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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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 .......................................... يةكان                   لة تاوان وسةرثي ضى ئاطاداركردنةوةى ئافرةتان

 
 رِي خؤشكار

خويَنةرى بةِرَيز : ئةة  اميلكةةيةةى بةرستتةبا بمبةةىلَةة ىة ت بةة بمبةىةة ط ر  ة ا            
-139( سا بة الثةةرِت ) 2بةتو ست بالَ ك ا تكماة  ؤظمرى )رِيَطمى رِاتا(كة بة ذيمرت )

لَويسةةةب ما طااةةةة  تل اميلكةةيةةةةكة تةةةةربةخؤ بل ةينةةةة ث(سا بالَ ك ا تىة ت،بة150
بةرستتةةبة خويَنةةةرااة بةةةرِيَز، بؤئةةة تى بةئمتةةماة ببةةوااب تةةو سى بلَ  لةةنب بةتةةةر    

 شلَواطى اميلكةةيةل كة هةبَط ىنة تول بلَا بؤ ئلَوتى خؤشة يسا . 

 ئاطاداركردنةوةى ئافرةتان
 لة تاوان وسةرثَيضىيةكان

خواى  ة رت سااةةرى يمتةمكما   تةنورتكماة كةة بةخبةة ترى ي  ظةة ىَلةايةة بةة س الةم            
قلميةىةا ،  تبة ثةيوتتا بو ا بةتنورى خواى  ة رت   اةبةطااةاة تةربةرطى   خةم يَنة    
ثمكذي   اةةس  بةةرطى ي  ظميةةىة ىَلةايةة ، هةةر تهم بةةرطى  ثمراتةبنة بةِرت شةا ازيةة            

 م اا ، خواى  ة رت ستسةريلَا:خ اثي   ئمشوبي   ى

 (33)األحزاب:  ]  ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريا[ 

 اىة : خواىطة رت بؤية بة  شلَواطت ئميؤذ مريبما ستكمت ىةم تكو هةلت ىم اابةما بةتةةر       
 (  تىم ثمل ىما بةمىة ت بة هةيو  ثلسي   ىم االَك.ةي ةر )اةهلَكَلَا ئةى خلَزااماة ثلَغ
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 .......................................... يةكان                   لة تاوان وسةرثي ضى ئاطاداركردنةوةى ئافرةتان

بةبةر  ة رتية ثكة  ثميةى ئمس تت بة كؤيةبَطمى يوتكَ ماماةا   ثمراتبنلما بة تةر ثلَضي  
يةكما ئم مساريما ستكةينة ت بة ضةاة تةرثلَضىلةل ىم خؤيماة بيَ بثمريَزا  ت ئة ةر كة ىواة 

 ا ستتا بةجيَ  اطى بةيَ بيلَةنب   ىؤبةبةةةا   بطةرِيَنةة ت الى     ام ى ية ت   ىوشي بو اة ، ئة
خةةوا ضةةواةة خةةواى  ةةة رت بلَ ؤشةة و ت، هةةةر تهم ئم ةةمسارى خوشةةةماي يوتةةكَ ماة بةةةمت    
بةرهةبَسبة بةمت بة كةتلَك كة شبلَك بة  تةرثلَضي يماة جلَ ةجيَ بةمت . سا اكمريب بة خواى 

 بةمت   ىةايم بةبةر رِتطايةاةى ئة بلَا.  ة رت الةت    ىة   ك ست تكممنما ضمل

 سةرثي ضى يةكان لة بريوباوةِردا:

طار   تضوا بةؤ الى جمس   ةةر  سمَبضةي   بةم ترِك سا ثلَلةما ، بؤاةخؤشةة يةمخوس ضةم         -1
( ئم ةةمسارى ك س ينةىةةة ت  يةةمخوس ك ساةةة تى تةةلو  يةةمخوس هةرشةةبلَةة ىةة  ،ثلَغةي ةةةر )   

 بةضواةاليما  ستسةريويَا:  

  (1)تى عرافاً فسأله عن شيء مل تُقبل له صالة أربعني يوماً () من أ

 اىة:هةركةتلَك بضلَبة الى سمبَضة  ث تلمرى ىلَ بةمت ستربمرتى شبلَك ئة ا ضل رِ ذ اويَذى 
 ىلَ  ترام رييَا،  تستسةريو يَا :

 .  (2))من أتى كاهناً فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد(

ئةة ا   اى ثةيَ بةةمت بةة تى كةة ستيكَلَة     ك بضةلَبة الى سمبَضةىلةل   بةم ترِ    اىة : هةر كةتةلَ 
 (.كوس ى ك س  ت بة  قورئماةى كة سابةطيوت بؤتةر حم ة)

                                                           

 .2230رواه مسلم: / (1)
 (. 1/244(, وصححه أمحد شاكر )135( الرتمذي )2)
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خؤ ثةيوتتا ك سا بة رِ ذيَةة سيمرى ك ا ت ت بةؤ تةةرسااة ك ساةي  ؤرِتةبما  تكةو      -2
ةسةر ك سا بؤ تةةر  ةؤرِ   رِ ذااة ثلَنت شةممة يمخوس رِ ذااي جةذا ، هةر تهم خؤ تمطساا   ت

 (3))لعن هللا زوارات القبور(( ضواةة ستسةريويَا: ئة ةر  ؤرِ ثلَغةي ةريش بلَا )

 اىة :خةواى  ةة رت بةةنةةىة كة س  ت بة ئمس تىماةةى  تةةرسااي  ؤرِتةبمامالما كة س  ت          
بةؤ     شةةرةي بضةلَا بةؤ تةةرسااة  ؤرِتةبما     اةريا بةالَ  ئة ةر ئمس تت بة شلَواطيَةة   بةخو

