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 وةرطيَرِثيَشةكى                                           

بِاهلِل ِمن ُش ُرْوِِ ََنْ ُفِس َنا َوِم ْن  ُنُه َوَنْستَ ْغِفُرُه َونَ ُعْوذُ ِإنَّ الَحْمَد هلِل َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعي ْ 
 َسيَِّئاِت ََْعَمالَِنا َمْن يَ ْهِدِه اهللُ َفال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفال َهاِدَي َلُه .

َوََْش    َهُد ََنَّ ُمَحمَّ    داه َعْ     ُدُه هللُ َوْح    َدُه ال َش    رِْيَ، لَ    ُه   ُد ََْن ال ِإلَ    َه ِإال  اَوََْش    هَ 
 َوَُِسْولُُه.
َ يَ اا ت َ] َن َ ِم ااُّللاتنن َت ُمََ ََِّللاَ َأّللاماا َّللاَت َََتاا ن ُق ِاَ تااُ ِاَِّللاَن اتااُ َْ يَنَا يَااأَيَيَاَااأَِينااآم

َتُنََ لم سا َْ]   
 .[ 431]سورة آل عمران 

اااَاأَيَأَيَيَاََ] ْم َدٍةََ َخلََ َ نَ نفاٍسََ ِتم ِّْ َِينآميََخلَََكت َ ِاََربنكت ت ُت َِّللاَن أَِيانأست

أَرمجََ ََ ااات ْم َ َجاَأََ بَثن تاـًرََِ  ماـيـمَأًََِكثـَز ا ََِيناآميَّللاََسأَءيتاـَسأءََ ِّللاَن ُق ِاَ َُنَـُ

تََــبمَ َََكأَنََعلَيَاـُمََ ِألَرا ُق َ ََرقميبًأـأَمَ منن  .[4ورة النساء : ]س [كت ا
[َ اا ا َيَكت االم ا يًدَِيت ا اادم َِ َ ًِ ُا يتااَُِقَاا َََ قُت ُن تااَُِ اتااَُِِّللاَن َْ يَنَا يَااأَيَيَاَااأَِينااآم

ًزَِ ُا َََااأَزَََاا ََََاادا ااُيََُت ِت َََ َر ُن َ ُا اا َم اانَيت َْ  ََ َت تااُبَكت ا َ اا ا َيَكت فماارا ََ يَفا ااأيَكت ا ََ يَعا

أ ًَ ي  . [04ـ  03]سورة األحزاب : [َعظم
 ... ََمَّا بَ ْعدُ 

َر الَهْدِي َهْدُي ُمَحمَّ د  صَص لَّا اهللُ َعَلْي ِه  فَِإنَّ ََْصَدَق الَحِدْيِث ِكَتاُب اهلِل َوَخي ْ
َوَعلَ  ا ِلِ  ِه َوَس  لََّشر َوَش  رَّ ا ُُم  ْوِِ ُمْح  َدكَاَُّ َها وَُك  لَّ ُمْحَدكَ  ل  ِبْدَع  لض وَُك  لَّ ِبْدَع  ل  َ   الَللض 

 ِِ  . وَُكلَّ َ الَلل  ِفي النَّا
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( تتت ئاشكراية كةمةبةست وئامانج لةدروستت كردنت) نى ت) ومرو     ةثاشاندا: ل    
 ،ةورة بتةاا  واتةن ا وواوبتةر برريارنتةداَ بتا       لة ثةرست ) ختاا   ت   يةبريت)

 وي ت: اوةكا دةفةرم
  . [63الذاريات: ][ ِلَيْعُبُدوِن ِإلَّا َواْلِإنَس اْلِجنَّ َخَلْقُت َوَما ]

يتاخاد ئاشتكراية بتةالم بت)       ،يتة لتةال  ختةَلك)   كرا نت) بةالم ئةوة  كة ئاش      
 يتتة لتتة شتتاي و نةكتتةوا ) ث   ةم تتةر   بايةختتة وث تتت  تتا   دةخري تتت بريتتت)   

َ   ئتةم   مةرىتة بتا     كتة  لةثةرست ) خاا   تةورة،  ، وةر را ت) ثةرستت ةكانا
خاايتاَ   وواوةَلتة بتةرري كةكان)    ةر بةو ش  اةية  كة ث   ةم ةرضانكة ئة 
ختتاا نةثةرستتتو ئتتةوا ختتاا   تتةورة ل  طتتان) وةرنا ري تتت واتتةن ا        ،ثةرستتتاوة

ضتتتتتانكة  ،بتتتتتةَلكا ااوان تتتتتاري  دةبتتتتتو دةم     تتتتتتةوة، باونتتتتتاَ بتتتتتا  مانتتتتتدوو
 : وي تادةفةرم ث   ةم ةر

ِد)  . (1)(من عمل عمال ليس عليه َمرنا فهو 
ةوا ن) ئ  طة  لةسةر نةب  ت ئت فةرما وةر كةس  ك وةر كردةوةية  بكات كة :وااة

 .ودةدري تةوة بةسةريدا   وةرنا ريي تىل 
ثةرستتت ةكاناَ وةكتتا ثةرستتت ) ئتتةو    وانتتاَ دةدات كتتة  با يتتة ث   ةم تتةر  

 :نانة لةدةست ناي ذ را دا دةفةرماي ت ب  ت، با 
  . (2)....(من َّو أ نحو و وئي هذا)

 كةس  ك دةست ناي ذ بطري ت وةكا دةست ناي ذةكة  مو. وةروااة: 
 وي ت:اكردندا دةفةرم اي ذنلة  وة
َِيتموني َصلي)  .(3)(صلوا كما 

 .ناي ذ بكةَدةكةم ئ  اةر بةو ش  اةية  ناي ذ ضا َ مو دةب  و كةوااة: 

                                                           

 ( )رواه مسلم(.4)

 )متفق عليه(.( 1)

 )البخاري(.( 0)
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 وي ت: احةج كردندا دةفةرم لة وة
 .(4)(خذوا عني مناسككش)

 . درومشةكان) حةج كردنتاَ لةم ةوة وةربطرَوااة: 
 خاا   ةورة دةفةرماي ت:  وة
 .[14: حزاب]األ [َحَسَنٌة ُأْسَوٌة اللَِّه َرُسوِل ِفي َلُكْم َكاَن َلَقْد ]
ةك)  ث   تةوايةا   ادااناَ بتة اكك تد  لتة ث   ةم تةر  ختا     وااة: ئة  ماسَلط 

 ئ  اة كةثةرست ةكانتاَ لةوةوة وةربطرَ . بار وةية با 
وةكتا   ،ووثةرست  ودرومشت)  تةورة  ئ نت مو    ىةذن) ررةمةزاَ وقاربتان   د 

 بكتةيو بةث   تةواو اةماشتا  ئتةو     دةب  ت ث   ةم ةر ماو ثةرست ةكان) اروة
ختتاا   بكتتةيو بتتكانو ضتتا َ ئتتةم دوو ثةرستتت ةياَ بتتا   وواوةَلتتة بتتةرري كةكان) 

و وحاكطتةكان)  بةى)  بكتةي ئةوان) ى)  ئ  طةر وةكابةى)  كردووة  ةورة ى) 
و ر شتت) داو   راويتاَ     داختة ختةَلك) ز  بتةالم ئتةوة  ىت)     لةوانةوة وةربطريو،

