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َ درومشَيمكردنَسةال َ َ َ َ..................................................................................َكيَونبووََ

 ٱ     ٻ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالال  للالا الرلالاأل ا مالني ا يمالا عمالد وللالا  لال  
 وصح   وللم.. وبعد.

سةالم كردن لةيةكرتي درومشيَكة لةدرومشةةكني  وممةةة   ويمة مة لةةو     
َََساللْمْم َللالا ...   ي وةمم:  ( د كن ةوةي كةة وةمم ي وةةورة بةة بنوك)ةنن         ْْ اْذَهال

الالالَا  َُ ُذرمْ َر اَلالالا ََّْيالرَالالالَا َوََّْيرالالال ُر لالالالاَم ََاْلالالالََْمْف َمالالالا ُحَيَّاااَلالالَا ََّ ُْ  َْ َْ اْلَمالَْلَوالالال الالالْر ْمالالال َِ  :َالَقالالالاألَ أُولَئالالالَا المالر
َُ اّللرْ  :السراَلُ  َلَلْيُوْم َالَقاُلاا  (1 ....(السراَلُ  َلَلْيَا َوَرْْحَ

بةةر س سةةةالم بكةةة لةةةو اةالويكة نيةةةت كةةة د ييضةة ممنة ب  يةةة  ةة ن    و  ةةة 
وةآلات دةدةيةوةو ر يَ : ل َ دةييَن؟  مميكة وةو وةآلم د يةوةيةةي وةةو ن دةبيَةت    

السرالالُ  بة سةالم و ر يَ ليَننن ب و : و ب  يةوةكة:ة وةةوي   ةمم ب اليةنن وةمم          
َُ هللْا السرالُ  َللَ ( لة وةآلاد  ومم ينن  َلَلْيُومْ   .(ْيَا َوَرْْحَ

وة وةو درومشة بةردةو اي  دةبيَت هة نكمم وةمم ي وةةورة وة ي ك  ةني      
بة ذينن دةهيَنيَت و زةوي دةثيَضيَ ةوةة  ةينية: سةةالم كةردنة  ة ي  و بنوة  و     

ة بةة بةلطةةةي   د اةرحةبنكردن و ر يَ ليَنني  د ييض مم ي  بةهةو ي  دةبيَةت لةةوديين  

                                                           
 .[ال خاري]  1
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َ درومشَيمكردنَسةال َ َ َ َ..................................................................................َكيَونبووََ

 (1 [چ ڇ ڇڈ]ةورة كةدةفةرامميَت  وةو فةرانيض ةي ومم ي و

 ة.ة( َسالمو  ة   وةلطك  لة ينو بةهةو د  سآلو لةيةك كرديينن ومم ين  

بةآلم لةم ر سذونرةانيد  وممةة ةكةةانن وةريكةة وةةو درومشةة ون بكةن: و      
ثض ةمميَ  خبةن:ة ب يةة دةبينيةت  ةينيةة: وةلطكةة بنوةةكنيي  سةةالم لةة كةة           

نن يةبيَتة وة بة ويَممةيةك  ليَهن مموة وةوةر يةةكيَ   ينكةن  ةيهن ينسر وةكني  و ي
سةالات ليَبكن: و   ش ب  منممية لةة سةةينرةيةكد بيتة يةكمةةر هنور يَكةة: ليَةت      

 دةثرسيَتة وةوة وةو بر دةرة دةينسيت و  سةالات ليَدةكن:؟!

وةاة يةوبة يةكة بةسةرانيد  هن مموة وةوي  بة ب يةةي دوركةو نةوةانيةة   
وة دةر ةةةممية لةةةةو فةرانينيةةةةي   يَةةةر ةوي ثيَبةابةرةكةةةةاننلةةةة سةةةممينة: و ر 

كةةة دةربةةنرةي بةةآلو كرديةةةوةي سةةةالم ثيَ)ةةنن وةوةة ممنة كةةة       ثيَبةابةةةرانن
لةةم سةةردةاةانيد !    بةممو كردن بمموة بة درومشيَكة  ثممكةنوة و وي  د وةوة سةالابة

انن  ةن  د و كنرم وةم  ةيد ديَر ة ببيَ ة انيةي ينراة   و بريوةرةوة ب  وممةة ةكةة 
 بةه يةوة بةةر يَنةوة ب  بةرثنكردي  وةو درومشة فةر ا وكر وة.    

 

 

                                                           
 .[10] ااس:  1
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َ درومشَيمكردنَسةال َ َ َ َ..................................................................................َكيَونبووََ

َيَسةالمَ:اوات

َُ ا ثري"  ( د  دةربنرةي انيني المها الَ   رر الْ احلالد  لة ك يَيب   هال"(606ْإْب
َ   ُ َساللْممُ  َلاللرمَ  ُقالاأل: ( والسمالُ    ا صْل السرالَمَُ سةالم دةلطيَت    قيالل ، وممال  َوَلالاَلم ا َلالاَلَم

َْ اآلَاتْ ) [چ ڇ  ]للجمرَ   .( ُا داُر السرالمَْ ْم

و  ةةة    سةةةالم لةةة بنةر ة ةةد  لةةة سةةةالاة يةوة هةةن مموة( هةةةر ب يةةة بةةة      
 ةمميكة بةهةوةت ونيةةي سةةالاة يية لةة       [ونيةي ونويت]بةهةو ي  ومم ر وة 

 هةاممو دةرد و بةآليةك (.

( ينويَكةة لةة يةنوة    السرالال  وة سةالم  ةيدين و  ةي  ريضة  هةيةةة لةو يةة    
ر يَ ليَنةنن ديَةتة وة بةة و  ةةي      ( و  ةة الَحيالَجمم يةكني  ومم ي وةورةة وة بةانيني  

سةةةةالاة   و دوري لةةةة  ةةةةيو و كةةةةاممكممر ية وة بةةةةانيني ونوةةةيت و  ةةةمملط  و  
 ر يَككةو ني  ديَت.

ي دةكةةةنة بةةةانيني رتبةةةآلم و  ةةةي وةةةو سةةةالاةي كةةة وي)نيةةد ر ن لةيةةةك   
ْظ ْ ا َ مَ َا لْ يْ لَ لَ اةبةست ثيَ  وةوةية كة بلطيَت   ة (ديَتانا م  ِْ  .( َُ هللْا وْح

 .لةسةربيَت نوديَري و ثنر س ين ومم :  و  ة
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َ درومشَيمكردنَسةال َ َ َ َ..................................................................................َكيَونبووََ

َفةرمانكردنَبةَبآلوكردنةوةيَسةالم:
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ]:وةةةةةمم ي وةةةةةةورة دةفةةةةةةرامميَت  

  (1)[ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئمئ

جةةة لةة انلطةةكني  و  ةننة     وةي بر و د ر نة ية نة هيض انلطيَكةوة  ] و  ة 
 .[انلطةكة دةكةن لة ونوةن مهة نوةكمم ينراة    مميةذورةوة وةريةورنة وة سةال

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  : هةروةهن دةفةرامميَت

  (2)ې ې ىۇئ

و  ةةة  ]  ةةممية هةرانلطيَكةةةوةة سةةةالم لةةة و  ةةنن بكةةةنة وةةةو سةةةالاة      
  .ممبنرةك  ب  نن[دةبيَ ة انيةي ثنكذي و ا ور يَ ليَننييَك  ومم يية 

  (3) [ىت خبی جئ حئ       مئ ىئ يئ جب حب:وة دةفةرامميَت

و  ة  ] وةوةر كةسيَ  سةالا  ليَكردنة وةو  ويمَمة وةكةمم وة ي يةنن لةةو      
 .جمم يرتي  وةآلا  بدةيةوة[

و  وة وةةمم ي وةةةورة بنسةة  ر ود وي ويةةَ هيب ثيَبةابةةةرانن ب دةكةةن: 
                                                           

 .[27 ]المار: 1
 [.61]المار:  2
 [.86]المساء:  3
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َ درومشَيمكردنَسةال َ َ َ َ..................................................................................َكيَونبووََ

  ېۅ ۅ ۉ ۉ ې ۋۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ  دةفةةةةةرامميَت 

ى ى ائ ې ې
(1)  

وةيضةة مموة؟  يةةة بةةةر يَ ةكني  ويَ هي)ةةت ثةة َ     ونيةةن ر ود وي ايمم  :و  ةةة
( وةةةةةوي  "َللالالالالْيُومْ " السَّالالالالالمُ   وةو يةةةةةي كةةةةة  ةةةةممية ذورةوة بةةةة الي وةومم يةةةةنن  

