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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 مامؤستا خليل أمحد 

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا على آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين  
 أما بعد : ،
ئةم نوسينةي بةردةستت يةكيَكة لةبةرهةمةكاني زاناي ثايةبةرز شيَخ موقبل بن  

دعي) رةمحةتي خواي ليَبيَت( لةباسي رِةوايةتي بةلَكو سوننةت بوني هادي الوا
نويَذكردن بةثيَالوةوة ،كةبةرِاستى لةم بابةتة كةم ويَنةيةدا براي بةرِيَزمان )هؤمشةند 
أمني( هةستاوة بة وةرطيَرِاني ئةم بةرهةمة بةمةبةسيت ئاشنا كردني موسلَماناني 

كتيَبةدا هاتوون ،بؤية منيش بةهةمان  كورد زومان بةم ضةثكةحوكمانةي كةلةم
مةبةست ثيَدا ضونةوةو ثيَشةكيم بؤ نوسيوة ،كةبةرِاسيت هةلَبذاردةيةكي باشة 
ضونكة كةم جار نوسةران خؤيان لةم باسانة دةدةن ،بةالم بةراسيت ئةمة بريتية 
لةزيندوكردنةوةي ئةو سوننةتانةي كة لةناوضوون)مريَنراون( لةاليةن ئةهلي 

وة ،بةلَكو ئةم هةولَةي ئةم برايةمان رِيَخؤشكةريَك بيَت بؤكةساني تر بؤ زيندو بيدعةتة
 كردنةوةو نوسني لةسةر ئةم ضةشنة باسانة .

لةكؤتايدا داواكارم لةخواي طةورة ثاداشيت نوسةرو وةرطيَرِو ئيمةو خويَنةران وهةمو  
خبات ،وة ئارةزو سةر()موسلَمانانيش بداتةوة،وة سوننةتي زيَرِيين ثيَغةمبةرمان 

 ثةرستان و بيدعة كاران و الدةران لةسوننةت نةهيَليَت،ئامني.
 1436رِةمةزان//13 محدأخليل مامؤستا 
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 ثي شةكي مامؤستا علي خان

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على من بعثه هللا رمحة للعاملني . . . أما بعد . 

الذين )ت لةوةسفياندا دةفةرمويَت كةباسي نامؤكان دةكا()ثةيامبةري خوا  
كةواتة باشرت كردني حالي خةلَك و (1)(يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنيت

ننةت لةكاتي لةسوننةت بؤ سةر سو رةو باشرت كردنيان وطةرِاندنةوةيانبة
ننةتانةي كة ئيَستا ، جايةكيَك لةو سوالدانيان ،لةسيفةتة ديارةكاني نامؤكانة

وةئةم ة بة)اخلف( طؤرةوي و ثياَلوةوة ،وازي رِؤيشتوة نويَذكردنالبةرةو كزبون 
كتيَبةي بةردةستيشتان هةولَيكة لةو ثيَناوة دا ،وة دةست خؤشي لةبرامان 

هيوادارم ببيَتة منونة بؤ كةم كةبةم وةرطيَرِانة هةستاوة ،)مامؤستا هؤمشند( دة
تاميللةتي كورد زوبان  باقي طةجناني تر لةوةرطيَرِاني كتييَب زانا سةلةفيةكان

 زياتر ضاورِؤشن بن بة ئيسالمي ثاك و بيَخةوش .
 بةندةي خوا 

 علي خان 
 1436رِةمةزان / /13

                                                           

 .2630، برقم18ص5سنن الرتمزي :ج - (1)
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 ثي شةكي نوسةر

 من أعمالنا، وسيئات أنفسنا، شرور من ابهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هلل احلمد إن 
 له، شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال هللا يهده

 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد

 . (2)َرِقيًبا[ َعَلْيُكمْ  َكانَ   اّللََّ  ِإنَّ  َواأَلْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي (1)اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها ] يَ  

 . (3)ُمْسِلُموَن[ َوأَنْ ُتمْ  ِإال ََتُوُتنَّ  َوال تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها ] يَ  

 َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  أَْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ  َسِديًدا. قَ ْوال َوُقوُلوا اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها ] يَ  
 . (4)َعِظيًما[ افَ ْوزً  فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  يُِطعِ 

سونةتيَكي زؤريان ثشت طويَ خستوة و  بيَطومان زؤريَك لةموسلَمانان أما بعد :
بكاتةوة دةبيَتة جيَي وازيان ليَهيَناوة ،تا واي ليَهاتوة هةركةسيَك بيةويَت زيندويان 

 . رِةخنةي خةلَكي ،وةتؤمةتباري دةكةن بةطومرِاو سةرليَشيَواو
                                                           

، وة لة  204، 203ص 2داود( دا هاتوة :ج  م جؤرة رِيوايةتة لة )سوننةني ابوئة - (1)
َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   نَ ْفس   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها ] يَ  قورئان يشدا ُهَمامِ  َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمن ْ  ن ْ

 . 1:  ، النساء  رَِقيًبا[ َعَلْيُكمْ  َكانَ   اّللََّ  ِإنَّ  َواأَلْرَحامَ  بِهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اّللََّ  َوات َُّقوا َوِنَساءً  َكِثريًا  رَِجاال

 . 1:  النساء - (2)
 . 102آل عمران : - (3)
 . 71-70االحزاب : - (4)
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دنة بة ثيَالوة وة ،بيَطومان فةرمودةيةكي زؤر هاتوة لةئةو سونةتانة نويَذكر 
:  دةفةرمويَت بةنةعلةوة ،خواي ثاك و باالدةست()لةسةر نويَذكردني ثيَغةمبةر

، واتا:  (1)اآلخر[ واليوم هللا يرجو كان  ملن حسنة أسوة يف رسول هللا لكم كان  ]لقد
ة رةزابوني خوا و )بيَطومان ثيَغةمبةري خوا سةرمةشقيَكي باشة بؤ ئةوانةي ك

 رِؤذي دواييان دةويَت(.

بةنويَذكردن بة فةرماني كردوة ()لة سوننةتداجيَطري بووة كةثيَغةمبةري خوا 
] َوَما آََتُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوه َوَما :دةفةرمويَتثياَلوةوة ،وةخواي ثاك و باالدةست 

هيَناون وةري بطرن وةئةوةيشي  يامبةر بؤي)ئةوةي ثة، واتا:(2)ََنَاُكم َعْنُه فُانْ تَ ُهوا[
خواي ثاك و باالدةست كةونةوة( ،وةهةروةها كةليَي قةدةغةكردون ليَي دور

 ِمنْ  اْلِْرَيَةُ  ََلُمُ  َيُكونَ  َأنْ  أَْمرًا َوَرُسولُهُ  اّللَُّ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنة   َواَل  ِلُمْؤِمن   َكانَ   ] َوَما دةفةرمويَت:
)بؤهيض موسلَمانيَك نية  واتا:،(3)ُمِبيًنا[ َضاَلاًل  َضلَّ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  يَ ْعصِ  َوَمنْ  أَْمرِِهمْ 

ريَت جياواز لةهةلَبذاردني خواو لةنيَر ومىَ شتيَك هةلَبذَيَ
كةي بكات ئةوة سةرثيَضي فةرماني خواو ثةيامبةرة،وةهةركةسيَك ثةيامبةرةكةي

 (، مرِابوة بةطومرِابونيَكي ئاشكرا طو
                                                           

 . 21األحزاب : - (1)
 .7احلشر : – (2)
 . 36األحزاب :  - (3)
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فَ ْلَيْحَذِر الذين ُُيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَ ُهْم ]دةفةرمويَت :و باالدةست  وةخواي ثاك 
َنٌة أَْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  ،واتا :)با ئةوانة وريابن كة سةرثيَضي فةرماني  (1)[ِفت ْ

ثيَغةمبةري خوا دةكةن فيتنةو نارِةحةتيان توش دةبيَت لةدونيادا و عةزابيكي 
 شيش لة رِؤذي دوايدا( .ثرِئيَ

لةبةر ئةمة وام بةباش زاني هةنديَك لةو فةرمودانةكؤبكةمةوة ، كة لةسةر  
 . تي نويَذكردن هاتووة بة نةعلةوةرِةواية

رِميان بكات بؤكاري ضاكة ، وة مةنزلَ و طةرِانةوةمان هةر  خواي طةوةرة رِاستة 
 بؤالي ئةوة .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 63النور:  - (1)
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 ثي شةكي وةرطي رِ

 () وة سةالت و سةالم لة سةر ثيَغةمبةري خوا اي جيهانيان ،خو سوثاس بؤ 
وةطويَرِايةلَ  ،ثيَشةوا ضاوساغ و و ناردويةتي تا بيكةين بةرِيَبةر كةخواي طةورة

 وشويَن كةوتةي بني .

مة سةرزماني شرييين كوردي بةثيَويستم زاني ئةم ناميلكة ثرِسودة وةرطيَرِ 
ةم فةرمودة بةسودانة سودمةند بيَت ،وة بةو ،تاوةكو موسلَماني كورد زوبانيش ل

زيندوكردنةوةي فةرمايشتة  هيوايةي ثشكيَكي بضوكمان بةر بكةويَت لةهةولَدان بؤ
(: ))من سن يف )هةروةك ثيَغةمبةر دةفةرمويَت ( )شريينةكاني ثةيامبةر

اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده من غري أن ينتقص من أجورهم 
شيء ، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل هبا من بعده من 

دابهيَنيَت  (2)، واتا ))هةركةسيَك رِيَطايةكي باش(1)غري أن ينتقص من أوزارهم شيء((
نوسريَت كة يشي بؤدةسالمدا ئةوةثاداشيت بؤ دةنوسريَت وةثاداشيت ئةوانةلةئي

ةر كةسيَكيش ،وةه ةوةي لةثاداشتيان كةم بيَتةوةدواي ئةوكاري ثيَدةكةن بةبيَ ئ

                                                           
 .2، ج704صحيح مسلم : ص - (1)

مةبةست لةرِيَطاي باش داهيَنان ئةوة نية هةركةس شتيَكي ثيَباش بوو لةد يندا   - (2)
بيَت ، بةلَكو مةبةست ليَرةدا زيندو كرد  ي لةسةر كرائةجنامي بدات بةبيَ ئةوةي فةرمان

 . ةتةوة  لةناو كؤمةلَطاي موسلَماناندا يان هةر نةماوننةوةي  ئةوسونةتانةية كةكالَ بون
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خراث دابهيَنيَت لةئيسالمدا ئةوة تاواني بؤ دةنوسريَتو وةتاواني  رِيَطايةكي
 ((.نوسريَت كة دواي ئةوكاري ثيَدةكةنةيشي بؤدةانئةو

بةباشم زاني رِونكردنةوةيةك لةسةردارِشتنةوةي ئةم ناميلكةية بدةم ،ئةم  
وة بةآلم من كاني هيَناسةنةد و ناوي رِاويةكاني فةرمودةدا ناميلكةية لةبنةرِةت

نها ناوي هاوةلَةكامن هيَشتؤتةوة )رِةزاي تةالمربدوون تاوةكو كورتي بكةمةوة 
فةرمودةكامن وة ذمارةي ، لةطةلَ ذمارةي فةرمودةكانداخوايان ليَ بيَت( ،

  ؤك داية .لة بنةرِتدا وانية لةناوةرِ لةثةراويَزدا داناوة لةكاتيَكدا كة

وة جيَطاي خؤيةتي ليَرةدا زؤر سوثاسي هةردوو مامؤستاي بةرِيَز )مامؤستا  
علي خان( بكةم بؤماندوبوون و ئةرك كيَشانيان بؤ  مامؤستا خليل أمحد( و)

ثيَداضونةوةو هةلَةضن كردني ئةم ناميلكةية ،سةرةرِاي ئةو هةمووئةركة قورس 
هةلَةضين  ن ودعوةدا وة ئةركيان كيَشا بؤانة لةخزمةتي ديوطرانةي كةلةسةر شاني

ثاداشيت كاك)عومساني داواكارم  لةخواي كاربةجيَ ئةم ناميلكةية،
ان ثاداشيت بةخيَري دةخوازم تآلبةدةسة ومهندس(باتةوة، لة خواي طةورة 

خؤشبيَت، وة نيةتي هةموو اليةك ثاك كاتةوة، سةربةرزو  بداتةوة و ليَيان
 آمني أمجعني .مان بكات ،دونياو دوارِؤذسةرفرازي 

 وةرطيَرِ: هؤمشةند ئةمني

 1436رِةمةزان/ /20
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 نوي ذكردن بة ثي آلوةوة

 فةرمودةى يةكةم :

( عن أبو مسلمة سعيد بن يزيد االزدي قال:))سألت أنس بن مالك :أ كان النيب ) - 
 .(1)يصلى يف نعليه ؟ قال: نعم((

ةزدية دةلَيَت :))ثرسيارم كرد لة لة باوكى مةسلةمة كة سعيدى كورِى يةزيدى ئ - 
نويَذى  (2))سؤل(يةوةبة نة نةعلةكان ()ئةنةسى كورِى مالك: ئايا ثيَغةمبةر 

 دةكرد؟ ئةويش لةوةالَمدا فةرمووي: بةلَىَ((.

