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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .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 

ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و  شتانەی كە نامۆن بە

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 
  .وەیەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێ

 
تى ماڵپەڕى بەهەشستاف
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 ثي شةكي                                                                              

ُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوًذ ِِبهلِل ِمن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  َئاِت أَْعَمالَِنا ِإنَّ احَلْمَد هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
 َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفال َهاِدَي َلُه ،

 َوَأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال  هللاُ َوْحَدُه ال َشرِْيَك َلُه ، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّداً َعْبُدُه َوَرُسْولُُه.

  (102)سورة آل عمران: [ َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَنَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّل]

ا ِرَجـااًل َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَم]

[ 1]سورة النساء : [ ـوْا الّلَه الَِّذي َتَساَءُلـوَن ِبــِه َواأَلْرَحـاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيـُكْم َرِقيًباَكثـِيـًرا َوِنـَساء َواتَُّق

. 

َمن ُيِطْع اللََّه ُنوَبُكْم َوَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًلا َسِديًدا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذ]

 . [71   70]سورة األحزاب : [َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما

 أَمَّا بَ ْعُد ...

َوَشرَّ )َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه َوَسلََّم( فَِإنَّ َأْصَدَق احلَِدْيِث ِكَتاُب هللِا َوَخْْيَ اهلَْدِي َهْدُي ُُمَمٍَّد 
 ََثُُتَا وَُكلَّ ُُمَْدثٍَةِ ْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة وَُكلَّ َضالَلٍة ِف النَّار.األُُمْوِر ُُمْدَ 
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ثلةيةكى زؤر طةورةو  (نويَذ): الى هةمووان رِوون وئاشكراية كة باوةِردارى خؤشةويست
طرنطى هةية لةئيسالمدا، زياتر لةثةرستشةكانى تر، وةبنضينةى ئيسالمة لةدواى 

وة  ()تاكو تةنهاى خواى ثةروةردطار، وةثيَغةمبةرايةتى ثيَغةمبةر شايةتى دان بة
لةدينةكةيدا بةسرتاوة بةثةيوةست بوون و طرنطى  ڤكؤلَةطةى دينة، بةشى مرؤ( نويَذ)

ة كانيةوة، وة كؤلَةطةو بنضينةى هةموو ئايينةكانى ثيَش ئايينى ( نويَذ)دان بة 
ت كرابيَت لةسةر مرؤظةكان، وةخواى ئيسالم بووة، وة كؤنرتين ثةرستشة كة ثيَويس

 (عليهم الصالة والسالم)ثةروةردطار ثيَويستى كردووة لةسةر هةموو ثيَغةمبةران

كةبةئوممةتةكانيان رِابطةيَنن وةطرنطى ثيَبدةن، وةثةيوةست بن بة ئةجنامدانييةوة 
كو ية وةضونكة هيض كردةوةو ثةرستشيَك نى ة( نويَذ)ئةميش هةمووى لةبةر طةورةيى 

وةثاك كردنةوةيان، وةيةكةم ( دلَ و دةروون)كاريطةرى هةبيت لةسةر ( نويَذ)
وةيةكةم ثةرستشة كة  ()ثةرستشة كةثيَويست كرابيَت لةسةر ئوممةتى ثيَغةمبةر

ئامسانةوة ثيَويست كرابيَت، وة نيشانةي هةرة طةورةية ( حةوت)لةسةروى 
وةخواى ثةروةردطار كردوويةتى كةباوةرِدارى ثيَ جيادةكريَتةوة لةبيَ باوةرِ، 

بةبنةوايةك بؤ جيَطري بوونى برايةتى لةنيَوان برِواداراندا، وةيةكةم ثرسيارة كةلةرِؤذى 
دوايى لةمرؤظةكان دةكريَت، وةيةكةم نيشانةية كةباوةرِدارى ثيَ دةناسريَتةوة لةرِؤذى 

ك باسكردووة دواييدا، وةخواى ثةروةردطار ئةجنام نةدانى ئةم ثةرستشةى بةهؤكاريَ
 بؤ رِؤيشتنة ئاطرى دؤزةخ خوا ثةنامان بدات.

ئةطةر ثةرستشيَك ثايةو بنضينةيةك بيَت لةبنضينةكانى  كةواتة باوةِردارى خؤشةويست:
ئايينى ئيسالم، وة نيشانةيةك بيَت لة جياكةرةوةى باوةرِدار لةبيَ باوةرِ، وة هؤكارى 

راندا، وة هؤكاريَكيش بيَت بةهؤى ئةجنام جيَطريبوونى برايةتى بيَت لة نيَوان باوةرِدا
نةدانييةوة بضيتة ئاطرى دؤزةخ، جيَى خؤيةتى كة بةرِاستى هةولَ وكؤششيَكى زؤر 
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خبةينة طةرِ بؤ ئةوةى بةتةواوى ليَى شارةزا ببني وبةباشرتين شيَوة ئةجنامى 
 بدةين...

ضؤنيَتى بةثيَويستم زانى كة باسى ( نويَذ)هةر بؤية لةبةر طةورةيى وطرنطى 
قورئان وسوننةتى ثيَغةمبةرى خوا )بكةم، لةسةر بنضينةى( دةستنويَذ و نويَذ)فيَربونى

() ... تاكو خواى ثةروةردطار سودبةخشمان بكات لةسةر ضؤنيَتى ئةجنامدانيان 

 

لةكؤتايدا داواكارم لةخواى ثةروةردطار ئةم كارةى ليَ وةرطرتبيَتم، وةثاداشتيشم 
 إنشاءاهلل. ةلَةكانيشم ببوريَت...بةضاكة بداتةوة و لةه

 
 اللهم اجعل عملي كله خالصا لوجهك الكريم والجتعل ألحٍد فيه شيئا يارب العاملني.

 سُْبحانك اّللهُم وحبْمدِك أْشهدُ أْن ال إله إال أنت أْستْغفرك وأتوبُ اليك.

 
                                            

                                               .أبوبكر أمحد قادر 

 زايينى 2008 -كؤضى  1429                                                                     
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 ئادابى دةست بةئاو طةياندن
  (دخول اخلالء)ضونة سةر ئاو .1

 كاتيَك دةضيت بؤ سةر ئاو دةبيَت قاضى ضةثت ثيَشبخةيت وبلَيَيت:

 (1) (الل ُهمَّ إين أَُعوُذ ِبَك ِمَن اخْلُُبِث واخلََباِئثِ  ، ِبْسِم اّللَِّ  )

 واتة: بةناوى خوا، خواية من ثةنات ثيَ دةطرم لة

 فةرموويةتى:( )جنؤكةى نيَروميَ، وةثيَغةمبةرى خوا

 ثةردةى نيَوان )جنؤكة( وعةورةتى ئادةميزاد ئةوةية

 (.ّللَِّ ِبْسِم ا)كاتيَك ضووة سةرئاو بلَيَت: 

   (اخلروج من اخلالء)هاتنة دةرةوة لةسةر ئاو . 2

 هةر كاتيَك لةسةرئاو بويت وةئةت ويست بيَيتة دةرةوة
 دةبيَت لةثيَشدا قاضى رِاستت ثيَش خبةيت ثاشان

 واتة: خواية ليَم  (ُغْفراَنكَ )بيَيتة دةرةوة، ئينجا بلَيَي 
 يَ بيَ()رِةزاى خواى لخؤشبة، دايكى باوةرِداران عائيشة

                                                           

 0(4712)صحيح اجلامع( للشيخ االلباين )رمحه هللا( ) بِروانة:( 1)
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 هةركاتيَك لةسةر()ادةفةرموويَت: ثيَغةمبةري خو 
 (1)واى دةفةرموو. ئاو بهاتايةتة دةرةوة

 سةرئاو: قةدةغةلي كراوةكانى

 (التستقبل القبلة وال تستدبرها)نابي ت نة رِووت نة ثشتت لة قيبلة بي ت . 1

بةرى لةكاتي رِزطاربوونت لةثاشةرِؤ رِوو ثشت لةقيبلة مةكة، ضونكة ثيَغةم
َلَة َوال َتْسَتْدِبُروَها َولكْن َشر ُِقوا  إذا أتَيُتُم الغاِئطَ ): فةرموويةتى ()خوا َفال َتْستَ ْقبلوا الِقب ْ

واتة: ئةطةر ضونة سةرئاو ئةوا نةرِوو لة قيبلة بكةن نةثشت، بةلَكو  (2)(أْو َغر ِبُوا
 .رِوو بكةنة رِؤذهةالَت يان رِؤذئاوا

 (إستنج ِبليسار)ة بةدةستى ضةث تارات بك. 2

  ()دةستى ضةث بؤ ثيسى البردن بةكاردةهيَنريَت ثيَغةمبةرى خوا
 0(3)( بيِميِنه ، َوالَيْستَ ْنجَ ذََكرَُه بيِميِنه َفال أيُخَذنَ أَحدُُكْم  إذا ِبلَ )فةرموويةتى: 

واتة: ئةطةر كةسيَك لةئيَوةضوو بؤ سةرئاو بادةستى رِاستى لةزةكةرى نةدات، 
 ، بةالَم ئةطةر كةسيَك عوزيَكى شةرعىى رِاستيشى ثاك نةكاتةوةوةخؤى بةدةست

 )إن شاء هللا(. هةبيَت ئةوا هيضى تيَدا نيية
                                                           

  (.4707)صحيح اجلامع( للشيخ االلباين )رمحه هللا() بِروانة:(693رواه البخاري ِف األدب املفرد )( 2)
  0( 608( ومسلم )394رواه البخاري )( 2)
 0( 612سلم )( وم154رواه البخاري )( 3)



 

 

 6 ba8.org 

 ........................................................                                    ضؤني تى في ربوونى دةست نوي ذ و نوي ذ 

 (اإلستنزاه من البول)خؤثاراسنت لةثريشكى ثاشةرِؤ . 3

ئاطادارى كردوينةتةوة كة خؤمان جوان لة ثاشةرِؤ ثاك  ()ثيَغةمبةرى خوا 
 هاوةلَى خؤشةويستؤرِ بكةينةوة ضونكة هؤكارة بؤسزاى ناو ط

 فةرموويةتى: ()ثيَغةمبةرى خوادةفةرموويَت: ( )أنس بن ملك )

اتة: خؤتان لةثاشةرِؤ  جوان ثاك و (1)(تَنزُهوا ِمن اْلبَ ْوِل فإن  عام َة عذاِب الَقْْبِ ِمْنهُ )
بكةنةوة ضونكة زؤرينةى ئةو كةسانةى كةسزاى ناوطؤرِ دةدريَن بةهؤى جوان ثاك 

بةالى دووطؤرِدا ()انة لةثاشةرِؤ، وةجاريَكيان ثيَغةمبةرى خوانةبوونةوةي
تيَثةرِى وفةرمووى: ئةم دوطؤرِة سزادةدريَن ضونكة، يةكيَكيان خؤى لةثاشةرِؤ 

 . (2) ثاك نةدةكردةوة

 (اإلمهال ِف اغالق صنابْي املياه) نةطرتنةوةى بؤرِى ئاو .4

ادروستة، ئيمامى )النووي( ثشتطويَ خسنت و نةطرتنةوةى بؤرِى ئاو كاريَكى ن
َوأمَجع الُعلماُء َعلى الَنهي َعن اإلسراف ِف املاء َوَلوكان َعلى دةفةرموويَت: ))رمحةاهلل( 

واتة: كؤرِاى زانايان لةسةر ئةوةية كةبةفريِؤدانى ئاو كاريَكى  (3)شاطيء الَبْحِر(
 .نادروستة ئةطةر لةسةر كةنارى رِووباريش بيَ

                                                           

 0(3002))صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا(  بِروانة:( 1)
 (.2440: )صحيح اجلامع( للشيخ األلباين)رمحه هللا()بِروانة( 675(ومسلم )1378( رواه البخاري )2)
  (.4/2)شرح النووي للمسلم( ) بِروانة:( 3)
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 (الكالم ِف اخلالء)اودةستدا قسة كردن لةناو ئ .5

( رمحه هللا()النووي)قسةكردن لة ناو ئاودةس كاريَكى قيَزةونةو ناشرينة ئيمامى

وكذلك يكره الكالم على قضاء احلاجة أبي نوع كان من أنواع الكالم )دةفةرمويَت: 
 ذلك ويستثىن من هذا كله موضع الضرورة كما إذا رأى ضريراً  أو رأى حيًة أو عقرِبً أو غْي

واتة: قسةكردن لةسةرئاو  (1)(فإن الكالم ِف هذه املواضع ليس مبكروه بل هو واجب
كاريَكى قيَزةونةو ناشرينة بةهةر شيَوةيةك بيَت، بةالَم ئةطةر كةسيَك شتيَكى زيان 
بةخشى بينى وةك)مار دوثشك، هتد..(  ئةوا ثيَويستة خةلَكى ئاطادار بكاتةوة بؤ 

طات، هةروةها رِيَنيشاندانى نابينا بؤ ئةوةى طيانى ثيس ئةوةى كةس زيانى ثيَ نة
 نةبيَ.

(اإلستنجاء ببعرة أو عظم). خؤثاك كردنةوة بةثشقل وئي سقان 6

 هاوةلَى خؤشةويست قةدةغة كراوة خؤثاككردنةوة بةثشقل وئيَسقان،

 دةفةرموويَت: ()جابر بن عبدهللا)

 ()ثيَغةمبةرى خواواتة:  (2)(بعْظمبِبعرٍة أو  أْن ُيْستَ ْنجى()هنَى َرُسول هللا)

  0بةثشقل وئيَسقانقةدةغةى كردووة خؤثاك كردنةوة لةثاشةرِؤ 

                                                           

 )شرح النووي على مسلم(. بِروانة:( 1)
 0(6827صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا( )) بِروانة:( 2)
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 ........................................................                                    ضؤني تى في ربوونى دةست نوي ذ و نوي ذ 

 (التخلي ِف طريق الناس أوِف ظلهم)دةست بةئاو طةياندن لةسةر رِي طاى خةلَك . 7

يةكيَك لةو شويَنانةى كة لةشةرعدا قةدةغةى ليَكراوة بؤدةست بةئاو طةياندن 
اتوضؤ كردنى خةلَكى، يان لةسيَبةرى شويَنك كةخةلَكى ليَى بريتيية لة شويَنى ه

 دةفةرمويَت:( )أيب هريرة)دادةنيشيَ، هاوةلَى خؤشةويست 

قالوا وما الالعنان؟ قال: الذي  « ات  ُقوا الالعَنْيِ  » فةرموويةتى: ()اثيَغةمبةرى خو
ن لةو دوو شتةى كةدةبنة واتة: خؤتان بثاريَز (1)(يَ َتَخل ى ِف طريق الن اِس أو ِف ِظلِ هم

ئةو دوو شتة ضية؟ ( )ثيَغةمبةرى خواهؤى نةفرةت ليَكردن، ووتيان ئةى 
فةرمووى: ئةو كةسةى كةلةسةر رِيَطاى خةلَكى دةست بةئاو دةطةيَنىَ، يان 

 لةسيَبةريَك كة خةلَكى ليَى دادةنيشيَت و ثشوو دةدات.

