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ل سةر خودان باوةران د  نظَيذ هاتية واجب كرن مةعيةن))
 {224اآلية : سورة النساء}                  ((كريدا َي دةسنيشانكدةمة
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 ثَيش طوتن

فـةرز   خـوَ دايي بن ئةوَي كار لسةر بةنيَين خوبو وي حةمد وشوكر 
ــوَ  ــرين بَيكـ ــةذا  كـ ــةيي وهـ ــت ي بكارورهةوجـ ــةبكريارَيـ ، تيوان هـ

بـو وي   زَيدة وي رابيت خَيرةكا مةزن و تهةركةسَي بكارو فةرمانَي
ــة ــييَ بةرهةفكريــ ــَي سةرثَي ــ ــةرمانَيت ، هةركةســ ــةت  بفــ وي بكــ

ــاك  و ــت ضـ ــةدةت كاروكريارَيـ ــة اة نـ ــزايةكيَ ، ئـ ــةوي سـ ــَي   ئـ بئـ
 صـةالت وسـةالة ل سـةر ثَيبةمبـةريَ     ،ش بو وي ئامادةكرية خَوونة

هـةمي  ئةوَي ذ  ،بنهامشَي قوريشي كورَي كورَي عبداهلل  وي حممدَي
و صــةالت  ندَي كــريخــوضــَيكريان ثــه طوهــداري بــو فــةرمانَيت     

، هــةظال وديكــةفتيَين ثَيبةمبــةري بــن الة ل ئــةهل وبنــةمال وةوســ
بـَي كـَيم وزَيـدةهي    وراست ودورسـت   ئةوَين دييَن ئيسالمَي برَيكةكا

 .طةهانديية مة 
هـة  بابةتَي فقهَي نظَيذَي طةلةكَي ثـ ووز وبةرفرة : َيندةظانَي هَيذاخَو

كرية مةزنهين  مةزن َييداخونظَيذ ذ وان عيبادةتانة يَين ذ بةركو 
ــر، شـــةهدةدانَيثشـــ  شـــةرييةتَي ئيســـالمَي   ورَيكـــةك  ةنظَيـــذ كـ
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ئَيـ  سـةر   ثةيوةندييـةكا   ت وي وشكرنةك بـو ضـونا بةحشـتيَ   خَورَي
 هةية وبةنيَي ويداوي  بةرادناف بةردةواة موكوة و و

نيا وةكى ثرةكَى ية دَى ذَى دةربـا   وبزانة دتو باش  ئةي موسوملان
و  راسـت  ، تـَو بزانـة ذيانـا   سـا   نـامينى يـة   تَيـدا  وهةر هةر وتَو بى 

 ةئـةو  تـر  شخَوَي يذ هةمي شياخَوو ذيانا ئاخرةتَى ية بتيَن دورست
شى يا ئاخرةتَى هةر خَو، ضونكى دَي تةعاالدا خوئةوا د بةحشتَيت 

 ضــيت و ثــوي   َيَى دنيــايود يياشــخَوو وخــالن نابيــت  دَى مينيــت
وَي طاظَي  نيا جهَى كرنَى ية و هةكةر تَو مرى تَو وو تَو بزانة د بيت

 وبـو   ثَيبةمبـةرى  ضـاظىَ بَى ش  نظَيـذ بيبلكـا    . ض بكةى نةشَي
 ، وبــو  اشــي وخــةم خَو، ذبــ  ضــونا نة  ووتى يــا طيــانى بــ  ةورةحــ

فَيــري نظَيــذَي   هــةظالَيت خــوَ نبــةري يل ســةر م ثَيبةمبــةري
هاتبونـة فَيركـرن ، صـةحابيا خَيـرا      يبظى رةنطـى صـةحاب   ،كربون 
نظيََذَى رةوشـت وئـةخالقَى وان تـازة كربـو ، ذبـةر      و زانى بو نظَيذَى

ََ خـ   جيهـانيَ ظَى ضـةندَى ببونـة سـةروك ورَيبـةرَين      لكَى مـة  ة، بـة
رةش  َيت وانئةظروكة نظَيذ هاظَيتية ثشت طوها وخشوع نةماية ودل

ــذ رةق بوينــة ي ئــةو نائَينــة طوهــورين ذ بــةركو  كرن ذوئةطــةر نظَي
 نظَيسةر              .  َيخالن ل ن  وان نةمايةئةت وينئ

 مال حسني نايف كواشي
 بابَي يوسفي

 ه2346ربيع االول 
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 (( يا نظَيذَىَوناهي ِر)) 
خـارى و موسـلم   بو(()) :طـوت   ثَيبةمبةرى

بـــةري جـــارةكَي ثَيبةم: واردبونـــا ظـــَي حةديســـَي هاتيـــة   ظـــةدطوهَيزن
ة ركـوعَي دا  يكـر و ل دةمـَي طةهشـت   دخو  نظَيذ ل سةر مينبةرا
ــدي ذ مينبــةريَ ثشــ ــدي هَي َيتــة خــارَي ول عــةردي  ئ ت وثشــت وهَي

ــةت    ــوع وســوجودَي ك ــة    رك ــاي طوت ــ  ئين ــذ م دوماهي ــ  نظَي و ثش
َيــذ  تــيم مــن نظ نظَيــذىََ بكــةن وةكــى وة ئــةز دي   )) : ئامادةبويــان 

 ((.كرى
زانـني  ) دزمانيـدا م رامانـا    ثـةيظا   -:ثَيناسينةك بو نظَيـذَى  

د دييانـةتَيت  يـان  ( نظَيذ)دهَيت و ثةيظا َي (وتَيطةهشنت
 . هاتية (دوعايَي) رامانابةري مةدا م 

عيبادةتةكَى تايبةتة بكرنا ضةند تشـتَين فـةرز    : د دييَن مةدانظَيذ 
دان بـو   خَووسـوود ، رابـون ورينشـنت ، بـةريَ     روكـَوع ةند وسونةتا، ضـ 

قيبلَي تَيدا هةية، ضـةند شـةرت وسـتني و واجيبـات وسـونةت تَيـدا       
ســتوينا دينــى يــة وديــن نائَيتــة راطــرتن بــَى نظَيــذ ،  : نظَيــذ .هةنــة 

نظَيذ بوو،  خَودَى فةرز كري ل سةر بةنيَين خو َيكةمني عيبادةتئَي
كريـــة شـــةرييةت  تـــةعاال دَى خـــوونظَيـــذ مـــةزن تـــرين فـــةرزة    

ـــ      وثَيبةمبــةرى رون وئاشــكةرا كــري كــو دةســت ثــَى دكــةت بـ
 .، و بــ دوماهي  دئَيت بــ سالظا مالن()تكب ا ئَيكَى 
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 دارئيمانيشكا خَوبرايَى موسلمان 
، بزانـة تـو دَى ئَييـة راوةسـتاندن     بةرى تو نظَيذَى دةسـت ثـَى بكـةى   

ــةر بةر ــت   دَى خــوامب ـــ كارَي ــةعاال ب ــو    خــَوت ــَي ت ــة دةم ــ  نةك وذ ب
دةسنظَيذَي دشوي مةعناوَي ئةوة تـة خـو ذ قرَيـذا دونيـايَي شيشـت      

مـةعنا وَي  ( اهلل اكـ  )ودةمَي تو دةستَيت خـو بلنـد دكـةي م طوتنـا     
ئةوة تة خودَي ذهةر تشتةكي مةزن تـر لـَي كـر وتـة دونيـا هاظَيتـة       

 خـوَ نظَيـذا  ووا ئَيمانـةت تـو   ظَيثشت طوهَيت خو وض ثيتة نة دايَي ، 
نَيزيكـــى نظَيـــذا  خـــَوخبشـــوع بكـــة وهةولـــدانَى بكـــة تـــو   وجـــوان 

ــةرى ــو    ثَيبةمب ــةي حــةتا ت ــتَى  مم ســةالمةتي بك ذور بةحش
 . دَىخوبكةظى بـ ئانةهيا 

سـتوينَيت ئيسـالمَى يـة، و هَيالنـا نظَيـذَى        ئَي  ذ هةر ثَيـن : نظَيذ 
َي  بـةلكو ث وزييـا نظَيـذ    ،كةةكَى سظكة، نـة طوننةهـةكا ب ـوي   نةتشت

 و ثَيبةمبـةرى   َى بلنـدة ـنة و قةدرَى وَى طةلةك يـ ةزـةلةكا مـط
 ،وي كةسَي نةنظَيذكـةر  د طةلةك حةديسادا ناظَى كوفرَى داناية سةر

)): د بَيذيت ثَيبةمبةر 
ئـةو عةهـد و    .  ى و نسـائى و ابـن ماجـة ظـةدطوهَيزن    تـر  (( 

ــا  ثــةنان ونيشــانا  ــةرا مــة و منافق ــذة، ظَيوــا هــةر  :  دا ند ناظب نظَي
 .كافر بَو وبَي ش  كةسةكَى نظَيذ هَيال ئةظة ئةو مسَوطةر
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 سةهانةتَين نظَيذكةران و رَيز
 خـوَ ةتَى بـَو عيبـاد  وئةجنـة   مـروظ دَى خـو بزانـة  بـاش  تـَو  موسوملان 

  :هةر وةكي دبَيذت  يَيت ضَيكرين

    ، ة ل سـةر برايـَى موسـلمان ثاراسـتنا     يـ  ثَيتظـي
نة كـرن و يـا زانايـة    َيبكةت و ئةظ نظَيذة ل مزطةفتَى ب خَونظَيذَيت 

وذاليـةكَى  ، ئةظة ذاليةكى ظـة  كو نظَيذا جبةماعةت بوزةالمى واجبة 
ــةوَى تَيتــة         ــني ئ ــى تَيتــة نظَيس ــو وى كةس ــا مــةزن ب ــة خَيرةك ديظ

 ه،زنمـة  نو نظَيذ ذ وان عيبادةتانة ئـةوَيت ذ هـةمى يـا   ، مزطةفتَى 
 نظَيذ بَيتة ثاراسنت و سستاهى تَيدا نةئَيتة كرن يةةمركردَى ئخو
  ،

ش خـوَ و يَى ضاظَى وى ل نظَيذَيت وى بيت دَى جهَى وى طةلـةك يـَى   
كــورَى  يََذ عوبــادبيــت، و دَى خةالتــةكَى طةلــةكَى م بهــا طــةهيتَى،  

هاتية ظةطوهاسنت كو وى طوت من طوه  دَي لَي بيـت خورازي بونا  صامتى 
: ))طـوت   دبو   ل ثَيبةمبةرى 

.  ئـةبو داوود و نةسـائى و دارةمـى ظـةدطوهَيزن     (( 
ــا   خـــوثَيـــنظ نظَيـــذن  ــدا فـــةروز كـــرين، ظَيوـ دَى يَيـــت ل ســـةر عةبـ
قيامـــةتَى بهَيـــت و هـــةمى كـــربن، وسســـتاهى ل روذا هةركةســـةكَى 
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دَى خــو نــ ل و عةهــد زةك ســَو دَى وىدحــةقَى وان دا نــةكربيت،  
كربن،  دَى وى ببةتة بةحشتَى، و ئةو كةسَى نظَيذ نةخوهةبيت كو 

دَى ظيــا دَى خــودَى نــابن، هةكــةر خــو نــ ل عةهــد  و ئــةوى ض ســَوز
 ،حشتَىةعةزام دةت، و هةكةر ظيا دَى بةتة ب

ئـةة ل  : طـوت   بيـت  وي وبابَي وي رازي بونا خودَي ل جةريرَي كورَي عبداهلل 
ل وي دا هــةيظَي بــوين دةمــةكي بــةرَي خــو     ةريثَيبةمبــنــ  

ئــةما هنديكــة : )) ظَيوــا طــوت بــو يــا ضــاردة شــةظي  هــةي  دةمــَي 
بيــنن وةكــي هــوين ئــةظَي هــةيظَي دبيــنن ض  هــوينن دَي خــودَي خــَو
ئةطــةر هــوين ظَيوــا ، وديتنــا خــودَي دا  وةهــةنةبيتــة رَيطــر درَيكــا 

بــةري روذهـةالتيَن  نظَيــذا بشـَين كــو ذ دةســَ  خـو نةكــةن   
ثاشـي  وةبكـةن  روذئاظابونَي نظَيذا بةري و

 طوتئةف ئايةتة 
نظةدطوهَيز بوخاري وموسلم

ارن خَوذا بَيتة د ظَينت خةة ذ هةمى نظَي: ارنا ذ هةمى نظَيذاَوخةخم
 ، ومرَوظ هشيار بيت ض نظَيذا نةهَيليت

(()): دبَيذت  ثَيبةمبةر 
،  ئةو كةسَى نظَيـذةك ذَى ب ـيت  : ئانكو  و ئيماة ئةمحةد ظةدطوهَيزن بن حبانا

 . وى بَو نةماينلَي عةيال و ما هةروةكي
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 دَي لـَي بيـت  خورازي بونا نيبودا ئةة دطةل بورةيدةي : ذبابَي مةليحي طوت

لـةزَي دكرنـا نظَيـذا ئَيظاريـدا     : طـوت   د غةزايةكَيدا دروذةكا عـةوردا 
:يـا طـوتي     بكةن هنديكة ثَيبةمبـةرة 

  بوخاري ظةدطوهَيزت 
بـَي شـ  كارَيـت وي يَيـت بـاش      هةر كةسَي نظَيذا ئَيظـاري ثَيليـت    ))

. وَي روذَي  ئةو كارَيت باش يَيت ((هةمي دَي تَي ضن 
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 ل سةر نظينَيت مرنَي

ظة طوتنـا وي يـا دومـاهيكَي    ئةوةفات بكةت   بةري ثَيبةمبةر* 
((: ))بو

ئَيمانةت هوين ونظَيـذا هـةوة ،   ))  . نةسائي م رَيكةكا دورست ظةدطوهَيزت ذ ئةنةسي  
 ت وروكـَوع وسـوجدا  ذ هةوة نةضت وبال ل دةمَي وَي بـ نظَيذا هةوة 

، ئـةف  نكَيت خوهوين دباش بن دطةل ذ تمانة، ئَي وَي باش بكةن
 .((كر طةلةك جارا دوبارة ئاخفتنا ث ووز

 

ذ   رازي بونـا خـودَي لـَي بيـت     بـي طاموسوملانا عومةرَي كورَي خة م َي* 
مـال دةركــةت بـو كرنــا نظَيـذا ســثَيدَي ل بـةراهيا موســوملانا ظــذور     

عومةر م رَيزَيت نظَيـذَيرا  .. قامةت هاتةطرتن ... مزطةفَ  كةت 
ثاشي ل جهـَي خـو   . ..بو راستكرن ودورست كرنا رَيزا وو ضو تها

طةلــةك نــةما حــةتا دوذمــيَن خــودَي  .... اهلل اكــ : راوســتا و طــوت
وثَيبةمبةري وموسوملانا طةهشتة عومـةري و سـَي دورم م شـ َي    

نظَيذكةرَين ل رَيـزَين ثَيشـيَي   ...خو يَي ذةهركري دانانة عومةري 
رَيزَيـت  .. وقفَي مـةزن  ةذ ظـي مـ   ومةنـدةهوش بـون   مانة حةيري
هينطـــَي م موصـــيبةتَي ...بويـــة  زانني كـــانَي ض ضـــَيةثاشـــيَي نـــ

ياي ودةنطـَي خـو بلنـد    حةسيان حةتا دةنطـَي عومـةري ذ وان قـةت   
بـةلَي  ..... سـبحان اهلل .... سبحان اهلل.... سبحان اهلل )كرن م طوتنا 
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نَي اعومةري دةسَ  عبدالرمح...  بدةت نينة بةرسظا وي كةسةك
ضــةندةكا ... ئيمــاةببتــة كــورَي عــةوت طــرت وئينــا جهــَي خــو دا  

اش خـو نـةما   عومـةري هـ  ...ماال وي بـرن  ن وبةرةفعومةر هلطرت
طةلةك هـةظالَين وي ل دورمـان دورَي وي   ... حةتا لَي بوية سثَيدة

ن يكوة بون حةتا هندةكا طوتي ئةة دَي تشتةكَي وةسـا مـةزن بَيـذ   
هزرَيـت خـو   ... حةتا ذ ئَيشا خـو يـا مـةزن رابيـت     ل ن  عومةري

ل ... ن ض تشَ  ذ نظَيذَي مةزن تر نينة ل ن  عومـةري كرن وطوت
... موسوملانا نظَيـذ  م َيئةي : ن  عومةري بدةنطةكَي بلند طوتن 

ئـةرَي  : عومةر ذ دل طرتنا طران رابـو و طـوت   ... نظَيذ نةكريةتة 
طوتــة عبــداهلل كــورَي عةباســي ...  ...م خــودَي نظَيــذ مــن نةكريــة

ض بـار  : طـوت  عومـةري ... بةلَي: وتط... ئةرَي خةلكي نظَيذ كرية؟
ثاشـي داخـازا ئـاظَي    .... دا بو وي نينة يَي نظَيـذا نةكـةت  دئيسالمَي

كر ودةسنظَيذ شيشـت ونظَيـذ كـر وبرينـا وي جوكَيـت خـوييَن ذَي       
 . نتةدةردك

ئـةة هاتنـة نـ  بـابَي عبـدالرمحانَي      : ئَي كورَي سائيب طوت طاعة* 
ــدا بــو وئــةو يــَي نةســا  بــو وجهــَي و ... ســولةمي  .. ي دمزطةفتَي

... وسةكةراتَيت مرنـَي هـاتيَن   .. سةرو بةرَي وي طةلةك تَي  ضو 
ئةطةر تة جهـَي خـَو طوهوريبـا بـو     : مة طوتَي ... دلَي مة ما ثَيظة 

بظـَي  .... ثه يـَي مورتـاب بـي     دا مالَي دا بو تة خَوش تر بيت وتو
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ــوت    ــو وطـ ــةخَوش بـ ــوتيَن نـ ــو    : طـ ــوت كـ ــومن طـ ــي بـ ــالن كةسـ فـ
ظَيت ئَيــ  ذ هـةوة يَيــت نظَيذَيــدا  ض ثَينـة : طــوت  بـةري ثَيبةم

 يومـن ذ .. ت يـ ت ول هَيظيـا نظَيـذَي ب  يـ هندي ئةو يَي روينشـ  ب 
هـةر كةسـَي نظَيـذَيت خـَو     .... دظَيت ئةز مبرة وئةز يَيت نظَيذَيدا 

ســةر طوهــداريا  ت ليــهن فــرةه بَيويــَي بــ... بدورســتاهي بكــةت 
 ..سةر باشيَي ضيت دَي دوماهيكا وي ل ...خودَي خَو 

يـَي  ...  رازي بونـا خـودَي ل وان بيـت    عامرَي كورَي عبداهلل كورَي زوبـ ي * 
.... دوماهيكــــا ذيــــانَي دهــــةذمَيريت ... ل ســــةر نظينَيــــت مرنــــَي

د نـاف  .... ومروظَيت وي ل دةورو ثشـتَيت وي ل سـةر دكةنـة طـري     
بـان    طـوه ل ... بةينةكَي ئةو ومرن يَي شةري دطـةل ئَيكـدا دكـةن    
 ةحــي علــى ال ــال)بَيــذي بــو يــَي بــو نظَيــذا مــةغرةم طــازي دكــةت  

ــى الفــالب ... ــدا دهــ  َيب(...  حــي عل ــا وي بكوتــةكي دطــةوريا وي ت اهن
ثشــ  طــوه ل ...بــونةة وقــةهرَيت وي زَيــدة مــةزن بوخــ.. وودضــو

دةسَ  مـن بطـرن    طازيَي بوي طوتة وان كةسَين ل دةور وثشتَين خَو
... مزطـةف َ بو : طـوت .. ..؟يظة تة م بةينبو ك : طوتن ! ومن ببةن

سـبحان   ) : طـوت !!  داال وكاودانَي نـةخَوش ذي  خَو دظي حو :طوتيَن
ه ل بــانطي بــبم وبةرســظا وئــةز طــ..!! (يــتثاقــذي بــو خــودَي ب -اهلل 

دوو زةالما ئةو هلطـرت  ..ن ببةندةسَ  من بطرن وم....بانطي نةدةة
َيـذَي م  عةتـةكا نظ ةرك...ذَيدا حـةتا بريـة رَيـزا نظيَـ    دناف بـةرا خـوَ  
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...  وـتــةماة بــ وثاشــي د ســوجدَيدا...مجاعــةت دطــةل ئيماميــدا كــر 
 ..سوجدَيدا بَو مر وئةو يَي د ...بةلَي 

رازي بونـا خـودَي لـَي     ةهةبي ذ ئيمامَي مةزن عبداهلل شَيرازي ذئيمامَي * 

 نةساخيةك ل ظي ئيمـامي هـةبو تةنشـتا   : ظةدطوهَيزت دبَيذت   بيت
بةر تَيشا ل وي ددةمـَي نةسـاخيا وي دئاريـاي نةدشـيا برَيظـة       وي ذ

ب ــيت ظَيوــا دةمــَي بــان  هاتبــا دان وئــةو يــَي نةســا  وي داخــاز ذ  
دكـر ودبـرة مزطـةفَ  ئينــا     زةالمـةكي دكـر دهـات وئـةو ل ثشــتاخو    

 هندةك هةظالَيت وي طـوتيَن تـو بوضـي ظـَي زةمحـةتَي بـو خـو ضـيَ        
خودَي ل تـة نـاطرت ضـونكي تـو      ئةطةر تو نةئَي ية مزطةفَ  ةيدك

حييع ى يي   )خــودان عــوزري وي طوتــة وان ضــيطاظا هــةوة طــوه ل      
يتم بـزانن ئـةو   دا نـةد ذيَـ بو وهةوة ئةز ل نـاف رَيزَيـت نظيَ   (الصالة

 .ئةز يَي د قةبريدا 
ئَيــ  ذ صــةحابيَين  رازي بونــا خــودَي لــَي بيــت كــورَي حةســاني  حييا  * 

ي ذَي ظــةدطوهَيزت دبَيــذت بــةرانهطييبــو ئيمــامَي  ثَيبةمبــةري 
دوَي شةظا وي ذنكا خو ظةطوهاس  هاتة نظَيذا سثَيدَي ئينا هنـدةكا  

ية نظَيذا سـثَيدَي وي طـوت    طوتَي خو ل شةظا زاظانييا خو ذي تو تَي
ت ض خَيـر دسـةرَي   ةربكـ يخودَي ئةو ذنكا من ذ نظَيذا سـثَيدَي دو  م

 . نينةوَيدا 
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ديـت   ئةطـةر تـة  : دبَيـذت   دَي لـَي بيـت  رازي بونا خـو  ئي اهيمَي تةني * 
مروظةكي سستاهي دتةكب ا ئَيكَيدا كر دةسـتا ذَي بشـو ، ييـين ئـةو     
زةالمَي لةزَي ل هاتنـا دنظَيـذا جبةماعةتـدا نةكـةت وهنـد خـو طـ و        
 بكـةت حـةتا ئيمـاة دضـتة دنظَيذَيـدا وشـين بَيتـة مزطـةفَ  ذَي بـيَ         

وـا هـوين بـو وي زةالمـي     ظَي، نة  هيظي ببة ض خَير دسةرَي ويدا ني
َي ض خَيــر دما هــةر نةئَيتــة نظَيــذا جبةماعــةت ض دبَيــذن ئــةوَي هــة

  . هةبيتسةرَي ويدا 
: ))ئةظة ذ بةر طوتنا ثَيبةمبـةري  

 ئـانكو  . شَيخ ئةلباني دبَيذت حةديسةكا باشٍةظةدطوهَيزت و
هةضيَي ضل روذا نظَيـذا جبةماعـةت بـو خـودَي بكـةت وبطةهتـة       )) 

ســني تــةكب ا ئَيكــَي بــةري بونــا ذئــاطري وذنيفــاقَي بــو ئَيتــة نظيَ 
 يَي ئَيتة رزطاركرندَي ذ ئاطري ودوورييات

 رازي بونــا خــودَي لــَي بيــت زانــايَي مــةزن ســةعيدَي كــورَي موســةيييب  * 

بـان  نةهاتيـةدان ئةطـةر ئـةز ل مزطـةفَ        ئةظة سيه سـالة دبَيذت 
ي ســاال بــتيَن نظَيــذةكا وي يــا جبةماعــةت ذَي   ــودبَيــذن ثَين، نــة  

ــةد   ، نةضــوية  ــدا ن ــا كةســةكَي د نظَيذَي ــو بيســت ســاال وي ثاتك يت ب
ظَيوا دَي ضـةوا ثاتكـا خـةلكي     ل رَيزا ئَيكَي بو نكي هةرطاف ئةووض
 .ت يبين
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دكـر ودطـوتَي كـورَي مـن بـال       ردائـي شـ ةت ل كـورَي خـو    ةئةبو د* 
خـودَي   مزطةفت ماال تـةبيت ضـونكي مـن طـوه ل ثَيبةمبـةرَي      

هندي مزطـةفنت مالَيـت تةقوادارانـة وهةضـيَي مزطـةفت      : بو دطوت 
ودَي كةفالـــةتَي م رةمحـــَي ودةربازبونـــا ل ســـةر ت خـــيـــمـــاال وي ب

 .َي بو بةحشَ  ددةتَي  تصرا
ــداليزيزي   *  ــَي بيــت   ودةمــَي عومــةرَي كــورَي عب ــا خــودَي ل ــَي  رازي بون ي

جحَيل بابَي وي ئةو فرَيكرة مـةدييَن دا فَيـري زانـني وئـةدةبا ببـت      
ــةر    ــة ب ــةو دانات ــَ  وي ئ ــايَي بدةس ــورَي    زان ــ  صــارَي ك ــاظ ودةن ن

دبَيــذن جــارةكَي عومــةر نةطةهشــتة نظَيــذا جبةماعـــةت      ، يســاني ك
وي طـوت مـن سـةرَي خـو     ؟ بـوي   سيدايَي وي طوتَي بوضـي تـو طـ و   

ســيداي طــوتَي وةلــَي هــات ســةرَي تــة ذ نظَيــذا جبةماعــةت   !شــةدكر 
! تة ذ نظَيذا جبةماعـةت بكـةت    ضَيه بيت كو سةرشةكرنا تة مةنيا
حـال ومادَيـت   نظَيسـا كو ر وتَيـدا  سيداي كاغةزةك بو بـابَي وي فرَيكـ  

بابَي زةالمةك فرَيكر وطوتَي ب ـي ودطـةل كـورَي    ، كورَي تة ئةظةنة 
وةكـي  : طيـزان  )من نةئاخظي حةتا سةرَي وي م طيزانَي نة تراشـي  

