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 ماڵپەری بەهەشت 
 :نەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵی

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.

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

 .تاوان

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

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

وانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فرا .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 

سالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و شتانەی كە نامۆن بە ئی

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 
  .ەیی کەخۆت لێی ڕازیتوگوفتارێکی جوان وچاک بەو شێوەی

 
 ى ماڵپەڕى بەهەشتستاف
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 ثيَشةكي

َّوَنُعْوذُّّإِنّ  َّوَنْسَتْغِفُرُه َّوَنْسَتِعْينُُه َّنْحَمُدُه ّهللِ َّسيَِّئاِتّّاحلَْمَد َّوِمْن َّأْنُفِسنَا ْوِر ِّمنُُّشُ بِاهللِ

َّلُهَّوَمْنُّيْضلِْلّ َفالَّهاِدَيَّلُهَّوَأْشَهُدَّأْنّالّإَِلَهّإاِل ّاهللَُّوْحَدُهّالَّأْعََملِنَاَّمْنََّيِْدِهّاهللَُّفالُّمِضلَّ

َّوَرُسْوُلُه. َّعْبُدُه دًا ُُّمَمَّ َّأنَّ َّوَأْشَهُد َّلُه ْيَك َّوالَّ] َُشِ ُّتَقاتِِه َّحقَّ ّاهلل َ ُقوْا ّاتَّ ّآَمنُوْا ِذيَن ّالَّ َا َّأَيه َيا

ْسلُِمونَّ َّوَأنتُمّمه ّإاِلَّ ّ [ََتُوُتنَّ ّعمران ّ]آل نّ] .[102: ِذيَّخَلَقُكمّمِّ ّالَّ ُكُم َّربَّ ُقوْا ّالنَّاُسّاتَّ َا َّأَيه َيا

ِّمنُْهََمِّرَجاالًَّكثرًِياّ ْفٍسَّواِحَدٍةَّوَخَلَقِّمنَْهاَّزْوَجَهاَّوَبثَّ ِذيَّتَساَءُلوَنّبِِهَّّونَِساءًّنَّ ُقوْاّاهلل َّالَّ َواتَّ

َّعَلْيُكْمّرَّ َّكاَن ّاهلل َ ّإِنَّ ّ:] [ِقيًباَواألَْرَحاَم َّقْواًلّ] .[1النساء َّوُقوُلوا ّاهللََّ ُقوا ّاتَّ ِذيَنّآَمنُوا ّالَّ َا َّأَيه َيا

َّفْوًزاّ َّفاَز َّفَقْد َّوَرُسوَلُه ّاهللََّ ُّيطِْع َّوَمن ُّذُنوَبُكْم َّلُكْم َّوَيْغِفْر َّأْعََمَلُكْم َّلُكْم ُّيْصلِْح َسِديًدا

اَّبْعُد:ّ[71ّّ-70ّاألحزابّ:ّ] [َعظِيًَمّ ٍدَّّأمَّ ّاهلَْدِيَّهْدُيُُّمَمَّ َّأْصَدَقّاحلَِدْيِثّكَِتاُبّاهللِ،َّوَخرْيَ َفإِنَّ

َِّّضالَلٍةِِّفّالنَّار ّبِْدَعٍةَّضالَلٌة،َّوُكلَّ ُُّمَْدَثٍةّبِْدَعٌة،َّوُكلَّ ّاألُُمْوِرُُّمَْدَثاُُتَا،َّوُكلَّ  .،َّوَُشَّ
بة خواي دانا وكار                                                     هةل بذاردن وئيخياركردن لة ني و مةخلوقاتةكان تايبةتة 

                                                                 جوان، ضؤن هةر خؤي دروسيت كردوة، هةر خؤشي هةل بذاردني بؤ هةية. خوا 
َتارُّ            دةفةرموي : ] َّوََيْ ُلُقَّماَّيَشاُء                                و ثةروةردطارةكةت ئةوةى بيةوي ت »[ واتة: َوَرب َكََّيْ

، «                                                                    دروسيت دةكات وئةوةشي بيةوي ت هةل ي دةبذي ري  وتايبةمتةندي ثي دةبةخشي ت
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«.                       هةل بذاردن وجياكردنةوة« »اصطفاء وإجتباء»                  ريش لي رةدا واتة: ئيختيا
ةُّّهَلُمَُّّكانََّّما                  ثاشان دةفةرموي : ] رَيَ

                           هةل بذاردن وئيختياركردن بؤ »[، واتة: اْْلِ
                                                               دروستكراوةكان نية، ضؤن خؤي بة تةنها دروستكارة خؤيشي هةل بذاردن 

 «.وئيختياركردني بؤ هةية بة تاك وتةنها

يين كة باسي كافران دةكات كاتي ك بةل طة ونيشانةكانيان بؤ هةربؤية دةب
باوةرِناهي نني تا » ، واتا:[اهلل ُِّرُسُلُّّأوِتََّّماِّمْثَلُّّنْؤَتىَّحت ىُّنْؤِمنََّّلنّْهاتوة وتويانة: ]

اي كاربةجي  ، خو«!ئةوةى بة ثةيامبةران دراوة وةك ئةوة بة ئي مةش نةدري ت
َعُلَّّحْيُثَّّأْعَلمُّّاهلل ُ: ]وي وةآلميان دةداتةوة، وئةفةرم خؤي خوا » ، واتة:[ِرَساَلَتهََُّّيْ

 .«دةزاني  كي  شياوي ثي بةخشيين ثةيامة، كوي ش شياوي تيا ناردني ثةيامة
تةنانةت ثاكي وبي  كةموكورتي خؤي رِادةطري  لةوةى دروستكراوةكاني هةقي 

ُلُقَّّوَربهَكّهةل بذاردن وئيختياريان هةبي ت: ] َتارَُّّيَشاءُّّامَََّّيْ ةُّّهَلُمَُّّكانََّّماَّوََيْ رَيَ
ُّسْبَحانَّّاْْلِ

َّّوَتَعاَلّّاهللَِّ هةل بذاردن وئيختياريان بؤ نية ثاكي بؤ خوا لةو »[ واتة: ِرُكونَّـُيْشَّّعَمَّ

 «.هاوبةشةي ئةوانة برِياري دةدةن
  سةرةوةي هةل بذاردوةجا خواي دانا وكارساز ئامسانةكاني دروستكردوة وضيين

جي طاي فريشتة طوي رِايةل ةكاني، بةهةشتةكاني دروستكردوة  وكردويةتية
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ي تردا وسةقفةكةي عةرشي مةزن وفريدةوسي بةرزي فةزل داوة بةسةر ئةوةكان
، وفريشتةكاني دروستكردوة جوبرةئيلي هةل بذاردوة، وئادةميزادةكاني وشكؤمةندة

اردوة ولة ني و ئةوانيشدا دروستكردوة ولة ني وياندا ني ردراوةكاني خؤي هةل بذ
ثةيامبةر موحةممةدي هةل بذاردوة، وةكو ضؤن خي ل ي هامشي لةني و قورِةيش 

، وئةوانيشي لة ني و خي ل ي ذاردهةل ب خوزةميةذارد، وقورِةيشي لة ني و خي ل ي هةل ب
، هةروةكو ضؤن ي و كورِاني ئيسماعيل هةل بذارد، وئةوانيشي لة نهةل بذاردكينانة 
ضؤن ، وةكو ا هاوةآلني موحةممةدي هةل بذارد بؤ ياوةريكردنيو هةمو خةل كدلة ني 

لة ني و هةمو دينةكاندا كامل رتينةكةياني بؤ هةل بذاردن، ولة ني و هةمو شةريعةتةكاندا 
 باشرتينةكةياني بؤ هةل بذاردن.

 -خوا ثريؤزتري بكا-هةروةها دةبيين لة ني و شوي نةكاندا مةككةي ثريؤزي 
هةروةها لة ني و رِؤذةكاندا رِؤذي  ،ارد وكردي بة باشرتين شوي ين سةر زةويهةل بذ

جةذني قوربان كة رِؤذي حةجي طةورةية فةزل داوة بةسةر رِؤذةكاني تردا، هةروةها 
رِؤذي يةكةمي مانطي حاجياني داوة بةهةمان شي وة فةزل ي دة رؤذي عةرةفةش. 

و مانطةكاندا مانطي رِةمةزاني بةسةر باقي رِؤذةكاني تردا. هةروةها لة ني 
هةل بذاردوة، ولة ني و شةوةكاندا شةوي قةدري فةزل داوة بةسةر سةرجةمي 
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شةوةكاني تردا. ولة ني و هةفتةدا جومعةي فةزل داوة بةسةر رِؤذةكاني تردا 
ُلُقَّّوَرب َكّ] هةل هاتيب . وباشرتين رِؤذي كة خؤري تي دا َتارَُّّيَشاءَُّّماََّيْ  [.َوََيْ

يةكي ك لةو رِؤذانةى خوا هةل يبذاردوة وفةزل ي كي ثي داوة بةسةر رِؤذةكاني جا 
ئةم كتي بةي بةردةستان  تردا وتايبةمتةندي ثي داوة بريتية لة رِؤذي جومعة.

هةول ي كة بؤ كؤكردنةوةى ئةو فةزل  وئةحكام وئادابانةى تايبةتة بة رِؤذي 
ة ثي شكةشكراوة لة مزطةوتي قازي جومعةوة، لة بنةرِةتدا بريتية لة هةشت وتار ك

بؤ  1432سةفةري 10لة شاري كةالر لة بةرواري  -رمحة اهلل تعاىل-موحةممةد 
خوا -. ئةوةبو براي بةرِي زم مامؤستا طؤران ئيرباهيم 1432 ى ربيع الثانى6

داوايكرد بيكات بة كتي بي ك منيش الريم نةبو، لةبةر  -ثاداشتيت خي ري بداتةوة
ي  ئاطايي زؤري ك لةم بارةوة وثرِكردنةوةى ئةو كةلي نةى لةم بارةوة سودي طشيت وب

ئةم كتي بةي لي دةرضو، كة  هةسيت ثي دةكري ت، ئةوةبو بة ثشتيواني خواي مةزن
مةش دواي هةندي ك ئال وطؤرِ ودةستكاري كردوة ولةوةشدا رِاي وةرطرتوة. ئي 

 ثي داضونةوة بةثي ي ثي ويست دةستكارميان كردوة.
 يَبةكةمشان دابةشكردوة بةسةر سيَ بةشدا:كت

فةزل  ومةزني وتايبةمتةندي يت رِؤذي جومعة. لةم بةشةدا  بةشةي يةكةم:
 فةزل ي وتايبةمتةندي يت جومعةمان باسكردوة.« سي 30»زياتر لة 
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 ئةحكام وئادابةكاني شةو ورِؤذي جومعة. بةشي دوةم:
 ئةم بةشةش لة دوو باس ثي كهاتوة:

 ئةحكام وئادابةكاني شةو ورِؤذي جومعة.  يةكةم: باسي
 ئةحكام وئادابةكاني نوي ذي جومعة.  :دووةم باسي

 زيادةكانى رِؤذي جومعة. ئةم بةشةش لة دوو باس ثي كهاتوة: بةشي سيَيةم:
فةرمودة زةعيف وهةل بةسرتاوةكاني شةو ورِؤذي جومعة. كة  :يةكةم باسي

 هةندي ك فةرمودة لةو بارةوة باسكراوة.
 بيدعةكاني شةو ورِؤذي جومعة.  :دووةم سيبا

لة كؤتاييدا رِةمحةتي خوا لةوةى هةر هةل ةيةكي بةرضاو دةكةوي ت، دياري 
دةكات وبة دياري دةيني ري ت وخؤشحال مان دةكات. هةر خواش لة مةبةست 

ّ.ةرَِّخّاْلّّوََّلّوُّّاألُِِّفّّهللِّّمدُّاحْلَّل،ّوَّيِّكِّالوَّّمَّعّْنِّيّوَّبِّْسَّحّّوَّهُّوَّئاطادارة 

 أبوّعبداهللّعيلّخان
 -اَلّعَّتَّّاهللَُّرِِحَهُّ-مزطةوتي قازي موحةممةد 

 1432 ى ربيع الثانى6طةرِةكي سريوان، 
 دوو شةممة. 1434موحةرِةمي  دنىثاكنوسكر
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 يَخؤشكاررِ

وباشرتين خوي نةري بةرِي ز.. ئوممةتي موحةممةد.. كة خوا هةل ي بذارد 
وممةتةى هةرضى خي ري ك وهةرضى خؤشى ئةو ئئةى  ،شةريعةتي بؤ هةل بذارد

لة فةزل ي ك نةبووة  وهيض، رِي نمويي بؤال كردونمةطةر اهلل وضاكةيةك هةبي ت 
  ئوممةتى موحةممةدىئي وةى  يةتىمةطةر هيدا ةوةللةتانى ترى طردبي تيم

 بة ئي وةى بةخشيوة. و داوةبؤال
دي ثي دان هةر بؤ ن وئيختياركردن وتايبةمتةنبذاردخواي دانا وكارساز هةل 

، لة مانطةكان رِةمةزان، لة شةوةكان ي هةل بذاردلة شوي نةكان مةككة خؤيةتي، جا
عليهما -يامبةر موحةممةد شةوي قةدر، لة فريشةكان جوبرةئيل، لة مرؤظةكان ثة

 ئةمانةى خواى ثةروةردطار ، لة ئامسانةكان ضيين سةرةوة...-الصالة والسالم
 .ةزل  وتايبةمتةندى طةورةضةندين ف بة ةكردوتايبةت

يةكي ك لةو رِؤذانة كة زؤر طةورةية وفةزل ي ديارة وئاشكراية، ناوي لة 
ئيسالم باآلية، كة جةذني ئةهلي ئيسالمة، خواي مةزن طةالني تري لة جولةكة 
وطاور لي  وي ل كرد ورِي نمايي ئةهلي ئيسالم بؤالكرد، وهةقة لةسةر ئةهلي ئيسالم 

تايبةتكراوة بة موسل مانانةوة، ئةو كة  ةو رِؤذةيةى بثاري زن، ئقةدري بزانن، ثاية
رِؤذةية خواى مةزن ئادةمى تي دا دروستكردوة، تةوبةى لة ئادةم تي دا قةبول كردوة، 
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وئادةمى تي دا لة بةهةشت دةركردوة، ولةسةر زةوى جي طريي كردوة، وهةر لةو 
، وفو بة صور دا دةكري ت، تهةل دةستي رِؤذةشدا وةفاتى كردوة، وقيامةت تي يدا 

باسي باشرتين رِؤذي ك دةكةين كة خؤر تي يدا هةل هاتبي ت، ئةو رِؤذةى ساتي كي 
لة خوا بثاري تةوة تي يدا مةطةر خوا ثي ي دةبةخشي ت، ئةو رِؤذةى  تي داية هةر كةسي 

. ئةو رِؤذةى هيض ، بةل كو بة جةذن ناوبراوةكراوة وةكو جةذن حسابي بؤكة 
كى تر نيية لة رِؤذةكانى سال دا لة دواى رِؤذى عةرةفة موسل مانان تي يدا رِؤذي 

 كؤببنةوة بةو رِي ذة زؤرة.
، بةرِاسيت هةقة موسل مان شارةزاي بريتية لة رِؤذي جومعة ئةو رِؤذةش

 فةزل  وطةوةيي جومعة بي ت...
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 بةشي يةكةم
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 جومعة تايبةمتةنديةكاني
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 سةرةتا

 ؟جومعةبؤ ثيَي دةوتريَت 

ّاْلـُجُمَعة ءّوبانطة، ساكنيش دةكري ، فةرِرائةمةش بةنا ،بة زةممةي ميمةكة:

ّاْلـُجَمَعة»واتة:  .ئةل ي : فةحتةش دةكري  ّاْلـُجْمَعة، لة سةردةمي ، «اْلـُجُمَعة،

 هةموان.بة كؤدةنطي « الَعُروبة»نةفاميشدا ثي ي وتراوة 
جومعة: »نةوةوي ئةل ي : لةبةر كؤبةنةوةى خةل ك لةو رِؤذةدا ثي ي دةوتري ت 

  «.الجتَمعّالناسّفيها«. »كؤبونةوة
 «.كَملّاْلالئقّمجعّفيها»ئينب حةجةر ئةل ي : وتراوة: 

دروستكردني ئادةم لةو رِؤذةدا تةواوبوة «. وقيلّخلقّآدمّمجعّفيه»ثاشان ئةل ي : 
ةمةش ثةسةندترينيانة.وكؤكراوةتةوة، ئ
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 يةكةم جومعة كة لة ئيسالمدا ئةجنامدراوة
ّ»روىّ ّ«1069أبوّداود ّاأللباين، ِْحَنَِّّعبْدَِّّعنّْبسندّحسنه -َّمالٍِكّّْبنَِّّكْعِبّّْبنِّّالرَّ

هَُّّذَهَبَّّماَّبْعدََّّأبِيهَِّّقاِئدََّّوَكانَّ َّيْومَّّالنَِّداءََّّسِمعَّّإَِذاَّكانَّّهَُّأنَّّ»ّ:َمالٍِكّّْبنَِّّكْعِبّّ:َأبِيهَِّّعنّّْ-َبََصُ

مَّّاْْلُُمَعةِّ ُّزَراَرَة؟!َّّسِمْعَتّّإَِذاّ:َلهَُّّفُقْلُتّّ،ُزَراَرةَّّْبنِّّألَْسَعدََّّتَرحَّ ّْبِن ّألَْسَعَد َْت َّتَرِحَّ النَِّداَء

ِِّفَّهْزمِّ ّبِنَا ّمَجََّع َّمْن ُل َّأوَّ ُه َقاَل:ّألَنَّ
ّالّنّبيّت1ّّ ِّ ّ ِّ َّّ ّ ّّحّرةّّ 2ّ ِّّّمّن َّّ َّ ّ ّْ

ّّبّنى3ِّّّ ّ ِّ َّّّبّياّضةَّّّ َّ ّ َّ َّ
ٍِّّفّّنّقيع4ّّّ ّ ِّ َّ ّ ّّنّقيّع5ِّّّ ّّلّه: ّّيّقاّل ُّ ّ

ِّ َّ ّ ّ ُّ َّ ّ ُّ ّ َّ ُّ

ّاّْلّّضَمّتّ ِّ َّ
ِّ َ ّْ ّ

َّّ،ّّقّلّت:ّّكّمّّأّنّتّمّّيّوّمّئّذ؟ّّقاّل:ّّأّرّبّعون1ّّ ّ ُّ َّ ّْ َّ ّّ َّ ّ َّ ّّ
ٍّ ِّ َّ ّْ َّ ّ ّْ ُّ ّْ َّ ّ ّْ َّ ّّ ُّ ّْ ُّ ّّ.»  

                                                           
ّّقالِّفّعونّاملعبود:ّ 1 ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ َّهْزم:ّ»ّ ّ ّْ ّاملطمئنَّّّ ّّ ّ ّ ّمنّّّ ّاألّّّ ّرضّ ّقالّّ.ّّ ّ ّابنّّّ ّاألثريّّّّ ّ ّ ّهـزمّّ:ّّ ّ ّبنـيّّّ ّ ّبياضـةّّّ ّ ّ ّ ّهـوّّّ ّّّ

ّموضع ّ ّ ّباملدينّّّ ّّ ّ ّ ّ.»ّ ّ 

ّالنَّبِْيتّ»2ّّ ّْ ِّ َّّ ّ ّهوّّ:ّّ ّأبوّّّ ّحيّّّّ ّباليمنّّّ ّ ّ ّ ّ ّاسمهّّّ ّ ّ ّعمروّّّ ّ ّ ّبنّّّ ّمالكّّّ ّ ّ ّّكذاّّّ ّالقاموسِّّّفّّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ.»ّّ ّاملصدرّالسابق.ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ 

ةّ» 3 َّحرَّ َّّ ّهيّّ:َّّ ّاألرضّّّ ّ ّ ّذاتّّّ ّاحلجارةّّّّ ّ ّ ّ ّ ّالسودّّّ ّ ّ ّ ّقالّّ.ّّ ّ ّالعينيّّّ ّ ّ ّ ّ ّهيّّّ:ّ ّقريةّّّ ّّ ّعىلّّّ ّميـلّّّ ّ ّمـنّّّ ّاملدينـةّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ.»ّّ ّ

ّاملصدرّالسابق. ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ 

ّبياضةّ» 4 ّ ّ ّ ّهيّّ:ّّ ّبطنّّّ ّ ّمنّّّ ّاألنصارّّّ ّ ّ ّّ ّّ.»ّّ ّاملصدرّالسابق.ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ 

َّّنِقيع:ّقالّابنّاألثري:ّهوّموضعّقريبّمنّاملدينةّكانّيستنقعّفيهّاملاءّأيَّيتمع.ّوقالّّ» 5 ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ِّ َّ

ّّاْلطايبِّفّاملعامل:ّالنقيعّبطنّالواديّمنّاألرضّيستنقعّفيهّاملاءّمـدة،ّوإذاّنضـبّاملـاء،ّأي:ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّ
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كة دواي نابينا بوني -لة عةبدولرِةمحاني كورِي كةعيب كورِي مالكةوة »واتة: 
وي ي لة هةركة ط»، لة باوكيةوة دةطي رِي تةوة، ئةل ي : -باوكي ئةو دةسيت دةطرت

بانطي رِؤذي جومعة بواية، رِةمحةتي دةنارد بؤ ئةسعةدي كورِي زورارة، منيش ثي م 
كة طوي ت لة بانط دةبي ت رِمحةت بؤ ئةسعةدي كورِي زورارة دةني ريت؟ وتي: وت: 

ضونكة ئةو يةكةم كةس بو جومعةى بؤ كردين لة شوي ني ك ثي ي دةوترا: هزم 
ةى خي ل ي بةيازة، لةو شوي نةى كة ئاوي تي دا كؤ النبيت، كة دةكةوتة ناوضةى حةررِ

كة ئاواييةكة نزيكةى ميلي ك لة  «اخلضماتدةبوةوة، وبةو شوي نةشيان دةوت: نقيع 
 . «مةدينةوة دورة

 

                                                                                                                                                 

ّغارِّفّاألرضّأنبتّالكأل،ّومنهّحديثّعمر:ّأنهِّحىّالنقيعّْليلّامل ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّسـلم..ّوقـدّيصـح ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ

ّأصحابّاحلديثّفريوونهّالبقيعّبالباء:ّموضعّالقبورّباملدينة،ّوهوّاملعايلّمنّاألرض ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ.»ّ عونّّّ

ّاملعبود

َنِقيُعّاْْلَِضََمِت:ّموضعّبنواحيّاملدينة..ّواملعنى:ّأنهّمجعِّفّقريةّيقالّهلا:ّهزمّالنبيت،ّ» 1

ملـاء،ّواسـمّذلـكّاملكـانّنقيـعّوهيّكانتِّفّحرةّبنيّبياضـةِّفّاملكـانّالـذيَّيتمـعّفيـهّا

ّ«.اْلضَمت،ّوتلكّالقريةّهيّعىلّميلّمنّاملدينة
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 جومعة ي وتايبةمتةنديةزلَ وطةورةيف

 جومعة لة باشرتين رِؤذةكانة

لة يحة، رِيوايةت دةكات وئةلبانيش ئةفةرموي : صةح« 962»ئةبو داود 
 ثةيامبةرى خوا  هاتووة كة ئةوسى كورِى ئةوسى سةقةفييةوة 

اِمُكمَّّْأْفَضلِِّّمنّّْإِنَّّ»: فةرمويةتى َّوفِيهِّّالنَّْفَخُة،َّوفِيهِّّآَدُم،ُّخلَِقّّفِيهِّّاْْلُُمَعِة،َّيْومََّّأيَّ

ْعَقُة، الةِِّّمنََّّعيَلََّّّفَأْكثُِرواّالصَّ َّعيَلَّّّْعُروَضةٌّمََّّصالَتُكمَّّْفإِنَّّّفِيِه،ّالصَّ َّرُجٌلَّّفَقاَلّ، َّرُسوَلَّّيا:

َّعَليَْكَّّصالُتنَاُّتْعَرُضَّّكيَْ ّّاهللَِّ َّفَقاَلّّ،َأِرْمَتَّّوَقدّْ، مَّّاهللََّّإِنَّّ»: َّتْأُكَلَّّأنّّْاألْرضَِّّعىَلَّّحرَّ

َّّأْجَسادَّ
ِ
، ئادةمى تي دا لة باشرتين رِؤذةكانتان رِؤذى جومعةية»، واتة: «األْنبَِياء

كة -وهاوارة بةرزةكة ، «فوي دوةم» كراوة، تي يدا فوو دةكري ت بة صوردا دروست
لةو رِؤذةدا زؤر  جا، «فوي يةكةم»لةم رِؤذةداية  -مرؤظ لة ئةزرةتيا دةمري ت

 «...عةرزم دةكري ت صةآلواتةكانتان ثي مدةطات و، ضونكة صةآلوامت لةسةر بدةن
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 لَ بون،وليَي ويَ طةالني تر رِيَنمايي كران بؤ جومعة

 دؤزيةوة بة فةزلَي خوا بةآلم ئةم ئوممةتة

ن وسةرجةم ة كة خواى ثةروةردطار سةرجةم طةالرِؤذى جومعة ئةو رِؤذةي
داوة، بؤال وة وهيدايةتى ئةهلى ئيسالمى كردخاوةن كتي بةكانى ىل  وي ل  وطومرِا 

 ثةيامبةرى خواهاتوة  «855»وموسليمدا  «3486»لة بوخاري هةر وةكو 
 ابُِقونَّّاْلِخُرونََّّنْحنُّ»ت: رموي دةفة ُمَّّْبيْدَّّ،اْلِقَياَمةَِّّيْومَّّالسَّ ِّمنّّْاْلكِتَاَبُّّأوُتواَّأَّنَّ

ِذيَّيْوُمُهمَّّْهَذاُّثمَّّّ،َقْبلِنَا ّ،َتَبعٌّّفِيهَِّّلنَاَّفالنَّاُسّّ،اهللََُّّفَهَداَناّ،فِيهَِّّفاْخَتَلُفواَّعَليِْهمُّّْفِرَضّّالَّ

  .«َغدٍَّّبْعدَّّلنََّصاَرىَواَّغًداّاْلَيُهودُّ
ئةوان لة ثي ش ئي مةوة  كاتي كدالة ئي مة لة كؤتايني ولة ثي شةوةيشداين، »واتة: 

جياوازي كةوتة  بةآلمية كة فةرزكرا لةسةريان رِؤذةئةو  ة، ئةوكتي بيان ثي بةخشراوة
 بيينبؤال كرد، ئةوةتا دة رِي نمايي ئي مةى مةزن، جا خواى ني وانيانةوة لةبارةيةوة

 جولةكة سبةيين  وطاورةكان دوو سبةى. يانين، وشوي نى ئي مة كةوتتي يدا خةل كى 
، ئي مةش لة ثي شةوةين كة يةك شةممة يان هةية وطاورةكانيششةممة جولةكة

.«جومعةمان هةية
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ّ: »«856»ملسلم  ويف رواية َّيْومُّّلْلَيُهودَِّّفَكانَّّ،َقْبَلنَاَّكانََّّمنّّْاْْلُُمَعةََّّعنِّّاهللَّأَضل 

ْبِتّ ّاْْلُُمَعةَِّّفَجَعَلّّ،اْْلُُمَعةِّّلِيَْومِّّاهلل َُّفَهَداَناّا،بِنَّّاهللَّفَجاءَّّ،األََحدَِّّيْومُّّلِلن َصاَرَىَّّوَكانَّّ،الس 

ْبَتّ ْنَياَّأِهلِِّّمنّّْاالَِخُرونََّّنْحنُّّ،اْلِقَياَمةَِّّيْومََّّلنَاَّتَبعٌُّّهمَّّْوَكَذلَِكّّ،َواألََحدََّّوالس  ُلونََّواألَّّ،الد  ّو 

 «.اْْلاَلِئِقَّّقبَْلّّهَلُمّّْامْلَْقِض ّّ،اْلِقَياَمةَِّّيْومَّ

 
 رِؤذى جومعة رِؤذي جةذنة

ذاّهَّّنَّّإِّ»: فةرمويةتى  ثةيامبةرى خوا عةبدوآلى كورِى عةباسةوة لة 
ّمَّيَّلّْفٌَّّبّيِّطِّّنَّاكَّّنّْوإِّّ،لِسّتَّغّْيَّلّْعةّفَّمَّّاْْلَُّلّإِّّاءَّنَّجّمَّفَّّ،م.لِّْسّمُّلّْلِّّاهللُّهلعََّجّّ،يدمّعِّوّْيَّ ّ،هنّْمِّّسَّ

ّبِّلَّعَّوَّ ّيكم ّماجه] «واكالسِّ ّواأللباينّحسنوّابن ّاملنذري رِؤذى جومعة خواى »، واتة: [إسناده
جا هةر كةس هات بؤ مزطةوت با ثةروةردطار كردويةتى بةضةذن بؤ موسل مانان، 

 وثابةندبن بة بةكارهي نانيخؤى، لة هةبوو با  خؤى بشوات، وئةطةر بؤنى خؤش
 .«سيواك

جاري كيان جومعة وجةذن كةوتونةتة يةك، » هاتووة، لة ئةبو هورةيرةوة 
َّأْجَزَأهَُّّشاءََّّفَمنّّْ،ِعيَدانَِّّهَذاَّيْوِمُكمِِّّْفّّاْجتََمعََّّقدِّ»: فةرمويةتى ش ثةيامبةرى خوا

ُعونََّّوإِنَّاّ،اْْلُُمَعةِِّّمنَّ دوو ضةذن  م رِؤذةدالة»، واتة: حهّاأللباين[صح،ّو1073]أبوداود  «ُُمَمِّ



 

 

 15 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

نوي ذي ضةذنةكةى نوي ذى جومعةى  نةيةت ئةوا هةر كةس دةيةوي تجا ، كؤبونةتةوة
 .«دةكةين ي خؤمان، بةآلم ئي مة جومعةلةسةر دةخات

رِؤذي جومعة رِؤذي » واته:، «ِعيدٍَّّيْومُّّاْْلُُمَعةَِّّيْومَّّإِنَّّ»هةروةها لةبةر حةديسي: 
 كة ئي ستا دي ت.. «.جةذنة

 ة نابيَت لة رِؤذيدا رِؤذو بطرييَت ولةشةويدا شةو نويَذ بكريَتجومع
لة موسنةدى ئةمحةد هاتوة بة سةنةدي ك ئةطةرضي الوازيةكيشي تي داية، بةآلم 
ئةمحةد شاكر بة صةحيحي دادةني ت، وشوعةيب ئةرِنائؤتيش بة حةسةن، كة 

َعُلواَّفاَلّّ،ِعيدٍَّّيْومُّّاْْلُُمَعةَِّّيْومَّّإِنَّّ»فةرمويةتي:  ثةيامبةر  َّيْومَِّّعيِدُكمَّّْيْومَََّّتْ

ِّّصَياِمُكمّْ رِؤذي جومعة رِؤذي جةذنة، جا بؤية » واته: «.َبْعَدهَُّّأوَّّْقْبَلهَُّّتُصوُمواَّأنّّْإاِلَّ
ئةو رِؤذةى جةذنتانة مةيكةن بة رِؤذي رِؤذوطرتن، مةطةر رِؤذي ك لة ثي شيةوة يان 

 .«رِؤذي ك لة ثاشيةوة بطرن

ّّاْْلُُمَعةَِّّيْومََّّأَحُدُكمَّّْيُصوَمنَّّّالََّّيُقوُلّ» :1985واللفظّللبخاريّّ.وِفّالصحيح ّإاِلَّ

 .«َبْعَدهَُّّأوَّّْقْبَلهَُّّيْوًما
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واّالَّ»،ّعنّابنّسريينّعنّأيبّهريرة:1144ّوعندّمسلم ِّمنّّْبِِقَيامٍّّاْْلُُمَعةَِّّلْيَلةَََّّتْتَصه

َياِلَّّبْ.ِّ واَّوالَّّاللَّ امَِّّبْ.ِِّّمنّّْبِِصَيامٍّّْْلُُمَعةِّاَّيْومَََّّتُصه َّيُصوُمهَُّّصْومٍِِّّفَّّيُكونََّّأنّّْإاِلَّّّاألَيَّ

ّ«.َأَحُدُكمّْ

لة ني و شةوةكاندا شةوي جومعة تايبةت مةكةن بة شةونوي ذكردن، »واتة: 
ولةني و رِؤذةكاندا رِؤذي جومعة تايبةت مةكةن بة رِؤذوطرتن، مةطةر بكةوي تة بةر 

 «.ة عادةتتانة رِؤذوي تيادا دةطرنرِؤذي ك كة ئي و

 .وةك رِؤذ نة رِؤذ يان رِؤذي عةرةفة يان رِؤذي عاشورا يان مانطة سثيةكان..

 رِؤذى جومعة باشرتين رِؤذيَكة كة خؤرى تيَدا هةلَهاتبيَت
اتبي ت، وةكو لة ئةبو رِؤذى جومعة باشرتين رِؤذي كة كة خؤرى تي دا هةل ه

ّّعِتّلَّطَّّما»: فةرمويةتى  مبةرى خواكة ثةيا ،هاتووة هورةيرةوة  مسّالشَّ

ّابنّرجبِّفّلطائ ّاملعارفّّمسندّأيبّيعىل] «عةمُّومّاْلُّيَّّنّْمُِّّلَّضّأفّّْمٍّوّْىلّيَّعَّّْتّبَّرَّوالّغَّ وصححه

ئاواش بووة لةسةر رِؤذي ك  هةل هاتووة ونةنة خؤر »واتة: ّ[،695واأللباينِّفّصحيحّالرتغيب
 .«لة رِؤذى جومعةبي ت ضاكرت 
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 رِؤذى جومعة طةورةي رِؤذةكانة
شي خي ئةلباني بة حةسةني داناوة ثاشان –لةم بارةوة حةديسي كمان هةية 
 وة ثةيامبةرى خوالة  ، ئةبو لوبابة -ثاشطةز بووةتة وبة الوازي داناوة
امَِّّسيِّدُّّاْْلُُمَعةَِّّيْومَّّإِنَّّ»بؤمان دةطي رِي تةوة، فةرمويةتى:  َّوُهوَّّ،اهللَِِّّّعنْدََّّوَأْعَظُمَهاّاأْلَيَّ

ّاهللََُّّّوَأْهَبطَّّ،آَدمَّّفِيهِّّاهللََُّّخَلَقّّ،ِخاَللٍََّّخُْسّّفِيهِّّ،ِاْلِفْطرَّوَيْومِّّ،اأْلَْضَحىَّيْومِِّّمنّّْاهللَِِّّعنْدََّّأْعَظمُّ

َّّوفِيهِّّ،اأْلَْرضِّّإَِلّّآَدمَّّفِيهِّ َّّشيًْئاّاْلَعْبدُّّفِيَهاّاهللَََّّيْسَأُلّّاَلَّّساَعةٌَّّوفِيهِّّ،آَدمَّّاهللََُّّتَوِفَّ ،َّأْعَطاهُّّإاِلَّ

اَعةَُّّتُقومَُّّوفِيهِّ ٍبَّّمَلٍكِّّمنَّّْماّالسَّ َّّواَلُّّمَقرَّ
ٍ
َّّبْحرٍَّّواَلِّّجَبالٍَّّواَلِّّرَياٍحَّّواَلَّّأْرضٍَّّواَلَّّسََمء ّإاِلَّ

ّ.1«اْْلُُمَعةَِّّيْومِِّّمنُّّْيْشِفْقنََّّوُهنَّّ

ني و سةرجةم رِؤذةكانى ترة، ى ةرِي زوب بةرِاستى رِؤذى جومعة طةورة»واتة: 
رِؤذى جومعة طةورةترة لةالى خواى رؤذة لةالى خواى ثةروةردطار، و طةورةترينو

خةسل ةت ثي نج ضةذنى رِةمةزانيش طةورةترة، ولة ، و2لة رِؤذى قوربان مةزن

                                                           
نهّّ،ّماجهّابنرواهّ 1 تراجـعّالشـي ّ،ّثم4043ّهناكّوِفّصحيحّاْلامعّّاأللباينوحسَّ

، 424،ّوضعي ّالرتغيبّوالرتهيب3726رقمّ،ّ،ّانظرّالسلسلةّالضعيفةوضعفهّهبذاّالتَمم

  .اإلسنادّواملتنمضطربّوقالِّفَّتريجّاملشكاة:ّ
رِؤذى قوربان زؤر خاوةن فةزل ة ويةكي كة لة رِؤذة طةورة ومةزنةكان لةالى خواى ثةروةردطار. هةر  2

  بؤية ئةم ثرسة جي طةى رِاجياوازي زانايانة.
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. خواى ثةروةردطار ئادةمى لة رِؤذى جومعة دروست كردووة وتايبةمتةندى تي داية:
لة  . وهةرة رِؤذى جومعة ئادةمى لة بةهةشت دةركرد وهي ناية سةر زةوىوهةر ل

ساتي كى تي داية هةر بةندةيةكى بردةوة بؤالي خؤي. وئادةمى  دارِؤذى جومعة
ثي ى  ثاية بةرزخواى الي خوا مةطةر  موسل مان داواى هةرضى شتي ك بكات

 «.لة رِؤذي جومعةدا قيامةت هةل دةسيت  وهةر دةبةخشي ت.

ممان ثي ويستيمان نية داواي لي بكةين، بةدةستهي ناني ضاكة كا ى موسل مان..ئة
ةى دكةواتة هةموومان ثي ويستيمان هةية، بي ت يان لة خؤ دورخستنةوةى خراثة. 

ساتي ك هةية لي م بثارِي نةوة بؤ ئةوةى ثي تان ببةخشم،  تا ثةروةردطار دةفةرموآئةوة
ئةو كاتة  بآ ئاطايةوا دةكةن ئةطينا زؤربةى بةآلم كةمي ك نةبي ت لةو كاتةدا دا
 نةوة بؤ خواى ثةروةردطار.بقؤزنةوة ودةستى زةليلى بةرز بكة

 جا فةرموي:

آ، نةهيض مةالئيكةتي كى نزيك تهةروةها لة رِؤذى جومعة قيامةت هةل دةسو»
هةية لة خواوة ونةهيض ئامساني ك ونةهيض زةوييةك ونةهيض شاخي ك ونةهيض 

يان لة رِؤذى جومعة دةترسن، ضونكة دةزانن خواى مةطةر هةموة دةريايةك هةي
 .«ثةروةردطار لة رِؤذى جومعةدا قيامةت هةل دةسي نآ
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وح وبآ زمان دةترسآ لة شاخي كى بآ رِ دل مان رِاضةل ةكي  ئةوةتائةبآ ئي مةش 
 رِؤذى جومعة.

 كةواتة لة تايبةمتةنديةكاني جومعة لةم حةديسةدا:

 .ئادةمى لة رِؤذى جومعة دروست كردووة خواى ثةروةردطار -

 .وهةر لة رِؤذى جومعة ئادةمى لة بةهةشت دةركرد وهي ناية سةر زةوى -

 بردةوة بؤالي خؤي.ئادةمى  دالة رِؤذى جومعة وهةر -

الي  وساتي كى تي داية هةر بةندةيةكى موسل مان داواى هةرضى شتي ك بكات -
 ي ت.ثي ى دةبةخش ثاية بةرزخواى خوا مةطةر 

 لة رِؤذي جومعةدا قيامةت هةل دةسيت . وهةر -

يان ان، هةموكدةرياو شاخةكانو زةويو ئامسانةكانو ةكاننزيك مةالئيكةتة -
لة رِؤذى جومعة دةترسن، ضونكة دةزانن خواى ثةروةردطار لة رِؤذى جومعةدا 

 . ي نآتقيامةت هةل دةس
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دا تايبةمتةندي لة جومعة بة هؤي تايبةمتةندي جومعةوة، سةآلواتدانيش
 هةية

 ثةيامبةرى خوا ، هاتووة لة ئةوسى كورِى ئةوسى سةقةفييةوة 
اِمُكمَّّْأْفَضلِِّّمنّّْإِنَّّ»: فةرمويةتى الةِِّّمنََّّعيَلََّّّفَأْكثُِرواّ،..اْْلُُمَعةَِّّيْومََّّأيَّ َّفإِنَّّّفِيِه،ّالصَّ

ّ،َأِرْمَتَّّوَقدّْ،َّعَلْيَكَّّصالُتنَاُّتْعَرُضَّّكيَْ ّّاهللََِّّّرُسوَلَّّيا:َّرُجٌلَّّفَقاَلّ،َّعيَلََّّّمْعُروَضةٌَّّصالَتُكمّْ

َّفَقاَلّ مَّّاهللََّّإِنَّّ»: َّّأْجَسادََّّتْأُكَلَّّأنّّْاألْرضَِّّعىَلَّّحرَّ
ِ
لة باشرتين »واتة: ، 1«األْنبَِياء

، ضونكة لةو رِؤذةدا زؤر صةآلوامت لةسةر بدةن ... جارِؤذةكانتان رِؤذى جومعةية
 «.عةرزم دةكري تي مدةطات وصةآلواتةكانتان ث

بوو:  هاوةآلن كة طوي يان لةم فةرمايشتةى ثةيامبةرى خوا 
سةريان سورِما!! ضونكة كاتي ك « عةرزم دةكري تصةآلواتةكانتان ثي مدةطات و»

ى رِزيوة وصةآلواتةكانيشيان ثي ي ضؤن الشةئيرت مردوو دةمري ت الشةى دةرِزي ت، 
 :دةطات؟ هةر بؤية ثرسياريان كرد

                                                           
(:4/389ّنّ)ُتذيبّالسن ِفّّقيمّابنوصححهّالنووي،ّوقالّّ،1047ّرواهّأبوّدادودّ 1

،ّوصححهّاأللباينِّفّصـحيحّغلطِّفّهذاّاحلديثّفريقانّفريقِّفّلفظهّوفريقِّفّتضعيفه 

2212ّّاْلامعّ

http://www.dorar.net/hadith/mhd/751?ajax=1
http://www.dorar.net/book/1069?ajax=1
http://www.dorar.net/book/1069?ajax=1
http://www.dorar.net/book/1069?ajax=1
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بةآلم « ضؤن صةآلواتةكانى ئي مةت ثآ دةطات لة كاتي كدا الشةت رِزيوة؟»
خواى ثةروةردطار حةرامى كردووة لةسةر »فةرمووى:  ثةيامبةرى خوا 

 «.زةوى الشةى ثةيامبةران خبوات
سوننةتة، بةآلم لة  لة هةموو كاتي كدا صةآلواتدان لةسةر ثةيامبةرى خوا 

متةنديةكى زياتري هةية، هةقى خؤيةتى صةآلواتي رِؤذى جومعةدا فةزل  وتايبة
لةسةر بدةين، ضونكة ئةو رِي ثيشاندةرمان بووة وهةرضى فةزل  وثاداشتة لةوةوة 

 نةقل ى دةكةين.
بةل آ بةرِي زترين رِؤذ لة ناو رِؤذةكانى سال دا رِؤذى جومعةية، هةر بؤية 

ةكاندا، بؤ ئةوةية هةر صةآلوات دةدةين لةسةر بةرِي زترين كةس لة ناو هةموو كةس
دوو فةزل ةكة كؤببي تةوة، هةروةها ئةو رِآ ثيشاندةرمان بووة، فةزل ى جومعة 

وةفايةك بؤ ثةيامبةرى خوا  وةكو ثيشانى داوين، هةر بؤية ثةيامبةرى خوا 
 ئةداكردنى بةشي كى كةم لة حةقى ثةيامبةرى خوا و - دواي رِي نمايي خوا

 واتى لةسةر دةدةين لة رِؤذى جومعةدا.صةآل -سبحانة بؤ ئةو كارة
 ،لة ئةنةسةوة  -بةسةنةدي كى صةحيح-دا هاتوة هةروةها لة بةيهةقى  

الةِّّْكثُِرواأَّ»: دةفةرموي  ثةيامبةرى خوا  ّّالصَّ َّمنّْ،ّفَّاْْلُُمَعةَِّّلْيَلةَّوّاْْلُُمَعةَِّّيْومَِِّّفَّعيَلَّ
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ّ ّّ،َواِحَدةًَّّصاَلةًَّّعىَلََّّّصىلَّ اَّعَلْيهِّّاهللََُّّصىلَّ ّ 1«َعْْشً 1208ّهّاأللباينِّفّصحيحّاْلامعّححصو]أِحد،

ّصالُتهُّولفظه:ّ...ّ ُّعِرضْتّعيلَّ ّأحٌدّيوَمّاْلُمعِةّإالَّ ّعيلَّ زؤر صةآلوامت لةسةر »واتة:  ،[فإنَّهّليَسُّيصيلِّ
ةر كةسي ك يةك جار صةآلوامت لةسةر بدات، بدةن لة شةو ورِؤذي جومعةدا، جا ه

 .«ثةروةردطار دة جار صةآلواتى لةسةر دةدات ئةوا خواى
 صةآلواتي ثةروةردطاريش واتة: ستايشكردني لة ني و فريشتةكاندا.

يةك جار صةآلواتدان لةسةر كة ي ثةروةردطارة يبةرِاستى ئةمة رِةحم وبةزة
خواى ثةروةردطار، ئةمةية يةكسانة بة دة جار صةآلواتداني   ثةيامبةرى خوا
ئةويش  وبةل كو زياتريش،زياد دةكات  قاتطار كة ضاكةيةك دة رِةمحةتى ثةروةرد

َّجاءّت: ]دةفةرموي ، هةروةكو خواى ثةروةردطار كةبةطوي رةى نيةتى كةسة َمن

َّأْمَثاهِلَا  دة قاتة. ضاكة بة واتة:، [160:سورةّاألنعام]، [بِاحْلََسنَِةَّفَلُهَّعْْشُ
و كةسةى كةوا صةآلوات بةل كو مالئيكةتةكانيش صةآلوات دةدةن لةسةر ئة

ت: دةفةرموي  ، هةر وةكو ئةنةس  دةدات لةسةر ثةيامبةرى خوا
ّالصالةّعيلّيومّاْلمعة»: فةرمويةتى  ثةيامبةرى خوا ّفإنهّوليلةّاْلمعة،ّأكثروا

                                                           
(:4/389ّنّ)ُتذيبّالسن ِفّّابنّقيموصححهّالنووي،ّوقالّّ،1047ّرواهّأبوّدادودّ 1

،ّوصححهّاأللباينِّفّصـحيحّغلطِّفّهذاّاحلديثّفريقانّفريقِّفّلفظهّوفريقِّفّتضعيفه 

2212ّّاْلامعّ

http://www.dorar.net/hadith/mhd/751?ajax=1
http://www.dorar.net/book/1069?ajax=1
http://www.dorar.net/book/1069?ajax=1
http://www.dorar.net/book/1069?ajax=1


 

 

 23 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

ّمرةّعليكّيصيلّمسلمّمنّاألرضّعىلّماّ:فقالّ،وجلّعزّربهّعنّآنفاّجربيلّأتاين

زؤر صةآلوامت لةسةر بدةن لة » :واتة، 1«ارًّـعشّعليهّومالئكتيّأناّصليتّإالّ،واحدة
، ثةروةردطاريةوةتؤزي ك ثي ش ئي ستا جوبرةئيل هات بؤالم لةاليةن رِؤذى جومعة، 

ةر كةسي ك يةك جار صةآلوامت لةسةر بدات، ئةوا خواى ثةروةردطار دة جار وتي: ه
  .«صةآلواتى لةسةر دةدات
 ةمى ثةروةردطار.ئةمةية فةزل  وكةر

بةرِةمحة  ئاوها، ة برِؤن بةرةو ئةو ثةروةردطارة ورِابكةن، برِؤن وثي شربِكي  بكةند
لةسةر دةدات، صةآلواتى  بدة دة جار صةآلواتتيةك جار صةآلوات  :لةطةل مان

ناو مةالئيكةتةكان، خي ر وضاكة لة  ستايشيخواى ثةروةردطاريش بريتيية لة 
 .الي خوا كردنةنبوصةآلواتى مةالئيكةتةكانيش داواى لي  خؤشو

                                                           
،ّوقــالّادضـعي ّيصــلحّلالستشـهرواهّالطـرباين،ّوهـوّحســن،ّوقـالّابــنّقـيم:ّ 1

ّ.1662،ّوحسنهّلغريهّاأللباينِّفّصحيحّالرتغيبّإسنادهّصالح الذهبي:
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ّ»ت: دةفةرموي   هةروةها ثةيامبةرى خوا ّمَلُّْيَصلِّ ْرُتِّعنَْدُهُّثمَّ
اْلَبِخيُلَّمْنُّذكِ

ةآلوامت وص رِةزيل وضروك ئةو كةسةية كةوا ناوى منى لةال بهي نري ت»، واتة: 1«َعيَلَّّ
 «.لةسةر نةدات

: فةرمويةتى  اكة ثةيامبةرى خو ،طي رِي تةوةدة هةروةها ئةبو هورةيرة 
َّعيَلَّّ» ُّيَصلِّ َّفَلْم ِّعنَْدُه ُّذكِْرُت َّرُجٍل َّأْنُ  ، زةيليل لوتى بضي تة خؤل ة»، واتة: 2«َرِغَم

 .   «وصةآلوامت لةسةر نادات وسةركز بي ت، ئةو كةسةى ناوى منى لةال دةهي نري ت

 ى تيَداية دوعاى تيَدا طريا دةبيَتعة ساتيَكرِؤذى جوم
بةخشى دل  ، وئارام3كردن يةكي كة لة عيبادةتة مةزنةكانثارِانةوة ودوعا

بة بي نيازي. هةمو كةسي ك ، ثاري زةرة لة لوت بةرزى وهةست كردن ودةرونةكان
ويةكي ك لةو رِي طا  ثةروةردطار، طةيةني ت بةبيهةية  رِي طةيةك بة هةميشة ثي ويسيت

                                                           
ّ.5(،ّوصححهّأِحدّشاكرّواأللباينِّفّإرواءّالغليل:177/3ّرواهّأِحدّ) 1

،ّّنّهذاّالوجهحسنّغريبّم ،ّوقال:3545ّمّرقبّرتمذي(ّوال189/13رواهّأِحدّ) 2

ّوقالّأِحدّشاكرّواأللباين:ّحسنّصحيح.

عاءُّ»دةفةرمووي ت:  ثي غةمبةرى خوا  3 ّوأبـوّ،والرتمـذيّ،أِحدّأخرجه«ّالِعَبادةُّّهوَّّالده

 «.دوعا ثةرستشة»واتة:  هّوهوّحديثّصحيح،ماجّوابنّ،والنسائيّ،داوود

http://www.dorar.net/hadith/mhd/279?ajax=1
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ى ئةو كات وشوي نانةى كة  بةدوانيكردنة، هةر بؤية ثي ويستة بطةرِي دوعا سةرةكيانة
كة ساتي كي  . جا يةكي ك لةو كاتانة بريتية رِؤذي جومعةدوعاى تي دا طريادةبي ت
ّاْلُُمَعِةّ»: دةفةرموي   ثةيامبةرى خوادةبي ت،  تي داية دوعاى تي دا طريا ِِّف إِنَّ

ّفِيَهاَّشْيًئاّإِّ اهَُّساَعًةّاَلُّيَوافُِقَهاَّعْبٌدُّمْسلٌِمَّيْسَأُلّاهللََّ َّأْعَطاُهّإِيَّ ، واتة: 1«ـرَوِهَيَّبْعَدّاْلَعص،ّالَّ
 الي خوا رِؤذى جومعة ساتي كى تي داية هيض موسل ماني ك نيية دوعا وثارِانةوةكةى»

 .«داواى هةرضى بكات ثي ى دةبةخشي ت مةطةر ،ي تبكةواتة كبةرى ئةو 

َأُبوّّ:َّقاَلّْيَرَةَّقاَلَّعْنَّأيِبُّهرَّهاتووة،  «852»دا «موسليم»و «5295»ولة بوخاري 

ّاهلل َّفَسَأَلّاهللََّّ»َعَلْيِهَّوَسلََّمّ:ّّاْلَقاِسِمَّصىلَّ ِِفّاْْلُُمَعِةَّساَعٌةّاَلُّيَوافُِقَهاَّعْبٌدُّمْسلٌِمَّقاِئٌمُّيَصيلِّ

َّأْعَطاهُّ اّإاِلَّ  .«َخرْيً

رةوة واتة رِؤذاني هةيين بقؤزةرةوة بؤ ثارِانةوة، ودةستى زةليلى بةرز بكةكة
ئةى ثةروةردطار وثةرسرتاوة مةزنةكةم، هيوام دةرطاي تؤية، »وبثارِي وة، وبل ي : 

سةرثي ضيكردني تؤية، ئةى ئةو خوايةى  -بؤ تةوبة-داوام لي خؤشبوني تؤية، رِي طرم 
كة هةر تؤ هيواي مين بي  هيوام مةكة، وئةوةى داوات لي دةكةم رِةدي مةكة، 

ثةرسرتاوة حاشا دور لة تؤ! تةنها  ؤشة وعةفوم بكة.وئةوةى رِي طرمة لة تةوبة بيث
                                                           

ّ.1430النسائيّّ،ّوصححهُّمققوّاملسند،ّوصححهّاأللباينِّفّصحيح7631ّأِحدّ 1
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هةقة مةزنةكةم، كةسي ك بي  هيوا بكةى كة هةر تؤ بة ئومي دي خؤي بزاني ت، داواي 
 «.لي خؤشبوني كةسي ك رِةد بكةى كةسي تر بؤ لي خؤشبون نةناسي ت..

   

 
 رِؤذى جومعة رِؤذى زياتر ثيَبةخشينـى فةزلَ وضاكةية

 دا هةر فةزلَدار وبةرِيَزةلة قيامةتيش و
بةخشينة لةاليةن خواى ثي رِؤذى زياتر لة بةهةشتدا، رِؤذى جومعة 

دطار خؤى ثيشانى بةندةكانى خواى ثةروةر لةوي داثةروةردطارةوة بؤ بةندةكانى، 
 دةدات.