بريك ساةةة تى يةة سا   قلميةةةت ، بةةةبيَ ىمي ةةةت ك ساةةي كةةمت   رِ ذيَةةك ئةةة ا سر تةةبة ضةةواةة  
( قةستغةى ك س يوتكَ ماما تةرسااي  ؤرِتبما بةةا ، بةالَ  بة ثمشةماةا  تةرتىم ثلَغةي ةر)

 يمس .                   ى تةرسااي بةةا ضواةة قلميةىبما ستخمىة ت سةريو

 ( ستسةريويَا:ساا   يةخة سرِااةا بة تةر ي س  . ثلَغةي ةر )هم ارك سا   بةخؤ-3

 .(4))ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية ( 

 اىة: بةئلَ ة اي ية كةتلَك كة بة رِ  يةىة خةؤي بةةات   يةخةةى سابةةريَا، هةم ارى اةةسمية        
 .بةمت  تكو ضؤا بة ثلَش ئلسال  ستك ا 

  تستسةريويَا :

 .(5)) النائحة اذامل تتب قبل موهتا، تقام يوم القيامة وعليها سرابل من قطران ودرع من جرب(

 اىة : ئمس تىة هم اركةر ئة ةر ثلَش ي ساي ىؤبة اةكمت ئة ا رِ ذى قلميةت هةبةتتةلَا     
  0ثؤشمكلَةة بة يسة ىوا تى ئم  ينة بة بةرستك يَا  قةبَغمالَك بة )ج ب(

                                                           

 وغريمها. 1576وابن ماجه  1056رواه الرتمذي: (3) 
 103، مسلم: 1297)متفق عليه (.البخاري: (4) 
 .934رواه مسلم :  / 5
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بة ئمس تىما بةة يلَ ستكمالةما بةؤ هلَنةماي خزيةةت كةمر   ثةةر ترست         ط رك ساي هةاةيَ-4
كةرى اميوتكَ ما بةبَةو جمري  ا هةية ئةية بةيةةر  ساستاةلَب بةةكمىة يمرتب ِينةةا ،   ثمشةما      
ثةر ترستك ساي ينةابَةكمالما ثلةتتثلَ ا كة ئةيةش ضةاةتهم تةرتجنميي خ اثي بةس ا تية 

 نةابَةكما كة شمرا ت اي ية بةالى خم تا ةةقلَ .بةتةر بريبم ترِ   رِت شبة ي

امرِتطاية   بيَ ئمراية هةاةىَ بة ئمس تىما بةةكمىة ىةوش بو الةما بةة كمرتتةمىلَك يةما       -5
 ( ستسةريويَا:بةالَيةل   س ةم ك سالما بة خؤيما،ثلَغةي ةر )

ين ماكانم  اييماة امرياً ]اليتمنني أحدكم املوت لضر نزل به فان كان البد متمنيا فليقل: اللهمم أحي م 
 .(6)يل وتوفَّين اذا كان  الوفاة ارياً يل [

 اىةة : كةةةة بةةةئلَوت ئةةم ات اةةخواطيَا بةةة يةة سا بةبةةةر طيةما   امخؤشةةة يةةةل كةةةرِ  ى     
ىلَة س  ت ، ئة ةر هةةر ستبوايةة ئم اىةة خةواطي ية سا بلَةا ئةة ا بمبكَلَةا : خوايةئة ةةر ذيةما           

 0ة ةر ي سا بمشرتت بؤ  ئة ا مب يَنةبمشرتت بؤ  ئة ا مبذيَنة   تئ
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 .......................................... يةكان                   لة تاوان وسةرثي ضى ئاطاداركردنةوةى ئافرةتان

 يةكان لة ثايةكاني ئيسالم سةرثي ضى

س اخسةةبن اويَةةذتكما بةةة كمىةكمالماةةةا، بةىمي ةةةىة بةةةكمىي سترضةةوا   شةةة  واىو  -6
س اكة ىب بةاوتنت كةستبلَبة هؤي س اخسبنة اويَذى بةيماي بؤ ثمش خؤرهةالَىب , تثلَغةي ةةر  

 (ستسةريويَا:يش )

أاتين الليلة آتيان ،و إهنما ابتعثاين ، وإهنما قاال يل:انطلق وإين انطلق  معهما، وإان أتينا علمى  ) إنه
رجل مضطجع ورجل قائم على رأسه بيده صخرة ، واذا هو يهموي ابلصمخرة لرأسمه فيثلمس رأسمه فيتدهمده 

د عليه فيفعمل بمه مثمل ايجر هاهنا فيتبع ايجر فيأاذه فال يرجع اليه حىت يصبح  رأسه كما كان مث يعو 
ما فعل به املرة األوىل ،قال : قل  هلا:سبحان هللا ما هذان؟ قاال يل :إما إان سنخربك ،أمما الرجمل األول 

 (7)(الذي أتي  عليه يثلس  رأسه ابيجر فإنه الرجل  اياذ القرأن فريفضه وينام عن الصالة املكتوبة

ماة  ،ثلَلما   مت :ب   ،ينلش بة ةبَلماةةا   اىة : ئة  شة  س  كةة همىب   بةخة   هةبَلماس
بةةرسى   اكشمبو  ، ت ثلم يَةش بةذ  ر تةري ية ت رِا تتبمبو رِ يشبم،ىمضوينة تةر ثلم يَ  رِ