 دةرضون لةسةرئاو تي بينى سوننةتة شؤرينى هةردوو ناولةثى دةست دواى

هةركاتيَك لةسةرئاو بوويت ثاشان هاتيتة دةرةوة بةئاو هةردوو ناولةثى دةستت 
ثاك بشؤ، ضونكة باوةرِدار ثاكةو ئايينى ثريؤزى ئيسالميش بانطمان دةكات بؤ 

 دةفةرمويَت:( )( أيب هريرةثاك وخاويَنى، هاوةلَى خؤشةويست)

                                                           

 (.110)صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا( ) بِروانة: (617( رواه مسلم )1)
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 ........................................................                                    ضؤني تى في ربوونى دةست نوي ذ و نوي ذ 

واتة: ئةطةر ثيَغةمبةرى  (1)( ِف َتور فَاسَتنَجىاء إذا أَتى اخَلالء أتيته مب ()كان النيب)
لةسةرئاو دةربضواية ئةوا بةئاو هةردوو دةستى ثاك دةكردةوةو دةي  ()خوا

 شؤرى.

 خؤثاك كردنةوة بة )بةرد(

ئةطةر ئاوى دةست نةكةوت بةسيَ بةرد خؤى ثاك  دروستة بؤ كةسيَك :تي بينى
دةفةرموويَت: ثيَغةمبةرى اى خواى ليَ بيَ( )رِةزبكاتةوة، دايكى باوةرِداران عائيشة 

إذا َذهَب أَحدُكْم إىل الغائط فَليذهب َمعُه بَِثالثَِة أْحجار )فةرموويةتى: ( )خوا
 0(2)(يستطيب هِبن فَإهنا جتزيء عنه

واتة: ئةطةر كةسيَك لةئيَوة ضوو بؤ سةرئاو با سيَ بةرد لةطةلَ خؤى ببا و خؤى 
 ثيَ ثاك بكاتةوة...

 واتة: سيَ بةرد بةسة بؤ ثاك بوونةوة، (3 (جتزيء عنه: أي تكفيه فإهنا)

 بةالَم خؤثاكردنةوة لةثاشةرِؤ  لةسيَ بةرد كةمرت قةدةغةى ليَكراوة،

 :دةفةرموويَت ( ) (سلمانهاوةلَى خؤشةويست)

                                                           

 (.360(وحسنه األلباين )رمحه هللا( ِف )مشكاة املصابيح( )359( وابن ماجة )45( رواه أبوداود )1)
 (.547 )رمحه هللا( ))صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن بِروانة:( 2)
 (.1/111نيل األوطار ) بِروانة:( 3)
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 ........................................................                                    ضؤني تى في ربوونى دةست نوي ذ و نوي ذ 

 .(1)(أن نستنجي أبقل من ثالثة أحجار ()هناان رسول هللا)

ردووة ليَمان خؤثاككردنةوة لةسيَ بةرد قةدةغةى ك ()ثيَغةمبةرى خواواتة: 
 كةمرت.

 فةزل  و طةورةيى دةست نوي ذ

 (2)(الَوَضاءُة : احُلْسُن والنَّظاَفةُ  وُضوء: أْصل الَكِلَمة ِمن: ماناى دةست نويَذ

 لةزمانى عةرةبيدا واتاى ثاك وخاويَنى وثوختةيية. 

ةخواى ثةروةردطار بةالَم لةشةرعى ئيسالمدا واتاى شؤرينى ئةو ئةندامانةية ك
 فةرمانى ثيَكردووة.

بيَطومان دةست نويَذ بةخشندةيي ونيعمةتى خواى ثةروةردطارة بةسةر ئةم 
ئوممةتةوة ضونكة، بة ئةجنامدانى ضةندين ضاكة و خيَريان دةست طريؤ دةبيَت 
وضةندين تاوانيشيان دةسرِدريَتةوة وة ثلةشيان ثيَى بةرز دةبيَتةوة، فةزلَ و 

 ذ طةليَك زؤرة لةوانة:طةورةيى نويَ

 :فةرموويةتى ()ثيَغةمبةرى خوا  . هؤكاري كة بؤلي خؤش بوونى تاوان1

                                                           

 (.336)مشكاة املصابيح( لأللباين )رمحه هللا( ) :بِروانة( 605( رواه مسلم )1)
 0وة جطة لةوانيش( 1/740( وه خمتارالصحاح )1/194)لسان العرب ): بِروانة (2)
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 ........................................................                                    ضؤني تى في ربوونى دةست نوي ذ و نوي ذ 

ُُيْسُن فيهما الذكر واخلشوع ُُث استغفر  -َمْن تَ َوضََّأ فَأْحَسن الَوُضوء ُُث قاَم َفَصلى رَْكَعَتِي ) 
ويَذ بشؤريَت بؤ واتة: هةر كةسيَك بةرِيَك وثيَكى دةست ن 0(1)(هللا َعز َوَجل غفر له

نويَذ ثاشان دوو رِكات نويَذ بكات، بةمةرجيَك زيكرةكانى بةجوانى تيَدا خبوييَنَ، 
وة مل كةض بيَت لةبةرامبةر خواى ثةروةردطار وةداواى ليَخؤش بوون بكات لة 

 خواى طةورة ئةوا خواى ثةروةردطار ليَى خؤش دةبيَت.

 وةلة فةرموودةيةكى تردا دةفةرمووي ت:

ضأ العبد املؤمن فتمضمض خرجت اخلطااي من فيه، فإذا استنثر خرجت اخلطااي من إذا تو )
أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت اخلطااي من وجهه حىت خترج من حتت أشفارعينيه، فإذا 
غسل يديه خرجت اخلطااي من يديه حىت خترج من حتت أضفار يديه، فإذا مسح برأسه 

ه، فإذا غسل رجليه خرجت اخلطااي من رجليه خرجت اخلطااي من رأسه حىت خترج من أذني
(حىت خترج من حتت أضفار رجليه

(2)0 

واتة: ئةطةر بةندةيةكى باوةرِدار دةست نويَذ بشؤريَت بؤ نويَذ وةئاو لة دةمى 
رِابدا واتة: )غةلغةلةى( ثيَبكا ئةوا هةرتاوانيَك كة بةدةمى كردبيَتى لةطةلَ ئةو 

لوتى رِادا ئةوا هةر تاوانيَك كةبةلوتى كردبيَتى ئاوةدا دةرِوات، وةئةطةر ئاوى لة
لةطةلَ ئةو ئاوةدا دةرِوات، وةئةطةر دةم وضاويشى شؤرى ئةوا هةر تاوانيَك كة بة 

                                                           

  0(3398ه هللا(  ))سلسة األحاديث الصحيحة( للشيخ األلباىن )رمح بِروانة:( 1)
 (.449)صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا( ) بِروانة:( 2)
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ضاوى كردبيَتى لة ذيَر برؤيةوة دةردةضيَت، وة ئةطةر دةستةكانيشى شؤرى ئةوا 
لةذيَر ئانيشكيَوة  هةر تاوانيَك كة بةدةستى كردبيَتى لةطةلَ ئةو ئاوةدا دةرِوات كة

دةرِوات، وةئةطةر مةسحى سةرى كرد ئةوا ئةوتاوانةى كةبةسةرى كردبيَتى لةطةلَ 
يةكانيشى ئةو ئاوةدا دةرِوات كة مةسحى طويَضكةكانى ثيَدةكات، وةئةطةر ثيَ

شؤرى ئةوا ئةو تاوانانةى كة بةثيَى كردويةتى لةطةلَ ئةو ئاوةدا دةرِوات كةلة ذيَر 
 ةردةضيَت.ثيَيةكانيةوة د

 .هؤكاري كة بؤ ناسينةوةى باوةرِدار لةرِؤذى دواييدا:2

 ()ثيَغةمبةرى خوا دةفةرموويَت: () (أيب هريرة) هاوةلَى خؤشةويست
 .(1)(إن أُميت َيدعون يوم القيامة غراً ُمجلي من آَثر الوضوء ) فةرموويةتى: 

 ارى دةست نويَذ.واتة: لةرِؤذى دواييدا ئوممةتى من دةناسريَنةوة بةشويَنةو

 :. نيوةى ئيمانة3

 ()ثيَغةمبةرى خوا دةفةرموويَت: ()أيب مالك األشعري) هاوةلَى خؤشةويست
 .(2)(الطهورشطر اإلميان)فةرموويةتى: 

                                                           

 0(2005)صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا( ) بِروانة:(579(ومسلم )136( رواه البخاري )1)
 (.3957)صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا( ) بِروانة:( 533( رواه مسلم )2)
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زاناى بةناوبانطى رِاظةى  واتة: ثاك وخاويَنى ودةست نويَذ نيوةى ئيمانة،
اظةى ئةم فةرموودةيةدا لةرِ( رمحه هللاصاحل العثيمي( ) ُممد بنفةرموودة )

دةفةرموويَت: ثاك وخاويَنى و دةست نويَذ نيوةى ئيمانة، نيوةكةى ترى ئيمان 
 .(1)بريتيية لة خؤرِازاندنةوة بةرِةوشتى جوان و كردةوةى ضاك وباش

 :.رِي طايةكة بةرةو بةهةشت4

 ()ثيَغةمبةرى خوا دةفةرموويَت: ()أيب هريرة) هاوةلَى خؤشةويست
قال لبالل عند صالة الفجر، اي بالل حدثين أبرجى عمل ( )أن النيب)  فةرموويةتى:

عملته ِف اإلسالم فإين مسعت دف نعليك بي يدي ِف اجلنة، قال ماعملت عمال أرجى عندي 
واتة: ثيَغةمبةرى . (2)(أين مل أتطهر طهورا ِف ساعة ليل أو هنار إال صليت بذلك الطهور

الىل فةرموو: ئةى بيالل ثيَم بلَىَ بةو كردةوانةى كة لةنويَذى بةيانيدا بةبي( )خوا
كردوتة لةئيسالمدا، ضونكة طويَم لة جولَةى نةعلةكانت بوو لةبةهةشتدا، بيالل 

( فةرمووى: كردةوةيةكى وام نةكردووة، بةالَم هةركات لةشةودا يان لةرِؤذدا )
 .دةست نويَذم شؤردبيَت ئةوا نويَذم كردووة بةو دةست نويَذةوة

 

 

                                                           

 (.3/151شرح رايض الصاحلي للشيخ ُممد بن صاحل العثيمي )رمحه هللا( ) وانة:بِر( 1)
 (.6274( ومسلم )1149( رواه البخاري )2)
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 :.ثلةى ثي  بةرز دةبي تةوة5

 ()ثيَغةمبةرى خوا دةفةرموويَت: ()أيب هريرة) هاوةلَى خؤشةويست
 أال أدلكم على ما ميحو هللا به اخلطااي ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى ايرسول هللا)فةرموويةتى: 

ةكانتان واتة: ثيَتان رِابطةيةمن بةشتيَك كة تاوان (1)(قال: إسباغ الوضوء على املكاره
ئةويش ( )الببات و ثلةتان بةرزكاتةوة؟ وتيان بةلَيَ ئةى ثيَغةمبةرى خوا

 فةرمووى: دةست نويَذ شؤرين لةكاتى نارِةحةتيدا.

 

 ضؤني تى دةست نوي ذ شؤرين بؤ نوي ذ

مةرجيَكى سةرةكيية بؤ قةبولَ بوونى نويَذ، وةهةر كةسيَك دةست  دةست نوي ذ:
عبدهللا بن ) هاوةلَى خؤشةويستى قةبولَ نابيَت، نويَذى نةبيَت ئةوا نويَذةكة

 فةرموويةتى:  ()ثيَغةمبةرى خوا دةفةرموويَت: ()عمر

واتة: نويَذى هيض كةس قةبولَ نابيَت ئةطةر  (2)(ال تَ ْقَبُل هللُا صالًة بغْي ُطُهورٍ )
 ()بةدةست نويَذةوة نةبيَ، لة فةرموودةيةكى تردا ثيَغةمبةرى خوا

 . (3)(ال َصالَة ملن الوُضوء له) فةرموويةتى: 

                                                           

 (.2618)صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا(  ) بِروانة:( 586( رواه مسلم )1)
 (.7384( ))صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا بِروانة: (534( رواه مسلم )2)
 (.7514)صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا(  ) بِروانة:( 3)
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 ........................................................                                    ضؤني تى في ربوونى دةست نوي ذ و نوي ذ 

 واتة: نويَذى هيض كةس تةواو نيية ئةطةر دةست نويَذى لةطةلَدا نةبيَت.

 .بوونى نييةت 1

 ()ثيَغةمبةرى خوا دةفةرموويَت:( )عمر بن اخلطاب)هاوةلَى خؤشةويست 
 (1)(إمنا األعماُل ِِبلنيات) فةرموويةتى:

كان بةنييةتة، بةالَم دةبيَت نييةت بىَ طومان هةموو كردةوةو ثةرستشة واتة:
نةى وتووة  ()، ثيَغةمبةرى خوابةدلَ ئةجنام بدريَت، ووتنى نياز بةزووبان

 (2).وة تازة داهيَنراوة بةلَكو زاياد كراوة لةديندا

 (التسمية) ناوى خوا هي نان.2

 (بكريَت، هاوةلَى خؤشةويستبسم هللاثيَويستة لةسةرةتاى دةست نويَذ شؤريندا)

 فةرموويةتى:  ()ثيَغةمبةرى خوا دةفةرموويَت، () (يب هريرةأ)
 .(3)(وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه)

 واتة: دةست نويَذى هيض كةس تةواو نيية ئةطةر ناوى خواى ليَ نةهيَنيَت.
 (غسل اليدين) . شؤرينى هةردوو ناولةثى دةست3

                                                           

 (. 2415سلسلة األحاديث الصحيحة ) بِروانة: (4904(ومسلم )1( رواه البخاري )1)
 .(1/224روضة الطالبي( )ثةرتوكى )   بِروانة:( 4)

 
 (.4751)صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا( ) بِروانة:( 3)
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 ثيَويستة هةردوو ناولةثى دةست بشؤردريَت،
  ()املقدام بن معديكرب )ى خؤشةويست هاوةلَ

 (بَوضوء فتوضأفغسل كفيه()ُأيت رسول هللا)دةفةرموويَت:

 هيَنا ئاوى تيابوو( )واتة: شتيَكيان بؤ ثيَغةمبةر
 (1)جا دةست نويَذى طرت و هةردوو دةستى شؤرى

 (السِ واك.سيواك كردن )4
 ةويستهاوةلَى خؤش سيواك كردن لةطةلَ دةست نويَذدا سوننةتة،

 فةرموويةتى:  ()ثيَغةمبةرى خوا دةفةرموويَت: () (أيب هريرة)

 (2)(وُضوءلوال َأن َأُشقَّ علي أُم يت أَلَمْرُُتم ِبلسِ واك َمع كلِ  )
واتة: ئةطةر لةسةر ئوممةتةكةم نارِةحةت نةبواية ئةوا فةرمامن ثيَدةكردن لةطةلَ 

 هةموو دةست نويَذيَكدا سيواكيان بكرداية.

