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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 

لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو 

ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و  شتانەی كە نامۆن بە

نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و 

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان 
  .وەیەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێ
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمددد ا الددطر عطددر عبدداعر عهددحم تهرعوددر م بوددرب معطددركم عهددحم  بدد  ا دد  م راكدد  ال ددر 
لنددداعك م راكددد  الشدددار م إدددإد    ح هلدددر هح هللا محددددر ح إدددر   لدددر م إدددإد     مددددا م بدد  ا

  تا بهد:  معهحم آلر م صحابر  مجهني. عبدر مرسولر

َعَأِقْم َمْجَإَ  ِلهددِِّ ِن َحِنيفداف ِعْطدَرَة هللِا ال دِ   قورئاندا دةفةرمويَت:لةخواي طةورة 
ْبدددددِد  َ  ا ح  َد َإددددد دددددَر الن ددددداِه ح  َعطَدددددَر الن ددددداَه َعَهيْد يِِّمل َمَلِسدددددن  َ ْ  َد ََلِدددددَ  الددددددِِّ نل اْلََّددددد ِ َْهدددددِ  هللِا 

 [30]الرمم:   َدْهَهملو َ 

بة تةواوةتي رِوبكةرة ديين نةطؤرِي خوا و ليَي المةةدة  ئةةوة فيتةتةي     واتة:
خوايةةة خةخةةةللكي لةرةةةر رِا،يَيةةاو  دةةيَوااي درورةةوك اوةخاني خةةوا  ةرةة اوو      

 .ة  بةآلم اؤرييةي خةللك نااانناييين ديَ يين خواينةطؤرِن  ئةمةش ئ

لةم ئايةتةدا خواي طةورة فةرمامنان ثيَةدةخا  خةة بةةردةوام و رِاوةرةواوب      
يِِّمل لةرةةةر   ئةةايين ديَةة يين خةةوا خةةة مةبةرةة  لةةة ئةةاييين ثةة ؤاي  ا( واتةةالدددِِّ نل اْلََّد

ي ئةةايييَكي ( نةةاو بةة دووة بةةةو مانايةةة  َحِنيدد ئيسةةةمة  وةئةةايين ئيسةةةمي بةةة    
وةرط اوة لةالي خةواي طةةورةو رِااي نةبونيةةتي بةة ،ةين ئايييَةك و،ةة لةةو  وة         
بةردةوامي و مانةوة لةرةر ئةو ئايييةحةقة فيتة  و ثاخيَ  ية خة لةالي خةواي  

 .(ِعْطَرةل هللاِ طةورةوة بةخش اوة بة م ؤظ واتة  
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ةم درورةوك اوةخاني  ئةو دييدايةي خة خةواي طةةورة رةةرو    ا( وات)ِعْطرةخةواتة
لةرةر بةديهيَياوةو خؤدةويس  ئةو ئاييةي خسوؤتة ناو دلليانةةوة  بؤيةة خةواي    

ََِلَ  الدِِّ نل اْلََّيِِّمل  طةورة لة ئايةتةخةدا دةفةرمويَت:  ْبِد َ  ِ َْهِ  هللِا   .  ح  َد

 واتة ئةو ديية رِاروةي ئةطةر ،ةرخةريَك بةرِار  بي، يَت و بةردةوام بيَت لةة 
رةةةري  ئةةةوا دةي،ةيةةةنيَت بةةة بة،ةدةة  نةةةب ِاوة  بةةةآلم خةةواي طةةةورة بةةؤ         

َر الن اِه ح  َدْهَهملو َ ئاطادارخ نةوةمان دةفةرمويَت:   .َمَلِسن  َ ْ  َد

خةواتة ،ةرخةريَك لةرةر ئةو ئايييةو ئةو فيتةتة مبيَييَوةةوة ئةةوة بيَ،ومةان    
فةيتة  و ثاخيَويةةي خةؤي    بة،ةدةت ويَ،ةيةةتي وة ،ةرخةرةيَكية لةرةةر ئةةو      

 .نةميَييَت ئةوا خوا ثةنامان بدا  لةو رةرئةجنامةي خة  اوةرِيَيةتي

) لد   َتْوللدوع  دةفةةرمويَت:   ثيَغةمبةرمان  دةربارةي فيتة  و ثاخيَ  خوايي
َجَِّسانِرِ    ()البخارر متسهم( لوَلدل َعَهحم اْلِفْطرَِة عَأَبَدَوارل  دلَإوَِِّعانِِر  َْم  دلَنصِّرَانِِر  َْم ُيل

 لةدايك دةبيَةت  ثادةان دايةك و    ،ةموو خةريَك لةرةر فيتة  و ثاخيَ  :واتة
 .ر يان بة ئاط ثةررتباوخي دةيكةن بة وولةخة يان بة طاوو

خةواتة بة بةلل،ةي ئةم فةرمودةية ،ةموو م ؤظيَك خة لةة دايةك دةبيَةت لةرةةر     
ةوروبةرةخةةةي ليَةةي طةةةرِيَن و  فةةيتة  و ثةةاخيَ  لةةة دايةةك دةبيَةةت  وة ئةطةةةر د  

خاري،ةري خ اثيان نةبيَت لةرةري ئةةوا بةة مورةوللياني دةميَييَوةةوة. بؤيةة وة       
لةو فيتةتةي خةة   باو  و دةوروبةرةخةي واي ليَدةخةن دةبيي  خاري،ةري دايك و

 خواي طةورة ثيَي بةخشيوة دوربكةويَوةوة.  
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ةبيَت نيشةانةي مانةوةيةةتي   دةربارةي ئةو ريفةتانةي خة لة ،ةرم ؤظيَكةدا ،ة  
) َعْ در  ِتدَن اْلِفطْدرَِة  دةفةةرمويَت:   ة  و ثةاخيَ  خةوايي  ثيَغةمبةةر   فيطر   لةرةر

ِْ َمقَدد   اَلْ َفدداِر َمَ)ْسدد ل الْددَ َاِجِم)ار  ْل الهِّْحيَددِ  َمالسِّددَوانل َماْسِوْنَ دداول اْلَمددا َِ َمِهْعَفددا دداِر قَدد   ال  
ْل عَّددد الصددابك( َمنَدْودد ل اِ بْدد َُ  ََ ددرِ   ِْ )ار احسددونجاْ( ( . قَددا ِط َمَحْهدد ل اْلَهانَددِ  َمانِْوََّددامل اْلَمددا

 ِْ َُ مَِ يدك  انِْوََّدامل اْلَمدا بَد ل قَدا ُل اْلَهاِإدرََة ِهح   َْ  َ سلدوَ  اْلَمْشَمَشدَ  .  َاَع قدلوَديدْ َُ تلْصَهب  َمَنِسدي قَا
 َْ  .)رمار تسهم(  َدْهِِن اِحْسِوْنَجا

خ دةوة ثيَويسوة ،ةةموو مورةولليانيَك ثيَيةان ،ةرةويَت   ةونكة      "دة"  واتة:
 نيشانةي ثاخيَ  و مانةوةيانة لةرةر فيتة 

 .ريوا  خ دن -3 .رِية ،يَةلنةوة -2 .خور  خ دنةوةي مسيَلَ -1 

 .دةؤردني    ةي ثةجنةةخان    -6 .نييةؤ  خة دن   -5 .ئاو لة لو  رِادان -4 
 .تارات، تن بةئاو -9 .ديين موي دةرم،ةتا -8 .،ةللكيَشاني توخي بيبالَ -7

ئاو لةدةم  طيَ ِةرةوةي فةرمودةخة دةلليَت: "دة"يةم دانةم ب  نةماوة رِةن،ة 
 رِادان بيَت.

ميية دةلليَم: دةيةميان واديارة  خةتةنة(ية  ونكة لة فةرمودةخةي تة دا     
ٌ  ِتدْن اْلِفطْدرَِة اْ ِوَدا ل َما )دةفةةرمويَت:  ثيَغةمبةر ِحْسدِوْحَداعل َم َدَّْهِديمل اْلَْ َفداِر َمنَدْود ل ََخْد

 َِ ِبِط َمَق   ال  اِر  .(توف  عهير ( اْ ِ
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بؤية دةلليَم دةيةم نيشةانةي فةيتة  خةتةنةيةة ئةةوةتا لةةم فةرمودةيةيانةدا       
( واتةةة:   ثيَةةيد خةة دةوة نيشةةانةي فةةيتة    اْ ِوَددا ل يةخةمدانةةةيان دةفةةةرمويَت:   

 ثاخي :

 .نييؤ  خ دن -3 .تاديين موي دةرم،ة  -2  .نخةتةنةخ د -1 

 .خور  خ دنةوةي مسيَلَ -5 .،ةللكيَشاني توخي بيبالَ -4 

عدو  ( لةة خوةيَ)    "852"ت رمحدر هللاِهبْدنل َحَجدْرب( ئييةامي   ِعْطرةدةربارةي ماناي   
ْل ما ِّفدا دةفةةةةةرمويَت:   البدددارر( ُْ َعهيإددددا الفطدددرة: السددددنِّ ل الََّدُيدددِ  الِّددد  ااواَركددددا النبيدددا َّددد
 (. ال ِّرائِكل 

فةةةيتة  ئةةةةو رِيَةةة ِةوة ديَ ييةيةةة خةةةة ثيَغةمبةةةةران ،ةلليانبةةة اردوة و   واتةةة: 
 دةريعةتةخانيان لةرةري خؤخن.

(دا حتفد  الدوعمع كحسدام اوولدوع( لةة خوةيَ)    "751"ترمحدر هللاِهْبنل الََّديِّمبوة ئييامي  
ِ : عطدرة   وههد ل بلَّهدبِ  دةفةرمويَت:    مكد  َتهرعد ل هللِا م بودِر مه  دارِر عهدحم تدا الفطدرةل عطدِر

ددر  ددرل الَّهددَبب مال انيدد ل  لطإِّ ََ م لطإِّ دد  الددرم ب عددالَم  لُ ِّ ُل ِسددوارلب معطددرة  عمهيدد   مكددَ  كددطِر ا صددا
 .( البدَ  م  ل ِتنإلما ََتلد  اللارى م دلََّو  إا

ةوية فيتة  دوو وؤرة  فيتةتيَكيةان ثةيوةنةدي ،ةيةة بةة دللةةوة  ئة       واتة:
نارةة  و خؤدويسةةوين خةةواو رِيََطةة تييَ  ايةةات  لةةة ،ةةةموو دةةويَك  وة فيتةتةةي 
خةة داري خةةة ئةةةو رِةودةةوانةية لةةة فةرمودةخةةةدا ،ةةاتوون  وةةا وةةؤري يةخةةةم دلَ  
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ودةرون ثةةةا  رِادةطةةة ن  وة وةةةؤري دووةمةةةية ثاخك دنةةةةوةي الدةةةةية  وة      
 .بة،يََخ دني يةختي ،ةردوخيشيان دةبية،ؤي ف اوان خ دن و

دةلليَم:  وا  ونكة بةديَوةيةخي بةر او اؤريَك لة مورةولليانان اليانةداوة لةةو    
فيتةتة ثاخة  خوا ،يدايةتيان بدا  و يارمةتيان بدا  بؤ طةرِانةوة بؤ رةةر ديةين   
حةةة . وة دةبيييةةت  ةةؤن الرةةايي نةتةةةوةخاني تةة  دةخةنةةةوة لةةة رِؤ ،ةةةآلتي و   

تادةةةن و مسيَاليةةةان دريَ دةخةنةةةةوةو رِؤ ئاواييةةةةخان  وةخةةةو ئةةةةوان رِيشةةةيان دة
ثؤداخةخانيان دريَ دةخةنةوة تةاخو خةوار قولةةثيَيان  وة نييةؤ  دة،يَاليةةوةو بةة       

،ةةر يةخةةيان     ديَوةيةخي ديار ثشويان خ دؤتة رونيةتةخاني ثيَغةمبةرةخةيان
بةبيانووةية   بؤية ميية ،ةللسام بةة نورةيين ئةةم نامياكةيةة بةؤ ئةةوةي رِونةي        

بؤ رولليانان خة ثيَويسوة لةرةريان خؤيان ب ِاايَييةوة بة رةونيةتةخاني  بكةمةوة 
(  خة وةرم، تووة لة فةرمايش  خواي طةورةو فةةرمودةخاني  سلدَننل الِفطْدرَةفيتة   

و طوتةي اانا ليَكؤللةرةوةخان لة دةرع  داواخارم لة خواي طةةورة   ثيَغةمبةرمان
مصهحم هللا عهدحم نبيندا بؤ ب ا مورولليانةخامن. خة بيكا  بةمايةي رودي دنياو قيامة  

  مد معهحم آلر مصحبر مسهم.
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 "فطرةلة فةرمودةي " سيَ سود -1
لةة خويَبةة حةةحياةخانياندا    "( 261)تسهم "ت و "(256البخارر "ت ئييامي  

 ( دةلليَةةت: ثيَغةمبةةةر بددو كر ددرةئةةةو فةرمودةيةةةيان بةةؤ طيَ ِاوييةتةةةوة  خةةة    
هَدد َ فةةةرموي:   َْ  َ د إلَمددا  لَيدْ َُ اْإددَر َْ ْددِن يف َ َحددِدِنَا لَددَْل  َميف اْرَاددِر ََخْددر  عَدََّددا  لْسددرَِر ِ   َ ددحم اَِِي

َُ عََأَاْطتل اله َْلَ َعَ رِبْدولرل َعَِّيَ  َ َاْطَت اْلِفْطرََة  ََتا ِهن َ  َلْو َ َاْطَت اْ َْمَر َ)َوْت  لت ول َ   (.ِإْئ

ُْ يف " قَدوْ  676"تقااااانو يُ اااااا       ُْ َماْ ََمَسدددددد لددددددر: ) َ)دددددَوْت  لت ولدددددد  ( َتْهنَدددددارل : َ دددددده 
(.)إَر النومر عهحم صحي  تسهم(  .ال  رِّ

احْلَْمدل ّلِلِِ  ال ِطى َكَداَن لِْهِفطْدرَِة لَدْو َ َادْطَت اْ َْمدَر َ)دَوْت  وة لة بيَ يَكي ت دا ،اتووة:  
ََ اّلِل ل بِدَ   لت ولدَ   ةفةةرمويَت:   ( ،ةروة،ا لة بيَة يَكي تة دا ،ةاتووة خةة د      لت ول َ  َ َصدا

 (.  َعَهحم اْلِفْطرَةِ 

ئةو دةةوةي خةة دةةورِةويم ثيَكة ا  دوو واميةان بةؤ ،َييةام  يةةخيَكيان          واتة:
د ي تيَدابوو  وة دووةميان عارةقي تيَدابوو  ئيت ثيَيان طومت: حةا  لةخاميانةة  

ت ا: بةرِارةة  فيتةتةةت  بيخةةؤرةوة  ميةةية دةة ةخةم ،ةةةلل،    ئةةيت ثةةيَم طةةو    
،ةللب ارد   ونكة ئةطةر عارةقةخة  بربداية ئةوا ئوممةتةخةة  تودةي طةوم ِايي و    

 الدان دةبوون.
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لةم  ئةم فةرمودةية دةكةين بة ناوةرؤكي باسةكةمان، ضونةكة ثيَغةمبةر
 فةرمودةيةدا سيَ سودي بؤ رِونكردوينةتةوة:

 اوة خة ثيَي دةطوت يَةت فةيتة   وة   م ؤظ لةرةر دوانيَكي اؤر رِا،يَييةكةم: 
فيتةتةةية مةبةرةةت لةةةو دةةوانةيةخة مةة ؤظ رِا،يَيةة اوة لةرةةةري و ئةودةةوانةش    
ثيَكهاتةةةي بينةةييةيي مةة ؤظن لةاليةةةني دةرةخةةي و ناوةخييةةةوة  وة الدان ليَيةةان   

 نيشانةي الدان و خةموخوورِي اليةنة م ؤييةخةيةتي.