بةستتبة تبو ، بةرستكةى ىةَي ست ة ت   ستيةةا بةتةةريةا  تةةرى ستشةةماة  ثمشةما هةةىم         
ةتهمىة ت   ضةمل  رى  تكو خؤى بلَةت  ىة ت ىم س  بمرت بلةاىة ت بةتةريةا تةبةرستكةى هةبَ

 ستبو ت   بةرست ا  بة  شلَوتية تزاى ستسا

 (ستسةريويَا:ثلَغةي ةر)

ثلَلممن   ت : ثمل  بيَ  ةرسى بؤخواى  ة رت ئة  س  ااة كيَ بو ا؟ثلَلما  مت: بة ثمشةماةا  
تر  ىةوت  ثلَا ستبَلَب، ثلم ى يةكة  كة تةرى ستشةلَن ا بةبةرس ئة ت ثلم يَةةة كةة قورئةماة     

  ثمشما رِتىي ستكمىة ت ،  ت ستخة يَا بة اويَذى سةرطسا  اميةمت .

                                                           
 )البخاري(. / 7
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  ئة خشلَ   طيَ ِتى كةةئمس تت هةيةةىة   تةمبَلَةة     بميةخ اةساا بةسترك ساي طتكمىة يملَ-7
بةتةرسا ىةَ ستثةرِيَا     ةيشبؤىة ئة  تنورتى كةطتكمىة ىلةاية ،خواى  ة رت ستسةريويَا 

: 

َْْموع َعَلْيوالَِّذيَن َي )  َهوا ْكِنُزوَن الذََّهَب ؤاْلِفضََّة ؤال ُيْنِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم .َيووََْ ُي

ُكْم َفوُذوَُوا َاوا ُكْنو ْم َتْكِنوُزوَن ُتِفي َناِر َجَهنََّم َفُتْكؤى ِبَها ِجَباُهُهْم ؤُجُنوُبُهْم ؤُظُهووُرُهْم َهوَذا َاوا َكَنوْزُتْم الْنُفموِ

)(8). 

 اىة :ئة  كةتماةى كةطيَ   طيو كؤستكةاة ت   امي ةخشب بةة رِيَطةمى خةواسا )طتكةمىة بةيَ       
سترامكةا ( ئة ا يوذستىسزايةكة بة ئلَش   ئمطاريما ثيَ بةت،رِ ذى قلميةت طيَة ِ  طيوتكةةيما   

ثةيَ ساخ ستك يَةا      بؤ ساخ ستك يَا بةئم  ى س طتخةا ، اةم  ضةة اا   اليةةكمالما   ثشةبلماة    
ثلَلما ست ى يَا،ئةية ئة  كةازتية كة بؤخؤىمابما هةبَط ى و  ، ستى بضلَذا تزاى كؤك ساةة ت  

   طتكمت اةساا بلَي.  

ةكمالما   كةيبةةةر خةةةيىو بميةةةخ اةةةسااة هةاةةةيَ بةةة ئمس تىةةما بةهم تةةةر   ينةابَةة     -8
 ةةةجيَ ك ساىرةرطتكماةةةا ئميؤذ ةةمرى اةةةك سالما ، كمىلَةةك كةةة كةيبةرخةةةية ستكةةةا بةةة جلَ   

 تئميؤذكمرى اةك سالما  بةرهةبَسبة اةك سالما،  تكو ثلَشا  ويَ خسبنة اويَذى جةيمةةةت  
بة اليةا هم تةرتكةى   كورِتكماىلة ت ، تثشا  ويَ سبنة كضةكماة كمىلَةك كةةثيَ ست ةةا    

 بةجلَ ةجيَ ك ساي سةرطتكما   رِ ذ  .  ت جطة  بةية، بة ثلَويسبىلةكماة ى .
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 سةرثي ضىيةكان لة ثؤشاك و خؤداثؤشيندا:

ثةيوتتا اةبوا بة ثؤشمكة شةرةة ساثؤشةرى هةيو  بةش، بةةكمىة سترضةوا   -9
( بةيمبَةةةا  هةةةر تهم بةةة بةةةرك ساة جةةل  بةةةر ة ىةتةةك  ىةةةاك  كةةورت، ثلَغةي ةةةر)  

رههما  ونساء  كاسيات  عارايت ...ال يدالن اجلنة و ال  جيمدن  رههما ، وإن)… ستسةريويَا
   (9)لتوجد من مسرية كذا وكذا(

 اىة :ئمس تىمالَةة  ثؤشبةى رِ  ت )جكة بةبةرت بةالَ  رِ  ىة ضواةة يما ىةتةة يما 
ىةاةة يما كورىة( ئةيماة امضنة بةهةشبة ت،  ت بؤالشي امكةا كة  بةةس رى ضةل تةملَ    

 رِيَ  بؤاي بةهةشا سيَا .

بةرسااةة ت   قةذ بة ِيب   ئميلَ تكةماة      شويَب كة ىنة يؤسيَل بةجل   بةرط   قذ-10
جوااةمرى     اطة ثيَ سرا ت ئمس تىة يةكما، كة ئةيةش  ا ك ساة امتنميةى ئمس تىة 

 ةاية  تال اطى ية بؤ كةتميةىىلةكةى.يوتكَ ماة ىلَ

 سةرثي ضىيةكان لةمال  وخي زانداري تىدا

ذالَةةك بةةة اليةةةاة . رِتخنةةة  ىب   بةةةرتاطمى بةةواة ئةةمس تت بةةةهلَنماة طيةةمى  بةةة 11
  ثلم تكةية ت   سذايةىة ك ساة   رِاطى  اةبو اة ، خواى  ة رت ستسةريويَا :
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 َوَاوْن َيْعوِ  اللَّوَه َوَاا َكاَن ِلُمْؤِاٍن َوال ُاْؤِاَنٍة ِإَذا َََضع اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْارًا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيورَُُ ِاوْن َأْاوِرِهْم]

 (10)[َضلَّ َضالاًل ُاِبينًا َوَرُسوَلُه َفَقْد

( ب ِيةمر بةة تةةر شةبلَك ستستا هةلت       اىة : كمىلَك كة خواى  ةة رت   ثلَغةي ةةر )  
بم ترِساريَةة ذا يم خوس ثلم  بؤيما اىلة بة  ب ِيمرت سترضةب  ب ِيةمريَةة ىة  هةبَ ةذيَ ا.     