 .([السَّالمُ " َلَلْيُومُ "  فةراممي

 

َكردنيَكردووةَبةَمايفَموسولَمانَبةسةرَبراكةيةوة:ئيسالمَسةالم

ويَر در وة ةةوة كةة    ( ةوةة(ة العالا  ي كةممر ي َلْمالُرو  ي كةممر ي َلْ الُد هللالة   
ثرس   كنم ويم اة ية بنوةرتين ويمة اة ية؟    دةلطيَت  كنبر يةك لة ثيَبةابةري

َْ َلَْ تالْعْرفْ فةراممي    ثيَبةابةري  َْ َلَرََْت َوَم   (2 .(ُتْطْعُم الطرَعاَ  َوتالْقرَأُ السراَلَ  َلَلا َم

كة  ومم ردن ببةوضيت و سةالم بكةيت  ن ويم اة   وةوةيةو  ة  بنورتي 
 .لةوةي دةيننسيت و لةوةش كة ينيننسيت(

ِْب ي كممر ي بالالرَاء، أَبُاُلَمارَةَ وة لة  ويَر در وة ةوة كة  ( ةوةة(أَْاَصالارْي ي َلالا
ِْ ا أََمَرََن َرُلاأُل اّللرْ دةلطيَت    ِْْس َوْإبالالرَاْر ْبَسْ ٍف : بْْعَياَدْة اْلَمرْ ْض َواتمْ الا الْميْت اْلَعالا ْْ َِْة َوَت ْْلَمالا

                                                           
 [.25، 24لذارايت: ]ا 1
 .]مَِق للي [ 2
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َ درومشَيمكردنَسةال َ َ َ َ..................................................................................َكيَونبووََ

اْلا  َْ الدر اَب َْ  .(1)(َوِإْفَشاِءُالسَّاَلمُِاْلَقَسْم أَْو اْلُمْقْسْم َوَاْصْر اْلَمْظُلاْ  َوْإ

 فةراني  ثيَكردوين بة حةو: وت  و  ة    ثيَبةابةري ومم 

( بةة  َا هللاُ  اَلْرَْحالالدو ةةني   -3كةو ين جةةةينزة. وةةمميَن -2سةةةرد ي  يةةةو ش. -1
هةولطد ن ب  سةمميَند يةومة ين كةسةيَ      -4(. احلَْمالُدْ هللكةسيَ  كة ثذا  و ومم     
 ةةممن بةةةدةم  -6ليَكر و. كةة ك  كةةردن لةةة سةة ةاد  -5.كةةة سةةمميَندي ومم ردبيَةةت

 (. بآلو كرديةوةي سةالم -7دة ممة ةوة.

ة ةوةة دةلطيَةت  ويَر در و ( ةوةة(َلالال ْ  ي كممر يأَبا  ُاُلال،، َلْ الُد هللا وة لة 
ِْْعُمالاا الطرَعالالاَ  دةيفةةرامم     ( وةمميَب لةةة ثيَبةابةةر بةةممو   ُْالاا السرالاَلَ  َوَأ َْ اَي أَ الََّهالالا المرالاُم َأ

ََ ْبَساَل ٍ    (2 .(َوْصُلاا اَ ْرَحاَ  َوَصلَّاا َوالمراُم اَْياَ  َتْدُخُلاا اْْلَمر

وة دن ببةوضةنة ة وة وةمم ر بكةةن  رتي  وةي وةلطكينةة سةالم لةيةةك  و  ة 
و  بةةة   وةةةوةوةةةر وةانيةةة نن كةةرد سةةيلةي ر ةحةةب بةةةج َ بيَةةننة وة وةةةويمميَذ بكةةةن    

 .سةالاة   دة نة بةهةو ةوة(

فةةراممي    ويَر در وة ةوة كة دةلطيَت  ثيَبةابةر ( ةوةة(أَبا ُهر رةوة لة 
 : َر اَي َرُلالالاأَل  َحالالقَّ اْلُمْسالالْلْم َللالالا اْلُمْسالالْلْم ْلالالت  َََسالاللْمْم َلَلْيالالْ  َوْإَذا  ؟اّللرْ ْقيالالَل َمالالا ُهالال قالالاأَل ْإَذا َلْقيَالالُ  

َُْ  َوْإَذا َمالالالْرَ  َالعالالالْدُ   الالالمْم َْ ََ  َ َََحْمالالالَد اّللر ِْ لالالالُ  َوْإَذا َلطالالَس  ْ الالالُ  َوْإَذا اْلَالْمَصالالالَحَا ََاْاَصالالال ْْ َدَلالالاَ  َََج
                                                           

 .]مَِق للي [  1
َُ إ صحيِ   ا ل اين وصحح . ]روا  الرتمذي وقاأل: حسَ صحيِ 2  [.1097 ماْ  ب
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  (1 (َوْإَذا َماَت ََاترْ ْع ُ 

وةوةنة ومم يةنن وةةو وةوةة     و  ة    انيف اممسمملط)نن بةسةر اممسمملط)نيةوة 
 ؟ فةراممي  ني وةي ثيَبةابةري ومم 

وةوةر دة ممة   كرد دةبيَت -2.كن:بوةوةر ثيَ  وةيضت سةالا  ليَ -1 
وةوةةةةر د و ي ونا ذوةةةنري ليَكةةةرد دةبيَةةةت  -3 بضةةةيَت بةةةةدةم د و كنيةكةيةةةةوة.

 .د  ةوةبر ثذا  وةآلا  دو ني ثذاينةكةي وةوة -4.ونا ذونري بكن: 

وةوةةةر اةةرد وةةمميَن جةينزةكةةةي   -6 .كةةن:بةو وةةكةو: سةةةرد ي  وةوةةةر ي-5
 (. كةويَتب

( ويَر  ويَ يةةوة دةلطيَةت    أبالا هر الرةهةروةهن لةو فةراممدةيةد  هن مموة كة  
َمُومْ فةراممي    ثيَبةابةر ُْاا السراَلَ  باَليالْ َْ   (2).(َأ

 ن(.و  ة   سةالم بآلوبكةيةوة لة ييمَم ي  و  نيد  و سةالم لة يةكرتي بكة

 ب انن ويَر در وة ةوةة كة دةلطيَت  ثيَبةابةر ةوةة(ابا هر الرةوة هةر لة 
الالَداَر، أَْو فةةةراممي    ْْ الالَجرََة، أَْو  َِ مالُهَمالالا  ْإَذا َلْقالالَ  َأَحالالدُُ ْم أَخالالاُ  َالْلُيَسالاللْمْم َلَلْيالالْ ، َالالَّْن َحالالالْت باَليالْ

  (3 (َحَجَر، ُُثر َلْقَيُ ، َالْلُيَسلْمْم َلَلْي ْ 

                                                           
 ]ال خاري و مسلم[. 1
 .[مسلم] 2

 .[789:  رقم اْلامف حد   صحيِ  (  صحيِ: )  ا ل اين الْيخ قاأل و أَبُا داود بسمد صحيِروا  ] 3
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 بةن سةةالا  ليَبكةن:ة   ركة  لة ويمَمة بر يةك  ونيين وة ي بةيين   هة و  ة   
د ريَ  ينن ديمم ريَ  ينن بةرديَ  كةو ةة ييمَم ييةننة بةن دوبةنرة سةةالا       وةوةر ثنونن 

 .ليَبكن ةوة(

( دة ةةمم بةة  بةةنز ر ة  ةةةيهن بةة        –ُلَمالالْر  ي كةةممر ي َلْ الالُد هللا وة جةةنر ن   
ْيالل  ةالم كردية لة وةةلط ة لةة    ة كة سبةجيَهيَنني  وةو سممينة ةي ثيَبةابةر ي َُِِ

 ي كةممر ي َلْ الُد هللا ويَر در وة ةوة كة دةهةن: بة الي     ةةوة(َ ْعالْ  كممر يُأََب  كممر ي 
ي َلْ الُد هللا ( لةوةلطيد  دة ممو بة  بةنز ر ة جةن دةلطيَةت كةة دة ةممين بة  بةنز ر           ُلَمالرْ 
ْيالل  ( دةيد  بةالي هةةر كةسةيَكد  سةةالا  ليَةدةكردة    ُلَمالرْ  كممر ي َُِِ   دةلطيَةت )