 

                                                           
 -مع حتفة االحوذي  - 310ص 1والرتمذي:ج –مع  النووي  -  42ص 5رواه مسلم : ج - (1)

 68, وابن اجلارود:ص  58ص   2ئي:جوقال : )حسن صحيح  والعمل عليه عند أهل العلم( ,والنسا
,  320ص   1ارمي,ج, والد  84ص 1جسي :,وأبو داود الطيال166,100, 189ص  3ج,وأمحد:

   .431ص2ج، والبيهقي: 511ص1وابن سعد:ج

،كةوشي سوكةلَةي بىَ ثانية( ،لةفةرهةنطي)هةنبانة بؤرينة(ي )سؤل:ثياَلو ،كةوش- (2)
وةلةشيعري كورديشدا ديسانةوة وشةي )سؤل(ي ري موكرياني دا بةو جؤرة هاتوة ،هةذا

 رةدا ئةوة خبةمةرِوو كةوة من ثيَم خؤشبو ليَ، رهاتوةكوردي لةبري )نةعل(ي عةرةبي بةكا
 م بةهؤي بةكارنةهيَنانةوة بزر بوة.آلوشةي كوردميان هةية بةرامبةر ئةم زاراوة عةرةبية بة



 

 

 9 ba8.org 

 ..........................................................................                      نوي ذكردن بة ثي آلوةوة 

  : فةرمودةى دووةم

( يصلي يف بن عبدهللا بن الشخري عن أبيه قال : )) رأيت رسول هللا ) (3)ابن العالء - 
 ، رجاله رجال الصحيح . (4)نعليه((

ي كورِي عةبدولَاي كورِي شخريي لة باوكيةوة دةطيَرِيَتةوة دةلَيَت :)) ئينب عةال - 
  بة نةعلةكانيةوة نويَذى دةكرد(( . (ثيَغةمبةرى خوام بينى )

 :  فةرمودةى سي يةم

عطيه عن ابن أيب أوس قال: كان جدي أوس أحياان يصلي فيشري إيل وهو يف الصالة فأ - 
 .  1 ( يصلي يف نعليه((ويقول:))رأيت رسول هللا )،نعليه

                                                           
  هويزيد بن عبدهللا بن الشخري , من رجال اجلماعة . - (3)

 . 384ص1قال عبد الرزاق يف)املصنف(:ج - (4)

هذا إسناد صحيح(، وراوه ابن 125،وقال البوصريي يف )مصباح الزجاجة: ص330ص1رواه ابن ماجة:ج - 1
,وقال اَليثمي يف )جممع  10,9,8ص4, وأمحد: ج512ص   1, والطحاوي : ج415ص  2أيب شيبة: ج
 :  ) رواه  الطربين يف الكبري ورجاله ثقات ( . 55ص 2الزوائد (: ج
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ار ئةوسي باثريم نويَذى دةكرد هةندىَ جوةدةلَيَت :لة كورِى باوكى ئةوسة - 
ذةكةىدا ئاماذةى بؤدةكردم وةمنيش دةست بة جىَ نةعلةكانيم بؤدةبرد نويَلة

 دةكرد (( . بة نةعلةكانيةوة نويَذى ()جادةيطوت:))ثيَغةمبةرى خوام بينى

 :  فةرمودةى ضوارةم

قال رجٌل من بين احلارث بن كعب : كنت جالسًا عند أيب هريرة فأَته رجل فسأله  - 
غري أين ،اجلمعة ؟ قال : ال لعمرهللا  أنت َنيت الناس أن يصوموا يوم ! فقال : ي أاب هريرة
م اجلمعة إال يف يقول:))اليصومن أحدكم يو  (رسول هللا )لقد مسعت ،ورب هذه احلرمة 

أيم يصومها فيها ((، فجاء آخر فقال: ي أاب هريرة! أنت َنيت الناس أن يصلوا يف 
( يصلي لعمر هللا، غري أين ورب هذه احلرمة ))لقد رأيت رسول هللا) نعاَلم؟،قال : ال

 . (1)((إىل هذا املقام، وأن عليه نعليه، مث انصرف ومها عليه)
ئةبو ي كوري كةعب دةطيَرِيَتةوة دةلَيَت لة طةلَ ثياويَك لة خيلي حارس - 

ئايا تؤ رِيطريت كردوة ،يَك هات بؤ الى ثرسيارى ليَكرد ثياوهورةيرة دانيشتبووم ،
بة)  سويَند ،ئةميش ووتى نةخيَر ،لة خةلَكي كة رِؤذي هةيين بة رِؤذو نةبن 

                                                           
,  537,  458,   377,  365,  348 ،وأخرجه أيضا يف مواضع : ص422ص2رواه امحد:ج - 1

، 511ص1,والطحاوي: ج 415ص2، وابن أيب شيبة: ج 358ص    1واخراجه عبدالرزاق: ج
 واحلديث رجاله رجال الصحيح .
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ة ثيَغةمبةرى وة من طويَم ل،تةمةنى خوا ( وة من نةبووم سويَند بة خواى كةعبة 
ذى هةينى )جومعة( بة رِؤذو دةيووت )) هيض كةسيَك لة ئيَوة بارِؤ( خوابوو )

عادةت واية رِؤذوي  مةطةر كةوتبيَتة ئةو رِؤذانةوة كةنةبيَت ،
الي و طوتى: ئةى ئةبو هوريرة!ئةوة تؤ كةسيَكى تر هات بؤتيابطريَت((وة

طووتى: نةخيَر سويَند بةتةمةني  ةكانيانةوة نويَذ نةكةن؟علخةلَكيت وتووة بة نةبة
(  ))ثيَغةمبةرى خوام بينى )ن نةبووم سويَند بة خواى كةعبة ،ئةوة م ئا،خوا 

وة دواى ،ةكرد و نةعلةكانيشى لةثيَدابوو نويَذى دئةم شويَنة)كةعبة(رِوو بة 
مةبةست ئةوةية كة لة كاتى  -لة نويَذيش هةر لة ثيَدابوو ليَبوونةوةى

 ((. -ةر لة ثيَيدابووةزيكرةكانيش دا ه

  فةرمودةى ثي نجةم:

 .(1)(يصلي يف النعلني واْلفني(( هللا)عن عبدهللا قال:))لقدرأينارسول  -

                                                           
  2, وابن أيب شيبة:ج 84ص1،و رواه أبو داود الطيالسي: ج 330ص 1رواه ابن ماجة:ج - 1

 . 511ص1, الطحاوي: ج461ص1,  وأمحد :ج416ص
، لة جياتي ثياَلو لة  بةالَم ئةستورة يَكة لة خورى) بةن( دروست دةكراوف : شتخ -*

 . ثيَدةكرا
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يَتةوة)) ثيَغةمبةرى خوامان دةيطيَرِبيَت ( لة عبداهلل وة )رِةزاى خواى ىلَ  - 
  هةم بة نةعلةكانيةوة ،وة هةم بةخوفةكانيةوة* نويَذى دةكرد (( .، ()بينى

 فةرمودةى شةشةم: 

(، يصلي حافيا )رو بن شعيب عن أبية عن جدة قال:)) رأيت رسول هللاعن عم - 
 .(2)ومنتعال ((

لة عةمرى كورِى شوعةيبةوة ئةويش لة باوكيةوة كةلة باثرييةوة دةيطيَرِيتةوة  - 
( نويَذى دةكرد هةم بةثيَى ثةتى وة هةم ))ثيَغةمبةرى خوام بينيوة):دةلَيَت

 ةعليشةوة (( . بة ن

 فةرمودةى حةوتةم: 

يف نعلني  –ويف طريق أخرى  –يف نعلني ( )عمر بن حريث قال ))صلى رسول هللا  - 
  .(1)خمصوفني ((

                                                           
,ابن أيب  215, 190,  179,   178, 174ص2، وأمحد:  ج330ص   1رواه ابن ماجه: ج - 2

, والبيهقي: 512ص  1, والطحاوي : ج168ص  2ق 1, وأبن سعد: ج 415ص    2شيبة: ج
 .  421ص  1ج
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بة نةعلةوة نويَذى ،())) ثيَغةمبةرى خواعومةرى كورِى حورةيس دةلَيَت: - 
 يان بة جووتيَك نةعلى ثيَنةكراوةوة نويَذى كردووة (( . ،كردووة 

 فةرمودةى هةشتةم: 

علني خمصوفتني من جلود البقر يصلي يف ن(عن أيب ذر قال: )) رأيت رسول هللا ) - 
))(2).  
بة جووتيَك نةعلى ،())) ثيَغةمبةرى خوام بينىوو زةرةوة،دةلَيَت:لة ئةب - 

 ثيَنةكراوةوة نويَذى دةكرد كة لة ثيَستى مانطا دروست كرابوون (( .

 فةرمودةى نؤيةم: 

( بقباء فجلس عن غالم من أهل قباء أنه أدركه شيخا أنه قال:))جاءان رسول هللا ) - 
 ،فشرب وأان عن ميينه  ،فاستسقى رسول هللا فسقي  ،و وأجتمع اليه انس  يفء األمحر يف

                                                                                                                                                 

, وعبد الرزاق :  62. وأخرجه الرتمذي  يف )الشمائل(: ص307ص4امحد:ج رواه  - 1
  1, والطحاوي: ج 167ص 2ق  1,ابن سعد: ج 415ص 2, وابن أيب شيبة: ج386ص1ج

 .  512ص
 ،  تفرد به أبو غسان حيي بن العبريي كما أعلم . 420ص2احلديث قال البيقهي :ج  - 2
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وعليه نعاله مل  ،ة وحفظت أنه صلى بنا يومئذ الصال ،فناولىن فشربت  ،وأان أحدث القوم 
 . ( 1)ينزعهما (( 

ثيَغةمبةرى لة طةجنيكةوة كةلة ئةهلي قبائة ثياويَكي بةساالضوو ثيَي وتبوو )) - 
هات بؤالمان كةوايةكى لةسةرشان ثؤشى بوو لة ثالَ سيَبةريَكى سوردا  ()خوا

( داواى ئاوى كرد  ثيَغةمبةرى خوا ) ،خةلَكى لة دةور كؤبووةوة  ،دانيشت 
استيةوة بووم وةمن تازة موسولَمان بووم بؤيان هيَنا وة خوارديةوة و منيش الى رِ

جا ئاوةكةى ثيَدام منيش خواردمةوة وةمن باشم لة يادة كة ئةوكاتة نويَذى بؤ 
 كردين و نةعلةكانيشي لة ثيَدابوو بةبىَ ئةوةى دايانكةنيَت(( . 

  فةرمودةى دةيةم :

 ،تعال (يصلي حافيا ومنعن عائيشه رضي هللا عنها قالت : )) رأيت رسول هللا) -
 .(1)واليبايل أي ذلك كان ((،مشاله  وينصرف عن ميينه وعن ،ويشرب قائما وقاعدا 

                                                           

 1, واخرجه الطحاوي:  ج221،334ص    4ج ،وأخرجه أيضا:  502ص 3رواه أمحد: ج - 1
, وذكر بني جممع بن يعقوب والصاحيب حممد بن إمساعيل ومسى الصاحيب عبدهللا بن أيب   512ص

 53ص 2) جممع الزوائد( : ج   , وقال احلافظ اَليثمي يف 167ص  2ق  1حبيبة , وأبن سعد: ج
كذلك رواه الطبرياين يف الكبري , ورجال أمحد رى , بن أيب حبيبة يف رواية أخ،)رواه أمحد , ومساه عبدهللا

 موثقون . 



