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 ماڵپەری بەهەشت 
 :نەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵی

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.

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

 .تاوان

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

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

وانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فرا .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 

سالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و شتانەی كە نامۆن بە ئی

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 
  .ەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێوەی
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 ثيَشةكي :

رب العـاملني ، والصالة والسالم على رسـول هللا األمني ، وعلى آله  هلل مـدحلا
 وصحبه وسلم أمجعني .... أمـا بعد : 

هاوسةةةريى س سيةةةَةميَؤم كيمةى ةةةدم دوندوديهةةةة   هةةةري هةةة د َةةرس      
مان خوهةقيَنراون هة زةمانةوة هةبووة هةو ريِؤذةس كة باوكة ئادةم و دا ؤة حةوا

ال ةةةن خةةواس ثةةةريوةريدىاريةوة   و  ةكةةةمو دوو هاوسةةةري َؤو كةةة ميَةة ووس     
 هة سةري ىيس زةوس ة ناسيبيََيان  ة مرؤظا ةدم

َُـَْل اََّْن ـ َ خواس ثةريوةريدىاري فةريموو ةةدم]    ََُم اْسـُنْ  أَتْـَو َوَْْو  َوقـُْلنَـا َا آ
 . ( 35البقرة : ) [ 

ةكةة هةة بنةةواكانم دريوسةا كراوةكةانم خةواس       بةهةؤو هاوسةريى س بنةوا 
ــنْيِ َلَعل ُنــْم ] ثةةةريوةريدىاري   هةةةريوةر فةريموو ةةةدم ]   ََ َْْو َق َنَلْزَنــا  َْ َوِمــْ  ُلــشَِ َءــ

 . ( 49الذارايت : ) [ َتذَل ُروَن 

كةوادة هاوسةريى س قةداسةت و ث ؤز ةكم بةةريز و بَةنةدس هة ةة   بي ةة     
 دريوسا ريِةضاوس بؤات و هةسةريس برِوات . دةبيَا هةموو كيمةهةطا ةكم ضار و
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ئةةةا نم ئيةةةةؤمم ث ؤز ةةةت ىر َبةسةةةَم هاوسةةةةريى  ََم   و خةةةودس    
هاوسةةةريى  ةكةس هةةة بةةةريِ َطدر و ىر َبةسةةَةكان زانيةةوة   ئةةةوة  هةبةةةري       
ثة وةسا بةوونم بةة خةودس مرؤظةةوة   كةة بةةرِي َطدر و دريوسةا كراوةكةانم         

ثياو و ئافرةدة بة ثة وةنةدس سةيز و    ثةريوةريدىارية   ضونؤة ثيَؤةوة ىر َدانم
خيشةو ةَم و ريِةحم بة ةكداهادنةوة   هةري ئةو شة ة وادة ] هاوسةريى  ََم ة 
هيكاريس خةَنةوةس وةضة و نةوة ةر كةة مةرؤظ ئةاوادم ئةةوةس هيَبؤةات كةة       
بيخةةوا سةةوهةواو و ضةةاكةكاريبو   هةةةري ئةو شةةة هيكةةاريس ثارياسةةَنم دامةةيَو هةةة 

 ... هَد . بةد ريِةوشَمخراثةكاريس و 

بةوادا ةكم در هاوسةريى س هة ئيةؤمدا ثيَو ةةَيةكة هةة ثيَو ةةَياكانم    
كيمةهةطاس موسَةمان   ضونؤة داكة ريِ َطةس شةريعية بي بةريثاكردنم كيمةةهةطاس  
بضور ة كة خيَطانة ة هة سةري بنةواس سيز و خيشةو ةَم و ريِةحم و خيثاري َطس   

كردنم بي ريِةوشا جوانم و ريِةسةنيََم ثيَشربِكآ دياو ثارياسَنم ريِةضةهةةر   و 
 ئاكاريةكان .

جا ئةىةري بازاريِس هاوسةةريى س دووشةم كةساسةم بةوو   ئةةوا ئةةو كادةة        
داريِوخان و هيَؤدادرازان و بآنةوا م دةبيَا بة بةشم ئةو كيمةهةطا ة   ئاشةو   

 و فيَنة ةكم ىةورية هة زةميندا بةريثا دةبيَا .



 

 

 3 ba8.org 

 .......................مةرجةكاني هاوسةرطريي لـة ئيســــالمـــداود ء وســـــ

ةريز و بَةنةةد بيَةةا هةةة ئيةةةؤمدا و  جةةا ئةىةةةري هاوسةةةريى  ةر ئةوةنةةدة بةة 
هيكةةاريس بةخَةةةوةريس خيَةةطان و كيمةةةهةطا بيَةةا   ئا ةةا ثيَو ةةةَم بةهةسةةةري      
نووسينم سةةدان و بطةرة هةةزاريان ثةةريدور و باوكةراوة نيةة ئة بةي ئةةوةس         
كيمةهةطاس ئيةؤمم بةباشرت و شيَوة برةوس ثةآ بةدري َا   و بةةرية وثيَشةةوة     

 برب َا .

ئةةم نووسةراوةس كةة هةبةةري دةسةََدا ة هاندانةة        خويَنةرى خاوةن هـرر : 
هةال ةكةوة بي دامةزرياندن و ثيَؤهيَنةانم هاوسةةريى  ََم كةة زؤري َة  هةة الوانةم       

ةة بةسةةةدةها وريِ و كضةةةوة ة ثشةةَيان ديَؤةةردووة   ئيَمةةة بةداخةةةوة ة بةةة كةة   
 برِوبيانووس ناقيى و بآ بنةوا ةةة

ةريخةَنم هةنةد َ  سةود   وة هةو الشةوة ة ئةم نووسراوة ة خةَنةريِوو و د 
و مةريجة هة مةريجةكانم هاوسةريى  ََم بي ئةوةس الوامنةان ز ةادر و ز ةادر هةة     
ثرؤسةس هاوسةةريى  ان ريِةضةاوس بؤةةن و بطةةن بةةو ئاسةوودة يةس كةة هةة         

 هاوسةريى  دا هة ة .

ــرةك ئامادةكةةاري كاكةةة     ــوا زي ( ئةةةريكم ئامةةادةكردن و وةريىيَرِانةةم   هي
آس هةسَاوة   داواكاريم هة خواس ثةةريوةريدىاري  خةَووةدة ئةسَيس خيس و ث
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ـُ  َمـال  و ميهرةبان هة ريِؤذ َؤدا ثاداشَم مو و ئةو ت بدادةوة كة    ََ يـَـْوَم َا يـَنـْ
  ( 89 ـ 88الشعراء : ) [ َوَا بـَُنوَن ِإا  َمْ  أََتى اَّلل َ ِبَزْلبق َسِليمق 

ةدؤردنم ئا و   وة داواكاريم ئةمة دوا بابةت و نووسينم نةبيَا   بي خطم
 و كيمةهةطا   و مرؤظا ةدم ...

 . وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم

 اْلَعاَلَِيَ  َرب   هللَِِ  اْْلَْمد   َأنِ  ناَدْعَوا َوآِخر  

 باوكى سوننة

 كةالرى(  عدنان بارام) 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ثيَشةكي

ابهلل تعــام مــ  ءــرور أتَســنا  حنمــدو وتســهعينه وتســهنَرو وتعــو  هلل مــدحلاإن 
وسيئات أعمالنا م  يهد هللا فال مضش له وم  يضـلش فـال دـاَه لـه وأءـهد أن ا 

صــلى هللا وســلم  . هلو إلــه إا هللا وهــدو ا ءــريْل لــه وأءــهد أن  مــدا  عبــدو ورســ
 عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني .

( وءر  مد ) أما بعد : فإن أصدق احلديث لهاب هللا ونري اهلده دده
 األمور  داثهتا ولش  دث  بدع  ولش بدع  ضالل  ولش ضالل  يف النار .

ئيَمةي موسوهةمان هة هةموو كاديَؤدا هة مة داني جةنطدا و دذ بة شةة َان  
ء شو َنؤةودواني ضونؤة هةهةةري كاديَؤةدا بيَةا ئةةوان هةةودَ دةدةن كةوريِ ان ء       

ة  ةاخود دووشةي داوانةة ىةةوريةكانيان     كضاني موسوهةمان هةد و هةهةبطةريِ َننةو
بؤةن بي ة ئةم جةنطة  بةدري َ ا ي ميَة وو هةةري هةادووة و ثيَشةرت و ئيَةةَا و      
َةيَةا بةئاسةوودة ي بة  و , هةةمِرؤدا ة ىةةري بةةوريدي           هةداهادووشدا , ئةةو ناهَي
برِوانينة ئةم ذ انة ة دةبينو شة َان هةهةموو شو َنيَؤدا هة ة ىةري وري ا نةبو  

ة زؤريبةس ئةو ئاميَرة دازة داهيَنراوانة شة َانيَ  سةريثةريشيت دةكةات    ضونؤ
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جا ئةو شة َانة مرؤظ بيَا  اخود جنيكة   زؤري نةس ئاميَرةكةان هةةمرِؤدا هةةري    
خةري ؤي بؤةوكردنةةوةي شةيت خةراثو ء ئاواديةان ئةوة ةة كةة ىةةنامنان ذن        

ندي ناشةةريعي  نةهيَنو ء كضانيشمان شوو نةكةن بةهةؤو هةري خةري ؤي   ثة وة
  دهةداريي ( ء خةي رِيووت كردنةةوة و داو َنسيةةم بةو ... هَةد ( بةةو كاريانةةوة        
خي ان سةريقادَ بؤةن هةبةريامبةري شدا ئيَمةي موسوهةمان خواي ىةةورية ثيَمةان   

َهــا  ] دةفةةةريمو َا ] ــا لَِهْســُنُنوا ِإلَيـْ  َ َْْوا َُِســُنْم َأ َُ َلُنــْم ِمــْ  أَتـْ َوِمــْ  َآَاتِــِه َأْن َنلَــ
ََن ُرونَ وَ  َ ة  َوَرْْحَ   ِإن  يف َ ِلَْل ََلََاتق ِلَزْومق يـَهَـ َنُنْم َمَو َعَش بـَيـْ ََ  ]1 . 

وادة ]  ةكيَ  هة بةهةطة و نيشانةكاني خةواي ىةةورية ئةوة ةة كةة هةةري هةة       
خيدان ئافرةدي بي خوهقاندوون بي ئةوةي بنب بةهيي ثشوو ئاريامي بي ثياوان 

خةَيدة نيَوانَانةوة بةريِاسةيت هةةم باسةةدا     وة سيز و بةزة يء خيشةو ةيت
 ضةند و نيشانةي خواي ىةوريةي ديَدا ة بي كةسانيَ  كة ديَبفؤر َو .

بي ة هةم سةريدةمةدا زؤري ىرنطة كة كوريِان ء كضةاني ئيمانةداري زؤري بة  هةة     
ئةنامدانم ئةو ثرؤسة ة بؤةنةوة   ضونؤة ىةةري هةةوهةيان نةةدا و بةةزوودر و     

ةجيَبةجيَؤردني ئةوا   داو َو ثيةي ء بةد ريِةوشةيت ( هةةوة   كات هةهةنةسَان ب
ز ادر باو دةبيََةوة كة ئيَةَا هة ة   وةكو ئةو فةريموودة ةي كة ثيَغةمبةريي 

                                                           
 ( . 21سورة الروم : )  1
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وو ، ( دةفةريمو َا ]   خيشةو ةا   ينه فزَو إ ا أاتلم م  ترضون نلزه َو
 . 1(  إا تَعلوا تن  فهن  يف األرض وفساَ عريض

  هادة خوازبيَنم ئةوانةس كةة هةة ذ َةر وال ةدَاندا ةة   ء     وادة ] ىةري كةسيَ
ريِازي بوون هةد و ء ريِةوشيت ئةوا ذنةي ثيَبةدةن , ئةىةةري نةا ئةةوا ئاشةوو  ء       

 خراثةي ىةورية هةسةري زةو دا بؤةودةبيََةوة .