( سةةير دةكةةم لةة ثةيَ  انةةوة      ُلَمالْر  ي كةممر ي َلْ الُد هللا ر سذيَكينن  ممم ب  الي  
 مموة ب  بنز ر ة انةي  ثةيَب وةممو:  بنوةة  ة   ةيت د وة لةة هةن ن بة  بةنز ر ؟ كةة            
يةو يَ  دةكر يَت وة يةو يَ  دةفرسويت؟ وة لةةينو كة ر و ك اةلطةةكني  بنز ر يضةد      

 ي كةممر ي َلْ الُد هللا دةي د ييضة ليَرةد  بن دةاة ةةي َ بكةةينة دةلطيَةت       د ينييضيت؟
ْيالل(ثيَ  وةمم:  وةةي ورز ز ة   ةمميكة    ُلَمالْر  َُِِ     ة وروة    زيَة  وةةورة بةممو)

 ةيهن ب  سةالم كردن ديَبة ب  وةوة ديَني  ن هةر كةسيَك)نن بيين سةالا  ليَبكةةين  
).(1)  

 

                                                           
ج   مالا روا ] 1  [.صحيِ إبلماد: 14/69 داود أَب لمَ خمَصر للا حاِيَ    القيم ابَ قاأل ،2/961 املِا
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َةمةَلةَني وانيَخؤياندا:سةالمَرِي زلي نانيَنةوةيَئاد

َلمرالا ...فةرامميةة       ويَر د وة ةوة كة ثيَبةابةةر  ةوةة(أبالا هر الرةلة   
لالالالالاَم  -  أي  د َ  –  ُ َقالالالاللَ خَ  ُْ  َْ َْ اْلَمالَْلَوالالالال الالالالْر ْمالالالال َِ َََسالالالاللْمْم َللالالالالا أُولَئالالالالَا المالر  ْْ قالالالالاأل: اْذَهالالالال

اَلالالا ََّْيالرَالالَا َوََّْيرالال ُر الالالَا َالَقالالاأَل السرالالاَلُ  َللالالالْيُوْم َالَقالالاُلاا السرالالاَلُ  َلَلْيالالالَا ََاْلالالََْمْف َمالالا ُحَيَّاااَلالَا ََّ َُ ُذرمْ َر
َُ اّللرْ   (1 .(َوَرْْحَ

بةةر س سةةةالم بكةةة لةةةو اةالويكة نيةةةت كةةة د ييضةة ممنة ب  يةةة  ةة ن   و  ةةة  
وةآلات دةدةيةوةو ر يَ : ل َ دةييَن؟  مميكة وةو وةآلم د يةوةيةةي وةةو ن دةبيَةت    

السرالالُ  ننن ب و : و ب  يةوةكة:ة وةةوي   ةمم ب اليةنن وةمم          بة سةالم و ر يَ ليَ
َُ هللْا وةآلاد  ومم ينن  ( لةَلَلْيُومْ   .(السرالُ  َلَلْيَا َوَرْْحَ

 
َحوكميَسةالم:

(د  ِالالالالرن المالالالالاوي للالالالالا مسالالالاللملةةةةة ك ةةةةيَيب    هالالالالال  676النالالالال و   وي)ةةةةنا  
الْ ، َالَّْن َ الاَن اْلُمْسالْلم َعَاَلالَ َالُهالَا  َواْللالْم أَنر اْبَْالَداء السرالاَل  ُلالمرَدةفةرامميَت    ْْ ، َوَردم  َوا

الاليعهْم ، َالالَّْن َ الالاَن  َِا اَلالَ ْ  َحقمهالالْم ، ْإَذا َلالاللرَم باَلْعَالالهْم َحَصالالَلْت ُلالالمرَ السرالالاَل  ْ  َحالالقم عَْ ُلالالمرَ ْ 
َ َلَلْيْ  الرردم ، َوْإْن َ ااُاا َعَاَلَ  َ  ا تالَعنير اَن الرردم َالْر  ْ َِا ََ ْ  َحقمهالْم ، َالََّذا اْلُمْسْلم َلَلْيْ  َواْحد 

َْ اْلَ اْقنيَ  ُهْم َلَقَط احْلَرَج َل   .(َردم َواْحد ْممالْ
! سةالم كردن سممينة ة بةآلم وةآلاد يةوةكةي و جبةةة جةن   ةب  يوة و  ة   

َِ وةوةر وةو يةي سةةالم دةكةةن زسر بةممن وةةوة دةبيَ ةة        َُ الْو ( ب يةننة و  ةة   َْ ا اَلُلالمر
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ةوةر يةك كةسينن سةالا  كرد كيفنية ة و سممينة   سةالاكردن لةسةر هةاممينن و
وةوةر سةالم ليَكر و  ةيهن كةسيَ  بممو وةو  وةآلاد يةوة لةسةةري و جةو    الدة يَتة
وة وةوةةةر سةةةالم ليَكر وةكةةنيي  ك اةةةلطيَ  بةةممنة وةةةو  وةآلم د يةوةكةةة    ةدةبيَةةت

َِ دةبيَت بة   ننة و  ة وةوةر  ةيهن يةك كةسينن وةآلم بد  ةوة ( لة سةريَْ ا اَلَالْرُ  الْو
 كيفنية ةو وةو فةرزةينن لةسةر الدة يَت(.

 
َفةزل َوَضاكةكانيَسةالم:

 * سةالاكردن ه كنريَكة ب  بةدةست هيَنني  ثند وت و ليَخ وبممي  ومم ي  
ويَر در وة ةوة كة دةلطيَةت  ومم يةنن وةةي ثيَبةابةةري      ( (وةأَبا أُماَمَلة  

وو ثينو كة يةكرتي دةبينن كناينن سةةالم لةةوي  ريةنن دةكةن:؟ وةةوي       د ومم 
   (1 ة.و  ة  ي يكرتينينن لة ومم ي وةورةو .( :) أَْواَلُُهَا ِْبهلْل تالَعاَل فةراممي

( ي يكرتينينن لة وةمم وة  ومعىن أَْواَلُُهَا ِْبهلْل: أي أحق المام مبغِرة هللا ورْحَ .   
 ومم  . بممن و ر ةمحة  و  ة  وينو رينينن بة ليَخ و

ْإنم أوَل الممالاْم ِْبهلْل فةرامميةة       وة وةبممد ود ويَر  ويَ يةوة كةة ثيَبةابةةر  
َْ بََدأَُهْم ِْبلسرال ْ    (2  .(َم

دةسةةت كةسةةةية كةةة  وةةةو وةي وةةةورةو  ةةة    ي يةة   ةةرين كةةة  لةةة وةةمم 
 (.كرديد سةالالة  ثيَضخةري دةكن:

                                                           
 .[2703  والرتهيْ الرتريْ   ل اين ا  صحيحو  ( وحسم 2694]الرتمذي ) 1
 .[2011:  اْلامف رقم صحيِ   ل اين ا  صحيحو  (5179]أبا داود بسمد صحيِ) 2
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   بةدةس هيَنني  دلطةكنن * سةالاكردن ي يكرتين ر يَةةية ب

ََ فةرامميةة       ( ويَر  ويَ يةةوة كةة ثيَبةابةةر   أبا هر الرة  الَ تالْدُخُلاَن اْْلَمرال
َُْم أََْ  ْاٍء ْإَذا َالَعْلَُُمالاُ  ََّالاباَل الْ َِ ُْالاا السرالاَلَ  َحَّتر تاُلْؤْمُماا َواَل تاُلْؤْمُماا َحَّتر َََّابَّاا . أََوالَ أَُدلَُّوْم َلَلا 

َموُ   (1 .(مْ باَليالْ

و  ة    ين نة ينو بةهةو ةوة  نكمم وي)نن يةهيَننة وة وي)نن يةنهيَنن  ةنكمم   
يةةةكرتي نن وةة ش يةةةويَتة ونيةةن كردةوةيةةةك نن فيَربكةةةم كةةة دةبَي ةةة انيةةةي        

  .و وةويم ي نن ب  يةكرتي؟ لة ييَمم ن و  نيد  سةالم لةيةكرت بكةن (

  َ *سةالم ه كنريَكة ب  بةرةكة: وم نة ينو انلطمماند 

اَي ُبََنر ، ْإَذا َدَخْلالَت َللالا أَْهلالَا فةراممي    ( دةفةرامميَت ثيَبةابةرأاس 
َ  َلَلْيَا َوَلَلا أَْهْل باَلْيَْاَ  َْ باَلرََ    (2 .(َََسلْمْم َ ُو

و  ة    كممر ي و مة وةوةر  ممي ة انلطةوة سةالم بكةة  مميكة وةةو سةةالم    
  .ةسممكنرةكةوت(كردية دةبيَ ة انيةي بةرةكة: ب  و : و ك

 * سةالم يةكيَكة لةو كردةو يةي كة جمملةكة وريةي  ثيَدةبن:  
ويَر  ويَ يةةوة كةة    ( لة ثيَبةابةرةوةرضال  هللا لمهالا –لالْالَ د يك  وي)نيد ر ن  

                                                           
 .]ال خاري[ 1
 .[(1608:رقم) الرتريْ صحيِ   ال هللا رْح  ال ا ل اين الْيخ وحسرم  ،(2698:رقم) الرتمذي مَل] 2
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َِ ٍء ما َحَسْدُتُوْم للا السرالْ  والَمجمنيْ فةراممية         (1 (.ما َحَسْدُتُوْم اليهاُد للا 
ةكنن حةسةةةممدي و وريةيةةة  بةةةة هةةةيض وةةة يَك نن ينبةةةةن و  ةةةة    جمملةكةةة

 بةوةيد زةي وريةي  برديينن بة سةالم و وناني كردي  دو ي دو ن كردي نن (.
 

