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ثيَشةکى ئةم بةرهةمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمدهلل ،والصالة والسالم عىل نبينا وقائدنا حممد املجتبى ،وعىل آله وصحبه ومن وااله.

موسولَماناني بةريَز ،خوشكانى سةربةرزو بة ويقارم..
سوثاس بؤ خوداى باالَدةست كة لةبةرهةميَكى نووََ و نواوازةى مامؤسواا
مةال ئةحمةد كاكة مةحموود دا ديَينةوة خزمةت ئيَوةى خؤشةويسوت ،بوةو
هيوايةى جيَطاى رةزامةنوىى خووداو سووودو زانيوارى زيوا ئ بوة ئيَووةى
بةريَزيش بطةيةنين ،بةرهةمى ئةمجارةمان بةرهةميَكة ايبة ة بوة ننوان و
ئافئة انةوةو زيا ئ لة ( )737ثئسيارو وةالَمى شةرعيية ،كة دة وانم بلَويَم
هيض بابةت و ثئسياريَكى شةرعى ننانةى ايبة ى نةماوة ةوة كة جةنابي
مامؤساا ئةحمةد كاكوة موةحموود (بةرةحموةت بيَوت) نوةى ورونانوىبيَ و
وةالَمى نةدابيَاوةوة ،بؤيوة ئوةم بةرهةموةى ئوةمجارةمان جيواواز وئ لوة
بةرهةمةكانى ئةو هةولَ و كؤششيَكة بؤ خزمةت بوة بووارى ئافئة وان و
وردةكارييووة لووة بوووارى نيووان و ووووزةران و نووؤنية ى بةنىايووة يي و
ريَكخسووانى بوووارى كؤمةالَيووة يي و سووةرجةم بوارةكووانى ووئَ ننووان و
ئافئة ان ،وا دةوا وة ثئسويارى زرر هةسوايار كوة وةنوا خويَنوةر خوؤَ
دة وووانيَ بيخويَنيَاووةوةو راسوواةوخؤش وةالَمةكووة وةربطئيَاووةوة ئووةم
هةولَةشومان ووةنواو ووةنوا بووؤ ثئِكئدنووةوةو وةالَمىانووةوةى ئووةو وؤشووة
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ايبة انةى نيانى ئافئة انة كة لةم ثئسيارو وةالَمانةى جوةنابي مامؤسواا
ئةحمةد كاكة مةحموود دا سةرجةم ئةو وؤشة نويَنيي و ايبة يانةى نيانى
ئافئة ان وةالَم دراوة ةوة ،ئةمةش خزمة يَكى نواوازةو بيَويَنوةى ئوايينى
ثيئرزى ئيسالمة بة ثيَطةو مةكانة ى ئافئة ان و وئنطي ثيَىانة بوة هوةموو
بوارةكانى نيان و ووزةرانيان.
بةو هيوايةى ئةم بةرهةمةمان ببيَاة دةروازةيةك بؤ زيوا ئ يَطةيشوان و
ثيَطةيشانى ئافئة ان لوة ئايينةكوةيان بوةبيَ ئوةوةى كوة لوة هويض جوؤرة
ثئسوويارو وةروئ نووى وةالَميَووا ئيبووئاو بووبن ،دووبووارة خوازيووارين ئووةم
بةرهةمة جيَي رةزامةنىيي و سود بةخش بيَت بوؤ خوشوكانمان بةهوةموو
ويَذةكانةوة.

عيئفان ئةحمةد كاكة مةحموود
سةرثةرشايارى ثئرنة بانطةوازييةكانى
مامؤساا مةال ئةحمةد كاكة مةحموود

www.ahmadkaka.org
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دارِشتةى ئةم بةرهةمة
خوشكانى بةريَز :بؤ نووسين و ئامادةكئدنى ئةم ثئسيارو وةالَمة شوةرعييانة ئوةم
بابة ةمان بةسةر ( )44بةش و ( )737بابة ىا دابةشكئدووة..
بةشي يةکةم :ثئس و راويَذ لةسةر دةسانويَذو خؤ ششانى ئافئة ان..؟
لة  23ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشــي دووةم :ثووئس و راويَووذ سووةبارةت بووة خووؤ ششووانى ئافئة ووان..؟
لة  1٥ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشــي ســيَيةم :ثووئس و راويَووذ لةسووةر بووةكار هيَنوواني (خوو؟) بووؤ ننووان..؟
لة  ٦ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشي ضوارةم :ثئس و راويَذ لةسةر ئةحكامى سوورِى خويَنى مانطانوةى ننوان..؟
لة  42ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشـــي ثيَنجـــةم :ثوووئس و راويَوووذ لةسوووةر ننوووان و ئيسوووايباضهههه.؟
لة  7ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
ـةم :ثووئس و راويَووذ لةسووةر ووةراِيى (رطه بووةى) فووةرجى ننووان.؟
بةشــي شةشـ
لة  1٥ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
ـــةم :ثووووئس و راويَووووذ لةسووووةر ننووووان و سووووكبوون.؟
بةشــــي حةوتـ
لة  27ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشــي هةشــتةم :ثووئس و راويَووذ لةسووةر ئووةحكامى ننووانى زةيسووان.؟
لة  1٥ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشــي نؤيــةم :ثووئس و راويَووذ لةسووةر ننووان و جوو و بووةر؟ و (حيجووا ).؟
لة  47ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
٥

بةشــــي دةيــــةم :ثووووئس و راويَووووذ لةسووووةر ننووووان و نويَووووذكئدن.؟
لة  39ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشــــي يازدةيــــةم :ثووووئس و راويَووووذ لةسووووةر نويَووووذ ويَئِانووووةوة.؟

لة  4ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.

بةشــي دوزادةيــةم :ثووئس و راويَووذ لةسووةر نويَووذ ويَئِانووةوة بووة ووةزا.؟

لة  4ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.

ــيازدةيةم :ثوووئس و راويَوووذ لةسوووةر نويَوووذة سوووووننة ةكان.؟
بةشـــي سـ

لة  4ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.

بةشــي ضــواردةيةم :ثووئس و راويَووذ لةسووةر نويَووذى ةوبووة (صههالة الت بهه ).؟
لة  1ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
ــةم :ثوووئس و راويَوووذ لةسوووةر نويَوووذى (صهههالة اخاهههت ارة).؟
بةشـــي ثازدةيـ
لة  3ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
ــازدةيةم :ثوووئس و راويَوووذ لةسوووةر نويَوووذى (صهههالة ال هههحى).؟
بةشـــي شـ
لة  1ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.

بةشي

حةظدةيةم :ثئس و راويَذ لةسةر نويَذى (صالة احلاجه وصهالة حهظ القهرآ ).؟

لة  1ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.

بةشي

هةذدةيةم :ثئس و راويَذ لةسةر نويَذى بة كؤمةلَ بؤ ننان (صالة اجلامعه ).؟

لة  4ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشــي نؤزدةيــةم :ثووئس و راويَووذ لةسووةر نويَووذى هووةينى بووؤ ننووان.؟
لة  11ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشي بيست :ثئس و راويَذ لةسةر نوونى ننوان بوؤ بوةريَكئدنى موئدوو (تشهيي
٦

اجلنازة).؟ لة  11ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشــي بيســت و يةکــةم :ثووئس و راويَووذ لةسووةر ننووان و ررنوو وووئ ن.؟
لة  39ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.

بةشي بيسـت و

دووةم :ثوئس و راويَوذ لةسوةر ننوان و ررنووى سووننةت.؟

لة  ٥ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.

بةشــي بيســت و ســيَيةم :ثووئس و راويَووذ لةسووةر ننووان و زةكووات.؟
لة  10ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشــي بيســت و ضــوارةم :ثووئس و راويَووذ لةسووةر ننووان وحووةو كووئدن.؟
لة  31ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.

بةشي بيست و

ثيَنجةم :ثوئس و راويَوذ لوة سوةر ننوان و ورئوان خويَنوىن.؟

لة  ٦0ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشي بيست و شةشةم :ثئس و راويَذ لةسوةر ننوان و زةماوةنوىو بؤنوةكان.؟
لة  8ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشي بيست و حةوتـةم :ثوئس و راويَوذ لوة سوةر ننوان وخشو َ و زةنبوةر.؟
لة  27ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشــي بيســت و هةشــتةم :ثووئس و راويَووذ لةسووةر ننووان و ميَووئد كووئدن.؟

لة  2٥ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.

بةشــي بيســت و نؤيــةم :ثووئس و راويَووذ لةسووةر مارةيوووووى ئافئة ووان.؟
لة  13ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
ـــي :ثووووئس و راويَووووذ لةسووووةر مووووافى نن و ميَئدايووووة ى.؟
بةشــــي سـ

لة  41ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
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ــةك :ثوووئس و راويَوووذ لةسوووةر وئيَبةسووواى زةواو.،؟
بةشـــي ســـيي و يـ
لة  13ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشــي ســيي و دوو :ثووئس و راويَووذ لةسووةر مةسووةلةَ فووئة ننيووي.؟
لة  11ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشــي ســيي و ســيَ :ثووئس و راويَووذ لةسووةر مةسووةلةى ننووان و ووةالَ .؟
لة  12ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشي سيي و ضوار :ثئس و راويَذ لةسةر خوووووووولع.؟
لة  12ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.

بةشــي ســيي و ثيَــن

 :ثووئس و راويَووذ لةسووةر ننووان و عيووىدة ئووةنماردن.؟

لة  ٥ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.

بةشــي ســيي و شــة

 :ثووئس و راويَووذ لةسووةر نةفة ووةى ننووى عيووىدة دار.؟

لة  4ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشـــي ســـيي و حـــةوت :ثوووئس و راويَوووذ لةسوووةر ننوووان و منوووىالَ.؟
لة  4٦ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشــي ســيي و هةشــت :ثووئس و راويَووذ لةسووةر ننووان و شوويئدان.؟
لة  ٦ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
ـؤ :نووةنى ثئسوويارو وةالَميَكووى جياجيووا لووة بووارةى ننانووةوة:
بةشــي ســيي و نـ
لة  ٥9ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
ــل :ثوووئس و راويَوووذ لةسوووةر ننوووان و كاروبوووارى و ابخانوووة.؟
بةشـــي ضـ
لة  11ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
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بةشــي ضــل و يــةك :ثووئس و راويَووذ لةسووةر ننووان و سووويَنى خووواردن.؟
لة  ٦ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشــي ضــل و دوو :ثووئس و راويَووذ لةسووةر ننووان و نووةزر لووة ئيسووالمىا.؟
لة  10ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
بةشــي ضــل و س ـيَ :ثووئس و راويَووذ لةسووةر ننووان و نوووونة الى ثزيشووا.؟
لة  8ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.

بةشي ضل و

ضـوار :ثوئس و راويَوذ لةسوةر ننوان و ثةيوةنوىييان بةخوةلَكانى

ناموسلَمانةوة.؟ لة  1٥ثئسيارو وةالَم ثيَكوا ووة.
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بةشي يةکةم:
ثرس و راويَذ لةسةر دةستنويَذو خؤ ششتنى ئافرةتان..؟
َم/
وةال
 -1هةر شايَا نةهيَلَيَت ئةنىاميَا ،يان بةشيَا لة ئةنىاموةكانى جةسواةى موئرل ،لوة
كا ى دةسانويَذو خؤ شؤرينىا ةرِ ببىَ (وةك :بؤية ،خةنة  -ئةووةر جوورمى هوةبوو-
يان هةر شايَكى ئ) ،ثيَويساة بةر لةوة الببوئىَ ،نوونكة نيَئةكوةى وةرِ نابيَوت ،كوة
ةرِيش نةبوو ،نة دةسانويَذى دادةمةزرىَ ،نة خؤ شؤرينى.
 -2ننانى حةيزدار ،يان زةيسان ،دة وانن لوةو مايوةدا هوةم خةنوة بوةكار بيَونن ،هوةم
نينؤكيان بؤية بكةن ،نونكة نةنويَذيان لة سةرة نة خؤ شؤرين.
 -3بؤ دةسانويَذ سةرى خةناوى (مةسح) دةكئىَ ،بةالَم بؤ خؤشؤرين دةبىَ ال ببئيَت،
نونكة نيَئى ةرِ نابيَت.
 -4كا ى سةرما ،يان كا ىَ سةرثؤشةكة -ئةوةر الببئىَ -بوة سوةخلَةت بىريَاوةوة بوة
سةردا ،دة وانئىَ مةسح بةسةريا بكئىَ و ال نةبئىَ.
 -٥ئةوةر بؤيةى سةر ،نيَئةكةى ةرِ نةبىَ ،دةبوىَ بوؤ مةسوبى سوةرو خوؤ شوؤرين
الببئيَن ،هةروةها (زةيت)يش ئةوةر بةسوايى و نيَئةكوةى وةرِ نوةدةبوو ثيَويسواة
الببئيَت.
 -٦ئةوةر لة نويَذدا شايَكى ثيسوى بوةج و بةروةكةيوةوة ديوت ،ثيَويسواة خيَوئا لوة
نويَذةكةى بضيَاة دةرو بيشؤرىَ ،ئينجا دةست بكا ةوة بة نويَذةكةى.
 -7ئةوةر لة نويَذةكةدا ،دوودلَ بوو كة شايَكى ثيس وا بةج و بةروةكةيةوة ،دةبىَ ا
ية ين ثةيىا نةكات ،دريَذة بة نويَذةكةى بىات.
 -8ئةوةر شايَكى ثيس بكةويَاة سةر رايةخيَا ،دةبىَ بؤ ثاكبوونةوةى ئاوى بة سوةرا
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بكئىَ ،ئةوينة بة سئِين ثاك نابيَاةوة.
 -9ئةوةر شايَكى وشكى ثيس بكةويَاة سةر جةساة ،يان بكةويَاة سةر جو و بوةر؟،
ةيىى نيية ،بةالَم دةبىَ الببئيَت.
 -10شؤرينى ج و بةروى ثاك و ثويس ثيَكوةوة ،ةيوىى نييوة ،ئةوةرنوى بوة جوودا
بشؤردريَن باشائة.
 -11ننان دة وانن مةسبى سةريان بكةن ،ئةوةرنى وذيان لووولكئابىَ ،َ،ئياوئ شوؤرِ
بووبيَاةوة بؤ خوارةوة ،يان لة عاساى خؤيىا بيَت.
 -12دةساىان بة ثاش ،يان بة ثيَشةوة (هى خؤى ،يان هى كةسيَكى وئ ،بضوووك بوىَ،
يان وةورة) دةسانويَذ هةلَىةوةشيَنيَاةوة.
 -13ئةو هةواية كة لة (فةرو)ى ننانةوة ديَاة دةر ،دةسانويَذ هةلَناوةشيَنيَاةوة.
 -14سةى راست ئةوةية كة ننان دةسانويَذ ناشكيَنن ،ئيائ خيَزانى خؤى بيَوت ،يوان
بيَطانةو حةرامى بيَت ،بة ئارةزوو دةست ئةنقةست بىَ يان نا ،مةوةر لةوةوة (مةنيى،
يان (مذى) و (ودى) ثةيىا ببيَت.
 -1٥ئةوةر ننيَا غوسلَى سةرجيَيى لة سةربوو ،ا خؤى نةشؤرىَ ،بؤى نيية ورئوان
بخويَنيَت ،ض لة بةر ،ض لة ناو ورئانىا.
 -1٦ئةو كةسة ميز راناوئىَ ،يان هةميشة (با)ى ليَىةبيَاوةوة ،دةبوىَ لوة كوا ى بانطوىا
دةسانويَذ بطئىَ و ،خيَئا دةست بكات بة نويَذةكة ،ثاشان ئةووةر هوةركاميَكيان ثةيوىا
بوون ،نويَذةكةى دروساةو ةيىيَكى نيية.
 -17دةسانويَذ وئ ن ،يان خؤشؤرين بة ئاوى (كلؤر)اوى ،دروساةو ةيىى نيية.
 -18ةنوا بؤ ميزو ئةوى ئيان خؤ ثاككئدنةوة ثيَويساة ...ئيائ نووسان و دةسواىان
بةثاش و ثيَشةوةو ،دةرنوونى (با بة هةردوو جؤرةكةيةوة) ةهارة ى ناويَت ،بةلَكو
ةنوا دةسانويَذوئ نةوةى دةوىَ.
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 -19نييةت هيَنان بؤنويَذو دةسانويَذ ،ةنوا بةدلَوة ،وا وة :ثيويسوت نييوة بوة زموان
بطو ئىَ.
 -20خةوةنوونكةو وةنةوز ،دةسانويذ ناشكيَنن.
 -21راخسانى بةرمالَ لةسةر جيَطايةكى ثيس و ،ئنجا نويَذ لةسةر كئدنى دروساة.
 -22مئدوو شؤرين دةسانويَذ هةلََ،ناوةشيَنيَاةوة ،مةوةر دةسواى لوة (عوةورةت)ى
مئدووةكة بكةويَت ،ئةوةر نى ناشوبيَت دةسوت بوىات بوة عةورة يةيوةوةو سوةيئى
بكات ،بةلَكو دةبىَ لة كا ى شؤريينيىا دةساكيَش لةدةست بكات.
 -23مانةوةى خؤراك لة نيَوان ددانىا بؤ دةسانويَذ زيانى نيية ،ئةوةر نى هة وة دواى
نانخواردن ناك و ثاك دةم و ددانى بشؤريَت ،وا خوؤيى و ددانوةكانى لوة نةخؤشويى
بثاريَزريَن.
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بةشي دووةم:
ثرس و راويَذ سةبارةت بة خؤ ششتنى ئافرةتان..؟
َم/
وةال
 -1لةكا ى غوسلَى حةيزو زةيسانيىا ،هةلَوةشانةوةى (ثةلكة)ى ننان ثيَويست نييوة،
ئةوةرنى هةلَوةشانىنةوةى باشائة.
 -2ئةوةر ننيَا غوسلَى (جةنابةت)ى لةسةر بوو ،دةبوىَ بوؤ غوسو َ ئواو بطا وة بنوى
ةواوى مووى سةرى.
-3ئةوةر ننيَا (ئيبايالم)ى بوو ،كةنى ثاش بة خةبةر ها نةوة ،هيض شايَكى نوةديت،
غوسلَى ناكةويَاة سةر ،خؤ ئةوةر ةرِايى ،وا ة :بة جلةكانيةوة (موةنيى) ديوت دةبوىَ
خؤى بشؤريَت.
 -4بةهةر هؤيةك (مةنيى) بيَاة دةر ،ئةوةرنوى بوة جيمواعيش نوةبىَ ،غوسو َ واجو
دةبىَ.
 -٥ثةنجة كئدن بة (فةرو) دا( ،ننةكة ثةنجوةى خوؤى ،يوان هوى كةسويَكى وئ) لةبوةر
نةخؤشيى ،يان لةبةر هةرشايَ ،بةوة غوس َ واج نابيَت ،بةلَكو ةنوا دةست نويَوذى
دةويَت.
 -٦بة شا و دوو دلَى ،غوس َ واج نابيَت.
 -7كةسيَكى لةشطئان ،دة وانىَ بىَ دةسانويَذ بخةويَت ،بةالَم دةسانويَذ بطئىَ ئةوسا
بخةويَاةوة ،باشائة بؤى.
 -8بؤ نةنى غوسلَيَا ،يةك خؤشان بةسة ،بؤ نموونوة( :غوسولَى حوةيزو زةيسوانيى
كةو ة سةر) دة وانىَ بة نيية ى هةمووانةوة يةك غوس َ بكات.
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 -9كةسيَا بة نيية ى لةشطئانيةوة خؤى شؤريي ،بوةو خؤشوؤرينة دةسانويَذيشوى
دادةمةزرىَ ،ئةوةرنى ناك واية بةر لة خؤشؤرين دةسانويَذ هةلَبطئىَ و ثاشان خؤى
بشؤريَت ،ديارة بؤ غوسلَى حةيزو زةيسانييش هةرواية.
 -10ئةوةر يةكجار ئاو كئا بة ةواوى الشةدا بة نيية ى غوس َ ،وة هةمووَ الشة ةرِ
بوو ،ئةوةرنى بة (رةشاشة)يش بيَت ،غوس َ ديَت.
 -11بةكار هيَنانى هةموو جؤرةكانى (شامثؤ) بؤ خؤ شؤرين دروساة.
 -12ننان لةكا ى غوسلَىا سىَ جار ئاو بكةن بةسةريانىا ،ئيائ ثيَويست ناكات (ثةلكوة)
هةلَوةشيَننةوة.
 -13ئةوووةر ثوواش خؤشووؤرين ،كووةميَا (مووةنيى) لووة عةورة يووةوة دةرنوووو ،بووةوة
غوسلَةكةى هةلَناوةشيَاةوة ،مةوةر سةر لةنوىَ خؤشيى ثيَطةشابيَت.
 -14ننان دة وانن غوسلَى حةيز ،يان غوسلَى لةشوطئانى ،دوا بخوةن بوؤ دواى بوانطى
بةيانيى ،بةالَم نابىَ دواى بخةن بؤ ثاش هةلَوا نى خؤرو نويَذةكةى بةيانيان بضيَت.
 -1٥لةسةرة اى غوسلَةوة (بسم اهلل) دةكئىَ ،وةثاش ليَبوونةوةش وو نى ئةم زيكئة
سوننة ة(( :أشهد أ الإله إال اهلل وحده الرشيك له ،وأشهد أ حممدا عبده ورا له) (اللهم اجعلني
من الت ابني واجعلني من املتطهرين)).

()1



 )1بؤ زيكئى دواى خؤ شؤردن هيج جؤرة فةرمودةيةك نةها ووة ،جطة لةم فةرموودةَ دواى دةسانويَذة
نةبيَ كة ئيمامى موسليم لة بابي ثاكذيىا بة نمارة  371ويَئاوية يةوة( :أشوى أن ال إله إال اهلل وحىه الشئيا
له ،وأشوى أن مبمىا عبىه ورسوله إِلَّا فُاِبَتْ لَهُ أَبْوَا ُ اَلْجَنَّةِ) وة ئةو زيادةش كة دةفةرموََ( :اللوم اجعلني
من الاوابين واجعلني من الماطوئين) ئيمامى يئميزى هيَناوية يى و لة سةنةدةكةيىا الوازى هةيةو زانايانى
كؤن و نويَي فةرموودة ،سةيان لةسةرى هةية.
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بةشي سيَيةم:
ثرس و راويَذ لةسةر بةکار هيَناني (خف) بؤ ذنان..؟
َم/
وةال
 -1رِاووزةر (مسافئ) بؤى هةية ،سىَ شةوو سىَ ررن ،مةسبى (خ؟) بكات ،نيشواةجىَ
(مقيم)يش ،شةوو ررنيَا.
 -2مةرجةكانى بةكارهيَنانى (خ؟) :ثيَويساة حةالَلَ و ثاكبن و ،بطةنة شوويَنى فوةرزى
شؤرينى ثىَ و ،بؤ خؤشيان بة انةوة بووةسان و دواى دةسانويَذيش لة ثىَ بكئيَن.
 -3شيَوةى بةكارهيَنانيشيان :دةست بةئاوةكوةدا دةكوئىَ ،ثاشوان يوةكجار مةسوبى
ديوى دةرةوةَ سةرثيَيان دةكئىَ ،وا ة :نيَئ و ثاننةيان مةسبيان ناوىَ .
 -4هةركات يةكىَ لةم نوار شاةى لىَ ثةيىابوو ،ئيائ كاريان ثيَناكئىَ:
 لة ثىَ داكنئان. غوس َ كةو ة سةر ثؤشةرةكةيان. درِان و كونيان يَبوو. ماوةكةيان (وا ة :سىَ ررنةكة ،يان شةوو ررنةكة) ةواو بوو. -٥مةسح كئدن بة سةر وويَئةويىا ،ئةوةر هاوينيش بيَت دروساة ،نوونكة وشوايَايى
فةرموودةكان ،وا دةوةيةنيَت.
 -٦نابيَ مةسح بةسةر وويَئةوى ناسا و درِاودا بكئيَت ،وا ة :بةو مةرجوة مةسوبيان
دةكئىَ ،اييم بن و داثؤشةرى جيَطةى فةرز بن.
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بةشي ضوارةم:
ثرس و راويَذ لةسةر ئةحكامى سوورِى خويَنى مانطانةى ذنان..؟
َم/
وةال
 -1سةى راست ئةوةية كة ماوةى (حةيز) سنوورى كةم و زررى بؤ نيية.
 -2بةر لة ةمةنى ( )9سالَى كضان ،خويَنى حةيز ثةيىا نابيَت ،نونكة بوةر لوة ةموةنى
( )9سالَيى ،هيض ئافئة يَا ناوونجىَ منىالَى ببيَت ،خؤئةوةر ةمةنى وةيشاة ( )9سوالَ
و خويَنى بة خؤيةوة ديت ،دةكئىَ بطو ئىَ :ئةوة حةيزة.
 -3يَكضوونى ياساو سيسامى حةيز  -دواى ةمةنى ( )٥0سالَ -هةر خويَنىَ هات ،بوة
خويَنى حةيز دا نانئيَت ،بةلَكو خويَني (فاسيى)ةو ،دةبىَ ئوةو ننوة نويَوذ بكواو ررنوو
بطئىَ.
 -4نيشانةكانى خويَنى حةيز:
 بؤوةنة. ئةوةنى سوورة ،رةش دةنويَنيَت. خةست و نئِة. -٥ئةوةر ئافئة يَا خويَنى بةخؤيةوة ديت ،دةشوطونجا حوةيز بويَ و يةكةمجاريشوى
بوو ،ئةوة بةحةيز دادةنئىَ ،وة دةبىَ ناوةروانى بكات ادوايى ديَت ،وة ثيَوةيست بة
دووبارة بوونةوة ناكات.
 -٦ئةوةر ننيَا بؤ ماوةى نةنى كا ذميَئيَا خويَن هات و ئينجا نوةما ،ئوةوة حوةيزةو
دةبىَ ناوةروانى بكات ،نونكة ديسان ديَاةوة.
 -7وا دةبىَ ثاشخؤشان لةخويَنى حةيز ،خوويَنيَكى زةرد و ليَو َ ديَوت ،ئوةوة بةحوةيز
دانانئََ و ،ثيَويست بة خؤشؤردن ناكات .بةالَم ئةوةر بة رةنو خوويَنى وةواو بووو،
دةبىَ سةر لةنوىَ خؤى بشوا ةوة ،نونكة بةحةيز دادةنئيَت.
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 -8ئةوةر ننيَا بة هؤى ةمةن زررييةوة خويَنى نةما ،ئةوة بةسوةردةمى موةئيووس
بوون لة حةيز (سن اليأس) دادةنئىَ.
 -9ننى بىَ نويَذ ا ثاك نةبيَاةوةو خؤى نةشؤريَت ،نابيَ سةرجيَى لةوةلَىا بكئيَت.
 -10ئةو كايَ و ناميلكانة كة هةنوىىَ ئايوة ى ورئانيوان يَىايوة ،ننوانى حوةيزدارو
خةلَكانى لةشطئان و بىَ دةسانويَذ ،دة وانن دةسايان ليَبىةن ،نونكة (مصب؟) نيية.
 -11ننى حةيزدار دة وانىَ خةنة لة دةست و ثىَ و سةرى بطئيَت.
 -12ننان دة وانن بؤئةوةى بكةونة حةيزةوة دةرمان بخؤن ،ئةووةر بوزانن ووشوى
زيان نابن ثيَى.
 -13لة بوةكارهيَنانى (دةرموان) بوؤ راوئ نوى حوةيز ،ثزيشوكةكان ( )14جوؤر زةرةرو
زيانيان باسكئدووة ،بؤية دةبيَ ئاوادار بن.
 -14لة مانطى رةمةزان و حةجىا ،خواردنى حةبى راوئى حةيز ،ةيىى نيية ،بةموةرجىَ
لة رووى ةنىروساييةوة زيانبةخش نةبىَ.
 -1٥ئةوةر ننيَا حةبى بةكار هيَنا بؤ ئةوة بكةويَاة حوةيزةوة ،ثاشوان خوويَن هوات،
دةبىَ بضيَت لة ثزيشا بثئسيَت :ئةوةر ئةو وو ى ئةو خويَنوة ،خوويَنى حوةيزة ،ئوةوا
باشة ،ئةوينة كاريطةرى حةبةكانةو حةيز نيية.
 -1٦ئةوةر ننيَا دةرمانى بةكار هيَناو كةو ة حةيزةوة ،ديارة ئةو ماوةيوة بوة حوةيز
بؤى دادةنئىَ و ويَئِانةوةى نويَذى لةسةر نيية ،نونكة مادةم خويَنى حةيز هات ،ئيائ
بةهةر شيَوةيةك بيَت دةبيَاة حةيز ،هةر كا يَكيش نةما بة هؤى هةر شوايَكةوة بيَوت،
دةبىَ نويَذو ررنووى خؤى ئةنجام بىات.
 -17ننى حةيزدار دة وانىَ ةواوى ويئدو زيكئة شةرعييةكان و زيكئةكانى بةيانيان
و ئيَواران و دوعاكانى ئ لةوةلَ كايَبى زانسايى و فيقووو فوةرموودةو ةفسويئةكانىا
بخويَنيَاةوة.
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 -18ننى حةيزدارو زةيسان ،هيض جؤرة نويَذيَكى لةسةر نييةو نابىَ بيكات ،بوؤ دواى
ثاكبوونةوةيشى ويَئانةوةى ناوىَ.
 -19ننووى خوواوةن حووةيز ررنووى لةسووةر نييووة ،بووةالَم دةبووىَ ثوواش ثاكبوونووةوة
بيطيَئِيَاةوة.
 -20ننووى ب وىَ نويَووذ :نووابىَ نووةرخةو ( ووةوال)ى دةورى مووالَى خووودا بكووات ،بووةالَم
كئدةوةكانى وئى حوةو ،وةكوو (ها وونوؤى نيَووان (ووةفا)و (موةروة)و وةسواانى
(عةرةفة)و شةومانةوة لة (مزدةليفة) ...اد .دة وانىَ ئةنجاميان بىات.
 -21ئةوةر ننيَا مةناسكى حةجى ةواو كئدو ثاشوان كةو وة حوةيزةوة ،ئياوئ نوابىَ
(ط اف ال داع) بكات.
 -22لة مزوةو ىا  -ةنانة ى لة (مصلى) شىا -ننى حةيزدار حةرامة بميَنيَاوةوة .بوةالَم
(داود الظاهرى)و (مزنى) دةلَيَن :لة مزوةو ىا دة وانىَ بميَنيَاوةوة ،وة (إبهن حهزم الظهاهرى)
ريَطة دةدات بة ننانى حةيزدار كة دةورى ورئان بكةنةوة( ،مالا) يةكانيش هةروا.
ى بة ميَئدةكةى بىات (جيماع)ى لةوةلَ بكات ،نونكة حةرامة.
ىر َ
 -23ننى حةيزدار ناب َ
 -24ميَئد دة وانىَ – جطة لة جيماع -هوةموو لوةزة يَا لوة ننوى حوةيزدارو زةيسوان
وةروئىَ و لةوةلَيا بخةويَت.
 -2٥ننى حةيزدار حةرامة لةو كا ةدا ةالَ بىريَت ،ةنانة ى هةنىىَ لة زاناكان دةلَيَن
ةالَ ى ناكةوىَ.
 -2٦هةركات ننى حةيزدار ثاكبوويةوة ،دةبىَ ةواوى جةساةى بشؤريَت.
 -27زيادو كةمكئدنى ماوةى حةيز :بؤ نموونوة :عوادة ى ( )7ررن بوووة ،كةنوى دواى
شةش ررن خويَنةكةى نةما ،يان بة ثيَضةوانةوة ،سةى راسوت ئةوةيوة كوة هوةركات
خويَنى ديت حةيزة ،هوةركا يَكيش نوةما بوة ثواك دادةنوئىَ ،وا وة :زيوادو كوةم دةور
نابينيَت.
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 -28ثاش و ثيَشكئدنى كا ى حةيز (جارىَ لة سةرة اى مانطةوة ،جاريَكى ئ لوة كؤ وايى
مانطةوة) ةيىى نيية ،هةركات خويَن ثةيىا بوو حةيزة ،هةركا يَكيش نةما ،حةيز وةواو
بووة.
 -29ننان وا دةبىَ خويَنةكةيان بة زةرد رةن دةبينن ،وايوش دةبوىَ ليَلَوة لوة نيَووان
زةردو رةشووىا ..ئووةوة ئةوووةر لووةناو موواوةى حةيزةكووةدا بوووو ،يووان هيَمووان ثوواك
نةبوبوويةوة ،بةحةيز دادةنئيَت ،خؤ ئةوةر ثاش ثاكبوونةوة بوو ،حةيز نيية.
 -30بضئِبضئِى خويَن (ئةمئر خويَن هةية ،سبةينىَ خويَنى نيية) ئةمة ئةوةر هةمووكات
ئاوا بوو ،ئةوة بة (ئيستيحاضه) دادةنئيَت ،خؤ ئةوةر بةيناوبةين بوو ،ئةوة ئةوةر نةمانى
خويَنةكة كةمائ لة ررنيَا بووو ،بوةثاك دانوانئىَ ،مةووةر لوة ئواخئو ئوؤخئى عوادة ى
خؤيةوة بيَت.
 -31ةرِيى و (رط به)ى عةورةت :ئةوةر لةناو كا ى حةيزدا بوو و ثويَش ثاكبوونوةوة،
بةحةيز دادةنئيَت ،خؤ ئةوةر ثاش ثاكبوونةوة بوو ،حةيز نيية.
 -32ئةوةر لة غةيئى ررنةكانى حةيزيىا نةنى دلَؤثىَ خويَنى ديت ،دةبوىَ دةسوت لوة
نويَذو ررنووى خؤى هةلَنةوئىَ ،نونكة ئةوة خويَنى حةيز نيية.
 -33ثيَنج ررن بةر لة سوورِى مانطانةى خؤى ،خويَنى ديت ،ئوةوة ئةووةر بوةر لوةوة
خويَنى نةبوو ،بوة حوةيز دانانئيَوت ،وا وة :دةبوىَ ررنوو نويَوذ بكوات و بوؤ هوةموو
نويَذيَكيش دةسانويَذ بطئيَت.
تيَبينى :وةلىَ جار ئةم شاانة عادة ى ننان دةشيَويَنن:
 بةكارهيَنانى حة بؤ ريَطئ ن لة حةيز (ثيَشى دةخةن ،دواى دةخوةن ،زيوادو كوةمىدةكةن).
 بةكارهيَنانى (لةولة ) بؤ ريَطئ ن لة منىالَبوون ،نونكة بوةهؤى ئوةوةوة خويَنةكوةبةكةمى ديَاة دةر ،ئةوساش لةبا ى ( )7ررن ،دة ررن دةخايةنيَت.
19

 -34وادةبىَ سىَ ررن بةر لة عادة ى سورِى مانطانةى خؤى ،خويَن ثةيوىا دةبوىَ ئايوا
نى بكئىَ؟ ..بؤ وةالَمى ئةم ثئسيارة دةلَيَين :ئةوةر ننةكة عوادة ى خوؤى بوة نموارة
بزانيَت ،يان بة رةنطى خويَنةكة ،يان بوةكات و زةموان ،دةبوىَ لةوكا وةدا نويَوذ نوةكا،
ثاشان غوسو َ بكوات و نويَوذ بكوات ،ئوةو خويَنوةش ثويَش عوادةت ديَوت ،خوويَنيَكى
(فاسى)وةو كارى ثيَناكئىَ .وا ة :لةبةر ئوةو ،واز لوة نويَوذو ررنوو ناهيَلَئيَوت ،بوةلَكو
دةبىَ خويَنةكةى بشؤرىَ و ثاشان خؤى ببةساىَ و بؤ هةموو نويَوذيَكيش دةسوانويَذ
هةلَبطئيَت ،نونكة حسابى (مستحاضه)ى بؤ دةكئيَت.
 -3٥ننيَا لة ررنةكانى سوورِى مانطانةيىا ،دوو ررن خويَن دةبينىَ ،ثاشان دةبوئِىَ و
ناميَنىَ ،ديسان بؤ ررنى نوارةم ثةيىا دةبيَاةوة ،دةبىَ بؤ ررنى سيَيةم نوى بكوات.؟
ئةوةر ئةو ننة ررنةكوانى عوادة ى خوؤى بزانيَوت ،دةبوىَ لوةو ررنانوةدا دةسوت لوة
نويَذكئدن هةلَطئىَ و ررنو نةوئىَ ،ئةوةرنى هةنىىَ ررنيش خويَن نةيةت.
 -3٦خويَنى كةم لة ررنةكانى عادة ى خؤيىا بةحةيز دادةنئيَت.
 -37لةكا ى عادة ى خؤيىا خويَن ديَت و دةبئِيَت ،دةبوىَ نوى بكوات؟ ..بوةلَيَ هوةركات
خويَن هات ،بةحةيز دادةنئيَت ،ئيائ نيَوان ئةم حةيزةو حةيزى ثيَشووى زرر بيَت يان
كةم ..ئةوةر كةو ة حةيزةوةو ثاكةوة بوو ،ثاشوان دواى ثيَونج ررن ،يوان شوةش ررن
خويَن ثةيىا بووةوة ،دةبىَ دةست لة نويَذو ررنو هةلَبطئيَت ،نونكة ئةوة حةيزة.
 -38ئةوةر ثاش نةمانى خويَنى حةيز ،خويَنيَكى زةرد ،يان خويَنيَكى ليَ َ ،يوان رةشوى
ديت ،ئةوة بةحةيز دانانئيَت ،بةلَكو ثيَويساة نويَذ بكاو ررنوو بطئيَت.
 -39ثاش دوو ررن لة ررنةكانى عوادة ى مانطانوةى خوؤى ثاكبوويوةوة ،ئوةنجا دواى
ررنىَ ،يان دوو ررن ،خويَن ثةيىا بوويةوة ،دةبىَ لوةو دوو ررنةدا كوة خوويَن هةيوة،
دةست لة نويَذ و ررنوو هةلَطئيَت ..لةو ررنانةشىا كة خوويَن نييوة خوؤى بشوؤرىَ و
نويَذةكان بكات.
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 -40ننيَا لة سةرة اى هةموو مانطيَكوةوة بوةثيَى عوادة ى خوؤى ( )٦ررن دةكةويَاوة
حةيز ،ثاشان هةنىىَ جار دريَذة دةكيَشىَ ،دةبىَ نى بكات؟ ..بؤ ئةوة دةبىَ لةسةرة اى
هةموو مانطيَكةوة ( )٦ررن دانيشىَ و نويَوذ نوةكات ،نوونكة ئوةوة حوةيزة ،بوةالَم لوة
ررنةكانى ئدا ،دةبىَ غوس َ بكاو نويَذ بكات و ووىَ بة خويَنةكةى نةدات.
 -41ننيَا لةبةر ثيئيى و نوونة سالَةوة خويَنى نةما ،ثاشان نووة سةفةرو خوويَنى
ثةيىا بوو و دريَذةى كيَشا ،دةبىَ نى بكات..؟ دةبىَ ووىَ بوةو خويَنوة نوةدات ،نوونكة
زرربةى زاناكان دةلَيَن :كة ئافئةت وةيشاة ( )٥0سالَ حةيزى ناميَنىَ.
 -42ننيَا عادة ى خؤى ( )9ررن ،يان ( )10ررن بوو و ثاك بويةوة ،ثاشان بة بضئِ بضئِ
خويَنةكةى ها ةوة ....بةلَىَ ثاش ةواوكئدنى ماوةى خؤى ،هةر خويَنيَا هوات ،كوارى
ثيَناكئىَ و فاسيىة.
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بةشي ثيَنجةم:
َم/
وةال

