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ماڵپەڕێكی ئیسالمى زانستی پەروەردەیی یە و لەپێناو باڵوکردنەوەى ئەو ئیسالمەیە کە سەلەفى
صاڵح  -پێغەمبەرى خوا (صلى الله علیه وسلم) و هاوەاڵنى (رضي الله عنهم) لەسەرى بوون -
وە سەر بە هیچ گروپ و الیەنێکى حیزبى نیە.

ماڵپەری بەهەشت
ئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆى:
 .1شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،
ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و
سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.
 .2پاک کردنەوەى بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان ،لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و
تاوان.
 .3پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان.
 .4وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و
هەڵبەسرتاوەکان.
 .5پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و
نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب.
ئامانجمان:
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت
لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو
شتانەی كە نامۆن بە ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و
نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و
گەشەی كۆمەاڵیەتی.
خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت  ،وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان
وچاک بەو شێوەیەیی کەخۆت لێی ڕازیت.
ستافى ماڵپەڕى بەهەشت
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إن احلمد هلل حنمده  ،ونستعينه  ،ونستغفره  ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،
ومن سيئات أعمالنا  .من يهده هللا فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد
أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله .أما بعد :
صلى هللاُ َعلَ ِيه َو َسلَ َم
فإن خري احلديث كالم هللا  ،وخري اهلدي هدي حممد – َ
– وشر األمور حمداثهتا  ،وكل حمدثة بدعة  ،وكل بدعة ضاللة  ،وكل ضاللة يف النار.
بةرِاسيت سوننةتي ثيَغةمبةرمان ئةوةية ،كة لة نويَذدا وةآلمي سةالمي
داوةتةوة ،بة ئاماذةكردن  -إشارة  -نةك بة قسةو طوتة.
بةآلم لةبةر بيَ ئاطايي زؤريَك لة خةلَك بةو سوننةتة ،دةبينيت كاتيَكك لكة
نويَكذداب و سكةالميان لكيَ بتريَكت ،لكةبري ئككةوةي ككة  -بكة ئياككارة  -وةآلم
بدةنةوةو ئةوسوننةتة جيَ بةجيَ بتةن و ئةو ثاداشتة بةدةست بيَن بؤ خؤيان،
كة لة نويَذةكة بونةوة ،قسةي زؤر نكاخؤ

بكةو كةسكة دةلَكيَ ككة سكةالمي لكيَ

كردون ،يان لة ثاشةملة غةيبةتي دةكةن و ناشري تري سيفةتي دةدةنة ثالَ.
ضونتة ئةوكةسانةو هاوشيَوةكانيان ئةوة نازان كة ثيَغةمبةرمان ,لكة
نويَذدابووةو ذمارةيةكي زؤر لة ئةسحابةكان سةالميان ليَ كردووة ،ئةويش – إِقْرار
 ي كردووة لة سةري ( واتة برِياري لةسةر داوة ) و بةلَتو وةآلمياي داونةتةوةبةآلم بة دةم نا ،بةلَتو بة ئياارة .
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جا ئةوكةسانة لةكويَ و سوننةتي ثيَغةمبةرمان لكةكويَ ! بؤيكة ئكةم
ضةند ديَرِةم نوسي بؤ ئةوةي ئةوانةي كة ئةم سوننةتة نازان فيَري بنب ،وة دواي
ِ
َّ
ُجوِر َم ْن تَبِ َعهُ،
ثل أ ُ
خؤيان خةلَتي تريش فيَربتةن ،ضونتة ( َم ْن َدل َعلى َخ ٍري ،فَلَهُ م ُ
ِمن غَ ِري أَ ْن ي ْن ِ
ُجوِرِه ْم َشيئا ) .
قص م ْن أ ُ
ْ
َ َ
واتة (:هةركةس خةلَك فيَري كاريَتي خيَر بتا  ،ئةوا بةهةمان ئةنكدازةي
ثاداشيت ئةوان ثاداشت وةردةطريَت ،بكةبيَ ئكةوةي لكة ثاداشكيت ئكةوانيش ككةم
ببيَتةوة).
داواككارم لكة خككواي طكةورة ئكةوةي كككة دةينوسك سكودبةخش بيَككت ،وة
دلَسؤزي ثيَ ببةخايَت لة طوفتارو كردارمكدا ،درودو سك و لةسكةر ثيَغةمبكةرمان
موحةممةد وةكةسوكاري بة طايت.
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( بةلَطةي شةرعي بوني سةالم كردن لة نويَذخويَن لةكاتي نويَذدا)
ول َِّ
ع ن عب ِد َِّ
ص لَّى َّ
ابُ َعلَْي ِه
اب بْ ِن عُ َم َر – َر ِض َي َّابُ َعنْ ُه َم ا – ق ال َد َخ َل َر ُس ُ
َ ْ َْ
اب َ
ٍ
ِ
ِ
ال
ت َعلَْي ِه ِر َج ُ
ص لِيي فِي ِه ،فَ َد َخلَ ْ
َو َس لَّ َم َم ْس َد بَ ِْ َع ْم ِرو بْ ِن َع ْو " َم ْس َد قُبَ ا َ" يُ َ
ول َِّ
ْاألَنْصا ِر ي ِ
ِ
ص لَّى
ف َكا َن َر ُس ُ
ص َه ْي با َك ْي َ
سأَل ُ
اب َ
ْت ُ
سلي ُمو َن َعلَْيهَ ،و َد َخ َل َم َعهُ ُ
ص َه ْيب ،فَ َ
َ َُ
ِ ِ ِ ِ ()1
َّ ِ
ال يُشريُ بيَده.
صنَ ُع إِذَا ُسلِي َم َعلَْي ِه؟ قَ َ
ابُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ ْ
واتة :لة ئيبنو عومةرةوة  -رِةزاي خوايان ليَ بيَت  -فةرمويةتي :ثيَغةمبةر،
ضووة مزطةوتي ( كورِاني عةمروي كورِي عةوف ) واتكة مزطكةوتي (ق واب ) ،لكةويَ
نويَككذ بتككا  ،ئككيل كؤمككةلَيَك لككة ثاككتيوانان  -أَنْص ار – ضككونة ذورةوة بككؤالي و

سةالميان ليَترد – لة كاتي نويَذ كردندا  -وة (صوهةيب )يايان لة طةلَدا بوو،
دوايي لة (صوهةيب)ك ثرسي ئايا ثيَغةمبةر كة لةنويَذدا سكةالمي ليَتكرا ضكؤن
وةآلمي دايةوة! (صوهةيب ) فةرمويةتي بةدةست ئياارةتي كرد.