مةعنا وَي ئةوان ب ـيكَيت  . (دةفكَيت ظَيطافكَينة وهَيشتا خوشهبون
 .بو نظَيذَي بن خو هةر ذ ب يكاتي فَيري هندَي دكرن كو ط ونة
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 ا رَوذا قيامةتَىنظَيذ و حسَيب
ــيارا       ــرن، ثس ــة ك ــدى تَيت ــةل عةب ــَيل د ط ــَى حس ــةتَى دةم رَوذا قيام

: د بَيـذيت  نظَيذَى ثسيارةكا سةرةكى يـة، هـةروةكى ثَيبةمبـةر    
((

و نةسـائى و ئـةبو داوود   ((

ــةدطوهَيزن ــانكو .ظ ــةن : ئ ــارَى حســ مةعي ــا ل لســةرَيئَيكــةمني ك  نمرووظ
يـَي مـةزن   طوت ، خـودايَي مـة   دهَيتة كرنَى ل رَوذا قيامةتَى نظَيذة، 

طوتة مةالئيكةتَين خو وئةو ذ وان يَي زانا ترة سـةحكةنة  وخوراطر 
ظَيوـا   ؟نظَيذا بةنيَي من ئةرَي وي تةماة كرية يـان بكَيماسـي كريـة    

رسـت بـن وبـَى كَيماسـى وسسـتاهى بـن ئةظـة        وةر نظَيـذَيت وى د طةئ
َي بـو ئَيتـة   د ةوخَيـرا تـةما   مسَوطةر ئةو سةرفراز بَو و بـ سـةركةت 

يــا خــروام بيــت ئةظــة مســَوطةر ئــةو نةطةهشــتة    ةرطــةئو  نظَيســني
وةكـي دحةديسـةكا ديـدا     سـارةت بـوَ  خَو، و بـَى بـار بـَو، و    خَومةرةما

هاتي ، بةلَي خـودَي تـةعاال طةلـةكَي مـةرد و دلوظانكـارة م بـةنيَين       
ةبيت دَي بَيذتــــة خــــو ل دةمــــَي كَيماســــيةك دنظَيــــذَين ويــــدا هــــ

ســـةحكةنة بـــةنيَي مـــن ئـــةرَي وي ض نظَيـــذَين : خـــومةالئيكـــةتَين 
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هةكــةر نظَيــذَين ســونةت هــةبن هينطــَي دَي نظَيــذَين ونةت نيــنن، ســ
فــةرز ثــَي تــةماة كــةن ئــانكو ســونةت ل روذا قيامــةتَي جهــَي فــةرزا  

 .طي ئَينة حسام كرن طرن ، ثاشي دَي كارَين وي هةمي م ظي رةند
 

 قيامةتَىل رَوذا  حاىَل وان كةسَين نة نظَيذكةر 
ََ وان كةسا طةلةك يَى نة ش وبزةمحـةت   خَول رَوذا قيامةتَى دَى حا

دَى ببـةن نةشَين،ضـونكى   خـو بيت، و هنـدى دَى ئَينـَى سـوجدَى بـَو     
ذ كرنــا نظَيــذَى  خــَولــدةمَى ئــةو د ســا  و ســاخلةة دد نيــايَى دا وان 

ماند، و رَيكـا كـوفرَى وان طـرت    دَى نـة د ضـة  خـو بَو  خَوظةدكَيشا، و 
بةحسـَى كـافرا ل رَوذا قيامـةتَى د كـةت      تةعاالدَى خو، هةروةكى بو

: دةمَى د بَيذيت

 

ــانك ــا  : وئـ ــَو برنـ ــازيكرن بـ ــة طـ د وَى رَوذَى دا دَى ئَينـ
ََ وان ئةظ تشتة ثَى ضـَينابيت، و وَى رَوذَى دَى ضـاظَيت    سوجدَى، بة
وان د شكةستى بـن، و رةزيلـى يـةكا مـةزن دَى م سـةر وان دا ئَيـت،       

دَي ديـار كـةت ، ئـةظ كةسـة هَيشـتا د سـا  و د        تـةعاال دَى خـو ثاشى 
بَو وى  خودَى ببةن ، و خوجدَى بَو دورست د هاتنة طازيكرن دا سو

ََ ئــةو ل بــةر ظــَى ضــةندَى نــةدهاتن، و عيبــادةت بــَو     بشــكَينن، بــة
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، ظَيوـا ذ  ئـةمرَى وى نـةدكرن   تةسـليمىَ  خـوَ نةدكرن ، و  خَودَى خو
 .ة بيت ةوان جةهن جهَيبةر هندَى دَى رَوذا قيامةتَى 

 دايَي مـةزن دبَيـذت   خودئايةتةكا ديهدا 

  وةيل كو عـةزام وتَي ـون يـان     . 5 – 3اهلمزة
 خــَووةيــل نةهالةكــة دجةهنمَيــدا بــو وان كةســانة ئــةوَين نظَيــذَين   

ئــةرَي ئةطــةر حــالَي وان كةســَين   . ط ودكــةن ول دةمــَي وان ناكــةن 
ــة بيــ     ــةن ئةظ ــتيَن ط ودك ــةلَي ب ــةن ب ــذا دك ــةرَي نظَي ــا حــالَي  ت ئ ث

 .؟ نةنظَيذكةران دَي ض بيت
 

 حوكمَي وي كةسَي نةنظَيذكةر
- :ة دووجورو نئةو كةسة دب

لــوى ئــةو كةســَي نظَيــذَي نةكــةت وبــاوةري ثــَي نــةبيت  -:يــَي ئَيكــَي 
كــافر بيــت وذئيســالمَي دةركــةظيت ضــونكي  َي دئــةو كةســة   دةمــى

وتنا مة ئايةتةكة نظَيذ ئَي  ذستوينَيت ئيسالمَي ية دةليل ل سةر ط
: دايَي مةزنة خوطوتنا كو تَين قورئانَي ةذئاي

    .      ظَيوـا ئةطـةر ئـةو ضـار
تَيــدا ثشــت رواســت  ( صــةنةة ثــةرَيس ) هــةيظَين هــةوة بوتثــةرَيس
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كرين م دونـاهى هـاتن، هـوين دةسـثَيكرنا شـةروى د طـةل نـةيارَين        
ةهينن، وهـوين ل جهـَين وان   دَى ل هةر جهةكَى ئةو لـَى بن روابطخو

قةستا وان بكـةن، وروَيكـان ل بـةر بطـرن، ظَيوـا ئةطـةر ئـةو ذ كـوفرا         
خـؤ زظروين وهاتنة د ئيسالمَى دا وثَيطيـرى م ئةحكامَين ئيسـالمَى  

وةكى كرنا نظَيذَى ودانا زةكـاتَى، هـوين وان بهـَيلن، ئَيـدى ئـةو       نكر
بـاش طونـةه    يـة  َيدخـو هنـدى  . بوونة برايَين هـةوة د ئيسـالمَى دا  

دَي تـةعاال  خو. ذَي ة بـؤ وان يَين تؤبة دكةن، يَى دلـؤظانكارة م وان
سَي مةرج دانان دناف بةرا موسوملاني وكافريدا حةتا هـةردوو ببنـة   

( تةوبـةكرن ذ طونـةها ، كرنـا نظَيـذا ، دانـا زةكـاتَي       : )برايَيت ئَيـ   
ذكــافرا  هـةرطاظا ئـةف سـَي مةرجــة جبـه نـةئَين هينطــَي ئـةو كةسـة       

 .َيتة هةذمارتن، وةكي يا ئاشكراية د ئايةتَيدا ت
لـوى  ئةو كةسَي نظَيذَي نةكةت بةلَي باوةري يا ثَي هـةى  : يَي دووَي 

 :ة دوو جور ل ن  زانايَين ئيسالمَي نئةف كةسة دب دةمى
دان قـةدر ذ  خـوَ تايبـةتي ذ صـةحابيَين   م ول ن  طةلةك زانايـان  * 

ــورَي عومــةرَيذ وان  ــخــة ك ــا  يب ــت  خــورازي بون ــَي بي ــة دَي ل  هاتي
((  )):  طوتيةوي ظةطوهاسنت كو 

 وذ ،(  بيـت  نـة نظَيذكـةر   ئـةويَ ئةوي ض بار وثش  دئسالمَيدا نينة 
 يـــة هـــاتي دَي لــَي بيـــت  خـــورازي بونــا   طيييال  يـــَى كـــورَى ئـــةبو  عــةلي 

كةسـَي   ةوئ، ((   )) : يةطوتوي ظةطوهاسنت كو 
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رازي بونــا  مةســيودي كــورَي ذعبــداهللو  ( طــاوروةنةكــةت ئــةو  َينظَيـذ 

)):يـة ظةطوهاسنت كـو طوت  ية هاتيدَي لَي بيت خو
طوتنـا ئيمـامى    ظـان هةرسـىَ    . ئةوَي نظَيذَي نةكةت ئـةوي ض ديـن نينـة    .((

 .  بةيهةقى ظةدطوهَيزيت
هاتيــة دَي لــَي بيــت خــورازي بونــا شــةقيقَي عوقــةيلي كــورَي اهلل َىْ يي ذو

 ))ظةطوهاسنت كو وي طوتيـة  

 .  َيزتظةدطوه ىمذتر ئيمامَي(( 

هةظالَيت ثَيبةمبةري نةدينت كـو هَيالنـا ض كـارا دَي بيتـة ئةطـةرا       
مــةعنا وَي هـَيالن ونــةكرنا نظَيــذَي ذ   كـافربونَي تَينــة بيـت نظَيــذ   

ئةمحـةد وئـ     ئيمـاة  ذوان زانايـان وةسـا  رهة .وكافربونَي يـة   كوفر
 . ناظَي كوفرَي داناية سةر نةنظَيذكةري ...(باز

وةســا ديــار دبيــت كــو ئةوكةســة     لطَين ئاشــكرا ذ ظــان دةليــل وبــة  
ئةطةر وي ئيمـان ذي   خَونظَيذَي نةكةت ذكسالني و ئةوَيكافردبيت 
بَي  ): ة ل ئاخرةتَي ، سزايَي دونيايَي ي ئةظة سزايَي ويثَي هةبيت 

ــافرة  شــ   ــةو كةســة ك ــة مــ ، ئ ــَي نائَيت ــا وي ذَي ، ركرنَي ةهذن ل ذن
ل دةمــَي  ، _ة بــةردانَي ئــانكو تَيتــ_دضــيت ئةطــةر يــَي م ذن بيــت 

ل سةر نائَيتة كـرن   نظَيذا مري دمريت نائَيتة شيشنت وكفن كرن و
 و وياليـةت  ول طورستانا موسوملانا نائَيتة ظةشارتن ونابيتة م اتطر

، ئةطـةر وةليـَي ك ـةكَي بيـت هينطـَي نةشـَيت بدةتـة شـوي         بو نينـة 
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يـل ل  لةود(  حةرامـة يـَي  ، دةسـت كـوذَي وي    ضونكي نامينيت وةلي
 )) : د بَيذت ثَيبةمبةر . سةر طوتنا مة 

 .ى و نسائى و ابن ماجة ظةدطوهَيزن تر  ((
ئةو عةهد و ثةنانا د ناظبةرا مة و منافقان دا نظَيـذة، ظَيوـا هـةر     -

. ئةظة ئةو مسَوطةر كافر بَو كةسةكَى نظَيذ هَيال
نـا  فر اكةسة ك ن ديه وةسا ديار دبيت كو ئةويَيل ن  طةلةك زانا* 

بيــت ئــةو كةســَي نظَيــذَي نةكــةت بــةلَي نــةكرنا وي ذكســالني بيــت  
مـةعنا وَي ئـةف كـارة     ،()طونةها وي ئَيكة ذطونـةهَين مـةزن   و

مـةهركرنَي ،   ذن لـَي تَيتـة    ،ئةو كةسة كافرنابيـت ): دا ندكةظنة دب
نائَيتـة  ذنكـا وي  ئـانكو  _ذنا وي ذَي نا ضـيت ئةطـةر يـَي م ذن بيـت    

نظَيــذا  ل دةمــَي دمريــت دَي ئَيتــة شيشــنت وكفــن كــرن و  _ بــةردان
ــرن   ــة ك ــةر ئَيت ــري ل س ــارتن    م ــة ظةش ــوملانا ئَيت ــتانا موس ول طورس

 . ( حةاللةيَي ، دبيتة وةلي ، دةست كوذَي وي ودبيتة م اتطر
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 وى كةسَى نظَيذا نةكةت شريةتةك بَو
دَى و رَوذا قيامـةتَى يـا هـةى،    خـو ئةى كةسَى تـَو د بَيـذى مـن ئيمـان م     

َى د نظَيـذَى دا  دَى رزطار بكة، سسـتاهي خوذ عةزابا  خَوبكة،  خَولةزَى ل 
و دَى نةكـة، كـ  خـو ذ   خَودَى بزظروة، خو، زوى تَوبة بكة، و ل رَيكا  نةكة
 دَيو رزقـَى تـة د دةت و   روب داية تـة دَى ية ئةوَى تَو ضَيكرى و خوئةو 

تة مرينيت و جارةكا دى تة سا  كةت دا حسَيبَى ل طةل تة بكةت و تـة  
دةسـت باظَيـذة نظَيـذَيت    ، دَىخـو بـدة   خـوَ بةرَي . بطةهينيتة جةزايَى تة

د جةهنةمَى دا، و بةرى تـَو ببيـة ذ وان كةسـَيت     ضيية، بةرى تَو م خَو
ســيارَى ذ وان د كــةن و حبةشــتى ثر بةحســَى وان د كــةت، دةمــَى دَىخــو

ة ئـةوَي هـوين   ئـةو ض تشـت  : ئانكو   :  دبَيذنة وان
 بـةليَ  بةرسـظا وان دةن ؟ ظَيوا ئةو دَى دا( ةهنةمَيج)كرينة د سةقةرَى 

 :و تشتَى ئَيكـَى د بَيـذن   بَيذن دَى طةلةك تشتا
  وذبـ  نةكـة   ئـةة نـة ذ نظَيذكـةرا بـَوين    : ئانكو ،

ثش  تو دمـري دَي هـةر تـة ئينـة مزطـةفَ  وئيمـاة دَي نظَيـذا مـري ل         
ثشــ  مرنــا تــة ذي دَي هــةر ئَييــة برنــَي بــو   خــَوســةر تــة كــةت ئــانكو 

 خـوَ نظَيـذا بكـة وقةسـتا مزطـةفَ  بكـة وذ      َونظَيذَي ظَيوا تة بظَيت تو خب
 ،يَيت ددةسَ  تةدانـة  ومةقة  هةردو وطةز و كةي تة بظَيت نظَيذا نةذ

دَي وي بةتـة دبةحشـتَيدا   ،  دانـة  دَيخوت وجةهنم يَيت ددةسَ  بةحش
مَي ةجةهنـ  ئـاطريَ  ت بـو ئـةمرَي وي و دَي وي سـوذيت م   ييَي طوهدار ب

 .دكةتيَي بَي ئةمريا وي 
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 ماعةتةقةدرَى نظَيذا ب ج
كَى طةلةكَى مةزن يـَى بـَو هـةى،    ةرماعةت قةدةتَو بزانة نظَيذا م ج
مالَيـت مـة ديـر    : تدبَيـذ  دَي لـَي بيـت   خوزي بونا را جابرَى كورَى عبداهلل 

ــت    ــةة خانيَي ــةفتَى ومــةظيا ئ ــوون ذ مزط ــة   خــَوب بفروشــني و ببين
هـاش ظـَى سـوحبةتَى بـوو و        ج انَيت مزطةفتَى ، ثَيبةمبةرى

كـر ذظـَى ضـةندَى     ونـةهيا مـة   ئةة ثاذظـة لَيـداين    ثَيبةمبةرى 
بــووة  ين ثاظَيــذن بــوو هاتنــا مزطــةفتَىوهــةر ثَينطاظــةكا هــ: وطــوت 

موسـلم   ئيمـامىَ  (( )) خبَيرةكَى دهَيتة نظَيسـني 

ــةدطوهَيزيت  ــداهلل كــورَى مةســيودى   .   ظ ــةكا دى دا ذ عب ــا  دطوتن رازي بون

 : ))دطوت  ية ، ثَيبةمبةري اته دَي لَي بيـت  خو

 . ئيمـامى موسـلم ظـةدطوهَيزيت     ((
، ثاشـى بهَيتـة    خـوَ ت ل ماال ن بشوواج خَوا دةسنظَيذنينة زةالمةك 

ــ      ــَى شـ ــةفتا بـ ــان مزطـ ــةكَى ذظـ ــَومزطةفتـ ــةر  خـ ــو وى م هـ دَى بـ
ــَى   ــاظَيتني خَيرةكـ ــيت دَي ثَينطاظـــةكَى ذوان ثَينطاظَيـــت وى هـ نظَيسـ

ودةرةجةكَى دَى بلند كةت د بةحةشتَى دا و طونةهةك دَى بو ئَيتـة  
ــذا جبةماعــةت تَينــةبيت  خــَوذَي بــرن ، وكةســةكَى ثشــتا    نــةدا نظَي
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َى كو دووريةتيا وى يا ئاشكرا بيت لن  خةلكى (( ))دورريةك 
زةالمــةك هاتــة مزطــةفتَى ذبــةر نســاخيا وى دوو كةســا ملَيــت وى  و

ئــةوى نظَيــذا  :عنا وَى ة، مــ دا زا نظَيــذَىرَيــدةتا ئينابــا حــدطــرتن ، 
و ذبـةر كـو   ماعةت ملزطةفتَى نةدهَيال هةتا لـدةمَى نةسـاخبونَى   ةجب

 .و مونافقانةمزطةفتَى ذنيشانَيت دوري  مى بونةهاتنا زةال
)): تد بَيـذ   ثَيبةمبـةر  

نظَيذا م مجاعةت ضـَيهة ذ نظَيـذا بتنـَى بيسـت و     ( (
ت تـَو بـَو   و ئةو ثَينطاظيَـ  . ئيمامى بوخارى و موسلم ظـةدطوهَيزت حةفت دةرةجا 

مزطةفتَى د هاظَيذى هـةمى بـَو تـة د حسـَي ، هـةروةكى ثَيبةمبـةر       
   تد بَيـذ :(( 

ثاقـذ كـةت و    خـوَ  خـوَ هـةر كةسـَى ل مـاال     (( 
دَى، دا خــو َى بطريــت، و ثاشــى ب ــيتة مالمــةك ذ مالمَيــت      دةســنظَيذ 

دَى جبهبينيت، دَى ئَي  ذ هةردوو ثَينطاظَيـت  خوفةروزةك ذ فةروزَيت 
وى خةلةتى يةكَى وةرينيت، و يا دى دَى دةرةجةيةكَى بلند كةت

 .موسلم ظةدطوهَيزيت  ئيمامَى
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 (( (الغسل) سةر شيشنت ))
 ئةو ئاظَين ذ لةشَى ذن و زةالمى دةردكةظن

والزمـي   ظنظَين ذ لةشـَى ذن و زةالمـى دةردكـة   ئاسينةك بو وان ثَينا
 : سةرشيشتيَن دبن

 :(تيزاروك ذَي ضَيد ب ة ئةوائاظ ةوئ) املين . 2
دئَيتـة خـار ض برَيكـا     ئاظا شةهوةتَى يـة ئـةوا م ثَيـل ثَيـل    ( )  *

نظينا ذنكـَى يـان ذى م خـةونَى ل دةمـَى نظسـتنَى يـان مروظـةك م        
ارَى وئةظـةذي نـةيا   خـو بينتة  خَوئاظا (  ) خَوبرَيكا دةستَى 

دروستة بـةلكى يـا حةرامـة و ئـةو كةسـَى ظـى كـارى دكـةت يـَى ثـَي           
 .طونةه كارة 

كَى ئَيكـى ظـة ئـةوى    ة و ئةطةر ما م جل(  ) ئاظةكا ثاقذة * 
بشـوت يـان ثشـتى هشـ       خـوَ حةقَى هةى ئـةظَى ثارضـَى ذ دةهمـةنا    

ــةر    ــة ب ــَى   خــَودبيــت م ثــةرخينيت و دَى كةت ــذَى ث ودروســتة نظَي
 .بكةت

هنــدةك جــارا ئــةف ئاظــة دهَيتــة خــار بــَى كــو شــةهوةت و حــةزا   * 
شيَى ذَى نابينيت وةكـى دةركـةفتنا   خَومروظى لسةر بيت و مروظ ض 

ــة  ــاظَى ذب ــان ســةرمايةكَى   خَور نةئ ــةكَى ي ــةر دوو  ، شــى ي ــةف ه و ئ
َى دةسـنظَيذ نابن ، بتنـَى  (  ) رةنطة سةر شيشنت بو فةر نابن 

دا ديـت ئـةو يـَى م جةنابــةت    خــَودَى شـوت ، ئةطـةر  ئَيكـى دخـةوا     
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ظــة نــةديت خَوو جلكــَى  تى و ثشــتى هشــيار بــوى ض ئــاظ م لــةشكــة
ةفتى يـة ، ئةطـةر ئَيكـى    ناشوت و جبةنابـةت نةكـ   خَوسةرَى  هينطَى
دا نةديت كو يَى جبةنابةت كةفتى و ثشتى ذ خةو رابـوى  خَودخةوا 

لـوى دةمـى ئـةو    (  ) ديت لةش و جلكَى وى يَى تةر بوى م ئاظـا  
 .شوت ضونكى ئةو يَى م جةنابةت كةتى  خَوسةرَى دَي 

 :يمذ . 6
دكـةظيت ل دةمـَى شـةهوةتَى    دةر، ظةكا ضـرة و سـثى يـة و تةنكـة     ئا
ََ نةيا م شةهوةتة و ض ب شى تَيدا نينة و ئـةو نـةيا م ثَيلـة و    خَوة

مـروظ ثـَى نـة حةسـيَيت ل     و دبـينت  ، تَيدا نينة (  ) ض كسالنى 
 م ديتنا ظَى ئـاظىَ ، دكةظيت و ئةظة بو زةالمى و ذنكَى ية دةمَى دةر

ودةسـنظَيذا  شـوت   خَوو جلكَى  دَى عةورةتىبتيَن ناشوت  خَوسةرَى 
 .خو طريت 

 : ودي .  4
َى  و نـــةيا م وارئاظـــةكا ســـثى و تـــ ة و ثشـــتى ميـــزَى دهَيتـــة خـــ 

(  ) ض سةر شويشنت فـةر  ، تَيدا نينة  شيخَوشةهوةتة و ض 
ف ئاظة ظَى كةفتى دَى شـوت  ةدطةل وى جهَى ئ نينة بتنَى عةورةتى

ََ  (  ) ئةف ئاظة يا بَى نظَيذة ، شيشتنَى  دةسنظَيذدطةل  ة بـة
 . دةستنظَيذَى طريتة ظةدَي بو ناشوت بتنَى  خَو مروظ سةرَى
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 (بول اآلدمع)ميز  .  3
وةكى ياديارة كو رةنطَى وَى سثى يـة بـــ رةنطـَى زةرى ظـة دضـيت  ،      

َى دةســـنظَيذسةرشيشــنت ثَينـــةظَيت بتنــَى عـــةورةتى دَى شــوت ، و    
ة ، ئـةو جـه وجلـ  ولةشـَي     ()و ئةف ئاظة يا بـَى نظَيـذة   طريت 

 .َى ظَيبكةظيت هينطَي الزمة بَيتة شيشنتضثكَيت ميز
الزمــة مروظــَى موســلمان طةلــةكَى هشــيار بيــت ذضــثكَيت ميــزَى ،   *

عـةزام دانـا    نئةطـةريَ وبلةش وجلكَيت وى نةكةظن ، ذبةركو ئَيـ  ذ 
ــى دقـــةبرى دا ئـــةو كةســـة ئـــةوَى      كَيت ميـــزَى ثذضـــ خـــَومروظـ

 .نةثارَيزيت
خارن نةضوية دزكـَى   وت َوخبك ش ى بتنَى زاروكةكَى كوروئةطةر * 

ويدا ، ميزتة بكةسةكى ظة ض داي  يان بام بيت يان هـةر كةسـةكَى   
دا ولوى دةمى بتنـَى رةشـينكةكا ئـاظَى    خَودانيتة دكوشا  وكدي بيت 

ََ كـة  ) دَى لَيكةت   ََ ئةطـةر ك ـكا ب ـي      (   فبوى جهَى ميـز  بـة
 الزمــة جــه و جلــ  هينطـيَ ت َوئةطــةر بتنـَى شــ ى خبــ  خــَوبيـت ، و 

يــة دظــَى  تــة شيشــنت ذبــةركو حــوكمَى ك ــَى نــةوةكى يــَى كــوركى بَي
ََ دا   .مةسة
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 : (احليض)عةدةتي اينخَو . 5
دهَيتة ( )ينة ئةوا بةرنيا  لن  ذنكا كو ذكوشا ذنكَى خَوئةو 

خارَى دهةر ضةند روذةكا ذهةمى هةيظا ، ورةنطَى وَى ذى رةنطةكَى 
 .رةشَى قةهلاي ودذوارة

، لـوى دةمـَى   ينة بتنَى بـذنكَى ظـة طرَيدايـة   خَو ى، ئةفينا عةدةتخَو
ســاليَي (9)كــو بــارا ثــه ذ نَى وتةمــةنَى ذنــَى دطةهيتــة ذيــَى بــال  بــ 

ــةف ســاليَى(22حــةتا  32)ةتا نَيزيكــى تةمــةنَى  حــدةســتثَيدكةت  ، ئ
يا بـَى نظَيـذة    َوين خبخَوو لةشَى ذنَى دةردكةفيت ة هةيظانة ذينخَو
، يَيـت دةسـت نيشـان كـرى هةنـة      خَوَيت ة ، هةر ذنكةكَى روذ()

ــت ذ  ــةتا ( 7)دبي ــت روذا ( 25)روذا ه ــةردةواة بي ــةو ثــ   ب ــَى ئ َى وبتن
 .دزانيت ئةو ذنا دكةظيتة تَيدا 

 :ينا ذنكا ضلكداروخ( النفا ) . 2
ينةيـــة  ئـــةوا دةردكـــةظيت ثشـــتى بونـــا زاروكـــى و يـــابَى   وئـــةو خ

نـة  يخَوئةظ جـورة   يان كَيم ترروذا ( 32) نظَيذة،ثه ذ روذةكَي حةتا
روذا ( 32)وئةطـةر ثـه ذ   كـو ذن دبينـت   يا بةردةوامة ذاليَى ذنَى ظـة 

شـوت ودَى دةسـت بنظَيــذ    خــَوبـةردةواة بـوو لظــي دةمـى دَى سـةرَى     
 .كةتن خَووروذيَيت 

بـةردةواة بـو    يـا هةر نا وَى يخَوو بدوماهي  هاتنئةطةر روذَين وَى 
 :َىهينطَى دَى زظريتة ئَي  ذظان خالَين خلار
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، ئةرَى ضةند روذا ذهةيظَى دمينيتـة دبـَى    خَودَى زظريتة روذَين  - أ
روذ  22روذ يـــــان  7) نظَيـــــذيَى دا ، ظَيوـــــا كـــــانَى ضـــــةند روذن 

دَى بيتــــة زَيــــدة ذ روذَيــــن وَي وئــــةظا ( ذنــــ  دزانيــــت ...يــــان
( ). 