ةى)  بتةى)  كردنت)   لةوةردوو ىةذنداو ب)  ئا اَ وكةمتةرختةمو لت   ةكردوو زياد
 ضتتةندةوا سةرث   تت) وبتت)  فتتةرمان) ختتاا   تتةورة  ا  تتدا   ،حاكطتتةكان) ىتتةذَ

 دةكةَ .
وةكتا زاناكتان) اتر     –خاا   ةورة ثاداشت) خ  ر  بدااةوة -ش  خ عل) حنو

بتةنرخ) دانتاوة لةستةر     و ثتةرااك  ك) زو ر  ئ ن م وةست) بتةم شتتانة كتردووة   
وو ىتتتتتةذَ، لتتتتتةكا ااي) يتتتتةكان) وتتتتتةرد كطتتتتةكاَ و ئادابتتتتتةكاَ وث  اينتتتتتت) حا

نتتاو   و وةنتتد   باستت) حاكطتتةكان) قاربتتان) كردنتت) كتتردووة    ،ثةرااكةكةيتتدا
 .أحكام العيدين يف السنة ااملطهرة( ن :ناوة

م ثةرااكتتة بةنرختتة  لةبتتةر ئتتةو وا كارانتتة  كةباستتث كتترد بةث  اينتتتث زانتت) ئتتة      
حاكطتتتةكان)  ماستتتَلطانان) كتتتاردي  لتتتة زمتتتان) كتتتارد  اتتتا وةربط  ررمتتتة ستتتةر

 . اهلل شاء نإ د  ىل  وةربطرَوةردوو ىةذَ ب)  ئا ا نةبو وسا
                                                           

 )صححه األلباين يف اإلرواء( .( 1)



 ...........حوكمةكانى هةردوو جةذن لة سوننةتى ثاككراوةدا      

 

6 

 -ية:نةكةي ث بةم ش  اازةوة وةر   ررا
 ت) بةئةمانةاةوة .اسةر ناس اي ااكةكةم وةر   رراوة وةكا ضا َ ن*ثةر

         ستتتتتتت  ) دةقتتتتتتتة لتتتتتتتةثار نا وةر   تتتتتتترراوة  ةم تتتتتتتةرم*فتتتتتتتةرماودةكان) ث  
 . يةكة عةرةب)

 *ثةراوي ك  ثةرااوكةكةشث ناوس اةاةوة . 
زانتتتتا   )*ئتتتتةو فةرماودانتتتتة  كتتتتة اتتتتةخريج نتتتتةكراباو لةستتتتةر ثةرااوكتتتتةكان

 اةخرجيث كردووة. حممد ناصرالدين األلبانيفةرماودةناس ش  خ 
بكااتتتة ااي  تتتتا    ةم وةوَلتتتة كةمتتتتة لةكا ااي تتتدا: داواكتتتارم لتتتتةخاا   تتتةورة ئتتتت   

، ختتتاا   تتتةورة ةبتتتةر ررةزامةنتتتد  ختتتاا   تتتةورة ب  تتتتوةبةاتتتةن ا ل ق امتتتة،اَ،
 ثاداشت) وةماو الية  بدااةوة . 

 /وةول  ر وةر   رر
  ك4113رمضان1
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 نوسةرثيَشةكي 
يذســنا عهــي ا  أعر ان احلمــد حن دمــدس عيســوعينغ عهــنووذرس عيعــشر  ــاحن مــن  ــر 

 للـغ ا ا احن  عأ ـهد أن    ، عمن يضلل فال هـاي  لـغ،  من يهدس احن فال مضل لغ، مالناأع
 عأ هد أن حممداً عبدس عرهشلغ . عحدس   ريك لغ،

 أما  عد:
، رة كةوا ررازي باوة بؤ مرؤ ايتةا) ين  ةورةي ثةروةرد ا بةرراسيت ئ ن م ئاي

يي سةردةم و  ؤررانكاري بؤ ضاكردني وةماو ئ    ك لة كاروباري ذياَ بةدري ذا
 [.41امللك: ][ اْلَخِبرُي  اللَِّطيُف َوُهَو َخَلَق َمْن َيْعَلُم َأَلا سال  .]

نتاو دَلت)     تةكاني خؤي مرؤ تي دروستت كتردووة ن         ئايا ئةو زااةي كةوااة: 
 .وةر خؤي شارةزاو زاناية بةو شتانة  كة دةشاردري تةوة، كة نازان  ت

ئ ن م باشرتيو ئاممةاة كةواا   ت بؤ خةَلكي ئتةوي    ةايوة بةرراسيت ئامم 
نتدني بتة   ، وةوةستتاني بة ةيا ي بةوتةَلطراين ئتةم ثةيامتة ثتريؤزة    لةبةر رري كل   تان 

، وةبتتتةم شتتت  اةية مايتتتةوة وتتتةاا ئتتتةو ررؤذة       ةااني اتتتري  خؤيتتتاَ و بةئاممتتت 
 .دوركةوا ةوة لة قارئاني خااي  ةورة و سان ةاي ث   ةم ةرةكةي 

كتتتة  ناَ بة  تتتت) لةستتةر ئتتتةم ثارضتتة زةوي تتتة  لةستتةر ماستتتَلطا  ةاينتتتتبؤيتتة ث   
يتةكطرااوي)   بتة  بطةرري  ةوة بؤ قارئان) خااي  ةورةو سان ةاي ث   ةم تةر  

زانتتتتايي لتتتتة كاروبتتتتاري ئ نتتتت مةكةياَ و بتتتتة     ا  طةي تتتتتاويي وبتتتتةئا ايي وو
 حاكطةكاني ثةرةست ةكان اَ .

ئ ن م كؤي كردؤاةوة لة لت    كةدَل  ا باوم كةوا لةو وؤيانة  وةوةستث كرد و
لة ث   ةوةي ب    ةكان  يت و لتة لااكتةي ف  ركتردن  يت بريت  تة     كة ضَلةكان دا و

كردني يتةك  يت و يتة  ثارضتةيي ماستَلطاناَ و بةستت ةوةي وةنتدي ك اَ        لةزياد
 بةوةندي كي اريانةوة .
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نتتتت لةستتتةرياَ ث  اي )يتتتةك  ك لتتتةو وؤيانتتتة ئةوةيتتتة كتتتة ناي تتتذ  بةكؤمتتتةلَ     وة
ث  تت ج ىتتار لتتة ررؤذي كتتدا وتتةماوياَ دَل تتاَ ثةياةستتت دةكتتةَ بةيتتة       (5نكتتردووة
شاي ين وةنطاوةكاني دةكةوَ ية  بةية  و وةست بةضتاودي ري  ونإمام( ث   ةوا

كردويتان  يت بتة    ئ   دةكةَ بؤ وةستاَ بةو شتةي كتة  ،ثةروةرد ارياَ دةكةَ
، ؤزياَ بتتؤ يتتةكرت وةيتتة و  ي تتتةوة و ستت ي اَ بةيتتةكرتدا دى     تتو ا   تتدا، بتتةزة  

 خؤياَ دوور دةخةنةوة لة ستةم و ئاشاب لةسةر ررووي زةو  .
َلطاناني ثةياةست كردووة بة كؤباونةوة لة ررؤذاني ىامعة ئ ن م ماس ثاشاَ

بتتؤ ئتتةوة  شتتةيتاَ نتتةااان  ت وتت و لتتة شتت  يت و لتتاوت بتتةرز  و وةَل ةستتيت          
، يتاَ ىتااني ررةونتة  و    نتةوة ( خبااتة دَل ا هونفث هو نفخ ههمززةمكراوي خؤ  ن