 (املضمضة) او لةدةم رِادانئ .5

 ثيَويستة لةكاتى دةست نويَذدا ئاو بكريَتة ناو دةم و ثاشان دةربكريَتةوة
 ()ثيَغةمبةرى خوا دةفةرموويَت: ()لقيط بن صْبة)هاوةلَى خؤشةويست 

 واتة: ئةطةر دةست نويَذت شؤري ئاولةدةمت(1)(إذاتوَضأت َفَمْضَمض)فةرموويةتى
                                                           

 .(112صححه الشيخ األلباين )رمحه هللا( ِف صحيح سنن أبوداود )( 1)
 (.5317)صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا( ) بِروانة:( 2)
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 يان ووت دةست نويَذمان بؤبشؤرةن زيد(عبدهللا برِادة، وةبة)

 ئةويش دةستى ( )هةروةك دةستنويَذى ثيَغةمبةر

 وة سوننةتة سيَ جار (2)رِائةدا، ثرِِِدةكردو ئاوى لةدةمى

 .دووبارةى بكةيتةوة
 
 

 (اإلستنشاق. ئاو لةلوت رِادان )6

 ،ثيَويستة لةكاتى دةست نويَذدا ئاو بكريَتة ناو لوت و ثاشان دةربكريَتةوة
 ()ثيَغةمبةرى خوا دةفةرموويَت: () (أيب هريرة)هاوةلَى خؤشةويست

 (3)(إذا تَ َوضََّأ أحدُكم فلَيْجعل ِف أَْنِفه ماَء ُث ليَ ْنتِثرْ )فةرموويةتى:

 واتة: ئةطةر كةسيَك لةئيَوة دةستنويَذى شؤرى

 با ئاو بكاتة ناو لوتى و ثاشان دةرى بكاتةوة،

                                                                                                                                                 

 (.144( صححه الشيخ األلباين )رمحه هللا( ِف صحيح سنن أيب داود )1)

 .(2979يخ األلباين)رمحه هللا( )مشكاة املصابيح( للش) بِروانة:( 554(ومسلم )185( رواه البخاري )2)
 (.444صحيح اجلامع( للشيخ األلباين)رمحه هللا( )) بِروانة:( 559(ومسلم )162( رواه البخاري )3)
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 بكاتةوة.وةسوننةتة سيَ جار دووبارةى 

 (غسل الوجه) شؤرينى دةم وضاو. 7

شؤرينى دةم و ضاو رِوكنيَكةلة دةست نويَذ هةركةسيَك نةى شؤريَت دةست 
 (1)﴾فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم﴿نويَذةكةى بةتالَة، خواى ثةروةردطار دةفةرموويَت: 

 هاوةلَى خؤشةويست ،بشؤرنواتة:دةم و ضاوتان 
 وويَت:دةفةرم ()املقدام بن معديكرب )
 (2) (بَوُضوء ...َوَغَسل َوجهِه َثالَث ()ُأيت رسول هللا)

 كاتيَك كة دةست نويَذى ()واتة: ثيَغةمبةرى خوا

 دةطرت، سيَ جار دةم وضاوى دةشؤرى

 وة ثيَويستة دةست خبريَتة ناو رِيش وةذيَر ضةناطةش تةرِبكريَت،

 دةفةرموويَت: ()أنس بن مالك )هاوةلَى خؤشةويست 
 ذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله حتت حنكه فخلل به حليته و قال:كان إ)

                                                           

 ( . 6( سورة املائدة : 1)
 .(112صححه الشيخ األلباين )رمحه هللا( ِف صحيح سنن أيب داود )( 2)
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 ........................................................                                    ضؤني تى في ربوونى دةست نوي ذ و نوي ذ 

دةست نويَذى بطرتاية ()واتة: ئةطةر ثيَغةمبةرى خوا (1)(هكذا أمرين ريب
بةضنطى ئاوى بؤ ذيَر ضةناطةى دةبرد وةدةستةكانيشى دةخستة ناورِيشى، 

 وةدةى فةرموو: بةم شيَوةية ثةروةردطارم فةرمانى ثيَكردوم.
 

 (غسل اليدين اىل املرافق)رينى هةردوو دةست لةطةأل ئانيشكةكان. شؤ8

شؤرينى هةردوو دةست تائانيشكةكان رِوكنيَكة لة دةست نويَذ هةركةسيَك نةى 
َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى : ﴿شؤريَت دةست نويَذةكةى بةتالَة، خواى ثةروةردطار دةفةرموويَت

 واتة: هةردوودةستان بشؤرن(2)﴾اْلَمَراِفِق

 ، هاوةلَىئانيشكتان، وةسوننةتة سىَ جار بشؤردريَتتا 

 دةفةرموويَت:( )املقدام بن معدي كرب)خؤشةويست 

 .(3)(بَوضوء ...ُُث َغَسل ِذراعيِه َثالَث( )ُأيت رسول هللا)

سآ جــــار بالَى  دةست نويَذى دةطرت ﴾﴿واتة: كاتيَك ثيَغةمبةرى خوا
أيب )هاوةلَى خؤشةويست:   بشؤردريَت، دةشؤرى، وةسوننةتة لةثيَشدا الى رِاست

 فةرموويةتى: ()ثيَغةمبةرى خوا دةفةرموويَت، () (هريرة

                                                           

 (.4696محه هللا( ))صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )ر  بِروانة:( 1)
  (.6( سورة املائدة: 1)
 .(123صححه الشيخ األلباين )رمحه هللا( ِف صحيح سنن أيب داود )( 3)
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 واتة: ئةطةر دةست نويَذتان شؤرى. (1)﴾ إذا توضأمت فابدءوا مبيامنكم ﴿

 ئةوا لةثيَشدا لة الى رِاستةوة دةست ثيَ بكةن، ثاشان الى ضةث.

 

 (مسح الرأس)دةستى تةرِ بةسةردا هي نان.9

رِوكنيَكة لة دةست نويَذ هةركةسيَك ئةجنامى  (مسح)دةستى تةرِ بةسةردا هيَنان 
 نةدات دةست نويَذةكةى بةتالَة، خواى ثةروةردطار دةفةرموويَت:

 واتة: دةستى تةرِ بةسةرتانا بهيَنن، (2)﴾َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم﴿

 وةدةبيَت مةسح كردن هةموو سةربطريَتةوة، هاوةلَى خؤشةويست

مسح رأسه بيديه فأقبل ﴾﴿ن رسول هللاأ﴿دةفةرموويَت:  ()عبد هللا بن يزيد)
 (3)بدأ مبقدم رأسه ُث ذهب هبما اىل قفاه ُث ردمها اىل املكان الذي بدأمنه هبماوأدبر

 ،دةستةكانى تةرِ دةكردوو بةسةريد دةهيَنا ()واتة: ثيَغةمبةرى خوا

                                                           

 (.454))صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا(  بِروانة:( 1)

 

  ( . 6( سورة املائدة : 1)
 (.556( ومسلم )185( رواه البخاري )2)
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شتى سةرى، ثاشان هةردوو دةستى جا لةثيَشى سةرييةوة دةستى ثيَ دةكرد تاث
 .دةطيَرِايةوة بؤ ئةو شويَنةى كةليَيةوة دةستى ثيَكردبوو

 

 

 سةيرى ويَنةكة بكة

 

 ()مسح األُذَني. دةستى تةرِ بةناو طوي ضكةدا هي نان 10

 ثيَويستة هةردوو دةست تةرِبكريَت و ثاشان ناو هةردوو طويَضكةى ثيَ تةرِ بكريَت،
 :دةفةرموويَت ()عبد هللا بن يزيد)هاوةلَى خؤشةويست 

 واتة: هةردوو طويَ (1)﴾األُذانن من الرأس﴿ فةرموويةتى:﴾ ﴿ثيَغةمبةرى خوا 
 دةفةرموويةتى: بةشيَكة لةسةر. هةروةها

 .(2)﴾أيخذ ألُذنيه ماء غْي املاء الذي ُأخذه لرأسه( )أن رسول هللا﴿

                                                           

  (.2765) للشيخ األلباىن )رمحه هللا()صحيح اجلامع(  بِروانة: (1)
 (.35صححه الشيخ األلباين )رمحه هللا( ِف صحيح الرتمذي ) (2)
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يَى جياواز لةو ئاوةى كة هةردوو طوئاوى ئةبرد بؤ  ﴾﴿واتة: ثيَغةمبةرى خوا
 ()عبد هللا بن عمر)هاوةلَى خؤشةويست مةسحى سةرى ثيَ دةكرد، 

ئةطةر دةست نويَذى : واتة﴾. كان إذا توضأ أيخذ املاء إبصبعيه ألذنيه) :دةفةرموويَت
عبد هللا بن ﴿بشؤريياية ئةوا بة ثةجنةكانى ئاوى بؤ هةردوو طويَى دةبرد، هةروةها.

واتة: لة دةست نويَذدا  (1)﴾ىف عينيه ىف الوضوء وأيخذ ألذنيه يدخل املاء( )عمر
 ئاوى دةبرد بؤ هةردووضاوى

 وة بةثةجنةى ئاوى دةبرد بؤ هةردوو طويَ.

 سةيرى ويَنةكة بكة  
 

 (غسل الرجلي اىل الكعبيشؤرينى هةردووثي  لةطةأل قولةثي  ). 11

ست نويَذ هةركةسيَك نةى شؤرينى هةردوو ثيَ تا قولة ثيَةكان رِوكنيَكة لة دة
 :خواى ثةروةردطار دةفةرموويَتشؤريَت دةست نويَذةكةى بةتالَة، 

 تاكو قولةثيَتان، بشؤرنواتة: هةردوو ثيَتان  (2)﴾َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبنِي﴿

 دةفةرموويَت:( املقدام بن معدي كرب) هاوةلَى خؤشةويست

                                                           

  (.1/279( وجمموع فتاوى البن تيمية )رمحه هللا( )1/200نيل األوطار ) بِروانة:( 3)
 (.6( سورة املائدة : 1)
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  (1)(رجليه ثالَثبَوضوء ... ُث غسل ( )ُأيت رسول هللا )

ثيَ يةكانى دةشؤرى،  دةست نويَذى دةطرت ﴾﴿واتة: كاتيَك ثيَغةمبةرى خوا 
بؤ ئةوةى نيَوان  وةثيَويستة ثةجنةى دةست خبريَتة ناو ثةجنةى ثيَيةكانةوة

: دةفةرموويَت ()لقيط بن صْبة)هاوةلَى خؤشةويست ، ثةجنةكان تةرِبيَت
واتة:  (2)(توضأت فخلل األصابع إذا) فةرموويةتى:( )ثيَغةمبةرى خوا

 ئةطةردةست نويَذت شؤرى بؤ نويَذ ئةوا ثةجنةكانى

 دةستت خبةرة ناو ثةجنةكانى ثيَتةوة.

 

 سةيرى ويَنةكة بكة 

 

 ثارِانةوةى دواى دةست نوي ذ                          

ثيَغةمبةرى  دةفةرموويَت:( عن عمربن اخلطاب))هاوةلَى خؤشةويست.1
من توضأ فأحسن الوضوء ُث قال: أشهد أن ال إله إال هللا ) فةرموويةتى: ()خوا

                                                           

 .(123صححه الشيخ األلباين )رمحه هللا( ِف صحيح سنن أيب داود )( 2)
 (.453)صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا( ) بِروانة:( 3)
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وحده ال شريك له وأن ُممداً عبده ورسوله اللهم اجعلين من التوابي واجعلين من املتطهرين 
 .(1)فتحت له مثانية أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء(

أشهد أن ال إله إال  ) واتة: هةر كةسيَك دةست نويَذ بشؤريَت بةضاكى ثاشان بلَيَت:
هللا وحده الشريك له وأن ُممدا عبده ورسوله اللهم اجعلين من التوابي واجعلين من 

ئةوا هةشت دةرطاكةى بةهةشتى بؤدةكريَتةوة لةكاميانةوة بيةويَت  (املتطهرين
           دةضيَتة ذوورةوة.

غةمبةرى ثيَ دةفةرموويَت: ()عن أىب سعيد اخلدري) هاوةلَى خؤشةويست. 2
من توضأ ُث قال: سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال   فةرموويةتى: ()خوا

. (2)(أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب ِف رق ُث طبع بطابع فلم يكسر إىل يوم القيامة
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد ): هةر كةسيَك دةست نويَذ بشؤريَت ثاشان بلَيَت واتة:

ئةوا لة ثةرِةيةكدا بؤى دةنووسريَت و  (تغفرك وأتوب إليكأن ال إله إال أنت أس
  تارِؤذى دواي ناشكيَت و هيضيشى ليَ نايةت. ثاشان بؤى مؤر دةكريَت

 )التنشيف بعد الوضوء(وشك كردنةوة دواى دةست نوي ذ         
كان له خرقة يتنشف ) دةفةرموويَت:( رِةزاى خواى ليَ بيَدايكي باوةرِداران عائيشة )

دةسرِيَكى ثةرِؤى ثيَ بوو لةدواى  ()واتة: ثيَغةمبةرى خوا. (3)(ا بعد الوضوءهب
 دةست نويَذ خؤى ثيَ ووشك دةكردةوة.

                                                           

 (.6167)صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا( ) بِروانة:( 1)
 (.2651)سلسلة األحاديث الصحيحة( ) بِروانة:( 2)
 ( .4830)صحيح اجلامع ( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة: (1)
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 ........................................................                                    ضؤني تى في ربوونى دةست نوي ذ و نوي ذ 

ئةطةر كةسيَك ئاوى دةست نةكةوت ياخود ترسى ئةوةى هةبوو بة بة  :تي بينى
كارهيَنانى ئاو زيان بةالشةى دةطات ئةوا ئةتوانيَت تةيةمووم بكات جا ئةو 

ؤدةست نويَذ بيَت يان بؤ خؤشؤرين بيَت، خواى ثةروةردطار لةقورئانى تةيةمومة ب
 ثريؤزدا دةفةرموويَت:

 (1)﴾فَ َلْم جتَُِدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيِ ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنه ُ ﴿ 

ثاك،  واتة: ئةطةر ئاوتان دةست نةكةوت ئةوا تةيةموم بكةن لةسةر زةوييةكى
هةردوو دةستان بةزةويدا بهيَنن ثاشان بةدةم و ضاوو وةدةستاندا. وةتةميوم 
كردنيش يةكيَكة لةنيعمةتةكانى خواى ثةروةردطار بةسةر بةندةكانييةوة بة 
تايبةت بؤ ئةوكةسانةى كةنةخؤشن وة ناتوانن ئاو بةكار بهيَنن بيَطومان خواى 

 لةتواناياندا نةبيَت.ثةروةردطار داوايةك لةبةندةكانى ناكات كة 

 :ضؤني تى تةيةمموم كردن

فةرموو: هةردوو ناولةثى دةستت  ()ى)عمار بن ايسر( بة ()ثيَغةمبةرى خوا
بةزةويدا بهيَنةو ثاشان فوى ثيَدا بكةو بةدةم وضاوو دةستةكانتدا بهيَنة، هةروةها 

ورى كابرايةكى بينى دو ()دةفةرموويَت: ثيَغةمبةرى خوا()عمران بن حصي)
ثيَى  ()طرتووةو نويَذ لةطةلَ خةلَكيدا ناكات بةجةماعةت جا ثيَغةمبةرى خوا

فةرموو: ئةى كابرا ضى واى ليَكردى كةنويَذمان لةطةلَدا نةكةى؟ كابراكةش وتى: 
                                                           

 . ( 6سورة املائدة: ( 2)
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توشى )جةنابةت( لةش طرانى بوومة، ئاويشم دةست ناكةويَت، ثيَغةمبةرى 
زةويى جيَطةى ئاو فةرمووى: تةيةموم بكة بة خؤلَى سةر  ()خوا

 .(1)دةطريَتةوة(

(لةتةيةممووم كردندا ئةوةية كةجيَطةى ئاودةطريَتةوة األصلبنةرِةت)تي بينى:
جاهةر شتيَك بةدةست نويَذ حةالَلَ بيَت ئةوا بةتةيةمموميش حةالَلَ دةبيَت، وة 
دروستة ثيَش هاتنى كاتى نويَذ بكريَت، وةدروستة بةيةك تةيةمموم زياد 

 (2)ش بكريَت، جا نويَذى فةرز بيَت يا سوننةتلةنويَذيَكي

 

 ئةوةى كةدةست نوي ذى ثي  بةتال  دةبي تةوة

 . هةرشتي ك لةثي ش يان لةثاشةوة دةربضي ت.1
 ()دةفةرموويَت: ثيَغةمبةرى خوا( )أيب هريرة)هاوةلَى خؤشةويست

واى طةورة نويَذ واتة: خ( 3)(َمن أْحَدَث َحىت يَ تَ َوضأ  ال تُ ْقَبُل صالة)فةرموويةتى: 
لةهيض كةسيَك قةبولَ ناكات ئةطةر هةرشتيك لةثيَشى يان لةثاشيةوة دةربضيَت 

 تادةست نويَذ دةطريَتةوة.
  )النوم(:.خةوتن 2

                                                           

  (.4043صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( )) بِروانة: (348رواه البخاري )( 1)
 (.53ثوختةى فيقهى شةريعةت الثةِرةى ) بِروانة:( 2)
 (.7382)صحيح اجلامع(للشيخ األلباين )رمحه هللا( )بِروانة: ( 536( ومسلم )135( رواه البخاري )3)
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ئةطةر كةسيَك خبةويَت و ئاطاى لةخؤى نةميَنىَ ئةوا دةست نويَذةكةى بةتالَ 
  :فةرموويةتى ()دةبيَتةوة، ضونكة ثيَغةمبةرى خوا 

طريَى كؤمة جا هةر كةسيَك خةوى  واتة: ضاو  (1)(فْليَ تَ َوضَّأْ َفَمْن انَم  وِكاُء السَِّه الَعْيَ )
 ليَكةوت وئاطاى لةخؤى نةما با دةست نويَذ بطريَتةوة.

