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 وسَلمانـاني مـة ذيـطي ويذدان لــطزن
 

ئاييٍى ثريؤشي ئيطالً بايةخى شؤزى داوة بة ثةزوةزدةى دةزووٌيء ِةبووٌى ِةضتء ويرداٌَيكى شيٍدوو، 
 ضوٌكة ِةز كةضَيك خاوةٌي ويرداٌَيكي شيٍدوو بَيت، بةَلطةى ئيىاٌدازي ئةو كةضة ٌيشاُ دةدات.

ةو َِيصو ِةضتة شازاوةو طسٌطةية، كة وا دةكات وسؤظ ضاودَيسي خؤي بكاتء ِةويشة شاَه بَيت بة ضةز ويرداُ ئ
زةفتازةكاٌيدا، ياخود بسيتية لة جياواشي كسدُ لة ٌَيواُ ضاكةء خساثةء، ِةبووٌى ِةضتَيكى جواٌي ئيىاٌى كة 

 لةٌاخةوة ثاَه بة وسؤظةوة دةٌَيت بؤ ئةجناوداٌى كازى خَيس.

 ثَمَاثَةٕ نَجَُِى مٔوِ َِكُُىُ مَا اِلأَزِضِ فْٔ ََمَا السٖمَاََاتٔ فْٔ مَا َِعِمَمُ المٌََّ أَىٖ تَسَ أَلَمِ: )ةزوة لة قوزئاٌي ثريؤشدا دةفةزووَيتخواي ط
 اِلقَّٔامَةٔ َُِِمَ عَمٔمُُا بٔمَا ُِهَبِّئًُُمِ ثُمٖ كَانُُا مَا أَِِوَ مَعًَُمِ يَُُ اإِلَّ أَِكجَسَ ََلَا ذَلٔكَ مٔوِ أَدِنَى ََلَا سَادٔسًُُمِ يَُُ إِلَّا خَمِسَةٕ ََلَا زَابٔعًُُمِ يَُُ إِلَّا
 ٌِّٔإِلَ أَِقسَبُ ََنَحِوُ نَِفسٌُُ بٌٔٔ تَُُسُِِسُ مَا ََنَعِمَمُ اِلإِنِسَاىَ خَمَِقهَا ََلَقَدِ: )ِةزوةِا دةفةزووَى. 7: اجملادلة (عَمّٔمْ شَِْءٕ بٔكُنِّ المٌََّ إِىٖ
َ إِىٖ: )ِةزوةِا دةفةزووَى .61( ق:اِلَُزِِدٔ حَبِنِ مٔوِ ُ ََكَاىَ. )6:النساء(زَقّٔبّا عَمَِّكُمِ كَاىَ المٌَّ  شَِْءٕ كُنِّ عَمَى المٌَّ

 .35: األحزاب(زَقّٔبّا

اي تايبةتةوة ِةووو وآلتاٌي دوٌيا لةزَيى َِيصو ياضاء ضصاو كاورِياي ضاودَيسيء ضةثاٌدٌي شةزيبةء شيٍداُء دةشط
ِةوَلدةدةُ كؤٌرتؤَلى وسؤظ بكةُ. بةآلً ئيطالً لةزَيى ِةبووٌي ويرداٌي شيٍدوةوة دةيةوَى وسؤظ لةضةز ضموكء 
واوةَلةيةكى ئيٍطاٌي ثةزوةزدة بكاتء خؤي ِةضت بة بةزثسضيازَيتىء زَيباشي زاضتةقيٍةى ِةٌطاوٌاُ بكات، 

ثَيغةوبةزي خوا )دزودو ضةالوي  ةبَيت ديَء ئيىاٌى الواشة،ويرداُ بٍضيٍةي ئايٍة، كةضَيك ويرداٌي ٌضوٌكة 
ما اطمأنٖتِ إلٌّ الهفس، َاطمأى إلٌّ القمب، َاإلثم ما حاك يف القمب، َتسدٖد يف  الربٓ: )خواى لةضةز بَيت( دةفةزووَيت
 .رواه البخاري(الصدز، َإى أفتاك الهاسُ َأفتَُِك

