
 
 




 
 
 
 

 
 


 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



  لۀبلَاوکراوةکانى


www.ba8.org  

i islam_kurd_ba8@yahoo.com 

 07701517378 
   كةالر – كوردستان –عيراق 

  بۀرهۀمى نويَهۀمیشۀ لۀگۀلَمان بن بؤ
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 اسا النهقُودي والَّت ارقُواْ النفَات
 )٢٤ : البقرة سورة( والْحجارةُ       
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ُقاتا واْوموونَ يعجرت يهإِلَى ف اللّه فَّى ثُموفْسٍ كُلُّ تا نم تبكَس مهونَ الَ وظْلَمي  )
 )٢٨١ : البقرة سورة





         

بو اجِكوقُل لِّأَز بِيا النها أَيي كاتن نِنيدي نِنيمؤاء الْمنِسو
لَابِيبِهِنن جم هِنلَيع  )٥٩ : األحزاب سورة( 


 بلَا تالْأُولَى و ةيلاهالْج جربت نجر )     ٣٣ : األحزاب سورة( 





             لَابِيبِهِنن جم هِنلَيع نِنيدي نِنيمؤاء الْمنِسو كاتنبو اجِكوقُل لِّأَز بِيا النها أَيي  ـكذَل

    نذَيؤفَلَا ي فْنرعى أَن ينـا        أَديمحا رغَفُـور كَانَ اللَّهو  ) ٥٩ : األحـزاب  سـورة( 








 ضرم ي قَلْبِهي فالَّذ عطْملِ فَيبِالْقَو نعضخفَلَا ت )٣٢ : األحزاب سورة( 
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                  يا أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل يصلح أن يرى منها شيء إال هذا وهـذا- 

 )٧٨٧٤ : برقم ، اجلامع صحيح يف األلباين حسنه( وأشار إىل وجهه وكفيه  





امهآتوا سملَه تدفَب  ) ١٢١ : طــه  سـورة( 




     امهأَر ارِ لَملِ النأَه نم فَاننص...        نهُءوسر الَتائم يالَتمم اتارِيع اتياٌء كَاسنِسو 

    لَةائالْم تخالْب ةنِمكَأَس )مسلم رواه( 








  )١٢٧ : املسلمة املرأة جلباب( 


 

  امهأَر ارِ لَملِ النأَه نم فَاننص ... ةنِمكَأَس نهُءوسر الَتائم يالَتمم اتارِيع اتياٌء كَاسنِسو
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 لَةائالْم تخالْبا لَيهإِنَّ رِحيا وهنَ رِحيجِدالَ يةَ ونالْج لْنخدكَذَاالَ يكَذَا و ةِسريم نم دوج  )مسلم رواه( 
 

           
             

          
             




 ْــوا  ليحملُ
     ةاميالْق مولَةً يكَام مهارزلْمٍ     أَورِ عيم بِغهلُّونضي ينارِ الَّذزأَو نمونَ    وزِرا ياء مأَالَ س  )النحـل  سورة : 

٢٥. ( 



 

 
      ال يدخل اجلنة منهن إال مثـل         وشر نسائكم املتربجات املتخيالت ، وهن املنافقات ، 

 ) ١٨٤٩ : بـرقم  ، الـصحيحة  : يف األلبـاين  العالمـة  صـححه (   الغراب األعـصم      
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  لَـا لَى أَنفُِسهِمفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عقُلْ ي
          ه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحن رطُوا مقْنت  يمحالر فُورالْغ و  )٥٣ : الزمر سورة(  ، 











رآخو ماهوعد أَن دمالْح لّهل بر نيالَمالْع  
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سيئَات أَعمالنا من يهده اُهللا  أَنفُِسنا ومن إِنَّ احلَمد ِهللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ بِاِهللا من شرورِ
 لَه يادلْ فَال هلضي نمو لَّ لَهضفَال م ... لَه كرِيال ش هدحإِالّ اُهللا و أَنْ ال إِلَه دهأَشداً ... ومحأَنَّ م دهأَشو

 ولُهسرو هدبع ... دعا بأَم:  







 

 نيقــتالْم ــبحي إِنَّ اللَّــه  )  ٧٦: آل عمــران ( 


 ) طلق( ) حبيب( "  ، العمل بطاعـة اهللا
،  " على نور من اهللا ، رجاء ثواب اهللا ، واحلذر من معصية اهللا ، على نورٍ من اهللا ، خمافة عقاب اهللا                       
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         ـرِينطَهتالْم بحيو ابِنيوالت بحي إِنَّ اللَّه  )   ٢٢٢: البقـرة (   ،






   إِنَّ اللَّـه 

     رِينطَهتالْم بحيو ابِنيوالت بحي ) ٢٢٢: رة  البق( 






 َونحفْلت لَّكُمونَ لَعنمؤالْم ها أَييعمج وا إِلَى اللَّهوبتو )  النور :