1

أخرج ه أمح د يف املس ه  10/2واللف ههه ل ه والنس ا ي  5/3واب ن ماج ه يف س ه  183 /1رق ه

صحيح  49/2رق

 ) 888وصهحح األلباين يف صهحي سه ا ال سه

 ) 1003واب ن خ ه يف

 257/1رقه  ) 1136وصهح سسه حم ق هح صهحي

ابن خ ة ،قم مصطفى األعظم . 9/2
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ول َِّ
ت بِر ُس ِ
ص َه ْي ٍ
ص لَّى َّ
ابُ َعلَْي ِه َو َس لَّ ْم،
ب ،قَ َ
اب َ
َع ِن ابْ ِن عُ َم َرَ ،ع ْن ُ
ال َ
":م َرْر ُ َ
ِِ ِ ِ ()1
وهو ي ِ
صبَعه.
ت َعلَْي ِه ،فَ َر َّد َعلَ َّي إِ َش َارة" وقال َوَال أَ ْعلَ ُم إَِّال أَنَّهُ قَ َ
سلَّ ْم ُ
ال ِب ْ
َ َُ ُ َ
صليي ،فَ َ
واتككة :لككة ئيبنككو عومككةرةوة  -رِةزاي خككوا يككان ل كيَ بيَككت  -دةيطيَرِيَتككةوة لككة
(صوهةيب) كةوة كة فةرمويةتي :بةالي ثيَغةمبةردا تيَثةرِي لةنويَكذدا بكوو،
منيش سةالم ليَترد ،ئةويش بةئياارة وةآلمي دامةوة ،وة ( ئيبنو عومةر)
فةرمويةتي :وابزامن ( صوهةيب ) فةرمويةتي ب ة ثةجنةكاني دةسيت ئياارةتي
كرد.
ص لَّى َّ
ابُ َعلَْي ِه
َع ِن ابْ ِن عُ َم َر– رضي هللا عنهم ا – قَ َ
ْت لِبِ َال ٍل َك ْي َ
ال قُل ُ
ف َك ا َن النَِّ َ َ
ِ ِ ِ ِ ()2
ِ
ال َكا َن يُشريُ بيَده.
الص َالةِ؟ قَ َ
سلِي ُمو َن َعلَْي ِه ِيف َّ
َو َسلَّ َم يَ ُر َد َعلَْي ِه ْم ح َ
ني َكانُوا يُ َ
واتككة :لككة ئيبنككو عومككةرةوة  -رِةزاي خوايككان لككيَ بيَككت  -فةرمويككةتي بككة
(بككي ل)ككك طككو  ،ثيَغةمبككةري خككوا ضككؤن وةآلمككي دةدانككةوة كاتيَككك لككة
نويَذدابووايككة و سككةالمتان لككيَ بتردايككة! ( بككي ل ) فةرمويككةتي :بةدةسككت
ئياارةتي دةكرد.
1

أخرجه أمح د يف املس ه  10/2والنس ا ي يف س ه  5/3وأب و داود يف سه  243/1رقه  )925والرتم ي يف س ه – ومع ه

شههر ع ر ههو األ ه
174/1رق
2

–  162/2وصههحح ااهها العههرة يف ع ر ههو األ ه

 162 /2وصههحح األلب اين يف صههحي أة او

.) 818

أخرجه ه الرتم ي يف سه ه  162/2وص ههحح اا هها الع ههرة يف ع ر ههو األ ه ه

الرتم ي  116/1رق

 162/2وص ههحح األلب اين يف ص ههحي سه ه ا

. ) 302
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ول َِّ
َع ْن َع َّم ا ِر بْ ِن ِس ٍر– رض ي هللا عنهم ا – أَنَّهُ َس لَّم َعلَ ى ر ُس ِ
ص لَّى َّ
ابُ َعلَْي ِه
اب َ
َ
َ
َ
ِ ()1
صلِيي فَ َر َّد َعلَْيه .
َو َسلَّ َم َو ُه َو يُ َ
واتة :وة لة(عةمماري كورِي ياسر)ةوة  -خوا ليَيان رِازي بيَت  -دةفكةرمويَت:
سةالم كرد لة ثيَغةمبةر ،كاتيَ لة نويَذدابوو ،ئةويش وةآلمي دامةوة.

ئيمامي شةوكاني(كؤضكردوي ساالَي  1250كاا) – رِةمحكةتي خكواي لكيَ بيَكت -
ث امل كورة تَ ُد َل َعلَ ى أَنَّه َال ْْ أَ ْن ي ِ
فةرمويككةتي :و ْاألَح ِ
ص لِيي َعلَ ى
ادي ُ
س لي َم غَ ْريُ ال ُْم َ
َ َ
ُ َ َ َُ
الْم ِ ِ ِ
صلَّى َّ
ك )2(.أه
ابُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َ -م ْن َسلَّ َم َعلَْي ِه َعلَى ذَلِ َ
صليي لتَ ْق ِري ِره َ -
ُ َ
واتة :ئةم فةرمودانةي كة باستران بةلَطةن لة سةر ئةوةي كة ئاسايية بؤ
كةسيَك كة لةناو نويَذدا نيية ،س و بتا لةكةسكيَك ككة لكةناو نويَذدايكة ،ضكونتة
ثيَغةمبةر ، خؤي ( إِقْرار)ي كردووة لة سةر ئةوكارة (واتة :داني ثياداناوةو ليَي
قةدةغة نةكردوون كاتيَك لةنويَ ذدا سةالميان ليَتردبيَت) .تةواو

1

أخرج النسا ي يف س  6/3وصح سس حم األلباين يف صحي س ا النسا ي  157 /1رق

2

انظر نيل األوط ر شرح م ت ى األخب ر . 377 /2

5
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(بةلَطةي شةرعي بوني وةآلم دانةوةي سةالم لةكاتي نويَذ كردن دا)
ول َِّ
ص لَّى َّ
ابُ َعلَْي ِه َو َس لَّ َم -
ال :إِ َّن َر ُس َ
َع ْن َج ابِ ٍر– َر ِض َي َّابُ َعنْ هُ– أَنَّ هُ قَ َ
اب َ -
ب عثَ ِِن ِحلاج ٍةُُ ،ثَّ أَ ْدرْكته هو يسري – قال قتيبه -وهو ي ِ
ى.
ت َعلَْي ِه فَأَ َش َار إِ ََّ
سلَّ ْم ُ
َ ُُ
َ َُ ُ َ
ََ َ َ
صليى ،فَ َ