وي ِا ( بةةمت، ئةة ا  ة    ت هةر كةتلَةلش تةرثلَضي سةةريماة خةوا  ثلَغةي ةرتكةةى )   
 يَطمى رِاتا سترضو ت .بو الَةة ئمشة ا  وي ِا بو ت   بةرِ

 ويَ ايةبَي اةك ساي يلَ س    تالَ  سااة تى بةىواةى  بةرطك ساة تى ستا  بة ر يةا  -12
بةرهةبَسبة ك سا   ساا اةاما بةضمكة  ئلشة جوااةكماىو  كةيي ك ساي بلَي بةبةرست اية 

 بةهؤ، يمخوس بةبيَ هؤ.

 حصلن كورِي حمصب ستسةريويَا:ثوريَةة 

أذات بعل ؟ قل : نعم ، قال   ( يف بعض اياجة، فقال : أي هذه )أتي  رسول هللا ) 
كيف أن   له ؟ قال  ما آلوه ، إال ما عجزت عنه،قال :أين أن  منه؟ فإمنا هو جنتك  

)   (2)وانرك 

( بةؤ هةاةةىَ ثلَويسةبة خةؤ ،     )  اىة : ستسةةريويَا : همةةة الى  ثلَغةي ةةرى وا   
 ئة يش سةريوى:

                                                           
 (36)األحزاب: / 10
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 ئةية كآية ، ئميم يلَ ست هةية ؟ 

  مت :بةبَةَ، 

 سةريوى: ىؤ ضؤاة بؤ يلَ ستكةت؟.

 ينلش  مت: كةيبةرخةية امكة  ية ةر بة ىوااميةا اةبلَا .

سةريوى: ىؤ بة ض ئمتةبلَةة  وَي ِايةةبَة ئةة سايا ؟ ئةة  بةهةشةا  س طتخةة ىؤيةة،         
 ِايةةةبَلا بةةؤ ئةةة  سةريماماةةةى كةةةبآ شةةةرةة اةةة هةةؤى ضةةواة بةهةشةةببة، ت   اىةةة  ويَ

 !.  ت ستسةريويَا :هؤى ضواة س طتخبة   كةيبةرخةيلشاتةرثلَضة 

 (1))لوكن  آمُر أحداً أن يسجد ألحد  ألمرت املرأة ان تسجد لزوجها(

ىة  ب ةمت ئةة ا      اىة: ئة ةر يب  سةريممن  بةكةتلَك بة ساية كة ك اوش بةؤ كةتةلَةة  
 سةريممن بةئمس تت ستك س كة ك اوش بؤ يلَ ستكةى بةريَا .

سيةةمرى ك ساةةة  تضةةة  كةية ساةةة تى ينةةملَ بةةو ا بةةةبيَ  هؤيةةةكة  ةة ا       -13
 ( ستسةريويَا:كةستبلَبة هؤي كةي و اة تى ئويةىة ئلسال ، ثلغةي ةريش)

 (2))تزوجوا الودود الولود؛ فإين مكاثر بكم األمم (

مس تىلَك خبواطا كة خؤشة يسا   ينةال بو  بلَا ،ضةواةة يةب شةمامطى بةة      اىة : ئ
 ط ريبماة ت ستكة  بةتةر ئوممةىماي ى ت ت بةر ذى قلميةت.
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  اطة اةساا بة ثةر ترستك ساة ينةالَ ، ثةر تر ك سالَةة يوتةكَ ماماةى ثةمل    -14
بةة سايةك بةو ا،    بة هةيو  خ اثىو امشريينلةكة  تكو ئمهةا   لَ ِاا بةبؤاةةى جةةذاة   

هةر تهم بةبةر ك ساةة ئةة  جةل   بةر ماةةى كةة  يَنةة  خمضةة ثلَوتيةة،  ت سَل ك ساةة          
ينةاَبما بؤ ئميَل تكماة يؤتلقم،  ت بةة اليةةكة ىة ت ت هةما اةةساالما بةؤ اوَيةذتكما بةة         
يز ة ىةا   بؤ قورئما بةبةر ك سا   ثةيوتتا ك ساةة بةري  بؤضةوالما بةة ئلسةالية ت.      

 ( ستسةريويَا:ثلَغةي ةر )

 . (14))واملرأة راعية يف بي  زوجها ومسؤولة عن رعيتها (

 اىةةة : ئةةمس تت شةةواا   تةرثةرشةةبلمرت بةةة يةةمبَة يلَ ستكةيةةةا   بلَث تةة ا ت بةةة      
 ثةر ترستك ساة ينةالَ   تةرثةرشبة ك سالما .