 * بنورتين كة  وةوكةسةية كة دةست ثيَضخةري دةكن: لة سةالاد  
(يةةةةةوة ويَر در وة ةةةةةوة كةةةةة ومم مميةةةةة   ا اصالالالالاريي أبالالالالا أَ اُلالالالاب لةةةةة  

َْ لَيالاأٍل  اَلْلََْقيالاْن َاليالْعالْرُ  اَل فةةراممي     ثيَبةابةر حَْاللَّ ْلُمْسالْلٍم أَْن  اَلْهُجالَر َأَخالاُ  َالالْااَل ثاَلاَل
  (2)(.َهَذا َو اُلْعْرُ  َهَذا َوَخرْيُُُهَا الرْذى  اَلْ َدأُ ِْبلسراَل ْ 

و  ةةة    حةةةآلي يييةةة بةة  هةةيض اممسةةمملط)نييَ  كةةة دةيةةَ د بَ يَةةت لةوةةة َ     
سذة بةوةيمَمةيةك كةة يةةكرتيينن بةيين ثضةت لةيةةك       بر ونينيةكةيد  زين ر لةة سة َ ر   

هةلطكةنة بنورتينينن وةو كةسةينية كة دةست ثيَضخةري دةكن: لةة سةةالم كةردن    
 لةوي  رينن (.

 
 * سةالم كردن لةوة َ  ةويةد  ه كنرن ب  سر ينةوةي  نو ن  

ِْب ي كةةممر يباَلالراء  لةةة    (ةوة ويَر در وة ةةةوة دةلطيَةةت  ثيَبةابةةةر  لالالا
رَتْقاة     فةراممي ِْ َِْر ََلُما قالْ َل أَْن  اَل َْ ُمْسْلَمنْي  اَلْلََقياْن َاليالََصاََحاْن ْإالم ُر   (3 (. ما ْم

و  ة    وةوةر دوو اممسمملط)نن وةيضنت بةيةك و  ةويةينن كردة وةو  بةه ي 

                                                           
 [. 515 والرتهيْ الرتريْ صحيِ   ا ل اين الْيخ و صحح ( 856ابَ ماْ  )روا  ] 1
 ]مَِق للي [. 2
 [.(2125)داود أَب صحيِ   ا ل اين وصحح ( وقاأل هذا حد   حسَ رر ْ. 2727]الرتمذي ) 3
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وةةةورة ليَيةةنن وةة ش دةبيَةةتة ثةةيَ  وةةةوةي لةيةةةك   كرديةةةوة وةةمم ي وةةةو  ةويةةة
 جينببنةوة(..

 
 اكردن انفيَكة لة انفةكني  ر يَةة * سةال

اُلالْدرْىْم أبالالا لةةة   ُْ  ( ةوة ويَر در وة ةةةوة كةةة دةلطيَةةت ثيَبةابةةةر  َلالالْعيٍد ا
َُ  فةةراممي     َََاْلْسالَما ااَلَََحالدر  َْ ُ الْم َواْْلُلالاَم ْ  الطَّرُقالاْت قالاُلاا اَي َرُلالاأَل اّللْر َمالا لَمالا باُلد  ْمال ْإاير

الالَُْم ْإالر اْلَمْجلالالَس َالالَجْلطُاا الطررْ الالَق َحقرالالُ ، قالالاُلاا َوَمالالا َحقَّالالُ  قالالاأَل:  َْيَهالالا. قالالاأَل َرُلالالاأُل اّللرْ  َالالََّذا أَباَليالْ
َْ اْلُمْمَوْر  َوَردُُّالسَّاَلمَُِرضَّ اْلَ َصْر وََ ،َّ اَ َذى    (1 (.َواَ ْمُر ِْبْلَمْعُروْف َوالمالرْهُا َل

ضةةنة ومم يةةنن وةةةي ثيَبةابةةةري  و  ةةة    يةكةةةن لةسةةةرةر يَةةكنيد  د بني  
ونور وةوة وممييَن د ييضنت و وف ممو كردمننيةة فةةراممي  دةي وةوةةر هةةر     ومم 

د دةييضةةن اةةنيف ر يَةةكةةة بةةدةنة ومم يةةنن ونيةةن اةةنيف ر يَةةةة  ةةيية؟ فةةةراممي           
 ةانوةةةنيةكردي  ونفرة ةةةني  وةةةةلطك ة البرديةةة  ينر ةحةةةة   لةسةةةةر ر يَةةكةةةةو     

 نيكردن بةبنوةو ر يَةر ن لة ور ثة(. ة وة فةراوةآلاد يةوةي سةالم

َ

َ

َ
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َسةالمَكردن:يتَضؤني 

َُ هللْا ثيَمميم ة وةةو كةسةةي كةة سةةالم دةكةن: بلطيَةت          السرالاَلُ  َللالْيُوْم َوَرْْحال
سةةالاةكة بكةن:ة هةر ةةيدة سةةالم لةيةةك        كة    (و  ة َعْف( بة ويَمم زي  َوباَلرََ اتُ ُ 

َُ هللاْ  َوَللالْيُومُ بلطيَت    كةسي  بكن:ة وة وةوي وةآلا  دةد  ةوة ( َوباَلرََ اتاُل ُ  السرالاَلُ  َوَرْْحال
 (ي بة  زيةند بكةن:ة وة لةة سةممينة   ثيَبةابةرانيةد        وو  ة لةسةر ند  ثي يَك   

 ويَمم زةكني  سةالم ر ويكر وية ةوةة وة ثند ويت هةركنايَكيضينن بن  كر وة   

ةوة كةة دةلطيَةت  كنبر يةةك    (ةوة ويَر در وة ة ُحَصالني  ي كةممر ي ْلْمالران لة  
الرَ    فةةراممي  ( ثيَبةابةةر !السرالاَلُ  َللالْيُومْ وةوةمم       هن: ب الي ثيَبةابةةر  ْْ ( َل

َُ هللاْ دة  نكةي ب يممسر ة ثنونن كنبر يةك   ر هن: وةومم      ( !السرالاَلُ  َللالْيُوْم َوَرْْحال
الرونَ    فةراممي ثيَبةابةر ْْ هةن:   بر يةك   ر( بيمت  نكةي ب يممسر ة ثنونن كنْل
َُ هللْا َوباَلرََ اتُ ُ ومم      ( س   نكةي َثالثالانَ    فةراممي ( ثيَبةابةر!السراَلُ  َلَلْيُوْم َوَرْْحَ

   (1 يممسر . ب 

(ةوة ويَر در وة ةةوة  َخطمالاب ي كةممر ي  ُلَمالر وة لة ثيَضةو ي وي)نيةد ر ن  
 .(2   ك  ني  سةالاة(وبر اتُ ُ    و  ة . (ْإاالََها السرالُ  إل: َوباَلرَ اتُ ُ كة ومم ممية     

الالالد وة لةةةة   (ةوة ويَر در وة ةةةةوة كةةةة  َلطالالالاء ي كةةةممر يَلْمالالالرو  ي كةةةممر يُعَمم

                                                           
 . [2842و صحح  االل اين   صحيِ الرتمذي  ( وإلماد  قاي2690(، والرتمذي )5195]أبا داود ) 1
 ([.11/6]ََِ ال اري ) 2
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( د ييضة بمممة كنبر يةةك  يةاةةي  هن ةة     َل مالام ي كةممر ي َلْ الُد هللا ومم ممية    لةةالي   
َُ هللْا َوباَلرََ اتاُل ُ   ذورةوة ب الي وةومم    كيض  بة  زيةندكرد( وة   و يَ السراَلُ  َلَلْيُوْم َوَرْْحال