ثةنا ب ةَ بتؤ ستةرابةكة ،   و ة واياَ لي  نةكات ل  ي نكيك ب  ةون ا ود رازاوةي)
، يادختتتةر ياديتتتاَ  (6نؤذي ىتتتةذن اَ و ا ايتتتدا كؤدةب تتتةوة وة كردوويتتتةاي بتتتة رر 

دةخااةوة بةضةند ئايةا  كي خااي  تةورة و بةخ  تةكاني وتةاا بتةردةوام بتو      
ثاشتاَ ئ نت م    ،َ و دَل اَ ثةياةست ب  ت بة يةكرتةوةلةسةر ثاكي و ب  طةرديا

لةوةر ساَل  كدا دوو ررؤذ  بؤياَ داناوة كة ا   دا اةماشاي ئةو شتة دةكتةَ كتة   
ةكاني خؤشةوينتتتت) بؤيتتتاَ وةيتتتة بة  تتتت) و بتتتة واوبةشتتت) و وؤيتتت ستتتاودي 

، ىةذني ررةمةزاني بؤياَ داناوة كةوا لتة دواي ئتةو ثةرستت ة    دووثات دةكةنةوة
، و ثاختةيتة  اتةوة ة لةو كااةدا دَل اَ ثا  بؤت كة لة ررةمةزاندا كردوويانة، كدي 

 بؤ ضاكةو ئ  ي خ  ر .
بةنتدةكاَ لتة متاَلي     وةروةوا ىةذني قارباني بؤيتاَ دانتاوة ئتا لتةو كااتةدا كتةوا      

ث   ةم ةرايتةاي  ونتاكي  نتار و رر  ئتارامو وة لتةو شتارة ثريؤزةيتاَ كتة     خاا و  طو و
،  ةخيت ا  تتدا درةوشتتاوةاةوة وة لتتة اليتتةكاني ختتؤري خؤشتت  ، ا  تتدا ببوبؤاتتةوة 

                                                           

 ( بكةى ابن القيم اجلوزية 410-431الصالة وحكم تاركها: رةماياى: )( 6)

رطيب: (، و)تفســـــ  القـــــ043-2/132(، و)أضـــــواء البيـــــان: 001-4/031)زاد املعـــــاد: رةمايااااااى: ( 3)
 ( بكة.، و)األجوبة النافعة للشيخ األلباين(42/13-413
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مةبةست اَ ن  تة  دَلنؤزَ كةوا و و ئ    ك ناكةَ وئةواَ لةو شاي  ةدا بةندةي 
 .(7ني النةدةَت لة خااياَ نكيك بكااةوة و ل  اةن ا ئةوة نةب  

لةبةر ئةمانة وةماوي وام بة بار زانتي كتةوا نام لكةيتةكي ستةربةخؤ ب اوستث      
َ لةستتةر ىتت و ئتتةو حاكطانتتة  كتتة ثةياةنتتدي   (8نةذني ررةمتتةزاَ و ىتتةذني قاربتتا

 ث   انةوة وةية .
لة تتةل  ئتتةو وتتةماو بتتةكو ث تتت شتتكاندَ و ا  تتك شتتكاندَ و ماستت  ةاانة  كتتة    
ئتتازاري ماستتَلطاناَ دةدةَ كتتةوا وؤيةكتتةي بريت  تتة لتتة دووركةوا تتةوةياَ لتتةو    

ةورة لتة قارئانةكةيتدا   سةرضاوة ررووَ و ثتا  و مةن ةىتة رراستتة  كتة ختااي  ت      
ذيتتتتاَ و ستتتتان ةاةكةيدا رروونتتتتي لتتتتة  ئاشتتتتكراي كتتتتردووة و ث   ةم تتتتةري  

 اةوة .كردؤ
 ةكاَ و و شتت  ك رراي نا ري تت   حاكطة شةرع ةكاَ و بابةاة ف ق   بةكم زان ين

َلطاناَ دةدات لةستتةر زان تتاري و ئتت    ، بتتةَلكا وتتاني ماستت و كتتاري اتتي  ناكتتات 
وة لتتةم  ،و بانطتتةواز كتتردَ بتتؤ الي ختتااي  تتةورة   كتتردَ و ببوكردنتتةوةي خ  تتر 

نام لكةيتتتتةدا ررةضتتتتاوي ئاستتتتاني و كتتتتارا ث كتتتتردووة بتتتتؤ ئتتتتةوةي نام لكةكتتتتة   
داواكتتتراوي بةباشتتتي  ا  طةي تتتين ئاستتتاَ ب  تتتت و خاي  دنتتتةوةي ثةلتتة ب  تتتت و،  

، ىي  بةىي  كردنتي حتةز لتي  كتراو ب  تت، وة ستاور بتاوم لةستةر          را   تة خؤ و
 تة  ى اوازي  رتيو وواة لة بابةاةكةدا، و خؤم بتة دوور  ترت لتة   و   انةوةي رراست

مةزوةب تتتةكاَ و وواتتتةي رراستتتت و ثةستتتةند كتتتراوم دووثتتتات كردؤاتتتةوة و بتتتة      
 بةَلطةوة .

                                                           

 للشيخ سليمان علي اجلعربي(. 0-1كتاب: )أعياد اإلسالم: ( 0)

من رةنها نةمنوسايوة لاةم باوارةرا باةلزكو زرير لاة زانايااة لاة كادة ةراازةرا لةساةر  اةم بابةراة             ( 2)
لعيدين ألمحد بن أيب زاهر(، و)أحكـام العيـدين جلعفـر لعيدين البن أيب الدنيا(، و)كتاب انوسيويانة لةةانة: )ا

بـــن  مـــد الفريـــايب(، و)صـــالة العيـــدين للحســـ( بـــن إااعيـــ  ابـــاملي(، و)مفـــة العيـــدين لعبـــدالكرمي ابـــن  مـــد 
 السمعاين(.............
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ئة تتةر ث  كتتاب  تث ئتتةوا بتتة يارمتتةاي ختتااي  تتةورة بتتاوةو ئة تتةر وةَلةي تتث           وة
 كردب  ت ل  خؤش اوَ و بةزةيي وةر لة خااوةية.

بتتؤ ن تتةت ثتتاكي لتتةم   وا دةكتتةم لتتة ختتااي  تتةورة يارمتتةا ث بتتدات لتتة كؤااي تتدا دا
، وتتةر ختتااي  تتةورة  ناَ بطري تتتةوةستتاودةكة  وتتةماو ماستتَلطا كردةوةيةمتتدا و

 ب نةر و وةكم دةرةوةية.
 