ثرس و راويَذ لةسةر ذنان و ئيستيحاضه.؟

 -1ئيستيحاضه :بةو خويَنة دةلَيَن لة جيَطةى حةيزةوة بة دةوام ديَاة دةر ،وةيان ئةووةر
ررنىَ دوو ررن ببئِيَت ،ديسان ديَاةوة.
 -2لة ماوةى ئيسايبازةدا وا دادةنئيَت ئةو ننة ثاكةو ،دةبىَ بؤ نويَذةكان هوةمووجار
ناوةروان بيَت ا بوان دةبيَوت ،ئةوسوا بوؤ هوةموو نويَوذيَكى كوات بوؤ ديوارييكئاو
دةسانويَذ دةوئيَت ،بةالَم بؤ نويَذى كات بؤ دياريي نوةكئاو ،هوةركات ويسواى نويَوذ
بكات ،دةسانويَذ دةوئىَ و نويَذ دةكات.
 -3هةركات ويساى دةسانويَذ بطئىَ ،دةبىَ ئةو جيَطاية خويَنى بةركةو ووة بيشؤرىَ
و ،ثاشان ثارنةية لؤكة بخا ة دةرواى (فةرو)يى و بة شايَا شة ةكى بىات ،بؤ ئوةوة
خويَنةكة راوئىَ و نةية ة دةر ،خؤ ئةوةر ثاش ئةوة هةر هات ،هيض زيانيَكى نيية.
 -4هةنىََ جار بةهؤى نةشاةروةرى منىالَىانى ننانةوة يان هى جيَطايةكى وئ ،خوويَن
بة (فةرو)يانةوة ديَاة دةر ،جا بؤ ئةم خويَنةية دوو حالَةت هةية:
 دةبىَ بزانىَ كا ىَ كة نةشاةروةرى منىالَىانى دةكاو فئيَى دةدات ،يوان دةيبةسواىَ وناوونجىَ خويَنى لىَ بيَاة دةر ،لةم حالَة انةدا نواكئىَ لةووةلَ ئوةو خويَنوةدا مامةلَوةى
(ئيستيحاضه) بكئىَ ،بةلَكو دةبىَ وةكو ئةو ننانة بكةن كة ثاش (طههارة) خوويَنيَكى زةرد،
يان ةرِايى دةبينن ،وا ة :دةبىَ نويَذ بخويَنن و ررنوو بطوئن و رىَ لوة يَكوةلَى ميَوئد
نةوئن ،وة خؤ شانيان لةسةر نية ،بةالَم لةكا ى نويَذةكانوىا خويَنةكوةيان دةشوؤن و
بةشيَا لة (فةرو)يان شة ةك دةدةن و كا ى نويَذ دةسانويَذ دةوئن.
 دةبىَ وا نةزانيَت ثاش نةشاةروةرى ،حةيز نابيَت ،بةلَكو دةكئىَ خويَنى حةيز ثةيىابىَ ،جا ئةوكا ة وةكو ننانى خاوةن ئيستيحاضه مامةلَةيان لةوةلَ دةكئىَ.
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 -٥ننانى خاوةن ئيستيحاضهه بؤ ئةنجامىانى نويَذةكان – لةو مواوةدا – خوؤ ششوانيان
لةسةر نية ،مةوةر كا ىَ خؤى بشؤرىَ بؤ ةواوكئدنى ماوةى سورِى خويَنيان.
 -٦ننانى خاوةن ئيستيحاضه دة وانن لةوةلَ ميَئدةكانيانىا سةرجيَى بكةن.
 -7ننانى خاوةن ئيستيحاضه سىَ حالَة يان بؤ هةية:
 عادةو سورَِ مانطانةى خؤى هةية ،ئينجا هةركات كةو ة ئةو ررنانةوة دةست لة نويَذهةلَىةوئيَت و ثاشان خؤى دةشؤريَت و نويَذةكانى دةكات ،ئيائ سوورِى خويَنةكوةى زرر

بيَت يان كةم ،ننى وا هةية لة مانطيَكىا ( )٥ررن لة حةيزدايوةو ( )1٥ررنى ثاكوة ثاشوان
ديسان ( )٥ررن دةكةويَاةوة حةيزةوةو ( )1٥ررن ثاك دةبىَ ،ئيائ هةر بةو ثيَية ،ننوى
وايش هةية مانطةكةى ( )3٥ررنةو ( )7ررنى لة حةيزدايةو ( )28ررنى ثاكة ،هةر بوةو
ثيَية.
 ماوةى كا ى خؤى لة بيئ كئدووة ،يان دةيزانىَ بةالَم هةر جوارةى جؤريَكوة ،جوارىَ ()4ررنة ،جارىَ ئ ( )٦ررنة ،ثاشان ليَى يَكىةنىَ و بةردةوام خويَنى ليَ ديَت ..ننوانى ئواوا
بةم شيَوةية مامةلَة بكةن ،ثيَيان دةلَيَن (حمرية) – وة هوةموو خوويَنيَكى زرر رِةش حوةيزة،
خووويَنيَكى سووورى كووالَيش (رة يوو ) نةخوَشوويية  ..كووةوابوو لووةكا ى خويَنووة رةش و
(غلههيظ)وووةكانىا دةسووت لووة نويَذو..هاووى ،هووةلَبطئىَ ،وة لووة ررنةكووانى خويَنووة ةنكووة
(رة ي )وةكةدا نويَذةكانى بكات.
 ئةو ننانةش بة ةواوى سورِى مانطانةى خؤيان ليَ يَكىةنيَت ،زاناكان ثيَيان دةلَيَن:(حمرية) ،وا ة :سةروةردان و ريَطة نةزان ،ئةمانة دةبىَ ثائ لةماوةى زرربةى ننانى خزمى
خؤيان (دايا و داية وةورةو خوشا )..ناوةروان بكةن و دةست لة نويَذو..هاى ،هةلَبطئن،
بةو ماناية ئةوةر سورى مانطانةى ئةوان ( )7ررن بيَت ،با ئةمانيش ( )7ررنى ناو بنيَن
حةيزو نويَذو ررنوو ئةحكامةكانى حةيزى يَىا رِاوئن.


23

بةشي شةشةم:
ثرس و راويَذ لةسةر تةراِيى (رطوبةى) فةرجى ذنان.؟
َم/
وةال
 -1هةنىىَ جار ئاويَكى زةرد ديَاة دةر.
 -2دةكئىَ ئاويَكى ليَ َ (سووريَكى كالَ) بيَاة دةر.
 -3ئاويَكى سثى (ثاش نةمانى سوورِى مانطانة) ديَت ،دةشكئىَ ئةو ئواوة سوثية هوةر
نةبىَ ،بةالَم لة ماوةى حةيزيَكةوة بؤ حةيزيَكى ئ دةوونجىَ ئوةو ئواوة ليَلَوة هوةبيَت،
نيشانةى ثاكبوونةوةى ئةمانة ،وةسواانى ئوةو خويَنوة ليَلَةيوة ،ئةوةرنوى زةردايوى
بميَنىَ.
 -4هةر ليَلَيى و ةرِاييةكى زةرد لة ننى خاوةن حةيزةوة بيَاوة دةر ..ئةووةر بزانوئىَ
ثيَشةنطى حةيزة ،ئةوا مامةلَةى حةيزى لةوةلَ دةكئىَ ،نيشانةى ئةوةش ئةوةيوة كوة
ئيَش و ئازاريَكى لىَ ثةيىا دةبىَ ،خؤ ئةوةر بوىَ ئويَش و ئوازارى سوا ئوةو ليَالَيوى و
زةرداييية ثةيىا بوو ،بة حةيز دانانئىَ.
 -٥هةر ليَلَيى و زةرداييةك – ثواش وةواوبوونى ررنانوى حوةيز بيَوت – دةبوىَ ننوان
ناوةروان بن ا نةميَنىَ ،نونكة ئةو ليَلَية ئةوةر ثةيوةست بيَت بة حةيزةوة ،حيسوابى
حةيزى بؤ دةكئىَ.
 -٦ئةو شاانةى لة غةيئى كا ةكانى حةيزدا ثةيىا دةبن لة (ئيفوئازات)ى فةرجوةو بوة
حةيز دانانئيَن.
 -7هةرنى (ئيفئازات)يَا لة شويَنى منىالَبوونةوة دةرنىَ ،ثاكةو جو و بوةر؟ ثويس
ناكات ،بةالَم دةسانويَذ دةشكيَنىَ ،ئةو شاانةيش لة جيَطةى ميزةوة دةردةنن ،ثيسون
و دةسانويَذ دةشكيَنن.
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 -8ئةو ةرِايية بةهةميشةيى لة منىالَىانى ننةوة دةردةنىَ ثاكة ،دةبىَ لةكا ى نويَذدا
دةسانويَذ بطئن و نويَذ بكةن ،وا ة :ا بان نةبىَ دةسانويَذ نةوئىَ بؤ نويَذةكان.
 -9بؤ ئيفئازا ى ثضئِ ثضئِ ،دةبىَ ناوةروانى بوان بكوات ئوةوجا دةسوانويَذ بطوئىَ و
نويَذةكانى بكات ،ئةوةرنى لةكا ى نويَذةكانيشىا بيَت.
 -10ئةو ةرايية ثاش غوسلَى جوو بوون ديَاوة دةر ..ئةووةر بوة ئوارةزووةوة نوةبىَ
غوس َ ثيَويست ناكات ،بةلَكو ةنوا دةسانويَذ ثيَويساة.
 -11هةنىىَ جار لةوةلَ ميزدا ئاويَكى سوثى خةسوت دةردةنويَت ثيَوى دةلَويَن (وةدى)،
غوس َ ثيَويست ناكات ،بةلَكو دةبىَ شويَنةكةى بشؤردريَت ،نونكة وةكو ميز ثيسة.
 -12هةنىىَ جار ئاويَكى ةنكى سثى لينج (رقيق أبيض) لة كا ى دةسوابازى ،يوان كوا ى
بيئكئدنةوة لة رابوواردنى نن و ميَئديوىا دةردةنويَت ،ووةلىَ جوار موئرل بوة خوؤى
نازانيَت ،خؤيى و جيَطاكةى دةشؤرىَ و دةسانويَذ دةشكيَنىَ ،بةالَم خؤ ششانى ناوىَ.
( -13مةنى) ثياو :ئاويَكى ورسى سثية( ،مةنى) ننانيش ئاويَكى وةنكى زةردة (رقيهق
أصفر) دةبىَ هةردوو خؤ بشؤرن.
 -14ئةو ننانةى هةميشة (ئيفئازات)يان هةية ..دةبىَ لة كا ى نويَذةكانىا خوؤ خواويَن
بكةنةوةو بة شايَا خؤ شة ةك بىةن و بؤ هةموو نويَذيَا دةسانويَذ بشؤرن.
 -1٥كض يان بيَوةنن ةرايةكى زةرد بةخؤوة دةبينن ،ئةوةر (مذى) بوو ،خؤ شوؤرينى
ناوىَ ،خؤ ئةوةر (مةنى) بوو و لةكا ى (شةهوةت) و ئارةزوودا ،يان (ئيبايالم) بوون،
دةبىَ خؤ بشؤرن.
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بةشي حةوتةم:
َم/
وةال

ثرس و راويَذ لةسةر ذنان و سكبوون.؟

 -1ئةو خويَنةى بةهةر هؤيةكةوة لة ننى دووويان ثةيىا ببيَ ،بؤ نموونوة :دةكةويَاوة
خوارةوة لة شويَنيَا ،بة حةيز دانانئيَت ،وا ة :ثاكةو نويَذو ررنو ئةنجام دةدات.
 -2يةكىَ لةزاناكان دةلَىَ :حيكمةت لة خويَنى حةيزدا ئةوةية كا ىَ سا دةبىَ منىالَةكوة
بةو خويَنة نةش و نماو وةشة دةكاو زرربةى ننان خويَنيان ناميَنىَ.
 -3ننى دووويان ناكةويَاة حةيزةوة.
 -4ئةوةر خويَنى بةربوو ثيَويساة بةئةنىازةى سوورِى خويَنى خؤى دةست لةنويَذو
ررنوو هةلَبطئيَت ،ئةوسا خؤى بشؤريَت و دةست بكا ةوة بة نويَذو ررنووةكةى.
 -٥شيَوةى جيَبةجيَكئدنى نويَذةكةى( :فةرو)ى ثاك دةشؤرىَ و ثارنةية لؤكة دةخا ة
سةريى و شة ةكى دةدات.
 -٦ئةو ننةى ووشى بةربوونى خويَن (نةزي؟) دةبىَ ،دة وانىَ نويَذى نيوةرر لةوةلَ
عةسئ ،يان عةسئ لةوةلَ نيوةرر بكات ،نويَذةكانى شيَوان و خةو نانيش هةروا.
 -7دةرهيَنانى منىالَىان ئةوةر زةروورة يَا هةبوو بؤ دةرهيَنانى ةيىى نيية ،ئوةوينا
واجبة كارى وا نةكئيَت ،وا ة( :حةرامة بةبيَ هؤ دةرهيَناني).
 -8بةسانى دةرواى منىالَىان ..لةكا ى زةروورةت و ثيَويساىا وةكوو وووش بووونى
ننةكة بةنةخؤشيى :شةكئة ،ثالَةثةساؤى خويَن ،ةيىى نيية ،نونكة منىالَ نائاسوايى
دةبىَ.
 -9بةكارهيَنانى دةرمان بؤ راوئ نوى منوىالَبوون ..لوةكا ى زةروورةت بةشويَوةيةكى
كا ى ةيىى نية.
 -10ريَكخسانى شيَوةى منىالَبوون (تنظيم احلمل) ..هيض ةيىيَكى نية ،بة ايبة ى سوالَى
2٦

يةكةم و دووةمى شيئدان بة منىالَ ،بؤ ئةوةى دووبارة سكى نةبيَاةوة ا ئةم لة شويئ
دةبئيَاةوة.
 -11ماووربة كئدنى نن (التلقيح الصناعى)( ..ئيبن باز) دةلَوىَ :مون خوؤم ريَطوة نوادةم و
ئامؤنوارييان دةكةم بةكارى نوةهيَنن ،بوةالَم هةنوىىَ لوة زانايوانى هاونوةرل لةووةلَ
ريعاية ى ياساو ريَساى ئيسالم ريَطة دةدةن.

 -12منىالَ لة بواربئدن (اخجهها ) ..لوةباربئدنى منوىالَ – ئةووةر لوة زينواش بيَوت –
دروست نييةو منىالَةكةش دةدرىَ بةو كةسة لةوةلَى جوو بووة.
 -13لووةباربئدنى كؤرثةلووةى كةماةنووىام و نا ووةواو (المعووو ) ..ليذنووةى فووة واى
هةميشةيى لة (سعوودية) دةلَيَن :رىَ بة لةباربئدنى ئةو كؤرثةلة نا وةواوة نادريَوت،
ئةوةرنى ثزيشكيش بلَىَ نةنى ررنيَكى ئ لة سكيا دةمئيَت ،يان بة (معو )ى لوةدايا
دةبىَ ،نونكة كوشانى هيض (نةفس)يَا بة ناهة حةالَلَ نةكئاوة.
 -14دانانى سنووريَا بؤ منىالَ بوون (دوان ،سييان ،نوار )..بىَ هؤيوةكى شوةرعيى و
ثةسةنى ،وةكو ئةوة دايا نةخؤش بيَت ،يان منىالَى زرريان هوةبيَت – دروسوت نييوة،
بةالَم لةو حالَة ةدا دة وانىَ دةرمان بةكار بويَنىَ بؤ ماوةيةك رايطئىَ ،وا ة :بوؤ هوة ا
هة ايى رىَ نةدراوة بؤ راوئ نى.
 -1٥منىالَى ناو شوشة (طفل األنابيب) زاناكان ريَيوان ليَطئ وووة ،نوونكة (عوةورةت)ى
يَىا دةردةكةوىَ و ،دةست بة (عةورةت)ةوة دةدريَت.
 -1٦ئةوةر ننيَا دووويان بيَت لة (زينا) ،ئايا دة وانئىَ مارة بكئيَت بؤ ثيواويَكى وئ؟
بيَطومان نيكاحى وا دا نامةزريَت ،نونكة لة فوةرموودةدا هوا ووة(( :ال ت طه حامهل حتهى
ت

)).

()1

( )1وبيح .وببه األلباني في سنن أبي داوود .2157
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 -17ئايا ننى دووويان سةرجيَيى لةوةلَ دةكئىَ..؟ بةلَىَ ئةووةر (حةم )ووةكة ووشوى
زيان نةبيَت.
 -18ننى دوو ويان ةالَ ى دةكةوىَ..؟ بةلَىَ لةو ماوةيةشىا دةبىَ نةفة ةى ننةكة بىات
ا سكةكةى دا دةنيَت.
 -19الى كةمى ماوةى منىالَ لة سكىا ( )٦مانطة.
 -20ئايا لةبةر دةست كور ى دةكئىَ رِىَ لة منىالَ بوون بطيوئدرىَ..؟ نوةخيَئ ،نوونكة
رز و ررزيى هةمووان لةسةر خوداية.
 -21ننيَا بىَ خويَن منىالَى بوو ،ئاخؤ دروساة نويَذةكانى بكاو ميَئدةكةى سةرجيَيى
لةوةلَ بكا.؟ بةلَىَ ئةوةر ننيَا بىَ خويَن منىالَى بوو ،دةبىَ خؤى بشؤرىَ و نويَذ بكواو
ررنوو بطئيَت ،ميَئدةكةشى دة وانىَ سةرجيَيى لةوةلَ بكات.
 -22ئةوةر ثاش ةالَ ىانى ننةكةى (بة يةك وةالَ ) دةركوةوت دووويوان بوووة ..ئايوا
ميَئدةكةى دة وانىَ بيطيَئيَاةوة الى خؤى؟ بوةلَىَ بوةر لوةدانانى سوكةكةى دة ووانىَ،
ننةكة رازيى بيَت يان رازى نةبيَت ،بةالَم ثاش دانانى سكةكةى بؤى نيية بيطيَئيَاةوة،
مةوةر بة نيكاحيَكى ازةو مارةيى و ئامادةبوونى (وةليى)و شايةت.
 -23ئةوووةر ننيَكووى دووويووان كؤرثةلةيووةكى واى لةبارنوووو بووةرةو دروسووابوون و
دةركةو نى ئةنىامةكانى دةنوو ،ئةوا بة زةيسوان دادةنئيَوت ،خوؤ ئةووةر نيشوانةى
دروست بوون ( خل )ى ليَ دةرنةكةو بوو خويَنى هةبوو بة (موساةحازة) دادةنئيَت.
 -24ننيَكى دووويان زرر نارةحةت و ةلَسة بوة سوكةكةى ئواخؤ دة ووانىَ لوة بوارى
ببات؟ بةلَىَ لة ةمةنى ن ررنى سكةكةيىا دة وانىَ ،هةروةها ثاش ئوةوةيش ئةووةر
ثزيشكةكان بلَيَن بة مانةوةى ئةو كةسة دايكةكةى يا دةنىَ ،يان زيوان بوة جةسواةى
دةوةيةنيَت.
 -2٥بؤ لة ناوبئدنى سكيَكى ةمةن نوار مان  ،دةبىَ كؤيلةيوةك ئوازاد بكوات ،ئوةنجا
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ئةوةر دةست نةكةوت ،دوو مان بةدواى يةكةوة ررنوو فةرز كئاوة.
 -2٦ننيَكى دووويان بؤ ماوةى يةك مان ئاويَا لة (فةرو)يةوة ديَت ..ئةو ئاوة ثاكوة،
وا ة :ج و بةر؟ و جةساة ثيس ناكات ،بةالَم دةسانويَذ دةشكيَنىَ.
 -27ننيَا لة ةمةنى مان و نيوويَكى سوكيىا كورثةلةيوةكى خسوت ،ثاشوان ثزيشوا
دةساكارى كئدو منىالَىانى بؤ شؤرى ،ئينجا بؤ ماوةى ( )11ررن خويَن هوات ،ئوةميش
لةو ماوةيةدا دةساى لوة نويَوذةكانى هوةلَطئت ،ئايوا نوى بكوات..؟ ثيَويسواة هوةموو
نويَذةكانى ةزا بكا ةوة ،نونكة زاناكان ئةو خويَنة بة خويَنى (نوةزي؟) دادةنويَن ،وة
دةلَيَن :ئةوةر ةمةنى ئةو كؤرثةلةية لة ( )81ررن كةمائ بوو ،ئةوا هةر خويَنيَا ثواش
ئةو بيَت خويَنى (نةزي؟)وة ،وا ة :حةيز نيية ،كةوابوو نويَذةكانيشى بكات ،خؤ ئةوةر
ةمةنى سكةكةى زرر ئ بوو لة ( )81ررن ،هوةر خوويَنىَ بيَوت بوة خوويَنى زةيسوانى
دادةنئيَت ،وا ة :دةبىَ ا نةمانى خويَنةكة ،يان ا ن ررن نويَذ نوةكات ،ئةوسوا خوؤى
دةشؤرىَ و نويَذ دةكات.
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بةشي هةشتةم:
ثرس و راويَذ لةسةر ئةحكامى ذنانى زةيسان.؟
َم/
وةال
خويَنى زةيسانى ،خويَنةكة لة منىالَىان بةر دةبيَاةوة بةهؤى منىالَبوونةوة ،جا لةوةلَ
منىالَةكة بيَت ،يان دواى ئةو ،يان دوو سىَ ررن بةر لة دايكبوون.
 -1ننانى زةيسان سىَ حالَة يان هةية:
 ثاش ن ررن بة يةكجارةكى وشا دةبىَ و ناوةريَاةوة ،جا هةركوة خويَنةكوة وشوابوو ننةكة دةنىَ خؤى دةشؤرىَ و نويَذ دةكات.
 بةر لة ةواوبوونى ن ررنةكة وشا دةبىَ ،ثاشان ثيَش ةواو بوونى ن ررنةكوةثةيىا دةبيَاةوة ..لة حالَة ى ئاوادا هةركة وشا بوو و نةما ،خؤى دةشوؤرىَ و نويَوذو
خواثةرساى خؤى دةكا ،خؤ ئةوةر سةرى هةلَىايةوة ،دةبيَاة (نيفاس) و زةيسوانيى و
دةست لة نويَذو ررنووى هةلَىةوئىَ.
 ا ن ررن ةواو دةكات بةردةوام خويَنى هةية ..لةم حالَة ةدا واز لة نويَوذو جوؤرةخواثةرساييةكانى ئ دةهيَنىَ ،جا كؤ ايى هات و ثاكةوة بوو و دةسوت دةكا وةوة بوة
نويَذو ررنووى خؤى.
* ن ررن يَىةثةرِىَ ..ئةمةيش دوو حالَة ى هةية:
أ -ئةوةر لةوةلَ كا ى حةيزيىا يةكيان وئت ،ئةوة حةيزة.
 ئةوةر لةوةلَ كا ى حةيزيىا يةكيان نةوئت ،ئةوة ثاش ن ررن خوؤى دةشوؤرىَ ونويَذو ررنوو ئةنجام دةدات.
 -2دوو ررن ،يان سىَ ررن بةر لة دايكبوونى منىالَةكة خويَنى ديت ..ئةوة زةيسانييةو
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دةست لة نويَذو ررنوو هةلَىةوئيَت.
 -3ئةوةر (نانى) لةوةلَ نةبوو ،ئةو خوَََ،نة بةخويَنى (فاسيى) دادةنوئىَ و ننةكوةش
دةبىَ نويَذو ررنووى خؤى ئةنجام بىات.
 -4ننى زةيسان هةركة خويَنى نةما دةبىَ خؤى بشؤريَت.
 -٥ننيَا بةنةشاةروةرى منوىالَيان لوىَ دةرهيَنوا ،ثاشوان خوويَنى هوةبوو ،ئوةوة بوة
زةيسان دادةنئىَ ،خؤئةوةر خويَنى نةبوو نويَذو ررنووى خؤى دةوئىَ.
 -٦ننيَووا كؤرثةلةيووةكى خسووت ..ئةوووةر دةسووت و ث وىَ و ئةنىامووةكانى ووئى جووودا
ببوونةوة ،ديارة هةر خويَنيَا بيَاة دةر بةخويَنى (نيفاس) دادةنئىَ ،ئةوةر وا نوةبوو
خويَنى (ئيستيحا

)وةيةو دةبىَ بؤ هةموو نويَذيَا دةسانويَذ بطئىَ و خؤى ببةساىَ و

نويَذو ررنوو بطئىَ ،ئةو ررنانة نةبىَ لةوةلَ سورى مانطانةيىا يةك دةوئنةوة.
 -7كؤرثةلة ةمةنى وةيشاة ( )90ررن ،زيوا ئ وايوة لوةو ةمةنوةدا ويوانى بوة بوةردا
دةكئىَ.
 -8ئةوووةر ننيَووا ثارنووة وؤشووايَا ،يووان ثارةيووةكى لوويَ داكووةوت ،وا ووة :نيشووانةى
دروسابوونى مئرظى يَىا ديار نةبوو خويَنيشى هةبوو ،ئةو خويَنة بة خويَنى (فاسويى)
دادةنئيَت و دةبىَ بؤ هوةموو نويَوذيَا دةسوانويَذ بطئيَاوةوةو خوؤى شوة ةك بوىا ،وا
خويَنةكة نةية ة دةرو ثيسى بكات.
 -9ئايا نن لة كا ى زةيسانيىا ةالَ دةدرىَ ..زاناكان دةلَيَن :وةكو ننى حةيزدار وايوة.
وا ة :ةالَ ةكةى (بىعية)و هةنىىَ لة زانايوانيش دةلَويَن :وةالَ ى ناكوةوىَ ،ئةوةرنوى
جةماوةرى زانايان دةيخةن.
( -10شيَخ بن باز) دةلَوىَ :سونووريَا نييوة بوؤالى خووارووى ثاكبوونوةوةى ننوان،
كةوابوو ئةوةر دواى ( )10ررن لة منىالَ بوون ،يان كةمائ يان زيا ئ ،ثاكةوة بوو ،دةبىَ
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خؤ بشؤرىَ و خواثةرسايى خؤى بكات.
 -11بةر لة ن ررن ،لة زةيسانى ثاكةوة بووو ،ثاشوان خوويَن ها وةوةو ئوةويش بوة
ررنوو بوو ..دةبىَ لةو ررنانةدا خويَنةكة ثةيوىا بؤ وةوة ،دةسوت لوة نويَوذ و ررنوو
هةلَطئيَت ،نونكة بة خويَنى نيفاس دادةنئيَت ،ا ثاك دةبيَاةوة ،يان ن ررنةكة ةواو
دةبىَ.
 -12ئايا ننى زةيسان دة وانىَ ورئان بخويَنىَ..؟ سةى راست ئةوةية كة دة ووانىَ ،وا
لة ثاداشى وةورةيى ورئان خويَنىن و بةجيَويَنانى ئةحكامةكانى ئى ئيسالم بىَ بوةش
نةبىَ.
 -13ئةو خويَنة ليَ َ و زةردة لةماوةى زةيسانيىا بوة دريَوذايى نو ررن ديَاوةدةر بوة
نيفاس دادةنئىَ ،وة ثاش ن ررنيش ئةوةر بة خوويَنيَكى ئاسوايى دادةنوئاو بوةيناو
بةين نةدةبئِا ،هةر خويَنى زةيسانية ،ئةوينة خويَنى (ئيسايبازة)ية.
 -14ننيَا ثاش دة ررن لة ثاكبوونةوةى لة زةيسانى نةنى دلَؤثىَ خويَنى ديت ،ئةوةر
ئةو ررنانة هاوكات نةبوون لةوةلَ سورِى مانطانةدا ،خويَنةكة بوة (فاسويى) دادةنوئىَ.
وا ة :دةبىَ دريَذة بة نويَذو ررنووى خؤى بىات ،ئةوةر لوةو ررنانةشوىا دةسواى لوة
نويَذ هةلَطئ بيَت ،دةبىَ ةزاى بكا ةوة.
 -1٥دواى ن ررن لة منىالَبوون خويَنةكةى وؤرِا ،ئايوا نويَوذو ررنوو بطوئىَ..؟ بوةلَىَ
ننى زةيسان ئةوةر لة سةرووى ن ررنةوة خويَنى ديت و نوةوؤرِا بووو ،جوا ئةووةر
هاوكات بوو لةوةلَ ماوةى سووورِانةوةى خويَنيوىا ،بوة حوةيز دادةنوئىَ ،خوؤ ئةووةر
هاوكات نةبوو لةوةلَيا ،دةبىَ خؤى بشؤرىَ و نويَذ بكاو ررنوو بطئىَ.
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بةشي نؤيةم:
ثرس و راويَذ لةسةر ذنان و جل و بةرط و (حيجاب).؟
َم/
وةال
 -1باالَثؤشيى :بةو ج و بةروة دةلَيَن كة ةواوى جةساة داثؤشىَ ،ديارة دةم و ناوو
هةموو خش َ و زةمبةريَا دةوئيَاةوة ،وا ة :دةبىَ ننان لة ئاست خوةلَكانى ناموةحئةم
دةم و ناوو هوةموو شوايَكى (زينوةت) و سوةرنج رِاكيَشويان داثؤشون و خؤيوان دةر
نةخةن بؤيان.
 -2خؤ دةرخسان (الابئو) :بوةوة دةلَويَن كوة ننوان خشو َ و زةنبوةرو جوانيوةكانيان
دةربخةن بؤ ثياوانى نامةحئةم.
 -3خؤ دةرخسان بة نةنى شايَا دةبىَ:
أ) دامالَينى حيجا و خؤ دةرخسان لة بةردةم ثياوانى نامةحئةمىا.
) هةنىىَ لةو زينةت و جوانيانةى دةربخا بؤ ثياوان كة رِيَنةدراوة بةدةر خسانى.
و) ثيَكو ان بة زةويىا بؤ ئةوةى خئِخالَ و بازن و ثاوانةكانيان ة وةى بيَوت ،وة يوان
بةالرو لةنجة بضيَت بةرِيَوة.
د) بةنازو نوزةوة سة بكات.
هووو) يَكووةلَى لةوووةلَ ثيوواوان بةهووةر جؤريَووا ناثةسووةنىو ناشووةرعيى بيَووت ،وةكووو
ةو ةكئدن و ثالَة ثةساؤ.
 -4ئةو فةرمودةية كة دةلَيَ(( :إ املرأة إذا بلغت املحيض مل يصلح أ يرى منها إال هذا وههذا))

()1

( )1فةرموودةناسان قسةو باسيان هةية لةسةر (راستي و الوازى) ئةم فةرموودةية ،بةالَم واهلل أعلم وةك لة
(ملاقى أه البىيث) ليَكؤلَينةوةى لةسةر كراوة وا دةردةكةويَ كة لة كؤي سةنةدو ريَطاكانى ترةوة ئةم
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هةركة كضةكان بالَغ بوون ،دةم و ناوو دةسايان نةبيَ ،نابىَ شوايَكى ئيوان ببينوئىَ.
(اللجن الدائم ) دةلَيَ :الوازة.
 -٥ئةوى رِىَ بةننان دةدا دةرى بخةن بؤ مةحئةميان :دةم و نواوو هوةردوو دةسواة،
خئِخالَ و ووارةو بازن و ملوانكةو سةرو هةردوو ثيَيانة.
 -٦نابىَ ننان لة بازارِدا دةست و باسكيان دةربخةن ،نوونكة فيانوة خيَوزةو سوةرنج
رِاكيَشة ،بة ايبةت كة ثةنجةكانى ثئِبن لة ئةنطوسايلةو بالَةكانى لة بازن.
 -7خؤ دةرخسان الى خزمة طوزار (خىم) حةرامةو ،نابىَ ثيَكةوةيش بة ةنوا دابنيشن.
 -8رِوخسار دةرخسان الى نابيناو كويَئ هيض ةيىى نية ،لةبوةر ئوةم فةرمودةيوة كوة
دةفةرموىَ(( :إعتدي عند إبن أم مكت م ،فإنه رجل أعمهى)) ( )1نونكة فوةرموودةى(( :أفعميهاوا
أنتام ،ألستام تبرصانه)) ( )2بة ثيَى ليَكؤلَينةوةى (شيَخ بن باز) الوازة.
 -9ناو رِةشكئدن بة (ك ) و جوانكئدنى رِوخسارو دةرخسانى بؤ خةلَكانى نامةحئةم
حةرامة.
 -10ئةو ننانوةى لوة سوا و زا نيشواونة ةوة دة ووانن رِوخسواريان الى ناموةحئةم
دةربخةن ،خؤ ئةوةر دةرى نةخةن و خؤيان بثاريَزن باشائة.
 -11ننى موسلَمان دة وانىَ الى ننوى كوافئو خوانوةناس الى سوةروى نواوكيى و الى
خواروى ئةننؤى دةربخات ،بةالَم نيَوان ئةننؤو ناوك بؤ هةموو ننيَكى موسوولَمان و
ناموسولَمانيش عةورة ة ،ئةوةرنى خزمى زرر نزيكشى بيَت.
فةرموودةية (صحيح يان حسن) بيَت .شيَخى ئةلبانيش هةمان راى هةية ،.بروانة :سنن ابي داوود و
مشكاة المصابيح و وبيح الجامع بة تحقيقي شيَخى ئةلباني.
( )1شيَخى ئةلباني لة (إرواء الغلي و مشكاة المصابيح و سنن النسائي و سنن ابي داوود) دا بة صحيحي
داناوة.
( )2ضعيف  ،ضعفه الشيخ االلباني في سنن أبي داوود  .٤112وة لة (إرواء الغلي و مشكاة المصابيح و سنن
الرتمذي)يشدا بةالوازى داناوة.
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 -12كارةكةر دةبىَ الى وةورةكةيىا نة خؤى دةربخات و نةخش َ و زةنبةرى ،وة نوابىَ
هةردوو ثيَكةوة لة شويَنيَكى نؤلَىا خةلَوةت بكةن.
 -13ج و بةروى ةسا بؤ ننان ،جطة لة ناشةرعية ةكةى ئاسةوار وةليَكى خئاثيشى
لىَ دةكةويَاةوة:
 ثيَست وشى حةساسيةت دةبىَ. ووشار دةكةويَاة سةر وةدةو رِيخؤلَةو ئةنىامةكانى ناوةوة. نةزركى لىَ دةكةويَاةوة. ووشار دةكةويَاوة سوةر دةموارو رِةووةكان ،ئينجوا بوةو هؤيوةوة خوويَنيش بوةرزدةبيَاةوة ،لةوةيشةوة رِرشانيش الواز دةكات.
 -14ثيَويساة (عابا) ئةم مةرجانةى يادا بيَت:
 ئةوةنىة ئةساوربىَ ،انيَئةكةى دةرنةكةوىَ و نةيشلكىَ بة جةساةدا. ثان و ثؤرِ بىَ و ةواوى جةساة داثؤشىَ. ةنوا لة ثيَشةوة كئاوةبىَ و كؤ ايى ؤلَةكانى ةسا بىَ. ثارنةيةكى سةرنج رِاكيَش نةبىَ ،وا ة :نيشانةو ويَنةو نوسينيَكى واى ثيَوة نوةبىَ،ببيَاة مايةى سةرنج رِاكيَشان.
 لة ج و بةروى ننانى كافئو بةدكئدار نةكات. بيىات بة سةريا ،نةك ةنوا ؤلَى ثيَوة بكات. -1٥ننان دة وانن (ثةرنة)يةك بةكار بويَنن و رِوخساريان جطة لة هةردوو ناوو ،يان
يةكيَكيان – داثؤشن –( ،بن باز) دةلَىَ :ئةو جؤرة ننانة دةبنة (مبجبة)ى شوةرعى كوة
هيض شايَا لة جوانى خؤيان دةر نةخةن ،ديارة هةر والَ ةى باوو عوادة يَكى ايبوة ى
خؤى هةية ،بؤ بةكارهيَنانى عابا ،بةالَم هةر دةبىَ ئةو مةرجانةى سةرةوةى يادا بىَ.
( -1٦ئيبن عثيمني) و (إبن الفوزان) دةلَيَن :نابىَ (نيقا ) وابىَ دةم و ناوى يَىا دةركةوىَ،
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وا ة :دةركةو نى كولَم و ثيَلَوو بئرو سةر ئ و خوار ئ ،دروست نيية ،نونكة سوةرنج
رِاكيَشة.
( -17ئيبن جبئين) دةلَى :نيقابيَا لوت و بئرو كولَمى يا ديار بيَت دروست نيية ،بؤية
دةبىَ بة شيَوةيةك بيَت هيض شايَا لة نيَئةوةى دةر نةكةوََ.
 -18ننان هةر رِةنطيَا هةلَىةبذيَئن بؤ (حيجوا ) لةووةلَ رِةنواوكئدنى مةرجةكانيوىا
دروساة.
 -19هةر نيَئينةيةك كةجيَطةى وومان بيَت (ئةوةر ميَئد منوىالَيش بيَوت) ،دةبوىَ ننوان
خؤيانى لىَ داثؤشن ،ثيَغةمبةرمان مبمى  دةفةرموىَ(( :أيام إمرأة وض َعت ثياهبا يف غَري بيت
ِ
وبني اهلل)) ( )1وا ة :هةر ننيَا بةدةر لوة موالَى ميَئديوىا جو و
رت ما َبينها َ
زوج َها َف َقد َه َتكَت َا َ
بةروةكةى خؤى دابنىَ (لةبةريا دايمالَىَ) ئةوة بيَطومان ثةردةى نيَوان خؤيى و خوداى
ئة ا كئدووة ،مةبةست لةم فةرموودة ئةوةية كة :نابىَ ننان زرر بة ئاسوانى لوةمالو
لةوال ج و بوةرويان داموالَن و عوةورة يان ببينوئََ ،وا نواوو شوؤرة ي بوةدكئدارَ
بكةويَاة دوايان ،بةالَم لة شويَنيَكى ئةمن و ئاساييشىا ،دامالَينى ج و بوةر؟ بوؤ خوؤ
وؤرِين ،يان بؤ فيَنكيى ،يان بؤ هةر مةبةسايَكى ئى شةرعيى ةيىى نيية.
 -20لة ثيَكئدنى وؤرةوى ناسا و ةنا بؤ داثؤشينى (ثىَ) دروست نيية.
 -21سةرثؤشى ناسا و ةنا (سةر دانةثؤشىَ) دروست نيية.
 -22لة ثيَكئدنى (ثاناؤلَ) بؤ ننان دروست نيية ،نونكة بؤ ة باوو عوادةت ثيواوان لوة
ثيَى دةكةن ،ثيَغةمبةريش  نةفئينى كئدووة لةو ننانةى كة خؤيان دةشووبويَنن بوة
ثياوان.
 -23نابىَ ننان ج و بةروىَ لةبةر بكةن كة ويَنةى ئينسان و ئانةلَى ثيَوة بىَ.