لة ئةنةسةوة  بة سةنةدي كي حةسةن هاتووة لة موصةننةيف ئينب ئةبي شةيبةدا
يُل،َّأَتايِنّ» :فةرمويةتى اوة ثةيامبةرى خولة  ،َّكامْلِْرآةَِّّيِدهَِّّوِِفِّّجرْبِ

ِ
ّفِيَهاّاْلَبيَْضاء

،َّكالنهْكَتةِّ
ِ
ْوَداء َّفُقْلُتّّالسَّ ِِيُل،َّيا: َّقاَلَّّهِذِه؟َّماِّجرْبِ َّقاَلّّ،اْْلُُمَعةَّهِذهِّ: ّاْْلُُمَعُة؟َّوَماّ:ُقْلُتّ:

َّقاَلّ َّقاَلّّ،َخرْيٌّّفِيَهاَّلُكمّْ: ُّقْلُتّ: َّقاَلّّفِيَها؟َّلنَاَّوَما: َّبْعِدَك،ِّمنَّّْولَِقْوِمَكَّّلَكِّّعيًداَّتُكونُّ:

َّقاَلّّ.َلَكَّّتبًَعاَّوالنََّصاَرىّاْلَيُهودَُّّوَيُكونُّ ُّقْلُتّ: َّقاَلّّفِيَها؟َّلنَاَّوَما: ّالََّّساَعٌة،ّفِيَهاَّلُكمّْ:

اُه،َّأْعَطاهُّّإاِلََّّّقَسمٌَّّلهُُّّهوََّّواألَِخَرِة،ّْنَياالدّهِّمنََّّشْيًئاّفِيَهاّاهللَََّّيْسَأُلُّّمْسلِمٌَّّعْبدٌُّّيَوافُِقَها َّليَْسَّّأوّّْإِيَّ
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ذَُّّأوِّّّْمنْهَُّّأْفَضُلُّّهوََّّماِّعنَْدهَُّّلهُُّّذَخرَّّإاِلَّّّبَِقَسمٍَّّلهُّ َفّّإاِلََّّّمْكتُوٌبَّّعَلْيهُِّّهوََُّّش،ِّمنّّْبِهَِّّيَتَعوَّ ََّصَ

ِّّمنََّّعنْهُّ
ِ
اَعةُِّّهَيّ:َّقاَلّّفِيَها؟ّالنهْكَتةَُّّهِذهَِّّوَماّ:َلهُُّّقْلُتّ:َّقاَلّّ.ِمنْهَُّّأْعَظمُُّّهوََّّماّاْلَباَلء َّوِهَيّّ،ّالسَّ

اِم،َّسيِّدُِّّعنَْدَناَّوُهوَّّاْْلُُمَعِة،َّيْومََّّتُقومُّ :ُّقْلُتّ:َّقاَلّّ.امْلَِزيدَِّّيْومَّّاْلِقَياَمِة،َّيْومََّّنْدُعوهَُّّوَنْحنُّّاألَيَّ

َّقاَلَّّذاَك؟ِّممَّّ َذََّّوَتَعاَلَّّتَباَركََّّربَّك،ّنَّّألَّ: َّيْومَُّّكانََّّفإَِذاّأْبَيَض،ِّمْسٍكِّّمنَّّْواِدًياّاْْلَنَّةِِِّّفّّاَتَّ

يِّ.َِّّمنَّّْهَبطَّّاْْلُُمَعةِّ ُّّثمََّّّوَتَعاَل،َّتَباَركَّ ُكْرِسيِِّه،َّعىَلِّّعلِّ َلةٍَّّذَهٍبِّّمنّّْبَِمنَابِرَّّاْلُكْرِسََّّّح َّ ُّمَكلَّ

لُِسواَّحتَّىّالنَّبِيهونَََّّيِيءُُّّثمَِّّّهِر،بِاْْلََوا َّذلَِكَّّعىَلََّّيْلُِسواَّحتَّىّاْلُغَرِفَّّأْهُلَّّوَينِْزُلَّّعَلْيَها،ََّيْ

ُّّثمَّّّاْلَكثِيِب، ُم،ّهَلُمَّّْيَتَجىلَّ َضَّّفيَْسَأُلوَنهُّ:َّقاَلّّ،ُأْعطُِكمَّّْسُلويِنّ:َّيُقوُلُّّثمََّّّوَتَعاَل،َّتبَاَركََّّرهبه ّّالرِّ

َّفَيُقوُلّ َّقاَلُّّأْعطُِكْم،َّفَسُلويِنَّّكَراَمتِي،َّوَأنِاُلُكمَّّْداِري،َّأَحلَُّكمِّّْرَضائِي: َض،َّفَيْسَأُلوَنهُّ: ّالرَّ

َّّْماّهَلُمَّّْفيُْفَتُحّ:َّّقاَلّ.َّعنُْهمَّّْرِضََّّقدَّّْأنَّهَُّّفيُْشِهُدُهمّْ:َّّقاَلّ ،َّترَّّمَل َّّْعْ.ٌ ّّْ،ُأُذنٌَّّتْسَمعَّّْومَل ََّيْطِرَّّْومَل

،َّقْلِبَّّعىَلّ افُِكمِّّْمْقَدارَُّّوَذلُِكمّْ:َّقاَلَّّبَْشٍ َّمَعهَُّّوَيْرَتِفعُّّ،َّيْرَتِفعُُّّثمَّّّقالّ.اْْلُُمَعةَِّّيْومِِّّمنّّْاْنَِصَ

يُقوَن،ّالنَّبِيهوَن، دِّ َهَداُء،َّوالصِّ ةٌَّّوِهَيُّّغَرفِِهْم،ّإَِلّّاْلُغَرِفَّّأْهُلَّّوَيْرِجعَُّّوالشه َّليَْسَّّضاُء،َبيُّّْدرَّ

ةٌَّّأوّّْ،َفْصمٌَّّوالََّّقْصٌم،ّفِيَها َراُء،ُّدرَّ اءَُّّزَبْرَجَدةٌَّّأوَِّّْحْ َّوفِيَهاَّمْطُروَرٌة،َّوَأْبَواهُبَاُّغَرُفَهاّفِيَهاَّخْْضَ

يٌَة،َّوثََِمُرَهاَّأَّْنَاُرَها ّّإَِلَّّفَلْيُسوا:َّقاَلُّّمَتَدلِّ
ٍ
ء ِمّّْإَِلّّلَِيْزَداُدواُّمَعةِّاْْلَُّّيْومِّّإَِلِّّمنُْهمَّّْأْحَوَجََّّشْ َّرهبِّ

 «.َكَراَمةًِّّمنْهَُّّولَِيْزَداُدواَّنَظًرا،
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دةستةوة بوو  بة شتي كي وةك ئاوي نةي سثي جوبرةئيل هات بؤ الم»واتة: 
ية، ومت: جومعة ضية؟ جومعةوتي: ئةوة  ة ضية؟: ئةووومتوخال ي كى رِةشى تي دا بوو، 

خي ري كي تي داية؟ وتي: ئةبي تة جةذن بؤ تؤ وبؤ  وتي: خي ري تياية بؤتان، ومت: ض
ئومةتةكةشت لة دواي خؤت، وجولةكة وطاورةكانيش دةكةونة دواي ئي وةوة، ومت: 
ضي تي داية بؤمان؟ وتي: ساتي كي بؤتان تي داية، هةر بةندةيةك دوعاكةى بةر 

دونياو ةكةى بكات لة خي ري ةك لة ثةروةردطارئةوكاتة بكةوي ت ئةوا داواى هةرضي
ي نية لي ي داوا بكات هيض ثي داويستيةكو، ئاخريةت، مةطةر ثي ي دةبةخشي ت

ومت: ئةى ئةو خال ة رِةشة ضية تي يدا؟ وتي: ئةوة  جي بةجي  دةكات.بؤى  مةطةر
 ئةم رِؤذةش الى ئي مة زؤر طةورةية قيامةتة، ولة رِؤذي جومعةدا هةل دةسي ت،

، ومت: ئةمة 1«داملزييوم » امةتدا ثي ي دةل ي ني:وطةورةي ني و رِؤذةكانة، لة رِؤذي قي
-ثةروةردطار دادةبةزي ت  «       األ في ح       و اد ي» لة رِؤذى جومعة لةلةبةرضي؟ وتي: 

، ثاشان بةندةكان -مةزني وبي  هاوشي وةيي خوا بي ت بة شايستة دابةزيني ك
شان ، ثا دي ت فريشتةكانلةطةل   مةزنهةموويان دةرِؤن بؤ ئةو شوي نة، خواى 

                                                           
ِذيَنَّأْحَسنُوْاّاحْلُْسنَىَّوِزَياَدةٌّلِّهةر وةكو ثةروةردطار دةفةرموي ت: ] 1 ، [26:سورةّيونس][ لَّ
، لة فةرموودةى صةحيحيشدا «بؤ ئةوانةى ضاكة دةكةن، هةرة ضاكرتينيان بؤ هةية بة زيادةشةوة»واتة: 

 .«روةردطار لي كدةداتةوةبة بينينى خواى ثة« ِزَياَدة» هاتووة ثةيامبةرى خوا 
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شةهيدان ودادةنري ت بؤ ثةيامبةران،  لة ئال تون ومرواري وطةوهةركورسى 
بؤ سةرجةم ئيمانداران، ثاشان خواى ثةروةردطار و ورِاستطؤيان وثياو ضاكان

ئةوانيش  تا ثي تان ببةخشم؟ت: ئةى بةندةكامن داوا بكةن ضيتان دةوآ دةفةرموي 
ت: ئةطةر لي تان رِازى دةفةرموي ةوآ، دةل ي ن: ئةى ثةروةردطارا رِةزامةندى تؤمان د

ةل ي ن: ثةروةردطارا لي مان رِازيبة، خواى بطةنة ئي رة، ئدةهي شت نةمنةبوماية 
لي تان رِازى بووم وهةرطيز لي تان توورِة نامب، بةرِاسيت ت: دةفةرموي ثةروةردطاريش 

ن: : داواى زياترم لي  بكةن، ثاشان هةموويان دةل ي دةفةرموي  مةزنخواى 
ةردة لةسةر وةجهى ةردطاريش ثخواى ثةرونى خؤمتان دةوآ. ثةروةردطارا بيني

شةوى  ثريؤزى الدةدات، بةندةكان هةموويان ثةروةردطار دةبينن هةر وةكو ضؤن لة
خواى ئاوها بآ هيض ثةل ة هةوري ك دةبينن  رِوونى وبة دا مانط بة ضواردة

ناهي ل ي ت تى ثةروةردطار نةبي ت ثةروةردطار دةبينن، ئةل آ: ئةطةر لةبةر رِةمحة
بةهةشتداية دةيسوتاند. وةجهى هةرضى لة  رِوناكي وةطةرناشتةكان بسوتي ن 

سوي ند بةخوا هيض رِؤذي ك ئةمةش بة ئةندازةي رِؤيشتنةوةتان لة نوي ذي جومعةية. 
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ضاوةرِوانى رِؤذى بؤية نيية لةاليان ئةوةندةى رِؤذى جومعة ضاوةرِوانى بكةن، 
 .1«ننزياتر لة رِيزطرتين خوا بةهرةمةند بببةل كو جومعةن 

 بينيين ثةروةردطارة لة بةهةشتدارِؤذى جومعة رِؤذى 
 -شيخ اإلسالم وا دةفةرموي -بة سةنةدي كي صةحيح ّالدارقطين ئيمامي

ّاهللََّّيَّ»بؤمان دةطي رِي تةوة لة ئينب مةسعودةوة: فةرمويةتي:  ُزَّساِرُعواّإَلّاْْلُُمَعِةَّفإِنَّ رْبُ

                                                           
ِِّفّ(ّ:ّ»311ّ/4الرتغيـبّوالرتهيـبّ)املنـذريِّفّقالّ 1 ايِن  ْنَياَّوالطَّـرَبَ َرَواُهّاْبـنّأيبّالـده

ار ـِحيحَّواْلَبـزَّ .ّاهــ«اأْلَْوَسطّبِإِْسنَاَدْيِنَّأحدمَهاّجيدّقويَّوَأُبوّيعىلُُّمَْتَصاَّوُرَواتـهُّرَواةّالصَّ

وحسـنهّ،ّفذكروهّمعّاختالفِّفّألفـاههمّ..لهّعنّأنسّبنّمالكّّابنّأيبّشيبةّواللفظرواهّو

 .3761ّاأللباينِّفّصحيحّالرتغيب

هوّاحلديثّالعظيمّالشأنّالذيّهـوّقـرةّ»قالّاإلمامّابنّقيمِّفُّمتَصّالصواعق:ّّفائدة:

ُممـالّ«ّمسنده»لعيونّأهلّاإليَمنّوشجىِّفّحلوقّأهلّالتعطيلّوالبهتان،ّرواهّالشافعيِّفّ

ابهّراجًياّبروايتهّوتبليغهّعنّالرسولّمنّاهللّثوابه،ّورواهّأئمةّالسنةّلهّمقرين،ّوعىلّمـنّبهّكت

ّ.«أنكرهّمنكرين
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ّإَلّ َّتَساُرِعِهْم َّقْدِر َّعىَل ِّمنُْه ُّقْرٍب ِِّف َّفَيُكوُنوَن َّكاُفوٍر ِّمْن َّكثِيٍب ِِّف ّمُجَُعٍة ُّكلِّ ِِّف ّاْْلَنَِّة ّأِلَْهِل

ْنَيا  .1«اْْلُُمَعِةِِّفّالده

، وةك ئةم وتةيةى ئينب مةسعوديش حوكمي حةديسي ثي غةمبةري هةية 
ّ.)405-403ّ/6ُمموعّالفتاوىّ) ئينب تةميية ئةفةرموي  برِوانة:

 دا بةهةشتيان دةرِؤن بؤ بازارِرِؤذي جومعة لة
 ثةيامبةرى خوالة ئةنةسةوة بؤمان دةطي رِي تةوة، كة (2833ّ)ئيمامي موسليم 

  دةفةرموي: «ّ َّفَتْحثُو ََمِل ّالشَّ ِّريُح َّفَتُهبه ،ّ ّمُجَُعٍة ُّكلَّ َّيْأُتوََّنَا َّلُسوًقا، ّاْْلَنَِّة ِِّف ِِفّإِنَّ

ُّحْسنًاّ ّاْزَداُدوا َّوَقِد َّأْهلِيِهْم ّإَِل ِجُعوَن َّفرَيْ ،ّ َّومَجَااًل ُّحْسنًا َّفَيْزَداُدوَن ،ّ َّوثَِياهِبِْم ُوُجوِهِهْم

َّلَقِدَّواهللَِّّومَجَااًل،َّفَيُقوُلّهَلُْمَّأْهُلوُهْم:َّواهللَِّلَقِدّاْزَدْدُتْمَّبْعَدَناُّحْسنًاَّومَجَااًل،َّفَيُقوُلوَن:َّوَأْنُتْمّ،

 .«اْزَدْدُتْمَّبْعَدَناُّحْسنًاَّومَجَااًلّ

 

                                                           
املؤمنونّيرونّرهبمّكلّيومّمجعةّ،ّأماّكـلّسـاعةّ  :قالّالشي ّاأللباينّرِحهّاهلل:ّفائدة 1

(ّبرتقـيم3ّّ/43)ّ.دروسّمفرغـةّللشـي ّاأللبـاين:ّانتهـىّمـنّّ.وكلّحلظةّ،ّفَمّعندناّعلـم

ّ. الشاملة
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 شيَوةى رِؤذي جومعة لة قيامةتدا
ّئَّيّّْهَّىَلّعَّّةِّامَّيَّالقِّّمَّوّْيَّّامَّيَّاألَُّّثّعَّبّْيَّّاهللَّنَّّإِّ» :دةفةرموي   ثةيامبةرى خوا

ا،ّهَّتِ

ونّهِبّحُّيَّا،ّفَّهَّلِّهّْةّأِلَّنرِيّمُّّراءَّهّْزَّّةَّعَّمُّاْلُّّْثّعَّبّْيَّوَّ مّهَلُّّءُّـيِضّا،ّتُّهَّيمِّرِّلّكَّىّإِّدَُُّتّّْوسِّرُّالعَّا،ّكَّف 

ِِّفُّشّمّْيَّ ّأَّئِّوَّّْضّون ّكَّواَُّنّلّْها، ّرِّاًضّيَّبَِّّجّلّْالثَّّم ّتَّاُحّيَّا، ََّيُِّكّْسّاملِّكَّّعُّطَّْسّهم ِِّفّوُضّ، الّبَّّجِّون

ّيَّافُّالكَّ ّإِّظُّنّْور، ّالثَّّيّْلَّر ّمَّالَّقَّهم ّيَّن ّتَّقُّرَّطّْا َّحّبًّجُّعَّون ّيَّتَّّا ّاْْلَُّخّدّْى َُّيَّّةَّنَّّلوا ّإالّطُّلِّاال ّأحٌد هم

ّّ.1«ونبُِّسّتَّحّْـمُّالّّْونَّنُّذِّّاملؤُّ

زيندو  خؤياندا هةموو رِؤذةكان لة شي وةىخواي طةورة لة رِؤذى قيامةتدا »
 ، ئةوانةى كةرِؤشنة ودةرةوشي تةوة ،، رِؤذى جومعة لةناو هةموويان ديارةدةكاتةوة

ك دةكاتةوة بةردةميان رِوونان دةورى دةدةن، ئةهلى جومعةن ولةجومعة ئامادة
وئةوانيش بة رِوناكيةكةى رِي دةكةن، رِةنطيان وةكو سةهؤل  سثية، بؤنيان وةكو 
مسيك دةردةضي ت، جنؤكة ومرؤظةكان هةمويان تةماشايان دةكةن وضاوناثرتي نن 
ئةوةندة ثي يان سةيرة، هةتا دةرِؤنة بةهةشتةوة، وكةس تي كةآلويان نابي ت تةنها ئةو 

 «.دةبي ذنبانط  مةزنخواى  ضاوةرِي ي ثاداشيت خوان ولةبةربانطدةرانة نةبي ت كة 

                                                           
ِّفّالسلسلةّالصحيحةّّ«1730»رواهّابنّخزيمةّ 1 حهّاأللباينه ّ«.706»وصحَّ
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وطةورةيى رِؤذى جومعةية كة خواى ثةروةردطار بةئوممةتى  ئةمةش فةزل 
 بةخشيوة.  موحةممةدى

 يَزةرة لة سزاي قةبرؤذي جومعةدا ثارمردن لة شةو ورِ
 طوي م لة ثةيامبةري خوا بو »، ئةل ي : لة عةبدول آلي كورِي عةمرةوة 

هةركةس »: واتة. «اْلَقرْبِّّفِْتنَةَّّاهللَّوَقاهُّّ،اْْلُُمَعةَِّّلْيَلةََّّأوّّْاْْلُُمَعةَِّّيْومََّّماَتَّّمنّْ»دةيفةرمو: 
.1«لة شةو يان لة رِؤذي جومعةدا مبري ت، خوا سبحانة لة سزاي طؤرِ دةيثاري زي ت

                                                           

وكذلكّضعفهّالشـي ّأِحـدّشـاكرِّف:ّّوضعفه،ّ«1074»ّوالرتمذيّ«12/13»ّأِحد 1

وحسنهّالشي ّاأللبـاينّّ،«12/13»وقدّتراجعّعنّتضعيفهّوصححّإسنادهِّفّّ«10/133»

وِفّإسنادهّضع ّوأخرجـهّأبـوّيعـىلّمـنّحـديثّأنـسّنحـوهّ»بشواهده.ّوقالّابنّحجر:ّ

شواهدّّثمّذكر«ّإسنادهّضعي »،ّوقالّشعيبّاألرنؤوطِّفّحتقيقهّللمسند:ّ«وإسنادهّأضع 

فهذهّالشواهدّالّتصلحّلتقويةّاحلديثّوقدّأخطأّاأللبـاينِّفّأحكـامّ»أعلهاّوقال:ّاحلديثّو

أخرجهّأِحد..ّ»األلباينِّفّأحكامّاْلنائز:ّّوالذيّقالهّالشي ّ«.اْلنائزّفحسنهّأوّصححهّهبا..

منّطريق.ّعنّعبدّاهللّبنّعمرو،ّوالرتمذيّمنّأحدّالوجه.،ّولهّشواهدّعنّأنـسّوجـابرّ

ّّ.ّواهللّأعلماهـ«بنّعبدّاهلل،ّوغريمها،ّفاحلديثّبمجموعّطرقهّحسنّأوّصحيح
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 لة نيَوان جومعة لة دونيا ولة قيامةت يَكبةراورد
 وة دةردةكةوي ت:كة ورد دةبيتة

بة طوي رةى نزيكي لة وتاربي ذ نزيكي لة خواوة لة بةهةشت لة رِؤذي ديداري  -
 خوا سبحانة لة رِؤذي جومعةدا.

 زؤر صةآلوات بدة لة جومعةدا، بة هؤيةوة رِزطارت دةبي ت لة قيامةت. -

موسول مانان زو دةرِؤن بؤ جومعة، بةهةشتيانيش لة بةهةشتدا لة رِؤذي  -
 اهلل سبحانة بة هةمان شي وة زو دةرِؤن. ديداري

                                                                                                                                                 

:ّديثّماّملخصهثمّرأيتّألحدّاملعاَصينّوهوّسعدّبنّعبداهللّاحلميدّبحثاّعنّهذاّاحل

أنهّحديثّضعي ،ّالّيصحّمنّطريـق،ّوالّيتقـوىّبمجمـوعّطرقـه،ّوهـذاّهـاهرّصـنيعّ»

بـابّ»الفتح(ّبقوله:ّّ-3/253ح.ّترجمِّفّكتابّاْلنائزّمنّصحيحهّ)،ّالبخاريّرِحهّاهلل

قـالّ....ّوّ(ّحديثّمـوتّأيبّبكـرّرضّاهللّعنـه1387،ّثمّأخرجّبرقمّ)«موتّيومّاإلثن.

وكأنّاْلـربّ...ّّ(بابّموتّيومّاإلثن.)»ّقوله::ّ«3/253»ّفتحّالباري:ِّفّاحلافظّابنّحجر

الذيّوردِّفّفضلّاملوتّيومّاْلمعةّملّيصحّعندّالبخاري،ّفاقتَصـّعـىلّمـاّوافـقُّشطـه،ّ

ّاهـ.«وأشارّإلّترجيحهّعىلّغريه
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ساتي كي تي داية ضي داوا دةكةيت خوا سبحانة ثي تدةبةخشي ت،  -
 لةبةهةشتيشدا لةم رِؤذةدا خوا نازونيعمةتي فراوان بة بةندةكاني دةبةخشي ت.

 لةم رِؤذة ئادةم دروستكرا لةو رِؤذةش لة بةهةشت دةركرا. -

  جومعة: ثوختةى تايبةمتةندي وفةزلَةكاني
 لة باشرتين رِؤذةكانة. .1
 ئادةمي تي دا دروستكراوة. .2
 لةو رِؤذةدا قيامةت هةل دةستي ت. .3
 صةآلواتدان لةو رِؤذة تايبةمتةندي هةية، بةهؤي تايبةمتةندي جومعةوة. .4
 .ضونكة فةزل دارة رِي نمايي ئةم ئوممةتةي بؤ كراوة وبةوانةوة تايبةتكراوة .5
ةد بة هؤيةوة ثي ي كةوتؤتة ثي ش جولةكة يةكي ك لةو شتانةى ئوممةتي موحةمم .6

 وطاورةكانةوة، جومعةية.
 .رِؤذي جومعة رِؤذي جةذنة .7
 لةو رِؤذةدا خؤشؤردن واجبة. .8
 لةو رِؤذةدا بؤن لة خؤدان سوننةتة. .9
 لةو رِؤذةدا زؤر بةكارهي ناني سيواك سوننةتة. .10
 نابي ت شةوي تايبةت بكري ت بة شةو نوي ذكردن. .11
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 بكري ت بة رِؤذوطرتن.نابي ت رِؤذي تايبةت  .12
 باشرتين رِؤذي كة كة خؤري تي دا هةل هاتبي ت. .13
 جومعة سةييد وطةورةي رِؤذةكانة. .14
 لةو رِؤذةدا ئادةم لة بةهةشت دةركراوة. .15
 لةو رِؤذةدا ئادةم رِوحي كي شراوة. .16
 ساتي كي تي داية، دوعاي دوعاكةري تي دا رِةد ناكري تةوة. .17
زةوي وشاخةكان ودةرياكان، هةمويان لة مةالئيكةتة نزيكةكان وئامسانةكان و .18

 .رِؤذى جومعة دةترسن
هاتن بؤ نوي ذةكةى واجبة ودواكةوتن ونةهاتن حةرامة. ئةوة فةزل   .19

نيازم هةبو بة ثياوي ك بل ي م ثي ش »وتايبةمتةندي جومعة نية كة دةفةرموي : 
نوي ذى بؤ خةل كةكة بكات، وخؤشم برِؤم، مال ةكان بةسةر ئةو ثياوانةدا 

 ؟ !« بسوتي نم كة نايةن بؤ وي ذى جومعة
 كرِين وفرؤشنت لة كاتي جومعةدا حةرامة. .20
هةركةس سي  جومعة لة شوي ن يةك نةيةت بؤ جومعة بة مونافيق هةذمار  .21

 دةكري ت.
هةركةس سي  جومعة لة شوي ن يةك نةيةت بؤ جومعة مؤر دةدري ت بةسةر  .22
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 دل يدا.
 لة بةهةشتدا لةم رِؤذةداية.يوم املزيد ورِؤذي بينيين اهلل ي مةزن  .23
بةهةشتيةكان حةزيان لة رِؤذاني جومعةية، ضونكة رِؤذي ديداري اهلل ية  .24

 سبحانة وتعاىل.
لة رِؤذي قيامةت جومعة لة شي وةي مرؤظداية ورِوناكيةكي زؤري ثي وةية  .25

 وبةر ثي ي جومعةييةكان رِؤشن دةكاتةوة.
 كرد.لةو رِؤذةدا خوا سبحانة تةوبةى لة ئادةم قةبول  .26
 فوي يةكةم لةم رِؤذةداية. .27
 فوي دووةم لةم رِؤذةداية. .28
 شةواني جومعة كردةوةكان ثيشاني اهلل دةدري ن. .29
هةركةس لة شةو ورِؤذي جومعةدا مبري ت خوا سبحانة لة سزاي قةبر  .30

 دةيثاري زي ت.
 خوي ندني سورةتي السجدة وسورةتي ئينسان لة بةيانياني جومعةدا. .31
 لةسةر ئامادةبوني نوي ذةكةى.زؤر جةختكردنةوةي شةرع  .32
قوربانيكردني تي داية، كة ئةويش بريتية لة زو هاتن جا ضةند زو هات  .33

 قوربانيةكةى طةورةترة.
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 سةرقال بون بة نوي ذكردن هةتا ئيمام دةردةضي ت. .34
 بي دةنط بون بؤ وتارةكةى كة واجبة. .35
إن  لة بةشي داهاتودا» خوي ندني سورةتي الكهف لة شةو ورِؤذي جومعةدا. .36

 «اهلل زياتر ئةمة رِوون دةكةينةوة ءشا
يةكي ك لةو كاتانةى نةهي لي كراوة نوي ذي تي دا بكري ت ئةوكاتةية خؤر بي تة  .37

ني و جةرطةى ئامسان بةآلم لة جومعاندا ئةوة دروستة ئةمةش هةل بذاردةى ئيمامي 
شافيعي وشي خي ئيسالم ئينب تةمييةية، نةك لةبةر ئةو حةديسةى لة بةشي 

ُهّ»ديسة الوازةكاندا باسي دةكةين: حة َّأن  َّوَسل َم َّعَلْيِه ّاهلل ُ َّصىل  ّالن بِي  َّعْن َّقَتاَدة َّأيِب َعْن

اَلَةّنِْصَ ّالن ّ َّيْوَمّاْْلُُمَعةَِّكِرَهّالص  َّيْوَمّاْْلُُمَعةَِّوَقاَلّّ،َهاِرّإال  َّجَهن َمُّتْسَجُرّإال  ، بةل كو «:ّإن 
َّتَكل َمّ»نة: لةبةر ضةندين حةديسي صةحيح لةوا ّإَذا َّينِْصُت ُّثم  َّلُه ُّكتَِب َّما ُّيَصيل  ُثم 

ّاأْلُْخَرى ّاْْلُُمَعِة َّوَبْ.َ َّبْينَُه َّما َّلُه ُّغِفَر ّإال  َماُم وضةندين حةديسي تر، دةتواني بؤ « اإْلِ
 زياتر برِوانيتة زاد املعاد لةوي  بة دري ذي باسي كردوة.

 .«ةالغاشي»وّ«ألعىلا»يانّّ«ناملنافقو»وّ«اْلمعة»خوي ندني سورةتي  .38
 كة هةيةتي. لةبةركردني جوانرتين جلوبةرط .39
 سوننةتة تي يدا مزطةوت برِازي نري تةوة. .40
 لة كاتي نوي ذةكةيدا سةفةركردن حةرامة. .41
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وبرِوا بؤ نوي ذي جومعة، وزوو وبةثي  برِوا بؤ  خؤى بشواتهةركةسي   .42
ئةوا نةكات  «لةغو»ي  وبطرطوآ وبةجواني  دابنيشي ت، نزيكى ئيمامو مزطةوت،

بةهةر هةنطاويَكى ثاداشتى يةك سالَ كاروكردةوةى بؤ هةية، بة رِؤذو 
 .«وشةونويَذةوة

 رِؤذي سرِينةوةى تاوانة. .43
ئةو نوي ذي جومعةى تي داية كة كؤمةل ي  تايبةمتةندي واي هةية هيض نوي ذي كي  .44

 تر نيةتي.
مةزن يادي خةل ك وتاري تي داية كة ستايشي خواي تي دا دةكري ت خواي  .45

 دةخري تةوة.
الشاهد واملشهود كة اهلل سوي نديان ثي دةهي نت، الشاهد بة جومعة  .46

 لي كدراوةتةوة.
بةآلم ئةوةى كة ئينب قةييم باسي دةكات كة خي ر وصةدةقة تي يدا تايبةمتةندي  .47

هةية وهةروةها رِوحةكان لةم رِؤذةدا سةرداني يةكرت دةكةن ودؤزةخي تي دا 
ت وهتد... لةبةر ئةوةى بةل طةكان لةسةر ئةو بابةتانة صةحيح تاو نادري 

 نةبون يان ئاشكرا نةبون نةمهي نانةوة. 
 ئةمةش مشتي ك بو لة خةرماني فةزل  وتايبةمتةندي جومعة.
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 بةشي دووةم
باسي يةكةم:

ضةند ئةحكام وئادابَيك لة شةو وِرؤذى 
 تي ثةيامبةرداجومعةدا، لةقورئان وسوننة

باسي دووةم:
 ئةحكام وئادابةكاني نوَيذي جومعة.



 

 

 41 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

 سةرةتا

 ولةسةر كيَ فةرزة؟ فةرزيَيت نويَذي جومعة
 جومعة فةرزة لةسةر:

 ، واتة لةسةر ئافرةت فةرز نية.نيَر .1

 ، واتة لةسةر كؤيلة فةرز نية.ئازاد. 2

 ةر موسافري فةرز نية.، واتة لةسنيشتةجيَ. 3

 ، واتة: لةسةر نةخؤش فةرز نية.تةندروست. 4

 ، واتة لةسةر مندال  فةرز نية.باَلغ. 5

 بةَلطةش لةسةر فةرزيَيت نويَذي جومعة، قورئان وسوننةت وئيجماعة:

َّفاْسعَّ] :قورئان ّاْْلُُمَعِة ِّمنَّيْوِم اَلِة ُّنوِديّلِلصَّ ّإَِذا ّآَمنُوا ِذيَن ّالَّ َا َّأَيه ّاهللََِّّيا ِّذْكِر ّإَِل  [ْوا
ّاْلمعة] ئةى ئةوانةى ئيماندارن ئةطةر لة رِؤذي جومعة بانطي فةرمو ». واتة: [9:سورة

 «.بؤ نوي ذي جومعة، ئةوا بكةونة رِي  بؤ يادي خوا وبرِؤن بة دةم بانطةكةوة
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ُّمْسلِّ»: دةفةرموي   ى خوا: ثةيامبةرحةديس َّواِجٌبَّعىَلُّكلِّ ٍمِِّفّاْْلُُمَعُةَّحقٌّ

جومعة »، واتة: 1«َمِريٌضّ.4َأْوّّ،َصبِىٌّّ.3َأْوّّ،اْمَرَأةٌّ.2َأِوّّ،َعبٌْدََّمُْلوكٌّ.1ّ:إاِلََّّأْرَبَعةّ،مَجَاَعةٍّ
هةق وواجبة لةسةر هةمو موسل ماني ك، بي ت بؤ جومعة، مةطةر ضوار كؤمةل  

 «.خؤش.نة4.مندال ي ثي نةطةيشتو، يان 3.ئافرةت، يان 2.كؤيلة، يان 1نةبي ت: 

دةطي رِي تةوة  لة حةفصةوة هاتووة بة سةنةدي كي صةحيح لة ثةيامبةرةوة 
ّ عىَلّ واِجٌبّ اْلُُمعةِّ رواُحّ»فةرمويةتي:   .2«ُُمَتلِمٍّ ُكلِّ

عةبدوآلى كورِى  هاتووة لة« 651و652»صةحيحي موسليمدا  هةروةها لة
ْمُتّ»: فةرمويةتي  وة: ثةيامبةرى خواهات مةسعودةوة  َّأْنّآُمَرَّرُجالًَّلَقْدّمَهَ

َقَّعىَلِّرَجاٍلَّيَتَخلَُّفوَنَّعِنّاْْلُُمَعِةُّبُيوَُتُمّْ ُّأَحرِّ ّبِالنَّاِسُّثمَّ  بة نيازم هةبوو»واتة: ، «ُيَصىلِّ

                                                           
إسنادهّعىلُّشطّالشـيخ.،ّ«:4/483ّ»وقالّالنوويِّفّاملجموعّ«1067ّ»أبوّداودّ 1

التلخـي ِّفّابـنّحجـرّ،ّوقـالّإسـنادهّجيـدّ«:190/1ّ»إرشـادّالفقيـهِّفّابنّكثـريّّوقال

ّ«.3111»،ّوصححهّاأللباينِّفّصحيحّاْلامعّصححهّغريّواحد:ّ«2/581ّ»احلبري

إسنادهّصحيحّعىلّ:ّ«4/483»املجموعِّفّّالنووي،ّقالّالنووي1371ّرواهّالنسائيّ 2

ّ«.3521»صحيحّاْلامعّ،ّوصححهّاأللباينِّفُّّشطّمسلمّهبذاّاللفظ
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مال ةكان بةسةر ئةو  ،خةل كةكة بكات، وخؤشم برِؤمش نوي ذى بؤ ثي  ثياوي ك بل ي م
لةبةر ذن ومندال  وثري وثةككةوتة «. »معةا بسوتي نم كة نايةن بؤ نوي ذى جوثياوانةد

 «.ئةوةم نةكرد

نةيةت بؤ  هةر كةسي ك سي جار»ت: دةفةرموي   هةروةها ثةيامبةرى خوا
مؤر دةدات بةسةر  كاربةجي واى بة بي  هيض عوزري كي شةرعي، ئةوا خجومعة 

  .1«دادل ي

سآ  هةر كةسي ك» :دةفةرموي ، ةوة عةبدوآلى كورِى عةباسلة هةروةها 
ئةوا  جومعةنةيةت بؤ  ي كي شةرعيئةنقةست وبةبآ عوزر جومعة لةسةر يةك بة

 .2«ئيسالمى خستؤتة ثشت سةرى

هةركةس طوي ي لة بانط بي ت ووةآلمي نةداتةوة، » : هةروةها دةفةرموي 
ثاشان طوي ي لة بانط بي ت ووةآلمي نةداتةوة، ثاشان طوي ي لة بانط بي ت ووةآلمي 

 .1«ودل ي دةكات بة دل ي مونافيقخوا مؤر دةدات بةسةر دل يدا، نةداتةوة، ئةوا 

                                                           

 ّ.باسي دةكةين كي  رِيوايةتي كردوة« سزاي ئةوانةى نايةن بؤ نوي ذ جومعة»لةباسي:  1

 ّ.باسي دةكةين كي  رِيوايةتي كردوة« سزاي ئةوانةى نايةن بؤ نوي ذ جومعة»لةباسي:  2
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بة « سزاي ئةوانةى نايةن بؤ نوي ذ جومعة»هةمو ئةم حةديسانةش لةباسي: 
 دري ذي دةهي نينةوة.

 ثةيامبةرى خواهاتوة،  «855»وموسليم  «3486»هةروةها لة بوخاري 
  ثةيامبةرى خوا ت: دةفةرموي   ِذيَّيْوُمُهمّّْاَهذَّّ»...: دةفةرموي ُّفِرَضّّالَّ

ية كة رِؤذةئةو  ئةمة»، واتة:  ..«َّتَبعٌّّفِيهَِّّلنَاَّفالنَّاُسّّاهللََُّّفَهَداَناّفِيهَِّّفاْخَتَلُفواَّعَلْيِهمّْ
 مةزن، جا خواى جياوازي كةوتة ني وانيانةوة لةبارةيةوة بةآلملةسةريان  فةرزكرا

  .«بؤالكرد رِي نمايي ئي مةى
ودةى تريش كة لة دو توي ي ئةم كتي بةدا بةرضاوت دةكةوي ت، بة هةروةها فةرم

 تةوفيقي خوا سبحانة.
 «.بة ئيجماعي عولةما جومعة فةرزة»: ئينب مونزير ئةل ي : ئيجماع

 «.اْلمعةّفرضّبإمجاعّاألمة»ئينب ئةلعةرةبي ئةل ي : 
 «.ْلمعةأمجعّاملسلمونّعىلّوجوبّا»ئينب قودامة ئةل ي : 

 جومعة نويَذىبؤ  نايةنئةوانةى سزاى 

                                                                                                                                                 

 ّ.تةماشاي ثةراوي زي ثي شوو 1
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هةر كةسي ك نةيةت بؤ نوي ذى جومعة سزايةكى زؤر توندى بؤ هةية،  
ضونكة جومعة واجبة لةسةر هةموو موسل ماني ك هةر وةكو ضؤن نوي ذى 

 ئةمةش لة فةزل  وتايبةمتةنديةكاني جومعةية، جةماعةت وخودى نوي ذ واجبة،
َّت: ]دةفةرموي  ميهرةبانوةكو خواى  ِذيَنّآَمنُواَياَّأَيه ئةى ئةوانةي ئيمانتان » [اّالَّ

 .«هي ناوة
هةر كاتي ك خواى ثةروةردطار »ت: دةفةرموي  عةبدوآلى كورِى مةسعود 

 ،ضونكة قسة لةطةل  تؤ دةكات ،ئةوا طوآ رِابطرة «ئةى ئيمانداران»فةرمووى: 
 دةبا بزانني .«ضى رِي طريت ىل  دةكات بزانة ض فةرماني كت ثآ دةكات ولة

 ثةرسرتواي هةق ضي دةفةرموي :
ُكْمّإِّ] ّلَّ اَلِةِّمنَّيْوِمّاْْلُُمَعِةَّفاْسَعْواّإَِلِّذْكِرّاهللََِّّوَذُرواّاْلَبْيَعَّذلُِكْمَّخرْيٌ نّإَِذاُّنوِديّلِلصَّ

َّتْعَلُمونَّ ئةطةر لة رِؤذى جومعة بانط كرا بؤ نوي ذى »، واتة: [9:سورة اجلمعة] [ُكنُتْم
 بؤية هةر هةر«. واز لة كرِين وفرؤشنت بهي ننزيكرى خوا، و بؤ جومعة برِؤن

 .كا ئةوا حةرامى ئةجنامداوةجومعة كرِين وفرؤشنت بنوي ذي كةسي ك لة كاتى 
عةبدوآلى كورِى عومةر هاتوة لة « 865» لة صةحيحي موسليمداهةروةها 

َّوْدِعِهمَُّّعنَّّْوامٌَّأقَّّْليَنَْتِهَ.َّّ»ت: دةفةرموي   ثةيامبةرى خوا ،وئةبو هورةيرةوة 

كاني ك يان خةل »، واتة: «اْلَغافِلِ.َِّّمنََّّلَيُكوُننَُّّّثمَُّّّقُلوهِبِمَّّْعىَلّّاهللََُّّلَيْختَِمنََّّّأوّّْاْْلُُمَعاِتّ
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ةسةر ب دةدات مؤرجومعة يان خواى ثةروةردطار نوي ذي بؤ واز دةهي نن لة نةهاتن 
 .«دا، ولة بآ ئاطاكانيان دةنوسي تدل يان

 هةر هةية دل رِةقة كةضي ئةم هةمو هةرِةشة توندانة دةدري ت بة طوي كاندا،
 نابي ت لةسةري. وكاريطةري

عةبدوآلى كورِى  هاتووة لة« 651و652»صةحيحي موسليمدا  هةروةها لة
ْمُتَّأْنّآُمَرَّرُجالًّ»: فةرمويةتي  وة: ثةيامبةرى خواهات مةسعودةوة  َلَقْدّمَهَ

ّبِالنَّا َقَّعىَلِّرَجاٍلَّيَتَخلَُّفوَنَّعِنّاْْلُُمَعِةُّبُيوَُتُمُّْيَصىلِّ ُّأَحرِّ  بة نيازم هةبوو»واتة: ، «ِسُّثمَّ
مال ةكان بةسةر ئةو  ،خةل كةكة بكات، وخؤشم برِؤمش نوي ذى بؤ ثي  ثياوي ك بل ي م

 لةبةر ذن ومندال  وثري وثةككةوتة«. »ا بسوتي نم كة نايةن بؤ نوي ذى جومعةثياوانةد
 «.ئةوةم نةكرد

 «.لةبةر ذن ومندال  وثري وثةككةوتة ئةوةم نةكرد»لة رِيوايةتي تر دةل ي ت: 



 

 

 47 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

َّغرْيِِّّمنَُّّْتَاُوًناّمُجَعٍَّّثاَلَثَّّتَركََّّمنّْ»ت: دةفةرموي   هةروةها ثةيامبةرى خوا

ة بي  هيض بجومعة نةيةت بؤ  هةر كةسي ك سي جار» :واتة ،1«َقْلبِهَِّّعىَلّّاهللََُّّّطَبعَُّّعْذٍر،
  .2«دامؤر دةدات بةسةر دل ي كاربةجي واى عوزري كي شةرعي، ئةوا خ

ّاْلمعَةّ» :دةفةرموي ، ةوة عةبدوآلى كورِى عةباسلة هةروةها  ّتَرَك َمْن

هةر كةسي ك سآ جومعة »، واتة: 3«وراَءَّههِره اإلسالمَّ ذَّبَّنَّ والياٍت،ّفقدتٍَّعّمُّثالَثّمُجَّ

                                                           

،ّوابـنّماجـه،ّ«1369»ّي،ّوالنسـائ«500»ّ،ّوالرتمـذي«1052»ّأخرجهّأبـوداود 1

صـحيحّوصححهّاأللبـاينِّفّّ«4/334»وجودّإسنادهّابنّقيمِّفّإعالمّاملوقع.ّوالدارمي،ّ

ّّ.ّ«1052»ّصحيحّأيبّداوداْلامعّوِفّ

أي:ّختمّعليهّوغشاهّومنعهّألطافه،ّوجعلّّ«طبعّاهللّعىلّقلبه» »قالّاملناويّرِحهّاهلل:ّ 2

ّّ.«6ّّ/133ّ»فيضّالقدير.ّلبهّقلبّمنافقفيهّاْلهلّواْلفاءّوالقسوةّ،ّأوّصريّق

:ّ«2/563» التلخيي  ابيبري  ِفّّبـنّحجـر،ّوقـالّا«2/719»رواهّأبوّيعىلِّفّمسـندهّ 3

وهوّإسنادّصحيحّكـَمّقـالّاملنـذريّ:ّ«657»ِفّالضعيفةّ،ّوقالّالشي ّاأللباينّثقاتّرجاله

ورجالهّثقاتّرجالّمسلمّغريّسفيانّبنّحبيبّوهوّثقةّأخـرجّلـهّالبخـاريِّفّّ«1/261»

ّّ.«733»اهـ.وهوِّفّصحيحّالرتغيبّوالرتهيب«األدبّاملفرد

http://www.dorar.net/hadith/mhd/852?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13562?ajax=1
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ئةوا ئيسالمى  جومعةنةيةت بؤ  ي كي شةرعيعوزر ئةنقةست وبةبآ لةسةر يةك بة
 .«خستؤتة ثشت سةرى

:ّقالّلة جابرةوة بؤمان رِيوايةت دةكات وئةل ي   «1126»هةروةها ئينب ماجة 

وَرٍةَّطَبَعّاهللََُّّعىَلَّقْلبِهِّ»رسولّاهللّصىلّاهللّعليهّوسلم:ّ ََّضُ ّ.«َمْنَّتَرَكّاْْلُُمَعَةَّثاَلًثاِّمْنَّغرْيِ

بة بي  ئةوةى هيض زةرورةتي ك جومعة نةيةت بؤ  هةر كةسي ك سي جار»ّواتة:
ّ« دامؤر دةدات بةسةر دل ي مةزنواى هةبي ت، ئةوا خ

َّسِمَعهّ» : هةروةها دةفةرموي  َّسِمَعهَّفَلمَّيْأُِتا،ُّثمَّ َمْنَّسِمَعّالنِّداَءَّفَلمَّيْأُِتا،ُّثمَّ

  .1«ه،ّوَجَعلَّقْلَبهَّقْلَبُّمنَافِقَفَلمَّيْأُِتا،َّطَبَعّاهللَُّعىَلَّقْلبِّ

هةركةس طوي ي لة بانط بي ت ووةآلمي نةداتةوة، ثاشان طوي ي لة بانط »واتة: 
بي ت ووةآلمي نةداتةوة، ثاشان طوي ي لة بانط بي ت ووةآلمي نةداتةوة، ئةوا خوا 

 «.ودل ي دةكات بة دل ي مونافيقمؤر دةدات بةسةر دل يدا، 

                                                           

:ّ«2/563ّّ»ّ:التلخي ّاحلبـري،ّوقالّابنّحجرِّفّ«2753»البيهقيِّفّشعبّاإليَمنّ 1

ّّ«.735».اهـّوصححهّاأللباينِّفّصحيحّالرتغيبتهّثقات،ّوصححهّابنّاملنذرروا
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، يان ئةوانةى وئةتوانن نةيةن بؤ نوي ذى جومعة هةية نياعوزر ى كةشئةوانة
ى لة حةديسي كي صةحيحي ثةيامبةر كراونجومعةيان لةسةر واجب نية، دياري

جومعة هةق وواجبة لةسةر هةمو موسل ماني ك، » :، وةك دةفةرموي دا خوا
.ئافرةت، يان 2.كؤيلة، يان 1بي ت بؤ جومعة، مةطةر ضوار كؤمةل  نةبي ت: 

 .1«.نةخؤش4ال ي ثي نةطةيشتو، يان .مند3
هةمو جومعةيةك لة ئةى ئةوانةى كة نايةن بؤ جومعة، ئةى ئةوانةى كة 

هةمو  تؤشبي ت ئةمة طةورةيى وثلة وثايةى رِؤذى جومعةية، طةشنت، با طوي مان لي 
رِؤذةكاني تردا دةوامت هةية ورِؤذى جومعة  ضونكة لة جومعةيةك لة سةفةري

 !وثشوة يةدةوامت ن

 ئايا دةوامةكامنان لة رِؤذى جومعة بةطةورةتر دةزانني؟

، ضونكة ثارةى جومعةكانت دةفةوتي نيت بةآلم دةوامةكةت با نافةوتي ت
دي ت، بؤ ئةوةى ثارةت لي نةبرِن دةبرِةو رِؤذةت لي ئةوا ثارةى ئ نةرِؤيئةطةر  !!تي داية

                                                           

 ّ.ثي شرت بامسان كرد كي  رِيوايةتي كردوة 1
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ئيش نية!!؟ ئةى ئةو  يان ئةو رِؤذة ئيشت نية! ئةى جومعةة رِؤذى جومعة، دةخيةيت
 ثةنا بةخوا. 1هةمو ثاداشت وفةزل ة طةورانة؟!

 «الكهف» خويَندنى سورةتى

: فةرمويةتى  ةيامبةرى خواكة ث هاتووة لة ئةبو سةعيدى خودريةوة 
هةر »، واتة: 2«اْْلُُمَعتَْ.َِّّبْ.ََّّماّالنهورِِّّمنََّّلهَُّّأَضاءَّّاْْلُُمَعةَِّّيْومِِِّّفّّاْلَكْهِ ُّّسوَرةََّّقَرأََّّمنّْ»

بؤ دةدرةوشي تةوة خبوي ني ت نوري كى  «كةهف»ةتى سور كةسي ك لة رِؤذى جومعةدا
 «.تاوةكو جومعةى داهاتو

                                                           
نة دروستة لة دةوامةكةت كةمتةرخةم بيت نة طوناهباريش دةبيت ثي ش كاتي جومعة سةفةر  1
ومعةيةك لةسةفةر بي ت لةبةر ، بةآلم لي رةدا مةبةستمان ئةوةية: هةمو ج-لةسةر رِاي ثةسةند-بكةيت 

ئةوةى ئيةو ِرؤذة دةسييت بةتال ية وثشيوة، وموسيل مان دةوام وكيار وثيشيةكةى بكيات بية قوربياني           
 ثةرستشةكاني، ئةمةبو سةرزةنشتيمان كرد.

قـالّابـنّو(ّ.3ّّ/249ّّ)ِّّفّالسـننّوالبيهقيّ،(2ّّ/399ّ)ِّفّاملستدركّرواهّاحلاكمّ 2

يثّحسـن،ّوقـال:ّّوهـوّأقـوىّمـاّوردِّفّقـراءةّسـورةّحـد:ّّّ«َتـريجّاألذكـار»ّحجرِّف

ّالرتغيـبّوصـحيحّ.«6470»وصـححهّالشـي ّاأللبـاينِّفّصـحيحّاْلـامعّاهــ.ّالكه .

 . والرتهيب



 

 

 51 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

َّقَرأََّّمنّّْ»» ، ئةفةرموي :هاتووة دا «3407« »الدارمي»رِيوايةتي كي لة 

َّبيّّْاْْلُُمَعةَِّّليَْلةَّّاْلَكْهِ ُّّسوَرةَّ َّما ّالنهوِر ِّمَن َّلُه ّالَعَتيِقَّأَضاَء ّالَبيِت َّوَبَ. هةر  » ، واتة:«نَه
بؤ دةدرةوشي تةوة خبوي ني ت نوري كى  «كةهف»ةتى سور جومعةدا شةويكةسي ك لة 

ّ:صحيحّاْلامع»:ّصححهّالشي ّاأللباينِّفو«. هةر لة خؤيةوة هةتا كةعبةى ثريؤز

6471».ّ

وةش . ئة1تش دةتوانيت بيخوي نيشةوى ثي نج شةممة لةسةر جومعة ةكةوات
 .احلمدّهللو هللءّااماشفةزل ي خواية، 

 رِؤذوطرتن شةونويَذ ورِؤذى جومعة بة تايبةت نةكردنى شةوى جومعة بة

نابي ت شةوةكةى  :يةكي كى تر لةو حوكم وئادابانةى رِؤذى جومعة ئةوةية
، هةر وةكو رِؤذوطرتن شةونوي ذ ورِؤذةكةشى تايبةت بكري ت بة تايبةت بكري ت بة

  : ثةيامبةرى خوادةفةرموي  ئةبو هورةيرة « 1144»رِي تةوة موسلم دةطي 

                                                           
وِفّ«ّيومّاْلمعة»ّرواياتِّفّوقعّكذا :ّ«أماليه»قالّاحلافظّابنّحجرِّفّ» :قالّاملناوي 1

/6ّّيضّالقـديرّّ)ّفـ«.ّ»ايلتـهّوالليلـةّبيومهـ،ّوَيمعّبأنّاملرادّاليومّبل«ليلةّاْلمعة»رواياتّ

199.»ّ
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واّالَّ»: فةرمويةتى َياِلَّّبْ.ِِّّمنّّْبِِقَيامٍّّاْْلُُمَعةَِّّلْيَلةَََّّتْتَصه واَّوالَّّ،اللَّ ّبِِصَيامٍّّاْْلُُمَعةَِّّيْومَََّّتُصه

امَِّّبْ.ِِّّمنّْ شةوى جومعة تايبةت »، واتة: «ُدُكمَّْأَحَّّيُصوُمهَُّّصْومٍِِّّفَّّيُكونََّّأنّّْإاِلَّّّ،األَيَّ
شةونوي ذ لة ني وان سةرجةم شةوةكانى تردا، كة ئةو شةوة هةل بذي رن بؤ  مةكةن بة

شةونوي ذ، هةروةها رِؤذى جومعة تايبةت مةكةن بةرِؤذوو طرتن لة ني وان سةرجةم 
ت ئةو كةسة عادةتى هةية دةيطري ت مةطةر رِؤذوويةك بي  ،رِؤذةكانى تردا

 «.وي تة جومعةوةوئةكة

 بؤ منوونة:

رِؤذوو دةبي ت كة ئةطةر رِؤذى ثي نج شةممة رِؤذووى  رِؤذي ك بةكةسي ك رِؤذ نة 
نةطرت ئةوا رِؤذى جومعة رِؤذوو دةطري ت كة دوو هةفتة يةك جار رِؤذي كى 

يان رِؤذى عاشورا يان رِؤذى عةرةفة ئةطةر كةى دةكةوي تة رِؤذى جومعةوة، ورِؤذووة
ضونكة تايبةتى  ، ئةمةش لةبةر ئةوةيةي تريذى جومعةوة دروستة بطكةوتة رِؤ

كةوتؤتة بةر رِؤذويةكي رِؤذى جومعةوة لة ني وان رِؤذةكانى تردا، بةل كو  نةكردووة بة
 ئةو كة عادةتية ودةيطري ت.