  ثشا  وىَ خسبنة هةاةىَ  ئمس تىما    وىَ اةساالما بة بةريَوتب ساة ئلش  -15
 كمرى ام يملَ بة ثمل   خم يَنة   شوشنت   ضلَشا ىلَ اما ،

هةةةر تهم ثشةةا  ةةوىَ خسةةبنة  خةةؤ رِاطااةاةةة ت بةةؤ يلَةة س   جةةةَ بةةةجةَ اةةةك ساة    
 يمسةكماة .

( سا اك ساةةة ىةةةبَم  بةةة يلَةة س بةةةبةَ هةةلت هؤيةةةكة شةةةرةة، ثلَغةي ةةةر)       -16
 ستسةريويَا:

ا امرأة سأل  زوجها الطالق من غري   (15)ما أبس، فحرام عليها رائحة اجلنة ()أُّيم
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 اىة: هةر ئمس تىلَك سا اى ىةال  بة يلَ ستكةى بةمت بةبةَ هلت هؤيةكة شةرةة ئة ا 
 بؤاة بةهةشا حةراية بة تةرى .

ط رك ساة ئمس تت بة يلَ ستكةى بة ك ينة ئة  شبماةى كة بة ىوااميةا اىلة بةة  -17
  ر   ا  اة.ىمي ةىة ئة  شبماةى كة)ك مبلمت (ا   ط

 هةر تهم جل  بةرط   سيمريةل كة ثلَويسا اةبب .

بمة ك ساة ذيماة خلَزاالَبة   ثةيوتاةى ذا   يلَ سايةىة خؤيما بةؤ خةةبَةة    -18 
   بكَم ك ساة تى كلَشة  امخؤشة   ايلَنة الَواالما  .

(   ىنةةةة رِ ذ ى تةةةوانةت بةةةةبةَ رِيَطةثلةةةةااة يلَ ستكةةةةى ،ثلَغةي ةةةةر )  -19 
 (16)(ال هل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال إبذنهستسةريويَا : )

 اىة : حةبَملَ اىي ية  بؤ  ئمس تت رِ ذ ى توانةت بط يَةا   يلَ ستكةةى بةة يمبَةة ت     
بلَا ية ةر خؤى رِيَطةى ثةَ بةات ، يم خةوس رِيَطةة بةةات بةة همىنةة ذ رت تى خةةبَةة ،       

 ةبلَا .ىةايم بة رَيَطة ثلةااة يلَ ستكةى ا
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 سةرثي ضى يةكان

 لة ناو ئاهةنط و بؤنةكان ) املناسبات ( 

س اخسةةبنة شةةو ك سا بةةةهؤى خويَنةةةا   هةةؤي ىةة ت ت ، ىةةمخؤي بةةة هةةم      -20 
 ىةيةاماة خؤي بةجيَ ستيلَنلا   بة ىةايم ستيلَنلَبة ت

 كةتلَك امبلنَ بضلَبة ساخواطى بةبةر ىةيةا  ة رتية . 

رِت شا  بةكمىة هةبَ ذارساة هم تةريةا   بميةخ اةساا   اطة اةساا بة سيب    -21 
 (ستسةريويَا:ثلَلما ،ثلَغةي ةر )

) إذا أاتكممم مممن ترخممون القممه ودينممه فممأنكحوه، إن ال تفعلمموه  تكممن فتنممة يف األر  و فسمماد  
 (17)… (كبري

 اىة : ئة ةر هةر كةتلَك همت  بؤ ساخواطيبما بة سيةب   رِت شةبة رِاطى بةو ا ئةة ا      
ثيَ بةةا  ئة ةر  ااةكةا   شبة ى  بلَك بةتاةة ت  ئةة ا خ اثةة   ئمشةوبلَةي ط ر      شوى

 بةتةر طت يةا بالَ ستبلَبة ت .

)امري  الصمداق  طيمس رِت ى ك سا بةة سااةماي يمرتيىةةا .بةة سةةريو ستسا هةمىوت      -22
 0(18)أيسره(

  اىة:  بمشرتيب  يمرتية ئة تية كة  كةيرتيب   ئمتمارتبلَا   
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ة  اةةم  هةاةةةىَ ساهلَنةة ا ى  ىةةمطت بةةة  تةةةرستيةسا   تكةةو ط ركةة سا بةةة كة ىنةة-23
يلَ ستكةةى بةةؤ بةتةةر ك ساةةي شةةةبقة  يةمخوس اوتةةلن  اةم ى  يلَ ستكةةةى بةتةةةرى ،     
هةر تهم  التميي ك ساة تى كمس اا  بةبة بةرك ساة جكة تةثي سريَةذ   ستتةا كةلَش       

  ؤرت ى تثي  بةكمىة  واتبنة تسا

ؤ ئمرايشةطم بةؤ الب ساةة يةوى بةشةة هةةىم اى ىَل  هةمىوت كةة         ضو اي ئمس تت ب-24
 .ىةيمشمى بةمت جطة بة يلَ ستكةى  شويَنة  اى سترستخمت كة سر تا اي ية بؤ كةة

توربو ا بةتةر  لَ ِااي ئمهةاطة   واتةبنة ت  بةة كؤشةك   يلوا ماةةكما       -28 
 بة ؤرااي   يؤتلقم   هةةلَ ئميمستك ساي  ؤرااي بلَذااي ذا   ثلم  ،ستا  بةرطك ساة ت  

ت ى   ةاا   تةةةر   ك ساةةي  ثمرتيةةةكة ط ر ىةةم ست مىةةة  تةةنوريَةة  طيةةمسترِ ة بلَةةهةبَةة
 ئلس ا .