اؤربةي ثيَشةوا بةرِيََةخاني ئيسةم ئةم بؤ ونةش رِون و ئادك اية لة طوتةي 
( و ئييةامي  " 852ابن حجر"(   "702ابن عقي  الهيد"ت(و "571"ت  ابن الَّيموة  

(  وة لةةةة طوتةةةةي اؤربةةةةي فةرمودةنارةةةان و تةفسةةة خةراني  "911سددديوت "ت 
 قورئانيشة.

( دةفةةةرمويَت:  فةةيتة  دوو  رمحددر هللا"571"ت  ابددن الَّدديموةةا وةخةةو طو)ةةان    
تةتيَكيان ثةيوةندي ،ةيةة بةة دللةةوة  ئةةوية نارة  و خؤدويسةوين       وؤرة  في

خواو رِيََط تييَ  ايات  لة ،ةموو دويَك  وة فيتةتي خ داري خة ئةو رِةودةوانةية  
لة فةرمودةخةدا ،اتوون  وا وؤري يةخةم دلَ ودةرون ثةا  رِادةطة ن  وة وةؤري    

،ؤي بةةة،يََخ دني دووةمةةية ثاخك دنةةةوةي الدةةةية  وة ،ةردوخيشةةيان دةبيةةة   
 يةختي (.

لةةةةو فةرمودةيةةةةوة بؤمةةةان رِوون دةبيَوةةةةوة خةةةة رةةةةروةم ئايييةةةة  دووةم: 
ئامسانيةخان ثشويواني اليةني فيتةتةي مة ؤظ دةخةةن و طوجنةاوون لةطةلليةدا  وة      
،ةر لةو ثاخيَويةوة رةر اوةيان ط تووة  بؤية دةبيي  ئايين ث ؤاي ئيسةةمية  
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ؤ  و طوجنةاوة لةطةلليةدا  بةة بةلل،ةةي ئةةو فةرمايشةوةي       ،ةر ئايييَكي فيتييةو خة 
دَر الن داَه خواي طةورة خة دةفةرمويَت:  ا ِعْطدَرَة هللِا ال دِ  َعَط َعَأِقْم َمْجَإَ  ِلهددِِّ ِن َحِنيففد

ََِلَ  الدِِّ نل اْلََّيِِّمل  ْبِد َ  ِ َْهِ  هللِا   [.30الرمم: ] َعَهيْدَإا ح  َد

عََأَاْطتل اله دَْلَ َعَ درِبْدَورل ( دةفةرمويَت:   ة ثيَغةمبةر،ةروة،ا لة فةرمودةخةدا خ
د ةخةم ،ةلل،   و خواردمةوة  مةبةرت ثيَي تيَ بونةة بةدةيَوةيةخي درورةت و    
دور لةةةة ،ةةةةمو الدانيَكةةةي نةةةةطوجناو لةطةةةةلَ فيتةتةةةي مةةة ؤظ   ةةةونكة دةةة       

ن و خواردنةوةيةخي تةندرورةت و بةةتام و رودبةخشةةو ويَ،ةةي اؤربةةي خةوارد      
(  ابْدنل َعبِّداهخواردنةوةخان دةط يَوةوة بؤ م ؤظ  تةنانة  لة فةرمودةيةخدا خةة   

ٌَ     :)دةفةةةرمويَت دةي،يَ ِيَوةةةوة ثيَغةمبةةةر ْ    َ ْ  َ لَددْي ْ    َإددْ  ُِر  َ  ِ  ُيلْدد َ   َ َتَسددا َ    لْ َِ    ب      َ   ِ الط َهددامِ   َ     َ     َ  ِ َمال  ددرَا
ِ اله َْلِ   َ  َْ َ)ْ َ  َ     ) ( 1) .  

بةةةآلم  دةةوانيَكي تةة  ،ةةةن خةةة مةة ؤظ دةتوانيَةةت ثيَيةةان ،ةرةةويَت  سيييَ يييةم: 
( واتةة:  ََخْدرثيَنةوانة دةبيةوة لةطةلَ فيتةتيدا  لةم فةرمودةيةةدا  ةويَي اوة بةة     

عةةارة  و خواردنةةةوة بيَهةةؤش خةةةرةخان  ئةمةةةش منونةةةي خةةواردن و ت بةةوني     
نابةةةةوي و دةةةويَيكةوتين رِيَ،ةةةاي ثيَنةةةةوانةي فيتةتةةةة   ةةةونكة عةةةةارة  و       

وةديارة  بةوةدا خة  ي ي نا،يَاليَةت  ،اوديَوةخاني ثيسي و نادرور  و الدانيان ثيَ
 و لةدي م ؤظ بيَ ،يََدةخا  و راماني بة ف ِؤدةدا  و ديييشي الواادةخا .  

 
                                                           

م  "(275تعامع" ) بو م (. حسن:اللباين ال يخ قاُ "273ترمار )ابن تاجر" -1
َ ار.279ت)الرتتطر"  "( محسنر احلاعظ ابن حجر يف ختر ج ال
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 فيرتةتةكاني مرؤظ -2

  ةندين فيتة  و ثاخيَ  لة م ؤظدا بةديهيَي اوة لةوانة: 

ناخي ،ةموو م ؤظيَكي ئارايي ئةةم فيتةتانةةي تيَدايةة  خؤدويسةوين  يةان       
ن بةمانةوة  بؤ منونة ميداللي اؤر بنوخية ئةطةر لةرةةر ديةواريَكي بةةرا    حةاخ د

دايبييَيت دةر  ليَ بةربدةيت يةان نَيكةي ب يَكةي بكةيوةةوة خةوا،ةرةت بكةا        
دةخةويَوة ناوي  يان ثيَي باليَةت لةةم رةةيارةيةوة دةةةمةة خةوارةوة  دةبيييةت       

ي ثيَ خؤش نييةو حةاي يةخسةر دةرت دةخا  بةط يان  ونكة م دن و لةناو ون
 لة مانةوةية.

ئةو حةاة ،ةر لةناخي ميداللةخةدايةو ،ةين خةرةيَك فيَة ي نةةخ دووةو لةطةةلَ      
دروروبونيدا تيايدا  يَي اوة  وة ،ةروة،ا اؤروار دةبيةي   مةارةي خؤخةو ي لةة     
ويهانةةدا بةةاك دةخ يَةةت و ط ن،ةةي ثيَةةدةدريَت  ةةونكة ديةةاردةي خؤخةةو ي بةةة        

 ثةروةردةي خؤمةلل،ةخان.ت و الدانة لةي دة ميَ دريَدياردةيةخي نائاراي

ناخيدا فيتةتي ئةجنامةداني ثةررةه ،ةيةة   ةونكة لةة      ،ةروة،ا م ؤظ ،ةر لة
ثيَكهاتةي م ؤظدا ،ةنديَك خةموخورِي ،ةية لةاليةني طيانييةوة بؤيةة ثيَويسة  بةة    

يةةي بةؤ   ثةررتاويَكة تةا خةموخوِريةةخاني بةؤ تةةواو بكةا  و ئةةو بؤدةايية دةرون       
ث ِبكاتةوة  ئيت دةبيييت اؤرييةي م ؤظةخان بةندايةتي دةخةةن بةؤ ثةررةتاويَك     
،ةر ةندة واري وا ،ةية وة  لة ثيَشةوة بارك ا بة ،ؤي خاري،ةري دايك وباو  و 

 خؤمةلل،اوة ثةررتاويَكي بةتالَ دةثةررويَت.
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ي وة يةةان لةةة نةةاخي م ؤظةةدا فيتةتةةي خؤدةويسةة  نيشةةوييان و ئةةةو خاخةةة 
لةرةري  ياوة وةيان لة ،ةةرخام لةة رِةطةاةخانةدا فيتةتةي حةةا لَيبةوني اليةةني        
بةرامبةةةر ،ةيةةة  وةيةةان ،ةةةموو م ؤظيَةةك فيتةتةةي خؤداثودةةيين تيَدايةةةو حةةةا     

 .بةدةرخةوتين ئةندامة ،ةرويارةخاني ناخا  لة ثيَة  اوي خةراني ت 

ةخةن  ناويان دةبةن بؤية ميَ وناران خة باري خؤمةلل،ة رةرةتاييةخامنان بؤد
بة خؤمةلل،ة بيَ ثؤداخةخان   ةونكة نةثؤدةيين ثؤدةا  يةخيَكةة لةة نيشةانةخاني       
خةم عةقالي  ئةطةر تةمادا بكةين ميدالَ لةطةلَ طةورةبونيدا خةم خةةم ،ةرةت بةة    
 دةرمةااري دةخا  لةخاتي دةرخةون  ئةندامةخانيدا لة ثيَة  اوي خةراني ت .

ي م ؤظدا حةاي خاوةنداريَ  ،ةية  واتة حةةادةخا   وة ،ةرو،ا لة ناو فيتةت
خة ببَيوة خاوةني دةوةخاني دةوروبةةري  بؤيةة مة ؤظ ،ةةر لةرةةرةتاي  يانيةةوة        
ثةيوةروة بةو دوانةوة خة خؤي بةخاوةنيان دةاانيَت  وة دةرت ليَدان و بةةخار  

ييةةت ،يَيانيةةان لةاليةةةن خةرةةاني تةة ةوة بةةة رةةوةم و نةةارِةوا دةاانيَةةت  ئةةيت دةبي
ميداللي بنوخية اور ط ن،ي دةدا  بة ياريةخاني يان ثيَآلوةخةاني يةان واوبةةرطي    
يان نويَن و ... ،ود  وة اؤر بةئارانية رِيَ،ةة بةةخؤي دةدا  خةة دةرةت ب، يَةت      

 بةرةر خةلوثةلي خةراني ت داو بة ،ي خؤييان بَانيَت .   

سةوخةو  لةطةةلَ   ،ةروة،ا م ؤظ بة ديَوةيةخي فةيتي حةةا بةتيَكةةآلوي و ،ةلل   
نةقلَ  ي)َأرساو ( طوتةيةخيت( 808)ِإْبن  َخْلاو "ت  خةراني ت  دةخا   وا وةخو 

ُو ْ اا ِ  خةة دووة خةةة دةلليَةةت: ِّ ( واتةةة: مةة ؤظ ،ةةةر بةةة دةةيَوةيةخي   ) يإِلْنساان"  َدااَوال 
 ر ود  دارروانيية و حةا بةتيَكةآلوي دةخا . 
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و دةةوانيَكي اؤر ،ةيةةة خةةة ئةةيت بةةةم دةةيَوةية دةبيةةي  مةة ؤظ فيتةتةةي ثاخةةة 
دا ئةةةو فيتةتانةةةش ايةةات   طةدةةةخ دني  ي يةة  لةناخيةةدا  ةةيَي اوة  بؤيةةة لةطةةةلَ  

طةدةةةدةخةن  وة رِارةةوة خةةة بةةة،ؤي ،ةللسةةوخةوتي لةطةةةلَ خةرةةاني تةة دا ايةةات   
ثةرةدةرةةيَييَت  بةةةآلم لةةة رِارةةويدا ئةةةو فيتةتةةة ،ةةةر لةطةةةلَ درورةةت خةة دن و   

 ي اوةو ثيَي بةخش اوة.بةديهيَيانيةوة لة ناخيدا  يَ

خةواتةةة ئةطةةةر ،ةةين دةةويَك لةرةةةرةتاي طةدةةةخ دنةيةوة خاري،ةةةري نةةةبيَت   
لةرةري لة ،ةةردوو رِووةخةةوة نةةباش و نةةخ اة  دةبيةي  ئةةو م ؤظةة ،ةةر بةة          
ديَوةيةخي خوارِرك  دة ةَيوةوة رةةر بينةيية رِارةوةخاني خةؤي ،ةةروة   ةؤن        

دةبيَةت بةة    لةة تؤوةخةيةةوة تةاخو طةةورة    نةماميَك لة دةدويَكدا ،ةر لةة ت وخةاني   
رِيَكةةةةوثيَكي طةدةةةةة دةخةةةةا   بةةةةةبيَ ط ن،ةةةةي ثيَةةةةدان و دةرةةةةكاري خ دنةةةةي  

) لدد   فةرمويةةةتي:  دةورةبةرةخةدةةي  دةربةةارةي ئةةةم رِارةةويانة ثيَغةمبةةةرمان 
 .البخارر م تسهم( َتْوللوع   لوَلدل َعَهحم اْلِفْطرَِة(

طةةورة بك يَةت   دايك بوو بةتةنها لةر خة اانايانية طوتويانة: ئةطةر ميدالليَك ،ة
خاتيَةك   ،ةردويَييَكي ت دا  بةبيَ ئةوةي طفووطؤي لةطةلَ بك يَت لة  وريَكدا يان لة

 .أهلل دةلليَتاماني ثيَي دةث يَت  دةبيَت و ديَوةامان يةخةم ودة خةطةورة خة
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 هةلَويَسيت ئايين ئيسالم بةرامبةر  فيرتةتي مرؤظ -3
دوة بةلل،ة نةويسوةخانة لةالي ،ةةموو مورةولليانيَكي ثيةاوو     خةواتة  ونكة لة

 ن  خة درورت خةري ئةو فيتةتة ،ةمان ااتة خة قورئاني بؤ دابةاانةدوون ئةايين   
ية  ئةةوة بةدةيَوةيةخي رِون و    هللائيسةمي بؤ ،ةللب اردون  خة ئةوية ااتي ثاخي 

خةةوة ب،ةوجنيَن و تةةواو    دةبيَت ئةةو ئايييةةو ئةةو فيتةتةة بةية    اانن خةئادك ا دة
خةري يةختبن   ونكة ،ةرطيَ ناطوجنيَت لةو ئاي  و دةريعةتةيدا بةديَك ،ةبيَت 
خة ثيَنةوانةي فيتةتي م ؤظبيَت  لةبةةر ئةةوةي خةواي طةةورة اؤر بةحيكيةتةةو      
داناية خؤي دةاانيَت خةة م ؤظةي  ةؤن بةةديهَيياوة  بؤيةة ديةن و يارةايةخيان بةؤ         

 بيَت لةطةلَ فيتة  و ثيَكهاتةي دروروك اوةخاني.دادةنيَت خة طوجناو

بؤية ،ةر فةرمانيَكي دةرعي وا ،اتة ثيَة  او  خة د وارة لةطةلَ فيتةتي 
 م ؤظدا  ئةوة لة دوو حاللة  بةدةرنيية. 

دةرعيية  بةآلم ،ين د واريةخي نيية لة طةلَ خاريَكي يان لةرِارويدا ئةو خارة 
 للة تيَ،ةيشوويت ليَي.فيتةتي م ؤظدا  تةنها بة ،ة

يان ئةو خارة بةرِار  ثيَنةوانةي فيتةتي م ؤظة  بةآلم خارةخة لة دةرعدا 
 نييةو خةللك بة نةاان  داويانةتة ثالَ ئايين ث ؤاي ئيسةم.