عـةدةتى يـة يـان    )ينا خَوين خَوئةرَى ئةو  ئةطةر ذب كر ونةزانى - م
ينَى ، ضـونكى  خـوَ ةمـى دَى سـةحكةتة رةنـ  وبَيهنـا     ظى دل ( نة 
 .ين هةمى نة وةك ئَيكنخَو

ــةف هــةردوو  - ت ــةر ئ ــَين ســةري   ئةط ــى دَى  رَيك ــى دةم ــةزانني ، لظ ن
 .وثسيار ذَى كةت  خَوسةحكةتة ذنكةكا وةكى 

 : (اإلستحاضة) نا  يخَو . 7
ذنــَى ونةلــدةمَى زاروك  عــةدةتَىينةيــة ئــةوا لــدةمَى نــةيَى خَوئــةو 
ينَى نـةوةكى رةنطَيـت   خـوَ حـوكمَى ظـى رةنطـَى    ارَى ، خـوَ تَيتـة   بونَى
شـيةكَى  خَودزظريتـة ظـة بـو نة    َي(ضئيسـتيحا )ينا خَوضونكي دينة 

حـوكمَي  وةكـى  حـوكمَي وَي  ذبةر ظَى ضـةندَى  ، دناظ هناظَين ذنكَيدا 
 . َى نينة(  ) ينا خَو
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 ةتَيفطر نَيسونةت
 هاتيـة ظةطوهاسـنت    َي بيـت  وونا خودَي لـ رازي ب  َييذ دةيكا مة عائيشا

ئــانكو _دةه تشــت هةنـة ذ فهةتَينـة   ))طـوت   كـو ثَيبةمبـةري   
دَي ذمروظي دظَيـت يـان   خوت ئةوَي يوي رةنطي ب ميَي الزمة مروظ 

-: (( )) دةه تشت هةنة ذ ئيسالمَينة: بَيذن 
()كورتكرنا ميَيت مسبَيال  .2
 ()بةردانا ريها  .6
 ()كورتكرنا نينوكا  .4
 ()راشتنا ميَيت بن كةفشي تهلكَيشان يان  .3
( )دةست ئاظا زراف وسـت  ) عةورةتَيتراشتنا ميَيت جهَي  .5

) 
 ))ثاقــذكرن ذثيســاتيَي م ئــاظَي خَو .2

  )).
  بورينــت ميَيــت حــةراة دطــةل نينوكــا ذ ضــل روذا  هــةر كةســَي
كــارَي ئــةو تــوش بــوي    فضــَينةكةت هينطــَي يــَي طونــةهكارة وئــة  و

بةلَي ئةطةر نينوكَيـت خـو وثرضـا سـةري وبـةردانا      ذكارَين حةرامة 
ي بكـةت  ذبةر كافرا بيت كو ضاف ل سهانبَيذةكجَينيكا وئةرزينكَي 

راة بونـا وَي زَيـدةتر لـَي دهَيـت     ةيان ياريكـةرةكي بكـةت هينطـَي حـ    
ــَي        ــَي ل ســةر وَي ضــافلَيكرنَي ي ــةو ي ــر وئ ــة م ــةف مروظ ــةر ئ وئةط
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و يا ذهـةميَي  بةردةوامة هينطَي ئةو دَي دطةل واندا ضيتة حةشرَي 
ــَي موســوملان      ــةكَي مروظ ــو هــةر ئةينيي ــة ك  خــَوباشهوضــَيه ئةظةي

ــان ت  ــةتن ذ ظ ــَين شــ    ثاقذك ــةف جه ــةركو ئ ــيس ذب ــتَين ث رييةتي ةش
هـة كومكرنـا   كـري ئـةو ج   ئةمرَي كورتكرن وتراشنت وهلكَيشـانا وان 

((تشتَين ثيس وقرَيذينة
(())بكارئينانا داركَي سيواكي  .7
(()) هلكَيشانا ئاظَي بدفيَن وثاشي دَي كفكةتن .8
(())ثاشي كخ كةتنتَيوةردانا ئاظَي بودةظي و .9
 . ئيمامَى مسلم ظةدطوهَيزت   (())كَين تال شويشتنا طرَي .22
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 ثاقذى بو نظَيذَى

ــوريرةي  ــةبو ه ــنت  ذ ئ ــة ظةطوهاس ــا  هاتي ــورازي بون ــت  خ ــَي بي ــ دَي ل و ك
ــ ب  ل ثَيبةمبةرى من طوه: تيةطو ــ و دطـ ) )»:وتـ

ئـ  ماجـة   ( بيـت  دةسـنظَيذ بـَى  بو وي نينة يـَي  نظَيذ  : )( ( 

 .ظةدطوهَيزت م رَيكةكا دورست
 

 َى(مرافق) ضةند رةوشتَين ضونا تارةتَي
 .بثَي راسَ  دةردكةظي و  ية ضونا مرافقَي بثَي ضةثَي .2

)) ذور دَي بَيـذي   بةري ب يتة
م تـة   خَودَي ئةز خوئةي  . نظةدطوهَيز و مسلم بوخارىئيمامَي ( (

 خـوَ ئةو كةسَي ظَي دوعـايَي بـو    . اننييََت ئةجدثارَيزة ذ نَير ومَي
ويـا   دكةن م وي خَوشي وترانا بو خَوهينطَي شةيتان  نة كةتنة 

 .ثيس وخرام وتاريظة دذين ئاشكراية كو شةيتان د جهَيت 
ئـةبو داوود و نسـائى و     (( ))  :مَي دةردكةظي دَي بَيـذي  ل دة و .6

ةكري تو ل دَي ل ظي دةمَي من زكرَي تة نخوئةي  .  ى ظـةدطوهَيزن  تر
 .من م بوري ول من نةطري

 .ية  ذ ثيساتيَي بدةسَ  ضةثَي عةورةتيثاقذكرنا  .4

 بـيَ  خـوَ ديـر بكـة و لةشـَي     خـوَ وذ  ةهشياري ضثكَيت ميزَي ببـ  .3
 .نظَيذ نةكةي 
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ــيا .5 ربة ل جهــَي تــارةتَي ســوحبةتَي نةكــة وم تلــةفونَي نــة      هش
ــاظَي   ــاخظي  ن ــة    خــوئ ــةئيين ضــونكي حرام ــارةتَي ن ــَي ت دَي ل جه

 .وذكوفرَي تَيتة هةذمارتن ئةطةر عةمدةن بيت 

( 7- 5 -4)بيـت م   ثاقذ كرن م ئاظَي يـان ئةطـةر ل ضـولةكيَ    خَو .2
تيَي خـالن كـةت هينطـَي    بةرا ، يان هةر تشتةكَي مروظـي ذ ثيسـا  

م هةسـتيكا يـان م كةرسـلَيت     خـوَ  ظو نـا ضـَي بيـت مـرو    دورستة 
   ثَيبةمبـةر ثاقذكـةتن ذ بـةركو    خـوَ حةيواني يـان م رةذيـَي   

 .ئةة ثاذظة لَيداينة ذ ظَي ضةندَي 

ل دةمَي تـارةتَي ئةطـةر ذ دةرظـةي مرافقـَي بيـت هينطـَي الزمـة         .7
وثشـتا   خـوَ بـةرَي  رةتَي شـكرنا تـا  خَوديري مروظا بيت و ل دةمـَي  

نا ضَي بيت نة بو تارةتا زراف ونـةيا سـت    )ذ قيبلَي وةرطَيرة  خَو
 .(بدةتَي  خَوسةحكةتة قيبلَي يان ثشتا ظ مرو

 روويبـا ك ورونا ضَي بيت مـروظ د رَيكـا خةلكيـدا يـان ل سـةر جـوَ       .8
شـكةت ،  خَو خـوَ تارةتا يان ل بن سيبةرا خةلكيدا وكانيكَيت ئاظَي 

ــاريَ  ــةظ ك ــةر      وئ ــةتَين خــةلكي ل س ــةرَي لةعن ــة ئةط ــت دبيت كرَي
َيداينـة  ئـةة ثاذظـة ل     مروظي ذبـةر ظـَي ضـةندَي ثَيبةمبـةري    

 .ذظي كارَي كرَيت وبطونةه
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ناضَيبت مروظ تشـتةكَي كـو نـاظَي خـودَي يـان قوروئـان يـان هـةر          .9
ذ ثةيظةكا دي يا ث وَوز ل سةر نظَيساي دطةل خَو م بيتة مرافقَي 

ــةلَي     بــةركو ئةظــة دَي ــزي دطــةل ثــةيظَين ثــ وَوز ، ب ــَي رَي بيتــة ب
دا بيــت يــان ل ســةر ثــارا نظَيســاي بيــت   الرئــان دموبــايئةطــةر قو

ئةطـةر نظَيسـني يـا     هينطَي دورستة دطـةل خـودا م بيتـة مرافقـَي     
ئةطـةر  ، بـةلَي  بـةركو هةوجـةي دخازتـة هنـدَي      ظةشارتي بيـت ذ 

ورئان يا دسةر ودلـَي  قئَي  بَيذت ضَينا بت هينطَي ئةة دَي بَيذنَي 
ودا نة بـة  وئةطةر تو ضوية مرافقَي سةرَي خو دطةل خهةي دا تة

 .خو ثَيلة ذ دةرظة ؟ ال ذورَي يان ثارة وموباي
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 َىتننظَيذ شيشدةسجورَيت 
 .نظَيذ شيشتنا بئاظَى دةس .2

 ( .التيمم) نظَيذ شيشتنا بئاخَىدةس .6

 :نظَيذ شيشنت بئاظَىدةس: يائَيكَى 
داييَ خاو دةليليَ مة ذ قورئانيَ طوتناا  .سةرشيشنت شيشنت و دةسنظَيذ

 ] :مةزنة 
] 

بـو كرنـا    ندان باوةران ئةطةر هوين رابـو خَوئةي طةلي  [  6 سورة المائدة
 خـوَ حـةتا ئةنيشـكَي بشـون وسـةرَي     ودةسـتَيت خوَ  خـوَ  نظَيذَي ريـيَ 

 .بشون حةتا طوزةكَي خَوظةمالن وثَيت 
كـو   [رازي بونـا خـودَي لـَي بيـت     ئـةبو هـورةيرة   : خَيرا دةسنظَيذشيشتيَن 

  ثَيبةمبــةر :طــوت نــاظَي وي عبــدالرمحانَي كــورَي صــةخرية ،  
)): ستانَي وسـالف كـرة وان وطـوت   هاتة طورو

سةالمةتي وسالف ل : يةعين 
ــا    بــن ئــةي  وة ــةهيا و ئــةة ئــةذي  طــةلي مــالَين خــودان ئيمان م ئان

خوزي مة برايَيـت خـو   : ثاشي طوت  ((خودَي دَي ل ديف وةدا هَين 
ئـةي ثَيبةمبـةرَي   : طـوتن  نديتبـا 

تةنـة خودَي ما ئةة نـة برايَيـت  
، هـةظالَيت مـنن  بـةلَي هـوين  : طوت 



                                                فقهىَ نظيَذىَ 

 38 

نـةهاتني برايَيت من ئـةون ئـةوَيت هَيشـتا   
ضــةوا تــو وان دنياســي ئــةوَيت هَيشــتا نــةهاتني ذ  : طــوتن 

تـة ئـةي ثَيبةمبـةرَي خـودَي ؟     ئوممةتا
ئـةرَي بـو مـن بَيـذة     : طـوت  

ت يئةطةر زةالمةكي هةسثةكَي ناف ضاف ودةست وثَيـت  سـثي هـةب   
بيت ئةرَي ما ئةو هةسثَي خـو   كومةكا هةسثَيت رةش وسوردا دناف
،(( ؟ياسـيت نان

بـةلَي ئـةي   : طـوتن  
ئـةو )): طـوت  ((ثَيبةمبـةرَي خـودَي   

ــت وثَيــ   ــَين دةس ــثي ت واندَي ه ــنظَيذيَ  نس ــينوارَيت دةس ــةر ش  ة ذ ب
ئيمـامَي  طـرتينَ 

 . [موسلم ظةدطوهَيزت

 

 



                                                فقهىَ نظيَذىَ 

 39 

 شيشتنَى دةسنظَيذةوانيا ض
طـرتيَن ئـةوة    دةسـنظَيذ ئةف رةنطَي 

ذ ثَيبةمبـةري   ئـةوَي ئيمـاة   
: بو مة ظةدطوهَيزت كو تَيدا هاتية 

رازي  ذعومرانَى مـةواليَى   )) 

  :طـوت    بونا خـودَي ل وان بيـت  
 دةســـنظَيذداخـــازا ئـــاظَي كـــر بـــو    

 شيشـــت خـــَوا دةســـنظَيذشيشـــتيَن و
هـةردوو  سـَى جـارا   : ))  بظى رةنطى
ــتَيت ــَو دةسـ ــنت  خـ ــف)شيشـ  -(   كـ
 دا (( 2)) وةكى دوَينَى  -ذ دةس  ةتا جهَى هةستيَى ديار حذنينوكا 

 .ديار
ــاظ   ــى ئ ــَ    ثاش ــَ  راس ــرة م دةس ك

ــد ــودادةظـ ــاظَي و  َي خـ ــةر م وَي ئـ هـ
 خــــوَ فنــــا م ددةســــَ  راســــَ   وب
ــَى وةكــــي ، لكَيشــــا ةه  دا((6))دوَينــ

 .ديار
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و ئـةو  (كخكـر )دا  تَيـوةردا ورَيـت   خـوَ وثاشى ئةو ئاظـا كريـة ددةظـَى    
وةكـى دوَينـَى   ،  (كفكـر ) ضةثَي رَيت َ دا  بدةسخَوئاظا كرية ددفنا 

 .ديار دا(( 4))
 
 
 
 
 
 
 

ي وذثرضــا ةتا طــوهحــذطــوهى ) شيشــت  خــَوثاشــى ســَى جــارا ريــَى 
 .دا(( 5 - 3))وةكى دوَينَى ( ئةنيَى هةتا ئةرزنكَى ودطةل ريهان
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، اشى سَى جارا دةسـتَى راسـتَى شيشـت   وث
اظ تــال حــةتاكو ت دةســتى ودنــذنينوكَيــ)

ــكَي  ــةثَى   (ئةنيش ــتَى ض ــَى ذي ، ودةس س
ــَى   ــى ي ــى  ،شيشــت راســتَىجــارا وةك وةك

 .ديار دا((7))دوَينَى 
 
 
 

 
ــةرَى   ــى سـ ــَوثاشـ ــةركر  خـ ــةردوو  )تـ هـ

تةر كـرن وداقوتـان وثاشـي     خَودةستَيت 
ذ ئــــةنيَي حــــةتا طةهشــــتيية ثــــاتكَي    
وجارةكــــا دي ذ ثــــاتكَي حــــةتا ئــــةنيَي  

 دا ((8))وةكى دوَينـَى  ( مسح كر)ظةماَ 
 .ديار
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 طوهَيـت  ت شـةهدَى كرنـة دبـازن وخةلـةكَيت    يَـ ي خـوَ هةردوو تلَيـت  
يَيـت   خـوَ لَيـت  بهـةردو ت  دا حةتا طةهشتية نيظا طوهـان ، ثاشـى   خَو

 .دا ديار(( 9)) وةكى دوَينَى (  ظةمالني خَو بةرانى ثشتا طوهَيت
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يـا  ( )قلي ـَى   تـال  يا سـونةتة ويَى راستَى شيشت  خَوثاشى ثَى 
تـاكو م رةنطـةكَي   دا ئَي  بــ ئَيـ    خَولَيت ثَيت دناظ ت بكةتةدةستى 

 دا ديار(( 22)) دوَينَى  وةكىتازة تلَيت ثَي هةمي تةر ب  
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بــوري  هةســتيكَى طــوزةكَى ذ كــو  َى حــةتايوثشــت طــوزةكَى وثــةحن
 .ديار دا(( 22)) وةكى دوَينَى ، هةمي شيشت

يَى ضةثَى وةكـى يـَى راسـتَى     وثاشى برةنطةكَى جوان وتةماة شيشت
 ((شيشت
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 َىدةسنظَيذ يباتَيتو واج تذسونة
وتنا ، وطَيتة طوتنئوبئةزمانى نا  ،دلة جهَى وَىو(: النية ) ئنيةت  .2

، ذبــةركو ض دةليــل نيــنن بــو هنــدَى كــو      بئــةزمانى نــةيا درســتة  
وئةظـة ذ بيـدعَي    خـوَ جارةكَى طوتبيت بـ ئةزمانَى  ثَيبةمبةرى

 .تَيتة هةذمارتن

وَي حةديسا ذ ئةبو  ذبةر: َىدةسنظَيذبةرى (( ))طوتنا  .6
مـن  : كـو طوتيـة  دَي لَي بيـت  خوبونا رازي يرةي هاتية ظةطوهاسنتةهور

)) :بـو دطـوت   طوه ل ثَيبةمبـةرى 
بـو   دةسـنظَيذ ))  :ئـانكو  .ئ  ماجة ظـةدطوهَيزت م رَيكـةكا دورسـت    (( 

ب  كر لظى ذدَى لسةر نة ئينيت ، ظيوا ئةطةر خووى نينة يَى ناظَى 
 ((: ))ض طاظا ب ا وى هات دَى بَيذيت دةمى

 خـوَ ت تَيَى بدةسدةسنظَيذ يَين()  ندامَينثةرخاندنا ئة : - أ
 .شيشتيَندةسنظَيذل دةمَي 

َى ئَيـ  لـديف   دةسـنظَيذ ن ل ديـف ئَيـ  شيشـتنا ئةنـداميَ    :  - م
 .ئَيكَى

اسـتَى  ةثَى وثـَى ر دةست ثَيكرنا دةستَى راستَى ثاشـى يـَى ضـ   :  - ت
 .بةرى يَى ضةثَى

ــدامَين  :   - ث ــتنا ئةنـ ــنظَيذشيشـ ــى دةسـ ــوَى وةكـ دَى خـ
 .داين نيشا مة   وثَيبةمبةرى
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 طرتنَىدةسنظَيذثشتى ت يَيدوعا و زكر
2. (( 

دَي خـو ودان ثَيدانَي دكةة كو ض  ةددة دةهئةز شة ((
ن ودراســت ودورســت بــن تَينــة بيــت ةبهَيــذاي ثةرســتيَن هــ ننيــن

يـة و   دايَي راست ودورستة وئـةو بـتيَن هَيـذاي ثةرسـتينَ    خو( )
 يثَيبةمبـةرَي و ( )ودان ثَيدانَي دكةة كو  ةددة دةهئةز شة

دَي خـو ئـةي   ()، يـة 
 . ذ تةوبةدار و ذ ثاقـذ وتـاهرا م هـةذمَيرة    من 

دةرطـةهَين بةحشـَ  هـةمي دَي بـو وي     ( 
يتكةظربذَودَي د وي دةرطةه ا دةرطةه بظَيت  ذوي كيَو ظةبن 

 : طوت   وئةبو سةعيد دبَيذت ثَيبةمبةري  . ى ظةدطوهَيزت تر  
ثاقـذي ذ  ( )بشوت وثاشـي بَيـذت    خَوا دةسنظَيذكةسَي  وئة)) 

 َي مــةايدخــوي ة ئــ( ) بــي بــو تــةبيت وتــو يــَي بــَي كَيماســي  
دَي خـو ض ( ) ،ية بتيَن وحةمد وشوكر بوتة( )

 تو بتيَنبن ودراست ودورست بن تَينة بيت ةهَيذاي ثةرستيَن ه ننين
) ،ي بـتيَن هَيـذاي ثةرسـتنيَ    تـو و دايَي راسـت ودورسـ   خو

وتـةوبَي ذتـة بـتيَن دكـةة ،      داخـازا طونـةه ذَي نـيَ   ئـةز  ( 
، ي دَي تـةبع بـينت  ل سةر دةثةكي ثاشـ  نيئةف دوعاية دَي ئَيتة نظَيس

 . ئيمامَي موسلم ظةدطوهَيزت لَي  نائَيتة شكاندن حةتا روذا قيامةتَي
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بزانــة ض : يشـكا هَيـذا   خَوبرايـَى موسـلمان   (:  ) تَيبينـى  * 
، دشـووت  خَوَى دةمَى ئةندامَيت دةسنظَيذدوعايَيت تايبةت نينن بو 

ئـةى   ))َيـذن  دشـوون دب  خَووةكى طةلةك مروظ هةنة  ل دةمَى ريَى 
يـَى راســتَى   خــَو ، ودةمــَى دةسـتىَ (( دَى تـو ريــَى مـن ســثى كـةى   خـو 

مـن يـاخَيرا بدةسـتَى مـن يـَى       تَيبـا دَى تـو ك خـو  يا: ))دشون دبَيذن 
جــورة دوعايــة نــةيا دورســتة ذبــةركو  فئــة...(( راســتَى بدةيــة مــن

 .نة كرية    ثَيبةمبةرى
   رثَيبةمبــــة: َىدةســــنظَيذطرتنــــا ركاعــــةتَين ثشــــتى  ودو .6

جــوان بشــوت ثاشــى دوو  خــَوا دةســنظَيذهــةر كةســَى : )) دبَيــذيت
بــة  مبةرجــةكى كــو ئــةف هــةردوو ركاعةتــة    ) ركاعــةتا بكــةت 

 ََ لظـى دةمـى بةحشـت بـو     ( و يَى خبشوع بيت  خَوو بريَى  خَوبد
 ((مسوطةر بو و ( واجل ) وى 

  ذسـنةتَى يـة كـو   ( : ) ئـاظَي  نةكرنا  زةعَي .4
 . َيتة رَينتئطةلةك نة دا بَيتة كرن و ئابوري دئاظَى
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 َى دشكَينندةسنظَيذ ئةو تشتَيت
   زةالمـةكى ثسـيار ذ ثَيبةمبـةرى   : خارنا طوشـتَى حَيشـهَى    .2

ــةرَى: كــر وطــوت  مــن طوشــتَى   ئةطــةر بشــوةَى دةســنظَيذئــة   ئ
ََ  : طـوتَى     حَيشهَى خـار ؟ ، ثَيبةمبـةرى    خـوَ ا دةسـنظَيذ بـة

 . ئيماة ئةمحةد ظةدطوهَيزت   خار َى تة طوشتَى حَيشهَىبشو دةم

ــةردة     .6 ــَى ث ــا عــةورةتى ب ــو   : دةســت كرن ــي ب ــا مروظ دةســت كرن
ــو  ــةورةتى بَيك ــتةك   ع ــدا   تش ــةر مروظي ــةبيتدب ــةر ه ــو  وئةط ب
 . شةهوةتَى بيت

- (:  )تَيبينى * 
مـروظ دةسـت نةكةتـة    ئـةوة  باش  يائةطةر مروظَي م دةسنظَيذ بيت 

ويـا باشـه ئـةوة    ، دشـوت   خَودةي  دةمَي زاروكَي يان  خَوتَى عةورة
وثاشــى طوركا ، وةكــى دةســخــَوتشــتةكى بكةتــة دةســتَى   َيدةيكــ بــو

، ذبـةركو طةلـةك زانـا هةنـة دبَيـذن ئـةو كةسـَي         بشـوت  خَوزاروكَي 
 . دة  كرة عةورةتَي خو دةسنظَيذا وي كةت

ــةورةتا      .4 ــةردوو ع ــةظيت ذه ــتَى دةردك ــةو تش ــي ئ ــوةك ةتنا دةرك
 .َى ومةنيَى ودةنطى وبَيهنَىميز

ــةبو ــة هورةيرةيذ ئ ــا نتاســظةطوه هاتي ــت  خــودَيرازي بون ــَي بي ــوت  ل :  ط
))  : دطـوت  ثَيبةمبـةري  



                                                فقهىَ نظيَذىَ 

 49 

نظَيــذا ئَيــ  ذهــةوة ناهَيتــة قــةبيل كرنــَى هــةتاكو   ))  ((  
طـوت   (ةمـةوتيَ ضرةح)زةالمةكَي خةلكَي  ((  نةشوت خَوا دةسنظَيذ

فييو وطيير : طــوتَي ؟يــة ئــةي ئــةبو هــورةيرة ضــي(   ةدةحــ): 
 .ئيمامَي بوخاري ظةدطوهَيزت

ــتنا كــــ  - أ ــاش   :نظســ ــي هــ ــتنا مروظــ ــةو نظســ ــَوئــ ــةبيت خــ   ،نــ
 (( )): دبَيـذيت  ثَيبةمبـةر 

 خــَونظســ  وكةســَي  ةوئــ ة بــو وي كةســييةدةســنظَيذهنديكــة ))
ــ ــةبو داوود و بةيهــةقى ظــةدطوهَيزن   ((ذكري درَي ــذت حةديســةكا نةباشــة ،  ئ ــةلبانى دبَي   و ئ

ــانكو  ــت بــال  رازا وهةركةســَى : ئ ــنظَيذنظس يــان (( شــوت َى بدةس
بيـت  يـا كـَيم     يـان  بيـت  ياباشة مروظ هةما نظست ض نظسـتنا كـ   

 .بشوت  خَو ادةسنظَيذ
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 (اجلوربني املسح على)ل سةر طورَي ظةمالينا 
شيشتيَن وثش  دطةهتة  دةسنظَيذسونةتة ئةطةر ئَيكي ظيا ل دةمَي 

 .ت يظةمال خَوية ئةو طورَيت  شوينا ثَييا بشوت بةسي وي خَوثَيت 
 :(مةسحيَ )ظةماليينَ ةرتيَن ش
 .بيت دةسنظَيذيَي ب خَوةتة ثَيت دك خَوالزمة ل دةمَي طورَيت  .2
ذوشــةظةك بــو مروظــَي ل مــاال وةخــَ  دورســت بونــا مةســحَي رو .6