( )1وبيح ،وببه الشيخ االلباني في وبيح الجامع  .2710ووببه ايضا في سنن النسائي .3750
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 -24نابىَ ننان ج و بةروىَ لةبةر بكوةن عوةورة يان دانةثؤشوىَ (كوورت بيَوت ،يوان
ةنا).
 -2٥ئةو ج و بةروانةى ايبة ن بة ننانى كافئو بةد رِةوشاةوة نابىَ ننانى ئيمانىار
لةبةرَ بكةن.
 -2٦نابىَ ننان لة ج و بةروةكانيانىا كون هوةبىَ و لوةويَوة ال و واض و ؤلَيوان وة
دةركةوىَ.
 -27نابىَ ننان كا ىَ دةردةنن عاباكةيان لةسةر شانكةن ،وةكو ثياوان ،بوةلَكو دةبوىَ
بيىةن بة سةريانىا.
 -28ننان و كضانى و ابيى ،نابىَ لة هيض بؤنةيةكىا ج و بوةروى ةسوا و ئوسوا
لةبةر بكةن ،نونكة دةبيَاة مايةى ورونانى هةواو هةوةسى وةنج و الوةكان.
 -29نابىَ ننان دةست و بالَيان بؤ خةلَكانى نامةحئةم دةربخةن.
( -30شيخ إبن جبوئين) دةلَوىَ :نوابىَ ننوان لوةالى خوةلَكانى ناموةحئةم دةم و نواوو
رِوخساريان دةربخةن.
 -31دةرخسانى دةم و ناوو دةست و ثىَ الى خةلَكانى نامةحئةم حةرامة.
 -32ثيَغةمبةر  دةفةرموىَ(( :املرأة ع ر ٌة فإذا َخ َر َجت إاترشفها الشهيطا )) ( )1وا ة :حالَوة ى
شياوو الية بة ننانوةوة ئةوةيوة هةميشوة لةمالَوةوة بون و وا زةرورةت رِوو نوةدا
دةرنةنن ،نونكة هةركة دةرنوون شةياان وةماحيان يَوىةكاو نةواشوةيان دةكواو،
خةلَكانيش ثيَيان نةواشة دةبىَ ،مةوةر كةسيَا خودا بة بوةزةيى خوؤى رِةحموى ثوىَ
بكات ..بةلَىَ هة ة ننان ا ثيَويست نةبىَ لة مالَ نةننة دةر ،ئةويش بة ئةوثةرِى خؤدا
ثؤشين و لةبةركئدنى ج و بوةروى بواالَثؤش و بوةكار نوةهيَنانى بوؤنى خوؤش ،بوة

( )1وبيح ،وببه الشيخ االلباني في وبيح الجامع .٦٦90
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ايبة ى لة بازارِو شويَنة ةرةبالَغةكانىا.
 -33ثيَغةمبةر  دةفةرموىَ(( :صنفا من أههل النهار مل أر ها قه م معههم اهياا ذنها البقهر
يرضب

هبا الناس ،ونساء اايات عاريات مميالت مائالت رؤواهن انم الب ت املائله ال يهدخلن

اجلنه وال نههد روههها وإ روههها لي جههد مههن مسههرية ههذا و ههذا)) ( )1وا ووة :دوو دةسوواة هووةن
جةهةننةمين و نةمىياوون( ،وا ة :دوايى ثةيىا دةبن) ،دةساةى دووةم  -كة مةبةساى
ئيَمةية لةم جيَطايةدا – ننطةليَكن ثؤشاةن و رِو ن (ج و بوةرويَكى ناسوا و وةنكيان
لةبةر داية) بةالرو لةنجة دةنن ،وة ثيَالَوى ثاننة بةرز لةثيَ دةكةن ،ذى سةريان لوة
دواوة بةرز بؤ ةوة دةلَيَي دووووي وشوائة( ،وا وة :وذيان كوؤ دةكةنوةوة لوة ثشوت
سةريانةوة دةيبةسان و سةريانى ثىَ وةورة دةكةن) ..ديارة ئةمةيش كاريَكى حةرامة
و نابىَ ننان بيكةن.
 -34نابىَ ننان لةالى خةلَكانى نامةحئةمىا ناو ةديان شة ةك بىةن و ،بةنن و باالَيان
باريا نيشان بوىةن ،نوونكة بوةوة وةبارةَ كلَوؤك و سومايان دةردةكوةوىَ ،ديوارة
ئةوةيش حةرامة.
 -3٥نابىَ ئةو ج و بةروةى لةبةر دةكئيَت ،نوسوينيَكى ثيَووة بيَوت نوةزانئىَ نويية،
نونكة وةلىَ جار شت دةنوسئيَت بة ئينطليزيى ،يان فةرةنسيى ،ماناكةيشى يَزةوون
و خئاثة.
( -3٦شيَخ بن باز) دةلَىَ :هةر ج و بةرويَا ،يان هوةر (فةروةيوةك) لوة ثيَسواى ئوةو
حةيوانانة دروست بكئيَت كة بة (دةباغ) ثاك دةبيَاةوة ،لةبةركئدنى حةالَلَة ،كوةوابوو
ئةوةر ثيَساى سة؟ و بةراز بوو نابىَ لةبوةر بكئيَوت ،نوونكة رِاى زرربوةى زانايوان
لةسةر ئةوةية كة ثيَساى ئةو دوانة دةباغى نايةت.

( )1وبيح مسلم  -كاا اللباس والزينة ،با  :النساء الكاسيات العاريات المائالت المميالت  -حديث .٤0٦5 :
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 -37مةلةوانطووةى ننووان ..ئةوووةر شووويَنيَكى شووياوو وونجوواوو ايبووةت بووة ننانووةوة
ئامادةكئا بؤ (مةلة) كئدن يَيىا ..دةبىَ هةرويز نيَوان ئةننؤو ناوكيان رِوت نةكةن و بة
شايَكى ايم و مةحكةم ئةو نيَوانة داثؤشن.
 -38لةبةر كئدنى ئةو ج و بةرووة كوة ئايوة يَكى ورئوانى لةسوةر نوسوئابىَ ،يوان
(شةهادة ةين) ةيىى نيية ،بوةالَم دةبوىَ رِيَوزى لوىَ بطيوئدرىَ و ثيَووةَ نةخوةوىَ و
نةنيَاة دةساشوويى و لةسةريشى دانةنيشىَ.
 -39زيَىة رِريى لة ج و بةروىاو سةرفكئدنى ثارةو ثوليَكى زرر بوؤى ،لوة ئيسوالمىا
كاريَكى ناثةسةنىة ،بؤية ثيَويساة كة زيا ئ ننانى ئيمانىار لوة خووا بائسون و ميانوة
رِةوبن لة ج و بةروىا ،نونكة ئةو مالَ و سامانة لة رِرنى يامة ىا ثئسويارو وةالَموى
لة سةرة :نؤنت ثةيىا كئدو؟ نؤنت سةرل كئد؟.
 -40هةنىىَ كةس دةلَيَن :ننى خاوةن شةرةل كةى ثيَويساى بة (حيجا ) هةية.؟ بويَ
وومان ئةوة سةو بؤنوونيَكى نارِةواية ،وة لةوةلَ ورئان و فوةرمودةكان و عوة َ و
سئوشاى مئرظىا دن دةوةساىَ ،نونكة بىَ شوا كوة هوةموو ننيَكوى (مابئجوة)و خوؤ
دةرخةر ،ثياوان ةماحى يَىةكةن و ووشى ئازار دةبوىَ بوة دةسوايانةوة ،ئةوةرنوى
خاوةن عيففة يش بيَت ،دووريش نيية شةياان لةخشاةى بوةرََ ،دلَنيوابن نن ئةووةر
شةري؟ بيَت ،بة (حيجا ) شةرافة ةكةى زياد دةبىَ.
 -41خؤ دةرخسان – ةنانة ي – لة والَ وة كافئةكانيشىا رِةوا نيية ،بةلَكو دةبىَ لوة هوةر
شويَنيَكىا بن لةثياوانى نامةحئةم خؤ داثؤشن ،ئةوةرنى ئةو ثياوانة خوا نةناسيش بن.
 -42لةبةركئدنى ج و بةروي ةسا و ئوسا و ناسا و باريوا ،نارِةوايوةو دروسوت
نيية ،نونكة بةرةنجام دةبيَاة باوو ئولفةى ثيَووة دةويوئدرىَ و ،جو و بوةروى واييم و
شةرعيى دةخئيَاة ئةوالوة.
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ئاطادار کردنةوةيةك:
هؤى سةرةكى بؤ لةبةركئدنى ج و بةروى ةسا و ئوسا و ناسا و باريا و خوؤ
دةرخسان ،دةوةرِيَاةوة بؤ:
 -1الوازى (ئيمان)و بىَ ئسى لة خوداى وةورةو بةدةسوةالَت ،نوونكة نن كوة سوزاو
ؤلَةى خوداى لةبيئ بئدةوة ،بىَ شا هةرنى دلَى بيخوازىَ دةيكواو هوةولَى بوؤ دةدا،
نونكة شةياان لةو رِيَطةيةوة زالَ دةبىَ بةسةرياو بؤ خؤيشى دلَ نةرم و دلَ ناسوكةو
دواى ئارةزووةكانى نةفسى دةكةوىَ ،بؤيوة ثيَغةمبوةر  دةفوةرموىَ...(( :إطلعهت يف
النار ،فرأيت أ ثر أهلها النساء)) ( )1وا ة :جةحةننةمم ديوت ،دةبيونم زررينوةى خةلَكةكوةى
ننانن.
 -2ثةروةردةى فاسيىو يَكضوو ..بىَ سؤ هةر خيَزانيَوا وئنطوى بوة ثوةروةردةكئدنى
نةدرىَ و ثشاطوىَ بخئيَت ،رِيَطةى وومئِايى و هةلَة دةووئىَ و سوةر ليَشويَواو دةبوىَ،
نونكة منىاالَن ،بة ايبة ى كضة الوةكان نواو لوة مالَوةوةيان دةكوةن ،ئةووةر ديايوان
دايكيان (مابئجة)و رِوو ة ،ئةوا ئةوانيش خؤيان رِووت دةكةنةوة.
 -3ميىياكان ..ئاشكئاية لةووةلَ زرربووونى هؤكارةكوانى رِاوةيانوىن ،دونمنوانى ئوةخال و
رِةوشايش وئنطيةكى ئيَجطار زرريان داوة بةرِوخانىنى (ئةخال ) و ( ييةم) ،بة ايبوة ى بوؤ
دةرهيَنانى ئةو مئواريية داثؤشئاوةو فئِيَىانى بؤ ناو وةنكاوةكانى بىَ رِةوشايى و سئوشت
نزميى.
 -4السايى كئدنوةوة ..بوةلَىَ لوةم سوةردةمةدا خؤموان يَيوىا دةنيون ،هؤكوارى سوةر
ليَشيَواويى و نةواشةكئدن و لة خشاة بئدنى ننان زرر بووة ،بة شويَوةيةك زرريَكوى
زررينووة ننووانيش بووة كويَئانووة السووايى دةكةنووةوةو جيَطووة ثيَيووان هةلَووىةوئن و خووؤ
( )1وبيح البخارَ  -كاا بىء الخل  ،با ما جاء في وفة الجنة وأنوا مخلو ة  -حديث 3085 :
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دةشوبويَنن بة ننانى خؤرئاواوة ،كة هةموو ئاوا يَكيان خؤ دةرخسانة ،بىَ وويَوىان بوة
بارى ئةخال و رِةوشت بةرزيى ..دةبينى – سةدمةخابن  -ننيَكى موسولَمان و خواوةن
ئيمان ،رِيَا بة رِيَا ،هةنطاو بة هةنطاو ،جيَطة ثيَى ننانى خؤرئاوا هةلَىةوئىَ و شوويَنى
ئةخال نزمى رِووخاوى ئةوان دةكةويَت.
 -٥هاورِيَى خوئا و فاسويى ..دة ووانين بلَيَوين لوة هؤكارةكوانى وئ خئاثاوئو زيوان
بةخشائة ،لة كؤنةوة وو ئاوة (الصاح ساح ) هةرنى ئةخال و يةمى ناك هةيوة
لة مئرظىا ،هاورِيَى خئا و بةد كئدار لةوةلَ خؤى دةيبات.
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بةشي دةيةم:
َم/
وةال

ثرس و راويَذ لةسةر ذنان و نويَذکردن.؟

( -1شيَخ بن باز) دةلَيَ :هيض جياوازييةك لة نيَوان نويَذَ نن و ثياودا نييوة ،وة ئوةو
جياوازييةش كة هةنىََ لةزاناكان باسي دةكةن ،هيض بةلَطةيةكي لةسةر نيية ،وة ئوةو
فةرموودةيةَ...(( :وصل ا ام رأيتم ين أصه))....

()1

وشاطيئةو نن و ثياو يَيىا يةكسانة،

سوننةت ئةوةية ننان وةكو ثياوان نويَذ بكوةن ،وة لوة ركووع و سووندةو خويَنىنوىا
وةكو يةكن.
 -2ئةوةر نويَذَ كئدو هةنىََ لة (عوةورةت)َ بوةدةرةوة بووو ،وةكوو ال و ثيَوى و
سةرو ..اد ،ئةو نويَذةَ نادرووساة.
 - 3ننان دةبيَ لة نويَذدا ةواوَ جةساةيان داثؤشن ،دةمو ناوو دةساييان نةبيَ ،خؤ
ئةوةر ثياويَكي نامةحئةم لةوََ ئامادةبوو ،دةبيَ ئةوانيش داثؤشئيَن.
 -4لةو جيَطانةدا سوننة ة دةن بةرز كئدنةوة لة نويَذدا بؤ ثيواوان – بةسووننةت و
فةرزةوة – بؤ ننانيش سوننة ة ،مةوةر نامةحئةم لةوََ بيَ و بةدةنطةكةَ لةخشواة
بضيَت ،يان مةوةر سةر لة خةلَكي ئ يَا بضيَت بةهؤَ دةن بةرزكئدنةوةَ ئةو.
 -٥لةبةر كئدني ئةو ج و بةروةَ ويَنةو خاني ثيَوةية حةراموة ،ئةووةر بوةو جو و
بةروةوة نويَذ كئا ،نويَذةكة دروساة ،بةالَم ووناهبار دةبيَ.
 -٦ئةوةر لة نويَذدا (ثذمى) ..دة وانىَ بة هيَواش و نويَنى لةدالَ (البمىللة) بكات.
 -7ئامانة لةنويَذدا ..ؤ لة نويَذدايت ،كةسيَا ثئسياريَكت ليَ دةكوات ،وؤش بةسوةر،
يان بةدةست ئامانةى بؤ دةكةيت و بةوة يَيىةوةيةنيت ،ةيىَ نيية.
( )1وبيح البخارَ  -كاا األد

 -حديث 5٦٦8 :
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( -8شيَخ بن باز) دةلَىَ :جموجوولَى زرر ،نويَذ بة الَ دةكا ةوة ،بؤية ئةووةر كةسويَا
وايزانى زرر جووالَوة ةوة ،دةبىَ نويَذةكةى بكا ةوة ..بةالَم ديارييكئدنى جموجووولَ
بة سيَ جار بؤ بة الَكئدنةوةَ نويَذ ،سةيةكى الوازةو بةلَطةيةكي لةسةر نيية.
 -9ثيَويساة لةو جيَطانةدا – لةكا ي نويَذدا بة ايبوةت – دوورةوة كوةوين كوة دلَموان
رادةكيَشيَ و سةر الَمان دةكات لة نويَذةكة ،بؤيوة دةبويَ هوةر جيَطايوةك ويَنوةى يوا
هةلَواسئابيَ ،يان شايَكى سةرنج راكيَشةرى يَىا بيَت ،دةبىَ ليَى دووركةوينةوة.
 -10لةكا ي سوندةدا ،سووننة ة (نن و ثيواو) ،هوةردوو ئانيشوكيان لوة زةوى بوةرز
بكةنةوةو هيَز بخةنة سةر هةردوو لةثى دةسايان.
 -11ئةوةر كةسيَا لة نويَذدا خويَنى (لوووت)ى بوةربوو ..ئةووةر خويَنةكوة كوةمبوو،
دة وانىَ بة شايَا بيسئِىَ و بةردةوام بيَت لةسةر نويَذةكةى ،خوؤ ئةووةر زرر بووو،
دةب وىَ نويَذةكووةى بب وئِىَ و خووؤى خوواويَن و ثوواك بكا ووةوة ،ثاشووان لووة سووةرة اوة
يَوةلَضيَاةوة.
 -12ئةوةر كةسيَا لة نويَذدا بوو و زةنطى دةرووا ليَوىرا ،ئوةوة ئةووةر ئوةو نويَوذة،
نويَذى سوننةت بوو ،دة وانىَ بيبئِىَ و بضىَ بزانىَ كيَية ،خؤ ئةوةر نويَذى فوةرزبوو،
نابىَ ثةلوة بكوات ،مةووةر زرر زةروورو و ثيَويسوت بيَوت ،وا وة :ئةووةر بةدةميوةوة
نةنيَت ،كارةكةى لة دةست بضيَت ،خؤ ئةوةر بةنوةثلَةو ( ةووفي ) ئاووادار دةبووو،
ةيىى نيية ،ئةوةرنى نويَذ خويَنةكة ننيش بيَت.
 -13ئةوةر ننيَكى دووويان ووشى ميزة نئكىَ هات ،ثيَويسواة بوؤ هوةموو نويَوذيَا
(وةكو خاوةن ئيسايبازة) دةسانويَذ بطئىَ و ،بة (لؤكوة) ونوى خوؤى شوة ةك بوىاو
نويَذةكانى بكات.
 -14ئةوةر لة دةشت و نؤالَيةكا بوو ،نةيىةزانى (رِوووة) لوة كويَوةيوة ،ئينجوا ثواش
هةولَيَكى زرر بؤ درزينةوةى( ،جيوةت)يَكى هةلَبذارد بؤ روووةو رووى يَكئد ،جا بوؤ
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دوايى دةركةوت يبلة نةبووة ،ئةوة نويَذةكةى دروساةو ةزاى ناوىَ ،خؤ ئةوةر لوة
مالَةوة بوو ،دةبىَ ةزاى بكا ةوة.
 -1٥دزى نويَذ لة هةموو دزيَوا خئاثاوئة ،دزى نويَوذ ئوةو كةسوةية كوة موافى نويَوذ
نةثاريَزىَ ،وا ة :ئةنىازةى مانةوةى نيَوان ركووع و سوندةو ..اد ،.رةناو نوةكات ،لوة
بةر ئةوة ثيَغةمبةر  دةفةرموىَ(( :أا أ الناس رسق الذى يرسق من صهالته ،قهال اي ياراه
اهلل يف يرسق من صالته ؟ قا ي اليتم ر عها وال اج دها))

()1

 -1٦ئةوةر لة نويَذدا (باويشا)َ بؤهوات ،دةبوىَ هةولَبوىا نوةهيَلَىَ ،نوونكة شوةياان
لةويَوة خؤى دةكا ة نوورةوة ،مةبةست ئةوةية لةو كا ةدا دةست بطئة بة دةماةوةو
مةهيَلَة بيَت ،ئةوةية كة ثيَغةمبوةر  دةفوةرموىَ((:إذا تثائهب أحهد م ا الصهالة ،فلهيكظم
ماااتطاع فإ الشيطا يدخل)).

()2

 -17ئةوةر لة ناو فئِركةدا بووو جو و بةروةكوةى نويَوذى نوةبوو ،ئسوي ئةوةشوى
هةبوو ا دةوا ة جيَ و خؤى خاويَن دةكوات ،كوا ى نويَذةكوة لوة دةسوت دةنووو ،لوة
حالَة ى وادا دة وانىَ بةو ج و بةروةوة نويَذ بكات.
 -18ئةوةر لةناو فئِركةدا بوو و كا ى نويَذ هوات و ،فئِركوة هوةر لوة رريشوانىا بووو،
لةوانةشبوو بةر لة نيشانةوةى فئِركةكة نويَذةكةى لة كيس بضيَت ،دةبىَ نةنىة بؤى
دةكئىَ ،رِووى بكا ة روووةو نويَذةكةى بكات.
 -19ئةوووةر دةيزانووى بووةر لووة رريشووانى كووا ى نويَذةكووةى ،فئِركةكووة لووة جيَطايووةك
دةنيشيَاةوةو دة وانىَ نويَذةكةى بكوات ،يوان ئوةو نويَوذة لةووةلَ نويَوذى وئدا كوؤ
دةكئيَاةوة( ،وةكو نيوةرِر لةوةلَ عةسوئ ،موةغئي لةووةلَ عيشوا)و فئيواى كئدنيوان

(( )1رواه أحمى .ال شعي األرنؤوط :حديث وبيح.22٦95 /
( )2وبيح ،وببه االلباني في وبيح الجامع.٤27 :
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دةكةوت بةر لة نوةمانى كوا ى نويَوذى دووةم ،ئوةوة وةكوو زانايوان دةلَويَن ،لوة نواو
فئِركةكةدا نؤن بؤى دةلوىَ بيكات.
 -20ننان لة كا ى نويَذدا دة وانن ،منىالَ بة كؤلَ ،يان بة باوش هةلَبطئن ،بةمةرجىَ:
 ثاك و خاويَن بيَت.– ثيَويست بة هةلَطئ ن بكات ،وا ة :ئةووةر هوةلَ نوةويئدرىَ ،بيكا وة هوةراو كيَشوةو
نويَذةكةى لىَ يَا بىات.
( -21شيَخ ئيبن عثيمني) دةلَىَ :ئةوةر ننيَا ميَئدةكةى نويَذ نةكةربوو ،دروسوت نييوة
لة الى بميَنيَاةوة (ئةوةرنى منىالَيشى ليَى ببىَ) ،وة نابىَ رِىَ بىات سةرجيَيى لةووةلَ
ى لوة هواوةالَن و ثاشوينان-
بكات ،نونكة نويَذ نةكةر – بة ثيَى راو بؤنووونى هةنوى َ
بةكافئ دادةنئيَت.
 -22ئةوةر ننيَا لة (حةرةم)ى كابةدا خةريكى نويَذ بوو و منىالَةكةى ديار نوةما ،ئايوا
دة وانىَ نويَذةكةى ببئِىَ و بة دوايىا بضيَت؟ بةلَىَ هة ة بةر لوةوة دةسوت بكوات بوة
نويَذ ،هةولَبىات منىالَةكةى دامئكيَنىَ ،بؤ ئةوة ون نةبىَ ،جا ئةوةر ثاش ئةو هةوالَنوة
ونبوو ،دة وانىَ نويَذةكةى ببئِىَ و دواى بكةوىَ.
 -23لووة كووا ى نويَووذى نيوووةرِردا خويَنووىكاريَا دةن ويَاة نوورى ا ييكئدنووةوةوة،
ا ييكئدنةوةكةشوويان دوو كووات نميَووئ دةخووايينىَ ،دةبووىَ نووى بكووات لووة بووارةى
نويَ ذةكانيةوة؟ ئةوةر دةرفةت هوةبوو لوةو ماوةيوةدا نويَذةكوةى بكوات ،هةولَبوىات
بيكات ،ئةوينة لةوةلَ عةسئ كؤى بكا ةوة.
 -24ئةوةر ننيَكى نةخؤش بيةوىَ نويَذ بكوات ،لوة كوا ى سووندةدا ثيَويسوت دةكوات
ثشاييةك يان هةر شايَكى دى لة بةردةميا دابنىَ و سووندةى لةسوةر ببوات؟ نوةخيَئ
نابيَ شاى وا بكات ،نونكة كارى وا لة سوننة ىا نةها ووة ،بةلَكو بة (كةراهةت)ووةوة
نزيكة ،بةلَكو هةر ئةوةنى ثيَويساة كة لة كا ى سوندةدا ثائ لة ركووع بضةميَاةوة.
4٥

 -2٥دواخسانى نويَذ بة هؤى نةخؤشييةوة دروست نيية ،بةلَكو هةركات نويَوذ بووو،
دةبىَ نؤن دة وانىَ خيَئا بيكات ،بة راوةساانةوة ،بة دانيشوانةوة ،لةسوةر ةنيشوت،
لةسةر ثشت ،سوةرةرِاى ئةموةيش دة ووانىَ نيووةرِر و عةسوئ ،شويَوان و خوةو نان،
ثيَكةوة بة (جمع الاأخيئ) يان بة (جمع الاقىيم) بكات.
 -2٦ئةوةر ننيَا كا ىَ لة خةو هةسواا ،خوؤر كوةو بوو ،ئايوا دة ووانىَ ثويَش نويَوذة
فةرزةكة سوننة ةكةى بةيانى بكوات.؟ بوةلَىَ هةركةسويَا بوة خةبوةر نةيوةت ،دواى
خؤرهةلَا ن نةبىَ ،دة ووانىَ لوة ثيَشوةوة سووننة ةكةى ثويَش بوةيانى بكوات ،ئينجوا
فةرزةكة بكات.
 -27ئايا ثياو دة وانىَ رِىَ لة ننةكةى بطئىَ بضيَت بؤ مزووةوت.؟ ئةووةر بوة شويَوةى
شةرعيى خؤى داثؤشىَ ،بؤى نيية ريَى لىَ بطئىَ.
 -28ئايووا ننووى حووةيزدار دة وووانىَ بضوويَاة ناومزوةو ووةوة.؟ وةالَم :هووةر جيَطايووةك
ئامادةكئابىَ بؤ نويَذ ،ننوى زةيسوان و حوةيزدار بؤيوان نييوة بضونة نواويى و يَيوىا
بميَننةوة ،بةالَم بة شيَوةى يَثةرِبوون ةيىى نيية.
 -29ناو نوو انىن لة نويَذدا (مةكئووهة) ،بةلَكو خووو باوى ئاوئ ثةرسواةكانة ،يوان
خووى يةهوودة ،بؤية بىَ هيض هؤكاريَا نابىَ.
 -30الكئدنةوة لة نويَذدا – بةالى راساىا ،يان بةالى نةثىا – بةبى هؤكوارى ثةسوةنى،
مةكئووهةو هة ة نةكئىَ.
 -31ئةو نئكانةى لة نويَذدا ثةيىا دةبن و لة نئكةى ميز دةنون ،وا يوة ينمان نوةبىَ
ميزة ،نة دةسانويَذ هةلَىةوةشيَنيَاةوة ،نة نويَذ بة الَ دةبيَاةوة.
 -32ئةوةر كةسويَا لوة نويَذةكةيوىا كةو وة وومانوةوة :ئواخؤ سووورة ى (فا بوة)ى
خويَنىووة؟ ئةو دوودلَيى و وومانة هيض كاريطةرى بؤ نويَذةكة نابىَ و ةيناكات ،خوؤ
ئةوةر دووبارةى كئدةوة ،سوندةى سةهووى ناوىَ.
4٦

 -33ننيَا ررنيَا يان دوو ررن بةر لة منىالَبوون ،خوويَنى بوة خؤيوةوة ديوت ،ئوةوة
حسابى زةيسانى بؤ دةكئىَ و نابىَ نويَذ كات ،خوؤ ئةووةر ئويَش و ئوازارى هوةبوو و
خويَنى نةبوو ،ئةوة دةبىَ نويَذ كات.
 -34ئةو هةواية لة (فوةرو)ى ننانوةوة دةردةنوىَ ،ئةوةرنوى دةنطيشوى ليَووة بيَوت
دةسانويَذ ناشكيَنى.
 -3٥ئةو ةرِايية  -ثاش دةسانويَذ  -لة فةرجى ننانوةوة دةردةنوىَ ،رََ لوة ورئوان
خويَنىن و نويَذة فةرزو سوننة ةكان ناوئىَ.
 -3٦نويَذ كئدن بة نيقابةوة مةكئووهة ،نونكة ثيَويساة بة روو وى وةويَ و لوووت
بخئيَاة زةويى.
 -37ئةوةر ننيَا بة هؤى رريشانى بؤ نويَذى ةراويح ،هةنىىَ لة ئويش و كارةكوانى
مالَةوةى بؤ نوةدةكئا ،هة وة لوة كوا ى ئواوادا نةنوىَ ،نوونكة ئويش و كوارى مالَوةوة
(واج )وة ،بةالَم رريشان بؤ مزوةوت (مباح)و رىَ ثيَوىراوة ،خوؤ ديوارة لةبوةر كوارى
موباح ،دةست لة واج هةلَناويئدرىَ.
 -38ئةوةر ننيا لة كا ى سووندة بئدنوىا وذى بةردابوويوةوةو ،بوةرى سووندةكةى
ليَطئت..ئةوة ئةوةر لةكا ى سوندةدا ةويَلَى رووت بيَت باشائة.
 -39ئةوةر ننيَا لة نويَذدا ئاويَكى سثيى لة فةرجيةوة ها ة دةر ،بيَطومان ئوةو ئواوة
ثيسة ،وا ة :دةبوىَ دةسوانويَذ بطئيَاوةوةو بوةر هوةر جيَطايةكيشوى كوةو بىَ ،دةبوىَ
بيشؤريَت.



47

بةشي يازدةيةم:
ثرس و راويَذ لةسةر نويَذ طيَرِانةوة.؟
َم/
وةال
 -1ئةوةر ننيَكى زةيسان ،يان خاوةن حةيز ،بةر لة بانطى بةيانى ثاكةوة بووو ،دةبوىَ
نويَذةكانى شيَوان و خةو نانيش بكا ةوة.
 -2ئةوةر ننيَا بةر لة مةغئي ثاكةوة بوو ،دةبىَ نويَذةكانى (نيوةرِر)و (عةسوئ)يش
بكا ةوة.
 -3ئةوةر ننيَا بة هؤى ئيَش و ئازارى منىالَبوونةوة ،ررنىَ دوو ررن بىَ وانواو بوىَ
ئاوابوو لة نويَذةكانى و خويَنيشى نةبوو ،دةبىَ ةزاى نويَوذةكانى بكا وةوة ،نوونكة
ئةو حالَة ة نابيَاة هؤكار بؤ نويَذ نةكئدن ،ئةمة لة اليةكةوة ،لة اليوةكى وئةوة ،ئوةو
نةنى ررنة خويَنى نةبووة ،ا بة زةيسان دابنئىَ.
 -4ئةوةر ننيَا كات نميَئ ()1ى ثاش نيوةرِر كةو وة بوىَ نويَذييوةوةو ،هيَموان نويَوذى
نيوةرِرى نةكئدبوو ،ئايا هة ة نويَذةكةى نيوةرِرى بكا ةوة؟ بةلَىَ ثيَويساة نويَذةكةى
بكا ةوة.



48

بةشي دوازدةيةم:
ثرس و راويَذ لةسةر نويَذ طيَرِانةوة بة قةزا؟
َم/
وةال
 -1هةر نويَذيَا لة كا ى خؤيىا نةكئا ،ثيَويساة بة شيَوةى ةر ي (وا ة :يةك لة دواى
يةك) ةزا بكئيَاةوة ،بؤ نموونة :بةيانى ،نيوةرِر ،ئينجا عةسئ ..اد.
 -2ئةو كةسةى لة دواى هةالَ نى خؤرةوة نويَذى بةيانى دةكات( ،شيَخ بن باز) دةلَوىَ:
ئةوةر بة دةست ئةنقةست و ةمةلَى بيَت ،بةالى ةواوى زانايانةوة ثيَى كوافئ دةبوىَ،
بؤية حةرام و ةدةغةية كة موسلَمان لة كا ى خؤيىا شةو نةخةوىَ ،اباوانىَ بوة ريَوا
و ثيَكى لة كا ى خؤيىا نويَذةكانى بكات.
( -3شيَخ بن باز) دةلَىَ :هةر كةسيَا دةسوت ئةنقةسوت نويَوذ وةرك بكوات ،نوا وانىَ
ةزاى بكا ةوة ،بةلَكو دةبىَ ةوبة بكات و ثةشيمان ببيَاةوةو بئيار بىات جاريَكى وئ
كارى وانةكات ..خؤ ئةوةر نويَذيَكى لة بيئ نوو ،يان لةبةر نةخؤشى بؤى نوةكئا ،يوان
لة خةو خةبةرى نةبووةوة ..دةبىَ ئةوانة ةزا بكا ةوة.
 -4ئةوةر ننيَا لة حةيز ثاكةوة بوو و هيَمان كا يش ئةوةنىةى مابوو خؤى بشوؤرىَ
و نويَذةكةى بكات ،كةنى نةيكئد ،دةبىَ ئةو نويَذة بة ثةلة بكا ةوة.



49

بةشي سيازدةيةم:
ثرس و راويَذ لةسةر نويَذة سووننةتةکان.؟
َم/
وةال
-1

نويَذى نيَشاةنطاو كة (صالة اخرشاق)يشى ثيَ دةلَيَن ،دةبوىَ لةسوةرة اى كا وةوة

بكئيَت ،زاناكان دةلَيَن :كة خؤر هةلَوات و بةرزةوة بوو ووةرمى كوئد ،نواك وايوة لوةو
كا ووةدا بكووئىَ و دوا نووةخئىَ بووؤ دوا ووئ ،الى خوووارووى ئووةو نويَووذة دوو ركا ووة ،الى
سةروويشى ديارى نةكئاوة( .شيَخ بن باز).
( -2صالة التسابيح) :ليذنةى فة واى هةميشةيى (سوعوودية) دةلَويَن :ئوةو فوةرموودة
لةبارةى (صالة التسهبيح)ووةوة هوا ووة( ،ووةحيح) نييوة( ،شهاذ) و (منكهر املهتن)وون ،وة
ثيَضةوانةى وشت ئةو فةرموودانةية لة ثيَغةمبوةرةوة  هوا وون لوةبارةى نويَوذى
سووووننة ةوة ،ةنانووة ى (شوويخ االسووالم ئبووين ةيمييووة) دةلَوىَ :هوويض زانايووةك بووة
(مساب )ى نةزانيوة ،نونكة ئةو ريواية ة ناراست.

-3

ئةوةر بانطى بةيانى وو ئاو ،هيَمان نويَوذى (وة وئى) بوؤ نوةكئابوو ،دةبوىَ نوى

بكات؟ (شيَخ بن باز) دةلَوىَ :هوةلَيطئىَ بوؤ كوا ى نيَشوانطاو ،ئينجوا كوة خوؤر بوةرز

بوويةوة ،بزانىَ ئةطةر عادةتى ا واباو

َ ( )3ركوات وة وئى كئدبوىَ و ئيَسواا لةبوةر

نةخؤشى ،يان لةبةر خةبةر نةبوونةوة لة خوةو ،بوؤى نوةكئابوو ،ئيَسواا ( )4ركوات

نويَذى نيَشانطاو بكاو دوو سةالم بىا ةوة .خؤ ئةووةر عوادة ى وابوووة ()٥

ركوا ى

كئدووة ،ئيَساا ( )٦ركات بكات و سىَ سةالم بىا ةوة.
 -4كةسيَا نويَذيَكى سوننة ى دابةست ،يان لة ررنيَكى سووننة ىا بوة ررنوو بووو،
٥0

دة وانىَ نويَذةكة ببئِىَ و ررنووةكةشى بشكيَنىَ ئةوةرنى ناك واية هةردوو وةواو
بكات ،حةو و عومئة نةبىَ ،ئةم دووانة كوا ىَ دةسواى ثيَكوئدن ،هوةردةبىَ وةواويان
بكات ،ئةوةرنى سووننة يش بن.



٥1

بةشي ضواردةيةم:
ثرس و راويَذ لةسةر نويَذى تةوبة (صالة التوبة).؟
َم/
وةال
لة ثيَغةمبةرةوة  وةرويئاوة(( :ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطه ر ثم يق م فيص .ر عتهني
ثم يستغفر اهلل إال غفر اهلل لهه)) ( .)1وا وة :هوةر بةنىةيوةك وونواحىَ بكوات ،ثاشوان دةسوت
نويَذيَكى يَئو ةسةل بطئىَ ،ئينجا دوو ركات نويَذ بكواو داواى ليَبوووردن لوة خوودا
بكات ،خودا ليَي وةردةوئىَ و ةوبةى ةبوولَ دةكات.



( )1وبيح ،وببه االلباني في سنن أبي داوود .1521

٥2

بةشي ثازدةيةم:
ثرس و راويَذ لةسةر نويَذى (صالة اإلستخارة).؟
َم/
وةال
-1

ئةم نويَذةيش وةكو نويَذة سوننة ةكانى ئ دةكئىَ ،ئينجا ثاش سالَو دانةوة ئةم

دوعا دةخويَنىَ و لوة خوودا دةثارِيَاوةوة(( :اللههم إين أاهت

ريب بعلمهك.)1( ))..