بي ة بةثشَيواني خواي ىةورية هيَرةدا بةكوريدي ء بةثوخيت هةودَ دةدةم 
ذنهيَنان ء شةووكردن ( و هةنةديَ باسةي دةر هةةم      باسي   مةريج ء سوودةكاني 
ة بةةة هيةةواس بةهةريةمةنةةد بةةوونم       إن ءــاَ هللاناميَؤة ةةةدا مةمةةة ريِوو ة     

 موسَةمانان هيَيان .

 

 

 ئامادةكار                                         

 هيوا ز رةر . كفري                                          

 زا ين 2010كيضي /  1431                                           
                                                           

 ( . 270) حسنه العالمة األلباني يف صحيح اجلامع ، برقم :  1
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 ضوونة نيَو باسةكة ... بؤدةستثيَكيَك 

هاوسةريى ي  ةكيَؤة هةو مةريجانةي كة بةهي ةوة ذ ان بةريدةوام دةبيَةا  
هةةةريدةم هةسةةوريِاندا ة و ثيَو ةةةَة هةةةري جيَيَةة   ةةاخود هةةةري      ضةةونؤة ذ ةةان

ادةةةوة ئةمةةة  بةريِةضةةاوكردني نةوة ةةةر ضةةوو نةوة ةةةكي كةةة جيَطةةةي ثرِبؤ 
ضةند و مةريج و  اساي ذ ان , ىوماني ديَدا نية خواي ىةورية هةو كادةوةي كة 
ذ اني دريوسَؤردووة و  ةكةم مرؤظةي هيَناوةدةة بةوون كةة باوكةة   ئادةمةة (       

          ئيرت هاوسةريي بي دريوسةَؤردووة كةة ئةةو ت دا ؤةة   حةةوا (  ةة , )
َاأَيُـَّها الن اُس اتـ ُزوا رَب ُنـْم الــ ِذه َنَلَزُنـْم ِمـْ   وةكو خواي ىةورية دةفةريمو َا ]  

َها  ََ َْْو َها  َُ ِمنـْ َْسق َواِهَدةق َوَنَل وادة ] ئةي خةهةؤينة برتسو هةو خودا ةي . 1[ تـَ
كةوا هة دةةنها نةفةةيَ  ئيَةوةي خوهقانةدووة وة هةةري هةةو نةفةةة  خيَطانةي         

 دريوسَؤردووة و بةدي هيَناوة .

ةري هةالشةةي باوكةة ئةادةم  ةاخود هةة ثةرياسةووي باوكةة ئةادةم         كةوادة ه
خواي ىةورية دا ؤة حةواي بةدي هيَناوة , هيَرةدا شَيَ  هة ة ثيَو ةَة ز ةادر  
ريِؤبضةةو هةباسةةةكةدا ئةةةو ت ئةوة ةةة كةةة خةةواي ىةةةورية كاديَةة  ئةةادةمي       
دريوسَؤردووة هة دةريووني ئادةم شاريةزا بووة بةوةي كة مرؤظ بةدةنها وةكةو  

                                                           
 ( . 1) سورة النساء :  1
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ؤة كة بةكةم و كوريِي ببيَا . بي ة   ثةنا بةةخوا ( ضةونؤة خةواي ىةةورية     شَيَ
دانةريي هةموو شَةكانة و دريوسَؤةريي زةوي و ئامسانةكانة و بةدي هيَنةةريي  

ة بةهةموو شَةكان كةة ئيَةةَا    ) عامل النيب (ئةم ىةريدوونة هةبو نةهادووة و 
د َةو و ريِوو دةدةن .  ريِوو دةدةن  اخود ثيَشةرت ريِوو ةان داوة و هةداهادووشةدا    

بي ة خواي ىةورية حةواي بةدي هيَنا بي ئةةوةي بَةوانو بةةجوانرت و شةيَوة و     
َوِمـْ     خيشبةخرت و شيَوة ثيَؤةوة ذ ان بةسةري ببةةن وةكةو دةفةةريمو َا ]    

ـَنُنمْ  َعـَش بـَيـْ ََ َهـا َو ـا لَِهْسـُنُنوا ِإلَيـْ  َ َْْوا َُِسـُنْم َأ َُ َلُنْم ِمـْ  أَتـْ َ ة  َوَرْْحَـ   َآَاتِِه َأْن َنَل  َمـَو
ـــــُرونَ  ََن  ـــــَْل ََلََاتق ِلَزـــــْومق يـَهَـ وادةةةةةة ]  ةةةةةةكيَ  هةةةةةة ئا ةةةةةات و  . 1[  ِإن  يف َ ِل

بةةدي  موعجيطادةكاني خواي ىةورية ئةوة ة كة هةنةفةي خيدةان خيَطانةي بةي    
هيَناون بي ئةوةي ببيََة جيَم سوكنا م و ئاريامطردو و حةوانةةوة هةثاهةيانةدا و   

ندا خيشةو ةيت و وةفا و ريِةمحةدي بةدي هيَناوة ئةمة  وةكو هة نيَوانيشَا
 ئا اديَ  و موعجيطاديَ  بي كةسانيَ  كة ديَدةفؤر َو .

هةري هةو كادةوة داكو ئيَةَا بةديَسةريِبووني كات ئةو كارية هةري بةريدةوامةة  
 و دةبيَا هةري بةريدةواميت بيَا .
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ة شةيرر َؤدا بةةم    ةكيَ  هةشةاع ة ديَنةىة شةَووةكاني عةةرية  هةة د َةرِ     
 شيَوة ة وةسفي ئافرةمتان بي دةكات و دةهةيَا ]

 إن النساَ ءياطني نلز  لنا             تعو  ابهلل م  ءر الشياطني

وادة ] ئافرةدان شة َانو بيمان دريوسةَؤراون   ثةةنا دةىةرم بةةخودا هةة      
 خراثةي شة َانةكان .

ميَؤةي زؤري كةةوريت و  دوادةر ئةافرةديَؤي زانةةا وخةاوةن ب  َؤةي فةةراوان وةالة    
 ثوخيت دةدادةوةو دةهةيَا ]  

 إن النساَ راهني نلز  لنم            وللنم يشههَ ءم الراهني

وادة ] ئافرةدان ريةحيانةن بي ئيَوة بةدي هيَنراون   وة هةموودان حةز هة 
 بينؤردني ريةحيانة دةكةن .

رأة الصـاحل  أربـ  مـ  السـعاَة ، املـ: ) ( دةفةةريمو َا  ثيَغةمبةريي خوا  
  وادة ] ضواري شا هةن دةبنة هيي خيشبةخيت بي مرؤظةةكان  ةةكيَ     1(  ...

 هةوانة ذنيَؤي ساهةوة و ضاكة .
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أربـ  مـ  الشـزاَ ، املـرأة : ) ( دةفةةريمو َا  هةبةريامبةري شدا ثيَغةمبةري  
وادة ] ضواري شيت د ؤة هةن دةبنة هيي بيَطاريي ناخيشةي بةي   ،  1(  السـَو ...
  ةكيَ  هةوانة ذنيَؤي خراثة .مرؤظةكان 

 ( دةفةةريمو َا ] هة فةريموودة ةكي دردا هادووة كة ثيَغةمبةريي خوا  
وادة ] ،  2( إمنا الدتيا مهاع وليس م  مهاع الدتيا ءََ أفضش م  املرأة الصاحل  ) 

بةريِاسةةيت دونيةةا خةةي  و دهةرِفيَنةةة وة هةةة خيشةةييةكاني دونيةةا شةةَيَ  نيةةة     
 ؤي ساهةوة .ضاكرتبيَا هة ئافرةديَ

 سوودةكاني ذن هيَنان

.  ةكيَ  هةو سودانةي كةة هةذنهيَنانةدا هة ةة جيَبةةجيَؤردني فةةريماني       1
َوأَْتِنُحــوا       خةةواي ىةورية ةةة وةكةةو هةةةم ئا ةدةةة ثةة ؤزةدا دةفةةةريمو َا ]   
َُِلْم َوِإَمـــاُُِنْم ِإْن َيُنوتُـــوا فـَُزـــرَ  ََ اأَلَاَمـــى ِمـــْنُنْم َوالص ـــاحِلِنَي ِمـــْ  ِعَبـــا يـُْنـــِنِهُم هللاُ ِمـــْ   ا

وادة ] ئةوانةي كة بيَ ذن ء بيَ ثياون ذنيان بي بهيَنو ء بةشوو ان . 3[  َفْضِلهِ 
بدةن هةبةنةدة ضةاكةكانَان   وة مةدرسةي هةةذاري َان نةةبيَا ضةونؤة ئةىةةري        

 هةذاري ت بو خواي ىةورية بة فةزدَ ء ضاكةي خيي دةوهةةمةنددان دةكات .
                                                           

   هةمان فةريموودة ( . 1
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و ةةَة مر ََةة ريِوو ئةوة ةة كةة ذنهيَنةان خةواي       . سوود َؤي در كةة ثيَ  2
ىةورية دا ناوة و هةري ئةو ت منةمتان بةسةريدا دةكات بةي ئةةوةي ذن و ثيةاو    
هةدةنيشا  ةكرت دا مين و مينةوة و حبةسيَنةوة و ئاريامبطرن   وةكةو هةةم   

َُِسـُنمْ  ئا ةدةدا دةفةريمو َا ]   َُ َلُنـْم ِمـْ  أَتـْ ـا لَِهْسـُنُنوا  َوِمْ  آَاتِِه َأْن َنلَـ  َ َْْوا َأ
َهــا ــُرونَ  ِإلَيـْ ََن  َ ة  َوَرْْحَــ   ِإن  يف َ لِــَْل َلَاتق ِلَزــْومق يـَهَـ ــَنُنْم َمــَو َعــَش بـَيـْ ََ وادةةة ] . 1 [ َو

 ةكيَ  هةنيشانةكاني دوانا و دةسةىدي خواي ىةورية ئةوة ة كة هةخيدان   هة 
ي ئةةةوةي الي ئةةةو ئةةادةم ( خيَطانةةي بةةي دريوسةةَؤردوون كةةة   حةةةوا(  ةةة   بةة 

جيَنشةةو بةةو ء حبةو َنةةةةوة وةسةةيز و خيشةو ةةةةيت ء بةةةزةي خةةةةَيدة     
 نيَوانَانةوة ئةم ثةندو ب خةَنةوانة بي كةسانيَؤة كة ديَبفؤر َو .

خواي ىةورية ئافرةدي ضواندووة بة ثيشاكي ثياو   هيَرةدا مةبةسةا  .  3
 ئةوة ةةةة كةةةة ئةةةافرةت دةبيَةةةا هةةةيي سةةةرتكردن و شةةةاريدنةوةي عةةةة   و  

ُد   لَِباس   ئاريةزووةكاني ثياوان وة بة ثيَضةوانةشةوة   وةكو دةفةريمو َا ]  
 . 2 [ َلُنْم َوأَتـُْهْم لَِباس  هَلُ   

 وادة ] ئةوان ثيشاكو بي ئيَوة و ئيَوة  ثيشاكو بي ئةوان .