 

 

 15 ba8.org 

 ..........................................................................                      نوي ذكردن بة ثي آلوةوة 

))ثيَغةمبةرى خوام لة دايكة عائيشةوة رِةزاى خواى ىلَ بيَت دةلَيَت: - 
وة ئاوى  ،بة نةعليشةوةنويَذى دةكرد بةثيَى ثةتى وةهةروةها ( )بينيوة

تنةوة ،جاروبار بةالى رِاست و وةهةم بة دانيش هةم بة ثيَوة دةخواردة وة
وة هةركام لةوانةي دةكرد ئةطةر  ،وةجاروبار بةالي ضةثيدا ئاورِي دةدايةوة

 بطوجناية(( . 

 فةرمودةى يانزةيةم : 

وعليه نعالن  ،( قالوا:))فرأيناه يصلي أن وفد ثقيف قدموا على رسول هللا ) - 
 .(2)((مقابلتان

وتيان:)) ى خوا ) صلى علية وسلم (  ةروةفدى سةقيف هاتن بؤالى ثيَغةمب - 
 نويَذى دةكرد و جوتة نةعلةكةى لة ثيَدابوو((. (  ثيَغةمبةرى خوامان بينى )

 

 

                                                                                                                                                 

, رواه الطرباين يف األوسط  55ص 2،وقال اَليثمي يف)جممع الزوائد ( :ج 431ص 2قال البيهقي:ج  - 1
 ورجاله ثقات ,  اال أن يف اجملمع بدل وينصرف عن ميينه اىل آخره .

اج بن أرطاة وهو مدلس لكن قال اَليثمي ، احلديث يف سنده احلج 512ص1قال الطحاوي:ج  - 2
 ،)رواه الطرباين يف االوسط ورجاله ثقات(. 55ص2يف جممع الزوائد: ج
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 فةرمودةى دوانزةيةم: 

 ،يف نعليه ( يصلي عن حممدبن عباد بن جعفر عن شيخ منهم قال:)) رأيت النيب ) - 
 .(1)وأشار اىل املقام ((

كورِى جةعفةرةوة ئةويش لة ثياويَكي بةتةمةني لةحممدي كورِي عةبادى  - 
( بة نةعلةكانيةوة نويَذى ناوخيَلَةكةيانةوة ووتي: )) ثيَغةمبةرى خوام بينى )

 وة ئاماذةى بؤ مةقامي ئيرباهيم كرد(( .  ،دةكرد 
 فةرمودةى سيانزةيةم: 

يهود )) خالفوا ال:(قال رسول هللا)بن شداد أبن أوس عن أبية قال :  عن يعلى - 
  .(2) اليصلون يف نعاَلم والخفافهم (( فإَنم

 :ئةوسةوة ئةويش لةباوكيةوة فةرموويةتيلة يةعالى كورِى شةدادى  - 
ئةوان  ،ثيَضةوانةى جولةكةبكةن  )):  دةفةرمويَت( ) خواثيَغةمبةرى 

 بةخوفةكانيانةوة(( .  نةوة دةكةننويَذكانيانةوة نةبةثيَالَوة
                                                           

 ، أثبتنا عبدهللا بن عبدالرمحن من التعليق على املصنف . 386ص1قال عبد الرزاق:ج- 1

يف زيدة:)) , و 107كما يف ))موارد الظلمان (( ص    –،و رواه أبن حبان 247ص1قال أبوداود:ج  - 2
)قال هذا حديث صحيح االسناد ومل ُيرجاه (  26ص1, واحلاكم :ج432ص   2والنصارى (( والبيهقي :ج

وأقره الذهيب , وقال حافظ العراقي:) إن سنده حسن كما يف )) فيض القدير((، وأخرجه الطرباين يف )الكبري 
 . ,بلفظ :))صلوا يف نعالكم والتشبهوا ابليهود (( 348ص7(:ج
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 فةرمودةى ضواردةيةم: 

خلع فخلع الناس  ،( مل ُيلع نعليه يف الصالة قط إال مرة واحدة عن أنس أن النيب ) - 
أخربين أن فيهما قذرا أو فقال: )) إن جربيل ،فقال : )) مالكم ؟ (( قالوا:خلعت فخلعنا

 .(1)أذى (( 

لة ئةنةسى كورِى ماليكةوة دةلَيَت: ))هيض كاتيَك ثيَغةمبةرى  - 
ةندووة لة نويَذةكانيدا تةنها يةك جار نةبيَت ئةويش نةعلةكانى دانةك()خوا

ووتني: ))بؤ  جا ثيَى،هةركة نةعلةكانى داكةند خةلَكيش)نويَذخويَنان(دايانكةند 
( )ثيَغةمبةر،واتان كرد(( ،ووتيان: تؤ ثيَلَاوةكانت داكةند ئيَمةش دامانكةند

من ثيسييان ثيَوةية ووتى : ئةوة جوبريل )علية سالم ( هةوالَى ثيَدام كة نةعلةكا
 لة بةر ئةوة دامكةندن(( . 

 :  ةيةمدزثافةرمودةى 

 ،( قال : ))إذا توضأ أحدكم ولبيس خفيه فليصل فيهما عن أنس أن رسول هللا ) - 
 .(1)الُيلعهما إن شاء إال جلنابة((مث ،وليمسح عليهما 

                                                           

وقال احلاكم: صحيح على شرط البخاري ,فقد أحتج بعبد هللا بن املثىن  139ص1رواه احلاكم : ج- 1
)و رواه  الطرباين يف األوسط , 6ص 2ومل ُيرجاه ,وأقره الذهيب.وقال احلافظ اَليثمي يف)جممع الزائد(:ج

 ورجالة رجال الصحيح ، و رواه  البزار ابختصار ( . 
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ةسيَك لة (دةفةرمويَت: ))ئةطةر كثيَغةمبةرى خوا ) :لة ئةنةسةوة دةلَيَت - 
با نويَذيان ثيَوةبكات،وةلة  ،وةخوفةكةى كردة ثيَى  ،ئيَوة دةست نويَذى طرت 

ثاشان دايان ،بيَنيَت)مسح( كاتى دةست نويَذ طرتندا دةسيت تةرِيان بةسةردا
 نةكةنيَت ئةطةر ويسيت ،مةطةر لة كاتى لةش طرانيدا دايان كةنيَت(( . 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 إسناد صحيح على شرط مسلم , وعبد الغفار بن داود ثقة و غري ،هذا181ص1رواه احلاكم:ج- 1
، وذكر لعبد الغفار متابعا, 279ص  1جأنه ليس من أهل البصرة عن محاد ، وأخرجه البيهقي: 

قال احلافظ البيهقي:)قال ابن صاعد: وما ؛ واحلديث شاذ أسد السنة الذي يقال له:وهوأسدبن موسى 
وقد َتبعه يف احلديث املسند عبد  -قال البيهقي رمحه هللا -موسى علمت أحدا جاء به إال أسد بن

الغفار بن داود احلراين,وليس عند أهل البصرة عن محاد وليس,مبشهورة وهللا أعلم ( ،فقال الطحاوي 
أي يف  -،)فقدجاءت اآلاثر أن االحاديث الدالةعلى شرعية الصالة511ص1يف)معاين اآلاثر(:ج

مبا ذكر عنه يف صالته يف نعليه،ومن خلعه إيهما يف وقت ماخلعهما  ل هللا متواترة عن رسو  -النعال
 لنجاسة اليت كانت فيها،ومن إابحة الصالة يف النعال(.
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 ند ، لةكوي ي ي دادةنات ؟ئةطةرنةعلةكاني )ثي الوةكاني( داكة

   : فةرمودةى يةكةم

( قال : ))إذا صلى أحدكم فال يضع عن أيب هريرة )رضي هللا عنه( أن رسول هللا ) -
 ،إال أن ال يكون عن يساره أحد  ،وال عن يساره فتكون عن ميني غريه  ،نعليه عن ميينه 

 . (1)وليضعهما بني رجليه (( 

( ى خواى ىلَ بيَت ( دةلَيَت: ثيَغةمبةرى خودا )لة ئةبو هوريرةوة )رِةزا - 
 فةرموويةتي: )) ئةطةريةكيَك لةئيَوة نويَذىكرد ، بانةعلةكانى

ئةو كات  رِاستيدا، وة نة لة الى ضةثيشيدا نة لة الى )ثيَالوةكاني( دانةنةنيَت
جا  ،مةطةر كةس لة الى ضةثيدا نةبيَت ،دةكةويتة الي رِاسيت هاوشانةكة يةوة 

 ة نيَوان هةردوو ثيَيدا دايبنيَت (( . بال

  

 

 

                                                           

,  107. وأخرجه أبن حبان كما يف )موارد الظلمآن (: ص  248ص 2رواه أبو داود: ج - 1
 . 442ص  ,  2والبيهقي:ج وقال:) صحيح على شرط الشيخني ومل ُيرجاه ، 259ص  1واحلاكم:ج
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 :  فةرمودةى دووةم

و وضع نعليه  ،( يوم الفتح السائب قال:))رأيت النيب ) عن عبدهللا ابن - 
 .(1)عن يساره((

زاد ( لة رِؤذى ئا لة عبداللة كورِى سائبةوة دةلَيَت:))ثيَغةمبةرم بينى ) - 
 ((مةبةست لةكاتي نؤيَذكردنة-ة دانابوونةعلةكانى لةالى ضةثيةوكردنى مةككةدا، 

 :  سي يةم فةرمودةى

( قال : )) إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فال يؤذ هبما عن أيب هريرة عن رسول هللا ) - 
 .(2)يصل فيهما ((ليجعلهما بني رجليه أو ل ،أحدا 

))ئةطةر كةسيَكتان  ( فةرمووى:لة أبو هوريرةوة دةليَت: ثيَغةمبةرى خودا) - 
ئةوة با ئازارى كةسى ثيَنةدات با لة نيوان  ،نويَذى كرد ، وةنةعلةكانى داكةند 

  يان با نويَذيان ثيَوة بكات(( . ،قاضةكانيدا داى بنيَت 

                                                           

 2. وابن أيب شيبة:ج 16ص 1,وأبن ماجة:ج 58ص 2،وأخرجه النسائي:ج246ص1رواه أبوداود:ج - 1
 .  432ص2, والبيهقي :ج  259ص 1,واحلاكم , ج 418ص

  8,ص2, والطرباين يف )الصغرية (: ج 418ص 2، وأخرجه أبن أيب شيبة: ج 248ص1رواه أبو داود: ج - 2
، وقال احلاكم : ) هذا حديث صحيح على شرط  432, ص 2, والبهقي :ج 259ص 1ج ,و احلاكم: 

 مسلم ومل ُيرجاه (  وأقره الذهيب . 
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 :  فةرمودةى ضوارةم

فخلع نعليه فوضعهما عن  ،( يصلي عن أيب سعيد قال : )) بينما رسول هللا ) - 
  .(1)يساره((

( نويَذي ، دةلَيَت: )) لةكاتيَكدا ثيَغةمبةري خودا)لة باوكي سةعيدةوة  - 
 لةالي ضةثيةوة داي نا((. دةكرد ، نةعلةكاني داكةند و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   , واحلديث على شرط مسلم .  418ص2قال ابن شيبة ج- 1
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 و نةعل ثاككردنةوةي خوف

 :  فةرمودةى يةكةم

 .(1)((األذى خبفيه فطورمها الرتاب))إذا وطئ  قال: () عن أيب هريرة عن النيب - 
( فةرمووى ))ئةطةر شتيَك ت: ثيَغةمبةرى خودا)لة أبو هوريرةوة دةليَ - 

 دةكاتةوة(( ،  ثاكيانةكانى ثيس كرد ئةوة خؤلَ )خاك ( خوف

 .  يَتةوة(*ةسةر خؤلَدا دةرِؤن ئةوا ثاك دةب) واتة كاتيَك ب

 :  فةرمودةى دووةم

(يصلي أبصحابه إذا خلع نعليه )عن أيب سعيد اْلدري قال:بينما رسول هللا - 
( صالته فلما قضى رسول هللا)ما رأى ذلك القوم ألقوا نعاَلم ،فل،عن يسارهفوضعهما ،

فقال ،اك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا رأينما محلكم على إلقائكم نعالكم ؟ ((قالوا:))قال:
قال :  –عليه السالم أَتين فأخربين فقال أن فيهما قذرا أو  جربيل( ،))إن رسول هللا )