َُ َل مالاملةبةر وةوةي   ( وةوكن ة بينني  لةدةست د بمموة ومم   وةةوة كيَيةة؟ وةيرت    ْإْب
(ية   ابالَ ل الامثَيينن ينسةنن ومم يةنن وةةوة وةةو يةاةييةيةة كةة د : دةث وةيَتة         

   (1 (.ْإنم السمالَ  ْإاالََها ْإل الََبَ َْ ومم    

هيض وووةيةك   وبر اتال بيَت( و  ة لةدو ي د   ةو ودة باَلرَ اتاُل ُ و  ة    سةالم لة 
 . ر ينومم ريَت

 ( لة سةرة نوة  َعَلْيَكُالّسالمُ ُ* يةدةغة كردي  ومم ين  
ةوة ويَر در وة ةةوة كةة ومم مميةة     ةممم بة الي      ة(ة ُلالَلْيمي كممر ي ْالاْبر لة  
اةةلط َ   فةةراممي   ( وةيرت ثيَبةابةةر  َلَلْيَا السمالُ  اي َرلالاأَل هللاْ و ومم:    ثيَبةابةر

  (2).(  مميكة وةوة ويَمم زي سةالم كردية لة  اردووةكنن (َلَلْيَا السمال  
دةربةةنرةي وةةةوةي كةةة وةةةلطك   وةاةةةش ونانذةيةكةةة لةةة ثيَبةابةةةرةوة

وممينن ثيمَمةور ةمموة لةة كةن   سةةالم كةردن لةة اةردود ة دة ةن يةنوي اردووةكةة           
( كةةة وةاةةة  َلَلْيالَا السمالال ُ  اي َلْمالالردةوةيةة ثةةيَ  دو نكرديةكةينيةةةوة.وةك وةمم ين    

 (.َلَلْيَا السمالُ  اي َلْمرهةلطةية  مميكة دةبيَت بةمم ريَت    

 (ةوة ويَر در وة ةوة كة ومم ممية    ثيَبةابةرلالَْ رضال  هللا لمهالاوة لة  
                                                           

ج مالا ) 1  ([.2/259]مِا

 ( و قاأل هذا حد   حسَ صحيِ[.2772( والرتمذي )5209]أبا داود ) 2
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َْبْ الالَل  اَلْقالالرَأُ َلَلْيالالْا السرالالاَل َ ثيَةة  فةةةراممم     ْْ (. و  ةةة    وةةةوة جممبر ويلةةة سةةةالات  ْإنر 
َُ اّللرْ دةلطيَت  اني  ومم:    .ةكن:(ليَد    (1 .(َوباَلرَ اتُ ُ  َوَلَلْيْ  السراَلُ  َوَرْْحَ

لةم فةراممدةيةود  وةو هةلطةيةةانن بة  ر ون دةبيَ ةةوة كةة هةيةديَ  كةة        
ثيَةة  هةلطدةسةةنت لةةة كةةن   وةآلم د يةةةوةي سةةةالاد ة كةةة دةلطةةيَن   سةر ةةنو( يةةنن 

ر ويةة  كردس ةةةوة كةةة وةآلم   كة ثيَبةابةةةر بةةةويَربيَت( و لةةةم بنبة نيةةةة  ةةممي  
( ينبيَتة هةر ةةيدة هةةردةبيَت بةةوةآلاي ة بةةآلم     للياد يةوةي سةالم  ةيهن بة 

(ةوة ب انن ويَر در وة ةوة كةة  أبا هر الرة وةآلم د يةوةيةك  ين ةو وةة  مميكة لة  
يَت كةاممكممر ي لة ( و  ة     ينبراَر   صالالْة وال َتسالليْم ال ْرالفةراممية      ثيَبةابةر

  (2 يمميَذ و لة سةالاد  هةبيَت (.

( بةةة ين ةةةو و ولليالالا( و  ةةة  ين ةةةو وي لةسةةةالم د ة جةةن كةةة ووةةةي  رارالغالووةةةي  
د بنريَةةت وةةيرت وةةةو وةالطانيةةةي  ةةر كةةة لةسةةةرةوة بنسةةكر ن  ةة ن بةةة كةةةاممكممر ي  

ی جئ حئ       مئ  د يةةنيريَن؟ وةةةوة ن وةةمم ي وةةةورة ثيَ)ةةنن دةفةةةرامميَت ]    

   (3 [يئ جب حبخبىتىئ 

ويرت   ن دةبيَت بة ين ةو وي وةآلا  سةالم بدةينةوة؟ ب يةة هةيةديَ  لةة    

                                                           
 ]مَِق للي [. 1

 . حيِ[( بسمد ص298]أبا داود ) 2

 .[86]المساء:  3
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ز ينينن ومم ممينية هةركةسيَ  وةآلا  سةةالم بد  ةةوة بةهةةر دةسة ةو ذةيةك جةةة      
 لةو دةس ةو ذ يةي كة لةوةر د  هن ممونة وممينهبنردةبيَتة لة بةر دوو ه كنر 

يةد وة ةوة كة لةوةر د  فةراني   وةآلا  سةالاةكةي بةوويَممةية يةكةم 
 ثيَكر وة.

 يةهن مموة.  وة كة لةسممينة   ثيَبةابةرد رويَمم زيَك  د هيَندووةم  

( د. ل الد العي الي بالَ أْحالد اْلالالم( ي  السالال  وأُهيَال    السَّالمرَوةم ب   ممية لةة ك ةييَب    
 هن مموة.

َئادابةكانيَسةالم:
 لةو ي بنورت  يةكةم  وةآلم د يةوةي سةالم وةك و ي ينن

ی جئ بة بةلطةةي وةو فةرانيضة ةي وةمم ي وةةورة كةدةفةةرامميَت  ]    

  (1 [حئ       مئ ىئ يئ جب حبخبىت
دووةم   سمم ر سةالم لة ثيندة دةكن:ة وة ثيندة لة د ييض مموة وة ك اةلط  زسر لة 

 كةمة وة بضممك لة وةورة. 
دةلطيَةت   (ةوة ويَر در وة ةوأبا هر رة بة بةلطةةي وةو فةراممدةيةي كة لة  

الالا َللالالا اْلَقاْلالالْد َواْلَقْليالالُل َللالالا فةةةراممي    ثيَبةابةةةر ِْ الالا َواْلَما ِْ ُْ َللالالا اْلَما ُ َسالاللْمُم الررا الال
 (. اْلَوْثرْي(.]مَِق للي [. و  روا َ لل خاري: )َوالصرغرُي للا الَو ريْ 

                                                           
 [.86]المساء:  1
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 ممة وة و  ة    دةبيَت سمم ر سةالم بكن: لة ثيندةة وة ثيندة سةالم بكن: لة د ييض
 وة بضممك دةبيَت سةالم بكن: لة وةورة( . كةاينة سةالم بكةن لة زسرينةة

 سةالاكردن ثيَمميم ة لةكن   هن ن و لة كن   ر سو نيضد   سيَيةم 

 (ةوة ب اةنن ويَر در وة ةةوة كةة ومم مميةة     ثيَبةابةةر     أبالا هر الرة لة  
ََْلالالْس َالْلُيَسالالفةةةراممي    ََْلالالَس َالْلالالَيْجْلْس ُُثر ْإذا قالالاَ  ْإذا اْاالََهالالا َأَحالالدُُ ْم ْإل  ْلْم َالالَّْن باَلالدا لالالُ  أَْن 

َْ اآلْخرَةْ   .(َالْلُيَسلْمْم، َالَلْيَسْت ا ول ِبََْحٍق ْم

و  ة    هةركةس نن  مموة ينو ك اةلطيَكةوة د ييض بممن بن سةالم بكةن: وة   
ةالم بكةن:ة  وةوةر ر يَةةي ثيَةدر  بند بنيضةيَتة جةن كةويمةيت بةر و : بةن دوبةنرة سة        

  (1  مميكة سةالاةكةي سةرة ن جيَةةي وةوةي ك  ني  ينوريَ ةوة (.