 ناس ين                                                            
 أ ش احلارث  ن علي  ن حسن  ن علي
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(1) 
 نىةذَ( 

ة لة نعاد( و نيعتاد ( وةكتا   ، داااشراوؤذي كة كؤباونةوةيةك) ا  دا ب  توةماو رر
ىتتتةذَ دةَل  تتتت: عـــرايب بـــن األا ،نأع تتتاد( ة )، كؤيةكةي تتتبَل  تتتي بتتتؤي  ةرراونةاتتتةوة

ناونراوة بة نع د( ضتانكة وتةماو ستاَل  ك بةخؤشتي و شتادي اتازةوة دي تتةوة و        
 . (9ندة ةرري تةوة

( دةَل  تتت: ىتتةذَ نتتاونرا بتتة نع تتد( ضتتانكة ختتااي  تتةورة ىؤرةوتتا    عابتتديو نابتتو
ضاكة  وةية دة ةرري تةوة بؤ بةنتدةكاني لتة وتةماو ررؤذي كتدا لةوانتة ختااردَ لتة        

 ثار خؤ را ةوة ل  ي و سةرفرتة و اةواو باوني حةج و ساررانةوةي سةرداَ 
لةمانةدا خؤش)  ضانكة عادةت ( و  ؤشت) قارباني و شيت ار،الزيارةطواف ن

 .(10نو شادي و بةختةوةري بةخ  ة
 
 
 
 
 

 

                                                           

 ( .041/  0)لسان العرب: ( 1)

 ( . 436/ 1)حاشية ابن عابدين: ( 43)
كة  ةة ضةذنانةى كة خواى طةةرة بد موسلزمانانى رانااةة  اياكراة زاناراةة      ةة بزانة براى موسلزمامن

كة بابةرى  ةم ثةرروكة  بةر رةستتة  بةآلم لةم سةررةمةرا ضةذنةكاة بة يايَوةية  زرير بوةناة كاة    
نزيكة نةروانريَت بذميَررريَن لةهةر ةةآلريَك لة ةةآلرة  يسالمييةكاة ساةرةرِاى ططاة لاةةاة  رةبينيات     

ذة ساز رةكريَت بد طومةز ةطدرِ ة ارامطا ةكةس ة ةةآلراة ةططة لةمانة كة خاواى طاةةرة ريَطاةى    ضة
( 411ثَؤ نةراةة  را لة هةناييَك لاة ساةرذمَيرييةكانيا هااروةة كاة راةنها موسالزمانانى هيناي سااآلنة)         

 بكة بةرةستكارييةةة. (2أعياد اإلسالم: ضةذنياة هةية  ةة رةماياى: )
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(2) 
 بةهةر دوو جةذن حممد  رِةمحةتي خواي طةورة بؤ ئوممةتى

 ق د  فلم ا فيهم ا يلع  ون يوم ان الجاهلي ل  ه ل ك ان :ق ا  مال، بن َنس عن
 خي را بهما اهلل َبدلكش وقد فيهما َّلع ون يومان لكش انص :قا  المدينل  الن ي
 . (11نرا  حا ويو  الفطر و ي منهما
وااة مةدي تة ختةَلكي دوو    فةرماويةاي: ث   ةم ةر  لة نأنس( ةوة  :وااة

 . (12نررؤذياَ وةباو يارياَ ا  دا دةكرد لةسةردةمي نةفامي دا
متتو وا،تتة ناواانتتةوة ئ  تتاة دوو ررؤذاتتاَ وتتةباو لتتة       فتتةرماوي:   ث   ةم تتةر 

ورة بؤاتتاني  تتؤرري بتتة باشتترت لتتةواَ    دةكتترد ختتااي  تتة  نةفام تتدا ياريتتتاَ ا  تتدا   
  .ةقاربان و ىةذني ررةمةزاَىةذني  ئةوي :

 وي ت: انش خ امحد ع د الرمحو ال  ا( نررةمحةاي خااي لي  ب  ت( دةفةرم
ردني ختااي  ةورةيتة    تذا ضانكة ىةذني ررةمةزاَ و قارباَ بة داناَ و وةَل :وااة

 بؤ دروستكراوةكاني .
بةىي  كردني دوو كاري  ةورة  ئ ن مةوة دي تو   دواي ىي  ئةوة  لة وة لةبةر

اَ و ررؤذو تتراَ كتتة ا   انتتدا ختتااي  تتةورة لتتة حاى تتكتتة بتتريتو لتتة حتتةج و ررؤذو 
وة ررةمحتتتتةاي ختتتتؤي ببودةكااتتتتةوة بةستتتتةر وتتتتةماو ئتتتتةو        ،ختتتتؤر دةب  تتتتت  

بتتةكم  ،فةرمانتتةكاني ختتااي  تتةورة  دروستتتكراوانةي كتتة  اي ررايتتةَل اَ وةيتتة بتتؤ  
ي كاربةدةستتتاني ئتتةو ستتةردةمة  ةىتتاَ( بتتة دانتتاَ و وةَل تتذاردن نتتةورؤز و م  رن

 تةكي  كتة لتةو دوو ررؤذةدا كتات و ئاووتةوا  ا تاوة و ضتةند ااي ة،ةندي       ،باوة
 و نام     ت.ت ار كة دةرروا

 .(13نك كة اي  برروان  تبؤية ى اوازي لة ن  اان اندا ئاشكراية بؤ كةس  
                                                           

، والبغــــوي: 401/  0، والنســــا  : 4401، وأبــــو داود: 106 – 402 – 430/ 0محــــد: )أخرجــــه أ (44)
 (.  1314، وصححه الشيخ األلباين يف: سلسلة األحاديث الصحيحة: 4312

 ( بكة . 126/  0 ى العظيم آباديعون املعبودرةمايا  )( كة نةةرريز ة ميهرةطاة بوةنة  41)
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(0) 
 (ة )كيذؤلَةيي جاريفدةف طويَ طرتن لة رِيَطا ثيَدان بة

وااتة   لةخاااو عائ  تةوة ن ختااي لتي  ررازي ب  تت( فةرماويتةا): ث   ةم تةر       
ــاثبةستتةر ن (14نذورةوة بتتؤالم دوو ىاريتتة  لتتي  بتتاو  ؤران تتاَ دة تتات     ، ( دا ع

ورةوة و وااتتة ذو رراك تتا لةستتةر ررايةخةكتتةو ررووي وةر   تترراو ئتتةبا بتتةكري   
 !؟ ث   ةم تةر  ةيتاَ لتةالي ث   ةم تةر  ث  ي ناخؤر باو فتةرماوي: دةنطتي شت   

، وة كاا  تتتك نوازيتتتاَ لتتتي  ب    تتتة(   (، وااتتتة:دعهم   ان و فتتتةرماوي: ررووي ا  كتتترد
انة دةرةوة لتة ررياايتةا  كي   ضبي  ئا ا باو ضاوم لي  ا ذ كردنةوة  ث   ةم ةر 

 . (15ن(يا َبا بكر إن لكل قو  عيد وهذا عيدناناردا فةرماوي: 
كر وتتةماو نةاةوةيتتة  ىتتةذن  ك اَ وةيتتة ئةمتتةي  ىتتةذني  نئتتة  ئتتةبا بتتةوااتتة: 

 .ئ  طةية (
ررؤذي كتتتتي ناستتتراو بتتتتاوة لتتتة ررؤذةكتتتتاني عتتتةرةب كةا ايتتتتدا نأوس(    (16ن( عـــاث ن

كاشتتتاري كي زؤر  نختتةزرةى اَ ( كتتردووة، شتتةررةكة لتتة ن  اان انتتدا بتتةردةوام     
ستتة    ةكة ئتةو وةَل ة دووىاري ( سال  وةاا ئ ن م وات،413وة  نباوة بؤ ما

بتتاوة كتتتة   ةَلتتداَ بةستتةر شتتتةرر و ئازايتتةاي دا   كردوويانتتة بتتة  تتؤراني لتتتة ث  داو   
 يادكردنةوةي يارمةاي دةرة بؤ ئ   و كاري ديو .

بةكم  ؤران  ة  كة باسي شيت خراث و ث  داوةَلداَ ب  ت بةستةر شتيت قةدة تة    
 كتراودا و بتة ئاشتتكرا واتةي خراثتة  ا  تتدا ب  تت، ئةمتة دروستتت ن  تة و حةرامتتة       

كة بة ئامادة باوني ئةو شتت  كي ختراث بتاس بكري تت و      حاشا لة ث   ةم ةر 
 بي  ئا ا ب  ت لة بةروةَلنيت كردني .