                                                           

, وابن حبان كما يف ))مواد  148ص  1، وأخرجه ابن خزمية:ج148ص 1رواه أبو داود:ج - 1
وقال : )حديث صحيح على شرط مسلم ( , والبيهقي   11ص   1اكم: ج, واحل 85الظمآن ((: ص

 . 93ص  1, وابن حزم يف ))احمللى(( : ج430ص  2: ج
 وةرطيَر . -*
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و أذى فإن رأى يف نعليه قذرا أ،جاء أحدكم إىل املسجد فلينظرأذى (( وقال : ))إذا 
 .(1)وليصل فيهما (( ،فليمسحه

نويَذى دةكرد  ( لة ئةبو سةعيدى خودريةوة دةلَيَت:لة كاتيَكدا ثيَغةمبةر ) - 
 ،نةعلةكانى داكةند و خستية الي ضةثيةوة ،بؤ هاوةالَن )رِةزاى خوايان ىلَ بيَت( 

لة ( وةكاتيَك ثيَغةمبةر ) ،بينى و نةعلةكانيان داكةند هاوةالَنيش ئةوةيان 
وتيان كردن كة نةعلةكانتان دابكةنن؟(( فةرمووي :))ضى واى ليَ نويَذةكةى بوةوة

( بينيمان نةعلةكانت داكةند ئيَمةش بةهةمان شيَوة دامانكةند جا ثيَغةمبةر)
الَى ثيَدام كة )) ئةوة جوبريل، )سالمي خواي لةسةربيَت( هات و هةوفةرمووى:

))ئةطةر يةكيَك لة ئيَوة هات بؤ مزطةوت بؤ نويَذ : نةعلةكامن ثيسن(( جا فةرمووي
بابيان سرِيَت )بيان ساويَت  ئةطةر ثيس بوون،ردن با تةماشاى نةعلةكانى بكات ك

 ئينجا نويَذيان ثيَوة بكات(( .  بة زةويدا(

 
                                                           

, وابن حبان كما يف  384ص  1،وأخرجه أبن خزمية يف ))صحيحة (( :ج 247ص1رواه ابوداود:ج  - 1
, وعبد الرزاق 260ص 1, واحلاكم: ج20  ص3, وأمحد يف ))املسند ((: ج 107))موارد الظلمآن(( :ص

 32ص  1, والدارمي: ج 84ص 1, وأبو داود الطيالسي :ج 416ص  2, وابن أيب شيبة: ج 388ص 1:ج
. وقال 93ص  1, وابن حزم يف ))احمللى(( ج 431ص  2, والبيهقي: ج 511ص  1, والطحاوي :ج

 احلاكم: )صحيح على شرط مسلم (  وأقره الذهيب . 



 

 

 24 ba8.org 

 ..........................................................................                      نوي ذكردن بة ثي آلوةوة 

 لة زيانةكانى نوي ذنةكردن بةنةعلةوة

 صالة يف النعالأضرار ترك ال 

 أوال : 

 ،من أعظم أضرار ترك الصالة يف النعال أن أكثر السلمني أصبحوا جاهلني هبذه السنة  
منه ما يستحلون من  ويستحلون ،ويرون أن الذي يصلي يف نعليه قد أرتكب جرما عظيما 

 ذوي اجلرائم الكربى . 
مث عاد اىل  ،السعودية ولقد مسعت وأان ابليمن سادن مسجد يقول : إن رجال كان يف  

فقلت وهللا لو تدخل املسجد بنعليك  قال : ،فهو يريد أن يدخل املسجد  ،البالد 
 مع أنه جاهل مبذهبه .  ،يدعي أنه من أهل العلم  وهو ،لكسرت رجلك 

ذهب إىل  ) وممنم على شرعية الصالة يف النعال : فقد قال الشوكاين )رمحه هللا( يف كال 
وإن أنكر ذلك عوامهم . قال االمام املهدي يف )) البحر(( : مسألة  ،وية االستحباب اَلاد

 ه  . 1 ،(( اْلرب )) صلوا يف نعالكم : وتستحب يف النعل الطاهر لقوله 
ينكرون عليه صالته يف  ،ورأيت مجاعة يف احلرم املكي قد اجتمعوا على رجل حتت املكربة  

 املصلي يف نعليه .  يعين –فقال أحدهم : هذا شيطان  ،النعال 
وال شك أنه لو يعلم أَنا  ،ولألسف إن ذلك القائل من احملافظني على اجلماعة يف احلرم  

 على أخيه املسلم يقول له إنه شيطان .  سنة ملا جترأ
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فقيل له  ،ورأيت وأان ببيشة رجال عليه سيما اْلري والصالح ينكر على من يصلي يف نعليه  
 عوذ ابهلل من هذه السنة . أ فقال : : إَنا سنة !

 ،وأعظم من هذا كله أن بعض االخوان يف هللا أراد أن يعمل هبذه السنة يف احلرم املدين  
 فأنكر الناس عليه إنكار ا شديدا . 

ملا أحتجنا إىل  ولو عمل أهل العلم هبا ،وهذا كله بسبب عدم عمل أهل العلم هبذه السنة  
 الناس . ونشرها بني  ،مجع هذه االحاديث 

ولو رجعوا إليها ملا خالطهم شك يف شرعية  ،وسببه أيضا إعرض الناس عن كتب السنة  
 الصالة يف النعال وأَنا سنة مأمور هبا . 

يةكةم : لة طةورةترين زيانةكانى نويَذنةكردن بة نةعلةوة ئةوةية كة زؤربةى  
ة هةر كةس بة وةوادةزانن ك ،موسولَمانان بىَ ئاطان لة بارةى ئةم سونةتةوة 

لة دذى دةدويَن وةك ئةوةى  ،نةعلةوة نويَذى كرد ئةوة تاوانيَكى طةورةى كردووة 
 تاوانيَكى طةورةى ئةجنام دابيَت ، شيَخ موقبل )رمحةتى خواى ليَبيَت( دةلَيَت :

كاتيَك لة يةمةن بووم بيستم كة خزمةت كارى مزطةوتيَك وتى : ثياويَك لة سعودية 
بة نةعلةكانيةوة بضيَتة ناو  جا ويستبوي ،ؤ يةمةن ب طةرِاوةتةوة بوو

ة نةعلةوة ئةوا مزطةوتةكةوة منيش ثيَم ووت واهلل ئةطةر بضيتة ناو مزطةوتةكةوة ب
بة  ،لة كاتيَكدا كة ئةو بةالى خؤيةوة خاوةن زانستى شةرعية  ،ثيَت دةشكيَنم 
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انى ) رِةمحةتى الَم لة رِاستيدا نة زانة بة مةزهةبةكةى خؤي ، جا ئيمامى شةوك
لة كاتيَكدا باس لة نويَذ كردن بة نةعلةوة دةكات ، دةلَيَت : )لة ،خواى ليَبيَت( 

ئةوانةى ثيَيان سونةتة هادةويةكانن، ئةطةر ضي خةلَكة ئاسايةكانيان نكؤلَي لةوة 
 .دةكةن بة نةعلةوة نويَذ بكريَت 

ة ثيَالوي ثاكةوة نويَذ وة ئيمامى مةهدى لةكتيَبى )البحر( دا دةلَيَت: )سونةتة ب 
واتة:  ))صلوا يف نعالكم ((دةفةرمويَت  (بكريَت ،لةبةر فةرمودةي ثيَغةمبةر )

 ))بة نةعلةكانتانةوة نويَذ بكةن(( . 

 شيَخ مقبل دةلَيَت : 

ئاالَبوونة ثياويَك لةذيَر موكةبةرةي  ،كؤمةلَيَكم بينى لة ناو حةرةمى مةكةدا  
علةكانيةوة نويَذ بكات يةكيَكيان ثيَى ووت: ئائةوة دةنطةكة نةياندةهيَشت بة نة

وة بة داخةوة ئا  -بةنةعلةوة نويَذ دةكات كة واتة ئةو كة سةي –شةيتانة 
ئةوةى قسةكةى كرد لةو كةسانةية كة لة نويَذى جةماعةتى مةكةدا ئامادة دةبيَت 

نةيدةطوت ئةوة  ،وة بيَطومان ئةطةر بيزانيباية نويَذكردن بة نةعلةوة سونةتة  ،
شيَخ موقبل)رةمحةتي خواي ليَبيَت( دةلَيَت : كاتيَ من لة  ،ئةوة شةيتانة 

ثياويَكم بيين كة بة دةم وضاويدا خيَرو  -طونديَكة لة يةمةن -)بيَشة(بووم
ضاكةكاري بةدي دةكرا نكؤلَي دةكرد لةوةي كةسيَك بة ثيالوةكانيةوة نويَذ بكات 
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ةالمدا ووتي: ثةنا ئةطرم بةخودا لة ئةم ، ثيَيان ووت : ئةوة سونةتة ! لة و
سونةتة . وة لة هةموو ئةمانة طةورةتر ئةوةية كة ضةند برايةك ويستيان بة 
نةعلةوة نويَذ لة ناوحةرةمى مزطةوتى مةدينةدا بكةن بةالَم خةلَكى نةيهيَشت، 

يَدا وةتةنانةت بانطيان كردن و بةلَيَنامةيان ثىَ ثرِ كردنةوة تاوةكو جاريَكى تر لةو
 بة نةعلةوة نويَذ نةكةن . 

وة هؤكارى هةموو ئةمانة جىَ بةجىَ نةكردنى ئةم سونةتةية لة اليةن كةسانى  
خؤ ئةطةر ئةوان ئةم سونةتةيان جىَ بةجىَ بكرداية ،خاوةن زانستى شةرعيةوة 

ئةوا ثيَويستمان بةوة نةبوو ئةم فةرموودانة لة يةك كتيَبدا كؤ بكةينةوة و بةناو 
وة هةروةها هؤكاريَكى تريش ئةوةية كة موسلَمانان  ،ا بالَويان بكةينةوة خةلَكيد

ةوة بؤ ئةو خؤ ئةطةر بطةرِابان،بةكاني فةرموودة ثيَشتيان كردووة لة كتيَ
وة سونةتيَكيشة  ،ئةوا دةيانزانى كة نويَذ كردن بة نةعلةوة سونةتة  ،كتيَبةكانة

 كة فةرمان كراوة بة كردنى . 

فرمبا كانت  ،رار ترك الصالة يف النعال أن بعض املصلني جيمعوَنا يف موضع ومن أض اثنيا: 
وقد شاهدان أعوجاج  ،واملتوعد على أعوجاجها  ،سببا لتعويج الصفوف املأمور بتسويتها 

ألنه مل جيد موضعا يف الصف  ،من أجل تكومي النعال  ،الصفوف يف صحن احلرم املكي 
  لكثرة الناس .
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كى تر لة زيانةكانى نويَذنةكردن بة ثياَلوةوة ئةوةية كة نويَذ وةيةكيَ دووةم : 
خويَنةكان لة يةك شويَندا نة علةكانيان كؤدةكةنةوة كة ئةمةش هةندىَ جار 

كة فرمان كراوة بة رِيَك  ،دةبيَتة هؤكار بؤ الربوونةوةى رِيزى نويَذ خويَنان 
ضؤن رِيزةكان ةدا وةكو بينوميانة لة حةرةمى مةك ،وةستان لة رِيزةكاندا 

 . (1)الربوونةتةوة بة هؤى كةلَةكةبوونى ثيَالوةوة لة يةك شويَندا 

ألَنم اليريدون  ،: ومنها أن كثريا من املصلني يرتكون النظر فيها عند أبواب املساجد اثلثا 
فإذا وضعها يف املسجد تساقط يف  ،فرمبا أدخل بعضهم األذى يف نعليه  ،الصالة فيها 

ومسحهما ابلرتاب  ،وهو النظر فيها عند الباب  ،كل هذا بسبب ترك السنة و  ،املسجد 
 إن كان هبا أذى . 