وةواوى

دوعاكة لة كايَبةكاني (أذكار)دا ها ووة .بوخارى.162-7/
-2

ئةوةر خةريكى نويَذى وة ئ بوويت و بانطى بوةيانى بووو ،وةواوى بكوةو هويض

ةيىى نيية.

-3

ئةوةر كةسيَا لة سةرة اى شةوةوة وة ئةكةى كئد ،ثاشان بؤ ئاخئى شوةويش

هةلَسا بؤ شةو نويَذ ،دوو رِكات دوو رِكات نويَذ بكات ،ئيائ وة ئ بؤ ئةو نيية ،نوونكة

ثيَغةمبةر 

دةفةرموىَ(( :ال وتهرا

يف ليله ))

( )2وا وة :لوة شوةويَكىا دوو جوار وة وئ

ناكئىَ.



( )1وبيح البخارَ .112٦
( )2وبيح ،وببه الشيخ االلباني في وبيح الجامع.75٦7 :

٥3

بةشي شازدةيةم:
ثرس و راويَذ لةسةر نويَذى (صالة الضحى).؟
َم/
وةال
نويَذى نيَشانطاو سوننة ة ،لةوةلَ بةدةركةو نى خؤرَ بةرة بةيان بوؤَ هةيوة دوو
رِكات نويَذى سووننة ى نيَشانطاو بكا ،جا ئةوةر كارمةنىيَكى دةولَةت ،يان كئيَكاريَا
ئةوةنى ماوةى بؤ دةرةخسا بيكات ،با بيكات.



بةشي حةظدةيةم:
ثرس و راويَذ لةسةر نويَذى (صالة الحاجة وصالة حفظ القرآن).؟
َم/
وةال
 -1بؤ ئةم دوو نويَذة (شيَخ ئيبن عثيمني) دةلَىَ :لة بارةيانوةوة هويض فةرموودةيوةكى
باوةرِ ثيَكئاو نةها ووة ،ديارة ا بةلَطة نةبيَت نانةسثيَن.



٥4

بةشي هةذدةيةم:
ثرس و راويَذ لةسةر نويَذى بة کؤمةلَ بؤ ذنان (صالة الجماعة).؟

َم/
وةال
 -1ئايا بان و امة كئدن بؤ ننان سووننة ة..؟ ليذنوةى هةميشوة كوارى سوعووديية
دةلَىَ :نة بان  ،نة امةت بؤ ننان سوننةت نيية ،ئيائ بة وةنوا نويَوذ بكوةن ،يوان بوة
كؤمةلَ ،بةلَكو ةنوا بؤ ثياوان سوننة ن ،وةكو لة فةرموودةكانةوة دةردةكةوىَ.
 -2ننان دة وانن لة نويَذى فوةرزو ةراويبوىا ،ثيَشونويَذى بوؤ يوةكائ بكوةن ،بوةالَم
ثيَشنويَذى ننان ،نابىَ وةكو ثيَشنويَذى ثياوان لة ريزةكوة دةرنون ،بوةلَكو دةبوىَ لوة
ناوةراساى ريزةكةدا راوةسان.
( -3شيَخ ابن عثيمني) دةلَىَ :نويَذى ننان لة مالَةوة لوة نويَوذى مزووةو ى (حوةرام)يش
خيَئى وةورة ئة ،نونكة ئةم فةرموودة دةفةرموىَ...(( :وبيو ون خيئ لوون)) ( )1سوةرة
رِاى ئةمةيش ،لة مالَةوة باشائ لة فيانةو خئاثة دةثاريَزريَت.
 -4ئةوةر نويَذواى ننان بة ثةردةيةك ،يان بة ديواريَوا ،لوة ثيواوان جيوا كئايوةوة ،لوة
حالَة ى ئاوادا ريزى يةكةم بؤيوان باشوائة ،وا ريزةكوانى وئ ،نوونكة لوةم حةلَة وةدا
مة ئسى ووشبوونى فيانةيان ليَناكئىَ ،بةالَم ئةوةر ئوةو ثوةردةو ديووارة نوةكئابوو،
ريزى دواوةوة باشائة.



( )1وبيح ،وببه االلباني في سنن ابي داوود .5٦7

٥٥

بةشي نؤزدةيةم:
ثرس و راويَذ لةسةر نويَذى هةينى بؤ ذنان.؟
َم/
وةال
 -1ئةوةر ننان لةوةلَ ئيمامىا نويَذى هةينييان كئد ،دروساةو فةرزةكوةى نيوةرِريوان
لة كؤلَكةو ووة ،خؤ ئةوةر لةمالَةوة كئديان ،ديوارة دةبوىَ نووار رِكا ةكوةى نيووةرِر
بكةن.
 -2نويَذ بة كؤمةلَ (نويَذى جةماعةت) ،ئةوةرنى سوننة يش بيَت ،يان نويَذى هةينى،
لةوووةلَ ئيماميَووا لووة ةلووةفزيؤن و راديووؤوة ،دروسووت نييووة ،بووا وووويَى لووة دةنطووى
ئيماميشةوة بيَت.
 -3ئةوةر ننان لة نويَذدا ،دةساكيَشيان كئدة دةست ،ةيىى نيية.
 -4نويَذ لة مزوةو يَكىا كة نة ئيمامةكة دةبينئا ،نة نويَذ خويَنوةكانيش ،بوةلَكو وةنوا
دةنطيان دةبيسئا دروساة.
 -٥لة ريزى نويَذ بة كؤمةلَىا ،هة ة ننان هةميشة لة دواى ريوزى ثياوانوةوة بون ،خوؤ
ئةوةر لة ريزى ثياوةكانىا جىَ نةما بؤ ثيواوان ،دة ووانن لوة بوةر نانوارى لوة ثشوت
ننةكانةوة نويَذ دابةسان.
 -٦ئةوةر ننان و ثياوان ثيَكةوة نويَوذيان بوة كؤموةلَ دةكوئد ،دةبوىَ ننوان لوة ثشوت
ثياوةكانةوة راوةسان ،ئيائ ئةو ثياوانة مةحئةمى ننةكان بن ،يانا.
 -7نويَذ بة كؤمةلَ بؤ ننان (مباح)وة ،نةك سوننةت ،نونكة هيض فةرموودةيوةك نييوة
بة راشكاوى سوننة يية ى بطةيةنيَت.
 -8سةى راست ئةوةية كة ثيَشنويَذيكئدنى ننان بوؤ نيَئينوة – ئةوةرنوى منوىالَيش
بىَ -دروست نيية.
٥٦

 -9دة وانئىَ لة مزوةو يَكىا لة ثشت ثياوانةوة ،نادريَا بؤ ننان هةلَبوىرىَ و نويَوذى يوا
بكةن.
 -10كا ىَ ننان دةيانةوىَ بضن بؤ مزوةوت ،دةبىَ ئةم مةرجانة رِةناو بكةن:
 بة يَئو ةسةل خؤ داثؤشن. بؤنخؤشيى (عة ئو موعة اةر) لة خؤ نةدةن. بة هؤى نوونيان بؤ مزوةوت ،مافى مالَ و منىالَ و ميَئديان نةفةو ىَ. هيض فيانةو خئاثةيةكى لىَ نةكةويَاةوة.( -11شيَخ ئيبن عثيمني) دةلَىَ :لةبةر ئةوة نويَذى مالَةوة بؤ ننان باشائة ةنانة ى لة
(مسجىالبئام)يش ،ئةو ثاداش و فةزلَة بؤ ثياوان هةية لة نويَذى بة كؤمةلَىا بوؤ ننوان
نيية ،بةالَم رريشان بؤ مزوةوت و داواى ليَبوردنى فئيشاة بؤيوان و ..ئةمانوةيان بوؤ
هةية.



٥7

بةشي بيستةم:
ثرس و راويَذ لةسةر ضوونى ذنان
بؤ بةرِيَكردنى مردوو (تشييع الجنازة).؟
َم/
وةال
 -1ننان بؤيان هةية لة نويَوذكئدن لةسوةر موئدوودا بةشوىارى ثيواوان بكوةن ،بوةالَم
رِةناوى (حيجا ) و خؤ داثؤشين بكةن.
 -2بؤ نويَذ كئدن لةسةر موئدوو( ،ئيموام) لوةالى سوةرى نيَئينوةدا دةوةسواىَ و بوؤ
ميَينةش دةبىَ لة ناوةراسايىا بوةساىَ ،وة ننان نابىَ دواى مئدوو بكوةون بوؤ سوةر
وؤرِساان.
 -3هاوار هاوارو دةن بةرزكئدنةوة لةسةر مئدوو حةرامةو رََ ثيَ نوةدراوة ..بوةالَم
بةهيَواشيى و لةسةر خؤ وئيان حةالَلَة.
 -4نن دة وانىَ ميَئدى مئدووى بشؤرىَ ،هوةر وةكوو ثيواو دة ووانىَ ننوى موئدووى
بشؤريَت ،نوونكة( :عوةلى كوورى ئوةبو اليو ) خوا وو (فا موة)ى خيَزانوى شوؤريى،
(ئةسماى بنت عيسا)يش (ئةبووبةكئى وىي )ى ميَئدى شؤريى( ،خوا لوة هوةموويان
رازى بىَ).
 -٥ننى حةيزدار دة وانىَ ننى مئدوو بشؤرىَ و كوفنيشى بكات.
 -٦ثياو دة وانىَ ننى مئدو بخا ة ناو وؤرِةوة ،ئةوةر مةحئةميش نةبن.
 -7سةردانى وؤرِساان بؤ ننان دروست نيية ،نونكة ثيَغةمبوةر  فوةرمووى(( :لعون
اهلل زائئات القبور)) ( ،)1ئةم دروست نةبوونةش لةبةر ئةمانةية:

( )1ضعيف ،ضعفه الشيخ االلباني في ضعيف الجامع.٤٦91 :

٥8

 ننان بة زوويى حالَة ى خؤيان دةشيَويَنن و دةيكةنة هةراو هاوار. ئةوةر زرر زرر بضنة وؤرِساان ،ئةو دةورووبوةرة وةرةبالَغ دةبوىَ و خوةلَكانى نوالةبارو خئاثيش ليَيان كؤ دةبنةوة.
 -8سوننة ة نن لة ( )٥ثارنةدا كوفن بكئىَ :دةرثيَيةك ،سةرثؤشيَا بؤ سوةر سونطى،
كئاسيَا لةبةرى دةكةن ،دوو ثارنةشى يَوة ئالَيَنن.
 -9ذى ننان دةكئىَ بة سىَ (ثةلكة)و بةناو شانيىا بةر دةدريَاةوة.
 -10هة ة لةبا ى بة كارهيَنانى (مةرحوم ،مةغفور لة ،خوا ليَخؤشبوو) ،بطوو ئىَ (رمحهه
اهلل  /خوا ليَى خؤش بيَت).
 -11بة دةم و ناو كو ان و دارِنينى يةخةى كئاس – وةكو ننان دةيكةن – نا دروسوت
و حةرامة ،نونكة ثيَغةمبةر  دةفةرمووىَ(( :ليس منا من رض اخلدود ،أو شق اجليه

 ،أو

دعا بدع ى اجلاهلي ))  .بؤية هة ة لةكا ى بةالَو نارةحة يىا بة ئوارام بون و نواوةروانى
()1

ثاداش بن الى خوداى وةورةو ميوئةبان.



( )1وبيح مسلم  -كاا اإليمان  -با

بئيم ضرب الخىود وش الجيو والىعاء بىعوى الجاهلية  -حديث :
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بةشي بيست و يةکةم:
ثرس و راويَذ لةسةر ذنان و رؤذوو طرتن.؟
َم/
وةال
 -1كضان هةركات بالَغ بوون ،دةبىَ ررنوو بطئن ،بالَغ بوونيش بة يةكىَ لةم نووار شواة
دةبىَ:
 ( )1٥ثازدة سالَ ةواو بكات. مووى دةوروو بةرى (فةرو)ى بئِويَت. (مةنيى) ثةيىا ببيَت. بكةويَاة حةيزةوة ،يان دووويان ببىَ ،هةركات يةكىَ لةم نوارشاة ثةيىا بوو ،هة وةررنوو بطئىَ ،ئةوةر ةمةنيشى لة ( )1٥سالَ كةمائ بيَت.
 - 2ننيَا ثاش بانطى بوةيانى لوة حوةيز ثاكوةوة بووو – لةرِةمةزانوىا  ،-زاناكوان دوو
سةيان هةية:
 سةى ثةسةنىو راست (راجيح) ئةوةية ،لةسةرى نيية وا ئيَووارة ئيمسواك بكوات،لةبةر ئةوةى لةسةرة اى ررنةوة ثاك نةبووة ررنووى دروست نيية.
 -3كةميَا بةر لة خؤرئاوا بوون كةو ة حةيزةوة ،دةبىَ بيشكيَنىَ ،بةالَم دواى خؤرئاوا
بوون دروساةو ةزاى لةسةر نيية.
 -4ننيَا هةساى كئد خويَنى حةيزى جووالَوة ،بةالَم ثاش خوؤر ئواوابوون ها وة دةر،
يان هةساى كئد بة ئيَش و ئازارى حةيز ،بةالَم ثاش خؤر ئاوابوون خوويَن هوات ،ئوةو
ررنووةى دروساة.
 -٥ئةوةر ننيَكى دوو ويان ،دلَؤثىَ ،يان دوو دلَوؤ  ،يوان زيوا ئ خوويَنى ليَضووو ،ئوةو
خويَنة هيض حسابيَكى بؤ ناكئىَ ،وا ة :دةبىَ نويَذو ررنووى خؤى جيَبةجىَ بكات.
٦0

 -٦ئةوةر ننيَكى خاوةن حةيز ،يان زةيسان ،ثيَش بانطى بةيانى ثاكةوة بوووو ،كةنوى
خؤ شؤرينةكةى خساة ثواش بوان  ،دةبوىَ ئوةو ررنة بوةررنوو بون ،وةكوو ننيَكوى
لةشطئان ،ثاش بانطى بةيانى خؤى دةشؤرىَ و ،ررنووةكةشى دادةمةزرىَ.
 -7ننيَا كا ى بانطى بةيانى ،لة حةيزدا بوو ،كةنى دواى بان ثاكةوة بووو ،ررنووى
ئةو ررنةى لةسةر نيية.
 -8ئةوةر ننيَكى دوو ويان ،يان شيئدةر ،لةبةر خؤيان ،يان لةبةر منىالَةكة ،ررنوويان
شكانى ،بؤ دوايى ةنوا ةزا كئدنةوةيان دةكةويَاة سةر.
 -9ئةوةر نن و ميَوئد هوةردوو بوة ررنوو بووون ،كةنوى بوة زرر سوةرجيَيى لةووةلَ
ننةكةدا كئد ،ررنووى ننةكة دروسواةو كةفارة يشوى ناكةويَاوة سوةر ،بوةالَم دةبوىَ
ثياوةكة لة كةفارة ىا :بةنىةيةك ئازاد بكات ،جا ئةوةر نةبوو ،دةبىَ دوو مان بةدواى
يةكىا بة ررنوو بيََ،ت ،خؤ ئةوةر واناى ئةوةيشى نةبوو ،دةبىَ نوانى ( )٦0مسوكين
بىاو ،ةزاى ررنووةكةيشى بكا ةوة.
 -10ئةوةر ننةكةيش بة ئاسوانيى خوؤى دا بوة دةسواةوة ،ئوةويش وةك ثياوةكوةى
كةفارة ى دةكةويَاة سةر.
 -11ئةوةر كةسيَا سىَ ررن لة ررنةكانى رةمةزانوىا ،لةسوةر يوةك لةووةلَ ننةكةيوىا
سةرجيَيي كئد ،ثيَويساة سىَ كةفارةت بىات.
 -12ئةوةر ثياويَا بةبىَ يَكةلَى لةوةلَ ننةكةيىا( ،مةنيى) ليَوا ة دةر ،هيض كةفارة يَا
ناكووةويَت سووةرى ،بووةالَم دةبووىَ ئووةو ررنة ووا ئيَوووارة (ئيمسوواك) بكوواو ،دوايوويش
ررنووةكةَ بطئيَاةوة.
 -13ثياويَا لة مانطى رةمةزانىا ننةكةى مانكئدو ،كةو ة ياريى و دةسابازى لة وةلَى،
هيض ووناحيَكى ناوات ،بةالَم هةر كاميَكيان ئاوى ها ةوة ،ررنووةكةى (فاسى) دةبىَ و،
ثيَويساة بيطئيَاةوة ،خؤ ئةوةر ئةو ئاوة لينجة هات كة ثيَي دةلَيَن( :مذي) زيانيَوا بوة
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ررنووةكةى ناوات.
 -14بةكارهيَنانى داوو دةرمانى خؤ ئاراييشىان و خةنوة لوة موانطى رةمةزانوىا ،هويض
زيانيَا بة ررنو ناوةيةنيَت.
 -1٥ننيَا ةرزارى ررنووى مانطى رةموةزان بووو ،وة بوةهؤى نةخؤشوييةوة بوؤى
نةويئايةوةو مئد ،جا ئةوةر نةخؤشييةكة دةرفوة ى نوةدابوو بيطئيَاوةوة ،ديوارة لوة
حالَة ى ئاوادا هيض شايَا ناكةويَاة سوةرى ،خوؤ ئةووةر نواك بوويوةوةو دةياووانى
بيطئيَاةوة ،كةنى ا رةمةزانيَكى ئى بةسةرا ها ةوة نةيطئ ةوة ،دةبىَ لة با ى هوةر
ررنةى نانى مسكينيَا بىات.
 -1٦ننيَا ررنوو وةرزار بووو ،كةنوى بوةبىَ بوةهانووى شوةرعيى نةيطئ وةوة ،وا
رِةمةزانيَكى بة سةرا ها ةوة ،ئةوة ثيَويساة ةزاى بكا ةوةو لة با ى هةر ررنةيوش،
نانى كةسيَكى بىَ نةوا بىا ،بةالَم ئةوةر بيانووى هةبوو ،ةنوا ةزاى لة سةرة.
 -17ننان ا ميَئد مؤلَة يان نةدات ،نا وانن ررنووى سوننةت بطئن ،خؤ ئةوةر ميَئدى
نةبوو ،يان لة سةفةر بوو ،ئارةزووية ى دةيطئىَ ،يان نايطئىَ.
 -18ثةنجةكئدن بةعةورة ىا ،ثزيشا بيكات ،يان خؤى ،بؤ درزينةوةى نةخؤشى بيَت،
يانا ،زيانيَا بة ررنووةكة ناوات.
 -19نيَذ نى خؤراك بة مةبةساى بوون و نةبوونى خوىَ ،لة مانطى رِةمةزانوىا ،زيوان
بة ررنوو ناوةيةنيَت ،بة مةرجىَ بياوفيَاةوة.
 -20ئةوةر ننيَا لة رةمةزانىا ووشى (نةزي؟) بوو ،ثيَويساة بطةرِيَاوةوة بوؤ ثويَش
ووشبوونةكةى ،ا بزانىَ عادة ى نؤنبووة..؟ جا ئةووةر عوادة ى وا بوووبىَ هوةموو
سةرى مانطيَا ( )٦ررن لة حةيزا بووبىَ ،دةبىَ ئيَسااش ( )٦ررن دانيشىَ نويَوذ نوةكاو
ررنوو نةوئىَ ،ثاشان خؤى بشؤرىَ و نويَذ بكاو ررنوو بطوئىَ( .شويخ ئيوبن عثيمهني)
دةلَىَ :دة وانىَ نويَذةكانى كؤ بكا ةوة (نيوةرِرو عةسئ ،شيوان و خوةو نان) بوة(جمع
٦2

الاقىيم) يان بة (جمع الاأخيئ) ،جا كوا يَكيش ويسواى فوةرجى بشوؤرىَ ،بوة ثارنوةية
(لؤكة) شة ةكى بىات ،ثاشان دةسانويَذ بطئىَ و نويَذ بكات.
 -21ئةوةر كةسيَا (نةزر)ى كئد كة يةك سالَ بة ررنوو بيَت ،ثاشان نةياوانى ،دةبىَ
كةفارة ى سويَنىيَا بىات :وا ة :نانى ( )10مسكين بىات ،هةر يةكةيان نيو مةن خورما،
يان هةر شايَا كة زررينةى خةلَكى شار دةيخوات ،جا ئةوةر دةسةالَ ى نةبوو ،دةبوىَ
( )3ررن بة ررنوو بيَت.
 -22بةكارهيَنانى دةرزى خؤراكيي (اخبهرة املغذيه ) ،بوةبىَ هؤكوارو ثيَويسوت ،ررنوو
دةشكيَنىَ ،بةالَم هةموو جؤرة دةرزييةكانى ئ ( :ةخىيئ -سئِكئدن ،ثةنسولين ،دةرزى
دةمار ،ال رِان ،ؤلَ ..هاى .زيان بة ررنوو ناوةيةنن.
 -23بةكار هيَنانى (ك )و هةموو ماددةيةكى ئواراييش و ،خةنوةو ميكيواو ،زيوان بوة
ررنوو ناوةيةنن.
 -24بةكار هيَنانى خةميئى ددان لة كا ى بةررنوو بوونىا زيانى نيية ،بةالَم دةبىَ ووو ى
نةدات.
 -2٥ددان ثاكئدنةوةو ثئِ كئدنةوةيى و هةلَكيَشانى ،زيانى بؤ ررنوو نيية ،بةموةرجىَ
دةرمان و خويَنةكة ووت نةدات.
 -2٦بةكار هيَنانى ( ة ئة)ى ناوو ووىَ ،ررنوو ناشكيَنىَ ،بوةالَم ئةووةر هةسواى بوة
امةكةى كئد لة ورِوىا ،ناك واية ةزاى بكا ةوة ،ئةوةرنى واج نيية.
( -27شيَخ بن باز) دةلَىَ :بةكار هيَنانى ة ئةى لووت لةكا ى بة ررنوو بوونىا ،زيوان
بة ررنوو دةوةيةنيَت ،وا ة :ئةوةر امةكةى نووة ورِوةوة دةبىَ ةزاى بكا ةوة.
 -28بةكارهيَنانى بؤنى خؤش لة رِةمةزانىا ،زيان بة ررنوو ناوةيةنيَت.
 -29بةربوونى خويَنى (لووت) و ( ا ييكئدنةوةى خوويَن) لوة كوا ى ثيَويسواىا هويض
زيانيَكى نيية.
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 -30بةكارهيَنانى (ئيمساكية)ى مانطى رةموةزان ،بوؤ نموونوة )10( :خولوةك بوةر لوة
بانطىان كةس شت نةخوات( ،شيَخ بن باز) دةلَىَ :لوة شوةريعة ىا بناغوةو بنةمايوةكى
نيية ،نونكة ئيمساك لةوةلَ بانطىا دةبىَ.
 -31ننيَا لة وومانىا بوو (ثاكةوة بووة يا نوا) ،ئينجوا هوةر بوةو وومانوةوة ررنووى
وئت ،ئةو ررنووة دا نامةزريَت و دةبىَ وةزاى بكا وةوة ،نوونكة خووا ثةرسوايى بوة
دوودلَى و وومانةوة ناكئىَ.
 -32بةكارهيَنانى ( بامي ) لة مانطى رةمةزانوىا لةبوةر نةخؤشوى ،ض بوؤ ثواش ،ض بوؤ
ثيَش ،زيان بة ررنوو ناوةيةنيَت ،نونكة ةنوا (جيماع) و خواردن و خواردنةوة زيوان
بةخشن.
 -33بةكارهيَنانى (مةرهةم) بؤ ليَو ،هيض زيانيَا بة ررنوو ناوةيةنيَت.
 -34بةكارهيَنانى (سيواك) لة رِةمةزانىا دروساة ،بة مةرجيَا امةكةى لةووةلَ وفوىا
ووت نةدرىَ.
 -3٥ئةوةر لة كا ى ئاو رادان لة دةم ،ئاو نووة خوارةوة ،زيانيَا بة ررنوو ناوات.
 -3٦ليا وو ىان زيانى نيية ،بةالَم (بةلَغةم)  -كة لة سنطةوة هةلَىةكنئىَ – ثيَويساة
ووت نةدرىَ و فئِىَ بىريَت.
 -37خواردن و خواردنةوة لةكا ى بانطى بةيانيىا ،ثيَويساة ررنووةوان هةر كة بانطى
بيست ،دةست لة هةموو شايَا هوةلَطئيَت ،ئةووةر بزانيَوت ئوةو بانطوة بوةر لوةبانطى
بةيانى ناوو ئىَ.
 -38ةزا كئدنةوةى ررنوو لة ررنيَكى وةك (عةرةفة) يوان (عاشوورا) دا ،بوة نييوة ى
ةزاو ررنووى ئةو ررنةش ،ثيَويساة لةسوةر ئوةو كةسوة وةرزارة ،وةنوا نييوة ى
ةرزةكووةى ليَبويَنيَووت ،إن شههاءاهلل خوووداى ميوئةبووان ثاداشوواى هووةر دووكيووانى بووؤ
دةنووسيَت.
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 -39بةكار هيَنوانى (ثوةمث)ى هةناسوة ونوىى (رةبووو) ،ررنوو هةلَناوةشويَنيَاةوة،
نونكة ناوا ة وةدة ،بةلَكو بؤ بوؤرى هةناسوة دةنويَت ،خوؤ ئوةوةيش بوة خوواردن و
خوادرنةوة دانانئيَت.



٦٥

بةشي بيست و دووةم:
َم/
وةال
-1

ثرس و راويَذ لةسةر ذنان و رؤذووى سوننةت.؟

مةرو نيية ررنووى شةشةالَن يةك لة دواى يوةك بطيوئدرىَ ،وة هوةر كوا يَكيش

لةدةست دةرنوو ،لة مانطةكانى ئدا ةزا ناكئيَاةوة.
 -2نةزيفى ننى دووويان و ،ئةو ئاوة بة (فةرو)دا ديَاة دةر ،ررنوو ناشكيَنن.

-3

كةسيَا لةبةر ثيوئى ،يوان لةبوةر نةخؤشويةك كوة نواوةروانى نواكبوونةوةى

ليَنةدةكئا ،ررنووى بؤ نةويئا ،ثيَويساة لة بؤ هةر ررنةى نانى (مسكين)يَا بىات.
 -4لة خةودا (ئيبايالم)ى بوو ،يوان بوة نوةزانين و لوة بيئنووون شوايَكى خوواردو
خواردةوة ،زيان بة ررنوةكةى ناوات.

-٥

ئةم شاانة يارمة ى ننوان دةدةن بوؤ ثاوئ خواثةرسوايى و عيبوادةت لوة موانطى

رِةمةزانىا:

-

ئس لة خوداى وةورةو باالَ دةست ..بيئ بكا ةوة كة خوودا ئاووادارى هوةموو كوارو

كئدةوةيةكى مئرظة.

-

يادى خودا زرر بكاو ،ورئوان زرر بخوويَنىَ و ،نويَوذةكان لوةكا ى خؤيانوىا بكواو،

سوننة ةكانيش لةوةلَيانىا ئةنجام بىات.

-

ا زرر ثيَويست نةبىَ لة مالَ دةرنةنىَ ،كا يَكيش دةرنووو  -لةووةلَ رِةنواوكئدنى

ج و بةروى باالَ ثؤش و خؤ دةرنةخسان و خيَئا بطةريَاةوة.

-

لة رازو نيازى دوور لة خودايى خؤ دوور بطئيَت.

 -زمانى بثاريَزىَ لة (غةيبةت) و جنيَوو دررو دةلةسةو سة بئدن و سة هيَنان.


٦٦

بةشي بيست و سيَيةم:
ثئس و راويَذ لةسةر ننان و زةكات.؟
َم/
وةال
( -1شيَخ ئيبن فوزان) دةلَىَ :ناك واية ننان لة خش َ و زةنبةردا زةكات بىةن ،نونكة
لةناو زاناكانىا سةو بؤنوونى جياواز هةية لةوةدا ،وة دةبىَ بزانن كة هةر شايَا بوة
نيية ى بازروانى و كةسابة ةوة بيَت ،دةبىَ زةكا ى بىرىَ ،هوةر شوايَكيش بوؤ بوةكار
هيَنان بيَت ،زةكا ى يَىا نيية.

-2

خش َ و زةنبةر بة نئخى ئةو كا ة دةخةملَىَ كوة سوالَى بوة سوةرا ديَاوةوة ،نوةك

ررنى كئِينةكةى.
 -3ئةوةر ننيَا زةكا ى خشلَةكةى داية ميَئدةكةى ،ةيىى نييةو دروساة.
 -4زةكا ىان بة خوشكةزاو بئازا ..اد ..بة مةبةسواى موارةيى و نةفة وةى نن هيَنوان
رِةواية.
 -٥زةكا ىان بة باوك و دايا دروست نيية ،نوونكة  -ئةووةر مو واو بووون  -هة وة
نةفة ةيان بكيَشئىَ.
 -٦كةسىَ باوانىَ منىالَى بذيَنىَ ،نابىَ زةكا يان بىا ىَ.
 -7زةكات بة خوشكى شوو كئدو دةدرىَ ،ئةوةر ميَئدةكةى هةنار بيَت.

-8

ننان بةبىَ ئاوادارى ميَئد ،دة وانن لة مالَى خؤيانىا ،خيَئو ووةدة ة بكوةن ،ض بوؤ

خؤيان ،ض بؤخزم و كةس و كاريان ،نونكة ننان لة مالَى خؤيانىا بؤ ئالَ و ويَ ئازادن.
 -9ننان بؤيان هةية لة مالَى ميَئديانىا خيَئو وةدة ة بكةن ،ئةوةر بزانن ميَئدةكةيان
رازيية.
٦7

-10

كؤ كئدنةوةى موونة ،ثاشان سالَى بةسةرا بيَاةوة ..شيَوةى زةكوات دةركوئدن

ليَى بةم شيَوةية :هةر ئةنىازةيةكى سالَى بة سةرا ها ةوة زةكوا ى بوىات ،بوؤ ئوةوى
ئيشى ناوةروانى ها نى سالَةكةى بيَت ،خؤ ئةووةر لوة سوةرة اى ئوةو بةشوةيةوة
سالَى بة سةرا ها ؤ ةوة ،زةكا ى هةموو بىات دروساة.



٦8

بةشي بيست و ضوارةم:
ثرس و راويَذ لةسةر ذنان وحةج کردن.؟
َم/
وةال
 -1بؤ حةجى فةرز ،ننان مؤلَة ى ميَئديان ناوىَ ،وا ة :هةركات حةجيان لةسوةر فوةرز
بوو ،دة وانن بىَ ئيزن و مؤلَة ى ميَئد ،بضنة حةو ،نونكة ميَئد بؤى نييوة لوة حوةجى
فةرزدا ،رىَ لة ننى بطئيَت.
 -2ئةوةر ننيَا حةجى لةسةر فةرز بوو ،كةنى مةحئةمى نةبوو لة وةلَى بضيَت ،بوؤى
نيية بىَ مةحئةم بضويَت ،بؤيوة ئةووةر لوةو مواوةدا موئد ،ثيَويسوت ناكوات ،لوة مالَوة
جيَماوةكةى حةجى بؤ بكةن.
 -3ئةوةر ننيَا بةبىَ مةحئةم نوو بؤ حةو و ،حةجى كوئد ،حةجةكوةى دادةموةزرىَ و
دروساة ،ئةوةرنى – لةبةر بىَ مةحئةميةكةى -ووناحباريش دةبىَ.
 -4ئةوةر ننيَا ميَئدةكةى لةسةر حسابى خؤى نارد بؤ حوةو ،حةجةكوةى دروسواةو
دادةمةزرىَ.
 -٥ئةوةر ننيَا ويساى حةو ،يان عومئة بكات ،بؤى نيية لوة (ميقوات) بوةبىَ ئيبوئام
يَثةرِىَ ،ئةوةرنى لة حةيزيشىا بيَت ،نونكة ئيبئام بوة حةيزيشوةوة دادةموةزرىَ و،
دة وانىَ جطة لة نةرخةى كابة ،ةواوى ثايةكانى حةو و عومئة ئةنجام بىات.
 -٦بؤ ها وونؤى نيَوان (وةفا)و (مةروة) دةسانويَذ ثيَويست نيية ،نوونكة بةشويَا
نيية لة مزوةو ى (حةرام).
 -7هةروةلة (رةم ) لة نةرخةى دةورى كابةدا بؤ ننان سوننةت نيية ،بةلَكو ةنوا بؤ
ثياوان سوننة ة.
٦9

 -8نابىَ ننان لة نيَوان دوو نيشانة سةوزةكةدا – كة دانئاوة بؤ خةلَكانى كةم ئةنىام و
نا ةواو ،بة بيانووى يَكةلَ نةبوون بة ثياوان( -وةفا) و (مةروة) بكةن.
 -9مانكئدن و دةساىان بة (حجر األا د)وةوة بؤ ننان سوننةت نيية ،مةووةر كا يَوا نوؤلَ
بيَت.
 -10ننان دة ووانن  -لةبوةر ئاسوانكارى بؤيوان  -لةووةلَ ئواوابوونى مانطوىا ،لةووةلَ
خةلَكانى كةم وانادا( ،موزدةليفة) جيَبويَلَن و بضنة (مينا) و (مجهرة العقبه ) بوةردة بواران
بكةن.
 -11ج و بةروى ايبةت بة ننانةوة ،دياريى نةكئاوة بؤ ئيبئاميان ،وا ة :بؤيان هةية
هةموو جؤرة ج و بةرويَا بة كار بويَنن ،بة مةرجىَ جةساةيان داثؤشوىَ و (زينوةت)
نةبىَ و نةشوبوىَ بة هى ثياوانةوة.
 -12ننان لة بةروى ئيبئامىا ،نوابىَ (نيقوا ) بكوةن و ،دةسوت داثؤشون ،بوةالَم كوا ى
ئامادةبوونى ثياوان ،دة وانن دةموناو داثؤشن.
 -13هةر كةسيَا واناى بةردة بارانى (جمئات)ى نةبوو ،دة ووانىَ بئيكوار بوؤ خوؤى
دابنىَ ،بة ايبة ى ئةوةر نن بوو و ئسى يانوون و ئيَش و ئازارى هةبوو.
 -14كةسيَا ئيبئامى ثؤشى ،بؤى نييوة لوة ننةكوةى لوةزةت وةرووئىَ بوة جيمواع و
ثيَشةكييةكانى جيماع.
 -1٥كة ثياو ئةم سىَ شواةى ئةنجاموىا :بوةردةبارانى (مجهرة العقبه ) ،سةر اشوين ،يوان
كور كئدنةوةى مووى سةر( ،ط اف اخفاض ) ،ها وونؤى نيَوان (وةفا)و (مةروة) دواى
(ط اف اخفاض ) ،دة وانىَ لةوةلَ ننةكةيىا رابويَئىَ.
 -1٦ئةوةر لة كا ى مةسبى سةردا ،يان لة كا ى خؤ شؤرينىا ،نةنى الَة موويةكى لويَ
هةلَوةرى ،هيض زيانيَا بة ئيبئامةكةى ناوات ،مةوةر بةدةست ئةنقةست بووبىَ.
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 -17ننانى خاوةن حةيز ،يان زةيسان( ،ط اف ال داع)يان لة كؤلَ دةكةوىَ ،بوةالَم (طه اف
اخفاض ) دةميَنىَ و ثيَويساة دواى ثاك بوونةوةيان ئةنجامى بىةن.
 -18هةر شايَا لة حةرام كئاوةكان – لة كوا ى ئيبئاموىا -كوئا بوة نوةزانيى ،يوان لوة
بيئنوون ،يان بة زرر ،هيض شايَا ناكةويَاة سةرى.
 -19ننان دة وانن ج و بةروى ئيبئام بطؤرِن ،لةبةر ثيَويساى بيَت ،يان نا.
 -20ننان دة وانن لة كا ى ئيبئامىا وويَئةوى لة ثىَ بكةن ،نونكة ثيَغةمبوةر  ريَوى
ليَنةوةر وون بؤ لةثىَ كئدنيان.
( -21شيَخ ئيبن عثيمني) دةلَىَ :ننيَا لة كا ى (طه اف اخفاضه )دا كةو وة حوةيزةوة ..جوا
ئةوةر دواى ثاك بوونةوة دةياوانى بة ئاسانى بطةرََِ َ،ةوة بوؤ ئةنجاموىانى ،دةبوىَ
بطةرِيَاةوة بؤى ،خؤ ئةووةر بوؤى نوةدةكئا بطةرِيَاوةوة بوؤى ،ئوةوة بةباشوى خوؤى
ببةساىَ و بضيَت (ط اف)و سةعيةكةى بكات.
 -22نةخؤش و ثةك كةو ة (وا ة :ئةوانةى نا وانن (ط اف ال داع) بكوةن) بةسوةر شوان
دةيانطيَئِن و ةوافةكةيان ثيَىةكةن.
 -23ئةوةر ننيَا لة كا ى (طه اف)دا وا هةساى كئد ،خويَنى حةيزى ليَ هات ،لة حالَة ى
ئاوادا ،ا نةوا ة ية ين ،دريَذة بةكارى خؤى دةداو ةيناكات ،خؤ ئةوةر وةيشاة ية ين،
دةبىَ دةست بكيَشيَاةوة ا ثاك دةبيَاةوة ،ئةوسا لة سةرة اوة دةست ثيَىةكا ةوة.
 -24ننى ميَئد مئدوو ،ا عيىدةى ةواو نةبىَ ،بؤى نيية لة موالَ دةرنوىَ و بضويَت بوؤ
حةو.
 -2٥ننيش دة وانىَ لة با ى ثياو ،بضيَت (حةو) و (عومئة) بكات.
 -2٦ننان دة وانن لة كا ى بةجيَويَنانى (مناسا)ى حةو و عومئةيانىا( ،حوة ) بوةكار
بيَنن بؤ راوئ نى حةيز.
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-27ننان دة وانن لة كا ى ئيبئاميشوىا ،زيَوئِ بوةكار بيَونن ،بوة موةرجىَ الى ثيواوانى
نامةحئةم دةرى نةخةن ،ا ووشى فيانة نةبن.
 -28وا باشة لة كا ى ةلَةبالَغيىا ،ننان ةوال دووبارةو سىَ بارة نةكةنةوة.
 -29بؤ ننان وا ناكة حةو دووبارة نةكةنةوة ،ا ووشى ئةو حالَة وة نوا ئاسوايييانة
نةبن ،كة لةو كا ةدا بة نانارى ووشيان دةبن.
 -30ثياو ئةوةرنى دةولَةمةنىيش بوو ،هةر لةسةرى نييوة ،ثوارةى حوةو بةننةكوةى
ببةخشىَ و بينيَئىَ بؤ حةو ،خؤ ئةوةر بؤ خؤى باوانىَ هاوكارى بكواو ،كارةكوانى بوؤ
ئاسان بكات ،كاريَكى باش و ثةسةنىةو هة يشة وةكو وةفايةك ،حةجى بؤ ريَا بخواو
بةرِيَى بكات.
 -31بؤ ننان دروست نيية لة كا ى بةجيَويَنانى (ط اف) و (مناسا)وةكانى ئدا ،لةووةلَ
ثياوانىا ،ثالَة ثةساؤو شان لة شانيان بطيئيَنن ،بةلَكو هة ة هةولَ بىةن ،بزانن ض كا ىَ
نؤلَ دةبىَ ،ئةو كا ة هةلَبذيَئن ،يان لة دوورةوة (ط اف) و (وةفا)و (مةروة) بكةن.
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بةشي بيست و ثيَنجةم:
َم/
وةال