                                                                                                                                      

 ( .441/ 3)الفتح الرباين:  (40)
 ( بكة . 421/ 3رِيوايةريَكؤ رررا )بةآلم طدرانؤ بيَذ نةبوةة ( رةمايا : )يرح املسلم:  لة( 41)

( 211( و)رواه مســـــلم: 0104( و) 0603( و )1130( و 120( و )161(، ) 111البخـــــاري )( 46)
. 

 بكة . ( ى )ابن األث  اجلزري ( 401/ 4)النهاية:  رةمايا :( 43)
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ين خؤشتي  وي ت: نئةمةي  ىةذني ئ  طةية ماناي وايتة كتة دةربترري   اوة  دةفةرم
  ة( .، وةكا رؤذةكاني ار ن و شادي لة ىةذنةكاندا درومشي دي ة

ئتتةم فةرماودةيتتة ااي لتتي  ب  تتت( دةفتتةرماوي ت:  اي ختتنإبتتو ح(تتر( يتت  نررةمحتتة 
ضةند ساودي كي ا  داية، لةوانة دروستت  يت فتراواَ كتردَ لةستةر متال  و م تدال        
لة ررؤذاني ىةذنةكاندا بة ىؤرةوا ش  ااز كة ئارامي دل  و ث تاوي الشتةي ا  تدا    

 ب  ت لة ماندوو باوني ثةرست ةكة، وة ث ت  اي  خنتين باشرتة .
ودي ئتتتةوةي ا  دايتتتة كتتتة دةربتتترريين خؤشتتتي لتتتة ىةذنةكانتتتدا لتتتة وتتتةروةوا ستتتا
 .(17ندرومشي دي ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                           

 ( . 110/ 1( )فتح الباري: 40)
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 (  1ن
 خؤ ىااَ كردَ و خؤ ررازاندنةوة لة ىةذندا

كراس  كي  فةرماويةاي: نئ طامي عامةر لة ن ع د اهلل كارري عامةر( ةوة 
بتتتاو  كتتترا ( دروستتتتثكتتتة لتتتة ن ئاوري  تتت  و   تتتا بتتتؤ ث   ةم تتتةر( نىابةيتتتةك)

ئةمتة بطترة    و فةرماوي: ئة  ث   ةم ةري خاارر دةفرؤشرا، ( لة بازانإسترب 
 خؤاي ثي  بررازي  ةوة بؤ ىتةذَ و ث    تاازي كتردَ لتة وةفتدةكاَ، ث   ةم تةر       

 ( .إنما هذه ل اس من ال خالق لهن :ي فةرماوث  
  ( .مةتلة ق ا   كة كة و و بةش  كي نةب  تنئةمة ثؤشاكي كةسوااة: 

ثاشتتاَ  ختتاا وينتتيت لةستتةر بتتاو و     تتتةوة،   مايتتةوة اتتا   ئ طتتامي عامتتةر  
كراستتت  كي دي تتتاىي بتتتؤ نتتتارد نوااتتتة ال  دري تتتذي و ثان ةكتتتةي      ث   ةم تتتةر 

 ئاوري  ث باو( . 
ئتة  ث   ةم تةر     و فتةرماوي:  ث   ةم تةر  ئ طامي عامةري  و   اي بتؤ الي  

كي نتةب  ت( وااتة    و بةشت   اؤ فةرماوت: نئةوة ثؤشاكي كةست  كة كتة وت    خاا
ي ث  تت ث   ةم تتةري ختتاا  ئ  نتتتار ختتؤت ئةمتتةت بتتؤ نتتاردووم،  لتتة ق امةاتتدا،

 . (18ن(َّ يعها َو َّصيب بها حاجت،نفةرماو: 
 .نب فرؤشة ياَ ث  اينت) خؤاي ثآ ىآ بةىآ بكة(وااة: 

فةرمادةيتتةوة زانتتراوة كتتة ختتؤ   ملتتة وي ت:ادةفتتةرم (زانتتاي ثايتتة بتتةرز نالنتت دي  
َ ررازاندنتت ث  تتدانراو بتتاوة لتتة ن  اان انتتدا وة    ةوة لتتة ررؤذي ىتتةذَ دا نتتةريت  ك) دا

 . (19نبةروةَلنيت نةكردووة بؤية زانراوة كةماوةاةوة ث   ةم ةري  
، ( بةستةندي كي نحتح  (  البيهقيي ن ( ودنياالإبن أبي ن وي ت:ادةفتةرم  (إبن َحَجرن

ل و بةر ةكان تتدا لتتةناو ىتت  بؤمتتاَ دة   ررنتتةوة كتتة ع تتداهلل   كتتارري عامتتةر     
 .(20ندةكرد لة ىةذنةكاندا لةبةر )باشرتي  ان

                                                           

 (1332( ومسلم )1341( و)  1431( و )112( و ) 223البخاري: )( 42)

 (. 424/  0)حاشية السندي عل  النسا ي: ( 41)
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 ش اةي بة بةَلطة زان ين حةدينةكةي ئ طامي عامتةر  وي ت:اديناَ دةفةرم
دانتتي بتتة ختتؤ ررازاندنتتةوة بتتؤ ىامعتتة و   تتاو       ث   ةم تتةر  كتتة يتتةلتتةو ررووةوة
كة ةكةي كارت كردةوة لةسةر لةبةركردني وة  ئتةو ثؤشتاكة، ضتان    بةروةَلنت 

 . (21نلة ئاوري  ث باو
ئتةوةي   وي ت: ئةمة بةَلطةية لةسةرادا دةفةرم (112/ 1) املغين  ةل( إبن ُقدامهن

 كة خؤ ررازاندنةوة لةالياَ لةم شاي  انةدا ئاشكراو باو باوة . 
وي تتتتت: ب نتتتتامة كتتتة زانايتتتاَ بتتتؤني ختتتؤر و شتتتيت   انئ طتتتامي مالتتتك( دةفةرم

 باوة . رىاان اَ لة وةماو ىةذن  كدا ثي  خؤ
بتتتتؤ  ث   ةم تتتتةر وي ت: ا( دا دةفتتتتةرم 114/ 4نإبتتتتو القتتتت ث( لتتتتة نزاد ا عتتتتاد 

دةكترد و   ىتل و بةر تةكاني لةبتةر    ودةرضاوَ بؤ وةردوو ىةذنةكاَ لة ىتاانرتي 
ىتاري ك   دوو   ،ثؤشاك  كي وةباو بؤ وةر دوو ىةذَ و ىامعة لةبةر  دةكترد 

ىل  كي ساور  لةبتةر   وة ىاري كي اري  ،ثؤشاكي نحايف( سةوزي لةبةر كرد
 . (22نكرد

َ    اةواو نتةباو وةكت   بةكم ساري كي ئة تةر واباايتة    ،ا وةنتدي  ختةَلك  امتاَ دةبتة
ئتتةوا نبتتارد( ي ثتتي  نتتةدةوارا بتتةَلكا ضتتةند ختتةا  كي ستتاوري ا  تتدا بتتاوة وةكتتا  

 ةكاَ . نبارد( ة يةمةن 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      

 ( .101/  1)فتح الباري:  (13)

 (. 101/ 1سةرضاةة  ثيَشوة: )( 14)