  مم رةم   ب  وي ن وةرور ن س َ جنر سةالم بكريَت 

( ب اةنن ويَر در وة ةةوة   مالالا  ي كةممر ي أَااَلس لةبةر فةراممدةكةي كة لة 
ٍَ أََلاَدَها َثاَلًث  أَارُ  َ اَن ْإَذا َللرَم َللرَم َثاَلًث  َوْإَذا َتوَ كة دةلطيَت       (2).( لرَم ْبَوْلَم

سةالا  بكرد يةة سة َ جةنر دةيكةردة وةوةوةةر       و  ة    وةوةر ثيَبةابةر
.و  ةةة  وةوةةةر وةآلاةة  سةةةالاةكةي يمةةةيةك  بكرد يةةة سةة َ بةةنرةي دةكةةردةوة ( 

يةدر ية ةةةوة سةة َ بةةنرةي دةكةةردةوة وةوةةةر هةةةر وةآلم يةبمم يةةة وةةيرت بةةةردةو م   

                                                           
 . ( حسَ صحيِ[2706(، والرتمذي )5208]أبا داود ) 1
 . ([ 95، 94]ال خاري ) 2
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    يةدةبممو.

(ةوة ب اةةنن ويَر در وة ةةةوة كةةة دةلطيَةةت  احلَْم الالل  ي كةةممر يْ ْلالالَدَة ة لةةة  و
ة بةةةب َ وةةةوةي سةةةالم بكةةةم وةة م كةةرد بةةةذورد ة        ةةممم بةة الي ثيَبةابةةةر  

الالْف َالُقالالْل: السرالالاَلُ  َللالالْيُوْم ، أَأَْدُخالالل ؟إْ فةةةراممي    ثيَبةابةةةري  ( و  ةةة  بضةة رةوة ْرْْ
   (1 دة مم من بيَ)ة ذورةوة؟ وينجن ورة ذورةوة.  مْ السراَلُ  َلَلْيوُ دةرةوةو بلط َ  

 

 ثيَنجةم   ينبيَت سةالم لة كةسيَ  بكريَت كة لة سةرونوة 

رضال  هللا  ةوةُلَمالر  ي كةممر ي َلْ الُد هللا بة بةلطةةي وةو فةراممدةيةةي كةة لةة     
ُْالال  َمالرر َوَرُلالاأُل اّللْر ( ب انن ويَر در وة ةوة دةلطيَت   لمهمالا َََساللرَم َاللالْم  الالُردر  الَ  أَنر َر  الاأُل 
 (. السمال  َلَلْي ْ 

لةسةةةرونو بةةمموة كنبر يةةةك  يَبةةةر ي بةاليةةد و سةةةالا   و  ةةة    ثيَبةابةةةر
   (2 ليَكردة وةوي  وةآلا  سةالاةكةي يةد يةوة (.

أَنر اْلُمَساللْمم ْ  َهالَذا احْلاَلاأْل اَل َ ْسالََْحقم    فةرامميةة    هالال  676النال و   وي)نا  
اَ  ََِق َلَلْي ْ َْ , َوَهَذا ُمَالر  (.اِب 

                                                           
 روا  أَبُا داود والرتمذي ، وقاأل :حد   حسَ (.  1
 ([.115]صحيِ مسلم ) 2
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و  ةةة   سةةةالاكةر لةةةم حنلطة ةةةد  وةةنيةي  وةآلم د يةةةوة يييةةةة وةاةةةش    
 .وي يفني   مملةاني لةسةرة(

 (1   وةوةم  وةآلم د يةوةي سةالم لةينو يمميَذد  بة ويضنرة: دروس ة

ة (ةوة ب اةنن ويَر در وة ةةوة كة   ُصالَهيْ بة بةلطةةي وةةو فةراممدةيةةي كةة لةة      
َََسلرْمُت َلَلْيْ ، َالَ  َمَرْرُت ْبَرُلاأْل هللاْ دةفةرامميَت     .(َردر ْإيلر ْإِارة  َوُهَا ُ َصلم ، 

 يَبةةر يب وةةو يمميَةذي دةكةردة انةي  سةةالاب        و  ة    بةالي ثيَبةابةرد 
  (2 ليَكردة ويرت بة ويضنرة: وةالطا  د اةوة(

(م وةةمم: بالالالأل( ومم مميةةة   بةةة    لمهمالالارضالال  هللا –ُلَمالالْر  ي كةةممر يَلْ الالُد هللا وة   
لةةةينو يمميَةةذد  بمم يةةةو سةةةالا نن لةة َ بكرد يةةة  ةة ن وةآلاةة      وةوةةةر ثيَبةابةةةر

ريُ بْْيْد ْ دةد يةوة؟ وةوي  ومم         (3 (.و  ة   بةدةست ويضنرة   دةكرد(. اَن  ُْ

وة ب يةةة بةةةدةم وةآلاةة  سةةةالاةكةي يةد وية ةةةوة كن يَةة  لةةة يةةنو يمميَةةذد  بةةممةة   
َِْغال  فةراممية         (4 (. و  ة   لة ينو يمميَذد  سةرينلط  هةية( ْإنر   الصمالْة 

 

                                                           
 . وةرويَر .إاْاء هللا رتين ب  ممية لةم بةوةد  يممسةر ب  ممييَك   ري هةلطبذ ردووة بةآلم وةوةي كة بنمسكردووة ر  س 1
 . وها صحيِ[( 367]الرتمذي ) 2
 .([368]الرتمذي ) 3

 ([.1199]صحيِ ال خاري ) 4
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حةو ةم  يةدةغة كردي  السني  كرديةوةي جمملةكةو جةةة لةةو يي  لةة سةةالم     
  كرديد 

(ةوة ب اةةةنن َلْ الالالُد هللا ي كةةةممر يْالالالاْبر بةةةة بةلطةةةةةي وةةةةو فةراممدةيةةةةي كةةةة لةةةة   
ال ُتَساللْمماا َتْسالْليَم اليالُهالاْد، َالَّنر َتْسالْليَمُهْم فةرامميةة       ويَر در وة ةوة كةة ثيَبةابةةر  

 (. ِْبلرؤوْم واَ َ ،ر 

و  ة   بة ويَمم زي سةالاكردي  جمملةكةة سةةالم اةكةةنة وةةو ن  ةةيهن بةة       
   (1 سةر لةينيدن ينن بة دةست هةلطَ ين سةالم دةكةن (.

َُ َحَجالالْر"وة وي)ةةنا     أمالالا َمالالَ  الالان   دةفةةةرامميَت   (دالِالالَِ( لةةة   هالالال"852ْإبالال
رَي بْيدْ  ُمَلِظا  ِْبلسرال ْ  َْ أَْن  ُْ ا وال ُ ْسَمف السرالَ  َال مااْف ْم  (.بعيد 

و  ة    بةآلم وةوةةر كةسةيَ  لةة دورةوة سةةالا  كةردو ز ية  وممَييةنن لةة         
سةالاةكةي ينبيَتة وةو  هيض ر يَةريَ  يية كةة بةدةسةت سةةالم بكةن: و بةةدةاي       

   (2 .كة بلطيَت(سةالاة

 هةوت  دروس ة كة سةالم بنيَردريَت ب  وناندة يةبمم ن 

( ب اةنن دةويَر يَ ةةوةة دةلطيَةت    أاالسبة بةلطةةةي وةةو فةراممدةيةةي كةة      
دةاةةويَت بضةب بة  غةةز       وةجنيَ  اممسمملط)نن ببمم وةومم    وةي ثيَبةابةري ومم 

                                                           
 .( وليا  للمسال [11/19]ََِ ال اري ) 1
 .([11/19]ََِ ال اري ) 2
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الالْت َالاَلَن  ََّارالُ  قالْد َ الاَن و   ثيَ  فةةرامم  بةآلم هيض  فنييَكب ث َ يييةة ثيَبةابةري 
َََمالالْر َ  الالَي  ( بةةر س بةة الي فآليةكةةة  وةةةو  فةةني  وناةةندةكردووة بةةةآلم يةةةو ش     ََتَهر

ْإنر َرُلالاأَل كةو مموة ين مم ييَت بيَت ب  غةز ة وةجنةكةش كةة  ةممبممو بة الي ومم بةممي     
ةيفةةرامم كةة  فنيةةكني ب    سةالا  ليَدةكرديت و د ( ثيَبةابةر اُلْقرْلاُلَا السرالاَل َ  اّللرْ 

   (1 (...احلد   بدةييتَ

ي يةم  ثيَمميم ة كة وةآلا  سةالم بدريَ ةوة كة لةكةسيَك   رةوة هن مموةة يةنن  
 لة يناةد  يممسر وة 