                                                           
 ( . 21) سورة الروم :  1
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. ذن هيَنةةةةان سةةةةوننةدي ثيَغةمبةريانةةةةة وةكةةةةو خةةةةواي ىةةةةةةورية       4
َعْلَنا قـَْبِلْلَ  مَِ  ُرُسال   َوَلَزْد َأْرَسْلَنا] دةفةريمو َا ََ ا هَلُمْ  َو  َ َْْوا .وادةة ]   1 [ َوُ رَِيـ     َأ

( هةثيَت ديدا ضةندةها ثيَغةمبةةريمان نةاريدووة بةي    ئةي ثيَغةمبةريس خوا  
 الي نةدةوةكانيان وة خيَطان ء منداهةمان ثيَ بةخشيون .

 ( فةةةريماني ثيَؤةةردوو و بةةةذن هيَنةةان وةكةةو  .  ثيَغةمبةةةريي خةةوا  5
 فإتـــه؛  فليهـــزو ،  البــاَة مـــننم اســهعاع مـــ  الشــباب معشـــر ا : )دةفةةةةريمو َا 

ـاَ لـه فإتـه؛  ابلصـوم فعليه يسهع  مل وم ،  للَر  وأهص ،  للبصر أغض  2(  َو
وادة ] ئةي كيمةةهةي الوان كةيَ هةةئَيوة دوانةاي هة ةة ة دوانةاس جةسةَة م و          .

مةيَو دةثاري َط َةا هةة حةةريام       مادي ة با ذن بهيَنيَا ضونؤة ذن هيَنان ضاو و دا 
هةري كةسيَؤيت دواناي نةبوو ئةةوا بةا بةةريِؤذوو بيَةا ضةونؤة ريِؤذوو قةةهةغان و       

 سةريشؤيَنم ئاريةزووةكانة و هة داوان دة ساري َط َا .

. سود َؤي د ؤة هة سودةكان ئةوة ة دةبيََة هةيي بةدةسةا هيَنةاني     6
( ا ثيَغةمبةريي خوا  باشرت و خيشييةكاني دونيا   ضونؤة هةفةريمودة ةكد

وادةةة ] . 3(  الصــاحل  املـرأة الـدتيا مهـاع ونــري،  مهـاع للهـا  الــدتيادةفةةريمو َا ]    

                                                           
 ( . 38) سورة الرعد : 1
 متفق عليه ( .)  2
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دونيةةا هةةةمووي خيشةةيية و باشةةرت و خيشةةي دونيةةا  ئةةافرةديَؤي ضةةار ء    
 ساهةوة ة .

( فةريمامنان ثيَدةكات . ذن هيَنان نيوةي د نة   ثيَغةمبةريي خوا   7
يَ  ذني هيَنابيَا ئةوا نيوةي ئيمانةكةي دةواو بووة   بةذنهيَنان   ضونؤة كةس

ْقه م  : )وةكو دةفةريمو َا   فليهـُ َينـه ءـعر علـى أعاته فزد صاحل  امرأة هللا ر
 . 1(  الباقَ الشعر يف هللا

وادةةة ] هةريكةسةةيَ  خةةواي ىةةةورية ئةةافرةديَؤي ضةةاكي   سةةاهةوة ( ي ثةةيَ  
ةكةةي   دةبةا دةةقواي خةوا     ببةخشيَا ئةوا  اريمةدي داوة هةسةةري نيةوةي د ن  

 بؤات بي بةدةسا هيَناني نيوةكةي دري .

 العبد تزو  إ ا( دةفةريمو َا ]   وة هةفةريموودة ةكي دردا ثيَغةمبةري  
  2(  الباقَ النصف يف هللا فليهُ الدي  تصف اسهنمش فزد

وادة ] ئةىةري مرؤظ ذن بهيَنيَا ئةوا نيوةي د نةكةةي دةةواو كةردووة   بةا     
 ا بؤات بي بةدةسا هيَناني نيوةكةي دري .دةقواي خو
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.  ةةةكيَؤي دةةر هةسةةوودةكاني ئةوة ةةة كةةة مةةرؤظ دةدوانيَةةا بةهي ةةةوة  8
( دةفةةريمو َا  بةهةشا بي خيي مةيىةري بؤات   وةكو ثيَغةمبةريي خوا  

ـــه بـــني مـــا يل يضـــم  مـــ ) ]  ـــه بـــني ومـــا حليي لي ـــه أضـــم  َر ـــ  ل وادةةةة ] . 1(  اَّن
ت ء مسيََةي بةةواداي   دةم ( ي و ئةةوةي نيَةوان    ئةوةي نيَوان ريِ  هةريكةسيَ

هةريدوو قاضي   داميَو ( مةةيىةري بؤةات ئةةوا منةيت بةهةشةيت بةي مةةيىةري        
دةكةم . ضونؤة بةهيي ذنهيَنانةوة مرؤظ هةةداواني ز نةا و دامةيَو ثيةةي دووري     
دةكةو ََةوة ض ذن بيَا  ةاخود ثيةاو   هةريضةةندة فةريمودةكةة بةشةيَوة ةكي      

بي ة ئةوة  دةىر ََةوة كةة كةوريِ  ةاخود كةب ذنبهيَنيَةا  ةاخود        ريِةها هادووة
شوبؤات ز ادر دوانا و دةسةىدي بةسةري ئةوةدا هة ةة خةيي هةةداواني ز نةا و     

 داو َو ثيةي بةدووري بطر َا .

.  ةةةةكيَ  هةسةةةودةكاني ذن هيَنةةةان ئةوة ةةةة دةبيََةةةة هيكاري َةةة  بةةةي   9
ةكو هةةة فةةةريموودةدا  اريمةديةةدان ء ثشةةَط ي كردنةةي خةةواي ىةةةورية   هةةةريو 

 املناتــب و،هللا ســبيش يف اجملادــد:  عــو م تعــام هللا علــى هــُ ثالثــ ) هةةادووة ] 
  2( العَاف يريد الذه النالح و،األَاَ يريد الذه
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وادة ] سيَ كةس هةةن خةواي ىةةورية بةحةةقي دانةاوة هةسةةري خةيي كةة         
كي َة ةةر    اريمةدييان بدات   كةسيَ  هةثيَناوي خواي ىةوريةدا جيهاد بؤات و

دة ةو َا خيي بؤِر ََةةوة و خةيي ئةازاد بؤةات و ئةةو كةسةةي دة ةةو َا ذن        
 بهيَنيَا ء مةبةسيت داو َو ثاكيية .

( وةكةو  . ذن هيَنان هيكارية بي ز ادبووني ئوممةةدي ثيَغةمبةةري     10
واهةم فةريموودة ةدا هادووة ]    َو تزَو  1(  األمم بنم مناثر فإين،  الولَو الَو

ئافرةديَؤي خيشةو ةيت مندادَ بوو بهيَنو ضونؤة مو هةريِؤذي قيامةددا وادة ] .
 شانازي بةزؤري َانةوة دةكةم بةسةري ئوممةدةكاني در .

.  ذن هيَنةةةان دةبيََةةةة هةةةيي ثارياسةةةَين نةةةةفو هةةةة داوانؤةةةاريي و   11
 بعـده ترلـو مـا)  ( فةريموو ةةدي ] فيَنةكاني سةريدةم وةكةو ثيَغةمبةةري    

ال على أضر فهن   . 2(  النساَ  م الَر

وادة ] هةثا  خيم هيب فيَنة ةةكم بةةجيَ نةهيَشةَووة بةةز ان دةر بيَةا       
 هةسةري ثياوان هة ئافرةت .

                                                           
 ( . 2050: ) صححه العالمة األلباني يف : صحيح سنن أبي داود ، برقم  1
 ) متفق عليه ( . 2
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. ذن هيَنةةان ئةةةجر و ثاداشةةيت هة ةةة وةكةةو ضةةين هةةةكاري و كةةردةوة  12
... ( دةفةريمو َا ]   ضاكةكاندا ثاداشا وةريدةىر و   ضونؤة ثيَغةمبةري  

 أرأيـهم قـال أَر فيها له وينون ءهوته أهدان أأييت قالوا.  صدق  أهدلم بض  ويف
ْر فيهــا عليــه ألــان هــرام يف وضــعها لــو  لــه لــان  احلــالل يف وضــعها إ ا فنــذلْل و
 . 1(  أَر

وادةةة ] هةضةةوونة الي خيَطانةةةكانَان خيَةةر و ثاداشةةَان بةةي دةنوسةةر َا     
ةزووي ( ئا ا كةسيَ  هةئيَمة ئاري  هاوةىن فةريموو ان ] ئةي ثيَغةمبةري خوا

خيي ديَر دةكات ء ثاداشيت دةسةا دةكةةو َا ئة ئةةو ت فةةريمووي ] ئا ةا      
هةحةريامدا بةكاريي بهيَنيَا داوانباري نابيَا   بةهةمان شيَوة  ئةىةري هةحةالةهةدا 

 بةكاريي بهيَنيَا ثاداشيت دةسا دةكةو َا .

. ذن هيَنان هيكاري َؤة بي منداهةبوون كة هةثا  مردنةي دا ة  ء بةاور     13
خيَةر و خيشةي   منداالةنة ئةىةري ضار ء خواثةريسَيَؤي با  بو ئةوا دةبنة ئةو 

بي دا   ء باوكيان و بةريدةوام كردةوةي ضاكيان بي دا ة  ء باوكيةان دةريِوات   
 بةبيَ ئةوةي هة كردةوةي ضاكي خي ان كةم بؤادةوة .

                                                           
 ( . مسلم رواه)  1
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 عنـه اتزع  اإلتسان مات إ ا( دةفةريمو َا ]   وةكو ثيَغةمبةريي خوا  
 لـه يـدعو صاحل ولد أو به ينهَ  علم أو َاري  صدق  م  أءياَ ثالث  م  إا عمله

وادة ] ئةىةري مرؤظيَ  مبر َا ئةوا كردةوةكاني دةثضةرِ َا ء ضةيرت خيَةري    . 1( 
بيناضيَا دةنها هةم سيَ ريِ َطا ةوة نةبيَا ] سةدةقة و خيَري نةةبرِاوة   وةكةو   

خود زانياري يةةةكي دريوسةةَؤردني مطىةةةوت ء شةةيت د ؤةةة هةةةو جةةيرية (    ةةا    
ببينو   وة منداهةيؤي ضار بؤةوكردبيََةوة كة هةثا  خيي خةهةؤي سوودي هيَ 
 ء ساهةح كة هةثا  خيي دوعاي خيَري بي بؤات .

دوعاي خيَري مندادَ بي هيَخيشةبوونم دا ة  ء بةاوكي ئةةوا هةة بةهةشةَدا       
ش إن  ] ( دةفةريمو َا ثَة ان بةريز دةكادةوة وةكو ثيَغةمبةريي خوا    الَر

هه لرتف  وادة ] . 2(  لـْل ولدك ابسهنَار فيزال دذا(  يل)  أىن فيزول اَّن  يف ََر
ثياو َ  هةبةهةشَدا ثَة و ثا ةي بةريز دةكر ََةوة   خيي ثيَي سة رةو دةهةيَا 
] ئةي ثةريوةريدىاري ئةمة هةمووي بي   مو ( وادة   سةريي سوريِ دةميَنيَةا هةةو   

دةزانيَةةا كةةة ئةوةنةةدة كةةردةوةي ضةةاكةي ثؤنةةة كةةة بةةةريز دةبيََةةةوةو وا  
 نةكردووة ( ثيَي دةودر َا ] ئةوة بةداواي هيَخيشبووني منداهةةكةدةوة بي دي .