 .106:األعراف(اتٖقَُِا إِذَا مَسًُٖمِ طَائٔفْ مٔوَ الصِّٖطَاىِ تَرَكَّسَُا فَإِذَا يُمِ مُبِصٔسَُىَإِىٖ الَّرِٔوَ ) خواى طةوزة دةفةزووَى:

ئيىاوي عووةز كاتَى طوَيى لة طفتوطؤي ئةو دايكء كضة بوو، دايكةكة دةيطوت: كضي ئاو شياد لةٌاو شريةكة بكة بؤ 
ضةكة طوتي: داية ئيىاوى عووةز بةوة زاشي ٌابَيت، ئةوةي شياتس بَىء لة فسؤشنت ثازةي باشرت وةزبطسيَ، ك

دايكةكة طوتي: خؤ عووةز ئاطاى ىَل ٌية، كضةكة دةَلَيت: ئةطةز عووةز ئاطاى ىَل ٌية، ئةى وةطةز خواى عووةز بة 
 ئاطا ٌية!؟ ئةوةية ويرداُ..!

ٌةخوَيٍدةوازىء بَيكازىء  ئَيطتا شؤزَيك لة كؤوةَلطةكاٌي وسؤظايةتى َِيٍدة طسفتازي ئةشوةى ئابووزىء ضياضيء
 لَيكرتاشاُء واَلوَيساٌي ٌني، بةقةد ئةوةى طريؤدةو دةزدةدازى ئةشوةى ويرداٌني.

 خةَلك لةبابةتى ويرداُ ضَى جؤزُ: 
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يا دةكاتةوةء حيطاب بؤ خةَلكَيك ِةية خاوةٌى ويرداٌَيكى ثاكء ِؤشيازو شيٍدووةء ضاكةء خساثة لَيك ج: يةكةم
 .35املائدة:(ذَلٔكَ فَضِنُ المٌَٓٔ ُِؤِتٌّٔٔ مَوِ َِصَاءُ، )الى خوا دةكاء ويرداٌى بةزاوبةز خةَلك ئاضوودة دةكات

، كةضي وا ِةية بَى ويرداٌةء ِيض طوَى بةالى خواء ئيىاُء واوةَلةي خةَلكء لَيجَيضيٍةوةي دوازَؤذ ٌادات: دووةم
ٌُِ أَِِهَمَا مَُِلَاٍُ عَمَى كَنٌّ ََيَُُ)  .71(النحل:بٔدَِّسٍ َِِأتٔ لَا َُُِجًِّ

ِةشة ويرداٌى وسدووةء شةِزى شياتسة لة ضاكة، تا زَيى شةِزو خساثةكازيء تَيكدةزي ِةبَيت بةالي خَيسو : سيَيةم
 كالرباب الِقع إال عمى اجلسَح(.. يان )51ج: (احلْ الصُٓدَُزِفَإِنًََٓا لَا تَعِمَى اِلأَبِصَازُ ََلَكٔوِ تَعِمَى اِلقُمُُبُ الَٓتْٔ فٔ)باشة ٌاِزوات، 

بؤية ثَيويطتة ئةو جؤزة كةضاٌة ِةوَه بدةُ ويرداٌياُ شيٍدوو بكةٌةوة تا وةك وسؤظ بريَ، ضوٌكة وسؤظي بَى 
 ويرداُ لة ئيٍطاٌيةت دةضَيتة دةزةوةو وةك ئاذةَلي دِزةٌدةي ىَل دَيت.