 تي بينى:

ئةطةر خةوتن دةست نويَذ بشكيَنيَت وةبةتالَى بكاتةوة ئةوا لة هؤش ضوون 
يَنيَت ضونكة لةهؤش ضوون زياتر مرؤظـ ونةمانى عةقلَ ثيَشرت دةست نويَذ  دةشك

 .(2)بيَ ئاطا دةكات
 

 )مس الذكر(.دةست بةر زةكةر كةوتن 3
ئةطةر كةسيَك دةستى بةر زةكةرى كةوت ئةوا دةست نويَذةكةى بةتالَ دةبيَتةوة، 

( )دةفةرموويَت: ثيَغةمبةرى خوا ()بسرة بنت صفوانهاوةلَى خؤشةويست )

  (3)( َكرَُه فَ ْليَ تَ َوضَّأَمْن َمسَّ ذَ ) فةرموويةتى: 

 واتة: هةر كةسيَك دةستى بةر زةكةرى كةوت با دةست نويَذ بشؤريَتةوة.
 .(4)بةمةرجيَك ئةو دةست بةركةوتنة بة ئارةزووةوة بيَت 

                                                           

 (. 4149لشيخ األلباىن )رمحه هللا(  ))صحيح اجلامع( ل بِروانة:( 1)
 ( .29ثوختةى فيقهى شةريعةت )الثةِرة:  بِروانة:( 3)
 (.6554)صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا( ) بِروانة:( 3)
 (.103متام املنة للشيخ األلباين )رمحه هللا( )رمحه هللا( ) بِروانة:( 2)
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 )أكل حلم االبل(. خواردنى طؤشتى ووشرت 4
فةرموويةتى: هةركةسيَك طؤشتى ووشرتى خوارد ئةوا  ()ثيَغةمبةرى خوا

 ()الْباء بن عازب)نويَذ بشؤريَتةوة، هاوةلَى خؤشةويست بادةست

سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الوضوء من حلوم اإلبل فقال ) دةفةرموويَت:
دةربارةى دةست نويَذ  ()ثيَغةمبةرى خوا واتة: ثرسيار كرا لة (1)  (توضئوا منها

 رن.شؤرين لةطؤشتى ووشرت جا فةرمووى: دةست نويَذى ليَبشؤ

 

 ضـةند هةلَةيةك لةدةسـت نوي ذدا                     

 )التلفظ ِبلنية(. وتنى نييةت بةزووبان 1

لةكاتى  ()خوا ( نيية كة ثيَغةمبةرىصحيحلةرِاستيدا تةنها فةرموودةيةكى )
رِةزاى خوايان ليَ نييةتى بةزوبان ووتبيَت، وة هاوةلَة كانيش ) دةست نويَذ شؤريندا

وتووة، بةلَكو رِاى ضةند كةسانيَكة لةم دواييةدا ثةيدا بووة، وةرِاى  نةيانبيَت( 
كةسيش نابيَت بةشةرع، ضونكة باشرتين وضاكرتين رِيَباز رِيَبازى ثيَغةمبةرى 

 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم(.خواية )

 

 

                                                           

 (.3006اىن )رمحه هللا( ))صحيح اجلامع( للشيخ األلب بِروانة:( 3)
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 )األذكار أثناء الوضوء( .ثارِانةوةى دةست نوي ذ2

ةست نويَذ دةشؤرن بؤ نويَذ ضةند دوعايةكى لةناو خةلَكيدا كةسانيَك هةن كةد
)اللهم حاسبين جؤراوجؤر دةخويَنن، بؤمنونة: كاتيَك دةستى دةشؤريَت دةلَيَت: 

يان كاتيَك مةسحى سةرى دةكات دةلَيَت: )نيةمتة مةسحى سةرم  حساًِب يسْيا(
 دةكةم، يان كةثيَيةكاني دةشؤريَت دةلَيَت

هةروةها ضةند دوعايةكى  ُممدًا رسول هللا( )أشهد أن ال اله اال هللا وأشهد أن
ئةم دوعا جؤراوجؤرانةى ()تريش...( بيَطومان ئةطةر ثيَغةمبةرى خوا

 كة لةطةلَ رِةزاى خوايان ليَ بيَت( خبويَنداية ئةوا هاوةلَةكانيش )

ئةجناميان ئةدا و هةروةها بؤ ئيَمةشيان  بوون ()ثيَغةمبةرى خوا
 دةطيَرِايةوة!!!

 )اإلسراف ِف املاء(نانى ئاوى زؤر . بةكارهي 3

دةفةرموويَت: زانايانى )كتاب الوضوء( دا لةسةرةتاى ( رمحه هللا)( البخاريئيمامى)
ئيمامى  ئيسالم ثيَيان ناخؤش بووة ئاو زؤر سةرف بكريَت بؤ دةست نويَذ شؤرين،

املاء ولوكان  وأمجع العلماء على النهي عن االسراف ِف)دةفةرموويَت: ( رمحه هللا) (النووي)
واتة: كؤرِاى زانايانى ئيسالم لةسةر ئةوةية كةبةفريِؤدانى  .(1) (على شاطيء البحر

 ئاو كاريَكى نادروستة ئةطةر لةسةر كةنارى رِوباريش بيَت.هاوةلَى خؤشةويست

                                                           

  (.4/2شرح النووي على مسلم ) بِروانة:( 1)
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ُد ِ ( )كان النيب)دةفةرموويَت: ( ))أنس
واتة:  (1) (يَ ْغَتِسُل ِبلص اع َويَ َتوضَُّأ ِبمل

بةضوارمشت ئاو خؤى دةشؤرى، وةبةمشتيَك ئاو دةست  ()بةرى خواثيَغةم
 .نويَذيشى دةشؤرى

  )الغفلة عن غسل االعقاب( .بي  ئاطايى بوون لة تةرِ نةبوونى ثاذنةى ثي 4
هةرِةشةى توندى لةوكةسانة كردووة كةلة دةست نويَذ  ()ثيَغةمبةرى خوا

 خؤشةويست هاوةلَى شؤريندا بيَ ئاطان لة ثاذنةى ثيَ يان ،
 فةرموويةتى:( )دةفةرموويَت: ثيَغةمبةرى خوا ()أيب هريرة( )

واتة: تياضوون يا ئاطرى دؤزةخ بؤ ئةو كةسانةى كة لة  (2)(َوْيٌل لألْعقاِب من الن ارِ )
 كاتى دةستنويَذ شؤريندا ثاذنةى ثيَيان تةرِناكةن.

 
 
 

 

 

 

 
                                                           

 (.4991)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة: (735(ومسلم )201( رواه البخاري )1)
 (.7132)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( )بِروانة:   (571( ومسلم )60( رواه البخاري )2)
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 ﴾﴿ضؤني تى نوي ذى ثي غةمبةرى خوا                  

 )استقبال الكعبة( . رِووكردنة كةعبةى ثريؤز1

 دةبيَت لة نويَذدا رِوو لة كةعبة بكريَت لةبةر ئةوةى

 خواى ثةروردطار دةفةرموويَت:

 . (1)﴾َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َفَولِّ َوْجَهَك ﴿

 كةعبةى ثريؤز. واتة: لةكاتى نويَذ دا رِوو بكةنة

ى بكرداية رِووى دةكردة كةعبةى ثريؤز، ئةطةر نويَذ( )ثيَغةمبةرى خوا
 ِإَذا ُقْمَت إىَل الصَّالِة ...)وةفةرمانيشى بةو كارة كردوة، وةفةرموويةتى:

َلةَ   واتة: ئةطةر هةستاى بؤ نويَذ ئةوا رِوو بكةرة كةعبة. (2)(ُُثَّ اْستَقِبِل اْلِقب ْ

وة لةنويَذى  سدادروستة لةدوو حالَةتدا رِوو لةقيبلة نةكةيت، لةكاتى ترتي بينى: 
سوننةتدا ئةطةر لةناو سةيارةدابووى يا بةسوارييةوة، خواى ثةروةردطار 

واتة: ئةطةر ترسان ئةوا نويَذة  (3)﴾  فَإْن ِخْفُتْم َفرَِجااًل أَْو رُْكَباانً ﴿  :دةفةرموويَت

                                                           

 (.150رة البقرة : ( سو 1)
 (.738)صحيح اجلامع(للشيخ األلباين)رمحه هللا( )بِروانة:  (884( ومسلم )6667( رواه البخاري )2)
 (.239البقرة : ( سورة 3)
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بةالَم ئةطةر كةسيَك نةيزانى . كانتان بكةن جا بة ثيادةبيَت يان بةسوارى بيَت
 ةكويَوةية ئةوا دةبيَت هةولَ بدات تا دةيدؤزيَتةوة.قيبلة ل

 )القيام(.وةستان بةثي وة 2

ثيََويستة لةسةرموسلَمان بةثيَوة نويَذة فةرزةكان بكات خواى ثةروةردطار 
 واتة: لةنويَذدا بةثيَوةرِابوةسنت. (1)﴿وقُوُموا هلل قانِتِي﴾دةفةرموويَت: 

 دةفةرموويَت: () (عبدهللا بن عمرهاوةلَى خؤشةويست )

 .(2)(إال أن ختاف الَغرق َصلِ  قائماً ): فةرموويةتى ()ثيَغةمبةرى خوا 
واتة: نويَذ بةثيَوة بكةن ئةطةر لةناو كةشتيشدا بوون مةطةر ترسى ئةوةتان 
هةبيَت كةخبنكيَن. بةالَم ئةطةر كةسيَك نةى توانى ئةوا دروستة بةدانيشتنةوة يان 

 ()(ىعمران بن حصيبة) ()ثيَغةمبةرى خواات، بةرِاكشانةوة نويَذةكانى بك
واتة: نويَذ  (3) (َصلِ  قائمًا فَإْن مْل َتْسَتِطْع فَ َقاِعدًا فَإْن ملَْ َتْسَتطْع فَ َعلى َجْنبٍ ) :فةرموو

بةثيَوة بكة جا ئةطةر نةت توانى ئةوا بةدانيشتنةوة ئةطةر بةدانيشتنةوة نةت 
( رِةزاى خواى ليَبىَدايكى باوةرِداران عائيشة) توانى ئةوا بةرِاكشانةوة نويَذ بكة،

لةهيض نويَذيكدا بةدانيشتنةوة قورئان  ()فةرموويةتى: نةمبيين ثيَغةمبةرى خوا
( 40خبويَنىَ تاوةكو ضووة ناو تةوةنةوة، جا دادةنيشت وةقورئانى دةخويَند تا)

                                                           

 (.238( سورة البقرة : 1)
 (.3777)صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا(  ) بِروانة:( 2)
 (.3778حيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ))ص بِروانة : (1117( رواه البخاري )3)
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 (1)بؤ رِكوع ( ئايةتى دةما ثاشان هةلَدةستاو بةثيَوة دةى خويَند وةدةضوو30يا )

 (السرتة). دانانى بةربةست 3
بؤ خؤى دابنيَت بؤ  ثيَويستة لةسةر موسلمان لةكاتي نويَذكردندا بةربةستيَك

 ()ئةوةى هيض شتيَك بةبةردةم نويَذةكةيدا تيَنةثةرِيَت، ثيَغةمبةرى خوا
هةركاتيَك نويَذى بكرداية، فةرز يان سوننةت بةربةستيَكى بؤ خؤى دادةنا 

يشى كردووة بةدانانى بةربةست بؤهةركةسيَك كةويستى نويَذكردنى وةفةرمان
دةفةرموويَت: ثيَغةمبةرى ( ) أيب سعيد اخلدري(هةبيَت، هاوةلَى خؤشةويست )

واتة: ئةطةر يةكيَك  .(2)(ُسرْتة فَلُيصل إىل ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكم)فةرموويةتى:  ()خوا
دابنيَت، جا ئةو بةربةستة بةديوار بيَت لةئيَوة نويَذى كرد با بةربةستيَك بؤ خؤى 

 يا بة دار يا بة ثايةى مزطةوت ...
 . (3)( سم بيَت30وةدةبيَت ئةو بةربةستة بةرزييةكةى ) 

 .بوونى نييةت4

 ()ثيَغةمبةرى خوا دةفةرموويَت،(  عمر ابن اخلطاب)هاوةلَى خؤشةويست
 (4) (إمنا األعمال ِبلنيات) فةرموويةتى: 

                                                           

 وجطة لة ئةوانيش.( 1701( ومسلم )1148( رواه البخاري )4)
 ( .641)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة:( 2)
 (.100ثوختةى فيقهى شةريعة الثةِرةى ) بِروانة:( 2)
 (.2415لسلة االحاديث الصحيحة( ))س بِروانة: (4904(ومسلم )1( رواه البخاري )3)
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ان هةموو كردةوةو ثةرستشةكان بةنييةتة، بةالَم دةبيَت نييةت بىَ طوم واتة:
نةى وتووة  ()، ثيَغةمبةرى خوابةدلَ ئةجنام بدريَت، ووتنى نييةت بةزووبان

 (1).وة تازة داهيَنراوة بةلَكو زاياد كراوة لةديندا

 )سرتالعورة( . داثؤشينى عةورةت5

وةهةركةس نويَذ بكات  داثؤشينى عةورةت مةرجيَكة بؤ قةبولَ بوونى نويَذ
﴿اَي وعةورةتى بةدةرةوة بيَت ئةوا نويَذةكةى بةتالَة، خواى ثةروةردطار دةفةرموويَت  

واتة: ئةى نةوةى ئادةم لةنويَذدا ثؤشاكيَك  .(2)َبيِن آَدَم ُخُذوْا زِينَ َتُكْم ِعندَُكلِ  َمْسِجد﴾
 لةبةر بكةن كة عةورةتتان دابثؤشيَت، هاوةلَى خؤشةويست