()1

واتة :لة( جكابر) ككةوة فةرمويكةتي ثيَغةمبكةر ، نكاردمي بكؤ كاريَكك،
منيش كةميَت ثيَ ضوو ،ثاشان كة طةرِامةوة ثيَي طةيات -قوتةيبة فةرمووي()2
نويَذي دةكرد -سةالم ليَترد ،ئةويش ئياارةتي بؤ كردم.
ِ
اب ب ن عُم ر م َّر َعلَ ى رج ٍل وه و ي ِ
َع ْن َففِ ٍع– رمح ه هللا – أ َّ
س لَّ َم
َُ َُ َ ُ َ
َن َع ْب َد َّ ْ َ َ َ َ
ص ليي فَ َ
الرجل َك َالما فَ رجع إِلَي ِه عب ُد َِّ
ِ
ِ
َح ِد ُك ْم َو ُه َو
اب بْ ُن عُ َم َر فَ َق َ
َ َ َ ْ َْ
ال لَهُ إِذَا ُس لي َم َعلَ ى أ َ
َعلَْيه فَ َر َّد َّ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ()3
صلِيي فَ َال يَتَ َكلَّ ْم َولْيُش ْر بيَده.
يُ َ
واتة :لة ( نافيع )ككةوة  -رِةمحكةتي خكواي لكيَ بيَكت – فةرمويكةتي :عةبكدوآلي
كورِي عومةر – رِةزاي خوايان ليَ بيَت  -بةالي كابرايةككدا تيَثكةرِي نويَكذي دةككرد ،وة
سةالمي ليَ كرد ،كابرا

بة طوتة وةآلمي دايةوة ،ثاشان – كة لة نويَذةكة بوَوة

1

أخرجو مسلم يف صحيح .)71/2
يةكيَتة لة طيَرِةرةوةكاني ئةم فةرمودةية.

3

أخرجو مالك يف امل طأ ص )122و صح اس حم األلباين يف مشك ة املص اي

2
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 عةبدوآلي كورِي عومةر طةرِا يةوة بؤالي و ثيَي فةرمو :ئةطةر هةركةس لة ئيَوةلة ناو نويَذدابوو وة سةالميان ليَ كرد ،با بةدةم وةآلم نةداتةوة ،تةنها بةدةست
ئياارة بتا .

ئيبنولقةيي (كؤضكردوي سالَي  751كا) -رِةمحةتي خكواي لكيَ بيَكت – لكة باسكي
ص لَّى َّ
ابُ َعلَْي ِه َو َس لَّ َم –
سوننةتةكاني ثيَغةمبةردا فةرمويكةتيَ :وَك ا َن – يَ ْع ِْ النَِّ َّ َ
ِ
ِ
يَر يد ي ِ
الص َالةِ  )1( .أه
يم َعلَْيه َو ُه َو ِيف ي
سل ُ
الس َال َم اب ِْْل َش َارة َعلَى َم ْن يُ َ
ُ
واتة :وة لةسوننةتي ثيَغةمبةرمان ،ئةوة بووة كاتيَ ككة لكةناو نويَكذدا
بوبيَ وةس ويان ليَ كردبيَت بة ئياارة وةآلمي سةالمةكةي داوةتةوة .تةواو

وة ئيمامي نكةوةوي (كؤضكردوي سالَي  676كاا) -رِةمحكةتي خكواي لكيَ بيَكت -
()2
الص َالةِ –
الس َالم ِاب ِْْل َش َارةِ – يَ ْع ِْ ِيف َّ
ب َر َد َّ
فةرمويةتي :يُ ْستَ َح ي
ب )كككة كككة بككة ئياككارة وةآلمككي سككةالم
واتككة :رِيَ ث كيَ دراوة ( ُم ْس تَ َح ْ

بدريَتةوة لة ناو نويَذدا.
1
2

انظر َزا الْ َم َع يف َه ْ َخ ْي الْعبَ 266/1

انظر شرح النووي على مسلم 27/5
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وة ئيمامي صةنعاني(كؤضكردوي سالَي  1182كا)  -رِةمحةتي خواي ليَ بيَكت -
ص لِيي َال يَ ْس تَ ِح ََ َج َوااب  :يَ ْع ِْ ِاب ِْْل َش َارةِ َوَال
فةرمويةتيَ :والْ َق ْو ُل َِْنَّهُ َم ْن َس لَّ َم َعلَ ى ال ُْم َ
ِابللَّ ْف ِظ ،ي ردَهُ ردَهُ صلَّى َّ ِ
ص ا ِر َ ،و َعلَ ى " َج ابِ ٍر " ِاب ِْْل َش َارةِ َ ،ولَ ْو
ابُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َعلَى ْاألَنْ َ
َُ َ َ
()1
ِ
ك َ ،وََلْ يَ ُر َّد َعلَْي ِه ْم  .أه
َبُه ْم بِ َ لِ َ
َكانُوا َال يَ ْستَح َقو َن َألَ ْخ ََ
واتككة :ئككةوةي كككة دةلَيَككت نككابيَ وةآلمككي سككةالمي ئككةو كةسككة بدريَتككةوة
كةسةالم لةنويَذخويَ دةكا لةكاتي نويَذكردندا ،نة بةطوتةو نة بةئياارة  ،ئةوا
وةآلم دانةوةكاني ثيَغةمبكةر  ،بةرثةرضكي ئكةو طوت ةيكةي دةدةنكةوة ،ضكونتة
ثيَغةمبةر  ،خؤي وةآلمي ئةنصارةكاني داوةتةوة ،وة وةآلمي ( جابر) ياي
داوةتةوة ،كةواتة ئةطةر ثيَويست بواية وةآلم نةدريَنةوة ئةوا وةآلمي نةدةدانةوةو
ثيَاي رِادةطةياندن ( كة دروست نيية).
وة موبارةكفوري(أبو العال) (كؤضكردوي سالَي  1353كا) -

رِةمحةتي خواي ليَ

بيَت  -دةربارةي وةآلم دانةوةي سةالم بة ئياكارة لكة نويَكذدا فةرمويكةتيُ :ه َو
()2
ب ا ْْلُ ْم ُهوِر َو ُه َو ا ْحلَََ.
َم ْ َه ُ
ب ا ْْلُ ْم ُهور -ئةوةية كة رِيَثيَدراوة،
واتة :بؤضوني زؤرينةي زانايان َ -م ْ َه ُ

وة ئةم بؤضونة

رِاست و رِةواية.