 .(مسافر)روذ وسَي شةف بو وي كةسي يَي ل وةغةرةكَي  ، سَىخَو

 .َي ل سةر ثَي ية نة ل بيَن ثَي يةجهَي مةسح كرن .4

 :لينىَظةما اضةواني
ة ثَيظـة  نةمينتـ  ظت داكـو ئـا  يكةت وثاشي داقوت  تةردَي تلَيت دةس

يَي مايــة ثَيظــة دانيتــة ســةر اتوارَي تــةروثاشــي دَي ظــي دةســَ  شــين
ثَيــت وي تَيتــة مةســح  هــةردوو حــةتا ثارضــةك ل ســةر   ثــَيتلَيــت 

 .َيكرن
 ئةو تشتيَت مةسح كرنيَ بةتال دكةن

نامينـت جارةكـادي   ئةطةر دةة خالن بو هينطَي مروظـي حـةق    .2
شيشـت و   خـوَ ا دةسـنظَيذ مةسح بكةت تَينة بيت ئةطـةر   خَوثَيت 

 .بكةتة ظة  خَوثَي دطةلدا شيشنت هينطَي دورستة ئةو مةسحا 
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بـةتي سـةرَي   ئةطـةر م جةنابـةت كـةت ضـونكي الزمـة بـو جةنا       .6
 خـوَ بشوت ول دةمَي سةر شيشـتيَن ض ثـَي نـةظَيت دَي طورَيـت      خَو

 .ئَيخيت 

رن و بةري هينطَي مةسـح كربـون   ك خَوذ ثَيت  خَوت ئةطةر طورَي .4
مةسـح   خـوَ دةمي ئـةو نةشـَيت ثشـ  ظـَي ضـةندَي طورَيـت        ويل 

ــ ــةبكةت ــت ئة  ة ظ ــة بي ــةتَين ــت  ةر وي جارط ــا دي ثَي ــَوك ــةل  خ دط
 خــَوبــو  ةكا نــويَي شيشــنت هنطــَي دورســتة ئــةو مةســحدةســنظَيذ

 .دةست ثَي بكةت 

 -: يَيت طرن دوو مفا* 
كرنا وي خالن ح بيت ودةمَي مةس دةسنظَيذم    يَيئةطةر ئَي .2

مةسـح بكـةت    خـوَ بو هينطـَي نـا ضـَيبت ئـةو جارةكـا دي طورَيـت       
بيــت نظَيــذو  دةســنظَيذبــةلَي ئــةو دشــَيت هنــدي وي بظَيــت ويــَي ب

َي طـ ا وي كـةت هين دةسـنظَيذ بـةلَي ئةطـةر   بكـةت   خَوعيبادةتي بو 
  خـوَ ثَيـت  دطةل  خَوا دةسنظَيذحةتا  دةمَي مةسحَي ذي خالن بو

 . ة ظةبكةت خَوا حبشوت وجارةكا دي مةس

ويـا ل سـةرظة ئَيخسـت     خـوَ ئةطةر ئَيكـي دوو طـورة كرنـة ثَيـت      .6
حةتا دةمَي وي خـالن   خَومينت ل سةر مةسحا  هينطَي هةر دَي

 .دبت 
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 تةيةمموم
 :شيشتيَن  دةسنظَيذرةنطَي دووَي يَي 

- :بئاخَى طرتنا دةسنظَيذ
ةكةت وئةوي طةلةك ثَيكـول وهةولـدان   ئةطةر ئاف م دةست ئَيكي ن

نـوذداري   ،يـان مروظـةكَي نةسـاخة    ،بو بدةست ظة ئينانا ئـاظَي   نكر
ش ةت لَيكرية وطوتيَي ئـاظَي بكـار نةئينـة ذبـو شويشـتنا       ي(دكتور)

شـيَي بـو طيـان    خَونةجهـَي  َي ذبةركو دَي بيتة دةسنظَيذو خَو سةرَي
وئاظـا طـةرة نينـة ذ بـو      يان دونيا زَيـدة زَيـدة سـةرماية    ، ولةشَي تة

بيتة ئةطـةرَي   شيشت دَي خَوسةرشيشتنا ذجةنابةتي ئةطةر سةرَي 
ل وي دةمـي   مرنـا وي كةسـي ،   َينةساخيَي يان دبيت ببيتة ئةطـةر 

ــةو دَي تةيــةمم  ــةكَي   ،تيــومَي طرئ  ظ وئــا دزينــدانَي ظــة يــان مروظ
دةمـي   ئاظَي نـة دةنـَي ل وي   زيندانَيبدةست ناكةظيت و زَيرةظانَيت 

ــةمم ــتدَي تةي ــة  ومَي طري ــاخَي وئةط ــةت    ربئ ــت نةك ــا  ذي بدةس ئ
ــةت   يه ــذَي ك ــَي دَي نظَي ــة خــَونط ــتَيت  رئةط ــَودةس ل ديــوارةكَي  خ

َيـذا وي يـا   ظكـةتن ون  نظَيـذيَ ودَي بـدةت  ئـاخَي   جهَيم  زيندانَي ظة
 .يلةوقةب
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 (صفة التيمم)تةيةموميَ ضةوانيا 
 (خـوَ دطـةل تلَيـت    نيظـا هـةردوو دةسـتا   )كـو   خـوَ دَي هةردوو لـةثَيت  

 خـوَ بـَي دَي دةسـتَيت   رهضبرةنطةكَي وةكي )دانيتة سةر ئاخةكا ثاقذ 
ثــَي  خــَوريــَي ودَي  خــَووثاشــي ثوفكةتــة دةســتَيت    (ل ئــاخَي دةت

دةسَ  ضةثَي  ثشتا دةسَ  راسَ  دَيم وثاشي كةت  (مسح)ظةماليت 
 .دَي ثشتا دةسَ  راسَ  ظةماليت ظةماليت ودةسَ  ضةثَي

 : تَيبينيةك ضةند
  ا م ئاظَي دورست بيـت يـان ثـَي بكـةظيت     دةسنظَيذئةو تشَ  بو

 .انكو حوكمَي هةردووكا وةكي ئَيكةة ئيتةيةمومَي ذي بوهينطَي 
 تةيـةمموة م كَيـر    لـوى دةمـى  ئَيـ  يـَي جبةنابـةت بيـت      رئةطة

 .َيتهد راكرنا جةنابةتي و دةسنظَيذ
 بـةلَي   ار ئينيتنةبينت دَي تةيةممومَي م ك هندي مروف ئاظَي

ا  بــو ســش خَويــان مروظــَي نــةكــةت مروظــي ض طاظــا ئــاف بدةســت 
 .هينطَي حوكمَي تةيةممومَي نامينت

 تةيةممومَيدا كـرين ثشـ     دةمَيئةو نظَيذ وعيبادةتَي مروظي د
ذبـــةركو ئةطـــةر مروظـــي  بدةســـت كـــةفتنا ئـــاظَي دووبـــارة ناكـــةتن

 .عنا بو تةيةممومَي نامينتةدووبارةكرن هينطَي ض م
  تةيــةمموة بكــار تَيــت ض مــروف ل مــال بيــت يــان ل وةغــةرةكَي

 ( .واحلضرجيوز التيمم ت السفر )بيت 
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 (لاستغاال)سةرشيشنت 
دشيشــت   خــوَ دةمــَي ســةرَي     هاتيــة ظةطوهاســنت ذثَيبةمبــةري  

شـوت م رةنطـةكَي دورسـت وتـةماة وةكـي       خـوَ ا دةسـنظَيذ دادةستثَيكةت 
ــنظَيذ ــذَي وثاشـــي دا دةسـ ــو نظَيـ ــةرَي  طرتنا بـ ــَوسـ ــذنَي  خـ شـــوت كودبَيـ

كــةت كــوثرض خَوســَي مســتَيت ئــاظَي ل ســةرَي  )سةرشيشــتنا جةنابــةتي 
يـَي راسـَ     خـوَ وثيسَ  وي هةمي تـةر ببيـت وثاشـي دا ئـاظَي ل لةشـَي      

يــَي ضــةثَي كــةت وهــةميَي     خــَوكــةت وهــةميَي تةركــةت و ل رةخــَي    
ــدا كريــة كــو وي    تةركــةت ــابوري د مــةزاختنا ئاظَي ــةك ئ  نظَيذدةســ، طةل

شيشـتيية م صـاعةكَي    خَووسةرَي ( )طرتية م مستةكا ئاظَي 
شيشـتيَن   دةسـنظَيذ بـةلَي بـةري   ، ذ ئـاظَي   ( ضارمست حةتا ثَينظ مسـتا )

بينـت وئـةو ذي جهـَي وَي ددلدايـة      خـوَ تا ئينيـة يان سةرشيشتيَن الزمة 
 .وم ئةزماني نابَيذت 

 ل وي وبابَي وي   خودَيرازي بونا  جابرَي كورَي عبداهلل هاتيية ظةطوهاسنتذ
)):طـوت  كو ثَيبةمبةري بيت

، وم ضارمستَيت دورست دبيت م مستةكا ئاظَي دةسنظَيذ((
كي طوتـة  زةالمـة   ؟ . ئاظَي سةرثَي تَيتـة شيشـنت   

ةرشيشتيَن ئةظا تـة طـوتي ئـةي    وس دةسنظَيذتَيرا مة ناكةت بو : جابري 
 (())؟جابر

را وييا كري ئةوَي ذ تة ضَيه وثرضا وي ذيا تة بَي ش  تَي :جابري طوت
 . دا  ظةدطوهَيزتخَوصةحيحا زنة د خَوئ  مبةرييةبوشهة كو بةحسَي ثَيبة
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 دةربارةي سةرشيشتنَى ضةند ثسيار وبةرسظةك
راكـةت بـةلَي    خـوَ ئةطةر ئَيكي ظيا سةرشيشتنا جةنابةتي لسـةر   -ث

نةوةكي م وي رةنطَي ل سـةري ئـةوَي مـة بـةحس لـَي كـري ، بـتيَن        
ةر ســ كــر  يــان ضــو خــَوضــو بــةر دوشــَي يــان ئــاف ل ســةر ولةشــَي  

ئةرَي سـةر شيشـتنا وي   ، هاظَيتة تَيدا ومةلةظاني كرن  خَوئاظةكَي و
 دَي لسةر وي رابيت يان نة؟

ــتنا ج   -ج ــةتا وي سةرشيش ــةر ئيني ــي   ئةط ــت ل وي دةم ــةتي بي ةناب
 .يا دورستةسةرشيشتنا وي 

ــة ســةر شيشــتنا جة   -ث  ــةتا وي ن ــي  ئةطــةر ئيني ــت وةك ــةتي بي ناب
َي جبةنابةتـة وذنيشـكةكَيظة   ةخَي ريبارةكي ويـ ر رمروظةك يَي ل بة

ظة كةسةكي ثالةك ثَيرانا وهاظَيتة دئاظَيدا ولةشَي وي  (م غافلةتي)
 ؟ هةمي تةربو ، ئةرَي جةنابةت دَي لسةر رابت يان نة

نـةخَير سةرشيشــتنا وي نــةيا دورسـتة ذبــةركو ئينيــةتا وي نــة    -ج 
ينـا  ئ خـوَ ية ، بةلَي ئةطةر دئاظَيـدا ئينيـةتا    سةر شيشتنا جةنابةتي

 .هينطَي سةرشيشتنا وي دَي يا دورست بيت  
 ية؟ ئةرَي ئينيةتا سةرشيشتنا جةنابةتي ضي -ث 
ددلــَي  ةبشــوت وكــر خــَوئينيــةت ئةظةيــة ئةطــةر مروظــي ظيــا ســةرَي  -ج

نابَيـذت   خـوَ م ئـةزمانَي   ظدا هينطَي ئةظة دبيتة ئينيةت ، بةلَي مروخَو
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 ....(رشيشتنا جةنابـةتي سةبشوة  خَومن ئينيةتة ئةز سةرَي  خودَييا )
 .نةهاتية ظةطوهاسنت    ي رَيكَي ذثَيبةمبةر نكي بظَيضو
شيشـت بـو وي دورسـتة ئـةو ثشـ        خـوَ ئةرَي كةسـةكي سـةرَي    -ث 

 نةشوت ؟ خَوهينطَي دةستنظَيذا 
بيت هينطـَي   تئينادا خَوشيشتيَن ددلَي  دةسنظَيذئةطةر ئينيةتا  -ج

اكَيشــتة وَي كــو جارةكــا دي  ا وي دَي يــا دورســت بيــت و ن دةســنظَيذ
بتيَن ل دةمَي سةرشيشتيَن ئاظَي بكةتة دةظَي خـو   َي بشوتدةسنظَيذ

 . وتَيوةردةت
بشـوت   خـوَ وظيـا سـةرَي   ( جةنابـةتي )ئةرَي ذنكةكا بَي نظيذة م -ث 

بةلَي ثرضا سةرَي وَي طةلةكَي بوش ودرَيـذة ئـةرَي بـو وَي دورسـتة     
 تةر نةكةت ؟ خَوثرضا 

يشتنا جةنابةتي بيت و ثيسَ  سـةرَي وَي هـةمي   ئةطةر سةر ش -ج 
ظة نةكةت وثرضـا   خَونطَي دورستة كةزيا يبرةنطةكَي تازة تةر بو ه

 احلييض )تةر نةكةت ، بةلَي سةرشيشتنا عةدةتي وزاروك بـَونَي   خَو
ظةكةتن وبرةنطةكَي جـوان وتـازة    خَوالزمة ثرضا سةرَي ( والنفا  

 .ر بكةت و بشوت هةميَي تة  خَودطةل ثيسَ  سةرَي 
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 ((نظَيذ))
 هندةك ئةزكارَيت نظَيذَى دطةل رامانا وان

 :طَوتنا  : .2
 .ةهزندَى ذ هةمى تشتا مةوخ ((:))
، ئـانكو ثشـ     انـدنىَ خَودوعـا دةسـثَيكرنا   : (   ) .6

دَي ظـَي دوعـايَي   ( فـاييَ )وبـةري خانـدنا سـورةتا    ( )طوتنـا  
دَى، ئـةز تـة ذ هـةمى    خـو ئـةى   ( ):كـةي  

 ()تـة مـة    ئَيخم و ئةز مةدحـةكارىَ ديا دوير  كَيماسى
ياتـة   و مـةزناهى  ( )و ناظَيتة يَى تَير خَير و بةرةكةتة 

 )تة  يا غةيرى ةترة ذ مةزناهىو طةلةك يا زَيد يا بلندة
كـو عيبـادةت بـو    نيـنن  يَيـت دورسـت    دَىخـو  ضتـة   و ذ بلى (

 .داخوزنة ظةدطوهَيزت د صةحيحا خوئ   . بَيتة كرن 
 :م طوتنا  نىيطاشةدَى ذ خوثاراستنا م  خَو: (  )  .4
دَى د ثـارَيزة ذ  خـو م  خـوَ ئـةز   :( ) 
 . ية دوير ئَيخسنت دَى هاتىخونى، ئةوَى ذ رةمحا يطاشة
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 :سوورةتا فاتيحة :()  .3
    دَى ئـةوَى طةلـةك   خـو ئـةز م نـاظَى

   ينمخَود  طةلةك يَى م رةحم
 الـةة و جيهانـا  عدانَى هـةمى  خـوَ نـة،   دَىخـو هـةمى مةدحـة يَيـت    

     وثـةيظا  ئةوَى طةلةك طةلةك يَى م رةحـم ،
بو هةمي ضـَيكريان دهَيـت ل دونيـايَي كـو رةمحـا وي دَي       ()

ذا بـة  بـو موسـوملاناية ل رو    ()طةهيتة وان ، بةلَي ثـةيظا  
قيامـــةتَي كـــو خـــودَي م كـــةرةما خـــو دَي رةمحـــَي م وان بـــينت ،         

    َدانَى رَوذا قيامـةتَى، رَوذا جزادانـا ل   خـو
ئةة عيبـادةتى بـَو        كاروكريارا ،سةر 

 ازينخَوبتنَى د يَى ذ تة  تة بتنَى د كةين و ئةة هاريكارى
  مة بدة رَيكا راسـت  بةرَى 
  كا وان كةسَيت تة قة ى ل طـةل كـرين  رَي 

       تـورة نـة رَيكـا وان يَيـت تـَو ذَى 
و نـة رَيكـا وان كةسـَيت     نـة  كـو جـوهى  زةم لـَي كـرين   وتـة غـة   بَوى

نـة   ئةي خودَي تو رَيكا جوهي وفةالم ئانكو،  نة كو فةلمة ينبةرزةبو
 .مة ديية

 :دهَيت  داد دوي  فايَى ((   ))طَوتنا :   .5
 .كةبقةبويل ذمة ظَى دوعايَى تو  دَىخوئانكو يا:))
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 :دا َىروكَوعطَوتنا تةسبيحا د  :(( )) .2
يـَى مـةزن ذ هـةمى     خـوَ  دَىخـو ئـةز  :  ((  ))

 .يا دوير د ئَيخم كَيماسى
(( ))طَوتنـا : .7

 ى قـةبويل كـر و جـام   دَى حةمـداو خـو دَى كرى، خوئةوَى حةمدا 
و حةمـد وسـةنا هـةر يَيـت     ( كةذ مة قةبيل ب)دَى مة خودا، ئةى 

 .تةنة
 :دا طَوتنا تةسبيحا د سوجدَى :((  )) .8
يا بلندتر،  ، ئةوَى ذ هةمىخَو دَىخوئةز  : (( ))

 .يا دوير د ئَيخم ذ هةمى كَيماسى
 :دوعايا د ناظبةرا هـةردوو سـوجدا دا  : (( )) .9

طوننـةهَيت مـن م    دَىخـو ئـةى  :  (( ))
 . طوننةهَيت من م غةفرينة دَىخو، ئةى  غةفرينة

 :اندنا تةحياتَىخَو (()) .22
((   ))يــَى  زناهىهــةمى رةنطَيــت مــة : (( ))

ــتَيت م  ــرتش ــةت خَي ــذ  ((   )) .و بةرةك ــةمى نظَي  ))ه
(( ))نـة   دَىخـو يَيت ((   ))تشتَيت ثاقذ (( 

))   وئةى ثَيبةمبةر((  ))سالظ ل تة بن 
 ))دَى ذى ل تـة بـن   خـو و رةحم و بةرةكـةتَيت  ((  
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دَى يَيـت  خـو يَيت سالظ ل مـة و بـةن  (( 
د  (شـةهدة )دان ثـَي دانـَي   ئـةز  (( باش بن 

ذي ةهــ كــَوَيــت دورســت نيــنن ي دَىخــوض تــةعاال دَى خــوذ بلــى  دةة
و  موسـلم ظـةدطوهَيزت    ((عيبادةتي بـن  

قاصـدَى     ة() هنـدى   دةةد (ةشـةهد )دان ثَي دانـَي  ئةز 
 . ية دَىخو
22. () :صةلةواتَيت ل سةر ثَيبةمبةرى : 
دَى صـةلةواتا ل  خـو ئـةى  (( ))

وان زَيدةكــة و  ئــانكو قــةدرَى)وى بكــة  االمموحةممــةدى و ئــةهلَى مــ
( ))بكـة  خـوَ مةالئيكـةتَيت   ن مةدحَيت وان ل 

وةكـى تـة صـةلةوات ل ئي واهيمـى و     (( 
هنـدى تـَوى، تـَو يـَى هـةذى      (( ))لما وى كرين ئةهلَى ما

))مةدحانى، و تَو يَى قةدر بلندى 
يـَى بـدة موحةممـةدى و     دَى، تـَو خَيـر و زَيـدةهى   خـو ئـةى  (( 

وةكى تـة  (( ))ئةهلَى مالما وى 
))نــة ئي واهيمــى و ئــةهلَى مالمــا وىخَيـر و زَيــدةهى داي 

بوخـارى  .ى مةدحاى، و تـَو يـَى قـةدر بلنـدى    راستى تَو يَى هةذ((

 .موسلم ظةدطوهَيزن و
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تشـتا  دَى ذ ضـار  خـو ثاراسـتنا م   خـوَ : (  ) .26
 :دَي ظَي دوعايَي كةي  (ثشتى تةحيات و صةلةواتا)
))بتـة د ثـارَيزة    خـوَ دَى، ئةز خوئةى (( )) 

و ذ عـةزابا  (( ))ذ عةزابا جةهنـةمَى  (( 
يـَى   ساخى فتنة وسةردا برناو (( ))قةبرى 
يـا فتنـا    و ذ خروابـى  (())و مرنَى 

 و نةحـةقى  و حـةقى  مةسيحَى دةجوال، ئةوَى ل عـةردى د طـةرويت  
يـة   بةحسـَى وى زةلمـامى  : (.  كةتي ئَي  ديَى تَيكةل
ودبَيــذت ئــةز ثَيبةمبــةرة  كــةظيتدل دوناهيكــا زةمــانى دةرئــةوَي 

 ))وهندةك جارا دطوت  (دَي مة خوثاشي دَي بَيذت ئةز 
َيزة ذ رة د ثـا بت خَووئةز  . نظةدطوهَيزموسلم بوخارى  (( 

 دةينداري و طونةهان
 :نلماظا مالس:   .24
 .دَى ل وة بنخولماظ و رةمحا س((:   ))
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 دنظَيذَى دا( همكرو)ئةو تشتَين نة باش 
 . دان ب اظان خَو زظرين بسةرى يان بةرَى .2

 .هةوجةي لظني وحةرةكَيت زَيدة وذقةستا وبَى  .6
 ة كـرن تـ بهَي ()  اورةنطـ باش نينة نظَيذ لسةر جهَين رةن .4

 ََ ينتــة ل ســةر ودل وهــزرا مروظــي نام ضــونكى ضــاظ دَى مينتــة 
ــذَي ــتا نظَي ــةحف َيت   ، ذ وان تش ــي ســوجادَي و م ــةر  وةك ــة لس وَين

 .بن  ورةنطا ورةن 

َى يان لسةر كَيلـةكَين  كبدانتة ل  ناف خَودةستَين  دورست نينة .3
وئـةف صـيفةتة موخـالفي نظَيـذ      ل دةمـَى خانـدنا فـاتيحىَ    دا خَو

 .وطوتنا ثَيبةمبةري ية 
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 بونا نظَيذَىئةو تشتَين دبنة ئةطةرَى بةتال 
 .ذي بيتئةطةر ثي ةك  خَو(عمدا)قةستا ذا نئاخفت .2

 .بزظريت  تَيدا كةلة  كوَى (قيبل)روَويطةهَي ذ ثشت دان .6

 ...(بهَين ، دةن  ) : ةفتنا تشتةكى ذجهَى عةورةتَى وةكىدةرك .4

ََ ، دةمــَي م دةنــ  بيــت كــةنى  .3 ئةطــةر كةنيــةكَي بطرنــذين بــة
 .بةتال نابيت  ثَي ذنظَي لوى دةمىبيت ودةن  دطةل نةبيت 

 ة جدوبيـت يـان سـ    روكـَوع ض  هةر تشتةكَي ل نظَيذَي زَيـدة بكـةت   .5
نظَيـذ بـةتال    هينطـَي ديَ ببيـت   سـةهوا كـو  بيت يان فايةك وبـَى  

 . بيت

ئةطةر بةرى ئيمامى ضو سوجدَى يان رابي يان سالف ظةدا لـوى   .2
 .ئةظة ئةطةر بَي سةهوا بون بيت دةمى نظَيذ بةتال دبيت 

راسـت   خـوَ ورس  نةضـو سـوجدَي يـان ركـوعَي يـان ثشـتا       ئةطةر بد
ئةو كةسَي بلةز وبةز بَي رحـةتي   ول دةمَي ذ روكوعَي رابيت  نةكر

دنظَيذا ويدا هةبيت هينطـَي نظَيـذا وي بةتالـة نـة ئةظـة       ئيطمينا و
 خـوَ دا ثشـتا  خـوَ زةالمةك ديت دنظَيذا  بتيَن بةلكو ثَيبةمبةري 

َيدا ســــوجد بدورســــ  ناراكــــةت ودانيــــت ل دةمــــَي د روكــــوع و    
ئةطـةر ئةظـة مبريـت دَي مريـت نـةل سـةر       : طوت  ثَيبةمبةري 

ــالمَي   ــيَن ئيس ــة    دي ــاندا هاتي ــةك حةديس ــي دطةل ــةر وةك وذ وان  ، ه
هاتييــة  رازي بونــا خــودَي لــَي بيــت ئةشــيةري ال َّييهى   ذ بــابَيحةديســا 
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ــ ثَيبةمبــةري : طوهاســنت طــوتظة ذ ل بــةراهييا كومــةكَي ذ نظَي
ــ  وان ، زةالمــةك  وصــةحابيان كــر ثاشــينكَي روينشــتة خــ   ارَي ل ن

َي روكـَوع  ونظَيذَي بكةت ، ظَيوا نةدضو كوبذور مزطةفَ  كةت ورابو 
بـةرَي خـَو   ثَيبةمبةري  ،ل عةردي د دا وةكي حةيواني  خَووسةرَي 
ة ل سـةر  ئةطةر مربا دامريت نئةف زةالمَي وة دي  : طوت  دايَي و

دةمـَي   دنكرينـت وةكـي قةلةرةشـكي    خـوَ ، نظَيـذا   دييَن حممدي 
ييَن ددةت ، مةتـــةال وي كةســـَي نظَيـــذَي بكـــةت  خـــَول  خـــَودومـــَي 

ــَوعونةضــيتة  ــوجدا دَي وروك ــي  كنا دد خــَوس ــت وةك ــةال رين وي مةت
ت تَينـةبيت كتـةكا قةسـثَي يـان دوو كتـا      خَويـة ض نـة   كةسَي برسـي 

تةماة بشـون ، ئـاطر    خَوا دةسنظَيذ ؟ ،كةن ما دَي ض مفاي لَي ئةرَي 
 ((كةن بتةماة  خَوَيت سوجدبو ثشت ثةحنييا بن ، روكوع و

((

ئيمـامَي  ((

 .  نا مةزندا ظةطوهاستيةبةيهةقي دسونة
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 سالمَى يةئينظَيذ ستوينا 
  انوكن و سونةت و واجيباتز و ِرثَيكدهَيت ذ ضةند فةِر

- :كنيَن نظيَذىَ وَرِ
 .ا ئَيكَى()حرامَى ئَيتةكب ا  .2

ــدةمَى كر   .6 ــة ل ــراوســتيانا ذثَيرظ ــيان   ن ــَى ش ــو وى كةس ــذَى ب ا نظَي
 .هةبت

 .كاعةتاندارودهةمى ( )خاندنا سورةتا  .4

َى روكـَوع مبينيت د ةكَيئانكو ضةند)َى دا روكَوعو رةحةتيا د روكَوع .3
 (.دا

بطــرة  خــَو وضــةندةكَيراســتكةى  خــَو اَى ، وثشــتروكــَوعرابــون ذ .5
 . ثاشي هةرة بو سوجدَي ثَيرظةذ

 .جدة ومانا دسوودَى دا وس .2

 .نيشتنا دناظبةرا هةردوو سوودا دايرو .7
 (.)شةهدةدانا دووماهيكَى  .8

 -:، بَيذى بةمبةرىت لسةر ثَيواصةال .9

(.) 