لةبارةى  ئةو فةرموودةيةى كة ئةطةرضي، يةشي وة ش بةهةمانرِؤذى شةممة
بوو يان هةئةطةر موناسةبةيةك بةآلم  ،انةى جومعةةوتوندترة لشةممةوة هاتوة، 
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 ئةوا دروستة ،كةسي ك عادةتى وابوو رِؤذووى دةطرت وبةرى رِؤذى شةممة كةوت
ّإنّشاءّاهلل،ّواهللّأعلم. بيطري ت

 لة شةو ورِؤذي جومعةدا زؤر صةآلواتدان لةسةر ثةيامبةري خوا 
 وة، لةوانة:ثي شرت هةندي ك حةديسمان لةو بارةيةوة هي ناية

لة باشرتين رِؤذةكانتان رِؤذى »: فةرمويةتى ثةيامبةرى خوا 
صةآلواتةكانتان ، ضونكة لةو رِؤذةدا زؤر صةآلوامت لةسةر بدةن ... جاجومعةية

 «.عةرزم دةكري تثي مدةطات و
 ،زؤر صةآلوامت لةسةر بدةن لة شةو ورِؤذى جومعةدا»هةروةها دةفةرموي : 

صةآلوامت لةسةر بدات، ئةوا خواى ثةروةردطار دة جار  هةر كةسي ك يةك جارجا 
 .«صةآلواتى لةسةر دةدات

رِؤذى شةو وزؤر صةآلوامت لةسةر بدةن لة » لة رِيوايةتي كي تردا دةفةرموي ت:
ضونكة تؤزي ك ثي ش ئي ستا جوبرةئيل لةاليةن ثةروةردطاريةوة هات بؤالم، جومعة، 

مةطةر لةسةر بدات،  جار صةآلواتتكية وتي: هيضي موسل ماني ك نية لةسةر زةوي
 «.دة جار صةآلواتى لةسةر دةدةين من وفريشتةكامن
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ئةبي تة مايةى  بةل كو زؤر صةآلواتدان لةسةر ثةيامبةري خوا 
 .نزيكبونةوةى مةنزيلةتي ئةو كةسة لة ثةيامبةري خواوة 

ِّمنَّّىَلَّّعََّّأْكثُِروا»فةرموي:  ئةل ي : ثةيامبةري خوا  لة ئةبو ئومامةوة 

اَلةِّ ِِّّفّّالصَّ تِىَّصاَلةََّّفإِنَّّّ،مُجَُعةٍَّّيْومُِّّكلِّ ِِّّفَّّعىَلَُّّّتْعَرُضُّّأمَّ َّعىَلََّّّأْكثََرُهمَّّْكانََّّفَمنّّْمُجَُعٍة،َّيْومُِّّكلِّ

لة هةمو جومعةيةكدا زؤر صةآلوامت لةسةر ». واتة: «َمنِْزَلةِّمنِّىَّأْقَرهَبُمَّّْكانََّّصاَلةًّ
صةآلواتي ئوممةتةكةم هةمو جومعةيةك ثيشامن دةدري ت، جا بدةن، ضونكة 

 «.هةركةسي ك زؤر صةآلواتي لةسةر دابي تم ئةوة مةنزيلةتي نزيكرتة لي مةوة

ّصالةًّ»وِفّلفظّأوّحديثّآخر:ّ َّأْولّالنَّاِسّيبّيوَمّالقيامِةّأكَثُرهمّعيَلَّ واتة: ، 1«إنَّ
ئةوةيانة زؤر صةآلوامت لةسةر  لة ثي شرتين خةل ك بة من لة رِؤذي قيامةتدا»

 «.دةدات

                                                           
،ّوحسنهّالرتمذيّوابـنّ«3/249»السننّالكربىّوالبيهقيِّفّّ«484»رواهّالرتمذيّ 1

ّقيلّمكحوالّأنّإالّحسنّبإسنادّالبيهقىّرواه»حبانّوجودّإسنادهّالعجلوين،ّوقالّاملنذري:ّ

باينّواألرناؤوط.ّوقالّابنّحجـر:ّالّإًذاّاحلديثّمنقطع،ّوضعفهّاألل«ّأمامةّأبىّمنّيسمعّمل

ولكنّ«.ّصالةّعيلّأكثرهمّالقيامةّيومّيبّالناسّأولّنإ»بأسّبسنده.ّوجعلهّشاهداّحلديث:ّ

ّيومّيبّالناسّأولّنحديث:ّإ«:ّ»تراجعاتّاأللباين»صححهّاأللباينّبعدّذلك،ّجاِّفّكتاب:ّ
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 لة رِؤذي جومعة ثيَنج شت ئةجنام بدة تا لة بةهشتيان بنوسريَي

كة ئةبو سةعيدى  :يةكي كى تر لةو ئةحكام وئادابانةى رِؤذى جومعة ئةوةية
بووم   طوي بيستى ثةيامبةرى خوا»: دةفةرموي دةيطي رِي تةوة و خودرى 
ّدَّهَِّشّوَّ.2ّ،ايًضّرِّمَّّادَّعَّّنّْمَّ.1:ّاْلنةّأهلّنّْمِّّاهللُّهبَّتَّكَّّمٍّوّْيَِِّّفّّنَّّهُّلَّمَّعَّّنّْمٌَّّسََّخّْ»فةرموى: 

لة شت هةية ثي نض »، واتة: «بةقَّرََّّقّتَّعّْأَّ.و5ّ،معةاْْلُّّوميَّّاَحّورَّ.4ّ،اومًّيَّّامَّوَصّ.3ّ،ازةنَّجِّ
ئةهلى بةهةشتى خواى ثةروةردطار لة  مةطةرلة رِؤذي كدا  هةر كةسي كدا كؤببي تةوة

 :-هةر وةكو لة فةرموودةكة دةردةكةوي ت ئةم رِؤذة رِؤذى جومعةية- نووسي تدة

 ةر كةسي ك سةردانى نةخؤشي ك بكات.ه. 1

 . وشوي نى جةنازةيةك بكةوي ت.2

                                                                                                                                                 

ّاْلـامعّضـعي ّ،«484»ّالرتمـذيّضـعي ،ّضـعفهّاأللبـاينِّفّصـالةّعـيلّأكثرهمّالقيامة

وجاءّفيهّ«.2027ّ»ّاملواردّوصحيحّ،«1668»ّالرتغيبّصحيحِّفّلغريهّحسنهّثم.ّ«1821»

ّيومّكلِّفّعيلّتعرضّأمتيّصالةّفإنّمجعة،ّيومّكلِّفّعيلّالصالةّمنّأكثرواحديث:ّ»أيًضا:ّ

ّ،«1115»ّاْلـامعّضعي ّ.ّضعفهِّفمنزلةّمنيّأقرهبمّكانّصالةّعيلّأكثرهمّكانّفمنّمجعة،

 «ّ«.1673ّ»ّالرتغيبّصحيحِّفّلغريهّحسنهّثم.ّ«2892»ّالضعيفة
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 ت.رِؤذوو بطري  .3

 بة مةبةسيت جومعة. . وزوو برِوا بؤ مزطةوت4

 .1«بةندةيةك رِزطار بكات. و5

 هلل دةدريَشةواني جومعة كردةوةكان ثيشاني ا

 موسل ماني خؤشةويست..

ثيشانى خواى ثةروةردطار بدري ت وبةرز  ةر ثي تان خؤشة كار وكردةوةكانتئةط
يةكي ك لةو رِؤذانةى كة كار وكردةوةى تي دا بةرز دةبي تةوة ئةوا بكري تةوة بؤ الى، 

كار وكردةوةى بةندةكان بةرز  كاتةدا، ئا لةم «شةواني جومعة»ثي نج شةممانة 
سيلةى  كةنةبي ت  ئةوانةى بةرز وشكؤمةند، تةنها كاري تةوة بؤ الى خواى دةب

: فةرمويةتى  ثةيامبةرى خوا»: دةفةرموي  رِةمحيان برِيوة، ئةبو هورةيرة 
ُّّتْعَرُضّّآَدمََّّبنِيَّأْعََمَلّّإِنَّّ» : ، واتة2«َرِحمٍَّّقاطِعَِّّعَمُلُّّيْقبَُلَّّفاَلّّاْْلُُمَعةَِّّليَْلةَََّّخِيسٍُّّكلَّ

                                                           
رجالهّ:ّ«2/172»ُممعّالزوائدِّفّّاهليثمي،ّوقالّ«6927»ّصحيحهِّفّحبانّابنّرواه 1

ّ.،ّوقوىّإسنادهّشعيبّاألرناؤوط«1023»ّالصحيحةِّفّاأللباين.ّوصححهّثقات

 ّ.«2538»الرتهيبّوّالرتغيب،ّوقدّحسنهِّفّاأللباين،ّوضعفهّأِحدّأخرجه 2



 

 

 57 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

بةرز دةكري تةوة  ،«ى جومعةانشةو»ثي نج شةممان كار وكردةوةى بةندةكان لة »
 .«تةنها كار وكردةوةى كةسي ك بةرز ناكري تةة كة سيلةى رِةمحى ثضرِاندبي ت

ي تةوة كرت كةوا كار وكردةوةكانيان بةرز دةئةطةر حةز دةكةيت لةو بةندانة بي
، با بةر دل مان  ةيامبةرى خواية، ئةمانة ووتةى ثئةوا سيلةى رِةحم بطةيةنة

مانة وئةطةر ثضرِاند ؟بكةوي ت وبري بكةينةوة بزانني سيلةى رِةمحان ثضرِاندووة يان نا
ئايا لةبةر خاترى دين وئيسالمة يان لةبةر خاترى دونيا ومال   لةبةر خاترى ضيية؟
ةو نايةت تؤ دةرِؤيت بؤ مال يان وئيان لةبةر خاترى ئةوةية كة  ؟وسةروةت وسامانة

 .. هتد ! ؟يان وةفآلن كةس ذنى ثي  نةدا يان

 «اإلنسانو السجدة»ةتى خويَندنى سور

 ئاداب وسوننةتانةى شةو ورِؤذي جومعة، كة بةرِاستى مردووةلةو  يةكي كى تر
، ئةويش -بةتايبةتى مامؤستا بةرِي زةكان-زيندووى دةكاتةوة ةى رِةمحةتى خوا لةو

لة دوو رِكاتةكةى نوي ذى ية، «اإلنسان» سورةتيو «السجدة»ةتى ورخوي ندنى س
 بةيانى رِؤذى جومعة.

هاتووة  لة عةبدوآلى كورِى عباسةوة هاتووة « 879»لة موسلمدا 
ّالنَّبِىَّّ»: دةفةرموي  َّّّأنَّ ّاْْلُُمَعِة َّيْوَم ّاْلَفْجِر َّصالَِة ِِّف َّيْقَرُأ َّتنِْزيُلّ»َكاَن ْجَدةُّّ«امل ّ،السَّ
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َّعىَلّ»وَّ َّأَتى ْهرَِّهْل ّالدَّ ِّمَن ِّحٌ. لة نوي ذى   ثةيامبةرى خوا»، واتة: « «ّاإِلْنَساِن
 .«دةخوي ند «اإلنسانو السجدة» بةيانى رِؤذى جومعة هةر دوو سورِةتى

بةداخةوة ئامادة نني كة نوي ذي ك بكةين كةمي ك دري ذ بي ت، بةآلم ئامادةين 
يان نةوت، ئةطةر  ،ى موضةستني بؤ وةرطرتنبةدوو سةعات وسآ سةعات بةرِيز بوة

بةآلم كة ئيمام كةمي ك نوي ذةكةى  ئةمانة خؤراكي الشةن نوي ذيش خؤراكي رِوحة،
 بي زار دةبني، ئةشل ي ني حال مان خراثة! -لةضاو نوي ذي مزطةوتةكاني تر- دري ذ كردةوة

ضونكة نوي ذةكامنان مردووة، خواى ثةروةردطار لة شةو  !بةل آ حال مان خراثة
ي كدا ثي نض نوي ذى لةسةر فةرز كردووين بؤ ئةوةى هةميشة ثةيوةست بني ثي وةى ورِؤذ

ةكةمان ثضرِاند نديوهةميشة ئةو ثةيوةنديية تازة بكةينةوة، بةآلم ضونكة ثةيوة
ة ئي ستا بةدةستيةوة دةنال ي نني، ك طةيشتوثةيوةستيةكةمان نةهي شت حال مان بةوة 

 .1قوةّإالّباهللّوالّحولّوالخوا حال مان ضاك بكات، 

 

                                                           
إحتافّاألخيارّبكيفيةّصالةّالنبيّصىلّاهللّعليهّوآلهّوسلمّمنّحيـثّ»ّتةماشاي كتي يب 1

ّّ.بكةّ«اإلطالةّواإلختصار
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 دانةنيشنت ثيَش نويَذى جومعة بؤ دةرس وموحازةرِة

دةرس وموحازةرِة حيكايةت وثي ش نوي ذى جومعة بؤ  دانيشنت وخرِبونةوةى
 وزيادةية:نابي ت دروست نية و

َّّعنََِّّّنَىّّاهللََِّّرُسوَلَّّأنَّّ»: دةفةرموي  عةبدول آلي كورِي عةمرةوة، لة ّـِالش 
ِ
َّراء

ةٌّّفِيهُِّّتنَْشدََّّوَأنّّْ،املَْْسِجدِِِّّفَّّواْلَبْيعِّ الَةَِّّقْبَلّّالتََّحلهِقَّّعنَِّّوََّنَىّ،ِشْعرٌّّفِيهُِّّينَْشدََّّوَأنّّْ،َضالَّ ّالصَّ

ثي ش نوي ذى  نةهى كردووة لةوةى  ثةيامبةرى خوا» واتة:، 1«اْْلُُمَعةَِّّيْومَّ
 «.دةرسبؤ و ،كايةتيبؤ ح ،جومعة دانيشنت بكري ت بؤ قسة وباس

 .ئةمةش لة هةندي ك لة مزطةوتةكاندا دةبينري ت.

 

 

 

 
                                                           

صـحيحّ»:ّاأللباينو«2/787ّّاْلالصةّ»،ّوحسنهّالنووي:ّ«1079»أخرجهّأبوداودّ 1

ّّ.«10/156ّ»سندِّفّحتقيقّاملأِحدّشاكرّّ،ّوصححهّ«1079أيبّداودّ
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 خؤشؤردنى رِؤذى جومعة

 :يةكي كى تر لةو سوننةت وئادابانةى رِؤذى جومعة

 خؤشؤردنى رِؤذى جومعةية.

، مةبةستمان لة رِي طة ورِي بازي ثةيامبةرة، نةك ةل ي ني سوننةتيش ئكاتي ك
امى ئةجن يشئةطةربؤ هةية، و ئةوا خي ر وثاداشتت ئةطةر ئةجنامى بدةيتئةوةي 

 نةدةيت ئةوا هيضت لةسةر نيية.

 ضونكة سوننةت دوو ماناى هةية:

ماناى ئةوةية ئةطةر ئةجنامى بدةيت ئةوا خي رت دةطات  يةكةميان:
يان: ئةوةى شةرع فةرماني  .مى نةدةيت ئةوا هيضت لةسةر نيةوئةطةريش ئةجنا

ثي ضةوانةى فةرز وواجبةوة كة ثي كردوة بةآلم جةخيت لةسةر نةكردؤتةوة، بة 
 ئةوةية: شةرع فةرماني ثي كردوة وجةخيت لةسةر كردؤتةوة.

دي ت، ئةطةر بل ي ني نوي ذ سوننةتى ورِي باز وعادةت : بةماناى رِي طا ووةمياند
ياني: رِي بازي ئيسالمة وعادةتي ثةيامبةر  . ئيسالمة وسوننةتى ثةيامبةرة

 وكردويةتي. بوة 
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ي ني: خؤشؤردنى رِؤذى جومعة سوننةتة بةو مةفهومةى كةوا كاتي كيش دةل  
لةسةر رِاي -رِي ضكة ورِي بازى ثةيامبةرة، ئةطةرنا خؤشؤردنى رِؤذى جومعة واجبة 

 هةر وةكو لة ضةندين فةرموودةدا هاتووة. -ثةسةندي زانايان

 طوي م لة ثةيامبةرى خوا»: دةفةرموي  ئةوسى كورِى ئةوسى سةقةفى لة 
  َلَّّمنّْ»دةيفةرموو: بوو رَُّّثمَّّّ،َواْغَتَسَلّّاْْلُُمَعةَِّّيْومََّّغسَّ َّّْوَمَشىّ،َواْبَتَكرََّّبكَّ ّ،َيْرَكْبَّّومَل

َّّْفاْسَتَمعَّّاإِلَمامِِّّمنََّّوَدَنا َّّلهَُّّكانَّّ،َيْلغَُّّومَل ، 1«َوقِيَاِمَهاِّصيَاِمَهاَّأْجرُّّ،َسنَةٍَّّعَمُلُّّخْطَوةٍّّبُِكلِّ
وبةجواني خؤي بشوات، وزوو  خؤى بشوات رِؤذي جومعةدا لة هةر كةسي ك»واتة: 
زطةوت، وبة سواري نةيةت، بةثآ بي ت بؤ مو ودوا نةكةوي ت، بؤ مزطةوت، بي 
وخؤي مةشغول   نةكات «لةغو»بطري  وطوآ وبةجواني  بي تةوة، نزيكى ئيمامو

 ئةوا بةهةر هةنطاويَكى ثاداشتى يةك سالَ كاروكردةوةى بؤ هةية، بة، نةكات
 .«رِؤذو وشةونويَذةوة

بة ثي ي توانا وبةرةبةرة  اهللإن شاءضةندين حةديسي ترمان هةية لةم بارةوة 
 ئاماذة بؤ دانة دانةيان دةكةين.

                                                           
ّ،ّوصححهّاأللباينِّفّحتقيقهّله.«345»ّداودأخرجهّأبو 1
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َلّ»جياوازيان هةية كة  يشزانايان ماناى ضيية؟ ووتراوة: « واْغَتَسَلَّّغسَّ
ة وساكار وتراويشة: زؤر بةجوانى خؤى بشوات وغوسلي كى ساد ،تةئكيدكردنةوةية

 .ي الشةى بكاتة: سةرى بةجوانى بشوات ثاشان غوسلي كى جوانيشوتراو، نةكات
 ئةمةى كؤتاييشيان هةندي ك قةرينةى هةية، لةوانة:

 «.منّغسلّيومّاْلمعةّرأسهّواغتسل»لة رِيوايةتي كي ئةبوداوددا دةفةرموي : 

ّ»ولة مةكحول وسةعيدي كورِي عةبدولعةزيزةوة هاتوة وتويانة:  رأسهّغسل

 .1«غسلّرأسهّوجسده»: ، واته«واغتسل

ّ»: دةفةرموي   هةروةها ثةيامبةرى خوا َّّعىَلَّّحقٌّ ِِّّفَّّيْغتَِسَلَّّأنُّّْمْسلِمٍُّّكلِّ ُّكلِّ

امٍَّّسْبَعةِّ هةمو لةسةر  حةقة»، واتة: أخرجهّالبخاريّ«َوَجَسَدهَُّّرْأَسهُّّفِيهَِّّيْغِسُلَّّيْوًماَّأيَّ
سةر والشةى ثاك دا رِؤذي ك خؤي بشوات، جاري ككة لة حةوت رِؤذ  موسل ماني ك
 «.بكاتةوة

 .ئةميش فةزل  وطةورةيى تايبةمتةندى رِؤذى جومعةية
                                                           

َلهاّواغتسلّ 1 ل:ّأيّرأسه،ّواغسل:ّأيّسائرّبدنه.ّوقيل:ّأيّجامعّزوجتهّفكأَّناّغسَّ وقيل:ّغس 

ـر:ّأي:ّراحِّفّأولّالوقـت،ّ ـل:ّبـالغِّفّالنظافـة،ّوَبكَّ ِفّنفسه،ّوهذاّقولّأِحدّووكيع،ّوقيل:َّغس 

 العريب.ورجحهّالعراقي،ّوقيل:ّللتأكيدّوجزمّبهّابنّّواْبَتَكر:ّأيّأدركّاْلطبة،
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كة  ،بؤ موسل مانان هةروةها تةماشاي فةزل ى خواى ميهرةبان بكةن
بكةين ثاداشتى لةسةر  هؤكارةكانى لي  خؤشبوونى زؤر كردووة، ئةوةتا هةر كاري ك

ؤرة الرمحن زبةآلم رِةحم وبةزةيى  ،داشتى لةسةر دانةني تتوانى ثاداناوة، ودةشي
ُكورُّ] ،بةندةكانىبة بةرامبةر  ِّعَباِدَيّالشَّ ْن ّمِّ يٌل

خوا سبحانة بة فةزل ي خؤي  [.َوَقلِ
 لة شوكرانة بذي رةكامنان بطي رِي ت. 

 

 واجبة جومعةئايا خؤشؤردن بؤ نويَذي 

  ووة كة ثةيامبةرى خواهات لة ئةبو سةعيدى خودرييةوة 
َّّعىَلَّّواِجٌبّّاْْلُُمَعةَِّّيْومُِّّغْسُلّ»: فةرمويةتى رِؤذي خؤشؤردنى »، واتة: 1«ُُمْتَلِمٍُّّكلِّ

 «.بال غ بوويةكثي طةيشتويةك، جومعة واجبة لةسةر هةموو 

ئةمةش رِاي ئينب عومةر وئةبو هورةيرة وئةبو  .دةفةرموي : واجبةزؤر بةرِوونى 
ي كورِي ياسر وعومةري كورِي خةتتاب وجطة لةوانيشة، هةروةها سةعيد وعةممار
 رِاي زاهرييةكانة.

                                                           
ّ.«895و  879و 2665»أخرجهّالبخاريّ 1
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َثنَا»ئةفةرموي :  -رمحة اهلل-بوخاري  دِّّْبنُّّاهللََِّّعْبدَُّّحدَّ َناّ:َقاَلّّ،َأْسََمءَّّْبنُُِّّمَمَّ َّأْخرَبَ

َّّعنّّْ،َمالٍِكَّّعنّّْ،ُجَوْيِرَيةُّ ْهِريِّ ّاهللََُّّّرِضَُّّعَمرَّّاْبنَِّّعنّّْ،ُعَمرَّّْبنِّّاهللََِّّّعْبدِّّْبنَِّّسامِلَِّّعنّّْ،الزه

ّامْلَُهاِجِرينَِّّمنَّّْرُجٌلَّّدَخَلّّإِذّّْ،اْْلُُمَعةَِّّيْومَّّاْْلُْطبَةِِِّّفَّّقاِئمٌُّّهوََّّبْينَََمّّاْْلَطَّاِبّّْبنَُّّعَمرََّّأنَّّّ،َعنُْهََمّ

لِ.َّ ّّالنَّبِيَِّّّأْصَحاِبِّّمنّّْاأْلَوَّ ةُُّّعَمرَُّّفنَاَداهُّّ،َوَسلَّمََّّعَلْيهِّّاهللََُّّصىلَّ ّّ:َقاَلّّ؟َهِذهَِّّساَعةٍَّّأيَّ ُّشِغْلُتّّإيِنِّ

ْأُتَّّأنَّّْأِزدَّّْفَلمّّْ،التَّْأِذينََّّسِمْعُتَّّحتَّىَّأْهيِلّّإَِلَّّأْنَقلِْبَّّفَلمّْ ّ؟!َأْيًضاَّواْلُوُضوءُّّ:َفَقاَلّّ،َتَوضَّ

ّّاهللََِّّّرُسوَلَّّأنََّّّعلِْمَتَّّوَقدّْ  «.بِاْلُغْسلَِّّيْأُمرَُّّكانََّّوَسلَّمََّّلْيهِّعَّّاهللََُّّصىلَّ

ئةل ي : عةبدول آلي كورِي موحةممةدي كورِي ئةمسا بؤيطي رِاينةوة، وتي: جوةيرية 
بؤيطي رِاينةوة، لة مالكةوة، لة زوهريةوة، لة ساملي كورِي عةبدول آلي كورِي 

ةر بةسةر جاري كيان لة ئةو كاتةى عوم»عومةرةوة، لة ئينب عومةرةوة، وتي: 
مينبةرةوة بو وتاري دةفةرمو لة رِؤذي جومعةدا، ثياوي ك لة هاوةآلني ثةيامبةر لة 
كؤضبةرة يةكةمةكان هاتة ذورةوة، عومةريش بانطي كرد: ئةوة ض كاتي كة دي يت بؤ 
نوي ذ؟ وتي: ئيشي كم هةبو سةرقال ي بوم نةطةرِامةوة بؤ مال  هةتا طوي م لة بانط بو، 

ةم ثي كرا دةستنوي ذم طرت وهامت، ئةويش وتي: تةنها دةستنوي ذيشت ئيرت هةر ئةوةند
طرتوة؟! ئةى غوسل؟!، لة كاتي كدا تؤ دةزاني ثةيامبةر فةرماني بة غوسل 

 «. دةكرد!
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ّْ»دةفةرموي : « 845»لة رِيوايةتي كي موسليمدا  ّاهللّصىلّاهلل َِّّرُسوَلَّّتْسَمُعواَّأمَل

ئةى طوي تان لي  نةبو »، واتة: «َفْلَيْغَتِسْلّّاْْلُُمَعِة،ّإَِلَّّأَحُدُكمَّّْجاءَّّإَِذا»:َّيُقوُلّّوسلمّعليه
 . «هةر كةسي ك هات بؤ جومعة با خؤى بشواتفةرموي:  ثةيامبةري خوا 

  ثةيامبةرى خوا هاتووة« 849»وموسلمدا « 896»لة بوخاري 
ّ»: دةفةرموي  َّّحقٌّ َّّعىَلّهلل ِِّّفَّّيْغَتِسَلَّّأنُّّْمْسلِمٍُّّكلِّ امٍَّّسْبَعةُِّّكلِّ َّرْأَسهُّّفِيهَِّّيْغِسُلَّّيْوًماَّأيَّ

دا كة لة حةوت رِؤذ جاري ك هةمو موسل ماني كلةسةر  حةقة»، واتة: «َوَجَسَدهُّ
 «.سةر والشةى ثاك بكاتةوةرِؤذي ك خؤي بشوات، 

ُّأْسبوعّيومّاْلمعة»ئةفةرموي :  لة رِيوايةتي كى تردا هاتووة هةمو  لة»، «ِِفُّكلِّ
 ؟؟؟«رِؤذى جومعةدا خؤى بشوات تةيةكدا لةهةف

َّّثاَلٌثّ»ت: هاتوة دةفةرموي  وة ثةيامبةرى خواوةها لة هةر َّّعىَلَّّحقٌّ ُّكلِّ

َواكُّّ،اْْلُُمَعةَِّّيْومَّّاْلُغْسُلّّ:ُمْسلِمٍّ ّّ،َوالسِّ سآ شت »، واتة: 1«َوَجدَّّإِنّّْطِيٍبِّّمنَّّْوَيَمسه

                                                           
 406-405ص 4ج»ّالصـحيحةّالسلسـلةِّفّاأللباينّ،ّوصححه«4/34»ّأِحدّأخرجه 1

 .«1796رقم 
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خؤش لة  بؤنة، وسيواك كردن، وموسل مان: خؤشؤردنى رِؤذى جومعحةقة لةسةر 
 .«خؤدان ئةطةر دةسيت كةوت

سيواك وخؤ بؤخنؤشكردنيش بة فةرمودةي تر لة واجبي تيةوة دةركراون بؤ 
 سوننيةت. بةآلم جومعة لةسةر ئةصل ةكةى ماوة.

 كاتى خؤشؤردن كةى دةست ثآ دةكات؟

 خؤشؤردنى رِؤذى جومعة لة كاتى دةرضوونى فةجرةوة دةست ثآ دةكات،
مةش وتةى ئينب قودامةية لة موغين وئةل ي  ئةمةش رِاي شافعية، تةنانةت ئة

ئةل ي ن: ئةطةر ثي ش ئةوة غوسل دةربكات غوسلةكةى دةرنةضوة، ئةمةش رِاي 
نةخةعي وموجاهيد وحةسةني بةصري وسوفياني سةوري وشافيعي وئيسحاق 

لة ئاوابوني  ومالكة. وتراويشة: لة دةرضوني خؤرةوة دةست ثي دةكات، وتراويشة:
َّيْومَّّاْغَتَسَلَّّمنِّ»: فةرمويةتى  ثةيامبةرى خوا خؤري ثي نج شةممةوة، بةآلم

 «.لة رِؤذى جومعةدا خؤى بشوات»، واتة: 1«اْْلُُمَعةِّ

                                                           
 .«850»ومسلمّّ«881و 910»أخرجهّالبخاريّ 1
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دةكات، ئاوابوني خؤري ئي وارةى رِؤذي ثي شو دةست ثي  بةؤذيش بةثي ي شةرع رِ
 .بةئاوابوونى كؤتايى دي ت، وةدةرضوونى خؤر دةست ثآ دةكاتب يشفةلةك وبةثي ي

جا لةبةر ئةوةى غوسلي جومعة بؤ نوي ذي جومعة دةكري ت وئةوةش لة 
 رِؤذداية، بؤية تايبةتكرا بة رِؤذةكةيةوة.

خؤ ئةطةر بوتري ت رِؤذ لة زماني عةرةبيدا، هةم بة شةو دةوتري ت وهةم بة 
ؤذيش دةطري تةوة، رِؤذ، ئةوتري ت: رِؤذ، شةويش دةطري تةوة، وئةوتري ت: شةو، رِ

ئةل ي ني: بةل ي  واية، ئيمكاني هةية، بةآلم ئةوةى ثي شو وةآلمةكةيةتي. واهلل تعاىل 
 أعلم.

ثاشان يةكي ك لةمةبةستة طةورةكاني خؤشؤردن، ثاكبونةوةى الشة ونةماني 
بؤني ناخؤشة بة جلوبةرط والشةوة، دةي ئةطةر كةسي ك شةو خؤي شؤرد وبةآلم 

ذ بة هؤي كاروبارةوة.. الشة وجلوبةرطى ثيس بويةوة وئارةقاوي سبةيين  ثي ش نوي 
 بو، ئايا نابي ت خؤي بشؤري تةوة ؟ !

 ئايا كةسيَك لة رِؤذى جومعةدا لةشى طران بوو ضةند غوسل دةردةكات؟

 ،زانايان جياوازن لةوةى ئةطةر كةسي ك لة رِؤذى جومعةدا لةشى طران بوو
 -ئةطةر نةل ي م هةمويان-زؤري كي زانايان  ،جاركات يان دووردةغوسل دةيةكجار 
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لةوانةش -يش ئةل ي ن هةندي كةر ئةوةن بؤ هةردووكيان يةك غوسل دةردةكات، لةس
 دةربكات.: دةبي ت دوو غوسل -1ةزم وجطة لةويشنب حئي

 جا لةبةرئةوةى ئةوانةى ئةل ي ن: دةبي ت دوو غوسل دةربكات، بةل طةكةيان 
كةسي ك تواناى هةبوو لةو خيالفة خؤى دةربكات دوو  هةر، بؤية هةندي ك بةهي زة

إنّيشي دةركرد ئةوة هيضي لةسةر نية ئةطةر يةك غوسل، وبكات ضاكرتةدةرغوسل 

 .2ةآلم دةبي ت نيةتى هةر دووكيانى هةبي ت، باهللشاء

 ضؤنيَتى غوسلى رِؤذى جومعة

ة، هةر غوسلى رِؤذى جومعة وةكو غوسلى لةش طرانى وهةر غوسلي كى تر واي
، 3«اْْلَنَاَبةُِّّغْسَلّّاْْلُُمَعةَِّّيْومَّّاْغَتَسَلَّّمنِّ»ت: دةفةرموي   وةكو ثةيامبةرى خوا

غوسلى  لة رِؤذى جومعة غوسلى دةركرد ولة شي وةىهةر كةسي ك »واتة: 
غوسلةكانيان بةو شي وازة زؤربةى زؤرى موسل مانان  مةخابن !، بةآلم «لةشطرانى

                                                           
 النيات لة فتح الباري.مامؤستا خليل أمحدحةديسي إمنا االعمال بوةك حافز ئينب حةجةر لة شةرحي  1

 نةهاتووة كة بةدةم نييةتى هي نابي ت. شوي نى نييةت دل ة نةك دةم، ضونكة لة ثي غةمبةرةوة  2

 أخرجهّالبخاريّومسلم. 3
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يان بةو شي وةيةى في ركراوة دور  ة، بةل كو هةر لة خؤيةوةويكردداوا شةرعة نيية ك
 لة بةل طةى شةرعي غوسل دةردةكات.

 جا غوسل بةم شيَوةية دةردةكريَت:

سةرةتا ئةطةر عةورةتي شوي نةواري هيض شتي كي ثي وة هةبوو ئةوا عةورةت 
 ي كي جواننوي ذودةوروبةري ثاكدةكاتةو، ثاشان دةسيت دةشوات، ثاشان دةست

ي ت، ثاشان سآ جار ئاو دةكات بةسةريدا، وجوان دةست دةخاتة ني و قذي بؤ طردة
ستيدا، بةالى رِا ئةوةى ئاوةكة بةر بين قذي بكةوي ت، ثاشان سآ جار ئاو دةكات

بةهةموو  دةهي ني تا، ثاشان دةست ثاشان سآ جار ئاو دةكات بةالى ضةثيد
بكةوي ت، ثاشان هةر دوو  يالشة ، بؤ ئةوةى ئاوةكة بةجوانى بةر هةموايدالشة

 وات. ئةبي ت هةمو الشةى تةرِ ببي ت بة جواني.دةش ثي كاني

ين شيَوازي دةركردني وئةمةش باشرت ئةمة غوسلى ثةيامبةرى خواية 
 لةشطرانية.

ئةطةر بةم شيَوازة غوسل دةربكات دةتوانيَت بيَ ئةوةى دةست نويَذي تازة 
 بطريَتةوة نويَذ بكات. 
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واي نةكرد، بةل كو هةر ئاوي كي كرد بة خؤيدا، يان  ئةطةر كةسي كيش
دةركردن، ئةوة غوسلةكةى  لةئاوي كدا قوتي كي خواردةوة بة مةبةسيت غوسل

 دةرضوة وتةواوة وهيض تاوانبار نابي ت.

با بل ي ني وةك ثي شوتر دةتواني ت نوي ذ بكات بي  بةآلم ئايا دةست نويَذي هةية؟ 
 طري تةوة؟ئةوةى دةستنوي ذي كي تازة ب

 ئةمة خياليف لةسةرة، هةندي ك ئةل ي ن دةستنوي ذي هةية، لةبةر:

ئةل ي ن: كاتي ك خواي طةورة باسي غوسلي كردوة باسي دةستنوي ذي لةطةل   -
 نةكردوة. ئةمةشم لة شي خ عوسةميينةوة بيستوة.

غوسل تةهارةى طةورةية ودةستنوي ذيش تةهارةى بضوكة، كة تؤ طةورةكةت  -
 كةكةشت ئةجنامداوة. كرد بضو

غوسلي كردوة ونوي ذي  بوني حةديسةكةى عائيشة كة ثةيامبةري خوا  -
 كردوة ودةست نوي ذي نةطرتوة. ئةمةشم لة شي خ ئةلبانيةوة طواستؤتةوة.

 وةآلمي ئةمانةش:

 .اّللعدموعدمّالذكرّليسّذكرًّئةل ي ن: ئةوة الزم نية،  -
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 يش باسي غوسلي ثةيامبةر ئةل ي ن: حةديسةكةى دايكي ئيمانداران -
دةكات، ئي مةش لةوة خيالفمان نية كة هةر غوسلي ك وةك غوسلي ثةيامبةر بي ت 

  ئةوة دةستنوي ذي هةية، ضونكة ثةيامبةري خوا   هةرطيز غوسلي بي
دةستنوي ذ نةطرتوة، تةنانةت بةهؤي ئةمةوة هةندي ك لة زانايان دةستنوي ذ بؤ غوسل 

 .ؤي تةرك نةكردنيةوة لةاليةن ثةيامبةرةوة بة واجب دةزانن. بة ه

 كةواتة رِةضاوي ئةم خيالفة بكري ت لةمةدا زؤر ضاكة. واهلل تعاىل أعلم.

 سةفةركردن لة رِؤذى جومعةدا

 ئةمةش ثي نج رِاي لةسةرة، لةوانة:

. بة هيض شي وةيةك نابي ت، ئةمةش وتةى شافيعية ورِيوايةتيش دةكري  لة 1
 ئةمحةد ومالكةوة.

. دروستة ئةطةر سةفةري تاعةت وعيبادةت بي ت، ياني: سوننةت يان واجب 2
 بي ت، ئةمةش رِاي زؤربةى شافعيةكانة وهةل بذاردةى رِافعيشة لة ني وياندا.

 . دروستة، ئةمةش رِاي كؤمةل يكي زؤري زانايانة، ئةطةر نةل ي م زؤربةيان.3

 دوو بةشةوة: سةفةركردن لة رِؤذى جومعةدا دةبي تة جا كورتةى وتة:
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، كة ئةكاتة ةرطةى ئامسانسةفةركردن ثي ش ئةوةى خؤر بي تة ني و ج يةكةميان:
 .ثي ش كاتى نوي ذي جومعة يان ثي ش دةست ثي كردنى ووتار

دةست كة كاتي ةرطةى ئامسان ج : لة دواى ئةوةى كة خؤر دي تة ني ودووةميان
 .ةوتاردني نوي ذة يان كرثي 

فةرةكة بكةوي تة ثي ش ئةوةى خؤر بطاتة ني و سة كة بؤ بةشى يةكةميان:
 .سةفةر بكري ت دروستة جةرطةى ئامسان: ئةوةى كة رِاجحة ورِاي ثةسةندة:

 دانةهاتووة سةفةر كردن لة رِؤذى جومعة يشهيض فةرمودةيةكى صةحيحو
منّسافرّمنّدارّإقامتهّيومّاْلمعةّدعتّعليهّاملالئكةّأنّ» ، وفةرموودةي:تقةدةغة بكا

ّ.[الضعيفةالسلسلةّ]وهوِّفّّسةنةدةكةى زةعيفة. «بِّفّسفرهاليصح

ئةسةري كى ئيمامى  ،كردن دروستة سةفةر هةروةها بةل طةش بؤ ئةوةى
عليهّهيئةّالسفر،ّفسمعهّيقولّلوالّأنّاليومّيومّاْلمعةّّأنهّأبَصّرجالًّ: »  عومةرة

ّالّحتبسّعنّالسفر ّفإنّاْلمعة ّأخرج، ّفقال: ّالشي ّاأللباينّهوصححّإسناد«ّْلرجت،

ّص» ّاملنة، كة خؤى ئةوةى ثي وة ديار بو جاري ك ثياوي كى بينى » ، واتة:«320َتام
بةآلم  ،ئةمةوي  برِوم بؤ سةفةر ، تةماشاى كرد وتي:ئامادة كردبي ت بؤ سةفةر كردن
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 ،: سةفةرى خؤت بكةيش ثيآ وتلةبةر ئةوةى رِؤذى جومعةية نارِؤم، عومةر
 «.كةس قةدةغة ناكاتلة ضونكة جومعة سةفةر كردن 

جاري كيان ويسيت لة ضي شتةنطادا سةفةر بكات، ثي يان وت: »لة زوهريشةوة: 
 ئةمةش زةعيفة.«. ضؤن وا دةكةي؟! وتي ثةيامبةر لة جومعةدا سةفةري كردوة

ضونكة زوهري تابعية وتابعيش بل ي ت ثةيامبةر واي كرد وواي فةرموة ئةوة 
 كاني حةديسي زةعيف.مورسةلة وئةوةش بةشي كة لةبةشة

، ئةوة حةرامة سةفةر بكري ت، بةآلم ئةطةر خؤر هاتة نيَو جةرطةى ئامسان
 بةرِاي زؤربةى زؤري عولةما، تةنانةت هةندي ك ئيجماعيش نةقل  دةكةن.

 جومعةداة وسةيرانكردن لة رِؤذي رسةف

 ،بةآلم مةسةلةيةكى تر هةية كة موسل مانان لة خؤيانيان تي كةل  كردووة
كردنة لة رِؤذى جومعة، بةداخةوة زؤري ك لة موسل مانان وسةيران يش سةفرةئةو

خواى  يشطةشت وسةيران رانةكانيان دةخةنة رِؤذى جومعةوة.طةشت وسةي
بؤي نية ئةوة حةرام بكات خوا حةآلل ي ثةروةردطار حةآلل ى كرووة هيض كةسي ك 

وبة بي  جومعةيةك هةموو وبةآلم ئةوةندة هةية نابي ت بيكةيتة عادةت كردوة. 



 

 

 74 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

طةشت وسةيران بكةيت تةنها لةبةر ئةوةية كة رِؤذى جومعة دةوام نيية، وضان 
 ئةمةش نابي ت والدانة لة رِي نماييةكاني ئيسالم.

 مزطةوت جوانكردنةوة وبؤخنؤشكردني

يةكي كي تر لة ئاداب وسوننةتةكاني رِؤذي جومعة، جوانكردنةوة ورِازاندنةوة 
 لة رِؤذى جومعةدا، بةل كو ثي ويستة مزطةوت بةردةوام ةوبؤخنؤشكردني مزطةوت

 وهةميشة ثاك وجوان وبؤن خؤش بي ت بةآلم جومعانة زياتر.

ّاهللََِّّّرُسوُلَّّأَمرَّ»: وة رِةزاي خواي لي يب ، ئةل ي دايكى ئيمانداران عائيشة لة -

ّّ
ِ
ورِِِّّفّّامْلََساِجدِّّبِبِنَاء   ثةيامبةرى خوا»، واتة: 1«َوُتَطيََّبُّّتنَظََّ َّّوَأنّّْالده
 «.خؤش بكري ت بؤنو ثاك بكري تةوةكرد كةوا مزطةوت دروست بكري ت، وفةرمانى 

                                                           
وحسـنهّابـنّحجـرِّّفَّتـريجّاملشـكاةّّ«594»،ّوالرتمـذيّ«455»أخرجهّأبوداودّ 1

إسنادهّصحيحّعـىلُّشطّ«:4/497ّ»ّالصحيحةّ،ّوقالِّفداودّأيبّصحيحّانظر:ّ«1/336»

 .الشيخ.
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ةوتى جوان دةكردةوة هةموو جومعةيةك مزط ئيمامى عومةر  وةهاهةر -
ُّعَمَرَّكاَنَّيمرَّمْسِجَدَّرُسوِلّاهللِّ»، وةكو لة ئةسةري كدا هاتوة: كردوبؤن خؤشى دة َأنَّ

ّّ  .1«مُجَُعةُّكلَّ

 جاضونكة موسل مانان خؤيان بؤن خؤش دةكةن،  ،رِؤذى جومعة تايبةمتةندترةو
 مزطةوتةكانيش بؤن خؤش بكري ت.

 تارى جومعة لةيةك مزطةوت دةخويَنريَتةوةو

ووتارى رِؤذى جومعة تةنها لة يةك مزطةوت دةخوي نري تةوة، هةر ضوار 
يةك سةر ئةوةن كةوا ووتارى جومعة لة ثي شني وثاشينةوة لة زانايان بةومةزهةبةكة 

 مزطةوت دةدري ت.

ئةطةر شاري ك »هاتوة:  -بةرِةمحةت بي ت-لة مةزهةبى ئيمامى شافعى 
دروست نيية ئةم بةرى رِووبارةكة ووتاري ك بدات  ،رِووباري ك بكةوي تة ني وانيانةوة

 بدري ت انلة يةك مزطةوتي بةل كو دةبي ت وتار ،وئةوبةرى رِووبارةكةش ووتاري ك
 .وخةل ك ئامادةى يةكي كيان بن

                                                           
وقالّابنّكثريِّفّالتفسري:ّإسنادهّحسنّالّبأسّبـه.ّوانظـر:ّ.ّ«181»ّمسندّأيبّيعىل 1

 الثمرّاملستطابِّفّفقهّالسنةّوالكتاب،ّلأللباين.
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لةطةل  مؤخى ئيسالم طوجناوة، هةر هةموو  شيةكخستنى ووتارى جومعة 
هةميشة لة يةك شاردا هي ناويانة، وخةليفةكان بةدواى يةكدا بةم شي وةية بووة و

دةبيسنت خةل كى الدي كان   دالةسةردةمى ئيمامى عومسان كةيةك ووتار دراوة، 
 مزطةوتةكاني خؤيان شارى مةدينة ولةطةل  ئةو جومعة دةكةن ولةبؤ  هاتون

 ثشت رِاستكةرةوةى ئةم رِاستيةية. جومعة ناكةن

املسجد »هةر بؤية حةقى خؤيةتى مزطةوتي كى طةورة هةبي ت وناوى لي  بنرآ 
، هةمو خةل ك جومعةكانيان «ئةو مزطةوتةى كة جومعةى تي دا دةكري ت» «اجلامع

جامع جومعةى  ،ةي«امعاجل»و «سجدامل»ةمةش جياوازى ني وان لةوي دا بكةن، ئ
وجامع طةورةية وهةموان  تي دا دةكري ت بةآلم مةسجد جومعةى تي دا ناكري ت،

 لةوي دا جومعة دةكةن، بةآلم مسجد بؤ نوي ذة جةماعةتةكانة.

ةبآ مزطةوتي كى زؤر طةورة بي ت جي طاى خةل كى ئةو شارة بكاتةوة هةروةها ئ
طةر نةكرا با دوو مزطةوت بي ت وئةطةر نةكرا با سآ ن بؤ جومعة، خؤ ئةكة دي 

بةآلم  .زاناياني ثي شني وثاشينةئةمةش ووتةى مزطةوت بي ت وبة ثي ي ثي ويست، 
ئةمةش كرا با بؤ خزمةتي دين ولةبةر خاتري يةكثارضةيي ويةكرِيزي موسل مانان 

 بي ت نةك بؤ مةرامي الوازكردني ئيسالم.
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 نى جومعة وضةذن لة يةك رِؤذدارِيَكةوت

ئةطةر جومعة وضةذن كةوتنة يةك رِؤذةوة ئةوا ئةو كةسانةى نوي ذى ضةذن 
دةتواني ت برِوات بؤ نوي ذي جومعة ، رِوخسةت دةكةن نوي ذى جومعةيان بؤ دةبي ت بة

 ودةشتواني ت نةرِوات، بةآلم ئيمام جومعةى خؤي هةر دةكات.

: فةرمويةتى  وة كة ثةيامبةرى خواهاتو  وةكو لة ئةبو هورةيرةوة
ُعونََّّوإِنَّاّ،اْْلُُمَعةِِّّمنََّّأْجَزَأهَُّّشاءََّّفَمنّّْ،ِعيَدانَِّّهَذاَّيْوِمُكمِِّّْفّّاْجَتَمعََّّقدِّ» ، واتة: 1«ُُمَمِّ
نوي ذي  نةيةت ئةوا هةر كةس دةيةوي تجا ، كؤبونةتةوةدوو ضةذن  لةم رِؤذةدا»

 .«دةكةين ي خؤمان، بةآلم ئي مة جومعةخاتضةذنةكةى نوي ذى جومعةى لةسةر دة

َشِهْدُتُّمَعاِوَيَةَّسَأَلّ»لة ئياسي كورِي ئةبو رِةملةى شاميةوة، ئةل ي : هةروةها  

َّأْرَقمَّ ّْبَن َّهْلَّزْيَد َّّشِهْدَتّّ: ّاهللَِّ َّرُسوِل ّاْجَتَمَعاَّمَع َلّّ،َنَعمّّْ:َقاَلّّ؟ِعيَدْيِن َّأوَّ ّاْلِعيَد َصىلَّ

ُّثمَّّ ّاْْلُُمَعةِّالنََّهاِر ِِّف  َ عّّْ:َفَقاَلّّ،َّرخَّ َّفْليَُجمِّ َع َُّيَمِّ َّأْن َّشاَء ئامادة بوم »، واتة: 2«َمْن

                                                           
ّ.«4365»يحّاْلامعّصح.ّماجهّوابن،ّ«1073»أخرجهّأبوداودّ 1
حهّصحوّ«1070»،ّوأبوّداودّ«1089»،ّوابنّماجهّ«1590»،ّوالنسائيّأِحدّرواه 2

ّ.«1590»:ّصحيحّالنسائيّبرِوانة.ّ«5/89»ّاملحىلِّفّأِحدّشاكر
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ئايا لة سةردةمى رسيارى لة زةيدي كورِي ئةرِقةم كرد، وتي: ث كاتي ك موعاوية
 وجومعة لة يةك رِؤذدا كؤببي تةوة؟ئي وةدا رِووى داوة ضةذن 

ثةيامبةرى  رِؤذةوة، عة وضةذن كةوتة يةكجاري ك جوم ئةويش ووتى: بةل آ:
ثاشان فةرمووى: هةر كةسي ك نوي ذى بةيانيدا بؤكردين ونوي ذى ضةذنى لة   خوا

 ضةذنى كردووة ئةوا جومعة دةبي تة رِوخسةت بؤى، بةآلم ئي مة جومعةى خؤمان
 .«هةر كةسيش نايةت ئةوا رِؤخسةتة بؤىدةكةين هةر كةس دي ت با بي ت و

ّ»: ، ئةل ي هاتووة عةتاي كورِي ئةبو رِةباحةوة ةهةروةها ل  َبرْيِّّاْبنُّّبِنَاَّصىلَّ ِِّفّّالزه

َلّّمُجَُعةٍَّّيْومِِِّّفِّّعيدٍَّّيْومِّ ْينَاّ،إَِلْينَاََّيُْرْجَّّفَلمّّْ،اْْلُُمَعةِّّإَِلُّّرْحنَاُّثمَّّّ،النََّهارَِّّأوَّ َّوَكانَّّ،ُوْحَداًناَّفَصلَّ

ّّ،بِالطَّاِئِ َّّعبَّاسٍّّاْبنُّ نَّةََّّأَصاَبّّ:َفَقاَلّّ،َلهَُّّذلَِكَّّذَكْرَناَّقِدمََّّفَلَمَّ جاري كيان » ، واتة:1«السه
كةوتة رِؤذي جومعةوة، عةبدول آلي كورِي زوبةير لة بةيانيدا نوي ذي جةذني بؤ  جةذن

تةماشا دةكةين عةبدوآل رِؤيشتينةوة بؤ وتاري جومعة، نيوةرِؤ كردين، ثاشان 
نوي ذى نيوةرِؤمان كرد، عةبدوآلى كورِى  بة تةنها ؤ خؤماننةهاتووة، ئةوة بوو ب

                                                           
وابنّخزيمةّّ«1310»وابنّماجهّ،ّ«3/194»والنسائيّّ،«1070»أبوّداودّأخرجهّ 1

،ّصحيحّابنّماجه:945ّصحيحّأيبّداود:ّ.ّ«4/372»وأِحدّّ«1620»ّوالدارميّ«1464»

ّّ.«344-343»َتامّاملنةّّ.ّوانظر1082
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ئةمةمان بؤى باسكر، ووتى: سوننةتى  ،طةرِايةوة طائفلة كة   عةباس
 «.ثي كاوة

ئةمةش مةزهةبي زؤري كي ئةهلي عيلمة، وةكو عومةر وعومسان وئينب  جا
يان لي وة مةسعود وئينب عةبباس وئينب زوبةير وجطة لةوانيش، لةم بارةيةوة خيالف

 ئةوا جومعة دةبي تة رِوخسةت ولة كةوتنة يةك ئةطةر جومعة وضةذن نةهاتوة، كة
 واهلل تعاىل أعلم.  .1دةردةضي ت فةزري يت

                                                           
َّتنَاَزَعاِِّفّاْلِعيِدّإَذاَّواَفَقّ»هذاّالسؤال:ّّ-رِحهّاهلل-سئلّشي ّاإلسالمّ 1 مسألة:ِِّفَّرُجَلْ.ِ

ّاْْلُُمَعـةَّ َُّصـيلِّ ّاْلِعيـَد،َّواَلّ َ ُبَّأْنُّيَصيلِّ
ا:ََّيِ يَها.اْْلُُمَعَة،َّفَقاَلَّأَحُدمُهَ َفـََمّّ.َوَقـاَلّاْلَخـُر:ُّيَصـلِّ

َواُبِِّفَّذلَِك؟ ّالصَّ

ِِّفَّذلَِكَّثاَلَثةُّ
ِ
ّ:َأْقَوالٍّّاْْلََواُب:ّاحْلَْمُدّهللَِِّ،ّإَذاّاْجَتَمَعّاْْلُُمَعُةَّواْلِعيُدِِّفَّيْوٍمَّواِحٍد،َّفِلْلُعَلََمء

ُبَّساِئُرّاْْلَُمعِّ
ُبّاْْلُُمَعُةَّعىَلَّمْنَّشِهَدّاْلِعيَد،َّكََمََّتِ

ُهََّتِ ـِةَّعـىَلَّّأَحُدَها:َّأنَّ الَّ لِْلُعُموَماِتّالدَّ

ّ.ُوُجوِبّاْْلُُمَعةِّ

اَنَّأْرَخَ ّ ُّعْثََمَنّْبَنَّعفَّ ّ؛ّأِلَنَّ َواذِّ ،ِّمْثَلَّأْهِلّاْلَعَوايِلَّوالشَّ ّهَلُـْمَّوالثَّايِن:َّتْسُقُطَّعْنَّأْهِلّاْلرَبِّ

ّهِبِْمّاْلِعيدَّ ّ.ِِفَّتْرِكّاْْلُُمَعِةّملََّاَّصىلَّ
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 باران بو؟جومعة ئةطةر رِؤذي 

ئةطةر جومعة باران بو، ئةوا دةتوانري ت نوي ذى جومعة لة مال ةوة ئةجنام 
 بدري ت.