1

انظر سبل ا لسالم 273/1

2

اشرح ج مع َ ِ
ي 264/2.
ْ
الرتم ي
انظر ُْت ًفو األَ ْ َ ّ
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وة ئيبنولقاسك (كؤضااكردوي سااالَي  1392كااا)  -رِةمحكةتي خككواي لكيَ بيَككت -
ِ
قال أَمحد و غَ ِ ٍ
صلِيي َّ
رد ِاب ِْْل َش َارةِ .أه (.)1
فةرمويةتيَ :
ري َواحد :إِذا ُسلي َم َعلَى ال ُْم َ
َ
ئيمامي ئةمحةد و كةسانيَتي جطة لةويش  -لة زانايكان  -فةرموويانكة :ئةطكةر
س و كرا لةنويَذخويَ لةكاتي نويَذ كردندا ،دةبيَت بكة ئياكارة وةآلم بداتكةوة,
تةواو.
وة طككوتراوة  -قِي َل  -كككة طوايككة وةآلمدانككةوةي سككةالم لككة نويَككذدا بككة
ئياارة (نَ ْس ) بؤتةوة ،واتة :حوكمةككةي نكةماوة ،ئكةم طوتةيكة بةرثكةر

دراوةتةوة.

وةك ( ئيبنو حةجةر )كي (عةسقةالني)(كؤضاكردوي ساالَي  852كاا) –
الرد فَلَ َّما عدل َع ن
رِةمحةتي خواي ليَ بيَت فةرمويةتي :لَو َكا َن َك َ لِك لرد ِابللَّ ْف ِظ ُلو ُجوب َّ
()2
دل َعلَى أَنه َكا َن بعد نس الْ َك َالم .أه
الْ َك َالم ي
واتة :ئةطةر (ئةو حوكمة نةسخ ببوايةتةوة) ئةوا ثيَويست بو بةدةم هةر
وةآلمي سةالم بدرايةتةوة لة ناو نويَذدا ،لةبةر ئةوةي وةآلمدانةوةي سةالم واجبة،
1

انظر شيو الروض املراع 95/2

2

انظر ال رايو 184-183/1
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جا ضونتة بةدةم وةآلمي سةالم نادريَتةوة لة ناو نويَذدا ،ئةمكة بةلَطكةي ئةوةيكة
كةوةآلم دانةوة بة ئياارة نةسخ نةبؤتةوة و حوكمةكةي وةك خؤي ماوةتةوة.
تةواو

دةربككارةي حككوكمي وةآلم دانككةوةي سككةالم بككة ئياككارة لككةناو نويَككذدا،
ئيمامي صةنعاني(كؤضكردوي سالَي  1182كا) -رِةمحةتي خواي ليَ بيَكت -فةرمويةتي:
ِ
اج ب  ،وقَ ْد تَع َّ ر ِيف َّ ِ ِ
َن ال َّر َّد ِابلْ َق و ِل و ِ
اهر أَنَّهُ و ِ
اج ب ِأل َّ
َي
الص َالة ،فَبَق َي ال َّر َد ِْ ِي
َ َ َ
ْ َ
َوالظَّ ُ َ
ُمُْ ِك ٍنَ ،وقَ ْد أ َْم َك َن ِاب ِْْل َش َارةِ َ ،و َج َعلَ هُ َّ
ت
الش ارَُِ َردُا َ ،و َََّ اهُ َّ
الص َحابَةُ َردُا َ ،و َد َخ َل َ ْ َ
قَ ْوله تَ َع َاى

[ﰅﰆﰇ] (النسا

 . )86أه

()1

واتة :وا دةردةكةويَت كة واجب بيَت ،ضكونتة وةآلمدانكةوةي سكةالم بكة
دةم لة دةرةوةي نويَذدا واجبة ،جا ضونتة ليَمان قةدةغة كراوة كة لة ناو نويَذدا
قسةبتةي  ،ئةوا بة هةر شكيَوةيةك بيَكت دةبيَكت وةآلمكي بدةينكةوة ،كةواتكة بكة
ئياكككارة ثيَويسكككتة هكككةر وةآلم بدةينكككةوة ،وة وةآل مدانكككةوة بكككة ئياكككارة
ثيَغةمبةر ،كردويةتي بة وةآلمدانةوة بؤمان ،وة ئةسكحابةكانيش ناويكان نكاوة
 1انظر سبل السالم .273/1
ئاطاداري :سةرجةم منونةكان بةلَطةي ئةوةن كة وةآلمدانةوةي سةالم لة ناو نويَذدا فةرزي كيفاية ية.
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وةآلمدانةوة ،كةواتة ئةو فةرماياتةي خواي طةورة دةيطريَتةوة كة فةرمويةتي[:
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ].
واتة ( :هةر كاتيَك سةالمتان ليَترا ئةوا بة جوانللكةو وةآلمكي سكةالمةكة
بدةنةوة يان -اليةني كةم -وةك خؤي وةآلمي بدةنةوة ،بةرِاسيت خواي طكةورة
لةسةر هةمو شتيَك ليَثرسينةوةتان لةطةلَ دةكا ) تةواو .
( ضؤنيَيت وةآلم دانةوةي سةالم لة كاتي نويَذدا )
ضؤنيَيت وةآلم دانةوةي سةالم لة ناو نويَكذدا بكة ئياك ارة  ،ئكةم سكيَ شكيَوازةي
هةية:
 -1يان بةثةجنةي شايةتومان وةآلم دةدريَتةوة .
 -2يان بةدةسيت رِاست وةآلم دةدريَتةوة ،كة لةثي دةسيت بؤ خوارةوة بيَكت و
سةردةستياي بؤ سةرةوة.
 -3ياخود بةدانةواندني سةر وةآلم دةدريََتةوة .
وة باشل واية كة هةر جارةو بة شيَوازيَك لةم شيَوازانة وةآلم بدريَتةوة بؤ
بةسةر مةشق كردن و شويَ ثيَ هةلَطرتنةوةي ثيَغةمبةرمان درودو سةالمي خواي
لةسةر بيَت.

11

ba8.org

باسي َكي ر ِوون و تةواو دةربارةي لة نويَذدا وةآلمدانةوةي سآلو ...................................................

ئيمامي شةوكاني(كؤضكردوي ساالَي  1250كاا)  -رِةمحكةتي خكواي لكيَ بيَكت -
فةرمويككةتي :ورد كيفي ة اْلش ارة ل رد الس الم يف الص الة ح ديث اب ن عم ر ع ن ص هيب
َص بِ ِع ِه ) ( )1وح ديث ب الل ق ال (ك ا َن يُ ِش ريُ بِيَ ِدهِ )
قال ( ال أَعلَ ُمهُ يإال أَنَهُ ق َ
ال :أَش َار ِْ ْ
()2وال اختال بينهما في و أن يك ون أش ار م رة ْص بعه وم ر دمي ع ي ده  ،و تم ل أن
يكون املراد ابليد األصبع محال للمطلَ على املقيد.)3( .
واتككة :ضككؤنيَيت وةآلمدانككةوةي سككةالم لككة نككاو نويَككذدا هككاتووة ,لككةو
فةرمودةيةي كة ئيبنو عومةر طيَرِاويَتيةوة ،لة (صوهةيب)كةوة كة فةرمويةتي:
(وابزامن فةرمويةتي بة ثةجنةكاني دةسيت ئياارةتي كرد) وة لة فةرمودةكةي كة
(بي ل ) طيَرِاويَتيةوة فةرمويكةتي( :بكة دةسكت ئياكارةتي دةككرد) .ئكةم دوو
دةستةواذةية جياوازيةكي وايان نيية ،جا دةبيَت وةآلمدانةوةكة هةنديَك جار بة
ثةجنةي دةست بيَكت وة هةنكديَك جكاريش بك ة دةسكت بيَكت ،وة لةوانةياكة لكةو
فةرمودةيةدا دةست هةر بة واتةي ثةجنةي دةست هاتبيَت.