 
                                                           

 ) رواه املسلم ( . 1

 ( . 1598) حسنه العالمة األلباني يف السلسلة الصحيحة ، برقم :  2
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 مةرجةكاني هاوسةرطريي

دةخةمة ريِوو هةند َؤيان دةبنة   مةريج ( وة هةند َؤي  خاهةيَ هيَرةدا ضةند 
 َ  جةاري نةبيََةة   هةنةد د ؤة ان ثيَو ةَة وةكةو خاهةيَة  ريِةضةاوبؤر َا هةوانة ةة     

 مةريج ئةو ت بةثيَي ريِ َؤؤةودو و ئةنام نةداني ئةو خاهةة .

. دةبيَا كةسيَؤي د نةداري مواز ةا وادةة ئةةو كةسةةي كةة دةدةةو َا         1
بةهاوسةريي خيدي هةهةب  َر ا ثيَو ةَة كةسيَؤي د نداري بيَةا . وةكةو خةواي    

َُِلْم َوِإَمـاُُِنمْ َوأَتِنُحـوا اأْلََاَمـى ِمـنُنْم وَ  ]ىةورية دةفةريمو َا ]   الص ـاحِلِنَي ِمـْ  ِعبَـا
 ... ]1 . 

  وةهةي     وادة ] مارية ي بربِن مةبةسا هة بةريثرسيارياني ماهةةوة ة وادةة 
ئةةةمر ( ةكةةان كةةة ئةةةو كوريِانةةةي وا ذنيةةان نةةةهيَناوة  ةةاخود ئةةةو كضةةانةي وا  

هةة   شوو ان نةكردووة و ميَرد ان نية هةو كةسانة ماريةي بةربِن كةهةةخيدانو و  
 كةسة ضار و باشةكانو و هةو كب و كوريِانةي كة هةالي خيدانو و كاريدةكةن .

هيَرةدا خواي ىةورية ئةمر بة باور و ئةو كةسانةي كةة سةريثةريشةيت ئةةو    
كوريِ و كضانة دةكةن كةوا ذنيان نةهيَناوة و شوو ان نةكردووة با كةسي ضةار  

 شوو بدةن .و باشيان بي بدؤزنةوة و ذنيان بي بهيَنو و كضانيت بة
                                                           

 ( . 32) سورة النور :  1
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هةريوةها باشرت و كةس هةالي خودا ئةوة ة كة هةهةةموان ز ةادر دةةقواي    
خوا بؤات و هةةخوا برتسةيَا و كةاريي ضةاكة بةئةةنام بطة ةةنَي بي ةة خةواي         

ـ   ََلـرق َوأُت َـى  َا أَيُـَّهـا الن ـاسُ  : ] ىةورية هة ئا ةديَؤدا دةفةريمو َا ِإان  َنَلْزنَـاُلم مَِ
َعْلنَـاُلْم ُءـعُ  ََ  َنبِـري   لِهَـَعـاَرُفوا ِإن  َأْلـَرَمُنْم ِعنـَد اَّللِ  أَتْـَزـاُلْم ِإن  اَّلل َ َعِلـيم   واب  َوقـََباُِـشَ َو

وادةةة ] ئةةةي خةهةؤينةةة ئيَمةةة دريوسةةَمان كةةردوون هةةة   نيَةةر و مةةيَ ( وة  . 1[ 
كردوومانو بةضةند و ىةةد و نةدةةوةي جيةاواز بةي ئةةوةي  ةةكرت بناسةو وة        

خواي ىةورية ئةو كةسانةن كة دةقواي خواي ىةةورية ز ةادر   باشرت نَان هةالي 
 دةكةن وة خواي ىةورية زانا و دانا ة .

ثيَو ةةةَة ئةةةوة  بةةطانو كةةة كةسةةي بةةا  دةبيَةةا هاوسةةةريي هةىةةةدَ    
ضاكةكاريدا ثيَة  بهيَنيَةا ضةونؤة نةابَي موسةوهةمان كةسةي بةَي د ةو و كةسةي          

ؤة خواي ىةورية هةة  خاوةن كاري و كرداريي خراثة بؤات بة هاوسةريي خيي ضون
َْاتِيَـ   َأْو ُمْشـرَِل   َوالز اتِيَـُ  َا ] قوريئاني ث ؤزدا دةفةريمو َا ]  الـز اين َا يَـنِنُح إا  

َْانق َأْو ُمْشِرك  َوُهرََِم َ ِلَْل َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ   . 2[  يَنِنُحَها ِإا  

ز ناكةةري و   وادة ] كةسي ز ناكةري و داو َةو ثةيو دةةنها مةارية ي ئةافرةدي     
هاوةدَ برِ اريدةري دةبرِ َا وة ئافرةدي ز ناكةري و داو َو ثيو دةنها ئةو كةسانة 

                                                           
 ( . 13) سورة احلجرات :  1

 ( . 3) سورة النور :  2
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ماريةي دةبرِن كة داو َو ثيو و هاوةدَ برِ اريدةرين بي خواي ىةةورية بي ةة ئةةم    
 جيرية كةسانة حةريام و قةدةغة كراون هةسةري ئيمانداريان .

ملـرأة ألربـ  ملاهلـا تـننح ا )( دةفةةريمو َا ]  هةريوةها ثيَغةمبةريي خةوا   
وادة ] ئافرةت مارية  1 ( وَّماهلا وحلسبها ولدينها فاظَر بذات الدي  تربو يـداك

دةكر َا هة بةري ضواري شا   ثاريةكةي و جوانييةكةي و ناوداري يةكةي و بةثيَي 
د نةكةي بي ة د نةكةي هةهةب  َرة دةسَا بةخيهةةدا دةضةيَا ة كةة نيشةانةس       

( هةةموو شةَيَؤي   ثيَغةمبةةريي خيشةو ةةا     بةريةكةت و ضاكة ة هيَرةدا 
ريِوونؤردؤدةةةوة ضةةونؤة ئةةافرةت دةبيَةةا دةةي  ةكةةةم مةةةريج د نةكةةةي بةهةنةةد  

 وةريبطري و هةبةريد نةكةي بيهيَين .

عــ  عبــد هللا بــ  عمــرو بــ  العــا  أن هةةة فةريموودة ةةةكي دةةر دا هةةادووة ] 
 . 2   (( قال : ) الدتيا مهاع ونري مهاعها املرأو الصاحلرسول هللا )

( كوريِي عةمري كوريِي عاصةوة ثيَغةمبةريي خةوا    عبداهَةيوادة ] هة 
فةريموو ةدي ] دونيةا هةةمووي خيشةي و بةخَةوةري يةة وة ضةاكرت و خيشةي       

 دونيا  ئافرةديَؤي ضاكة .

                                                           
 ) متفق عليه ( . 1
 ) رواه املسلم ( . 2
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بابطانو كة ثيَشيين ئةم ئوممةدة   سةهةيف ساهةح ( ضين ريِوانيو انةدة ئةو 
كة ان و ئةو خاهةة  كامة ةة كةةوا ريِةضةاو ان    كةسةي كة د ََة خوازبيَين كضة

كردووة هةكادي ماريةكردني كضةكانيان هة كةوريِان هيَةرةدا منونة ةةر د َنينةةوة     
ئةو ت   سةعيدي كوريِي موسة ي ( ة كة بة ةكيَ  هة ىةورية شةو َنؤةودووان  

( دةذميَردري َا كضةيَؤي هةةبوو هةةريِووي د ةو و ريِةوشةا و ئةةدة  و        الهابعني  
( بةةيَ و َنةةةبوو هةةةو قوريئةةان و سةةوننةدةكاني ثيَغةمبةةةريي خةةوا   زانةةةيت 

دةمةةدا خةهيفةةي ئومةةةوي كةة   عةبدويةةةهيؤي كةوريِي مةةةريوان ( بةوو هادةةة      
           خوازبييَن ئةةم كضةة بةي كوريِةكةةي كةة نةاوي   وةهيةد ( بةوو بةةىم          

سةةةةةعيدي كةةةةوريِي موسةةةةة ي  ( ثيَةةةةي ريِازي نةةةةةبوو هةسةةةةَا هة ةةةةةكيَ     
ةكاني خيي كةوا دةريسي ئا يين ال دةخو َند زؤري كوريِ َؤي ئيمانداري هةخو َندكاري

اع بوو هةىةدَ ئةوةشدا زؤري هةذاري بوو ناوي    ( بةوو مةاريةكرد و   ل ري ب  أيب َو
( دريهةمي ثيَدا بي ريِؤذي دوادةر ئةةو كةوريِة هةةذارية      5000هةىةدَ ئةوةشدا   

ةكاني   ئةينب  وةكو ثيشةي هةميشة ي بة اني زوو هةسَا بةي ئةةوةي هةة وانة    
موسة ي  ( دوانةكةويَ بةنيازبوو هةمادَ دةريبضيَ بةالةم خيَطانةكةي كة كضةي    
سةعيد ( س ماميسَادم بوو ثيَي فةريموو بةي كةويَ دةريِؤي ئةةو ت ودةي ] بةي      

 كيريِي   ئينب موسة ي  ( بي ئةوةي فيَري زانةا مب .
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ي ئةةةو ت ثيَةةي فةةةريموو وةرية دانيشةةة و زانةةةَةكةي   سةةةعيدي كةةوريِ   
 موسة ي  ( ي باوكم هةمنةوة فيَربة و ئةو ت هيَيةوة فيَربوو .

بةريِاسيت ثياوضاكاني ثيَت ئيَمةة بةةو شةيَوة ة فةةزهةي ئيمانيةان داوةدةة       
 سةري دةوهةةمةندي و كوريِي خةهيفة و ثاشاكاندا .