ثرس و راويَذ لة سةر ذنان و قورئان خويَندن.؟

 -1سةر رِوو كئدن لة كا ى خويَنىنى ورئانىا بؤ ننان ،ةيىى نييوة ،بوةالَم هة وة لوة
كا ى سوندةى ( يالوةت)دا ،سةر داثؤشن.
 -2ورئان خويَنىنى دةساة جةمعى و بة يوةك دةنو  ،ئةووةر لةبوةر فيَئبووون بيَوت
ةيناكات ،ئةوينة ثةسةنى نيية.
 -3ئاهةن ويَئِان و زةماوةنى ،بةبؤنةى ةواوكئدنى ورئانى ثيئرزةوة ،لةسةردةمى
ثيَغةمبةرو هاوةالَنىا نةكئاوة ،ئةوينة ثيَمان دةوةيشت ،كةوابوو بيىعةيةكى اشئاوو
داهيَنئاوة.
 -4لة هةر جيَطايةكىا ثياوى ناموةحئةمى يوا بيَوت ،بوؤ ننوان رِةوا نييوة بةدةنطوةوة
ورئان بخويَنن ،نونكة لةوانةية ووشى فيانة ببن.
 -٥وويَطئ ن بؤ ورئان (بة ؤمار كئاوى) لة كا ى سةر الَى بةئيش و كارةوة ،ةيوىى
نيية ،نونكة وويَطئ ن بة ثيَى واناو دةرفة ة ،مةبةسوت بوة ئايوة ى( :وإذا قهر القهرآ
فااتمع ا له وأنصت ا لعلكم ترمح ) هةر ئةمةية.
 -٦ورئان خويَنىن لة كا ى ئيش و كاردا ةينا كات ،ئةوةر لةو كا ةدا بىَ ئويش بيَوت،
هةروةها زيكئو ةسبيبات و ةهليلةش ،خؤ ئةوةر بةو هؤيةوة ئيش و كارةكةى دوا
دةكةوت ،يان لة دةست دةر دةنوو ،نةيخويَنىَ باشائة.
 -7بؤ خؤى دةور بكا وةوة باشوائة ،يوان لةبوةر شوئيايَكىا دةور بكا وةوة ،بوة هوةر
كاميَكيان ة واى زيا ئ دةبوو ،لةوةلَ ئةوةيانىا بيخويَنىَ.
 -8نووسينى ورئان لةسةر شك َ و بيضمى ئوانةلَ و ثةلوةوةرو نوةخش و نيطوار بوؤ
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هةلَواسين يان نا ،دروست نيية ،نونكة دةبىَ ورئان لةو جوؤرة شواانة بثواريَزرىَ و
سووكاية ى ثيَ نةكئىَ.
 -9نووسينى ئايةت و فةرموودةو (أاامء احلسنى) لةسةر ةخاةو ثارنة ئاسون و شواي
وا ،يان بة دارو ديووارةوة بوؤ جووانى ،يوان بوؤ وة بيئهيَنانوةوةى ورئوان ،يوان بوة
مةبةساى بئةوو رةواجىان بة دوكوان و بازروانييةكوةيى و فئرشوانى كوةل و ثوةل و
كوو الَةكةى ،يان بؤ نةواشةو فئيوودانى موةردم ،وا خوةلَا ثاوئ رِوو بكةنوة كؤوواو
دوكانةكةى ،بيَطومان ئةو كارانة نارِةواو نا ثةسوةنىن ،نوونكة ورئوان فوةرموودةى
خوايةو بؤ كؤمةلَىَ مةبةست و ئامانجى هةرة بةرزو ةشةن ناردووية ى ..نيَئدراوة
بؤ ئةوة ببيَاة ريَنمايى و هيىايةت بؤ مئرل ،ها ووة بؤ ئوةوة بكئيَاوة ئامونووارى و
عيبئةت ،ها ووة بة ئوةحكام وةليَكوةوة بوؤ ئينسوان ،وا كوارى ثوىَ بكوةن ،بويَ شوا
بةكارهيَنانى بؤ غةيئى ئةمانة ،بةكار هيَنانية ى بؤ غةيئى ئامانجة بةرزةكانى خؤَ،
دةرةنجام لة رِةو ى سةرةكى خؤى دوور دةكةويَاةوةو ووشى هةزاران نشويَويي و
هةلَىيَئ دةبين وةك ئةمئِر.
 -10نووسينى ئاية يَا لة شوايَكىا ،بوة مةبةسواى ئوةوة ئواوى يَبكوئىَ و نوةخؤش
ئاوةكةى بخوا ةوة ،كارى وا لوة ثيَغةمبوةرةوة  وةرويوئاوة كوة ورئوانى بةسوةر
نةخؤشىا خويَنىووةو فووى لة جةساةى كئدووة ،سةرةراى ئةمةش ئةوةر ورئان بة
ئاويَكىا بخويَنئىَ و نةخؤشةكة بيخوا ةوة ةيناكات.
 -11نووسينى نةنى ئاية يَا لة كاغةزيَكىا ،ثاشان سوئِينةوةى بوة ئواوو نةخؤشويَا
بيخوا ةوة بؤ شفا ..هةنىىَ لة زاناكان وةكو( :ئيمام ئةحمةدو ئيبن ةيمييةو إبن القيم)
مؤلَة يان داوة بكئىَ ،.بةالَم لةوةلَ ئةوةيشىا لةوة نانيَت كة ثيَغةمبةر  نة بؤ خؤى،
نة بؤ خةلَا كئدبيَاي ،جا لةبةر ئةوة باش واية هةر نوةكئىَ ،بوةلَكو ئوةوة بةسوة كوة
بخويَنئىَ بةسةر نةخؤشةكةدا ،وة يان بةسةر ئاويَكىا بيخوا ةوة.
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 -12كةسيَا دةورى ورئان بكا ةوة ،بةالَم ( ةجويى) نةزانىَ و بةهةلَة بيخويَنيَاوةوة..
زاناكان دةلَيَن :هةركةسيَا ورئان دةخويَنىَ ،ثيَويساة ناك بيخويَنيَاةوةو ( ةجويوى)
بزان وىَ ،ئةوةرنووى زرريووش مانووىوو بب وىَ يَيووىا ،نووونكة خويَنووىنى ورئووان و دةور
كئدنةوةى بة ةجويىةوة ،الى خودا خيَئى زيا ئة..
ئةوةية كة ثيَغةمبةر  دةفةرموىَ ...(( :والذي يقرأ القرآ و َي َت َتع َت فيه ،وهه عليهه شهاق ،لهه
أجرا )) .
()1

( -13شيَخ بن بواز) دةلَوىَ :سووندةى يالوة وى ورئوان ،نةدةسوانويَذى دةوىَ ،نوة
رِووكئدنة رِوووة ،هةروةك بةرز بوونةوةى سوندة ،نة (اللة أكبئ)ى دةوىَ ،نة سالَو.
 -14كةسيَا وويَى لة خويَنىنى سوندةى يالوة ةوة بوو ،ئةووةر ورئوان خويَنةكوة
سوندةى بئد ،ئةوا بؤ ئةميش سوننة ة سوندة ببات ،ئةوينة سوننةت نيية.
( -1٥شيَخ بن باز) دةلَىَ :لة سوندةى نويَذةكانىا ض ةسبيح و دوعاية دةخوويَنىَ ،لوة
سوندةى يالوة يشىا هةر ئةوانة بخويَنىَ.
 -1٦ئةوةر بانطبيَذ بانطيىا ،كةسيَكيش لوةو كا وةدا خوةريكى ورئوان خويَنوىن بووو،
سوننة ة وةالَمى بانطةكة بىا ةوةو لةو كا ةدا ورئان نةخويَنىَ ،ثاشان ئةوةر ويساى
بضيَاةوة سةر ورئان خويَنىنةكةى.
 -17وواسانةوةى ورئان لة شويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكى ئ ،لة كا ى ثاك و خاويَنكئدنى
مالَىا – بىَ دةسانويَذ  -ةيىى نيية.
( -18شيَخ والح الفوزان) دةلَىَ :خويَنىنى (فا بة) بوؤ موئدوو بيىعةيوة ،نوونكة لوة
ثيَغةمبةرةوة  نةها ووة فا بةى بؤ مئدوان خويَنى بىَ ،بؤية هة ة لوة بوا ى ئوةوة،
داواى ليَبوردن و بةزةيى خوداى بؤ بكات ،وة يان خيَئو وةدة ةى بؤ بكات.

( )1وبيح مسلم  -كاا والة المسافئين و صئها  -با فضل الماهئ في القئآن  -حديث 1370 :
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 -19ئايا دةور كئدنةوةى ورئان بة دةنطى بةرز ثةسةنىة ،يان بوة هيَوواش.؟ ئةووةر
ورئان خويَنةكة بة دةنطى بةرز ناالكائ دةبوو و (خشوع)ى بؤ ثةيىا دةبوو ،ثائ لةوة
بةهيَواش بيخويَنى ،دة وانىَ دةن بةرز بكا ةوة ،بة مةرجىَ نةبيَاة هؤكوارى ئوازارو
عةزية ى خةلَكى دةورو بةر ،ئةوينة بة هيَواش باشائو ثةسةنىة.
 -20ئةوةر كةسيَا بيةوىَ لةوةلَ (راديوؤ) و ( ةسوجي ) دةور بكا وةوة ،هويض ةيوىى
نيية ،بةمةرجىَ بة هؤى ئةوانةوة لة ماناو مةبةساةكةى سةر الَ نةدةبوو.
 -21ئةوووةر ورئانيَووا هةلَووةى يَووىابوو ،يووان رزيبوووو ..دة وووانن بيسوووو يَنن ،يووان
لةجيَطايةكى دوور لة ها وونؤ ،بكئىَ بة نيَئ خؤلَةوة.
 -22ئةوةر ننان بة وةنوا بووون – لوة مالَوةوة ،يوان لوة دةرةوة -يوان وةنوا ثيواوى
مةحئةمى ليَبوو ،دة وانن بةدةنطى بةرز دةور بكةنةوة.
( -23شيَخ بن باز) دةلَىَ :نة لوة ورئانوىا ،نوة لوة سووننة ىا ،وة نوة لوة هاوةالَنوةوة
نةها ووة كة ورئان بخويَنئىَ و هةدية بكئىَ بة باوك و دايا ،يان بوة كةسويَكى وئ،
لةوةلَ ئةوةشىا هةنىىَ لة زاناكان دةلَيَن :دةكئيَاة هةديةو دياريى بؤيان ،بةالَم سةى
دةساةى يةكةم لة راساةوة نزيكة ،نونكة ئةوةر كئابا( ،سةلةل)ى ئوةم ئوممة وةيش
دةيكئد.
 -24دانانى ورئان لة ناو سةيارةدا ،يان لة هةر جيَطايوةكى وئدا ،بوة مةبةسواى خوؤ
ثاراسان لة جنيى و شةيا ين ،شاي وا نةبووةو نابىَ ،خؤ ئةوةر بؤ دةوركئدنةوة بيَت
ةيناكات.
 -2٥هووةلَطئ نى ئووةو كاسويَت و شووئياانة ورئانيووان لةسووةر ؤمووارة ،ةيووىى نييووة،
ةنانة ى بئدنيشيان بؤسةر ئاو ةيناكات ،نونكة ئايةت و فةرموودةكانيان يَوىا نوة
نووسئاوةو دةر ناكةوىَ.
 -2٦نووسينةوةى هةنىىَ ئايةت ،بوة مةبةسواى هوةلَطئ نيان لوة كوا ى نارةحوة ى و
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ويئووئفاىا ،نارِةوايةو دروست نيية ،نونكة ورئان بؤ ئوةو مةبةسواانة نوةها ووة،
بةالَم خويَنىنى بةسةر نةخؤشىا ريَى ثيَىراوة.
 -27ئايا دةوركئدنةوة لةناو ورئانىا ،خيَوئى باشوة ،يوان لةبوةر.؟ بيَطوموان لوة نواو
ورئانىا مئرل ثائ لة هةلَةو ثةلَة دةثاريَزرىَ ،ا ئةوة لةبةر بيخويَنىَ ،بوةالَم لةووةلَ
ئةوةشىا ئةوةر لةبةر (خشوع)ى زيا ئ بوو ا لة ناويا ،با لةبةر دةور بكا ةوة.
 -28دووبارةو سىَ بارة كئدنةوةى ئاية ى سزا ،يان ئاية ى رةحمةت لة ورئانوىا ،لوة
كا ى خويَنىنا ..ئةوةر بةوة خشووع زياد دةبوو ةيىى نيية.
 -29ئةوةر كةسيَا لةكا ى دوعاكئدنىا وئيانى بوؤ دةهوات ،كةنوى لوة كوا ى ورئوان
خويَنىنىا بؤى نة دةهات ،ئةوة ةيناكات ،ئةوةرنى هة وة لوة كوا ى ورئوان خويَنوىا
بطئى ،بةالَم ديارة وئيان بة دةساى مئرل نيية.
 -30خة مى ورئان لة مانطى رةمةزانىا سوننة ة ،نةك واجو  ،وا وة :ئةووةر كةسويَا
خة مى بؤ نةكئا ،خة ايةكى نةكئدووة ،بةالَم لةو خيَئة وةورةية بىَ بةش بووة.
 -31رِووكئدنووة رِوووووة لووة كووا ى دةوركئدنووةوةى ورئانووىا (مساب )وووة ،نووونكة
عيبادة ة ،ديارة بؤ هةموو عيبادة يَا رِوو كئدنة رِووووة باشوةو خيَوئة ،خوؤ ئةووةر
رِووى نةكئدة رِوووة ،ةيناكات.
 -32ورئان بئدنة (وةرماو)وةوة ،ئةووةر لةبوةر نانواريى و ئسوى يانووونى نوةبيَت،
دروس نيية.
 -33سةبارةت بة لة بيئنوونةوةى ورئان -ثاش لةبةركئدنى -سةى رِاست ئةوةية
كة كةسى ثيَ ووناحبار نابىَ ،ئةوةرنى هة ة موسلَمان هةولَ بىات هةرويز ورئانى لة
بيئ نةنيَاةوة ،نونكة ئةو فةرموودةية هةرِةشة دةكات لةو كةسانة ورئانيان لة بيئ
بضيَاةوة (فةرموودةيةكى الوازة).
 -34ئةوةر ويَساطةيةكى (رِاديؤ يان يظى) خةريكى ورئان خويَنىن بيَوت ،كةسويَكيش
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لةبةر هةوالَطئ ن بيكونيَنيَاةوة ،وة يوان بيطويَزيَاوةوة بوؤ ويَسواطةيةكى وئ ،هويض
ةيىيَكى نيية ،نونكة هةموو شايَا كات و سا ى خؤى هةية.
 -3٥هةلَطئ نى كاسيَت ،يان ئةو شئياانة ،ورئانيان لةسةر ؤمارة ،لة اليةن كةسيَكى
لةشطئانةوة ،ةيىى نيية.
 -3٦خويَنىنى ورئان لةاليةن ننانى حةيز دارةوة( ،لةبةر) ةيىى نيية ،دةشاوانىَ بوة
شايَكى ثاك هوةلَيبطئيَت ،بوةالَم لةشوطئان بوة هويض شويَوةيةك ،بوؤى نييوة ورئوان
بخويَنيَ ،َ،يان هةلَيبطئََ.
 -37ئةوةر ننان ثيَشبئِكيَى لةبةركئدنى ورئانيان سازداو ليذنةى ةحكيم لة ثيواوان
بوو ،هيض ةيىى نيية.
 -38لةكا ى خويَنىنى ورئانةكةدا دةنطى نةرم و ناسا نةكات.
 ج و بةروى شةرعيى باالَثؤشى لةبةردا بيَت. ووشى خةلَوةت نةبيَت لةوةلَ نامةحئةمىا. -39فيَئكئدنى ورئان بة كئىَ و مزة دروساة ،نوونكة ثيَغةمبوةر  دةفوةرموىَ(( :إ
أحق ما أخذتم عليه أجرا تا اهلل)) .
()1

 -40بووة هووةر ش ويَوةيةك ورئووان بخووويَنئىَ – بةثشوواىا بكووةوى ،بووة دانيشووان ،بووة
رِاوةساان ..ةيىى نيية.
 -41دواى خويَنىنى ورئان ،وو نى (صدق اهلل العظيم) بيىعةية ،نونكة نة ثيَغةمبوةر ،
نة خولةفاى راشيىين ،نة هاوةالَنى ئ ،كةسيَكيان دواى ورئان خوَََ،نىن نةيطو ووة،
لة فةرموودةيشىا ها ووة(( :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فه رد)) (.)2
 -42بةلَطةيةك نيية بؤ مانكئدنى ورئان.
( )1وبيح البخارَ  -كاا الطب  -با

الشرط في الئ ية بقطيع من الغنم  -حديث 5٤12 :

( )2وبيح مسلم  -كاا األقضية  -با نقض األحكام الباطلة  -حديث 3329 :
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 -43ا بطونجيَت دةبىَ ورئان لة شوويَنيَكى بوةرزدا دابنوئىَ ،ئةوينوة لوة زةويشوىا لوة
جيَطايةكى ثاكىا دةبىَ و درووساة.
( -44ابن عثيمني) دةلَىَ ( :ةر ي ) بؤ ورئان واج نيية ،بةلَكو لة ئادا و شيَوةى ورئان
خويَنىنة.
 -4٥بة ثةلة دةوركئدنةوةى ورئان – لةوةلَ ريعاية ى ثيت و (شةددة)كانيىا -زيوانيَكى
نيية.
 -4٦خويَنىنةوةى ئةم سوورة انة( :يس  -الىخان – الوا عة – الملا) هةموو ررنيَا يوان
هةموو شةويَا فةرموودةيةكى وةحيح دةربارةيوان نييوة ،بوةلَكو هة وة بوؤ موسولَمان
هةموو ورئان دةور بكا ةوة.
 -47بة ثيَى ريزبةنىى ئيَسااى ورئان ،دةوركئدنةوة ثةسةنىو رةوايوة ،خوؤ ئةووةر لوة
سوورة ى (الناس)وةوة ،بؤ فيَئكئدن دةساى ثيَكئا زيانى نيية.
 -48ناوويَئان بة ورئانىا بة بىَ (تلفظ)و ليَو جووالَنىن ،بة ورئان خويَنىن دانانئىَ.
 -49بةكئىَ وئ نى ورئان خويَن لة بؤنةكانىا دروست نيية ،هةركةسيَا ئةو كوارة بكوات
ووناحى دةواو هيض ثاداشيَكى نيية ،نونكة ورئان خويَنىن عيبادة وة ،كوارى عيبوادة ى
نابىَ بؤ بةدةساويَنانى دنيا بيَت.
 -٥0بة كئىَ وئ نى كةسيَا بؤ ورئان خويَنىن دروست نيية ،بةالَم ئةوةر بؤ فيَئبووون و
فيَئكئدن بيَت دروساة.
 -٥1ورئووان خويَنووىن لةسووةر وؤرِةكانووىا شووايَكى بيىعةيووةو ثيَغةمبووةرو هوواوةالَنى
نةيانكئدووة.
 -٥2دوعا كئدن بؤ مئدوو لةالى وؤرِةكةيىا بيَت ،يان لة دوورةوة ةيىى نيية.
 -٥3ورئان دانان لةالى سوةرى منىالَوىا ،بوؤ مةبةسواى ثاراسوانى لوة (جون)ى كواريَكى
ناثةسةنىة.
 -٥4دةكئىَ ننيَكى جادو ليَكئاو ببئىَ بؤالى زانايةك ورئانى بةسوةردا بخوويَنىَ؟ بوةلَىَ
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دةكئىَ ..بةالَم بةم مةرجانةى الى خوارةوة:
 ئةو زاناية ناوبانطى ثياوناكيى و دينىاريى و عة يىة ثاكى هةبيَت. لة كا ى خويَنىنى ورئانةكةدا بةسةريا ،دةبىَ بةشيَوةيةكى شةرعيى داثؤشئىَ. نابىَ دوو بة دوو بن ،ا خةلَوةت دروست نةبىَ. ا دةكئىَ نة ةماشاى ننةكة بكاو نة دةساى ليَبىات. -٥٥ننى حةيزدار دة وانىَ سوندةى ( يالوةت)ى ورئان ببوات ،نوونكة سوةى رِاسوت
ئةوةية كة سوندةى ( يالوةت) دةسانويَذو (طهاره) ى ناوىَ.
 -٥٦ورئان خويَنىن لةناو ورئانىا – لةكا ى نويَذةكانىا فةرز يان سووننةت -دروسواة
ئةوةر ثيَويست بىَ.
 -٥7ورئان خويَنىن بؤ ننانى حةيزدار ،هيض فةرموودةيةكى وةحيح نوةها ووة ريَيوان
ليَبطئىَ ،بةالَم ناك واية ا ثيَويست نةبىَ وةكو مامؤساا يان و ابى نةيخويَنىَ.
 -٥8ننى خاوةن حةيز دة وانىَ بة وردبوونةوة لة ورئوان بوىَ ئوةوة بوة زموان بيلَيَوت
ورئان بخويَنيَت( ،ئيمامى نةوةوى) دةلَيَ :هيض كيَشةيةكى يَىا نيية.
 -٥9كةسيَكى لةشطئان نا وانىَ نة لةبةر نة لةناو ورئانىا دةور بكا ةوة ،بةالَم دة ووانىَ
ةماشاى كايَبى ةفسيئو فةرموودة بكات بة مةرجىَ ئاية ةكان نةخويَنيَاةوة.
 -٦0ننى حةيزدار دة وانىَ (اساغفئاهلل)و دوعاو هةموو زيكئيَا بكوات ،هيووادارين خوودا
ليَى وةروئيَت.
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بةشي بيست و شةشةم:
ثرس و راويَذ لةسةر ذنان و زةماوةندو بؤنةکان.؟
َم/
وةال
 -1خؤ دةرخسانى زاواو بوك ثيَكةوة لوةناو ننانوىا دروسوت نييوة ،نوونكة كوارى وا
ماناى نةمانى شةرمةو ،السايى كئدنةوةى خةلَكانى ئةخال رِووخاوة.
 -2ج و بةر؟ خواسان يان بةكئىَ وئ ن هيض ةيىى نيية.
 -3ئاهةن ويَئان لة هؤلَ و هو يَلةكانىا وةلىَ جار ئةم خئاثانةى ليَىةكةويَاةوة:
 مالَ و سامانيَكى يا خةرو دةكئىَ بىَ ئةوة ثيَويست بيَت. نن و ثياو يَكةلَ دةبن. بئدنى زاواو بوك بؤ شويَنيَكى بةرزو نيشانىانيان لةناو ننطةليَكىا – كوة ئوةوانيشبةجوانائين شيَوة خؤيان رازانىووة ةوة – دروست نيية ..دةبوىَ زاوا لوة جيَطايوةكى
ايبة ى ثئِ لة حةياو شةرمىا لةوةلَ بووكىَ كؤ ببيَاةوة.
 -4ويَنةوئ ن بة هةر ئاميَئيَا يان بة ظيىيؤ بؤ ئةوة نيشانى خةلَكانى نامةحئةم و خئاثى
بىات دروست نيية ،ثيَويساة هةموو موسلَمانيَكى نيئو فامىار لةو جؤرة كئدارانة خوؤى
بثاريَزىَ.
 -٥هةر ئاهةنطيَا بزانئىَ كارى خئا و (منكئ)ى ياية ،نوابىَ موسولَمان يَوى بضويَت
مةوةر بةنوونى ئةو (منكئ)وةكة نةميَنىَ.
 -٦ننان دة وانن بةم مةرجانة هةلَثةرن:
 لةو جيَطايةدا ةنوا ننانى يابيَت. -ئةوةنى نةكئىَ بة هةراو سومئِ ،كة لة دوورةوة ثيَيان بزانئىَ.
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 بة شيَوةى شةرعيى ةواو خؤى داثؤشويَت ،وا وة :لوة كوا ى هةلَثةرينةكوةدا هويضجيَطايةكى – رىَ ثيَنةدراوى – دةرنةكةوىَ.
 -7وةالَمىانةوةى دةعوة ى زةماوةنى بؤ ننان بةم مةرجانة دروساة:
 ميَئد رازى بىَ و مؤلَة ى بىات. زةماوةنىةكة (منكئ)ى يَىا نةبىَ ،يان بة نوونى ئةو نوةميَنىَ ،ئةوينوة واجو نييوةوةالَمىانةوةى.
 ووىَ وئ ن بؤ وؤرانى ناشيئين و ثاشان ننان ثيَى هةلَثةرن ،كاريَكى حةرامة. -8خؤ وؤرين لوةو نوورانوةدا ئاموادة كوئاون بوؤ زةماوةنوى ،دةبوىَ زرر بوة حوةياو
بةشةرمةوة بيَت ،بة ايبة ى نة وةك كاميَئاى شاراوة دانئا بيَت و ويَنةيان بطئىَ.
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بةشي بيست و حةوتةم:
ثرس و راويَذ لة سةر ذنان وخشلَ و زةنبةر.؟
َم/
وةال
 -1هةموو جؤرة رِازانىنةوةو خؤ ئاراييش دانيَا  -خالَكو وان و بوئر وةنا كوئدن و
ددان شاشكئدن نةبىَ  -دروساة بؤ ننان ،بةالَم دةبىَ ئةم خاالَنة رةناو بكئيَت:
 نةشوبوىَ بة هى كافئان و خةلَكانى خئاثكارو فاسيىةوة. خؤ نةنويَنن بة ثياوانةوة. رىَ نةوئىَ لة وةيشانى ئاو بة جةساة ،لوة كوا ى دةسوانويَذو خوؤ شوؤرينىا ،ننوانىحةيزدارو زةيسان نةبىَ ،وا ة :بؤ ئةوان ةيوىى نييوة ،نوونكة نويَوذو خوؤ شوؤرينيان
لةسةر نيية.
 زيَىة رريى يا نةكئىَ ،نونكة دةبيَاة (إضاع املا ) ،ئةوةيش لة ئيسالمىا حةرامة. كا ى زررى ثىَ نةكونىَ ،وا ة :زرريَا لة كا ةكانى لة بةردةم ئاويَنةدا نةبا ة سةر. خؤى ووشى كيبئو خؤ هةلَكيَشان نةكات. بة ثلةى يةكةم لةبةر ميَئدةكةى خؤى ئاراييش بىاو خؤ بئِازيَنيَاةوة. لةوةلَ (فيائةت)دا دن نةوةساىَ ،وةكو دريَذ كئدنى نينؤك ،نونكة لة فةرموودةكانىافةرمان دةدات بة كئدن و ئ انىنى نينؤك.
 لةو خؤ ئاراييشىانةدا (عةورةت)ى دةرنةكةوىَ. لةو دةورو بةرةدا خؤى نةكا ة جيَى سةرنجى خةلَكانى نامةحئةم. -2خؤ بؤنخؤش نةكاو ثاشان بضيَت بؤ بازارِو ببيَاة مايةى سةرنجى ئةم و ئةو.
 -3خؤ بؤنخؤشكئدن و ثاشان رريشان بؤ مزوةوت ،ةدةغةو حةرامة.
 - 4دةبىَ ننان لة ماالَنيشىا نةهيَلَن عة ئو بؤنخؤشييان لىَ بثذيَنن ،نونكة دةوونجىَ
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لة كا ى وةرِانةوةدا ،ووشى ثياوان ببن و سةرنجيان رابكيَشن.
 -٥بةكارهيَنانى ئاميَئو داوو دةرمان بؤ خؤ جوانكئدن ،بةم مةرجانوة نوةبىَ دروسوت
نيية:
 جةساةى ثيَى ووشى زيان نةبيَت. خؤ نةنويَنىَ بة كافئو خةلَكانى فاسيىو خئاثةوة. زيَىة رريى يا نةكات. لة كا ى خؤ شؤرين و دةسانويَذدا ،رِىَ لة ةرِبوونى جةساةى نةوئىَ. ثةلَةو نةخؤشى لة دةم و ناووو رِوخسار دروست نةكات. هةر كئيَميَا زيان بةخش بيَت بة ثيَست ،بةكار هيَنانى حةرام دةبيَت. ميكياو كئدنى ثيَست ،زيان بة ثيَست دةوةيةنيَت ،لةبةر ئةوة نابىَ بةكار بويَنئيَت. -٦بةكار هيَنانى نينؤكى دةسواكئدو (ووناعيي)و دانوانى (عةدةسوة) لوة نواودا بوؤ
جوانيى و ،وؤرِينى رِةنطوى نواو دروسوت نييوة ،نوونكة دةسوابئِين و خةلَة انوىن و
نةواشةوةرى يَىاية :ثزيشكةكان لة دانانى ئوةو جوؤرة (عةدةسوة)انة زرريوان بواس
كئدووة.
 -7ةنا كئدنى ددان و بةين ىَ خسانيان بؤ جوانى كاريَكى حةرامة ،ثيَويساة ننوانى
موسولَمان خؤيانى لىَ دوور بطئن ،بةالَم ئةوةر لةبةر نةخؤشوى بووو ..هويض ةيوىى
نيية.
 -8بةكار هيَنانى (بئر)ى دةساكئد (وناعيى) ،يان هةلَكيَشوانى ،يوان بوئِين و كوورت
كئدنةوةى دروست نيية ،مةوةر ناشيئينى بكات يان بيَاة خوارةوة بؤ ناوناوانى.
 -9دامالَينى ئةو موانة لةسةر رِوخسارو ال و دةساى ننان دةرِويَن دروساة.
 -10خالَكو انىن كاريَكى حةرامةو دةبىَ ننانى ئيمانىار خؤيان دوور بطوئن ليَوى ،ئةووةر
هةر بة منىالَي بؤيان كو ئابوو ،ديارة ووناحةكةى لةسةر ئةو كةسةية رِيَطوةى ثيَوىاوةو
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بؤى كو يوة.
 -11ذ كورت كئدنةوة لةبةر ناناريى و ثيَويست رِةواو دروساة.
 -12بةكارهيَنانى (باروكة) ،وا ة :ذَ ننيَكى ئ بخوازىَ ،يان ذى دةسوكئد (ووناعة)
لةسووةر بكووات ،حوووووووةرامة ،نووونكة بووة هووةر شويَوةيةك بيَووت نةواشووة وووةريى و
( ةدليس)وة ،سةرةرِاى ئةوةش بةر ئةو فةرموودة دةكةوىَ كوة دةفوةرموىَ(( :لعهن اهلل
ال اصل واملست صل  ،)1( ))..بةالَم ئةوةر ننيَا سةر اس ،يان كةنوةلَ بيَوت ،بوةكارهيَنانى
(باروكة) بؤى حةالَلَة ،نونكة بؤ داثؤشينى نةن و لةنطيَكة.
 -13كؤ كئدنةوةى ذو وئ نةوةى بة يةك (ثةلكة)و بةردانةوةى بةناو شوانىا ةيوىى
نيية ،بةمةرجىَ بؤ ثياوى نامةحئةم دةرَ نةخات.
 -14ذ لوول كوئدن ،موادام نةشووبوىَ بوة هوى كافئانوةوةو لوة بوةردةم نامةحئةموىا
دةرنةخئىَ دروساة ،ئةوةرنى بؤ ماوةيةكى زرريش بىَ.
 -1٥وؤرِينى رِةنطى ذ ،جارىَ بة سوور ،جارىَ بة زةرد ..اد ،هيض ةيىيَكى نيية ،بةالَم
رِةشكئدنى حةرامةو رِيَي ليَطيئاوة.
 -1٦ننان دة وانن بة شيَوةى ئةمئِرى هاونةرل دةسكارى ذيان بكوةن ،بوة موةرجىَ
نةشوبوىَ بة هى كافئانةوة.
 -17كؤ كئدنةوةى ذ لة ثشت سةرةوة (بؤ وةورةكئدنى سوةر) وةكوو سوةرى ثيواوان،
حةرامة.
 -18شة لَى ذ بؤ ئةو ننانةى سةر اسن ،يان كةنةلَن ،دروساةو هيض ةيىيَكي نيية.
 -19حةرامة ننان سةريان بااشن ،مةوةر كا ى نةخؤشيى و ثيَويست.
 -20ال بئدنى مووى نيَوان بئر ،دروساة.

( )1وبيح مسلم  -كاا اللباس والزينة  -با

بئيم فع الواولة والمساوولة - ..حديث ٤059 :
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 -21لة ثيَكئدنى نةعلى ثاننة بةرز لةبةر نةنى هؤيةك دروست نيية ،لةوانة:
 نن بة باالَ بةرزو كةلَةوةت نيشان دةدات ،لة وا عيشىا وا نيية. وةلىَ جار ئةوةرى كةو نيان لىَ دةكئيَت. ثزيشكةكان دةلَيَن :زيان بة منىالَىان دةوةيةنيَت ،نوونكة لوةكا ى دووويوان بوونوىاناهيَلَىَ جةساةى ننةكة رِيَا بوةساىَ ،سةرةرِاى وش بوون بة نةخؤشى ال ان.
 -22ننان دة وانن بة ئارةزوو خشلَى ئوالَاوون و زيووو و موجةوهوةرا ى وئ بوةكار
بويَنن ،بة مةرجىَ نةوا ة سنوورى زيَىة رِةويى.
 -23ننان دة وانن (ئةلَقة ،ئةنطوسايلة) بكةنة هةر ثةنجةيةكيان بيانةويَت.
 -24بةكارهيَنانى (لوو ةوانة) بؤ ننان دروساة.
 -2٥بةكارهيَنانى (خةلَخالَ) بؤ ننان لة الى ننانى ئو ثياوانى مةحئةمىا دروساة.
 -2٦دريَذكئدنى (نينوؤك) دروسوت نييوة ،نوونكة ثيَغةمبوةر  بوؤ نينوؤك كوئدن و
البئدنى مووى بن باخةلَ و موى( ،.....ن ) رِرنى ديارى كئدووة ،بةرةو نوور ئ لوةوة
دروست نيية ،نونكة كارى خةلَكانى كافئو بىَ دينة.
 -27ننان بة ناوى (ك )وةوة دروست نية لة مالَ دةر بضن و خؤيان بؤ ثيواوانى ناموةحئةم
دةربخةن.