                                                                                                                                                 

َمـاِمَّأْنَّواْلَقْوُلّا َّمْنَّشِهَدّاْلِعيَدَّسَقَطْتَّعنُْهّاْْلُُمَعـُة،َّلكِـْنَّعـىَلّاإْلِ ِحيُح،َّأنَّ لثَّالُِث:َّوُهَوّالصَّ

ّاهللَُّّ.ُيِقيَمّاْْلُُمَعَةّلَِيْشَهَدَهاَّمْنَّشاَءُّشُهوَدَها،َّوَمْنّمَلَّْيْشَهْدّاْلِعيدَّ َّصـىلَّ َّوَهَذاُّهَوّامْلَـْأُثوُرَّعـْنّالنَّبِـيِّ

ِهمّْ َّوَغـرْيِ َبرْيِ َمَّوَأْصَحابِِه:َّكُعَمَر،َّوُعْثََمَن،َّواْبـِنَّمْسـُعوٍد،َّواْبـِنَّعبَّـاٍس،َّواْبـِنّالـزه َواَلّّ.َعَلْيِهَّوَسلَّ

َحاَبِةِِّفَّذلَِكِّخاَلٌفّ ّ.ُيْعَرُفَّعْنّالصَّ

ِمَ.ّمَلَّْيْبُلْغُهْمَّماِِّفّذَّ ّامْلَُتَقدِّ َمّمَلَّـاَّوَأْصَحاُبّاْلَقْوَلْ.ِ ّاهللََُّّعَلْيِهَّوَسـلَّ َّصىلَّ نَِّةَّعْنّالنَّبِيِّ لَِكِّمْنّالسه

ُهَّقـاَل:ّ َ ِِّفّاْْلُُمَعِة،َّوِِفَّلْفٍظَّأنَّ َّرخَّ ّاْلِعيَد،ُّثمَّ ُكـْمَّقـْدّ»اْجَتَمَعِِّفَّيْوِمِهِّعيَداِنَّصىلَّ اُسّإنَّ َـاّالنَـّ َأَيه

ا،َّفَمْنَّشاَءَّأنّْ ُعونََّأَصْبُتْمَّخرْيً اُُّمَمِّ ُهّإَذاَّشِهَدّاْلِعيـَدَّحَصـَلّ«َّيْشَهَدّاْْلُُمَعَةَّفْلَيْشَهْد،َّفإِنَّ ،َّوَأْيًضاَّفإِنَّ

ْهـُرِِّفَّوْقتَِهـا،ّوَّ ْهَرّإَذاّمَلَّْيْشَهْدّاْْلُُمَعَة،َّفَتُكوُنّالظه ّالظه ُهُّيَصيلِّ ّإنَّ ـُلَّمْقُصوُدّااِلْجتََِمِع،ُّثمَّ اْلِعيـُدُّحَصِّ

ّهَلُـْمِّمـْنّ.ْقُصوَدّاْْلُُمَعةِّمَّ َْقُصوِدِّعيِدِهْم،َّوَمـاُّسـنَّ
اَّعىَلّالنَّاِسَّتْضيِيٌقَّعَلْيِهْم،َّوَتْكِديٌرّملِ َوِِفّإََياهِبَ

وِرّفِيِه،َّوااِلْنبَِساطِّ ُ ّّ.الُّسه ْبَطاِل،َّوأِلَنَّ َيْوَمّاْْلُُمَعـِةَّفإَِذاُّحبُِسواَّعْنَّذلَِكَّعاَدّاْلِعيُدَّعىَلَّمْقُصوِدِهّبِاإْلِ

ـاِرِعّإَذاّاْجَتَمـَعِّعَباَدَتـاِنِّمـْنِّجـنٍْسَّواِحـٍدَّأْدَخـَلّّ.ِعيٌد،َّوَيْوَمّاْلِفْطِرَّوالنَّْحِرِّعيدٌّ َوِمْنَّشـْأِنّالشَّ

ِِّفّاْلَخرِّ اِِّفّاأْلُْخَرى،َّكََمَّيْدُخُلّاْلُوُضوُءِِّفّاْلُغْسِل،َّوَأَحُدّاْلُغْسَلْ.ِ    .«إْحَدامُهَ



 

 

 81 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

تووة موحةممةدى كورِى سريين ئةل ي : ها« 901»هةر وةكو لة بوخاريدا 
إَِذاُّقْلَتّ»لة رِؤذي كي باراناويدا بة بانطدةرةكةى وت:  عةبدوآلى كورِى عةباس 

ّاهللَِّ َّرُسوُل ًدا ُُّمَمَّ َّأنَّ اَلةِّّ،َأْشَهُد َّعىَلّالصَّ َّتُقْلَّحيَّ ُّبيُوتُِكمّّْ:ُقْلّّ،َفاَل ِِّف ّالنَّاَسّّ،َصلهوا َفَكَأنَّ

ِّمنِّيّ:َقاَلّّ!ّااْسَتنَْكُرو َّخرْيٌ ُّهَو َّمْن َّعْزَمةٌّّ،َفَعَلُه ّاْْلُْمَعَة ُّأْحِرَجُكْمّّ،إِنَّ َّأْن َّكِرْهُت َوإيِنِّ

َحضِّ َّوالدَّ ّالطِِّ. ِِّف ّ«َفَتْمُشوَن ّاهللَِِِّّ»ّواتة: ئةطةر وتت:، َّرُسوُل ًدا ُُّمَمَّ َّأنَّ ثاشان  ،«َأْشَهُد
َّعىَلَّ»مةل آ:  الََّّحيَّ نوي ذةكانتان لة مال ةوة ئةجنام بدةن. وا ديار »و بل آ: ، بةل ك«ةِّالصَّ

بو خةل ك ئةمةيان ثي  خؤش نةبو، ئةويش وتي: كةسي ك ئةمةي كرد كة زؤر لة من 
، بي طومان جومعة واجبة، جا من ثي م -مةبةسيت ثةيامبةرة -باشرت بو، 

 «. خؤش نةبو بي ن بؤ جومعة بة ني و قورِ وقورِاو وليتة

كِرهُتّأنُّأَؤثَِّمكم،ّفَتجيئوَنَّتدوسوَنّ»«: 668»ي كي تري بوخاريدا لة رِيوايةت

 «.الطَ.ّإلُّرَكبِكم

َّحض»ئةم حةديسةش بوخاري لةذي ر بابي:  ْ ّمَل ّإن ّامْلَطرـالرخصة ِِّف ّاْْلُمعة « ر
 هي ناويةتي.
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بسند صححة االلباني لة ئةبو « 1059»وئةبو داود رِيوايةت دةكات 
،ّّمَطرٌّوَأَصاهَبُْمّّمجَعةٍَّزَمَنّاحلَُدْيبِيَِةِّفّيوِمّ  أنهَّشِهَدّالنبيَّّّ» يةوة:مولةحيةوة لة باوك

ّأسفُلّنعاهِلمّ،ّفَأَمَرُهْمّأْنُّيَصلهواِّفّرحاهِلم ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.1«ملَّتْبَتلَّ

لة ئامادةى حودةيبية بو  كة لةطةل  ثةيامبةري خوادا »واتة:  
ئةويش فةرماني  ذيَر ثيَآلوةكانيان تةرِ نةبوجومعةيةكدا توشي باراني ك هاتن 
 «. ثي كردن كة لة مال ةكانتاندا نوي ذ بكةن

 وةكردنى جلوبةرطيَك بؤ رِؤذى جومعةتايبةت

 ةجلوبةرطي ك كاني رِؤذي جومعة، تايبةتكردنيسوننةتةيةكي كي تر لة ئاداب و
بوخاري  لةبةرى بكات، هةر وةكوتريش  نيوموناسةبةتةكا رِؤذى جومعة بؤ

جلوبةرطي كى جوانى بينى ووتى:  ئيمامى عومةر كة  «3054»دةطي رِي تةوة 
كاتى بؤ خؤزطة ئةو جلوبةرطة بكرِيت وبؤ جومعة و  ئةى ثةيامبةرى خوا»

ّلباُسّ»فةرمووى:   ثةيامبةرى خوا ،«وةفدةكان لةبةرى بكةيتهاتين  إنَمّهذِه

                                                           
التلخـي ّإسنادهّصحيح،ّوقالّابنّحجـرِّفّ:ّ«2/657»ِفّاْلالصةّّالنوويقالّ 1

ّّ.أصلهِّفّالصحيح.:ّ«2/528»احلبريّ
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ّ َّخالَق ّال ّلهُّمن َّخالَق ّال ّمن ّهذِه ّيلبُس ّإنَم :ّ ّأو ئةوة جلوبةرطى »، واتة: «لُه،
 .«لة قيامةتدا هيض قةدر ونرخ وقورسيةكى نييةكة كةساني كة 

هاورِا بوو لةطةل  ئيمامى   مةبةستمان لةمة ئةوةية كة ثةيامبةرى خوا 
بةآلم  رِؤذى جومعة لةبةر بكري ت، هةبي ت ولة دروستة جلوبةرطى جوانعومةر كة 

 لة شي وازي جلوبةرطةكة لةطةل  عومةر هاورِا نةبو وةكو لة فةرمودةكة ديارة.

هةميشة جلوبةرطي كى تايبةت كردووة  هةروةها عةبدوآلى كورِى عومةر 
 بؤ رِؤذى جومعة.

فةرمويةتي:  هاتوة، ثةيامبةري خوا  لة ئةبو ئةيوبي ئةنساريةوة 
ّّ،ثَِيابِهَِّّأْحَسنِِّّمنَّّْوَلبَِسّّ،اْْلُُمَعةَِّّيْومَّّاْغَتَسَلَّّمنِّ» َّأَتىُّثمَّّّ،-ِعنَْدهَّكانَّّإِنّْ-ّطِيٍبِّّمنَّّْوَمسَّ

ُّّثمَّّّ،النَّاسَِّّأْعنَاَقَّّيَتَخطََّّّفَلمّّْ،اْْلُُمَعةَّ َّحتَّىّإَِماُمهَُّّخَرَجّّإَِذاَّأْنَصَتُّّثمَّّّ،َلهُّّاهللََُّّّكَتَبَّّماَّصىلَّ

تِىّمُجَُعتِهَِّّوَبْ.ََّّبْينََهاّملَِاّاَرةًَّكفََّّّكاَنْتّّ،َصالَتِهِِّّمنَّّْيْفُرغَّ َّوِزَياَدةُّ»ُّهَرْيَرةََّّأُبوَّوَيُقوُلَّّقاَلّ.ّ«َقْبَلَهاّالَّ

امٍَّّثاَلَثةِّ   .1«َأْمَثاهِلَاّبَِعْْشِّّاحْلََسنَةَّّإِنَّّ»َّوَيُقوُلّ.ّ«َأيَّ

                                                           
وهوّحديثّ«.2775ّ»وابنّحبانِّفّصحيحهّ«1763ّ»رواهّابنّخزيمةِّفّصحيحهّ 1

ّّ«.6064صحيحّاْلامعّ»صحيحّ
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هةركةس لة رِؤذي جومعة جوان خؤي بشوات، ويةكي ك لة جوانرتين »واتة: 
لوبةرطانةي هةيةتي لةبةربكات، وئةطةر هةيبو بؤني خؤش لة خؤي بدات، ئةو ج

ثاشان دةربضي ت بؤ نوي ذي جومعة، وثي  نةني ت بةسةر ملي خةل كدا، ورِؤيشت 
دةستيكرد بة نوي ذكردن ئةوةندةى خوا بؤي نوسيبو، ثاشان ئيمامةكة هاتة سةر 

و دةكات، ئةوا ئةبي تة مينبةر بي دةنط بي ت وقسة نةكات هةتا نوي ذةكةى تةوا
بة »ئةبو هورةيرة ئةل ي : « كةفارةتي تاوانةكاني ني وان ئةم جومعة وجومعةى ثي شو

 «.زيادةى سي  رِؤذيشةوة، ضونكة خوا سبحانة ئةفةرموي : ضاكة بة دة قاتة

 ثةيامبةرى خوا لة عةبدول آلي كورِي سةالم وئةبوهورةيرةوة هاتوة، هةروةها
  َّثْوَبْىِّّسَوىّاْْلُُمَعةِّّلَِيْومَِّّثْوَبْ.َِّّيتَِّخذََّّأنَّّْوَجْدُتمّّْإِنَّّْأَحِدُكمّّْىَلّعََّّما»: دةفةرموي

دوو ئةطةر كةسي ك لة ئي وة هيضي لةسةر نية وهيض تاونبار نابي ت، »، واتة: 1«َمْهنَتِهِّ
دوو جطة لةو  لةبةري بكات، بؤ رِؤذى جومعةو جلوبةرط تةرخان بكات، وبيكرِي ت،

 «.لةبةرى دةكات كة بؤ كاروباري طةىجلوبةر

                                                           
هوِّفّصحيحّ،ّو«3124»،ّابنّحبانّ«906»ّماجهّوابنّ«1078»أخرجهّأبوداودّ 1

 .«5635»اْلامعّ
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 جلوبةرطى كةميان هةبي ت، ئةبي ت كةجا وةكو ئةوةى لةاليان زانراو بي ت 
هيضى تي دا نيية »هاوةآلن ئةوةندة جلوبةرطيان كةم بووة هةتاوةكو دةفةرمووآ: 

ئةطةر جلوبةرطي كى ترتان هةبي ت بؤ رِؤذى جومعة جطة لة جلوبةرطى 
 «.كارةكانتان

ئي ستا زؤربةى لةسةر مؤدي الت دةرِوات، مانطانة مؤدي ل دةطؤرِي ت، م بةآل
 اهلل. تةماشا دةكةيتّءبةل كو هةفتانة، بةل كو رِؤذانة وموبالةغةش ناكةين إن شا

ضةندين... دةطؤرِي ت لة ماوةيةكي زؤر  ضةندين ثي آلو وضةندين قات وضةندين ...
 كةم، ئةمة رِةفاهيةتي نةخوازراوة.

سبةى  مؤدي لى نةماوة، كردوةوبةرطي ك ماوةيةكى كةم لةبةرى جل دةبيين
دواى وئيرت كةسى وا هةية هةفتةى يةك جؤر جلوبةرط لةبةر دةكات دةيطؤِي ت، و

تايبةتى دةول ةمةندةكان وبةتايبةتى تر  دووبارةى ناكاتةوة، بةهةرطيز ئةوة 
، ةوةندةيان هةيةئافرةتان كة كةنتؤرةكانيان جي طاى جلوبةرطةكانيان ناكاتةوة ئ

 .، خؤشةويستى دونياو رِقبونة لة مردن،هؤكارةكةشى 

بةم قسانةش جلوبةرط هةبون حةرام ناكةين، بةل كو ئيسراف وفشةيي وبةخؤوة 
 نازين حةرام دةكةين.
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 ،بةداخةوة ئةمةش داب ونةريتى رِؤذئاواية كة لةناو ئي مة ثةرةى سةندووة 
بونةتة بةندةى هةندي ك واى لي هاتووة  نانةتباوي هةية، تةهةر رِؤذي ك مؤدي لي ك 

نةماوة  ئةمرِؤ سةيارةيةك دةكرِآ دواى ماوةيةكى كةم مؤدي لى ،مؤدي الت
لةمال ةوة كةوانتةري ك دةكرِآ دواى ماوةيةك  ومواسةفاتى باشرت هاتووة. يان

با بيطؤرِين عةيبة ضونكة خةل كى  :مؤدي لى نةماوة ومؤدي لي كى تر هاتووة
تاقمي قةنةفة سال ي ك نابي ت كرِيويانة: باوي نةماوة كؤن بووة با  ان دةكات،سةردامن

ونال يم ئةمة حةرامة ئةطةر نةرِواتة ئاسيت  ضةندين مؤدي التى تر.بيطؤرِين، و
 فشةيي ثي كردن وئيسرافةوة.

ثي ش   ثةيامبةرى خوا ،1432سال ي  دا دةذينيئةم رِؤذطارةى ئي ستا تي 
 جولةك وطاوركة ضؤن شوي نى  ،وار سةد سال  باسى كردووةهةزار وضزياتر لة 

 ثةيامبةرى خوا، هاتووة  دةكةوين، هةر وةكو لة ئةبو سةعيدى خودرييةوة
 ّبِِذَراعٍّ»: فةرمويةتى َّوِذَراًعا ّبِِشرْبٍ ا ِّشرْبً َّقْبَلُكْم َّمْن َّسنََن َّسَلُكواّّ،َلَتتَّبُِعنَّ َّلْو َحتَّى

ّ ُّجْحَر ّاهللَِّّّ:ُقْلنَاّ،وهَُّلَسَلْكتُمَُّّضب  َّرُسوَل َّوالنََّصاَرىّ!َّيا واتة:  ،1«!!؟َفَمنّّْ:َقاَلّّ؟اْلَيُهوَد
بال  بة بال ، يان زياد وكةم بست،  شوي نى ئةوانةى ثي ش خؤتان دةكةون بست بة»

                                                           
 .«2669»ومسلمّّ«7320و 3456»ّالبخاريأخرجهّ 1



 

 

 87 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

ناكةن، دوو بست بةرامبةر بة يةك زياد وكةميان بؤ نية، تةنانةت ئةوةندة لي يان ال 
 «.، يان مارمي لكةوة، دوايان دةكةونكونى بزن مذةكةوةني و ة ئةطةر بضننادةن، 

كوني ئةو جؤرة ئاذةل ة بؤ؟ كة بةناوبانطة بة نارِةحةتي وسةخيت والر ولؤضي 
 كونةكةى!!؟

موناوي ئةل ي : ياني ئةطةر كاري ئاوها سةقةت ودارِوخاو بكةن ئي وةش 
 دةيكةن!!

فةرمووى: ئةى  ونةصارِاية؟ود مةبةستت يةه  وومتان: ئةى ثةيامبةرى خوا
 .«مةبةستم ئةوانة كآ؟ واتة: بةل آ

لة هةموو شتي ك شوي نيان كةوتووين ئةطةر تةماشاى حال ى خؤمان بكةين 
ضؤن لة رِةوشت وئاكاردا شوي نيان كةوتووين، ضؤن ئافرةتامنان رِووت بوونةتةوة كة 

اتةوة، هيض ثياوي ك نيية دا سةربةرز بكثياو رِووى نايةت لة ناو كؤآلن ولةناو بازارِ
هؤكارةكةشى  ! إال ما رحم ربك،ئةطةر سةردانى بازارِ بكات بةبآ تاوان بطةرِي تةوة

ندال ةكامنان بةم كة م ،رِووت بوونةوةى ئافرةتانة، بةل كو بآ ئاطايى دايكان وباوكانة
ت يشتني، خواي منةتاوةكو بةم رِؤذطارة طة شي وةية رِؤشنت وئي مةش وي ل مان كردن

 بةخش خراثرتمان ثيشان نةدات.
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 بةثآ رِؤشنت بؤ مزطةوت

 يؤ نوي ذرِؤيشتنة بى رِؤذى جومعة بةثآ وئادابةكان سوننةت يةكي كى تر لة
جومعة، بةسةيارة وبةسوار نةرِؤى ئةميش سوننةتة، خؤ ئةطةر كةسي ك رِي طاى 

ئةوسى كورِى بةآلم بةثآ باشرتة، هةر وةكو لة  ،دوور بي ت دروستة بةسةيارة برِوات
َلَّّمنّْ»: فةرمويةتى  هاتووة كة ثةيامبةرى خوا  ئةوسى سةقةفيةوة َّغسَّ

رَُّّثمََّّّواْغَتَسَلّّاْْلُُمَعةَِّّيْومَّ َّّْوَمَشىَّواْبَتَكرََّّبكَّ َّّْفاْسَتَمعَّّاإِلَمامِِّّمنََّّوَدَناَّيْرَكْبَّّومَل َّكانََّّيْلغَُّّومَل

َّّلهُّ ةر كةسي ك بةجوانى خؤى ، واتة: ه1«َوِقَياِمَهاِّصَياِمَهاّرَُّأْجَّّسنَةٍَّّعَمُلُّّخْطَوةٍّّبُِكلِّ
نزيكى ئيمام وبةثآ بي ت بؤ مزطةوت، وزوو بي ت بؤ مزطةوت، بشوات، و

دابنيشي ت، ئةوا بةهةر هةنطاوي كى ثاداشتى كةسي كى هةية كة يةك سال  شةونوي ذ 
 .«بكات وبةرِؤذوو بي ت
، واتة: [9:ّسورةّاْلمعة] [ْسَعْواّإَِلِّذْكِرّاهللََِّفات: ]دةفةرموي  مةزنيشهةروةها خواى 

 «.ورِي كردن برِؤن بؤ جومعة سةعىبة »
 ، لة باسي:لة صةحيحةكةيدا -بةرِةمحةت بي -ةر وةك ئيمامى بوخارى ه

 ئةم ئايةتةى هي ناوةتةوة. ،«ت بؤ مزطةوتيسوننةتة بةثيادة بي »

                                                           
ّ.«690»هوِّفّصحيحّالرتغيبّّ«898»،ّابنّماجهّ«345»ّداودأخرجهّأبو 1



 

 

 89 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

، فةزلَ نويَذي جةماعةت» :كتيَيبوحةديسي تر لةو بارةوة زؤر هاتوة لة 
زياتر بامسان لي وة  -خوا سبحانة لة ضاثداني ئاسان بكات-دا « وئادابةكاني

 كردوة.
 داهاتن بؤ نويَذى جومعة جيهاد كردنة لة ثيَناوى خوا

ئةو هةنطاوانةى هةل ى دةبرِيت ودي يت بؤ نوي ذى جومعة وةكو ئةو هةنطاوانة 
 .-سبحانة-ي ناوى خوادا يت بؤ جيهاد كردن لة ثواية ثي ى برِؤ

رِؤشتم بؤ مزطةوت ئةبو عةبس ثي م »دةل آ:  ،فاعةوةيلة عةبايةى كورِى ر
ووتى: مذدةت ىل  بي ت ئةم هةنطاوانةى كة هةل ى دةبرِى لة ثي ناوى  ،طةشت
ْتَّّمنّْ»فةرمووى:  ،بوو  من طوي م لة ثةيامبةرى خوا ،خواية ِِّفَّّقَدَماهُّّاْغرَبَّ

َمهَُّحّّاهللََِّّّسبِيلِّ ثي ى هيض كةسي ك لة ثي ناوى خوا خؤل ى »، واتة: 1«النَّارَِّّعىَلّّاهللَُّّرَّ
دةكات ئاطرى دؤزةخ  قةدةغةى بةرز ومةزنخواى  مةطةربةرناكةوي ت 
 «.بيسوتي نآ

 ئةمةش فةزل ى بةثآ هاتنة بؤ جومعة.

                                                           
  .«865»:ّكتابّاْلمعة،ّبابّامليشّإلّاْلمعة،ّحديثّالبخاريأخرجهّ 1
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جومعةوة، بةل كو سوننةتة لة  تةنها بةبة شتنة تايبةت نيية ؤيئةم بةثآ رِ -
زؤر دوور بي ت  ةكةمةطةر قةبرستان ،بةثآ برِؤى شداشوي ن كةوتنى جةنازة

  .دةرِؤن بةسوار ، ئةوساونارِةحةت بي ت بؤ موسل مانان

، هةر بؤ نوي ذى جةماعةت ونوي ذى ضةذن وسةردانى نةخؤش يشهةروةها هاتن
 .سوننةتة بةثآ برِؤى هةموي

: دةفةرموي  ا وةيامبةرى خ، ث«666»ولة صةحيحي موسليمدا هاتووة 
َّبْيتِهِّ» ِِّف َر َّتَطهَّ َّفَراِئِضّاهللَِّّ،َمْن ِّمْن َّفِريَضًة ّلَِيْقِِضَ ُّبُيوِتّاهللَِّ ِّمْن َّبْيٍت َّمَشىّإَِل َكاَنْتّّ،ُثمَّ

َّدَرَجةًّ َّتْرَفُع َّواألُْخَرى َّخطِيَئًة ّحَتُطه ا ّإِْحَدامُهَ لة مال ي  هةر كةسي ك»واتة:  ،«َخْطَوَتاُه
مال ي ك لة مال ةكانى خوا بؤ  بةثي  برِوات بؤ نوي ذ بطري ت وثاشان تدةس خؤيدا

هةردو هةنطاوةكةى، يةكي كيان فةرزي ك لة فةرزةكانى خوا، ئةوا بةجي طةياندني 
 «.ضاكةيةكى بؤ دةنووسري تة وئةوةكةى تريشيان تاواني ك دةسرِي تةو

اريش هةر سو ئةطةرضى بة ،ثيادة برِؤى بة بؤ ئةمانة هةمووى سوننةتة
 ثيادة برِؤى. لةوةداية كة بة ، بةآلم فةزل ة زؤرةكةدروستة

 

 بؤ جومعةزوو هاتن 



 

 

 91 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

بؤ  رِؤذى جومعة ئةوةية كة زوو برِؤيتيةكي كى تر لةو سوننةت وئادابانةى 
  ثةيامبةرى خوا ،هاتووة مزطةوت، هةر وةكو لة ئةبو هورةيرةوة 

ََمَّّراَحُّّثمَّّّ،اْْلَنَاَبةُِّّغْسَلّّةِّاْْلُُمعََّّيْومَّّاْغَتَسَلَّّمنّْ»: فةرمويةتى َبَّّفَكَأنَّ ِِّفَّّراَحَّّوَمنّّْ،َبَدَنةًَّّقرَّ

اَعةِّ ََمّّالثَّانَِيةِّّالسَّ َبَّّفَكَأنَّ اَعةِِِّّفَّّراَحَّّوَمنّّْ،َبَقَرةًَّّقرَّ ََمّّالثَّالَِثةِّّالسَّ َبَّّفَكَأنَّ َّوَمنّّْ،َأْقَرنََّّكبًْشاَّقرَّ

اَعةِِِّّفَّّراَحّ ابِّّالسَّ ََمَّّعةِّالرَّ َبَّّفَكَأنَّ اَعةِِِّّفَّّراَحَّّوَمنّّْ،َدَجاَجةًَّّقرَّ ََمّّاْْلَاِمَسةِّّالسَّ َبَّّفَكَأنَّ ّ،َبْيَضةًَّّقرَّ

َمامَُّّخَرَجَّّفإَِذا ْتّّاإْلِ ْكرََّّيْسَتِمُعونَّّاملاََْلئَِكةَُّّحَْضَ  . 1«الذِّ

ّعىل»لة رِيوايةتي كي بوخاريدا ئةل ي :  ّاملالئكة ّوقفت ّاْلمعة ّيوم ّكان ّبابّإذا

املسجدّيكتبونّاألولّفاألول،ّومثلّاملهجرّكمثلّالذيَّيديّبدنة،ّثمّكانّكالذيَّيديّ

 .«بقرة،ّثمّكبشا،ّثمّدجاجة،ّثمَّبْيضة،ّفإذاّخرجّاإلمامّطوواّصحفهمّيستمعونّالذكر

هةر كةسي ك لة رِؤذى جومعة خؤى بشوات هةر وةكو ضؤن بؤ لةش »واتة: 
 «...بؤ نوي ذ. ، ثاشان بي ت2طرانى خؤى دةشوات

                                                           
  «.850»ومسلمّّ«881»ّالبخاريأخرجهّ 1

غوسلى لةش طرانى، وغوسلى جومعة، وغوسلى ثاك بوونةوة لة حةيز  هةموو غوسلةكان، وةك: 2
  وزةيسانى، ضؤنيةتيةكانيان هةمو وةك يةك واية وشي وازةكةيشى ثي شرت بامسانكرد.
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 جومعة دةكات بةكاتةكاني هاتن بؤ   ثةيامبةرى خواجا سةرنج بدةن، 
 ثي  نج ساتةوة.

ََمّ» ساتى يةكةم: َبَّّفَكَأنَّ هةر كةسي ك لة ساتى يةكةمدا بي ت »، واتة: «َبَدَنةًَّّقرَّ
 «.قوربانىخي ر و وةكو ئةوة واية ووشرتي كى كردبي ت بة

كة رِؤذى جومعة ووشرت بكري ت بةقوربانى. ضونئةميش فةزل ي كى طةورةية كة 
لة جةذني  قوربانيةكةىطةورةيي ضةذنيش دةبآ قوربانى بكري ت، كةواتة ضةذنة، و

 .جومعةزوو هاتنة بؤ  جومعةدا بة طوي رةى

اَعةِِِّّفَّّراَحَّّوَمنّْ» ساتى دووةم: ََمّّالثَّانَِيةِّّالسَّ َبَّّفَكَأنَّ هةر كةسي ك لة و»، «َبَقَرةًَّّقرَّ
 .«خي ر اتى دووةمدا هات وةكو ئةوة واية مانطايةكى كردبي ت بةس

اَعةِِِّّفَّّراَحَّّوَمنّْ» ساتى سآيةم: ََمّّالثَّالَِثةِّّالسَّ َبَّّفَكَأنَّ وهةر » واتة: ،«َأْقَرنََّّكْبًشاَّقرَّ
 شةكي كى شاخدارى كردبي ت بة وةكو ئةوة واية يةمدا هاتكةسي ك لة ساتى سي 

هاندةر بي ت  زياترتا خي رةكةى كي شاخدار دةكات بؤ زؤري شةكي  باسىو«. قورباني
 بؤ خي رخواز. 
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اَعةِِِّّفَّّراَحَّّوَمنّْ» ساتى ضوارةم: ابَِعةِّّالسَّ ََمّّالرَّ َبَّّفَكَأنَّ هةر »، واتة: «َدَجاَجةًَّّقرَّ
 . «خي ر مريشكي كى كردبي ت بة هات وةكو ئةوة وايةكةسي ك لة ساتى ضوارةمدا 

َّبْيَضةًّوَّ» ساتى ثيَنجةم: َب َّقرَّ ََم َّفَكَأنَّ ّاْْلَاِمَسِة اَعِة ّالسَّ ِِّف َّراَح هةر »، واتة: «َمْن
 .«كةسي ك لة ساتى ثي نجةمدا هات وةكو ئةوة واية هي لكةيةكى كردبي ت بةخي ر

لة بكةين لة ثةفي ردةبني كة خي ر بةكةم نةزانني. وهةروةها ئةمةش ئةوةى لي وة 
، ميهرةبانبةطوي رةى كردةوةكانى نزيكة لة خواى  هةر كةسي ككارى خي ر وضاكة. و

 تاوةكو زووتر بي ني بؤ نوي ذى جومعة ثاداشتمان زياتر دةبي ت.

دوو مةالئيكةت لةسةر دةرطاى » ثاشان لة كؤتايي حةديسةكة دةفةرموي :
بةدةستةوةية، ناوى ئةوانة دةنووسن كة زوو  وتؤماري كيانرِاوةستاون  ةكةمزطةوت

نج ساتة بي ت ئةوا ناوى دةنووسن تا ئيمام دي تة ت، هةر كةس لةم ثي دي ن بؤ مزطةو
كةس نانووسن  ناوىكة ئيمام هاتة سةر مينبةر هةر سةر مينبةر، ئيرت

 .«دةثي ضنةوة وطوآ لة ئيمام دةطرنوتؤمارةكانيان 

هاتوة  لة ئةبو غالبةوة، لة ئةبو « 21765»لة موسنةدى ئةمحةد 
ّ: »ئومامةوة  ّأبا ّبىل،ّفقلتّيا ّقال: ّمجعة؟ ّاإلمام ّبعدّخروج ّليسّملنّجاء أمامة

ئةوةى كة  ئةل ي : ومت ئةى ئةبو ئومامة »، «ولكنّليسَّمنّيكتبِّفّالصح 
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دواي هاتين ئيمام دي ت جومعةى بؤ نية؟ وتي: بةل ي  بةآلم لة تؤمارةكة ناوي 
 «.710»صحيح الرتغيب والرتهيب «. نانوسري ت

كة لةم بارةوة هاتوة وباس لة هةندي كي دةكةين  ولةبةر ضةندين حةديسي تر 
ّاهلل..شاءإن 

سوضي كى مزطةوتةكةدا دادةنيشن، بةآلم دةرِؤن لة  ،هةندي ك كةس زوو دي نجا 
، هةروةها موسل مان تاوةكو نزيكرت ئةمةش ثي ضةوانةى رِي نمايي ثةيامبةرة 

 ةوة ئةوا باشرت لة وتارةكة تي دةطات.وتاربي ذبي ت لة 

 بؤ جومعة بة ئارامي ولةسةر خؤييةوة هاتن

يةكي كي تر لةو سوننةت وئادابانة هاتنة بؤ جومعة بة لةسةر خؤيي 
 وئاراميةوة.

دا هاتوة لة حةديسةكةى «602»وموسليم « 908»لة صةحيحي بوخاري 
الةُّ»ئةبو هورةيرة:  َّن،ََتشو2ّ[وأنُتمّْ]وأتوهاّّ،تسَعونَّ 1[وأنُتم] تأتوها فال إَذاّأقيمِتّالصَّ

                                                           
  روايةّأخرىّملسلم. 1

  .«327»ِفّروايةّالرتمذيّ 2
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كينة1ُّّ[وأتوها] ّالسَّ ّأدَركُتمّفصلهوا،وعليكُم ّفَم هواّ، ّفاَتكمّفأَِت ّكاَنّ]، وما ّأحَدُكمّإذا فإنَّ

الِةَّفهَوِّفَّصالةٍّ ّ«.2 [يعِمُدّإلّالصَّ

ئةطةر قامةت كرا بؤ نوي ذ بة رِاكردن مةيةن، بة رِي كردني ئاسايي »واتة: 
 بة ضةند رِكاتدا بيكةن وهةرضيش وةرن، وبة لةسةر خؤيي ئاراميةوة وةرن، طةيشنت

ثياي نةطةيشنت دواي سةالمدانةوةى ئيمام، سةالم مةدةنةوة هةستنةوة وتةواوي 
 «.بكةن، ضونكة هةر كةستان كةوتة رِي  وهات بؤ نوي ذ ئةوا لة نوي ذداية

 جومعة كةفارةتى تاوانةكانةهاتن بؤ 

با نةَليَني: با جا بؤية تاوانةكانى تي دا دةسرِي تةوة،  جومعة ئةو رِؤذةية كة
جومعةكةمان لةكؤلَ بكةينةوة! بةَلكو با بَليَن: با جومعة بقؤزينةوة بؤ ئةوةى 

لة  خوا سبحانةئةو فةزآلنةمان دةست بةكةوي ت وبا  بسرِينةوة. ةكامنانتاوانلة 
 وانةكامنان خؤش ببي ت.تا

  ثةيامبةرى خوا، ئةبو هورةيرةوة هاتووة لة  «233»مسلمدا  لة
َلَواُتّاْْلَْمُسّ»: فةرمويةتى َراٌتَّماّّ،َوَرَمَضاُنّإَِلَّرَمَضانَّّ،َواْْلُُمَعُةّإَِلّاْْلُُمَعةِّّ،الصَّ ُمَكفِّ

                                                           
  روايةّأخرىّملسلم. 1

  روايةّأخرىّملسلم. 2
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ّإَِذاّاْجَتنََبّاْلَكَبائِرَّ رِةمةزان بؤ جومعة، و جومعة بؤثي نج فةرزةكة، و»، واتة: «َبْينَُهنَّ
لة تاوانة طةورةكان  طةر خؤىئةكةفارةتن بؤ تاوانةكاني ني وانيان، رِةمةزان، 

 «.ي زآبثار

 خؤ ثاككردنةوة وخؤ جوانكردنةوة ورِؤن لة قذدان

ثةيامبةرى  ،سةملانى فارسيةوة  هاتووة لة« 910و 883»بوخاريدا  لة
َرّبََِمّاْسَتَطاَعِّمْنُّطْهرٍّّ،َمْنّاْغَتَسَلَّيْوَمّاْْلُُمَعةِّ»: فةرمويةتى  خوا َهنَّّ،َوَتَطهَّ ّادَّ َأْوّّ،ُثمَّ

ِّمْنّطِيٍبّ َّراَحّّ،َمسَّ ّاْثنَْ.ِّّ،ُثمَّ ْقَّبْ.َ َّماُّكتَِبَّلهُّّ،َفَلْمُّيَفرِّ َماُمَّأْنَصَتّّ،َفَصىلَّ ّإَِذاَّخَرَجّاإْلِ ّ،ُثمَّ

ّاْْلُُمَعِةّاأْلُْخَرى  .«ُغِفَرَّلُهَّماَّبْينَُهَّوَبْ.َ

خؤى ثاك ثي يكرا هةرضةند ةسي ك رِؤذى جومعة خؤى بشوات، وهةر ك»واتة: 
وا ديارة »ةل آ: يةكةى خؤيدا ئ«الباري فتح»كتي بى رِةجةب لة نب ئي «.بكاتةوة

مةبةست ثي ي موبالةغةية لة خؤ ثاككردنةوة، ولةوانةية بشكري ت: نينؤك برِين 
وضل ك ثاككردنةوة ومو الدان بطري تةوة وةكو موتاشني والداني موي بن بال ، وموي 

 «.ةهارةت وخؤ ثاككردنةوةيةهةمو ئةمانة ت ثي ش وثاشةوة،

 لة دري ذةى فةرمودةكةدا دةفةرموي : ثاشان ثةيامبةري خوا 
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و لة بدات، ثاشان ئةطةر بؤنى خؤشى هةبووقذى جوان شانة بكات ورِؤنى لي »
ثاشان نةكاتةوة،  جودا رتيةكلة  دوو كةسوضي ت خؤي بدات، ثاشان لةمال  دةرب

بآ ئيمام دي تة سةر مينبةر، ئيرت  تاهة يبو،سخوا بؤي نوكات ئةوةندةى نوي ذ ب
لي ى خؤش دةبي ت لةم جومعةوة تاوةكو  ميهرةبانخواى ، مةطةر دةنط بي ت

 .«جومعةى داهاتوو

 بؤن لة خؤدان وسيواك كردن

لة رِؤذى ، بةآلم كردن سوننةتة لة هةموو كاتي كبؤني خؤ خؤشكردن وسيواك
 سمان خستة رِو:رتة. لةم بارةيةوة ضةندين حةديبةتايبةت جومعة

ذاّهَّّنَّّإِّ»: فةرمويةتى  ثةيامبةرى خوا ،لة عةبدوآلى كورِى عةباسةوة
ّمَّيَّلّْفٌَّّبّيِّطِّّانَّكَّّنّْوإِّّ،لِسّتَّغّْيَّلّْعةّفَّمَّّاْْلَُّلّإِّّاءَّنَّجّمَّفَّّ،م.لِّْسّمُّلّْلِّّاهللُّهلعََّجّّ،يدمّعِّوّْيَّ ّ،هنّْمِّّسَّ

ّبِّلَّعَّوَّ ّيكم ةردطار كردويةتى بةضةذن بؤ رِؤذى جومعة خواى ثةرو»، واتة: 1«واكالسِّ
 هات بؤ جومعة با خؤى بشوات، وئةطةر بؤنى خؤش هةر كةسي كجا موسل مانان، 
 .«وثابةندبن بة بةكارهي ناني سيواك، بدات خؤىلة هةبوو با 

                                                           
لغـريهّقالـهِّفّصـحيحّالرتغيـبّوالرتهيـبّّوسندهّحسـنّ«908»ّابنّماجهّرواه 1

«707». 
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َّّثاَلٌثّ»ت: دةفةرموي  ثةيامبةرى خوا هةروةها  َّّعىَلَّّحقٌّ ّاْلُغْسُلّّ:ُمْسلِمٍُّّكلِّ

َواكُّوَّّ،اْْلُُمَعةَِّّيْومَّ ّّ،السِّ سآ شت حةقة لةسةر »، واتة: 1«َوَجدَّّإِنّّْطِيٍبِّّمنَّّْوَيَمسه
خؤشؤردنى رِؤذى جومعة، وسيواك كردن، وبؤنى خؤش بدات  بةندةى موسل مان:

 .«بوويهةئةطةر 

  ثةيامبةرى خوا»: دةفةرموي  هةروةها دايكى ئيمانداران عائيشة 
َواكُّ»: فةرمويةتى َّّمْرَضاةٌّّ،مِّلِْلفََّّمْطَهَرةٌّّالسِّ بِّ ةوة سيواك دةم ثاك»، واتة: 2«لِلرَّ

 «.ومايةي رِةزامةندي خواي ميهرةبانة، دةكات

َّأْنّ»: فةرمويةتى  ثةيامبةرى خوا هةروةها لة ئةبو هورةيرةوة  َلْوالَ

ّ ّامْلُْؤِمنَِ. َّعىَل ُّزَهرْيٍّ-َأُشقَّ َّحِديِث تِىّ:َوِِف ُّأمَّ َواّ-َعىَل ّبِالسِّ َّصاَلةٍّألََمْرُُتُْم ُّكلِّ ِّعنَْد ، 3«ِك
فةرمامن دةكرد  ،-يان ئوممةتةكةم-ئةطةر قورس نةبواية لةسةر ئيمانداران »واتة: 

 «.سيواك بكري ت هةموو نوي ذةكاندا طةل لة
                                                           

إسنادهّصحيح،ّرجالهّثقاتّرجالّقالّفيه:ّ«1796ّّالصحيحة»ِّف،ّوهوّأِحدّأخرجه 1

 .الشيخ.

  .«66»،ّإرواءّالغليلّ«5»صحيحّالنسائيّ 2
  .«252»ومسلمّّ«887»ّالبخاريأخرجهّ 3
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اردةهي نن تووشى ئازارى ددان سيواك بةك بة جواني وبة بةردةوامي ئةوانةى جا
 نابن وةكو ئةوانةى بةكاري ناهي نن.

 ؟ لة خؤدان ئافرةتانيش دةطريَتةوةئايا بؤن 

 دي ن بؤ جومعة بةآلم بؤن لة خؤيان نادةن. ،بؤن لة خؤدان بؤ ئافرةتان حةرامة

ّاهللَِّّ»: فةرمويةتى  ثةيامبةرى خوا  لة ئةبو هورةيرة ّإَِماَء ََّتْنَُعوا الَ

َّتِفالٌَتّ ّلِيَْخُرْجَنَّوُهنَّ  غةى ئافرةتانتان مةكةن لةقةدة»، واتة: 1«َمَساِجَدّاهللَِّ،َّوَلكِْن
بؤنى خؤش لة خؤيان بةآلم  بةل كو با بي ن بؤ مزطةوتمزطةوتةكانى خوا،  هاتن بؤ

 .«دةننا

 هةروةها موسليم رِيوايةتي كردوة لة زةينةبي سةقةفيةوة، ثةيامبةر 
ّطِيًبا»دةفةرموي :  ّإلّاملسجِدّفالّتْقَربنَّ  .2«إذاّخرجْتّإْحداكنَّ

                                                           
ّ.صحيححسنّ:ّاأللباينّقال،ّو«565»ّداودأخرجهّأبو 1

،ّ«الســنن»،ّوأصـحابّ«صـحيحيهَم»أخرجـهّمسـلمّوأبــوّعوانـةِّفّاأللبـاين:ّّقـال 2

ّّ.«1094»ّ«الصحيحة»،ّثمّ«الثمرّاملستطاب»وغريهم،ّوقدّتكلمتّعىلّأسانيدهِّفّ
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ان ئةطةر كةسي كتان دةرضو بؤ مزطةوت ئةوا با نزيكي بؤن ئةى ئافرةت»واتة: 
 «.نةكةوي تةوة

طوي م لة ثةيامبةرى »: دةفةرموي   هةروةها ئةبو موساى ئةشعةريةوة 
ََمّ»: دةيفةرموو بوو  خوا ْتّّ،اْسَتْعَطَرْتّّاْمَرَأةٍَّّأيه َّفِهَىّّ،ِرَحَهاّلَِيِجُدواَّقْومٍَّّعىَلَّّفَمرَّ

ّّ،َزانَِيةٌّ هةر بةالى ، ثاشان                              هةر ئافرةتي ك بؤن لة خؤى بدات»واتة:  ،1«َزانَِيةٌَّّعْ.ٍَّّوُكله
هةر وئةوة زيناكةرة،  ،          ِ           بؤنةكةى بر واتة سةريانبؤ ئةوةى  بو    ِثةر          ي كدا تي      خةل ك

 .«ةرةزيناك                   ضاوي كيش دةيبيني ت 

  ئةوةتا ثةيامبةرى خوا ؟ةرك: زينا              ِ                    ئةى ئافرةتان ر ازى دةبى ثي ت بل ي ن
                                ةطةر بؤنةكةى بضي تة سةر ثياوان.ئةرة، كزيناوآ: دةفةرمو

بؤ                ِ  ، ئةى ئةطةر بر وىواية             ِ                            ئةمة ئةطةر بر ؤى بؤ نوي ذى جومعة وجةماعةت 
 ؟!     ِ                بازار  دةبي ت ضؤن بي ت

                                                           
ّاْلـامعّصـحيح»ّ:ِف«ّحسـن»:ّاأللبـاينّقـال،ّوالرتمـذي،ّو5141أخرجهّالنسـائيّ 1

2701.»ّ 
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                    دةل آ: طوي م ىل  بوو  ،   ي تتخؤزطة ئةو ئافرةتةى ئةم فةرموودةية دةبيس
         و خةل كى                 كة دةل ي ن: هةمو                                     م ئةى ثةيامبةري خوا. نةك لةوانة بي ت     ِ       طوي ر ايةل يشو

 .دةيكات بؤضى من نةيكةم

             َ        زيكرى لة مال  دةرضوون   َ     خوي ندني 

:                            ال  دةرضوون خبوي ني ت، بل ي                                             هةر كةسي ك لة مال  دةرضوو سوننةتة زيكرى لة م
ّاللَّّ» ْلُتَّعىَلّاللَّّّ،هـبِْسِم ّبِاللَّّّ،هِّـَتَوكَّ ّإاِلَّ َة ُّقوَّ َّوالَ َّحْوَل وة لة ى خوابةناو»، واتة: 1«هِّـالَ

                             وثشت ئةستورم بةخوا، هيض هي ز  ، ثشت تةنها بةخوا دةبةستم            مال  دةردةضم
كة ئةوةى وت  .      نةبي ت مةزنخواى  قودرةت وتواناي بة مةطةرة     ِ            وطؤر انكارييةك ني

 .«       نامي ين  يةوةبةسةر حةقي شةيتان ئيرت

  وطران.                    فةزل ي كى زؤر طةورةو                   زيكري كى زؤر ئاسان

 

 

 

                                                           
ّ.499،ّوهوِّفّصحيحّاْلامعّ«3426»والرتمذيّّابنّماجهّ«5095»أبوّداودّ 1
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 بؤ مزطةوت هاتنزيكرى    َ     خوي ندني 

ُّنوًرا»      بل آ:  ،                                     ثاشان زيكرى هاتن بؤ مزطةوت خبوي ندري ت َّقْلبِى ِِّف ّاْجَعْل ّ،اللَُّهمَّ

ىُّنوًراّ،َواْجَعْلِِّفَّسْمِعىُّنوًراّ،َوِِفّلَِسانِىُّنوًرا ّ،َواْجَعْلِّمْنَّخْلِفىُّنوًراّ،َواْجَعْلِِّفَّبََصِ

تِىُّنوًراّ،ىُّنوًراَواْجَعْلِّمْنَّفْوقِّّ،َوِمْنَّأَماِمىُّنوًرا َّأْعطِنِىُّنوًراّ،َوِمْنّحَتْ  .1«اللَُّهمَّ

 ضونة ناو مزطةوتزيكرى    َ     خوي ندني 

الةُّ»:                                      رى ضوونة ناو مزطةوت خبوي ندري ت، بل ي ثاشان زيك َّوالصَّ اَلُمّّبِْسِمّاهللَِّ َوالسَّ

ّاْفَتْحِّلَّأْبَواَبَّرِْحَتَِكّ، 2َعىَلَّرُسوِلّاهللَِّّ   .3«اللَُّهمَّ

 ،هةروةها زيكري كى تر هةية ئةطةر خبوي ندري ت ئةوا شةيتان نزيكى ناكةوي تةوة
ِجيمِّّ،َوُسْلَطانِِهّاْلَقِديمِّّ،َوبَِوْجِهِهّاْلَكِريمِّّ،َأُعوُذّبِاهللَِّّاْلَعظِيمِّ»: بل ي  ْيَطاِنّالرَّ  .4«ِمَنّالشَّ

 

                                                           
ّّ.«763»ومسلمّّ«6316»ّالبخاريأخرجهّ 1
   .مسندّأِحد 2
 .«713»أخرجهّمسلمّ 3
ّ«1606»،ّوهوِّفّصحيحّالرتغيبّ«466»ّداودأخرجهّأبو 4
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 وتاربيَذةوةلة  دانيشنتنزيك 

ئةمةش ئةوة دةطةيةني ت كة زوو بي ني بؤ  ،سوننةتة لة نزيكى ئيمام دابنيشيت
 ا ناتوانني نزيكى ئيمام دابنيشني.مزطةوت ضونكة ئةطةر درةنط بي ني ئةو

ْكر احَْضوا»ت: دةفةرموي   وةكو ثةيامبةرى خوا ّ الذِّ ّفإن  ّاإلماِم ّمن وادُنوا

ّدخلها ّوإْن ّاْلنِة ِّف ّيؤخَر ّحتى ّيتباعُد ّيزاُل ّال ؤ نوي ذى زو برِؤن ب»واتة: ، 1«الرجَل
بةردةوام دوور دةكةوي تةوة، بؤية نزيكى ئيمام دابنيشن، كةسى وا هةية جومعة، و

 «.لة بةهةشت دوا دةخري ت ئةطةر برِواتة بةهةشتيشةوة

 دابنيشني. يشهةر بؤية حةقى خؤيةتى زوو بي ني بؤ مزطةوت ونزيكى ئيمام

 نزيكى ئيمام ببيتةوة؟تا  يتئايا دةكرآ بةسةر خةلَكدا برِؤ

ابي ت هيض كةسي ك ثآ بني ت بةسةر خةل كدا بؤ ئةوةى خؤى لة ئيمام نزيك ن
 بكاتةوة، تةنها لة ضةندا حال ةتي كدا نةبي ت:

بةناو  ئةطةر لة ثي شةوةى مزطةوت دةرطا نةبوو ئةوا ئيمام دةتواني ت. 1
 خةل كدا بي تة سةر مينبةر.

                                                           
     .365رقم « 706-1/705»،ّوهوِّفّالصحيحة1198ّرواهّأبوّداودّ 1
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يةكى طرنط، ، يان بؤ هةر ثي ويستئةطةر كةسي ك دةست نوي ذى نةما. 2
  ني ت دةست نوي ذ بطري ت وبطةرِي تةوة شوي نى خؤى.رِؤيشت وطةرِايةوة، ئةوا دةتوا

جا ئةطةر بؤشاييةك هةبوو، كةسي ك . ئةطةر بؤشاييةك هةبي ت دروستة. 3
ضونكة  ،هةندي ك ئازارى داى بؤ ئةوةى بؤشاييةكة ثرِبكاتةوة هيض طلةيى مةكة

 نةكردؤتةوة. خؤت بؤشاييةكةت ثرِ

 . كة بؤ زةرورةت دروستة. 851برِوانة صحيح البخاري: 

 جيابكةيتةوة رتنابيَت دوو كةس لة يةك

، ضونكة ولةني وانيان دابنيشيت جيابكةيتةوة رتنابي ت دوو كةس لة يةكو
بِإِْذَِّنََِمّ» دةفةرموي ت:  ثةيامبةرى خوا ّإاِلَّّ ّاْثنَْ.ِ َقَّبْ.َ ّلَِرُجٍلَّأْنُّيَفرِّ  .«الََّحِله

 بةمةطةر  ةوةرت جيابكاتكةسي ك دوو كةس لة يةك هيض حةآلل  نيية بؤ»واتة:  
 .1«رِةزامةندى هةر دووكيان نةبي ت

                                                           
،ّوالرتمـذيّ«4845»ّاوددّوأبـوّوصـححهّأِحـدّشـاكر،ّ«11/180»أخرجهّأِحـدّ 1

  .األلباينوقال:ّحسنّصحيحّووافقهّّ«2752»
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هاتة ذوورةوة  وتارى دةفةرمو، كةسي كو  هةروةها جاري ك ثةيامبةرى خوا
ّآَذْيَتّ»: يفةرموو  دا، ثةيامبةرى خوايوثي ى دةنا بةسةر خةل ك َّفَقْد اْجلِْس

 «.كةتوويتشدابنيشة ئازارى خةل كتدا ودوا»، واتة: 1«َوآَنْيَتّ

ولةهةر شوي ني ك بؤت رِةخسا  ،هةر بؤية ئةطةر دواكةوتيت ئازارى كةس مةدة
 دابنيشة.

ئةطةر لةبةر طةرماكة دابنيشم ثي م خؤشرتة ثي  »تةنانةت ئةبو هورةيرة ئةل ي : 
امليسر:  الشامل»، «5505عبدالرزاق: «. »بني م بةسةر ملي خةل كيدا

1/500.» 

 كةس هةلَمةسيَنة وخؤت لةجيَطةي دابنيشي

، ضونكة ئةمة ثي ضةوانةى كةس هةل مةسي نة وخؤت لةجي طةي دابنيشي
 . رِةفتارى ثةيامبةرى خوايةسووننةت و

                                                           
ماجه،ّوقالّابنّحجرّعنهاِّفّّ«1398»،ّوالنسائيّ«1118»ّداودّوأبوّأخرجهّأِحد، 1

 .«155».ّوانظرصحيحّاْلامعّأقوىّماّوردِّفّالزجرّعنّالتخطيالفتح:ّ
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لة  هاتوة« 13860»وموسنةدي ئةمحةددا  2178صةحيحي موسليم لة 
ُّيقيمَّ ال» فةرمويةتي:  واخ جابرةوة، ئةل ي : ثةيامبةري ّاْلُُمعةََّمّيوهّأخامّأحُدكنَّ

ّ ّفيه مقعِده إل لِيخالَ ّثمَّ ّلكنّيقو،ّوفيقعُد با كةستان لة رِؤذي »، واتة: « َأفسُحواُل
جومعةدا براكةى لة جي طةى خؤي هةل نةسي ين  وثاشان برِوات لة جي طةى 

 «.دابنيشي ت، بةآلم با بل ي : جي طا بكةنةوة

 7613»وموسنةدي ئةمحةددا  2179صةحيحي موسليم لة هةر 
إَذاّ»فةرمويةتي:   واخ لة ئةبو هورةيرةوة، ئةل ي : ثةيامبةري هاتوة« 8842و

ّبِهِّ ّأَحقه ّفهو ّإليِه ّرَجَع ّثم ُّملِِسِه ّمن ّأحُدكم ئةطةر كةسي كتان لة »، واتة: «قاَم
و جي طاكةى خؤي هةستا وثاشان طةرِايةوة بؤ ئةو شوي نة ئةوا ئةو لة ثي شرتة لة

 «.شوي نة دابنيشي ت

 واخ هةروةها لة وةهيب كورِي حوزةيفةي غيفاريةوة هاتوة، ئةل ي : ثةيامبةري
  :الرجلّأحقّبمجلسه،ّوإنّخرجّحلاجتهّثمّعادّفهوّأحقّبمجلسه»فةرمويةتي» ،
هةركةس خؤي لة ثي شرة بةو جي طايةي تي يدا دانيشتوة، خؤ ئةطةر دةرضو »واتة: 
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دني ك يان ثي ويستيةك ئةوا هةر خؤي لة ثي شرتة بةو بؤ دةست بة ئاو طةيان
 .1«شوي نة

« 2177» وموسليمدا6270و 6269و 911حيحى بوخاري لة صةو
ّ »لة ئينب عومةرةوة، ئةل ي :  هاتووة ّالنبيه َّمْقَعِدِهَّّّنَى ّمن ّأَخاُه ّالرجُل ُّيِقيَم أْن

ّ ّفيِه ّوَيلُس .ّ ُعوا[ ّوَتَوسَّ حوا َّتَفسَّ ّلنافِعٍّ]ولكْن ّوغرَيَهاقلُت ّاْلمعَة ّقاَل: ّ؟ ّاْلمعَة :» ،
كةى لة شوي نة نةهي كردوة موسل مان برِوا براكةى  واخ ثةيامبةري»واتة: 

، بةآلم قةيدي ناكات رِي طا بؤ يةكرت دابنيشي تهةل بسي ني ت وخؤى لة جي طةى 
 «بكةنةوة

ئةطةر كةسي ك  -لةبةر ئةم حةديسة- عةبدوآلى كورِى عومةر » :ئةوةتا
هةستايةتة سةر ثي  بؤ ئةوةى لة شوي نةكةى دابنيشي ت،  -بةر رِي زى صةحابةلة-
 ومسلم رِيوايةتيان كردوة. 6270بوخاري  .«نةئةنيشت لةو شوي نةدا

كة ئةم حةديسة لة ئينب عومةرةوة -بة نافعم وت »ئينب جورةيج ئةل ي : 
 «.عةشئةمة تةنها بؤ جومعةية؟ وتي: جومعة وجطة لة جوم -دةطي رِي تةوة

                                                           
ّّ.«2/258»اءّالغليلّإروإسنادهِّفّّاأللباينوصححّالعالمةّّ«2751»رواهّالرتمذيّ 1
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بةتايبةتى لة ونبونداية  لةناوماندا مةش في رى ئةدةبي كى نةبةوميان دةكات،ئة
، ئةويش ئةوةية هةر شوي ني كت بؤ رِةخسا مةالكان وبةرثرساندا لة ضينى مامؤستا

، نادةني ن لة خوار خةل كةوة دابنيشعةيبى د بةآلم خةل كاني ك بة ،دابنيشة
مةجليس هةر شوي ني ك ضؤل  ببواية لةوآ  كاتي ك هاتؤتة ناو ى خوا ثةيامبةر
 ، صةآلت وسةالمي خوا لةسةر سةرداري مرؤظايةتي.دادةنيشت

 «حتية املسجد»نويَذى سآلوى مزطةوت كردني 

هةر كةسي ك هاتة ناو مزطةوتةوة ثي ويستة دوو رِكات نوي ذ بكات ثي ش ئةوةى 
 وكاتي كي تر. ئيرت جومعة بي ت يان هةر رِؤذ دابنيشي ت،

ئةبو قةتادةى سةلةمى  لة« 714»وموسلن « 444»لة بوخاريدا  ةكوو
 ،ثةيامبةرى خوا دةطي رِي تةوة  ّاملَْْسِجدَّ»: فةرمويةتى َّأَحُدُكُم َّدَخَل ّ،إَِذا

َّقْبَلَّأْنََّيْلَِسّ
َكْعَّرْكَعَتْ.ِ با دوو رِكات  ةوةناو مزطةوت ضوةهةر كةسي ك »، واتة: «َفْلرَيْ

 «.وةى دابنيشي تنوي ذ بكات ثي ش ئة

ئةمة ئةمر وفةرمانة، فةرماني شةرعيش مةعلومة بؤ واجبي تية مةطةر 
 واجبة. «حتية املسجد»كةواتة نوي ذى  قةرينةيةك اليبدات.
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كة  دةسةملي ني ت ئةوةية «حتية املسجد»واجبي تى  كةهةروةها بةل طةيةكى تر  
َجاَءّ»: دةفةرموي  جابرى كورِى عةبدوآل  رِيوايةتي دةكات لة« 875»موسلم 

ّ ّاهللَِّ َّوَرُسوُل ّاْلَغَطَفانِىه ّاْْلُُمَعةُِّّسَلْيٌك َّيْوَم ّّ،ََيُْطُب ّاهللَِّ َّرُسوُل َأَصلَّيَْتّ»ّ:َفَقاَل

ْكَعَتْ.ِّ ّالَّّ،«؟الرَّ ّفِيِهََمّّ،ُقمّْ»َّقاَل:ّ،َفَقاَل: ْز وَّ َّوََتَ َّرْكَعَتْ.ِ َّأَحُدُكمّْ»َّوَقاَل:ّ،«َفَصلِّ َّجاَء ّ،إَِذا

ْزّفِيِهََمّّ،َواإِلَماُمََّيُْطُبّ َّوْلَيَتَجوَّ َكْعَّرْكَعتَْ.ِ  .«َفْلرَيْ

دا لة كاتي كدا هاتة ناو سولةيكى غةتةفانى لة رِؤذى جومعة»واتة: 
ثي ى   ثةيامبةرى خوا .ووتارى دةفةرمو  ثةيامبةرى خوا كة وةمزطةوتة
 ي ر.ووتى: نةخ سولةيكدوو رِكاتة نوي ذةكةت كرد؟ »فةرموو: 

ت نوي ذ بكة، وكورتي فةرمووى: هةستة دوو رِكا  ثةيامبةرى خوا
 بكةرةوة.