دوانةةاي منةةدادَ بةةووني هةةةبيَا   وةكةةو هةةةم   ئافرةدةةة  ئةةةودةبيةةا .  2
ــش إم النــ  ) ( دةريدةكةةةويَ ] ادا  فةريمودة ةةةي ثيَغةمبةةةريي خةةو َــاَ َر

()  هـا قـال ا فزال إين أصـبو امـرأة  ات هسـب ومجـال وإ ـا ا تلـد أفاتزَو
َو الولـــَو فـــإين منـــاثر بنـــم  ـــوا الـــَو مث أاتو ال اتيـــ  فنهـــاو مث أاتو ال ال ـــ  فزـــال تزَو

 . 1(  األمم

ئافرةديَؤي ( و ثيَي وت مو الي ثيَغةمبةريي خوا   هادةوادة ] ثياو َ  
ناوداري و شيخ و شةنطم دؤز وةدةوة بةالةم منداهةي نابيَ ئا ا بيهيَنم ثيَغةمبةريي 

( ثيَي فةريموو   نةخيَر ( دووبارية هات و ودي بيهيَنم ثيَغةمبةةريي  خوا   
( ثيَي فةريموو   نةخيَر ( بي سةيَهةم جةاري هادةةوة ثيَغةمبةةريي خةوا      خوا  

    بةوو بهيَةنو ضةونؤة مةو      ةو ةيت مندادَئافرةديَؤي خيش( ثيَي فةريموو
 ( .ئوممةدةكاني در  هةريِؤذي قيامةددا شانازي بةزؤري َانةوة دةكةم بةسةري

                                                           
 ( . 1789ة األلباني يف صحيح سنن أبي داود ، برقم : ) صححه العالم 1
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كةوادة  ةةكيَؤي دةر هةمةريجةةكاني ذن هيَنةان ئةوة ةة كةة ثَيو ةةَة ئةةو         
كةسةي كةوا ماريةي دةكة و دةبيَا دواناي مندادَ بةووني هةةبيَا   بيَطومةان    

ة ئةارياوة ئةةو ت ئةوة ةة   ئا ةا ضةين بةطانو كةة ئةةو         هيَرةدا ثرسةياري َ  د ََة  
الشـي  تـدا كةسةي كة بةنياز و ماريةي بؤة و منةداهةي دةبيَةا  ةان نةا ئئ (       

( دا بةةةم شةةيَوة ة وةالةمةةي دابةةووةوة كةةة   مــ  اهــار  ( هةةةكَيَ)    أبــو أْحــد
 دةهةيَا   بي ئةوةي بطانو كة ئةو ئافرةدةةي مةاريةي دةبةرِ و دةبيَةا ديَبةيين     
ئةوة بؤة و كة هةريِووي دةندريوسيت و دواناي الشةة ي و كةةم و كوريدييةةكاني    
بةدةواوي بطانو ئةمة  بةهيي ثرسياريكردن هةكةسة نط ؤةكاني ئةو ئافرةدة 
كة ماريةي دةبرِ و  اخود دةبيَا ئةةوة  بةطانو كةة هةوانة ةة هةة خيَطانيَؤةدا       

ئافرةدةاني ئةةو خيَطانةة    زؤريبةةي   ( الوراثـ ) دةريكةودبيَا كة بةهيي بيماوةوة 
 . وهللا أعلممنداهةيان نابيَا ( 

دةبيَا ئةوة  بطانو كة منةدادَ  ةكيَؤةة هةة خيشةي و شةَة جوانةةكاني       
دونيا كة باور و دا   زؤري دهةخي  دةبو بةو منداهةة ان ضونؤة برِوا ان وا ة كة 

] :  بةريهةمي ئةةو ذنهيَنانةة بةدةسةا هةادووة و خةواي ىةةورية دةفةةريمو َا       
َياا تـْ ِْيَنُ  احْلََياِة الدُّ  . 1[  ْلَماُل َواْلبَـُنوَن 
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 وادة ] سةريوةت و سامان و مندادَ ز نةت و جواني و ريِةونةقي ذ اني دونيان 

. جواني ئافرةت  ةكيَؤة هةو خاالةنةي كة دةبيَا ريِةضاوبؤر َا هةةكادي   3
بةةةو ذن هيَنانةةدا ضةةونؤة ىةةةري كةسةةيَ  مةةاريةي ئةةافرةديَؤي بةةرِي ئافرةدةكةةة   

شيَوة ة جوان نةبوو كة دهةي ئةو كوريِة ثيَي ئاريام بيَةا ئةةوا دةبيََةة كيَشةة و     
ى وىرفا و هيب دةميَ  دهةخيشي و خيشةبةخيت بةدةسةا ناهيَنيَةا   بةةالةم     
ئةمة  نابيََة   مةريج ( بةهةؤو خاهةيَؤة ثيَو ةَة جيَبةجيَ بؤر َا   وةكو هةةم  

  : قـال دريـرة أيب عـ ) ( دةريدةكةةو َا ]  فةريمودة ةي ثيَغةمبةريي خةوادا   
ش فااتو () الن  عند لنو  رسـول فزـال األتصـار م  امرأة تزو  أته فانربو َر
 أعـــني يف فـــإن إليهـــا فـــاتظر فا دـــب:  قـــال ا:  قـــال إليهـــا أتظـــرت:  () هللا

 . 1(  ءيئا األتصار

  ( ثياو َة وادة ] ئةبو هورية رة ودي ] هةالي ثيَغةمبةةريي خةوا بةووم     
هةةات بةةيالي و ثيَةةي ريِاىة انةةد كةةة ئةةافرةديَؤي هةةة ئةناةةاري يةكان هيَنةةاوة      

( ثيَي فةريموو ] ئا ا دةماشات كةرد ئ  خواسَووة (   ثيَغةمبةريي خوا   
( ثيَي فةةريموو بةرِؤ دةماشةاي بؤةة ضةونؤة      ودي ] نةخيَر   ثيَغةمبةري ت  

 هةضاوي ئةنااري يةكاندا شَيَ  هة ة .
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ةوة ةةة كةةة ئةةةو ئافرةدةةة بةةا كةسةةيَؤي بةةيَ هةضةة  و . خةةاهةيَؤي د ؤةةة ئ 4
( نةبيَا ئةةوا   هجـابكةسيَؤي ريِووت نةبيَا بةريِاسيت ئافرةديَ  كة خاوةني   

( بضةةيََة خةةوازبييَن ضةةونؤة  ملهــزمنابيَةةا كةسةةيَؤي موسةةوهةماني ثة وةسةةا   
بةريِاسيت جياواز يةكي زؤري دريوسةا دةبيَةا هةةذ اني ئةةو دو كةسةة   هةىةةدَ       

( دةريباريةي كةسةيَ  نيةوة ريِووت و بةيَ هةضة      ثيَغةمبةريي خوا  ئةوةشدا 
صـنَان مـ  أدـش النـار مل أر ـا : قـوم معهـم سـيا   لـا انب )  :بيَا دةفةةريمو َا  

البزر يضربون هبا الناس ، وتساَ لاسيات عارات . مميالت . ماُالت . رؤوسـه   
ـُد مـ  لاسـنم  الُبتـِو . املاُلـ  ا يـدنلَ  اَّنـَ  وا رـدَن رح هـا ، وإن رحهـا لهَو

 . 1(  سرية لذا ولذا

وادةةة ] دوو جةةيرية كةةةس هةةةن مةةو نةةةمبينيون و هةةةئاىري دؤزةخةةدان     
ئةوانيت كةسانيَؤو كةقامضييان ثيَيةة هةة كَؤةي مانطةا دةضةيَا و هةخةةهةؤي       
دةدةن بةو قامضيية وة ئافرةدانيَؤي ثيشَةي ريِووت بةةالري و هةنةة بةةريِ َطادا    

ثيةةاوان بةةي الي خي ةةان ريِادةكيَشةةو   قةة ةكانيان هةةةبان    دةريِؤن و سةةةريني 
سةري ان خرِ دةكةن وةكو بان ثشيت وشرت   ئةمانة ناضنة بةهةشَةوة و بيني 
بةهةشَيت ناكةن هةريضةندة بيني بةهةشا هة دووريي ئةوةنةدة ئةوةنةدةوة   

 د َا .
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دوادر هةم سةريدةمةي خيماندا هةنديَ شا دةبيةيت هةوانة هةنديَ كةس 
و ] حيجا  مةريج نيية هة خوازبيَين كردن كةي ريِازي بةوو ئةةوجا خيمةان    دةهةيَ

دة طةةةيريِ و و دة ؤة نةةةة كةسةةةيَؤي د نةةةداري و خةةةاوةن بةةةاوةريِ . هةكاديَؤةةةدا  
كةسانيَؤي وا ئةو قةانة دةكةن خيشيان هيَشَا ئةوةندة كةسيَؤي باوةريِ بَة 

نةةداري و و خةةيريِاىر نةةو هةسةةةري د نةكةةة   بةةرام هيَشةةَا دةةي خةةيت كةسةةيَؤي د  
ثة وةسا نيا بةد نةكةوة ودةين ئةةو قةةانة  بةاجي هةسةةرية و هةدوا يةدا       

 بةسةريددا دةشؤيََةوة .

سةريةريِاي هةموو ئةمانةكة بامسانؤرد ثيَو ةَة هةسةةري ئةةو كةسةةي كةة     
دة ةو َا خيَطان ثيَؤةوة بنيَةا دةبيَةا بةةثيَي دوانةا ريِةضةاوي بؤةات ضةونؤة        

بةةةثيَي ئةةا ين ثةة ؤزي ئيةةةؤم    بةريِاسةةيت خيشةةبةخيت هةةةو كةسةةةدا ة كةةة  
 ( .كاريدةكات و ىو َرِا ةهةي فةريمانةكاني ثيَغةمبةريي خوا دةبيَا  
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 مةرجةكاني شووكردن

هيَةةرةدا ئةةةو خاالةنةةة دةخةمةةة ريِوو كةةة ثيَو ةةةَة هةسةةةري كضةةي ئيمانةةداري    
 ثة رِةوي بؤات هةكادي شووكردنيدا ]

خةةةاوةن  . ثيَو ةةةةَة ئةةةةو كةسةةةةي شةةةووي ثيَدةكةةةةي كةسةةةيَؤي    1
 ب وباوةريِ َؤي ئا ين ثَةو و ضار بيَا .

 . دةبيَا خاوةني ئاكاري و ريِةوشَيَؤي جوان بيَا . 2

. ثيَو ةَة كةسيَ  بيَا فةريمانةكاني خواي ىةورية جيَبةجيَبؤات وةكو  3
  ئةنامةداني هةةري ثيَةةنر فةريزةكةةي نو َة  هةريِؤذ َؤةةدا و ريِؤذوو ىةردين مةةانطي      

( ثيَي دوانا  سةوننةدةكاني ثيَغةمبةةريي خةوا     ريِةمةزان ... هَد ( وة بة
 هةخي دا ثة رِة و بؤات .

. دةبيَةةةا كةسةةةيَ  بيَةةةا دووري بيَةةةا هةخواريدنةةةةوةي مةةةة ي و شةةةَة  4
 قةدةغةكراوةكان .

. دةبيَةةا كةسةةيَ  بيَةةا هاوريِ َيةةةدي كةسةةاني خةةراة نةةةكات ضةةونؤة     5
فلينظـر أهـدلم املَر على َيـ  نليلـه ، : )  ( فةريموو ةديثيَغةمبةريي خوا  
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وادة ] خةهةؤي هةسةري ئا ين هاوةهةةكة ةدي دة ئيَوة بةرِوانو كةيَ   . 1(  م  خيالش
 دةكةنة هاوةهةم خيدان .

 ذنهيَنان لةسوننةتدا

ة وة    علييم ا سالميي  ذنهيَنةةان  ةكيَؤةةة هةةة سةةوننةدةكاني ثيَغةمبةةةريان ة    

وادةا   ( خيَطاني هةةبووة 11( ضونؤة ئةو  بةدا بةدي ثيَغةمبةريمان حممد  
( ذني هيَناوة بة ديَسةريِبووني كات مردوون  ةاخود هةنةد َؤيان   11هةدةمةنيدا  

دواي خي شةةي هةةةري هةذ انةةدا مةةاون . وة خةةواي ىةةةورية هةةة قوريئةةاني ثةة ؤزدا  
َعْلَنا قـَْبِلْلَ  مَِ  ُرُسال   َوَلَزْد َأْرَسْلَنا: ] دةفةريمو َا  ََ ا هَلُمْ  َو  َ َْْوا  . 2[  َوُ رَِي     َأ

( ئيَمة هةثيَت ديدا ضةند و نيَردرياومةان  ئةي ثيَغةمبةريس خوا  وادة ] 
 ناريدووة و خيَطان و وةضةمشان ثيَبةخشيون .