 عةورةتى ثياوان فةرموويةتى: ()ثيَغةمبةرى خوا دةفةرمويَت:جعفر( بن عبدهللا)
 واتة: نيَوان ناوك وئةذنؤية.. (3) ما َبْيَ السُّرَّة والرُّْكَبة()

وةبؤئافرةتيش هةمووالشةى عةورةتة جطةلة)هةردوو دةست ودةموضاوى( 
دايكى  وةدةبيَت ئةوثؤشاكةى كةلةبةرى دةكات ثاك بيَت والشةى دةرنةخات

فةرموويةتى:  ()ثيَغةمبةرى خوادةفةرموويَت:(رِةزاى خواى ليَبىَ)باوةرِداران عائيشة
لةئافرةتيَكى ثيَطةيشتو واتة: خواى طةورة نويَذ  (4)(ال تُ ْقَبُل َصاَلُة َحاِئٍض ِإىل خِبَمارٍ )

                                                           

 .(1/224روضة الطالبي( ))  ثةِرتوكى  بِروانة: (4)
 ( وتفسْي السعدي رمحه هللا.1/391خمتصر تفسْي ابن كثْي ) بِروانة:(  31( سورة االعراف: 1)
 (.5583) )صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا( بِروانة: (2)
 (.7383لشيخ األلباىن )رمحه هللا( ))صحيح اجلامع( ل بِروانة:( 3)
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هذا احلديث )دةفةرموون: وةرناطريَت ئةطةر داثؤشراو نةبيَت.زانايانى ئيسالم 
واتة: ئةم فةرموودةية دةكريَت بةبةلَطة  (1)ل به على وجوب سرت املرأة حال الصالة(استد

 داثؤشراوى ئافرةت لة نويَذدا. بؤ

 )السِ واك(.سيواك كردن 6

 ()سيواك كردن لةطةلَ هةموو نويَذيَكدا سوننةتة ، ثيَغةمبةرى خوا

ئوممةتةكةم  سيواك كردنى زؤرثيَخؤش بوو بةرِادةيةك دةيفةرموو: ئةطةر لةسةر
نارةِِحةت نةبواية ئةوا فةرمامن ثيَدةكردن لةطةلَ هةموو نويَذيَكدا سيواكيان 

 .(2) بكرداية

 (هللا أكْب). دابةستنى نوي ذ بةتةكبريةى 7

 رِوكنيَكة لة نويَذ (اهلل أكرب)دةست ثيَكردنى نويَذ بة

 هةركةسيَك ئةجنامى نةدات ئةوا نويَذةكةى بةتالَة،

 دةفةرموويَت:( ))رفاعة بن رافع تهاوةلَى خؤشةويس

 أحدكم إنُه التتم صالة)فةرموويةتى:( )ثيَغةمبةرى خوا

                                                           

 (.1/158( و سيل اجلرار )2/54نَيل األوطار ) بِروانة:( 4)
 (.205صحيح)الرتغيب والرتهيب( للشيخ األلباين) رمحه هللا( ) بِروانة:( 887( رواه البخاري )2)
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هللا )واتة: نويَذى هيض كةسيَكتان تةواونية تاكو ... ثاشان نةلَيَ  (1)(ُث يكْب هللا...حىت
 هاوةلَى خؤشةويستسوننةتة هةردوودةستى تيَدا بةرز بكريَتةوة،  (أكْب

( كان يرفُع يدْيِه َحْذَو َمْنكبيِه إذا افْ تَ َتَح الصَّالةَ   ):دةفةرموويَت())عبدهللا ابن عمر
ئةطةر نويَذى بكرداية هةردوو دةستى بةرز دةكردةوة ()واتة: ثيَغةمبةرى خوا

 . (2)تا نزيك شانةكانى

 . ضؤني تى دةست طرتن لةنوي ذدا8

 ةسةرثيَويستة لةنويَذدا دةستى راِِست لةسةر دةستى ضةث دابنريَت وةل

 دةفةرموويَت:()( وائل ابن حجرسينط رِابطرييَت، هاوةلَى خؤشةويست )

واتة:  (3) (ووضع يدُه الُيمىن َعلى يده اليسرى على َصدره ()َصل ْيُت َمَع َرُسوِل اّللَِّ )
ضةثى  نويَذم  كرد جا دةستى رِاستى لةسةر دةستى( )لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوا

رت، وة لة فةرموودة يةكى تردا هاتووة دةستى دادةناو لةسةر سينطى رِايدةط
ضةثى بةدةستى رِاستى دةطرت، هةردوو شيَوازةكة سوننةتة.بؤ زياتر شارةزا 

 ()ضؤنيَتى نويَذى ثيَغة مبةربوونت برِوانة: 

 )ُممد انصرالدين االلباين( )رمحه هللا(.لةنوسينى زاناى فةرموودةناس شيخ 
                                                           

 (.2420)صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا( ) بِروانة:( 2)
 (.793صحيح)الرتغيب و الرتهيب ( للشيخ االلباين)رمحه هللا( ) بِروانة:( 735) ( رواه البخاري3)
 ( . 352(وصححه الشيخ االلباين )رمحه هللا (ِف االرواء )479( رواه ابن خزميه )3)
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 سةيرى ويَنةكة بكة

 

 

 )دعاء االستفتاح( ى دةست ثي كردنى نوي ذ. دوعا9

ثيَويستة نويَذ دةست ثيَ بكريَت بةضةند دوعايةك كة سوثاس وستايشى خواى 
نويَذى دةست ثيَدةكرد بةضةند  ()ثةروةردطارى تيَدا بكريَت، ثيَغةمبةرى خوا

دوعايةكى جؤراوجؤر كةتيَيدا سوثاس وستايشى خواى ثةروةردطارى دةكرد، 
 :وةفةرموويةتى

 . (1) (يُ ْثيِن عليه جل وعزو ُث يكْب هللا...حىتأحدكم إنه التتم صالة)

 واتة: نويَذى هيض كةسيَك تةواونيية تاكوسوثاس وستايشى خواى تيَدا نةكات

 

                                                           

 (.2420)صحيح اجلامع( للشيخ األلباىن )رمحه هللا( ) بِروانة:( 2)
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 :ئةو دوعا يانةش زؤرن لةوانة 
 . ُسبحانك اللُهمَّ وحبمِدَك وتَ َباَرَك امُسك وتعاىل َجدَُّك وال إله غْيَُك.أ

 هلل مَحْداً َكثْياً طَيَبا ُمبارََكاً فيِه. . احلَمدُ ب

 َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأَلْرَض َحِنيفًا ُمْسِلما َوَما أانَْ ِمَن اْلُمْشرِِكَي، ِإنَّ َصاَليت  .د
 .(1) َذِلَك أُِمْرُت َوأاََنْ أَوَُّل اْلُمْسِلِميَ َوُنُسِكي َوَُمَْياَي َوََمَايت ّللِِ  َربِ  اْلَعاَلِمَي اَل َشرِيَك َلُه َوبِ 

 

 .خوي ندنى سوورةتى فاتيحا لةهةموو رِكاتي كدا 10

خويَندنى سوورةتى فاتيحا لةهةموو رِكاتيَكدا رِوكنيَكة لةنويَذ ، هةر كةسيَك نةى 
 ()عبادة بن الصامت()خويَنيَت ئةوا نويَذةكةى بةتالَة، هاوةلَى خؤشةويست 

ال صالَة ملن مل يَ ْقَرَأ بفاحِتَة )فةرموويةتى:  ()ثيَغةمبةرى خوا وويَت، دةفةرم
واتة: نويَذى هيض كةس قةبوولَ نيية ئةطةر سوورةتى فاتيحاى تيَدا  (2) (الكتاب

ثيَغةمبةرى  دةفةرموويَت: () (أيب هريرة)نةخويَنىَ: وة لةفةرمودةيةكى تردا 
 يَقرأ فيها أبم القرآن فهي ِخَداٌج فهي ِخَداٌج َمن َصلى َصالًة مل) فةرموويةتى ()خوا

 (.3) (فهي ِخَداٌج غْي متام

                                                           

 ( يان قةاَلى موسلََمان.ى نوَيذى ثَيغةمبةر )ضؤنَيت  بِروانة:بؤ زياتر شارةزا بوونت، ( 1)

 (.7513)صحيح اجلامع( للشيخ االلباين )رمحه هللا( ) بِروانة:( 756( رواه البخارى )2)
 (.6349)صحيح اجلامع( للشيخ االلباين )رمحه هللا ) بِروانة:(  876( رواه مسلم  )2)
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واتة: هةركةسيَك نويَذبكات وة سوورةتى فاتيحاى تيَدا نةخويَنيَت ئةوا نويَذةكةى 
    قةبوولَ نية، وةسىَ جار دووبارةى دةكردةوةو دةى فةرموو تةواونيية

 ِبْسِم اّللِ  الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 

 احلَْْمُد ّللِ  َربِ  اْلَعاَلِمي  الرَّمْحِن الرَِّحيِم  َماِلكِ            

سَتِقيمَ      
ُ
َك َنْسَتِعُي  اهِداَن الصِ رَاَط امل َك نَ ْعُبُد وِإايَّ يِن  ِإايَّ  يَ ْوِم الدِ 

غُضوِب َعَليِهْم َواَل الضَّالِ يَ     
َ
 آمي() ِصرَاَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغِْي امل

 لةدواى سوورةتى فاتيحا قورئانى تر خبويَنريَتوةسوننةتيشة 

 جا سوورةتيَك بيَت يان ضةند ئايةتيَك.

 )الركوع( . رِكوع بردن11

 رِكوع رِوكنيَكة لةنويَذ هةركةسيَك ئةجنامى نةدات ئةوا

 نويَذةكةى بةتالَة، وة خواى ثةروةردطار دةفةرموويَت:

 واتة: ئةى باوةرِداران (1)آَمُنوا ارَْكُعوا﴾﴿اَي أَي َُّها الَِّذيَن 

 فةرموويةتى:()لةنويَذدا رِكوع بةرن. ثيَغةمبةرى خوا

 .(1) (ُُثَّ ارْكْع َحىَت َتْطَمِئنَّ رَاِكعاً  ...ِإَذا ُقْمَت إىَل الصَّالةِ )

                                                           

 (.)بةرى خوا جؤنَيتى نوَيذى ثَيغةم بِروانة: ( 77سورة احلج : ( 1)
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واتة: ئةطةر هةستاى بؤ نويَذ...ثاشان رِكوع ببةو تيَيدا مبيَنة وة تاوةكو الشةت 
ثيَغةمبةرى لة جولَة دةكةويَت، وةثيَويستة بةهةردوو دةست ئةذنؤكانت بطريت 

 (2)(فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتي ُث فرج بي أصابعك)وةفةرموويةتى: ()خوا

ةثةكانت لةسةر ئةذنؤ كانت دابنىَ وثةجنةكانت واتة: ئةطةر رِكوعت برد ئةوا ناو ل
 لة يةكرتى جيا بكةرةوة،

فةرموويةتى: لة رِكوعدا طةورةيى خواى ثةروةردطارتان ()ثيَغةمبةرى خواوة
 سىَ جار بووتريَت:دةربربِن، وةسوننةتيشة لةرِكوعدا 

 (3)َوحبمده( سبحان َريبِ  العظيم) يان (سبحان َريبِ  العظيم)

 )القيام من الركوع(نةوة لةرِكوع بردن .رِاست بوو12

رِاست بونةوة لةرِكوع رِوكنيَكة لةنويَذ وةبةئةجنام نةدانى نويَذبةتالَ دةبيَتةوة، 
 دةفةرموويَت: ()( عبدهللا بن مسعودهاوةلَى خؤشةويست )

الجتزيء صالة اليقيم الرجل فيها صلبه ِف ) فةرموويةتى ()ثيَغةمبةرى خوا
ئةطةر تةواو ثشتى لةدواى رِكوع  نيية نويَذى هيض كةسيَك تةواوواتة:  (1)(الركوع

 فةرموويةتى: ()رِاست نةكاتةوة، هةروةها ثيَغةمبةرى خوا

                                                                                                                                                 

 (.738)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين)رمحه هللا( ) بِروانة:( 884( ومسلم )6667( رواه البخاري )1)
 ( وصححه الشيخ األلباين )رمحه هللا(.1887( رواه ابن حبان )3)
  يان قةاَلى موسَلمان.( )جؤنَيتى نوَيذى ثَيغةمبةرى خوا  بِروانة:( 4)
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 (2)(قائماَ  ُُثَّ اْرَفْع َحىتَّ تَ ْعِتِدلَ ... ِإَذا ُقْمَت إىَل الصَّالِة  )

 ئةطةر هةستاى بؤ نويَذ ... ثاشان هةلَبستةوة تاكو

 ست دةبيَتةوة، واتة رِيَك ببةوةبةتةواوى ثشتت رِا

 وةسوننةتيشة لةطةلَ ثشت رِاست كردنةوةدا

 هةردوو دةستبةرزبكريَتةوةو بووتريَت:

ُ ِلَمْن محَِدهُ  َع اّللَّ  .(3) مَحْداً َكثْياً طَيَبا ُمبارََكاً فيهِ  َربَّنا ولَك احلَْمد مسَِ

 دوعاو ثارِانةوةى هةلَسانةوة لةرِكوع زؤرة برِوانة:

 يان قةالَى موسلَمان ()تى نويَذى ثيَغةمبةرضؤنيَ

 

 ) السجود(. سوذدةبردن 13

 سوذدة بردن رِوكنيَكة لةنويَذ وةبةئةجنام نةدانى نويَذ بةتالَ دةبيَتةوة،

  (1)﴿اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا..َواْسُجُدوا﴾خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت

                                                                                                                                                 

  (.7225امع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ))صحيح اجل بِروانة:( 1)
 ( .884( ومسلم )6667( رواه البخاري )2)
 ( .793صحيح )الرتغيب والرتهيب( للشيخ االلباين)رمحه هللا( ) بِروانة:( 735( رواه البخاري )2)
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 ا،واتة: ئةى باوةرِداران سوذدة بةرن لةنويَذد

 فةرمانى ثيَكردووةو فةرموويةتى:( )ثيَغةمبةرى خوا

 (2) ُُثَّ اْسُجْد َحىَت َتْطَمئنَّ َساِجداً ...ِإَذا ُقْمَت إىَل الصَّالة )

 واتة: ئةطةر هةستاى بؤ نويَذ ... ثاشان سوذدة ببةو

تيَيدا مبيَنةوة تاوةكو الشةت بةتةواوى لة جولَة دةكةويَت، هاوةلَى خؤشةويست 
أُِمْرت أن )فةرموويةتى: ()دةفةرموويَت: ثيَغةمبةرى خوا ()(  بن عباسعبدهللا)

َهِة وَأَشاَر بيدِه إىل أَنِفِه والَيَدْين والرُّْكبَتْي وأَْطَراِف  َأْسُجَد على سبعة أعظٍم : على اجْلَب ْ
 واتة: فةرمامن ثَيكراوة كة سووذدة بةرم لة سةر حةوت ئةندام0(3)(القدَمي

، وبةدةستى ئاماذةى بؤلوتى دةكرد، وهةردوودةست، وةناولةث، وة نيَوضةوان)
األْعلى  ُسْبحان َريبِ  ) وةسوننةتة سيَ جار بوتريَت: (ئةذنؤكان، وةليَوارى ثيَ يةكان

 (4)األْعلى وحبمده( ُسْبحان َريبِ  ) يان( 

 القيام من السجود(ثشت رِاست كردنةوة لةسووذدة )14

رِوكنيَكة لةنويَذ وةبةئةجنام نةدانى نويَذبةتالَ ثشت رِلست كردنةوة لةسوذدة 
 دةفةرموويَت:( عبدهللا بن مسعود)دةبيَتةوة، هاوةلَى خؤشةويست 