هةر كةسي ك هاتة ناو مزطةوت، »فةرمووى:   ثاشان ثةيامبةرى خوا
 .«ثةلةى تي دا بكات، ودوو رِكات نوي ذ بكاتبا ئيمام ووتارى دةدا و

 بةل طةكة لة كوي ية؟
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مينبةر نوي ذى سوننةت نامي ني ت،  ئةوة دةطةيةني ت كة ئيمام هاتة سةرياني: 
كة  سولةيكى غةتةفانى  بة فةرمان دةكات  ثةيامبةرى خوا بةآلم دةبيين

ئةطةر واجب نةبواية  ،واجبة «حتية املسجد»دوو رِكات نوي ذ بكات، كةواتة نوي ذى 
ضونكة بةهاتنى ئيمام ، سوننةت ات نوي ذيفةرمانى نةدةكرد بةكردنى دوو رِك

 واهلل تعاىل أعلم. ةت نامي نآ.نوي ذى سونن

نوي ذي  تةنانةت دروستة، و كاتانةش كة قةدةغة كراوة نوي ذى تي دا بكري تئة
ئةطةر كةسي ك رِؤشتة مزطةوتةوة ودانيشت ، وتي تي دا ئةجنام بدري «حتية املسجد»

 دةتواني ت هةستي ت ودوو رِكاتةكة ئةجنام بدات،ولة بريى ضوو نوي ذى نةكردووة ئةوا 
هةستي ت  ةرمانى بةسولةيكى غةتةفانى كردف  ةر وةكو ضؤن ثةيامبةرى خواه
 . بكات ةكةدوو رِكاتو

، «715»وموسلم « 2394و 443»هةر لة صةحيحةيندا هاتوة: بوخاري 
َمَّدْيٌنّ.ّفقضاينّوزادينّ.ّودخلُتّعليِهّ»جابر ئةل ي :  ّاهللُّعليِهّوسلَّ ّصىلَّ كانّيلّعىلّالنبيِّ

ّّلّيلاملسجَدّ.ّفقا لة مزطةوت  هامت بؤالي ثةيامبةري خوا »، واتة: «ركعت.ِّ صلِّ
 «.بو، فةرموي: دو رِكات نوي ذ بكة

 كاتي ئةم نويَذة ثيَش دانيشتنة ئيرت ضؤن دواي دانيشتنيش دةكريَت:
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ئةطةر ثي ش دانيشنت بو ئةداية، ئةطةر دواي »وةآلمي ئةم ئيشكالةش ئةوةية: 
ئةمةش ئينب حةجةر لة تةبةريةوة نةقل ي  «.قةزايةدانيشنت بو هةستايةوة كردي 

 دةكات.

 ئيمام رِاستةوخؤ دةرِواتة سةر مينبةر وهيض نويَذيَك ناكات:

ئةمةش صةحيحة دةر هةق بة ئيمام، ضونكة غةيرة ئةمة لة ثةيامبةري 
 نةضةسثاوة. خواوة 

 لةمانةشةوة بؤمان رِون دةبي تةوة:

ش دانيشنت دوو رِكات نوي ذ دةكات، ئةطةر كةسي ك هاتة مزطةوتةوة ثي  -
 جومعة بو يان غةيرة جومعة.

ئةطةر ضوة مزطةوتةوة وجومعة بو وئيمام وتاري دةفةرمو ئةوا دوو رِكاتةكة  -
 هةر دةكات بةآلم كورتي دةكاتةوة

 ئةطةر دانيشت ونةيكرد، هةل دةستي تةوة ودةيكات. -

 ت ناكاتئةمة بؤ مأموم بةآلم ئيمام نوي ذي سآلوي مزطةو  -

 ئةو كاتانةش كة قةدةغة كراوة نويَذى تيَدا بكريَت ديارى كراوة:سوديَك: 
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لة عوقبةى كورِى عامرى جوهةنيةوة هاتووة « 831»لة صةحيحى موسلمدا 
ّاللَّّ» :دةفةرمووي  َّرُسوُل َّكاَن َّساَعاٍت ّـَثاَلُث ّوسلم-ِه ّاهللّعليه ّّ-صىل َ ُّنَصىلِّ َّأْن َينَْهاَنا

ّأَّّ،فِيِهنَّّ َّمْوَتاَناَأْو ّفِيِهنَّ َّنْقرُبَ َّتْرَتِفعَّّ:ْن َّحتَّى َّباِزَغًة ْمُس ّالشَّ َّتْطُلُع َّقائُِمّّ،ِحَ. َّيُقوُم َوِحَ.

ْمُسّ ِهرَيِةَّحتَّىََّتِيَلّالشَّ ْمُسّلِْلُغُروِبَّحتَّىَّتْغُرَبّّ،الظَّ  «.َوِحَ.َّتَضيَُّ ّالشَّ

 مينبةر كة ضويتة مزطةوتةوة نويَذ بكة تا ئيمام ديَتة سةر

تر نوي ذى  ،لة رِؤذى جومعة «حتية املسجد»هةروةها سوننةتة دواى نوي ذى 
 ينبةر.بكري ت تاوةكو ئيمام دي تة سةر م

وةكو لة حةديسةكةى سةملاني ثي شو بامسان -دةفةرموي    ثةيامبةرى خوا
َّلهُّ»: -كرد ُّكتَِب َّما ئةوةندةى خوا بؤي  كاتثاشان نوي ذ ب»، واتة: «َفَصىلَّ
 «.ووسويةتين

رِةمحةتى خوا لةو كةسةى زيندووى  ،مردووة شبةرِاستى ئةم سوننةتة
ثي  دةوتري ت، ى «املطلق» وسوننةتى رِةهادةكاتةوة، ضونكة فةزل ي كى طةورةية 

، بؤية ضةندت ثآ دةكري ت نوي ذ بكة تا ذمارةكةشى ديارى نةكراوة ضةند رِكاتةو
 ئيمام دي تة سةر مينبةر.
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 ،هةيان بووة ضوار، وشني هةيان بووة دوو رِكاتى كردووةثياو ضاكانى ثي 
 كردووة.  رِكاتي دوانزة، وهةشيانبوة هةشتوهةيانبوة  ،شةشوهةيانبوة 

 كة نويَذتكرد سوترة دابينَ لة ثيَشتةوة

 نوي ذ بكةين؟« ةستبةرب» ئايا كة هاتينة ناو مزطةوت دةتوانني بةبآ سوترة
 ان بةسوترة هةية؟يان لة هةموو شوي ني ك ثي ويسم

سةرجةم زانايان سوترة كاري كي شةرعية، زؤربةيان ئةل ي ن:  ؤرِاىبةك
، وئةمةش رِاجح دةل ي ن: واجبةيشان هةندي ككةدةية، وئةكسووننةتي كي مو

 .بووة  ثةيامبةرى خواوكاري ، وثةسةندة

ّ»: دةفةرموي   ثةيامبةرى خواهةروةها  َّفْلُيَصلِّ َّأَحُدُكْم َّصىلَّ ةٍّإَِذا ُّسرْتَ ّ،ّإَِل

ُهّشيطانٌَّوْلَيْدُنِّمنَْها ّفليقاتِلُهّ،ّفإنَّ ّبَ.ّيديِهّ،ّفإنّجاَءّأحٌدّيمره ، واتة: 1«،ّوالَّيَدُعّأحًداّيمره
با رِووبةرِووى سوترةيةك نوي ذ بكات ولي ى نزيك  ،ويستى نوي ذ بكاتهةر كةسي ك »

 . «ببي تةوة

 

                                                           
  .«788»ّ«صحيحّابنّماجه»ِف:ّّ«حسنّصحيح»األلباين:ّّ،ّوقال«698»ّداودّوأبأخرجهّ 1
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 ؟طيةك بانطي هةية يان دوو بانجومعة  ئايا

 هةية؟ لة ثيَشةوة ئايا جومعة دوو رِكاتىو

ئةو تا  رِةها ئةوةى كة بامسانكرد لة رِؤذاني جومعةدا سوننةتة، سوننةتي
ئيرت نوي ذكردن  كاتةى ئيمام دي تة سةر مينبةر، كاتي ك ئيمام هاتة سةر مينبةر

ةى نةبي ت بؤ ئةو كةسان 1«حتية املسجد»تةنها نوي ذى سآلوى مزطةوت نامي ني ت، 
 تازة دي ن بؤ مزطةوت.

ئةى ئيَستا ئةو دوو رِكاتة نويَذةى دةكريَت سوننةتة يان بيدعةية ولة  
ضييةوة هاتووة؟ تكاية رِوني بكةرةوة، ضونكة تةنانةت واي ليَهاتوة ئةوةى 

 .يوة يان ديين تازةى هيَناوة . . نةيكات، يان بَليَت نية، ئةَليَن: ديين طؤرِ

 قةبليةى»بة سوننةتي نراوة ي ت كة ناوى ئي ستا دةكرئةو دوو رِكاتة وةآلم:
ئةمةى نةكردوة وهاوةآلنيش   ية، ضونكة ثةيامبةرى خواسوننةت ن« جومعة
، بةل كو لة سةردةمي دا لة سةردةمى ثةيامبةرى خوانةك وة، بةل كو نةيانكرد

                                                           
  ناوي ك نية لة ئايةت وحةيسدا هاتبي ت بةل كو ناوي كة زانايان لي يان ناوة. حتيةّاملسجد 1



 

 

 115 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

ي ، بةل كو لة سةرةتا1بؤ نوي ذى جومعة يةك بانط دراوةيشدا عومةروئةبو بةكر 
بةآلم كاتي ك شارى مةدينة  !درادةهةر يةك بانط خيالفةتي ئيمامي عومسانيشدا 

ل كى ئاطادار بؤ ئةوةى هةموو خة مسان بانطي كى ترى داهي نائيمامى عو ،فراوان بوو
 دةدرا. كاتى ضي شتةنطادا ولة «زةورا»لة  ئةم بانطةش لةناو بازارِبطاتةوة، و

 هؤى دروست بوونى ئةم دوو رِكاتة؟

 ئةو بانطةى كة ئيمامي عومسان دايهي نا. بةهؤىئةم دوو رِكاتة دروست بووة 

دروسيت دةكات كة لة   فةرموودةيةى ثةيامبةرى خوائةمةش ئةو 
َّصاَلةٌّ»: دا هاتووة، دةفةرموي « 838»بوخاري وموسلم  َّأَذاَنْ.ِ ُّكلِّ ، واتة: «َبْ.َ

 «.هةيةي ذ دوو رِكات نو دالة ني وان هةر دوو بانطي ك»

 مةبةستى بانط وقامةتة، ضونكة قامةتيش هةر بانطة.

نة ئةل ي ن: بة دةقي فةرمودة لة ني وان بانط وقامةت دوو رِكات ئةو كةساجا 
 نوي ذ هةية، ئيرت بؤر ِي طري لة خةل ك دةكةن نوي ذ بؤ خؤيان بكةن؟!

 ئةى بةرامبةرةكانيان بةضي وةآلميان دةدةنةوة؟
                                                           

وئيمامى مالك ئةمةش وتةى زؤري كي زانايانة، وتةى عةبدوآلى كورِى عومةر وئيمامى شافعى  1
 وحةسةنى بةصرى وزؤري كي زانايانة ي رِةمحةتى خوايان ىل  بي ت ي.
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داهي نا، بؤ ئةوة  دووةمةي ئةم بانطى ى عومسان ئيمام ئةوانيش ئةَليَن:
 هيض هؤكاري ك نةبوو خةل كى ئاطادار بكاتةوة وةكوتا خةل كي ئاطادار بكاتةوة، و

 .سةماعة وبل ندطؤكان

 .لةبةركاتة ناكري ت ئةم دوو رِ ئةل ي ن: هةروةها 

هؤكاري ك هةبواية خةل كى ثآ ئاطادار  ئةطةر ئيمامى عومسان  .1
 .دا نةدةناتةوة ئةوا ئةم بانطةى بكرداية

، ئةطةر هةر دانالة كاتى ضي شتةنطاو يةكةم بانطى  ئيمامى عومسان . و2
آ لة كاتى ئةوا دةب ،زيندوو بكاتةوة ي عومسان كةسي ك ئةيةوي ت ئةم سوننةتة

 نةك ثي نج يان دة خولةك ثي ش بانطي دووةم !؟  بدات. ضي شتةنطاو يةكةم بانط

 ثةيامبةرى خوا نةكردنى ئةم دوو رِكاتة ئةوةيةهؤكاري ك بؤ طرنطرتين . و3
 ثةيامبةرى خواى برِياري وهاوةآلنيش نةيانكردووة، وهةر كردةوةيةكيش  

ت: دةفةرموي  دايكى ئيمانداران عائيشة  قةبول  ناكري ت، ئةوةتالةسةر نةبي ت 
َّعلَّ»: فةرمويةتى  ثةيامبةرى خوا َّليَْس َّعَمالً َّعِمَل َّردٌَّّمْن َّفُهَو َّأْمُرَنا  ، واتة:1«ْيِه

                                                           
ّّ.مسلموّأخرجهّالبخاري 1
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« 2697»بوخاري « هةر كردةوةيةك فةرمانى ئي مةى لةسةر نةبي ت وةرناطريي ت»
 .«1718»وموسلم 

لةسةر نيية ولةذي ر   ئةم دوو رِكاتةش فةرمانى ثةيامبةرى خواىو
 فةرماني ئةودا جي ي نابي تةوة.

ةم نوي ذةيان لة ني وان ئةم دوو . لة هاوةآلني ئةو سةردةمةوة سابت نةبووة ئ4
 بانطةدا كردبي ت.

ت دوو رِكات نوي ذ بكري ت ثي ش نوي ذى جومعة، ئةمةش ئةصلى كةواتة نابي  
بابةتةكةية ئةطةر ئةتةوآ سوننةت جآبةجآ بكةيت ئةوا سوننةتة نوي ذ بكري ت 

ننةت هةتا ئيمام دي تة سةر مينبةر، كة ئيمام هاتة سةر مينبةر ئةوا نوي ذى سوو
 .1نامي ني ت

                                                           
كـانّيصـيلّقبـلّاْلمعـةّركعتـ.ّوبعـدهاّ»ئةو فةرموودانةى هاتووة كة دةفةرمووي ت:  1

لسلسلةّازةعيفن برِوانة: « كانّيصيلّقبلّاْلمعةّأربعاّوبعدهاّأربعا»، وة فةرموودةى: «ركعت.

  .الضعيفة
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مةطةر عومسان لة خةليفة رِاشيدةكان نية؟ ئةى ئةوانيش دةثرسن وئةَليَن: 
دواي نافةرمويَ دةست بطرن بة سوننةتي خةليفة رِاشيديةكاني   ثةيامبةر
 منةوة؟!!

: ئةى ئةبو بةكر وعومةرلة خةليفة رِاشيدةكان نني؟ ئةوانيش وةآلم
ئةهلي سوننةت وجةماعةت لة عومسان نةيانكردووة، هةردوكيان بة ئيجماعي 

ئي ستا بة قسةى سيانيان  1ئةوتري : عةليش لة كوفة نةيكردوة!!باشرتن، بةل كو 
 بكةين باشة يان يةكي كيان؟

ثاشان هةر كةسي ك ئةيةوي  هةر ئةو سوننةتةى عومسان زيندو بكاتةوة ئةوا با 
 بانطي دوةم بدري ت؟!وةك ئةو بيكات لة نزيك ضي شتةنطا، نةك ثي نج خولةك ثي ش 

تا دةرضوني ئيمام، يان »سةرجني ئةو حةديسانةش بدةن هةموي دةفةرموي : 
 هيضي باسي بانطي يةكةمي نةكردوة.« هاتنة سةر مينبةري،...

 وتةى ثيَشينان وثاشينان لةسةر بة باشنةزانيين بانطي يةكةمي جومعان

                                                           
شي خى ئةلباني رمحة اهلل تعاىل بيين وئاماذة بؤ قورتيب دةكات، ى «األجوبة النافعة»ئةمةم لة  1

لةوة زياتر نال ي  كة عةلي نةيكردوة، جا بؤية ومت: ئةوتري  بية   القرطبــ  بةآلم كة طةرِامةوة بؤ تفسري 
 صيغةى متريض.
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 كة داهيَنراوة لةاليةن ئيمامي عومسان

ّوكلّ»ئةل ي :  /رِي عومةر عةبدوَلآلي كو*  ّبدعة، ّاْلمعة ّيوم ّاألول األذان

ّحسنة ّالناس ّرآها ّوإن ّضاللة بانطي يةكةم بيدعةية، وهةمو »واتة: « بدعة
 « بيدعةيةكيش طومرِايية با خةل كيش بة ضاكي بزانن

 «.بانطة يةكةمينةكة بيدعةية» :ئةل ي  /حةسةني بةصري * 

 «.يهي نا عومسان بوويةكةم كةسي ك دا»ئةل ي :  /زوهري * 

فأماّاألذانّالذيّيؤذنّبهّالنّقبلّخروجّ»ئةل ي :  /عةتاي كورِي ئةبو رِةباح * 

ّباطل ّفهو ئةو بانطةي كة ئي ستا دةدري ت ثي ش دةرضوني »، واتة: «اإلمامّوجلوسه
 «.ئيمام ودانيشتين لةسةر مينبةر، ئةوة ثوض وباتل ة

، «زادّاألذانّاألولّيومّاْلمعةّعثَمنّأولّمن»ئةل ي :  /عةمري كورِي دينار * 
يةكةم كةسي ك كة بانطي يةكةمي زياد كرد لة رِؤذاني جومعةدا عومسان »واتة: 

 «.بو

ّواحد»ئةل ي :  /عةبدوَلآلي كورِي زوبةير *  ّأذان ّإال ّله ّيؤذن ، واتة: «وال
 «.تةنها يةك بانط بؤ جومعة دةدري ت»
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وأيبّبكٍرّّاألذاُنّعىلّعهِدّرسوِلّاهللّكانّّ»ئةل ي :  /سائييب كورِي يةزيد * 

َّخرَّ ّإذا ّالصالةُّوعمَر ُّأِقيَمِت ،ّ ّاإلماُم ّعثَمنَُّج ّكان ّفلَم ،ّّعىل  الثالُثّ  النداءُّّزاد 

 ّ
ِ
ْوَراء ّ«صحيحّحسنّحديثّهذا»ّ:، ئةمة رِيوايةتةكةى تورمزية وثاشان ئةل ي «الزَّ

 .ّ«516»صحيحّالرتمذيّ

ّاألذاَنّيوَمّاْلمعِةّ،ّكاَنّأوُلُهّ: »«912و 916»بوخاريش رِيوايةتي كردوة  إنَّ

ّعليِهّوسلَمّوأيبّبكٍرّ عىل حَ.َّيلُسّاإلماُمّيوَمّاْلمعةِّ ّاهللُ املنرِبّ،ِّفّعهِدّرسوِلّاهللِّصىلَّ

ّيوَمّ ّعثَمَن ّأمَر ،ّ ّوَكُثُروا ،ّ ّعنُه ّرضّاهللُ ّعثَمَن ِّفّخالَفِة ّكاَن ّفلَمَّ ،ّ ّعنهََم ّرَضّاهللُ وعمَر

ّ عىل ،َّفُأذِّنّبهِّ الثالِثّ ِةّباألذانِّاْلمع
ِ
ْوَراء  .«ذلَكّ عىل ،َّفَثَبَتّاألمرُّ الزَّ

ّالناسّبعد»ئةل ي :  / عةبدولرِةمحاني كورِي زةيدي كورِي ئةسلةم*   «أحدثه
 «.دوا دايانهي ناوخةل ك لةوةّوئةم بانطي يةكةمة »واتة: 

وئةم »، واتة: «ُمدثّوهذاّاألذانّالذيّزاده..ّ»ئةل ي :  / سوفياني سةوري* 
 «.بانطةى كة زيادي كرد بيدعةية

ئةل ي :  / شافيعيئيمامي ئوصولدا:  وثيَشةواي عولةما لة فيقه* 
وأحبّأنّيكونّاألذانّيومّاْلمعةّح.ّيدخلّاإلمامّاملسجد،ّوَيلسّعىلّموضعهّالذيّ»
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ّأحدثهّمعاو ّينكرّأنّيكونّأحدثهّعثَمن،ّويقول: ّوقدّكانّعطاء وأَيَمّية،َّيطبّعليه...

...ّّكان،ّفاألمرّالذيّعىلّعهدّرسولّاهللّ ّ.173ص1ّاألمّجّكتي يب«.ّأحبّإيل 

لةو كاتة بدريَت كة ئيمام ديَتة  ي رِؤذي جومعةوثيَم خؤشة بانط»واتة: 
مزطةوتةوة ولةو شويَنة رِادةوستيَت كة وتار دةدات... وعةتاش نكوَلي لةوة 

هةر كاميان بيَت موعاوية دايهيَناوة، جا : ةيوتوئدةكرد عومسان دايهيَنا بيَت 
بوة من   موعاوية دايهيَنابيَت يان عومسان ئةوةى لة سةردةمي ثةيامبةردا

  «.ئةوةم ثيَخؤشرتة

 واهلل ئةوةندة جوانة كة بة ئاوي ئاَلتون بينوسيتةوة.

ثمّأحدثّالناسّالذانّعىلّ» ئةَليَ: /ئيسحاقي كورِي رِاهةوةيه ئيمامي * 

 «.الزوراء

ّإنّاألذانّاألولّيومّاْلمعةَّمنّأحدثهّعثَمن» ئةَليَ: / تةحاويشيَخ *  ذكرهّ«ّ

 هذاّاألثرّابنّرجبّ.

واْلليفت.ّمنّّهكذاّكانّعىلّعهدّرسولّاهللّ» ئةَليَ: / سيةرخةسشيَخ * 

 «.بعده،ّإلّأنّأحدثّالناسّالذانّعىلّالزوراءّعىلّعهدّعثَمن
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يمامي ماليك، وئينب تةميية، وئينب رِةجةب، ئ»* لةوانةي تريش كة وا ئةل ي ن: 
وئينب عةبدولبةرِ، وئينب رِوشد، وئينب ئةلعةرةبي، وئينب قودامة، وئينب حةزم، 

 «وقورتوبي، وماوةردي، وصةنعاني: موحةممةدي كورِي ئيسماعيلي ئةمري،...هتد

 لةطةل  زؤربةى زؤري زاناياني سةردةمدا كة ثي ويست بة ناوهي نانيان ناكات.

 بانطي جومعة لةبةردةم وتاربيذ نادريَت

نادري ت، بةل كو  -وةك ئةمرِؤ لة مزطةوتةكاندا هةية-بانط لةبةردةم وتاربي ذ 
 لةسةر دةرطاي مزطةوتةكة دراوة.لةسةردةمي ثةيامبةري خوادا 

ياني: « رّالقديممإنّاألذانّب.ّيديّاإلمامّليسّمنّاأل»ئةل ي :  / ئيمامي مالك
ةش رِاي ئينب عابدينة لة اباشية وئينب اباجة لة املدخل وشاتبية لة داهي نراوة. ئةم

 اإلعتصام.

األذانّب.ّيديّاإلمامِّفّاْلمعةّمكروهّألنهُّمدثّّ»ئةل ي :  / ئينب رِوشدشيَخ 

وأولّمنّأحدثهّهشامّبنّعبدّامللكّ،ّفإنهّنقلّاألذانّالذيّكانّبالزوراءّإلّاملْشفةّ،ّونقلّ

املْشفةّب.ّيديهّ،ّوتالّعىلّذلكّمنّبعدهّاْللفاءّإلّزمانناّهذاّ،ّقالّ:ّاألذانّالذيّكانّب
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ّهوّ ّبعده ّالراشدون ّواْللفاء ّوسلم ّعليه ّاهلل ّاهللّصىل ّرسول ّفعله ّوالذي ،ّ ّبدعة وهو

 «.السنة

ّ»ئةل ي ّ /ّكشمرييشيَخي  ّاألذانّداخلّاملسجدّدليالّعندّ: وملّأجدّعىلّكونّهذا

:ّإنهّجرىّبهّالتوارثّ،ّثمّنقلهّالخرونّّ"اهلدايةّّ"الّصاحبّاملذاهبّاألربعةّ،ّإالّماّق

ولذاّيلجؤونّإلّّ"اهلدايةّّ"أيضاّ،ّففهمتّمنهّأَّنمّليسّعندهمّدليلّغريّماّقالهّصاحبّ

ّ«.التوارث

ّئةَليَّ/ نب عابدينشيَخ ئي ّألنّ»: ّخال ّالن ّ، ّبالعرفّاحلادثّإذا والّعربة

ذاّكانّعاماّمنّعهدّالصحابةّواملجتهدينّكَمَّصحواّالتعارفّإنَمّيصلحّدليالّعىلّاحللّإ

فتب.َّماّسل ّأنّجعلّاألذانّالعثَمينّعىلّالبابّ،ّواألذانّاملحمديِّفّاملسجدّبدعةّالّ ،به

إلّّ«َيوزّاتباعهاّ،ّفيجبّإزالتهاّمنّمسجدّاْلامعةّ،ّإحياءّلسنةّالنبيّصىلّاهللّعليهّوسلم

املسجدّأمامّاملكربّ،ّالّيْشعّألمورّمنهاّالتشويشّعىلّّلكنناّنعتقدّأنّاألذانِّفّ»أنّقال:ّ

منّفيهّمنّالتال.ّواملصل.ّوالذاكرينّ،ّومنهاّعدمّههورّاملؤذنّبجسمهّ،ّفإنّذلكّمنّ

ّ.ّ«1/769»ّاحلاشية.ّ«َتامّهذاّالشعارّاإلسالميّالعظيمّاألذان
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ّه»ّ:ئةَليَ /ئةَلباني شيَخ  ّملثل ّقيمة ّال ّأنه ّالبصري ّعىل ّالتوارثّوليسَّيفى ذا

ّالراشدونّمنّبعده ّالنبيّصىلّاهللّعليهّوسلمّواْللفاء ّاألولّأنهُّمال ّلسنة ،ّألمرينّ:

ابنّعابدينِّفّّوالخر:ّأنّابتداءهّمنّعهدّهشامّالّمنّعهدّالصحابةّكَمّعرفت،ّوقدّقال

لذلكّنرىّأنهّالبدّللمؤذنّّثمّقال:ّّ]ونقلّكالمهّالن ّالذكر[...ّ:«1/769»ّاحلاشية

ينّأمامّاملكربّ،ّفيجمعّب.ّاملصلحت.ّ،ّوهذاّالتحقيقّيقتضّذالربوزّعىلّاملسجدّوالتأمنّ

اَتاذّمكانّخاصّفوقّاملسجدّيصعدّإليهّويوصلّإليهّمكربّالصوتّ،ّفيؤذنّأمامهّوهوّ

ومنّفائدةّذلكّأنهّقدّتنقطعّالقوةّالكهربائيةّويستمرّاملؤذنّعىلّأذانهّوتبليغهّسّهاهرّللنا

والّبدّمنّالتذكريّهناّبأنهّالبدّللمؤمن.ّمنّر.ّناسّمنّفوقّاملسجدّكَمّهوّهاهإياهّإلّال

املحافظةّعىلّسنةّااللتفافّيمنةّويُّسةّعندّاحليعلت.ّ،ّفإَّنمّكادواّأنّيطبقواّعىلّتركّهذهّ

ّمنهمّباستقبالّالقطّالصوتّ،ّولذلكّنقرتحّوضعّالقط.ّعىلّاليم.ّوعىلّ السنةّتقيدا

ّبحي ّقليال ّإنّاليسار :ّ ّيقال ّوال .ّ ّالكامل ّوالتبليغ ّإليها ّاملشار ّالسنة ّب.ّحتقيق ثَّيمع

القصدّمنّااللتفافّهوّالتبليغّفقطّ،ّوحينئذّفالّداعيّإليهّمعّوجودّاملكربّ،ّألنناّنقولّ:ّ

إنهّالّدليلّعىلّذلكّ،ّفيمكنّأنّيكونِّفّاملرّمقاصدّأخرىّقدَّتفىّعىلّالناسّفاألولّ

ّ.«لةّعىلّكلّحااملحافظةّعىلّهذهّالسن

ّ
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 بآ دةنط بوون لة كاتى ووتار

، ضونكة ئةو فةزل  وثاداشتانةى رِؤذى كة دةستكرا بة وتار نابي ت قسة بكري ت
كؤمةل ي ك شت ئةجنام بدات وخؤى لة كؤمةل ي ك شت  ، بؤ كةسي ك دانراوةجومعة

ةى بطري ت بؤ ئةودوور بةلي  بةدوور بطري ت، يةكي ك لةو شتانةى كة ئةبآ خؤى 
بؤ ووتارى رِؤذى  ، بريتية لة بي دةنط بوونثاداشتى جومعةى دةست بكةوي ت

 جومعة.

ضةندين حةديسيش لةم بارةوة هاتوة، وهةنديَكيمان باسكرد، ئةمةش 
 هةنديَكي تريانة:

منّّ»: فةرمويةتى  ثةيامبةرى خوا ، لة عةبدول آلي كورِي عةمرةوة

ّمنّطيِبّامرأ ّ-إنّكاَنّهَلا-تِِهّاغتسَلّيوَمّاْلمعِةّومسَّ ّملّيتخطَّ ،ّولبَِسّمنَّصالِحّثيابِِه،ّثمَّ

ّينَهَم، ّملا ارًة ّكانتّكفَّ ّاملوعظِة ّعنَد ّيلُغ ّومل ّالنَّاِس، ّالنَّاسِّّرقاَبّ وَتطَّى  لغاّومن رقاَب

ّ«.6067»وهو يف صحيح اجلامع « 347»أبو داود  .«ُههًرا.. َلهُّ كانت

أتّعنهّالصالةّوحرمّفضيلةّاْْلُمعةمعناه:ّأجزّ-أحدّرواته-قالّابنّوهبّ
1.ّ

                                                           
  .عةّلهّكاملةّلإلمْجاعّعىلّإسقاطّفرضّالوقتّعنهقالّاحْلَافظ:ّقالّالعلَمء:ّمعناهّالّمُجّ 1
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لة هي -هةر كةس رِؤذي جومعة خؤي بشوات، وبؤني خؤش »واتة: 
لة خؤي بدات، وجلوبةرطي ضاك لةبةر بكات، ثاشان ثي   -خي زانةكةى ئةطةر هةيبو

نةني ت بة ملي خةل كدا، ولة كاتي ئامؤذطاريدا لةغو نةكات، ئةوا ئةبي تة كةفارةتي 
ئةم جومعة وجومعةى داهاتوي، وهةركةس لةغو بكات وثي  بني ت بة تاواني ني وان 

 «.-نةك جومعة-ملي خةل كدا ئةوا بة نيوةرِؤ بؤي هةذماردةكري ت 

نوي ذةكةى »يةكي ك لة هةوال خوانةكاني فةرمودةكة كة ئينب وةهبة ئةل ي : 
ّ« لةسةر دةكةوي ت، بةآلم لة فةزل ي جومعةكة بي بةش دةبي ت

ثةيامبةرى  دةطي رِي تةوة لة ئةبو هورةيرةوة  لة« 857»ئيمامي مسلم 
َّأَتىّاْْلُُمَعَة،َّفاْسَتَمَعَّوَأْنَصَت،ّ»: فةرمويةتى وة خوا َأَّفَأْحَسَنّاْلُوُضوَء،ُّثمَّ َمْنَّتَوضَّ

ّاحْلَّ اٍم،َّوَمْنَّمسَّ َّأيَّ َّثاَلَثِة ّاْْلُُمَعِة،َّوِزَياَدُة َّوَبْ.َ َّماَّبْينَُه َّلُه هةر »واتة: ، «ىَّفَقْدَّلَغاـَصُغِفَر
طوآ شل كةسي ك دةست نوي ذي كى جوان بشوات، ثاشان بي ت بؤ نوي ذى جومعة، 

خؤشبوونى لةم جومعةوة بؤ مةطةر دةبي تة مايةى لي  دةنط بي ت،بكات وبي 
بةرد يارى بكات  ئةوةى بةيشةوة، وزيادةى سآ رِؤذداهاتوو وبة جومعةى 

 .«وى كردووةئةوا لةغومةشغول  بي ت، 
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، حةوت رِؤذ دةكات، وسآ رِؤذيش زيادة دةكاتة دة رِؤذ جومعة بؤ جومعة
َّأْمَثاهِلَا]: دةفةرموي خواى ثةروةردطاريش  َّعْْشُ َّفَلُه ّاألنعام] [َمنَّجاءّبِاحْلََسنَِة ، [160ّ:سورة

 «.هةر ضاكةيةك بةدة قاتة»

 هةر شتي كى تر ةبيان  ةكةيتةسبيحبة يان  ةكةىسيواكبة يان  ةكةفةرشوبة 
ئةوا لةغوى  ووبريي الي وتارةكة نةمي نيت يارى بكات وخؤى ثي وة سةرقال  بكات

 .كردووة

ثاداشتى ، لي رةشدا حوكمةكةى ئةوةية: لةغويش واتة: شتى ثرِوثوض وبآ سوود
 .1جومعةى لة دةست دةردةضي ت

                                                           
إنّاللغوّماّالَّحسنّمنّالكالم،ّوقالّالنْضّبنّشميل:ّمعنىّلغـوتِِّفّ»قالّاحْلَافظ:ّ 1

ّّّ=ّاحْلَديث:ّخبتّمنّاألجر،ّوقيل:ّبطلتّفضيلةّمُجعتك،ّوقيل:ّصارتّمُجعتكّههًرا،أقوال

األخريّماّرواهّأبوّداودّ،ّوابنّخزْيمةّمـنّحـديثّّأهلّاللغةّمتقاربةّاملَْعنى،ّويشهدّللقول=ّ

-قـالّابـنّوهـبّ«.ّومنّلغاّوََتطىّرقابّالناسّكانتّلهّههًرا»عبدّاهللّبنّعمروّمرفوًعا:ّ

ّمعناه:ّأجزأتّعنهّالصالةّوحرمّفضيلةّاْْلُمعة.ّاهـّبتَصفّمنّالفتح.ّ-أحدّرواته

بهّوهوّالـذيّيـوردّالّعـنّرويـةّاللغوّمنّالكالمّماّالّيعتدّ»وقالّالراغبّاألصفهاين:ّ

قالّأبوّعبيد:ّويسمىّكلّّوفكرّفيجريَُّمرىّاللغاّوهوّصوتّالعصافريّوَنحوهاّمنّالطيور.
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كردوة، لةغوي ئةوا  بة برادةرةكةى بل ي ت: بي دةنط بة،وهةر كةسي ك تةنها 
 ،لة ئةبو هورةيرةوة دةطي رِنةوة « 851»ومسلم « 934»بوخاري وةكو 

َماُمّ»: فةرمويةتى  ثةيامبةرى خوا َّواإْلِ َّأْنِصْت ّاْْلُُمَعِة َّيْوَم ّلَِصاِحبَِك ُّقْلَت إَِذا

وتارى وئيماميش  دةنط بةوت: بي  هاورِي كةت بة ئةطةر»، واتة: «ََيُْطُبَّفَقْدَّلَغْوَتّ
 .1«كردووة وا لةغوت، ئةدةدا

دةكات!! ضونكة بة  لة خراثةورِي طري  كاتدةفةرمان بةضاكة  لة كاتي كدا
كةسي ك بل ي ت قسة مةكة وتاربي ذ وتار دةخوي ني ت، فةرمان بة ضاكة ونةهي لة 

  لة خؤيدا واجبة، بةل كو ضاكي تى ئوممةتى موحةممةدخؤي ئةمةش خراثةية، 
 داناهةر وةكو خواى  ،كةنبوري طرى لة خراثة  ةنبك لةوةداية كة فةرمان بةضاكة

                                                                                                                                                 

لغوّالكالمّالذيّالّأصلّله،ّمنّالباطلّوشبهه،ّوقـالّابـنّعرفـة:ّ»وقال:ّّ.«كالمّقبيحّلغًوا

ّ«.اللغو:ّالسقطّمنّالقول،ّوقيل:ّاملَْيلّعنّالصواب

ففيّاحْلَديثّالنهيّعنّمَجيعّأنواعّالكـالمّحـالّاْْلُطبـةّّ:ِِفُّشحّمسلمّوقالّالنووي 1

عىلّماّسواه؛ّألنهّإذاّقالّأنصتّوهوِِّفّاألصلّأمرّبِمعروفّوسَمهّلغًواّّ«أنصت»ونبهّبقولّ

فغريهّأوّيسريهّمنّالكـالمّأول،ّوإنـَمّطريقـهّإذاّأرادَّّنـيّغـريهّعـنّالكـالمّأنّيشـريّإليـهّ

ّإنّتعذرّفلينههّبكالمُُّمتَصّوالّيزدّعىلّأقلَُّمكن.ّاهـ.بالسكوتّإنّفهمهّو
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ٍةُّأْخِرَجْتّلِلنَّاِسَّتْأُمُروَنّبِامْلَْعُروِفَّوَتنَْهْوَنَّعِنّامْلُنَكرِّ] دةفةرموي : ُّأمَّ سورةّآلّ] [ُكنُتْمَّخرْيَ

وبيان وتاية بكة،  ئوممةتانى تر كة ضةند جاري ك دووبارةيان بكردايةتةوة. [110:ّعمران
هةميشة بةردةوامة لة   دةهي نا، بةآلم ئوممةتى موحةممةد، وازيان يان مةكة

 ضاكة ورِي طرى كردن لة خراثة. فةرمان كردن بة

ئةوةندة توندة لة كاتى ووتاردا  بؤمان رِوون دةبي تةوة قسة كردن لي رةشةوة 
تةنانةت بي ت لة خراثة، هةر نابي ت،  يشضاكة وري طرى كردن ئةطةر فةرمان كردن بة

 .ي جومعة خياليف لةسةرةكردنيش بؤ دوعا «آم.»

ّْبِنَّكْعٍب:ّ َمَّقَرَأَّيْوَمّاْْلُُمَعِةَّبَراَءٌة،َّوُهَوَّقائٌِمّ»َعْنُّأيَبِّ ّاهللََُّّعَلْيِهَّوَسلَّ َّرُسوَلّاهللََِّّصىلَّ َأنَّ

ّ َّصىلَّ ّْبُنَّكْعٍبِّوَجاَهّالنَّبِيِّ اِمّاهللَِّ،َّوُأيَبه ُرّبَِأيَّ ْردَُّيَذكِّ َّعَلْيِهَّوَسلََّمَّوَأُبوّالدَّ ،َّفَغَمَزّاهللَُّ َّوَأُبوَّذر 
ِ
اء

ّاْلّ ّمَلَّْأْسَمْعَهاّإاِلَّ َّفإيِنِّ َّياُّأيَبه وَرُة ّالسه ا،َّفَقاَل:َّمَتىُّأْنِزَلْتَّهِذِه ّْبَنَّكْعٍبَّأَحُدمُهَ َن،َّفَأَشاَرُّأيَبَّ

ُفوا،َّقاَل:َّسَأْلُتَكَّمتَىُّأْنِزَلْتَّهِذهِّ ّاْنََصَ :َّليَْسّّإَِلْيِه:َّأْنّاْسُكْت،َّفَلَمَّ ،َّقاَلُّأيَبٌّ وَرُةَّفَلْمَُّتْرِبْ السه

َّفَذَكرّْ َّوَسلََّم َّعَلْيِه ّاهللَُّ َّصىلَّ ّاهللَِّ َّرُسوِل َّفَذَهْبُتّإَِل َّلَغْوَت، َّما ّإاِلَّ ّاْليَْوَم َّصاَلتَِك ُتَّلَكِّمْن
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،َّفَقاَل:َّصَدَقُّأيَبٌّّ ِذيَّقاَلُّأيَبٌّ ُتُهّبِالَّ ]وِفّروايةّابنّمسعود،ّقالّالبنّمسعود:َّّذلَِكَّلُهَّوَأْخرَبْ

ّ.1«أطعُّأبًيا[

لة تةنيشتى ودةرِوات بؤ نوي ذ  رِؤذي ك ئةبو زةرِ »ئةمةش واتاكةيةتي: 
سورةتى   دادةنيشي ت، لةو كاتةدا ثةيامبةرى خوا  ةوةئوبةى كورِى كةعب
 .تةوبة دةخوي ني ت

 ئوبةييش زؤر شارةزا- يوة؟: ئةى ئوبةى ئةم سورِةتة كةى دابةزئةل ي ئةبو زةرِ 
 .-بووة لة قورئاندا

 ةوة. ووةآلمى ناداتطؤرِى دةئوبةى دةم وضاوى ئةوة ئةبي ت 

 لة رِيوايةتةكةى ئينب مةسعوددا ئاماذةى بؤ دةكات كة بي دةنط بة.

                                                           
صـحيحّالرتغيـبّوغـريه،ّوهـوِّفّ«4521ّ»،ّوابـنّحبـانّ«1111»ابنّماجهّرواهّ 1

]ِفّّغيــبرتالتعليــقّالصــحيحّعــنّأيبّذر،ّوانظــر:ّ»،ّوقــالّاأللبــاين:ّ«718»ّوالرتهيــب

،ّ«81-3/80» رواء،ّاإل«720»صحيحّالرتغيبّوالرتهيبّّ«257/1»املطبوعة:ّالرغيب[ّ

ّاهـ.ّ«ّ«1808و1807ّّ»التعليقّعىلّابنّخزيمةّ
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دةكاتةوة، بةآلم ئوبةى هةر وةآلمى ناداتةوة، ئةبو زةرِ سآ جار دووبارةى 
 ت.دةبي  تةواو ةكةتارتاوةكو و

 وةآلمم نةدةيتةوة؟ ض رِي طرييةك هةبوو: ئةل ي ئةبو زةرِ 

 كردت.ري كت دةست نةكةوت جطة لةو قسانة نةبي ت كة : هيض خي ئةل ي ئوبةى 

 : بؤضى؟ئةل ي ئةبو زةرِ 

 كرد.ةكةدا قسةت: لة كاتى ووتارئوبةى ئةل ي 

رِايةوة، وئةم باسةى بؤ طي   شت بؤ الى ثةيامبةرى خوايثاشان ئةبو زةرِ رِؤ
 .«فةرمووى: ئوبةى رِاستى كرد  ثةيامبةرى خوا

 كورديةكة رِيوايةتي كي صةححية وهةروةها عةةربيةكةش.

رِيوايةت دةكات لة عةبدول آلي كورِي عةمرةوة هاتوة، « 1113»وئةبو داود 
َها»فةرمويةتي:  ثةيامبةري خوا  َّحَْضَ َّفَرُجٌل َّنَفٍر، َّثاَلَثُة ّاْْلُُمَعَة َّفُهَوَّّحُْْضُ َيْلُغو

ُهِّمنَْها،َّوَرُجٌلَّحَضّ َّشاَءَّمنََعُه،َّوَرُجٌلَّّيْدعوَرَهاّـَحظه َّوإِْن َّأْعَطاُه َّشاَء ّإِْن َفُهَوَّرُجٌلَّدَعاّاهللََّ

ّاْْلُّ ّإَِل اَرٌة َّفِهَىَّكفَّ َّأَحًدا ُّْيْؤِذ َّومَل ُّمْسلٍِم َّرَقَبَة َّْيتََخطَّ ّبِإِْنَصاٍتَّوُسُكوٍتَّومَل َها تِىَّحَْضَ ّالَّ ُمَعَة
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امٍّ َّأيَّ َّثاَلَثِة َّوِزَياَدُة يَها
َّيُقوُلّّ،َتلِ َّوَجلَّ َّعزَّ ّاهللََّ ّبَِأنَّ َّّفَلهُّّبِاحْلََسنَةَِّّجاءََّّمنّْ]ّ:َوَذلَِك َّعْْشُ

 «8045»صحيح اجلامع  «.[َأْمَثاهِلَا

سي  كةس دي ن بؤ جومعة: كةسي ك هاتوة ولةغو دةكات وقسة دةكات »واتة: 
شي يت لة جومعةكةى، وكةسي ك هاتوة دوعا دةكات ئةمةش كةسي كة ئةوةش بة

داواي لة خوا كردوة ئةطةر ويسيت وةآلمي دةداتةوة وئةطةريش ويسيت، لي ي 
دةطري تةوة، وكةسي ك ئامادةى بوة بة بي دةنطي وقسةنةكردن، وثي ي نةناوة بةسةر 

جومعة كةفارةتة  ملي هيض موسل ماني كدا وئازاري كةسي نةداوة، ئةم كةسة ئةم
بؤي تا جومعةى داهاتو وسي  رِؤذ زياتريش، ضونكة خواي بةرز ومةزن دةفةرموي ت: 

هةركةس ضاكةيةك بهي ني ت ئةوة دةقات »[ واتة: َأْمَثاهِلَاّرُّـَعْشَّّفَلهُّّبِاحْلََسنَةَِّّجاءََّّمنّْ]
 ««. ثي ي دةدري تةوة

بةشي لة ضونكة  ي ت،ركةواتة نابي ت بةهيض شي وةيةك لةكاتى ووتار قسة بك
 .جومعةكةي برييت ئةبي ت لة قسةكاني

ضونكة ئوبةى ئاماذةى كرد بؤ  ،دروستة ئةوة ذةكردنائام سةبارةت بة *
 ثرسياركةرةكة كة بي دةنط بة.
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: ئةوة دةتواني ت يَتطويَي لة ئيمام نةبو سةبارةت بة كةسيَك دوور بيَت *
 كات وصةآلوات بدات.بؤ خؤي قورئان خبوي ني ت وزيكر بكات ودوعا ب

ّجريج ّابن ّّعن ّاإلمام»قال: ّأسمع ّكنتّال ّاهللقلتّلعطاء: ّوأدعو ّأسبحّوأهلل ،ّ

ّنعمـلنفس ّ.«يّوألهيلّوأسميهمّبأسَمئهم؟ّقال: ّّ ّاْلامعّملذاهبّفقهاءّأنظر: االستذكار

ّ«5797»رقم ّ«45ص 5ج»البنّعبدالرب:ّّاألمصار

ّ ّاهللّتعالّو»وقالّابنّقدامة: ّأنّيذكر ّالقرآنّويصيلّعىلّالنبيللبعيد والّّّيقرأ

ّ.«يرفعّصوته

ئةوا  سةبارةت بة كةسيَك وتاربيَذةكةي قسةى ثرِوثوض وبيَ سود دةكات: *
دا هةندي ك ئاساريان هي ناوة «اجملموع»ونةوةوي لة لة « املغين»ئينب قودامة لة 

 لةهةندي ك سةلةفةوة وةكو نةخةعي وشةعيب لةسةر دروستي يت بي دةنط نةبون،
تةنانةت لة هةندي ك صةحابةوة دةطي رِنةوة بؤ وتارةكاني حةجاج بي دةنط نةبونة. 
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ئةمةش لةبةر ئةوةى مأمورين بؤ زيكري خوا بي دةنط بني، نةك بؤ قسةى 
 .1ثرِوثوض

ئةوة قةيدي ناكات،  سةبارةت بة كةسيَك ئيمام قسةى لةطةَلدا بكات:* 
عومةر وعومسان وقسةكردني  لةبةر حةديسةكةى سولةيكي غةتةفاني وقسةكردني

ثةيامبةر وثياوة ئةعرابيةكة، هةروةها برِيين وتارةكةى بؤ ئةو كةسةى ثرسياري 
 ديين لي كرد.

وكانّيقطعّخطبتهّللحاجةّتعرض،ّأوّالسؤالّمنّ»بؤية ئينب قةييم دةفةرموي ت:  

 «.أحدّمنّأصحابهّفيجيبهّثمّيعودّإلّخطبتهّفيتمها

 

 

                                                           
قـال:ّكـانّيـؤمرّّ؟سئلّالزهريّعنّالتسبيحّوالتكبـريّواإلمـامََّيطـب»وقالّمعمر:ّ 1

قـالّ.ّ«ال:ّقلت:ّإذاّذهبّاإلمامِِّفّغريّذكرّاهللِِّفّاْْلُمعةّقال:ّتكلـمّإنّشـئتقبالصمت.ّ

َحرمّالكالمّمـاّ»وعنّابنّجريجّعنّعطاءّقال:ّّ.«دثوقالّقتادة:ّإنّأحدثواّفالّحُتّ»ّ:معمر

ّّ.رواهّعبدّالرزاقِّفّمصنفه.ّ«كانّاإلمامّعىلّاملِْنرب،ّوإنّذهبِِّفّغريّذكرّاهلل
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 ردن وصةآلواتدانوةآلمدانةوةي ثذمة وئامينك

 وقسةكردن لة نيَوان هةردو وتارةكة

هةية سةبارةت بةقسة كردن لة كاتى ووتار،  ي ترهةروةها ضةند ثرسي ك 
سةندنةوةى سةالم، وةآلمدانةوةى ثذمة، وقسةكردن لة ئامني كردن، »: لةوانةش

 .«ني وان وتاردا

يَك وةآلمدانةوةى كةسهةروةها و سةبارةت بة وةآلمدانةوةى سةالم *
ئةمةش بؤضوونى  ،1وةآلم بدري تةوة نابيَت ، ئةوةى رِاجح وثةسةندةبثذميَت

مى شافيعى وئةوزاعى وتاوس وموحةممةدي كؤمةل ي ك لة زانايانة بةتايبةتى ئيما
كورِي سريين وئيرباهيمي نةخةعي وسةعيدي كورِي موسةييةب وقةتادة وعةتا 

لةبةر ئةو فةرموودانةى كة ئةميش  ،-رِةمحةتى خوايان ىل  بي ت- وهي تريشة
 هاتووة وباسي قسةنةكردن دةكةن بة طشيت. 

دروستة بةبآ ئةوةى  بةدةست ئاماذةى بؤ بكريَتثي شني دةل ي ن: ئةطةر  بةآلم
 ئةمةش رِاي ئينب سريينة. .قسة بكات وةك ثي شرت بامسان كرد
                                                           

 «إذاّعطسّالرجلّواإلمامَّيطبّيومّاْلمعةّفيشمت»ئةو فةرموودةيةى كة دةفةرمووي :  1

  .السلسلةّالضعيفةزةعيفة برِوانة: 
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ّاْلمع»هي ناني حةديسةكةى ئةبو هورةيرة: تورمزيش دواي  ّيوَم ّقاَل َّمن -ِة

ّ.«فقدَّلَغاّ،َأْنِصْتّّ:-واإلماُمَّيطُبّ

ّالعلِم:ّ»ئةل ي :  ّأهِل ّعنَد ّعليه ّوالعمُل ّصحيٌح. ّحسٌن ّحديٌث ّهريرَة ّأيب حديُث

ّباإلشاَرِة.ّ،َكِرُهواّللرُجِلّأنّيتكل َمّواإلماُمََّيُْطُبّ ّوقالواّإْنّتكل مّغرُيُهّفالُّينْكِْرّعليِهّإال 

الِمّوَتْشّ ّالس  ِّّميِتّالعاطِِسّواإلمامَّيطبواختلفواِّفَّرد  َ ّبعُضّأهِلّالعلِمِّفَّرد  فرخ 

الساِلمّوتْشميِتّالعاطِسّواإلماُمَّيُطُب.ّوهوّقوُلّأِحَدّوإسحاَق.ّوَكِرَهّبعُضّأهِلّالعلِمّ

 .ـاه«ِمنّالتابعَ.ّوغرِيهمّذلك.ّوهوّقوُلّالشافعي ّ

أِحد،ّويروىّعنّوهوّقولّمالكّواألوزاعيّوأصحابّالرأيّوإحدىّالروايت.ّعنّ

ّسعيدّبنّاملسيبّوطاوس،ّوثبتّعنُّممدّبنّسريينّوإبراهيمّالنخعي،ّوقتادةّوعطاء.

شي خ ئينب باز وشي خ ئينب عوسةميني وجطة  * سةبارةت بة ئامني كردن..
دةبآ بةهي واشى بيكات وجطة لة خؤى  ،لةوانيش دةل ي ن: هةر كةسي ك ئامينى كرد

 . إن شاء اهللئةوا دروستة  طةر وايكرد،، ئةبي تنةكةسى تر طوي ى ىل  

لةكاتي ناوهي ناني ثةيامبةردا  * سةبارةت بة وتين صلى اهلل علية وسلم
، بي ذ ووتى ثةيامبةرر، هةر كاتي ك ووتاكة وايةئةميش هةر وةكو ئامني كردنة 
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،  صىلّىل  بي ت بل ي ى: ئةوا دةتوانى بةهي واشى وبةبآ ئةوةى دةورووبةر طوي يان

 وةطةرنا نابي ت. .وعىلّآلهّوسلمّهّعلياهلل

ئةمةش خياليف  * سةبارةت بة قسةكردن لة نيَوان هةر دوو ووتارةكة،
دروستة  :ى كة رِاجحةشئةوةلةسةرة وةكو ئينب قودامة لة موغنيدا باسيكردوة، 

وباشرت واية بي دةنط بيت، بؤ ئةوةى ذاوة ذاوة  بةآلم لة ثي شرتة ،قسة بكري ت
 ت ضونكة ئةوة حةرِامة.دروست نةبي 

 ثةيامبةرى خوا، نة بةل طةكةدةئةم فةرموودةية  ،ئةوانةى كة دةَليَن: دروستة
  دةدا ، لة كاتي كدا ئيمام ووتاربةبة هاورِي كةت بل ي ي: بي دةنط»: دةفةرموي ،

ّاإلمام»هةروةها حةديسةكةى سةملان: «. كردووة ئةوا لةغوت ّتكلم «. وينصتّإذا
 «.كرد بي دةنط دةبي ت كة ئيمام قسةى»

 ئةى كة ئيمام دانيشت؟

ضونكة وتار نال ي تةوة ودانيشتوة، ئةوان وا دةل ي ن.  ئةم دةقة نايطري تةوةزاهريي 
ئةمةش مةزهةبي حةسةني بةصرية. ولة موهةززةبيشدا جةخيت لةسةر ئةم رِاية 

ئةمةى  929كردؤتةوة، وئينب حةجةريش لة فتح الباريدا لة باسي حةديسي 
 ةسةند كردوة.ث
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ُّثمَّّ»دةفةرموي : كة  يانةئةو فةرموودةية بةل طة وئةوانةشى كة دةَليَن: نابيَت،

َمامَُّّخَرَجّّإَِذاَّأْنَصَتّ ّصحيحِّفّوهوّ«343»أيبّداودّّرواه]«َّصاَلتِهِِّّمنَّّْيْفُرغََّّحتَّىَّيتََكلَّمَّّْفَلمّّْاإْلِ

ّ نوي ذةكةى تاوةكو ئيمام كات وقسة نةدةنط بي ت ثاشان بي »، واتة: [«6066»اْلامع
لريةشدا باسي تةواوكردني نوي ذ دةكات كةواتة ني وان هةردو  .«...تةواو دةكات

وتارةكةش ئةبي ت بيدةنط بي ت، ئةمةش مةزهةبي مالك وشافيعي وئةوزاعي 
  وئيسحاقة.