 بكة .(  4101: )السلسلة الصحيحة: رةمايا ( 11)
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(6) 
 ()املصلى نويَذطة دةرضوون بؤ

ىتةذن) ررةمتةزاَ    فةرماويتةا): ث   ةم تةر    لة نأبتي ستع د ارتدري( ةوة    
نمصل)( يةكةم شت دةست) ث)  دةكترد ناي ذةكتة   ناي ذ ة وقارباَ دةردةضاو با 

 .(23نباو
 وي ت: ستان ةا) لةستةر ررو ي تتاو   ازانا  ثايةبةرز نابو احلاج ا الكي( دةفتةرم 

ضتتتانكة  ،نمصتتتل)( بكري تتتت ناي ذ تتتة لتتتة  لتتتة ناي تتتذ  ىةذنةكانتتتدا ئةوةيتتتة كتتتة   
 وي ت: ادةفةرم م ةرث   ة

 ( .إال المسجد الحرا  جدي هذا َفضل من الف صالة فيما سواهصالة في مسن
لة مك ةواةكان)  وةزار ناي ذ زياارة لة خ  ر ناي ذي ك لةم مك ةواة  م دا وااة: 

 . (24ناةن ا مك ةوا) نكةع ة( نةب  ت داار
 نمصتتتل)( ذ تتتةناي  لة تتتةل  ئتتتةم وتتتةماو خ  تتترة زو رةدا ناي تتتذ  ىةذنتتتةكان) لتتتة   

 .(25ندةكرد
ناي تذ    ستان ةت وايتة كتة   دةفةرماوي ت:  (ابن قدامة املقدسيزانا  ثايةبةرز ن 

بةم ش  اةية  نمصل)( دابكري ت فةرمان) بة ئ طام) عةل   ناي ذ ة ىةذَ لة
اصيييي ا  -نئ طتتتتام) ئتتتتةوزاع)( وا  بتتتتةبار زان تتتتاة .وتتتتةروةوا  وة ،كتتتتردووة
 .  (27ني ة (ابن املنذر)ئةمة وواة  .بةوةماَ ش  اة،(26)الرأي

                                                           

 (.0/420( و)النسا ي: 221( و)مسلم: 163( )البخاري: 10)

 (.4011(و )مسلم: 4413( )البخاري: 11)

 (.1/120( )املدخ : 16)

( ةارة:  ةة زانايانةى كةحةريساياة ثاَى نةطةيشاتوةة ةباةرِة ى خَويااة  يشاياة كاررةةة ةةكاو         13)
 )قوراخبانةى كوفة( ةحةنةفيةكاة .  

 (.1/103( )املغين: 10)
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لةبتتةر نةخا شتت) يتتاَ  نمصتتل)(  ناي ذ تتة وةوتتةر كةستت  ك نتتةيتاان) دةرضتت  ت بتتا  
شيا  ا    نإيتة  ئةوا و  ) لةسةر نت) كرد ادا وناي ذ  لة مك ة ، ةورةي) اةمةَ

 .(1/103)املغين )
ئتةوي  ئةوةيتة   بتاس بكري تت   ث  اينتتة   ئا اداركردنةوةية  وةية كتة وة ل  رةدا 

نمصل)( ئةوةية كةماسَلطاناَ لةية  شاي و  ناي ذ ةكردَ لة  ج لة ناي ذئامان كة
كا ب  تةوة بة تتةورةي) بتتةالم ئتةوة  ئتتةمررو  ئ  طتتة دةي  ت و لةزو ربتتة  وواَلاانتتدا    

نمصتل)( يتة  وةيتة ئة تةر ضت) ث  اينتت   نتةكات ئةمتةي           ناي ذ تة كةضةند 
 ند   لةندةي  بةَلكا وة، نة  وةر ئةوة(28نشت  كة زاناياَ ووااويانة نمكرووة(

نمصتل)( كتاَ باونةاتة م   تةر  ح كبايتةا) بتا  ثارضتة ثارضتة كردنت)           ناي ذ تة 
 (.ال حول وال قوة اال با )ووشة  ماسَلطاناَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( للرملي.1/006( )هناية ابتاج: 12)
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(3) 
 )املصلى( نويَذطة رِؤيشنت وطةرِانةوة لة 

ؤذ  ئة تتةر رر ث   ةم تتةر فةرماويتتةاي  لتتة ن ىتتابري كتتارر  ع تتداهلل( ةوة   
 . (29نىةذَ بااية رري طاكةي دة ؤرري

رري طايتةكي   ث   ةم تةر  وي ت: ا( دةفتةرم يية ابن القيم اجلوززاناية  ثاية بةرز ن
و  ى تتتتاواز  دة راتتتتة بتتتتةر لتتتتة ىتتتتةذني ررةمةزانتتتتدا لةرري طايةكتتتتةوة دةررؤي تتتتت  

واتتراوة: بتتؤ ئتتةوة  ستتةالم لتتة ختتةَلكي وتتةردوو    لةرري طايتتةكي اتترةوة دةوااتتةوة،
بكات، وة واراوة: بؤ ئةوة  خةَلكي وةردوو رري طاكتة ااشت) بةرةكتةاي     كةرري طا

 ةكةي بتؤ  س  ك ث  اينيت ث  ي بتاو ث  اينتت   ب   ت، وة واراوة بؤ ئةوةي وةركة
تانة رتي  انة لةبتةر وتةماو ئتةم شت    تىي  بةىي  بكات، وة وواراوة: كة ئةمتة رراست  

بي  دانتايي      ةم ةر ث ةكي ار كة و و ئ    كي باوة، وة لةبةر ضةند داناي 
 . (30ننةباوة

( نررةمحةاي خااي لي  ب  ت( لة ثار ئةوة  ئةم ضتةند شتتة    ئ طامي نةوةوي)
 وي ت:  اسةرةوة باس دةكات دةفةرم

ختااي   ،بي  سان ةاة شتاي ين بكتةويو بةيتة  ىتار     و ئة ةر وؤيةكةشي نةزانرا
 .(31ن ةورة باشرت دةزان  ت

 
 
 
 
 

                                                           

 ( .123: )البخاري (11)

 . (1/041، وانظر كالم اإلمام البغوي يف: )شرح السنة: (111/  4)زاد املعاد: ( 03)

 (. 00/  1)روضة ابب(: ( 04)
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 دوو ئاطادار كردنةوة:
 :وي تادةفتتةرم ( 030 – 031/ 1)الشييرا الةيينة ( لتتة البغييوي م: نئ طتتامييةكتة 

  نمصل)( ثار ئةوة  ناي ذ ناي ذ ةب   ت بؤ  سان ةاة كة خةَلكي بةياني زوو
اهلل أكتترب بكتتةَ كتتةس شتتاي ين ختتؤي بطري تتت، و  وتتةربتتؤ ئتتةوة  ةكتتات د بتتةيان)
 وني ئ طام   لة كااي ناي ذدا دةب  ت .اوةدةرض

 ( لتتتة نعتتتةىل( ةوة434( نابييين ما ييية( وة ن603ن الرتميييذي( دووةم: نئ طتتتامي
ستان ةاة بتة ثتي  ب ت ت بتؤ ناي تذي ىتةذَ        ن :ويتةا) اكتة فةرم  بؤماَ دة   ررنتةوة 

 . (32ن(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 

                                                           

 (.4/431)وحسنه الشيخ األلباين يف: صحيح سنن الرتمذي:  (01)
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(0 ) 
 ( دا)جةذن هةردوو اهلل أكرب كردن لة