سااماي بول   طا ا بة شويَنلَةة بةرط بةثلَش  ضم ى كةتماة اميةح ت  بةخز    -25
  كةةةة  كةةمرى بةةول   طا ا   خةةةبَةة ىةة    ثري طبةةميي كةة سا بةةيَ يةةما  بةةة ىة قةةةك سا 

 . تةيمك سا بؤيما     ىنة  يَنةى سؤىؤ  ايف يمخوس بة كميلَ اى  ظلةيؤ
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 ن لةمال  و وسةرثي ضي يةكان لة دةرضو

 سةفةر كردن و تي كةاَلو بوون

بةةؤا بةةة خةةؤساا بةةة كةةمىة سترضةةو اي بةةة يةةملَ كةةة ثلةةم اا بةةؤاة ستكةةةا ،     -26
مممرت علممى قمموم ليجممدوا )أُّيمما  امممرأة اسممتعطرت  مث ارجمم  ف ( ستسةةةريويَا:ثلَغةي ةةةريش )
 . (19)(رهها فهي زانية

 اىة : هةر ئمس تىلَك بؤا بة خؤى بةات   ثمشما بةةيم  سترضةلَا   ثلةم ااة بلَطماةة     
 بؤاي بةةا ئة ا ئة ا ئمس تىة  طينمكةرت .

تةركة ىنة ئمس تت بة ةلَ شؤسلَ ي بلَطماة ، بة ىةايم   خؤ سااةثؤشة بلَىةة  -27
 (20):)ال خيلون أحدكم ابمرأة  إال مع ذي حمرم (يويَا ( ستسةر، ثلَغةي ةر )

ئمس تىلةةا اةةبلَا ية ةةر يةةح تية خةؤى        اىة : بمكةة  بة ئلوت بة ىةايم بة  ةلَ
 بة ةبَةابلَا .

 ا : ، خواى  ة رت ستسةريويَ ط ر سترضو ا بةيملَ   ضوا بؤ بمطارِ -28

 .(21)ىل() وَرن فع بيوتكن والتربجن تربج   اجلاهلية  األو

                                                           
 1681رواه ابن ازُّية وصححه األليباين يف صحيح ابن ازُّية : / 19

 ( أبلفاظ .1341(ومسلم )3006البخاري ) رواه/ 20

  33:األحزاب  21



 

 

 15 ba8.org 

 .......................................... يةكان                   لة تاوان وسةرثي ضى ئاطاداركردنةوةى ئافرةتان

 اىةةة:  بةيمبَةةةكمابما  جةةلَطريبب    تكةةو ئمس تىةةماة تةةةرستيي  اةةةسميي  بةشةةة خؤىةةما   
 ستريةخةا  بؤ ثلم ى بلَطماة  .

ىلَةةالَ  بو اي بة ثلم ااي بلَطماة  بة خز    كةة  كمرى ئمس تىةكة يةمخوس ثلم تكةة   -29
لماةةا   ئمشةة اك ساي جةوااة    يمخوس جطة بةةيما ،   مبَبةةك سا بة ةبَلماةةا  ىة قةةك سا بة ةبَ    

 خؤي بةثلَش ضم يما   خؤسااةثؤشة بةاليما .

:)إايكمم و المداول علمى النسماء ( فقمال رجمل ممن األنصمار: أفرأيم  ( ستسةةريويَا  ثلَغةي ةر )
 (22)ايمو اي رسول هللا  ، قال: )ايمو املوت( 

 تت . ثلم يَةةك بةةة   اىةةة: ئم مسارىةةما ستكةينةةة ت اةضةةنة ذ رت ت بةةة ىةةةايم بةةؤ الى ئةةمس    
ثلشبلوااما ،  ىة: ئةى ئة ةر خز   كةة  كمرى يلَ ست كةى  بلَةا ؟ سةةريوى ئةة ا ي ساةي     

 بمشرتت .

بة ئمتما   ىنة هةاةى بة ئمس تىما بة ضةوا بةؤ الى ثزيشةةة ثلةم  بةؤ ضمرتتةةر        -30
ري   ك ساي   سترخسبنة شويَن  ايما كة سر تا اىلة ثلشما بةةريَا بةةبيَ ئة ثةةرِي امضةم    

   اطة 

تةسةرك ساة ئمس تت بةبَي يةةح ت  ئةلرت بةس ِ كةةبَلا يةما ئؤىؤي لَةل بلَةا يةمخوس        -31
)هل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلار، تساف ُر ( ستسةريويَا: ثمثؤر يمخوس جطة بةيماة .ثلَغةي ةر )

 .(23)مسرية يوم، إال مع ذي حمرم(

  ت  . اىة: امبلَا ئمس تت تةسةر بةمت بةبةَ يةح
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سترضو اة هةاةىَ بة ئمس تىما بة يملَ بؤ ئلش ك سا كة ستبلَبةة هةؤى ىةوش بةو اة     -32
حةرا    ثشا  وىَ خسبنة يلَ س  ينةالَ ، يم خوس  اطهلَنما بة هةاةىَ بة سةرطتكما   ىلَةةبَم  

 بو ا 

 ضةند سةرثي ضيةكى طشتى

  ئميؤذ مرى ك سا بة اةم    اطهلَنما بة سةريما ك سا بة ضمكة  قةستغةك ساة خ اثة  -33
 ئمس تىماةا ,خواى  ة رت ستسةريويَا :

)واملؤ انون واملؤانات بعضهم اولياء بعض يأارون باملعروف وينهون عن املنكر و يقيمون الصالُ و يؤتون الزكاُ 

 .(24)و يطيعون اهلل ورسوله  أولئك سريمحهم أهلل إن اهلل عزيز حكيم (

هةاةةيَةلما تةرثةرشةبلمر  يمريةةىة سترى يةةكرتا ، سةةريما       اىة: بم ترسارااة ثلم   ذا 
ستكةةةا بةةة ضةةمكة  قةستغةستكةةةا بةةة خ اثةةة   اويَةةذتكمالما ستكةةةا   طتكةةمت ستستا         

(ستكةةةا ئة ااةةة خةةواى  ةةة رت رتةلةةما ثلةةةتكمت ،    ويَ ايةةةبَة خةةوا  ثلَغةي ةرتكةةةى ) 
 بةراتبة خواي  ة رت بةستتةبَمت   كمربةجلَلة .