                                                                                                                                                 

 (. 77( سورة احلج : 1)
 (.738األلباين )رمحه هللا( ))صحيح اجلامع( للشيخ  بِروانة:( 884( ومسلم )6667( رواه البخاري )2)
 (.1369)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة:( 1098(ومسلم )812( رواه البخاري )3)
  (.)دوعاو ثاِرانةوةى سوذدة زؤرة، بِروانة جؤنَيتى نوَيذى ثَيغةمبةر( 1811( رواه مسلم )4)
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 فةرموويةتى ()ثيَغةمبةرى خوا

 (1)(الجتزيء صالة اليقيم الرجل فيها صلبه ِف السجود)

 ئةطةر ثشتى نيية واتة: نويَذى هيض كةسيَك تةواو

 ()ةكاتةوة، ثيَغةمبةرى خوالةدواى سوذدة رِاست ن

 (2)(ُُثَّ اْرَفْع َحىَت َتْطَمِئنَّ َجاِلساً ... ِإَذا ُقْمَت إىَل الصَّالة )فةرموويةتى: 

واتة: ئةطةر هةستاى بؤ نويَذ .... ثاشان لةسوذدة هةلَبستةوة تاكو بةتةواوى 
 ثشتت رِاست دةبيَتةوة، وةسوننةتة سىَ جار بوتريَت

دوعاو  ()رب اغفريل وارمحين واجْبين واهدىن وارزقىن يان( ب اغفريل رب اغفريل)ر
 ثارِانةوةى هةلَسانةوة لةسوذدة زؤرة برِوانة:

 لةنوسينى زاناى فةرموودةناس( )ضؤنيَتى نويَذى ثيَغةمبةر

 .يان قةالَى موسلَمان  )ُممد انصرالدين األلباين( )رمحه هللا(شيخ 

 

 

                                                           

 (.7225هللا( ) )صحيح اجلامع( للشيخ األلباين) رمحه بِروانة:( 1)
 (.738)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة:( 884( ومسلم )6667( رواه البخاري )2)
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 . دانيشنت بؤ تةحيات15

 رِوكنيَكة لةنويَذ هةر كةسيَك نةى خويَنيَت نويَذةكةى بةتالَة. تةحيات خويَندن

 وةسوننةتة لةسةر ثيَى ضةث دابنيشيت وةثةجنةكانى ثيَى رِاست بضةقيَنيتة

 سةرزةوى وة دةستى ضةث خبيَتة سةر رِانى ضةث، بةالَم

 بؤتةحياتى ضوار رِكاتى ثيَى ضةث دةردةكريَتة دةرةوةو

 ستى ضةث رِانى ضةث بطرييَت لةسةرى دابنيشريَت وةبةدة

 (1)عليكالت ِحي ات هلل والصَّلواُت والط يِ باُت الس الُم وة بلَيَيت: 

أي ها النيب  ورمحُة هللا وبركاتُُه الس الم علينا وعلى عباد هللا الصاحلَي أشهُد أن ال إَله إال هللا 
على آل ُُممد َكما صليَت َعلى اللهم صل  على ُُممد و (2)وأْشَهُد أنَّ ُممدًا عْبُدُه ورسولُه
كما ِبركَت َعلى   وِبرِْك َعلى ُُممٍد وعلى آِل ُُممدٍ  محيٌد جميدٌ إبراهيم وَعلى آل إبراهيم إَنك 
ِمن َعذاب الَقْب وِمن  الل ُهمَّ إين َأُعوُذ ِبكَ  (3)(محيٌد جميدٌ  إبراهيم وَعلى آل إبراهيم إنك

                                                           

 )السالم على النيب((وةفاتى كرد صةحابةكان لةتةحياتدا دةيان ووتكاتَيك ثيغةمبةرى خوا)( 1)
 (.134(رمحه هللا)مد انصرالدين األلباينُم)ناس(نوسينى زاناى فةرمودةضؤنَيتى نوَيذى ثيغةمبةر) بِروانة:

 (.1847)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين)رمحه هللا() بِروانة: (895( ومسلم )831( رواه البخاري )2)
 (.670)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا() بِروانة: (907(ومسلم )3370( رواه البخاري )3)
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َمات 
َ
ثاشان هةر دوعايةك  (1).وِمن فتنة املسيح الدجالَعذاب النار وِمن فتنة احمليا وامل

 0(2)بيةويَت ثيَى دةثارِيَتةوة

 . ثةجنة جوالَندن لةتةحياتدا16

 ()ثةجنة جوالَندن لةتةحياتدا سوننةتيَكى ثريؤزى  ثيَغةمبةرى خواية
هاوةلَة بةرِيَزةكان و شويَن كةوتوانى ثةيرِةوى ئةم سوننةتةيان كردووةو بةردةوام 

لةسةرى، لةسةرةتاى خويَندنى تةحياتدا ثةنضةى شةهادةى رِوو دةكريَتة بوونة 
هاوةلَى قيبلةو سةيرى دةكريَت و دةجوولَيَنريَت وة دووعاى ثيَ دةكرد، 

 ()دةفةرموويَت: ثيَغةمبةرى خوا( عبدهللا بن عمر)خؤشةويست)
 (3)(هلي أشدُّ َعلى الشيطان ِمن احلديد)فةرموويةتى:

 دن لةحتياتدا قورسرتة لةسةر شةيتانواتة:ثةجنةجوالَن
 لةوةى كةبةئاسن ليَي بدةيت )ثةجنةى شايةتوومان(.

 
 
 
 

                                                           

 (.1294)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا() ِروانة:ب (1325(ومسلم )832( رواه البخاري )1)
 ( يان قةاَلى موسَلمان.بؤزياتر شارةزابوونت بِروانة: ضؤنَيتى نوَيذى ثَيةمبةر)( 2)
 (.ضؤنَيتى نوَيذى ثَيةمبةر) بِروانة: (917)رواه أمحد وصححه الشيخ االلباين ِف)مشكاة املصابيح(( 3)
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 . سةالم دانةوة17

سةالم دانةوة رِوكنيَكة لةنويَذ هةركةسيَك لةنويَذدا سةالم نةداتةوة ئةوا نويَذةكةى 
 دةفةرموويَت:( ))رفاعة بن رافع هاوةلَى خؤشةويست بةتالَة،

 واتة: (1)(حَتْليُلها التَّْسليممفتاح الصالةالطهور...)فةرموويةتى: ( )ثيَغةمبةرى خوا
كليلى نويَذ ثاكيَتى ودةست نويَذة، وة سةالمدانةوةش حةالَلَ كارى هةموو 

السالم عليكم )ئةوشتانةية كةلة نويَذدا قةدةغةى ليَكراوة، وةسوننةتة بووتريَت: 
  .وة بةالى ضةثيشدا بةهةمان شيَوة (ورمحة هللا

 )األذكار بعد الصالة( . زيكرى دواى نوي ذ18
بةشيَوةيةكى طشتى سوننةتة لةدواى تةواو بوونى  (2)زيكرةكانى دواى نويَذ زؤرن

نويَذة فةرزةكان سيَ جار داواى ليَخؤش بوون لةخواى طةورة بكريَت 
 ادتكاللُهمَّ أِعينِ  على ذِْكرك وُشكرَك وحْسِن عب( وةبلَيَيت: أستغفر هللابةوتنى:)

ثاشان أْنَت السالم وِمنك السالم تبارْكَت ايذا اجلالل واإلكرام(  اللُهمَّ هةروةها بلَيَيت: )
ُ اَل ِإلَ َه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم اَل ََتُْخُذُه ِسَنٌة َواَل نَ ْوٌم لَُّه َما ِف السََّماَواِت َوَما ( أية الكرسي) اّلل 

ي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ إبِِْذنِِه يَ ْعَلُم َما َبْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُيُِيطُوَن ِف اأَلْرِض َمن َذا الَّذِ 
ِليُّ ِبَشْيٍء مِ ْن ِعْلِمِه ِإالَّ مبَا َشاء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواأَلْرَض َواَل يَ ُؤوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلعَ 

  اْلَعِظيمُ 
 ِبْسِم اّللِ  الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ  )االخالص(ى وةسوورةت

                                                           

 (.5885مع( للشيخ االلباين )رمحه هللا( ))صحيح اجلا بِروانة:( 2)
 ثوختةى فيقهى شةريعةت، يا قةاَلى موسَلمان. بِروانة:( 2)
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ُ َأَحدٌ  ُ الصََّمدُ  %﴿ُقْل ُهَو اّللَّ  [_َومَلْ َيُكن لَُّه ُكُفواً َأَحد -ملَْ يَِلْدَوملَْ يُوَلدْ  =اّللَّ

 ِبْسِم اّللِ  الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ  )الفلق( وةسوورةتى 

 -َوِمن َشرِ  َغاِسٍق ِإَذا َوَقبَ  =َما َخَلقَ ِمن َشرِ   %ُقْل أَُعوُذ بَِربِ  اْلَفَلقِ ]

 [eِف اْلُعَقِد َوِمن َشرِ  َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ  _َوِمن َشرِ  الن َّفَّاََثتِ 

 ِبْسِم اّللِ  الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ  )الناس(وةسوورةتى 

 -إَِلِه النَّاسِ =َمِلِك النَّاسِ %ُقْل أَُعوُذ بَِربِ  النَّاسِ ]

 [ِمَن اجْلِنَِّةَو النَّاسِ eالَِّذي يُ َوْسِوُس ِِف ُصُدوِر النَّاسِ _ْسَواِس اخْلَنَّاِس ِمن َشرِ  اْلوَ 

 (.هللا أكْب(جار )33(وة)احلمد هلل(جار)33(وة)سبحان هللا(جار)33هةروةها)
       

 ئةوشتانةى نوي ذ بةتال  دةكاتةوة                            

 )الضحك(. ثي كةنني 1

رِان لةسةر ئةوةى كة ثيَكةنني نويَذ بةتالَ دةكاتةوة، بةالَم زةردةخةنة زانايان كؤ
ضونكة، جوان  )مكروه( نويَذ بةتالَ ناكاتةوة، وةزانايان دةفةرموون: زةردةخةنةش

ُممد بن /نيية بؤ كةسيَك لةبةرامبةر خواى ثةروةردطاردا بيَت وةثيَبكةنيَت، شيخ
ت: ئةطةر كةسيَك ثيَكةنني زؤرى بؤ هيَنا، واتة: دةفةرموويَ )رمحه هللا(صاحل العثيمي( 
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لةتواناى خؤيدا نةبوو وةخؤى ثيَنةدةطريا ئةوا نويَذةكةى بةتالَ نابيَتةوة، 
 .(1)بةمةرجيَك زؤر نةبيَت

 . ئةجنام نةدانى ثايةيةكى نوي ذ2

بيَطومان نويَذ ثايةى هةية، وةبةئةجنام نةداني ثايةكانى نويَذ بةتالَ دةبيَتةوة، 
وةجاريَكيان  (ئةجنام نةدانى نةخويَندنى سورةتى) فاحتا، رِكوع، سوذدة وةك

كابرايةك هاتة ناو مزطةوتةوة نويَذ بكات جا بةثةلةثةل نويَذى دةكرد واتة: رِكوع 
 ()ثيَغةمبةرى خوا وسجودى بةجوانى ئةجنام نادا

 كاتيَك بينيى فةرمووى: بطةرِيَرةوة نويَذةكةت بكةرةوة ضونكة تؤ نويَذت
 .(2)نةكردووة

 (الكالم).قسةكردن 3

قسةكردن نويَذ بةتالَ دةكاتةوة ئةطةر بةئةنقةست بيَت، هاوةلَى خؤشةويست 
دةفةرموويَت، جاريَكيان نويَذم دةكرد وةكابرايةك ( معاوية بن احلكم))

خةلَكى ( يرمُحك هللا)لةتةنيشتمةوة بوو جا كابراكة ثذمي، منيش ثيَم ووت 
سةيريان دةكردم، منيش وومت ئةوخةلَكة بؤضى واسةيرم ناومزطةوتةكة هةموو

إنَّ هذه الصَّالَة ال َيْصُلُح فيها شيٌء  فةرموو: ثيَمى ()دةكةن،  ثيَغةمبةرى خوا 
                                                           

 (.1/389اجلامع االحكام فقه السنة)للشيخ/ُممد بن صاحل العثيمي)رمحه هللا()  بِروانة:( 1)
 . (883( ومسلم )757( رواه البخاري )2)
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واتة: ئةم نويَذة قسةكردنى ( 1) ِمْن َكالِم الناس إمنا ُهَو الت ْسبيُح والت كبْي وقراءُة الُقران
( كردن و قورئان هللا اكْب(كردن و)ُسْبحان هللاو)خةلَكى تيَدا دروست نيية، بةلَك

دةفةرموويَت: قةدةغةكراوة لةنويَذدا قسةكردن  (رمحه هللا)( النوويخويَندنة، ئيمامى )
جائةطةر ئةو قسةكردنة بؤ ثيَويستيش بيَت، وةدةفةرموويَت: ئةطةر كةسيَك 

(دةكات ئةطةر هللاُسْبحان لةنويَذدا بوو وةدةيويست كةسيَك ئاطادار بكاتةوة ئةوا)
ثياو بيَت، بةالَم ئةطةر ئافرةت بيَت ئةوا لةناولةثى دةستى خؤي ئةدات، لةكؤتايدا 

بةالَم ئةطةر كةسيَك نةزانيَت  (2)(ةسلف و خلفدةفةرمويَت: ئةمة بؤضونى هةموو)
 (3)وة ئاطادارى حوكمةكةى نةبيَت ئةوا نويَذةكةى بةتالَ نابيَتةوة.

 ري ذ بةبةردةم نوي ذدا . تي ثةرِ بوونى طوى  د4

 دةفةرموويَت،)رضي هللا عنه( )أيب ذري غفاري( هاوةلَى خؤشةويست 

واتة: نويَذ  (4)(تعاد الصالة من َمر احلمار)فةرموويةتى: ( )ثيَغةمبةرى خوا
 دووبارة دةكاتةوة ئةو كةسةى كة طويَ دريَذ بةبةردةميدا تيَدةثةرِيَت.

 

                                                           

 (.2265امع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ))صحيح اجل بِروانة:( 1199( رواه مسلم )1)
 (.2/364نَيل االوطار )وة ( 5/21شرح النووي على املسلم ) بِروانة:( 2)
 (.1/389اجلامع األحكام فقه السنة للشيخ ُممد ابن صاحل العثيمي )رمحه هللا( ) بِروانة:( 3)
 (.3323)سلسلة األحاديث الصحيحة( ) بِروانة: ( 4)
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 بةبةردةم نوي ذدا . تي ثةرِ بوونى ئافرةتى بالَغ 5

 دةفةرموويَت،)رضي هللا عنه( )أيب ذري غفاري( هاوةلَى خؤشةويست 

واتة: نويَذ دووبارة  (1)(تعاد الصالة من َمر املرأة)فةرموويةتى:  ()ثيَغةمبةرى خوا
 دةكاتةوة ئةو كةسةى كة ئافرةت دريَذ بةبةردةميدا تيَدةثةرِيَت.