 قَالَ ] ( دةفةريمو َا ] وة خوداي ىةورية هةباسي ثيَغةمبةري موسادا  

 . 3[  َداَتنْيِ  ابـَْنَت   ِإْهَدى أُتِنَحْلَ  َأنْ  أُرِيدُ  ِإيَنِ 
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( فةريموو مو ( بة ثيَغةمبةري موساي  وادة ] ثيَغةمبةري شوعة    
 دةمةو َا  ةكيَ  هةم دوو كضة ةم هيَا مارية بؤةم .

 ُأولُـوهةىةدَ ئةوةشدا ثيَغةمبةري موسا  ةكيَؤة هةو ثيَغةمبةريانةي كةة بةة     
( دادةنرَي و كةضي و ةةيت نةةبووة كةة داخةوازي كضةةكة بؤةات بةةهةؤو         اْلَعْزمِ 

شوعة   ئةو خيي ئةم كاريةي كةردووة و  باوكي كضةكة كة دةكادة ثيَغةمبةري 
 ثيَغةمبةري موساي دةسا نيشانؤردووة بي ئةوةي كضةكةي هيَ مارية بؤات .

 إم ردط ثالث  َاَ : يزول  مالْل ب  أتس ع  ) : هةريوةها دةىيَرِنةوة
ْوا  بيـــوت  لـــا م  أنـــربوا فلمـــا () النـــ  عبـــاَة عـــ  يســـالون () النـــ  أ
 أتنـر ومـا  تبـه مـ  تزـدم مـا لـه غَـر قـد () النـ  مـ  حنـ  وأيـ  فزالوا تزالودا
 أفعــر وا الــددر أصــوم أان آنــر وقــال أبــدا الليــش أصــلَ فــإين أان أمــا أهــددم قــال
 فزــال إلــيهم () هللا رســول فجــاَ أبــدا أتــزو  فــال النســاَ أعهــزل أان آنــر وقــال
 وأفعـر أصـوم لنين له وأتزالم هلل ألنشالم إين وهللا أما ولذا لذا  قلهم الذي  أتهم

 . 1(  مين فليس سنت ع  رغب فم  النساَ وأتزو  أرقد و وأصلَ

( دةىيَرِنةوة كة فةريمووي ] سةيَ  وادة ] هة ئةنةسي كوريِي ماهيؤةوة  
( سةريداني ماهةي ثيَغةمبةريي خوا ان كيمةدَ هة هاوةالةني ثيَغةمبةريي خوا  
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رد دةريبةةاريةي ( كةةكةةرد و ثرسةةياري ان هةةة خيَطانةةةكاني ثيَغةمبةةةريي خةةوا   
( كاديَةة  وةالةميةةان دريا ةةةوة  عيبةةادةت و ثةريسَشةةي ثيَغةمبةةةريي خةةوا   

ئةةةوانيت بةشةةيَوة ةكي كةةةم هةقةهةةميانةةدا و ديَيةةان ريِوانةةي وة وديةةان ئيَمةةة   
( خواي ىةةورية هةداوانةةكاني ثةيَت و    هةكو َو كةكاديَ  ثيَغةمبةريي خوا  

ن شةةو نو َة  دةكةةم و    ثاشي خي  بووة   بي ة كةسيَ  هةوان ودي مو شةوا
نانووم كةسيَؤي د ؤة ان ودي مو بةريِؤذوو دةمب و بةهيب شيَوة ةر نا شةؤيَنم  
وة  ةكيَؤي د ؤة ان ودةي مةو واز هةةئافرةت دةهيَةنم و هةةريىيط ذن نةاهيَنم         

( ثيَيان ىة شا و ثيَي فةةريموون ئيَةوة بةوون بةةو     بي ة ثيَغةمبةريي خوا  
ةوت ئ سةةو َند بةةةخوا مةةو هةةةئيَوة ز ةةادر شةةيَوة ة قةةةةدان دةكةةردو وادةةان د

هةخودا دةدرسيَم و ز ادر ت دةقواي دةكةم هةىةدَ ئةوةشدا مو بةريِؤذوو دةمب 
و ريِؤذوو  دةشؤيَنم نو َة  ت دةكةةم و ثشةوو  دةدةم وة ذنةيت دةهيَةنم      
بي ة هةريكةسيَ  حةز هةسوننةدي مو نةكات و هةسوننةت و ريِ َبازي مو البدات 

 ئةوا هةمو نية .

( ي كضةي عومةةري    هَصـ وةكو هة صةحيوي بوخاريي دا هادووة كاديَ    
   خنيو كوريِي حوزافةة كةوريِي قةيو كةوريِي عةدي       ( ميَردةكةي كةناوي
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دةبيَةةا بةةةهيي بر نيَؤةةةوة كةةة هةجةةةنطي   ئوحةةود ( دا  1( اهةةةهمي اهقرشةةي
( دووشي دةبيَا شةهيد دةبيَا و ىيان هةدةسةا دةدات   بي ةة عومةةري     

وة ةةةر حةةةز بةةةوة ناكةةات كةةة كضةةةكةي ثيةةاوي نةةةبيَا و بةدةةةنها ي  دواي ما
( ثيَةي  هةماهةةوة ب  َا هةري هةبةري ئةو هي ة دةضيََة الي ئيمامي عومسان  

( ت ثيَ دةدةم ىةري نيازي ذنهيَنانا هة ة ئةو ت دةهةيَةا   هَصـ دةهةيَا كة   
ا عومةةري ئيَةةَا   ] ثةهةم هيَ مةكة بي ة دواي ضةند ريِؤذ َ  د ََةةوة و دةهةيَةا  ة   

نادوامن ذن بهيَنم   دواي ئةوة عومةري دةضيََة الي ئةبو بةكرو ثيَي دةهةيَا ىةري 
( ي كضما هيَ مارية دةكةةم   بي ةة ئيمةامي ئةةبو بةةكر       هَصـ ثيَا خيشة   

   بيَ دةنط دةبيَا   ثا  ئةمة ماوة ةكي كةمي بةسةريدا ديَسةريِ دةبيَةا )
( و مةاريةي دةكةات      هَصـ        يَين ( دةضيََة خوازبثيَغةمبةريي خوا  

( ت ثةيَ   هَصـ ئيمامي ئةبو بةكر بة عومةري دةهةيَةا كاديَة  ثيَةا فةةريمووم       
دةدةم مو هيب ريِ َطر يةكم هةوة نةبوو دةنها ئةةوة نةةبيَا كةة مةو بيةةَبووم      

( دة ةو َا بيََة خوازبيَين وة منيت ثةيَم خةي  نةةبوو    ثيَغةمبةريي خوا  
 بدريكيَنم . ئةو كارية نهيَنية

                                                           
( ئةم هاوةهةة  ةكَيؤة هةو ثياوانةةي كةة هةةري بةةزوو ي موسةوهةمان بةووة و بةشةداريي هةةريدوو كيضةةكةي ثيَغةمبةةريي خةواي              1

 .دووة كردووة و بةشداريي شةريِي   بةدري و ئوحود (  شي كر
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بي ة برا بةريِ َطةكامن ئةي خوشؤة ئيمانداريةكامن وانةزانو كة  ةةكيَ  كضةي   
خيي  اخود خوشةؤي خةيي بةخشةية كةسةيَ  بةمةبةسةيت مةارية بةِر و ئةةوا         
شَيَؤي خراة و ناش  ين كردووة   بي ةة دةهةةيَم نةةخيَر و د ةةانةوة نةةخيَر      

ندة  ئاسا ية كة براي كب ضةندة ئاسا ية كة كوريِ خوازبيَين كب دةكات ئةوة
 ةةاخود بةةاوكي  ةةاخود كةسةةيَؤي نط ؤةةي كةةة سةريثةريشةةيت دةكةةات دةدوانيَةةا 
بةشيَوة ةكي شةريعي داواي خوازبيَين هة كوريِ بؤات و وري اي ئةوة  بيَا كةة  

( كضةي خةيي    اساكاني ئيةؤم ديَنةثةريِ َنيَا   ضةونؤة ثيَشةةوا عومةةري     
بةةكر خوا ةان هةيَ ريِازي بيَةا بةيَ      بةخشيوة بة هةري ةكة هةة عومسةان و ئةةبو    

ئةةوةي بَةةةيَ دريوسةةا نييةةة  ةةاخود ناخيشةة  ةةاخود عة بة ةةةةة  ةةاخود هةةةري   
وشة ةكي د ؤة كة ئةمرِؤ هيَرة و هةويَ ىو َبيةيت دةبو   وة ئةم منوونة ة و 

 دة ان منوونةي د ؤة  هةن سةباريةت بة هاوةالةن .

ي و هةخوادرسةةي و هيَةةرةدا ثةةيَم خيشةةة باسةةي كضةةيَ  بؤةةةم كةةة ئازا ةةةد  
( ( ي ال زؤريبةةوو . ثيَغةمبةةةري  ىو َرِا ةةةهةي كردنةةي ثيَغةمبةةةريي خةةوا   

هاوةهةيَؤي هةبوو زؤري ناش  و و ثيَةا ريِة  بوو   هةىةةدَ ئةوةشةدا شةَيَؤي    
واي نةبوو هةمادَ و سامان   ناوي   جوهة بي  ( بوو   بي ةة ثيَغةمبةةريي خةوا    

 َا   ئةو ت ودةي ئةةي ثيَغةمبةةريي خةوا     ( ثيَشنياريي كرد كةوا ذن بهيَني
        كيَ هة ة شوو بةمو بؤةات   مةو بةازاريِم كةطة (   ثيَغةمبةةري ت ) )
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( بةةدواي  ثيَي فةريموو ] الي خواي ىةةورية بةازاريِت كةط نيةة . ثيَغةمبةةري       
هةهيَؤدا دةىةرِيا بي ئةةوةي كةسةيَؤي شةياوي بةي بدؤز ََةةوة دةاكو رِيؤذ َؤيةان        

( كردو ثيَي وت ] كضيَؤم هة ة ئيَةَا بةريي خواي  ثياو َ  سةريداني ثيَغةم
          ثياوي نية و   بيَوةذنة ( ئةىةري حةز دةكةي ئةوا ثيَشؤةشيت دةكةم 

( ثيَةي فةةريموو ] بةةهةيَ    بةواداي ئةوةي دي بيخةوازة (   بي ةة ثيَغةمبةةري     
دةمةو َا . ثياوةكة  زؤري دهةخي  بةوو ودةي ] بةةهةيَ ئةةي ثيَغةمبةةريي خةوا       

 ... َبةهةي ) 

   ( فةةةريمووي ] بةةةالةم مةةو بيخةةيم نامةةةويَ بةةةهةؤو بةةي    ثيَغةمبةةةري  
جوهة بي  ( دةمةويَ . ثياوةكة  ودةي ] جوهةة بي  ئةةي ثيَغةمبةةريي خةوا      

 ئئةة ) 

ثياوةكة ودي ] ثةهةم هيَ مةكة داكو ثرسياري َ  هةدا ؤي دةكةم بطامن ضي 
 دةهةيَا ئ

وة و بةخيَطانةكةةي وت ] ثيَغةمبةةريي خةوا    كاديَ  ثياوةكة ىةريِا ةوة ماهةة
   داواي كضةةةكةماني كةةردووة   ذنةكةةة  زؤري ثيَةةي خةةي  بةةوو   بةةةالةم )

 ثياوةكة ثيَي وت ] بةالةم بي خيي نا ةويَ .