1

سبح خترجيو ما

يث ااا عمر.

2

سبح خترجيو ما

يث ااا عمر.

3

و ير هذا اجلمع

يث ااا عمر اآليت.
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وة لةو فةرمودةيةشدا كة ئةبوداود طيَرِاويَتيةوة :لة ئيبنكو عومةرةوةيكة
ت رس ُ ِ
ص لَّى َّ
ابُ َعلَْي ِه َو َس لَّ َم – يَ ُر َد
دةفككةرمويَت( :أَنَهُ َس َ
أل بِ الال َكي َ
ول هللا َ -
ف َرأَي َ َ
َعلَ ي ِهم ح ني ك انوا ي ِ
ِِ
ِ
ال يَق ُ
ص لي؟ فَق َ
س َ
ْ َ
س لمو َن َعلَي ه َوه َو يُ َ
س َ َكف هَ ،وبَ َ
ول هك اَ ،وبَ َ
َُ
()2
(ِ ِ )1
َس َفل وجعل ظَ ْهرهُ إِى فَ ِ
وق) .
َج ْع َف ُر ُ
بن َعون َكفه َو َج َع َل بَطنَهُ أ ْ َ َ َ َ َ َ
واتكة :لكة بي لككي ثرسكيوة :ثيَغةمبكةر  ضككؤن بكية وةآلمكي سككةالمي
دةدانةوة لةناو نويَذدا ! (بي ل ) فةرمويةتي :بةم شيَوة ،وة دةسيت دريَذكرد
وة جةعفكةري ككورِي عككؤن  -ككة يةكيَتكة لككةطيَرِةرةوةكاني ئكةم فةرمودةيككة -
دةسككيت دريَككذكرد و لككةثي دةسككيت رِوكككردة خككوارةوةو سككةروي دةستياككي بككؤ
سةرةوة .ئةمة

ئاماذةية بةوةي كة وةآلمدانةوةكةي ثيَغةمبكةر  ،بةدةسكت

بووة.
وة لةو فةرمودةيةشدا كة لكة ئيبنكو مةسكعودةوةية و ئيمكامي بةيهكةقي
طيَرِاويَتيةوة بة بيَذى ( فَأَومأَ بِر ِ
أس ِه.)3( ).
َ َ

1
2

أ

رواة احل يث.

أخرج ه أب و داود يف س ه  244-243/1رقه  )927و ق ه األلب اين يف صههحي س ه ا أة او سهها صههحي  174/1رق ه

.)820
3

أخرج البيهقي يف س  260/2و اس حم سا .وق

سني سلي أس  :سس حم جي .
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واتة ( :بةسةر ئاماذةي بؤكرد ) .وة لةطيَرِانةوةيةكي تري ئيمامي بةيهةقي
قال بِر ِ
أس ِه.)1().
دا هاتووة ( فَ َ َ
واتة( :سةري دانةواند) بؤ وةآلم دانةوةي سةالم لة ناونويَذدا.
ئابةم شيَوة سةرجةم رِيوايةتةكان ليَك دةدريَنةوة ،كة ثيَغةمبةر هكةر
جارةو بة شيَوازيَتيان و ةآلمي سكةالمي داوةتكةوة لكة نكاو نويَكذ دا ،ئكيل هكةموو
شيَوازةكان رِيَثيَدراون.)2( .

ئيمامي صكةنعاني(كؤضكردوي ساالَي  1182كاا) -رِةمحكةتي خكواي لكيَ بيَكت -
ِِ
ِ
فةرمويةتيُُِ :ييب الْم ِ
ِِ
ُصبُ ِع ِه .أ ه (.)3
صليي ِاب ِْْل َش َارة َّإما بَِرأْسه  ،أ َْو بِيَده  ،أ َْو ِْ ْ
ُ ُ َ
واتة :نويَذخويَ لة ناو نويَذةكةيدا وةآلمي سةالم دةداتةوة بة ئياارة ،
جا يان بة سةر ،يان بة دةست ،ياخود بة ثةجنةي دةست.

1
2
3

أخرج البيهقي يف س  260/2وه مرسل . .ع ن املعب  .شرح س ا أة او .
انظر نيل األوط ر شرح م ت ى األخب ر 378/ 2
انظر سبل السالم 273/1
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( لة ناو نويَذدا بة دةم وةآلمي سةالم نادريَتةوة )
س لِي ُم َعلَ ى
لة ئيبنو مةسعودةوة  -رِةزاي خكواي لكيَ بيَكت – دةفكةرمويَتُ :كنَّ ا نُ َ
الص الةِ فَ ري َد َعلَي نَ ا ،فَلَ َّم ا رجعنَ ا ِم ن ِع ْن ِد النَّ ِ
ص لَّى َّ
اش ييِ،
ابُ َعلَْي ِه َو َس لَّ َمِ -يف َّ
َُ ْ
النَِّ ِي َ -
َ
ََْ ْ
ول َِّ
ك ِيف َّ ِ
رت َد
َس لَّ ْمنَا َعلَْي ِه فَلَ ْم يَ ُر َّد َعلَْي نَ ا ،قُلْنَ اَ َ :ر ُس َ
س لِي ُم َعلَْي َ
الص الة  ،فَ َُ
اب ُ ،كنَّ ا نُ َ
()1
الصالةِ ُشغْال.
َعلَْي نَا  ،فَ َق َ
ال  :إِ َّن ِيف َّ
واتة (:جاران كة سةالممان دةكرد لة ثيَغةمبةر ،كاتيَك لكة نكاو نويَكذدا
بوايككة ،بككة دةم وةآلمككي سككةالمةكةي دةداينككةوة ،ثاشككان كككة لة(حةبةشككة) الي
ي ككرد كةضكي وةآلمكي نةداينكةوة ،ئيَمكة
(نةجاشي) طةرِاينكةوة ،سكةالممان لك َ
طومتان ئةي ثيَغةمبةري خوا ،جاران سةالممان ليَ دةكرديت كة لة ناو نويَكذدا
بويت وةآلمت دةداينةوة! ( كةضي ئيَستا وةآلممان نادةيتةوة) ئةويش فةرمووي:
( بة رِاسيت لة نويَذدا سةرقالَي هةية).
ئيمامي شكةوكاني(كؤضكردوي سالَي  1250كاا)  -رِةمحكةتي خكواي لكيَ بيَكت -
فةرمويةتي :ينبغي أن مل الرد املنفي ههنا – يع ْ يف ح ديث اب ن مس عود (فَلَ ْم يَ ُر َّد
َعلَْي نَ ا) – عل ى ال رد ابلك الم ال ال رد ابْلش ارة  ،ألن اب ن مس عود نفس ه ق د رو ع ن