 بة خورتي ئةمانة ،ةللويَس  ئيسةمة بةرامبةر فيتةتي م ؤظ :

ي لةةيَ ناخةةا   بةةؤ منونةةة ئةةايين ئيسةةةم طوجنةةاوة لةطةةةلَ فيتةتةةداو نكةةؤلل -ا
خؤدويسوين  يان  خة وةخو بارك ا لة م ؤظدا ،ةية  لةة قورئةاني ثة ؤادا بارةي     
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خةة اوة  لةةةو فةرمايشةةوةي خةةواي طةةةورةدا خةةة بارةةي وولةخةةةخامنان بةةؤ دةخةةا   
 .[96البَّرة: ] َمَلَوِجَد  لْم َ ْحَرَم الن اِه َعَهحم َحَياة  دةفةرمويَت: 

ر رةورن لةرةةر مانةةوةو  يانيةان اؤر خةؤش دةويَةت (        دةيانبيييةت اؤ  واتة:
َرمَ   ( واتة اؤر خؤدةويسةت  ئةمةةش ئةةوة دةطةيةةنيَت خةة وولةخةةخان اؤر       َ ْحد

دنيةةا خؤدةورةةيه بةةةآلم و،ةلةةةوان بةةة دةةيَوةي ئةةةوان نةة  خؤدةويسةةويةخي    
ريورداريان ،ةية بؤ دنيا, خةواتة خؤدةويس  دنياو حةاخ دن بةمانةةوة قورئةان   

 ثياداناوة خة لة م ؤظدا بوني ،ةية.داني 

،ةروة،ا ،ةبوني خؤدةويس  رامان و ،اورةرط ي و ،ةبوني ميدالَ  خواي 
ِْ طةورة رِوني خ دؤتةوة خة لة م ؤظدا ،ةية:  ا َن النَِِّسد َإَواِت ِتد  ل َِّن ِلهن اِه حلدب  ال  د

َكِب  َن الددط  دَرِة ِتدد ََّْنطَد َبنِددنَي َماْلََّنَدداِتِ  اْلمل دْر ِ َماْل َهدداِم َماحْلَد و َتِ  َماَلنْد َسدد ِ  َماْ َْيددِ  اْلمل  َماْلِفش دد
 .[14آُ عمرا : ]

ئةم ئايةتة تةنها بارك دني رِاروييةخة  خةواتة نة ثيا،ةللداني ئةو ريفةتانةية 
وة نةرةراةنشت خ دنيشيَ   تةنها ئاما ةخ دنةبةوةي خة فيتةتيَكةو لةة نةاخي   

كة خة ئاويَوةي ثيَكهاتةي بووة, وة دوات  باري ئةةوة  م ؤظدا بوني ،ةية  وة حةايَ
دةخ يَت خةة لةة ك خاتيَكةدا خةوااراوةو لةةك خاتيَكةدا نةةخوااراوة  طة ن  ئةوةيةة          

 ئةوانةي بارك ان لة ئايةتةخةدا خؤمةللة فيتةتيَكن خة لةناخي م ؤظدا ،ةن.

دان اوة  خةواتة ئةو حةاانة خة وةخو فيتةتيَك لة م ؤظدا ،ةن ريوريشيان بؤ 
بؤ منونة خاتيَك خواي طةورة باري ثاراروين داميَن دةخا   نافةرمويَت بة ،ةموو 

ُْ  ديَوةية  دةبيَت ب اريََريَت  بةللكو دةفةرمويَت: ا َتَهَسد ْم َ ْم َتد ِهح َعَهدحم َ ْ َماِجِإد
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طةةورة تةةنها وة       وة لةم حاللةتةدا خواي[30]اوهارج: َ ُْيَا للْم َعِإ  لْم َ)ْ ل َتهلوِتنيَ 
بارك دن ئاما ةي ثيَداوة نة  بة ديَوةي درورت و نادرورت بووني  بةآلم دواتة   
بة طويَ ةي نية  و مةبةرت و رِيَ،او ئادابةخاني حوخم دةدريَت لةرةةر مةرةةلةي   
،اورةةةرط ي   وة لةةة اليةةةني ،اورةةةرط يدا رِةن،ةةة ،ةنةةديَك خةةةك لةةة رِوي        

بة تايبةتي ئةوخةرةانةي خةة نةةفة بةةراو بةدةةرم      الدةييةوة قيَي ليَبكةنةوة  
ودكؤن  وةخو ثيَغةمبةران رةالمي خوايان لةرةر بيَت  بةآلم لة ديةين خةوادا اؤر   
وةةةخ  لةرةةةر خةة اوةو ،ةةاني خةةةللكي داوة بةةؤ وةآلمدانةةةوةو  ةةون بةةةدةم         
فيتةتيانةوة لة ريوري رِةاامةندي خواي طةورةدا  ئةوةتا ثيَغةمبةرانية خةواي  

ة ب ِيةةاري ،اورةةةرط ي و خاوةنةةداري ميةةداللي ثيَربِيةةون  وة  دةفةةةرمويَت: طةةةور
 َلرِِّ   ف ا َم ْبِهَ  َمَجَهْهَنا ََللْم َ ْ َماجف  .[38الرعد: ]َمَلََّْد َ ْرَسْهَنا رلسلالف ِتْن قَد

اؤرمةةان نةةاردووة لةةة ثةةيَة تةةؤدا  وة  ن و    انيَكيبةرِارةة  ثيَغةمبةةةر  :واتةةة
 . بةخشيون نةوةمشان ثيَ

ي تلصددَهب (ي خيََانةةي  َجْحدد  ي خنةةيمَحْنَدد  ميَ ونورةةان طيَ ِاويانةتةةةوة لةةة   
( دا ،ةاتووة  طةوت اوة   سلدَنن ِهبْدنل تاجد (ةوة  ئةم بةرةر ،اتة لة خويَ)  علَم  خورِي

(دا دة،يد ببةون  وةا خاتيَةك خةة ثيَيةان       لحلددْ خة ب ايةخي و ميَ دةخةي لة وةن،ي  
(, ثادةان ثيَيةان   ِهيِّ ّلِلِِِّ َمِهيِّ هِلَْيدِر رَاِجهلدو َ و راوة  طةوتي   رِاطةياند طوتيان ب اخةة  خة  
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  طةةو  ميَ دةخةدةةت خةةو راوة  طةةوتي : واي ،ةةاوار لةوخةمةةة  ئةةيت ثيَغةمبةةةر  
َر ِة َل لْهب   تا ِكَ  ِلَ  ْ  »فةرموي: 

ُمِج ِتْن او  ..(1) «ِه ِّ لِه

ةو ميَ دةخةيةةتي  ئة  لة ناخي ئاف ةتدا بةديَك ،ةية  خةة خؤدةويسة     :واتة 
  خؤدةويسويةي بؤ خةري ت  نيية

،ةبوني ئةو ثةيوةندية ثوةوة لة نيَواني ،اورةرةخاندا ئاما ةي بةؤ خة اوة لةة    
ْن فةرمايشةة  خةةواي طةةةورةدا خةةة دةفةةةرمويَت :       ْم ِتدد دد دِر َ ْ  َاهَددَ  َلسل ْن آَ  ِد َمِتدد

نلوا ِهَليْدَإا َمَجَهَ  بدَ  ا ِلَوْسسل ْم َ ْ َماجف ْم َتَوع ةف َمَرمْحَ ف  َنْدفلِسسل  .[21الرمم: ] يْدَنسل

ئةوةيةة خةة ،ةةر لةة نةفسةي خؤتةان ،اورةةري بةؤ          هللاواتة:   لة نيشانةخاني 
فةرا،ةةةم ،يَيةةاون  تةةا ببيةرةةوخيايي بؤتةةان و خؤدةويسةة  و رةةؤاو ميه ةبةةاني   

سل خسوؤتة نيَوانوانةوة(  ،ةروة،ا دةفةرمويَت:  ا ِلَيْسد ا َ ْمَجَإد َإد اَمَجَهَ  ِتنْد َإد  َن ِهَليْد
 .  [189]العراف: 

وة لة بارةي مةرةةلةي خؤداثؤدة  و خؤثارارةويدان خةواي طةةورة مييةة         
دةخا  بةرةر بةندةخانيةدا بةةوةي خةة ثؤدةاخي وةواني بةؤ فةرا،ةةم ،َييةاون وة         

ددد  دةفةةةةرمويَت: ْم َمرِ  ف َْاِ سل ْو ا  دلدددَوارِر َسددد ددد ْم ِلَباسف نَدددا َعهَدددْيسل َُْل ددِآ آَعَم قَدددْد  َنْد بَددداهل َ  بَد ا َمِل
ََِلَ  َاْ     [.26العراف: ] الود ََّْوى 

                                                           

،ديزي" )س ن يبن دنجه( ) يحلويث يف إس نده ع و هللا بن عمر يُعمر ،  ه  ضعيف(  -2
 .ت(354يالعتويو،  يُتنريخ يُصغري ُل خنر ،   يجملر حني ُا)يبن ح ن"ت 
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ئةي نةوةي ئةادةم  ئيَيةة ثؤدةاخيان دابةاانةدون تةا دةةرم،ةتاني ثةَي         :واتة
 .داخي تةقوا خيَ ت و بادتة بؤتانداثؤدن و خؤتاني ثيَ ب ِاايَييةوة  بةآلم ثؤ

ةخةةين خةة   ئةطةر تةمادا بكةين واتةي ئةو رِارويانة لةم ئايةتةدا بةةدي د  وة
َياخواي طةورة دةفةرمويَت:  نْد ُل َماْلبَدنلوَ   ِ َن ل احْلََياِة الد   [.46السإ : ] اْلَما

 .و ميدالَ لة وواني و خؤدي  يانن رةروة  و رامان  :واتة

،ةروة،ا ئةةحكام و بيةةماخاني بةاوةِر لةةم دييةةدا بةتةةواوةتي طوجنةاوو         -ب
بؤية ناون اوة ئايين فيتة   خةواتةة ئةةو    ،ةما،ةن،ن لةطةلَ فيتةتي م ؤظةخاندا 

يةخخواثةرر  يةي خةرةروةم ثيَغةمبةران رةالمي خوايان ليَبيَت ،يَياويانة  وة 
ئةو ثةرروشانةي خة فةرمانيان ثيَك دووة  ،ةةموي ،ةما،ةةن،ن لةطةةلَ فيتةتةي     
رِوخ دنةةةخوا و ئةةةو ماكة ةةيية خةةة لةةةناخي رةةةروةم درورةةوك اوةخاندا ،ةيةةة      

 ،ا لة بارةي يارا دةرعيةخانيشةوة بة،ةمان ديَوةية.،ةروة

بؤ منونة لةة ئيسةةمدا ،اورةةرط ي ثةرةةند خة اوة  ئةمةةش وةآلمدانةةوةي        
فيتةتيَكةةي نةةاخي م ؤظةةة  خةةة ئةةةوية ث ِخ دنةةةوةي اليةةةني مةةةيل خ دنةةي دوو    
رِةطةاةخةية بؤ يةخت  نة  تةنها تيَ خ دني اليةنيَك بيَةت وة  ئةارةاوي ويسةي و    

 يني ت .    ،

 ونكة خواي طةورة بؤي رِونك دوييةتةوة خة لة بيةرِةتدا ئاف ة  لة ثياوةوة 
ا درورةةت بةةووة: ا َ ْمَجَإدد َإدد َدة  مَاهَددَ  ِتنْد ٌ  َماِحدد ْفدد ْن نَد ْم ِتدد دد ئةةيَ [. 1النسدداْ: ] َاَهََّسل

،اوديَوةخان حةا بةثيَك طةيشويةوةدةخةن و ،ةميشة لقةةخان بةؤالي بيةوانةةخان    
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وة ئةطةر ئةم رِيَ،ة دةرعية نةبواية ئةوا نا ار ثةنا دةب ا بؤ رِيَ،ةي  دةطةرِيَيةوة 
 .حةرام و نابةويَ

،ةروة،ا دةربارةي خؤدويسوين مالَ ورامان  ئايين ئيسةم رِيَ،ةةي داوة بةة   
خةرابةتي حةالللَ  ئةمةش وةآلم دانةوةي ئةو فيتةتةي ناخي م ؤظة خة ،ةميشة 

 ةوةي راماني تياداية.ئارةاوي خاوةنداريَ  و خؤخ دن

لةبةر ئةوة ئةايين ئيسةةم ،ةاتووة بةؤ ِريَكخسةه و  ةؤنيةتي بةدةمةةوة         -ج
،اتين فيتةتةخان  وة رِيَ،ارِارت و دروروةخاني نيشان دةدا   بؤ وةآلمدانةوةي 
ثيَويسويةخاني و تيَ خ دني حةاةخاني  بؤ ئةوةي لة رةيوري خةؤي دةرنة ةيَت و    

  و دةورو بةرةخةةي  خةواي طةةورة دةفةةرمويَت :     ببيَوة مايةةي ايةان بةؤ خةؤي    
ْيَك َمَحر َم الرِِّبَ   .[275البَّرة: ]  َمَ َح   هللال اْلبَد

 .خوا خ ِين و ف ؤدوين بؤ حةآللَ خ دون و روي حةرام خ دووة ليَوان: واتة 

لة رِار  دا دوو ِريَ،ا ،ةيةة بةؤ تيَ خة دن و طةيشةو  بةة حةةاي خؤخ دنةةوي        
،ةي درورت و حةآللَ  خة م ؤظ دةتوانيَت لة رِيَ،ةاي خة ِين و ف ؤدةه و    رامان: رِيَ

رةروةم خةرابةتةخاني ت ةوة بةدةر  بهيَييَةت  ئةمةةش دةرطايةةخي خ اوةيةة     
بةرِوي طشت مورةولليانيَكدا. وة ِريَ،ةةي نادرورةت و حةةرام  ئةمةةش ب يويةة لةة        

 روخواردن خة ثيستين ديَوااي بةدةرت ،يَياني ثارةية.
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دةربةةارةي طةجنةةةخامنان دواوةو ئامؤ طةةاري خةة دوون  وة ثيَغةمبةةةرمان  
ََْة عَدْهيَدوَددَُم ْج بةو فةرمودةيةي خة دةفةرمويَت:  َِ َتِن اْسَوطَاَع ِتْنسلمل اْلبَدا ) َ  َتْهَ َر ال  َبا

ْ  ( عَِإن رل  ََ)ض  لِْهَبَصِر َمَ ْحَصنل لِْهَفرِْج َمَتْن َلَْ َ ْسَوِطْك عَدَهَهْيرِ   .ِبلص ْوِم عَِإن رل َلرل ِمَجا

ئةي خؤمةللي طةجنان  ،ةرخاموان توانةاي وةرةوةيي و مةاللي ،ةةبوو بةؤ       :واتة
خيََان ثيَكةوةنان  ئةوة با خيََان ثيَكةوة بييَةت   ةونكة بادةتين ثةاريََةرة بةؤ      

ا بةة  ئةوا ب ت  اوو بؤ دامةن  وة ،ةر خةك تواناي ماللي نةبوو خيََان ثيَكةوة بييَ
البخارر م رِؤ و بيَت   ونكة ئةو رِؤ ووة دةبيَوةمايةي خةم خ دنةوةي ئارةاووي ( 

 (.تسهم

بؤية اؤربةي اانايةان طوتويانةة ،اورةةرط ي لةرةةر ئةةو خةرةةي ثيَويسة         
ثَييةتي وتوانادي ،ةيةة واوبةة  بةة بةلل،ةةي ئةةم فةرمودةيةة بةة تايبةةتي خةاتي          

  لةةةم خاتةمانةةدا خةةة ئةةارةاو بَويَيةةةرةخان ت رةةان لةةة خةوتيةةة نةةاو تاوانةةةوة  وة
بةديَوةيةخي بةربآلو رِوبةرِوي طةجنامنان بونةتةوة تةنانة  لة ناومالَ و لةة  وري  

 تايبةتي خؤدياندا بةدوايانةوةية.  