ثيَش ئةوةى  سيَيةم: وة هةروةها زيانيَكى تر ئةوةية كة زؤربةى نويَذ خويَنان 
ضونكة نويَذى ثيَوةناكةن  ،بيَنة ناومزطةوتةوة تةماشاى ذيَر نةعلةكانيان ناكةن 

ئةطةر ثيَيةوة  ،وة هةندىَ جار نةعلةكانيان ثيسة  ،دةن بؤية زؤر طرنطى ثىَ نا
 وةهةمووو ئةمانة بة هؤى وازهيَنان لة  ،مزطةوتةكةوة ئةوا ثيسى دةكةن  بضنة

                                                           

مزطةوتيَك فةرشي تيَدا رِاخرابيَت، ئةوا بيَطومان نابيَت بةثياَلوةوة نويَذي تيَدا  ئةطةر - 1
بكريَت،وةشيَخيش مةبةسيت ئةوسةردةمةبوة كةديارة فةرشي تيَدا رِانةخرابوو. )مامؤستا 

 علي خان(
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تةماشاى ثيَالوةكان بكريَت ثيَش ضوونةناو مزطةوتةوة  ،سونةتةوة رِوودةدا 
 . (1)ئةطةر ثيسييان ثيَوةبوو ئةوا بيانسرِيَت 

فيتشوش وهو يف صالته تشويشا  ،ي قد ُياف على نعليه أن تسرق إن املصل رابعا: 
 ،كما قال هللا تعاىل :]قد أفلح املؤمنون   ،واْلشوع هو لب الصالة  ،يذهب اْلشوع 

 .  (2)الذين هم يف صالهتم خاشعون ...[
 وقد وردت أحاديث يف احلث على إزالة مايشوش على املصلني :  

( قال : ))الصالة شة )رضي هللا عنها( أن النيب )روى مسلم يف ))صحيحه(( عن عائ
 . (3)وال هو يدافعه األخبثان((  ،حبضرة طعام 

ضوارةم: وةهةرةها نويَذخويَن هةندىَ جار دةترسيَت لة ئةوةى كة نةعلةكانى  
ئةمةش دةبيَتة هؤى شلَةذان و ئالَؤزبووني ميَشكى نويَذخويَن و نةمانى  ،بدزريَت 

 هةروةك خواى طةورة ،لة كاتيَكدا خشوع كرؤكى نويَذة ،خشوعى لة نويَذدا 
                                                           

و هيض الَيَت، ئةطةرنا تةماشاكردني ذيَرثيَئةمةش بؤ ئةوكاتةية كةنويَذي ثيوة بكر - 1
 ست نية بةسونةتةكاني نويَذي جةماعةتةوة،جائاطاداربن . )مامؤستا علي خان(ثةيوة

 ( .2-1املؤمنون:)اآلية - 2
, ,واخرج البخاري ومسلم يف ))صحيحهما(   1/168, و أخرج به احلاكم: 393  /1مسلم:   - 3

  وا املغرب (( قال )) إذا قدم الَعشاء  فابدءوا به قبل أن تصلعن أنس رضي هللا عنه أن النيب )

 واتة))ئةطةر شيَوي ئيوارة دانرا دةست بةخواردني بكةن ، ثيَش ئةوةي بطةن بة مةغريب(  . 
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دةفةرمويَت )بيَطومان موسلَمانان سةركةوتو و سةر فرازن ، ئا ئةوانةي كة 
 خشوعيان هةية لةنويَذةكانياندا(. 

وةهةروةها كؤمةلَيَك فةرمودة هاتووة سةبارةت بة دوورخستنةوةى هةموو ئةو 
(  هةروةك ثيَغةمبةر ) ،ى نويَذ خويَن شتانةى كة دةبنة هؤى شلَةذانى خوشوع

لة كاتى نان حازربوون و لة كاتى  ،دةفةرمويَت : )لة دوو كاتدا نويَذ ناكريَت 
 ( . ثيَغةمبةرى خوا ) تةنطاوبوندا ) بة هةردوو حالَةتى ثيَشةرِؤ و ثاشةرِؤ (

 ئةم فةرمودانةى لة ثيَناوى ثاراستنى خشوعدا فةرمووة . 
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 وانةي كة بةنةعلةوة نوي ذ ناكةنشوبهةي ئة

دةبيَت قسةيان  وة،ئةوانةى كة نويَذ ناكةن بة نةعلةوة ضةند بيانويةكيان هةية  
يت رِون ببيَتةوة بةويسيت خودا ،بةنسبةتي رِاس وةكولةسةربكريَت هةتا

كانيان كاتيَك لةزانايةكم نةبيستوة شوبهة  خؤمةوة)شيَخ مقبل( هيض
 يَستا رِوونيان دةكةينةوة بة ويستى خودا . بةبةلَطةبيَنيتةوة ، وةئ

 :  شوبهةي يةكةم

جوانكارييةكى زؤرى تيَدا كراوة وة ،دةلَيَن مزطةوتةكانى ئيَستا فةرشى تيَداية 
 ( .  وةك مزطةوتةكانى سةردةمى ثيَغةمبةر نني )،

  -وةالَم :

طةر ( خؤ ئة بيَطؤمان خةير ئةوةية كة لةسةردةمى ثيَغةمبةر دا هةبووة ) 
يةوة لة سةر شيَوةى مزطةوتةكانى سةردةمى نامزطةوتةكانى ئيَستا مبابا

( نةهى كردووة لة  وةهةروةها ثيَغةمبةر )،( ئةوا باشرت بوو  ثيَغةمبةر )
 مزطةوتةكاندا .  زةخرةفةكيَشان و جوانكارى كردن لة ناو
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  .(1)(( ))التقوم الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد(:قال رسول هللا ) -
( دةفةرمويَت: )رِؤذى دوايى نايةت هةتا خةلَكى واى  ثيَغةمبةرى خوا ) - 

ليَنةيةت شانازى بة رِازاندنةوة و نةخش و نيطار كيَشان نةكات لة ناو 
مزطةوتةكاندا( ، وة بةئةم شيَوةيةش هاتوة ))نهى أن يتباهى الناس يف 

موسلَمان  -ي كردوة لةوةي مرؤظ( رِيَطرواتة:)) ثيَغةمبةري خوا)، (2)املساجد((
  جوانكاري ياخود شانازي بةجوانكاريةوة لةمزطةوتا بكات. –
 ( دةفةرمويَت:وةهةروةها لةفةرموودةيةكى تردا ثيَغةمبةر ) 
)فةرمامن نةكردووة بة رِازاندنةوةى ديوارى  واتا:،(4)املساجد( (3))ما أمرت بتشييد 

 .مزطةوتةكان( 
                                                           

، وأمحد : 327ص1، والدارمي : ج244ص1، وابن ماجة: ج171ص 1أخرجه ابو داود: ج - 1
 ، وابن حبان: يف ))موارد الضمآن(( . 283، 230، 152، 145، 134ص3ج
( دا لةسةر ئةم فةرمودةية دةلَيَت )خةلَكي شانازي دةكةن بة يرفيض القدموناوي لة) - 2

نةخش ونيطار كيَشان لةمزطةوتةكاندا،وةكو طاورةكان،وة وتراوة :) بنياتناني مزطةوت 
 بةنويَذة نةك بينا دروست كردن (.

خةتابي لة)عون املعبود(دا دةلَيَت:)التشييد( واتة:بةرزكردنةوةي ديوارة،وة ابن االثري  -3
)النهاية(دا دةلَيَت واتة: طةضكردني ديوار،يان هةريةك لةو جوانكاريانةي كة ديوار لة

 دةخيوازيَت.
4 -  
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)مزطةوتةكان  خوا لة خؤيى و باوكى بيَت( دةفةرمويَت: )رِةزاى وة ئينب عةباس 
هةروةك ضؤن جوولةكة و نةصرانيةكان ثةرستطاكانيان  ، دةرِازيَننةوة

 .  دةرِازيَننةوة(
وة هةروةها )الصنعاني( دةلَيَت: مةهدي لة ثةرتوكي)البحر(دا دةلَيَت:)  

ذى زانايانى ئةهلى رِازاندنةوةى هةردوو حةرةمى مةككة و مةدينة بة ثرس و رِاويَ
وةبيَدةنطي زانايانيش ماناي رِازي بونيان نية، بةلَكو دةسةالَتداران ،سونة نةبووة 

خؤيان ئةم برِيارانةيان داوة بةبىَ طةرِانةوة بؤ رِاى زانايان ،وة بيَدةنطي 
 .  (1)موسلَمانانيش لةرِازي بونيانةوة نية، ئةمةية رِةئي تةواو(

فةرش و رِايةخى مزطةوتةكان ، نويَذخويَنةكان سةرقالَ  منيش دةلَيم :)بيَطؤمان 
 دةكات( . 

( لةسةر ثارضة لة دايكة عائيشةوة)رِةزاى خواى ىلَ بيَت(دةلَيَت: ثيَغةمبةر ) 
قوماشيَك نويَذى كرد كة ضةند شيَوةو شكلَيَكى ثيَوةبوو لة كاتى نويَذةكةدا 

 (فةرمووى)،ذةكة بوويةوة وةكاتيَك لة نويَ،وةو شكلةكانى دةكرد تةماشاى شيَ
أبي جهمم بؤ بيَنن  2وة ئةنبجانيةكةى،ثارضة قوماشة بةرن بؤ أبي جهم  ))ئا ئةم:

                                                           

 .158ص1سبل السالم:ج - 1

 . أنبجانية : جؤريَكة لة ثارضة قوماشيَكى سادة كة نةخش و نيطارى ثيَوة نية - 2
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،وةلة  (1)((ؤم سةرقالَي كردم لة نويَذةكةمداضونكة ثارضة قوماشةكةى خ،
ونيطارةكانيم دةكرد نةخش ردا كةلة بوخاريدا هاتوة )تةماشايطيَرِانةوةيةكي ت

 ( . وةئةترسم توشي فيتنة يةكم بكات  بوم، اكةلةنويَذدكاتيَك 

لة ئةنةسةوة )رِةزاى خواى ىلَ بيَت ( دةلَيَت: دايكة عائيشة )رِةزاى خواى ليَبيَت( 
 ،كة بةشيَكى خانووةكةى ثىَ دادةثؤشى ى رِةنطاو رِةنطي هةبوو ثارضة قوماشيَك

زال تصاويره فإنة الت،هذا  (2):))أميطي عين قرامك( فةرمووىثيَغةمبةرى خودا)
بةردةوام ،ة )ئةى عائيشة ئا ئةم ثةردةية البةر، واتة: (3)تعرض يل يف صاليت((

 ويَنةكانى ديَتة ثيَش ضاوم لة نويَذةكامندا(. 
:)) أهدى إىل هةروةها لة عوقبةي كورِى عامرةوة ) رِةزاى خواى ىلَ بيَت ( دةلَيَت 

 وقال:،زعه نزعا شديدا كالكاره له ف فنمث أنصر ،فصلى فيه ،فلبسه ،( فروج حرير النيب)
،واتة: كةوايةكى فةحتةداري حةرير )ئاوريشم( كرا بة (4)الينبغي هذا للمتقني ((

 كة لة نويَذ بوويةوة ،(: ئةويش ثؤشى و نويَذى ثيَوةكرد ديارى بؤ ثيَغةمبةر )

                                                           

 .366ص 1، ومسلم:ج556ص 1رواه البخاري:ج - 1

 ةنكي رِةنطاو رِةنطة و لةسوف دروست دةكريَت .قرام: ثةردةيةكي ت - 2

 .  147, ص 1صحيح البخارى :  ج  - 3
 .  147, ص 1صحيح البخاري :  ج  - 4
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 ،وةك ئةوةى رِق ئةستوربيَت بةرامبةر ئةو كةواية ،بة خيَرايى فرِةى دا 
 (( . ة شتيَكى شياو نية بؤ كةسي لةخوا ترسوي:)) ئائةموةفةرم

كاتيَك باس لة فةرموودةكةى دايكة عائيشة دةكات  ،صنعانى لة)سبل السالم( دا  
دةلَيَت:) لة  ،كة ضريؤكى ثارضة قوماشةكةية،لة ضريؤكى)اخلميصة( دا 

فةرموودةكةدا بةلَطةي ئةوةي تيَداية، ئةويش ئةوةية كة هةر شتيَك سةر قالت 
وةك نةخش و نيطار و هاوشيَوةكاني كةسةرقالَت  ،بكات لة نويَذدا ثةسةند نية

(بةثةلةبوة لة ثاراستنى ثيَغةمبةر) ،وةهةروةها لة فةرموودةكةدا  ،دةكةن 
وةالدان و دوور خستنةوةى هةر ،وع ى نةمانى خشنويَذ لة هةرشتيَك كة ببيَتة هؤ