1
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رس ول هللا  -ص لى هللا علي ه و س لم – أن ه رد علي ه ابْلش ارة  ،ول و َل ت رد عن ه ه ه
الرواية لكان الواجب هو ذلك  ،مجعا بني األحاديث .أه

()1

واتة :لةوانةيكة ئيبنكو مةسكعود ككة دةفكةرمويَت( :فَلَ ْم يَ ُر َّد َعلَْي نَ ا) واتكة:

وةآلمي نةداينةوة ،مةبةسكيت وةآلم نةدانكةوة بيَكت بكة دةم نكةك بكة ئياكارة ،
ضونتة هةر ئيبنومةسعود خؤي فةرمودةي تري بؤ طيَرِاوينةتكةوة ككة ثيَغةمبكةر
 ،بة ئياارة لة ناو نويَذدا وةآلمي سةالمةكةي داوةتةوة .تةواو.
الصالَةِ
سلِي ُم ِِف َّ
لة ئيبنو مةسعودةوة  -خوا ليَي رِازي بيَت – دةفةرمويَتُ :كنَّا نُ َ
ول َِّ
اب -ص لى هللا علي ه وس لم -وه و ي ِ
ِ
ت َعلَ ى ر ُس ِ
ت
س لَّ ْم ُ
اجتِنَا ،فَ َق ِد ْم ُ
ََُ ُ َ
َو ََن ُْم ُر ِبَ َ
َ
ص ليى فَ َ
ول َِّ
اب -ص لى
ضى َر ُس ُ
َعلَْي ِه ،فَلَ ْم يَ ُر َّد َعلَ َّى َّ
َخ َ ِِن َما قَ ُد َم َوَما َح ُد َ
ث ،فَلَ َّما قَ َ
السالَ َم ،فَأ َ
ش ا ُ َ ،وإِ َّن َّ
ال ( :إِ َّن َّ
ث
الصالَ َة قَ َ
هللا عليه وسلمَّ -
َح َد َ
ابَ ُْ ِد ُ
ث ِم ْن أ َْم ِرهِ َم ا يَ َ
ابَ قَ ْد أ ْ
()2
السالَ َم.
أَ ْن الَ تَ َكلَّ ُموا ِِف َّ
الصالَةِ ) .فَ َر َّد َعلَ َّى َّ
واتة :جاران لة ناونويَذدا سةالممان ليَ دةكرا ،وة ئةطكةر ثيَويسكتيةكيش
هةبواية لة ناو نويَذةكةدا ثيَمان دةطوت را ،كة طةرِامةوة بؤ الي ثيَغةمبةر ،ئكةو
لةناو نويَذدا بوو ،منيش سةالم ليَ كرد ،كةضي وةآلمي نةدامكةوة ،منكيش طكو
ئةبيَ ضي هاتبيَت و ضي رِوي دابيَت!
1

انظر نيل األوط ر شرح م ت ى األخب ر 377/2
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ثاشان كة ثيَغةمبكةر لكة نويَذةككةي بكؤوة فكةرموي ( :خكواي طكةورة
هةرضي بويَت لة دينةكةيدا دايدةهيَنيَت ،بؤية خواي طةورة ئةوةي داهيَنكاوة لكة
دينةكةيدا كة كاتيَك لة ناو نويَذدا بوون هكي قسكةيةك نةككةن ).ثاشكان وةآلمكي
سةالمةكةي دامةوة.
موبارةكفوري (أبو احلس ن)(كؤضكردوي سالَي  1414كا) -

رِةمحةتي خواي لكيَ

بيَت – دةفةرمويَت :يف احلديث دليل على أنه ال ُيو ملن س لم علي ه يف الص الة أن ي رد
الس الم فيه ا نطق ا و ق وال .و عل ى أن ه يس تحب ل ه أن ي رد ابللف ظ بع د الف را م ن
الص الة .و ال دلي ل في ه عل ى من ع ال رد يف الص الة ابْلش ارة ،ب ل مرس ل اب ن س ريين عن د
ابن أيب شيبة يدل صر ا على أنه صلى هللا عليه و سلم رد السالم عل ى اب ن مس عود يف
ه ه القصة ابْلشارة .أه

()1

واتة :لةم فةرمودةيةدا بةلَطةي ئةوة هةية كة هةركةسيَك لكة نكاو نويَكذدا
سةالمي ليَ كرا ،ئةوا نابيَت بة دةم وةآلم بداتةوة ،وة بةلَطةي ئةوةشي تيَداية كة
( موستةحةب)كة دواي تةواو كردنكي نويَذةككةي بكة دةمكيش وةآلمكي سكةالمةكة
بداتككةوة .وة ئككةم فةرمودةيككة نابيَتككة بةلَطككة ب ك ؤ وةآلم نةدانككةوةي سككةالم بككة
ئياارةتيش ،بةلَتو فةرمودةيةكي ( مورسةلي ئينب وسريي )كمان هةية كة (ئيبنو
ئةبي شةيبة"كؤضكردوي سالَي  235كا" ) طيَراويَتيةوة ،بة رِوني بةلَطةية لكة سكةر
1

انظر مرع ة املف تي 359/3

17

ba8.org
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ئةوةي ككة لكةم رِوداوةدا ثيَغةمبكةر ،بكة ئياكارة وةآلمكي ئيبنكو مةسكعودي
داوةتةوة .تةواو .واتة تةنها بة طوتة وةآلمي نةداوةتةوة.
وة ( ئةبو هورةيرة )لة ثيَغةمبةرةوة طيَرِاويَتيةوة كة فةرمويةتي(:
ِ
صالَةٍ َوالَ تَ ْسلِ ٍيم ) ( .)1واتة  (:كةموكوورِي لة نويَذو لةسةالمدا نية ).
الَ غ َر َار ِِف َ
ئيمامي (ئةمحةد)كي كورِي(حةنبةل) (كؤضكردوي سالَي  241كا)
ِ
اد أَ ْن الَ
يما أ َُر أَنَّهُ أ ََر َ
خواي ليَ بيَت_ دةربارةي شةرحي ئةم فةرمودةية فةرمويةتي :ف َ
تُ ِ
الرج ِل بِ ِِ
سلَّ َم َو ُه َو فِ َيها َشاك.
سلَّ َم َعلَْي َ
كَ ،وتَغْ ِر ُير َّ ُ َ
صالَته أَ ْن يُ َ
سلي َم َويُ َ
َ
_رِةمحةتي