لةبةرامبةري ،اورةرط يدا اييا ،ةية  خة ئايين ث ؤاي ئيسةم بةة تاوانةة    وة
بةم ديَوةية خواي طةورة ،ين دةرطايةخي ،ةرةطةورةخان ناواةدي خ دووة  ئيت 

حةرامك اوةخان داناخا  لة بةندةخاني ئياة دةرطاية  لةدةرطاي حةآلللةخانيان بةؤ  
دةخاتةرةرثشت  خة اؤر لة رِيَ،ةة  ةةوتةخة بادةتو ئارةان ت ةو رةةرةجناميَكي      
باديشي ،ةية  وا ،ةرخاتيَك بةندةخان ثشت بكةةن لةة رِيَ،ةة ثةا  و ثةرةةندخة       

 ت بةويَ فيتةتي ثاخي خؤيان بةرةو،ةللديَ و الرِيَبون دةبةن.دةر
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( طيَ ِاويةتيةةةوة دةربةةارةي رِوداوي    بددو كر ددرةوة لةةةو فةرمودةيةةةدا خةةة   
ُثل   َ َدحم )دةفةةرمويَت :   خة بة دورو دريَ ي بارةي دةخةا  و    دةورِةوي ثيَغةمبةر

ِشديج  ب َمحَلْدم  آَادرل ينْ  َاِبيد   ب َعَجَههلدوا َلْ لهلدوَ  اْ َِبيدَ  َعَهحم قَدْوم  َبنْيَ  َْ ِد ِإْم حلَْم  يف ِقْدر  نَ 
َُ : الر جلد ل ِتدْن  لت وِدَ   َدَّلدومل ِتدْن  ِْ ؟ قَدا َُ : َ  ِجْ ِ  ل ب َتْن َكؤلَح َم ََدعلوَ  الن ِشيَج الط يَِّب . قَا

ُ   لْصدِبَ  ب َماْلَمدْر َةل  َدَّلدومل ِتدْن ِعْندِد ِعْنِد اْترَ َ ِِر َحداَلحف ب عَديَدْأِ  اْلَمدْر ََة اْ َبِ  ُل َتَهَإدا َحد ي َدَ  ب عَدَيِبيد
ُ   لْصِب َ  ُل ِعْنَدرل َح  .(1) ...(َ ْمِجَإا َحاَلحف تَيِّبفا ب عَدَوْأِ  الر جلَ  اْ َِبيَ  عَدَوِبي

( لةةة تةفسةة ةخةيدا طيَ ِاويةتيةةةوة  وة "310ابددن َجر ددر"تئةةةم فةةةر مودةيةةة  
ُار"ت(وة  "327ابدددددن    حدددددا "ت،ا  ،ةةةةةةروة ( و و،ةةةةةة لةةةةةةمانية  " 292البددددد

ة و نامؤييةخي تيَداية  بةةآلم ئةةوة   ة(َ)ْرِ بطيَ ِاويانةتةوة  ،ةر ةندة فةرمودةخة  
ثشو، ي واتة خةي دةخا  خة لة دةرعدا رَاي ايياخاري ،اورةردار توند ت ة لة 

 . رَاي ايياخاري اطوردي

 

 سوننةتةكاني فيرتةت -4

َعْ در  ِتدَن فةرمويةةتي:    ( بؤي طيَ ِاوييةتةوة خة ثيَغةمبةرر د  هللا عنإدائيشة عا
ِْ َمقَدددد   اَلْ َفدددداِر َمَ)ْسدددد ل  ددددَوانل َماْسِوْنَ دددداول اْلَمددددا ْل الهِّْحيَددددِ  َمالسِّ َِ َمِهْعَفددددا دددداِر اْلِفطْددددرَِة قَدددد   ال  

ْل اْلَ َاِجِم)عَّد الصابك(َمنَدْو ل اِ ْبِط َمَحْه ل اْلَهانَد َُ  ََ درِ   ِْ )احسدونجاْ( (. قَدا ِ  َمانِْوََّدامل اْلَمدا

                                                           

 .ن" بن فهورسنُة نويء يُفورة ُوى يُرجل  يملرأة ُلشيخ سلم-3
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 ِْ َُ مَِ يددك  انِْوََّددامل اْلَمددا بَدد ل قَددا ُل اْلَهاِإددرََة ِهح   َْ  َ سلددوَ  اْلَمْشَمَشددَ .  َاَع قدلوَديدْ َُ تلْصددَهب  َمَنِسددي قَددا
 َْ  . )تسهم(  َدْهِِن اِحْسِوْنَجا

ة لةةناخي بةندةخانيةدا بةةدي    فيتة  واتة ئةو رِةودوانةي خة خواي طةور 
،يَيةةاوةو رِاي ،يَيةةاون لةرةةةري  وةخةةو حةةةاخ دن لةةة  ةةاخةو ئةجنامةةداني  وة      
دوورخةتيةوة لة خ اثة و وةالناني  خةوا بةدةيَوةية  بةةدي ،يَيةاون خةة ،ةميشةة      
ئامادةبن بؤ وةرط تين د  باش و دللسؤايان تيَدابيَت بؤ خواي طةةورةو خؤنَيةك   

يَي ثةررةةويةخانةوة  وة خةةواي طةةةورة يارةةاخاني فيتةتةةي  خ دنةةةوة ليَةةي و لةةةرِ
 خ دووة بةدوو وؤر.

: وؤرة فيتةتيَك خة دلَ ودةرون ثا  دةخاتةوة ئةوية ثيَكهةاتووة لةة   يةكةم
باوةرِ بةخواو بةدةخاني ت ي وة  ت ك و خؤدويسةوين خةواو طةرِانةةوة بةؤ الي      

َ  ِلهدددِِّ خةةواي طةةةورة دةفةةةرمويَت:  ا ِعطْددَرَة هللِا ال ددِ  َعطَددَر الن دداَه عَددَأِقْم َمْجَإدد  ِن َحِنيففدد
وَ  ) ددد يِِّمل َمَلِسدددن  َ ْ  َددددَر الن ددداِه ح  َدْهَهمل ددَ  الددددِِّ نل اْلََّددد ََلِد ْبدددِد َ  ِ َْهدددِ  هللِا  ا ح  َد َإددد ( 30َعَهيْد

ْيِر َما د َّلورل َم َِقيملوا الص الَة َمح  .الرمم[] (31َ سلونلوا ِتَن اْلملْ رِِ نَي) تلِنيِبنَي ِهَل

واتةي فيتة  لةم ئايةتةدا ب يوية لة ثاللفوة خ دني نةةفة و ثةا  خ دنةةوةو     
طةدة خ دني دلَ  بة ديَوةية  خة ،ةموو دوة بيَ رودةخاني لةيَ دوربكةويَوةةوةو   

 صددُو ب ِاايَي يَوةةةوة بةةة رِةودةةوةووانةخان  ئةمانةةةش ،ةةةموي دةطةرِيَيةةةوة بةةؤ    
 خاني باوةرِو خ دةوةخاني دلَ.( بيةماا ُيا  م عماُ الَّهَو

: ب يويةةة لةةة ثةةا  رِاطةة تين دةرةوي مةة ؤظ و دوورخسةةويةوةي ثةةية و    دووةم
" فةرمانةيةةة خةةة لةةة فةرمودةخةةةدا ،ةةاتوون  خةةة  دةثةةؤخالي ليَةةي  ئةةةوية ئةةةو "
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،ةمويان لةة  ةاخةخاني ئةايين ئيسةةمن   ةونكة ،ةةمويان مايةةي ثاخك دنةةوةي         
 .وواني دةبةخشن بة الدةي م ؤظو ئةندامةخاني لةدن و تةندورر 

بةدةيَوةية  خةة رةيوري ليَةو      خور  خ دنةوة يان ،ةلل ا يين مسيَلَبؤ منونة 
دةربكةويَت  ثاخوتةةميَي دةبةخشةيَت بةة خاوةنةخةةي وة دوري دةخاتةةوة لةةو       
ثيسيانةي خة لة لو  ديَيةدةرة  وة ئةطةر مسيَلَ دريَ  بك يَوةوة تا ديَوة خوار ليَو 

خاتي خةةواردن و خواردنةةةوةدا دةخةويَوةةة نةةاو ئةةةو خةةواردن  لةةةدةم  يةةان بةةؤ نةةاو
وخواردنةوةيةةة  ،ةةةروة،ا طةةؤرِين و نادةة ين خ دنةةي دةةيَوةي ثيةةاوة  ،ةر ةةةندة   
خةةةللكانيَك ،ةةةبن خةةة ثَييةةان وةةوان بيَةةت و طةةوَي نةةةدةن بةةةو فةرمودةيةةةي          

 .(1) ٌَ ِتنِّا(َتْن َلَْ َلْالْط ِتْن إارِبِِر عَدَهيْ خة دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةرمان

  .تي نةخاتةوة ئةوة لة ئيَية نيية،ةرخةريَك لة مسيَالي نةط يَت و خور واتة:

   ونكة خةواي طةةورة رِيشةي    بة نيسةبة  رِيشةوةئةمةش بة ثيَنةوانةوةية 
خةة دووة بةةة مايةةةي رِيَةةَ و وةةواني بةةؤ ثيةةاوان  ئةمةةةش وةةوان دةردةخةةةويَت لةةة   

دةخةن و دةيوادن  خة  ةؤن   ثيَغةمبةردةمو اوي ئةو خةرانةدا خة رةرثيَني 
رِوخساريان دةديَويَت و ووانيةخةيان ناميَييَت  بةتايبةتي خةة دة ةية تةمةنةةوة    
دةمو اويان وة  دةمو اوي ئةو ث ة نانةي ليَ ديَةت خةة بةة،ؤي ث يةةوة ،ةين      
وةةواني يةةة  نةةةماوة لةةة رِوخسةةاريدا بةةا رةةةردةمي طةجنيشةةي وةةوانتين ئةةاف ة  

ش دةةويَكي بييةة اوو ،ةرةةت ثيَكةة اوة بةةةآلم بةداخةةةوة الرةةايي      بوبيَةةت  ئةمةةة 

                                                           

 "(  مهسناعر جيد.303)النسائ "تم"(  279"( م)الرتتطر"ت241)رمار  محد"ت-4
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خ دنةةةوةي خويَ انةةة دةةوة ووانةةةخان نادةة ين دةخةةا  و دةةوة نادةة ييةخان وةةوان  
دةخا  لةالي خاوةنةخةي  خةواتةة  ةةند ،ؤخاريَةك دةبيةة ،ةؤي حةةراميَ  ِريةة        

 تاد  :

خ دووة  طؤرِيين دروروك اوي خواية   واتة خوا بةرِيشةوة ثياوي درورت -1
 خة ي ئةو دةيواديَت و خؤي دةخا  بةبيَ رِية(. 

 .  ونكة ،ةميشة ريشي ،ةبووة(. رةرثيَني رونيةتي ثيَغةمبةرمانة -2

خةةؤ  ةةواندنة بةةة ئاف ةتةةان  خةةة ،ةرخةرةةيَك وابكةةا  بةةةر لةعةةةن  خةةوا   -3
 دةخةويَت.

  خةةؤ  ةةواندنة بةةة خةةاف و مودةة يك و ئاط ثةررةةوةخان  خةةة ثيَغةمبةةةر   -4
 .(1 (َتْن َ َ بَِّر بََِّْوم  عَدْإَو ِتندْإلمْ  : رمويَتدةفة

ةوة بةيةةخيَك لةةوان حسةاب    ،ةرخةريك خؤي بنوييَن بة،ةةر قةةوميَك ئة    :واتة
 .دةخ يَت

دةيَواندني وةواني خوداييةةو نادة ين خ دنةي رِوخسةارةو نةةماني وةواني          -5
 ثياوة.

                                                           
 هللا رمحه تيمية يبن يُع نس أب  يإلسالم شيخ  قنو .ح ن" يبن  صححه دي  أب  أمحو يإلدنم ر يه 1

 ،( 8/49) يُغليل إر يء: ي ريج .  صحيح:  - هللا رمحه - يألُ نا  قنو .جيو إس نده تعنىل
 .(2384 ) رقم  حويث
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تادةيين مةووي     وة ،ةللكيَشاني توخي بيبةالَ و  وة نييؤ  خ دن يان ق تاندني
دةرم،ة خة ب يوية لةو مووةي بةدةوري عةورةتةوةية  وةدةؤردني  ة ك ولؤ ةي    
ثةجنةخان  ئةمانة دةبية،ؤي ثاراروين لةدي م ؤظ  ونكة اؤربةي  الك و ثيسةي  
لةو دويَيانةدا خؤدةبيةوة  بؤية بةالب دنيان وة  اان اوة م ؤظ لةدي رو  دةبيَت 

 و  اال  دةبيَوةوة.

 وةردان(  ئةم دوانة لة خةاتي دةرةت نويَة و     لة دةم ولو  رِادانئاو ،ةروة،ا 
 ردنيشدا وةخ  لة رةةرخ اوة   ةونكة دةبيةة ،ةؤي ثاخك دنةةوةي دةم و     ؤدخؤ

 لو   وا لةبةر ئةوةي ثيسي و تةةثوتؤايَكي اؤر لةة نةاولوتي م ؤظةدا خؤدةبيةةوة     
 .ثيَويسوة خة،ةميشة ثاخي بكاتةوة

وةي دةم و رِةاامةنةةدي خوايةةة   ةةونكة مايةةةي ثاخك دنةةة رةةيواخك دنيةوة 
ددانةخان ثاخدةخاتةوةو ب يسكة داريان دةخا   بؤية لة ،ةةموو خاتيَكةدا درورةوة    
بةةةخاربهيَي يَت  بةةةاؤري رةةةرةتاي دةرةةويويَ  و نويَةة و ،ةرةةوان لةخةةةوو خةةاتي    

بةةوني ددانةةةخان و خةةاتي دةرةةوك دن بةةة خويَيدنةةةوةي بةةؤني دةم و اةردطةةؤرِاني 
 قورئان.

  ط تيية واتة الب دني ئةو ثيسيانةي خة لة ثيَة و ثادةوة دةردة ةن   تارا
بةةة بةةةخار ،يَيةةاني ئةةاو  وةئةطةةةر نةةةبوو بةةة بةةةرد يةةان ،اودةةيَوةخاني  يةةان بةةة    
بةخار،يَياني بةرد و ئاو ثيَكةوة  خة ئةم خؤ ثاخك دنةوةيةش واوبة و يةخيَكة لةة  

 تايبة  مةنديةخاني فيتة .
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ي رةرةوة ،ةمويان دةبيةة،ؤي خةامالك دن و تةةواويَ     خةواتة بَانة ئةودوانة
دةرةوةي م ؤظ  و دورخسويةوةي ،ةمو ثيسي و دويَكي اةرةرمةند لة الدةة  وة  
ثاخو خاوييَن بةديَكي ئييانةة  واتةة فةيتة  ،ةةموو ئةةو دةوانة دةط َيوةةوة خةة         
ثةيوةنةةديان ،ةيةةة بةةة دةرةوةو نةةاوةوي م ؤظةةةوة   ةةونكة دةةةريعةتي ئيسةةةم   

للدةدا  خة ناخي م ؤظةخان ثا  بكاتةوة لة رِةودةتة نابةويَ و بيَ رةودةخان  ،ةو
وة بي رِاايَييَوةوة بة ،ةموو رِةودويَكي بةراو ووان  خة ئةوية لة رِيَي ئةةو بة و   
باوةرِةوةية خةة بةؤي دارِدةووون  وة بةة،ؤي يةخخواثةررة  و دللسةؤاي بؤخةواو        

 .ةرِانةوة بؤاليط

ية ثةةةا  دةخاتةةةةوة لةةةة ثيسةةةي و  ةةةةثةللي و   ،ةةةةروة،ا دةرةوةي مةةة ؤظ 
،ؤخارةخاني  بةم ديَوةية ،ةردوو اليةنةخةي م ؤظ ثةا  دةخاتةةوة  اليةةني ديةارو     

فةرمويةةتي:    ،ةرت ثيَك او وة اليةني ناوةخي و نةبيي او  ،ةر بؤية ثيَغةمبةةر 
ُيَا ِ    .(تسهم  .(الط إلورل َإْطرل اْ ِ

 .ةرِثاخوخاوييَن بةديَكة لة باو واتة:

دددددددب   وة خةةةةةةةواي طةةةةةةةةورةش دةفةةةةةةةةرمويَت:   دددددددب  الود دددددددو اِبنَي َمُيِل ِه   هللَا ُيِل
رِ نَ  َوَطإِِّ  [222]البَّرة: .اْلمل

خةؤش   خواي طةةورة ئةوانةةي خةة خؤيةان ثاخدةخةنةةوة تؤبةخارانيشةي       :واتة
 .دةويَت
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خةواتة دةريعةتي ئيسةم رةرتاثا ثةاخي وثاخة ي و  ية ي و خامالبونةة وة       
 مبا الووعيد .ة بةؤ خة دةوةي بةةن   و دورخةوتةنةوةيةة لةة خةاري بَيسةود          ،اندان
  (1 تةواو

 

 ضةند سوديَك لةم فةرمودةيةوة
خواي طةورة فيتةتي خةللكي رِيَييةايي خة دووة بةؤ حةةاخ دن لةة  ةاخة        -1

 خاري و رِ  ليَبونةوةي خ اثةخاري.