 نوي ذدا  . تي ثةرِ بوونى سةطى رِةش بةبةردةم6

 دةفةرموويَت،هللا عنه(  رضي))أيب ذري غفاري( هاوةلَى خؤشةويست 

 .(2)(تعاد الصالة من َمركلب األسود)فةرموويةتى:()ثيَغةمبةرى خوا

واتة: نويَذ دووبارة دةكاتةوة ئةو كةسةى كة كةسةطى رِةش بةبةردةميدا 
 يطان:الكلب األسود ش فةرموويةتى()ثيَغةمبةرى خوا تيَدةثةرِيَت،

 واتة: سةطى رِةش شةيتانة.

 
      

 

 

                                                           

 (.3323)سلسلة األحاديث الصحيحة( )  بِروانة:( 1)
 (.3323)سلسلة األحاديث الصحيحة( )  بِروانة:( 2)
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 قةدةغةلي كراوة كانى ناو نوي ذ                   

 )تغميض العيني( .ضاو نوقاندن1

زؤريَك لةزانايان دةفةرموون ضاو نوقاندن باش نيية لةنويَذدا، ضونكة كردارى 
و رِيَبازى دةفةرموويَت: ضاو نوقاندن لةرِيَ  )ابن القيم( )رمحه هللا(جولةكةكانة، 

بةالَم فةرموودةى رِاست هةية لةبارةى سةير كردنى  نيية()ثيَغةمبةرى خوا
ئةطةر شويَنى سوذدة  ثةجنةى شايةتومان لةتةحياتدا، لةكؤتاييدا دةفةرموويَت:

 . (1)سةرنج رِاكيَش بوو وة خشوعى لةنويَذدا نةدةهيَشت ئةوا دروستة ضاونوقاندن

 (تسوية الرتاب) . ثاك كردنةوة ى شوي نى سوذدة2

 ثاك كردنةوةى شويَنى سوذدة كاريَكى باش نيية لةنويَذدا،

رِيَطةى بة هيض كةس نةداوة لة نويَذدا بيَتء شويَنى سوذدة ( )ثيَغةمبةرى خوا
دةفةرموويَت: كابرايةك هاتة ( ))معقيب(ثاك بكاتةوة هاوةلَى خؤشةويست 

يَنى سوذدةى ثاك دةكردةوة، ناومزطةوت نويَذى كرد كاتيَك كةسوذدةى دةبرد شو
 بةكابراكةى فةرموو:( )ثيَغةمبةرى خوا

 واتة: ئةطةر وات كرد تةنها جاريَك بةسة. (2)(إْن ُكْنَت فاِعال َفواِحدة)

                                                           

 (.1/393زاد املعاد ) ثةِرتوكى / بِروانة:( 1)
 (.1221( ومسلم )1207( رواه البخاري )2)
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 )االختصار(. دةست طرتن لةخوار ناوكةوة 3

 لة نويَذدا، هاوةلَى خؤشةويست قةدةغةكراوة دةست طرتن لةخوار ناوكةوة
 (1)(خُمَْتَصراً  أن ُيَصلي الرَُّجلُ هنى )فةرموويَتدة( أيب هريرة )

قةدةغةى كردووة لةكاتى نويَذ كردندا دةست طرتن  ()واتة: ثيَغةمبةرى خوا
 لةخوار ناوكةوةبطرييَت، 

 دةفةرموويَت: بؤية قةدةغة كراوة، )رمحه هللا(( النوويئيمامى )
 .(2) دةزاننكردارى جوولةكةية، وةكردارى ئةو كةسانةية كةخؤيان بةزل 

 . سةيركردنى ئامسان4
زؤريَك لة خةلَكى لة نويَذدا سةر بةرزدةكةنةوةو ضاودةطيَرِن بةئامساندا، بةرِاستى 

وةهةرِةشةى توندى لةوكةسانة ( )ئةم كردارة ثيَضةوانةى كردارى ثيَغةمبةرة
( جابر بن مسرة )هاوةلَى خؤشةويست  ،ضاودةطيَرِن بةئامسانداكردووة كة 

َتِهيَّ أقواٌم يَ ْرفُعوَن أْبصاَرُهْم إىل ) فةرموويةتى: ()ثيَغةمبةرى خوا ويَت،دةفةرمو لَيَ ن ْ
 .(3) (السماِء ِف الصالة أْو ال تَ ْرِجُع إلْيِهمْ 

واتة: كةسانيَك هةن لة نويَذدا سةريان بةرز دةكةنةوة و ضاودةطيَرِن بةئامساندا، 
بؤيان  يان ليَدةستيَنيَتةوةويان دةبيَت واز بيَنن يان خواى طةورة ضاوةكان

 ناطيَرِيَتةوة.
                                                           

 (.1218( ومسلم )1220( رواه البخاري )1)
 (.5/36شرح النووي على املسلم ) بِروانة:( 2)
 (.5481)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة: (965) ( رواه مسلم3)
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 اإللتفات(. ئاورِدانةوة والكردنةوة)5

لةناوخةلَكيدا كةسانيَك هةن كاتيَك نويَذ دةكةن ئاورِ ئةدةنةوة بةالى رِاست 
وضةثدا، وةيان سةيرى سةقفى خانو يان مزطةوت دةكةن،بطرة جارى واهةية بري 

ةكةيشى دةكةنةوة، ثيَغةمبةرى لةضؤنيَتى دروستكردنى نةخش و جوانيي
ئةم كردارةى قةدةغةكردووة لةنويَذدا وةجةختيشى لةسةر ئةم  ()خوا

 ضونكة خشوع لةنويَذدا ناهيَليَت، (1)قةدةغةكردنة كردؤتةوة

 :دةفةرموويَتعائشة()رضي هللا عنها( دايكى باوةرِداران )

َل :  هَو اختالٌس ََيَْتِلُسُه الْشيطاُن عْن االْلِتَفاِت ِف الصَّالة ؟ فقا() سأْلُت رسوُل هللا)
  .(2) (من صالة العْبد

لةبارةى ئاورِدانةوة )الكردنةوة(  ()واتة: ثرسيارم كرد لة ثيَغةمبةرى خوا
لةنويَذدا، ئةويش فةرمووى ئاورِدانةوة دزييةكة شةيتان لةنويَذى بةندةكان 

رموويةتى: ئةطةر فة( )ئةيدزيَت، وةلةفةرموودةيةكى تردا ثيَغةمبةرى خوا
نويَذتان ئةوا ضاو مةطيَرِن بةمالو بةوالدا، ضونكة خواى ثةروةردطار رِوو لةرِووى 

 .(3)بةندةكةى دةكات لةنويَذدا بةمةرجىَ ضاو نةطيَرِيَت بةم الو بةوالدا

                                                           

 (.58)ُممدانصرالدين األلباين()رمحه هللا( )  نوسينى/شَيخ ()بِروانة: ضؤنَيتى نوَيذى ثَيغةمبةر( 1)
 (.7047)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة:( 751( رواه البخاري  )2)
  (.353صحيح )الرتغيب والرتهيب( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة:( 2863مذي )( رواه الرت 3)
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 )التثاؤب(.باوي شك دان 6

ةكاتةوة و هةنديَك لةموسلَمانان لةناو نويَذدا ئةطةر باويَشكى بؤ بيَت ئةوا دةمى د
دةنطيَكى بةرزى ليَ دةردةضيَت، لةرِاستيدا ئةم كارة زؤر ناشرينة، ضونكة دةبيَت 
موسلَمان ئةوة بزانيَت كة بةرامبةر خواى ثةروةردطار وةستاوةو طفتوطؤ لةطةلَ 

(دةكات، دةبيَت موسلَمان واهةست بكات كة خواى ثةروةردطار رب العاملي)
أىب هريرة طار دةيبينيَت، هاوةلَى خؤشةويست )دةبينيَت ئةطةر نا خواى ثةروةرد

( )،دةفةرموويَت 

فْلَْيُدَّه ما  فإذا تثَاَءب أحدُكم الت َّثَاُؤُب مَن الشَّْيطَان): فةرموويةتى ()ثيَغةمبةرى خوا
 . (1) (يضحكُ  الشَّْيطَاناستطاع وال يقوَلنَّ هاْه فإمنا ذِلُكُم 

كةسيَك باويَشكى هات بابيطيَرِيَتةوة ئةطةر واتة: باويَشك دان لةشةيتانةوةية، هةر 
توانى، ضونكة ئةطةر كةسيَك باويَشك بدات وبلَىَ)ها( ئةوا شةيتان ثيَى 
ثيَدةكةنيَت، وة دروستة لةنويَذدا ئةطةر باويَشكت هات دةست خبةيتة سةر 

 ()دةفةرموويَت: ثيَغةمبةرى خوا( أىب هريرة)دةمت، هاوةلَى خؤشةويست )

 (2)(إن هللا ُيب الُعطاَس وَيْكرَُه التَّثاُؤبَ ) فةرموويةتى:

 واتة: خواى ثةروةردطار ثيَى خؤشة ثذمني، وة باويَشكدانى الناخؤشة.

                                                           

 (.425)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة: (3289( رواه البخاري )1)
 (.1884)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة: (6226( رواه البخاري )2)
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 )كف الثوب والشعر(.كؤكردنةوةى ثؤشاك وثرض 7

مةبةست لةكؤكردنةوةى ثؤشاك وثرض ثاراستنيَتى لة بالَوبونةوةى لة نويَذدا وةيان 
دة بردندا، زؤريك لةموسلَمانان لةنويَذدا كاتيَك دةضيَت كؤيان بكاتةوة لةكاتى سوذ

 بؤ سوذدة شةروالَةكةى هةلَدةكات ثاشان دةضيَت بؤسوذدة هاوةلَى خؤشةويست
أُِمْرت أن  )فةرموويةتى: ()دةفةرموويَت: ثيَغةمبةرى خوا ()ابن عباس)

 (1)(ال َأُكفَّ ثوِبً، وال َشعراً  َأْسُجَد على سبعة أعظمٍ 

رمامن ثيَكراوة سوذدة بةرم لةسةر حةوت ئةندام، وةنةثؤشاك كؤبكةمةوة واتة: فة
 دةفةرموويَت: (رمحه هللا()األلباين)نةثرض، زاناى فةرموودةناس شيَخ

ئةم نةهي كردنة تايبةت نيية بةكاتى نويَذةوة، بةلَكو ئةطةر ثؤشاكةكةى يان 
نويَذةكةوة، بةهةمان  ثرضى ثيَش نويَذ كؤ كردبيَتةوة، ثاشان بةو شيَوةية رِؤيشتة

شيَوة نةهييةكة دةيطريَتةوة، بة بؤضوونى زؤربةى زانايان، وةجاريَكيان 
ثياويَكى بينى ثرضى كؤكردبؤوة لةثشتى سةرى فةرمووى: ()ثيَغةمبةرى خوا

 (2)منونةى ئةم ثياوة وةك كةسيَك واية كة بةسرتابيَتةوةو نويَذيش بكات

 وهللا اعلم.ة كؤكردنةوةى ثؤشاك، هة لَكردنى قؤلَى قةميسيش بةشيَكة ل

 
                                                           

 (.1369)صحيح اجلامع(للشيخ األلباين )رمحه هللا() بِروانة:( 1096( ومسلم)816ري )( رواه البخا1)
 (.114( نوسينى شيخى ئةلبانى رةمحةتى خواى لَي بَي )ضؤنَيتى نوَيذى ثَيغةمبةر) بِروانة:( 2)
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 افرتاش الذراعي ِف السجود(.رِاخستنى هةردوو ئانيشك لة سوذدة )8

 راِِخبريَت هةروةك ضؤن سةط رِاى دةخات ئانيشكقةدةغة كراوة لةسوذدةدا 

 ()دةفةرموويَت: ثيَغةمبةرى خوا ( أنس بن مالك)هاوةلَى خؤشةويست 

واتة:  (1)(وال يَ ْبُسْط أَحدُكم ِذراَعيه انِْبساَط الكلباعتدلوا ِف السجود )فةرموويةتى: 
 رِيَك ببنةوة لةسوذدةدا بالَتان رِامةخةن وةك ضؤن سةط بالَى رِادةخات

 )قراة القرآن ِف الركوع والسجود(. قورئان خوي ندن لةرِكوع و سوذدة 9

 قةدةغةكراوة لةرِكوع وسوذدةدا قورئان خبوينريَت، هاوةلَى خؤشةويست

 فةرموويةتى: ()دةفةرموويَت، ثيَغةمبةرى خوا(دهللا ن عباس )عب)

 (2)(...أال وإين هنيت أن أقرأ القرآن راكعا أوساجدا)

، واتة: ئاطادار بن من ئةوةم ليَ قةدةغة كراوة لةرِكوع و سوذدةدا قورئان خبويَنم
ة نويَذى دةفةرموويَت: ئةم قةدةغةكردنة طشتى ية، وات (رمحه هللا( )األلباين)شيَخى

فةرموويةتى: لةرِكوعدا طةورةيى ()ثيَغةمبةرى خوا (3)فةرزو سوننةت دةطريَتةوة
ثةروةردطارتان دةربربِن، وة لة سوذدةدا زؤر لةثةروةردطارتان بثارِيَنةوة، 

                                                           

 .(1042)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين)رمحه هللا( ) بِروانة:( 1102(ومسلم )822( رواه البخاري )1)
 (.2746)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة:  (1074( رواه مسلم )2)
 (.رمحة هللا)األلباين( لةنوسينى زاناى فةرمودةناس شَيخ/ بِروانة: ضؤنَيتى نوَيذى ثَيغةمبةر)( 3)
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وةنزيكرتين كات كةبةندة لةثةروةردطارييةوة نزيك بيَت ئةوكاتةية كة 
 لةسوذدةياية.

 احلركة( )كثرة. جوالَندنةوةى زؤر10

زانايان ثيَيان باش نيية زؤر جولَة جولَ كردن لةناو نويَذدا، ضونكة جوالَنةوةى زؤر 
 خشوع لةنويَذدا ناهيَلَيَت، هاوةلَى خؤشةويست

دةفةرموويَت: لةنويَذدا زؤر جوولَة جوولَمان دةكرد ثيَغةمبةرى ( ) جابربن مسرة)
ان بةرز دةكةنةوة و زؤر ئةتان بينم دةست بينيمانى ثاشان فةرمووى: ()خوا

دةجولَيَنةوة لةنويَذدا ئايا بؤ جوان ناوةسنت و بة هيَمنى نويَذة كانتان ناكةن 
هةروةك ضؤن )مالئكةتةكان( دةوةسنت وخواثةرستى دةكةن؟ 

 ضؤن( )( فةرموويان ئةى ثيَغةمبةرى خوارِةزاى خوايان ليَبىَصةحابةكانيش)

 ويش فةرمووى:)مالئكةتةكان( دةوةسنت بؤخواثةرستى ئة
 . (1))بةرِيز دةوةسنت و رِيزةكانيان رِيَك دةخةن(

بةالَم ئةوةى ئاشكراية لةناو موسلَماناندا كةسانيَك هةن كاتيَك كةنويَذ دةكةن زؤر 
دةجولَيَنةوة جا هةية ثؤشاكةكةى رِيَك دةخات، يان دةست بةدةم وضاويدا 

وتدا!!! لةرِاستيدا ئةم ديَنيَت، بطرة جارى وا هةية ثةجنةش دةكريَت بةناو ل
كردارانة هةموويان ناشرين و قيَزةونن بةتايبةتى ثةجنة كردن بةناو لوتدا، ضونكة 
ثةجنةكردن بةناو لوتدا ئةطةر كةسيَك لةناو نويَذيشدا نةبيَت كرداريَكى ناشرينة ض 

 جاى لةنويَذدا بةرامبةر خواى ثةروةردطار وةستاوة !!!.
                                                           

 (.5665)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة:(  967( رواه مسلم )1)
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 .ثؤشاك بةسةر شاندا11

ت لةثؤشاك بةسةرشاندا ئةوةية ضاكةت يان يان هةرشتيَك بدريَت بةسةر مةبةس
( )أيب هريرة )شاندا وةقؤلَى ليَوة دةرنةكريَت، هاوةلَى خؤشةويست 

 (1)(هنَى َعْن السِ ْدِل ِف الصَّالةِ )فةرموويةتى: ()ثيَغةمبةرى خوا دةفةرموويَت:

يَذ بكات و ثؤشاكةكةى قةدةغةى كردووة كةسيَك نو ()واتة: ثيَغةمبةرى خوا
 بدات بةسةرشانيدا، واتة: قؤلَى ليَوة دةرنةكات.