سااة سايةةك   بةةم ل بةبةرطك ساةةة تى ستاةة  بةتةةةر ى ئة ااةةة ت ،يةةمخوس سلَ   ةةة ئةةمطار34
 ك سالما خواى  ة رت ستسةريويَا :ئلَشمالما   بلَزارك سالما    ويَ ايةبَة اة

 َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما َفال َتُقوْل َلُهَموا ُأفو َوال )َوَََضع َربَُّك َألَّا َتْعُبُدوا ِإلَّا ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَمانًا ِإاَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر

َُْل َلُهَما ََْواًل َكِرميًا(   .(25)َتْنَهْرُهَما َو
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 اىة :ئة تاةت ضمل بب بة ةلَ سايك   بم كبماةا ىةاماةت بةرِ  يماةا يةبَلَب ئؤ   تقسةةرِت   
بةب بة ةبَلماةةا بةىمي ةةىة      ستا  بةرط يةبب بةة ئمتةبلماةا بةةبَةو قسةة اةةر   الةما   خةؤش       

 بةكمىة ثرييماةا.

 بكَم  بو اة تى بةبَمكماة طيما بةغةي ةت   س  طيماة   جطة بةيماة . -35

 ويَ اةساا بةاةثمراتبنة ضم ، تكو بكَةَ ى ىةايم خةواى  ةة رت سةةريماة بةةثلم اا      -36
 ك س  ت اةل بةئمس تىما ،خواى  ة رت ستسةريويَا:

َُووْل ِلْلُمْؤِاَنوو ِر)َو ُْووَن ُفووُروَجُهنَّ َوال ُيْبووِديَن ِإيَنووَتُهنَّ ِإلَّووا َاووا َظَهووَر ِاْنَهووا َوْلَيضووْ َْْف اِرِهنَّ َوَي َن ِاووْن َأْبصووَ ْبَن اِت َيْغُضضووْ

 (26)ِبُخُمِرِهنَّ َعَلع ُجُيوِبِهنَّ (

( بةئمس تىماة بم ترِسار بكةَ بمضم يما بط ا بة ىةيمشةم ك ساةة ثلةم ى    حم ة ) ى اىة: ئة
ماةةة  سايلَنةةة خؤيةةما بثةةمريَزا بةةة بةسرِت شةةبة  ت ىةيمشةةم ك ساةةي ثلةةم اا بةىمي ةةةىي بةةة   بلَط

 ىةبةسلزيَؤا ، جطة بةية كةستبلَبة  هؤي سلبنة   ئمشوب .

.ىةيمشمك ساي ئمس تت بؤ ئمس تىة ى    ثمشما بمتي بةمت بؤ يةح تيلَةي خؤي بةبيَ 37
 يةبةتبة ذا هلَنما.

 (27) تباشر املرأُة املرأَة فتنعتها  لزوجها كأنه ينظر إليها(:)ال( ستسةريويَاثلَغةي ةر )
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 اىة : بم ئمس تت ىةيمشمى بةشة ئمس تت اةكمت   ثمشةما  تتةرة بةةمت بةؤ يلَ ستكةةى       
  تكو ئة تى كة يلَ ستكةى خؤى ىةيمشمى بةمت .

 ك ساةةة هةاةةةىَ ئلشةةة قةستغةةة كةة ا  كةةة ستبلَبةةة هةةؤى اةةةس تىة خةةواى  ةةة رت    -38 
 بةتةرى.

  (ستسةريويَا:.ثلَغةي ةر)

) لعن هللا الوامشات واملستومشات ، والنامصات و املتنمصات و املتفلجمات  للحسمن، املامريات المق 
 (28)هللا(

 اىة: خواى  ة رت اةس تىة كة س  ت بةة  ئمس تىماةةى كةة  خةمَل ستكةوىب بةؤ خةةبَةة  ت         
ب   بةؤ خةةبَةة هةةلَ ست ة ا        بة ااةيش  كة خؤيما ستيةوىب هةر تهم بة  ئمس تىماةاةى كة

ئة ااةيش كة خؤيما هةبَة ست  ا، هةر تهم  بة  ئمس تىماةةى كةة سساالةما شةمش ستكةةا بةؤ       
 جوااي  كةسر تا ك ا ى خواى  ة رتى ست ؤرِا  هةر تهم ستسةريويَا:

 .(29))لعن هللا الواصلة واملستوصلة(

ذي جطةة بةقةذى خؤيةما قةذي      اىة: خواى  ة رت اةس تىة ك س  ت  بة  ئمس تىماةى كةة قة  
 ستسةةريويَا   ستستا . هةةر تهم  ستتا ك س بة تةريما ستستا   بة  ااةيةشة كةة بؤالةما بةيَ   