 ذنةكة  ثيَي وت ] ئةي بي كيَي دةويَ ئ
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 ثياوةكة  ودي ] بي   جوهة بي  ( ة

 َند بة خواي ىةةورية مةو   ذنةكة  ودي ] بيَفةريِ هة جوهة بي  . نةخيَر سو
ئةو كضة بة جوهةة بي  نةادةم . هةكاديَؤةدا ئيَمةة كةسةانيَؤي وةكةو   فةان و        
فان و فيةاري ( هادة خوازبيَين كضةكةمان بةىم ريِازي نةبو و ئيَةَا ضةين بةة   

 جوهة بي) بدة و ئة

ثاشان ثياوةكة زؤري بيََاقةت بوو بةو قةة ة و هةسَا بةي ئةةوةي بضةيََة    
(   هةو كادةدا كضةكة هةماهةةوة هةاواريي كةرد و   غةمبةريي خوا  خطمةدي ثيَ

بةباور و دا ؤي وت ] كيَ داواي مين كردووة ئ ئةوانيت وديان ] ثيَغةمبةةريي  
 ( بةالةم بي كةسيَؤي در .خوا  

كضةةةكة  ئةوةنةةدة ئيمةةاني بةةةهيَط بةةوو ودةةي ] ئا ةةا ئيَةةوة فةةةريماني       
يَةةةوة مةةةو بنيَةةةرن بةةةيالي  ( ريِةت دةكةنةةةةوة ئئة ئثيَغةمبةةةةريي خةةةوا  
( ئةو مو بةزا ة نادات و مو نافةوديَنيَا . دوادةر بةاوكي   ثيَغةمبةريي خوا  

( ( و ودي ] ئةي ثيَغةمبةةري   كضةكة ضووة خطمةدي ثيَغةمبةريي خوا  
 خيت باشرتي هيَ دةزاني   بيدة بة   جوهة بي  ( .

ماريةكردو  ( ئةو كضةي هة   جوهة بي  (هةو كادةدا ثيَغةمبةريي خوا  
دوادر دوعاي بي كردن و فةريمووي ] ئةي خودا ة خة ر برِذ َنة بةسةةري اندا ...  
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ئةي خودا ة ذ انيان ناخي  مةكة ... ثا  ضةند ريِؤذ َ  جوهةة بي  ضةوو بةي    
غةزا ةر هةىةةَد ثَيغةمبةةريي خةواو هةاوةالةني ... بةةالةم كاديَة  شةةرِي كيدةا ي         

ئةوةي بطانو كيَ ماوةو كةيَ بر نةداريةو   ( دةىةريِان بي ثيَهات ... هاوةالةن  
 مـ  تَزـدون دـش )( فةةريمووي ]  كيَ شةهيد بةووة . ثيَغةمبةةريي خةوا      

(    أهـد مـ  تَزـدون دـش: )  قـال مث.  وفالان وفالان فالان تعم:  قالوا( .    أهد
ـدوو إم َليبي أفزد لنين: )  قال.  ا:  قالوا با ( فاطلبوو . فعلب يف الزهلى فَو

( فوقـف عليـه فزـال : ) قهـش سـبع  مث ) بع  قهلهم مث قهلـوو فـايت النـ َنب س
قهلوو دذا مين وأان منه دذا مـين وأان منـه ( ـ قاهلـا مـرتني أو ثـالاث ـ مث قـال بذراعيـه 
دنــذا فبســعهما . قــال : فوضــعه علــى ســاعديه لــيس لــه ســرير إا ســاعده النــ  

(قال : فحَر له ووض  يف قربو )  )1 . 

( بةهاوةىني فةةريموو ئا ةا كةسةَان بةطري كةردووةئ      ثيَغةمبةري   وادة ]
( فةةريمووي  وديان ] ئيَمة فان و فامنان بطريكردووة . دوبارية ثيَغةمبةةري   

ئا ةةا كةسةةَان بطريكةةردووة ئ وديةةان فةةان و فامنةةان بطريكةةردووة . سةةيَ جةةاري  
ن ( ئةم ثرسياريةي كرد هة هةاوةىن   ئةةوانيت وةىميةا   ثيَغةمبةريي خوا  

( فةةةريمووي ] مةةو   جوهةةة بيبم ( دةدا ةةةوة . ثاشةةان ثيَغةمبةةةريي خةةوا  
بطريكردووة . بي ة هةاوةىن هةسةَان و بةشةو َنيدا ىةةريِان بةةىم هةةىيريِةثاني       

                                                           
 ) رواه مسلم ( . 1
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جةنطةةدا نة انبينييةةةوة . هةجيَطا ةةةكي نط ةة  بينييانةةةوة بةةةكوذرياوي كةةة       
جوهةة بي  (  هةدةنيشا حةوت بيَباوةريِةوة بوو كة هةةموو ان كوذريابةوون .     

( هةري حةودياني كوشةَبوو دةاكو خةيي شةةهيد كةرا . ثَيغةمبةةريي خةوا         
هةسةةةري الشةةةكةي وةسةةَا و فةةةريمووي ] حةةةوت كةسةةي كوشةةَووة و ثاشةةان  
شةهيدكراوة . دوادةر فةةريمووي ]   ئةمةة هةمنةة منةيت هةةوم ئةمةة هةمنةة و         

ريي خةوا  منيت هةوم ( دوو دا سيَ جاري ئةم قةة ةي فةريموو . ثاشان ثيَغةمبة
  ... بةدةسةةيت خةةيي هةةةهةيطرت و فةةةريماني كةةرد كةةة ىةةيريِ َؤي بيبؤةةةن )

( دةفةريمو َا ] ئيَمة هةو كادةدا خةري ؤي ىةيريِ هةهةؤةنةدن بةوو و    ئةنةس  
...   جوهة بي  ( هيب جيَطة ةكي دةري نةةبوو دةةنها دةسةَةكاني ثيَغةمبةةري      

    نةةةةبيَا . وادةةةة ]   هةباوةشةةةي ثيَغةمبةةةةري ) دةةةاكو ( دا بةةةوو   )
 . 1ىيريِةكةي بي كرا و خرا ة نيَو ىيريِةكة ةوة ( 

 

 

 

 

                                                           
 برِوانة ]   بةريِاسيت شاذنة ( هة نووسيين   د.حممد اهرر في (   و وةريىيَرِاني   م.عبداجمليد كفري ( . 1
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 باشرتين مارةيي كةمرتينيانة

هيَرةدا دةمةويَ ريِوو بؤةمة ئةو خوشؤة موسوهةمانانة كة بةريِاسةيت هيَةدي   
( و هة كاريةكاني هيَدي سادَ بةسادَ دة انةويَ هةريِ َرِةوي ثيَغةمبةريي خوا  

وان البدةن و شو َو ثيَي كةسانيَ  هةهةبطرن كة ئةسَةةن هاوةالةن و شو َنؤةودو
( ناناسو ىةري بيشيانناسو بةقةة ان ناكةن نة خوا و نة ثيَغةمبةريي خوا  

ئةو ت ئةوة ة كة هةم سةريدةمةدا هيَرة و هةويَ دةبيةَيا و دةبينيا كة بة 
ةوةي كة ئةوةندة ئةوةندة كيَي   ئاهةَون ( كضيَ  مارية برِاوة ة  اخود ز ادر ه

ئيَمة ئيَةَا ب ي هيَ دةكة نةوة كيَشةكة ئةوةشة كة هةةري خي ةان بةدةسةيت    
خي ان واز هة ضاكةكاريي د َنو و خي ان دةخةنة نيَو داوي ىةةورية كضةييةوة و   
دوادر دامردن بة دةسَييةوة دةناهةيَنو   وة وا  دةزانو كة ضاو ان هةكةسيَ  

بةشةةانازي و سةةةريبةريز يةوة  كةةرد ئةةةوا ضةةاكيان كةةردووة و هةةةناو خةهةؤةةدا     
دة طيَرِنةوة و برِي مارية يةكة ان دةخةنةة ريِوو   سةو َند بةيَ بةةخوا ضةاكيان      

( دةريبةاريةي بةرِي ثةاريةي مةارية بةرِي      نةكردووة ضونؤة ثيَغةمبةريي خوا  
 . 1(  نري النناح أيسرودةفةريمو َا ]   

 وادة ] باشرت و مارية برِ و ئاسان و سووكةكة ةدي .

                                                           
 ( . 1842) صححه العالمة األلباني يف : السلسلة الصحيحة ، برقم :  1
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 ةكي دردا هادووة كة ئافرةديَة  هادةة الي ثيَغةمبةةريي خةوا     هة فةريموودة
      بي ئةوةي بةشووي بدات هةو دةمةدا ثياو َ  هةسةَا ة سةةري ثةيَ و بةة )

 ( وت] ئةي ثيَغةمبةريي خوا هةمين مارية بؤة .ثيَغةمبةريي  

 ( فةريمووي ] هيضا هة ة ثيَي بدةي وةكو مارية ي ئثيَغةمبةري  

 ( هيضم نية .ثيَغةمبةريي خوا   ثياوةكة ودي ] نةخيَر ئةي

 ( فةريمووي ] برِؤ بي ماهةةوةدان بي شيتَ بطةريِيَ و بيهيَنة .ثيَغةمبةري  

( ثياوةكة  ضووةوة ماهةةوة و هادةوة ودي ئةةي ثيَغةمبةةريي خةوا     
 هيضم دةسا نةكةوت .

( ثيَةي فةةريموو ] ئةةي ئةهةقة ةةكي ئاسةنا دةسةا       ثيَغةمبةريي خوا  
 نةكةوت ئ

 ( ةةة  ودي ] نةخيَر سو َو بةخوا ئةي ثيَغةمبةري  ثياوةكة

بي ة ثياوةكة دةنها ئيطاري َؤي   جَي خواريةوة ( ي هةبةري دابوو وة ري دائي 
( نةبوو ودي ] ئةم ئيطاريةي دةدةميَ وةكةو مةارية ي . ثيَغةمبةةريي خةوا      

 ثيَ فةريموو ] ئيطاريةكةت ئةةة
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 ئةىةةري دةي هةبةةريي    ئةىةري ئةو بيؤادة بةريي ئةوا هيضي بةي خةيت نةاميَينَ   
 بؤة ا ئةوا هيضي بي ئةو ناميَينَ ة

( ثياوةكة  ضووة ال ةكةوة و دانيشا   دواي ماوة ةةر ثيَغةمبةةري    
 ئ] ضةند قوريئانا هةبةريةي فةريمووثياوةكةي بيين ريِؤشا بانطي كردةوة و ثيَ

ثياوةكة  ودي ] ئةو سوريةدة و ئةو سوريةدة و هةند َؤي كةمي بي ذماريد 
( ثيَي فةريموو ] بةو هيَندة سوريةدةي كة دةي  ريي بوو . ثيَغةمبةري  كة هةبة

 هةبةريت كردووة مو ماريةي دةكةم هيَا ةة

ئا ا كةسيَ  هة ةة هةةم سةةريدةمةدا ئةوةنةدةي ئةةو ئافرةدةة ىو َِرا ةةهةي        
( ئ ئا ا كةسةيَ  هة ةة ئةوةنةدةي ئةةو ثيةاوة      بؤات بي ثيَغةمبةريي خوا  