ّيقطعّ»ئينب شيهاب ئةل ي :  * بيَدةنطي ثةيوةستة بة وتارةوة: فخروجّاإلمام

ّوكال ّيقطعّالكالمالصالة دةرضوني ئيمام نوي ذ ناهي ل ي ت وقسةكردنيشي قسة «. »مه
 «.دةبرِي تةوة

 بةآلم دروستكردني ورتة ورت وذاوة ذاوة وهةرا وبةزم ئةمة حةرامة.

]قالّ« اتّاألسواقَشّيّْاكمّوهَّإيَّّ»فةرموي:  ئينب مةسعود ئةل ي : ثةيامبةر 

 .[«432»يحّمسلمّعنهّالبخاري:ّأرجوّأنّيكونُّمفوهاّوهوِّفّصح

 وتاربيَذ دةتوانيَت وتارةكةى بربِيَت وقسة لةطةلَ ئامادةبواندا بكات
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ووتاربي ذ دةتواني ت ووتارةكةى بربِي ت بةآلم  ،دةنط بوون تايبةتة بةطوي طرةكانبي 
 ةكةى.تارو وقسة لةطةل  كةسي ك بكات ودووبارة دةست بكاتةوة بة

لة »، كة سولةيكي غةتةفاني: عةبدوآل لةبةر حةديسةكةي جابري كورِي 
، ووتارى دةفةرمو  ثةيامبةرى خوارِؤذى جومعة هاتة ناو مزطةوت، و

: نوي ذتكردووة؟ سولةيك ووتى: نةخي ر، ثةيامبةرى ثي ي وت  ثةيامبةرى خوا
 «.: هةستة دوو رِكات نوي ذ بكة، وكورتي بكةرةوةفةرمووى  خوا

، كابرايةك هاتة دةفةرمو ووتارى  هةروةها جاري ك ثةيامبةرى خوا
اْجلِْسَّفَقْدّ»ثي ى فةرموو:   ذوورةوة وثي ى دةنا بةسةر خةل كدا، ثةيامبةرى خوا

 «.دابنيشة ئازارى خةل كتدا ودواكةتوويت»، واتة: «آَذْيَتَّوآَنْيَتّ

ثياوي كى »وو صةحيحى بوخارى وموسليم هاتووة: هةروةها لة هةر د
خةل كى وباران ناباري    ى ثةيامبةرى خوادةشتةكى هاتة ذوورةوة ووتى: ئة

ميهرةبان بارامنان بؤ  دوعامان بؤ بكة بةل كو خواى تياضون، تياضوون وئاذةل ةكان
 دةستى بةرزكردةوة ودوعاى باران بارينى كرد  ثةيامبةرى خواش ببياري ني ت،
 .«وباران باري
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، اتووةه               ِ                            لة عةبدوآلى كور ى بورةيدة ئةويش لة باوكيةوة هةروةها 
حةسةن              ثي شكةشدةكردووتارى    ِ                   ر ؤذي ك ثةيامبةرى خوا: »1          دةفةرمووي 
                                         وجلوبةرطي كي سوريان لةبةركردبوو، هةل بةزهاتنة ناو مزطةوتةوة  وحوسةين 

لةسةر مينبةر دابةزي   ، ثةيامبةرى خواوياريان دةكرد ودابةزينيان دةكرد
     ِ    خوا ر اسيت  نبةر وفةرمووى:                                             وثاشان باوةشى ثي يان كرد وثاشان هاتةوة سةر مي

ّّفّتّنةّّ]فةرمو:  ّّوّأّواّلّدّكّم ّّأّمّواّلّكّم ٌّّّإّنَم َّ ّْ ِّ ّ ّْ ُّ ُّ َّ ّْ َّ َّ ّ ّْ ُّ ُّ ّ َّ ّْ َّ ّ َّ َّّ ئةم كة  ،«تنةني   ِ                   بةر استى مال  ومندال  ف» [ِّ
 .«                    ِ      دوانةم بينى خؤم ثآ ر انةطريا

لة كاتي كداية كة  ةوةدي تة ناو مزطةوت  ي عةدةويفاعةيئةبو ر» :ئةوةتا
ّجاءّ»: ي  ومتئةل  وتار دةفةرموي ،  ثةيامبةرى خوا ّغريب، ّاهللّرجل ّرسول يا

ّرسولّاهللّ وتركّخطبتهّحتىّانتهىّّيسألّعنّدينهّالّيدريّماّدينه،ّقال:ّفأقبلّعىلَّ

،ّفأُّ وجعلّيعلمنيَّماّّا،ّقال:ّفقعدّعليهّرسولّاهللّتَِىّبكرسّحسبتّقوائمهّحديدًّإيلَّ

 ئةى ثةيامبةرى خوا»، واتة: «876»مسلم  2«علمهّاهلل،ّثمّأتىّخطبتهّفأتمّآخرها
                                                           

ّ.سننّوأِحد،ّوصححهّاأللباينأخرجهّأصجابّال 1

:ُّحتملّأَّناّكانتّخطبةّاْْلُمعةّواستأنفها،ّوُحتملّأنّكالمـهّ-رِِحهّاهلل-قالّالنوويّ 2

ّهِلَذاّالغريبّكانّمتعلًقاّباْْلُطبةّفهوّمنهاّوالّيْضّامليَْشِِّفّأثنائها.



 

 

 141 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

 ثرسيار لة بارةى  -مةبةستى خؤيةتى-هاتوة  ثياوي كى غةريب ونامؤ
هاتة   ثةيامبةرى خوائةل ي :  دينةكةيةوة دةكات ونازاني ت دينةكةى ضية!

وائةزامن -، دةل آ: كورسيةكيان هي نا وبةرةو رِوم هات هةتا طةيشتة الم خوارةوة
بوو في رى هةندي ك لةوةى خوا في رى كردشت وينلةسةرى دا -قاضةكانى لة ئاسن بوو

 «.وئةوةي لة وتارةكةى مابو تةواوى كردشتةوة سةر مينبةر يكردم، ثاشان رِؤ

جاري كيان لة ئةو كاتةى عومةر لةسةر »لة بوخاري هاتوة لة ئينب عومةرةوة: 
مينبةر وتاري دةفةرمو لة رِؤذي جومعةدا، ثياوي ك لة هاوةآلني ثةيامبةر لة 

ضبةرة يةكةمةكان هاتة ذورةوة، عومةريش بانطي كرد: ئةوة ض كاتي كة دي يت بؤ كؤ
نوي ذ؟ وتي: ئيشي كم هةبو سةرقال ي بوم نةطةرِامةوة بؤ مال  هةتا طوي م لة بانط بو، 
ئيرت هةر ئةوةندةم ثي كرا دةستنوي ذم طرت، ئةويش وتي: تةنها دةستنوي ذيشت طرتوة 

«. ةزاني ثةيامبةر فةرماني بة غوسل دةكردئةى غوسل، لة كاتي كدا تؤ د
 واهلل املوفق. «. ثي شرتيش بة دور ودري ذي هي نامانةوة

وسابت بوة لة عومسانةوة كاتي ك طةورة بوة وضوة بة تةمةندا لةزري  طةوتؤتة 
طيانيةوة بؤية تؤزي ك دادةنيشت تا ئيسراحةتي كي دةكرد وثاشان وتارةكةى تةواو 

 دةكرد.
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هاتوة لة سابيت « 376»ومسلم « 6292»ا: بوخاري لة صةحيحةيند
ّ»بونانيةوة لة ئةنةسةوة:  ّفأخذّرجلّبيدّالنَّبِي فَمّزالّيكلمهَّحتَّىّّأقيمتّالصالة

طرت وقسةى  قامةتي نوي ذ كرا ثياوي ك ثةيامبةري خواي »، واتة: «نعسّالقوم
حيحةين ةى صة. ئةطةرضي رِيوايةتةك1«لةطةل  كرد تا خةل ك باوي شكيان بؤ هات

 ئةل ي  نوي ذي عيشا بووة.

 كاتى نويَذى جومعة

ية. كة بريتية لة الداني خؤر نوي ذى ني وةرِؤ هةمان كاتيكاتى نوي ذى جومعة 
 لة جةرطةى ئامسان. ئةمةش رِاي مجهوري ئةهلي عيلمة.

ّ»: ئةل ي  لة ئةنةسى كورِى مالكةوة دةطي رِي تةوة « 904»البخاري  َأنَّ

ّ ْمُسّّالنَّبِيَّ ّاْْلُُمَعَةِّحَ.ََّتِيُلّالشَّ ّاهللََُّّعَليِْهَّوَسلََّمَّكاَنُّيَصيلِّ  ثةيامبةرى خوا»، واتة: «َصىلَّ
  بة دةستى امسان ئخؤر لة جةرطةى نوي ذى جومعةى بؤ دةكردين ئةو كاتةى كة

 .«الدان بكرداية

                                                           
ّمِِّفّاْْلُطبةّحِلَاجة.ِِفُّشحّمسلم:ّوِِفّهذهّاألحاديثّجوازّالكالّ-رِِحهّاهلل-وقالّالنوويّ 1
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نرجعّثمّّكناّنجمعّمعّالنبيّ»هاتوة: « 860»هةر لة صةحيحةيندا: مسلم 

 «.نتتبعّالفيء

ّ»: دةفةرموي  هاتووة، كوعةوة هةروةها لة سةلةمةى كورِى ئة ُّنَصيلِّ ُكنَّا

ّ ّالنَّبِيِّ َّننَْصّّ،اْْلُُمَعةََّّمَع ّفِيهِّـُثمَّ َّنْسَتظِله ّهِلٌّ ّلِْلِحيَطاِن َّوَليَْس لةطةل  »، واتة: «ِرُف

ديوارةكان  طةرِاينةوةدةكة  ،كرددةنوي ذى جومعةمان   ثةيامبةرى خوا
 «860»مسلم « 4168»البخاري «. ان نةبوو خؤمان بدةينة ذي رىكيسي بةري 

دا كةواتة ووتارى جومعة ثي ش وةخت بووة وثاشان نوي ذةكة لة كاتى نيوةرِؤ
 واهلل أعلم. .وةكرا

 535وبرِوانة  906»بةل كو ئةطةر طةرما بوبي ت جياوازتر بوة: لة بوخاريدا 
ّّ»هاتوة لة ئةنةسةوة: « 616: ولة مسلم برِوانة 536و َّأنَّ ّّّالنَّبِيَّ َكاَنّإَِذاّاْشتَدَّ

الة ،َّأْبَرَدّبِالصَّ  «.احلَر 
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 قةيلولة كردن

ئةطةرضى خةويشى  ،واتة: ثشوودان ،قةيلولة لة ئةصلى زمانى عةرةبيدا
ش نيوةرِؤ بي ت يان دواى نيوةرِؤ. كةواتة بة كورتي: لةطةل دا نةبي ت، جا ئةطةر ثي 

 تة خةوتن وئيسراحةتكردن لة ثي ش نوي ذي نيوةرِؤ يان دواي نوي ذي نيوةرِؤ.وا

قةيلولة  بؤ رِؤذى جومعة دواى نيوةرِؤ بةآلم دواي طةرِان ئةوة رِون بوويةوة:
 دةكري . واهلل أعلم. وبؤ غةيرى جومعةش ثي ش نيوةرِؤ دةكري 

: موي دةفةر  ثةيامبةرى خوا هاتووة، لة ئةنةسى كورِى مالكةوة 
ّالَشَياطَِ.ّالَّتِقيل» ضونكة شةيتانةكان قةيلولة  ،قةيلولة بكةن»، واتة: 1«ِقِيُلوا،َّفإِنَّ

 .«ناكةن

ّ»هاتوة هةر لة ئةنةسةوة: « 941»بةل كو لة بوخاريدا  ّكناّنصيلّمعّالنبيِّ

ّتكونُّ ّثم هاتووة هةر « 905»هةر لة بوخاريدا ّ«اْلمعةّّالقائلةُّ اْلمعَةَِ،

                                                           
ــط 1 ــرباينِّفّاألوس ــمّّرواهّالط ــو«1/13» 28رق ــحيحةّ،ّوه ــلةّالص  4ج»ِّفّالسلس

 .«4431»ّوصحيحّاْلامعّ«1647، رقم202ص
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رُّ كنا»: لةئةنةسةوة ئي مة لةطةل  ثةيامبةري »، واتة: « اْلُُمعةِّ بعد وَنِقيُلّ ، باْلُُمعةِّ ُنَبكِّ
 «.جومعةمان دةكرد، ثاشان دةطةرِاينةوة وقةيلولةمان دةكرد خوادا 

: هاتووة «1239» ى ئيمامى بوخاريدا«املفرداألدب » هةروةها لة كتي بى 
ّعمرُّ» ّالنَّّّّكان ّنِصَ  ّبِنا ِّمنْه-َّهارَِّيُمره َّقريبًا َّفِقيُلواّفيقوُلّّ-أو ّقوموا :

يطانِّ َبِقَيّ َفَم ، لة نزيكى نيوةرِؤدا دةهاتة ناو بازارِ وكؤآلنةكان  عومةر  «َفلِلشِّ
ضونكة  ،برِؤنة مال ةوة قةيلولة بكةن»دةيفةرموو:  ،هةر كةسي كى ببيناية

صحيحّاألدبّ .«نةوئةوةى مبي ني تةوة بةشى شةيتانةكا ،شةيتانةكان قةيلولة ناكةن

939ّردّفامل

هةروةها حةسةنى بةصرِى كة ئةوانةى ببينياية لة بازارِدا لة طةرمةى نيوةرِؤ  
ضونكة  ،شةوى ئةمانة شةوي كى خراث بي تطومان دةبةم »ئيش دةكةن دةيفةرموو: 

 .«قةيلولة ناكةن

 سةبارةت بة رِؤذى جومعة...

ى كورِى سةعدى سةهل هاتووة لة« 859»ومسلم « 5403»بوخاري  لة
ّاْْلُُمَعةِّ»: هاتووة، دةيوت ساعيديةوة  َّبْعَد ّإاِلَّ ى َّنَتَغدَّ َّواَل َّنِقيُل ُّكنَّا ، واتة: «َما
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، ياني 1«ونةخواردمنان دةخوارد مةطةر دواي نوي ذى جومعةنةقةيلولةمان دةكرد »
 .«زادة ابن حجر» لةسةردةمي ثةيامبةردا 

، مةشهورة لي وةي كة 2ة لة صةحابةخةوواتي كورِي جوبةيريش كة يةكي ك
لِِِّّفّّالنَّْومُّ»وتويةتي:  خةوتين »ّ.3«َِحٌَقَّّوآِخِرهِّّ،َّخَلٌقَّّوَأْوَسطِهِّّ،َّخَرٌقّّالنََّهارَِّّأوَّ

جةهل ونةزانية، وخةوتين ناوةرِاسيت رِؤذ رِةوشتي كي جوانة،  سةرةتاي رِؤذ
لة جي ي خؤي دانةني يت محق: بريتية لةوةى شت «. وخةوتين كؤتايي رِؤذ ئةمحةقية

 وبشزانيت خراثة.

 شويَن طؤرِين بؤ كةسيك ئةطةر خةوى هات

ك يةكي كى تر لةو سوننةت وئادابانةى رِؤذى جومعة ئةوةية ئةطةر كةسي 
 ةوة ةر وةكو لة عةبدوآلى كورِى عومةرخةوى هات شوي نةكةى بطؤرِي ت. ه

ّ»: فةرمويةتى  ثةيامبةرى خوا ،هاتووة َّنَعَس َّيْوَمّإَِذا ّاملَْْسِجِد ِِّف َّوُهو َأَحُدُكْم

                                                           
كةواتة: با ناخنواردن نةخري تة ثي ش نوي ذى جومعةوة، ضونكة لة كياتى ووتياردا خيةوى دي يت،      1

 كيةكةى ناهي ل ي ت زؤر جار.خواردنيش مرؤظ تةمبةل  وتةوةزةل دةكات وضاال

ّ.«444»الدابّللبيهقيّ 2
،ّوقالّاحلافظِّفّ«444»،ّوالبيهقيِّفّالدابّ«1243»رواهّالبخاريِّفّاألدبّاملفردّ 3

ّ.«942»]أيّموقوفا[ّ،ّوهوِّفّصحيحّاألدبّاملفردّّإسنادهّصحيح:ّ«11/72»الفتحّ
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هِّّ،اْْلُُمَعةِّ َّغرْيِ ّإَِل َّذلَِك َُّمْلِِسِه ِّمْن ْل ياني -دا باوي شكيهةر كةسي ك »واتة: ، 1«َفْلَيَتَحوَّ
 «.ى خؤى بطؤرِي تبا شوي نةكةئةوا  بو، رِؤذى جومعةو -ئةطةر خةوي هات

  ثةيامبةرى خوا ،هاتووة بةوة وةى كورِى جوندةمورهةروةها لة س
لَّصاِحبُُهّ»: دةفةرموي  َّوليََتَحوَّ َّصاِحبِه َّمْقَعِد ّإَِل ْل َّفْلَيتََحوَّ ّاْْلُُمَعِة، َّيْوَم َّنَعَسَّأَحُدُكْم إَِذا

َّمْقَعِدهِّ ، وئيمام باوي شكى دةدا تان لة رِؤذي جومعةداهةر كةسي ك»، واتة: 2«إَِل
 شوي نةكةى طةل  هاورِي كةىولة بسي تخؤي هةل  شوي نةكةى لة ئةوا با ،وتارى دةدا
 .«بطؤرِي ت

هةركةس باوي شكي دا با سي جار بدات بة سةري »وئةوةى كة هاتووة ئةل ي ت: 
 شيت وانية وسابت نةبووة لة عةتاوة.« خؤيدا

 

                                                           
،ّوالرتمـذيّ«1911»ت:أِحـدّشـاكرّوصـححه،ّوأبـوّداودّ«7/47ّ»ّأِحـدّأخرجه 1

ّالسـننّالكـربىّللبيهقـي،ّو«1819»ّابنّخزيمـة،ّووقال:ّحديثّحسنّصحيحّ«2/404»

 «.468»والصحيحةّ«526ّ»ّالرتمذي،ّوهوِّفّصحيحّ«3/237»

ّ.468والصحيحة812ّّصحيحّاْلامعّّوهوِّف.ّ«5721»ّالسننّالكربىّللبيهقي 2
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 ؟ئةبيَ ضؤن دابنيشي لة كاتى ووتار

لةبةر ئةوةى جومعة رِؤذي كة تايبةمتةندى خؤى هةية، هةر بؤية لة 
تةنانةت باسى ضؤني تى دانيشنت  ،دراوةوتايبةمتةندى زؤرى ثي  ودةكانيش بايةخفةرمو

كراوة كة رِي طرى لي  ، يةكي ك لةو جؤرة دانيشتنانةىداكراوة لة رِؤذى جومعة
 تةوةسنط يان هةر دوو قاض بدةيت بة ،هةر دوو قاض بلكي نيت بةسنطةوة :ئةوةية
 هةر دوو قاض بطريت. تدوو دةستهةر وبة

كورِى موعازى كورِى ئةنةسى جوهةنيةوة هاتوة، ئةويش لة ةهلى لة س
َّرُسوَلّاهللَِّّ»: ، ئةل ي يةوة باوك ، 1«ََّنَىَّعِنّاحْلُْبَوِةَّيْوَمّاْْلُُمَعِةَّواإِلَماُمََّيُْطُبَّّأنَّ

                                                           
كلّماّسكتّعنهّّ:لّمكةوقدّقالِّفّرسالتهّألهوسكتّعنهّ«1110ّ»ّداودّوأبرواهّ 1

وحسنهّووافقهّاأللباين،ّوالبغويِّفُّشحّالسنةّ«514ّ»وحسنهّاأللباين،ّالرتمذيّّفهوّصالح

ّزيمـةخّوابـن،ّمسـندّأيبّيعـىلوحسنهّاأللبـاين،ّو«937ّ»وحسنه،ّوابنّماجهّ«2/583ّ»

وصححهّوحسنهّاأللباينِّفّتعليقاتـهّعليـه،ّوحسـنهّاحلـافظِّفَّتـريجّاملشـكاةّ«1815ّ»

وحسنهّاأللباينّّ«9384»ووافقهّاأللباين،ّوصححهّالسيوطيِّفّاْلامعّالصغريّ«2/105ّ»

نعمّّّ،جالهّثقاتر«:2/189ّ»دُّممعّالزوائ،ّوقالّاهليثميِّفّ«6876»ِفّصحيحّاْلامعّ

أللباينّملّمبتدعاِّفّحتسينهّللحديثّواحلمدّلكنّتب.ّلكّوهللّاحلمدّأنّاّ.ضعفهّبعضّالعلَمء

ّهلل.

http://www.dorar.net/book/13380?ajax=1
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رِؤذى  لة «حةبوة»دانيشنت بةشي وةى  ةرِي طرى كردووة ل  ثةيامبةرى خوا»واتة: 
 .«تدةدا ئيمام ووتارجومعة كاتي ك 

بوةّ»: ئةل ي  ئةسرينب ئي :ّهيّأنّيضمّاإلنسانّرجليهّ-بكُّسّاحْلَاءّوسكونّالباء-احْلِ

ّعنّ ّعوًضا ّباليد ّاالحتباء ّيكون ّوقد ّعليه، ّويشده ّههره ّمع ّفيه ّبثوبََّيمعهَم ّبطنه إَِل

 «.عورتهالثوب،ّوإنَمَُّّنيّعنهّألنهّإذاّمَلّْيكنّعليهّإالّثوبّواحدّإذاّحَتركّتبدوّ

بةهةر دوو  :ئةوةية كة هةر دوو قاض بلكي نيت بةسنطةوة بةكراسةكةى، يان»
 .«دةستى هةر دوو قاضى بطري ت

 .بؤ ئةو رِي طريية هي ناوةتةوة زانايان ضةند هؤكاري كيان

خةو دي ني ت. دةبي تة هؤى شكاندني دةست  زؤر جارئةو جؤرة دانيشتنة  -
 والبيهق . اخلطاب  قالهنةطرتين لة وتارةكة. دةبي تة هؤي باش طوي  .نوي ذةكةى

يةك جؤر جلوبةرطي لةبةردا بي ت، كة جبول ي تة ئةطةر بةو شي وازة دابنيشي ت و -
 .ابن األثري يف النهايةعةورةتي دةردةكةوي ت. قالة 

 ون واجبة. وهةر ضؤنيَك بيَت ئةطةر حةيسةكة صحيح بيَت تةسليم ب
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يةب وحةسةني بةصري وعةتاي كورِي ئةمةش رِاي سةعيدي كورِي موسةي
 ئةبو رِةباح وشوريح ونةخعي ومةكحولة.

هبّأكثرّأهلّالعلمّإَِلّعدمّالكراهة،ّوأجابواّعنّذ»بةآلم حافزي عي رِاقي ئةل ي : 

ّضعيفة ّكلها ا ّأَّنَّ ّالباب ئةوةية: حةديسةكان  يةشقسةي وةآلمي ئةمّ«.أحاديث

ارةوة لة ثةرِاوي زي حةديسي نةهي كردن وبرِوانة ختريج وتةى زانايان لةو ب صةحيحن
 . لة دانيشنت بة شي وازي حةبوة

 «رِاست ئةوةية كةرِاهةتي هةية» ،«الصحيحّأنهّمكروه»نةوةويش ئةل ي : 

 لة نويَذي جومعةدا «ناملنافقوو اجلمعة»خويَندنى هةر دوو سورِةتى 

ر بؤية هةموو هة دا،تايبةتكراوة لة ناو رِؤذةكانى تروةكو ومتان رِؤذى جومعة 
دوو سورِةتى هةرئةوةية ى باسكراوة، يةكي ك لةو ئادابانةش ردو ئةحكامةكانى بة

هةر دوو  دوو رِكاتةكةى نوي ذى جومعة، يان خبوي ندري ت لة «املنافقونو اجلمعة»
، «الغاشيةو اجلمعة» دوو سورِةتى، وهةندي ك جار هةر«الغاشيةو األعلى»: سورِةتى

 فةرموودةى صةحيحدا هاتوون. هةر هةموو ئةمانةش لة

َيْقَرُأِِّفّاْلِعيَدْيِنَّوِِفَّّعِنّالنهْعََمِنّْبِنَّبِشرٍيَّقاَلَّكاَنَّرُسوُلّاهللَِّّّ«873»روىّمسلمّ

ّبِـ ّاألَْعىَلّ»اْْلُُمَعِة َّربَِّك ّاْسَم ّّ«َسبِِّح ّاْلَغاِشَيةِّ»َو َّحِديُث َّأَتاَك ّاْلِعيدُّّ:َقاَلّّ«َهْل ّاْجَتَمَع َّوإَِذا
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الََتْ.ِّ ّ»،ّو«َواْْلُُمَعُةِِّفَّيْوٍمَّواِحٍدَّيْقَرُأّهِبََِمَّأْيًضاِِّفّالصَّ ّالنَّبِىَّ َكاَنَّيْقَرُأَّّعِنّاْبِنَّعبَّاٍسَّأنَّ

ّ ّاْْلُُمَعِة َّيْوَم ّاْلَفْجِر َّصاَلِة ّوَّّ«املَّتنِْزيُلّ»ِِف ْجَدُة ْهرِّ»السَّ ّالدَّ ِّمَن ِّحٌ. ّاإِلْنَساِن َّأَتىَّعىَل ّ«َهْل

ّ ّالنَّبِىَّ ّ«.َكاَنَّيْقَرُأِِّفَّصاَلِةّاْْلُُمَعِةُّسوَرَةّاْْلُُمَعِةَّوامْلُنَافِِق.ََّّوَأنَّ

اْسَتْخَلَ ّ»: دةفةرموي  :لة ئةبو رِافعةوة «877»هةر لة مسلمدا هاتووة 

ةَّ َّمكَّ ّإَِل َّوَخَرَج ّامْلَِدينَِة َّعىَل ُّهَرْيَرَة َّأَبا َّلنَاّ،َمْرَواُن ّاْْلُُمَعةََّّفَصىلَّ ُّهَرْيَرَة ُّسوَرِةّّ،َأُبو َّبْعَد َفَقَرَأ

ّالِخَرةِّ ْكَعِة ّالرَّ ِِّف ّاملُْنَافُِقونَّ]ّ:اْْلُُمَعِة َّجاَءَك َفّّ:اَلّقَّّ،[إَِذا ّاْنََصَ ِّحَ. ُّهَرْيَرَة َّأَبا ّ،َفَأْدَرْكُت

َّطالِّّ:َفُقْلُتَّلهُّ َّأبِى ّْبُن َّعىِله َّكاَن
َّأُبوُّهَرْيَرةَّإِنََّكَّقَرْأَتّبُِسوَرَتْ.ِ َّفَقاَل ّبِاْلُكوَفِة. ّهِبََِم ّ:ٍبَّيْقَرُأ

 .«َيْقَرُأّهِبََِمَّيْوَمّاْْلُُمَعةِّّإِنِّىَّسِمْعُتَّرُسوَلّاهللَِّّ

جاري ك مةرِوان مةدينةى بةرةو مةككة بةجي هي شت وئةبو هورةيرةى لة »واتة: 
كاتى يةكةمدا سورِةتى خؤى دانا، ئةبو هورةيرة نوي ذى جومعةى كرد ولة رِ جي ي
ةل آ: ئى خوي ند، «املنافقون»ى خوي ند ولة رِكاتى دووةميشدا سورِةتى «اجلمعة»

وثي م ووت: ئةو شتةم لة تؤ بينيوة هةمان ئةو  و بوو رِؤيشتم بؤ الييكاتي ك تةوا
: من هورةيرةيش وتي، ئةبو م بينيوة لة كوفةشتةية كة لة عةىل كورِى ئةبو تالب

 ئةوةى خوي ند لة رِؤذى جومعةدا. ،بينيوة  امثةيامبةرى خو
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سووننةت نية ئيمام لة هةريةك لةو دو سورةتة تؤزي كي »ئينب قةييم ئةل ي : 
خبوي ني ت، يان يةكي كيان لة هةردو رِكاتةدا خبوي ني ت، ضونكة ئةمة ثي ضةوانةى 

 ت.و.«سوننةتة وثي ش نوي ذة نةزانةكان بةردةوامن لةسةر ئةمة

 بدةن...جا سةرنج 

ئةوا يةك جؤر فةتوا  ،كاتي ك موسل مانان لة يةك سةرضاوةوة دين وةردةطرن
يةك كار كراوة،  ،دةدري ت هةر وةكو دةبينني لة مةدينة وكوفة يةك فةتوا دراوة

ضونكة يةك ضاوط وكانياويان هةية، بةآلم هةر كةسي ك قسةى كةسي كى بؤ خؤى 
 ،تي كى تر ونةك شاري ك بؤ شاري كى ترئةوسا دةبينني نةك ووآلتي ك بؤ ووآل ،برد

ئةم دةل آ: ى تر فةتواكانيان جياواز دةبي ت. بةل كو مزطةوتي ك لةطةل  مزطةوتي ك
 ئةويش دةل آ: قةينا ئةميش هةر باشة!!! وا دةفةرمووي ت.   ى خواثةيامبةر

 رِووكردنة ئيمام لة كاتى ووتار

 ة ئةوةية كاتي ك ئيمام هاتةسوننةتةكانى رِؤذى جومعئاداب ويةكي كى تر لة 
 921»بوخاريدا هاتووة  بكةن، هةر وةكو لةسةر مينبةر طوي طرةكان رِووى تي 

ّ»دةل ي : هاتووة  ئةبو سةعيدى خودرييةوة لة  «1052»وسلم « 1465و إِنَّ
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ّ َّحْوَلهُّّالنَّبِيَّ َّوَجَلْسنَا َّعىَلّامْلِنْرَبِ  ثي غةبةرى خوا رِؤذي كيان» ، واتة:«َجَلَسَّذاَتَّيْوٍم
 دانيشتني دادةوري ئي مةش بةوسةر مينبةر  رِؤيشتة.»  

 ئةطةرضي ئةمة ئيمكاني ئةوةشي هةية جطة لة جومعة بوبي ت. 

َماَمّإَِذاّّابَّيْسَتْقبُِلّب»بةآلم بوخاري لةذي ر بابةتي:  َماُمّاْلَقْوَمَّواْستِْقَباِلّالنَّاِسّاإْلِ اإْلِ

ّاْبنُّ َّواْسَتْقبََل َمامََّّخَطَب ّاإْلِ َّعنُْهْم ّاهللَُّ َّرِضَ َّوَأَنٌس ثاشان ئةو حةديسةى ئةبو «. ُعَمَر
 سةعيدي خودري دةهي ني ت.

ئةل ي : هاتووة  ئةويش لة باوكييةوة  ةوةهةروةها لة عةدى كورِى سابت 
ّالنب» ّـكان ّبوجوههمّي ّأصحابه ّاستقبله ّاملنرب ّعىل ّقام كاتي ك »، واتة: 1«إذا

 .«دةكردي رِوويان تي هاوةآلن ية،وةستابلةسةر مينبةر رِا  ثةيامبةرى خوا

 املنذرئينب ، ئةوةتا ة ضاكةكانيشةوة بةهةمان شي وة هاتووةثي شينلة هةروةها 
الّأعلمِّفّذلكّ»«. نابينم لة ني وان زاناياندايةك لةم بابةتةدا هيض جياواز»ئةل ي : 

ّالعلَمء ّب.  كة رِووهةر ئاوهايان وتوة:  ةهلى عيلم وزانايانهةروةها ئ «.خالفا
 ئيمام كاتي ك دي تة سةر مينبةر. بكري تة

                                                           
ّ.«939»،ّوهوِّفّصحيحّابنّماجهّابنّماجهأخرجهّ 1
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 «.َخَطبّإذاّاإلمامِّّاستقبالِِّّفّابب»تورمزيش بةشي كي بةم ناونيشانةوة داناوة: 
، ثاشان ئةم حةديسةى ئينب مةسعود دةهي ني ت «بةشي رِوكردنة ئيمام لةكاتي وتار»
«509ّ »ّ ِّفّصحيحّالرتمذي: ّاْسَتْقَبْلنَاهُّّاملنرَْبِّّعىلّاسْتَوَىّّإذاّّاهللّرسوُلّّكانّ»وهو

ّّالنبي ّّأصحاِبّّمنّالعلمِّّأهلِّّعندَّّهذاّعىلّوالعمُلّ»ثاشان ئةل ي : . «بُوُجوِهنَا

ّخَطَبّّإذاّاإلمامِّّاستقَباَلَّّيْسَتِحب ونَّّوغرِيهم ّّالثوري ّّسفيانَّّقوُلّّوهو. ّوأِحدَّّوالشافعي 

وجطة لةوانيش  وسلمّعليهّاهللّصىلني ثةيامبةر زانايان لة هاوةآل»  .«وإِسحاَقّ
كاريان بةمة كردوة، بة سوننةتيان زانيوة رِوبكري تة ئيمام لة كاتي وتاردا، ئةمةش 

 ّ«وتةى سةوري وشافيعي وئةمحةد وئيسحاقة

ّّوال»ثاشان ئةل ي :  هيض حةديسي ك »:ّواتة،ّ«َشءٌّّّالنبي ّّعنّالباِبّّهذاِّفَّيصح 
ّ«.وةوبة صةحيحي نةهات يامبةرةوة لة ثة لةم بارةيةوة

ئةمةش مةبةسيت ئةوةية بة رِاشكاوي نةهاتووة، وةطةرنا حةديسي تر هةية 
ئاماذةي بؤ ئةمة تي داية. رِولي كردني ئيماميش ئةوة دةخوازي ت تةماشاي بكري ت 

 وتةى ئينب حةجةرة لة فتح الباري. لةسةر مينبةر.
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ئايا سوذدةى   ي خويَند سوذدةى تيَدا بوئةطةر وتاربيَذ لةسةر مينبةر ئايةتيَك
 تيالوة دةبات ؟

 املنربِّّعىلّيوَمّاْلمعةِّ عنّعمرّبنّاْْلَطابّقرأَّ»ّوة،وهات «1077» لة بوخاريدا

ّالناُسّفَسَجدَّ نزل السجدةُّ جاءَّ إذا حتى حِل،النَّّّسورةبِّ ّوَسَجَد ّاْلمعُةّ إذا حتى ،، كانت

ّ،ّفَمنقال،ّالسجدة جاءَّ إذا حتى ،هبا قرأَّ ،القابلةُّ ّبالسجوِد َّنُمره اّالناُسّ،ّإنا  َسَجدَّ  :ّياّأَيه

ّعنه.ّ]قالّّ،أصاَبّ]وأحسن[،ّوَمنّملَّيْسُجْدّفالّإثَمّعليهّّفقد  وملَّيْسُجْدّعمُرّرضّاهللُ

ابنّجريج:[ّوزاَدّنافٌعّ،ّعنّابِنّعمَرّرضّاهللّعنهَم:ّإنّاهللَّملَّيْفِرْضّ]علينا[ّالسجوَدّإالّ

ّ. أنّنشاءَّ

جاري كيان عومةري كورِي خةتتاب لة نوي ذي هةينيدا لةسةر مينبةر »واتة: 
سورةتي نةحل خوي ند، كة طةيشتة سوذدةكةى هاتة خوارةوة وسوذدةى برد 
وخةل كيش لةطةل يدا سوذدةيان برد، ئةوةبو جومعةى داهاتويش هةر ئةو سورةتةى 

ثةرِ ئةبني بةو ئايةتانةى خوي ند وكة طةيشتة سوذدةكة، وتي: ئةى خةل كينة، تي 
سوذدةي تي داية، جا هةركةس سوذدة ببات ئةوة هةقي ثي كاوة وضاكي كردوة، 

 «.وئةوةشي نةيبات تاواني ناطات، وعومةر سوذدةى نةبرد
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ولةم بارةوة لة ئةبو موساي ئةشعةريةوة هاتوة كة لة سورةتي حةجدا لةسةر 
 .1مينبةر سوذدةى بردوة

سورةتي اإلنشقاق لةسةر مينبةر دابةزيوة وسذدةى وعةمماريش لة خوي ندني 
 .2بردوة

ولة نوعماني كورِي بةشرييشةوة هاتوة لةسةر مينبةر لة خوي ندني سورةتي 
 .3حةجدا سوذدةى بردوة، بةآلم سةنةدةكةى زةعيفة

لة خوي ندني سورةتي قافدا  4ولة عومساني كورِي عةففانةوة هاتوة بة صةحيحي
 دا دابةزيوة وسوذدةى بردوة.لةسةر مينبةر لة جومعة

                                                           
ّأخرجهّابنّأيبّشيبة،ّوسندّاألثرّصحيحّكلّرجالهّثقات.ّاْلمعةّللحجوري.ّ 1

أخرجهّابنّأيبّشيبة،ّومنّطريقهّابنّاملُْنذرِِّفّاألوسط،ّوأخرجهّعبدّالرزاق.ّوسندهّ 2

 ر.ّانظر:ّاملصدرّالسابق.ّحسنّإلّعَم

أخرجهّابنّأيبّشيبة،ّوسندّاألثرّضعي ّفيهّأباّإسحاقّالكوِِفّوهوّعبدّاهللّبنّميُّسةّ 3

ّضعي ّكَمِِّفّالتهذيب.ّانظر:ّاملصدرّالسابق.

 أخرجهّابنّاملُْنذرِِّفّاألوسط،ّوالبيهقي،ّوسندهّصحيح.ّانظر:ّاملصدرّالسابق.4ّّ
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لة عوقبةى كورِي عامريشةوة هاتوة لة خوي ندني  1وهةروةها بة زةعيفي
 سورةتي سةجدةدا لةسةر مينبةر دابةزيوة وسوذدةى بردوة.

إذاّقرأّاإلمامّعىلّامْلِنربّسورةّفيهاّسجدةّ»وئيمامي ئةبوبةكر ئينب ئةملونزير ئةل ي : 

ئيمام لةسةر مينبةر سورةتي كي خوي ند سوذدةى ئةطةر »، «أحببتّأنّينزلّفيسجد

 «.تي دا بو ثي م باشة داببةزي ت وسوذدة بةري ت

 لة بارةى كةسيَكةوة درةنط بيَت بؤ نويَذي جومعة

ات بؤ مزطةوت وتةنها فرياى يةك رِكاتي جومعة هةر كةسي ك درةنط ه
تي تةواوي طةيشتؤتة كاتي نوي ذي جومعة وئةو يةك رِكاتةشى ماويةئةوا  ،كةوت
 دةكات.

: فةرمويةتى  هاتووة ثةيامبةرى خوا لة عةبدوآلى كورِى عومةرةوة 
ََّّّوقدُّأْخَرىّإَِلْيَهاّْ ِّضّيُّلّْفََّّوَغريَهاّاْْلُُمَعةَّصاَلةّمنَّرْكَعةًّّْدركأَّّنمَّ» ِّرَواَيةَّوِِفّّ.هاَلتَُّصّّْتََّت

                                                           

نّاملُْنذرِِّفّاألوسطّعنّأوسّبنّبْشّقال:ّرأيتّعقبةّبنّوعنهّابأخرجهّابنّأيبّشيبة،ّ 1

ّانظر:ّاملصدرّالسابق.ّ.ّعامرّقرأّعىلّاملِْنربّالسجدةّفنزلّفسجد.ّوسندّهذاّاألثرّضعي 



 

 

 158 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

ّ اَلةّكَّْدرَّأَّّدّْقَّفَّ: رِكاتى نوي ذى جومعة يان  ةكيطةيشتة هةر كةسي ك »، واتة: 1«الصَّ
هةر نوي ذي كي تر، ئةوا با رِكاتةكة كة لة دةسيت ضوة بيكاتةوة، ونوي ذةكةى تةواوة 

 .«وطةيشتؤتة نوي ذةكة

لة ئةبو هورةيرةوة هاتووة « 607»ومسلم  «580»لة بوخاري  هةروةها
 ثةيامبةرى خوا  اَلةِّ»: فةرمويةتى ِّمْنّالصَّ َّرْكَعًة َّأْدَرَك ّاإِلَماِم[َّفَقْدَّّمْن ]َمَع

اَلةَّ ّالصَّ  بة ي ك ئةوا طةيشتوةبةيةك رِكاتى نوي ذ ةهةر كةسي ك بطات»، واتة: «َأْدَرَك
 .«دانوي ذةكة

بؤمنونة لةسةفةر بو يان موقيم بو ونةطةيشتة نوي ذي ئةطةر كةسي ك  كةواتة
كوعدا دوةمدا بو ونةطةيشت بة رِرِكاتى  لة دانيشتينئيمام جومعة، بؤ منونة: 

، نوي ذي ئةوا لةطةل يان نوي ذ دةكات بةآلم ضوار رِكات نوي ذ دةكاتلةطةل ياندا، 
 .نيوةرِؤ

                                                           
ّو»،ّوالنسائيّوالدارقطنيّوهذاّلفظه.ّوقالّصنعاينِّفّسبلّالسالم:ّابنّماجهأخرجهّ 1

ّّ.األلباينّهاحلديَثّّصححو«ّّبعضاّإنّكانّفيهّمقالّلكنّكثرةّطرقهّيقويّبعضها
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ئةمةش لة ئينب مةسعود وئةنةس وسةعدي كورِي موسةيب وعةلقةمة 
وعةبدولرِةمحاني كورِي ئةسوةد ضةسثاوة. كة موسافري لة ثشيت موقيمةوة نوي ذي 

 موقيم دةكات.

ّقالّ»ارةوة ئةل ي : ئينب ئةملونزير لةم ب ّكذا ّأربًعا. ّيصيل ّطائفة: ّفقالت اختلفوا

األوزاعي،ّوسفيان،ّالثوري،ّوأِْحَدّبنّحنبلّويشبهّذلكّمذهبّالشافعيّوقالتّطائفة:ّ

 «..ّكذاّقالّإسحاقّبنّراهويهيصيلّركعت.
ثاشان  ،شتبي تيدان وتارئةطةر كةسي ك لة » زانايان دةفةرموون: هةروةها

ئةوةندة درةنط بي تةوة هةر دوو رِكوعةكةى لة دةست  ،ذ بطري تةوةبرِوات دةست نوي 
، نةك دو رِكات نوي ذي ضوار رِكاتى نوي ذى نيوةرِؤ دةكات ئةويش دةربضي ت ديسانةوة

 .«جومعة

 ئينب موزيريش لةسةر ئةمة ئيجماع دي ني تةوة.

 «.ِدناَوَعىلَّهَذاَّأْدَرْكُتَّأْهَلّالِعْلِمّبِبِلَّ»مالكيش دةفةرموي ت: 

كةواتة هةر كةسي ك نةطاتة رِكوعى رِكاتى دووةمى نوي ذى جومعة ئةوا نوي ذى 
 نيوةرِؤ ئةجنام دةدات كة ضوار رِكاتة.
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هةروةها ئةطةر كةسي ك نوي ذى جومعةى لةسةر واجب بي ت ونةيةت بؤ نوي ذى 
، ئةو نوي ذةكةى ثي ش ئةوةى ئيمام نوي ذةكةى لة مزطةوت ئةجنام بداتو ،جومعة
 زانانوي ذةكةى بةتال ة، ضونكة خواى ئةوة  بكاتك كة ضوار رِكاتة،لة مال ةوة خؤي 

نوي ذة جومعةكةى ئةجنام بدات. ئةم رِايةش  فةرمانى ثي كردووة كة بي ت لة مزطةوت
 ئينب قودامة وئينب مونزير بة ثةسةنديان زانيوة.

ر ثي ش ئيمام كةسي ك لة مال  بي ت ونةيةت بؤ نوي ذى جومعة بةبآ عوزجا هةر
ِذيَنّت: ]دةفةرموي  دانانوي ذةكةى بكات ئةوا نوي ذةكةى بةتال ة ضونكة خواى  َاّالَّ َياَّأَيه

ّاهللَِّ ِّذْكِر ّإَِل َّفاْسَعْوا ّاْْلُُمَعِة َّيْوِم ِّمن اَلِة ّلِلصَّ ُّنوِدي ّإَِذا ّاْلمعة] [آَمنُوا ، هةر بؤية [9:سورة
جومعة ئةجنام بدات كة نايةت لة حةقى  دةبي  لة مزطةوت نوي ذى ةفةرمان ثي كراو

ئةوة نوي ذى نيوةرِؤ هةل طرياوة ونوي ذى جومعة لة شوي نى دانراوة هةر بؤية دةبآ 
كة نةهات دواي جةماعةت نوي ذةكةى دةكات.  نوي ذةكةى لة مزطةوت ئةجنام بدات.

 وهةل بذاردةى نةوةويشة. ئةمةش« األم»ئةمة هةروةها رِاي شافيعية لة كتي يب 

ّاهلل.ّإنّشاءصةحيحة 

ئةى ئةطةر كؤمةل ي ك نوي ذي جةماعةتيان لة دةست ضو بة هؤي عوزري كةوة، 
 ئايا بؤيان دروستة بة جةماعةت نوي ذ بكةن؟
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ّاألوسط ِِّف ّامْلُنذر ّابن ّفاتتهّ»ّ:قال ّمن ّأن ّالعلم: ّأهل ّمن َّنحفظّعنه ّمن ّكل أمْجَع

ّهلّيصلونّمَجاعة؟ ّواختلفوا ّيصيلّأربًعا، ّمَجاعة.ّاْْلُمعة ّأنّيصلوا ّوكرهتّطائفة والّ.

ِِّفّ ّعذر ّله َِّمَّن ّذلك ّفعل ّملَِن ّويرجى ّيستحبّذلك ّ،بل ّذلك ّكره ّمن ّلكراهية معنى

ّاهـ..ّ«التخل ّعنّاْْلُمعةّفضلّاْْلََمعة

بة كؤدةنطي زانايان نوي ذ دةكةنةوة وضوار رِكات دةكةن بةآلم جيالف هةية »
؟ هةندي ك لة زانايان ئةمةى بة باش لةوةى ئايا دةتوانن بة جةماعةت بيكةن

نةزانيوة... بةآلم بةرِاسيت ئةم بة باش نةزانينة هيض واتايةكي نية، بةل كو سوننةتة 
ئةجري جةماعةتي  ةكةى،لة نةهاتنبوبي  وبةل كو ئومي د دةكري ت ئةطةر عوزري كي 

 ئةمة واتاي قسةكةى ئينب مونزيرة.«. دةست بكةوي ت

 واى نويَذى جومعةد كردني نويَذى سوننةت

ذمارةى رِكاتى نوي ذة سوننةتةكانى دواى نوي ذى جومعة ديارى كراوة، ئةويش 
 بريتية لة دوو رِكات يان ضوار رِكات.

هاتووة لة عةبدوآلى « 729»ومسلم « 1169»هةر وةكو لة بوخاريدا 
ّاهللَُّ»هاتووة دةفةرمووي :  كورِى عومةر  َّصىلَّ ّاهللَِّ َّرُسوِل َّمَع ْيُت َّوَسلََّمَّصلَّ َّعَلْيِه

ّالظهْهرِّ َّقْبَل ّالظهْهرِّّ،َرْكَعَتْ.ِ َّبْعَد ّاْْلُُمَعةِّّ،َوَرْكَعَتْ.ِ َّبْعَد
ّاملَْْغِرِبّّ،َوَرْكَعَتْ.ِ َّبْعَد ّ،َوَرْكَعتَْ.ِ
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ّ
ِ
ّاْلِعَشاء َّبْعَد كرد: دوو  ئةم نوي ذانةم لةطةل  ثةيامبةرى خوا »، واتة: «َوَرْكَعَتْ.ِ

ش نوي ذى نيوةرِؤ، ودوو رِكاتى دواى نوي ذي نيوةرِؤ، ودوو رِكاتي دواي رِكاتى ثي 
نوي ذي جومعة، ودوو رِكاتى دواى نوي ذى مةغريب، ودوو رِكاتى دواى نوي ذى 

 «.عيشا

دةفةرمووي :  دا هاتووة لة ئةبو هورةيرةوة «881»هةروةها لة مسلم 
ْيُتمّْ»فةرموويةتى:  ثةيامبةرى خوا » َّصلَّ َّأْرَبًعاّإَِذا َّفَصلهوا ّاْْلُُمَعِة ، واتة: «َبْعَد
 «.ئةطةر دواى نوي ذى جومعة نوي ذتان كرد ئةوة ضوار رِكات بكةن»

ّاْْلُُمَعَةّّرَّمَّعُّّابنََّّأنَّّ»دا هاتووة، نافع ئةل ي : «882»هةر لة مسلم  َكاَنّإَِذاَّصىلَّ

َّقاَلّ ِِّفَّبْيتِِهُّثمَّ
َفَّفَسَجَدَّسْجَدَتْ.ِ كاتي ك »، واتة: 1«َيْصنَُعَّذلَِكَّّكاَنَّرُسوُلّاهللَِّّّاْنََصَ

ئينب عومةر نوي ذى جومعةى بكرداية، دةطةرِايةوة بؤ مال ةوة دوو رِكات نوي ذى 
 «. ئاوايدةكرد دةكرد، ثاشان وتي: ثةيامبةرى خوا 

، ئينب -حةديسي دو رِكات وضوار رِكات-بؤ كؤكردنةوةى هةردو حةديسةكة 
 ي :رِةجةب ئةل 

                                                           
ّأخرجهّمسلم. 1
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ّّوقدّاختل ّالعلَمءِِّفّاْْلَمعّب.ّحديثّابنّعمرّوحديثّأيِبّهريرة:»

ّبكلّواحدّمنّاحْلَديث. ،ّفقالتّطائفة:ّهوُُّمريّب.ّأنّيصيلّركعت.ّأوّأربًعاّعمالً

ّعنّأِْحَدّكَمِِّفّّ.وهوّقولّأِْحَدِِّفّرواية ّنقلّهذا ََّيمعّبينهَمّفيصيلّستًّا، وقالتّطائفة:

ّئ.مسائلّابنّهان وقالتّطائفة:ََّيمعّبينهَمّعىلّوجهّآخر،ّوهوّأنّاإلمامّيصيلِِّفّبيتهّّ

ّبنّحربّواْْلُوزجاين. ّزهري ّقول ّوهو ّاملَْسجد. ِِّف ّأربًعا ّيصيل وقالتّّركعت.ّوامْلَأموم

ّأربًعا،ّ ِِّفّاملَْسجدّصىلَّ ّركعت.طائفة:ََّيمعّبينهَم،ّأنهّإنّصىلَّ ِِّفّبيتهّصىلَّ ّاهـ.«وإنّصىلَّ

ةشي ثةسةندة لةو رِايانة رِاي كؤتاهةمينة كة ئةطةر لة مال  كردي دو ئةو
رِكات دةكات ئةطةريش لة مزطةوت كردي ضوار رِكات دةكات. ئةمةش 

. وزؤربةى ئةهلي عيلميش لةسةر ئةوةن كة هةل بذاردةى شيخ اإلسالم وئينب قةييمة
 واهلل أعلم. سةرثشكة لة ني وان دوو رِكات وضوار رِكات.

 ةوةي سووننةت نابةسرتيَتةوة بة نويَذي فةرزنويَذ

دةبآ نوي ذة سوننةتةكان رِاستةوخؤ دواى نوي ذى جومعة نةكري ت، مةطةر قسة 
دا هاتووة لة موعاويةوة «883»بكات يان شوي نةكةى بطؤرِي ت، هةر لة مسلم 

  : ْيَتّاْْلُُمَعَةَّفاَلَّتِصْلَهاّبَِصاَلٍةَّحتَّىَّتكَّ»ئةل ي ُرَجّإَِذاَّصلَّ َّرُسوَلّاهللَِّّّ،لََّمَّأْوََّتْ َّفإِنَّ

َّنْخُرَجّ َّأْو َّحتَّىَّنَتَكلََّم ُّتوَصَلَّصالٌَة ّبَِذلَِكَّأْنّالَ ئةطةر نوي ذى جومعةت »، واتة: «َأَمَرَنا
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كرد، ئةوا رِاستةوخؤ بة دوايدا  نوي ذي تر مةكة ومةيبةستة بة نوي ذي ترةوة هةتا 
بةو شي وة فةرمانى  ةوة، ضونكة ثةيامبةرى خوا قسة دةكةيت يان دةضيتة دةر

ثي كردين كة دوو نوي ذ بة دواي يةكدا نةكةين، هةتا قسة دةكةين يان دةضينة 
 «. دةرةوة

ّ ّامْلُغنِي: ّوبينهّ»قالّابنّقدامةِِّف يستحبّملَِنّأرادّالركوعّيومّاْْلُمعةّأنّيفصلّبينها

ّ.«هبكالمّأوّانتقالّمنّمكانهّأوّخروجّإَِلّمنزل

ّوقالّالصنعاينِِّفّسبلّالسالم ّأالّنصلّ»: ّأمرنا ّلقوله: ّاْْلُمعة ّبصالة ا وليسّخاصًّ

ّ.«صالةّبصالة

يستحبّأنّيتحولّهَلاّعنّموضعّالفريضةّإَِلّموضعّآخر،ّوأفضلهّ»وقالّالنووي:ّ

ّالنافلةّعنّصورةّ ّبيته،ّوإالّفموضعّآخرّمنّاملَْسجدّأوّغريه؛ّلتفصلّصورة التحولّإَِل

ّالفري ّوقوله: ّتتكلم»ضة، ّولكنّّ«َحتَّى ّأيًضا، ّبالكالم َّحصل ّبينهَم ّالفصل ّأن ّعىل دليل

ّ.ّ«باالنتقالّأفضل

ئةمة تايبةت نية بة نوي ذي »ثوختةى قسةى ئةو سي  زانا بةرِي زة ئةوةية: 
جومعةوة، وباشرت واية برِواتةوة لة مال  بيكات، وشوي ن طؤرِين لة قسةكردنةكة 

 «.باشرتة
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 كة لة رِؤذي هةينيدا دوعاي تيَدا طرياية ئةو ساتةى

َّساَعةًّ»دةفةرمووي :  ثةيامبةرى خوا  ّاْْلُُمَعِة ِِّف ُّمْسلٌِمّّ،إِنَّ َّعْبٌد ُّيَوافُِقَها اَل

اهُّ ّإِيَّ َّأْعَطاُه ّإاِلَّ َّشْيئًا ّفِيَها ّاهللََّ رِؤذى جومعة ساتي كى تي داية هيض »، واتة: «َيْسَأُل
« ةدا داواي شتي ك لة خوا بكات مةطةر ثي ي دةبةخشي تموسل ماني ك نيية لةو كات

 واللفظّللنسائي.«852ّ»مسلمّ

لة « 852»وموسليم  «6400و 5294و 935» ولة صةحيحي بوخاري
 الّساعٌة،ّاْلمعةِّّيومِِّّف»: ئةبوهورةيرةوة حةديسي كي نزيك لةم لةفزة هاتوة وئةل ي 

ُّّيوافُقها ُّيصيلِّ ّقائٌم ّوهو ّ خرًيا اهللَ يسأُلّ مسلٌم، ّأعطاه إالَّ ّعىلّ، ُّأْنُمَلَتُه ّ]ووضَع ّبيِده وقال

ُدهاقلناّبطِنّالوسطىّواْلنَِص[ ّ. «:ُّيقلُِّلهاّ،ُّيزهِّ

 ئةل ي : وبةدةسيت ئاماذةى كرد بةوةي كة ساتةكة ماوةيةكي كةمة.ّ

ِّفّلنِجدُّّإنَّاّجالٌسّّ اهللَِّ ُقلُتّوَرسوُلّ»ئةل ي :  لة عةبدول آلي كورِي سةالمةوة

َّيسأُلّ ساعةًّ اْلُمعةِّّيومِّ ِف اهللَِّّكتاِبّ ّيصيلِّ ّمؤمٌن ّعبٌد ّيوافُِقها ّ اهللََّ ال ّإالَّ ّشيًئا فيها

ّعبدُّّ،حاجَتهُّ َله قَِضّ ّ قاَل ّرسوُلّاهلل: ّإيلَّ ّ اهللَِّ أشاَر ّأوّ اهللَُّ صىلَّ ّوسلََّم عليِه

هَيّقاَلّهَيّ ساعةٍّ أيهّّ]أي:ّأبوّهريرة[ّقلُتّساعة.ّ أوّبعُضّّصَدقَتّّ:فقلُتّ .ساعةٍّ بعُضّ
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ّليَسْتّ ا ّإَّنَّ ّقلُت .ّ ّالنَّهاِر ّساعاِت ّبىَلّ َساعةَّ آخُر ّقاَل ّّ،َصالٍة ّثمَّ ّصىلَّ ّإذا ّاملُْؤِمَن ّالعبَد إنَّ

الُةَّفهوَّّجلَسّ ّالصَّ الةِِّّفّالّحبُِسُهّإالَّ  «.الصَّ

دانيشتبو ومت: ئي مة لة كتي بةكةي خوادا دةبينني  ثةيامبةري خواش 
تي داية بةر هةر كةسي ك بكةوي ت لةوكاتةدا نوي ذ بكات  ساتيَكيعة نوسراوة: جوم

وبثارِي تةوة، داواي هةرضيةك لةخوا بكات مةطةر ثي ي دةبةخشي ت، ثةيامبةر وتي: 
سننّصحيحّّ، ومت: بةل ي  رِاست دةكةيت ساتي كي كةمة...بةَلكو ساتيَكي كةمة

ّ.«941»ّابنّماجة

بةرِاستى : »1يةتىفةرمو  ةيامبةرى خوا: ثئةل ي  هةروةها ئةبو لوبابة 
خةسل ةت ثي نج ني و سةرجةم رِؤذةكانى ترة... وى وبةرِي ز رِؤذى جومعة طةورة

ساتي كى تي داية هةر و»..يةكي كيان ئةفةرموي :  «وتايبةمتةندى تي داية:..
ثاية بةرز خواى الي خوا مةطةر  بةندةيةكى موسل مان داواى هةرضى شتي ك بكات

 «.ةبةخشي تثي ى د

                                                           
نهّ،ماجهّابنّأخرجه 1 ّع،ّوقدّسبق.اْلامّصحيحِّفّاأللباينّوحسَّ
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جياوازي هةية لة ني وان زاناياندا سةبارةت بة دياريكردنى ئةو ساتة فةزل دارة. 
 تةنانةت بةثي ي وتةى شةوكاني ضل وسي  رِاي جياوازي لةسةرة.