 (30)املتشبهات من النساء ابلرجال(… )لعن رسول هللا 

 اىة : ثلَغةي ةري خوا اةس تىة ك س  ت بة  ئمس تىماةى كة خؤيما ستضويَنب بة ثلةم  جةم    
 خوس بة جل   بةر لةا يمخوس بة هةبَسوكة ت   هةيو  شبلَةة ى سا. بة قسةك ساةا بلَا يم
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بةاةةرية قسةةةك سا   ستاة  امتةةك كةة سا بة ةةلَ ثلةةم ى بلَطماةةسا ، بةىمي ةةةىة بةةة     -39
ىةبةسؤا سا كة ستبلَبة هؤي تةرتاج رِاكلَشماة ثلم    تئمس تىمالش ستبنةة الَضةرييَةة ئمتةما    

 اا(.بؤ )ئة   ور ماةى كة بةثلَسبة ي  ظة

بةةة خؤبةةميي بةةو ا   خةةؤ بة ةةة رت  طاالنةةة  هةاةةةىَ بةةة ئمس تىةةما جةةم ض بةةةهؤي      -40
جوااىلماة ت ستبَلا يةمخوس بةةهؤي بةبةةر ك ساةي جةل   بةةر ة  ة اا بةةهم  طيَة ِي بةةا خ             

  ( ستسةريويَا:ست بَةيةاةى   شبة ى ت ت، ثلَغةي ةر )

  (31))ال يدال اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من ك رب (

بلَةةا ئةةة ا امضةةلَبة    اىةةة : هةةةر كةتةةلَك يسةةقمبَة طترِتيةةةل خؤبة ةةة رت  طااةةة بةسبَلةةةا   
 0بةهةشبة ت

بةَ ئم مبوالما بة ط ر توانةت   ةل ةمستت، هةاةةىَ بةة ئمس تىةما خةوا هلةايةةىللما       -41
مطااب ( امطااب  ثمريَز مرى امكةا بة توانةىةكما،  ت هةاةيَةلما اة الوتر والضحىبةات اويَذى )

 ثؤشب  ىةايم بة يماطة رِتيةطااةا اةبلَا .      اماسقورئما خبويَننة ت يمخوس خؤيما 
هةاةيَ بة ئمس تىما خوا هلةايةىلما بةات هةبةتتنت بة بؤيةمخ ك ساةي قةذى تةةريما      -42

 (ستسةريةَ :بةرِتش بةجلمىة خةاة .ثلَغةي ةر)
 اىةة: بةة    (32)ايمام ال يرهون رائحة اجلنمة( )يكون يف آار الزمان قوم خيضبون ابلسواد  كحواصل

كؤىميي طتيماةا كةتمالَك ثةيةا ستبب قذتكمالما رِتش ستكةا  تكو تلقةىؤرتى كؤى ، ئةيماة 
 بؤاي بةهةشا امكةا .
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تةرثلَضلة ساة توانةىلَك بة توانةىةكماة سةلرتتت كةة ب يبةة يةة بةةالنؤل كة سا.       -43
ت   ثمشةما بؤيةمخة ستكةمت كةئةة  بؤيمخةة اميةةبََلا ئةم         ئمس تىة  ا هةية النؤكة سريَذ ستكم

بطمت بةالنؤكة بةكمىىةتتةا اويَةذ  ىب سا   ستبلَبةة هةؤي بةةىمَل بو اةة تى ستتةا اويَةذ          
 ثمشمالش اويذتكةى .

هةةم رِيَ يةةةىة ك ساةةة ئةةمس تىة خةة اة كةةةهماة ستستا بةةؤ كةةة  ىةرخةةةيي كةة سا     -44
اى  ة رت بةتةرىو   اطة اةساا   بةكة    ىنة بةثةرتنت   جيَ بةجيَ ك ساة يةسةكماة خو

 . ثمراتبنة رِيَز  ئمب ِ  ى   ىوش ك ساة بةئلشة  ا كة تةرتجنميةكةى توثمة ك ا  امبلَا
يمىةةةية  لَ ااةةة ئمس تىةةما طيةةمى  بةةة تةةيَ رِ ذ ئة ةةةر ي س  تكةةة يلَةة سى اةةةبو  ،    – 45

 ( ستسةريويَا:ثلَغةي ةر )
 واليمموم  األاممر أن عّممد علممى ميمم  فمموق ثممالر اال علممى زو  أربعممة أشممهر )اَل َهممُل المممرأة تممؤمن ابهلل 
 (33)وعشراَ(

 اىة: حةالَلَ اىلة بؤ ئمس تىلَك كة بم ترِي بةخوا   رِ ذى س ايةة هةةبي طيةمى  بةتةيَ شةة       
ية ةر ي س تكة يلَ سى بيَ ئة ا ضوار يما    ست رِ ذ ث تةى بةؤ   ي س تكةىث تة بط يَبة ت بؤ 

 ت.ست  يَبة 
خةةؤ ثةيوتتةةا اةةةك سا بةةة ئمسابةةةكماة ث تةةة   ىنةةة ت.  ت س  ر كة ىنةةة ت بةةة      -46

بةبةرك ساة ثؤشمكة جةواا   خشةَل   ضةم  رِشةنت   بةؤا بةةخؤساا   هةم  شةلَوتى ئةيماةة ,          
 تامبلَا بةيمبَةكةى بضلَبة سترت ت  ىةايم بة بةر ئلشلَةة   ا    ثلَويسا اةبلَا ,  ت امبلَا 

ضواةة حةراية  هلت بنضلنةيةكة اي ية بة شةةر  سا  ئلشةلَةة بةةىملَ       ثؤشمكة رِتش بةمت
 طتية ا ت .

 وصلى اهلل  على نبينا حممد وأخر دعوانا أن احلمد هلل  رب العاملني
 وعلى أله وصحبه أمجعني
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