 (.) سالظ ظةدانا مالن  .22

 .روكنة ل ديف ئَي  بَين  فئةثَيتظية 
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ئةو تشتة يـَي عيبـادةتَي ئـةو دنـاف دا ثـَي دورسـت دبيـت ،        : روكن 
اسـتة هنـدَي ئـةو تشـَ  ئـةو تَيـدا دبيتـة        خَوودةمَي نـةبيت ئةظـة د  

َي ئاشـكراية  روكـَوع وةكـي  : بـو وونـة   .م بيـت   طيال   وبـة روكن ثوي
روكـوعَي  روكوع روكنةكـة ذ روكنَيـت نظَيـذَي وئةطـةر مـروظ نةضـو       

 .طال بو بة ةنظَيذ هينطَي ئةظ
- :واجيباتيَن نظيَذىَ

 .ل هةر حةرةكةكَى دا ( )طوتنا  .2

 .( )وطوتنا  .6

 (.)وطوتنا  .4

 . ()نا ئَيكَى شةهدةدا .3

، داكـو كةسـةك د بـةر نظَيـذا تـة را       خـوَ دانانا سهةكَى بو نظَيذا  .5
 .نةضيت

 .( )طوتنا  .2

 .(  )طوتنا  .7

 .دناف بةرا هةردوو سوجدا دا  ( ) طوتنا  .8

وبنةجـه بـَوي    تيـ بت اهثَي ( ) نئةو تشتة ئةوَي فةرما: واجل 
وروئانَيدا يان دسونةتَيدا وض بةلطة نةبن ل سةر هندَي كـَو رووكنـة   دق

ــان شــةرتة  ــَي    ي ــةت دَي ي ــةكي بك ــةوَي واجب ــت  خــَووئ ــر بي دان خَي
 .ن ، ذبلي وي كةسَي عوزرةك هةبيت اوئةطةر نةكر دَي ئَيتة سزاد
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 :(طوتنا ضةند تشتةكا دنظيَذىَ دا) وىلةنةتيَن قنس
 .دوعايا دةست ثَيكرنا نظَيذَى .2

 ( .)تنا طو .6

 .َى(ارمد)ثشتى  (مني)طوتنا  .4

 .َى()خاندنا ضةند ئاياتةكا ثشتى  .3

)()تسبيحاتَين روكوعَى وسوودَى  .5
.) 

 ( ) طوتنا هندةك دوعايا ثشتى  .2

 .دا دوو سوودا دناظبةرا هةريا دوعا .7

 .صةلةوات دشةهدةدانا ئَيكَى دا .8

 .َى ()دوعا كرنا ثش  بدوماهي  ئينانا  .9

 .سالظا ملَى ضةثَى  .22

ئةو عيبادةتة ئةوَي ثَيبةمبـةري هةروهـةردكر، بـةردةواة    : سونةت 
يان بارا ثه دكر وئةمرَي واجل كرنَي ثَي نةكربيت ، يَي بكـةت دَي  

دهَيليــت نــا ئَيتــة ســزادان وطازنــدة ذَي دان خَيــر بيــت ويــَي خــَويــَي 
 .كرين  سونةتَيت فيلي ئةون ئةوَين ثَيبةمبةري .نائَينة كرن 

 



                                                فقهىَ نظيَذىَ 

 68 

- :(رةكاتيَن نظيَذكةرىةح) سونةتيَت فعلى 
ــذَى ل ضــار جهــان   بلنــد كرنــا هــةردوو دةســتا  .2 ــدةمَى نظَي اهلل .)ل

ع مسـ )َي وروكـَوع دووَي ئةوا مـروظ دضـيتة   ( اهلل اك )ا ئَيكَي و (اك 
لـــدةمَي (اهلل اكـــ )َي رادبيتةظـــة ، روكـــَوعثشـــ  ذ( اهلل ملـــن محـــد

، ئـةوي حـةقَي    ظـة دضـيت   عـةتا سـييَ  ةرك ظئَيكَي بـةر (تةحياتا)ذ
بلنـد كـةت    خـوَ ودةسـتَيت  ( اهلل اكـ  )هةي هَيشتا روينش  بَيـذت  

 .كةت ببلند  خَوعةتا سيَي دةستَيت ةكتة رييان ثش  رادب

 .يَى ضةثَى لسةر سينطى  دانانا دةستَى راستَى لسةر .6

 .دانا جهَى سوجدَى خَوبةرَى  .4

 .طوتني  ثَيبةمبةري  سونةتَيت قةولي ئةون ئةوَيت
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 -:شةرتيَن نظيَذىَ

 . نوموسوملان بو .2

 .ن وبال  بو .6

 . ئاقل بيت يَي م .4

 .ثاقذيا ذ هةردوو ثيساتييان ئةطةر ثَي ضَيبون هةبيت  .3

 .وةخَ  نظَيذا فةرز هاتبينت  .5

ــة ئَيتــة   ظةشــارتنا عــ .2 ةورةتَي بتشــتةكَي ســتوير كــو عــةورةت ن
 . دياركرن

 .جهَي نظَيذَي يَي ثاقذ بيت دطةل لةش وجلكَيت وي  .7

 هةبيتوشيان دان بو قيبلَي ئةطةر ثَي َيبون خَوبةرَي  .8

 .ئنيةت هةبيت  .9

شــةرت وةكــي روكــين يــة ، بــةلَي جــوداهي يــا دنــاف بــةرا    : شــةرت 
ةو بــو دبيتــة شــةرت ، هةردوانــدا شــةرت يــَي ذدةرظــةي وي تشــَ  ئــ

 .َي كو نظَيذ بَي وَي دورسـت نابيـت  وةكي دةسنظَيذ شيشتيَن بو نظَيذ
وي تش  داية وةكي مـة بـةحس لـَي كـري د روكنـَين       فو روكن دنا

 .نظَيذَيدا 
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 سوجدا سةهوابونَي
ــدةهي وكَيمــاتي وطومــان     بنةجــه بويــة ذ ثَيبةمبــةري  كــو زَي
ديكـة ئـةزة وةكـي هـةوة مـروظم      هن: دنظَيذاويدا ثةيدابوية ودطوت 

 من َيوا دةمَي من ذب كر ب اظين ذب دكةن وئةز ذب دكةة وةكي ه
 خــَوكريــة شــةرييةت بــو ئوممــةتا    و ثَيبةمبــةري.  لــَي بيــنن

ارَي خــَوبــو دَي بظــي رةنطــَي  ئةطــةر ســةهوابون دنظَيــذا ئَيكيــدا ضــَي
 :بكورتي . كةت 

 -:ئةطةر تةحياتا ئَيكَى ذب كر .2

ــداهلل ــةى  عبــ ــورَى بوحينــ ــت    كــ ــودَي لــــَي بيــ ــا خــ : طــــوت  رازي بونــ
عـةت  َيـذ لبـةراهيكا مـة كـر ثشـتى دوو ركة     نظ  ثَيبةمبةرى))

ارَى بـو تـةحياتا ئَيكـَى خـةل  ذى     خـوَ كرين رابـو ظـة ونةرينشـتة    
خال  كـرى   خَوثشتى نظَيذا ، وةكى وى رابونة ذثَيرظة دطةل وى 

(( اهلل أكـ  : ))طـوت   بةرى سـالظىَ  ا نظَيذَى طرتهليظيا سالظ خَومة
ر ئةطـة : ))سـوجدَى ثاشـى سـالظا مـال ظـةدا وطـوت        ودوو جارا ضو

يَى و تــةحيات ذبــ  كــر ئةطــةر ئَيــ  ذهــةوة رابــو بــو ركةعــةتا ســ
راســت نـةكربيت بــال رونيتــة خــارَى وتــةحياتَى   خــَوهَيشـتا ثشــتا  

راســت كــر بــال ثشــتى نظَيــذ خــال    خــَووئةطــةر ثشــتا ينيــت َوخب
 . بونَيمال دوو جارا ب يتة سوجدا سةهوا دبيت بةرى سالظا



                                                فقهىَ نظيَذىَ 

 71 

 -:عةت كرن ةرك  ئةطةر ثَين .6

: هاتيــــة  رازي بونــــا خــــودَي لــــَي بيــــت ذعبــــداهلل كــــورَى مةســــيودى
ــةرى ــرو    كوثَيبةمب ــذا نيظ ــن َونظَي ــة   ركة  ثَي ــرن هات ــةت ك ع

خَيـرة  : ةك دنظَيذَى دا زَيـدة بويـة ، طـوت   طوتنَى بو وى ئةرَى تشت
عــةت يَيــت كــرين ، ثاشــى  ركة  تــة ثَيــن: ية ؟ طــوت مــا ض ضــَيبو

 . و سوجدَى ثشتى سالظَىودووجارا ض   ثَيبةمبةر
 :ايظةدا ثشتى دوو ركةعةتا يان سَي ا مالئةطةر سالظ .4

ثشتى دوو ركةعةت    ثَيبةمبةرى رةى هاتية كويذئةبو هورة
كـورت   ئةرَى نظَيـذ : )ت ، صةحابيةكى طوتَى كرين ذنظَيذَى دةركة

ن نـةم : طوت    دَىخو  ب  كر ئةى ثَيبةمبةرَىذ يان تةبوية 
ئـةرَى  : طـوت     ثَيبةمبةرى! ذب كرية ونة ئةز سةهوا بونة 

ََ، : ؟ خــةلكى طــوتَى راســت دبَيــذيت نَى هــةردوو دةســتاداخــَو بــة
ثاشـى سـالظا مـال     عةتَيت دى كـرن رابو دوو روكة   ثَيبةمبةر

وى  نَيزيكى سـوجدا وضو سوجدَى ((  أك  اهلل : ))ظةدا، ثاشى طوت
صـةحابيةك هـةبو دطـوتيَن    ) . ظـةدا  يان زَيدةتر وثاشى سالظا مال

َيـذ  ردر كـو دةسـتَيت وي ضـةندةكَي    ن ذبـة دانَى هةردوو دةسـتا خَو
ذ بـــةر هنـــدَي ثَيبةمبـــةري بـــو ظيـــان دطـــوتَي خـــودانَي        بـــون
 ( )دةستا
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 :عةت كرينة ؟ ةئةطةر نةزانى كانَى ضةند رك .3

ئةطــةر ئَيــ  ذهــةوة دشــكَيدا بــو كــانَى  : طــوت    ىثَيبةمبــةر
ئةطــةر كــَيم  بكــةت خــَوا عــةت كرينــة بــال ثاشــى هــزروةضــةند رك

ب ـيتة سـوجدَى ، ئةطـةر     كربيت بال تةماة كةت وثاشى دوو جارا
، بـال    عـةت كرينـة يـان ثَيـن    ةز نـزا  كـانَى مـن ضـار رك    ةطوت ئ

، بكــةت وبزَيـدةهي بـو خـو حسـَيل     مـن ضـار يَيـت كـرين     بَيـذيت  
ئةطـــةر ئَيـــ  ذهـــةوة مـــا دشـــكَى دا : )) طـــوت   ثَيبةمبـــةرى

عـةت كرينـة؟ سـَى يـان ضـار؟ بـال شـكَى        ةونةزانى كانَى ضـةند رك 
ليــت وســةحكةتة يــا دورســت ثاشــى دووجــارا ب ــيتة ســوجدا    بهَي

)) ((سةهوابونَى بةرى سـالظا مـال ظـةدةت    

)) . 
 -:كر َي ذب ئةطةر ئَي  ذتشتَين سونةت .5

 نةتةك ذب كر دَي يتة سوجدَى ذبـةرطوتنا ثَيبةمبـةرى  وئةطةر س
 (( :دوو ســوجدة هةنــة ثشــتى ســالظا   ابونةكَيبوهــةر ســةهو
 .ئةبوو داوود ظةدطوهَيزيت  (( )) ((مال

 .وةكي سوجدا نظَيذَي():دبَيذتكرَي سوجدا سةهوابونَي ز
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 كورتيةكا كورت دةربارةي سوجدا سةهوابونَي

 جهَي سوجدَي حالةتَي سةهوابونَي ثسيار

ئةطةر سالظا مال 
ظــــــةدا بــــــةري  

ماة بونــــــا ةتــــــ
 نظَيذَي

ئةطةر ثش  دةمةكَي درَيذ شين بـ اوي لـَي هـات    
شـين  وسةر خـوَ دي نظَيـذا   هينطَي ئةو دَي جارةكا

 ضـــةندكةتةظــة ، بــةلَي ئةطـــةر بــ ا وي ثشــ      
كـةت ودَي  تةما خَوا نطَي دَي نظَيذيدةقيقا بيت ه
 .سالظَي ظةدةت

دَي ضـــــــــــيتة 
ســـــوجدَي دوو 

را  ودَي جــــــــــا
ســالظَي جارةكــا 

 .دي ظةدةت
ــةر ئ ةطــــــــــــــــــ

نظَيذكــــــــــــةري 
ــي  ــتةكَي وةك : تش

عةتــــــــــةك، ركة
، ســـــــــــــوجدةك

ــ  ةك روكَوعـــــــــــــ
 .زَيدةكر

دةهي نزانـي ثشـ  سـالف ظـةداي     ئةطةر ئةف زيَـ 
 خَوهينطَي بتيَن دَي ضيتة سوجدا سةهوابونَي ، ذ

نظَيذَيدا هينطَي د دةهي زاني هَيشتا يَي ئةطةر زَي
 .دَي وَي زَيدةهيَي هَيليت 

دَي ضـــــــــــيتة 
سوجدَي ثشـ   

ظَي وثاشــي ســال
ــالظَي  دَي ســــــــ

 . ظةدةت

وكنـةكَي  ئةطةر رو
نظَيـــــــــــــــــــذَي 
هَيالوذب كــــــــر 
ــةكب ا   ــي تــ ذبلــ

)كــَي ئَي
. ) 

 

ئةطةر طةهشتة وي جهي ئةوَي وي هَيالي هينطَي 
ــةت و  ةدَي وَي رك ــَيالي دَي لةغوكــ ــةتا وي هــ عــ

 خــَوودَي ذوي روكــين بــو  خــَوحســام ناكــةت بــو 
ــي    ــة وةكـ ــو وونـ ــةت بـ ــت ثَيكـ ــةكيَ  : دةسـ كةسـ

ــدا ورك عــةتا دووَي يــة ويَيــت ســوجدَيدا  ةدنظَيذَي
دَي ونزانـي كــانَي  بـةلَي جـارةكَي بـتيَن ضــو سـوج    

دووجارا ضوية سوجدَي يان جارةكَي حةتا رابوي 

دهــــــــــــةردوو 
حالةتادا واجبة 
ل ســـــــــةر وي  
ب يتة سوجدَي 

 .سالظَي ثش  
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ــو رك   ــة ب ــو     ةظ ــات ك ــ ا وي ه ــيَي شــين ب ــةتا س ع
ية سـوجدَي هينطـَي دةمـَي    وجارةكَي بتيَن يَي ضو

عـــةتَي ةوَي رك خـــَوتـــة ســـوجدَي دَي بـــو يدطةه
 . عةتا دووَيةحسام كةت رك

 
 

ــة   ــةر كةتـــ ئةطـــ
ــانيَ  ــكَيدا كــ  دشــ

عــةت ةضــةند رك
،  كرينــــــــة، دوو

 ؟ن، ضار سَى

ــةتَى ســةهو  ــةتا خب بونَى احال ــَي دووحال ــة َوهينط ظ
ــت  ــةتَي ئَيكـــَي  : دطريـ ــاش هزرَيـــت  : حالـ دَي بـ

كةت ئةرَي من دوو كرينة يان سَي ئةوا ددلـَي  خَو
 .كةت بو خو حسَيل ويدا ساكن بو ئةو دَي بوَي 

كــرن  خــَوئةطــةر هنــدي هزرَيــت : دووَيحالــةتَي 
عـةت  ةوبو وي ديـار نـةبو كـانَي دوو يـان سـَي رك     

يا كَيم تـر دانيـت كـو     خَوكرينة ، هينطَي دَي بو 
 .تةماة كةت خَوعةتن ودَي نظَيذا ةكدوو ر

ــةتَي  دحالـــــــــــ
ئَيكَيــــــــــدا دَي 
ضيتة سـوجدَي  
ثشــ  ســالظَي ، 
ــةتَي  دحالـــــــــــ
دووَيـــــــــدا دَي 
ضيتة سـوجدَي  

 .بةري سالظَي 
ــةر  ئةطــــــــــــــــــ
ــةهدةدانا  شــــــــــ

ــَي ــات)ئَيك  (التحي
ذب كر يان هـةر  
ــل   ــتةكَي واج تش
ذب كـــر هينطـــَي 
حــــــــــوكمَي وان 
هـــــةميا وةكـــــي 

 .ئَيكة 

ئةطةر نةهاتة ب ا وي حةتا رابوية ركاعةتا سيَي 
ــةحيات نةخاند ــةوتـ ــهين يـ ــةردةواميَي طـ َي دَي بـ

 .ونازظريتة تةحياتَي ظة  خَودةتة نظَيذا 
نــةكربيت بــو  راســت خــَوئةطــةر هَيشــتا ثشــتا  .2

عــةتا ســـيَي هينطـــَي دَي روينتـــة خـــارَي بـــو  ةرك
 .تةحيات خاندنَي 

 خـوَ ئةطةر ب ا وي هات بةري رابيتة سةر ثَيـت   .6
ت وناضـيتة  يـ ينخَو خـوَ هينطَي ئةو دَي تـةحياتا  

 ماتي ســـــوجدا ســـــةهوابونَي ذبـــــةر كـــــو نـــــةكَي
 .ونةزَيدةهي دنظَيذا ويدا ثةيدا نةبوية 

دَي ضـــــــــــيتة 
سوجدَي بـةري  

 . سالظَي
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 شوعا دنظَيذَيداخَوو شكاندنخَو
]: ك وبلند دبَيـذت  ادايَي ثخو

  16 ارديـد   [ 

دَى خـو بؤ وان يَين بـاوةرى م  ودةة نةهاتيية ئةرَى ما نة وةختة ((
ــةفتنا روَيكــ   ــاى ودويك ــةرَى وى ئين ــَى  وثَيبةمب ــو ل دةم ــرى، ك ا وى ك

انـــدنا قورئـــانَى دلـــَين وان نـــةرة بـــ ، و د دل  خَودَى وخـــوزكـــرَى 
يَى دا وةكى وان نةبن يَين بةرى وان كيتام بؤ هاتى ـ ذ جوهى  يروةق

دَى خـو ن ـ ئةوَين دةة ل سةر وان درَيذ بـووى ظَيوـا وان طؤتنـا     وفةالم
ــَين وان روةق بــووين، وثـتـــر  دَى خــوةمرَى ا وان ذ ئــييطوهــاروتى، ودل

نـةرة   دل دةركةفتينة؟ وئةظ ئايةتة بـةرَى مـة ددةتـة هنـدَى ئـةة د     
ت، ومـة ذ  يـ دَى بتـرسني دةمَى مـة طـوه ل قـــورئانَى دب   خوبني و ذ 

دَى دا وةكـى  خـو  يياهندَى ددةتة ثاش كو ئةة د دل روةقى وبَى ئةمر
 (( .ن بنيجوهى وفةالم

 ذ خودَي دكرئةف دوعاية بو خو  طةلةك جارا ثَيبةمبةري * 
(( 

ئةي خودَي ئةز خـو م تـة دثـارَيزة     )((
بـون بـو   تَيـر  ض جارا ذ زانينا بَي مفا و ذ وَي نةفسا ضاف بةليسكي ئةوا 

http://www.aeslam7gza.com/vb/showthread.php?t=16838
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دوعايا نة ئَيتـة قـةبويل   وَي  و ذ وي دلَي خشوع تَيدا نة بيت وذ نةبيت
 .ئيمامَي موسلم ظةدطوهَيزيت (  َيكرن
ــةري  *  ــارا ثَيبةمب ــةك ج ــتيَن      طةل ــرن و ب ــةظَي دك ــذَيت ش نظَي

 .دكر  دخاند ودووبارة تَيدائايةتةكا قورئانَي 
دةمـَي ئـةبو بــةكري وعومـةري وطةلـةكَين ديــه قورئـان دخانــدن      * 
كةسـةك دخانـدنا   ، ظَيذَيدا طةلةك دكرنة طـري وذبـةر طريـَي وان    دن

 .وان نةد طةهشت 
َي دكـرن  مةككـةه عبد اهلل كـورَي زوبـ ي دةمـَي نظَيـذ ل حـةرةما      * 

ــذَيت وي د درَيــ  ــةوال دا    ذوةســا نظَي ــازة بــون كــو تةيروت وجــوان وت
دادنــة ســةر ملَيــت وي كــاش تــةيرا ظــة ئةظــة ســتونكة ذ بــةركو         

 هاتة كـرن    األصم حامت ثرسيار ذ .ذَيدا نةدحةركي دنظَي
ــذا ا تــو ضــةو ــذة  :طــوت ؟ كــةي د شــوعَوخب خــَونظَي       ئــةز راد  ودبَي

ل بةرسـينطَي مـن    دا كو كةعبـة يـا  خَو دهزرا وئةز تينمة ( )
 وبةحشت يال رةخَي من يَي راسَ  يادبن ثَيت مندا ، َط صرياوثرا 

 ن يَي ضةثَي ، مةالئيكةتَي مرنَي يـَي ل ثشـت  وجةهنم يال رةخَي م
 ددتةنظَيذامن خَودَي يَي ل من وثيبةمبةر يَي بةرَي خووضاظَي  من

  وئةز وةسـا هزردكـةة كـو دوماهيـ  نظَيـذة ئـةز دكـةة وئـةز دبَيـذة         
ظــة  هَيــدي وم هزركــرن وهَيــدي دَي مــةزن دكــةةخــوو (
 َيسوجدو َي َوعروكدشكَينم ودضمة  خَوينم وخَوقورئانَي د
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هيظيـا ذرةمحـا وي دخـازة    دَي دترسـم و خـو وبكرنا ظَي نظَيذَي ئةز ذ

ــةددةة ونــزا  كــانَي       ــي ئــةز ســالظَي ظ ــووثاش دَي قــةبيل كريــة        خ

 تـة  شـوعَي بـدة  خَودَي دكةة كـو  خوئةز داخاز وهيظيَي ذ .((؟يان نة

 . كةتبذمة قةبيل و هةمي كاروكريارَيت مةدمة هةمييان 
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 شوعَي دنظَيذَيداَوخنةمانا 

 .دَي وبروذا رابونَي وخب باوةرييَيالوازبونا  .2
 .شةيتاني ددليدا  َي وهزرَيت خةلةت ذاليَيثةيدابونا وةسواس .6

 .وديف ونا بايَي نةفسَي ( فلةتةغ)ثةيدابونا بَي ئاطةهبونَي .4

 .وخرابة هاتي اهي  مدوبدنيايا  مطةلةك ثيتةدان  .3

 .هَيالنا نظَيذَيت فةرز ل مزطةفَ   .5

 .دَي خوكَيم بونا برايين وظييانَي  ذبو  .2

ل رَيزَيـت نظَيـذَي م جةماعـةت    ثيتةدانَي ل ثشت طوه هاظَيتنا  .7
  ورَيزَيـت نظَيـذَي راسـت ودورسـت     نةطةهينـة ئيَـ   ومـال  كو ثَي

ــةمانا    ــة بونـ ــةالظ ومةزنـ ــةرةكَي زور بةربـ ــة ئةطـ ــةن وئةظـ نةكـ
رَيزَيــت  كــو شــةخَوكــةيف ثــَي  طةلــةك شــوعَي وشــةخَو
ذي ذَيـ  ذَيـ  بكـةت    ذكةرا ذَي  ذَي  بكةت تاكو دلَيـت وان  نظَي
 .ذَي  ظةبن و

 .طَيران وزظرينا سةروضاظا دنظَيذَيدا  .8

 .ةنطا ورةن  ونةخ  ونيطار وَينةسةر تشتةكَي ركرنا نظَيذَي ل .9

ــوقَين       خَو .22 ــةق وحق ــةدانا ح ــَي حــةق ون ــةلكي ب ــةقَي خ ــا ح ارن
 . انة يخةلكي بداد ثةروةري

 .َي ئامادةبونا خارنَي كرنا نظَيذَي ل دةم .22

 (ست وزراف)هةردو تارةتابيت بنطاظدةمَي مروظَي تةنظَيذكرنا ل .26
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 نظَيذا ضهةر ثَين زكرَي ثشتى

 :دطوت   ى ثش  سالف ظةدانا هةر ثَينظ نظَيذا ثَيبةمبةر
دَي خـو ئـةز ذ    ((  )) 

 )) جارا( 4)ونةها ذَي ببت دخازة ط
ئـةي   . موسـلم ظـةدطوهَيزت     ((

، ث وزاتــي ومــةزناهي دَي تــويَي بســالمةتي وســالمةتي ذ تةيــة خــو
 :دابَيـذت   شـي وثا(  دانَي كـةرةة ومـةردينييَ  خَوئةي  ، هةر بو تةية

(( 
ت حـةق وراسـت ودورسـت نيـنن هَيـذاي      يَـ ي خـوديَ ض  ((

حبةقـة وهَيـذاي    دَيخـو كو ئةو بتيَن ( اهلل تياال)ثةرستيَن تَينة بيت 
وييـة وحةمـد    ملـ  يـيَ  ،  وض هـةظال وهةفثشـ  نيـنن   ثةرستيَن يـة  

ومةدحــة وســةنا هــةر يَيــت وينــة وئــةو ل ســةر هــةر تشــتةكي يــَي   
))((دان شيانة وزالةخَو

دَي كةسـةك نينـة وي   خـو ئةي ((
  تــةتشــ  مةنيةكــةت وببتــة رَيطــر ئــةو تشــَ  تــةداي وئــةو تشــ َ 

دانَي ثشــ  وبــارا ل روذا خــَومةنيــة كــري كةســةك نينــة بــدةتن ، و 
((وزةنطينيا وي ض مفاي لَي ناكةت قيامةتَي ثش  وبار
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((
راست ودورست نينن هَيـذاي  و ت حةقَيي دَيخوض ((