8٦

بةشي بيست و هةشتةم:
ثرس و راويَذ لةسةر ذنان و ميَرد کردن.؟
َم/
وةال
 -1ئةوةر ئافئة يَا نةخؤش بيَت ،ثيَويساة داوا خوازةكةى ئاوادار بكوات ،ئةوينوة لوة
خشاة بئدن و نةواشةوةريى و ( ىليس)وة ،ئةوةيش كاريَكى حةرامة.
 -2ئةوةر ئافئة يَا موةيلى لوة (زةواو) بيَوت ،دة ووانىَ سةرثةرسوايارةكةى ئاووادار
بكات ،وة سةرثةرسايار بؤى هةية بة كةسانى والَح و ناك بلَىَ :دةمةوىَ كضوةكةمت
ليَ مارة بكةم.
 -3ننان دة وانن بىةن بة وويَى ثياوى ناك و باشىا كة مارةى بكوات ..نوونكة خوا وو
(خةديجة) دايكى موسلَمانان خؤى ناردية الى ثيَغةمبةر  ،هةروةها (عومةر) وو ى بة
(ئةبوبةكئ) و (عوسمان) يةك لة دواى يةك دةمةوىَ (حةفصة) ان لىَ مارة بكوةم ،خووا
لة هةمويان رِازى بيَت.
 -4ننيَا دةزانىَ سا و زا ناكات ،ثيَويساة ئوةو كةسوة ئاووادار بكوات داواى دةكوات،
نونكة ئةوة (عةي )وةو دةبىَ ثياو بيزانيَت.
 -٥ننيَا بةر لة ميَئد كوئدن بوةهؤى هوةر كاريَكوةوة بيَوت ،كضويَنى نواميَنىَ ..ئةووةر
ثيَويست بوو داواكارةكةى ئاوادار بكات ليَى- ..وةكو عادةت و باوى دةظةرةكة -دةبىَ
ئاوادارى بكات ،خؤ ئةوةر شوايَكى ئاسوايى بووو ،دة ووانىَ دةنو نوةكات ،جوا ثواش
وواسانةوةو يَكةلَى ،ميَئدةكةى حالَى بكات.
 -٦هةر كةسيَا بيةوىَ ئافئة يَا بخوازىَ ،بةر لة داواكئدنوى دة ووانىَ سوةرو دةموو
ناوو دةست و ثيَى ببينىَ ،ئةوةرنى هةنوىىَ لوة زاناكوان دةلَويَن :وةنوا دةم و نواوو
دةست بةسة.
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 -7ئةوةر باوك و دايا هةر يةكةيان كةسيَكيان هةلَبوذارد بوؤ كضوةكةيان ،كضوةكةيش
حةزى لة كةسيَكى ئ بوو ،دةبىَ حسا بؤ رِاو حوةزى كضوةكة بكئيَوت ،نوونكة ئوةو
يَكةلَيى و هاوسةرية ى ئةو ثياوة دةكات ،بة مةرجىَ هاوشان و هاوكوول بيَت بؤى.
 -8نابىَ ننى موسلَمان و ئيمانىار ،ميَئد بة ثياوى كافئو خوا نةناس بكات.
 -9ئةو كضانةى خةريكى خويَنىنن ،ئةوةر داواكاريان هوات ،هة وة ميَوئدى ثويَ بكوةن،
نونكة (زةواو) ثئِة لة بةرةكةت و بةرنةوةنىى بؤ مئرل و خودا ئاسانكاريى دةكوات
بؤيان.
 -10بة بىَ بيانووى شةرعيى ،بؤ هيض ئافئة يَوا دروسوت نييوة لوة ميَوئد كوئدن دوا
بكةوىَ ،نونكة خؤ دواخسان لة شووكئدن ،ئايينىةيةكى الَ و فاى هةيةو ثوئِ دةبوىَ
لة ويئو وئفت و ناسؤر ،سةرةرِاى ئةوةيش الدانة لة (فيائةت)ى خودايى.
( -11زةواو) سوننة ى ثيَغةمبةرانة  -عليهم االصالة والسالم – هيض كةسيَا بىَ بيانووى
شةرعيى بؤى نيية لةو سوننة ة شةرعية خؤ كال بكات ..داساانى ئةو سىَ كةسوة كوة
ها نة مالَى ثيَغةمبوةر  و لوة شويَوةو ئةنوىازةى خواثةرسواى ئوةويان ثئسويى و..
يووةكيَكيان بئِياريووىا :هووةرويز نن نووةهيَنىَ .ثيَغةمبووةريش  رِة ووى بؤنوووونةكةى
كئدةوةو فةرمووى...(( :فمن رغب عن انتي فلهيس منهي)) ( )1باشوائين بةلَطةيوة بوؤ ئوةو
رِاساية ،كةوابوو كاريَكى ناريَا و نارِةواية نيَئو مىَ لةو سوننة ة البىةن و خؤ ثيوئو
كة نةفت بكةن و بؤ دواييش بة ةنوا نيان بةسةر بةرن.
 -12خؤ نمايشكئدن لة ررننامةكانىا بوؤ (زةواو)و ميَئدكوئدن ،ثيَضوةوانةى عوورل و
باوى خةلَكانى بة حةياو بة حيشمة ة.
 -13سةكئدن بة ةلوةفون لةاليوةن (خووازبيَنى كوارو كضوةكةوة) ئةووةر ثيَويسواى

( )1وبيح ،وببه الشيخ االلباني في إرواء الغلي .1782
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(زةواو)وةكة نةبيَت ،ناك واية (وةلى)يةكةى سة بكات لةوةلَ داواكارةكةيىا.
 -14ثةيوةنىى لة نيَوان كض و كورِدا ..ئةوةر ثيَش وواسانةوةو دواى ووئََ بةسواةكة
بيَت ،هيض ةيىيَكى نيية ،خؤ ئةوةر دواى خوازبيَنيى و بةر لوة وئَََ،بةسواةكة بووو،
بةهيض شيَوةيةك دروست نيية ،نة كؤبوونةوة لة وةلَيا ،نة ةلةفؤن و سةو حيكايةت
و ةماشا كئدنى.
 -1٥وةرِانى كض و كورِ ثيَكةوةو سةفةر كئدن بؤ ئةمالو ئوةوال ،ثواش وئَََ،بةسوت و
بةر لة وواسانةوة ،لةرِووى شةريعة ةوة هيض ةيىى نيية ،بةالَم بيَطومان ثيَضةوانةى
عورل و باوى كوردةواريى و شةرم و حيشمة ة ،هة ة لة ثيَش نواو دايوا و بواوك و
بئاو خوشا و خزمان و خةلَكانىا كارى وا نةكةن.
 -1٦كةسيَا داواى كضيَكى كئدو وةالَمى دايةوةو مالَةوةشيان رِةزامةنىييان دةربوئِى،
ئيائ هة نيية خزمانى ئيان رِةخنة بطئن و وئفت بخةنة رِيَطايةوة.
 -17كةسيَا لة حالَ و ئةخال ى كةسيَكى خوازبيَني كارى ثئسى ،دةبىَ وةك خؤى بؤى
باس بكاو دررو دةلةسةى لةسةر نةكات.
 -18كورِيَا خويَن بىات بة كضيَا ،بةوة نابنة مةحئةم ،بةلَكو دة وانن ثيَكةوة (زةواو)
بكةن.
 -19دروست نيية زرر لة كضيَا بكئىَ بؤ ئةوة ميَئد بة فالَنة كوةس بكوات ،ئةوةرنوى
باوك و دايكى كضةكةش لة (دين)و رِةوشاى رِازيي بن.
 -20دروست نيية نن بة شوودان نويَنى بىَ و خةلَكان ثيَى نةزانن ،بؤية دةبىَ شوايةت
ئامادة بكئىَ و ،سوننة ة زةماوةنىيشى بؤ بكئىَ ..هةر ئةمةيشة ئةو خيَزانة لة سةى
ناشيئين دةثاريَزىَ و كضةكةش لة ؤمةت دوور دةبىَ.
 -21ئةوةر بئايةك -بىَ ئاوادارى باوكى -خوشكةكةى لة كةسويَا موارة كوئد ،ثيَويسواة ئوةو
نيكاحة بكئيَاةوة ،نونكة بىَ رِةزامةنىيى و ئاوادارى باوك ،بئا نا وانىَ كض بة شوو بىات.
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 -22ئةوةر ئافئة يَا وو ى :بةو مةرجة شووى ثيَىةكات ،رِيَم لوىَ نوةوئى ( وةدريس)
بكةم و بضمة و ابخانة ،يان لة فالَنة دةزوادا دةوام بكةم ،ئةويش ةبوولَى كئد ،دةبىَ
مةرجةكةى بؤ جيَبةجىَ بكات ،خؤ ئةووةر ثيَضوةوانة رِةفاوارى كوئد ،ننةكوة دة ووانىَ
داواى (فةسخ)ى نيكاحةكة بكات.
 -23هوويض ننيَووا بووؤى نييووة -ثوواش مئدنووى ميَئدةكووةى  -رََِ لووة خووؤى بطئيَووت لووة
شووكئدنةوة ،نونكة ةنوا خيَزانةكانى ثيَغةمبةر  بؤيان نةبووة ثاش خؤيان ميَئد
بكةن.
 -24هةر نيكاحيَا ثايةو مةرجوةكانى بيَاوة جوىَ  -ئياوئ (زواو المسويار) ،يوان (زواو
العئفي) ثيَ بلَيَن  -دروساةو كارى ثيَىةكئىَ ،ئةمانة ثايوةو موةرجن بوؤ وئيَبةسوت و
نيكاح( :وةلى ،مارةيى ،دوو شايةت ،رِةزامةنىى نن و ميَئد).
 -2٥دروست نيية بؤ (دةساطيئان ،ثيَش مارةبئِين) لة ثيَش ناو داواكارةكةيةوة خؤى
بطؤرِىَ ،يان خؤ ئارايشت بىاو ميكياو بكات ،نونكة هيَمان بة يةك نامةحئةمن.
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بةشي بيست و نؤيةم:
ثرس و راويَذ لةسةر مارةيـــى ئافرةتان.؟
َم/
وةال
 -1مارةيى هة ي ننانة ،جا ئةوةر ننةكة بة ئارةزووى خؤى دةساى لىَ هةلَطئت ،يوان
لة بةشيَكى ثياوةكةى ئازاد كئد ،دروساة ،بة مةرجىَ فاميىةو نيئ بىَ ..ئةوينة بؤ هيض
كةسيَا نيية شايَكى لىَ ببات.
 -2ئةوةر بةشيَا لة مارةيى دوا خئابوو بؤ كا يَكى ديارى كئاو (املهر املؤجهل) دروساةو
كارى ثيَ دةكئىَ ،وة مارةيى (مؤجل) ئةوةر بةسوةر ميَئدةكوةوة موابوو و دةولَةمةنوى
بوو ،دةبىَ زةكا ى بىات ،بةثيَضةوانةوة زةكا ى لةسةر نية.
 -3ننى نيئو فاميىة دة ووانىَ بوة ئوارةزووى خوؤى لوةو مارةييوة وةرزةى دةسوت
هةلَطئيَت ،ئةوينة بة زررو زرر كارى رِةوا نيةو ئازاد نابىَ و هيض نابةسيَواةوة.
 -4دة وانئىَ لة با ى مارةيى ،فيَئكئدنى ورئان بىَ ،وةكو ثيَغةمبوةر  لوة ةموةنى
خؤيىا ئةنجاميىا بؤ يةكيَا لة هاوةالَن ،هةروةها دروساة ( ورئوان) بكئيَاوة موارةيى،
نونكة سةى رِاست ئةوةية كة فئرشان و كئِينى ورئان دروساة.
 -٥نن دة وانىَ مارةييةكةى (عومئة) بيَت لةسةر ثياوةكة داى بنيَت.
 -٦باوك دة وانىَ ئةنىازيَا -كة كضةكة ثيَويساى نةبىَ – لوة مارةييةكوةَ ببوات بوؤ
خؤى (ليذنةى فاواى هةميشةيى سعودية).
 -7هةر بة وئيَبةساةكة نن مارةيى مسؤوةر دةكات ،جا ئةوةر سةرجيَيى لةووةلَ كوئا،
يان خةلَوة يان كئد ،يان يةكيَكيان مئد ،مارةيى ةواو دةبات.
 -8ئةوةر بةر لة سةرجيَيى ةالَ ىراو ،لة وئيَبةسواةكةدا موارةيى بوؤ وةواو كئابووو،
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نيوةى مارةييةكة دةبات ،ئينجا هةر كاميان دةست لة بةشى خؤى هةلَطئىَ دروسواةو
كاريَكى باشى ئةنجامىاوة.
 -9ئةوةر بىَ باسكئدنى مارةيى نيكاحةكة كئا ،دادةموةزرىَ و ننةكوة (مههر املثهل)ى بوؤ
دادةنئيَت.
 -10هةر كات بةر لة خةو ن ننةكةى ةالَ ىا ،بة ثيَى داراو نةداريى ميَئد ،دةبىَ (مو عة
= ئةنىازىَ لة مالَ) بىرىَ بة ننةكة.
 -11ئةوةر بةر لة نوسان ثيَكةوة ،ةالَ ىرا ،لةسوةر السوارى ننةكوة ،ئةوكا وة هيضوى
ناكةويَت.
 -12باشائين نيكاح ئةوةية موارةيى كوةم بيَوت ،بوىَ شوا زيَوىةرِريى لوة موارةيى و
ئاهةنططيَئِانىا ثيَضةوانةى شةريعة ى ئيسوالمة ،وة ثيوئرزيش لوة كوةمى يَضووون و
مارةيى داية ،ئةمةش دةكةويَاة سةر شانى ننان ،هة ة لة با ى ورسكئدنى مارةيى و
ةكالي؟ ..هةولَبىةن ئةركى سةر شانى زاوا كةم بكةنةوة.
 -13نيكاح لة كا ى حةيزدا دروساة ،بة مةرجىَ سةرجيَيى لةوةلَ نةكئيَت ،بةالَم وةالَ
لة حةيزدا دروست نيية.
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بةشي سييةم:
ثرس و راويَذ لةسةر مافى ذن و ميَردايةتى.؟
َم/
وةال
 -1دةبىَ نن لة سنوورى نوارنيَوةى شةرعىا وويَئِايةلَى ميَئدى بيَت.
 -2دةبىَ ناوى لة نامووس و شةرةل و مالَ و ئةوالدى بيَت.
 -3هةركات داواى سةرجيَيى ليَكئد ،دةبىَ وةالَمى بىا ةوة.
 -4بة مؤلَة ى ميَئدةكةى نةبىَ ،لة مالَ دةرنةنىَ.
 -٥ئيش و كارى مالَةوة ،نى لةسةر ئةوة ،دةبىَ ثيَى هةلَسيَت ،سةرةرِاى ئةمانة هة ة
رِةفاارو مامةلَةى شيئين و جوان بيَت لة وةلَيا ،وة ثاداشاى ونىو يذيى و خئاثةكانى
بة نةرم و نيانيى و رِةفاارى ناك بىا ةوة ،ا باشائ ئولفةت و خؤشةويساى نيَوانيان
بضةسثىَ..
ررنيَا (شةعبي) لة حالَ و ئةحوالَى ازى (شوورةيح)ى ثئسوى لةووةلَ خيَزانةكةيوىا،
وو ى :بيست سالَة نةمىياووة كارىَ بكوات ووورِةم بكوات ،ووو ى :نوؤن؟ شوورةيح
وو ى :يةكةم شةوى بة يةك وةيشانمان ديوام ئوافئة يَكى زرر بوة جوةمالَ و شوؤل و
شةنطة ،لة دلَى خؤمىا وو م :با لة سوثاسي خوادا دةست نويَذ بطئم و دوو رِكات نويَوذ
بكةم ،كة سةالمم دايةوة دةبينم ئةويش وةكو من خوةريكى نويَوذة ،جوا كوا ىَ خوزم و
ميوان هةساان و نؤلَيان كئدو هةر خؤمان ماينةوة ،ووو ى :سووثاس و سوااييش بوؤ
خوا ،سوثاسي دةكةم و داواى يارمة ى ليَىةكةم ،دروودو سالَويش دةنيَئم بوؤ ويوانى
ثيَغةمبةر  و بنةمالَةى ،ثاشان :من ننيَكى غةري و بىَ ئاوام لة ئةخال و رِةوشواى
ؤ ..هةر ئيَساا ثيَم بلَىَ نيت ثيَ باشة با بيكوةم و ،نيشوت ثوىَ ناخؤشوة بوا نةيكوةم،
شياوَ باسة ،ؤ دةت وانى لة ننانى خؤ وان نن بيَنوى ،منويش دةماووانى ميَوئد بوة
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كةسيَكى هاوشانى خؤم بكةم ،بةالَم بئِيارى خودا هةر دةبىَ ببيَ ،وؤ بوياوة خواوةنى
من ،خودا ض فةرمانيَكى ثيَكئدوى جيَبةجيَى بكة( ..يا بة باشي رِامطوئة ،يوان بوة باشوى
جودا بينةوة)( ..أق

ق يل هذا وأاتغفر اهلل يل ولك.)...

(شورةيح) وو ى :منيش نانار بووم وو اريَكى ئاوام خويَنىةوةو وو م :سةيةكت كئد
ئةوةر ئاوابيت بةخايار دةبى ،ئةوينة دةكةويَاة سةرت و بةرثئسيار دةبي ،من ئةوةو
ئةوةم ثيَخؤشة ،ئةوةو ئةوةيشم ثيَناخؤشة ،هةر ناكةيةكت لىَ ديام دة وانى بوالَوى
بكةياةوة ،هةر خئاثةيةكيشت لىَ ديام دايثؤشة ..وو ى :ثويَم خؤشوة سوةردانى موالَي
باوكم بكةم.؟ وو م :هةرويز حةزناكةم موالَي خوةزوورانم بيَاا وةت بكوةم ،.ووو ى :لوة
دراوسيَكان بة كىَ حةز دةكةيى و بة كىَ حةزناكةَ بيَنة مالَوت.؟ ووو م :فالَنوة خيَوزان
ثياوى ناكن ،فالَنة خيَزانيش خئا  ،سالَيَكمان ثئِ لوة خؤشويى و خؤشةويسواى بوئدة
سةر ،رِرنيَا لة كوار وةرِاموةوة موالَ ،ننويَكم ديوت لوة مالَوةوة ،ووو م كيَيوة.؟ ووو ى:
خةسوو ة ،ئةويش الى بةالمةوة كئدو وو ى :نؤن ننةكة ت ديوت.؟ ووو م :باشوائين
ننان .خةسوم وو ى :وريابة نن لة دوو حالَة ىا زرر خوئا دةبيَوت :كوا ىَ دووويوان
دةبىَ و كورِى دةبىَ ،كوا ىَ زانوى ميَوئدى خؤشوى دةوىَ ..لةبوةر ئوةوة نوؤنت دةوىَ
ئةدةبي دابىةو ثاكذةى بكة ..بةلَىَ :بيست سالَ لة وةلَم مايةوةو ولوةييم ليَوى نوةبوو،
جاريَا نةبىَ ،ئةويش اوانى من بوو( .م ا ع فقه املرأة املسلم ) يوس؟ الباو أحمى.
 -٦بة هيض شيَوةيةك دروست نيية ،يَكةلَى كئدن لةوةلَ ننانوىا لوة ثاشوةوة ،ئةووةر
كةسيَا كارى وايكئد ،دةبىَ ةوبة بكات و نيةت بيَنوىَ جواريَكى وئ نةنويَاةوة سوةر
ئةوكارة.
 -7سةى رِاست ئةوةية ،ئةوةر كةسويَا لوة ثاشوةوة دروسوت بووو لةووةلَ خيَزانيوا
كةفارة ى ناكةويَاة سةر.
 -8ننان دةبىَ رِىَ بةو كارة دزيَوو ناشيئينة نةدةن.
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 -9هة ة ..ئةوةر شايَكى واى ديت ،سكاالَ بنووسىَ و داواى (فةسخ) ى يَىا بكات.
 -10نن دة وانىَ ةماشاى ةواوى جةساةى ميَئدَ بكات ،ثياويش دة وانىَ ةماشاى
ةواوى جةساةى ننةكةى بكات.
 -11بة ثيَى فاواى (اللجن الدائم ) لة (سعودية) دةبىَ ننان خزمة ى ثياوةكانيان بكوةن،
نونكة ننة سالَبةكانى ثيَشين ،خزمة يان كئدوون ،لةوانة :خا و (فاطمه )و (ئةسوما)ى
كضووى (أبوووبكئى الصووىي ) -خوايووان لووىَ رِازى بيَووت -كووة بةرِاسوواى هةريةكووةيان
بةدلَسؤزانة لة خزمة ى ئيش و كارى مالَةوةو دةرةوةَ مالَىا بوون ،لةبوةر هاوكوارى
ميَئدةكانيان (عةلى كورَِ ئةبي الي ) و (زوبةيئى كورَِ عةوام) -خوايوان لوىَ رِازى
بيَت.
 -12نابىَ ننان زياد لة واناى ميَئدو باوى كؤمةلَطة ،داواى نةفة ة بكةن ،نونكة خوودا
دةفةرموىَ( :وعاشئوهن بالمعئول).
 -13هة ة ننان هاوكارى ميَئديان بكةن – سةبارةت بة ثيَشكةشكئدني خزمة طوزارى
مالَ و منىالَ ،ئةوينة بة خئاثكار دةنميَئدرىَ ،بؤ ئةمةيش ثيَويساة بة ئارام بيَت.
 -14نابىَ ننان بة بىَ مولَةت و رِةزامةنىى ميَئديان ،هويض شوايَا لوة موالَ و سوامانى
خةرو بكةن ،نونكة خودا ةدةغةى كئدووة كةسيَا بة ناهة مالَى كةسيَا بخوات.
 -1٥ثياويَا بة ثيَى عادةت و باوى خةلَكاني وةك خؤى لة ناونةكةدا نةفة ةى موالَ و
منىالَى نةدات ،لةو حالَة ةدا ننان دة وانن بةثيَى هة ى خؤيان – بىَ مولَة ى ميَئد – لة
مالَةكةى نةفة ة بؤ خؤيان خةرو بكةن.
 -1٦ئةوةر ثياوان بة رِةزامةنىى ننان شايَكيان لة مالَ و سوامانيان وةرووئت ،دةبيَاوة
حةالَلَيان ،بةالَم دةبىَ ثاش ئةوة منةت نةخةنة سةريان ،هةر وةك ئةووةر ننوان رِازى
نةبوون ،نابىَ ثياوان لة هقوو ى خؤيان بىَ بةشيان بكةن.
 -17ننان لة ئالَ و ويَ َ و ،بةخشين و خيَئو وةدة ة ..هاوى ،لوة موالَى خؤيوان ئوازادن،
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بؤية ميَئد بؤى نيية ثيَى لىَ بطئىَ ،بة مةرجىَ فاميىةو نيئ بيَت.
 -18هةركات ثياو داواى لة خيَزانةكةى كئد لةوةلَيا بخةوىَ ،حةرامة وةالَمى نةدا ةوة،
مةوةر نوةخؤش بيَوت ،لوةو حالَة ةشوىا نوابىَ ثيواو داواى شوايَكى وا بكوات ،نوونكة
ثيَغةمبةر  دةفةرموىَ(( :ال رضر وال رضار)) ( )1نوابىَ كوةس زيوان بوة بةرامبةرةكوةى
بطةيةنىَ.
 -19نابىَ ثياو بة خيَزانةكةى بلَيَت :داية ،خوشكة ،يان نن بة ميَئدةكةى بلَىَ :بابة ،بئا،
يان هةر وشةيةكى ئ لةو بابة ة.
 -20نابىَ ننان خةلَكى نامةحئةم -ئةوةر ني هاورِيَى ميَئدةكةيشوى بيَوت ،يوان ثيواو
ناك و بة مامانة بىَ -بةريَاة مالَ ،لةو كا انوةدا ميَوئد لوة موالَ نييوة ،هوةروةها نوابىَ
ثياويش خيَزانى هاورِيَكةى يان دراوسيَكةى بةريَاة مالَةوة ،بؤ خزموة كئدن و نوان و
نيَشت كئدن ،نةوةك شةياان خة ةرةو وةسوةسةيان بؤ ثةيوىا بكواو ،كوارى دزيَووو
ناشيئين رِوو بىات ،ئةوةية كة ثيَغةمبةر  دةفوةرموىَ(( :إيها م والهدخ
قال اي يارا

عهىل النسهاء،

اهلل !ي أ رأيت احلم .؟ قا ي احلم ي امل ت)) .
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 -21ئةوةر ننيَا ميَئدةكةَ بةهةشاى نةبىَ ،دةبىَ خودا (بةدي )ى بوؤ ثةيوىا بكوات..؟
بيَطومان ثاداشاى يامةت بؤ نن و ثياوة بة وشاى( ،ومن يعمل من الصاحلات من ذ ر أو أنثى
وه مؤمن ف ولئك يدخل

اجلن .)..

 -22ئةوةر ننيَا نةنى ميَئديَكى كئد بوو و هةمووشويان ئاكوار نواك و بةهةشوايبن،
خودا لة ررنى يامة ىا سةرثشكى دةكات كة بة ئارةزووى خؤى يةكيَكيان هةلَبذيَئىَ.
 -23ثاش وواسانةوةى كضيَا ،دياى كضيَنيى نيية ،دةبىَ نى بكئىَ..؟ (شويَخ بون بواز)

( )1وبيح ،وببه الشيخ األلباني في إرواء الغلي 2175 :
( )2وبيح البخارَ  -كاا النكاح  -با

ال يخلون رج بامئأة إال ذو مبئم  -حديث ٤937 :

9٦

دةلىَ :ئةو كارة دةكئىَ نةنى هؤيةكى هةبىَ ،جطة لة زينا ثيَويساة وومانى باش ببئىَ،
نونكة دةكئىَ بة هؤى ونىى خويَنى حةيزةوة يان باز بئدنيَكةوة نةمابىَ ،يان ئةوةر
بة زينواش بوووبىَ ،وا ئيَسواة ةوبوةى كوئدووةو وةرِاوة وةوةو دةبويَ لوةو كا وةدا
ناوثؤشي ليَ بكئََ.
 -24ناديار بوونى ميَئد (غيا الزوو) ماوةيةكى زرر لة هاوسوةرى ،ئةووةر ننةكوةى
رِازى بوو ،ديارة نوار مان يان شةش مان يان سالَيَا يان دوو سالَ ديوار نوابىَ ،بوة
مةرجىَ ننةكة لة شاريَكى ئةمين بيَت و رِازيش بيَت ،خؤ ئةووةر ريَوو شوويَنى ئوةمين
نةبوو ،خؤيشى بةوة رِازى نةبوو ،رِيَطة نيية ئةوةنىة خؤى ناديار بكوات ،نوونكة لوة
ئيسالمىا مامةلَة دةبىَ بة (مةعئول) و شةرع ثةسةنى بيَت.
 -2٥ئةوةر ننيَا بة ميَئدةكةى وت :ؤ بئامى ؤ بابمى ئةم وشانةو هوةر وشوةيةكى
ئ لةو بابة ة ،ننان حةرام ناكةن لة ميَئديان ،وا ة بة (ظهار) دانانئىَ ،بةلَكو وةنوا بوة
سويَنى دادةنئىَ و دةبىَ كةفارة ى سويَنى (نانى 10هةنار) ،هةر هةنارةى نيو (مةن) لة
خؤراكى خةلَكى شارةكةى بىات.

سةرنجـــــيَك:
(ظيهار) ةنوا لةاليةن ثياوانةوة دةبىَ ،بؤ نموونة :بةخيَزانةكةى بلَىَ (:وؤ دايكموى ،وؤ
خوشكمى) ئيائ ننان نا وانن ميَئد لة خؤ حةرام بكةن ،بة بوةكار هيَنوانى ئوةو جوؤرة
وشانة.
 -2٦بيَطومان لة نيَوان نن و ميَئدا ،هةنىىَ شاى نويَنى رِوو دةدات ،ثيَويساة ننان – بة
ايبةت -ئةو نويَنيانة بثاريَزن و ،الى خةلَكى باسى نةكةن ،هةروةها ثياوانيش.
 -27ميَئد نا وانىَ هيض شايَا لة موونةى هاوسوةرةكةى وةرووئىَ ،يوان ليَوي زةوت
بكات بة رِةزامةنىيى و خؤشبالَى ئةو نةبىَ.
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 -28ئةوةر ننيَا ثاش (زةواو) هةنىىَ شاى لة ميَئدةكةى ديت ،مايةى دلَ نيطوةرانى ئوةو
بوو ،ئايا دة وانىَ داواى جيابوونةوةى لىَ بكات..؟ بةلَىَ ئةوةر هةنىىَ مةرو و بئِيوار لوة
نيَوانيانىا بوو و ثيَضةوانة دةرنوون ،دة وانىَ داواى جيابوونةوة بكوات ،لوة هةمانكا وىا
هةرنى لة ميَئدةكةى وةروئ بىَ ،دةبىَ بيىا ة دواوة ،نونكة ئوةو هوؤى جيابوونةوةيوة،
خؤ ئةوةر رِازيى بوو ،هيض ةيىى نيية.
 -29نن و ثياو بؤيان هةية لةكا ى (جيماع) دا زيكئى..(( :بسم اهلل ،اللهم جنبنا الشيطا  ،وجنهب
الشيطا ما رزقتنا )1( ))..بخويَنن.
 -30ثياويَا بؤ خؤَ دةزانىَ (نةزرك)وةو منىالَى نابىَ ..ثيَويساة بة هاوسةرةكةى بلَيَت،
ئةوينة خةيانة ة ليَى.
 -31لة رِةمةزانىا نن وواسانةوة (كةراهةت)ى نيية.
( -32شيَخ إبن عثيمني) دةلَىَ( :شوئ العس ) دروسوت نييوة ،نوونكة السوايي خوةلَكانى نوا
موسولَمانة ،لةواليشةوة مالَ و سامانيَكى زرر بة فيئِر دةنوىَ و ووشوى هةنوىىَ كوارى
ناثةسةنى دةبن.
 -33ميَئد نا وانىَ رِىَ لة هاوسةرةكةى بطئيَت ،لة كئِينى شاومةكى (كةماليات) لوة موالَى
خؤى ،بةمةرجىَ زيَىةرِريى نةكات.
 -34ننان بىَ مولَةت لة ميَوئد نوابىَ لوة موالَ دةرنون ،ئةوةرنوى بوؤ سوةردانى بواوك و
دايكيشى بيَت ،مةوةر حالَة يَا ببىَ ننةكة نانار بىَ بضيَت.
 -3٥نةفة ةى ننان لةسةر ميَئدة ،ئةوةر نى موونوةو مانطانةشويان هوةبىَ ،مةووةر بوؤ
خؤيان ثيَيان خؤش بيَت شايَا سةرل بكةن.
 -3٦ئةوةر ننان ئةشقيى و الساربوون ،ثياو دة وانىَ  -ئةوةر ئامؤنواريى و نةوويبةت
بيَ كةلَكبوو بؤى – جيَ نووسانى لةوةلَ جيا بكا ةوة ،وة يان لة كا ى خوةودا ثشواى وىَ
( )1وبيح البخارَ  -كاا الوضوء  -با الاسمية على ك حال وعنى الو اع  -حديث 1٤0 :
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بكات ،ا وةكو جارانى ليَىيَاةوة ،بةالَم هةرويز بىَ ووناح نابىَ كارى وا بكات.
 -37فيَ َ و مةكئ لة ننان بؤ ئاناوة لةوةلَ ثياوةكانيانىا ،يان لة خشاة بئدنيان بؤ ئوةوةى

الى ميَئد دا نةنيشن ،كاريَكى حةرامةو ثيَغةمبةر  دةفةرموىَ(( :ليس ِمنّا من خ ّبب إمرأة عهىل

زوجها ،أو عبد ًا عىل ايده)) ( )1رواه أب داود.
 -38ئةوةر ثياويَا بىَ هؤكواريَكى شوةرعى ،ماوةيوةك خوؤى ناديوار كوئدو نةفة ةكوةى
ننةكةَ نةدا ،دةبىَ هى رِابئدوويشى بؤ سةرل بكا ةوة.
 -39كةسيَا لةوةلَ كيذيَكىا بة حةرامى سةرجيَيى كئد ،ثاشان ويساى مارةى بكات ،هويض
ةيىى نيية ،بةالَم حة ة:
 هةردوو ةوبة بكةن لةو ووناح و اوانة كئدوويانة. ثةشيمانى دةربئِن ليَى. نية ى وابيَت هةرويز نةوةرِيَاةوة بؤ كارى دزيَوى وا. ثائ لة جاران دةست بىا ة ئاكارى ناك و خوا ثةرسايى.تيَبينى :ئةوةر كض و كورةكة بة وومان بوون لة دووويانى ،دةبىَ بةر لة مارةكئدن (حةيز)يَا
ببينىَ ،بؤ ئةوةى دةركةوىَ دووويان نةبووة ،خؤ ئةوةر بةوكارةيان دوو ويوان بوووبىَ ،وا
(حم )وةكةى دانةنىَ ،دروست نيية نيكاح بكئىَ( .اللجن الدائم ).
 -40يادكئدنةوةى سالَى (زةواو) و دياريى و بةخشش ،كواريَكى نادروسواة ،نوونكة لوة
شةريعة ى ئيسالمى ثيئرزدا ،ئةو ةكلي؟ و ئةركة بىَ جيَيانة ،جيَيوان نييوة ..بوةلَكو لوة
با ى ئةوة هةولَ بىرىَ خؤشةويساى ثائ بكئىَ.
 -41ميَئد دة وانىَ بةدايكى خيَزانةكةى بلَوىَ :ثوورىَ ،هوةر وةك نن دة ووانىَ بوة بواوكي
ميَئدةكةَ بلَىَ :خالَة ،يان بلَىَ مامة.


( )1وبيح ،وببه الشيخ األلباني في سنن أبي داوود.2175 :
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بةشي سيي و يةکةم:
ثرس و راويَذ لةسةر طريَبةستى زةواج.،؟
َم/
وةال
دةبيَ ئةم خاالَنة رِةناو بكئيَن:
 مارةيى ديارى بكئىَ و لة عة ىةكةشىا ناو ببئىَ. بىَ (وةليى) ننةكة وئىَ بةست نةكئىَ ،نونكة ثيَغةمبةر  دةفوةرموىَ(( :ال نكها إالب يل)) (.)1
 دوو شاية ى نيَئينةى بالَغ و موسلَمان و عادلَ ئامادة بكئيَن. كض و كورِ ،دةبىَ هةر دوو رِازى بن. -1ثياو دة ووانىَ  -لوة بةرامبوةر نواكةو ووةالحة ى ننةكةيوةوة ،هةرنوى بيوةوىَ
بيبةخشىَ ثيَى ،ئةوةر زيانبةخش نةبىَ بة ميئا طئةكانى ،هوةروةها ننويش دة ووانىَ،
نى دةبةخشىَ بة ميَئدى ،بيبةخشىَ.
 -2ويَنةوئ نى حالَة ى نن و ميَئديى ،لة كا ى (جيماع)و يَكةلَبوونىا ،كاريَكى حةرامةو
دةبىَ موسلَمان خؤى لىَ دوور بطئىَ ،نونكة ثاراسانى (عري