٣١( 


 أَقِْسطُواو 
       نيقْـِسطالْم ـبحي إِنَّ اللَّه )   ٩: احلجـرات( 


إن " )قسط  ( 

)رواه مسلم   " ( الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم ومـا ولُوا        : املقسطني عند اهللا على منابر من نور        





      اللَّـهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُن 
   يمحر غَفُور )        ٣١: آل عمران (   ،
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 " :   يا ومن يأىب: قيل !! كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب 
،  ) رواه البخاري   " ( من أطاعين دخل اجلنة ، ومن عصاين فقد أىب          : قال  ! رسول اهللا ؟  





  ففَـاع

       ِسنِنيحالْم بحي إِنَّ اللَّه فَحاصو مهنع )   ١٣: املائدة ( 


          ِسنِنيحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع نيافالْعظَ ويالْغ نيمالْكَاظو  )    آل عمران :
١٣٤( 


)اإلحسان  ( 




 فوفَس              رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِنيمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي  )    ٥٤: املائـدة ( ،





)تواضع  ( 
 " هللا إال رفعه اهللا رواه مسلم " ( وما تواضع أحد (

،
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    اللَّـهو
   ابِرِينالص بحي )    ١٤٦: آل عمران (  ،


 "    عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله له خري و لـيس ذلـك
رواه " ( إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له ، و إن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له                 : ألحد إال للمؤمن    

،) مسلم  






  

     نيكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللَّه  )  ١٥٩: آل عمران( 
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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ بِاِهللا من شرورِ أَنفُِسنا ومن سيئَات أَعمالنا من يهده اُهللا إِنَّ احلَمد ِهللا
 لَه يادلْ فَال هلضي نمو لَّ لَهضفَال م ...رِيال ش هدحإِالّ اُهللا و أَنْ ال إِلَه دهأَشو لَه أَنَّ ... ك دهأَشو

 ولُهسرو هدبداً عمحم ... دعا بأَم:  






   لَـا فَإِنَّ اللَّه
)  ٣٢: آل عمـران    ( لْكَافرِين  يحب ا 












         ينفِْسدالْم بحلَا ي اللَّها وادضِ فَسي الْأَرنَ فوعسيو     )   ٦٤: املائـدة( 
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 فَاع نفَم

أَصو نيمالظَّال بحلَا ي هإِن لَى اللَّهع هرفَأَج لَح       ) ٤٠: الشورى(     
     


 "رواه " ( إن الظلم ظلمات يـوم قيـام   اتقوا الظلم ، ف

ــسلم  )م


 "متفق عليه " ( إن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته ( ،





      يندتعالْم بحلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو )   ١٩٠: البقرة (   ،





   َّلَا  إِن اللَّه 
،  ) ٣٦: النساء   ( يحب من كَانَ مختالًا فَخورا      


 " بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مـستكرب  أال أخربكم ) "



  ............ ................................


org.8ba.www 

،  ) متفق عليه   



 إِنَّ اللَّه 

،   ) ١٠٧: النـساء    ( لَا يحب من كَانَ خوانا أَثيمـا        




 َولسالرو وا اللَّهونخوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي

 )٢٧: األنفال  ( نتم تعلَمونَ   وتخونوا أَماناتكُم وأَ  





    نيرِفسالْم بحلَا ي ـهرِفُـوا إِنسلَا تـوا وبراشكُلُـوا وو  )   ٣١: األعـراف ( 



    هبرطَانُ ليكَانَ الشنيِ واطيانَ الشووا إِخكَان ذِّرِينبا إِنَّ الْميرذبت ذِّربلَا تو

 )٢٧ ـ  ٢٦اإلسـراء  ( كَفُورا



 " :      ما مأل ابن آدم وعاًء شراً من بطنه ، حبسب ابـن آدم

رواه أمحد و    ( "ـالة ، فثلث لطعامـه وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه          لقيمات يقمن صلبه ، فإن كـان ال حم       

،  ) الترمذي و صححه األلبـاين      
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 )دت الزانيةُ لو أنَّ النـساءَ و   كُلُّهـن
)زواين 















رآخو ماهوعد أَن دمالْح لّهل بر نيالَمالْع  





  ............ ................................


org.8ba.www 







































  ............ ................................


org.8ba.www 


























 رآخو ماهوعد أَن دمالْح لّهل بر نيالَمالْع  
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 .
رآخو ماهوعد أَن دمالْح لّهل با رنيالَملْع  
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بسم اهللا الرمحن الرحيم   
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رآخو ماهوعد أَن دمالْح لّهل بر نيالَمالْع  
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  :احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبـي بعده ، أما بعد 

          



            
         
            





           



            


 

 