 بةآلم بؤضوونى ثةسةند ئةوةية: ئةو كاتة دواى نوي ذى عةسرة، لةبةر ئةوةي:

 حةديسةكان لةم بارةوة زؤرترن لةوةكاني تر. -

 سةنةدةكاني موتتةصيل ترن. -

 .خيالف نية لةوةى مةرفوعن ياني بةرز دةكري نةوة بؤالي ثةيامبةر  -

 دا.«النيل»وتةى زؤربةى هاوةآلنة. ئةمةش وتةى شةوكانية لة  -

ئةمةش رِاي عةبدول آلي سةالم وئةبو هورةيرة وتاوس وئيمام ئةمحةد 
 مةي ثةسةند كردوة.هةر ئة« زاد املعاد»وئيسحاقة. ئينب قةمييش لة 

ورأىّبعضّأهلّالعلمّمنّأصحابّالنبيّصىلّاهللّعليهّ»ئةفةرموي :  /وتريميزي 

ّيقولّأِحدّ ّبه ّالعَصّإلّأنّتغربّالشمسّو ّالتيّترجىّبعد ّالساعة وسلمّوغريهمّأن

ّ«.وإسحاق

 لةو حةديسانةش: 
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دةربارةى ئةو ساتةى رِؤذى جومعة ثرسيارم لة »ئةل ي :  ئةبو هورةيرة 
 ، ئةويش وتي: ئةو ساتة دواى نوي ذى عةسرة.ةبدوآلى كورِى سةالم كرد ع

ئةبو هورةيرةش سةيري لي دي ت ضونكة ئةو ساتةي ئةم باسي دةكات نوي ذي 
بيستوة باسي ئةو ساتةى جومعةي  تي دا دروست نية، ئةميش لة ثةيامبةري 

ئةى مةطةر ئةو »: بؤية وتي«. وهوّيصيلالّيوافقهاّعبدّمسلمّ»كردوة فةرمويةتي: 
 «كاتة نوي ذ تي يدا نةهي لي نةكراوة؟

َّينْتَظُِرّ»نافةرمووي :  ئةويش وتي: ئةى ثةيامبةرى خوا  َُّمْلًِسا َّجَلَس َمْن

َّ َّفُهَوِِّفَّصاَلٍةَّحتَّىُّيَصىلِّ اَلَة هةر كةسي ك » واتة: ،1«ُهَوَّذاكَّّ:َقاَلّّ،َفُقْلُتَّبىَلّّ:َقاَلّّ،الصَّ
     دي ت       نوي ذ تا كاتي             لة نوي ذداية يشي ت وضاوةرِوانى نوي ذ بكات ئةوا لة مةجلسي ك دابن

 «.وومت: بةل آ، ئةويش ووتى: دة ئةوةش واية «دةكات       ونوي ذ

لة جابرةوة رِيوايةت دةكات بة سةنةدي كي « 1048»هةروةها ئةبو داود 
ّالعَص»فةرمويةتي:  حةسةن، كة ثةيامبةر  ّبعد ّساعة ّآخر بؤي » «.التمسوها

 وصححة االلباني.« رِي ن لة كؤتا ساتي دواي عةسربطة

                                                           
ّّّ،ّوالرتمذيّأخرجه،ّوصححهّاأللباينداودّوأبأخرجهّأِحد،ّ 1
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 بةرزكردنةوةى هةردو دةست لة وتاري هةينيدا

 -خوا لي ي رِازي بي -دا هاتووة لة عةممارةي كورِي رِوةيبةوة «847»لة مسلم 
َّيَدْيهِّ»كة:  َّرافًِعا ّامْلِنْرَبِ َّعىَل َّمْرَواَن ّْبَن ّاللَّّّ:َفَقاَلّّ،َرَأىّبِْْشَ ّهَّـَقبََّح ّاْلَيَدْينُِّه َّرَأْيُتّّ،اَتْ.ِ َلَقْد

بيشرى »، واتة: «ُمَسبَِّحةِّـَوَأَشاَرّبِإِْصبَِعِهّالّْا،َّماَّيِزيُدَّعىَلَّأْنَّيُقوَلّبَِيِدِهَّهَكذََّّرُسوَلّاهللَِّّ

كورِى مةرِوانى بيين لةسةر مينبةر هةر دوو دةستى بةرزكردةوة، ئةويش ووتى: 
بيين لةوة  ات، سوي ند بةخوا ثةيامبةرى خوام خوا ئةو دوو دةستة لةناو بب

 «.زياتري نةدةكرد كة ئاوها بكات، وئاماذةى كرد بؤ بةثةجنةى شايةمتاني

ّاهللِّ»ئةل ي :  هةروةها سةهلى كورِى سةعد  َّرَأْيُتَّرُسوَل َّيَدْيِهَّّّما َشاِهًرا

هِّ َّغرْيِ َّواَل ِّمنرَْبٍ َّعىَل َّيْدُعو َّيْدُعوّ،َقطه َّكاَن ّبُِأْصبُِعِهَّّما َّوُيِشرُي َبيِْه
َّمنْكِ َّحْذَو َّيَدْيِه َّيَضُع إاِلَّ

لة كاتى دوعاكردندا  ، واتة: هةرطيز نةمبينيووة ثةيامبةرى خوا 1«إَِشاَرةًّ
هةردو دةسيت ئاوها واآل بكات، نة لةسةر مينبةر ونة جطة لةوةش، هةر 

ةوة، وبة ثةجنةى بثارِايةتةوة هةردو دةسيت تا نزيكي شانةكاني بةرز دةكرد

                                                           
ّّوقدّحسنه.ّ«3/77»انظر:ّإرواءّالغليلّ.ّ«1105»أخرجهّأِحدّوأبوّداودّ 1
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ولةبارةى تةفسريي ئةم حةديسةوة وتةى هةندي ك لة «. شايةتوماني ئاماذةى دةكرد
 :1زانايان دةهي نينةوة

ّالنوويّ ّاهلل-قالّاإلمام ّبنّرويبةّّ-رِِحه ِِفُّشحّصحيحّمسلمّعندّحديثّعَمرة

ّ.«فيهّأنّالسنةّأالّيرفعّاليدينِِّفّاْْلُطبة»قال:ّ

واحْلَديثانّامْلَذكورانّيدالنّعىلّ»احْلَديث.ّمنّنيلّاألوطار:ّوقالّالشوكاينّبعدّذكرّ

ّ.«كراهةّرفعّاأليديّعىلّاملِْنربّحالّالدعاء،ّوأنهّبدعة

يعنِي:ّعندّّ«رافًعاّيديه»قوله:ّ»وقالّالطيبِيِِّفُّشحّاملِْشكاةّعندّحديثّعَمرةّقال:ّ

ّ ّقوله: ّلذلك ّويشهد ِّحوا، ّإذا ّالوعاظ ّدأب ّهو ّكَم ّامْلُسبحةوأش»التكلم، ّبأصبعه ،ّ«ار

ّ ّبيده»وقوله: ّيقول ّأن ّيزيد َُّياطبّالناسّ«ما ّبأصبعه ّاْْلُطبة ِِّف ّالتكلم ّيشريّعند ّأي: ،

ّاهـ.«وينبههمّعىلّاالستَمع

ّ ّللحديث: ّالتفسري ّهذا ّرجحوا ّالذين ّالعلَمء ّامْلَفاتيحومن ّمرقاة ِِّف ّالقاري ،ّعيل

ّ.«العظيمّآباديِِّفّعونّامْلَعبودّوُشفّاحْلَق

 اربيَذ كة هاتة مزطةوتةوة رِاستةوخؤ وت

                                                           
  لّاملتعلقةّباْلمعةّليحيىّاحلجوري.أنظر:ّاألحكامّواملسائ 1
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 سةر دةكةويَتة سةر مينبةر وسةالم دةكات

ّاهللَِّ»ئةل ي :  جابرى كورِى عةبدوآل  َّرُسوُل َّسلَّمََّّّكاَن ّامْلِنْرَبَ َّصِعَد ، 1«إَِذا
 «.بهاتبايةتة سةر مينبةر سةالمى دةكرد كاتي ك ثةيامبةرى خوا »واتة: 

 واي كردوة. لة عةتاوة هاتوة كة ثةبامبةر  وبة صةحيحي بةآلم مورسةلة

 ولة عومةري كورِي عةبدولعةزيزةوة بة صةحيحي هاتوة كة واي كردوة.

ئةو ئاسارانةشم بؤ ئةوةبو ضونكة هةندي ك حةديسة مةرفوعةكان بة زةعيف 
 دةزانن.

 داناني مينبةر بؤ ئةوةى وتاري لةسةر بدريَتةوة

ّسعدّ»وة ئةل ي : لة ئةبو حازم سةلةمةى كورِي دينارة ّبن ّسهل ّأتوا ّرجاالً أن

ّّ-رضّاهللّعنه-الساعديّ وقدّامرتواِِّفّاملِْنربّممّعوده؟ّفسألوهّعنّذلك،ّفقال:ّواهللّإينِّ

أرسلّّّألعرفّمنّأيّعودّهو،ّولقدّرأيتهّيومّوضعّوأولّيومّجلسّعليهّرسولّاهلل

ّاهللّ ّامرّرسول ّفالنة ّإَل ّاألنصار ّمن ّسهل-أة ها ّسَمَّ ّأنّّ:-قد مريّغالمكّالنجار

ّكلمتّالناس ّأجلسّعليهنّإذا فعملّ]ّفأمرته؛ّفعملهاّمنّطرفاءّالغابةّ،يعملّيلّأعواًدا

                                                           
ّّ.«2076»والصحيحةّّ«917»أخرجهّابنّماجه،ّوهوِّفّصحيحّابنّماجه1ّّ
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فأمرّهباّفوضعتّهاهنا،ّّثمّجاءّهباّفأرسلتّإَلّرسولّاهللّ،1ّّ[هذهّالثالثّالدرجات

ّوهوّعليهاّثمّركعّوهوّعليها،ّثمّنزلّثمّرأيتّرسولّاهللّ ّعليهاّوكربَّ القهقرىّّصىلَّ

ّالناسّإنَمّصنعتّهذاّ ّأَيا ّفلَمّفرغّأقبلّعىلّالناسّفقال: ّأصلّامْلِنربّثمّعاد، فسجدِِّف

ّ.«917و377ّ»البخاريّّّ.«لتأََتواّيبّوتتعلمواّصالت

ضةند ثياوي ك هاتنة الي سةهلي كورِي سةعد كة جياوازي كةوتبوة »واتة: 
لة ض جؤرة داري ك بوة؟  ني وانيانةوة لةبارةى مينبةرةكةى ثةيامبةرةوة 

ثرسياريان لي كرد، وتي: واهلل باش دةزامن لة ض ضؤرة داري كة، وئةو رِؤذةشي كة دانرا 
 سةركةوتة سةري بينيم، ثةيامبةري خوا  وئةو رِؤذةشي كة ثةيامبةر 

 كة بة -سةهل ناويشي هي نا-ناردي بة دواي يةكي ك لة ئافرةتاني ئةنصاردا :
ت بل ي  داري كم بؤ دروست بكات تا لةسةري رِاوةستم كة خزمةتكارة دارتاشةكة

قسة بؤ خةل كي دةكةم، ئةويش فةرماني ثي كرد، ئةوةبو دروسيت كرد لة دارطةز 
ثي كهاتبو، هي نايان وبانطي ثةيامبةريان « دةرةج»، لة سي  ثلة «دار حةيزةران»
 خوام بيين  كرد وئةويش فةرماني كرد ئا لي رة دابنري ت، ثاشان ثةيامبةري

                                                           
ّ.أَّناّشاذة.ّ«اْْلوهرِِّفّعددّدرجاتّاملِْنرب»أفادُُّممدّبنّعبدّالوهابّالعبديلِِّفّرسالتهّ 1

لّااملتعلقـةّاألحكامّواملسـائ».ّانظر:ّعديدةّب.ّصحيحةّوحسنةّوضعيفةولكنّهلاّشواهدّ

ّ«.باْلمعة
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  نوي ذي لةسةر كرد، اهلل أكربي كرد هةر لةسةري بو، ثاشان رِكوعي برد وهةر
لةسةري بو، ثاشان هاتة خوارةوة بةبي  ئاورِدانةوة هةر بة ثشتةوة، ئةوةبو لة 
تةنيشت مينبةرةكة سوذدةى برد وثاشان طةرِايةوة سةر مينبةر، كة لي بويةوة، 

ةل كينة ئةمةم كرد يان ئةمةم دروستكرد تا رِويكردة خةل ك وفةرموي: ئةى خ
 «.مببينن وضاوم لي بكةن وفي ري نوي ذةكةى من بنب

وكاتي ك مينبةرةكةيان داناوة وئةوة قةدى دارخورمايةى كة ثةيامبةري 
ثي شرت وتاري لةسةر دةفةرمو وخؤي دةدا بةسةريدا، دةسيت كردوة بة   خوا

ةسيت لةسةر داناوة وثاشان د نوزة نوز وطرياوة تا ثةيامبةري خوا 
  .1وةستاوةتةوة

 شوييَن مينبةرةكةى ثةيامبةر 

ّالشاةّ»ئةل ي :  سةلةمةى كورِي  ّكادت ّما ّامْلِنرب ّعند ّاملَْسجد ّجدار كان

لةطةل  مينبةرةكةيدا شةكي ك  ديواري مزطةوتةكةى ثةيامبةر »واتة: ّ.«ََتوزها
ّ«.497»ريّالبخا.ّ«بة ئاسان بة ني وانياندا تي نةدةثةرِي

                                                           
ّّ«.544»مسلمّو،ّ«918»البخاريّ 1
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ياني: -قيبلة »واتة: ّ.«وكانّب.ّامْلِنربّوالقبلةّقدرََّمرّشاة»ّ:«509»ولفظّمسلمّ
 «.ووبي ت بةيين هةب ومينبةرةكة ئةوةندةي شةكي ك تي ثةرِ -ديواري ديوي قيبلة

 دةنط بةرزكردنةوة لة كاتى ووتار

َّكانَّ»ئةل ي :  لة جابرى كورِى عةبدوآلوة « 867»لة مسلمدا هاتووة 

ْتَّعْينَاهَُّّرُسوُلّاهللَِّّ َّغَضُبهُّّ،َوَعالََّصْوُتهُّّ،إَِذاَّخَطَبّاِْحَرَّ ُهُّمنِْذُرَّجيٍْشّّ،َواْشَتدَّ َحتَّىَّكَأنَّ

اُكمّْ»ّ:َيُقوُلّ َّوَمسَّ َّكَهاَتْ.ِّ»ّ:َوَيُقوُلّّ،«َصبََّحُكْم اَعَة َّوالسَّ َّأَنا ّإِْصبََعْيِهّّ،«ُبِعْثُت َّبْ.َ َوَيْقُرُن

بَّّ اَّبْعدُّ»ّ:اَبِةَّواْلُوْسَطىَّوَيُقوُلّالسَّ ّاحْلَِديِثّكَِتاُبّاهللَِّّ:َأمَّ َّخرْيَ دٍَّّوَخرْيَّّ،َفإِنَّ ّ،اهْلَُدىُّهَدىُُّمَمَّ

ّ ّّ،األُُموِرُُّمَْدَثاُُتَاَّوَُشَّ َّيُقوُلّّ،«بِْدَعٍةَّضاَلَلةٌَّّوُكلَّ ُّمْؤِمٍنِّمْنَّنْفِسِهَّمْنّتَّ»ّ:ُثمَّ َرَكَّأَناَّأْوَلّبُِكلِّ

َّوَعىَلَّّ ِهَّوَمْنَّتَرَكَّدْينًاَّأْوَّضَياًعاَّفإَِلَّ
 ، 1«َماالًَّفأَلْهلِ

كاتي ك ووتارى دةفةرمو هةر دوو ضاوى سور  ثةيامبةرى خوا » :واتة
دةبويةوة، ودةنطى بةرز دةبويةوة، وزؤر تورِة دةبوو، تةنانةت دتووت ئاطاداري 

خةريكة دةتات بةسةرياندا، هةروةها خةل ك دةكاتةوة لة هاتنى لة شكري ك كة 
ودوو ثةجنةى شةيةمتان -دةيفةرموو: هاتنى من وقيامةت وةكو ئةم دووانة واين 

، ودةيفةرموو: أما بعد.. باشرتين قسة كتي بى -وناوةرِاستى ثي كةوة جووت دةكرد
                                                           

ّّ.مسلمأخرجهّ 1
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، وخراثرتين خواية، وباشرتين رِي طا ورِي نمايي، رِي طا ورِي نمايى موحةممةدة 
 ةكان داهي نراوةكانة، هةموو داهي نراوي كيش طومرِايية...شت

ََّيُْطُبّ» ةوة، ئةل ي :اكممسةلة هةروةها  ّالنهْعََمَن َّلهُّّ،َسِمْعُت ََّخِيَصٌة ّ:َفَقاَلّّ،َوَعَلْيِه

ّ ّاهللَِّ َّرُسوَل َّسِمْعُت َّيُقوُلَّّلَقْد َّوُهَو ّالنَّارَّّ:ََيُْطُب َّرُجاًلّّ،َأْنَذْرُتُكْم َّأنَّ َّكَذاَّفَلْو َّمْوِضَع

َّصْوَتهُّ َّسِمَع َّوَكَذا ّكانتّعىلّعاتقهّعندّرجليه، واتة: طوي م لة ، 1«وحتىّوقعتََّخيصٌة
 نوعمان بو وتاري دةفةرمو، وتي: سوي ند بي ت طوي م لة ثةيامبةري خوا بو 

وتاري دةفةرمو ودةيوت: ورياتان دةكةمةوة لة ئاطر، جا ئةطةر كةسي ك لة فالن 
ن ببواية طوي ي لة دةنطي دةبو، تةنانةت ئةوةى لةسةر شاني بو، كةوتة وفالن شوي 

 ياني: ئةوةندة دةنطي بةرز بو.«. خوارةوة الي ثي كاني

فيهّأنهُّيستحبّللخطيبّأنّيفخمّأمرّاْْلُطبة،ّويرفعّ»:ّقالّالنوويِِّفُّشحّمسلم

 .«نّعندّاشتدادهاصوته،ّوَُيزلّكالمه،ّوُيظهرّالغضبّوالفزع؛ّألنّتلكّاألمورّإنَمّتكو

 

                                                           
وهـوِّفّ«4/332ّ»الرتغيـبّوالرتهيـبّ«430ّ»،ّابـنّحبـانّ«17637»رواهّأِحدّ 1

ّّ«.244ص3ّج3659ّرقمّ»صحيحّالرتغيبّوالرتهيبّ
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 َأُقُوُلَّقْويِلَّهَذاَّوَأْستَْغِفُرّاهللّيِلَّوَلُكمّ؟ئايا وتاربيَذ ئةلَيَ: 

ئينب حيببان حةدسي كي لةو بارةوة رِيوايةت كردوة كة ثةيامبةر لة حجة 
 .« مُقُوُلَّقْويِلَّهَذاَّوَأْسَتْغِفُرّاهللّيِلَّوَلكُّأَّ»الوداعدا لة كؤتايي وتارةكةى فةرمويةتي: 

بةآلم حةديسةكة زةعيفة، ئينب كةسري دواي هي ناني ئةم فةرمودةية ئةل ي : 
«. عةبدول آلي كورِي جةعفةر باوكي عةلي كورِي مةديين تي داية كة زةعيفة»

 ورِي طايةكي تريشي هةية ئةويش هةر زةعيفة.

خؤ ئةطةر لةو فةرمودةى عائيشةوة وةرطريابي ت كة بة حةديسي كةفارةى 
ّدِّمّْبِحَّوَّّاللَُّهمَّّّكانَّحَّبُّْسّ»ناوبانطة: مةجلس بة َّأنّْك، ّإَِّّأْشهد ّإِّال ّأَّله ّأَّنّْال ّغفركَّتَّْسّت،

بةل ي  حةديسةكة صةحيحة ولة ثانزة صةحابةوة طي رِدراوةتةوة وةكو «. كيّْلَّإِّّوُبّتُّأَّوَّ
 واهللّأعلم.ّئينب حةجةر ئةل ي ، بةآلم بةل طة نية بؤ ئةو مةبةستة.

 واية بةردةوام نةوتري تبؤية بي طومان باشرت 
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 يَكداطؤضانلةطةلَ خؤدان بةسةر ووتارخويَندنةوة بةثيَوة و

يسنّأنّيعتمدّعىلّقوسّأوّسي ّأوّعصا؛ّملَِاّسبقِِّفّحديثّاحْلَكمّ»قالّالنووي:ّ

ّحزن ّيذكر1ّبن ّومَل ّاليُّسى، ّيده ِِّف ّيأخذه ّأن ّيستحب ّوالبغوي: ّالقاضّحس. ّقال ،

أخذّفيها،ّفإنّمَلََّيدّيضعّيدهّاليمنىّعىلّاليُّسىّأوّيرسلهاّوالُّحركهاّاْْلُمهورّاليدّالتِيّي

ّ.َمجموعـاهـّمنّالّْ.ّ«ةّمنهاوالّيعبثّبواحد

ن نةبي ت ئةويش هاتوة بة صةحيحي تةنها طؤضانةبةآلم مششي ر هيض لةو بارةوة 
 حةديسةكةى الوازيةكي تي داية.

                                                           
اًماَّشِهْدَناّفِيَهاَّّفَلبِْثنَاِّعنَْدَّرُسوِلّاهللَِّّ»حةكةمى كورِى حةزنى كولةفى دةفةرمووي ت:  1 َأيَّ

ئًاَّعىَلَّقْوٍسَّأْوَّقاَلَّعىَلَّعًصاَّفَقاَمَّرُسوُلّاهللَِّّّ،اْْلُُمَعةَّ َكِلََمٍتّّ،َفَحِمَدّاهللَََّّوَأْثنَىَّعَلْيهِّّ،ُمَتَوكِّ

جومعة ضةند رِؤذي ك ماينةوة وئامادةى  لةالي ثةيامبةري »واتة: ّ«َخِفيَفاٍتَّطيَِّباٍتُّمَباَرَكاٍتّ
هةستا سةر ثي  وخؤي دابو بةسةر طؤضاني كةوة، جا سوثاس وستايشى  بوين، ئةوةبو ثةيامبةري خوا 

املعجـمّالكبـريّأخرجـهّأِحـد،ّوهـوِّفّ«. خواى كرد، ضةند قسةيةكي كةمي ثاك وثريؤزي كيرد 

،ّوضعفهّاأللباينِّفّحتقيقهّعىلّصحيحّابنّخزيمةّولكنّحسنهّصحيحّابنّخزيمة،ّوللطرباين

ّّصحيحّسننّأيبّداود.ِف



 

 

 178 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

يكنّيأخذّبيدهّسيًفاّوالّغريه،ّوإنَمّكانّيعتمدّومَلّ»:ّدملعاِِفّزادّاّ/مّقيقالّاإلمامّابنّ

عىلّقوسّأوّعصاّقبلّأنّيتخذّامْلِنرب،ّوكانِِّفّاحْلَربّيعتمدّعىلّقوس،ّوِِفّاْْلُمعةّيعتمدّ

ّاهـ..ّ«عىلّعصا

 باشرت واية ئةوةى وتار دةدات هةر خؤي بةرنويَذي بكات

نشني هةردوكيان خؤي دةيكرد، هةروةها جي  ضونكة ثةيامبةري خوا 
وشوي نكةوتة بةرِي زةكانيشي، وتاربي ذيان خؤي بةرنوي ذي كردوة، خؤ ئةطةر لةبةر 
عوزري ك بوو ئةوا تاوانبار نابي ت، ئةطةر ضي بة بي  عوزريش بي ت نوي ذةكة هةر 
دروستة بةآلم ثي ضةوانةى سوننةتيان كردوة. ئةمةش دةقي وتةى ئيمامي ئةمحةدة. 

 برِوانة: املغين.

 ةى ووتاركورتكردنةو

« 869»موسلم  وةكو ،نوي ذ دري ذ بكري تةوةوسوننةتة ووتار كورت بكري تةوة 
َّوَأْبَلغَّ» دةطي رِي تةوة لة ئةبو وائلةوة ئةل ي : َّفَأْوَجَز ٌر َّعَمَّ َّنَزَلّّ،َخَطَبنَا َّأَباّّ:ُقْلنَاّ،َفَلَمَّ َيا

ْسَتَّّفَلْوُّكنَْتّّ،َلَقْدَّأْبَلْغَتَّوَأْوَجْزَتّ!ّاْلَيْقَظاِنّ َيُقوُلّّإِنِّىَّسِمْعُتَّرُسوَلّاهللَِّّّ:َفَقاَلّّ،َتنَفَّ

ِّمْنّفِْقِههِّ» َّمِئنٌَّة ُّخْطَبتِِه ُجِلَّوِقََصَ ّالرَّ ُّطوَلَّصاَلِة ّّ،إِنَّ َّوإِنَّ واّاْْلُْطَبَة َّواْقَُصُ اَلَة يُلواّالصَّ
َفَأطِ

ِّسْحًرا ّاْلَبَياِن يان بة –ةري بؤ داين عةممار وتاري كي كورت وكاريط»، واتة: «ِمَن
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، كة هاتة خوارةوة، ومتان: ئةى باوكي يةقزان ! بةرِاستى -رِةواني ثي شكةشي كرد
زؤر رِةوان وكورتيش بو، خؤ هةندي ك دري ذت بكردايةتةوة، ئةويش وتي: طوي م لة 

بي طومان نوي ذ دري ذي ووتاركورتي وتاربي ذ  دةيفةرمو: ثةيامبةري خوا بو 
نيةتي، جا نوي ذ دري ذ بكةنةوة ووتار كورت بكةنةوة، وهةندي ك نيشانةى تي طةيشت

 «.جار رِون ورِةوان وتن وةكو سيحر كاريطةرة

ُكنُْتّ»ئةل ي :  دةطي رِي تةوة لة جابرى كورِى عةبدوآلوة « 869»موسلم 

ّ َّمَعَّرُسوِلّاهللَِّ من لة خزمةت »ة: وات ،«َفَكاَنْتَّصاَلُتُهَّقْصًداَّوُخْطَبُتُهَّقْصًداُّأَصىلِّ
 «.م وتارةكةيوي ذةكةى كورت بو هةنوي ذم كرد، هةم ن ثةيامبةرى خوا 

 وتار لة كاتى ثيَويستىدريَذكردنةوةى و

ّبِنَاّ»ئةل ي :  دةطي رِي تةوة لة ئيمامي عومةرةوة « 2892»موسلم  َصىلَّ

ّ ّاهللَِّ ّامْلِنرَْبََّّرُسوُل َّوَصِعَد َّحتَّّّ،اْلَفْجَر َّفَخَطَبنَا َّفَصىلَّ َّفنََزَل ّالظهْهُر ِت َّصِعَدّّ،ىَّحَْضَ ُثمَّ

ّ ّاْلَعَْصُ ِت َّحَْضَ َّحتَّى َّفَخَطبَنَا َّغَرَبِتّّ،امْلِنْرَبَ َّحتَّى َّفَخَطَبنَا ّامْلِنرَْبَ َّصِعَد ُّثمَّ َّفَصىلَّ َّنَزَل ُثمَّ

ْمُسّ َناّبََِمَّكاَنَّوبََِمُّهَوَّكاِئٌنَّفَأْعَلُمنَاَّأْحّّ،الشَّ لةطةل  ثةيامبةرى خوا »، واتة: «َفُظنَاَفَأْخرَبَ
  نوي ذى بةيانيمان كرد، ثاشان رِؤشتة سةر مينبةر ووتارى بؤ داين تا نوي ذي

نيوةرِؤ هات دابةزية خوارةوة ونوي ذى كرد، ثاشان رِؤشتةوة سةر مينبةر ووتارى بؤ 
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سةر داين تا نوي ذي عةسر هات دابةزية خوارةوة ونوي ذى كرد، ثاشان رِؤشتةوة 
مينبة ووتارى بؤ داين تا خؤر ئاوابوو، هةوال ى ثي داين لةوةى كة بووة ولةوةشي كة 

 «.ئةبي ت، زاناترمان بة وتةكاني ئةوةمان بو كة لةبةركردني باشرت بو

 ةكةلة نيَوان هةر دوو ووتار  وتاربيَذدانيشتين

َّكاَنّا»ئةل ي :  هاتووة عةبدوآلى كورِى عومةر « 928»لة بوخاريدا  لنَّبِيه

َّّّبْينَُهََم َّيْقُعُد دوو ووتارى دةفةرمو  ثةيامبةرى خوا »، واتة: «ََيُْطُبُّخْطَبَتْ.ِ
 «.ولة ني وانياندا دادةنيشت

ّ»ئةل ي :  هاتووة لة جابرى كورِى سةمورةوة « 862»لة موسلمدا  َأنَّ

ّيَّّ،َكاَنََّيُْطُبَّقاِئًَمَّّّرُسوَلّاهللَِّّ ََّيْلُِسُّثمَّ ُهَّكاَنََّيُْطُبّّ،ُقوُمَّفَيْخُطُبَّقاِئًَمُّثمَّ َفَمْنَّنبََّأَكَّأنَّ

َّكَذَبّ َّفَقْد َّأْلَفْىَّصاَلةٍّّ،َجالًِسا ِّمْن َّأْكثََر ْيُتَّمَعُه َّصلَّ َّواهللَِّ ثةيامبةرى خوا »، واتة: «َفَقْد
  بة ثي وة ووتارى دةفةرمو، ثاشان دادةنيشت، ثاشان هةل دةستايةوة وبةثي وة
بة دانيشتنةوة  رى دةفةرمو، جا هةركةسي ك ثي ي وتي: ثةيامبةرى خوا ووتا

ووتارى دةفةرمو ئةوا درؤ دةكات، سوي ند بةخوا من زياتر لة دوو هةزار نوي ذم لة 
 «. ثشتيةوة كردووة
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 خوتبة حاجة كردن بةدةست ثيَ

في رى خوتبة  ئةل ي : ثةيامبةرى خوا  عةبدوآلى كورِى مةسعود 
َّنْستَِعينُُهّ»دين لة مارةبرِين وجطة لةويش ودةيفةرموو: حاجةى دةكر ّهللَِِّ ّاحْلَْمَد إِنَّ

َّأْنُفِسنَاّ،َوَنْسَتْغِفُرهُّ وِر ِّمْنُُّشُ ّبِِه َّهاِدَىَّلهُّّ،َوَنُعوُذ َّفالَ َّوَمْنُّيْضلِْل َّلُه ُّمِضلَّ َّفالَ ّ،َمْنََّيِْدّاهللَُّ

اهللَُّّوَّ ًداَّعْبُدُهَّوَرُسوُلهَُّوَأْشَهُدَّأْنّالَّإَِلَهّإاِلَّّ ُُّمَمَّ ِذىّ] ،َأْشَهُدَّأنَّ ُقواّاهللََّّالَّ ِذيَنّآَمنُواّّاتَّ َاّالَّ َياَّأَيه

ّاهللَََّّكاَنَّعَلْيُكْمَّرِقيًبا ُّتَقاتِِهَّوالَّ] [،َتَساَءُلوَنّبِِهَّواألَْرَحاَمّإِنَّ ُقواّاهللَََّّحقَّ ِذيَنّآَمنُواّاتَّ َاّالَّ َياَّأَيه

ُّ ُّمْسلُِمونَََّت َّوَأْنُتْم ّإاِلَّ َّلُكْمّ] [،وُتنَّ ُّيْصلِْح َّسِديًدا َّقْوالً َّوُقوُلوا ّاهللََّ ُقوا ّاتَّ ِذيَنّآَمنُوا ّالَّ َا َّأَيه َيا

 .1«[َعظِيًَمّ َأْعََمَلُكْمَّوَيْغِفْرَّلُكْمُّذُنوَبُكْمَّوَمْنُّيطِِعّاهللَََّّوَرُسوَلُهَّفَقْدَّفاَزَّفْوًزا

، موسلم وئةبو داود رِيوايةت م تةماشاي خوتبة حاجة نةكري توئةبي ت بة كة
دةكةن لة ئينب عةباسةوة، كة خوتبة حاجة بوةتة مايةى موسل مان بوني زةمادي 

 ئةزدي.

                                                           
ُّممدّناَصّالدينّاأللباين.برِوانة كتي يب خوتبة حاجةى شي خي فةرمودةناس  1
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أنّضَمًداّاألزديّقدمّمكةّوكانّمنّأزدّشنوءةّوكانّيرقيّمنّهذاّ»:ّنّعباسعنّاب

1ّّالريح ّ«َُمنونّإنُُّممًدا»فسمعّسفهاءّمنّأهلّمكةّيقولون: ّفقال: لوّأينّرأيتّهذاّ»،

ّ«الرجلّلعلّاهللّيشفيهّعىلّيدي ّالريح،ّوإنّاهللّ»،ّفلقيهّفقال: ياُُّممدّإينّأرقيّمنّهذا

ّ«يشفيّعىلّيديّمنّشاءّفهلّلك؟

بوو هات بؤ مةككة، جا « ئةزدي شةنوئة»دةمادي ئةزي كة لة خي ل ي »واتة: 
ست لي وةشي نراو، طوي ي لة خةل كيشي ضارةسةر دةكر لة نةخؤشي شي يت ودة
، ئةويش «موحةممةد شي تة»كؤمةل ي ك طةمذةى خةل كي مةككة بوو دةيان ووت: 

وتي: بؤ نةرِؤم تةماشايةكي ئةو ثياوة بكةم بةشكو خوا لةسةر دةسيت من شيفاي 
ثي بةخشي، ئةةبوو هات ووتي: ئةى موحةممةد من دةرمان وضارةسةري ئةو كةسانة 

دةست لي وةشاندن بوون، وخواش شيفاي خةل ك دةدات لةسةر دةكةم توشي شي يت و
 «.دةستم، بؤ خؤت ثي ت ضؤنة؟

إنّاحْلَمدّهلل،َّنحمدهّونستعينه،ّمنَّيدهّاهللّفالّمضلّله،ّومنّ»فقالّرسولّاهللّ

أنُُّممًداّعبدهّورسوله،ّيضللّفالّهاديّله،ّوأشهدّأنّالّإلهّإالّاهللّوحدهّالُّشيكّله،ّو

 «..أماّبعد

                                                           
ّّّ.ّأي:ّاْْلُنونّواملَْس؛ّكَمِِّفُّشحّمسلم 1
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فةرموي: حةمد وسوثاسي تةواو هةر اليق  ثةيامبةري خوا »تة: وا
بةخواية، ستايشيت دةكةين، وثشيت ثي دةبةستني وداواي يارمةتي لةو دةكةين، 
هةركةس خوا رِي نمويي بكات كةس طومرِاي ناكات، وهةركةسيش ئةو طومرِاي 

ستةى ثةرسنت بكات رِي نمويي كاري نابي ت، شايةتي دةدةم هيض خوايةك بة هةق شاي
 «.نية جطة لة اهلل، وموحةممةد بةندة و ثةيامبةري خواية، ثاشان..

ّ ّفقال: ّكلَمتكّهؤالء»قال: ّعيلَّ ّاهللّّ«أعد ّرسول ثالثّمرات،ّّفأعادهنّعليه

لقدّسمعتّقولّالكهنةّوقولّالسحرةّوقولّالشعراءّفَمّسمعتّمثلّكلَمتكّ»قال:ّفقال:ّ

ّقّ،«البحر1ّهؤالء،ّولقدّبلغنّناعوس ّفقال: قال:ّّ.«هاتّيدكّأبايعكّعىلّاإلسالم»ال:

ّقالّرسولّاهللّ ّفبايعه. ّ«وعىلّقومك»: .ّ ّفبعثّرسولّاهللّّ.«وعىلّقومي»قال: قال:

ّفقالّّ«هلّأصبتمّمنّهؤالءّشيًئا؟»ريةّللجيش:ّـرسيةّفمرواّبقوم،ّفقالّصاحبّالس

ّ.2«منّقومّضَمدّردوهاّفإنّهؤالء»فقال:ّ.ّ«طهرةـَـأصبتّمنهمّمِّ»رجلّمنّالقوم:ّ

                                                           
« ناعوس»برِوانة وتةى نةوةوي لة شةرحي موسلمدا لةسةر جياوازي رِيوايةتةكان لةسةر وشةى  1

ّ.وواتاكةى

وفيهّالزيادةّّ[868]ّأخرجهّمسلم»شي خي ئةلباني هاتووة ئةل ي :  لة كتي يب خوتبة حاجةى 2

ّ.«وهيّصحيحةّثابتةّ«ونستغفره»الثانيةّمكانّقولهّ
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دةمادي ئةزييش وتي: ئةو قسانةت دووبارة بكةرةوة!! ثةيامبةري »واتة: 
سي  جار بؤي دووبارة كردةوة، ئةويش وتي: سوي ند بي ت من طوي م لة  خواش 

وتةى فال ضي وتال ةطر وجادوطةر وشاعري بووة، بةآلم هةرطيز وةكو ئةو وتانةى تؤم 
نةتة ناوةرِاسيت دةريا، بؤية وتي: دةستت بي تة تا نةيستووة، سوي ند بي ت طةيشتوو

لةسةر ئيسالم بةيعةتت ثي بدةم، ئةوةبوو بةيعةتي ثي دا، وتي: لةجياتي 
 «.خي ل ةكةيشت؟ وتي: بةل ي ...

ّاْلَعامَلِ.ََّّناَوآِخُرَّدْعَوا َّأِنّاحْلَْمُدّهللِ َِّربِّ
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 باسي يةكةم:

 فةرمودة زةعيف وهةلَبةسرتاوةكاني جومعة

 / وهةمويشي لة كتيَبةكاني شيَخ ئةلبانيةوةئةمة تةنها هةندي ك فةرمودةية، 
 دةرهي نراوة:

قالّقالّيلّعبدّاهللّبنّ»ّ:أيبّموسىّاألشعريّعنّأيبّبردةّبن:ّضعي  .1

-عمرّأسمعتّأباكّحدثّعنّرسولّاهللّصىلّاهللّعليهّوسلمِّفّشأنّاْلمعةّ

سمعتّرسولّاهللّصىلّاهللّعليهّّ:نعمّسمعتهّيقولّ:قالّقلتّ-يعنيّالساعة

ّب.ّأنَّيلسّاإلمامّإلّأنّتقِضّالصالةّ:وسلمّيقول قالّأبوّداودّّ«هيّما

 .قالّالشي ّاأللباينّ:ّّضعي ّواملحفوظّموقوف. ملنربيعنيّعىلّا

حقاّعىلّاملسلم.ّأنّيغتسلواّيومّاْلمعةّوليمسّ»ّ:الرباءعنّّ:ضعي  .2

ولكنِّفّاملشكاةّّالشي ّحسنه« أحدهمّمنّطيبّأهلهّفإنّملَّيدّفاملاءّلهّطيب

 .ضعفهِّفّضعي ّالرتغيبّوِفّضعي ّالرتمذي

ّضعي  .3 ّعيل: ّعن ّاْلمعة»: ّيوم ّكان ّإلّّإذا ّبراياُتا ّالشياط. غدت
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ّوتغدوّ ّاْلمعة ّعن ّالربائثّويثبطوَّنم ّالناسّبالرتابيثّأو ّفريمون األسواق

ّوالرجلّمنّ ّفيجلسونّعىلّأبوابّاملسجدّفيكتبونّالرجلّمنّساعة املالئكة

ّيستمكنّفيهّمنّاالستَمعّ ّجلسّالرجلُّملسا ساعت.ّحتىَّيرجّاإلمامّفإذا

كفالنّمنّأجرّفإنّنأىّوجلسّحيثّالّيسمعّوالنظرّفأنصتّوملّيلغّكانّلهّ

فأنصتّوملّيلغّكانّلهّكفلّمنّأجرّوإنّجلسُّملساّيستمكنّفيهّمنّاالستَمعّ

والنظرّفلغاّوملّينصتّكانّلهّكفلّمنّوزرّومنّقالّيومّاْلمعةّلصاحبهّصهّ

ّثمّيقولِّفّآخرّذلكّسمعتّ ّتلكَّشء ّفليسّلهِّفّمجعته ّومنّلغا فقدّلغا

 .«ّعليهّوسلمّيقولّذلكرسولّاهللّصىلّاهلل

ّعنّسمرة:ّضعي  .4 ّفليتصدقّبدينارّّ»: ّمنّغريّعذر منّتركّاْلمعة

 .«فإنّملَّيدّفبنص ّدينار

عنّالنبيّصىلّاهللّعليهّوسلمّّأنهّ»:ّوهوّمرسل:ّعنّأيبّقتادة:ّضعيف .5

ّ«كرهّالصالةّنص ّالنهارّإالّيومّاْلمعةّوقالّإنّجهنمّتسجرّإالّيومّاْلمعة

 .أبوّاْلليلّملّيسمعّمنّأيبّقتادة..ّسلّر:ّمقالّأبوّداود
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ّضعي  .6 ّعنّجابر: ّسلمّفقال»: ّرسولّاهللّصىلّاهللّعليه ّ:قالّخطبنا

ِّفّعاميّ ِّفّشهريّهذا ِّفّيوميّهذا ّأنّاهللّافرتضّعليكمّاْلمعة واعلموا

ّأوّّ،هذا ّهبا ّاستخفافا ّجائر ّعادلّأو ّإمام ّبعديّوله ِّفّحياتّأو فمنّتركها

أالّوالّصالةّلهّأالّوالّ]ّاهللّلهّشملهّوالّباركّاهللِّفّأمرهفالّمجعّّ،جحوداّهبا

 «.[حجّلهّأالّوالّبرّلهّأالّوالّصدقةّله

شهدتّاْلمعةّمعّأيبّقال:ّ»ّعبدّاهللّبنّسيدانّالسلمي:ّعنّضعي  .7

وشهدُتاّمعّعمرّفكانتّخطبتهّّ،بكرّفكانتّخطبتهّوصالتهّقبلّنص ّالنهار

ّالنهار ّانتص  ّأقول ّأن ّإل ّخطبتهّّ،وصالته ّفكانت ّعثَمن ّمع ّشهدُتا ثم

 «.فَمّرأيتّأحداّعابّذلكّوالّأنكرهّ،وصالتهّإلّأنّأقولّزالّالنهار

اغتسلواّيومّاْلمعةّفإنهّمنّاغتسلّيومّاْلمعةّفلهّكفارةّماّّ»:ّضعي  .8

 «.ب.ّاْلمعةّإلّاْلمعةّوزيادةّثالثةّأيام

 .«اقرءواّسورةّهودّيومّاْلمعة»:ّضعي  .9

ّمن»:ّضعي  .10 الصالةّعيلِّفّيومّاْلمعةّفإنهّيومّمشهودّتشهدهّّأكثروا
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 .«املالئكةّوإنّأحداّلنّيصيلّعيلّإالّعرضتّعيلّصالتهّحتىّيفرغّمنها

ّوليلةّاْلمعةّفمنّفعلّ»:ّضعي  .11 ّعيلِّفّيومّاْلمعة ّمنّالصالة أكثروا

 .«ذلكّكنتّلهّشهيداّوشافعاّيومّالقيامة

ّضعي  .12 :«ّ ّمن ّاْلطايا ّليسل ّاْلمعة ّيوم ّالغسل ّالشعرّإن أصول

 .«استالال

إنّالذيّيتخطىّرقابّالناسّيومّاْلمعةّويفرقّب.ّاثن.ّبعدّ»:ّضعي  .13

 .«خروجّاإلمامّكاْلارّقصبهِّفّالنار

إنِّفّاْلمعةّساعةّالّحتجمّفيهاُّمتجمّإالّعرضّلهّداءّالّ»:ّضعي  .14

 .«يشفىّمنه

ثمّأنسيتهاّّ-يعنيّالساعةّالتيِّفّاْلمعة-إينّكنتّأعلمتهاّ»:ّضعي  .15

 .«كَمّأنسيتّليلةّالقدر

ّضعي  .16 ّمنّ»: ّعنده ّمن ّعىل ّسلم ّاْلمعة ّيوم ّمنربه ّمن ّدنا ّإذا كان

 .«اْللوسّفإذاّصعدّاملنربّاستقبلّالناسّبوجههّثمّسلمّقبلّأنَّيلس
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خروجّاإلمامّيومّاْلمعةّللصالةّيقطعّالصالةّوكالمهّيقطعّ»:ّضعي  .17

 .«الكالم

 .«سواهاّوصالةّاْلمعةّباملدينةّكأل ّمجعةّفيَم»:ضعي  .18

ليلةّاْلمعةّويومّاْلمعةّأربعّوعْشونّساعةّهللّتعالِّفّكلّ»:ّضعي  .19

 .«ساعةّمنهاّستَمئةّأل ّعتيقّمنّالنارّكلهمّقدّاستوجبواّالنار

وماِّفّاحلسناتّحسنةّأحبّإلّاهللّتعالّمنّحسنةّتعملِّفّ»:ّضعي  .20

نّذنبّيعملّليلةّمجعةّأوّيومّمجعةّوماّمنّالذنوبّذنبّأبغضّإلّاهللّتعالّم

 .«ِفّليلةّاْلمعةّأوّيومّاْلمعة

 «.الغسلّيومّاْلمعةّسنة»:ّضعي  .21

مثلّالذيّيتكلمّيومّاْلمعةّواإلمامَّيطبّمثلّاحلَمرّحملّ»:ّضعي  .22

 .«أسفاراّوالذيّيقولّلهّأنصتّالّمجعةّله

قالّخرجتّمعّعبدّاهللّبنّمسعودّيومّاْلمعةّ»:ّعنّعلقمة:ّضعي  .23

رابعّأربعةّوماّرابعّأربعةّمنّاهللّببعيدّإينّسمعتّفوجدّثالثةّقدّسبقوهّفقالّ
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رسولّاهللّصىلّاهللّعليهّوسلمّيقولّإنّالناسَّيلسونّيومّالقيامةّمنّاهللّعزّ

وجلّعىلّقدرّرواحهمّإلّاْلمعاتّاألولّثمّالثاينّثمّالثالثّثمّالرابعّوماّ

 .«رابعّأربعةّمنّاهللّببعيد

ّصىلّاهللّعليهّوسلمّيومّقالّملاّاستوىّرسولّاهلل»:ّعنّجابرّضعي  .24

اْلمعةّعىلّاملنربّقالّاجلسواّفسمعّذلكّابنّمسعودّفجلسّعىلّبابّاملسجدّ

 .«فرآهّرسولّاهللّصىلّاهللّعليهّوسلمّفقالّتعالّياّعبدّاهللّبنّمسعود

 .«منَّتطىّرقابّالناسّيومّاْلمعةّاَتذّجُّساّإلّجهنم»:ّضعي  .25

ّيو»:ّضعي  .26 ّأوّأحدمها ّمنّزارّقربّوالديه ّعنده ّفقرأ ّ«يس»مّاْلمعة

 .«غفرّله

ّمنكر .27 ّعنّالسائبّبنّيزيد: كانّيؤذنّب.ّيديّرسولّاهللّصىلّاهللّ»:

 .«عليهّوسلمّإذاّجلسّعىلّاملنربّيومّاْلمعةّعىلّبابّاملسجدّوأيبّبكرّوعمر

ّمنكر .28 ّمنّّ:قال»ّ:عنّأيبّهريرة: ّوسلم ّاهللّصىلّاهللّعليه قالّرسول

ّاْلمعةّكتبّاهللّلهّع ّالّتشاكلهنّصامّيوم ّأيامّعددهنّمنّأيامّالخرة ْشة
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 «.اأيامّالدني

 .«إذاّعطسّالرجلّواإلمامَّيطبّيومّاْلمعةّفشمتهّ»:ّضعي ّجًدا .29

ّضعي ّجًدا .30 ّيومّ»: ّالفجر ّصالة ّمن ّأفضل ّالصلواتّصالة ليسّمن

 .«اْلمعةِّفّاْلَمعةّوماّأحسبّمنّشهدهاّمنكمّإالّمغفوراّله

ةّأربعاّوبعدهاّأربعاّالّيفصلِّفَّشءّكانّيركعّقبلّاْلمع»:ّضعي ّجًدا .31

 .«منهن

 «.كانّيصيلّقبلّاْلمعةّركعت.ّوبعدهاّركعت.:ّ»ضعي ّجًدا .32

ّعيلّنورّعىلّالَصاطّفمنّصىلّعيلّيومّاْلمعةّ»:ّضعي ّجًدا .33 الصالة

 .«ثَمن.ّمرةّغفرتّلهّذنوبّثَمن.ّعاما

 «.لهِفّليلةّاْلمعةّغفرّّ«يس»منّقرأّسورةّ»:ّأبوّأمامة:ّضعي ّجًدا .34

ّجًدا .35 1ّضعي  ّسمرة: ّبن ّجابر :«ّ ّاهلل ّرسول ّصالةّّكان ِّف يقرأ

ّبـ: ّاْلمعة ّليلة ّالكافرون»املغرب ّأَيا ّيا ّقل ّأحد»و« ّاهلل ّهو ّقل ِّفّ« ويقرأ

                                                           

ي «16»وبرِوانة خال ي  ،ّلعمروّعبدّاملنعمّسليم.124ص«ّالسننّواملبتدعاتِّفّالعبادات»1ّ
 بةشي داهاتو.
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 «.ّالعشاءّالخرةّليلةّاْلمعة:ّاْلمعةّواملنافقون

إذاّعطسّالرجلّواإلمامَّيطبّيومّ»:ّعنّاحلسنّمرفوًعاّضعي ّجًدا .36

 وّمرسل.وه«ّاْلمعةّفيشمت

الدخانِّفّليلةّاْلمعةّأوّيومّّ«حم»منّقرأّ»:ّأبوّأمامة:ّضعي ّجًدا .37

 «غفرّله»وِفّرواية:ّ«ّاْلمعةّبنىّاهللّلهّبيتاِّفّاْلنة

38. «ّ ّأدخلّاهللّفيهّّ*ّ ّمُجعة؛ ّكلّيوم ّمنّشاربه ّوأحدَّ منّق ّأهفاره،

 «.شفاء،ّوأخرجّمنهّداء

نّيومّاْْلُمعةّكمثلّاملُْحرمّمثلّاملُْؤم»أنّالنَّبِيّقال:ّ»ّ:عنّابنّعباس*ّ .39

ّيقض َّحتَّى ّأهفاره ّمن ّوال ّشعره ّمن ّيأخذ ّالصالةـال ّأُتيَّأّّ«ي ّمتى قلت:

 .«يومّاْْلَميس»للجمعة؟ّقال:ّ

40. ّ ّعباس* ّابن ّيومّ»ّ:عن ّيصوم ّأن ّيستحب ّاهلل ّرسول ّكان قال:

 .«األربعاء،ّواْْلَميس،ّواْْلُمعة،ّويتصدقَِّمَّاّقلّأوّكثرّمنّيومّاْْلُمعة

 .«إذاّأذنّاملؤذنّيومّاْلمعةّحرمّالعمل»:ّوعموض .41
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إنّاهللّتعالّيسعرّجهنمّكلّيومِّفّنص ّالنهارّوَيبتهاِّفّ»:ّموضوع .42

 .«يومّاْلمعة

 .«إنِّفّاْلمعةّساعةّالّحتجمّفيهاّأحدّإالّمات»:ّموضوع .43

ّموضوع .44 ّبغريّعَممةّومجعةّ»: ّوعْشينّصالة ّتعدلَّخسا ّبعَممة صاله

بغريّعَممةّإنّاملالئكةّليشهدونّاْلمعةّمعتم.ّوالّبعَممةّتعدلّسبع.ّمجعةّ

 .«سيزالونّيصلونّعىلّأصحابّالعَمئمّحتىّتغربّالشم

 .«إنّاهللّومالئكتهّيصلونّعىلّأصحابّالعَمئمّيومّاْلمعة»:ّموضوع .45

إنّهللّمالئكةّموكل.ّبأبوابّاْلوامعّيومّاْلمعةّيستغفرونّ:ّ»موضوع .46

 «.ألصحابّالعَمئمّالبيض

سافرّيومّاْلمعةّدعاّعليهّملكانّأنّاليصحبِّفّسفرهّّمن»:ّموضوع .47

 .«والّتقِضّلهّحاجة

ّموضوع .48 ّوِفّرواية: ّدعتّعليهّ»: ّاْلمعة ّيوم ّإقامته ّمنّدار منّسافر

 «.املالئكةّأنّاليصحبِّفّسفره
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منّلقيّأخاهّعندّاإلنَصافّمنّاْلمعة؛ّفليقل:ّتقبلّاهللّمناّ:ّ»موضوع .49