 واي دةبين  -واتة نةسةالم لةكةس دةكريَت لةناو نويَذدا وة نةوةآلميسةالم دةدريَتةوة ،وة نةنويَذ بة كةموكورتي دةكريَت بةشيَوةيةك كاتيَ كة تةواو
بوو طوماني لة نويَذةكةي هةبيَت..
الغ رار  :النَقص ان ِ .
ِ
وغ َرار
ئيبنو ئةثري – رِةمحةتي خواي ليَ بيَكت  -فةرمويةتيُ َ :
الص الة نُ ْقص ا َن هي هت ا وأر ِ
كاا ا  .وغ َر ُار التَّس ليم  :أن يق ول
النَّ وم  :قِلَّتُ ه  .ويُري د ِبغ َرار َّ
َْ
ِ
َ يف الص الة
وعلَْيك وال يقول َّ :
يب َ :
املُ ُ
السالم  .وقيل  :أراد ابلغرار الن َّْوم  :أي ل ْي َ
َّص ب واْلِ ير فَ َم ْن َج َّره ك ان معطُوف ا عل ى الص الة كم ا تق دم
ن وم [.والتس ليم يُ ْرَو ابلن ْ
1
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ِ
ليم يف ص الة ألن
ومن نص ب ك ان معطوف ا عل ى الغ َرار ويك ون املع ِن  :ال نَ ْق َ
ص وال تَ ْس َ
الكالم يف الصالة بَغْري كالمها ال ُيو أ ه

()1

واتةِ ( :
الغ َر ُار) كةموكوورِيية ( ِغ َرار ) لة نوستندا واتة كةم خةوي ،وة ( ِغ َرار)
لة نويَذدا واتة كةموكوورِي لة هةيئة و ئةركانةكانيدا .وة( ِغ َرار) ككةموكورِي لكة
ك)
سككةالمدا واتككة :كككاتيَ كككة وةآلمككي سككةالم بدريَتككةوة تككةنها بطوتريَككتَ (:و َعلَي َ
السالم ) .وة طوتراوياة ( ِغ َرار) بة واتاي نوسنت هاتووة واتة
نةطوتريَتَ ( :و َعلَي ُك َم َّ
لةناو نويَذدا نوسنت نيية.
وة لةو فةرمودةيةدا وشةي ( التسليم ) بة دوو جكؤر دةخويَنريَتكةوة ،بكة
(نةصب) واتة(فةحتة دار ) وة بة(جةر) واتة( كةسرة دار) كةواتة ئةطةر مكةجرور
بيَت ئةوا دةدريَتة ثالَ ( الصالةِ ) وةك لة ثيَاةوة باسترا.
وة ئةطةر بة (مةنصوب) ي خبويَنريَتةوة ئةوا دةدريَتةثالَ (الغ ر َار ) ئكةوا

ماناكةي بةم شيَوةيةي ليَ ديَت ( :لة ناونويَذدا نة كةموكوورِي هةية وة نةسةالم
كردن هةية) ضونتة هكي قسكةيةك لكة ناونويَكذدا دروسكت نييكة جطكة لكة زيتكرة
تايبةتيةكاني خؤي.

1
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ئيمامي شكةوكاني (كؤضكردوي سالَي  1250كا) – رِةمحكةتي خكواي لكيَ بيَكت -
فةرمويةتي :إنه ال يدل على املطلوب من عدم جوا رد السالم ابْلش ارة  ،ألن ه ظ اهر
يف التسليم عل ى املص لي ال يف ال رد من ه .ول و س لم إلول ه لكش ارة لك ان غايت ه املن ع م ن
التس ليم عل ى املص لي ابللف ظ واْلش ارة ،ول يَ في ه تع رو لل رد ،ول و س لم إلول ه لل رد
لكان الواجب محل ذلك على الرد ابللفظ مجعا بني األحاديث.

()1

واتة :ئةم فةرمودةية ناكريَت بة بةلَطة لةسةر ئةوةي كة دروست نةبيَت
وةآلمي سةالم بدريَتةوة بة ئياارة لة ناو نويَذدا ،ضكونتة ديكارة باسكي سكةالم
كردن دةككا لكة نويَكذخو َي  .جكا ئةطكةر واتةككةي سكةالم ككردن بكة ئياكارة
بطريَتةوة ئةوا ئةوة دةطةيةنيَت كة سةالمتردن لة نو يَكذخويَ رِيَ ثيَكدراوني يكة,
نةبةدةم وة نةبةئياارة  ،بةآلم ئةطةر مةبةسيت لة نةبوني وةآلمدانةوةي سةالم
بيَت ئةوا تةنها وةآلم دانةوةي سكةالم لكة نكاو نويَكذدا بكة دةم قةدةغكة دةككا ،
ئةمة

كؤكردنةوةي واتةي سةرجةم ئةو فةرمودانةية كة لةم بارةيةوة هاتون.
وة ئيمامي ئكةلباني(كؤضكردوي سالَي  1420كا)  -رِةمحكةتي خكواي لكيَ بيَكت -

فةرمويةتي :ومن الواضح أن تفسري اْلمام أمحد املتقدم ،إم ا ه و عل ى رواي ة النص ب،
ِ
َّس لِ ِيم) ِبي ث يش مل تس ليم غ ري
ف إذا ص حت ه ه الرواي ة ف ال ينبغ ي تفس ري (غ َر َار الت ْ
املص لي عل ى املص لي كم ا ه و ظ اهر ك الم اْلم ام أمح د ،وإمن ا يقتص ر في ه عل ى تس ليم
1
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املصلي على من سلم عليه  ،فإام قد ك انوا يف أول األم ر ي ردون الس الم يف الص الة ُث
ااهم رسول هللا – صلى هللا عليه وس لم – وعلي ه يك ون ه ا احل ديث م ن األدل ة عل ى
ذل ك  .وأم ا محل ه عل ى تس ليم غ ري املص لي عل ى املص لي فل يَ بص واب  ،لثب وت
تسليم الصحابة على الن – ص لى هللا علي ه وس لم – يف غ ري م ا ح ديث واح د  ،دون
إنكار منه عليهم  ،بل أيدهم على ذلك ْ ،ن رد السالم عليهم ابْلشارة .
ُث ذك ر ح ديث اب ن عم ر – رض ي هللا عنهم ا – يف رد الن – ص لى هللا علي ه
وسلم – إشارة يف الصالة ُث قال وقد احتج به اْلمام أمحد نفسه ،وذهب إى العم ل ب ه
 ،فقال إسحاق ابن منصور املرو ي يف املس ا ل