ن: خورتك دنةةوةي  ئةةم فةرمانانةة ،ةاتوو     لة رونيةتي ثيَغةمبةرمانةدا  -2
مسيَلَ  رِية ،يَآلنةوة  ريوا  خ دن  ئاو لةدةم رِادان  ئاو لة لةو  رِادان  نييةؤ    

 خ دن  ،ةللكيَشاني توخي بيبالَ  تاديين موي دةرم،ة  وة تارا  ط تن.

بؤ ئوممةتةخةي لةرةر ئةوةي خة بةرةودة بؤيةان      ،انداني ثيَغةمبةر -3
 ةي خة اياني ،ةية بؤيان.وة ئاطادار خ دنةوةيان لةو دوان

 ،اندامنان بؤ ثاخو تةميَي و دورخةوتيةوة لة ثيسي و  ةثةللي. -4

تةةةواوي و بةةيَ خةةةموخورِي دةةةريعةتي ئيسةةةم   بةةةداب  خ دنةةي دةةوة     -5
 بةرودةخان و نة،يَشوين دوة بيَ رودةخان.

 

                                                           
 ) تن هبج  قهَو البرار ببهض  صرف ( . 1
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 (1)تايبةت مةنديةكاني فيرتةت  -5
ُلدر عهدحم الرسدُو احلمد ا الطر عطر ا ه  عهدحم تدا  سو حسدنر الهَّدُو م  دد َلد  ندا  ن

ا مإرعفا م إدإد    ح هلدر هح محددر ح  عطرة هللا ال  جب  الناه عهيإا اهَّفا م تركم هبا  هبدف
ُ ر معظمور مجيك الصدهاَ م إدإد  لُ له ُت عن هعران حسمور اللباَب َم إر   لرب عج

ا عبددددر مرسدددولر اوبهدددو  بحلنيفيددد  تهددد  هبددراكي م الدددطر اجوبدددار ربدددر مكددددار هَ صدددرا      مدددف
 تسوَّيمب صهحم هللا عهير معهحم آلر م صحابر متن سار عهحم  جإم الَّومي مسهم  سهيمفا.

  تا بهد: 

ئييانداران لةخوا بترن و رِوبكةنة دييةة ،ةللب يَ دراوةخةةي  دةرةوب، ن بةةو     
ةر رِا،يَياوة  خة ب يوية لة ثاخك دنةوةي نا  و رِوخةاري  فيتةتةوة خة خةللكي لةر

دةرةوةمشةةان  خةةة دةللةةيَ  ثاخك دنةةةوةي نةةا  مةبةرةةويان ثيَةةي ثاخك دنةةةوةي  
دللةخامنانة لة دة   و رِاااندنةوةيةةتي بةة دللسةؤاي بةؤ خةوا لةة ثةررةويةخاندا و         

دةبيَت خةة   ،ةروان بة خ دةوة بادةخان  وة ثاخك دنةوةي الدةمان بةو خ دارانة
( خةةةة ر ددد  هللا عنإدددالةةةة حةةةةحياي مورةةةاييدا ،ةةةاتووة لةةةة دايكيةةةان عائيشةةةةوة   

ْل الهِّْحيَددِ  َمالسِّددَوانل دةفةةةرمويَت:   ثيَغةمبةةةرمان َِ َمِهْعَفددا دداِر َعْ ددر  ِتددَن اْلِفطْددرَِة قَدد   ال  
ِْ َمَق   اَلْ َفاِر َمَ)ْسد ل الْدَ َاِجِم َمنَدْود ل ا ِْ . َماْسِوْنَ اول اْلَما ِ بْدِط َمَحْهد ل اْلَهانَدِ  َمانِْوََّدامل اْلَمدا
ُل اْلَهاِإرََة ِهح   َْ  َ سلوَ  اْلَمْشَمَشَ (ب َُ الرامر َمَنِسي  .) تسهم(قَا

                                                           

 . خوب يُشيخ حممو بن صنحل يُعثيمني رمحه هللا -5
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دةي،يَ ِيَوةةةةوة   وة ،ةةةةروة،ا لةةةةو فةرمودةيةدةةةدا خةةةة ئةةةةبو ،ةةةورةي ة 
ئةةو "دة"    خةتةنة(ش بةيةخيَك لة تايبة  مةنديةخاني فيتة  ناوب اوة  خةواتةة 

خ دةوةية ،ةمويان ب يو  لة ثاخوخاوييَن خة فيتةتي م ؤظ فةةرماني ثيَةدةخا  و   
 ي ية ثشو، يان ليَةدةخا   ،ةةروةخو  ةؤن دةةريعةتي ئيسةةم ،امنةان دةدا        
لةرةةةةريان  لةةةة وانةةةةش خةةةور  خ دنةةةةوةو تةةةةنك خ دنةةةةوةي مسيَةةةلَ   ةةةونكة 

وثيسةةي يانةةةي خةلةلوتةةةوة دريَ خ دنةةةوةي مسيَةةل دةبيَوةةة ،ةةؤي خؤبونةةةوةي ئة 
ديَوةةةدةروة بةمةةةش لةةةخاتي ئاوخواردنةةةوةدا دةخةويَوةةة نةةاوي و ئاوةخةةةي ثةةية 
دةخا   لةبةر ئةوة دةريعةتي ئيسةةم و فيتةتةي مة ؤظية فةةرمان دةخةةن بةة       

كاري نةخ دني نةبةة تادة  وة   دةر اواتخورتك دنةوةي  بةآلم رِية دة،يَال يَوةوة 
ة ،ةللكيَشان   ونكة خةواي طةةورة رِيشةي خة دووة بةة      نة بةخور  خ دنةوة وةنةب

وياخةرةوةية  لة نيَوان ثياوو  ندا  وة نيشانةي ثياوةتي و ،يَةَة بؤيةة دةبيةي     
رِية دةرناية  تاخاتي تايبةتي خؤي  واتة خاتي ثيَ،ةيشوين م ؤظ و بةة ،يََبةوني   

 ثيَس .

ط ن،ةةخاني  يةان     ونكة لةو تةمةنةدا ثيةاو ئامادةيةة بةؤ ،ةللسةان بةة خةارة       
بةةةةآلم خةةةاتي ميةةةداللي رِيةةةة دةرنايةةةة  ةةةونكة ميةةةدالَ لةةةةو تةمةنةةةةدا بةرطةةةةي 
نارِةحةتيةخان ناط يَةت  بؤيةة دةةريعة  و قةةدةرو فةيتة   لةيةة  خاتةدا داواي        

فةةرماني خة دووة بةة      ،يَآلنةةوةي رِيةة دةخةةن   ةونكة بةرِارة  ثيَغةمبةةر      
 ددرِ نَي » دةفةةةمويَت:  بؤيةةة  خ دنةةةوةي رِيةةة،يَآلنةةةوةو دريَ

ل
 َْعفلددوا الهَِّحددحم اددالِفوا او

 ََ دةبيي  ثيَغةمبةرو ئةراابةخاني لةرةر ،يدايةة  و   (توف  عهير)«  َمَ ْحفلوا ال  َواِر
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رمى تسدهم عدن جدابر قداُ:  داَ  َرسددوُل  فةيتة  بةوون بؤيةةة رِيشةيان دة،يَشةةوةوة      
 .(َ ِ َ  َإْهِر الهِّْحَي ِ   هللاِ 

رِيشي اؤر بوو  وة بادةتين رِيَة ِةوية     ةلليَت ثيَغةمبةري خواواتة: واب  د
و ئةرةةاابةخانيَ    ةةونكة ئةةةوان بةةؤ ئيَيةةة وة  رِونةةاخي    رِيَةة ِةوي ثيَغةمبةةةر

درةوداوةو رِيَ،اي رِارت بوون  خةواتة تادةيين رِيةة حةرامةة  ةونكة الدانةة لةة       
و دويَيكةوتين خة دةوةي    وة الرايي خ دنةوة فيتة  و لة فةرماني ثيَغةمبةر

مودةة يكةخانة و طةةؤرِيين دةةيَوااي درورةةوك اوي خوايةةة بةةةبيَ ئةةةوةي خةةؤي رِيَةةي 
ثيَدابيَو   وة ثيَويسوة بَان  خة رِية ،يَآلنةوة لةة خةارة ئارةاييةخان نييةة وة      

فةةرماني   ،ةنديَك خةك دةلليَن  بةةللكو يةخيَكةة لةة ثةررةويةخان خةة ثيَغةمبةةر      
بة،ةةر ثةررةوييَك بةؤ واوةن بونةة       رفةةرمان خ دنةي  ثيَغةمبةة    ثيَك دووة  ئيت

،ةتاخو بةلل،ةيةخي ت مان دةرةت دةخةةويَت خةة ثيَنةةوانةي ئةةو فةرمانةة بيَةت و        
ْم  ونكة خةواي طةةورة دةفةةرمويَت:     يبَدإل رِِر َ ْ   لِصد َلَداِلفلوَ  َعدْن  َْتد َطِر ال دِط َن  ْهَيْحد عَد

  َ ْم َعَطا َن   َ ْم  لِصيبَدإل  .[63النور: ]  َِليم   ِعوْد

( واتة تودبوون بة ئادوب و فيوية لةة اليةةني دييةةوة     الفون لةم ئايةتةدا   وة
رِة  بكاتةوةو بةة،ؤي ئةةوةوة     ونكة لةوانةية خةريَك ية  فةرماني ثيَغةمبةر

فةةرماني خة دووة بةة رِيةة      دللةخةي بتاايَت و بة،ية  بنيَت  وة ثيَغةمبةرمان
ةرمانيشي ثيَك دوين خة موخالةفةي مود يكةخان بكةين  وةا ئةطةةر   ،يَةلنةوة و ف

لةم رةردةمةماندا ،ةنديَك لة مود يكةخان رِيشيان بهيَاليةوة ئةةوة ئيَيةة ،ةةر لةة     
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النةةادةين   ةةونكة بةةة،ؤي ئةةةو رِيةةة ،يَآلنةوةيةيانةةةو       فةةةرماني ثيَغةمبةةةر 
 يي خةرةوةي ئةوان.مود يكةخان دةبن بة ثادكؤي ئيَية نة  ئيَية بب  بة الرا

وة ريفةتيَكي ت  لة ريفةتةخاني فيتة  ريوا  خ دنة   ونكة دةبيَوة ،ةؤي  
  رةيوا  خة دن   تةدةخاني ت ي دةم خة ريوا  دةخ يَة ثاخك دنةوةي ددانةخان و ب

لةةةم خاتانةةةدا ايةةات  وةةةخ  لةرةةةرخ اوةتةوة  خةةاتي ئةةاو لةةةدةم رِادان  وة        
ك دن بةنويَة   وةخةاتي لةخةةو ،ةرةوان      خاتي دةرولةرةرةتاي دةرويويَ دان وة

خة دة ووة ماللةوة يةخةم خاريةك   وةخاتي  ونةوة بؤ ماللةوة   ونكة ثيَغةمبةر
 ( .رمار تسهم م) ر  دةيك د ريوا  خ دن بووة خة

،ةروة،ا ئاو لةلو  رِادان و  ،ي ( خ دن لة فيتة  و ثاخيَ    ونكة ثيسي  
خةة دنية لةةة فةةيتة  و ثاخيَوييةةة   ةةونكة   نةةاولو  ثةةا  دةخاتةةةوة  وة نييةةؤ   

دريَ خ دنةوةيان دةبَيوةة ،ةؤي خؤخ دنةةوةي ثيسةي و ايةان دةطةيةةنن بةة مة ؤظ          
،ةروة،ا دةؤردني  ةوم،ةو    ةي ثةجنةةخان لةة فيتةتةوةيةة  وة ،ةللكَيشةاني        
توخي بيباللية بة،ةمان ديَوة   ونكة دريَ بووني دةبيَوة مايةي ثيسي و بةؤنيَكي  

،ةية  بؤيةة دةللةَي  ،ةللكَيشةان  ةونكة مةووي بيبةاَل بةة ،ةللكَيشةان         ناخؤديشي 
الواادةبيَةةت و اؤر درةنةة  ديَوةةةوة  وة ،ةرخةةةك نةةةيوواني ،ةةةللي بكيَشةةيَت ئةةةوا 

 دةتوانيَت بةتاد  يان بة بةخار،يَياني ،ةردويَكي ت  لة ناوي بةريَت.

 م ؤظةةوة  وة تاديين مووي دةرم،ة  خةة ب يويةة لةةو توخةةي خةة بةة ثَيشةي       
(   ةونكة دريَة بوني   ت اند   ئةم تاديية دةبيَوةمايةي بة ،يََخ دني بؤري  دةرديَت

ئةوموانة ثيسي خؤدةخةنةوةو ايان بةخشة بؤ بؤري مةرانة خة بؤري ميَة  بؤيةة  
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خاتي بؤ دياري خ دووين بؤ خورتك دنةوةي مسيَلَ و نييةؤ  خة دن    ثيَغةمبةرمان
 مةةوي دةةةرم،ة  خةةة نابيَةةت لة ةةل رِؤ  ايات يةةان  و ،ةللكيَشةةاني بيبةةالَ و تادةةيين

 .رمار تسهم(بةرةردا بنيَت.  

،ةروة،ا خؤثاخك دنةةوةش   تةارا  طة تن( ،ةةر لةة رةونيةتةخاني فيتةتةة         
ئةةةةةوية وةةةةوان ثاخك دنةةةةةوةي ثةةةةاش و ثيَشةةةةة دواي  ةةةةونة رةةةةةرئاو  وة    

فةيتة    (  يةخيَكةة لةة رةونيةتةخاني    ِتإدار(خة ثيَيشي دةطوت يَت  ِاودا خةتةنة 
   ةونكة لةة تةةواويَ  و خامةلَ خ دنةي ثاخيَويةة  وة       طيهاروة بؤية ثيَي دةوت يَت 

 .بادتواية خة لة تةمةني ميدالليدا بك يَت بؤ ميدالَ

ا ِعطْدددَرَة هللِا ال دددِ  َعطَدددَر  عدددَو با تدددن ال ددديطا  الدددرجيم   َ  ِلهددددِِّ ِن َحِنيففددد عَدددَأِقْم َمْجَإددد
ا ح  دَ  َإدد وَ    الن دداَه َعَهيْد يِِّمل َمَلِسددن  َ ْ  َدددَر الن دداِه ح  َدْهَهملدد ََلِددَ  الدددِِّ نل اْلََّدد ْبددِد َ  ِ َْهددِ  هللِا 

ْيِر َما د َّلورل َم َِقيملوا الص الَة َمح ْم  تلِنيِبنَي ِهَل َن ال دِط َن عَدر قلدوا ِع دنَدإل رِِ نَي   ِتد ْ د َن اْلمل َ سلونلدوا ِتد
َ  نَِ  ُْ  [.32-30الرمم: ] ا َلَدْ ِإْم َعرِحلو َ مََ انلوا ِإيَدهفا  ل   ِح

 

 :ثيَنج شت لة فيرتةت ثاكيةوةية -6
َ  َعدددْن َسدددِهيِد بْدددِن  نَدَنا ابْدددنل ِإدددَإا نَدَنا ِهبْددددرَاِكيمل بْدددنل َسدددْهد  َحدددد  ٌَ َحدددد  نَدَنا َ مْحَددددل بْدددنل  لدددونل َحدددد 

ُل الن دد ْهدد : ) اْلملَسددي ِب َعددْن َ ِ  كلَر ْدددرََة َرِ ددَ  اّلِل ل َعْنددرل نَِ يُِْفوْااَرة  ِب  َصدده حم اّلِل ل َعَهْيددِر َمَسدده َم  َدَّلددوُل
طِ  َّ رمار البخدارر (.) ََخْسل يْْلَِتن"  َ ياِلْسِتْحَويد  َ َقصُّ يُشَّنِرِب َ تَاْقِليم  يأَلْظَفنِر َ نَاْتف  يْْل

 (.متسهم م) نا
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رةةةر : واتةةة فةةيتة   خؤمةةةلليَك رِةودةةه خةةة خةةواي طةةةورة خةةةللكي لة الفطددرة
يهيَيةاون لةرةةري    رِا،يَياوة ،ةر لةدروروك دنيانةوة  وة بةديَوةيةخي خةواخ د رِا 

و رونيةتة ديَ ييانةي خة ،ةللب اردةي رةةروةم ثيَغةمبةرانةة  خةواي    خة ب يو  لة
 .[30]الرمم:  ِعْطَرَة هللِا ال ِ  َعَطَر الن اَه َعَهيْدَإا   طةورة دةفةرمويَت:

) دةفةةرمويَت:  ة خةللكي لةرةر رِا،يَياوة  وة ثيَغةمبةرديين خوايي خ :واتة
َجَِّسددددانِِر (  ) دددد   َتْوللددددوع   لولَدددددل َعهَددددحم اْلِفطْددددرَِة عَددددأَبَدَوارل  دلَإوَِِّعانِددددِر  َْم  دلَنصِّددددرَانِِر  َْم ُيل رمار البخددددارر  ل

  متسهم م) نا(.