 ( .رِيَطربيَت لة طريابوونى نويَذ  شتيَك كة
هةرضى ويَنةو هاوشيَوةكانى هةية ،)سودي ئةوةي تيَدايةوة تةييب دةلَيَت : 

ض جاي دلَ ودةرونيَك ثاك نةبيَت، وة ،كاريطةرى هةية لة سةر دلَ و دةروونى ثاك 
سةندة نويَذ بكريَت لةسةر طلَيَم و بةرمالَي نةخشيَنراو سوديَكي تر ئةوةية كة ناثة

 وةنا ثةسةنديشة مزطةوتةكان بنةخشيَنريَت( .  ،
  

 

 



 

 

 36 ba8.org 

 ..........................................................................                      نوي ذكردن بة ثي آلوةوة 

: جاري واهةية هةنديَكيان ئةو ئايةتة بة بةلَطة ديَننةوة كة خواى  دووةم شوبهةي

طةورة فةرمان بة موسا )علية السالم( دةكات كة نةعلةكانى دابكةنيَت كاتيَك 
]فاخلع نعليك إنك ابلواد املقدس  ة ناو دؤلَي ثريؤزةوةدةضيَت
 . ة ،بيَطومان تؤ لةدؤلَي ثريؤزيت(،واتة)نةعلةكانت داكةن(1)طوى[

وة ئةم بةلَطةش زؤر دوورة و بةبةلَطة ناطرييَت:رِةمحةتي خوا لة ابن مسعود  
وة بة أبو موساي ئةل ئةشعةري ووت:ئةوة بؤ نةعلةكانت دائةكةنيت ؟ بؤئة كاتيَك

 .  (3)؟ديارة أبو موساي ئةل ئةشعةرى نةعلةكانى داكةندووة2تؤ لة دؤلَى ثريؤزيت
دةلَيَت :  أبو حممد بن حزم )رمحة اهلل( لة ثةرتوكي)االحكام يف أصول االحكام( 

))لة شةرع و ئاينى موسادا)علية سالم( وابووة كة نابيَت بة نةعلةوة بضنة ناو 
]فاخلع نعليك إنك ابلواد  طةورة دةفةرمويَت دؤلَي ثريؤزي تواوة هةروةك خواى

بةالَم ئيَمة نةعلةكامنان دانا كةنني لة خاكة ثريؤزةكةدا ((  ،(4)املقدس طوى[
ثةرستش وةك ئاينةكاني ثيَش  مةبةستى أبو حممد ئةوةية خؤ ئيَمةى موسولَمان

                                                           

 .12طه : االية  - 1
 ورجاله رجال الصحيح. 418ص 2، وابن أيب شيبة:ج 386ص1رواه عبد الرزاق: ج - 2
 وةرطيَر. - 3
 .12طه:االية - 4
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 ثيَنازامن وة من شوبهةيةك ،خؤمان ناكةين، هةتا وةكو نةعلةكامنان دابكةنني
كةثيَويست بيَت باس بكريَت، بةالَم هةوةس و ئارةزو و ثيَم باشةي نةزانةكان هيض 

تةنها جىَ بةجىَ كردنى سونةتةكة نةبيَت لة  ،سوديَك ناطةيةنيَت بةم سونةتة
اليةن خاوةن زانستةكانةوة )أهل العلم(،خؤ ئةطةر خةلَكي ببينن ئةهلى علم 

 دةكةن .  جىَ بةجىَ يان دةكةن ئةوا ئةوانيش سونةتةكان جىَ بةجىَ
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 بؤضوونى خؤيان بة مل نةدان بؤ ئةوانةى كة

 فةرموودةو سونةتةكان رِةت دةكةنةوة

كاتيَك زؤريَك لة خةلَكى بة بؤضوون و ئارةزووى خؤيان سونةتةكان بةرثةرض  
وام  وةيةكيَكيش لة ئةو سونةتانة دروستيَيت نويَذ كردنة بة نةعلةوة ،دةدةنةوة 

ش زانى كؤمةلَيَك لة بةلَطةو وتةى زانايان باس بكةم سةبارةت بة خراثى و بةبا
 زيانةكانى ثيَوانةكردنى سونةت بة عةقلَ . 

  فةرموودةى يةكةم :

لة ئةبوهورةيرةوة ) رِةزاى خواى ىلَ بيَت ( دةلَيَت : جاريَكيان ثيَغةمبةري  - 
هةردوو كيان لة  ،وون ( دادوةرى لة نيوان دوو ذندا كرد كة بةشةرِ هاتبخوا)

يةكيَكيان بةرديَكى كيَشابوو بة ئةوى ترياندا بةرسكى  ،هؤزى )هوزيل ( بوون 
وة ببوة هؤى كوشتنى كؤرثةكةي كة  ،كةوتبوو لة كاتيَكدا دووطيانيش بوو 

( برِياريدا كة دةبيَت خويَنباييةكةى ئازادكردنى وةثيَغةمبةر)،لةسكى دابوو 
كيف أغرم ي رسول  سةرثةرشتيارى ذنة سزادراوةكة ووتى:بةالَم  ،بةندةيةك بيَت 



 

 

 39 ba8.org 

 ..........................................................................                      نوي ذكردن بة ثي آلوةوة 

ا  فقال النيب )،والنطق وال أستهل ؟ فمثل ذلك يَُطل ،هللا من الشرب والأكل  (:)) إَّنَّ
 .(1)هذا من إخوان الكهان ((

كةنةهيضي خواردو وةو  شتيَك بدةم ( ئايا خؤيَنباييواتة:ئةى ثيَغةمبةر خوا) 
وةنةقسة كردو وةو نةنوزةشى ليَوة هاتوة ؟ شتى ،وةنةهيضيشي خواردؤتةوة 

(فةرمووى ))بيَطؤمان ئا ئةم ثياوة ثيَغةمبةر)،بةو شيَوةية هةربةزاية دةضيَت 
لة براى جادوبازةكانة(( وة زيادةيةكيش هةية كة ضةند فةرموودة ناسيَك طريِاو 

 بةر )، واتة: ثيَغةم(2) ))من أجل سجعه الذي سجع(( يانةتةوة ئةويش ئةوةية
 (،))لة بةر قسةكةى واى ووت كةوةك سةجعى جادووبازةكان وابوو(( .

 : فــةرموودةى دووةم

فأيت فيه  ،عن املغرية بن شعبة ) رضي هللا عنه( أن إمراة قتلت ضرهتا بعمود فسطاط  - 
 ،فقضى ابجلنني بغرة  -وكانت حامال -(، فقضى على عاقلتها ابلدية رسول هللا )

 ،ها : أندي من الطعم والشرب وال صاح فاستهل ؟ ومثل ذلك يَُطل فقال بعض عصبت
  .( 3) قال : فقال : )) سجع كسجع االعراب ((

                                                           

 .  177ص  11, ومسلم :ج 328ص 12رواة البخارى :ج  -1
 .  882ص2, وابن ماجة:ج 43ص 8, والنسائى: ج318ص 4أخرجه أبو داود:ج - 2
 .  44, ص 8, والنسائي:ج 179ص 11رواه مسلم:ج - 3
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 بيَت ( ذنيَك بة كؤلَةكةى لة موغريةى كورِى شوعبةوة ) رِةزاى خواى ىلَ - 
 -لة كاتيَكدا دوو طيانيش بوو -الَ داي لة هةويَكةى )ذنى ميَردةكةى( رِةمش

 ،( بؤ ئةوةى دادوةرى بكات لة نيوانياندا  الى ثيَغةمبةر ) هيَنايان بؤ
دادوةرى كرد بةوةى خويَنبايي مندالَ لة بارضوونةكة دةبيَت (  ثيَغةمبةر )

بةندةيةك ئازاد بكةن ، بةالَم هةندىَ لة خزم و كةس و كارةكةى وتيان ئايا ئيَمة 
وة  ،شي خواردؤتةوة خوييَن يةكيَك ببذيَرين كةنةهيضي خواردو وةو وةنةهيضي

نةهاواري كردوةو وةنةنوزةشي ليَوة هاتوة ؟ شتى لةو جؤرة هةر بةفريِؤ دةضيَت 
)) قسةكةى وةك ووى: ))سجع كسجع االعراب(( واتة:فةرم(  ، ثيَغةمبةر )

 شيعر ئاسابوو(( . قسةى عةرةبة دةشتةكيةكان
بةرثةرضى بةاليةوة ثةسةند نةبوو كة (  ئةوةتا دةبينيَت ثيَغةمبةر ) 

))إَّنا هذا من إخوان  بؤية فةرمووى: ،فةرموودةكةى بداتةوة بة بؤضوونى خؤى 
، واتة: ))بيَطؤمان ئا ئةم ثياوة براى جادوو بازةكانة  من أجل سجعة(( ،الكهان 

  لة بةهؤى ئةوةي قسةكةي شيعر ئاسابوو((.،
 : فةرموودةى سي يةم

ان أن يهلكا أبو بكر وعمر )رضي هللا عنهما( عن عبد هللا بن أيب مليكة قال: كاد اْلريّ - 
فأشار أحدمها ابألقرع بن  ،( حني قدم عليه ركب بين َتيم رفعا أصواهتما عند النيب )
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فقال أبو بكر  –قال انفع : ال أحفظ أمسه  -أشار اآلخر برجل ،حابس أخي بين جماشع 
 ،عْت أصواهتما يف ذلك فارتف ،فقال : ما أردُت خالفك  ،لعمر : ما أردَت إال خاليف 

 َلهُ  جَتَْهُروا َواَل  النَّيبِّ  َصْوتِ  فَ ْوقَ  َأْصَواَتُكمْ  تَ ْرفَ ُعوا اَل  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها فأنزل هللا سبحانه: ]يَ 
  .(1)َتْشُعُروَن [ اَل  َوأَنْ ُتمْ  َأْعَماُلُكمْ  حَتَْبطَ  َأنْ  لِبَ ْعض   بَ ْعِضُكمْ  َكَجْهرِ   اِبْلَقْولِ 

اآلية حىت يستفهمه ، ومل  ( بعد هذهل أبن الزبري : فما كان عمر يسمع رسول هللا )قا 
 . ( 2)يعىن أاب بكر  –يذكر ذلك عن أبيه 

واتا لة عبداهلل كورِى ئةبى مةليكةوة ووتى : خةريك بوو هةردوو ثياوة ضاكةكة  -
يان هةلرَبِى لة تيابضن )أبو بكر و عومةر( ،)رِةزاى خوايان ىلَ بيَت ( ئةوةبوو دةنط

 ،( كاتيَك كة وةفدي خيَلي تةميم هاتن بؤخزمةتيخزمةت ثيَغةمبةري خوادا )
بةالَم ئةوى  ،يةكيَكيان وتي با )ئةقرعى كورِى حابسي براى بةنى جماشع(بيَت

كة يةكيَكة لة رِاويةكان  نافع –تريان ئاماذةى بؤ ثياويَكى تركرد لة سوارةكان 
ئةوة بوو ئةبو بكر بة عومةرى ووت : لة  –نيةدةلَيَت: ناوةكةيم لةبري 

                                                           

 .2احلجرات :   - 1

, ويف رواية أبن أيب ملكة عن عبدهللا بن الزبري :ج 214,  212ص 10اخرجه البخاري :ج - 2
,وعنده تصريح عبدهللا بن أيب ملكية عن عبدهللا بن  185ص  4رتمزي: ج,  واخرجه ال 39ص17

وفية قول انفع : حدثين أبن أيب  119ص 26وأخرجه الطربي:ج 6ص  4الزبري حدثه به , وامحد :ج
  . 212:ص10مليكة عن ابن الزبري , فعلم اتصال احلديث ,كما أشار إليه احلافظ يف ))الفتح (( ج
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رِكةبةرايةتى من زياتر هيض مةبةستيَكي ترت نية، بةالَم عومةر ووتى : مةبةستم 
ئةوةبوو خواى  ،لةسةر ئةمة دةنطيان لةيةكرتى هةلرَبِى  ،رِكةبةرايةتى تؤ نةبووة 