دَي خــوكــو ئــةو بــتيَن  ( اهلل تيــاال)تَينــة بيــت  ثةرســنت وعيبــادةتي
حبةقة وهَيذاي ثةرستيَن ية وض هـةظال وهةفثشـ  نيـنن ، ملـ  يـَي      
ويية وحةمـد ومةدحـة وسـةنا هـةر يَيـت وينـة وئـةو ل سـةر هـةر          

ض ((دان شـيانة وزالـة  خـوَ تشتةكي يَي 
ذ طونــةها بدةينــة ثــاش يــان بــةرةف   خــَوحــةول وقــوةت مــة نينــة 

))يـة  خودَي خَيرَيظة ب ني هةر م
ةق وراسـت ودورسـت   حبـ ت يَـ ي دَيخوض  ((

دَي خـو كـو ئـةو بـتيَن    ( اهلل تيـاال )تَينـة بيـت    نينن هَيذاي ثةرستيَن
قــة ي ونيمــةت هــةر يَيــت وينــة  حبةقــة و هَيــذاي ثةرســتيَن يــة ،  

مـةدحَين   (( ))((  وكةرةة هةريَيت وينة وفة
 ))جوان وتـازة يَيـت وينـة    

ةق وراسـت ودورسـت نيـنن هَيـذاي     حبـ ت يَـ ي ض خـوديَ  (( 
كو ئةو بتيَن خودَي حبةقة و هَيـذاي  ( اهلل تياال)ثةرستيَن تَينة بيت 

عيبادةت وثةرسـنت وكاروكريـار هـةمي بـو وينـة خـو       ثةرستيَن ية ،
 . موسلم ظةدطوهَيزت بال كافر ثَينةخوش ذي بن وم دلَي وان نة بيت
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هـةر كةسـَي   : ينـت ودطـوت  خو(   )و ثش  نظَيذَي دا ئايـةتا  
ذت ض نـا بيتـة رَيطـر دنـاف بـةرا وي      بيَـ  خَوثش  هةر نظَيذةكَي بو 

 .ت يوضونا بةحشتَيدا تَينةبيت ئةو مبر
 و (جـارا  44  ا)و(جـارا 44 )بَيذت  خَوهةر كةسَي بو 

)) طوتنـا ( 222)ويا ( جار 99)ئةظة دبنة( جارا  44 )

دَي بـو ئَينـة   تةمـةتي كـةفا بـةحرَي طونـةه هـةبن      ئةطـةر   ((
 )) .َي بطوتنـا ظـان   ذَي نـ 

 ئيمامَى موسلم ظةدطوهَيزت ((
: ))جـارا بَيـذت   (22) خَوثش  نظَيذا مةغرةم وسثَيدَي بو 

ذ  بو وي خبَيرا ضار بةنيا تَيتة هةذمارتنظـةدطوهَيزت    (( 
 . (ودَي لَي بنسالظَيت خ) ل ثَيبةمبةرييَي ئيسماععةيال
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دوعــا كــرن ض دنظَيذَيــدا وةكــي دنظَيــذا ويهَيــدا يــان هــةرجارا بيــت   
دةمـــَي مروظـــَي موســـوملان دوعـــا كـــرن دَي هـــةردوو دةســـتَيت خـــو 
ــة عــةمساني وبلنــدكرنا وان ياهــاتي كــو      ــ  وبلنــد كةت طةهينتــة ئَي

 كـرين د بلنـ يَيـت  سـتَيت خـو   دةهنـد   هندةك جارا ثَيبةمبـةري 
 . بانةفشَيت وي دةركةفتحةتا سثياتيا بن ك
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 ( كيفية تسبيح النيب) ضةوانيا زكرَي ثَيغةمبةري
هـةروةكي عبـد   بدةسَ  راسَ  تةسبيحات دطـوتن    ثَيبةمبةري

ــا اهلل كـــورَي عـــةمري  مـــن : )) طـــوت دَي ل هـــةردوان  بيـــتخـــورازي بونـ
ــةرَي  ــة خــوثَيبةمب ــ  ئ ــَي دي وي بدةســَ  راســَ  تةســبيحات  دَي ي

 (( ))((دكرن
 ثَيبةمبـةري  ): )طـوت  دَي لـَي بيـت  خـو رازي بونـا  عوقيَب كورَي عامري 

 ل مـن كـر م خانـدنا هةرسـَي سـورةتا ثشـ  نظَيـذَيت         نفةرما
 ))  فـةرز 

ثشـ  هـةر     ئيمـاة أمحـد و نسـائى و ئـةبو داوود ظـةدطوهَيزن       ((
ينـة بـةلَي نظَيـذا مـةغرةم     َوخب خـوَ نظَيذةكَي هةر ئَيكَي جارةكَي بو 
 . (ينةَووسثَيدَي هةر ئَيكَي سَي جارا خب

ثَيبةمبـةري  : طـوت  دَي لـَي بيـت  خورازي بونا  جةبةلي َي كورَيىاذوم ذ
بـةلَي ولـةبَي   : مـن طـوتَي     موىاذ ئةي :طوتة من دةسَ  من طرت و

واهلل ئــةز ذي  :مــن طــوت  ، تةدكــةة شئــةز حــة: طــوت  ،بوتــة بيــت 
نيشـا تـة نـةدةة     ثةيظـةكا ئـةز ضـةند    َىرئـة : طـوت   ،دكةة  تة حةذ

 ):  طـوت  ،مـن طـوت بـةلَي    ، بَيذي  خَوثش  هةر نظَيذةكَي بو 
: بو خو بَيـذة ئانكو (  

 خـوَ ية هاريكار وثشتةظان بـو مـن ل سـةر زكـرَي     يدَي تو ببخوئةي 
 .  ئةبو داوود ظةدطوهَيزت خَو جوانَيعيبادةتَي و خَووشوكرا 
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 انانوئايةت سورةت ضةند ا(تفسري)شلوظةكرنا
( :اية الكرسي) .1

[ 

 ]              
ية يَى ذ وى ثَيظةتـر كة  هَيذاى ثةرستنَى نـةبت،   دَىخو(اهلل تعاال)

هـةين،   هـةمى روامـانَين ذينـا ثَيكهـاتى وهَيـذاى وى      زَيندى ئةوة يَى 
يـــَى ل ســـةر هـــةر تشـــتةكى ثـــَى روابـــووى، ضـــو نـقـر ســــ  وخـــةو 

، هــــةر تـشـتــــةكَى ل عـــةمسانان وهـــةر تشـــتةكَى ل  ناطـةهـنــــة وى
وى كة  بسـتة ناكـةت ل نـ     ييا، وبَى دةستويـريية عةردى ملكَى و
د را ل هــــةمى بكــــةت، زانينــــا وى  (شــــةفاعةتَي ) وى مةهــــدةرَى

، ئـةو كـارَين    ن طرتى يَين بةرَى ويَين نوكة ويَين نـةهاتني يياضَيكر
ل بةر دةستَى خةلكى ذ تشتَين هَيشـتا ضـَى نـةبووين ويـَين ل ثـاش      

وى م  ي يــَين، وكــة  ذ ضــَيكر وان ذ تـشـتـَيـــن بـــؤرى ئـــةو دزانــت
تشتةكى ذ زانينا وى ئاطةهـدار نابـت م وى نـةبت يـَى ئـةو وى ثـَى       

، وكورسـى  تييـة  وى عةمسان وعةرد ظةطررسيكا كو. ةهدار بكةتئاط
ــَى  ــَينجه ـــر كــة  ضــاوا   ثَيي ــة، و ذ وى ثَيظةت ــت نيياوين ،  وَى نزان
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وثاراستنا عةرد وعةمسانان ل بـةر وى يـا طـران نينـة، وئـةو م زات      
يـَى بلنـدة، كــؤمكةرَى     ييانوصيفاتَين خــؤظة ل سـةر هـةمى ضـَيكر    

وئـةظ ئايةتـة مةزنتــرين ئايةتـة د     . ة يَييـ هةمى سالــؤخةتَين مةزن 
 (.يئايةتا كورس: ) قورئانَى دا، دبَيذنَى

 
2. (: )

[] 
داينى يـا  خـو ةوة ئـةلاله يـَى كـو    ئـ : تو ـ ئةى موحةممةد ـ بَيـذة   ( 2)

ــةوى م ت ــدا   نَيي ــة تَي ـــَى وى نين ـــةك شـريـك دَى م خــو( 6. )، وكـةس
نـة وى ضـو زار ك   ( 4. )از كرنخَويَى هةوجةيى ذَى دئَينة دا تنَيية

ونـة وى ضـو هـةظكويف هةبووينـة،     ( 3. )هةنة، ونة دايبـام، ونـةذن  
ثـاك وثيـــر ز  نـة د نــاظَين وى دا، نـة د ســالؤخةت وكريـاران دا، يــَى    

 .بت
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3. 

[

] 
 
دانَى ســثَيدَى خــوئــةز خــؤ م : ذةتــو ـ ئــةى موحةممــةد ـ بيـَـ       ( 2)

يــــَين وى  هــــةمى ضــــَيكرى يياذ خرابــــى ونةخؤشــــ (6). دثــــارَيزة
شــةظا طةلــةك تــارى دةمــَى دئَيــت، و ذ  بييــاو ذ خرا( 4). ئافرانــدين
ا وان ذنـَين سـَيرةبةند   بييـ و ذ خرا( 3). يَين تَيدا هـةين  وان خرابى

. و طرَى ددةنيَى ثف دكةنة وان طرَيكان يَين ئة يَين بؤ سَيرةبةندى
ـــ( 5) ــة  ييو ذ خــرابــ ــاظَى وى م وان قــ ــويدَى ضــ ن يياا وى حةســ

دَى د طةل يةكى دكةت، حةز دكةت ئـةو قـة ى بـؤ    خوروانةبت يَين 
 .وى نةمينن
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4. 

[



] 
دانَى مر ظــان خــوئــةز خــؤ م : تــو ـ ئــةى موحةممــةد ـ بَيــذة        (2)

ا وةسواسـَى ذ مر ظـى   ييـ ة دشـَيت خراب َييـ دثارَيزة، يَى كو ئـةو م تن 
ن م روَيظـة دبـةت،   مـةلكَى مر ظـان يـَى كـو كـارَى وا     ( 6. )دوير بكةت

دايَين م خـو دايَى مر ظـان يـَى ضـو    خو( 4. )وضو منةت م وان نينة
 ا شـةيتانى يـَى كـو  دودلــى    ييـ ذ خراب( 3. )حةق ذ وى ثَيظةتر نينن

دَى بــَى خــويــَى ووةسواســَى بــؤ مر ظــى ضــَى دكــةت ئةطــةر ذ زكــرَى  
. دَى كـر خـو ئاطةه ما، وثاشظة دضت وخـؤ ظةدشـَيرت ئةطـةر زكـرَى     

ذ ( 2. )يَى دكةتـة د سـنطَى مر ظـان دا    يَى ودودلـى خرابى ئةوَى( 5)
 .شةيتانَين ئةجنة ومر ظان
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5. (

[



]
ـــذة وان يــَين كـوفـــر م          ( 2) دَى خــوتــو ـ ئــةى موحةمـمـــةد ـ بــَيـ

ئــةز وان صــةنةة ( 6. )ئــةى طةلـــى كــافران : وثَيبةمبــةرَى وى كــرى
 وهــوين ذى وى( 4. )داوةنــدان ناثةرَيســم يــَين هــوين دثةرَيســنخوو

دايَى ئَيكانــة يــَى هــَيــــذاى ثــةرســتـنـــَى ناثةرَيســن يــَى ئــةز        خــو 
داوةنـدَين  خوو د ثاشةرو ذى ذى دا ئةز وان صـةنةة و ( 3. )دثةرَيسم

وهــــوين ذى ل ( 5. )ذ قةســــتا ناثةرَيســــم يــــَين هــــوين دثةرَيســــن
ــم  خــوثاشــةرو ذَى وى  ــةز دثةرَيس ــَى ئ ــن ي ــَى ( 2. )دايى ناثةرَيس دين

يَى ل سـةر دكـــةن يـــَى هــةوةية، ودينـَى مـن        ىهةوة يَى هوين روذد
طةلـةك جـارا   .(( يَى ذ وى ثَيظةتر ئةز م ضويان روازى نا  يـَى منـة  

ثَيبةمبةري  ئةف سورةتة ل دةمَي ركيةتا ئَيكَيـدا دخانـد دسـونةتا    
قـل هـو اهلل   )ئَيكَيـدا  ثش  نظَيذا مةغرةم و سثَيدَي دا ، ودركاعـةتا  

 .دخاند( احد
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 يَيت موئةككةد واتبةنةتَيت روس دةازودو هةر

 
 ثشتى نظَيذَى بةرى نظَيذَى ذمارا ركةعةتان سونةتَيت رةواتل

 _____ دوو ركةعةت 6 نظَيذا سثَيدَى
 دوو ركةعةت ضار ركةعةت 2 نظَيذا نيظرو
 _____ _____ ____ نظَيذا ئَيظارى

 دوو ركةعةت _____ 6 نظَيذا مةغرةم
 ركةعةت دوو _____ 6 نظَيذا عةيشا

 
:  طـوت  طـوت ثَيبةمبـةري     رازي بونا خـودَي لـَي بيـت    حةبييَبة ئو
((

 .موسلم ظةدطوهيزت  (( 
دَى خــوهةركةســةكَى دشــةظ وروذةكــَى دا دووازدة ركةعــةتا بــو     )) 

(( دَى تةعاال دَى بـو وى ئاظاهيـةكى ئاظاكـةت ل بةحشـتَى     خوبكةت 
 ئةوَين ثَيبةمبةرى( سونةتَيت رةواتل)ظان ركةعةتان  ودبَيذنة

 .كرينل سةربةردةوامى 
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، ذرةواتب نظَيذَين فةرز ةتَين بةري وثشيتننسو

 ونةرةواتبان
 

 ثشتى نظَيذَى بةرى نظَيذَى ذمارا ركةعةتان ةتننوس

 _____ دوو ركةعةت 6 نظَيذا سثَيدَى .2

 ضار ركةعةت ضار ركةعةت 8 نظَيذا نيظرو .6

 _____ ضار ركةعةت 3 نظَيذا ئَيظارى .4

 دوو ركةعةت دوو ركةعةت 3 نظَيذا مةغرةم .3

 ركةعةت دوو ركةعةت دوو 3 نظَيذا عةيشا .5
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 ةتاننا هندةك ذ سونرخَي
ــذا ســثَيدىَ  .2 دارا دان بــاوةرخــَوذ دةيكــا  : دوو ركةعــةت بــةرى نظم

 دَي ل وَي وبـابَي وَي بيـت  خـو رازي بونـا  طَوكرَي راسـت ةعائيشا ك ا ئةبو ب

 )) :  طـوت   ثَيبةمبةري: طوت 
و ركةعـةتا بـةرى   هـةر كةسـةكَى دو   موسـلم ظـةدطوهَيزت    ((

ا يـَى  نظَيذا سثَيدَى بكةت خَيرا وَى ذدونيايَى وهةر تشتَى ددونيـ 
. دا ثهة

: َوعـــــةتَين بـــــةري وثشـــــ  نظَيـــــذا نيظـــــروةركخَيـــــرا ضـــــار  .6
)) طوت ثَيبةمبةري

 . و ئ  ماجة ظةدطوهَيزن  ىتر((
ــذا نيظــرو  ةهــةر كةســَي ضــار رك ))  بكــةت  َوعــةتا بــةري وثشــ  نظَي
 (( . ةتك دَي تةعاال دَي وي ذجهنةمَي رزطارخو
:خَيرا ضار ركاعةتَين بةري نظَيذا ئَيظاري  .4

 دَي ل وي وبــابَي وي بيــت خــورازي بونــا ذ عبــداهلل كــورَي عومــةري هاتييــة 

 : )) طـوت   كـو ثَيبةمبـةري  : طوت
 . ى ظةدطوهَيزن ئةبو داوود و تر ((

 دَيخـو عةتا بو ةكبةتن يَي ضار رو دَي رةمحَي م وي كةسي مخو)) 
(( .بكةت بةري ئَيظاري 
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 وبةرسظ رسيارضةند ث
رازيبونـا   رةيرةئةبو هـو  عنا ظَي حةديسَي ضي ية ئةوا ةئةرَي م -ث 

ََ بيت خو :دبَيذت دةمَي ت ظةدطوهَيز  يثَيبةمبةرذ  دَى 
موسلم ظةدطوهَيزت  (())

 ات نظَيـذ يئةطةر قامةتا نظَيذَي هاتةطرتن ض نظَيـذ نيـنن تَينـةب   ) -ج
- : هةنة بو ظَي حةديسَي وبوضون  زانايان سَي رةئي بةلَي  (فةرز

ض سونةتا هـةبيت دَي ئَيتـة بـةتال كـرن     ئةطةر قامةت هاتةطرتن * 
 . ذيتةحياتَي تة يبت طةهشئةطةر  خَو
. ئةطـةر طةهشـتة تـةحياتا نظَيـذا فــةرز      خـوَ ناهَيليـت   خـوَ ا ذنظيَـ * 

ــةر     ــةت وثاشــي دَي ب ــةماة ك ــونةت ت ــذا س ــانكو دَي نظَي ــذا م  ظئ نظَي
 . جةماعةت ظة ضيت

عـةتا ئَيكـَي دطـةل ئيمـامي دَي     ةدَي سةحكةتَي ئةطةر طةهشتة رك* 
عـةتا ئَيكـَي   ةئةطـةر ديـت كـو رك    ويا سونةت تةماة كـةت   خَونظَيذا 
ت وقةسـتا نظَيـذا فـةرز    يت هينطَي دَي نظَيذا سونةت هَيليض دَي ذَي

ذبةر نظَيذَيت  دائةصل دنظَيذا مزطةفتَي ذبةكَو، كةت دطةل ئيمامي 
 . نماعةتةجب

 لوى دةمـى كةت وقامةت هاتة طرتن دز ربةلَي ئةطةر ئَيكي نظَيذا فة
 .؟ نةكو سوننةتة فةرزةيا ناهَيلت ذبةركو نظَيذا وي  خَوئةو نظَيذا 
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ش خــَو ئــةرَي تــو ض دبَيــذي بــو وي مروظــي ئــةوَي دكةتــة غــارو -ث 
 ماعةت ؟ةجبتة نظَيذا يدئَيت بو مزطةفَ  داكو بطةه

 
ََ بيــــتخــــوازيبونــــا ر  ئــــةبو هــــورةيرة -ج  دبَيــــذت مــــن طــــوه ل   دَى 

ين وه ئةطةر قامةتا نظَيذَي هاتةطرتن: )بو دطوت  ثَيبةمبةري 
ش وببار نةئَينة نظَيذَي ، وةرن هَيدي هَيدي وبرحـةتي ، هنـدي   خَو

ل سـةر تـةماة    يوئـةوا ذ هـةوة ضـو    بكـةن طةهشنت  َيراهوين بنظَيذ
))كـةن 

بوخـارى و موسـلم   ((

ت َوخبــ يت بــو وي كةســَي ثيظازوســ َي  هةروةســا ضــَيناب.ظــةدطوهَيزن
وان م  وهــَين ذَي بش خَوهنــَين نــةَيجطــارة وبيــان بهَيتــة مزطــةفَ  

ة نظَيذكـةران ، بـةرو   تـ شـيَي نةطةهي خَونةبَيهنـَين نـةخوش زيـانَي و   
ش وجلكَيت جوان وتـازة بكةتـة   خَوهنَيت َيظاذي ظَي ضةندَي الزمة ب

دَي وثَيبةمبــةرَي وي يــَي ل ســةر ظــَي  خــوضــونكي ئــةمرَي  خَوبــةر
ــز وئــَيحهاة قةســتا مزطــةفَ  بكــةت  وضــةندَي هــةي كــو مــر   ظ برَي

)): َي تـةعاال دبَيـذت   هةروةكي خود
.42االعراف  ((
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و ض دةة ظةك يـَي ل دةشـتةكَي وض ذ دةمـَين نظَيـذا نزانيـت      َومرو -ث 
 ت ؟ةدَي ضةوا نظَيذَي كذمَير وجةدوةلَين بانطا لن  نينن ئةرَي 

 ظةطوهاسنت ذ جابري ةبو زانينا دةمَين نظَيذَي وةكي هاتي -ج 
ََ بيت   : ئةظةنة رازيبونا خودَى 

دةمَي وَي ذ زةوالَي دةست ثَي دكةت حةتا سيبةرا هـةر   :َونيظرو .2
 .تشتةكي دوجارا تةمةتي وي تش  لَي دهَيت 

ةمــــَي ســــيبةرا  دةمــــَي وَي دةســــت ثَيدكــــةت ل د   :ئَيظــــاري .6
 .حةتا روذئاظا بونَي  تلَي دهَي هةرتشتةكي تةمةتي وي

دةمــَي وَي ذ روذئاظــابونَي دةســت ثــَي دكــةت حــةتا   : ةممــةغر .4
 .َي ينةمانا سوراتيَي ية ل روذ ئاظا

دةمَي وَي ذبةرزةبونا سوراتييا روذَي دةست ثـَي دكـةت    :عةيشا .3
 .حةتا نيظا شةظَي 

بــةري دةمــَي وَي ذ فــةجرَي دةســت ثَيدكــةت حــةتا   :  ســثَيدَي .5
ــةالتيَن ــةجر .  تافه ــةظ  ) و ف ــا ش ــَي تاريياتي ــةو دةم ــي ئ َي وةك

 . (ف نةمانَيظة دضيتةعةورا لَي دهَيت وشةف بةر
 ؟ مروظ بكةت نينةوةخنت نظَيذ تَيدا دورست  ذةو كيئئةرَي  -ث 
هـةما   -سَي وةخت هةنة ناضَيبت مروظ بَي ئةطةرةكَي شـةرعي   -ج 

وةكي هــةروةختــةذي ئةظةنــة  ئــةو -رابــت ونظَيــذا بكــةت  خــَوذنــ  
 : طوتني ثَيبةمبةري 
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مـةكَي بلنـد   ذا سثَيدَي حـةتا روذ دةردكـةظيت قـةدرَي رو   ثش  نظَي* 
 . دبيت

طةهَي تَيشـتة دةقيقا كو وةخَ  نظَيـذا   (62) ثش  روذ هةالتيَن م* 
 . ()ية
 حـةتا  َي(زوال)ت يـ اهر دبخـوَ  ول دةمَي روذ تَيتة نيظا عةمساني  *

 .َيت تنظَيذا نيظرو دةمَي 
 .ارَي خَودضيتة  ذثش  نظَيذا ئَيظاري حةتا رو *

هةروةســا نــةهي هاتيــة كــرن ذ ظةشــارتنا مريــا ل ظــان دةمــَين مــة    
 . نبةحس لَي كري

عـةتَين  ةكدوو ر)هندةك نظَيذ هةنة ل هةمي دةما تَينة كرن وةكـي  
ــتيَن دةســنظَيذثشــ   ــةتنا   ة، دوو رك شيش ــَي م ذورك عــةتَين ل دةم

وذ وهــةي  نظَيــذا ئيســتخارَي ، نظَيــذا ر، ( املســود )مزطــةفَ  
 ال ـال )دبَيذنـةظان نظيـذا    (اجلنـازة  صـال )غةيرييَن ، نظَيـذا مـري   

 ( .ال  هلا سبل
 ئةو كي  جهن نظَيذ لَي نائَيتة كرن ؟ -ث 
ئـةة ثاشـظةلَيداين كـو     ئةو جـه ئـةون ئـةوَين ثَيبةمبـةري      -ج 

ل وان جهَين مـري لـَي   ، ( قبورال -ستان طورو) نظَيذا لَي بكةين ذ وان 
كـو  وةكي هندةك مزطةظتا مري لَي بن ئا  كرينة )ظةشارتن هاتينة 

جهــَي دةســت رَي كوتانَيــت حَيشــها ، ، ( ...دبَيــذنَي تــةكيا و مــةزار 
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ــةدانَي  ــق )ظ ــةال  ، ( محــاة ومراف ــ   ســةر طيفــ  ومةزب ، ســةرَيت رَي
، هندةك ذ ظان جها دحـةرامن كـو نظَيـذ    ا بازار وناف سي  و وشارعا

ــة كــرن وةكــي    ــَي بَيت ــة    تانطورســ) ل ــَي هاتين و مزطــةفتَين قــةبر ل
و (  ..ظةشــارتن وجهــَين شــرك لــَي هــةبيت وةكــي مزطــةفتَين شــييا  

جهَين ديه نةيا باشة نظَيذ لَي بَيتة كرن ضونكي دَي بيتة ئةطـةرَي  
 .وةكي سيكَي موذيل بونا نظَيذكةري ل ظان جها 

دَي ، ئـةرَي  ل كيظةية ( قيبلة)ئةطةر ئَيكي نزاني كانَي رويطةه  -ث 
 كةت ؟ خَودةتة كيظة ونظَيذا  خَوبةرَي 

يــَي ضــةثَي و روذ ئاظــايَي     خــوَ تــة ملــَي   يدَي روذ هــةالتَي ئَيخ -ج 
 ونظَيذا وي يا دورستة ،كةت  خَويَي راسَ  ونظَيذا  خَوتة ملَي يئَيخ

دَي بـاش بـةرَي    لـوى دةمـى  يان دونيـا عـةور بيـت    ت يظ بةئةطةر ش
دةتـَي   خـوَ كيظةيـة ئـةو دَي بـةرَي     دةتَي كانَي لن  وي قيبلـة ل  خَو

وَيـرَي و وي   ل يا ئةطةر نةدةركةت كو قيبلة خَوكةت ذ  خَوونظَيذا 
نظَيذا وي  لوى دةمىبدةتة قيبلَي  خَويا كري بَيكو بةرَي  خَونظَيذا 

 .ظة  ةدوبارة ناكةت خَويا دورستة ونظَيذا 
ةو ذب كــر يــان نظســت ول دةمــَي ذخــ  خــَوئةطــةر ئَيكــي نظَيــذا  -ث 

 هشياربوي نظَيذا وي يا ضوي ئةرَي دَي ض كةت ؟
هـات كــو وي   وي ذب كـر هـةر طاظــا بـ ا    خــَوهـةر كةسـَي نظَيـذا     -ج 

 كةت بال خَوئةو دَي رابيت ونظَيذا  لوى دةمى ةنةكري خَونظَيذا 
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لـوى  وهـةر طاظـا ذخـةو رابـو      يـت بو ودةمةكَي درَيـذ ذي بسـةرظة ضـ   
 وبـال بســةر بيـت  نظَيـذا   هـةر بـو  وئةظـة  كـةت   خـوَ دَي نظَيـذا   دةمـى 