 . لةبةر كردنى ثؤشاكى تةنك12

ثيَويستة باوةرِدار لةكاتى نويَذدا ثؤشاكيَك لةبةر بكات كة عةورةتى دابثؤشيَت، 
ضونكة لةبةر كردنى ثؤشاكى تةنك لةنويَذدا قةدةغة كراوة وةخؤشوبهاندنة بة 

برِياردةران، لةبةرئةوة كاتيَك ثةرستشيان دةكرد بؤ بتةكانيان كردارى  هاوبةش 
ثؤشاكيَكى تةنكيان لةبةر دةكرد، وةثيَويستة باوةرِدار خؤى نةشوبهيَنىَ 
بةكردارى هاوبةش برِياردةران، وةخواى ثةروةردطار فةرمانى كردووة لةكاتى 

 .(2) دابثؤشيَت ئةجنامدانى نويَذدا ثؤشاكيَك لةبةر بكريَت كةجوان بيَت وعةورةت

 . تي ثةرِ بوون بةبةردةم نوي ذدا13

باوةرِدار ثيَش ئةوةى نويَذ بكات ثيَويستة بةربةستيَك بؤخؤى دابنيَت تاوةكو هيض 
هةرِةشةى توندى لةو  ()شتيَك نويَذةكةى ثيَ نةبرِيَت، ثيَغةمبةرى خوا

                                                           

 (.6883)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة: (1)
 (.1/390خمتصر تفسْي ابن كثْي ) :بِروانة( 2)
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اوةلَى كةسانة كردووة كة بةبةردةم كةسيَكدا تيَ دةثةرِن نويََذ دةكات، ه
 دةفةرموويَت،( )أبوجهيم )خؤشةويست 

لكان  لو يعلم املار بي يدي املصلي ماذا عليه ): فةرموويةتى( )ثيَغةمبةرى خوا
واتة: ئةطةر ئةو كةسةى بةبةردةم  (1)(أن يقف أربعَي خْيًا َلُه ِمن أن مَيُر  بي يديه

ئةوا ئةطةر )ضل( بوةستاية نويَذ يَكدا تيَ دةثةرِيَت بزانيَت ضةندة تاوانى لةسةرة 
)رِةزاى زؤر بؤى باشرت بوو لةوةى كة بةبةردةم ئةو نويَذةدا برِوات، هاوةلَةكان 

ضل رِؤذ بوو ) ()دةفةرموون: نازانني مةبةستى ثيَغةمبةرى خوا خوايان ليَ بيَت(
 يا ضل مانط يا ضل سالَ بوو(.

 ذرِي طةثي دراوةكانى ناو نوي 

 (املشي للحاجة) .ضوونة ثي شةوة لةكاتى ثي ويستى دا1

 دروستة ئةطةر كةسيَك لة نويَذدا بيَت وة بضيَتة ثيَشةوة يان بيَتة دواوة،

رضي هللا عائشة())جا نويَذى فةرز بيَت يان سوننةت، دايكى باوةرِداران 

لق َفجئت فَاستفتحت ُيصلي َتطوعا والباب َعليِه ُمغ ()كان رسول هللا) :دةفةرموويَت(عنها
 (2)(َفمشى َففتح يل ُث رجع إىل مصاله وذكرت أن الباب كان ِف القبلة

                                                           

 (.5337)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا() بِروانة: (1132(ومسلم )510( رواه البخاري )1)
 (.1005( ))صحيح الرتغيب والرتهيب( للشيخ األلباين )رمحه هللا بِروانة:( 2)
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لةمالَةوة نويَذى دةكرد دةرطاى ذورةكةش داخرابو، ( )واتة: ثيَغةمبةرى خوا
دايكى دةرطاكةى بؤكردمةوة ()ثيَغةمبةرى خواجا منيش هامت لةدةرطامدا،

 ةفةرمويَت:د (رضي هللا عنهاعائشة() باوةرِداران

 دةرطاكة رِووى لةقيبلة بوو.

 .كوشتنى مارو دووثشك2

أََمَر بَِقْتِل ( )أن رسول هللا) دةفةرموويَت: ()أيب هريرة )هاوةلَى خؤشةويست 
فةرمانى كردووة  ()واتة: ثيَغةمبةرى خوا.(1)(احلَيََّة والَعْقَربَ : الصَّالةِف اأَلْسَوَدْيِن 

 ة: )مار و دوثشك(.بةكوشتنى دوو رِةشةكة،  وات

 دروستة ئةطةر كةسيَك لة نويَذدا بيَت مار يان دوو ثشك بكوذيَت، 

 . هةلَطرتنى مندال 3

ئةطةر كةسيَك لة نويَذدا دةفةرموويَت: ( أيب قتادة ) هاوةلَى خؤشةويست )  
 بيَت و مندالَ بيَتة بةردةمى دروستة هةلَي بطريَت

وأليب العاص  ()امة بنت زينب بنت رسول هللاكان يصلي وهو حامل أم()أن رسول هللا)
 (2)(بن الربيع فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها

                                                           

 (.1147)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة:( 1)
 (.1212( ومسلم )516( رواه البخاري )2)
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 (ى كضى زةينةبى كضىأمامةنويَذى دةكرد) ()ثيَغةمبةرى خوا واتة:
ئةطةر سوذدةى  ()ثيَغةمبةرى خوا دةهاتة بةردةم نويَذةكةى ()ثيَغةمبةر

 ةلَى دةطرت.بربداية داى دةنا وة ئةطةر هةلَبسايةتةوة ه

 . وةالَم دانةوةى سةالم بةئاماذةكردن4

دروستة وةآلمدانةوةى سةالم بة ئاماذة كردن ئةطةر ضى لة نويَذيشدا بيت، 
وهو يصلي ( )مررت على رسول هللا):دةفةرموويَت()صهيب هاوةلَى خؤشةويست

نويَذى  تيَثةرِ بووم ()واتة: بةالى ثيَغةمبةرى خوا (1)(فسلمت عليه فرد علي إشارة
دةكرد، منيش سةالمم ليَكرد، ئةويش وةالَمى دامةوة بةئاماذة كردن بةدةستى، 
وةالَمدانةوةى سةالم )بةدةست دةبيَت، وةبةثةجنةش هةر دةبيَت، وةبة سةريش 

 ()ئاماذة بكريَت هةر دةبيَت بةهةر سيَ جؤرةكة فةرمودةي ثيَغةمبةرى خواى
 .(2)لةسةرة

 ئيمام . رِاست كردنةوةى هةلَة بؤ5

دروستة رِاستكردنةوةى هةلَة بؤ ئيمام ئةطةر هةلَةى كرد، جا ئةطةر لةقورئان 
خويَندندا بوو بؤى رِاست دةكريَتةوة، وةئةطةر رِوكنيَكى نويَذى لةبري ضوو ئةوا 

 ئاطادار دةكريَتةوة )سبحان هللا(بةوتنى 

                                                           

 (.1186(والنسائي )367(والرتمذي )925( صححه الشيخ األلباين )رمحه هللا( ِف صحيح أبوداود )1)
 (.315) الثةِرةى )صحيح فقه السنة( بِروانة:( 2)
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صلى  ()أن النيب ) دةفةرموويَت:( ))عبد هللا بن عمر  هاوةلَى خؤشةويست
صالًة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال أُليب أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما 

 . (1)(منعك؟ 

نويَذى كرد لةكاتى قورئان خويَندندا ليَى ( )ثيَغةمبةرى خوا واتة: جاريَكيان
فةرموو ئايا لةطةلَماندا نويَذت (ئوبةى)تيَكةلَ بوو، ثاشان كةسةالمى دايةوة بة

ثيَى فةرموو: ضى رِيَطرى ليَ ()ثيَغةمبةرى خوا ش ووتى: بةلَيَكرد؟ ئةوي
 كردى كةوابريم خبةيتةوة.

واتة:  (2))إذا استطعمك اإلمام فأطعمه( فةرموويةتى:( علي)هةروةها ئيمامى)
 ئةطةر ئيمام خؤراكى ليَربِاو داواى كرد ئةوا خؤراكى بدةنيَ.

 ذدا. طرتنى قورئان بةدةست وةسةير كردنى لةنوي 6

دروستة لةنويَذدا بيت و قورئانيشت بةدةستةوة بطريت، جا ئةطةر بؤ فيَربوون 
( دةفةرموويَت: رمحه هللا) )النووي(بيَت يان بؤ رِاست كردنةوةى ئيمام بيَت، ئيمامى

ية ئةطةر ثةرِةكانيشى هةلَبداتةوة، هةروةها دةفةرموويَت: دروستةو هيضى تيَدا نى
  .(3) تريش بكات جطة لةقورئاندةتوانيَت سةيرى نوسراوى 

                                                           

 (.ضؤنَيتى نوَيذى ثَيغةمبةر) بِروانة:( 907شيخ األلباين )رمحه هللا( ِف صحيح اىب داود)( صححه ال1)
  (. 2/373نَيل األوطار ) بِروانة:( 2)
 .(1/318صحيح فقه السنة ) بِروانة:( 3)
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 (البكاء) . طريان7

دروستة وة هيضى تيَدا نيية ئةطةر كةسيَك لة نويَذدا بيَتء بطريات جا ئةو طريانة 
 (علي) لة ترسى خوا بيَت يان هةرشتيَكى تر، هاوةلَى خؤشةويست

ال انئم إال ما كان فينا فارس يوم بدر غْي املقداد ولقد رأيتنا وما فينا إ): دةفةرموويَت
 (1)(حتت شجرة يصلي ويبكي حىت أصبح ()رسول هللا

، وةلة شةودا ()( مقدادواتة:  لةرِؤذى بةدر سوارمان تيَدا نةبوو جطة لة )
كة لةذيَر  ()كةمسان نةدةبينرا هةموو خةوتبوين، جطةلة ثيَغةمبةرى خوا

 داريَكدا نويَذى دةكردو دةطريا تا بةيانى رِؤذ بووةوة.

 دةغةكردنى كةسي ك بةثي شتدا تي ثةرِي ت.قة8

ة بةردةم نويَذدا تيَ بثةرِيَت: دروستة رِيَطرتن لة هةر كةسيَك كة بيةويَت ب
فةرمانى بةوكارة كردووة، وة هاوةالَن و شويَن كةوتوانى () وةثيَغةمبةرى خوا

 (رِةزاى خواى طةورةيان ليَ بيَ)ثةيرِةوى ئةم فةرمانة يان كردووة

                                                           

 (.545)صحيح الرتغيب والرتهيب( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة:( 1)
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 قال:( )أن رسول هللا :دةفةرموويَت( أيب سعيد اخلدري)ؤشةويست)هاوةلَى خ
إذا صلى أحدكم إىل شيء يسرتُُه من الناس فأراد أحٌد أْن جيتاَز بي يديِه فْليدفْعُه فإن أىب 

ا هو َشْيطَانٌ   .(1)(فَ ْلُيقاتلُه فإمن 

رد وة فةرموويةتى: ئةطةر يةكيَك لةئيَوة نويَذى دةك( )واتة: ثيَغةمبةرى خوا
كةسيَكيش دةيويست بةبةردةم نويَذةكةيدا تيَثةرِيَت ئةوا با رِيَطةى ثيَنةدا وثالَى 

 ثيَوة بنيَت، ئةطةر هةر نةطةرِايةوة با لةطةلَيدا جبةنطيَت ضونكة ئةوة شةيتانة.

 

 ...طرنط  دووتَيبينى

اوازييةك هةموو ئةوةى كةباس كرا لة ضؤني تى في ربوونى دةست نوي ذ و نوي ذ هيض جي .1
هيض ( )، وةلةسوننةتى رِاستى ثيَغةمبةردا نيية لةني وان ثياوان وئافرةتاندا

فةرموودةيةك نةهاتووة كة ئافرةتان جيابكاتةوة لةثياوان، وة زانايانى ئيسالم 
 (2)دةفةرموون: ذنانيش هةمان شت ئةجنام ئةدةن كةثياوان ئةجنامى ئةدةن.

لةبةر ئةو هةموو فةرموودانةية كة لة و نوي ذ . بةرِيزكردنى ضؤني تى دةست نوي ذ 2
( وةرطرياوة جا طوفتاربيَت يان كردار بيَت كة باس لة )ثيَغةمبةرى خواوة 

                                                           

 (.638)صحيح اجلامع( للشيخ األلباين )رمحه هللا( ) بِروانة: (1129لم )( ومس509( رواه البخارى )1)
 ( نوسينى زاناى فةرمودةناس شيخ ئةلبانى رمحة اهلل بِروانة: ضؤنَيتى نوَيذى ثَيغةمبةر)( 2)
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ثيَغةمبةرى خوا ضؤنيَتييةكةى دةكات، وةهيض فةرموودةيةكيشمان نيية كة
(.جاريَك لةنويَذ كردنيدا ئةم ثايانةى بةرِيز نةكردبيَت ) 

 

 لةكؤتاييدا...

وستايش بؤ خواى ثةروةردطار كةيارمةتى دام بؤ ئامادةكردنى ئةم سوثاس 
بابةتة، وة داواكارم لةخواى ثةروةردطار كة ئةم ثةرتوكة بكات بةهؤكاريَك بؤ 

 .. إنشاءهللا جوان ئةجنامدانى نويَذةكامنان 

 براى خؤشةويست... خوشكى بةرِي ز...

و رِةوا و حةق ئةوا  ئةطةر هةرشتيَك لةم ثةرتوكةى بةردةستداية لةرِاستى
لةخواى تاكوتةنهاوةية، وةهةر شتيَكيش لةهةلَة و بريضوون و خامؤش كردنى 
تيَدابيَت، ئةوا لةخؤمةوةو لةشةيتانةوةية... خواى ثةروةردطارو 

بةرين ليَى... وةثةنا دةطرم بةخواى ثةروةردطار لةوةى ( )ثيَغةمبةرةكةى
 م..كةشتيَك بةئيَوة بلَيَم و خؤشم لةبريى بكة

تةنها ئةوةندة دةلَيَم ئةطةر هةر كةسيَك سوودى لةم ثةرتوكة بينى لةدوعاى 
خواى ثةروةردطار لةتاوانةكانى من و  ضاك و خيَر بيَ بةمشان نةكات بةلَكو

  إنشاء هللا. ئيَوةش خؤش بيَت
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 وةجيَى خؤيةتى ليَرةشةوة سوثاس وثيَزانينى خؤم ئاراستةى مامؤستاى بةرِيَز

بكةم كة توانى بؤ ضاثى دووةميش ئةركى ( عبدالكريم م.صالح الدين)
ثيَداضونةوةو هةلَسةنطاندنى شةرعى ئةم ثةرتوكة بطريَتة ئةستؤى خؤى، خواى 

 ثةروةردطار ثاداشتى خةيرى بداتةوة.

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .  

                                        .( هـ 1429أمحد قادر )أبوبكر. 
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