 النَّيبِّ  َصْوتِ  فَ ْوقَ  َأْصَواَتُكمْ  تَ ْرفَ ُعوا اَل  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها ]يَ  طةورة ئةم ئايةتةى دابةزاند
وابن  ، (1)َتْشُعُروَن[ اَل  َوأَنْ ُتمْ  أَْعَماُلُكمْ  حَتَْبطَ  َأنْ  لِبَ ْعض   بَ ْعِضُكمْ  َكَجْهرِ   اِبْلَقْولِ  َلهُ  جَتَْهُروا َواَل 

بةم شيَوةية رِاظةي كردوة: )ئةي ئةوانةي كةئيمانتان  عباس)رةزاي خواي ليَبيَت(
( وةبة ناوي يَناوة دةنطتان بةرزمةكةنةوة بةسةر دةنطي ثيَغةمبةردا)ه

هةروةكو ضؤن يةكيَك لةخؤتان بانط دةكةن بةلَكو بةرِيَزو  خؤيةوة بانطي مةكةن
حورمةتةوة بانطي بكةن وةك)ئةي نيَردراوي خوا، ئةي ثيغةمبةري خوا، ئةي 

رِيَزي  ةوة بةهؤي بيَباوكي قاسم( هةتا وةكو كردةوة ضاكة كانتان ثوض نةبيَت
( ،وةئيَوة هةست بةوةناكةن كردنتانةوة بةرامبةر بةثيَغةمبةر )

 . (2)كةكردةوةكانتان ثوض دةكاتةوة(
وة ابن الزبري دةلَيَت : لة دواى دابةزيين ئةم ئايةتةوة عومةر بةشيَوازيَك طويَي  

 دةطرت هةتاوةكو بةجواني ليَي تيَدةطةيشت .( لةثةيامبةر)
 

                                                           

 .2احلجرات :   - 1

 ( .515تةفسريي ئينب عةباس،الثةرِة ) - 2
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 : دةى ضوارةمفةرموو

( قال يف مرضه:)) مروا أاب بكر فليصل عن عائيشة )رضى هللا عنها( أن رسول هللا )- 
ابلناس (( قالت عائشة : فقلت : إن أاب بكر إذا قام يف مقامك مل يسمع الناس من البكا 

(. قالت عائشة: فقلت ناسفقال :) مروا أاب بكر فليصل ابل ،فمر عمر فليصل  ،ء 
فمر عمر فليصل  ، : إن أاب بكر إذا قام مقامك مل يسمع الناس من البكاء حلفصة: قويل

 (  ففعلت حفصة : فقال رسول هللا ) ،ابلناس 
مروا أاب بكر فليصل ابلناس ( قالت حفصة لعائشة :  ،)) إنكن ألننت صواحب يوسف 

 . ( 1)ماكنت ألصحب منك خريا((
(  ( ،دةلَيَت: كاتيَك ثيَغةمبةر )لة دايكة عائيشةوة )رِةزاى خواى ليَبيَت - 

لةنةخؤشي سةرة مةرطيدا بوو ،فةرمووي))بة ئةبو بكر بلَيَن با بةرنويَذى بؤ 
ئةوةندة  ،ةر ئةبو بكر بضيَتة شويَنةكةى تؤومت : ئةطشة وتى عائي خةلَكى بكات ((

فةرمان بة عمر بكة با  ،دةطرى كةس طويَى ىلَ نابيَت بة هؤى طريانةكةيةوة 
بةالَم هةر فةرمووي ))بة ئةبو بكر بلَيَن با نويَذيان بؤ بكات((  ،يان بؤ بكات نويَذ

،عائيشة دةلَيَت: بةحفصةم ووت دةثيَى بلَىَ )ئةطةر ئةبو بكر بضيَتة شويَنةكةى 
فةرمان بة  ،ئةوةندة دةطرى كةس طويَى ىلَ نابيَت بة هؤى طريانةكةيةوة  ،تؤ 

                                                           

  . 141,  140ص5, ومسلم ج 39ص17رواه البخارى :  ج  - 1
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(  ثيَغةمبةرى خوا ) ،ةبوو حفصة ثيَى ووت ئةو ،عمر بكة با نويَذيان بؤ بكات 
بة ئةبو بةكر بلَيَن با ، (1)فةرمووى: ))ئيَوة وةك ئافرةتةكانى ضوار دةورى يوسفن

نويَذ بؤ خةلَكى بكات(( حفصة بة عائيشةى ووت : من لة تؤ وة تووشى خيَر 
 نةبووم . 

 :فةرموودةى ثي نجةم

(، يقول: ))إن هللا  ) :مسعت رسول هللاعن عبد هللا بن عمر )رضي هللا عنهما( قال- 
فيبقى  ،ولكن ينزعه منهم مع قبضى العلماء بعلمهم ،الينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا 

  .(2)انس جهال يستفتون برأيهم فيضلون ويضلون((

                                                           

اردةوري يوسفن ( ، ئيَوة وةك ئافرةتاني ضو )( فةرمووي ) كاتيَك ثيَغةمبةر )) - 1
ئةوةبوو ذنةكةي  ، وةك ئةوان شتيَك دةلَيَن و شتيَكي ترتان مةبةستةمةبةسيت ئةوةية ، 

دةعوةتييةكة بؤئةوةبوو يوسف ببينن و عوزري  يسر دةعوةتي ئافرةتةكاني كرد ،عةزيزي م
ضونكةئةوان سةركؤنة ذنةكةي عزيزي ميسريان كرد بةالم  ، بؤبيَننةوة لةسةر عاشق بونةكةي

 مةبةستيان سةركؤنةنةبوو بةلَكو بؤئةوةبوو يوسف ببينن، ئيَوةش نةلَيَن: ئةبوبكر دلَ نةرمة
((.  ة كةمن وةفامت كرد دوايي خةلَكي نةلَيَت ئةبوبكر شوم و غةرِةمةبةستتان ئةوةي ،

 )مامؤستا علي خان(

  , ومسلم , واللفظ للبخاري .45ص  17رواه البخارى :ج    - 2
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لة عبداهلل كورِى عومةرةوة )رِةزاى خوايان ىلَ بيَت( ووتى : طويَم لة ثيَغةمبةرى - 
))خواى طةورةى لة ثرِيَكاو بة يةكجار زانستى ( دةيطوت : )خوا بوو 

يَن بة طرتنةوةى زانستى بةلَكو ليَيان دادةمالَ ،تان ىلَ دانامالَيَت بة دامالَنيشةرعي
داواى فتوايان ىلَ دةكريَت و  ،ئينجا خةلَكى بة نةزانى دةميَننةوة  ،زانايان

دةكةن هةم خةلَكى  يان طومرِاهةم خؤ ،ئةوانيش بة بؤضوونى خؤيان فتوا دةدةن 
 تريش((. 
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 وتةي ثي شينان )السلف(

زؤر لةوة زياترة لة ضةند دانةيةكدا  سةبارةت بةوتةي ثيَشينان لةم بارةيةوة 
  -بةالَم ئاماذة بةضةند دانةيةكيان دةدةم : ،كورت هةلَبهيَنريَت 

 

 : وتةى يةكةم

ن الدين ابلرأي لكان أسفل اْلف أوىل ابملسح عن علي )رضي هللا عنه( أنه قال : لوكا- 
 .(1)على ظاهر خفيه  ( ميسحوقد رأيت رسول هللا ) ،من أعاله 

)رِةزاي خواي ليَبيَت( وتويةتي: ئةطةر ئاين بة رِاو بؤضوني  لةعةلي يةوة - 
رةوي( لةثيَش تربوو بؤمةسح كردن خةلَكي بواية ئةوا سةرةوةي خوف يان )طؤ

( سةرةوةي خوفةكةي ثيَغةمبةري خوام بيين) ، خوفذيَرةوةي تاوةكو 
 مةسح دةكرد .

 
 

                                                           

, ورجاله الصحيح , إال عبد خري وهو ثقة كما يف )التقريب(  وقال  63ص 1رواه أبوداود :ج  - 1
إن إسناده حسن , وقال يف )التخليص( :)رواه أبوداود وإسناده احلافظ بن حجر يف )بلوغ املرام( 

 صحيح(. 
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  :وتةى دووةم 

ءكم املساجد إذا ))الَتنعوا نسا :(يقول)عن عبدهللا بن عمر قال: مسعت رسول هللا -
فسبه سبا  ،قال: فأقبل عليه عبدهللا ،ل بن عبدهللا وهللا لنمنعن : فقال بالأستأذنكم (( قال

  ؟ ! .( 1): وهللا لنمعن( وتقول: أخربك عن رسول هللا )ه مثله وقاله سبمامسعت ،سيئا
( لة عبداهلل ى كورِى عومةرة وة ووتى : طويَم لة ثيَغةمبةرى خوابوو )- 

فةرمووي:))ئةطةرخيَزانةكانتان داوايان ىلَ كردن بضن بؤ مزطةوت ئةوا رِيَطريان ىلَ 
ووتى :  ،وة اهلل رِيَطريان ىلَ دةكةين مةكةن(( ووتى : بيالىل كورِى عبداهلل ووتى : 

ثيَشرت مجيَنى وام  ،عبداهلل ليَى ضووة ثيَش و مجيَنيَكى زؤر خراثى ثيَدا 
( كةضي  وة وتى من هةوالَت ثيَدةدةم لة ثيَغةمبةر ةوة) نةبيستبوو

 تؤدةلَيَيت: وة اهلل رِيَطريان ىلَ دةكةين ؟!.
 

 

                                                           

 139ص 2. ويف ) جامع بيان العلم وفضله ( للحافظ أبن عبد الرب :ج161ص 4رواه مسلم :ج - 1
, ئةو مجيَنةى كة عبداهلل داويَتى بة بيالل  ئةوةبوو، ووتي: نةفرةتي خوات ليَبيَت , نةفرةتى 

( فةرمانى بةوة كردووة كة رِيَطريان ىلَ نةكريَت , دةلَيَم ثيَغةمبةر )خوات ىلَ بيَت , من 
  ئةوة بوو عبداهلل بةتورِةييةوة هةستا .
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 : وتةى سي يةم

( َنى الختذف فإن رسول هللا )فقال : ،أنه أن رجال ُيذف  ملغفلعن عبدهللا بن ا - 
كنها قد ول،والينكأ به عدو ،وقال إنه اليصاد به صيد ،ْلذف أو كان يكره ا،عن اْلذف 

فقال له : أحدثك عن رسول هللا  ،مث رآه بعد ذلك ُيذف ،تكسر السن وتفقأ العني 
()  (1)وكذا ال أكلمك كذا وأنت ختذف ؟ ،أنه ينهى عن اْلذف .  
 ،لة عبداللة كورِى مغفلةوة : ثياويَكى بينى بة بةلة ثيتكة بةردى دةتةقان  - 

رِيَطةى نةداوة بة  ( ضونكة ثيَغةمبةر ) ،ووتى : بة بةلةثيتكة بةردمةتةقيَنة 
رِقى لةو جوَرة بةرد تةقاندنة  (ياخود ثيَغةمبةر ) ،بةلة ثيتكة بةرد بتةقيَنن 

ثيَ  وة نة ئةوةيشة دوذمين ،: نة ئةوةية رِاوى ثيَ بكةيت وةفةرمويةتى  ،بووة 
ئةوةبوو دواى ماوةيةك ،و ضاوكويَر دةكات  بةلَكو ددان دةشكيَنيَت ،بثيَكريَت 

( ثيَى ووت : من ثيَت ئةلَيَم ثيَغةمبةرى خوا ) ،بينى هةربةردى دةتةقاند 
 ،هةر دةيهاويت  وةتؤيش ،رِيَطرى كردووة لةوةى بة بةلةثيتكة بةرد بهاويَذي 

 .  قسةت لة طةلَ ناكةم بؤ ماوةى ئةوةندة وئةوةندة

 

                                                           

،وةبة شيَوة : وفيه)ال أكلمك أبداً(106،105ص13و مسلم: ج 26ص12رواه البخاري: ج - 1
 يةكي تريش هاتوة )قسةت لةطةلَ ناكةم بؤ هةتا هةتاية(.
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 : وتةى ضوارةم

 ،ني يف رهط كنا عند عمران بن حص)َتيم بن نذير العدوي( أنه قال :عن أيب قتادة  - 
اء خري كله( ( ، )احليقال رسول هللا )،فحدث عمران يومئذ ،وفينا بشري بن كعب 
 فغضب ومنه ضعف ، ،أن منه سكينة ووقارا د بعض الكتب إان لنجفقال بشري بن كعب :