)و (عةورةت) شايَكة لوة

ئيمان و فيائة ى ثاك.
 -3ميَئد بؤى هةية لة ةواوى جةساةى هاوسةرةكةى لةزةت وةربطئىَ ،وة دة ووانىَ
لة ثاشةوة  -لةجيَى خؤيةوة  -سةرجيَيى لةوةلَ بكات ،وا ة :لوة (كؤم)ووةوة بوة هويض
ش ويَوةيةك رََِ ث ويَ نووةدراوةو هةرِةشووةى سووةخاى يادايووةو ثيَضووةوانةى هووةموو
رِةوشايَكى مئرظاية ية ،ةنانةت ئانةلَيش لةوةلَ يةكائدا بةكارى ناهيَنن.
 -4ئةوةر ننيَا ميَئدةكةى عوارة خوؤر بيَوت ،دةبوىَ ئامؤنووارى بكواو ،خوؤ ئةووةر
( )1وبيح ،وببه الشيخ األلباني في سنن ابن ماجة بئ م ،1881 :و في وبيح الجامع بئ م.7555 :
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نةوةرِايةوة سةر ريَى رِاست ،دة وانىَ لةوةلَى نةخةوىَ و داواى جيابوونةوةشوى لوىَ
بكات.
 -٥دةبىَ نن بةسةر ميَئدةكةيىا دةنو بوةرز نةكا وةوة ،هوةر وةكوو هة وة ثيواويش
بةرامبةر هاوسةرةكةى نةرم و نيان و بةرِيَز بيَوت ،وة نوابىَ هيضويان موافي ئوةويان
ثيَشيَ بكةن.
 -٦ديارة نةفة ةى نن لةسةر ميَئدة ..بةالَم هةركات ئةشقيبوو و دةساى داية الساريى
و خؤى نةدا بةدةساةوة ،نةفة ةش دةبئِدريَت.
 -7ئةوةر ننةكة بةمولَة ى ميَئدةكةى نووة سةفةر ،يان بوىَ مولَوة ى ئوةو ،بيَطوموان
نةفة ةو ( ةسم)ى دةفةو ىَ.
 -8يةكخسانةوةى نن و ميَئدو نةهيَشانى ناكؤكييةكانيان بة (جادوو) كاريَكى حوةرام
و ةدةغة كئاوةو دروسوت نييوة ،هوةر وةك جياكئدنوةوةيان بوة (جوادوو) حوةرام و
ياساغة ،بةلَكو هةنىىَ جار دةبيَاة كوفئو شيئك.
 -9نوشاةى نةورو شيئينى (وةكو كورد دةلَوىَ) بوؤ ئوةوة نن و ثياوةكوة يوةكائيان
خؤش بوىَ ،كاريَكى حةرام و بة جادوو دادةنئيَت.
 -10حةرامة بؤ ميَئد ،رِىَ لة (ويلةى رةحوم) بطئيَوت و نوةهيَلَيَت ننةكوةى سوةردانى
باوك و دايكيى و خزمانى بكات ،مةوةر بزانىَ (مةفسةد)وةيةكى لىَ ثةيىا دةبيَ.
 -11حةرامة بؤ ميَئد ،فةر و سوون بخا ة نيَوان ننةكانيةوة  -ئةووةر نوةنى ننيَكوى
هةبوو – لة خانوو و ج و بةر؟ و نةفة ةو شةومانةوة لة اليان ،ئةوةر نوى هةنوىىَ
دةولَةمةنىيش بن.
 -12ئةوةر ننيَا بيةوََ لة مالَي خةزووران دوورةوة كةوََ ،وا هوةراو دلَ ئيَشوانيان
نةبيَ ..دةبيَ ميَئد هةولَبىات كيَشةكةيان نارةسةر بكات ،خؤ ئةوةر نارةسوةر وةنوا
جيابوونةوةو دووركةو نةوة بوو ،ةيىيَكي نيية ،بوةالَم دةبويَ دةسوت لوة (وويلةَ
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رةحم) هةلَنةوئََ.
( -13عةزل) وا ة :خؤ كشانةوة لة كا ي (جيماع)دا ،بؤ ئوةوةَ (مةنيي)ووة كوة بئنيَاوة
دةرةوةَ ننةكة ،بةم مةرجانة درووساة:
 دةبىَ ننةكة رِازى بيَت ،نونكة هة ية ى داواى منالَ بكات. ئةوةر رِازى نةبوو دروست نيية لة لةزةت وةروئ ن بىَ بةش بكئىَ ،نونكة لةزةتو خؤشى ننان ،دواى رِنانى (مةنيي)يةكة بؤ ناوةوة ةواو دةبيَت.
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بةشي سيي و دووةم:
ثرس و راويَذ لةسةر مةسةلةي فرة ذنيي.؟
َم/
وةال
 -1فئة ننى ..مولَةت و ئيزنى خووداى لوة سوةرة ،بوؤ هويض موسوولَمانيَا رِةوا نييوة
بيَزارى دةرببئِىَ و ئيسانكارى بكات ،بيَطومان هةر كةسيَا فئة ننى ثىَ ةبولَ نوةبىَ،
بة (مور ةدد)و ثاشطةز بووة لة ئيسالم دادةنوئىَ ،وة بوةر ئوةم ئاية وة دةكوةوىَ كوة
أعام ََلم) ،بيَ شوا ئةوانوة وا فوئة ننوى رِةت
دةفةرموىَ( :ذلك ب هنم َِره ا َما أن َز َ اهلل ف ح َب َط َ
دةكةنةوة ،كةو ونة ة نيَوئ كاريطوةرى كوافئو خوانةناسوانةوة ،موسولَمانة دلَثواك و
سادةكانيش بىَ نوةنىو نووون السواييان دةكةنوةوةو ،هةريةكوةو لوة ئواوازىَ ليَوي
دةخويَنىَ و ثاساوى بؤ ديَنيَاةوةو ،وا سة دةكوةن ئيسوالم نوةيثيَكاوةو ،بوؤ ئوةمئِر
دة وانئىَ بةرهةلَست بكئىَ.
 -2هةموو كات سةر نميَئيى و ئامارةكانى جيوان ،وا دةوةيةنن كة كضان ثائ لة كوورِان
لة دايا دةبن و ،زرربةى ئةوانةى دةمئن نيَئينةن ،نونكة جةن و ئاناوةكوانى دنيوا
زيا ئ ثياوان دةوئيَاةوة ا ننان ،كةوابوو هةميشة رِيَذةى ننان بةرز ئة ..بؤية رِىَ بة
ثياوان دراوة ا نوار نن بيَنن ،ا بةلَكو ئوةو رِيَوذة زيادةيوة بوىَ ميَوئدى شوةرعيى و
حةالَلَ نةميَننةوة ..خؤ بيَطومان ثياويَا لةسوةر بناغوةى شوةرعى لةووةلَ ئافئة يَكوىا
يَكةلَ بيَت ،زرر باشائة لةوةى لةسةر شة ام و كؤالَنيَكىا بة ناشةرعى يَكةلَ دةبن و،
ثاشان هةلَىةسيَاةوةو خؤى دة ةكيَنىَ و ثيَضى ليَىةكا ةوة.
 -3ئةوةر ثياويَا ويساى ننى دووةم بيَنىَ ،مةرو نيية ننى يةكةم رِازى بكات ،ئةووةر
نى سيفة ى جواميَئيى و مةردى وا هةلَىةوئىَ بةهوةر شويَوةو شويَوازيَا بووو بيَوت
ننووةى يةكووةم رِازى بكووات ،نووونكة ئووةو رِازييكئدنووة دةبيَاووة مايووةى زيووادبوونى
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خؤشةويسايى و دلؤظانى نيَوانيان لة ئايينىةدا.
( -4شيَخ بن باز) دةلَى :بةكار هيَنانى (عةدالةت) لة نةفة ةو ( ةسم)وىا واجبة ،ئةوينة لوة
خؤشةويسايى و (جيماع)وىا لة وانادا نيةو ناكئىَ.
 ( -٥ةسم) ةنانة ي بؤ ننى حةيزدارو زةيسوانيش واجبوة ،ئةوةرنوى سوةر جيَيشويان
لةوةلَ ناكئيَت.
 -٦ئةوةر ننى دووةم كض بوو ،دة وانىَ ( )7شةو لةالى بميَنيَاوةوة ،خوؤ ئةووةر بيَووةنن
بوو ،دةبىَ ( )3شةو بميَنيَاةوة.
 -7ها وونؤى ننيَا – بةشوةودا  -سوةرةى خوؤى نوةبىَ ..ةماشواى عوورفى كؤمةلَطوة
دةكئىَ ..ئةوةر ئةو كؤمةلَطةية كارى وايان رََِ ثيَىةداو بة ساةميان دا نة دةنوا ،دة ووانىَ
ها وونؤ بكات ،ئةوينة واز بويَنىَ ليَى.
 -8ئةوةر ننيَا سةرةى خؤى بةخشى بة ميَئدةكةى ،يان بة (هةويةكة)ى دروسواة ،هوةر
كا يَكيش داواى كئدةوة هة ى خؤية ى.
 -9دروست نيية  -بىَ هؤكارى شةرعيى – فةزلَى ننيَا بوىات بةسوةر ئوةوانى وئدا ،لوة
بةخشووش و دياريووىا ..خووؤ ئةوووةر يووةكيَكيان هاوكووارى ميَئدةكووةى دةكووئد ،لووة ئوويش و
كارةكانيىا ،دة وانىَ ثائ لة بةرامبةر ئةوةوة ئةميش خزمة ى ئةو زيا ئ بكات.
 -10ئةوةر ويساى يةكىَ لة ننةكان ،لةوةلَ خؤى ببات بؤ سةفةر ،دةبىَ ( يوئو ثشوا)يان
بؤ بكات ،نونكة ثيَغةمبةر  هةميشة واى دةكئد ،هةر ننيَكويش بوؤى دةرنووو ،نوابىَ
ننانى ئ داواى مانةوةى شةوىَ زيا ئ لةو بكةن كا ىَ وةرِانةوة ،بةلَكو لة سةرةى خؤيوىا
ديسان دةست ثيَىةكا ةوة.
 -11ئةوةر ننيَا وو ى :بةمةرجىَ شوى ثيَىةكات ،هةويَكةى ةالَ بىات ،دةيشيزانى ئةو
سة ناهة ة ،ئةو مةرجة ثوونةو كارى ثيَ ناكئىَ ،خؤ ئةوةر نةيىةزانى ،دة وانىَ
(فةسخ)ى بكا ةوة.
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بةشي سيي و سيَيةم:
ثرس و راويَذ لةسةر مةسةلةى ذنان و تةالَق.؟
َم/
وةال
 -1هةر كات ميَئد و ى :ةالَ ى خيَزانةكةم كوةو بىَ ،دةكوةويَت ،ئياوئ بوة ننةكوة بطوات و
بزانىَ ،يان نا ..ةنانة ي ئةوةر ثاش ( )3حةيز ،يان ( )3ثاكى بة ةالَ ةكةى زانى ،دة ووانىَ
شوو بكات و عيىدةى ةواو بووة.
 -2لة دلَىا ةالَ ى ننةكةى خست ،بةالَم نة بة زمان وو ى ،نةبة نوسين نوسى ،ناكةوىَ.
( -3شيخ إبن عثيمني) دةلَىَ :مانةوةى نن الى ميَئدىَ نويَذ نةكات ،دروست نيية ،بة ايبةت
ئةوةر ئةو ننة ئا يىةى وابيَت ،مئرظى نويَذ نةكةر كافئ دةبيَت.
 -4نيان بةسةر بئدن لةوةلَ ميَئدى ئارة خؤردا – بة ثيَى فوة واى (ئيوبن عثيمهني)  -نوة
حةرامةو نة ةيىى هةية ،بةالَم دةبىَ هةميشة ئامؤنوارى بكات ..خؤ ئةووةر بزانوىَ شوةو
نةخةو ن لةوةلَيا ،كاريطةرى دةبىَ بؤ وازهيَنان ليَى ،دروساةو هة ة بيكوات ،خوؤ ئةووةر
بزانىَ هيض كةلَكى نيية ،حةاللَ نيية بؤى (سةرجيَيى) لةوةلَ نةكات.
 -٥بة يةك وشة ( )3ةالَ ةى ننةكةى داو ثيَيطوت( :أنت طالق ثالث ًا) ،بة يةك ةالَ دادةنوئىَ
و ا لة (عيىدة)دا بىَ دة وانىَ بيويَنيَاةوة بىَ مارة كئدنةوة ،خوؤ ئةووةر عيوىدةى وةواو
كئدبوو ،دةبىَ مارةى بكا ةوة.
 -٦شاية طئ ن بؤ ةالَ سوننة ة ،وا ة :ةالَ ىان بيَ شايةت دروساةو دا دةمةزرىَ.
 -7ئةم شاانة رِىَ بة ننان دةدةن داواى ةالَ بكةن:
 ميَئد لة نةفة ةدا دريَغى بكات. ميَئد زيانيَا بة ننةكةى بطةيةنىَ ،نة وانىَ لةوةلَيا بذى ،لةوانة :جنيَو ،ليَىان ،زررى لوىَبكات بؤ كارى دزيَوو و ناشيئين.
 ميَئد بة جيَى بويَلَىَ و خؤ نا ديار بكات ،ئةميش ئسى (فيانة)ى هةبىَ.10٥

 ميَئد زينىان بكئىَ و ،ئةميش واناى خؤ وئ نى نةبىَ. ميَئدةكةى ببينىَ عةيبىارة ،لةوانة :نةزركى ،نةبونى واناى جيماع ،جؤرة نةخؤشيةكىناشيئين و ثة ا.
 -8ةالَ لةم حالَة انةى خوارةوةدا ،نا ثةسةنىةو ثيَشى دةلَين( :الطالق البدعي):
 لة حةيزدا ،يان لة زةيسانيىا ةالَ ى بىات. يان لة ثاكيىا ةالَ ى بىات ،بةالَم سةرجيَيى لةوةلَ كئدبىَ. بة يةك وشة سىَ ةالَ ةى بىات( :أنت طالق ثالثا). لة يةك مةجليسىا سىَ ةالَ ةى بىات ،بة سىَ وشة( :أنت طالق ،أنت طالق ،أنت طالق) ،بؤيوةهةنىىَ لة زاناكان دةلَيَن :ةالَ لةم حالَة انةدا ناكةوىَ ،ئةووةر نوى جوةماوةرى زانايوان
ثيَيان واية ةالَ ى (بيىعى) لةوةلَ ئةوةدا حةرامة ،دةكةوىَ و هةموو ئةحكامةكانى وةالَ
يَىا جيَى دةبيَاةوة.
 -9ننيَا يةك ةالَ درابوو ،سةرجيَيشى لةوةلَ كوئا بووو (الموىخول بووا) ،ثيَوي دةلَويَن:
ةالَ ى رجعيي ،نونكة ميَئد دة ووانىَ لوة مواوةى عيىدةيوىا بيطيَئِيَاوةوة الى خوؤى ،بوىَ
نيكاحى ازة.
 -10بؤ (رةجعةت) كئدنةوة ،وةليى و مارةيى و رِةزامةنىيى و ئاواداريى ننةكةو نيكاحى
ازةى ناوىَ.
 -11لة ماوةى ةالَ ى رةجعيىا ،ئةو ننة بوة ننوى وةالَ دراو دادةنوئىَ ،بؤيوة دة ووانىَ
ةماشاَ بكات ،لة جيَطاى خةلَوة ىا لةوةلَيىا كوؤ بيَاوةوة ،ننةكوةيش دة ووانىَ خزموة ى
ثياوةكة بكات ا لة عيىدةدا بيَت ،وة نابىَ لة ماوةى عيىدةدا مةنزلَةكةى بة جىَ بويَلَىَ.
 -12نن و ثياو ناكؤك بوون لة (رةجعةت) دا :ثياوةكة وو ى :رةجعة م كئدويت ،ننةكةش
بة دررى خساةوة ..لة حالَة ى ئاوادا ووىَ لة ننةكة دةويئدرىَ ،مةوةر ثياوةكة بضيَت
شايةت بيَنىَ بؤ (رةجعةت) بةر لة ةواو بوونى عيىدة.


10٦

بةشي سيي و ضوارةم:
ثرس و راويَذ لةسةر خـــــــولع.؟
َم/
وةال
 -1هةركات نن ناوناوى ميَئدةكةى حةز لىَ نةكئدو نةيويست ( لةبةر ناشيئينى ،يان
لةبةر بيَىينيى و رِةوشت خئاثى ،يان لةبةر ثيئيى و الوازيى ..يوان ..يوان )..دةشائسوا
لةبةر ئةوة نة وانىَ بة شيَوةى شةرعى هةلَس و كةو ى لةوةلَ بكات ،لةو حالَة انوةدا
دة وانىَ بة مارةييةكةى خؤى ،يان بة هةر شايَكى ئ خؤى رِزوار بكات ليَي.
 -2لة هةموو كا ىا (لة حةيزو لة زةيسانيشىا) خولع لةوةلَ ننانىا دةكئىَ و دروساةو،
دةشاوانىَ بة يةك (حةيز) عيىدة ةواو بكات.
 -3ئةوانةى لة كا ى نةخؤشيى و سةرة مةروىا ،ننيوان وةالَ دةدةن ،بوة مةبةسواى
بيَبةشبوونى لة ميئات ،كاريَكى حةرام دةكوةن و لةووةلَ ئةوةيشوىا هوةر ميئا وى لوىَ
دةبةن ،ئةوةرنى ةالَ بيَ جودا بوونةوةى ةواويش بيَت (بين ن ربى) ،نونكة نية ى
خئا و ناشةرعى بووة.
 -4كةسيَا سويَنىى بة ةالَ خووارد ،بوة مةبةسواى رِيَطوئ ن لوة خوؤى لوة كوئدن و
نةكئدنى كاريَا ،بؤ نموونة وو ى :ئةوةر جطةرةم كيَشا ،يان لةوةلَ فالَنةكةسىا سوةم
كئد ،ةالَ م بكةوىَ ،يان وو ى :ئةوةر ئةوكارة نةكةم وةالَ م بكوةوىَ ،لوةم حالَة انوةدا
ةالَ ى ناكةويَت ،نونكة مةبةست رِيَطئ ن و هةلَنانى خؤى بووة بؤ كئدن و نوةكئدنى
كارةكة ،نةك خسانى ةالَ ةكة.
تيَبينى :زرريَا لة ئةهلى زانست ئةم جؤرة ةالَ انة دةخةن ،ئةوةر نى مةبةسوايش
رِيَطئ ن و هةلَنانى خؤى بيَت لةو كارة ،نةك ةالَ  ،كوةوابوو هة وة مئرظوى ئيمانوىار،
هةرويز ئةو وشةو رِساانة بةكار نةهيَنىَ.
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 -٥بىَ هؤكارى شةرعيى ،داواى ةالَ

حةرامةو دروسوت نييوة ،نوونكة ثيَغةمبوةر 

دةفةرمويَت(( :أيام إمراة ا لت زوجها الطالق من غري ما به س ،فحهرام عليهها رائحه اجلنه )) رواه
()1

أب داود والرتمذي.
 -٦بؤية ةالَ بةدةساى ثياوانةوةية ،نونكة ثيواو زيوا ئ دة ووانىَ لوة كوا ى هوةراو
كيَشةكانىا ،خؤى كؤنائرلَ بكات ،لةواليشةوة نةفة ة لةسةر ئةوة ..كةوابوو هة يشوة
ةالَ بةدةساى ئةو بيَت.
 -7ئةوةر دايا داواى لة كورِةكةى كئد ننةكةى ةالَ بىات ..جا ئةوةر ننةكة والَح و
دينىار بوو و ئازارو بيَزارى دايكةكةى نةدةكئد ،حة نيية وةالَم بىريَاةوة ،خؤ ئةوةر
ناوالَح بوو ئازارى دايكةكةيشى دةكئد ،حة ة بة وويَي بكات.
 -8ئةوةر ننيَا ةالَ درا ،دةبيَت لةو مالَة دةرنةنيَت ا عيىدةى ةواو دةبيَت ،ئةوينا
كاريَكى حةرام دةكات ،ثياوةكةيش نابيَت دةرى بكات الة عيىدة داية ،ئةوسوا ئةووةر
يةك نةكةو نةوة دةنيَاة دةر ،ديارة ئةمة لة كا يَكىاية رِيَى ويَئِانةوةو رِةجعة ى ببيَ،
بة نيكاحى ازة يان هةر بةرِةجعةت.
 -9لة بناغةدا ةالَ دراوة ة دةساى ثياوان ،ئينجا ئةوةر ننةكوةى كوئدة وةكيو بوؤ
ةالَ ووىاني خووؤى ،ئووةويش خووؤى ةالَ ووىا ،ةالَ ةكووة دةكووةويَت ..بووةالَم ئةوووةر لووة
(عة ى)وةكةدا ميَئد وو ى :هةر كات ويسات خؤت ةالَ بىة ،ئةم مةرجة ثوونةو كارى
ثيَناكئََ ،نونكة ثيَضةوانةى حيكمة ى نيكاحة كة بؤ هة ا هة ايى و دامةزرانىنى يوةك
جارةكيية.
 -10ئةو ننةى نويَذ ناكات ،دةبيَ ئامؤنوارى بكئيَت ،جا ئةووةر نوةَ بيسوت ،دةبيَوت
ةالَ ى بىات ،وةكو ليذنةى فة واى سعوودية دةلَيَت.
 -11هةر ننيَا ةالَ ىرا ،دةبيَ (عيىدة) ةواو بكات ،ئةوكات دة وانيَت  -ئةوةر بيةوََ

( )1وبيح ،وببه االلباني في وبيح الجامع.270٦ :
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ميَئد بكا ةوة.
 -12ننيَا بةمةرجى وئت :ئةوةر شووى ثيَكئد ،دةبيَت هةويَكوةى وةالَ بوىات نوابيَ
ميَئد بة سةى بكات ،نونكة ئةو مةرجة (فاسيى)ةو دروست نيية هيض ننيَا جىَ بةوى
ئ نؤلَ بكات ،بؤية ثيَغةمبةر  دةفوةرموََ...(( :والتسه املهرأة طهالق أختهها لتكفه مها يف
إنائها))

()1



( )1وبيح البخارَ  -كاا البيوع  -با ال يبيع على بيع أخيه  -حديث 2051 :
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بةشي سيي و ثيَنجةم:
ثرس و راويَذ لةسةر ذنان و عيددة ئةذماردن.؟
َم/
وةال
 -1عيىدة ئةو ماوةية كة دةبيَ ننان ثاش مئدنى ميَئديان ،يان ةالَ ىانيان ،ناوةرِوانى
ةواوبوونى بكةن ،ئةوسا دة وانن  -ئةوةر بيانةويَت  -ميَئد بكةنةوة.
 -2عيىدة بؤ ئةوة دانئاوة كة:
 بزانئََ ئةو ننة دوو ويان نيية. مؤلَة يَكة بؤ نن و ثياو ،بةلَكو لةو ماوةيةدا بيئىَ بكةنةوة بؤ يةكطئ نةوة. رِيَزو حورمة يَكة بؤ ئةو ماوةية كة نن و ثياو ثيَكةوة نياون يَيىا. -3ننيَا يَكةلَى لةوةلَ نةكئابيَ (غيئ مىخول بوا) ،هوةركات ةالَ وىرا ،عيوىدةى لةسوةر
نيية.
 -4ننى سةرجيَيى لةوةلَ نةكئاو ،هةر كات ميَئدى موئد ،دةبويَ (نووارمان و دةشوةو
دانيشيَت).
 -٥ننانى خاوةن عيىدة شةش جؤرن:
 دوو ويان ..هةركة ةالَ ىرا ،يان ميَئدى مئد ،دةبيَ سكةكةى دابنيَت. ميَئد مئدوو دووويان نةبوو ،دةبيَ نوارمان و دةشةو دابنيشيَ. ننى حةيزدار ..هةركات ةالَ ىرا ،يان فةسخى نيكاح كئايةوة ،دةبيَت ( )3ثاكى دابنيشيَ. ئةر خاوةن حةيز نةبوو  -لةبةر بضووكيى ،يوان ةموةن زرريوى  -دةبويَ ( )3مواندانيشيَ ..ننى موساةحازةيش هةر واية.
 ننيَا بىَ هؤكار حةيزى نةماوة ،دةبىَ يةك سالَ دانيشويَ ،ئيموامى شوافيعى (خووا110

ليَى رِازى بيَت) دةلَيَ :ثيَشةوا (عومةر) "خودا ثلوةى بةرزبكا وةوة لوة يامة وىا" بوةم
جؤرة بئِيارى دةدا بؤ ننانى (ئةنصار و موهاجئين) و كةسيَكيش نكوولَى نةدةكئد.
 ننىَ ميَئدى بىَ سةروشويَن بيَت (مفقود) ،دةبويَ نووار موان و دةشوةو نواوةرِوانبيَت ،ثاش ةواوكئدنى ماوةى ناوةرِوانى كة نوار سالَة.



111

بةشي سيي و شة :
ثرس و راويَذ لةسةر نةفةقةى ذنى عيددة دار.؟
َم/
وةال
 -1ننى ةالَ ىراوى رِةجعيى  -دووويان بيَت ،يانا ،هوة ى مةسوكةن و نةفة وةو جو و
بةروى هةية ،نونكة بة ننى ميَئد دادةنئََ.
 -2ننيَا بوة يوةكجارةكى ةالَ يكوةوت (بين نه هربى)و دووويوانيش بووو ،دةبيَوت وا
سكةكةى دادةنيَت نةفة ةى بىريَاىَ ،خؤ ئةوةر دووويان نةبوو ،نة نةفة وةى دةوََ و،
نة مةسكةن.
 -3ننى دووويانى ئةشقيى (ناشز)يش ،نةفة ةى دةكةوىَ لةبةر حةملةكةى.
 -4ننى ميَئد مئدووى دووويان ،لة بةشة ميئا ى سكةكةى ،نةفة ةو مةسكةن و جو و
بةروى دةدريَاىَ ..خؤ ئةوةر دووويان نةبوو ،نة نةفة ةى دةكةوىَ ،نة مةسكةن.
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بةشي سيي و حةوتةم:
ثرس و راويَذ لةسةر ذنان و مندالَ.؟
َم/
وةال
 -1سةردةمى جاهيليةت ،زرر بة كةم و ناوَ سووك سةيئى كضانيان دةكوئد .بؤيوة
كئدةوةى وا دةبيَاة مايةى وورِةيى خووداى ووةورة ،خوؤ ووةلىَ جواريش كضوان زرر
باشائن لة كورِان.
 -2منىالَ شةفاعةت و كا دةكات بؤ باوك و دايكى.
 -3كارو كئدةوةى مناالَن بؤ خؤيان دةبيَ ،بةالَم ثاداشى باوك و دايكيشيان دةدريَاةوة
لة بةرامبةر فيَئكئدن و رِيَنماييكئدنيان بؤ كارو كئدةوةى ناك.
 -4جةنن و ئاهةن ويَئِان بة بؤنوةى لوةدايكبوونى منىالَوةوة دروسوت نييوةو ،نوابىَ
ئامادةيشي ببين و ثيئرز باييشيان لىَ بكةين.
 -٥هةلَطئ نى ويَنةى منىاالَن ،ئةوةر نى هةلَيش نةواسئيَن بةديواردا دروسوت نييوة،
مةوةر ثيَويست بيَت بؤ ثاسا ثؤرت و ناسنامةو ...هاى.
 -٦نوشاةكئدن بة شانى منىاالَنىا ،بة مةبةساى ثاراسانى لة ناو ،يان لة جنيى ،يان لة
نةخؤشى دروست نيية.
 -7ناونانى منىالَ ،ض لة رِرنى لةدايكبوونى ،ض لةرِرنى حةو ةمىا دروساة.
 -8هةر ناويَا بةنىاية ى بؤ غوةيئى خوودا بطةيوةنيَ ،وةكوو (عبهدالنبي – عبدالراه )..
حةرامةو دروست نيية.
 -9ئاهةن ويَئِان بؤ منىالَ ناونان ،سوننةت نييوة ،نوونكة ثيَغةمبوةر  و هواوةالَن،
كارى وايان نةكئدووة.
 -10ناو وؤرِين لةبةر ناوناوو (طهال ) دروست نيية ،نونكة كارى (كةهانوة)و نو الَنوة
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دةرةكانة ،بةالَم لةبةر ناشئينيى دروساة.
 -11ناو نان بةناوى خوداوة ،وةكو (كئيم ،عزيز )...بيَ (ئةلي؟ والم) ((أل)) وةينا كوات،
بةالَم (العزيز ،الكئيم) ةنوا ناوى خودايةو دروست نيية.
 -12ناونان بة (ئايةت) وةكو (ئاالء ،أفنان )..ةيىَ نية ،هةروةها (هىى ،رةحمة ،والح،
سعيى.).
 -13باشووائين نوواو ،ئووةو ناوانووةن كووة بةنىايووة ى خووودا بطةيووةنن ،وةكووو( :عبووىاهلل،
عبىالئحمن.)..
 -14منىالَى نيَئينة ،سوننة ة رِرنى ناونانى (رِرنى حةو ةمى) سةرى بااشئََ ،بةالَم
بؤ كضان سوننةت نيية.
 -1٥حةو ةم كئدن (عقيقة) بؤ منىالَ لة رِرنى حةو ةمى لةدايكبوونيىا سووننة ة ،بوؤ
نيَئينة دوومةرِ سةرببئِدرىَ و بؤ ميَيينة موةرِيَا ،كةسويَكيش دةسوةالَ ى نوةبيَت ،لوة
كؤلَى دةكةوََ.
 -1٦سوننة ة سويَيةكى بخوؤن و سويَيةكى بنيَوئن بوؤ ديواريى و درسوت و ناسوئاو،
سيَيةكةكةى ئى بكئيَاة وةدة ة.
 -17هةر منىالَيَا ثاش نوار مان لة بار بضيَت ،سةى رِاسوت ئةوةيوة وةكوو منوىالَى
ةواو مامةلَةى لةوةلَ دةكئََ ،وا ة :حةو ةمى بؤ دةكئََ ،دةشوؤردرََ ،كفون دةكوئََ،
نويَذى لةسةر دةكئََ و دةخئيَاة وؤرِساانى موسلَمانان و ناويش دةنئََ ،بةالَم ئةوةر
بةر لةوةى ويانى بةبةردا بكئيَت لةبار نوو ،هيض شايَا لةوانةى بؤ ناكئيَت.
 -18دة وانيَ خزم و درساى خؤى بؤ بان بكات ،يان هةمووى ببةخشويَاةوة بةسوةر
درست و خزمانىا.
 -19بةدةست دان لة (عةورةت)ى منىالَةوة ،دةسانويَذ دةشكيَ.
 -20ئاهةنطى خة ةنة بيىعةيةو نابيَت بكئيَت.
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 -21منىالَ بوئدن بوؤ مزووةوت (لةاليوةن ننانوةوة ،يوان لةاليوةن ثياوانوةوة) ،ئةووةر
وةيشابوونة ( 7سالَ) ،دة وانن بيان بةن بؤ ئةوةى ثةروةردة بكئيَن ،بةالَم كةمائ لوة
( 7سالَ) ،حة نية ببئيَن بؤ مزوةوت ،مةوةر بزانئيَت نابنة عةزيوةت بوؤ مزووةوت و
نويَذ خويَنةكان و ،سةرةرِاى ئةوةيش بئدنيان ثيَويست بيَت ،وةكوو ئوةوة بوة وةنوا
جيَنةميَنن.
 -22سوننة ة منىاالَنيش لة ثشت سةر ئيمامةوة بؤ نويَذةكان بووةسان ،خوؤ ئةووةر
يةك منىالَ بوو ،لةالى رِاسايةوة بووةساىَ.
 -23نابىَ ئوالَ و ويَو َ لوة موالَى هوة يودا بكوئىَ ،مةووةر بوة مةبةسواى زيوادكئدن و
بازروانيى و هةر بةرنةوةنىييةكى ئى ئةودا بيَت.
 -24ئةوةر منىالَ حةجى ثيَبكئىَ ،ثاداشاى هةية ،بةالَم حةجى فةرزى لة كؤلَ ناخات.
 -2٥ئيبئام و نيية ى ئةو منىالَة لةسةر (وةليى)و سةرثةرشايارية ى.
 -2٦ثيَويساة بة (عةدالةت) لة نيَوان منىاالَنىا رِةفاار بكئىَ ،بة ايبة ى لوة بةخششوىا،
نابىَ بة هةنىىَ بىرىَ و ،هةنىىَ بيَبةش بكئىَ.
 -27نابىَ دايكان شاىَ بىةن بوة هةنوىى َمنوىالَ و ،هةنوىيَكيان بيَبوةش بكوةن ،مةووةر
بالَغبن و رِازيي بن ،يان يةكيَكيان هيض شايَكى نةبوو ثيَي بذى.
 -28نةفئين كئدن لة منىاالَن ،ووناحى وةورةية ،بؤية ثيَغةمبةر  دةفوةرموىَ(( :لعهن
املؤمن قتله))  .هةروةها دروست نيية نوةفئينكئدن لوة كةسويَكى ايبوةت ،ئةوةرنوى
()1

ئانةلَ بيَت.
 -29دوعاى شةرِكئدن لة منىاالَن دروست نيية ،نونكة وا دةبىَ هاوكات دةبوىَ لةووةلَ
ئةوكا انةدا دوعايان يَىا ويئا دةبىَ ،دايوا دةبوىَ ووةبئو ئوارامى بوىَ بةرامبوةر بوة
منىاالَن ،ا ئةوةَ دوعاى شةرِ بكات ،ئامؤنوارييان بكات ،يان ليَيان بىات.
( )1علي شعي األرنؤوط :إسناده وبيح على شرط الشيخين .مسنى االمام احمى .1٦٤32
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 -30هةديةو دياريى بئدن بؤ منىالَيَا لة دايا دةبيَ ،يان بؤ دايكةكةى ،ئةووةر كئابوىَ
بةعادةت و باوى ناونةكة ةيىى نيية.
 -31راوئ نى هةنىىَ بالَنىةو ثةلةوةر لة مالَةوة بؤ ئولفة ى منىاالَن ةيوىى نييوة ،بوة
مةرجىَ دان و ئاوى بىريَاىَ و جيَطةى حةوانةوةى باش بيَت.
 -32ئةو شاانةى منىاالَن يارييان ثيَىةكةن ،ئةووةر ويَنوةى كامو و وةواو نوةبن ،بوؤ
نموونة :ناوو لووت و دةميان نةبىَ ،دروساة ،وةكو ئةو ياريانةَ خا وو (عائيشة) بة
منىالَى يارى ثيَىةكئدن ،ئةوينة بةكار نةهيَنئيَن باشائة لة بة كارهيَنانيان.
 -33كونكئدن لةووََ و لوو ى كضؤلَة ،بؤووارةو لوو ةوانة ،هيض ةيىيَكي نيية.
 -34وؤرانى منىاالَن ..ئةوةر لةوةلَ ئةو جؤرة مؤسيقا هةست بزويَنةرانةدا بوو  -ئيائ
دينى بيَت ،يان نيشامانى  -دروست نيية.
 -3٥دروست نيية نة بؤ وةورة ،نة بؤ منىالَ لة بةركئدني هةر ج و بةرويَا رِةسوم و
ويَنةى ثيَوة بيَت ،وة دروست نيية رِاوئ نى ويَنة بؤ يادواريى ،يان بؤ هةرشايَكى دى،
مةوةر حالَة يَكى زةروورةت و ثيَويست داوا بكات ،وةكو ثسوولَةو ثاساثؤرِت و ..اد.
 -3٦هة نيية دايا و باوك رىَ بة منىالَ بىات ئةوةر نى بضوكيش بيَت ،ج و بةروى
كور ى لةبةر بكئىَ ،نونكة بؤ دوايوى خوووى ثيَووة دةووئىَ وة بةئاسوانى وازى لوىَ
ناهيَنىَ.
 -37كضؤلَةى نا بالَغ دة وانىَ بىَ سةرثؤش نؤيذ بكات و ةبولَيش بىَ ،بوةالَم نؤيوذى
كضى بالَغ بىَ سةرثؤش ةبولَ نابيَت ،ثيَغةمبةر  دةفةرموىَ(( :اليقبل اهلل صالة حهائض
اال ب امر)) رواه أب داود والرتمزي ( .)1بةالَم باش واية بة سةرثؤشةوة بيكات.
 -38ئةو كيذانةى زوو وةشة دةكةن بةر لة بالَغ بوون و دةبنة جيَطةى سةرنج و رِوانين،

( )1وبيح ،وببه الشيخ االلباني في سنن الرتمذي بئ م .377 :و في سنن ابي داوود بئ م.٦٤1 :
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هة ة حيجا بكةن و خؤ داثؤشن ،لةبةر فيانةو رووداوى كارى خئا و ناثةسةنى.
 -39يَكةلَبوونى كض و كورِ لة و ابخانةكانىا  -بة ايبة ى -بةهيض شويَوةيةك دروسوت
نيية ،هة ة باوك و دايا و دةسةالَ ىاران كارى وا وةبولَ نةكوةن ..ئةوة وة ثيَغةمبوةرمان

موحةممةد  فةرمان دةدا بةجيا كئدنةوةيان ،ةنانة ي لة شويَن و جيَطاى خةويشىا.
 -40هةلَسانةوةى و ابى لةبةر مامؤسواا لوة و ابخانةكانوىا ثيَويسوت ناكوات ،نوونكة
بة ونىى بةرناو خئاوةو (مةكئوهة).
 -41رِةسم و ويَنةى ئةو شاانةى ويانلةبةرن ،بةهيض شيَوةيةك دروست نيية ،ئةوةر نى

بؤ فيَئكئدنيش بيَت ،بةالَم سةيارةو دارو دةرخت و ديوارو ...اد ،ةيناكات.
 -42نةثلَة ليَىان بؤ منىالَ ،يان خؤى ليَيبىات ،كاريَكى نا ثةسةنىةو لة شةريعة ىا بوة
(الكراه الشديدة) ليَكيان داوة ةوة.
( -43شيَخ بن باز) دةلَيَ :باوك دة وانىَ بةخشوش بوىات بوةو كوورِةى وؤيئِايةلَيوة ى و،
نابيَاة ناهة ى بةرامبةر بة منىالَةكانى ئ.
 -44دةبىَ رِشانةوةى منىالَ بشؤردرىَ ،ئةوسا نؤيذ بكئىَ ..وا ة :ئةوةر منىالَ رشوايةوة
بةج و بةروى دايكيا دةبىَ بشؤرََ ،ئينجا نؤيذةكاني بكات.
 -4٥بة لةشطئانى شيئدان بة منىالَ ةيناكات ،ةنانة ي نايةوىَ لةبةر ئةوة بضيَت خوؤى
بشؤرىَ ،يان دةست نويَذ بطئيَت.
 -4٦ئةوةر منىاالَن بة بةردةم نؤيذدا بضن ،نؤيذةكة نابئِن و ةيىى نيية.
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بةشي سيي و هةشت:
ثئس و راويَذ لةسةر ننان و شيئدان.؟

َم/
وةال
 -1منىالَيَا مةمكةى ننيَكى وئت و مذيى ،ثاشان بةريىا بؤ هةناسةدان ،يوان بيَاا وةت
بوو ،يان لةم مةمكةوة وواسايةوة بؤ ئةوى ئيان ،يان يَئ بوو ،هةموو ئةمانة بة يةك
كةرِةت دادةنئيَت ،ئةوةر دووبوارةى كوئدةوة دةبيَاوة دوو كوةرِةت ،ئةووةر لوة يوةك
مةجليسيشىا بىَ.
 -2شيئ بة شاية ى ةنوا ننيَكى والَح و دينىار و ناوبوان بوة راسواطؤ ،ئياوئ شويئ
دةرةكة بيَ ،يان ننيَكى ئ بيَت ،وةر دةويئىَ و ئيسثات دةبىَ.
 -3شيئ بةم دوو مةرجة كاريطةرَ دةبىَ:
 دةبىَ لة ثيَنج جار كةمائ نةبيَت ،هةر ثيَنج جارةكةيش منىالَةكة يَئ ببىَ. ةمةنى منىالَةكة دوو سالَ زيا ئ نةبىَ. -4هةر كةسيَا كةو ة وومانةوة :ئاخؤ ثيَنج جار شيئى خواردووة يانة.؟ شاية يشوى
نةبوو ،بةوة حةرام نابيَت.
 -٥نن شيئ بةهةر منىالَيَا بىات ،لةم شاانةى خوارةوةدا دةبيَاة دايكيى ئةو منىالَة:
 نا وانىَ مارةى بكات. دة وانىَ بةئارةزووى خؤَ ةماشاى بكات. لة خةلَوة ىا دة وانن ثيَكةوة دانيشن. دةبيَاة مةحئةميى. -٦ئةوةر لة رِيَي ( ئومثاوة) شيئ بةمنىالَ درا ،يان كئايوة نواو ثةرداخيَكوةوةو ثيََ،يوىرا،
هةر وةكو ئةوة واية خؤى لة مةمكةكة خواردبيَاى.
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بةشي سيي و نؤ:
ضةند ثرسيارو وةالَميَكى جياجيا لة بارةى ذنانةوة:
َم/
وةال
 -1دةنطى ننان (عةورةت) نية ،وا ة :بيسانى حةرام نية ،مةوةر دةنطيان نةرم و ناسا
بكةنةوةو ببيَاة نازو نووز ،ئةو كا ة حةرام دةبيَت بيسانى بؤ خةلَكانى نامةحئةم.
 -2نابىَ نن لةوةلَ ننىا لة نيَئ ثيَخةفيَكىا رِاكشويَن ،نوونكة ثيَغةمبوةر  دةفوةرموىَ:
((...وفرق ا بينهام يف امل اج )) (. )1
 -3هةر رِرننامةو وؤظاريَا ويَنةو رةسمى روو ى ئارةزوو بزويَنيى ثيَوةبيَت ،كوئِين
و فئرشانى حةرامة ،دةبىَ ننانى ئيمانىار لوةو جوؤرة شواانة خوؤ دوور بطوئن و لوة
مالَةوة رِايان نةوئن.
 -4ننان نابىَ بة ةنوا لةوةلَ شؤفيَئيَكىا سوار بوبن ،نوونكة كؤبوونوةوةو خوةلَوةت
لةوةلَ ثياوى نامةحئةمىا حةرامة ..بؤية ئةوةر سوارى سةيارة بوو ،ثيَويساة ننيَكوى
ئى لةوةلَ بيَت ،يان كةسيَكى ئى يَىا بيَت ،خؤ ئةوةر منىالَيَكى يابوو ،شوةرمى لوىَ
نةدةكئا ،نابىَ سوار ببىَ.
 -٥سةالمكئدن لة ننيَكي باالَثؤش ،بىَ ةو ةو ثيَكةنيَن و خةنىة ،دروساة.
 -٦ننان دة وانن لة دةرةوةى مالَ بةم مةرجانة كار بكةن:
 دةورو بةرةكةيان ننان بن. نن و ثياو يَكةلَ نةبن. لةوةلَ ثياوى نامةحئةمىا خةلَوةت نةكات. ميَئدةكةى ئيزن و مؤلَة ى بىات. بة ج و بةروى شةرعييةوة بيَت.( )1وبيح ،وببه الشيخ االلباني في وبيح الجامع.٤02٦ :
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 -7رِاوئ نى كارةكةر بؤ مالَةوة ،دةبىَ ئةم مةرجانة رِةناو بكئيَن:
 ثيَويساة كارةكةرةكة موسلَمان و شةرع رِةو بيَت و لة ةواوى نيَئينوةى ئوةو مالَوةخؤى داثؤشيَت.
 نابىَ رِووت و سافيئة بيَت. نابىَ لةوةلَ هيض كةسيَكىا (خةلَوةت) بكات. دةبىَ مةحئةمى لةوةلَ بيَت. -8نابىَ ننان بة فئِركةو شاى وا  -ئةوةرنى ئوةمينيش بيَوت  -بوةبىَ موةحئةم سوةفةر
بكةن.
 -9نابىَ ةو ة لةوةلَ ننانىا بكئيَت ،ئةوةرنى دةساكيَشي لة دةساىا بيَت.
 -10باش واية ننان لة ةلةفزيؤنيشىا سةيئى ثياو نةكةن و ثياوانيش سةيئى ئةوان
نةكةن ،نونكة وةلىَ جار فيانةى لىَ ثةيىا دةبيَ.
 -11ئاهةنططيَئِان بةناوى جةننى (دايا)وةوة بيىعةيةو دروست نيية.
 -12ئةو شاانة هةدية دةكئيَن بؤ مئدوو:
 وةدة ةو خيَئو خيَئات بؤى.– دوعاو ثارِانةوة بؤى.
 بذاردنةوةى ةرزى. حةو و عةمئة كئدن بؤى. -13ئةو شاانةيش هةدية ناكئيَن بؤ مئدوو:
 نويَذ كئدنةوة بؤى. ةوافى مالَى خودا( .مةبةست ئةوةية بة ةنوا ةوال كئدن و هةدية كئدنى بؤ مئدوو ،ثيَيناوات).
 -ورئان خؤينىن بؤى ،ئةوةرنى هةنىىَ زانا رِيَي ثيَىةدةن ،بةالَم هة ة نةخؤينىرىَ بؤى.
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 -14نووسينى (بسم اللة )..لةسةر ثسوولَةو شاى وا دروساة ،بةالَم دةبىَ بثاريَزرىَ و
فئىَ نةدريَاة جيَطاى خئا و ثيسةوة.
 -1٥ئةو ررننامةو وؤظارانة ،ناوى خودايان يَىاية ،نابىَ بكئيَنة سوفئةو شاى وا ،خؤ
ئةوةر دةبىَ نى ئايةت و ناوى خوداى ثيَوةية لىَ بكئيَاةوة.
 -1٦ئةو كايَ و ررننامةو ناميلكانة ناوى خوداو ئايةت و فةرموودةيان يَىاية ،نوابىَ
بخئيَنة كيسيَكةوةو دوور لة مالَ هةلَبطيئدريَن.
 -17ويَئِانةوةى سةى نةساة و هةلَبةسانى سة بوؤ ثيَكوةنين ،حةراموةو دروسوت
نيية ،ثيَغةمبةر  دةفةرموىَ(( :ويل للذي ودث فيكذ لي حك به الق م)) رواه أب داود .
()1

 -18موجامةلةو رووى خؤش ..ئةوةر نكوولَى هة و رِاساى يَىا نوةبىَ ،هويض ةيوىى
نيية ،خؤ ئةوةر هة و راساييةكان كئان بةنيَئةوة ،ئةوة نارِةواو نا دروساة.
 -19خؤ ثاراسان لة جنيى و لة خئاثةيان:
 زيكئى خودا زرر بكئيَت. زيكئةكانى ئيَواران و بةيانيان و ثيَش خةو بخويَنئيَن. دوركةو نةوة لة ووناح و ،بةجيَويَنانى واجبات. ( -20أمين /بيمة)ى سةيارةو ةنىروسايى و ،نيان و مالَ و خانووبةرة ...اد ،دروست
نيية ،نونكة نةواشةو دةست بئِينوى يَىايوة ،وا دةبوىَ موسولَمانيَا ثارةيوةكى كوةم
دةدات و ،ثارةيةكى زرر وةردةوئيَاةوة ،يوان هوةر هويض وةرناوئيَاوةوة ،ووةلىَ جوار
كؤمثانياكةش ووشي زيانى وةورة دةبىَ.
( -21ختيط)ى حةيوان و ثةلةوةرو مئرل دروست نيية ،نونكة مالَيَكى زررى يا خةرو
دةكئََ و ويَنةكةشي وةكو هةلَواسئاوى لىَ ديَت( .شيَخ بن باز).