هنـدةك  بـةلَي ل دةمـَي نظَيـذا سـثَيدَي     ، ذي بيت و ضو دةمَي وَي ظة
ناكـةن ودَي ط وكـةن    خـوَ نظَيـذا  وبـَي عـوزر    خَوكة  هةنة هةما ذ

ــةتا ــةتاظ دة كوحـ ــيَ  ردحـ ــي يـ ــي رةنطـ ــروظَين بظـ ــةظيت ئـــةف مـ  ن كـ
 . نائَيتة قةبيل كرنَيذ وان نة ونظَيذا وان ادطونةهةكا مةزند

 ذا مروظي بةتال دكةن ؟ئةو ض تشنت يَين نظَي  - ث
) بونــا نظَيــذَي  ئــةو تشــتة ئةظةنــة ئــةوَين دبنــة ئةطــةرا بــةتال  -ج 

ــنظَيذكـــةفتنا  ــن   دةسـ ــةرتةكي ذ روكـ ــان شـ ــةكي يـ ــا روكنـ َي ، هَيالنـ
خـارن وظـةخارنا بـَي    ،  (  )وشةرتَين نظَيـذَي بـَي سـةهوابون    

يَي بـدةن  ، ئةطـةر ئَيـ     سةهوابون ، ئاخفتنا بَي هةوجـةيي ، كـةن  
ذظان تشـتا دبـةر نظَيـذا مـروظ ا بـوري كـو ذ جهـَي سـوجدا مروظـي          

ذنكــا بــال  بــوي ، كــةر ، : حــةتا جهــَي راوســتيانا مروظــي دنظَيذَيــدا  
ــةيَي رةش خبــ   ــةيَي رةش وس ــَيت    َوس ــةروةكي دحةديس ــةيتانة ، ه ش

 .دورستدا هاتية 
 :بكةت  ئةو تشتَين دورست بو نظَيذ كةري دنظَيذَيدا -ث 
يـة ظةطوهاسـتيَن   ينـة وةكـي هات  ظدنظَيذَيـدا نـة ل  ( )بناخـة   -ج 

موسـلم  (( )):دطوت ذثَيبةمبةري 

ــةدطوهَيزت  ــن ونةحــةركن دنظَيذَيــ  ) ظ ــاكن ب ــني    (دا دس ــةف لظ ــانكو ئ ئ
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رَي ذوان دبنة ئةطة ككاتَيت زَيدة دنظَيذَيدا باش نينن وطةلةةوحةر
بـةلَي هنـدةك لظـني     .ثـَي حبةسـيت    ظبةتال بونا نظَيذَي وبَيكو مـرو 

جةي وانـة بتايبـةتي ئـةوَين شـةرييةتي رَيـ  ثـَي       وهةنة مروف هة
 :داي ذوان 

     عايشــايَيدةيكــا مــة موســوملانا  :برَيظةضــون بــو هةوجةييــةكَي  .2
ََ بيـت  خـو رازيبونا   ا دذورا خـود نظَيـذ   ثَيبةمبـةري  : )) طـوت    دَى 

قوتا ئـةوي بـو   ه ومن دةرطة، ئةز هامت دةرطةه دائَيخس  بو و دكر
ل وي دةمـي دةرطـةه ل رةخـَي قيبلـَي     : ، وعائيشايَي طـوت  من ظةكر

يان ئةطـةر مروظـي ديـت ب ـيكةك دَي بـةرف سـوثَيظة ضـيت         ((بو 
 ومروظ يَيت نظَيذَيدا بو مروظي هةيـة ودَي بيتة ئةطةرَي سوتنا وي 

 . تيسوتيَن يان هةر ئةطةرَي هةبثارَيزت ذبرَيظة ب يت وب يكي ب

كريـة   (  ) فـةرمان   ثَيبةمبـةري   :ودويثشكي  كوشتنا مارو .6
ــدا  بكوشــتنا هــةردوو رةشــا كــو مــارو  ودورســتة . ودويثشــكة دنظَيذَي

 .هةرتشتةكَي زيانَي بطةهينتة مروظي دنظَيذَيدا مروظ بكوذيت 

ئومامـا ك ـا   نظَيـذ دكـر و    ثَيبةمبةري  :هةلطرتنا ب ويكي  .4
ينةبا ك ا ثَيبةمبةري دمليدا بو هنـدي يـَي شـثَيرظة بـو وئةطـةر      ةز

 .ضوبا سوجدَي دا دانيتة ئاخَي 
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 جـابري  :شارةتكرنا بسةري بو تشـتةكَي طـرن   زظرينا بسةري يان ئي .3

ََ بيــت خــورازيبونـا   نةســا  بــو ونظَيــذ ل يــَي   ثَيبةمبــةر: طــوت   دَى 
نشــ  بــو ، ســةحكرة مــة ئــةة يــَي   يكــر وئــةو يــَي رو د بــةراهييا مــة
ــثَيرظةنة  ــرة ، شـ ــارةت كـ ــة    ئيشـ ــةة روينـ ــو ئـ ــة كـ ــومـ ــةة ، ارَي خـ ئـ

 (( .نشتنييرو
 : دا دةرَيخستنا دةستمالةكَي وتفكرن دناف وَي دةست مالَي .5

ََ بيت خورازيبونا   جابري ئَي  ذ ))  :طوت   ثَيبةمبةري: طوت   دَى 
يـَي ثـ وز    خـوَ م وةجهـَي   دَي تـةعاال خـو هةوة دةمَيت نظَيذَيدا بيـت  

سةب تكةتة وي ، ظَيوا بالنَي تف نةكةتة بةر قيبلَي ورةخَي راسـَ  ،  
ئةطــةر ظيــا و يــَي ضــةثَي   خــَوبــال تفكةتــة رةخــَي ضــةثَي ل بــن ثــَي 

ت بظـي رةنطـي   يدا وثاشي بثَي خَوتفكةت بال تف كة تة دناف جلكَي 
ت يـ كـَي نةسـا  ب  ثَيبةمبةري نيشا وان دا ، دبيتـة دةليـل دةمـَي ئيَ    ((

 خـوَ ذ بـةريكا   دةمسالـةكيَ ت ئـةو  يـ ونةساخييا وي وةكي ثةرسـيظَي ب 
 .ثَي ثاقذكةت  خَوبينتة دةرظة و

 :وةرطرتنا سالظَي بدةس   .2
هاتيــة  دَى ل وى و بــابَى وى بيــت خــورازيبونــا   ذ عبــد اهلل كــورَي عومــةري

ةك دةركةت وضو بو قوبائَي نظَيذَي بكةت ، هند  ثَيبةمبةر: طوت
يـَي دنظَيذَيـدا    وثَيبةمبـةر كـرن   ذ ئةن ارييان هاتنة ن  وسـالف 

 ديـت اللي ئةرَي تـة ضـةوا ثَيبةمبـةر    يمن طوتة ب: وت ط عبد اهلل. بو 
دابو  خَودةسَ   ثةحنيكائةوي : ؟ طوتطَيرايدةمَي وي سالظا وان  ظة
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بـةلَي بةرسـظا وي م ئـةزماني    ((  دةس  دابـو عـةمساني   وثشتائاخَي 
 . نادةت
ذ سـةهلَي  : ذنـان بـو زةالمـا ودةسـت قوتـان بـو      ( )طوتنا 
ََ بيــت خــورازيبونــا   ســةعديكــورَي   هاتيــة كــو ثَيبةمبــةري    دَى 
ية دةمَي تشتةك دنظَيذَيـدا ضـَيد    ئةي طةلي خةلكي وة ضي: )طوت 

، ئةطـةر  قـوتن ، دةسـت قوتـان بـة  بـو ذنكانـة      ت هـوين دةسـتا د  يب
( زَيدةهي يان كَيماتي يـان سـةهوابونةك   ض)ا رويدا تشتةك دنظَيذَيد

يـري  ودَي يـَي د خـو ت ويـ دَي بخوثاقذي بو بال بَيذت 
 طوتنـا ، نينة ئَيكي طوه ل ظَي طوتيَن ببيت ل دةمـَي  بيت  َيكيماسي

كـةت   خـوَ وهزرَيـت   خـوَ بَي شـ  دَي زظريـت ل نظَيـذا    
 .((كانَي ض ذب كرية 

ََ بيـت خـو رازيبونـا   عـةلي ذ  :()طري  .7 دروذا : هاتيـة طـوت   دَى 
ت يـ ب تَينـة  ن بـتيَن ثَيبةمبـةر  يبةدرَيدا ئةة هةمي د نظس  بو

 دكرة طـري حـةتا بـوي   و دكر دبن دارةكَيدا بو ونظَيذويَي هشيار بو 
 . ية سثَيدة

ــامي   .8 ــاة دنظَيذ  :ظــةكرنا ل ســةر ئيم ــةر ئيم ــئةط ــو  ســةهوادا َي ب
ئــةو كةســَين ل ثشــت نظَيــذَي   لــوى دةمــىنا وي ذبــ َي ضــو وخانــد

عبـد  ، دورست بكةن ئةوا تَيدا سةهوا بويدكةن حةقَي هةي بو وي 
ثَيبةمبـةري  : طـوت  بيـت   دَى ذ وى و بـابَى وى رازي خو اهلل كورَي عومةري
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ــدا خانــدنا وي ل بــةر  بــةرزة بــو ثشــ    وئــالوز  نظَيــذةك دكــر وتَي
ظَيـذ دطـةل مـةدا كـر ؟     ئـةرَي تـة ن  : وبةي َيذَي دةركةتي طوتة ئظذن

َي ثـا ض بـو رَيطـر تـة بـو مـن       ئـةر : ، ثَيبةمبـةري طـوت   بـةليَ : طوت 
 .(( ؟  نةطوت

 دَى لوَى بيـت  خورازيبونا   َييعائيشا :شتنا ثَي وي كةسَي نظس طظَي .9
درَيذ دكر بو اليَي قيبال ثَيبةمبـةري وئـةو يَيـت     خَومن ثَي : طوت 
 خـوَ مـن طظَيشـيت ئـةزدا ثـَي      َي دضو سوجدَي داثَيَيدا بو، دةمنظَيذ

( درَيذكةمــة ظــة  خــَوراكــةة ودةمــَي راباظــة جارةكــا دي ئــةز دا ثــَي 
. ب ـي  بـو    طةلـةكا بو مة ديار دبيت كو غورفا ثَيبةمبةري  َيلظَير

ئةبو   :تيكرنا شةري دطةل وي كةسَي دبةر نظَيذا مروظ ا دبور. 22
ََ خــورازيبونــا   ســةعيدي  مــن طــوه ل ثَيبةمبــةري : طــوت  بيــتدَى 

 كـو   نظَيـذ كـر  ل بـةر سـوترةكَي   دةمَي ئَي  ذ هةوة )) بو دطوت
 دةسـتَيت  ظيـا ل بـةر    ئَيكـي   َيوـا ئةطـةر  ظ،  وي ذ خةلكي سـتارةكةت  

ل سـينطي بـدة ونةهَيلـة دبـةر نظَيـذا تـةرا        خَوت ، دةسَ  بوريبتةرا 
 ا ب ـيت شـةريَ  َيرذب يت ، ئةطةر ل بةر نةهات وهةر ظيـا دبـةر نظيَـ   

ئةظـة بـو وي    موسـلم ظـةدطوهَيزت     ((نـة شة َووي بكة ضونكي ئةو خب
 وئـة دكـةت يـان بـو ئيمـامي يـة       َييَن نظَيـذ بت خَوية ئةوَي بو  كةسي

ــامَي ــها  ئيمـ ــَوسـ ــا خـــ  خـ ــةب نايـ ــت  يهـ ــةر رَيزَيـ ــةك دبـ ت ومروظـ
ضو نينة ونظَيذا وان ض كَيماسـي نـا    لوى دةمىضو ا هات ورننظَيذكةرا

 .ية  َ  مادةة دبةر نظَيذا ئيمام ا نةضوييطةه
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 نظَيذا ثَيغةمبةرى( صيفةتَى)ضةوانيا 
ض ثَى نةظَيت الزمة مروظـَى نظَيذكـةر ئنيـةتا    ( : ) ئنيةت  .2

ددلدا ئنيةتا نظَيذا ئَيظارى بينت كو ضـار  ) خَو بينت ددلدا وةكى 
ةكَي ية ركاعةتة ويا جبةماعةتة دطةل ئيمامي يان ئينيةتا سونةت

ََ بئةزمانَى خَو نابَيذيت...( ذسونةتان يا رةبـى مـن ئنيةتـة    : )بة
( ...بيل بكـةى  نظَيذا ئَيظارى بكةة بو تة ضار ركاعةت تو ذمن قة

نةهاتية ظةطوهاسنت كو وي ئنيـةت بــ    ضونكى ذثَيبةمبةرى 
ئةزمانَى خو ئينا بيت ، والزمة ل سةر موسـلمانا ئـةو ضـاظ كةنـة     

ــود  ــةرَى خ ــةزن    ،  َىثَيبةمب ــايَين م ــةكَي ذ زان ــا كةس هةروةس
 .وخودان مةزهةم نةطوتية ئينيةتَي م ئةزماني بينة 

و ( قيبلـىَ ) بةرَيخَودان بـ سـةر وكةلـةخَى خَوظـة بـو رويطـةهَى       .6
ئةطـــةر بشـــَيت الزمـــة ذثَيرظـــة نظَيـــذَى بكـــةت ضـــونكي ذ ثَيرظـــة   

ن  م راوستيانا بو نظَيذَي ذروكـيَن نظَيـذَي يـة ، وذ وان تشـتَيت طـر     
تايبةتي دنظَيذا جبةماعةتدا ئةظـة ل دةمـَي راوسـتيانَي بـو نظَيـذَي ،      
نظَيذكةر ثَيت خو ذَي  ظةكةت تةمةتي ملَيـت خـو وبطةهينتـة ثـَي     

 .وملَيت هةظالَيت خو ئةطةر م مجاعةت بيت 

ئـةو تـةكب ا كـو بـو نظَيذكـةرى      (  )تكـب ا  ئَيكـَى    .4
ن خبـَوت يــان بكةتـة كــةنى يــان   حـةراة دبيــت كـو تَيــدا باخظيـت يــا   

حــةرةكات ولظينــَين زَيــدة وبــَى هةوجــةى بكــةت ، ذ بــةر طوتنــا        
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: )) كو دبَيـذت   ثَيبةمبةرَي خودَي 
ــذَي (( ))  ــيال نظَي كل

دَي حةراة كـرين دنظَيـذَي دا بَينـة    ، وئةو كريارَيت خودةسريظةدانة
كرن م تةكب َي حةراة دبن ، وئةظ تشتة هةر م سالظا مال جارةكـا  

وئــةف تكــب ة ذ روكــيَن . ئيمــامَي بةيهــةقي ظــةدطوهَيزت(( دي حــةالل د بــن 
 .نظَيذَي ية 

، ( ) نظَيذا خَو دةسـتثَى دكـر بطوتنـا      ثَيبةمبةرى  .3
دطــةل دا يــان بــةرى طــوتنَى يــان ثشــتى  ودةســتَين خــَو بلنــد دكــرن 

طوتنَى ، و بةرَي دةستَيت خو ددانة قيبلـَي ، ودبلنـد كرنـا هـةردوو     
(( 24))دةستاندا هاتية حةتا راستا هةردوو ملَيت خو وةكـى دوَينـَى   

 .دا ديار(( 26))دا ديار، يان هةردوو طوها وةكى دوَينَى 
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دةسـتَى راسـتَى دانايـة      ثَيبةمبةرى:  دانانا هةردوو دةستا  .5
وةكـى  ( )سةر يَى ضةثَى لسةر سينطَى خَو ثشتى تكـب َي  

ــَى  ــة     (( 23-25))دوَين ــةمي ثَيبةمبةران ــونةتا ه ــة ذ س ــار ، وئةظ دا دي
، دانانـا دةسـَ  راسـَ  لسـةر     ( صةالت وسةالة ل سـةر هـةميان بـن   )

يتـة سـةر   دةسَ  خـو يـَي راسـَ  دان   * يَي ضةثَي م سَي رَيكا هاتية 
* ل سـةر طـةه وزةنـدَيت دةسـ      * خو يَي ضةثَي  -كف-ثشتا لةثَي 

 .وهندةك جارا دَي م دةسَ  رواسَ  دةسَ  ضةثَي طريت
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دةمـَى    ثَيبةمبـةرى  : بةرَى خَودانا ضاظا بو جهَى سوجدَى  .2
نظَيذكربا دا سةرىََ خَو ضةمينيت وبهةردوو ضاظَيت خَو بـةرَي خـَو   

، ئانكو سةرَى خَو نةدحةركاند وم ضاظَيت خَو  دةتة جهَى سوجدَى
ــةك نظَيذكــةر هةنــة ظــى دةمــى       بــةرَى خــَو نــة دا تشــتا وةكــى طةل
وةدكــةن ، حةرامــة وطونةهــة مروظــَي نظَيذكــةر بــةرَي خــَو بدةتــة   
عــةمساني ل دةمــَي ئــةو يَيــت نظَيذَيــدا م تايبــةتي ل دةمــَي طوتنــا   

 ( .مسع اهلل ملن محدة)

ثَيبةمبـةرى  ( :  ) َيـذَى  دوعا دةست ثـَى كرنـا نظ   .7
         نظَيذا خَو ظةدكر ودةسـت ثـَى دكـر بطةلـةك جـور ورةنطـَين

دوعايا هةمى ذى دبنةجهن د ثـةرتوكَين فقهـى دا و ذوان هـةميان    
            يــان(  ...: ) بةربــةالفه ئةظةنــة 

() ... 

خـــَو خبـــودَى  ثَيبةمبـــةرى : خانـــدنا قورئـــانَى دنظَيـــذَى دا .8
  : دثاراســت ذشــةيتانَى دويــر ئَيخســ   ذرةمحــا خــودَى ودطــوت       

وهنـدةك جـارا زَيـدة دكـر ذظـَى و      ()
ذواسواسـا وي و ذخَومـةزنكرن   (  :) دطـوت 

: ) وشير و هوزانَيت وي و ذشيرا خـرام ، و ثاشـى دطـوت   
: ودةنطـَى خـَو ثـَي بلنـد نـةدكر، وثاشـى دطـوت        (  

دخاند وئةظـةذى  ( ) ئانكو سورةتا (  )
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َيــت نظَيـذَى ، ئــانكو ئةطـةر ئَيكــى نـة خانــد لــوى    روكنةكـة ذ روكن 
دةمـى نظَيـذا وى نـة يـا دورســتة وقـةبيل نابيـت والزمـة د هــةمي        

نظَيـذا نيظـرو وئَيظـارى    )ركةعةتان دا ض ركاعةتَين سرى بن وةكى 
وهــةردوو ركاعــةتَيت دومــاهيكَى ذ نظَيــذا عةيشــا وركةعــةتا ســيَى 

ئـةو نظَيـذَين ئيمـاة    يان نظَيذَين جةهرى وةكى ( ذنظَيذا مةغرةم 
دةنطَى خَو تَيدا بلنـد دكـةت ، والزمـة ئـةظ سـورةتة بَيتـة خانـدن        

( )هةر كةسَى : )كو طوتية ذبةر طوتنا ثَيبةمبةرى
(.  يـة نظَيـذا وى يـا ناق ـة ونـةيا تةمامـة      ( )نةخَوينيت كو 

ضةند ئايةت يـان سـورةت دهـةمى    ( )وثشتى خاندنا سورةتا 
ــدةك جــاران ركةعــةتَين ســيَى وضــارَى    ركةع ــد ، وهن ةتانــدا دخان
دخانـد ، وذ سـونةتَي يـة ركةعـةتا ئَيكـَي ذ هـةمي       ( )بتنـَى  

سـورةتا  )، ئـةو كةسـَي   ....  ركةعةتا درَيذ تر بيت ثاشي يـا دووَي  
: نةزانيت هينطَي ئةو دَي ظي جورَي زكري بو خو بَيذت ( فاتيحَي

((
ئـةف خانـدن وزكـرَي دنظَيذَيـدا الزمـة هـةمي م       ((
 .ئةزماني بيت 
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ــَوع  .9 ــةرى : روك ــتى ثَيبةمب ــدوماهي     ثش ــانَى ب ــدنا قورئ خان
ــت    ــةكَي دا خــَو طري ــا، ثي  ــا  )ئيناب ــو بَيهن ــدا  ( )ك خــَو تَي

وهـةردوو دةسـتَيت خـَو    ( : )وثاشى دا بَيذيت( هلكَيشيت
بلنــد كــةتن حــةتا طةهشــتبانة ملَيــت وى يــان هــةردوو طوهــا، ودا   
ضيتة روكوعَى وثشـتا خـَو ضـةمينيت كـو ثشـتا وى دطـةل سـةري        

 .دا ديار(( 22))راست ببان، وةكى دوَينَى 
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َو طريـت لنيظـا   خَو ئةطةر ترارةكَى ئاظَى رَيتبا سةر ثشتا وى داخـ )
مـةعنا وَي هنـد يـا    ( ثشتا وى وئةف ئاظة م ض رةخا ظة نةد ضوو 

راست بوو، وسةرَى خَو طةلةك نزة نة دكر وطةلةك بلند نـة دكـر   
ــاظنوى  ــَى   ( سييي و)نـ ــى دوَينـ ــو ، وةكـ ــار، (( 27))و (( 22))بـ دا ديـ

خـَو  ( كـف )وضاظَين وى جلهَى سوجدا وى بـون ، وهـةر دوو لـةثَين    
سـةر ضـوكَيت خـَو وتلَيـت خـَو هـةمى ذَيـ  ظـة          ظةدكرن وددانانـة 

ئـانكو هنـد ضـوكَيت    ( هةروةكى ئَيـ  يـَى تشـتةكى دطريـت    )دكرن 
و ئةنيشكَيت خو هةر دوو ذ تةنشـتَيت  (خَو دشداندن م تلَيت خَو

: )دا ديار، ودطـوتى  (( 27-22))وةكى دوَينَى . خَو ظةدكرن 
) (

ســَى جــاران يــان ثــه     ( 
وهنـــــدةك دوعايَيـــــت جوراوجـــــور 

)دطوتن دروكَوعَى دا وةكي 
  )

ــوعَى دا   ــان درووكــ ــَيبيت قورئــ وناضــ
 .بَيتة خاندن 
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عَى ثشـتا خـَو ذروكـو     دةمـَى ثَيبةمبـةرى   : رابون ذروكَوعَي  .22
ول وي دةمـَى هـةر   ( : )راكربـا دا بَيـذيت   

( : )هةستيةكَى ثشتَى جهَى خَو طرتبـا دابَيـذيت   
ودةستَيت خَو بلنـد دكـرن وةكـى بـةرى نوكـة مـة طـوتى دتـةكب ا         

ــَى   ــى دوَين ــَى دا وةك ــةك جــارا ((29))و ((28))ئيحرام ــار، وطةل  دا دي
 ( .: )دوعا تَيدا زَيدة دكرن ودطوت 
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ــوجدَي   .22 ــو ســ ــون بــ : ضــ
وثاشــى دا ضــيتة ســوجدَى  
وةكى مروظةكى دكـةظيت ،  

ــى  ــي رةنطــ ــةردوو : بظــ هــ
ــةر   ــَو دانتـــة سـ لـــةثَيت خـ
ــوكَيت   ــي ضـ ــةردى وثاشـ عـ
ــَى    ــى دوَين ــت وةك خــَو داني

 دا ديار،(( 62))

 

 
ـــوكَيت ـــاهاتى ضــ ـــَو  و يــ خــ

دانيت ثـاشى دةستَيت خـَو  
ــَى   ــى دوَينـ دا (( ))وةكـ

 .ديار 
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ضوبا سوجدَى دا تلَيت خَو يَيـت   دةمَى ثَيبةمبةر: سوجدة  .26
دةستى هةميا طةهينتة ئَي  و بةرَى وان دةتة قيبلَى ولةثَيت خـَو  

ــوت       ــةت ودط ــت خــَو ك ــان طوهَي ــَو ي ــت خ ــى ملَي خــودَي : ))نَيزيك
ب ـــم ســـوجدَي ل ســـةر حـــةفت فـــةرمان ل مـــن كريـــة كـــو ئـــةز 

ــي  ــةردوو  : ذوان   –اىضيييا   –ئةنـــدامَيت لةشـ ــَي ، هـ ــةردوو ثـ هـ
، ودا هـــةردوو (( ، دفـــن وئـــةني –كـــف  –ضـــووك ، هةردوولـــةث 

ئةنيشـكا ذئــاخَى بلنـد كــةت و ذتةنشـتَين خــَو ظةكـةت ودفنــا خــَو     
دا (( 66 - 64))دطةل ئةنيا خَو دا دانيتة سةر ئاخَى ، وةكى دوَييَن 

 .ديار
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ــَو هـــةردووكا دا   وثَيـــت خـ
ضــــكلينيت وطةهينتــــة  
ئَيــ  وبــةرَى تلَيــت خــَو  
ــَى ، وةكـــى    ــة  قيبلـ دةتـ

 دا ديار،(( 63))دوَينَى 
 

سـَى جـارا يـان ثـه وطةلـةك      ( : )ودطـوت 
نَيزيكهين جهَي عةبدي نَيزيكي خودَي : دوعا تَيدا دكرن ودطوت 

دةية ظَيوا طةلةك دوعا بو خَو تَيدا بكةن  ، هةروةسـا  دكةت سوج
 .نةهيا كرى كو قورئان دسوجدَي دا بَيتة خاندن 

 
ــةردوو     .24 ــةرا ه ــةدانا دناظب ــَين ظ به

  دةمـَى ثَيبةمبـةرى   : سوداندا 
ســةرَى خــَو ذســوجدا ئَيكــَى بلنــد     

ودا (  : ) دكــر، ودطــوت 
ــةر    ــةتا هـــ ــوارَى حـــ ــة خـــ روينتـــ

هـَى خـَو طرتبـا     هةستيةكَى ثشَ  ج
ــَى    ــا وثـ ــة وةسـ ــةكَى دا مينتـ وبَيهنـ
ضةثَى دا دانيتة بـن خـَو و روينتـة    
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دا (( 62))كةت وةكى دوَينَى ( )سةر ويَى راستَى دا ضكلينيت 
ديـار، وهنــدةك جــارا هـةردوو ثَيــت خــَو دضـكالندن وةكــي دوَيــيَن    

 دا ديار ((67))

 .دووجار يان ثه: )ودظَى روينشتنَى دا دطوت 

 
 