َْبْ الُل ( دةيةيَر يَ ةوة و دةلطيَت   أبا هر رة بة بةلطةةي وةو فةراممدةيةي كة   ْْ أَتالا 
الرَاَب َالََّذا َالَقاأَل اَي َرُلاأَل ا المرْبر  َِ َُ قالْد أَتالْت َمَعَهالا ْإََنَء َْيالْ  ْإَداَ  أَْو ََِعالاَ  أَْو  ّللْر َهْذْ  َخْدَال

ٍْ الَ َصالالخَ  َْ َقَصالال َْ ْمالال الالْرَها بْ الْيالالٍت ْ  اْْلَمرالال ْْم اَلالا َوْمالالَنْم َوَب َْ َريْم َهالالا السرالالاَلَ  ْمالال َْ ْهالالَ  أَتالَْالالَا َالالاقالرَأْ َلَليالْ
 َْ َ ُهَا السراَل ُ  »([. قالت: 3820 خاري )]صحيِ ال« َْيْ  َواَل َاَص ، وللالا َْب الل  ْإنر اّللر

 .(السال ، ولليا اي رلاأل هللا السال  ورْحَ هللا وبر ات 

و  ة   وةي ييَردر وي ومم  وةوة وةدجيةية بةةروة ويَرةديَةت يةنثيَك  ثيَيةة     
اةين  ومم ردن ينن ومم رديةوةي  يَد يةة جن كة وةيض ةال: سةةالا  وةمم و سةةالا     

ثَ  بةةيةيةة وة اذدةي بةدةرَي بةة ونيممويةةك لةةينو بةهةوة د  لةة اةرو ري بة ي         
دروس كر وةة ية دةيةة دةية   يَد يةو ية انيةدوبممنة وةدجيةةش دةلطيَةت  انةي      

                                                           
 .([33]صحيِ مسلم ) 1
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ومم:  ومم ي وةورة و ي سةالاةة وة سةالم لة جةممبرةويلي ة وة سةةالم لةة  ش    
 .ورْحَ هللا وبر ات  وةي ثيَبةابةري ومم ة

ُ سَِاد مم  رد السال  للا َمَ أرلالل السالال  ( دةفةرامميَت   اَظ إبَ حجر احل 
 .(وللا َمَ بلرغ  

و  ة   لةم فةراممدةية سممدي وةوة دةبيةنني كةة دةبيَةت وةآلاة  سةةالا       
وةو كةسة بدريَ ةوة كةسةالم دةييَريَت هةةروةهن سةةالم بكريَةت لةةو كةسةةي كةة       

 (1 (.دةيةةيةييَت

 ن لةوكةسةي كة دةيننسيت وة لةوةش كة ينيننسيت دةيةم  سةالم كرد

(ةوة ويَر در وة ةةةوة كةةة العالالا   ي كةةممر يَلْمالالُرو  ي كةةممر يَلْ الالُد هللا لةةة   
ثرس   كنم ويم اة ية بنوةرتين ويمة اة ية؟    دةلطيَت  كنبر يةك لة ثيَبةابةري

َْ َلَْ تالْعْرفْ ُتْطْعُم الطرَعاَ  َوتالْقرَأُ السراَلَ  لَ فةراممي    ثيَبةابةري  َْ َلَرََْت َوَم  .(َلا َم

و  ة  بنورتين ويم اة   وةوةيةكة    ومم ردن ببةوضيت و سةالم بكةيت 
  (2).لةوةي دةيننسيت و لةوةش كة ينيننسيت(

لةةةم فةراممدةيةوةةد  ونوةةند ري  ينيةةة بةة  اممسةةمملط)نينن دةربةةنرةي سةةةالم   
و يةةي كةة دةيةنن ينسةنة كةة      كردي   نيبة  ة و  ة  نيبة: كردي  سةةالم  ةةيهن لة  

                                                           
 ([7/139]ََِ ال اري )  1
 .]مَِق للي [ 2
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وةاة يةكيَكة لةو هةلطة زةينيةي كةة لةة يةنو اممسةمملط)نينيد   ةوةةيةي كةردووةة بةة        
 نيبة   سةالم يةكردن لة كةسنييَ  كة لةبةر ي ا  ثلةو ثنيةي ك اةآليةة ينن يةنن   
لةبةةةر وةةةوةي كةةة يةةةد رو هةةةذ رن. ب  يةةة سةةةالاكردن  ةةةيهن لةةة ينسةةينو كةةة لةةةم  

 آلو ب  ةوة ييضنيةيةكة لة ييضنيةكني  ديين ك  ني .سةردةاةانيد  ب

(ةوة ب اةةنن ويَر در وة ةةةوة كةةة  مسالالعاد  ي كةةممر يل الالد هللا  ةةمميكة لةةة  
الْل، ال فةةراممي     دةلطيَت  ثيَبةابةةر  الُل للالا الرْم الراْ  السمالالَْ أَْن ُ َساللْمَم الرْم َْ أَِ ْإنر ْمال

 (.ُ َسلْمم َلليْ  ْإالم لْْلَمْعْرَََْ 

لة ييضنيةكني  ديين ونوري وةوةية كة كنبر يةك سةالم لة كنبر يةةك  و  ة    
  (1 دةكن:ة  ةيهن لةبةر ينسينوي و هيض   ر (.

َسةالمكردنَلةَمنداآلن:

)   السال  للا الص يان تالدر  هم دةربنرةي سةالم كردن لة اند آلن ومم ر وة 
ي  ِرن ا  ابر رداء الوَب وللا  الَاا  .(ضف ولني اْلااْللا  داب الْر عَ، َو

ب ينن كة ر  ديَةن لةسةةر    و  ة    سةالم كردن لة اند  َ سممدي وةوةي  ينية
هةلطمممكةو ةكني  وةريعة:ة وة ب  وةورةكنيي  سممدي وةوةي هةية كة ث وةنك   

  (2 .و  بةز  ز يني البةن و يةرا  و و  بةكةم ز يني بنمميَنن (
                                                           

ََ[( واحلد 1/405]مسمد أْحد ) 1  .  حس
 ([.11/33]ََِ ال اري ) 2
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َمالرر َللالا  أَنر َرُلالاأَل اّللرْ يَت   (ةوة ب انن ويَر در وة ةوة كة دةلطأاس لة  
َََسلرَم َلَلْيْهمْ   (.ْرْلَماٍن 

   (1  يَبةر ي بةالي هةيديَ  اند لطد  وة سةالا  ليَكردن(. و  ة    ثيَبةابةر

( و يضة  د ويَةيت بةةالي اند لطنيةد و     أاالس وة ب انن ويَر در وة ةوة كةة   
َعلال ُ   اَن المرالبسةالا  ليَكردونة ومم ممية      ِْ (. و  ة   ثيَبةابةري  و ي دةكرد  اَل

). 2)  

(ةوة ب اةةنن ويَر در وة ةةةوة دةلطيَةةت  كن يَةة    َأْلالالَلم ي كةةممر يًثبالالت وة لةةة 
(  دة مم سةرد ي  ثض يمم يني  دةكردة سةالا  دةكةرد لةة اند لطةةكنيينن و    أاس 

  (3).دةسيت دةهيَنن بةسةرينيد و دو ني ب  دةكردن(

نيد  بنيةخمم زو ثةروةردةكنر مننن  ةيدة ثيَمميم ينن بةم جن لةم ر سذونرةا
ر ةوو ة بةرز و جمم ينية هةية كة لة وة َ اند آلمننيد  ثيَ  هةسنت ب  وةوةي ويني  

 و وةويميت و ليَبممردن و بر و بةو بمميينن  يند  بضيَنن.