( )1حديث حسن ،حسنه الشيخ االلباني في سنن ابي داوود.٤990 :
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( -22شيَخ بن باز) دةلَىَ :خويَنىنى سوورة ى (يس) لة الى كةسيَكىا لةسوةرة مةرووىا
بيَت ،فةرموودةكةى الوازة.

()1

 -23بانكة سوو دارةكان ..سووو ووةورة ئين ووناحوةو خوودا نوةفئينى كوئدووة لوة
بخؤريى ،لة نووسةريى ،لة شاية ةكانيى.
 -24بان هوةر وازانجيَكى ثيَوىايت ،موةيطيَئِةوةو مةيشويخؤ ،بوةلَكو بيكوة بوةخيَئو
وةدة ة بة هةنارو نةدارةكان.
( -2٥شيَخ بن باز) دةلَيَ :دانانى ثارةو عوملة  -ئةوةر نى بة ئةمانةت و بىَ فوائيزيش
بيَت  -لة بانقةكانىا دروست نيية.
 -2٦ثارة رِاكيَشان لة بانقةكانىا بة فائيز ،ئةوةرنى بؤ كاريَكى شةري؟ و ثةسوةنىيش
بيَت ،وةكو خانوو و نارةسةرى نةخؤشيي و زةواو و ،ةرز دانةوة ،دروست نيية.
 -27سوننة ة الى نةخؤش بلَيَيت(( :الب س طه ر إ شاءاهلل)) (.)2
 -28بئدنى وولَ بؤ نةخؤش دروست نيية ،نونكة سوةرفي مالَوة بوة بيَوووودةو ،نواو
ليَطةرى دونمنانى خودايشة.
 -29نن هةركة لة مالَ دةرنوو دةبىَ:
 حيجابى كام َ و ةواوى هةبىَ. يَكةلَيى ثياوان نةكات. ئادابى شةرعى رِةناو بكات. ميَئد رِازيى بيَت. -بؤنخؤشي بة كار نةهيَنابيَت.

 -30نوونيان بؤ بازارِ ،مةحئةم ثيَويست ناكات لةوةلَ ننانىا ببىَ ،مةوةر كا ىَ ئسوي

( )1كؤدةنطى فةرمودةناسان لة كؤن و نوََ لةسةر ئةوةية كة ئةو فةرمودانةى لةسةر خويَنىنى سوورةى
(يس) ها ووة لةكا ى ويان كيَشانى مئدوو هةمووى الوازة.
( )2وبيح البخارَ  -كاا المنا

 -با عالمات النبوة في اإلسالم  -حديث 3٤٤0 :
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فيانة ببىَ ،نونكة لة سةردةمى ثيَغةمبةردا  ننان بةبىَ مةحئةم دةنووونة بازارِ.
 -31دةن وةروئ ن لة هيض موسلَمانيَا  -بةبىَ هؤكوارى شوةرعي  -دروسوت نييوة،
ئةوةرنى لةسةر داواى باوك و دايكيش بيَت.
 -32دوعا كئدن لة ناو كاغةزدا  -ةنانة ي لة نويَذيشىا  -ةيوىى نييوة ،بوةالَم ئةووةر
لةبةر دوعا بكئيَت باشائة ،بؤ ئةوةى دلَ سةر الَ نةكئىَ بة شايَكى ئةوة.
 -33كةسيَا ةوبةى كئدو ثاشان وةرِايةوة سةر بارودرخى ثيَشووى ،ةوبوةى يةكوةمى
رةوايةو ،ئةوةر ئةمجارةيش ،يان نةنىجار ةوبوة بكوات دة ووانىَ و دةروواى رِةحموة ى
خودا واالَية.
 -34دةساطئ نةوةو (فنجان)و خويَنىنةوةى بورجوةكان ..هوةموو ئةمانوة (كةهانوة)و
نو الَنة ليَىانةو ،لة ئيسالمىا حةرام و ةدةغةية ،وة بوة بةشويَا لوة جوادوو و سويبئ
دادةنئىَ و داواى (غةي ) زانينةو نةواشةكئدنى مةردمة.
 -3٥سةبارةت بة ررنوو لوةمانطى (رةجوة )دا ،فةرموودةيوةكى ايبوةت بوة فوةزلَى
ررنوو يَيىا سابت نةبووة.
 -3٦والَاووةكئدن بووة ننووانى ئيمانووىارى (حمجبهه ) ،لةبووةر دينووىاريى و خؤبةسووانةوة
بةشةريعة ى ئيسالمةوة ،كوفئة.
 -37كةلوو (بورو)وةكان ..ئةو جيَطايانةن (خؤر) ثيايانىا يَ دةثوةرِىَ ،ئةموةش نواوى
هيَنىيَكيانن( :بةرل ،وا ،جوةوزا )..خوودا نوةبىَ هويض كةسويَا نوازانيَ نوى رِوو دةدات
يايانىا ..هةركةسيَا بلَىَ – بؤنمونة – لة بورجى وادا خؤشوييةك ،يوان ناخؤشوييةك
رِوو دةدا ،بىَ شا دةسايَوةردانى (غةي )وة ،خؤ ئوةوةيش كوارى خودايوةو جطوة لوة
خؤى كةس نايزانىَ.
 -38وئةو كئدن (مراهن ) :دوو كةس بة يةكائ دةلَيَن :ئةوةر سوةكةى مون بووو ،دةبوىَ
ئةوةنىةم بىةياىَ ،خؤ ئةوةر سةى ؤ بوو ،من ئةوةنىةت دةدةمىَ ..ئةمة بوةر وموار
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دةكةوىَ و حةرامة( .شيَخ بن باز).
 -39باوك و دايا ثاش مئدنيان هة ة لةبةر ئةوان ئةم شاانة بكئيَن:
 دوعايان بؤ بكئََ. داواى ليَبوردنيان بؤ بكئيَت. جيَبةجيَكئدنى وةسية نامةكةيان. رِيَزوئ ن لة هاورِيَيانيان. سةردان لة خزمانيان. -40كةسيَا كئدو كةسابة ى حةرام بيَت ،دةبوىَ هوةولَ بوىريَت نوانى نوةخورىَ ،خوؤ
ئةوةر نةدةكئا ،دةبىَ بةثيَى ثيَويَست بخورىَ ،نونكة ئةو جؤرة كةسانة وومان هةيوة
لة حةالَلَية ى خواردنى نانيانىا.
 -41خواردنى نانى ئةو كةسانة سوو كارو سووو خوؤرن حةراموة ،ئةووةر دةعووة ى
كئدى بؤ نانخواردن ،نابىَ وةالَمى بىةياةوة ،بةالَم ئةو كةسانة مالَيان يَكةلَة لة حةالَلَ
و لة حةرام ،نانخواردنيان ةيىى نيية.
 -42لة ملكئدنى ئةو وةردن بةنىو (ملوانكة)ية ناوى خوداى ليَ نووسئابىَ ،وةيناكات،
ئةوةرنى لةم نةكئدنى باشائة ،بةالَم دةبىَ بة شةودا داينىَ و ثيَوةى نةنيَاة هةنىى
جيَطا شياو نةبيَت بؤ ئةو ناوة ثيئرزة.
 -43ئةو وؤشاانةى لة دةرةوةى والَت دةهيَنئيَن ،سىَ حالَة يان هةية:
 دةزانئىَ كة بة شيَوةى شةرعيى سةر بئِاوة ،ئةمة حةالَلَةو دةخورىَ. دةزانئىَ بة شيَوةى ناشةرعيى سةربئِاوة ،ئةمةيان ناخورىَ. دوو دلَين :ئاخؤ بة شةرعيى سةربئِاوة ،يانة.؟ ئةمةيشيان هةر دةخوورىَ و حةالَلَوة،نونكة ثيَويست ناكات ئةوةنىة لة سةرى بضين :ئاخؤ نؤن سةر بئِابوىَ ،ئواخؤ (بسوم
اللة) لةسةر كئابىَ يانة.؟
124

 -44سةكئدني كضان و كورِان ،يان بلَيَين :ثياوان و ننوانى ناموةحئةم لوة ةلةفونوىا ،بوة
مةبةساى ئةوينبازيى خؤشةويساى ،نارِةواو ناشةرعيية ،دةبوىَ هوةردووال خؤيوان لوةو
جؤرة ئاخاو نة بثاريَزن ،خؤ ئةوةر زةروورو ثيَويست بوو ،ةيىى نيية ،بوة موةرجىَ بوة
ثيَي ثيَويست بيَت.
 -4٥ب وةكارهيَنانى وشووةى (ئووالوو) لووة ةلةفونووىا ،وشووةيةكى (فةرةنسوويية) هة ووة
موسلَمانان وشةيةك بؤخؤيان بةكار بويَنن ،هى خؤيان بيَت.
 -4٦ئةوةر مئرل (نن و ثياو) شايَكى ديت ،ثيَوي خؤشوبالَ ،يوان ثيَوى سةرسوامبوو،
وةيان حةزى ليَ نةدةكئد ،هة ة – لة با ى نوةثلَة ( -سوببان اللوة ،اللوة اكبوئ) بكوات،
نونكة ثيَغةمبةر  هةركات شايَكى ديابوا ثيَوى خؤشوبالَ بووبوا ،يوان ثيَوى خوؤش
نةبووبا ((سببان اللة)) يان ((اللة اكبئ))ى دةكئد .اللجن الدائم .

()1

 -47ويَنةى هةر شايَكى ويانىار (مئرل ،ئانةلَ) حةرامة ،بةالَم ويَنةى ئةو شاانةى بىَ
ويانن رِةواية.
 -48بةيةكطةيشانى نن و ثياو لة (ئاسانسوار) دا ،خةلَوة ة ،وا ة :نابىَ ثيَكوةوةو دوو
بة دوو بضنة ناويةوة.
 -49ويَنة فؤ ؤوئافيةكان ..سةى رِاست ئةوةية ،وةكو ويَنةكانى ئةو حةرامة ،نونكة
ئةو بةلَطانةَ ويَنةَ ويانىار حةرام دةكات ،وشايية ،وا ة :فؤ ؤوئافى بيَوت ،بةدةسوت
بيَت ،ثةيكةر بيَت يان نا.
 -٥0هةركةسيَا ناوى ثيس كارى يَكئد ،ئةم حالَة انةى بؤ بةكار دةهيَنئيَت:
 سوورة ى (فةلة )و (النواس)و (آيه الكراهى)و سووورة ى (الكوافئون)و (الفا بوة)وئاية ى كؤ ايى سوورة ى (بة ةرة)ى بةسةرا بخويَنئىَ.

( )1وبيح البخارَ  -كاا األد  -با الاكبيئ والاسبيح عنى الاعج

12٥

 -حديث 5872 :

 ناودةر دةسانويَذ بطئىَ و ئاوةكةى بكئىَ بةسةر ناو دراوةكةدا. -٥1خيَئو خيَئات كئدن بؤ خةلَكانى ناموسلَمان دروساة ،بةمةرجىَ شةرِفئرش نوةبن
لةوةلَ موسلَمانانىا.
 -٥2هةلَوةشانةوةى جادوو بة جادوو:
 ئةوةر بة ورئان و ئةو دوعايانة بيَت حةالَلَن ،ئةوة رِةوايةو دروساة. ئةوةر ئةميش بةجادوو هةلَيوةشانىةوة حةرامة. -٥3ئاخؤ سيبئ حة يقة يَكى هةبىَ ؟ (شيَخ بن باز) دةلَىَ :بةلَىَ هة يقوة ى هةيوة ،وة
(شةيا ين) دةثةرسان و وويَئِايةلَى ئةوانن ،شوةيا ينيش خوودا وانواى داونوة ىَ كوة
هةنىىَ كارَ سةرسورِهيَنةر ئةنجام بىةن.
 -٥4دلَ نارِةحة يى و ( ةلة )وى نةفسيى ،بة نووشاة كئدنة م و هةلَواسينى بة ؤلَ
و بالَيةوة نارةسةر ناكئىَ ،بةلَكو بة:
 ورئان خويَنىن و ئةو دوعايانةى ها وون. زيكئ كئدن و ئاكارى ناك كئدن. خؤ دوورخسانةوة لة ووناح و اوان. -٥٥جطةرة كيَشان حةرام و ةدةغةية ،نونكة زةرةرمةنىة بؤ مئرل.
 -٥٦نوونة الى (كةهةنة)و نو الَنة ليَىةرو فالَضييةكان بؤ نارةسةرو عيالو حةرامةو
رِيَى لىَ ويئاوة ،نونكة وةلىَ جار دررو دةلةسة دةكةن و خةلَكى ثيَضةواشة دةكوةن و
بة نارِاست دةردةنىَ ،ئةوةرنى هةنىىَ كا يش رِاست دةرنىَ.
 -٥7هةر كةسيَا داواى ناوى نةخؤش و دايكى نةخؤشةكةى كئد ،ئةوة (جنى) بوةكار
دةهيَنيَت( .شيَخ بن باز).
 -٥8نارةسةرى (بةسئاو) بةرامبةر بة ننةكةى:
 حةوت ( )7وةالَى ةرِى دارى (نةبة ) بويَنئََ و بة بةرد ،يان بة هةرشايَا بكوو ئىَ12٦

و بكئيَاة ناو اثيَكةوة ،ئينجا ئةوةنى ئاوى يَبكات بةشي خؤ شؤرينى بكوات ،ثاشوان
خؤى ثىَ بشؤريَت.

-

(آي الكراى ،سوورة ى :فةلة  ،ناس ،ئيخالص ،كافئون) ئةو ئاية انوةى جادوويوان

ثيَ هةلَىةوةشويَاةوة ()117-122ووى سووورة ى (ئوةعئال))82-79( ،ووى سووورة ى
يونس)٦9-٦٥( ،وى سوورة ى ( اها) بةسةر ئاوةكوةدا بخوويَنئىَ ،ثاشوان هةنوىىَ لوة
ئاوةكة بخوا ةوة بةوى ديكةش خؤى بشؤرىَ  -ان شاءاهلل  -شيفاى بوؤ ديَوت ،ئةووةر
جارو دووجار ثيَويساى دةكئد بوةكار بويَنوئىَ ةيوىى نييوة بوةكارَ بيَونن وا نواك
دةبيَاةوة.
 -٥9فوو كئدن بة ئاودا :ئةوةر مةبةست ( بئك) بوونى ئاوةكوة بيَوت بوةفووى ئوةو
كةسة ،ئةوة كاريَكى حةرامةو جؤرة شيئكيَكة ،نوونكة جطوة لوة فوووى ثيَغةمبوةر



( بئك) بة فووى هيض كةسيَا ناكئىَ ،خؤ ئةوةر هةنىىَ ورئان بخؤيَنىَ و فوووى ثيوا
بكات ،ةيىى نيية ،نونكة هةنىىَ لة (سةلةل) كئدوويانة ،ثيَغةمبةريش  سوورة ى
(فةلة و ،ناس)وى لة كا ى خةودا دةخويَنىو فووى دةكوئد بوة هوةر دوو دةسواييىاو
دةيويَنا بة جةساةيىا.
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بةشي ضل:
ثرس و راويَذ لةسةر ذنان و کاروبارى قوتابخانة.؟
َم/
وةال
 -1ليَىانى ئةو و ابيانةى (كض و كوورِ) وووىَ بوة وانوةكانيان نوادةن و ،مامؤسواايش
هةموو رِيَطةيةكى وئ ة بةر بؤ نواكبوونيان و نواك نوةبوون دروسواة ،بوةالَم دةبوىَ
سووكة ليَىانيَا بيَت و مةبةست وة بيئهيَنانةوةى وانةكانيان بيَت.
 -2والَاةو مةسخةرة بة مامؤساا ،لة فةرهةنطى موسلَمانانىا نيية ،بؤية دةبوىَ هوةموو
و ابييةك بةرامبةر بة مامؤساا بة ئةدة و خاوةن ويَ َ و شةرم بيَت ،نوابىَ بوةهيض
شيَوةيةك ئازارى بىةن.
 -3ثيَويساة ننان  -بة ايبةت  -ئةوةنى كا ى خؤيان بة ئيش و كارى مالَةوة نوةكونن،
بةلَكو دةبيَ هةنىيَكى بؤ خويَنىنةوةوةو فيَئبوون بةكار بيَنن.
 -4دروست نيية بوؤ و وابيى (كوض و كوورِ) بوة هويض شويَوةيةك وزيوى و وؤثي لوة
وانةكانيانىا بكةن ،ئةوةرنى وانةى ئينطليزيش بيَت.
 -٥هة ة مامؤسااى كضان نن بيَت ،بؤ ئةوةى ووشوى رِوانوين و يَكوةلَيى و فيانوةو
كارى ناثةسةنىو ناشةرعيى نةبن ،هةر لةبةر ئةوةيشة يَكةلَكئدنى كضان و كورِان لة
و ابخانةكانىا كاريَكى نارِةواو نادروساةو دينى ئيسالم ةبوولَى ناكات.
 -٦هة ة مامؤساا بةهيض شيَوةيةك ديارى لة و ابي وةرنةوئيَت ،ا ووشي ناحة يى
و ساةم نةبيَت ،نونكة لةوانةية ئةو و ابية مةبةسايَكى هةبىَ لةو ديارى بئدنةيةدا.
 -7هةنىىَ مامؤساا ،يان كارمةنى ،هةموو ثيَكةوة ،هةر يةكة شوايَا لوة مانطانةكوةيان
دادةنيَن و ثاشان هوةر مانطوةى دةدرىَ بوة يوةكيَكيان ،ئوةوة كواريَكى باشوة ،نوونكة
ةرزيَكةو هيض فائيزى يَىا نيية.
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 -8هةلَسانةوةى و ابى لة ثؤلىا ،لةبةر ها نى مامؤسواا ،شوايَكى (مةكئوهوة) ،وا وة:
ناك واية نةبيَت.
 -9خؤينىن و ( خصص)وى كضان ،بؤنموونة :لة (كيميا ،ئةنىازيارى) ا زرر ثيَويسواى
والَ مان نةبيَت ،هة نيية ننان بةوةوة خؤيان خةريا بكةن ،نونكة دةرفة طةليَكى ئ
هةية ،ئةوان ررلَى يَىا ببينن ،سةرةرِاى ئةوةيش ،بؤ دوايى دةبىَ بضيَاة ناو ثياوان و
يَكةلَى دروست دةبيَت.
 -10دواكةو نى مامؤساا (نن و ثياو) لة دةوام ،كاريكى نارِةواو نادروساة ،نونكة ئةو
نؤ ة نيَئبارى ئةو ئةركةوة ،هة ة جيَبةجيَى بكات بوىَ دواكوةو ن ،خووا دةفوةرموىَ:
(وأوفوا بالعوى إن العوى كان مساوال).
 -11مامؤسااى كضان ،دةبىَ نن بيَت ..بؤية ئةوةر ثياو بوو ،دةبىَ خؤيان لة رِوانينى نا
ثيَويست بثاريَزن.
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بةشي ضل و يةکةم:
ثرس و راويَذ لةسةر ذنان و سويَند خواردن.؟
َم/
وةال
 -1هة ة موسلَمان لة سويَنى خواردن خؤى بثاريَزََ ،بةالَم ئةوةر رِكى هةلَساو وورِة
بوو و وو ى( :واللة) سة لةوةلَ فالَنة كةسىا ناكةم ،كةنى سةى لة وةلَكئد ،دةبىَ
كةفارة ى سويَنىةكةى بىات ،مةوةر وورِة بوونةكةى وا بووبيَت هةساى نةمابىَ و
نةزانىَ نى وو ووة ،دةشاوانىَ سويَنىةكةى بشكيَنيَ و كةفارة ى بىات ،ئةوةر
بةرنةوةنىى لةوةدا دةبينئا.
 -2كةفارة ى سويَنىيش بةم جؤرة دةدرىَ:
 دةبىَ نةميَا ( )10كةس يَئ بكات ،ئةوةر خؤراكيش دانىَ ،دةبوىَ بوة هةريةكوةيان -يةك و يةك لةسةر دوو ،وا ة :كيلؤو نيويَا بىات.
 كئاس و دةرثيَيةك نويَذى ثيَوة بكئىَ ،وا ة :عةورةت داثؤش بيَت. بةنىةيةكى موسلَمان ئازاد بكات. ئةوةر هيض كام لةوانةَ ثيَ نةكئا ،سيَ ررن بة ررنوو بيَت. -3سويَنى بة درروة – كة ثيَي دةلَيَن( :اليمين الغموس) نونكة خاوةنةكةى لة ووناح
نقووم دةكات  -كةفارة ى نادرىَ ،بةلَكو دةبىَ ثةشيمان بيَاةوةو ةوبةى لىَ بكات.
 -4ئةو سويَنىانةى بةبىَ نيية ى دلَ و مةبةست كة ثيَيان دةلَيَن( :اللغو اليمين) لة زار
دةردةنن ،كةفارة يان نيية.
 -٥دايكيَا سويَنىى زرر لة منىالَةكانى دةخووات ،ووةلىَ جواريش بوة ووويَي ناكوةن و
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سويَنىةكةى دةخةن ..دةبىَ نى بكات ؟ لةوة دةنىَ (لغو اليمين) بيَت ،وا ة :لة دلَوةوة
نةبووبيَت ،بةلَكو مةبةست هةرِةشةو ئسانىنيان بيَت ،كةوابوو كةفارة ى ناوىَ.
 -٦سويَنى بة غةيئى خودا ،دروست نيية ،ئةوةر بة ( عبه اهلل)يوش بيَوت ،كوةوابوو بوة
(شةرةفم) بوة ووؤرِى شوةهيىان ...واد ،نوابىَ بوةكار بويَنوئيَن ،ثيَويسواة موسوولَمان
بة ايبة ى خؤى بثاريَزىَ ليَيان.
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بةشي ضل و دووةم:
ثرس و راويَذ لةسةر ذنان و نةزر لة ئيسالمدا.؟
َم/
وةال
 -1كةسيَا شايَا فةرز دةكا ة سةرخؤى ،كة خوودا فوةرزى نوةكئدووة ،بوؤ نموونوة:
دةلَىَ :ئةوةر خودا لةم نةخؤشية شفام بىات( ،نةزر) بيَت مةرِيَا سةر ببئِم ..ئةو جؤرة
نةزرانة لة ئيسالمىا (مةكئووهة) ،ثيَغةمبةر  دةفةرموََ(( :إنه الي يت ب ري))

()1

جا ئةوةر لةكا ى خؤيىا ئةنجامى نةدا ،دةبىَ بؤ دوايى هةر جيَبةجيَى بكوات ،لوة بوا ى
دوا خسانةكةى كةفارة ى سويَنىةكةشى بىات.
 -2كةسيَا نةزرى كئد لة فالَنة جيَطادا مةرِيَا سةربئِىَ ،كةنوى دوايوى دةركوةوت لوة
جيَطايةكى ئ باشائةو هةنارى زرر ئةو ووالَح و باشوائن( ..شويَخ بون بواز) دةلَوىَ:
دة وانىَ بؤ جيَطاى باشائ نةزرةكةى بباو لةوىَ جيَبةجيَي بكات.
 -3ئايا دةكئىَ خؤى لة نةزرةكةى بخوات..؟ ئةوةر كا ى خؤى مةبةسواى بوةو نوةزرة
هةنارو خةلَكانى بىَ نةوا بووبىَ ،ئيَساا نابيَ خؤيى و موالَ و منوىالَى ليَوى بخوؤن ،خوؤ
ئةوةر مةبةست لةمالَ و منىالَ و هاورِيَيانى خؤى بووبيَت ،ديارة خؤيشيى و ئوةوانيش
ليَى دةخؤن.
 -4نةزر بؤ غةيئى خودا حةرامةو وةلىَ جار دةبيَاة شيئك ..بؤية ئةوةر موةرِيَكى بوؤ
وؤرِيَا ،يان بؤ ثاشا ،يان بؤ ثيَغةمبةريَا ..سةر ببوئِىَ ،بوةمئدارةوة بووو دادةنوئىَ و
شةريكيشي بؤ خودا داناوة.
 -٥ئةوةر وو ى شايَا نةزر بيَت لةسةرم بؤ خودا ..دةبىَ كةفارة ى سوويَنىيَا بوىات،
ئيائ شايَكى ئى لةسةر ناكةوىَ.
( )1صحيح مسلم  -تا النذر  -با النهي عن النذر وأنه ال يرد شيئا  -حديث ي 3180
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 -٦ئةوةر وو ى :ئةوةر سةم لةوةلَ كئديت ،مةرِيَا نةزربيَت لوة سوةرم ،يوان ووو ى:
ئةوةر ئةو هةوالَة رِاست نةبوو نةزربىَ مةرِيَا سةرببئِم ..بؤ ئةم جؤرة نةزرانة ةنوا
كابئا سةرثشا دةكئىَ :نةزرةكةى جيَبةجىَ بكات ،يان كةفارة ى سويَنىىَ بىات.
 -7نةزرى كئد كة شةرا بخوا وةوة ..ئوةوة ثيَويسواة وازى لويَ بويَنوىَ ،بوةالَم ئايوا
كةفارة ى سويَنىى لةسةر دةكةوىَ يان نا؟ هةنىىَ زانوا دةلَويَن :كوةفارة ى سوويَنىى
لةسةر دةكةوىَ ،بةالَم جةماوةرَ زانايان دةلَيَن :كةفارة يشي لةسةر نيية.
 -8كةسيَا نةزرى كئد ئةوةنىة ررن بة ررنوو بىَ بؤ خوودا ،دةبوىَ جيَبوةجيَى بكوات،
ئةوينة كةفارة ى سويَنىى لةسةرة ،يان وو ى :ئةوةر خودا لةم نةخؤشوية شوفاى دام،
نةزر بيَت وشائيَا سةر بئِم ،جا ئةوةر خوودا شوفاى دا ،دةبوىَ وشوائةكة سوةربئِىَ،
ئةوةر واناى كئِيني وشائيَكى نةبوو ،دةبىَ كةفارة ى سويَنىىَ بىات.
 -9ئةوةر كابئاية وو ى :واللة سة لةوةلَ كاكم ناكةم ،واللة سة لةووةلَ كواكم ناكوةم،
نونكة دووبارة كئدنةوةية ،بةيةك سويَنى دادةنئىَ ،وا ة :ئةوةر سوةى لةووةلَ كوئد،
يةك كةفارةت دةدات.
 -10ئةوةر وو ى :واللة سة لةوةلَ مامم ناكةم ،واللة ناني ناخؤم ،واللوة نانومة موالَى،
ثاشان هيضي جيَبةجىَ نةكئد ،دةبىَ لة با ى هةريةكةيان كوةفارة ى سوويَنىيَا بوىات،
نونكة لة يةك جودان و هةريةكة حسابى ايبة ى خؤى هةية .شوياوى باسوة سوويَنى
خواردني زرر ،كاريَكى (مةكئووهة)و ناثةسةنىة لة ئيسالمىا ،جطة لوةوةيش كةسويَاى
مئرل دةرِوخيَنىَ و لة ناو كؤمةلَطةدا سووك دةبىَ.
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بةشي ن و سيَيةم:
ثئس و راويَذ لةسةر ننان و نوونة الى ثزيشا.؟
َم/
وةال
 -1هةر شايَا زرر ثيَويست نةبىَ ،بؤ ثزيشا نارِةواية بيبيَنىَ و دةساي ليَ بىات.

-2

كا ىَ ننان دةننة نوورةوة الى ثزيشا ،دةبىَ مةحئةميان لةوةلَ بيَت ،وا ة :نابىَ

بة ةنوا بضيَاة نوورى ثزيشكةوة ،نونكة خةلَوةت رِوو دةدات ،ئةوةيش حةرام و
ةدةغةية.

-3

دةبىَ لة كا ى نارةسةردا ،دكاؤر هةر ئةو جيَطاية ببينىَ ،ثيَويساى بةنارةسةر

هةية.

-4

ا بكئىَ ثزيشكى ننان نارةسةريان بؤ بكات ،نابىَ بضنة الى ثزيشكى ثياو.

-٥

ثيَويساة ثزيشا و ننة كارمةنىةكانى نةخؤشخانةكان ،ج و بةرويَكى وا لةبةر

بكةن جةساةيان داثؤشىَ و ةسا و ئووسا نةبىَ لةبةريانىا ..وا ة :نة ئةوةنىة
ةسا بىَ و ةدو باالَى بطوشىَ ،نة ئةوةنىةش ثان و ثؤرِ بيَت رىَ لة ئيش و
كارةكانيان بطئََ.

-٦

دروست نية ثزيشا و هةر ئافئة يَكى ئ لة نةخؤشخانة ،يان لة هةر جيَطايةكى

ئدا بة ةنوا بميَنيَاةوةو خةلَوةت روو بىات.

-7

بةكارهيَنانى وشةى (سسائ) وا ة :خوشا بةزمانى ئينطليزى ،هة ة ةنوا بؤ

ننانى ئيمانىار بةكار بويَنئيَت.
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-8

ننيَا بضيَاة الى ثزيشكى ددان بؤ نارةسةر ،يان بةثيَضةوانةوة ..ثيَويساة ننان

الى ثزيشكى ننان و ،ثياوان الى ثزيشكى ثياوان بضن ،مةوةر زرر ثيَويست بىَ و
دةست نةكةويَت.
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بةشي ضل و ضوارةم:
ثرس و راويَذ لةسةر ذنان و ثةيوةندييان
بةخةلَكانى ناموسلَمانةوة.؟
َم/
وةال
 -1ئةوةر دراوسيَيةكى كافئى هةبوو ،ثيَويساة ناكةو ثياوة ى لةوةلَ بكئيَوت ،بوةلَكو
ئةو ناكةية كاريطةر بىَ لةسةرى.
 -2كئِين و فئرشان و مامةلَة لةوةلَ كافئانىا لة نوارنيَوةى شةريعة ى ئيسالمىا
رِةواو دروساة.
 -3ئةوةر بةشيَوةى رةسميى هيَنئانة والَ ةوة ،دةبىَ رِيَزيان لىَ بطيئدرىَ و مامةلَوةى
ناكيان لةوةلَ بكئىَ و ساةميان بةرامبةر نةكئىَ و مافى خؤيانيان بىريَاىَ.
 -4نابىَ موسلَمان لةسةر حسابى دين موجامةلة لةوةلَ كوافئان بكوات ،يوان كارةكوانى
ئةوانى ال ثةسةنى بيَت.
 -٥نابىَ موسلَمان لة كا ى جةننةكانيانىا ،بضيَت جةننة ثيئرزةيان لىَ بكوات ،نوونكة
ئةوة ددان نانة بة كارة ناشةرعييةكانيانىا.
 -٦موسلَمان دة وانىَ ديارى كافئان وةروئىَ و ةبوولَى بكوات ،نوونكة ثيَغةمبوةر 

ديارييةكةى (مقو س)ى ثاشاى (ميسئ)ى ةبوولَ كئد.
 -7هة ة موسلَمان لة نووريَكوىا لةووةلَ كةسويَكى كوافئدا كوؤ نةبيَاوةوة ،خوؤ ئةووةر
زةروورو ثيَويست بوو ةيناكات ،ئةوةرنى ثيَكةوةيش نان بخؤن و هوةلَس و كوةوت
بكةن ،بةمةرجىَ دينةكةيى و ئةخال يا ى بثاريَزىَ.
 -8ثيَويساة موسلَمانان ميَوذووى كوافئان (بوة واورةكانيشوةوة) بوةكار نوةهيَنن ،نوونكة
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هاوةالَن لةو سةردةمةدا ميَذووى ئةوان هةبوو ،كةنى اليانىا ليَى و ميَذووى (هيجئى)يوان
داهيَنا بؤ خؤيان.
 -9نوونة دةرةوة بؤ والَ ى كافئ نشين ،بةم مةرجانة نةبىَ دروست نيية:
 باوانىَ دين و ئايينى دةربخاو ئةركة خواييةكان بثاريَزىَ ( ،ةمةلو ) نةكاو خؤى بةكةم نةزانىَ و خاو نةبيَاةوة لة دينىاريى.
 سةفةرةكةى لةبةر ثيَويسايى و زةروورةت بيَت ،وةكوو نارةسوةرى نةخؤشويى وفيَئبوونى ئةوشاانة ةنوا لةوىَ دةست دةكةون و والَت ثيَويساى ثيَيان هةبيَت.
 بةالَم سةفةر بؤ ثياسةو رِا بواردن دروست نيية. -10هاوبةشي واوران و جوولةكةو هةر خةلَكيَكى وئ لوةو نةشونة دروسوت نييوة،
نونكة بةشىارى كئدنيان خؤ شوبوانىنة بةوانةوة ،ئةوة كاريَكى نادروست و حةرامة.
 -11دة وانئىَ كافئو خوانةناس بويَنئىَ و جو و بوةرويان ثوىَ بشوؤردرىَ و نوان و
نيَشايان ثىَ بكئيَت ،ئةوةرنى فةرموودة هةية كوة بوةر لوة نيَشواةكة دةبوىَ وا و
اناخةكةيان بشؤردرىَ ،بة ايبة ى كة ئةوان شةرابى يَوىا دةخؤنوةوةو وؤشواى
بةرازى يا دةكولَيَنن.
 -12رِاوئ نى كارةكةرى ناموسلَمان و خزموة كارو شوؤفيئى غوةيئة موسولَمان و
كئيَكارى ناموسلَمان لة ( اجلزيرة العهر ) دروسوت نييوة ،نوونكة هوةر ئوةوكات كوة
جوولةكةو واور ئةو هةموو وزيى و خةيانة ةيان كئد ،ثيَغةمبةر  فةرمانيىا كوة
لةوىَ دةربكئيَن ،نونكة هيَنانى كافئان بؤ والَ ى موسلَمانان ،مة ئسوى ووةورةى
ليَىةوةشيَاةوة بؤ دين و رةوشاى موسلَمانان.
 -13دةعوة كئدنى خةلَكانى خئا

و خوانةناس بؤسةر زةماوةنى ئةوةر مةبةست

لةو دةعوة ة ،د لَخؤشكئدنيان بيَت بؤ هيَنانيان بةرةو ئيسالم ،ئةوة كاريَكى باش
و ةشةنطة ،خؤ ئةوةر هةر مةبةست نانخواردنيَا بوو و هيضى ئ ،ئةوا ثيَويست
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ناكات.
 -14سةر بئِاوى دةساى خاوةننامةكان دةخورىَ ،بةمةرجىَ نوةزانئىَ بوة غوةيئة
شةرعيى سةر بئِاون.
 -1٥سةر بئِاوى كافئةكانى ئ ،ئاوئثةرسابن ،يان باثةرسوت ،يوان كؤمؤنيسوت..
ناخورىَ و حةرامة.

واحلمد هلل أوالً وآخرا ـ والصالة والسالم عىل إمام املتقني واملرسلني
سيدنا حممد و عىل آله وصحبه أمجعني.
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