و داواكشدْ
هيَياْ كة ئةًةط ششكى طةوسةية  ،وة بؤْ هة خؤداْ بؤ ُاو ثياوى ُاًةحشِاَ  ،وة ُيِؤن دسيَزكشدْ ،
وة طةيشكشدُى ًظةهظةالتةكاُى تةهةفضيؤْ  ،وة صؤس شتى تش كة خوداى ثةسوةسدطاس ثيَى سِاصى ُية ،
هة كؤتاييذا داواكاسَ هة خوداى ثةسوةسدطاس ياسًةتيٌاْ بذات بؤ ئةجناَ داُى طصت ووتة و
كشدةوةيةكى ضان  ،وة ياسًةتيٌاْ بذات بؤ واص ٓيَِاْ هة طصت ووتة و كشدةوةيةكى خشاث ئاًني .

تيَبيِى ( : )1جائيض ُية بؤ ٓيض كةطيَم ئةَ ُاًيولةية هة دواى خويَِذُةوةى فشِةى بذات ،ياْ بى
دسِيَِيَت  ،ياْ هة شويَِيَلى خشاث داى بِيَت  ،ضوُلة قوسئاُى ثريؤص و فةسًوودةى تياية.
وصلى اهلل على ىبييا حمند وآع وصخب وسله
/1ذواحلجة  1433هـ
 2012 -10 -17و
طؤساْ
()8

مافق علي .
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