َّبِاُألنثَى ظَل مهدأَح رشإِذَا بويمكَظ وها ودوسم ههجو  ) ٥٨: سورة النحل. ( 
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إِذَا الْمو  لَتـئةُ سودؤذَنـبٍ   * و بِـأَي

لَتقُت) ٩-٨: سورة التكوير. ( 



––

)رواه مسلم.(


–


) رواه البخاري ومسلم (





       


  اندالالْو كرا تمم صيِبالِ نجلِّلر كرا تمم يبصاء نسلنلونَ وباَألقْرو 
) .٧: سورة النساء ( الْوالدان واَألقْربونَ مما قَلَّ منه أَو كَثُر نصيبا مفْروضا
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اهاء كَرسرِثُواْ النأَن ت لُّ لَكُمحواْ الَ ينآم ينا الَّذها أَيي )سورة النساء :

٩. (             







        ةـشبِفَاح نيـأْتإِالَّ أَن ي نـوهمتيـا آتضِ معواْ بِببذْهتل نلُوهضعالَ تو

ةنيبم)١٩: سورة النساء. ( 



        وفرعم بِالْمهنياْ بواضرإِذَا ت نهاجوأَز نحنكأَن ي نلُوهضعفَالَ ت )   سورة البقـرة :

٢٣٢. ( 









وفرعبِــالْم نوهــراشعو) ســورة

).١٩:النساء
وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَهو)٢٢٨:  سورة البقرة . ( 
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       نصبرتا ياجوونَ أَزذَريو نكُمنَ مفَّووتي ينالَّذا  ورشعرٍ وهةَ أَشعبأَر بِأَنفُِسهِن )  سـورة

 ) .٢٣٤: البقرة 
            

   ) متفق عليه. (  
 " رواه مسلم ( "  إن كره منها خلقا رضي منها آخر ال يفرك مؤمن مؤمنة. (




خياركم لنسائهم: خياركم )  حـسن صـحيح   رواه الترمذي وقال حـديث(  


الدنيا متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة )رواه مسلم (.  


 )ته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنـها حفظتـه يف   إذا نظرإليها سر 
  ) .رواه أمحد والنسائي" (نفسها وماله 





  واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
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  ..وصحبه آله وعلى اهللا رسول حممد نبينا على والسالم والصالة اهللا احلمد
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ىشختو اسالن اللَّهو قأَن أَح اهشخت)٣٧_األحزاب(.   


نمغِ وتبي رالَمِ غَيا اِإلسينلَ فَلَن دقْبي هنم)٨٥_عمران آل

          



     لَاو 
يندبي نهتإِلَّا زِين هِنولَتعبل )٣١_النور(.       
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١
             

نمو رش داسإِذَا ح دسح)٥ _الفلق(  

٢
           

لَاو 
يندبي نهتإِلَّا زِين هِنولَتعبل )٣١_النور.(       


٣        

        
             


٤         

 يهِنف اترقَاص فالطَّر لَم نثْهطْمي إِنس ملَهلَا قَبانّ وج  
 )٥٦_الرمحن(







 اا يهأَي بِيقُل الن 
 اللَّه وكَانَ يؤذَين فَلَا يعرفْن أَن أَدنى ذَلك جلَابِيبِهِن من علَيهِن يدنِني الْمؤمنِني ونِساء وبناتك كلِّأَزواجِ
  )..٥٩_األحزاب (رحيما غَفُورا
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   قُل نِنيمؤوا لِّلْمضغي نم مارِهصفَظُوا أَبحيو 

مهوجفُر ) ٣٠_النور ..(










    

يإِنو فَّارن لَغلِّم ابت نآمو 
   )..٨٢_طه( اهتدى ثُم صالحا وعملَ

            
            


٥
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٦          


٧           
             


٨


٩
١٠         

 اا يهأَي بِيقُل الن اجِكولِّأَز 
كاتنباء ونِسو نِنيمؤالْم نِنيدي هِنلَين عم لَابِيبِهِنج كى ذَلنأَن أَد فْنرعفَلَا ي نذَيؤكَانَ يو ا اللَّهغَفُور 
  )٥٩_األحزاب (رحيما

           



          


)رواه أمحد  -)اخلالق معصية يف ملخلوق طاعة ال

  .واحلاكم


١١           


)يضربون  بقرقوم معهم سياط كأذناب ال: صنفان من أهل النار مل أرمها
املائلة، ال يدخلن اجلنة وال  ا الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت، رءوسهن كأسنمة البخت



  ............ ................................
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  ) .٢٠٤٤(رواه مسلم ) جيدن رحيها






١٢ 

   
   

اهبِعر فَاتالْأَم نم ةرِيعلَى شع اكلْنعج ثُم)١٨_اجلاثية(  
    





كذَل ريخ كذَل ىقْوالت اسبلو)٢٦_األعراف .(  


            

         


رآخو ماهوعد أَن دمالْح لّهل بر نيالَمالْع  


 

 
www.ba8.org 

 