قال:  ( وتعارض فيه ؟ أحدثك عن رسول هللا )أال أراىن فقال :،عمران حىت أمحرت عيناه 
قال: فمازلنا نقول فيه: إنه منا ي أاب  ،فغضب عمران ،قال: فأعاد بشري  ،فأعاد عمران احلديث 

 . (1)إنه الأبس به ،جنيد 
ئيَمة لة الى  )كة تةميمي كورِى نذير عةدةوية ( كة وتويةتى :قتادة وةلة ئةبى  - 

ة بشريى كورِى كعب يان تيَدا ك ،عيمران كورِى حصني بوين لة ناو كؤمةلَيَكدا 
( فةرمويةتى : ثيَغةمبةرى خوا ))،ووتى  ،عيمران لةو كاتةدا قسةى كرد  ،بوو

لة هةندىَ كتيَبدا )) شةرم و حةيا هةر هةمووى باشة(( بشري ووتى : 
بةشيَكيش بىَ دةسةالَتي  ،شةهامةتى و ويقارة  خويَندومانةتةوة بةشيَك لة شةرم

ئةرىَ وتى: عيمران بةجؤريَ تورِةبوو هةتا هةردووضاوى سور هةلَطةرِاو و ،والوازية
( وة تؤش بةرثةرضى (نامبينى من فةرموودةى ثيَغةمبةرت بؤ باس دةكةم ))

                                                           

.  445,   442,   440,  436,  427ص  4, وامحد: ج 7, ص 2رواه مسلم : ج - 1
 .  41, ص 2والطيالسي :ج
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ووتى : بةشرييش  ،ران فةرموودةكةى دووبارة كردةوة : عمدةدةيتةوة ؟ ووتى
ووتى : بةردةوام دةمان  ،عمران دووبارة تورِة بوويةوة و ،دووبارةى كردةوة 

 هيضى تيَدا نية ئةم بابةتة .  ،ووت : ئةويش لةخؤمانة ئةى باوكى جنيد 
  : وتةى ثي نجةم

قال وماذاك ي  ،ضللت الناس عن ابن أيب مليكة أن عروة بن الزبري قال البن عباس : أ- 
 ! فقال  وليست فيهن عمرة ،عرية ؟ قال : أتمر ابلعمرة يف هؤالء العشر 

فقال : أبن  ،: أوالتسأل أمك عن ذلك ؟ فقال عروة : فإن أاب بكر وعمر مل يفعال ذلك 
 (إين أحدثكم عن النيب ) ،ما أرى إال سيعذبكم  ،عباس : هذا الذي أهلككم وهللا 

 .  . . .(1) أبيب بكر وعمروجتيئوين
عروةى كورِى زوبري بة ئينب عةباسي وتووة:خةلَكيت ،لة ئينب ئةبى مليكةوة- 

ئةويش ووتى: ئا ئةوة كامة بوو ئةى عورية ؟ووتى: فةرمان دةكةيت ،طومرِا كردوة
لةكاتيَكدا كة كةسيان هي عومرة كردن نني ،بة ئةو دة كةسة كةوا عومرة بكةن

                                                           

 360, ص  1,  واسحاق بن راهويه كما يف ) املطالب العالية ( :ج 337, ص 1رواه امحد :ج  - 1

(  ئيَوة ووتةى ابو بكر  ,وةتيَدا هاتووة :  من فةرموودةى ثيَغةمبةرتان بؤ باس دةكةم ))
وة هةروةها دارِشتنةكةي هي   145, ص 1:ج   طيب يف ) الفقيه واملتفقة (واْلو عمر ؟ 

وابن عبد لة رِيَطةى ابن عةباسةوة ,  269,  268خؤيةتى , وابن حزم يف )حجة الوداع (: ص 
  . 240, 239,ص 2: ج الرب يف )جامع بيان العلم وفضله(
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ة بؤثرسيار لة دايكت ناكةيت لةم بارةيةوة ؟ عوروة ووتى : !ووتى: ئةرىَ ئةو
ابن عباس ووتى : سويَند بةخوا ئا ئةمة  ،ئةبو بكر و عمر ئةمةيان نةكردوة 

من  ،فةوتاندونى هيض نابينم تةنها ئةوة نةبيَت كة خواى طةورة ئازارتان دةدات 
 كر و عمر دةكةن . كةضى ئيَوة باسى أبو ب فةرموودةى ثيَغةرمبةرتان بؤ ديَنمةوة

  وتةى شةشةم:

: يروى فيها  فقال–وسأله رجل عن مسألة  –قال الربيع بن سليمان : مسعت الشافعي - 
فرأيت الشافعي  !ماتقول فية ؟فقال لة السائل: ي أاب عبدهللا ((كذا وكذا عن النيب ))

عن النيب  أرعد وانتفض فقال : ماهذا ؟ أي أرض تقلين ؟ وأي مساء تظلين ؟ إذا رويت
( حديثا فلم أقل به )، وقال : أان ع والبصر نعم على السمع والبصر نعم على السم

وقد روى حديثا وقال له بعض من حضر : أتخذ هبذا ؟  –الربيع ،قال : مسعت الشافعي 
فأان أشهدكم أن عقلي قد  ،حديثا فلم آخذ به  ((فقال: إذا رويت عن النيب )) -

 .  (1)ذهب ومد يديه
ثياويَك ثرسياريَكى ىلَ كرد  –ربيعي كورِى سولةميان ووتى :طويَم لة شافعي بوو - 

ووتى :ئاواو ئاوايان طيَرِاوةتةوة لة ثيَغةمبةري  –لة سةر بابةتيَك 

                                                           

حلافظ البيهقي يف ) مناقب الشافعي (: ,و ا 150, ص  1قال اْلطيب يف ) الفقيه املتفقه ( :ج  - 1
 . 106, ص 9, وابو نعيم يف ) احللية (:ج 475,  474, ص 1ج



 

 

 52 ba8.org 

 ..........................................................................                      نوي ذكردن بة ثي آلوةوة 

((،ثرسيار كةرةكة ثيَى ووت : ئةى باوكى عبداهلل ! تؤ ضى دةلَيَت لة خواوة))
:ئا ئةمة  وتى هةلرَبِى و هةلَضوو بارةى ئةم فةرموودةيةوة ؟ شافعيم بينى دةنطى

 (1)-ض زةوييةك مين لة خؤطرتووة ،وة ض ئامسانيَك سيبةري بؤكردوم ؟ -ضية ؟ 
(( ثىَ طةيشت و نةلَيَم ، لةسةر تاوةكو فةرموودةيةكم لة ثيَغةمبةرى خواوة ))
 سةرو لةسةرضاوم ، لةسةر سةرو لةسةرضاوم .

 ،فةرموودةيةكى رِيوايةت كردبوو  -وطويَم لة شافعى بو-ةبيع وتي هةروةها رِ 
 وتيان " ئا ئةم فةرموودةية وةردةطريت ؟ هةندىَ لة ئامادةبووانى ضوار دةورى

 رِيوايةت كرد (ووتى : ئةطةر فةرموودةيةكى رِاستم لة ثيَغةمبةرةوة ))
 ،ئةوا ئيَوة ئةكةم بةشايةت كةوا عةقلَم لةدةست داوة  ،دةستيشم ثيَوة نةطرت 

وةك ئاماذةيةك بؤ ئةوةي كةضؤن دةستةكامن ليَم  –تى دريَذ كرد هةردوو دةس
 . -دوردةكةونةوة هةرئاواش عةقلَم ليَم دوردةكةويَتةوة

بيَطومان حافز لةكتيَبةكةيدا ضةند وتةيةكي جوان باس دةكات ،كة رِةدو ثةرض  
دانةوةي تيَداية بؤ ئةهلي رِةئو بؤضون : )سويَند بيَت بيَطؤمان فةرموودةكان 

                                                           

ض ئامسانيَكدام ئةطةر جورئةت بكةم وتةي  واتة:ض زةويةك هةلَم دةطريَت وة لة ذيَر - 1
و نة ئامسانيش  زةوي  دةمطريتة خؤي ( رِةت بكةمةوة ، خؤ ئةطةر وابكةم نةثةيامبةر )

 دةبيَتةوة لةبةر طةورةيي  ئةو قسةي كردومة .جيَي 
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ئةوةى  ،هاورِىَ لة طةلَ حةق و رِةوادا زؤرجار دذ بوون لة طةلَ رِةئو بؤضوندا 
وة  ،ديارة دةبيَت موسولَمانان شويَنى سونةت بكةون و وةملكةض بن بؤى 

كةوازيان هيَناوة لة  ،منوونةى ئةمة وةرع و خؤثاريَزى ئةهلى عيلم وزانستة 
نطاندن و قولَبوونةوة قالَبوونةوة لة وةرِيَنويكةر بوون بؤ هةلَسة ،بؤضوون و رِةئى 

 سونةت و فةرموودةدا . 

لة زؤرشويَندا فةرموودةى رِاست و دروست ثيَضةوانة بوون لة طةلَ بؤضوونةكاندا ،  
 -: لةوانة

كيان هةردوو ،برِين و ليَكردنةوةي ثةجنةكان وةكو برِينى قؤلَ واية لة شانةوة  
 .  سزاكةيان شةش هةزار دينارة

( ثيَى بة كةمرتين زةرةر وةكو برِينى الق ن شيَوة : برِينى )ليَكردنةوةىمابةهة 
 سزاكةى شةش هةزار دينارة .  ،واية لة مستةوة 

وةكو برِينى بةشى  ،ئةطةر هةردوو ضاو كويَر بكريَت  ،وةبةهةمان شيَوةش  
  سزاكةيان دوازدة هةزار دينارة . ،سةرةوةى طويَيةكانة بة كةمرتين زةرةر 

ةروةها بؤ دوو شكاندن لةسةردا بة شيَوةيةك سثيايى ئيَسكةكة ديار بيَت وةه 
بةالَم ئةطةر دوو برين بة  ،ئةطةر شكانةكان بضووكيش بن  ،دووسةد دينار دانراوة 
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شيَوةيةك نزيك بن لة يةكةوة وةك ئةوةى لكابن بة يةكةوة تةنها ثةجنا دينارى بؤ 
لة  ،وة تةنها ثةجنا دينارى بؤ دانراوة لة كاتيَكدا زؤر لكابن بةيةكة ،دانراوة 

 كاتيَكدا زؤر لة برينيش طةورةترة . 

ئافرةتى حةيزدار نويَذةكانى ناكات بةالَم رِؤذؤكانى دةطريَت  وة هةروةها : 
سزاكةى دوازدة هةزار  ،وةهةروةها كةسيَك طويَى كةسيَكى تر بةتةواوةتى بربِيَت 

هةردوو  ،كدا هةردوو ثيَى هةردووضاوى وة كةسيَكى ترى كوشت لة كاتيَ ،دينارة 
هةرئةوةندة بةلَكو خؤشى لة ناو نةك  ،هةردوو طويَى لة دةست دةدات  ،دةستى 

وةك ئةو كةسةى كة  ،دةضيَت و دةمريَت كةضى سزاكةى هةر دوازدة هةزار دينارة 
 تةنها سةرةوةى طويَكانى لة دةست داوة . 

ئايا دةبيَت موسولَمان ثةيوةست  ،ني هاوشيَوةى ئةم منوونانة يةك و دووان ن 
بيَت بة ئةمانةوة ؟ وةكام لةم جؤرانة لةسةر بريوبؤضوون وةستاوة ؟ يان 

رِةمحةتى ) هةتا كؤتايى قسةكانى حافز ،(1)كامةيان لة بريليَكردنةوة بةدةرن ؟(
 .  (خواى ىلَ بيَت

                                                           

 .105، ص  1الفقيه واملتفقه، للحافظ:ج - 1
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ى ئةو كةسانة ئامؤذطار ،دةفةرموويَت قبل ) رِةمحةتى خواى ىلَ بيَت ( وةشيَخ م 
 دةكةم كة شويَن حةق كةوتون بابضن كيتابى

 ول االحكام ( خبويَننةوة كة هى )أبي حممد بن حزم( ة االحكام يف أص ) 

وة بةم شيَوةية ئةوةى مةبةستمان بوو كؤتاميان ثيَى  () رِةمحةتى خواى ىلَ بيَت
 هيَنا . 

 ه وصحبهوصلى هللا على نبينا حممد وآل ،واحلمد هلل رب العاملني 
 