 وي ت:اخااي  ةورة دةفةرم
 . [ 426 :البقرة ][  عِدَّةَ عَلِوُكَبِّرُعْا اللاغَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ عَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُعنَعَلِوُْكمِلُشْا اْل]  

بتة وتؤي نةخؤشتي يتاَ      ةوااة: نئةو كةسانة  كة لة ررةمةزاندا بة ررؤذوو نةباون
ستتةفةر كتتردَ بتتا لتتة ثتتار ررةمتتةزاَ بتتةررؤذوو بتتا اتتا مانطةكتتة اتتةواو دةكتتةَ و      

بطرَ، وة خاا  خؤيتاَ بة تةورة بتكانو بتةوة  ررؤذووي بتؤ      ثاداشيت اةواو وةر
رري  طان تتتتاني كتتتردووة، بتتتةَلكا ستتتاثاس و    ةضتتتانك ،بطتتترَ و يتتتادي بكةنتتتةوة 

 ستاي ي خاا بكةَ( .
ري ةك تتنىتتةذني ررةمتتةزاَ دةردةضتتاو اهلل ئة  ث   ةم تتةر بتتاوة كتتة   ىتت  طريوة 

كتتة  و دةكتترد،ل)( وة وتتةاا ناي تتذ  اتتةوا نمصتت ناي ذ تتة دةكتترد وتتةاا دة ةي تتتة 
 .(33نناي ذي اةواو بكرداية اهلل أكربي نةدةكرد

وي ت: لتتةم ادةفتةرم  (ررةمحتةاي ختااي لتي  ب  تت    ن لبياني( )األناس زانتا  فتةرمادة  
 ودةيةدا بةَلطة  دروست  يت ئةوة  ا  دايتة كتة ماستَلطاناَ كردوويانتة لتة     افةرم

رضتتةندة زؤربتتة  نا صتتل)( وة ناي ذ تتة بةئاشتتكرا واتتين أهلل أكتترب لتتة رري طتتادا بتتؤ
وة  ،خةَلكي ئةم ستان ةاةياَ بةستا   راتاوة اتا وا  ل   تاااوة نكيكتة نتةم   آ       
أهلل  -ئةوة  كةبار ب  ت ل  رةدا يادي خبةي تةوة ئةوةيتة كتة بةئاشتكرا وواتين      

دروستتت ن  تتة بتتؤ  كؤب تتتةوة و بةيتتة  دةنتتة ب َل   تتت وتتةروةكا ضتتؤَ       –أكتترب 
 َ  زيكري تك دروستت ب  تت دةنتة بتةرز      وتةروةوا وتةماو   ،وةندآ لةخةَلكي دةيكتة

 كؤمتتةل  دروستتت نتتةب  ت، دروستتت ن  تتة كؤب  تتتةوة بتتة     يتتاَ بكةيتتتةوة ا ايتتدا  
 وةم  ة لة ث    ضاوي خؤماني داب   و كة ب َل   ت، با لةم شتة بةئا ا بو و

                                                           

كنـه مرسـ ، لكـن )رواه ابن أيب شـيبة يف: املصـن ، وابـاملي يف: كتـاب صـالة العيـدين، بصسـناد صـحيح ل( 00)
 بكة .(  403)السلسلة الصحيحة:  رةمايا : له شواهد يتقوى هبا(
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 . ( ))34ث   ةم ةرةنرري  طايي رري  طايي باشرتيو رري طاو 

إبتتو ا ط تتة( نررةمحتتةاي ختتااي لتتي  ب  تتت(    وة ثرستت ار كتترا لتتة نشتت خ االستت م( ن  
دةربارة  كااي اهلل أكرب لة ىةذنةكاندا فةرماوي: ستاثاس بتؤ ختاا، رراستترتيو     

لتتة اهلل أكتترب كتتردَ دا كتتة زؤربتتة  زانايتتان) ث   تتو و ا  طةي تتتااني لتتة         اتتةوو
ام ث   ةواياني لةسةر ب  ت لة فةىر  ررؤذي عةرةفة اا كؤاايي نأيو واوةكَ 
ك وة دروستة بؤ وةماو كةس  ك بتة ئاشتكرا اهلل   ( لة ثار وةماو ناي ذي الت ري 

كتتتةواين وتتتةر ضتتتاار كي  بةرري ي دةرضتتتاَ بتتتؤ ىتتتةذَ ئتتتةواأكتتترب بَل  تتتت لتتتة كتتتا
 .(35نزاناكة

( بةااي تتتتةاي وتتتت و وي ت نثتتتتار وتتتتةماو ناي تتتتذي ك اكةدةفتتتتةرم م تتتت   دةَلتتتت  ث:
ك دا بتةبي  ااي تةت   ئتةوة  رراستت ب  تت لتة وتةماو كاا  ت       ،بةَلطةيةكي لةسةر ن  ة

متة نئ طتامي ال ختار ( لتة     كردن) بةكاا  كي دياري كراوةوة بةَلطةي  لةسةر ئة
  :وي تا( دةفةرم134/  1الع ديو مو حح حة ن كت  يب ن

 اىل عرفة( .غدا وإذا  أ يام املنى،با  التكبري ) 
لتتة خاناةكتتة  ختتؤي لتتة م  تتا أهلل أكتتربي دةكتترد ختتةَلكي         ئ طتتامي عامتتةر  

ةكة  اي  ياَ لة دةنطي دةبتاو ئتةوان   اهلل أكربيتاَ دةكترد وة ختةَلك)      مك ةوا
 اهلل أكرب كردندا . لة بازارري  أهلل أكربياَ دةكرد وةاا نم )( دةوةذايةوة

ئتةو ررؤذانتة وة    لة نم ت)( اهلل أكترب ي دةكترد    وة ن ع د اهلل كارر  عامةر( ي 
وارةكةي، وةلة دان  ت  و  ثار ناي ذةكان  ، وة لةسةر ى  طاكة  وة لةناو دة

 ررؤي   و لة وةماو ئةو ررؤذانةدا .

                                                           

وللشـيخ العالمـة محـود التـو)ري )رمحـه اهلل( رسـالة مفـردة يف (  414/  4)سلسلة األحاديث الصـحيحة: ( 01)
 .إنكار هذا التكب  اجلماعي، وهي مطبوعة.

 بكة .(  01 – 04/  1السالم:  )سب  ةة رةمايا :(  113/ 11) موع الفتاوى: ( 06)
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ي قارباندا اهلل لة ىةذن نخاا  ىل  راز  ب  ت(َلطاناَوة نمةميانة( ي دايكي ماس
( و نعامةر  كتارري  عثماناي نأباني كارري أكربي دةكرد، وة ئافرةاان   لة دو

لة تةل  ث اوانتدا    (36ن( اهلل أكربياَ دةكرد شتةواني نالت تري     العكيك( ةوةع د
 لة مك ةوت . 