سةالم كردي  ثينو لة ونفرة   ينسينوي و ي و جةةة لةةو يي  وةوةةر دلطنيةنبممو     
 وةي كة  ممو  في نةو ونوممب ينبيَت.لة

                                                           
 .([4/1708]صحيِ مسلم ) 1

 . ([6247]ال خاري ) 2
 ([280]ََِّ ا ِراف ) 3
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(ةوة ب اةةنن ويَر در وة ةةةوة كةةة ومم مميةةة      َلالالْعد  ي كةةممر يَلالالْهل لةةة 
الْلْق َالََْطَرُحالُ  ْ  قالْدٍر  –َ اَاْت َْيَما اْمرَأََة   َْ ُأُصالاأْل السْم و  روا الَ: َ اااَلْت لَمالا َلُجالاَِ َالََْجُخالُذ ْمال

ْعرٍي ََّذَ  َِ  َْ َماَوُتَورْْ ُر َح راٍت ْم ُمُ  إْلَيالْ َها َالَالَقدْم ََ اْاَصَرَالَما َوُاَسلْمُم َلَليالْ َما اْْلُُمَع ُُ.(ا َصلريالْ
يةةدي سةلط   بة      –ينن ثريةذييَك)نن هةبممو   -و  ة   ونفرة يَك)نن  ينبممو

و ب ي ليَدةينينة وة دةس هنر ي ب  دةكردينة جن كةة يمميَةذي    اممجنةلطةوةدةكردينة 
ة سةةالةنن لة َ دةكةرد وةةوي  ومم رديةكةةي بة        جمماعةانن دةكرد و دةر سيض ني

 (1 دةهيَننين (.
ةوة دةويَر يَ ةةةوة رضالال  هللا لمهمالالا ( َاخَالالَ بمالالت أَب ِالالالْة  أ  هالالاا وة لةةة 

َُ ابالمالَُُ  َتْسالرُتُُ  بْثالالْاٍب  َذَهْ ُت ْإَل َرُلاأْل اّللْر دةلطيَت    َِْم ْدتُُ   اَلْغََْسُل َوََا َْ ِْ َالَا َْ َِ  -َلاَ  اْل
 (.َََسلرْمُت... -َلْت قَا

وةةو وة ي    و  ة   لة ر سذي وةنز دكردي  اةككةةد  هةن: بة الي ثيَبةابةةر     
دةو ردة فن ي)ة ثةردةي ب  دروست كردبمم بةة ث وةنكيَ ة ثنوةنن سةةالاب ليَكةرد      

....) 2)  
مالرر لليمالا المالب (ةوة ويَر در وة ةوة كةة ومم مميةة        اَلْي الد ي كض َأمسالاء وة لة 

 َ و  ةة    ثيَبةابةةر  سلرم لليما  اساة .)      :يَبةةر ي بةالانيةد  كمماةةلطيَ  وةنفرة 
  (3 .بممينة وةوي  سةالا  ليَكردين (

                                                           
  [.11/28ُ،29]البخار ُ)  1

  [.82]مسلمُ) 2

َِ[.5204]أبا داود ) 3  ( وها صحي
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َمالالالرر    أنر رلالالاأل هللا (يةةةد  ويَر در وة ةةةةوة كةةةة   الرتمالالذيوة لةسةةةمميةي   
ََ المْمَساْء قالُعاَد ، ََجْلَاى بَْيْدْ  ِبلَسْ  ََ ْم َْسجْد  اَلْاما  ، َوُلْصَ 

 .(ْليمْ امل

 يَبةر ي بةالي ا وةو د ة ك اةلطيَ  ونفرة: د ييضة بممن   و  ة    ثيَبةابةر
    (1 .دةسيت بةرزكردةوة سةالا  ليَكردن(

 

 دةس بيَضخةري لة سةالم كرديد  لة بيَبنوةر  ن يةدةغةية 

 (ةوة ب اةةنن ويَر در وة ةةةوة كةةة دةلطيَةةت  ثيَبةابةةةر    أبالالا هر الالرة لةةة  
َِرْ الٍق ََاْضالَطرَّوُ  ْإَل اَل تالْ دَ فةراممي    ُءوا اْليالُهاَد َواَل المرَصاَرى ِْبلسراَلْ  َََّذا َلْقيالَُْم َأَحالَدُهْم ْ  

 (.َأْضَيْق ْ 

و  ة    سةالم لة ونور و جمملةكة اةكةنة وة كة لةسةةرة ر يَةةةد   مموةينن    
   (2 بممونة ر يَةةينن ل َ  ةيَ و ةس  بكةيةووة(.

م لالالَ الطر الالق الَالاليق إ رام الالا َلالالم واحرتام الالا، ولالاليس املعالالىن: إذا ال تَمحالالاا َلالال»واملالالراد: 
الال  حالالَّت  َالاليق للالاليهم   ن ذلالالا أذى َلالالم، وقالالد  لقيَمالالاهم   ِر الالق والالالف َالالجْلئاهم إل حَر

  (3).«ُيما لَ أذاهم بغري ل ْ

                                                           
 و  هذا احلد   ضع،(.  ([2698]الرتمذي ) 1

 . ([2167]مسلم ) 2
 ([.11/40]ََِ ال اري ) 3
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  اةبةسةةت ثيَةة  لةوةيةةة كةةة و  ةةنن اةوةيةةة  ةيةةبةريةةةوة لةبةةةر  و  ةةة
يةة كةة هةةربيني نين  مميةدينن بكةةن بةة وةةا والي        ون رو ر يَ ي وةةو نة انيةني و يي  

ر يَةةكةوة ب  وةوةي ر يَينن ل َ  ةيةةبةربكةنة  مميكة وةو كردةوةية دةبيَ ةانيةي 
  .ونز رد ييننة بةر  سيت ويَ)ةش ليَ)نن يةدةغة كر وة كة بةب َ ه  ونز رينن بدةين (

يَك   نيبة يةد   هةر ةيدة هةيديَ  لة ز ينينن ومم ممينية كةة لةة  ةةيد حنلطةة     
دروسةة ة سةةةالاينن ليَبكريَةةتة وةك اةةنيف در وسةةييَت و هنور يَيةةة   و جةةلةةةوي ة   

(ةوة َلْلَقمالالالَ( بةةةة سةةةةيةديَك   ةةةةحي  لةةةة    هالالالال"310الطالالالَبي" ةةةمميكة وي)ةةةنا    
 مالت ردَ الا البالالَ مسالعاد، َصالح ما دهقالالان، َلمالا ااْالع ت لالال  ويَر  ويَ يةةةوة كةةة دةلطيَةةت   
 الالالد هللا بصالالالر  َقالالالاأل: السالالالال  للالالاليوم، َقلالالالت: ألسالالالت توالالالر  أن الطر الالالق أخالالالذ َيهالالالا، َجت عالالال  ل

  (1   دؤوا ِبلسال ؟ قاأل: اعم، ولوَ حق الصح َ

و  ة     ةل ةاة دةلطيَت لة ثنوةك ي ويبنةمم اةسةعممد د بةمممة بنزرونييَة  ي      
يناممسمملط)نن( بممو بة هنور يَ)ننة ويرت كةة ليَ)ةنن جيةنب وة  ةبةدوآل  ةنوي  يَةَ ي و       

بيَةةتة انةةي  وةةمم: ونيةةن وةةةوة بةحةةةر م ينز ييةةت كةةة سةةةالاينن   وةةمم   سةةآلو: ليَ
 .ليَبكةيت؟ ومم   بةلط َة بةآلم لةبةر انيف هنور يَية   سةالاب ليَكرد(

 (ةوة ب اةةةنن ويَر در وة ةةةةوة كةةةة دةلطيَةةةت ثيَبةابةةةةرأاالالالس وة لةةةة  
 .(ْإَذا َللرَم َلَلْيُوْم أَْهُل اْلْوََاْب َالُقاُلاا َوَلَلْيُومْ فةراممي   

                                                           
 ([.11/41]ََِ ال اري ) 1
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و  ة    وةوةر ونورو جمملةكةةكنن سةةالاينن لةَ  كةردنة ويَةممة لةة وةآلاةد         
  (1 . ( َوَلَلْيُومْ   ةيهن بلطيَن  

َمالرر  ، أَنر المرالْىر (ةوة ب انن ويَر در وة ةوة كةة دةلطيَةت      ألامَ وة لة  
رْْ نيَ  ْْ ََ اْلُمْسْلْمنَي َواْلُم َََساللرَم َللالْيْهُم المرالْىَّ  –َدْة اَ ْوًَثْن َواْليالُهالاْد َل َ  – مبَْجْلٍس َْيْ  َأْخاَلَ  ْم

 ). 

بةةةالي ك اةلطيَكةةد   يَبةةةر ي كةةة  يَكةةةآلو بةةممو لةةة         ثيَبةابةةةر و  ةةة 
اممسةةةمملط)نينن و امموةةةريكةكننة و  ةةةة جمملةكةةةةو بةةةت ثةرسةةة ينن  يَةةةد بمموة وةةةيرت 

  (2 سةالا  ليَكردن (. ثيَبةابةر

 

 عليه وعلى اله وسلم: قال رسول اهلل صلى اهلل

َمُومْ ] َْ َأمساْء هللْا تَعال ْوْضَف ْ  ا رْ  ََجََْاا السرالَ  باَليالْ  [ْإنر السرالَ  ْإْلَم ْم

 (1639) صحيِ اْلامف 

 و خر دلااَن أن احلمد هلل رب العاملني.
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