بونيةةدا ،ةةةموو لةةة دايةةك بوويةةة  ئةطةةةر وااي ليَبهيَي يَةةت لةةة طةورة      :واتةةة
(ة  وة خة  وحيدددةطةرِيَوةوة رةر ئاييين رِارت خة ئةوية بةتةنها ناريين خواو  

ٌ  دةفةرمويَت:   (  ئةمة ايات  وةخت خ دنة لةرةةر ئةةو فةرمانانةة وة     اْلِفطْدرَةل ََخْد
احْلَددج  َعَرعَدد ل() رمار ا تددام (  رواه مسةةام( وةيةةان  الدددِِّ نل الن ِصدديَح ل  ةةؤن دةفةةةرمويَت:  

( وة لةةةو فةرمودانةةة خةةة بارةةي خةتةنةةةخ دن ،ةةاتووة لةةة  د م كدد  السددنن الربهدد  محدد
فةرمودةي ت دا رِونك اوةتةوة خة بةؤ خةورِان واوبةةو بةؤ خنةانية مورةوةحةببة        

ِْ دةويَكي بةاش و خةوااراوة       واتة ب َتْسرلَتد   يف النَِّسدا ُِ  :تسرتد  (1 (اْ ِوَدا ل سلدن    يف الرَِِّجدا
 .تسوحب  اصه   ر نسوحب ب هماله  ك  عسركا عَّد

 َ   الس دن   ِهْ َإدار ِاوَدا  (دا دةفةةرمويَت:   ْدَا اْلَمدوة ئييامي بةيهةقي لة خويَ)  
 . (الط َ ر َمِهْاَفاْ ِاَوا  اْللنْدَ حم

                                                           
  هي  كو: مقاُ( 325 /8) مالبيإَّ ( 247 /2" )الهه " يف حا     مابن( 75 /5)  محد)رمار  1

 . مه بن إداع عن اسناعر ا الُ مرمار. اكد. تنَّطك
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يَت  وة ،ةي ميَيييةة   خةتةنةةخ دني نيَ ييةة ئادةك ابك    يةة خة رةونية  وا  واتة:
 .بشاردريَوةوة

( واتة الب دني موي دةرم،ة بة د  ئارن وة  مةوك و  عاحسوحداوة ودةي  
تيغ و ،اوديَوةخاني  وة بةو،ة لةوانةش ،ةر دةبيَت وة  ،ةللكيَشةان و دة  تة     

 .وة  دةرماني موالبةر دارِوو(

( خور  خ دنةوةي مسيَالة بة دةيَوةيةخي وا خةة رةيوري ليَةو     قد  ال داَروة  
(ةوة خةةة دةي،يَ ِيَوةةةوة دةلليَةةت:  قَددم َرْ  ي خةةورِيَ  ْددد دةربكةةةويَت   ةةونكة لةةة   

ٌَ ِتنِّافةرموي:   ثيَغةمبةر  (  رمار  محد مالنسائ  الرتتطر(  َتْن ََلْ َلْالْط ِتْن إارِبِِر عَدَهْي

ََ فةرمويةةةتي:   ( طيَ ِاويَويةةةوة خةةة ثيَغةمبةةةر  بددو كر ددرةوة   ددَواِر ددُ ما ال   جل
( دة ةةوو بةةؤ ابدنل عمددر( وة وةةاران خةةة  توفدد  عهيدر( َم َْرالدوا الهَِّحدحم َاددالِفلوا اْلَمجلدوهَ 
( واتةة مشة  لةة ِريشةي دةطة   و ئةةوةي لةةو        قبشد حةج يان عوم ةخ دن  ية   

( بةؤي طيَ ِاوييةوتةةوة خةة    ر د  هللا عنإدا(  عائ  وة دايكيان   (1)ايات  بواية دةي ب ِي
وين نَّدد  ائوددخاب ايةةةخي بةةيين مسيَالةةي دريَةة خ دبؤوة ئةةيت فةةةرموي    ثيَغةمبةةةر

                                                           

( يبن عمر رضي هللا ع همنت بةبةلل،ة لةرةر خور  خ دنةوةي رِية   ونكة  ئةمةش نابيَ( 1 
( َ فَّر ي يُلِ حى، َ َأْعف ي يُلِ حى:  بؤ طيَ ِاوييةتةوة خةدةفةرمويَت  خؤي فةرمودةي ثيَغةمبةري

خورتي مةخةنةوةو ليَي،ةرِيَن  وة  اان اويشة ئةراابةخانية رِيوايةتةخانيان  ( واتةدتفق عليه 
 (.يحلجة يف ر ييتهم ال يف رأيهميَت بةبةلل،ة نة  بؤ ونةخانيان   دةب
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( واتة مقةرويَك و ريواخيَكم بةؤ بيَةين  ئةيت رةيواخةخةي لةة ئارة  ليَةوي        مسوان
 . (1) داناو  ةند مسيَلَ لة ئار  ليَوي دريَ ت  بوو ب ِي

واتة ب ِيين ئةو نييؤخة ايادةيةةي خةلةة طؤدة  رةةر ثةجنةة      )م َّهديم ال فدار( 
)احلاعظ هبن حجدر (  ووانيشة  دريَ ت دةبيَوةوة  خة ،ةم بؤ ثا  وتةميَي و ،ةم بؤ

 .(َمَلَْ  َد ْدبُل يف  َدْر ِيب اْلََصاِبك ِعْند اْلََّ ِّ َإْ ْ ِتْن اْلََحاِع   :)فةرمويةتي

خةة بارةي ئةةوة     -حةحيح نة    –،ين خام لةو فةرمودانة نة ةر اون  واتة:
 . ثةجنة لة ثيَة خاميانةوة بك يَتدةخةن نييؤخي خام 

دنةةي مةةوي بيباللةةة بةةة دةةيَوةي ،ةللكيَشةةان  وة درورةةوة الب )نود  ارب (ب وة 
بة،ةةةر دةةويَكي تةة  البربيَةةت  خاتةخةيشةةي  ةةل رِؤ  واريَكةةة  بةةة بةلل،ةةةي ئةةةو      

َُ لَنَددا َرسلددوُل اّلِلِ  : دةلليَةةتتالدد (  ي خةةورِي) نددٌ فةرمودةيةةةي خةةة   ِِف قَدد ِّ  )َمق دد
َِ َم َدَِّْهيِم اَلْ َفاِر َمَحْهِ  اْلَهانَِ   َُ ال  اِر َمنَدْوِ  اِ ْبِط  َْ  حَ َنرْتلَن َ ْ  َدَر ِتدْن  َْربَهِدنَي  َدْوتداف . َمقَدا

َه ف(.  َتر ةف  لْاَرى  َْربَِهنَي لَيدْ

خةاتي نييةؤ  خة دن و خةور  خ دنةةوةي مسيَةَل و الب دنةي         ثيَغةمبةةر  :واتة
ك توخي بيبالَ و مووي دةرم،ةي بؤ دياري خ دوين خة دةبيَت ،ةموو  ل رِؤ  واريَ

 (.رمار ا مس  هح ابن تاجرال بربيَن يان  ل دةو واريَك 

 
                                                           

( رِيوايةتي بزير  :دا دةلليَت(166 /5جمم  يُز يئو ( لة  ت973يهليثميت  ( ئييامي  1 
 ( ،ةية خة درؤانة.ع و يُرمحن بن دسهرخ دووة و لةرةنةدةخةيدا  
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 هيَشتنةوةي رِيش لة سوننةتةكاني فيرتةتة: -7
َب  ي خةورِي تلْصدَهب (وة لةة    َبدو  ائِددةي خورِي   ََ در لة    ي خةورِي تَْهد  ( لةة   َإديدْ
ْ در  عَ فةةرموي:    (خةة طوتويةةتي: ثيَغةمبةةر   ر   هللا عنإا(وة عائ  (ةوة لة  َحْبيب

ِْ َمقَد   اَلْ َفداِر َمَ)ْسد ل  (1)ِتَن اْلِفْطرَةِ  ْل الهِّْحيَدِ  َمالسِّدَوانل َماْسِوْنَ داول اْلَمدا َِ َمِهْعَفا َق   ال  اِر
ُل اْلَهاِإدددرََة ِهح   َْ   َُ الدددرامر َمَنِسدددي ِْ . قَدددا الْدددَ َاِجِم َمنَدْوددد ل اِ بْدددِط َمَحْهددد ل اْلَهانَدددِ  َمانِْوََّدددامل اْلَمدددا

 (. رمار تسهم م محد مالنسائ  مالرتتطر  َ سلوَ  ( .

َ ْصدد  اْلِفطْددر دةلليَةةت:  "(502"ت   صددفإايني را)ددب (  عطددرةدةربةةارةي مانةةاي   
 (. بَِفْوِ  اْلَفاْ ال   ِّ تلوحف . َم لْطَه  َعَهحم اْلَوْك  َمَعَهحم اِحْارتَاع

رورةةوك دن وة  ( واتةةة رةةةرةتاي دعطددرة"( دةلليَةةت:   665"   بددو إددات وة  
( واتةة لةة رةةرةتاوة دةرة      عَداِتِر الس دَماَماِت َماْلَْر ِ خواي طةورة دةفةةرمويَت:   

خةةة  خةة د بةةة درورةةت خ دنيةةان  مةبةرةةوية لةةةو فةرمودةيةةةي ثيَغةمبةةةر       
( واتةةة لةرةةةر ئةةةو دةةيَوااةي خةةة خةةواي  د  تولدوع  ولدد عهددحم الفطدرةدةفةةةرمويَت:  

يَيةاوة  وة ئاما ةيةة بةؤ ئةةو فةرمايشةوةي      طةورة لةة رةةرتاوة لةرةةري بةةدي ،    
َإدداخةةواي طةةةورة خةةة دةفةةةرمويَت:      [ مانةةاي وايةةة  ِعطْددرََة اّلِلِ  ال ددِ  َعطَددَر الن دداَه َعَهيدْ

،ةرخةريَك خة لةدايك دةبيَت وااي ليَبيَين  ،ةر بة بؤ وني خؤي دة يَوةوة رةةر  
ةرمايشةةوةي خةةواي ( يةخخواثةررةة   ئةةةم فالووحيددئةايين رِارةةت خةةة ب يويةةة لةة    

                                                           

ية لةرةر ئةوةي خة ئةمة تةنها "دة" ( بةلل،ة َعْشرل ِدْن يُِفْورةِ خة دةفةرمويَت:    (1 
 . هللا أعلمدانةيانة  نة  ،ةمووي ئةو "دة" دانةية بيَت و بةك. 
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ا طةورة ثشو، ي قسةخامنان دةخا  خة دةفةرمويَت:    َ  ِلهددِِّ ِن َحِنيففد دَأِقْم َمْجَإد َع
ئامةا ةي ثةيَ دةخةا  و     تةنانة  لة خؤتايي فةرمودةخةةدا ثيَغةمبةةر   [ِعْطدَرَة هللاِ 

 (.124ب 123 /1ني  المتار    عأبوار  إوعانر  م  نصرانر...(.دةفةرمويَت:  

الِفطْدرَةل :  ر الس دن  ل : ) ( بةم ديَوةية ،اتووةِعطرة(دا واتةي  النإا  يَ)  وة لة خو
ِْ َعَهْيِإمل الس اَلم الِ   لِتْرَي    نَدََّْوِدَر هِبِْم ِعيَإا   َبلدو َبْسدر بْدن ب مقاُ ا تدام ب  َدْهِآ سلَنَن النِْبَيا

 َ   ا َِْصدداُ اْ َْمددٌ اْلَمددْط لورَة يف َكددَطا احْلَددِد    لهَِّإددا  ِعْنددِدر: َإددرَْ اْلملَوت ددأيف  رمحددر هللا اْلَهددَرِ ِّ 
َماِجبَددددد  ب عَدددددِإ   اْلَمدددددْرْ لَدددددْو  َدرََ َإدددددا ََلْ  َدْبدددددَ  صلدددددوَر ر َعهَدددددحم صلدددددورَة اْرَعِتيِِّدددددنَي َعَسْيددددد  ِتدددددْن مجلْهَددددد  

 (.340ب 339 /10عو  البارر   (.اْلملْسِهِمنيَ 

خةة   عهيإم السالمي رةروةم ثيَغةمبةران فيتة  واتة رونية   ماناي رونيةت
هبدنل ئيَيةش فةرمامنان ثيَ خ اوة لةرةر ئةو رةونيةتانةي ئةةوان بة ِؤين  ئييةامي      

( دةلليَةةةت: لةةةةالي مةةةن ئةةةةو اووتدددأ( لةةةة دةةةةرحي خوةةةيَ)  رمحدددر هللا" 543الهدددر "ت
(ن  ةةةونكة ماجددبتايبة)ةنديانةةةةي خةةةة لةةةةو فةرمودةيةةةةدا ،ةةةاتوون ،ةةةةمووي  

واايان ليَبيَييَت ئةوا دةيَوةي لةرةةر دةيَوةي مة ؤظ ناميَييَةت   ة اي       ،ةرخةريَك 
 ديَوةي مورولليانان(.

 َ   اْلَْإدَياْ ( لةرةةر ئةةو قسةانةي ئةةوةوة طوتويةةتي:       "665 بو إات "توة  
ََ ملرلمع  َْتدد ر ِهُيَدداَ لِه  ددارِِع ال ددِ  َتَّْصلددوعَكا َتْطهلددَو لَِوْحِسددنِي اْ لهلدد  َمِكددَ  الن ظَاعَدد  َح حَتْوَدداج ِه

َإددا َ دداف   ب ماحلددد   الددطر  َّصدددر كددو  ِعيَإددا اِْ ِوَفدداْ بِددَدَماِع  اْلَنْدفلددٌ ب َعملَجددر ع الن ددْدَ هِلَيدْ
ب احاِووددا ل ماحسددِوحداعل » قولددر   ٌ َِ »ميف رما دد : « الفطددرةل َخدد َحهدد ل الهانددِ  مقَدد   ال ددار

 (.عهير توف    م َدَّْهيمل ال اِعِر منَدْو ل ا ْبِط(
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واتة:  ئةو دوانةي خة لة دييةخةماندا داوامان ليَك اوة بةمةر  ثاخك دنةوةو 
رِاااندنةوةي الدة  ثيَويست ناخا  خة خواي طةورة فةرمان بة واون بوني بكةا    
 ونكة ئةو دوانة خؤيان طوجناون لةطةلَ دلَ ودةروني م ؤظدا  بؤية تةنها ئامةا ة  

لعةةةةرةبي لةةةةم طوتةيةةةةدا مةبةرةةة  لةةةةم دوو  ثيَك دنيَكةةةي بةرةةةة  وة ئيبيةةةو 
ب احاِووددا ل ماحسددِوحداعل »فةرمودةيةيةةة :   ٌ َحهدد ل الهانددِ  مقَدد   »ميف رما دد : « الفطددرةل َخدد

َِ م َدَّْهيمل ال اِعِر منَدْو ل ا ْبِط(  (.توف  عهير   ال ار

ََ  َ ( طوتويةتي :   َبلو سلَهْيَما ،ةروة،ا   َََ درَرل َََكَب َ ْ َ ر اْلهلَهَماْ ِه َا الس دن   ب مََ دَطا    
َدا ِتدْن سلدَنن اْلَنِْبيَداْ َصدَهَوات اّلِل  َمَسداَلتر َعهَدْيِإْم ب مَ  ِقيدَ  مَجَاَع  َ)ْ  ا َْط اِ ِّ قَاللوا : َمَتْهنَدارل َ   

 .(: ِكَ  الدِِّ ن

ان واتة:   اؤربةي اانايان بؤ ونيان واية خة فيتة  واتة رونية   خومةةلليَكي 
( : طوتويانةةة: مانةةاي وايةةة " 388ا طددا "ت بةةم دةةيَوةيةيان طوتةةووة و،ةةة لةةة   

 فيتة  لة رونيةتي ثيَغةمبةرانة وة طوت اويشة فيتة  واتة ئاي (.