يٍةوةء لةثَيٍاو خواو عاقيبةتء ئيىاُء ئاضوودةيي دةزوٌيء ضةزفساشي دوٌياء بؤية ثَيويطتة ِؤشيازو بَيداز ب
قياوةت بايةخى تةواو بة ويرداٌةكامناُ بدةيَء، بة ٌيةتَيكى ثاكء دةزوٌيََكى ضاغةوة جةوِةزى ئيٍطاٌيةت لة 

ي خؤواٌي تَيدا خودى خؤواُ شياتس بةزجةضتة بكةيَ، دةكسَى لَيسة ئاواذة بةضةٌد خاَلَيك بكةيَ، كة ويرداٌ
 ئاضوودة بكةيَ:

وةشيفةء فةزواٌبةزي: ِةز كةضَيك فةزواٌبةز بَي ثَيويطتة وةشيفةكةي بةجواٌيء بؤ خصوةتي ِاوَلاتياُ و : يةكةم
طةلةكةي بةكاز بَيٍَيتء بة ويرداٌةوة ِةٌطاو بٍَى، كةوتةزخةوى ٌةكات، بةزتين وةزٌةطسَيت، ووَلكء ضاواٌي 

اوي جياواشي ضةيسى ووزاجيعةكاُ ٌةكات، ياضا ثَيشَين ٌةكات، طةٌدةَلي ٌةكا، طشتى بةِةدةز ٌةدات، بةض
 ئةوةي بةزثسضة دةبَى خؤي بةخصوةتكازي خةَلك بصاٌَيت.

لة كِسيَء فسؤشنتء ثيشةضاشىء بةكسَيداُ: ثَيويطتة لةضةز ئةو كةضةي شت دةفسؤشَي، ياُ دةكِسَي، ياُ : دووةم
، فَيَن لة خةَلك ٌةكا، كواَلَيتى خساب بةكازٌةَِيٍَى، شت طساُ ٌةكا، شتى بة كسَي ئةدات، ويرداُ بةكاز بَييَن

 واوةبةضةزضوو ٌةفسؤشَى.. ِتد.

داٌةبةشَيٍة ئاضتَيكي ٌةطوجناو ثيشةكةياُ، ئةوثةِزي ويرداُ بةكاز بَّيٍَ لةثَيويطتة ثصيشكة بةِزَيصةكاُ، : سيَيةم
 زطاٌي بة جةضتةي وسؤظ ٌةكةُ، دةزواٌى بةضةزضوو ٌةدةٌة ٌةخؤش.بؤ بةذةوةٌدي وادةو دوٌيايي، باش

لةِةز ثمةو ثؤضتء كازو شوَيٍَيكى ِةوَلبدة ِةويشة بة ويرداٌةوة واوةَلة بكةيت، ضوٌكة بةو كازة خؤت : ضوارةم
 ضةٌطنيء زَيصدازى الى خةَلكء ثايةدازى الي خواى طةوزة دةكةيت..

ٌةبَيت، ئيدي وسؤظ ِةزضيةك ئةجناً بدات لة كسدازو زةفتاز الي خوا بصز  ِيض شتَيك ٌية خواى طةوزة ئاطاى ىَل
ٌابَيت، ثَيشكةوتَ بة دةزكسدٌى ياضاي شؤز ٌية، بةَلكو ثَيويطتى بة ويرداٌَيكى ثِس لة ئيىاُ ِةية، تا طوفتازو 

اضي وسؤظبووُ وةك زةفتازواُ ببَيتة يةكء ضةزةجناً ِةوووواُ ببيٍة ئاوَيٍةو تةواوكازي يةكرتي، لةضةز ئةض
مجنُ املُؤمهني يف تُادٓٔيم ": يةك خاٌةوادةء ئةٌداوي جةضتة وابني، ثَيغةوبةز )دزودى خواى لةضةز بَيت( دةفةزووَيت

 .رواه مسلم "َتساحُمًم َتعاطُفًم مجنُ اجلسد، إذا اشتكَى مهٌ عضُْ تداعَى لٌ سائسُ اجلسد بالسًَٓس َاحلُمَٓى

 تيَبيين:

وتازبَيراٌي بةزَيص: لةً ِةفتةية ِاوٌيشتىاٌياُ ِاٌبدةُ بؤ ئةوةى ضةزداٌي بٍكةكاٌى دةٌطداُ بكةُ بؤ 
 ٌوَيكسدٌةوةي تؤوازي دةٌطدةزاُ وةك ئةزكَيكى ٌيشتىاٌي.