 22قل ت تس لم عل ى الق وم وه م يف

الصالة ؟ قال نعم ف كر قصة بالل حني سأله ابن عمر كيف كان يرد ؟ ق ال ك ان يش ري
قال املرو ي قال إسحاق كما قال .أه

()1

واتة :ئةوة رِونة دةربارةي ليَتدانةوةكةي ثيَاةوةي ئيمامي ئةمحةد،
يككان دةب كيَ ( التس ليم ) بككة( مةنصككوب ) ي خبويَنريَتككةوة ،كةواتككة ئةطككةر ئككةم
ِ
َّس لِ ِيم ) ليَتبدريَتكةوة ،ضكونتة مانكاي
طيَرِانةوةية صةحيح بيَت نابيَت بكة (غ َر َار الت ْ
ئةوة دةطةيةنيَت كة نابيَت كةسيَك كة لةناو نويَذدا نية ,سةالم بتا لةوكةسكةي
كة لةناو نويَذداية ،وةكو لة قسةكةي ئيمامي ئةمحكةد وا دةردةككةويَت ،دةبيَكت
واليَك بدريَتةوة كة نابيَت لة ناو نويَذدا وةآلمي سةالم بدريَتةوة بةدةم ،ضونتة لة
1
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سةرةتاي ئيسك مدا وةآلمكي سكةالميان بكةدةم دةدايكةوة لكة نكاو نويَكذدا ئةطكةر
سةالميان ليَ بتراية ،ثاشان ثيَغةمبةر ليَكي قةدةغكة ككردن وةآلم بدةنكةوة،
كةواتككة ئككةم فةرمودةيككة

دةبيَتككة بةلَطككة لةسككةر ئككةوةي نابيَككت بككةدةم وةآلم

بدريَتةوة.
بةآلم ئةطةر وا ليَك بدريَتةوة كة نابيَت سةالم لة نويَذ خويَ بتريَت لة ناو
نويَذدا ،ئةوة رِاست نيكة  .ضكونتة لكة ثيَغةمبكةرةوة بؤمكان طيَرِدراوةتكةوة بكة
صةحيحي لة ضةندي فةرمودةدا ،كاتيَك صةحابةكان سةالميان ليَ كردووة لة ناو
نويَذدا ،ئةويش ئينتاري ليَ نةكردون بةلَتو ثاتطريياي لكيَ ككردون لكةوكارةدا،
بةوةي كة بةئياارة وةآلمي داونةتةوة.
دواتر باسي ئةوفةرمودةية دةكا كة ئيبنو عومةر  -خكوا ليَيكان رِازي بيَكت –
طيَرِاويةتةوة ،كة ثيَغةمبةر ،وةآلمي سةالمي داوةتةوة لةناو نويَذدا بةئياارة ،
ثاشان ( ئيمامي ئةلباني ) فةرمويةتي :ئيمامي ئةمحةد خوَشي ئةم فةرمودةيةي
كردووة بةبةلَطة ،وة بؤضونياي وا بووة كةكاري ثيَ دةكريَت.
ضونت ة ( ئيسحاقي كورِي مةنصوري مةروةزي ) لة كتيَكبكي (مةسائيل)دا
الثةرِةي  22دةفةرمويَت لة ئيمكامي ( ئةمحكةد )م ثرسكي ,ئايكا دةبيَكت سكةالم
بتريَت لة خةلَك كة لة ناو نويَذداب !
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ئةويش فةرمويكةتي :بكةلَيَ دةبيَكت ،ثاشكان بةسكةرهاتةكةي ( بي ل)ككي
باسترد كة ئيبنوعومةر ليَي ثرسي ثيَغةمبةر ضؤن وةآلمي سةالمي دةدايةوة لة
ناو نويَذدا!
( بي ل )يش فةرمويةتي بة ئياارة  ،مةروةزي فةرمويةتي ئيسكحاقيش
هةمان شيت فةرمووة.
ئاطاداريةك
الص َال َة)
الص َالةِ إ َش َارة تُ ْف َه ُم .أ َْو تُ ْف َقهُ ،فَ َق ْد قَطَ َع َّ
(م ْن أَ َش َار ِيف َّ
فةرمودةي َ

()1

واتة ( هةركةس لة ناو نويَذدا ئياكارةتيَك بتكا بكؤ تيَطةيانكدن و حكالَي
كردني بةرامبةرةكةي ،ئةوا نويَذةكةي بةتالَة) فةرمودةيةكي الوازة (ضعيف)كة.
ئيمامي شةوكاني(كؤضكردوي سالَي  1250كا) – رِةمحةتي خواي ليَ بيَت – فةرمويةتي:
وعل ى ف رو ص حته ينبغ ي أن م ل اْلش ارة امل كورة يف احل ديث عل ى اْلش ارة لغ ري رد
السالم  ،واحلاجة  ،مجعا بني األدلة .أ ه

1

هه

()2

ق احل هه ق أمحد ال يثبت .انظر ال رايو  183/1و ق ابن القيم

يث ابطل .انظر زا املعه  267/1و قه الص نعاين

ه يث ابطههل .انظهر سهبل السههالم  274/1و هعف املب اركفوري يف ُتفه األ ه

 364/2و املب اركفوري يف مرعه ة املفه تي

36/3
2

انظر نيل األوط ر شرح م ت ى األخب ر 378/2
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واتة :طرميان ئةم فةرمودةية (صةحيح)يش بيَت ،مةبةست لةو ئياارةتة،
وةآلمدانةوةي سةالم و حالَةتي ثيَويسيت ناطريَتةوة ،بكةم شكيَوةية

بةلَطكةكان

كؤدةكريَنةوةو ليَتدةدريَنةوة.
لة كؤتايدا سوثاس بؤ خواي طكةورةو درودو سك و لةسكةر ثيَغةمبكةرمان
موحةممةد.
ئةم نوسراوة

ِ
الم ) ( أبو حممد إَاعي ل
(ال َك ُ
صلي َّ
الس ُ
َّمام يف رد املُ َ
مال والت ُ

بن مرشود بن إب راهيم ال رميح ) نوسيويَيت ،خواي طةورة لة خؤي و دايكك و بكاوك و
هةركةس مايف وا بةسةريةوةو لة موسولَماني ثياوو ذن خؤ بيَت ،وة درودو س و
لة سةر موحةممةدو كةسوكاري تا رِؤذي دوايي.
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