 . وةكي سوجدا ئَيكَي ية: سوجدا دووَى 
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ــان يــا ضــارَى     .23 : بهَينظــةدانا بــةرى رابــونَى بــو ركةعــةتا دووَى ي
سـةرَى خـَو بلنـد كربـا ذسـوجدا دووَى دا        دةمَى ثَيبةمبةرى 

ثي ــةكَى  روينتــة خــوارَى ، روينشــتنةكا كــَيم وثاشــى دا هــةردوو  
ى وى كةسى يـَى هـةظ ى دكـةت و    م ينيت وةك( )لةثَيت خَو 

ــتان        ــةردوو دةس ــة ســةر ه ــزا خــَو دانيت ــينيت وهَي ــت خــَو م  تلَي
وضوكَيت خَو راكةت ذعةردى وثاش دا دةستَيت خَو راكـةت وةكـى   

 .دا ديار(( 68))دوَينَى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وبةروظاذى ظَى ضةندَى ذى هاتية ، ئانكو دةستا راكةت ذئاخَى ثاشى 
 .ضوكا 
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ركةعةتا   ثشتى ثَيبةمبةرى (: )َى شةهدة دانا ئَيك .25
دووَى كربا دا روينتـة خـوارَى بوخانـدنا تـةحياتَى وثـَى ضـةثَى دا       

دا (( 65))دانيتــة بــن خــَو وثــَى راســتَى دا ضــكلينت وةكــى دوَينــَى   
 ديار،

 
و دا تلَيــت دةســتَى راســتَى 
ــةرانى    ــال بــ ــت وتــ طريــ
دانيتة سةر تـال نيظـَى و   
وةكي ثَينوـي وسـيَي لـَي    

ةت وتــــال شــــةهدَى   كــــ 
راســت كــةت وبــةرَى وَى  

ــَى  ــى دةتـــــة قيبلـــ وةكـــ
 َى دا ديار((69))دوَينَى
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وب اظَيت خَو سةحكةتَى ودةسـتَى   وتال شةهدَي دحةركاند جلهَى وَى

َى دا ديار، ودانيتة سةر رانـَى خـَو   ((42))ضةثَى ظةكةتن وةكى وَينَى 
 :، ودطوتَي دا ديار((42 -م ))يان ضوكَى خَو وةكى دوَينَى 
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دا بَيـذيت  : رابوون ثشتى تةحياتَى بو ركةعةتا سيَى يان ضارَى  .22
و ئةو يَى روينيشتى ، ودةستَيت خَو بلنـد دكـرن وئـةو    
يَى روينشتى يان هندةك جارا دا رابيت بو ركيةتا سيَى وشـثَيرظة  

ــاي    ــد كــةتن وســورةتا ف ــانَى  دةســتَيت خــَو بلن ــدةك ذ قورئ َى وهن
 .خَوينيت 

ََ      ( : يادوماهيكَى)تةحياتا دووَى  .27 وةكـى تـةحياتا ئَيكـَى دكـر بـة
روينشـــتنا وى بظـــى رةنطـــى بـــو، دا روينتـــة خـــوارَى برةنطـــَى        

ئانكو دا ثَى ضةثَى دبـن سـاقَى راسـتَى ئينتـة      موتةوةرك 
ــىَ    ــى دوَين ــَى راســتَى ضــكلينيت وةك دا (( م -42 (())أ -42))دةرَى وث

 (.)ديار، و دطوت 
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دا سـالظَى  ظـةدةت بـو ملـَى راسـتَى      ( : سـالظ  ظـةدان  )سالظا مال  .28
: ، ول ملَي ضةثَى ذى بَيذيت ( : )وبَيذت 

تر لَيـدكر بـو   وهندةك جارا سالظ زَيدة( )
 (.)ملَى راستَى بـ طوتنا 

وةسا سةرَى خَو دزظراند دةمَى سالظَى حةتا سـثياتيا ريـَى وى هاتبـا    
 .دا ديار((  44 - 46)) وةكى دوَينَى . ديتنَى ذ ثشتَيظة
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 دناف بةرا نظَيذا ذنك وزةالمى دا( الفرق ) جوداهيا 
، كـو ض جـوداهي       وةكـى يـا ديـار دحةديسـا ثَيبةمبـةرى دا      .2

دنــاظ بــةرا حــةرةكات و زكــرَي  نظَيــذا ذنكــَى وزةالمــى دا نينــة ، 
... ( رابون ورينشنت وضوونا سوجدَى يان ضـونا روكـَوعَى   )ئانكو 

وةكــى يــا زةالمــى يــة ، و ذن ذي خَوشــكَيت زةالمانــة هــةروةكي   
:طوتي  ثَيبةمبةري 

.ئيمامَي بةيهةقي برَيكةكا دورست ظةدطوهَيزت  (( ))  
:وةكى ئَيكة رةتَى زةالمى وذنكَى نةسةبارةت  ظةشارتنا عةو .6
:عةورةتا زةالمى  - أ

دظَيــت بَيتـــة ظةشــارتن ذنـــافكَى حــةتا بـــن ضــوكادا والزمـــة زةالة     
دانيتـة سـةر ملَيـت خـَو وةكـي قةميسـي،       ) تشتةكي بكةتة بـةرخَو  

....(ضاكي  
نةهيا كري كو زةالة نظَيـذَي بكـةت وض ل     مبةريضونكي ثَيبة

.ت نةبسةر ملَيت وي 
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دظَيـــت لةشـــَى وَى هـــةمى بهَيتـــة ظةشـــارتن،  : عـــةورةتا ذنكـــَى  - م
تَينــــةبيت هــــةردوو كــــةفَيت وَي و ريــــَي وَي ئةطــــةر وَي ظيــــا 

.دا ديار((  ))نةظةشَيرت دورستة ، وةكى دوَينَى 
 

ــي و   -ج ــَي زةالمــ ــة جلكــ الزمــ
بستارةبيت ويـَي   ذنكَي طةلةكَي

ــَي   ــَي ذنكــ ســــت  بيــــت وجلكــ
رةنطةكَي رةنطا ورةن  نـةبيت  
والزمة ذن ثةنتةروني نةكةتة 
دبــــةرخَودا وجلكَيــــت زةالمــــا 
نةكةتــة بــةرخَو ض بــو نظَيــذَي  
يــان ذدةرظــة ذبــةر كــو نفــرةت 

ــت) ل وان زةالة وذنــــــا ( لينــــ
هاتيـــة كـــرن ئـــةوَيت جلكَيـــت 
ــةرخَو   ــة بــ ــ  و دوو بكةنــ ئَيــ

 . بكةنوتةقليدا ئَي  
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 نظَيذا مروظَي نةساخ
هنديكـة نظَيـذة ض جـارا نائَيتـة هـَيالن خـَو ل       : طةلي خَودان بـاوةرا  

ــت   دةمــَي نةســا  بــونَي ذي ، عبــد اهلل  ََ بي ــا خــودَى  ئَيشــا : طــوت  رازيبون
كــر كــانَي دَي  باوةسـ َي ل مــن بــو ، مــن ثســيار ذ ثَيبةمبــةري  

)): تطـو  ضةوا نظَيذَي كةة ، ثَيبةمبـةري  
نظَيـذَي ذثَيرظـة   ((

بكــة، ئةطــةر تــة نةشــيا روينشــ  بكــة ، ئةطــةر تــة نةشــيا ل ســةر   
ئيمامَى بوخارى ظةدطوهَيزت تةنشَ  بكة 

ــة بــو ذ ثَيرظــة    . 2 ــذَي بكــةت هينطــَي دَي  ئةطــةر ثــَي ضــَيبون ن نظَي
.دا ديار(43)روينش  كةت ، وةكي دوَييَن 
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ثي ــةكَي دَي ثشــتا خــَو دطــةل ســةرَي خــَو ضــةمينيت ل دةمــَي    .6
 .ديار دا(45)روكَوعَي ، وةكي دوَييَن 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوجدا وي ثي ةكَي دَي ذ روكَوعا وي نـزمه بيـت ئةطـةر نةشـيا      .4
ونا سوجدَي ، بَيكَو سةرَي خو سةرَي خَو دانيتة سةر ئاخَي بوض

دا (42)دانيتة سةر تشتةكَي بلندَي وةكي باليفكي ، وةكي دوَييَن 
 .ديار
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خَواندنا تةحياتَي ودانانـا دةسـ  وةكـي نظَيـذا مروظـَي سـاخة ،        .3
 .دا ديار(47)وةكي دوَييَن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 .سالظ وخاندن ودوعا مروظَي نةسا  وةكي نظَيذا مروظَي ساخة  .5

 
 :بيين تَي* 

هةر روكنةكَي مروظي شيان هةبيت وي روكين بكةت هينطـَي الزمـة   
بكةت ، وةكي مروظـةكي شـيان هةنـة ذ ثَيرظـة نظَيـذَي بكـةت بـةلَي        
نةشــَيت ســـةرَي خــو بـــو روكــَوع وســـوجودَي ب ــةمينت هنطـــَي دَي     
شثَيرظة نظَيذَي كةت ول دةمَي روَوكوع وسوجدَي دَي ثي ةكَي سةرَي 

 .ذي ل ديف شيانَيت وي كةسَي نةساخةخو خواهر كةت ئةو 
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ئةم ذَي ثاذظةلَيداين  ئةو كارَين ثَيغةمبةري 
 وةكي شَيوَين  طيانةوةرانة( صفة)وئةو شَيوة

 و ضةند خةلةتيَيت بةربةالظ دنظَيذَيدا
 .زظرينا سةري دنظَيذَيدا وةكي زظرينا ريظي ية  .2
ل  نوكراندنا سةري ل دةمَي سوجدَي وةكي نكرانـدنا ديكلـي يـة    .6

وي دةمَي خارنَي دخَوت ، ئانكو كـانَي ضـاوا ديكـل برةنطـةكَي لـةز      
ــي        ــي رةنط ــةها بظ ــومكي ددةت ئ ــَو ل ت ــَي خ ــَوت ونكل ــارنَي دخ خ

سـةرَي خـَو ددانـة سـوجدَي     ( )هندةك هةنة برةنطةكَي بلةز 
 .وراتكةنةظة 

دانانا هةردوو دةستا ذتلَيت دةس  حةتا ئةنيشكا ل سةر ئـاخَي   .4
ينشـتنا هنـدةك ذطيانةوةرانـة وةكـي دةهبـة وصـة       وئةظة وةكي رو

ــي   ــةكَين دي، وةك وطةل
 .دا ديار( 48) دوَييَن 
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ئةطةر بةرى ئيمامى ضو سـوجدَى يـان رابـو هينطـَي تشـبيهة م       .3
 .كةري ئانكو مةتةال وي وةكي كةري ية

ــي      .5 ــة ، وةك ــةراني ذ خةلةتيان ــت ب ــةردوو تلَي ــوهي به ــا ط باالكرن
نا هـــةردوو دةســـتا ل دةمـــَي قورئـــان دا ديـــار، بـــةردا(49)دوَيـــيَن 

 .دا ديار(م-49)خاندنَي ذ خةلةتيانة وةكي دوَييَن 
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دا  ول سـةر  (32)دانانا هةردوو دةستا دبن نافكَيدا وةكـى دوَينـَى    .2
 .دا ديارذ خةلةتيَين نظَيذَينة ( 32)حةفكَي وةكى دوَينَى 
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دانانا جلكـةكي ل سـةر هـةردوو مـالن     .7
ــو  ــةرخَو ذ  بَيكـ ــة بـ ــتاهي بكةتـ م دورسـ

ــةري    ــتة وثَيبةمبــــ ــتَين نةدروســــ تشــــ
     ــي ــَي ضــةندَي وةك ــري ذ ظ ــةهيا ك ن

دا ديار، كةسةك بـَي قـةميس   ( 36)دوَييَن
وضـاكيت ئـانكو يـَي رويـس بيـت ذ سـةر       
نافكَيـــدا و نظَيـــذَي بكـــةت ذخةلةتيانـــة 

 .ونةهيا مة ذَي هاتية كرن 

طرتنــا ئةنيشــكَي م . 8
ــَ  ذ  ــَ  راســـــ دةســـــ

( 34)يانــة وةكــيخةلةت
ـــدنا  ــار، طةهانـــ دا ديـــ
هــــــــةردوو ثَييــــــــا ذ 

ـــةلةتيانة  ( 33)خــــــــــ
ويادورســــت هــــةردوو 
ثَيــــت خــــَو تةمــــةتي 
ــةتن   ــت خــَو ظةك . ملَي
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ضونا روكوعَي بظي رةنطي كو طةلـةك ثشـت وسـةري بلنـد بكـةت      . 9
 .دا ديار(32 - 35)يان نزة بكةت ذ خةلةتيانة وةكي دوَييَن 

 

 

ــةرى  .22 ــظة    ثَيبةمبـ ــةة ثاشـ ئـ
ذبـةرَى  ( نـةهى كـرى يـة    ) لَيداينة 

خَودانا لسـةر نظَيـذَى بـو عـةمسانى     
دا ديــار ، ودطــوت (37)وةكــي دوَيــيَن 

دَى بدوماهي  ئينن هندةك مروظ )
بةرَى خَو ددةنة عةمسانى وئةو يَى 
ــاظَين وان   ــان دَى ضــ ــذَى دا يــ دنظَيــ

ــن   ــةرزةكرن ودَي كــورة ب ــة ب  (هَين
 موسلم ظةدطوهَيزت 
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كة  هةنة دةمَى سةرَى خَو ذروكوعَى رادكةنة ظـة  تايبةتى طةلةك 
سـةرَى خـَو بلنـد دكةنـة عـةمسانى      ( : )ودبَيـذن  

بـةروظاذيكرنا دةســـتا ل دةمـــَي طــوتــــنا    ، دا ديـار (37)وةكـى دوَينـَى   
 .دا ديار (37)ذ خةلةتيانة وةكى دوَينَى ( )
طةهانــدنا هــةردوو ئةنيشــكا م تةنشــتَيظة ذ خةلةتيانــة وةكــي    .22

ــةري   (38) ــةلكو ثَيبةمب ــارة ، ب ــَو ذ    دا دي ــكَيت خ ــد ئةنيش هن
تةنشــتَيت خــَو دويــر دكــرن حــةتا ســثياتيا بنكةفشــَيت وي يَيــت   

 .ث وز دةردكةتن 
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دا ديـار ، يـان   ( 52)ضونا دنـاظَيكرا ذ خةلةتيانـة ، وةكـي دوَيـيَن      .26

ــةكرنا تلَيـــ   ــ  ظـ ــَي د    ذَيـ ــت ل دةمـ ــةري ببورينـ ــ  وذ سـ ت دةسـ
 .دا ديار (39)سوجدَيدا ذ خةلةتيانة وةكي دوَييَن 

 
 
 
 
 

 

بلنـد كرنـا هـةردوو ثَييـان يـان دانانـا هـةردوو ثَييـان ل سـةر           .24
 ئَي  ذ خةلةتيانة ودبيت نظَيذ ثَي بةتال ببيت

 .دا ديار (56-52)وةكي دوَييَن 
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ئةف روينشتنة ض دتةحياتَيدا  .23
دروينشتنا دناف بةرا هـةردوو  يان 

ســوجدادا كــو كــةماخا خــو دانيتــة  
ــدةك    ــتنا هنـ ــي روينشـ ــاخَي وةكـ ئـ
دةهبـــة وطيانةوةرانـــة يـــان وةكـــي 
روينشــتنا ئــةهلَي جةهنــةمَي يــة    

ــينَ  ــي دوَي ــةر  ( 54)وةك ــار،  ذب دا دي
هنــدَي ناضــَيبت مروظــَي نظَيذكــةر  

 .بظي رةنطي بروينتة خَوارَي 
ئةف روينشـتنة دتةحاتَيـدا ذ    .25

ـــي دوَيــــينَ خـ ـــةتيانة وةكـ ( 53)ـةلـ
دا ديار، بـةلَي ئةطةرهنـدةك جـارا    
ــوجدَيدا    ــةرا ســوجدَي وس ــاف ب دن
بظــي رةنطــي روينتــة خــَوارَي ضــو  
تَيــدا نينــة بــةلكي ذ ســونةتَي يــة  
وةكــــــي هاتيــــــة ظةطوهاســــــنت ذ 

 .ثَيبةمبةري 



                                                فقهىَ نظيَذىَ 

 132 

ــد ض        .22 ــتةكَي بلن ــةر تش ــا  ل س ــَي نةس ــو مروظ ــةري ب ــا س دانان
دا (55)ئةظـةذي ذ خةلةتيانـة وةكـي دوَيـيَن      ....باليف  يـان دارةك 
زةالمةك ديت ل دةمَي دسوجدَيدا تشـتةك   ديار، ثَيبةمبةري 

: ذبن سةري هاظَيت وطوت دانابو بن سةرَي خَو ، ثَيبةمبةري 
كانَي تو ضةند دشَي هند خَو ب ةمينة وض تشتا نةدانة بن سةرَي 

 .خَو 
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ــت   .27 ــكَيت دةســـ ــانا دةره ـــ وةرثَي ـــ
دا ديـار  (52)خةلةتيانـة وةكـي    وثَييان ذ

وبتايبةتي طةلةك كة  هةنـة ل دةمـَي   
دةسنظَيذ شيشتيَن دَي دةست وثَيت خـَو  
هةلدةن ول دةمَي نظَيذَي هـةردَي ميـنن   
ــة    ــة تشــتةكَي نةجوان م وي رةنطــي ئةظ
مروظ بةرامبةر خودَي تةعاال راوسـتيت  

 .دنظَيذَيدا 

 
ةلـــةتيانة وةكــي   ظةشـارتـنا ناف ضـاظ ودةظــي دنظَيذَيـدا ذ خـ   .28

 .دا ديار ( 58 - 57)دوَيـيَن 
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 ضةند خَير و ئادابَين روذا ئةينيَي

رازي بونــا خــودَي ل هــةردوكا  ئــةبو ســةعيدَي خــَودري وئــةبو هــورةيرة* 

)):طـوت  ثَيبةمبـةري  : دبَيـذن  بيـت 
هةر كةسَي سةرَي خَو بشوت د روذا ئـةينيَي   ((

) دا يان دةسنظَيذا خَو برَيكةكا جوان وتازة وتةماة بشوت ، 
وجلكـَي خـَو يـَي ذهـةميان تـازةتر بكةتـة بـةرخَو        ( 

وهةكـة هـةبيت ذ بهـَين خَوشـيَي ل     ( )
)ثاشي بَيتة خـَودبَي  (  )بكةت  خَو

ئـانكو درةنـ     –فَيوـا ل سـةر سـتويَيت خـةلك ا نـةبوريت      ( 
بيتة مزطةفَ  ودظَيـت ب ـيتة رَيزَيـت ثَيشـيَي ظَيوـا نةخَوشـيَي بـو        

نــةيا نظَيذكــةرا ضــَيكةت ودوو مروظــا ذَيكظــة كــةت ، نــةخَير ئةظــة   
دورســتة بــةلكو نةهيامــة ذظــَي ضــةندَي هاتييــة كرنــَي ويادورســت    
ئةظةيــة كــانَي جهــَي وي ل كــ َي كــر ل وَيــرَي روينتــة خــارَي وبــال   

) هشياربيت ض نةخَوشيَي بو ض نظَيذكةران ضـَي نـة كـةت،     
ئةظـة   –ثاشي هندي بشـَيت بـو خـَو سـونةتا بكـةت      ( 

دةليل كو دةمَي مروظ هاتة مزطةظَ  بو خـَو طةلـةك سـونةتا     دبيتة
بكةت وئةطـةر بـان  هاتـة دان سـونةتا نةكـةت بـةلكي طـوه بدةتـة         

(  )خَوتبـةخَويين ،  
 ثاشي بَيدةن  بيت ل دةمَي خَوتبة خَوين خـَوتيَب دخَوينيـت حـةتا   
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بدوماهي  تَيت، ئانكو ضـَينابيت بهـي  رةنطـةكي خـَو مـذيل بكـةت       
)نةم ئاخفنت وسـوحبةتَي ظـة ونـةم لظينـا بـَي مةعناظـة ،       

ئـةف ضـةندا   (  
نــةهَيت وي يَيــت حــةفت روذا وي كــري دَي بيتــة طونــةه ذَي نــا طو 

ــدي وي      ــة دةه روذ، هنـ ــة بونـ ــه، ئةظـ ــت ديـ ــَي روذَيـ ــدةهيا سـ وزَيـ
ــةعاال        ــدا خــودَي ت ــةر دةه روذان ــان ه ــرين دظ ــوي  ك ــةهَيت ب  طون

 . ئيمامَي موسلم ظةدطوهَيزت  برةحم وكةرةما خَو دَي بو وي ذَي بةت 

ذ كـارَي  نةضونا نظَيذا ئةينيَي و طوه نةدان بو خـَوتيَب بـَي عـوزر    * 
رازي دوروي ومونافقانة ، هةروةكي ذ ئوسـامَي كـورَي زةيـدي هاتييـة    

: )) طـوت  ثَيبةمبةري : طوت بونا خودَي ل وي و بابَي وي بيـت 
بةراني ظـةدطوهَيزت ئيمامَي (( 

ل ديظَي  وبَي عوزر ثَيليت دَي هَيتـة  ( خوتبا) هةضيَي سَي ئةينيا
نظَيسني ذ مونافقا



                                                فقهىَ نظيَذىَ 

 136 

رازي بونـا خـودَي ل هـةردوكا      كـورَي عومـةري وئـةبو هـوريرةي    

خـودَي بـو وئـةو    مة طـوه ل ثَيبةمبـةرَي   : هةردووكا طوت  بيت
)) دطـوت يَي ل سةر مينبةرَي خَو بـو 

  ))
 )) ودريوايةتةكاديـدا هاتيـة   

  نظَيـذَيت  هندةك مروظ  دَي ظي كاري هَيلن كو بة((  
ئةينيَي ذخَو بكـةن ئةطـةر وان ئـةف كـارة نـةهَيال هينطـَي بـَي شـ          

 خودَي دَي ل سةر
ثاشـــــي دَي ذ بـــــَي ( مونافقانـــــة)دلَيــــت وان مـــــور كـــــةت كـــــو ذ  

ــةها ــافال)ئاط ــة هــةذمارتن (غ ــَي    . ئَين ــت ب ــا ثَيل وهةضــيَي ســَي خَوتب
ــور     ــَي وي م ــةر دل ــا شــةرعي، خــودَي دَي ل س ــةت ( خــتم)عوزرةك ك

ئيمـامَي بةيهـةقي   . ةو دَي ذ مـرووظَين غافـل هَيتـة هـةذمارتن     ثاشينكَي ئـ 

 . ظةدطوهَيزت 
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دا ذوَي روينشــتيَن يــة (ا)ئــةف روينشــتنا بظــي رةنطــَي ديــار دوَينــةي *
نـةهيا مـةكري و ثاذظةلَيــداين كـو ل دةمــَي     ئـةوا ثَيبةمبـةري   

ئةة دمزطةفتَيدا بو كرنا  نظَيذَي وتايبةتي ل روذا ئـةينيَي ضـونكي   
ئـــةظ روينشـــتنة دبـــينت ببتـــة  
ئةطـــةرَي شكةســـتنا دةســـنظَيذا 
مروظـــــي ئةظـــــة ذ اليةكيظـــــة  
وذاليــــــةكَي ديظــــــة فــــــةرمانا 
ثَيبةمبةريــــة الزمــــة مروظــــَي 

 .موسوملان جبه بينيت 
 

 

ئــةف راضــاندن وتَيكهــةلكرنا  *
تلــَين هــةردوو دةســتا دئَيكــدا    

ــةري  ــةيا دورســتة وثَيبةمب  ن

  نةهيا مة ذَي كرية، وةكـي
 .دا ديارة(م)دوَينةي
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 دوماهيك
ة يـ  يظوةكي بومة رون وئاشكرا بوي هنديكة نظَيذة عيبادةتةكَي خوشـت 

 نوئَي  ذ سـتوينيَ ، ومروظَين ضاك لن  خودَي تةعاال وثَيبةمبةري 
ئيسالمَينة و خودَي قورئان هـةمي بـو ثَيبةمبـةرَي خـو ئيناتـة خـوارَي       

ــرا قــةدروبــةلَي هنــدي هنــد   اكــةت ل عــةمسانبهظــان َيبَيكــو وي م و وخَي
ــة ل نــ  خــودَي      ــَي مةزن ــذَي ي ــة م ،  نظَي ــةر هات هظــانكرنَي ل َيثَيبةمب

ــة فــةرزكرنَي   ــوثَينعــةمسانا  ــذ هاتن وخــودَي ل ســةر طــةلَي وي  ي نظَي
كــو  دلوظــاني م مــة موســوملانا بــر وم هايكاريــا موســا ثَيبةمبــةري  

ةل ش ةت ل ثَيبةمبةرَي مة دكر ودطوتَي من بةري تة يا جَيرباندي دطـ 
تـةعاال  ظَيوا هةرة ن  خودَي  نمللةتَي بةني ئيسرائيلي وان نةدشيا بكة

بظـي رةنطـي خـودَي كـَيم      ةر طةلَي من ظـان نظَيـذا كـَيم بكـة،    وبَيذَي ل س
، نظَيـذ  كرن حةتا كرينة ثَيـن  نظَيـذ كـو خَيـرا وان م ثَين ـي نظَيذانـة       

ةو مروظَي تة جنسييا مروظَي موسوملانة ئانكو م نظَيذَي دَي زاني كانَي ئ
دظـان بةرثـةرَين كـَيم وتـذي      ، بـةليَ بظَيت تو بنياسي موسوملانة يان نـة  

ر هندي مة شيياي وذمـةهاتي مـة نظَيسـان م هاريكـاري وثشـتةظانيا      خَي
خــودايَي مــةزن و م ئانــةهيا خــودَي ئــةف ثةرتووكــة دَي بيتــة بــةرطَي   

شـةروَوذَي دَي  وبـةرطَي دووَي ل ثا  فَير بـون وزانينـا نظَيـذيَ   ئَيكَي ل سةر 
جـةذنَي و مـري   )نظَيذَي وةكي نظَيـذا   رةنطَيتيَي تايبةت بيت بو جورو و

 ....(و ئيستخارَي وروذ وهةي  غةيرييَن و بـارانَي و تـةراو ا و شـةظَي    
ذ خودَي ئـةوة كاروكريارَيـت مـة قـةبويل بكـةت       ل دوماهيكَي هَيظيا مة

 .شارةزا بكةت  ةهَيت مة ذَي م بةت ومة ل دييَن خَووخةلةتي وطون
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 مصادر الكتاب
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