ا هةم سةريدةمةدا ماريةبرِ و هة ة كةئةنةدازةي  هةذاريو دةسا كوريت بيَا ئ ئا 
 ثاريةكةي ئةوةندة بيَا كةفيَركردني ضةند سوريةديَؤي قوريئانةئئ

( ديَسةةةريِي و بيَطومةةان نةةةخيَر ضةةونؤة سةةةريدةمي ثيَغةمبةةةريي خةةوا   
هةةاوةالةن و شةةو َنؤةودووان نةةةمان هةةةم سةةةري زةو يةةةدا و كةةاريي ضةةاكة كةةةم   

يشة  و غةةرياميات زؤري ؤةرد خةواي ىةةورية      بوو ةوة و بةدريِةشيت   ز نةا ( و ع 
 ثةنامان بدات جا بةناوي هةريضييةكةوة بيَا كة ئةمرِؤ دة بينو .
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جطةةة هةمةةة  ئيَمةةة دةبيَةةا هةةة هةةةموو ذ امنانةةدا هةةة سةةوننةدةكاني        
( النةدة و بةثيَي دوانا . بي ة مو ثةيَم خةي  نيةة هةةري     ثيَغةمبةريي خوا  

شدا خةَمة ريِوو باسي ثيَغةمبةري بوو ئةوةندة باس بؤةم ضونؤة ئةوانةي هةثيَ
    وة ئيَةةةَا  منونة ةةةكي ز نةةدووي هةةاوةالةني ثيَغةمبةةةري ) بةةاس )

دةكةم كة دةىيَرِنةوة   ئوم سوهة م ئافرةديَؤي جةوان و نةاوداريي موسةوهةمان    
بوو هةةو دةمةةدا   ئةةبو دةهةوةة ( هادةة خةوازبييَن ئةوم سةوهة م   بي ةة ئةوم           

بو دةهةوةة ( كةسةاني وةكةو دةي بةةهيب شةيَوة ةر       سوهة م ثيَةي وت ئةةي  ئةة   
ريِةدناكر َنةوة ضونؤة خةاوةني بةةذن و بةاالة و سةةريوةت و سةامانيَؤي زؤريي        
هةىةدَ ئةوةشدا دريوسا نية مو شوو بة دي بؤةم ضونؤة كةسيَؤي بةيَ د ةو و   
كافر ةةا   ىةةةري دةدةةةو َا شةةووت ثيَبؤةةةم ئةةةوا شةةا ةمتان بهيَنةةة و ببةةة        

كةات شةووت ثيَدةكةةم وة مارية يةكةشةم دةةنها موسةوهةمان       بةموسوهةمان ئةو 
بوونَةةة نةةةر سةةةريوةت و سةةاماني دونيةةا   بي ةةة   ئةةةبو دةهةوةةة ( ضةةووة الي  

 1( و شا ةمتاني هيَنا و   ئوم سوهة م ( شووي ثيَؤرد ( ثيَغةمبةريي خوا  
 ريِاسةيت فةةريمووة   2( ثابح   . ما شاْ  اهلل ئةي   ئوم سوهة م ( سو َند بةخوا   

كة هيب كةسيَ  ثاريةي مارية يةكةي وةكو هي دي نية ئةي   ئةوم سةوهة م (     

                                                           
 ( . 3341) صححه العالمة األلباني يف صحيح سنن النسائي ، برقم :   1

 .( و ئةبو داود فةريموودةكةي هيَ دةىيَرِ ََةوة  ةكيَؤة هة هاوةىني ثيَغةمبةريي خوا  ) ثاب  (  2
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ئةوةندةي مارية يةكةي دي الي خواي ىةورية نرخي نيةة ئةىةةري هةةموو مةادَ و     
سةةاماني دونيةةا  بيَةةا ضةةونؤة دةةي هةةةريِؤذي دوا يةةدا بةريامبةةةري خةةواي ىةةةورية  

يَبةاوةريِي و  مارية يةكةت د َنو ئةو ت بة ئيةؤم كردني كةسيَؤة هةة كةوفر و ب  
هاوةدَ برِ اريدان بي خواي دار و دةنها   وة كردني بة كةسيَؤي هةخوا دةرس و  

( كةةودبيَا   ىومةاني   كةسيَؤي  ةكَاثةريسا و شو َو ريِ َبازي ثيَغةمبةةري   
 ديَدا نية هةري دي  براوة دةبيا ض هةدونيا بيَا  اخود ض هةقيامةت .

نةةدا دةنانةةةت هةةة   ضةةونؤة كةسةةانيَؤي زؤري هةةةن هةةةم سةةةريدةمةي خيما   
ريِابردووشدا هةري هةبوون وة ىوماني ديَدا نية كة هةة داهادووشةدا د َةو هةةمارية     
برِ نةكة اندا ثارية ةكي خة اهةي وةريدةىرن كةضي دواي ماوة ةر د اري ناميَنيَا 
 ان بةشيت دونيا ي و بةشيت ثرِو ثوض دةدري َا بيَ ئةوةي ب هة ذ ةانيَؤي دةر   

ا ية   وة بيَ ئةوةي ب  هةةو كةسةة بؤادةةوة كةة     بؤادةوة كة ذ اني هةدا هةد
شووي ثيَ دةكات   ضونؤة كةساني وا هةن كاديَة  شةوو دةكةةن دةةنها  ةةر      
ئاواديان هة ة ئةو ت ئةوة ة دة انةو َا كوريِان بةنةد بؤةةن بةة ثةاريةي مةارية      
برِي وادةزانو كة ئةم كارية دوذمنؤاري ية   وة شةَيَؤي د ؤةة  هة ةة ئةةو ت     

  دا   و باور ( ريِؤهةيَؤي كاري طةري دةبينو هةم كاريةدا   ضةونؤة       ئةوة ة كة 
زؤري كات ئةوان مةريج دةخةنة سةري ئةو كةسةي كة د ََة خوازبيَين كضةةكة ان  
و بةكضةكةشيان دةهةيَو ] نابيَا بةهيب شيَوة ةر هةقةةمان دةريبضةيا ئةىةةري   
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كة كةة كةب ئةيرت    نا ئةوا ريِازي نابو دي شوو بؤة ا   ئةمةو دة ان هةريِةشةي 
 ئةسَةةن هةري نادوانيَا بَةيَا نةخيَر .

بةريِاسيت هةموو ئةم كاريانة دذ بة شةريعي ئيةةؤمة و خةوا و ثيَغةمبةةريي    
  ضةونؤة ئةمةة قةةة كردنةة      ( بةم كارية نةاريِاز و و ثيَيةان ناخيشةة   خوا  

 .ديَ وةريبدة ا و قةةي ديَدا بؤة اهةكاري َؤدا كة دي مايف ئةوةت نية دةسيت 
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 دوا ووتة

ئةو باسةي كة هةثيَشدا خرا ة ريِوو هةمووي ثة وةسا بةوو بةة ثرؤسةةي    
ثيَت ذنهيَنان   بةواداي ئةوةي كة ضين هةاني كةوريِان و كضةامنان بةدري َا بةي      
ئةوةي بةسةريكةودوو ي بضنة ناو ثرؤسةكة و بةسةريكةودو ي ئةنامي بةدةن  

 ( . إن ءاَ هللا  

ن و شةو َنؤةودوواني ئةةم ئوممةدةة ثيَيةان شةةريم      ضونؤة زؤريبةي هةاوةالة 
بووة و بةةداوانيان دانةاوة كةة بةةالو يَت و بةةبيَ ذنةي بطةنةة خطمةةدي خةواي          

 ىةورية .

هةكادي نةخيشييةكة دا كةة بةهي ةةوة ىيةاني هةدةسةَدا      ( معـا  هةوانة  
زؤريبةي كةات دة فةةريموو ] ذمن بةي بهيَةنو   ذمن بةيبهيَنو   مةو ثةيَم ناخيشةة         

 ة خطمةدي خواي ىةورية و ذمن نةهيَنابيَ .بطةم

  شةةدادي كةوريِي ئةةوس (  ةةكيَ  بةووة هةة هةاوةالةن كاديَة  ضةةاوةكاني         
هةدةسَدا و نابينا بةوو دة فةةريموو ] ذمن بةي بهيَةنو ضةونؤة ثَيغةمبةةريي خةوا        

 . وةسيةدي ثيَؤردووم نةىةمة خطمةدي خواي ىةورية بة بيَ ذني ) 
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( دةفةةةريمو َا ] ئةىةةةري هةةةدونيادا دةةةنها  وة   عبداهَةةةي كةةوريِي مةسةةرود
دةمةمن دة ريِؤذ بيَا ثيَم خيشة ذن بهيَنم   وة هةوادا ةكي دردا هادووة دةهةيَا 

 ] ثيَم خي  نية دةنها شةو َ  بةبيَ ذن ب  م .

بي ة برا و خوشةؤاني بةةرِي َطم ز ةادر رِيؤضةوونة نيَةو باسةةكة شةيت زؤريدةر         
ةةَوومةدة بةريضةاو وة بةةو شةيَوة ة      هةهةدةىريَ وةكو هةوةي ئيَةَا مةو خ 

ديَمةىةن كة ذنهيَنان  اخود شووكردن شَيَؤي الوةكية ضونؤة   ئةبو بةةكر (  
        هةو ريِووةوة دةفةةريمو َا ] ىو َرِا ةةهةي فةريمانةةكاني خةواي ىةةورية بةو )

هةباريةي ذنهيَنانةوة   ضونؤة بةهيي ئةوةوة دةدوانو دةوهةةمةندي بةدةسةا  
 بهيَنو .

ىةنان ذنبهيَنو بةهيي ئةوةوة ثةميانةكةي خةواي ىةةوريةدان   وادة ئةي 
 بةري دةكةو َا كة دةوهةةمةند ية .

ذن بهيَةةنو بةةي ئةةةوةي   :( هةةةو ريِووةوة دةفةةةريمو َا وة    عةةةهي (  
 دةوهةةمةندي بةدةسا بهيَنو .

زانةةيين هةةةموو ئةةةم ئا ةةات و فةريموودانةةة و كةةاريي هةةاوةالةن ودةةةكانيان    
ةَين دة ان منوونةي د ؤة كة ناكريَ هةمووي باسبؤريَ سةريةريِاي بينو و بي

و هةمووي هةم ناميَؤة ةدا مر ََةة ريِوو   دةبيَةا ئيَمةة بةةس بيةةي نةةبيَا       
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 ةةاخود خو َندنةةةوة نةةةبيَا ضةةونؤة   كةةرداري ( ةكةةة هةةة هةةةمووي ىةةرنطرتة و   
هةهةةةمووي ثيَشةةرتة   وة داوام هةةةخواي ىةةةورية ئةوة ةةة هاوكةةاريي هةةةموو     

سوهةمان بؤات بي ريِاثةريِاندني ئةو كارية و داواشم ئةوة ةة هةكةةم و   كةسيَؤي مو
كوريِ يةكامنان ببوري َا و ئةوةمشان خةَيدة ريِوو سود بةخت بيَا بةي هةةموو   

 ... ئاميو . ( إن ءاَ هللا  ال ةر 

 بةثشَيواني خواي ىةورية كيدا ي ثيَهات

 ِمنَيسالَحْمُد اللَِّه َربِّ ساْلَعاال َأِن ناَوآِخُر َدْعَوس

 وسالص ة وسالم   على رسول سهلل وعلى آاله وصحبه وسلا أمجعني

 

 هيوا حممد جميد                                                                                

 شارؤضكةي كفري                                                                                   

                                                                                 10  /01 /2010  
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