قالّالسيوطيِّفّذيلّاألحاديثّ«.ّبكمومنك،ّفإَّناّفريضةّأديتموهاّإلّر

ّ«.فيهَّّنشلّوهوّكذاب»املوضوعة:ّ

 .«منّقرأّحمّالدخانِّفّليلةّاْلمعةّغفرّله»:ّموضوع .50

 .«إنّاهللّليسّبتاركّأحداّمنّاملسلم.ّيومّاْلمعةّإالّغفرّله»:ّموضوع .51

 .«كانّربَمّاغتسلّيومّاْلمعةّوربَمّتركهّأحيانا»:ّموضوع .52

 .«أحداّيومّاْلمعةّإالّغفرّلهالّيرتكّاهللّ»:ّموضوع .53

ّموضوع .54 ّرمضانّسلمتّّ»: ّسلم ّوإذا ّسلمتّاأليام ّسلمتّاْلمعة إذا

 .«السنة

إذاّكانّيومّاْلميسّبعثّاهللّمالئكةّمعهمّصح ّمنّفضةّ»:ّموضوع .55

ّعيلّ ّالناس ّأكثر ّاْلمعة ّوليلة ّاْلميس ّيوم ّيكتبون ّذهب ّمن وأقالم

 .«صالة

 «.ربدينااغتسلواّيومّاْلمعةّولوّكأساّ»:ّموضوع .56



 

 

 196 ba8.org 
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ّموضوع .57 ّآدمّ»: ّالنبي. ّوأفضل ّجربيل ّاملالئكة ّبأفضل ّأخربكم أال

ّليلةّ ّالليايل ّوأفضل ّرمضان ّشهر ّالشهور ّوأفضل ّاْلمعة ّيوم ّاأليام وأفضل

 .«القدرّوأفضلّالنساءّمريمّبنتّعمران

عنّعتيقّأيبّبكرّالصديقّوعنّعمرانّبنّحص.ّرضّاهللّ:ّموضوع .58

ّاهللّعليهّوسلمّمنّاغتسلّيومّاْلمعةّكفرتّقالّرسولّاهللّصىلّ:قاال»: عنهَم

ّأخذِّفّامليشّكتبّلهّبكلّخطوةّعْشونّحسنةّفإذاّ عنهّذنوبهّوخطاياهّفإذا

انَصفّمنّالصالةّأجيزّبعملّمائتيّسنةّ.ّّرواهّالطرباينِّفّالكبريّواألوسطّ

وِفّاألوسطّأيضاّعنّأيبّبكرّرضّاهللّعنهّوحدهّوقالّفيهّكانّلهّبكلّخطوةّ

 .«ْشينّسنةعملّع

منّقرأّإذاّسلمّاإلمامّيومّاْلمعةّقبلّأنّيثنيّرجليهّفاحتةّ»:ّّموضوع .59

 [قلّأعوذّبربّالناس]وّ[قلّأعوذّبربّالفلق]وّ[قلّهوّاهللّأحد]الكتابّو

أعاذهّ»وِفّروايةّأخرىّضعيفة:ّ«ّاّغفرّلهّماّتقدمّمنّذنبهّوماّتأخراّسبعًّسبعًّ

 «.اهللّهباّمنّالسوءّإلّاْلمعةّاألخرى
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ّموضوع .60 ّآلّعمرانّيومّاْلمعةّصىلّ»: ّفيها ّالتيّيذكر ّالسورة منّقرأ

 .«اهللّعليهّومالئكتهّحتىَّتبّالشمس

منّاغتسلّيومّاْلمعةّغفرتّلهّذنوبهّوخطاياهّوإذاّأخذِّفّ»ّ:موضوع .61

ّمنّصالةّـاملش ّفرغ ّفإذا ّعملّعْشينّسنة ّبكلّخطوة ّله ّكان يّإلّاْلمعة

 .«ةاْلمعةّأجيزّبعملّمئتيّسن

ّالتَممّموضوع .62 ّهبذا ّفليغتسل»: ّمنكمّاْلمعة فلَمّكانّالشتاءّّ،منّجاء

قلناّياّرسولّاهللّأمرتناّبالغسلّللجمعةّوقدّجاءّالشتاءّونحنّنجدّالربدّفقالّ

 .«منّاغتسلّفبهاّونعمتّومنّملّيغتسلّفالّحرج

 .«منّقلمّأهفارهّيومّاْلمعةّوقيّمنّالسوءّإلّمثلها»:ّموضوع .63

 .«رمضانّكفضلّرمضانّعىلّالشهورفضلّاْلمعةِّفّ»موضوع:ّ .64

 .«كانّإذاّاستجدّثوباّلبسهّيومّاْلمعة»:ّموضوع .65

ّموضوع .66 ّرجبّوليلةّ»: ّمن ّليلة ّأول ّالدعوة ّفيهن ّترد ّال َخسّليال

 .«النص ّمنّشعبانّوليلةّاْلمعةّوليلةّالفطرّوليلةّالنحر
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 «.تضاع ّاحلسناتّيومّاْلمعة»:ّموضوع .67

ّموضوع .68 ّو»: ّصائَم ّاْلمعة ّيوم ّأصبح ّمسكيناّمن ّوأطعم ّمريضا عاد

 .«وشيعّجنازةّملّيتبعهّذنبّأربع.ّسنة

ّموضوع .69 ّاالثن.ّواْلميسّعىلّاهللّتعالّوتعرضّ»: تعرضّاألعَملّيوم

عىلّاألنبياءّوعىلّالباءّواألمهاتّيومّاْلمعةّفيفرحونّبحسناُتمّوتزدادّ

 .«وجوههمّبياضاّوإُشاقاّفاتقواّاهللّوالّتؤذواّموتاكم

يّهبذاّالدعاءّعىلَّشءّب.ّاملْشقّواملغربِّفّساعةّلوّدع»:ّموضوع .70

ّبديعّ ّيا ّمنان ّيا ّحنان ّأنتّيا ّإال ّإله ّال ّالستجيبّلصاحبه ّاْلمعة ّيوم من

 .«السمواتّواألرضّياّذاّاْلاللّواإلكرام

منّصىلّعيلّيومّاْلمعةّثَمن.ّمرةّغفرّاهللّلهّ»:ّعنّأيبّهريرة:ّموضوع .71

صالةّعليكّياّرسولّاهللّقالّتقولّاللهمّاّفقيلّلهّوكي ّالذنوبّثَمن.ّعامًّ

وِفّضعي ّ«ّاألميّوتعقدّواحداّصلّعىلُّممدّعبدكّونبيكّورسولكّالنبي

 اْلامعّقال:ّضعي ّجًدا.
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 «.حجّاملساك.»وِفّلفظ:ّ«ّاْلمعةّحجّالفقراء»:ّعنّابنّعباسّموضوع .72

 «.الدجاجّغنمّفقراءّأمتي،ّواْلمعةّحجّفقرائها:ّ»موضوع .73

ّله .74 ّ»الّأصل ّ ّيومّّخري: ّوافق ّإذا ّعرفة ّالشمسّيوم ّطلعتّعليه يوم

 ومرةّقال:ّباطل.«ّاْلمعةّوهوّأفضلّمنّسبع.ّحجةِّفّغريها

ّله .75 ّأصل ّمَصّجامع»ّ:ال ِّف ّإال ّتْشيق ّوال ّمجعة ّالشي ّّ.«ال قال

ّو ّعنّاأللباين: ّيسألونه ّإلّعمر ّأَّنمّكتبوا ّصحّعنّأيبّهريرة ّخالفّما هذا

 .«مجعواّحيثَمّكنتم»:ّاْلمعةّفكتب

إذاّراحّمناّسبعونّرجالّإلّاْلمعةّكانواّكسبع.ّ»أنسّعنّّ:موضوع .76

 .«موسىّالذينّوفدواّإلّرهبمّأوّأفضل

ّبة كؤدةنطي زانايان داهيَنراوة: كة ثيَ دةوتريَت نويَذي الرغائب .77 رجبّ»:

ّمعنىّّ،«شهرّاهلل،ّوشعبانّشهري،ّورمضانّشهرّأمتِي ّياّرسولّاهللّما قيل:

الّ»:ّتا ئةةوى ئةَليَ.ّّ«ألنهَُّمصوصّباملَْغفرة»ال:ّ،ّق«رجبّشهرّاهلل!»قولك:ّ

ّالرغائب ّاملالئكة ّتسميها ّليلة ّفإَّنا ِِّفّرجب، ّعنّأولّليلة ّ«تغفلوا ّثمّقال:.
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ّب.ّ» ّما ّيصيل ّثم ّرجب، ََّخيسّمن ّأول ّاْْلَميس، ّيوم ّيصوم ّأحد ّمن وما

ِِّفّّ-يعنِيّليلةّاْْلُمعة-العشاءّوالعتمةّ كلّركعةّفاحِتةّاثنَتيّعْشةّركعةّيقرأ

َّأَحدٌّ»[ّثالًثا،ّو1]القدر:ّّ«إِنَّاَّأنَزْلنَاُهِِّفَّلْيَلِةّاْلَقْدرِّ»الكتابّمرة،ّو ّ«ُقْلُّهَوّاهللَُّ

ّفرغّمنّصالتهّصىلّـاثنَتيّعش ّفإذا ّيفصلّب.ّكلّركعت.ّبتسليمة، ّمرة، رة

ّ ّيقول: ّثم ّسبع.ّمرة، ّ»عيلَّ ّاألميّوعىل ّالنبِي د ّعىلُُّممَّ ّاللهمّصلِّ ُّثمَّ آله،

ّ يسجد،ّفيقولِِّفّسجوده:ّسبوحّقدوسّربّاملاَْلئكةّوالروحّسبع.ّمرة،ُّثمَّ

يرفعّرأسهّفيقول:ّربّاغفرّوارحمّوََتاوزّعَمّتعلمّإنكّأنتّاألعزّاألعظمّ

ّيسألّاهللّ ّيسجدّالثانيةّفيقولّمثلّماّقالِِّفّالسجدةّاألول،ُّثمَّ سبع.ّمرة،ُّثمَّ

 .«ّ.ّ.ّحاجتهّفإَّناُّتقِض.

ِِّفّكلّركعةّ»:ّموضوع*ّ .78 ماّمنّمؤمنّيصيلّليلةّاْْلُمعةّركعت.ّيقرأ

َّأَحدٌّ»ّفاحِتةّالكتاب،ّوََخًساّوعْشينّمرة ّيقولّأل ّّ«ُقْلُّهَوّاهللَُّ ّيسلم،ُّثمَّ ُثمَّ

دّالنَّبِيّاألمي،ّفإنهّيراينِِّفّاملَْنام،ّومنّرآينّغفرّاهللّلهّ مرة:ّصىلّاهللّعىلُُّمَمَّ

 «.الذنوب
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منّصىلّيومّاْْلُمعةّ»ّقال:ّقالّرسولّاهلل»ّ:عنّابنّعباس:ّوضوعم*ّ .79

ّالكتابّو ّبفاحِتة ّأولّركعة ِِّف ّوالعَصّركعت.ّيقرأ ّب.ّالظهر ّاهللَُّّ»ما ُّهَو ُقْل

ّاْلَفَلِقّ»وّ«َأَحدٌّ ّبَِربِّ ّالنَّاسِّ»وّ«ُقْلَّأُعوُذ ّبَِربِّ َخًساّوعْشينّمرة،ّّ«ُقْلَّأُعوُذ

والّقوةّإالّباهللََّخس.ّمرة،ّفالََّيرجّمنّالدنياَّحتَّىّفإذاّسلَّمّقال:ّالّحولّ

 «.ِِفّاملَْنام،ّويرىّمكانهِِّفّاْْلَنةّيرىّربه

ّموضوع .80 ّعباس: ّابن ّعن ّعليهّّ»: ّاهلل ّاهللّصىل ّرسول ّعند ّنحن بينَم

ّالقرآنّمنّ ّعيلّبنّأيبّطالبّفقالّبأيبّأنتّوأميّتفلتّهذا ّجاءه وسلمّإذ

فقالّرسولّاهللّصىلّاهللّعليهّوسلمّياّأباّاحلسنّصدريّفَمّأجدينّأقدرّعليهّ

ّتعلمتِّفّ أفالّأعلمكّكلَمتّينفعكّاهللّهبنّوينفعّهبنّمنّعلمتهّويثبتّما

صدركّقالّأجلّياّرسولّاهللّفعلمنيّقالّإذاّكانّليلةّاْلمعةّفإنّاستطعتّأنّ

ّتقومِّفّثلثّالليلّالخرّفإَّناّساعةّمشهودةّوالدعاءّفيهاّمستجابّوقدّقال

يقولّحتىّتأتّليلةّاْلمعةّفإنّّ{سوفّأستغفرّلكمّريبّّ}أخيّيعقوبّلبنيهّ

ملّتستطعّفقمِّفّوسطهاّفإنّملّتستطعّفقمِّفّأوهلاّفصلّأربعّركعاتّتقرأِّفّ
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الركعةّاألولّبفاحتةّالكتابّوسورةّيسّوِفّالركعةّالثانيةّبفاحتةّالكتابّوحمّ

أملّتنزيلّالسجدةّوِفّالركعةّالرابعةّالدخانّوِفّالركعةّالثالثةّبفاحتةّالكتابّو

بفاحتةّالكتابّوتباركّاملفصلّفإذاّفرغتّمنّالتشهدّفاِحدّاهللّوأحسنّالثناءّ

ّللمؤمن.ّواملؤمناتّ ّالنبي.ّوأستغفر عىلّاهللّوصلّعيلّوأحسنّوعىلّسائر

ّبرتكّ ّارِحني ّاللهم ّذلك ّآخر ِّف ّقل ّثم ّباإليَمن ّسبقوك ّالذين وإلخوانك

ّما أبقيتنيّوارِحنيّأنّأتكل ّماّالّيعنينيّوارزقنيّحسنّالنظرّّاملعايصّأبدا

ّوالعزةّ ّاْلاللّواإلكرام ّالسَمواتّواألرضّذا ّبديع ّيرضيكّعنيّاللهم فيَم

ّاهللّياّرِحنّبجاللكّونورّوجهكّأنّتلزمّقلبيّحفظّ التيّالّترامّأسألكّيا

همّبديعّكتابكّكَمّعلمتنيّوارزقنيّأنّأتلوهّعىلّالنحوّالذيّيرضيكّعنيّالل

ّياّ ّاهلل ّأسألكّيا ّترام ّالتيّال ّوالعزة ّواإلكرام ّاْلالل السَمواتّواألرضّذا

رِحنّبجاللكّونورّوجهكّأنّتنورّبكتابكّبَصيّوأنّتطلقّبهّلساينّوأنّ

تفرجّبهّعنّقلبيّوأنّتْشحّبهّصدريّوأنّتعملّبهّبدينّألنهّالّيعيننيّعىلّ

ّإالّأنتّوالّحولّوالّقوة ّأباّّاحلقّغريكّوالّيؤتيه ّيا إالّباهللّالعيلّالعظيم
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احلسنّفافعلّذلكّثالثّمجعّأوَّخسّأوّسبعَّيابّبإذنّاهللّوالذيّبعثنيّ

باحلقّماّأخطأّمؤمناّقطّقالّعبدّاهللّبنّعباسّفواهللّماّلبثّعيلّإالَّخساّأوّ

سبعاّحتىّجاءّعيلّرسولّاهللّصىلّاهللّعليهّوسلمِّفّمثلّذلكّاملجلسّفقالّياّ

كنتّفيَمّخالّالّآخذّإالّأربعّآياتّأوّنحوهنّوإذاّقرأُتنّعىلّّرسولّاهللّإين

نفيسّتفلتنّوأناّأتعلمّاليومّأربع.ّآيةّأوّنحوهاّوإذاّقرأُتاّعىلّنفيسّفكأنَمّ

كتابّاهللّب.ّعينيّولقدّكنتّأسمعّاحلديثّفإذاّرددتهّتفلتّوأناّاليومّأسمعّ

هّرسولّاهللّصىلّاهللّعليهّاألحاديثّفإذاّحتدثتّهباّملّأخرمّمنهاّحرفاّفقالّل

ّ.«وسلمّعندّذلكّمؤمنّوربّالكعبةّياّأباّاحلسن

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 204 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

 باسي دووةم:

 داهيَنرا وزيادةكاني جومعة، لةطةلَ كؤمةلَيَك

 لةو شتة ناشةرعيانةى تيَيدا ئةجنامدةدريَت

ئةمة تةنها كؤمةل ي ك داهي نراو وزيادة وكاري نةشياو وموخالةفاتة كة لة جومعة 
 امدةدري ت:دا ئةجن

 ستين بازنة بؤ زيكر ودةرس ثي ش نوي ذي جومعة.بة .1
تايبةتكردني رِؤذي جومعة بة رِؤذو طرتنةوة. لةمةشدا نةوةوي كؤدةنطي  .2

 «1144»زانايان نةقل  دةكات. شرح مسلم ح: 
 تايبةتكردني شةوى جومعة بة شةو نوي ذةوة.  .3
 كردني نوي ذي الرغائب.  .4

 ةجةب بةيين مةغريب وعيشا.كاتةكةى: يةكةم جومعةى مانطي رِ

 ذمارةى رِكاتةكاني: دوانزة.

 «77»حوكمةكةى: بيدعةية. برِوانة بةشي ثي شوو ذمارة 

كردني نوي ذ قةزاي تةمةن: كة لة كؤتا جومعةى رِامةزاندا دةيكةن وهةر  .5
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ثي نج فةرزةكة لة رِؤذدا ولةيةك كاتدا دةيكةن هةر نوي ذيك بة بانط وقامةتي ك، 
ةمة قةزاي نوي ذة لة دةستضوةكانة لة ماوةى ئةو سال ةدا يان لة ماوةى ثي يان واية ئ

خؤش دةفةرموي : نوي ذي كة بؤ « املوضوعات»تةمةنيدا. ئينب ئةجلةوزي لة 
 زايةكردني نوي ذ.

 كردني نوي ذي ثاراسنت وةكو لة كؤتا حةديسي الوازي ئةم كتي بةدا هاتوة. .6
 يبةمتةنديةكي هةية.باوةرِبون بةوةى نوي ذي شةواني جومعة تا .7
 سةردانكردني قةبر وقةبرستان لة رِؤذاني ثي نج شةممة وجومعةدا. .8
 كردني نوي ذي مردوي غائب دواي نوي ذي جومعة  .9
نوسيين هةندي ك شت لة كاغةزي كدا ئةمةش لة كؤتا جومعةى مانطي  .10

 رِةمةزان بة هؤي ئةوةى كة دةيان ثاري زي ت.
 .مانةوة لةالي مردو هةتا شةوى جومعة .11
 كؤبونةوةى هةندي ك طروث ومةزهةبي ئيسالمي لة شةواني جومعةدا. .12
خوي ندني قورئان وصةآلواتدان لة رِي ي بل ند طؤكانةوة لة شةواني جومعةدا  .13

هةروةها هةمان حوكميشي هةية لة رِةمةزاندا، كة ني وان بانطي مةغريب وعيشا 
 وثي ش نوي ذي بةياني دةيكةن.
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 جومعةوة بة مةبةسيت بةرةكةت.مارةبرِين وذنهي نان خستنة  .14
قورئان خوي ندن يان قورئان لي دان لة رِؤذاني جومعة لةرِي ي بل ند طؤكانةوة،  .15

كة سةرباري ئةوةى داهي نراوة، ئةشبي تة مايةى تيكداني نوي ذ لةوانةى بة طوي ي 
دةكةن ونوي ذي سوننةت دةكةن تا ئيمام دي تة سةر مينبةر. ئةمة لة  ثةيامبةر 

وئةمحةد دا  «1332»سابت بوة وةكو لة ئةبو داود  داية لة ثةيامبةرةوة كاتي ك
عنّأيبّسعيدّ»هاتوة بة سةندي كي صةحيح وثياواني سةنةدةكة صةحيح وسيقةن: 

أالّإنّكلكمّيناجيّربه؛ّفالّيؤذينّبعضكمّبعًضا،ّوالّ»قال:ّّأنّالنبِيُّّخدريّـْال

 .«يرفعنّبعضكمّعىلّبعضّبالقراءة

سورةتي كافرون وئيخآلص لة نوي ذي مةغرييب شةوي جومعةدا. خوي ندني  .16
ي «ربسعيدّبنّسَمكّبنّح»ئةو حةديسةش لةوبارةوة هاتوة سابت نةبوة و

 ية.«مرتوكّاحلديث»تي داية 

كردني ضوار رِكات نوي ذ ثي ش هاتين ئيمام كة لة هةر رِكاتي كيدا ثةجنا جار  .17
ي ك ئةمة بكات نامري ت تا سورةتي ئيخآلص دةخوي ني ت، ئةل ي ن: هةركةس

شوي نةكةى خؤي لة بةهةشت ثيشان نةدري ت. ثي شرتيش باسي ئةم حةديسة 
 الوازةمان كرد لة بةشي حةديسة الوازةكاندا.



 

 

 207 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

هةندي ك وا دةزانن خوي ندني سورةتي السجدة لة بةيانياني جومعةدا بؤ ئةو  .18
سورةتي كي تري جطة  . هةر بؤية سوننةت نية1سوذدةيةية كة تي يداية، بةآلم وانية

 .«زادّاملعاد»و«ُّمموعّالفتاوى»لة السجدة خبوي ني ت كة سوذدةى تي دا بي ت. 

خةوتين ضي شتةنطاكاني جومعة ئةمةش كاري كي باش نية، بةل كو سوننةتة  .19
زو بي يي بؤ جومعة وخةوةكةت خبةيتة دواي نوي ذي جومعةوة وةكو صةحابةكان 

 كردويانة.
ر ئافرةت لة شةوي جومعةدا دوو طيان بي ت ئةوة باوةرِبون بةوةى ئةطة .20

مندال ةكة صال حان دةردةضي ت، هةربؤية هةندي ك ثياو بة دواي شةواني جومعةدا 
 دةطةرِي ن بؤ جوتبون لةطةل  خي زانةكةى خؤيدا.

 خوي ندني سورةتي اجلمعة واملنافقون لة نوي ذي عيشاي شةوي جومعةدا. .21
 ا لة جومعة وجطة لة جومعةكانيش.ثي  نان بة سةر ملي موسل ماناند .22

                                                           
يقـرأّهـات.ّّكانّالنَّبِـيّوسمعتّشي ّاإلسالمّابنّتيميةّيقول:ّإنََمّقالّابنّقيم:ّ 1

ِِفّفجرّاْْلُمعة؛ّألَّنَمّتضمنتاّماّكانّويكونِِّفّيومهاّفإَّنَمّّ«والدهر»،ّ«السجدة»ّالسورت.

اشتملتاّعىلّخلقّآدم،ّوعىلّذكرّاملَْعاد،ّوحْشّالعباد،ّوذلكّيكونّيـومّاْْلُمعـة،ّوكـانِِّفّ

،ّوالسجدةّجاءتّتبًعاّليستّمقصـودةّقراءُتَمِِّفّهذاّاليومّتذكريّلألمةّبَمّكانّفيهّويكون

 .(375ص1ّ)جّّحتىّيقصدّاملُْصيلّقراءُتا.ّاهـ.ّاملُْرادّمنّزادّاملَْعاد
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خوي ندني سورةتي السجدة لة هةردو رِكاتةكةدا، نيوةى رِكاتي ك ونيوةكةى  .23
تريشي ئةو رِكاتةكة، يان تؤزي كي السجدة لة رِكاتي كدا وتؤزي كي سورةتي 
ئينسانيش لةو رِكاتةكةي تر، ئةمةش سوننةت نية، سوننةت ئةوةية السجدة لة 

ينانيش لةو رِكاتةكةي تردا خبوي ني ت. لةوانةش باسي ئةم يةك رِكات وسورةتي ئ
 خال ةيان كردوة ئينب تةميية وئينب قةييمة رِةمحةتي خوايان لي بي ت.

باوةرِبون بةوةى رِوحي مردوان لة رِؤذي جومعةدا سةرداني يةكرت دةكةن،  .24
 ئةم شتةش هةتا بةل طةي رِاست نةبي ت سابت نابي ت.

نةوة بؤ جومعة بة رِيش تاشني وثةنتؤل  تةسك خؤ قؤزكردنةوة وجوانكرد .25
 لةثي كردن وحةرامةكاني تر.

خؤ نةشؤردن بؤ جومعة وبؤن لة خؤ نةدان وجلوبةرطي جوان لةبةرنةكردن  .26
 وسيواك نةكردن.

 نةهاتن بؤ جومعة لةبةر ياريةكان. .27
 نةهاتين بوك وزاوا بؤ نوي ذي جومعة. .28
 وةآلمدانةوةى سةالم وثذمة لةكاتي وتاردا. .29
 ري كردن بة مؤبايل يان خؤ سةرقال كردن ثي وةى لة كاتي وتاردا.يا .30
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 كردني دوو رِكات دواي بانط وثي ش وتار. .31
 طرتين شوي ن لة مزطةوت لة رِؤذاني جومعةدا. .32
ذماردني ئامادةبوان لةاليةن بانط بي ذةوة كة بزاني ت ذمارةيان طةيشتؤتة  .33
 ضل.
اجلمعة حج »ي : ثي ش هاتين ئيمام بؤ سةر مينبةر زيادةية بوتر .34

 «.  املساكني...
ّفإنّالكالمّحالّاْْلُطبت.»وتين:  .35 ّوأنصتوا لةاليةن بانطبي ذةوة  «.ُمرمّاسمعوا

 لة دواي بانطةكةى.
دةستكردن بة دوعا لة ني وان هةردو خوتبةكة وبةرزكردنةوى هةردو دةست،  .36

 ئةمةش زيادةيةوة لة هاوةآلن وسةلةيف صال ةحةوة شيت وا سابت نةبوة.
ياندني اهلل أكربةكاني ئيمام لة كاتي نوي ذةكةيدا، ئةمةش ئةطةر طة .37

ثي ويسيت نةكرد كاري كي باش نية. بةل ي  وتراوة ئةمة ئةصل ي كي هةية لة حةديسدا 
 .«لعيلّاملحفوظّاإلبداعِِّفّمضارّاالبتداع»بةآلم خةل ك لة شوي ين خؤي دايان نةناوة. 

َّومَّخوي ندني ئايةتي: ] .38 ّاهللََّ َّصلهواّإِنَّ ّآَمنُوا ِذيَن ّالَّ َا َّيَأَيه ّالنَّبِيِّ َّعىَل ُّيَصلهوَن اَلِئَكَتُه

 ، لةاليةن بانطبي ذةوة ثي ش بانط يان دواي بانط.[56]الحزاب:ّ[ َعَلْيِهَّوَسلُِّمواَّتْسلِيًَمّ
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ّوصحبهّ»هةمو خةل كةكة ثي كةوة ئةل ي ن:  .39 ّآله ّوعىل ُّممد ّعىل ّصل اللهم

 زيادةية.« وسلم

 اني بانطي يةكةم.داهي ن .40
 كردني دوو رِكات سآلوي مزطةوت لةاليةن وتاربي ذةوة. .41
 هاتين وتاربي ذ بؤ مزطةوت ثي ش وةخت بي  هيض عوزري ك. .42
باسكردني شتاني ك لةسةر مينبةر كة باسي ديين ئةو خةل كة نية. وةكو لة  .43

كي ماوةى ئةو هةفتة ضي هةوال ي سياسي بوة، يان ضي رِوداو بوة يان ضي ضريؤكي 
خؤش بوة، بؤ ئةو خةل كةى دةطي رِي تةوة. بي  ئةوةى باسي ئايةتي ك يان حةديسي كي 

 بكات. صةحيحي ثةيامبةر 
 هي نانةوةى حةديسي الواز وهةل بةسرتاو. .44
ّولكم»ثابةند بوني وتاربي ذ بة وتةى:  .45 ّيل ّاهلل ّوأستغفر ّهذا ّقويل لة « أقول

 هةمو وتاري كدا وبةبي  دابرِان.
ّاهلل»تاربي ذ بة وتةى: ثابةند بوني و .46 ّيرِحكم ّالصالة ّإل لة هةمو « قوموا

 وتاري كدا وبةبي  دابرِان.
ّبِاْلَعْدِلّثابةند بوني وتاربي ذ بة كؤتايي هي نان بة ئايةتي: ] .47 َّيْأُمُر ّاهللََّ إِنَّ
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َّواملُْنَكِرَّواْلبَغّْ
ِ
ِّذيّاْلُقْرَبىَّوَينَْهىَّعِنّاْلَفْحَشاء

ِ
ُرونََّواإِلْحَساِنَّوإِيَتاء [ ِيَّيِعُظُكْمَّلَعلَُّكْمَّتَذكَّ

 لة هةمو وتاري كدا وبةبي  دابرِان.
ثابةند بوني وتاربي ذي غةيرة عارةب بة ثي شكةشكردني وتاري دوةمي بة  .48

 عارةبي وبي  هيض ثي ويستيةك، لة هةمو وتاري كدا وبةبي  دابرِان.
ّموقنون»ثابةند بوني وتاربي ذ بة وتةى:  .49 ّاهللّوأنتم ّباإلجابةّادعوا لة هةمو «

 وتاري كدا وبةبي  دابرِان.
باركّاهللّيلّولكمّ»كؤتاييهي ناني وتارةكةى بة وتين: ثابةند بوني وتاربي ذ بة  .50

ّاحْلَكيم ّوالذكر ّاليات ّمن ّفيه ّبََِم ّوإياكم ّونفعنِي ّالعظيم، ّالقرآن لة هةمو ، «...ِِف
 وتاري كدا وبةبي  دابرِان.

هيض زةرورةتي ك كاري هةندي ك لة دةسةآلتدارة  وتاردان بة دانيشتنةوة بةبي  .51
 ئةمةويةكان بوة.

وتين نوكتة ومةتةل  وقسةى ثي كةنيناوي لة وتارةكانيدا، ئةمةش  .52
هةر دوو »بوة، بةل كو كاتي ك وتاري فةرموة:  ثي ضةوانةى كارووتاري ثةيامبةر 

نةت دتووت ضاوى سور دةبويةوة، ودةنطى بةرز دةبويةوة، وزؤر تورِة دةبوو، تةنا
« ئاطاداري خةل ك دةكاتةوة لة هاتنى لة شكري ك كة خةريكة دةتات بةسةرياندا...
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بوة.  بةرِادةيةك جاري وا هةبوة لة بازارِةوة طوي يان بة وتارةكاني ثةيامبةرةوة 
 تةنانةت واي لي هاتوة هةندي ك خةل ك دةرِؤنة وتاري ئةم مامؤستا وئةو مامؤستاكة

 ي كةنيناوى دةكات لةسةر مينبةرةوة.لةبةر ئةوةى قسةى ث
ثابةند بون بة دوعاكردن لة كؤتايي هةمو وتاري كدا ولؤمةكردني ئةوةشي  .53

وازي لي دةهي ني ت. بةل كو هيضي تي دا نية جاروبار بكري ت وجاروباريش وازي 
 لي بهي نري ت ئةوةش نزيكرتة لة سوننةتةوة، طةر خودي سوننةت نةبي ت.

آلتدار وكاربةدةستان، هةروةها دوعا بؤ كردنيان لة باسكردني ثاشا ودةسة .54
ّ»هةمو وتاري كدا.  هةل بةت بي طومان «. 2/177و18ّ-1/17اإلعتصام:

موسل ماني لة دين تي طةيشتو ولة دين حال ي ئةوة باش دةزاني ت كة باشبوني 
دةسةآلتدار خوازراوة ولة خراثبوني باشرتة، ودوعاكردن بؤ ضاكبوني كاري كي ضاكة، 

ئةطةر بزامن خواي مةزن يةك دوعام لي  »ةل كو فوزةيلي كورِي عياز ئةفةرموي : ب
باشبوني  واتة، ضونكة باشبوني «قةبول  دةكات، ئةو دوعايةم بؤ دةسةآلتدار دةكرد

مللةتي ك، دةول ةتي ك، وآلتي ك. بةآلم تايبةتكردني بة نوي ذي جومعةوة ئةوةيان 
 . زيادةية
 كاتي وتاري جومعةدا كاري كي باش نية.زؤر هي نانةوةى شيعر لة  .55
 ثي ش نوي ذي كردني غةيرة وتاربي ذ بي  هيض زةرورةتي ك. .56
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دةست هي نان ودةست ثياساوين بة ناو لةث وثشيت وتاربي ذدا لة دواي  .57
 وتارةكةى بة مةبةسيت تةبةرِوك.

زؤر دةست جوآلندن ووةشاندني بةمالو ئةوالدا لة كاتي وتاردا لةاليةن  .58
 وة.وتاربي ذة
زؤر جول ة وبةركردن بةالي رِاست وضةثدا كاري كي باش نية وةكو ئيمامي  .59

 باسي كردوة.« 230ل 1بةرطي »دا «اليأم»شافيعي لة كتي يب 
هةستان لة ني وان هةردو وتارةكةدا بؤ كردني نوي ذي سآلوي مزطةوت.  .60
 «.51: لالسنن»

انةى رِي نمايي دري ذكردنةوةى نوي ذي سآلوي مزطةوت لة كاتي وتاردا ثي ضةو .61
 . ثةيامبةرة 

الدرّ»دياريكردوة.  دري ذكردنةوةى وتار زياتر لةو سنورةى ثةيامبةر  .62

- وباسةكة هةل ي دةطري ت ،بة بيانوي ثي ويست دةكات«. اباشية 1/758ّ:املختار
ئةمةش  ،وزماني عةرةبي دةول ةمةندترة و وةك زماني كوردي نية ،-هةمو جاري ك

ة دري ذي بكاتةوة بةآلم غةيرة عةرةب قةيدي ناكات ئةمةش ياني: عةرةب بؤي ني
 بيدعةيةكة ئةوةندةي من بزامن كةس نةيوتوة. 
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 كردني نوي ذة بارانة دواي نوي ذي جومعة. .63
هاواركردن، يان نال ة كردن، يان قيذة كردن لة كاتي وتاردا بيدعةيةكي زؤر  .64

 قةبيحة ودذي رِي بازي خري خلق اهلل ية.
كرب كردن لة كاتي طوي  لي بوني شتي ك لة وتاربي ذةوة كة تةكبري واهلل أ .65

 سةيرة بةاليةوة.
بة دةستةوةطرتين مششي ر لةاليةن وتاربي ذةوة لة كاتي وتاردا زيادةية،  .66

ئةوةشي مايةى سةرسورِمانة هةندي كيان مششي ري دارين دةطرن بة دةستةوة!!! وئةو 
 «.55: املبتدعاتالسننّو» حةديسانةشي لةو بارةوة هاتون الوازن.

 خوي ندني ناوة جوانةكاني خوا سبحانة لة دواي وتار. .67
كردني نوي ذي نيوةرِؤ دواي نوي ذي جومعة. كة بةرِاسيت بيدعةيةكي زؤر  .68

كتي بي كي  مصطفىّالغالييني، شي خ «إصالحّالساجد»و«123ّو10السننّ»قةبيحة. 
 «.ةالبدعةِّفّصالةّالظهرّبعدّاْلمع»لةوبارةوة هةية بةناوي: 

ثةكخستين درومشي بانط لة مزطةوتةكان بة بيانوي يةكخستين بانطةكان.  .69
 «.األجوبةّالنافعة»

باوةرِبون بةوةي حةجكردن لة جومعةدا باشرتة لة حةفتا حةجي تر،  .70
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 ئةمةش باوةرِي كة لة سةر هيض بونياد نراوة.
 خوي ندني سورةتي الكهف بة كؤمةل  لة دواي نوي ذي عةسر لة جومعةكاندا. .71
لة هةندي ك شوي ندا كةسي ك دةرِواتة الي دةرطاكة وثةرداخي كي بة  .72

 دةستةوةية بؤ ئةوةى ئةوانةى دي نة دةرةوة تفي تي دا بكةن بؤ بةرةكةت وشيفا.
 ماضكردني دةسيت وتاربي ذ لة دواي وتار. .73
كاري كي باش نية ئيمام ثي ش ئةوةى رِيزي خةل كةكة رِي ك ورِاست بكات  .74

 ذ.دةست بكات بة نوي 
كردني جومعة لة مزطةوتة بضوكةكاندا بي  هيض ثي ويستيةك كاري كي  .75

ّل»خراثة.  ّ«63إصالحّالساجد ّاألحدّ»تةنانةت السبكي لة : ، ّبالواحد اإلعتصام

تعددّصالةّاْلمعةّعندّ»لة فةتاواكةي ئةل ي :  190ل 1ب« عنّإقامةّمجعت.ِّفّبلد

 «.رورةِّفّدينّاإلسالمـعدمّاحلاجةّمنكرّمعروفّبالض

 دةست بةرزكردنةوة بؤ دوعاكان. .76
 كورتكردنةوةى نوي ذي جومعة ودري ذكردنةوةي وتار. .77
رِاوةستاني وتاربي ذ لة كاتي دوعاكانيدا بؤ ئةوةى خةل ك ئامني بكةن بؤ  .78

 دوعاكان، بةل كو ويسيت دوعا بكا رِاناوةسيت  بؤ ئاميين خةل ك.



 

 

 216 ba8.org 

 ............................................    َ         داهي نراوةكانى    َ                     فةزل ةكاني، ئةحكامةكانـى،  : جومعة

صةآلواتدان لةسةر  دةنط بةرزكردنةوةى لة رِادةبةدةري وتاربي ذ لة كاتي .79
 «.65: الباعث. »، يان ناوهي ناني ثةيامبةر ثةيامبةر 

بةتال كردنةوةى وتاري دووةم لة هةر ئامؤذطاري ورِي نمايي  .80
 ودوعاكردن. ويادخستنةوةيةك وتايبةتكردني بة صةآلواتدان لةسةر ثةيامبةر 

ي سآلوي هةندي ك وتاربي ذ كةسي ك ببني كة دي تة ذورةوة وئةيةوي ت نوي ذ .81
 مزطةوت بكات ثي ي ئةل ي ن: دانيشة، ئةمةش ثي ضةوانةى سوننةتة.

 دانيشنت لة ذي ر مينبةر لة كاتي وتاردا بة مةبةسيت شيفا وةرطرتن.  .82
َّنْحَمُدُهّّإِنّ ّ»ثشتكردني وتاربي ذان لة خوي ندني خوتبة حاجة:  .83 ّهللِ احلَْمَد

َّوَنُعْوذُّ َّوَنْستَْغِفُرُه ّبِاَّوَنْسَتِعْينُُه َّأْعََملِنَا َّسيِّئَاِت َّوِمْن َّأْنُفِسنَا ْوِر ِّمنُُّشُ يان نةوتين: «. ..هللِ
«ّ ٍد ُُّمَمَّ َّهْدُي ّاهلَْدِي َّوَخرْيَ ّاهللِ، َتاُب

ّكِ ّاحلَِدْيِث َّأْصَدَق َّفإِنَّ َّبْعُد: ا ّاألُُمْوِرَّأمَّ َّوَُشَّ ،

ّبِْدَعٍةّ ُُّمَْدَثٍةّبِْدَعٌة،َّوُكلَّ َّضالَلٍةِِّفّالنَّارُُمَْدَثاُُتَا،َّوُكلَّ  «.َضالَلٌة،َّوُكلَّ

ثشتكردني وتاربي ذان لة باسكردني سورةتي قاف لةسةر مينبةرةوة، كة  .84
 «.57: السنن»زؤر جار  باسيكردوة لةسةر مينبةرةوة.  ثةيامبةر 

 قنوتكردن لة رِؤذي جومعةدا. .85
 دةست بةرزكردنةوةى وتاربي ذ ئةطةر دوعاي كرد. .86
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اإلحياءّ»شوي رِةمسي، ثةكخستين كاروبار. رِؤذي جومعة كردن بة ث .87

ّو«1/169 ّاحلوالك»، ّتنوير ّالنافعة»و« أنّ»ّ:ولةماليكةوة هاتوة ئةل ي  «.األجوبة

الصحابةّكانواّيكرهونّتركّالعملّيومّاْلمعةّعىلّنحوّتعظيمّاليهودّالسبتّوالنصارىّ

 .«األحد

يقة يان وازهي نان لة وتاري جومعة بة بيانوي ئةوةى وتاربي ذةكة فاس .88
بيدعةضية. بةل ي  ئةطةر ضاكرتي دةست كةوت باشرتة بةآلم نةيةت بؤ جومعة 

 بةيةكجاري كاري كي خراثة.
خؤنةشؤردن بؤ نوي ذي جومعة كاري كي باش نية وبةبي  عوزر طوناهبار  .89

 دةبي ت.
 كرِين وفرؤشنت لة كاتي نوي ذي جومعةدا. .90
 ، لة كاتي كدا ضؤل يشة.نةهاتنة ثي شةوة ولةرِي زةكاني ثي شةوة دانةنيشنت .91
خؤ ئامادة نةكردن بؤ وتار لةاليةن وتاربي ذةوة كاري كي نةشياوة، لة  .92

كاتي كدا سةدان موسل مان ضاوةرِي ي دةكةن، هةروةكو ضؤن نةشياوة موسل مان خؤي 
بؤ ئةو كؤرِ وكؤبونةوة طةورة ئامادة نةكات وةكو زونةهاتن وخؤنةشؤردن وجل 

 وهتد ... وبةرطي جوان لةبةرنةكردن
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هةندي ك وتاربي ذ وتارةكةى تةواو دةكات بةبي  ئةوةى يةك ئايةت وحةديس  .93
 بهي ني تةوة.

كردني نوي ذي جومعة لة سةفةردا، ضونكة ثةيامبةري خوا نوي ذي جومعةى  .94
 لةسةفةردا نةكردوة. برِوانة: فتاوى نور على الدرب.

 بة عيبادةتزانيين سةفةر نةكردن لة رِؤذاني جومعةدا. .95
 نطدان بة جةماعي لة رِؤذي جومعةدا.با .96
فةرش يان بةرمال  خستنة مزطةوتةوة لة رِؤذاني جومعةدا هيض سوننةت  .97

ئةمة »واتة: «. فهذاّمنهيّعنهّباإلتفاق»نية. شةخيولئيسالم ئينب تةميية ئةفةرموي : 
 «.نةهي لي كراوة بة كؤدةنطي زانايان

 بني ن بةسةر ملي خةل كدا وهيض سوننةت نية رِي طة بدري ت بة ثياوضاكان ثي  .98
 «454قاموسّالبدعّل»لة رِؤذاني جومعةدا بة بيانوي تةبةروك ثي كردني. 

املدخلّالبنّاحلاجّ»فةرشكردني دةرةجةكاني مينبةر لة رِؤذاني جومعةدا.  .99

2/166» 

 هةل واسيين ئاآلي رِةش لةسةر مينبةر لة كاتي وتار. .100

 ةوة لة رِؤذاني جومعةدا.هةميشة ثؤشيين جلوبةرطي رِةش لةاليةن ئيمام .101
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 «.2/266:ّالبنّاحلاجّاملدخل»،ّو«165و1/162اإلحياء:ّ»

ّاْْلُُمَعِةّ»فةرمويةتى:  ثةيامبةرى خوا »وتين:  .102 َّيْوَم ّلَِصاِحبَِك ُّقْلَت إَِذا

َّلَغْوَتّ َّفَقْد ََّيُْطُب َماُم َّواإْلِ لة كاتي دةرضوني ئيمام هةتا ئةطاتة الي « َأْنِصْت
ّاتفاقا»سالم ئينب تةميية ئةفةرموي : مينبةر. شةخيولئي ُّمرم ّأو ّمكروه واتة:  «هو

كة ئةمةت زاني  ،«ئةمة كةرِاهةتي هةية يان هةر حةرامة بة كؤدةنطي زانايان»
رِةمحةتي خواي « 65: لالباعث»ئيرت ئاورِ مةدةرةوة لة بةضاكزانيين خاوةني 

 لي بي ت.
سوننةت نية. ووةستان خاوة خاوكردني وتاربي ذ لة ضونة سةر مينبةر هيض  .103

لةسةر هةر ثلةيةكي دةرةجةكة، ئيرت بؤ ثيشانداني زوهد وخواناسي بي ت يان لةبةر 
 «.64: لالباعث» بةضاكزانيين هةندي ك لة عولةما بي ت.

لة كاتي سةركةوتنة سةر  خوي ندنةوةى شيعر لة وةسفي ثةيامبةردا  .104
 مينبةر يان لةوةوثي ش.

ةر مينبةر بة ذي ر مششي رةكةى دةدات لة وتاربي ذ كة سةر دةكةوي تة س .105
، «2/267: املدخل»، و«64: لالباعث»دةرةجي مينبةرةكة، ئةمةش بيدعةية. 

 «.50: لإصالحّاملساجد»و
هةروةها بيدعةية لةوكاتةدا لةاليةن بانط بي ذةكانةوة صةآلوات لي بدري .  .106

 «.267و 2/265: املدخل»
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كاتي سةركةوتنة سةر مينبةر سةالمنةكردني وتاربي ذ لة موسل مانان لة .107
 بيدعةيةكي خراثة. 

كة وتاربي ذ وتاري يةكةم تةواو دةكات ودادةنيشي ت يةكي كيان وزؤرجاريش  .108
بانط بي ذةكةية ئةل ي : ئامني ئامني ئامني... يان دوعاي خي ركردن بؤ وتاربي ذ 
ة. وموسل مانان وكؤمةل ي ك شيت تر كة هيض بةل طةيةكي لةسةر نةهاتوة وبيدعةي

 «. 76-75: إصالحّاملساجدّعنّالبدعّوالعوائد»و« 1/129: فتاوىّابنّتيمية»
دابةزيين وتاربي ذ بؤ دةرةجي خوارةوة لة وتاري دةومدا وثاشان طةرِانةوةى.  .109

 «.1/770: حاشيةّابنّعابدين»
ثةلةكردني وتاربي ذان لة وتاري دةومدا يان لةكؤل كردنةوةي يان ثي ك  .110

ّاملنار»ورِي نمايي كة خةل ك ثةندي لي وةربطري ت.  نةهاتبي ت لةئامؤذطاري « ُملة
 «.األجوبةّالنافعة»و

لة دواي نوي ذي جومعة. ئةو حةديسةشي « تقبل اهلل منا ومنك»وتين:  .111
 .474لةوبارةوة هاتوة هةل بةسرتاوة. قاموس البدع 

ّاْلَعامَلِ.ََّّناَوآِخُرَّدْعَوا  َأِنّاحْلَْمُدّهللِ َِّربِّ
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ثيَرِسيت بابةتةكان

 5 ...................ثَيشةكي ......................................................

  9 ...................................................................... ِرَيخؤشكار

  11 ........بةشي يةكةم: فةزَل ومةزني و تايبةمتةنديةكاني جومعة ......

  13  ..................................................بؤ ثَيي دةوترَيت جومعة؟ 

  14  ..............................يةكةم جومعة كة لة ئيسالمدا ئةجنامدراوة
 15 ................................... جومعة ي وتايبةمتةنديةزَل وطةورةيف

جومعة ولَيي وَيَل بون، بةآلم ئةم ئوممةتة بة فةزَلي طةالني تر ِرَينمايي كران بؤ 
  16 ..........................................................خوا دؤزيةوة 

  17................................................. ِرؤذى جومعة ِرؤذي جةذنة 

  17 .. نوَيذ بكرَيتجومعة نابَيت لة ِرؤذيدا ِرؤذو بطريَيت ولةشةويدا شةو 
  18 ...............ِرؤذى جومعة باشرتين ِرؤذَيكة كة خؤرى تَيدا هةَلهاتبَيت

  19 .............................................ِرؤذى جومعة طةورةي ِرؤذةكانة
بةةة هةةؤي تايبةمتةنةةدي جومعةةةوة، نةةةآلواتدانيد لةةة جومعةةةدا تايبةمتةنةةدي      

 21 ............................................................................هةية
  24................ ِرؤذى جومعة ناتَيكى تَيداية دوعاى تَيدا طريا دةبَيت 
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و لةةة ايامةتيشةدا هةةةر   ِرؤذى جومعةة ِرؤذى زيةاتر ثَيبةخشينةةةى فةةزَل وضةاكةية    
  26 ...............................................................فةزَلدار وبةِرَيزة 

  29 .................ِرؤذى جومعة ِرؤذى بينيين ثةروةردطارة لة بةهةشتدا 
  29 ...........................لة ِرؤذي جومعةدا بةهةشتيان دةِرؤن بؤ بازاِر 

  30.........................................شَيوةى ِرؤذي جومعة لة ايامةتدا 
  31................مردن لة شةو وِرؤذي جومعةدا ثارَيزةرة لة نزاي اةبر 

  32 ......................... بةراوردَيك لة نَيوان جومعة لة دونيا ولة ايامةت
 33 ............................... ثوختةى تايبةمتةندي وفةزَلةكاني جومعة:

ةحكام وئادابَيك لة شةو وِرؤذى جومعةدا، بةشي دووةم / باني يةكةم: ضةند ئ
 37  ................................ لةاورئان ونوننةتي ثةيامبةردا

 39 .................................فةرزَييت نوَيذي جومعة ولةنةر كَي فةرزة؟
 41 .....................................نزاى ئةوانةى نايةن بؤ نوَيذى جومعة 

  45 ..................................................«     الكهف »خوَيندنى نورةتى 

  46تايبةت نةكردنى شةوى جومعة بة شةونوَيذ وِرؤذى جومعة بة ِرؤذوطرتن 

 48..لة شةو وِرؤذي جومعةدا زؤر صةآلواتدان لةنةر ثةيامبةري خوا 
  49........يان بنونرَييلة ِرؤذي جومعة ثَينج شت ئةجنام بدة تا لة بةهشت
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  51....................................  «اإلنسانو السجدة»خوَيندنى نورةتى 

 52 .....................دانةنيشنت ثَيد نوَيذى جومعة بؤ دةرس وموحازةِرة

  53 .....................................................ى جومعةخؤشؤردنى ِرؤذ
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 97  .....................................كة داهَينراوة لةاليةن ئيمامي عومسان

 100 ...................................بانطي جومعة لةبةردةم وتاربيذ نادرَيت

 102 ..............................................بآ دةنة بوون لة كاتى ووتار

 وةآلمدانةةةوةي ثذمةةة وئةةامينكردن وصةةةآلواتدان واسةةةكردن لةةة نَيةةوان هةةةردو     
 109....................................................................... وتارةكة

 112 ...وتاربَيذ دةتوانَيت وتارةكةى برِبَيت واسة لةطةَل ئامادةبواندا بكات

 115  .........................................................كاتى نوَيذى جومعة
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 116 ...............................................................اةيلولة كردن 

 118  ..............................شوَين طؤِرين بؤ كةنيك ئةطةر خةوى هات

 118 ......................................لة كاتى ووتار ئةبَي ضؤن دابنيشي؟ 

 120ة نوَيذي جومعةدا ل «ناملنافقوو اجلمعة»خوَيندنى هةر دوو نوِرةتى 

 122 .............................................ِرووكردنة ئيمام لة كاتى ووتار

ئايةا نةوذدةى    ئةطةر وتاربَيذ لةنةر مينبةر ئايةتَيكي خوَيند نوذدةى تَيدا بةو 
 124 ...............................................................تيالوة دةبات ؟

 126 .......................ة بارةى كةنَيكةوة درةنة بَيت بؤ نوَيذي جومعةل

 129 ..............................كردني نوَيذى نوننةت دواى نوَيذى جومعة

 130 .......................نوَيذي نووننةت نابةنرتَيتةوة بة نوَيذي فةرزةوة

 131 .....................دا طريايةئةو ناتةى كة لة ِرؤذي هةينيدا دوعاي تَي

 134..........................بةرزكردنةوةى هةردو دةنت لة وتاري هةينيدا 

وتاربَيذ كة هاتةة مزطةوتةةوة ِرانةتةوخؤ  نةةر دةكةوَيتةة نةةر مينبةةر ونةةالم         
 136 ........................................................................دةكات

 136 ..........................داناني مينبةر بؤ ئةوةى وتاري لةنةر بدرَيتةوة
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  ....................................... 138شوَيين مينبةرةكةى ثةيامبةر 

 138  ........................................دةنة بةرزكردنةوة لة كاتى ووتار

 140 .............. َقْوِلي َهَذا َوَأْسَتْغِفُر اهلل ِلي َوَلُكم ؟َأُقُوُلئايا وتاربَيذ ئةَلَي: 

 141 .............ووتارخوَيندنةوة بةثَيوة ولةطةَل خؤدان بةنةر طؤضانَيكدا

 141 .................باشرت واية ئةوةى وتار دةدات هةر خؤي بةرنوَيذي بكات

 142 ........................................................كورتكردنةوةى ووتار

 143 ..................................درَيذكردنةوةى ووتار لة كاتى ثَيويستى

 143 ...........................دانيشتين وتاربَيذ لة نَيوان هةر دوو ووتارةكة

 144 .............................................دةنت ثَيكردن بة خوتبة حاجة

 147بةشي نَييةم :باني يةكةم: فةرمودة زةعيف وهةَلبةنرتاوةكاني جومعة 

 149 ...............باني يةكةم: فةرمودة زةعيف وهةَلبةنرتاوةكاني جومعة

بانةةةةي دووةم: داهَينةةةةرا وزيادةكةةةةاني جومعةةةةة، لةطةةةةةَل كؤمةةةةةَلَيك لةةةةةو شةةةةتة      
 163 ........................................ناشةرعيانةى تَييدا ئةجنامدةدرَيت

 177 .......................................................... ثَيِرنيت بابةتةكان
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 إن شاء اهلل: ضاوةرِيَي ئةم بةرهةمانة بن

ضراي رِوناك لة سريةى ثةيامبةري رِاستطؤي دةستثاك. تةواو بووة خواى ميهرةبان   -1
 .«بةرط 2»بكات.لة ضاثداني ئاسان 

. تةواو من حيث اإلطالة واإلختصارإحتاف األخيار عن كيفية صالة النبـ    -2
 بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.

جياوازي ني وان موسل مانان. هؤكار وضارةسةر.تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني  -3
 ئاسان بكات.

تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان «ةناميلك»تةبةروك كردن وجؤرةكاني.  -4
 بكات.

ثةروةردةكردنى منداآلن و بةرثرسياري تى دايكان و باوكان. تةواو بووة خواى  -5
 «ناميلكة»ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.

 جيهانى جنؤكة و شةيتانةكان.تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات. -6

  . تةواو بووة خواى ميهرةبان لةضاثدانى ئاسان بكاتكارةكانى دل  -7

رِونكردنةوةى ناوة ضاكةكاني خواي طةورة. تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني  -8
 ئاسان بكات.
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تةواو بووة خواى ميهرةبان لة «.ناميلكة». وةفا و ئةمةكداري ثي غةمبةري خوا -9
 ضاثداني ئاسان بكات.

خواى ميهرةبان تةواو بووني ئاسان « ناميلكة»ؤذهةآلتناسان. رِؤذهةآلتناسى و رِ -10
 بكات.

خواى ميهرةبان تةواو داوي ن ثيسي هؤكارةكاني، كاريطةريةكاني، ضارةسةر.  -11
 بووني ئاسان بكات.

 .ميهرةبان تةواو بووني ئاسان بكات نةخؤشيةكانى دل   خواى -12