م ْحَسدنل َتدا ِقيدَ  يف  َدْفِسدِ  ( فةرمويةةتي :   رمحدر هللا" 911السديوت "ت وة ئييامي  
َا الس ن  ل الََّدِ  َدا  ْتدر  ِجِبهِِّد   الِفْطرَِة     ْل ب ما د َفََّدُ َعَهيَإدا ال  درَائِكل ب َعَسأ   ُيَ ل الدِ  اْاَواَرَكدا النِْبيَدا

 .   نو ر احلوال  إَر توتأ ا تام تال ( ( اكد .علِطرلما َعَهْيرِ 

بادةتين دةت خةة طةوت اوة لةة رِاظةةي فيتةتةدا ئةوةيةة خةة رةونيةتي            واتة:
غةمبةرانةة  وة دةةريعةتةخانية لةة رةةري خةؤخن  وة       ديَ يين ،ةللبة يَ دراوي ثيَ 

 .كي خوارِركةو لةرةري رِا،يَي اونواية باليَن دويَ
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( دواي بارةةةيك دني ئةةةةو رمحدددر هللا" 702ابدددن عقيددد  الهيدددد"ت،ةةةةروة،ا ئييةةةامي  
َ دري:     سدو  وياواايانةي خة لة واتةي فيتةتدا خ اوة دةلليَةت:    م َم الوجدور ندا 

  هللا ا ه  عهيرب مجب  تباعإم عهحم عههدرب مكد   راكد  تدا يف جسددر  دا كدو الفطرة تا جب
 .تةواو هحسام الحسام حباإي  الهدة ((  ليٌ تن   نور

واتة: وة بادتين اليةن لةو واتةيةنةدا خة بامسانك دن  ئةوةيةة خةة: فةيتة     
ي ،يَيةاون  ئةو خارةخوارِركةية خة خواي طةورة خةللكي لةرةر بةةديهيَياوة  وة رِا 

و  لة رةري  خة ب يوية لة رِ  لَيبونةةوةي ئةةو دةوانةي خةة بةدةيَكن لةة لةدةيان       
 .دةبية مايةيةي ناد ين خ دنيان

 751ا تدام اقَّد   دٌ الدد ن  بدو عبدد هللا  مدد بدن قديم اجلو  د  "توة ،ةروة،ا   
ةفةةرمويَت  ( دةربةارةي فةرمودةخةةي خةة د   حتفد  اودوعمع كحسدام اوولدوع( لةة   رمحر هللا"

مالفطدرة عطدِر : عطدرة  وههد  بلَّهدب مكد   دت ،ةةن لةة فيتةتةةوةن  دةلليَةت:    ثيَيد 
تهرعددد  هللا م بودددر مه  دددارر عهدددحم تدددا سدددوارب معطدددرة عمهيددد ب مكددد  كدددطر ا صددداُب عدددالَم  ُ ددد  
الددرَم م طإددر الَّهددبب مال انيدد :  طإددر البددد ب م دد  تنإمددا َتددد الاددرى م َّو إدداب م ددا  ر ه 

 اكد .ا وا  عطرة البد 

ةتي: ئةةةم دةةيَوااانةي فةةيتة   ةةةند  يةة( طوتو"852احلدداعظ ابددن حجددر"توة  
رةةوديَكي ،ةيةةة بةةؤ ئةةةم دنيةةاو ئةةةو دنيةةاش  خةةة ئةمةةةش لةةة دواي تيَ ِامةةان و      
ليَكؤللييةوة ،ةر  ثيَدةخ يَت  لةوانةش ووانك دني ديَواا و ثاخك دنةوةي الدةة  

 ي لةة ،ةةردوو اليةنةخةةوة  ،ةةروة،ا     بة ديَوةيةخي ف اوان وة ط ن،يدانة بةة ثاخة  
رودطةياندنة بة ،اورِيَ و،اودةمةخاني بة بيََار نةةخ دنيان بةة بةؤني نةاخؤش  وة     
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،ةةةرو،ا ثيَنةةةوانة خ دنةةي بةةيَ باوةرِانةةة لةةة ئاط ثةررةةت و وولةخةةةو طةةاور و بةةت   
ثةرروةخان  وة خؤ رِاااندنةوةية بةةو فةرمانةةي خةواي طةةورةي دةةرعدانةر خةة       

[ خةواتة ثاراروين ئةو ديَوااة طوجناوت ة َمَصو رَ لْم َعَأْحَسَن صلَورَ لمْ :  دةفةرمويَت
لة طةلَ ئايةتةخةدا   ونكة وة  ئةوة وايةة خةة فةةرموبيَ : بةة وةوان ت  دةيَوة       
دروروك اون دةي ئيَوةش ئةو ووانية مةديَويَين بة دوانيَكي ناد ين  يةان باليَةت   

ةبية ،ةؤي مانةةوةي ئةةو وةواني و ثياوةتيةة وة      ثاريََطاري لةو دوانة بكةن خة د
ئةو ،ؤط يةي خة ثيَويسوة   وونكة ئةطةر م ؤظ بة ديَوةيةخي ووان دةرخةو  لة 
رِوخساريدا ئةوة دةبيَوة مايةي طوجناندني خةللك لةطةلليدا و وةرطة تين طوتةةخاني   

 (.عو  الباررو روثارك دني بؤ ونةخاني  ثيَنةوانةخةيشي رِاروة, تةواو  

 وةآلمدانةوةي طومانيَك: 

دةطوت يَت:  ونكة رِية ،يَآلنةوة يةخيَكةة لةة تايبةة  مةنديةةخاني فةيتة        
ئةوة بةلل،ةية لةرةر ئةوةي خة واون نيية   ةونكة لةطةةلَ تايبةة  مةنديةةخاني     

 ن.ة(تلسوحبت دا ثيَكةوة بارك اوة خة ئةوان تةنها خوااراوون واتة 

 وةآلم: 

،وت يَت  ،يَشويةوةي رِية بةوة واون نةبووة خة يةخيَكة لة رِارويدا دةبيَت ب
لة تايبة  مةنديةخاني فيتة   بةللكو بةلل،ةةي ت مةان ،ةيةة لةرةةر واوةن بةوني       
،َيشويةوةي ِرية  وة بارةك دني لةة طةةَل تايبةة  مةنديةةخاني تة ي فةيتة  دا        

لل،ة لةرةةر واوةن   ثيَنةوانةي ئةو بةلل،انة نابيَوةوة   ئيت ئةطةر ئةوة بك يَت بةبة
نةبوني ِرية ،يآَلنةوة خة طواية لةطةةَل ،ةنةديَك دة  تة دا بارةك اوة خةة ئةةوان        
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واون ن   ئةوة بؤ ونيَكي رِة  خ اوةو ،ةللةية.  ونكة خؤخ دنةوةي لةطةلَ ئةةو  
 دوانةودا نابية رِيَ،  لة واون بوني.

خييان ويةاوااة  ( دةفةرمويَت: دوو دت خة حورمحدر هللا" 676الندومر" تئييامي  
ْن لة دةرعدا  ثيَكةوة خؤدةخ يَيةوة بؤ منونة خواي طةورة دةفةةرمويَت:    هلدوا ِتد  ل

اِعرِ  رل  َددْوَم َحَصد ََا َ َْثَدَر َمآ لدوا َحَّ د َرِِر ِه ليَة ةدا خواردنةخةةي تةةنها    [. 141النهدام: ] [ََث
ةخيشةةوة  (ة بةيماجدب(ة  بةآلم دةرخ دنةي اةخاتةخةة ثيَويسةوة     تبدَارِيَ يَدراوة  

ْم بارك اون  وة خواي طةورة دةفةةرمويَت:    ْ فا َمآ لدوكل ولْم ِعديِإْم َاد ْم ِهْ  َعِهْمد ا ِبلوكل َعَسد
مْ  َِ لدد ُِ هللِا ال ددِطر آ ا ْن َتدد (ة بةةة آلم ماجددبليَةة ةدا ثةةارة دانةخةةة     [.23النددور: ][ ِتدد

 واوو فةةرمودةدا. تةة  ن ةي اؤرو اان اومان ،ةية لة قورئةا (ة  منونسدون نورييةخة  
(1). 

بؤي نةةقل خة دوين لةة ،ةنةديَك     )ابدن عقيد  الهيدد(  طوتويةتي:احلاعظ )ابن حجر( 
اانايانةوة خة فيتة  بة واتةي ئاي  ديَت. وةلة بيةرِةتدا ئةطةر خاريَك دراية ثةالَ  
دويَك ئةوا دادةن يَت بةيةخيَك لة ثايةخاني نة  دابي يَةت بةة دةويَكي ايةادة تيَيةدا      

ان بؤ رِارت دةبيَوةوة خة ثيَنةةوانةي ئةمةة ببيَوةةوة  وة ئيَيةة     ،ةتاخو بةلل،ةيةخي
( بكةةوين  وة وةخةو   هبدراكم عهيدر السدالمفةرمامنان ثيَك اوةخة دويَن رونيةتةخاني  

يةةة فةةةرماني  )هبددراكيم عهيددر السددالم(اان اويشةةة ئةةةم تايبةةة  مةنديانةةةي فةةيتة    
يَكة دب  خةة دةويَين    ثيَك دووة  وة ،ةمو خةريَكية خة خواي طةورة فةةرماني ث 

                                                           

 (318، 1/317)يجملم ع شرح يملهذب (1)
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( احلداعظبكةوين ئةوة ماناي واية دةبيَت دةويَن فةرمانةخانيشةي بكةةوين  ثادةان      
دةلليَت: ئةوةش بَانة خة واون بوني دةويَن خةةوتين خةرةيَك ئةوةناطةيةةنيَت خةة      
واوبة دويَن ،ةموو دوةخاني بكةوين  بةللكو خارةخة بةوة ديَوةدي خة ،اوديَوةي 

ر خاريَةةك واوةةن خ ابيَةةت لةرةةة ئةةةو خةرةةةي خةةة دةةويَين   ئةةةو بكةةةين  وةةا ئةطةةة 
دةخةوين  ئةوا لةرةةر دوَييكةوتةخانيشةي واوبةة  وة ئةطةةر رةونية  بةوو ئةةوا        
لةرةر دوَييكةوتةخانيشي رةونيةتة  بؤيةة واوةن بةوني ئةةم تايبةة  مةنديانةةي        

يم  بدراكفيتة  لةرةر ،ةموو ئةممة   ئةوة دةيسةمليَييَت خة ئةم خارانة لةرةر  
 .(1).تةواوعهير السالم (ية واون بوونا هي 

 :ةكئاطاداري
اؤربةي اانايان ئةو بؤ ونةيان ،ةبووة خةة ،ةنةديَك لةةو تابيبةة  مةنديانةةي      

( خةةة خةتةنةةة و رِيةةة  رمحددر هللا"  204ت ا تددام ال دداعه  "فةةيتة  واوةةة  لةوانةةة   
وةلةةةة  ،يَشةةةويةوةي بةةةة واوةةةن اانيةةةوة  ،ةةةةروة،ا رةةةةروةم ،اوةللةخانيشةةةي  

دانةةي نةةاوة بةمةةةدا  وةليَةةي طيَ ِدراوةتةوةخةةة     "(114)عطدداْ"ت ثيَشةةييةخانية 
ُ  طوتويةتي تاديين رِية حةرامة  وةطوتويةةتي :    لَدْو َ ْسدَهَم اْلَسبِد  ََلْ  َدِومِّ ِهْسداَلتر َحد

 .( َلَْت 

بونةخةةي تةةواو    ئةطةر خةريَك بة طةورةيي مورولليان ببيَت  مورولليان :واتة
 . يَتة تاخو خةتةنة نةخنيي

                                                           

 .(340 :10) :فتح يُ نر  (1)
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َداْن َمْ أَْخ ْذَشانرِبَه  فَالَاْيَس فةةرموي:     (ةوة خة ثيَغةمبةةر  َأرقامي خورِ  زَياولة  
 .(2 وة ئةم فةرمودةيةي خ دووة بة بةلل،ةي خور  خ دنةوةي مسيَلَ  (1 ( ِد َّن

( خةتةنةةةو كددد" 543الَّا دد  ابددن الهددر " ثيَشةةتية بارةةي ئةةةوةمان خةة د خةةة  
 موي دةرم،ةو  ،ةللكيَشاني توخي بيبالَ و نييؤ  خ دني بة واون دانةاوة   تاديين

دةربارةي ئاو لة دةم و لو  رِادان  وياواايةخي اان او ،ةية لةرةر ئةوةي خةة   وة
 ؟ اان نئايا واوة ي

ُث ه  ا صددداُ (دا دةفةةةرمويَت:    حتفدد  اوددوعمع( لةةة   رمحددر هللاابددن الَّدديم ،ةةةروة،ا   
ماحسدونجاْب متنإدا تدا  (3)د   تنإا تدا كدو ماجدب  اوشمشد  ماحسون داو اوط ورة يف احل

كددو تسددوحب  السددوانب م تددا  َّهدديم ال دداعرب عددإ  الظفددر هَا تدداُ جدددا حبيدد  ُيومددك حتوددر 
الوسخب مجب  َّهيمر لصح  الطإارةب م تا قد  ال داَر عالددلي   َّوشد  مجوبدر هَا تداُب 

متدددن َل لادددط تدددن إددداربر » بدددر ملَّولدددر   مكدددطا الدددطر  وهدددني الَّدددُو بدددر لتدددر رسدددُو هللا
 .(4)اكد « عهيٌ تنا

                                                           

 .ر يه يُرتدذ   أمحو  يُ سنئي قنو يُرتدذ : صحيح  قنو يحلنفظ: س وه ق   (1)

 .(340 /1) :فتح يُ نر  (2)

 .(89، 1/88):بن حجريينظر تلخيص يحل ري ُلحنفظ  (3)

يُضينء عن زيو بن أرقم رضي هللا ع ه   ر يه )يإلدنم أمحو(  )يُرتدذ (   )يُ سنئي(  (4)
 .مت(1999 صححه )يألُ نات  
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وا ئةو تايبة)ةنديانةي فيتة  خة بارك ان  ،ةيانة واوبة وة  ئاو لة : واتة 
لةةو  رِادان و خؤثاخك دنةةةوةي دواي  ةةونة رةةةرئاو  وة ،ةيانةةة خةةة خةةوااراوة     

  (ة وة  رةةيوا  خةة دن  وة دةربةةارةي نييةةؤ  خةة دن  خاتيَةةك نييةةؤ      تسددوحب 
دريَ دةبَيوةو ثيسي لةة  يَة دا خؤدةبَيوةةوة لةةم حاللةتةةدا ق تانةدني واوبةة لةبةةر         
تةةةواويَ  ثاخةة ي  وة خةةور  خ دنةةةوةي مسيَالةةية بةةةطويَ ةي بةلل،ةةةخان واوبةةة   
،ةرخا  دريَ  بؤوة  ئةو طوتةيةش ئاما ةي ثيَدةخ يَت لة بةر ئةةو فةرمانك دنةةي   

ٌَ ِتن اتَ    ثيَي خة دةفةرمويَت: ثيَغةمبةر  ( تةواو.  ْن ََلْ َلْالْطَإارِبَرل عَدَهْي

  ( طيَ ِاويانةتةةةوة خةةة ثيَغةمبةةةر صدحاَ السدننو   ( محدد،ةةةروة،ا ئييةةامي  
خةةاتي بةةؤ خةةور  خ دنةةةوةي مسيَةةلَ و نييةةؤ  خةة دن و تةةوخي بيبةةالَ ،ةللكيَشةةان و  
 تاديين مةوي دةةرم،ة ديةاري خة دووة خةة نانبيَةت " ةل" رِؤ  ايةات ي بةرةةردا         
بنيَت  بؤية ئةم فةرمودةيةيان خ دووة بة بةلل،ةة لةرةةر واوةن بةوني ئةوخارانةة       

َعْ ر  ِتدَن ئةم فةرمودانةش رِونكةرةوةي فةرمودةخةي رةرةوةن خةدةفةرمويَت :  
( وةةةةا وةخةةةةو اانةةةة اوة دةرةةةةوةوا ة رِونكةةةةةرةوةخان دةخ يَيةةةةة ثةةةةيَة  اْلِفطْددددرَةِ 

 .   (1)ثوخوةخانةوة

 

                                                           

 .أدُة حترمي حلق يُلحية ُلشيخ حممو بن أمحو بن إمسنعيل (1)
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ضونكة يةكيَكة لة تايبةت مةنديةكاني فيرتةت  خةتةنة كردن شةرعيية -8
(1) 

(  بدو كر درةلة ،ةردوو خويَبة حةحياةخةدا ،ةاتووة  لةةو فةرمودةيةةدا خةة      
ٌ  ِتدددْن اْلِفطْدددرَِة اْ ِوَدددا ل فةرمويةةةةتي :   بةةةؤي طيَ ِاوييةتةةةةوة  ثيَغةمبةةةةر اْلِفطْدددرَةل ََخْددد
َِ َماِحْسِوْحَداعل َمنَدْو ل اِ ْبِط َم َدَِّْهيمل الَ   .(2) (ْ َفاِر َمَق   ال  اِر

لةم فةرمودةيةدا خةتةنة خ دني خ دووة بة يةخةةم تايبةة  مةنةدي فةيتة       
،ةر ةندة ،ةموو ئةم تايبةة  مةنديانةةي خةة لةة فةرمودةخةةدا ،ةاتوون ،ةةر لةة         

( ثيَغةمبةةةرية هبددراكيمفيتةتةةةوةن   ةةونكة ئةةةو ئايييةةة ثاخةةةن خةةة رِيَةة ِةوي      
بة  مةنديانة خةواي طةةورة فةةرماني ثيَكة دووة  ،ةةروة،ا        وة ئةم تايبووة

( "211َعبدد الدر  او"تئةو دوانةن خة خواي طةورة تاقي خ دؤتةوة ثيَيان   ونكة  
(ةوة خةة  هبْدنل َعبِّداهلةة باوخيةةوة ئةةوية لةة       "(106تدامه"ت(ةوة لةة   َتْهَمدرلة  

َِ ابْدوَدهَددحم ِهبْدددرَ تةفسةة  ئةةةو ئايةةةتي واليَكداوةتةةةوة:   (  124البَّددرة( اِكيَم َرب ددرل ِبَسِهَمددات  َمِه
دددارَِ َماْلَمْشَمَشدددد    اِبْددددَواَلرل ِبلط َإددددارَِة ََخْدددٌ يف الددددر ْ ه َمََخْدددٌ يف اجلََْسددددد يف الدددر ْ ه قَدددد ِّ ال  

وَددا  َمنَدْودد  َماِحْسِوْنَ دداو َمالسِّددَوان َمعَدددْرو الددر ْ ه َميف اجلََْسددد  َدَّْهِدديم اْلَْ َفددار َمَحْهدد  اْلَهانَدد  َما ِْ 
 ِْ ْبط َمَ)ْس   َنَر اْلَغاِئط َماْلبَدْوُ ِبْلَما    .(اْ ِ

                                                           

 .ُقيم بتحقيق بشري حممو عي "حتفة يمل د د أبحكنم يملُ  د البن ي (1)

 .ر يه يُ خنر   دسلم  يُرتدذ   أب  دي د  يُ سنئي ،  يبن دنجه (2)
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،ارة  و ثاخ ي تاقي خة دةوة   طهخواي طةورة ئيربا،يم ثيَغةمبةري بة  :واتة
ثَييد دانةيان لةة رةةريدا  وة ثيَةيد دانةةيان لةة الدةةيدا  ثيَةيد دانةخةةي رةةري          

ة دةم رِادان  ئةةاو لةةة لةةو  رِادان  مسيَةةلَ   ئةةاو لةة يئةمانةةةبوون: خةةور  خ دنةةةوة
ريوا  خ دن  قة  خسةه بةةمةوالدا  وة ثَيي ةخةةي الدةةي ئةمانةةبوون: نييةؤ         
خةة دن  مةةوي دةةةرم،ة تادةة   خةتةنةةة خةة دن  تةةوخي بيبةةالَ ،ةللكيَشةةان  وة      

 .لة دواي رةرئاوخؤثاخك دنةوة بة ئاو 

،ةية  ئةوية  بؤية فيتة  دوو وؤرة: فيتةتيَك خة ثةيوةندي بة دللة وة
نار  و خؤدويسوين خواية  وة بة بةرادانان و رِيََ ط تييَ  ايات  لة ،ةموو 
دويَكي ت   وة فيتةتي خ داري: ئةو تايبة  مةنديانةن خة لة فةرمودةخاندا 
،اتوون  بؤية وؤري يةخةم دلَ و طيان ثا  دةخاتةوة  وة وؤري دووةميان الدة 

دةبية مايةي ثوةوة خ دني يةختي  وة ديارت ين  ثا  رِادةط يَت  وة،ةردوخيشيان
 و  الةثؤثةي ئةو فيتةتانةي خة ثةيوةنديان بة الدةوة ،ةية خةتةنةية.

ي  عمنر  دا ،اتووة لةو فةرمودةيةوة خة)إدنم أمحو( ي )دس و( ،ةروة،ا لة
ِدْن فةرمويةتي:   دةطيَ ِيَوةوة لة خة ثيَغةمبةر( بؤمان ت37ايسرت  خورِي
َرِة َأْ  يُِْفْوَرة  يَُْمْضَمَضة  َ ياِلْسِتْ َشنق  َ َقصُّ يُشَّنِرِب َ يُسِ َ يك  َ تَاْقِليم  يأْلَْظَفنِر يُِْفوْ 

ِبِط َ ياِلْسِتْحَويد  َ ياِلْخِتَتن"  َ ياِلنِْتَضنح    .(1)( َ َغْسل  يََُْبَيِجِم َ نَاْتف  يإْلِ

                                                           

كن ُه ش يهو مبع نه يق   (1)  هبن، فنحلويث ىر يه أمحو يف يملس و   يبن دنجه  إس نده ضعيف، ُ 
 شعيب يألرنؤ ط : صحيح ُغريه قنو  حسن كمن قنو يألُ نا يف صحيح يجلند .
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ئاو لة دةم رِادان  وة ئةاو لةة   ئةمانة لة فيتةتن   يان فيتة  ئةمانةن:  :واتة
لةةو  رِادان  وة مسيَةةلَ خةةور  خ دنةةةوة  وة رةةيوا  خةة دن  وة نييةةؤ  خةة دن  وة 
دؤردني    ي رةر ثةجنةخان  وة ،ةللكيَشةاني تةوخي بيبةالَ  وة تادةيين مةوي      

 دةرم،ة  وة خةتةنةخ دن  ئاو ووانك دن بة خؤدا خاتي خؤده.

ويان ثةيوةنةةةةديان ،ةيةةةةة بةةةةة خةواتةةةةة تايبة)ةنديةةةةةخاني فةةةةيتة  ،ةةةةةم
 ثاخوتةميَيةوة  وة الداني ئةو ثيساييةي الدةية خة دةيوان خؤدي ديَت ليَيان.

 .(تن صهحم محج مااوت عإو حني بؤية ،ةنديَك لة ثيَشيية خامنان طوتويانة:  

  ئةةوة لةة   خ ابيَةت ،ةرخةريَك نويَ بكا   وةبنيَت بؤ حةةج وة خةتةنةة    :واتة
 .ةردةرةر ديين ثا  و بيَ،

 ونكة حةج و خةتةنة  لة درومشةخاني ئايين رِارت و رِةوانن و خواي طةورة 
 خةللكي لةرةر ئةو فيتةتانة بةديهيَياوة  بؤية نابيَت ليَيان ال بدا .

 حيكمةتي خةتةنةكردن ضيية؟

خةتةنةخ دن لة خارة ووانةخاني ئةو دةريعةتانةية خة خواي طةورة ناردوني  
بيَوة مايةي رِاااندنةوةو ووانك دني اليةني ناووةو دةرةوة  ونكة خةتةنةخ دن دة

لة م ؤظدا  وة تةواويَ  ،يَيانةدي ئةو فيتةتةية خة خواي طةورة خةةللكي لةرةةر   
بةديهيَياوة  ،ةروة،ا بةديَكة لة ديين رِارت ورِةوانةي ئيةربا،يم  وة لةة بيةرِةتةدا     

بؤ تةواويَ  و خاملَ بوني ئايين بؤية خةتةنةخ دن دان اوة لة دةريعةتةخاندا تةنها 
( خةةة ثيَغةمبةةةر هبددراكيمرِارةةوورِةوانة   ةةونكة خةةواي طةةةورة ثةةة)اني دا بةةة   
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بيكا  بة ثَيشةةواي ،ةةموو خةةللك  وة بيكةا  بةة بةاوخي رةةروةم طةةالن  بؤيةة          
رِة ةلةخي ،يَيدة اؤرة ،ةموو ثيَغةمبةران و ثاددايان لة ثشةت و نةةوةي ئةةون     

،ةواللي ثيَدا خة نيشانةية  دابييَت بؤ رِارويَ  ئةو ثة)انةي خةة  وة خواي طةورة 
ثيَي دراوة لة اليةن نةوةخانيةوة  ئةوية ئةوةيةة خةة ،ةةموو تةااة لةةدايك بةووة       
خانيان خةتةنة بكةن  بؤية خةتةنةخ دن نيشانةيةخي ديارة بةوانةوةي خة دة ية 

لةواتةخاني ليَكدانةةوةي ئةةو      ئةمةش واتةيةخة ناو رِيَباا و ميااةتي ئيربا،يم
بْدَغ ف ئايةتةي خةواي طةةورة خةة دةفةةرمويَت:       َن هللِا ِصد نل ِتد ْن َ ْحَسد بْدَغَ  هللِا َمَتد [ ِصد

 (138البَّرة:  

خةتةنةةةخ دن بةةؤ ئةةةو خةرةةانةي خةةة لةرةةةر ئةةاييين رِارةةوورِةواني خةةوا    وةةا
بةةؤ ماونةتةةةوة  وة  ئةةةو رِةن،ك دنةيةةة خةةة خةةاك ثةررةةوةخان بةةةخاري دة،يَةةين   

ميداللةةةخانيان  خاتيَةةك خةةة ميةةدالليان دةبيَةةت و دةيبةةةن لةةة ثةررةةو،اخانيانياندا      
رِةن،يَكي ليَدةخةن  دةلليَن ئةوا بةو رِةن  ليَدانةي بوو بة طاور  بؤية خواي طةورة 
وؤرة دياري خ دنيَكي تة ي بةؤ ئيَيةة بِ يةارداوة خةة خةتةنةةخ دن  خةواي طةةورة         

بْدَغ ف ِصبْدَغَ  هللِا مَ دةفةرمويَت:   [   ئةم خ دةوةيةش بةووة بةة   َتْن َ ْحَسنل ِتَن هللِا ِصد
نيشانةيةخي ديار بؤ ،اتية ناو ديين ثةرةند خ اوي خةواو  ئةةم فةرمانةةي خةواي     
طةورةش لة ناو نةوةخاني ئادةمدا دةميَييَوةوةو خؤياني ثيَ دةرِاايَييةوة ،ةةتاخو  

ي  ةةونة نةةاو ديةةين خةةواو رِؤ ي دوايةةي  ثشةةواو ثشةةت ،ةردةميَييَويةةةوة و نيشةةانة
 ثةرةندخ دنيَ .
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ئايا ك ووانية  دةطاتةوة بةة وةواني و خؤرِاااندنةةوة بةة بةِ يين ئةةو ثَيسةوة        
ايادةية و الب دني موي دةرم،ةو توخي بيبالَ و خور  خ دنةوةي مسيَةلَ و نييةؤ    
خ دن؟ ديارة ئةطةةر ئةةم فةرمانانةة ئةةجنام نةةدريَن ثيسةيةخي اؤريةان لةة  يَة دا          

بيَوةوةو دةبيَوة حةدارطةيةخي لةبار بؤ دةيوان خة خؤي تيا قايم بكا   وة خؤدة
ثيستين بةش لةوانةدا خةبارك ان ئةو ثيَسوةية خة لة خاتي خةتةنةدا دةب ِدريَت  
 ونكة ميةَو  ةالكي تيَةدا خؤدةبَيوةةوةو دةبَيوةمايةةي نةخؤدةي و بة ين  ،ةةموو         

ت و ،ةرة  ثيَةدةخا   ،ةربؤيةة    خاوةن ،ةرةويَكي ثةاخية ئةةم رِارةوية دةاانيَة     
خواي طةورة بةو دوانة ئيربا،ييي تاقي خ دةوةو ئةوية بةرةرخةوتويي دةر وو 
تياياندا  خواي طةورة خ دي بة ثيَشةواي خةللكي  لةطةةلَ ئةوةدةدا خةتةنةةخ دن    
رِةن،ورِو ووان دةخا   وة نةخ دني ايان،ةةليَكي اؤري ،ةيةة خةة لةة خاوةنةخةةي      

 دياري دةدا .

 ا الووعي  مصهحم هللا مسهم عهحم عبدر مرسولر  مد مآلر مصحبر.مب

 رةر اوةخان:

هبجدد  قهددَو البددرار مقددرة عيددو  الايددار ب ددَر جواتددك الابددار له دديخ عبددد الددرمحن  -1
 .رمحر هللابن يصر السهدر 

 .رمحر هللاحتف  اووعمع كحسام اوولوع حبن الَّيم  -2

ُ دُ آُ تبدارن االص  السالم ب َر عمدة ال -3 رمحدر حسام له يخ عيصد  بدن عبدد اله

 .هللا
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 .رمحر هللا عل  حترمي حه  الهحي  له يخ  مد بن  محد بن هناعي   -4

 .رمحر هللااطب ال يخ  مد الصاحل اله يمني  -5

 .رمحر هللاالسوا ب الن ات يف اونجيات ماوإهسات لهمؤل   -6

  ة له يخ سهما  بن عإد معَّر هللا.رسال  نداْ الفطرة لدى الرج  ماور  -7

 .رمحر هللاتوتأ ا تام تال  بن  نٌ  -8

 عو  البارر إَر صحي  البخارر حبن حجر رمحإما هللا. -9

 صحي  تسهم ب َر النومر رمحإما هللا. -10

 .رمحر هللااجملموع إَر اوإطَ لإلتام النومر  -11

 .ر هللارمحني  المتار إَر تنوَّحم الابار له و اين  -12

 ئاطاداري:

مايف ضاا  رددةاةي ي ئاةة هةرةةماة َااروة راي  هاي ي رطهةادكة ةاه  راة  ي          
ضاَخاةةوةك هيوان ةههة ضاَي هكةةةي  مةطةر هة مةهةسيت هةخشهين لة ركوةي خوادا هاية  

 هةرامبةر.

 