كة بةياني ب اواية بؤ ناي ذ لة ىةذني ررةمةزاَ و  وة نع د اهلل كارري عامةر( 
 ناي ذ تة قارباندا بة ئاشكرا بة دةنط) بةرز ناهلل أكرب( ي دةكرد وةاا دة ةي تة 

 . (37ن  دةكرد وةاا ئ طام دةواتنمصل)( ثاشاَ اهلل أكرب
نتةواااوة    و فةرماودةيتةكي رراستت لتة ث   ةم تةرةوة    وة ئةوة  متو بتكاه وت   

وتتاااوة:  دةربتتارة  ضتتؤن ةاي اهلل أكتترب كتتردَ بتتةَلكا لةوةنتتدآ واوةكنتتةوة     
  داهلل كارر  مةسعاد( دةيفةرماو: نع

 .(38نهلل احلطد (واهلل أكرب اهلل أكرب و إلة إال اهلل، ناهلل أكرب اهلل أكرب، ال
 ناهلل أكتترب اهلل أكتترب، اهلل أكتترب وهلل  دةيفتتةرماو: وة نع تتد اهلل كتتارري عتتةباس ( 

 .(39ن، اهلل أكرب وأىل، اهلل أكرب عل) ما ودانا(احلطد
( لة نستة اني   043/ 0نحح  ( لة نالن و الكرب  ( ن نال   قي( بةسةنةدي كي

بؤماَ دةيط  رري تتةوة كتة فةرماويتةاي: اهلل أكترب بكتةَ، اهلل أكترب،        خةير( ةوة 
 هلل أكرب ك ريا .اهلل أكرب، ا

كتة لتة ث   ت  ةكانانةوة     دةكةَذيكرانه  زؤربة  زؤر  خةَلكي ث   ةوانة  ئةم
 دادةو   و كة و و ب     كي ن  ة . واااوة، زياد  دةكةَ وشيت ار

                                                           

رةةهةم ة سؤَ هةم ة ضاوارةم رِريذ  طاةذنؤ   ذي احلجة ) مانطؤ،  40،  41،  44 رِريذانؤ :ةارة( 03)
 . ( ضونكة خةلزكى طديتياة هةلزيةطرت لة بةر خدرةة بدية ثؤَ   رةةرريَت )التشريق (قورباة

 .بكة (  363: )إرواء الغلي : ا رةماي الدار قطين وابن أيب شيبة وغ هم بسند صحيح .( 00)

 ( .)صحيحبة سةنةريَكؤ ( 432/  1( )ابن أيب شيبة: 02)

 )صحيح ( . بة سةنةريَكؤ(  046/  0البيهقي: ( 01)
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(  603/  1ال تتتتاري( نمحتتتتةاي ختتتتاا  لتتتتي  ب  تتتتت( لتتتتة نفتتتتت    ةنابتتتتو ح(تتتتر( نرر
وة كتتتة زيتتتادةو وتتت و  ا دروستتتت كتتترانضتتتةند شتتتت  ك لتتتةم كااتتتةد دةفتتتةرماوي ت: 

 ية( .يةك) ن)ة ب   
 

(2  ) 
 داهةردوو جةذنض كاتيَك دةخؤيت لة

لتة ىتةذني ررةمةزانتدا دةرنةدةضتتاو     ث   ةم تةر  وي ت: ادةفتةرم  لتة نأنتس(   
 .(40نوةاا ضةند دةنكة خارمايةكي دةخاارد

 وي ت:ا( دةفةرمبلََّهمُلائ طامي ن
 امتاَ بتةري ك  امتاَ نتةبات لتة      ح كطةت لةخااردندا ث    ناي تذ ئةوةيتة وتةاا     

رري طتاي ئتةم    ث   ةم تةر  بةردةوامي ررؤذوو  راو وةاا ناي ذ  ىةذَ دةكري ت، 
 . (41ن اماَ بردنةي  رت

  فةرماويةاي: لة نبارةيد( ةوة 
ي تتتتذ  ىتتتتةذني ررةمتتتتةزاَ وتتتتةاا شتتتتت  ك)    نادةرنةدةضتتتتاو بتتتتؤ   ث   ةم تتتتةر 

نة  ةررايةاةوة ثاشاَ لتة  وةاا نةخااردايا، وة ىةذن) قارباَ و  ) نةدةخاارد 
 .(42ن ةكةي خؤي دةخاارد (قاربان 

 وي ت: ازاناي ثايةبةرز نابو ق ث( دةفةرم
 ناي ذ تتتةو  تتت) نتتتةدةخاارد وتتتةاا لتتتة    ث   ةم تتتةر بتتتةكم لةىتتتةذني قاربتتتاَ  

 .  43 ةكةي خؤي دةخاادل)( نة ةررايةاةوة وة لة قاربان نمص
 ي ت: وادةفةرم (44نزانا  ثاية بةرز نال اكاني(

                                                           

 (.4061( و)ابن ماجة:  610( و)الرتمذي: 160)البخاري:  (13)

 (. 110/  1)فتح الباري: ( 14)

(  061/  6( و)أمحـــــــــــــد:  006/  4دارمي: ( و)الـــــــــــــ4063ماجـــــــــــــة: ابـــــــــــــن ( و)611)الرتمـــــــــــــذي: ( 11)
 .سةنةرةكة  )حسن( ة 

 ( . 4/114زاد املعاد )( 10)
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اندا ئةوةية، ئةو ررؤذة قاربتاني  بح كطةت لة دواخنتين خااردَ لة ىةذني قار
كردَ و خااردني ا  دا رري طة ث  دراوة كة خااردني خؤي لة قاربان  ةكةي خؤ  

 ب  ت . 
 .(45نوةانئ ا قدامة( واي فةرم

 : (46نوي تا ِّر( دةفةرم  نالكيو بو اُ 
لتتةكااي دروستتيت خؤيتتدا بتتاوة بتتؤ  ذَ وتتةردوو ىتتةلتتة  ث   ةم تتةر ختتااردني 

بتتةدةركردني ستتةرفرتة ثتت    وتتااو بتتؤ  كردنتتي خ  تتري ااي تتةاي ثتتي  يانتتةوة،دةر
دني قارباني لة ثار ناي ذ  ىةذني قارباَ لتة  رناي ذي ىةذني ررةمةزاَ و دةرك

 .)دواي سةربرري 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      

 (. 060/ 0)ني  األوطار:  ( 11)
 (.1/004املغين: )وانظر: ( 16)

 بكة .( 112/ 1)فتح الباري:  رةمايا :( 13)
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(1 ) 
 خؤ شوشنت ثيَش جةذن

لتة ىتةذني ررةمتةزاَ ختؤي دةشاشتت       نع د اهلل كارري عامتةر(  لة ننافع( ةوة 
 .(47ن(نمصل) ناي ذ ةث    ئةوة  ب   ت بؤ 

 وي ت: انسع دي كارري ا ن ب( دةفةرم
و نمصتتل)(  ناي ذ تتة بتتة ثتتآ بررؤيتتت بتتؤ  ستتان ةاي ىتتةذني ررةمتتةزاَ ستتي  شتتتة: 
 .(48نخااردَ ث    دةرضاوَ و خؤشاش 

ب  تتت، وااتتة رري طتتاو رري  طتتاي)    ةاي وتتاوةكَلةوانةيتتة مةبةستتيت ستتان  :دةَلتت  ث
 نةباوة .ى  طري  و و لةم بارةيةوة لةث   ةم ةرةوة ئة ةر نا ئةواَ،

 وي ت:ادةفةرم (ابن قدامةن
لتة ىتةذن)    سان ةاة خا ب ا ردري ت با  ىتةذَ، وةنع تداهلل   كتارر  عامتةر(     

 ةوة .    رردراوةا ررةمةزاَ خا   دةشاشت و، وةلةنعةىل( ي ةوة 
)علقميية( و)عييروه( و)ع ييا ( و)النخاييي( و)الشييا(( و)قتييازه( و)ابييو الزنيياز(    وة

 .(49نواياَ ووااوة  و)مالك( و)الشافاي( و)ابن املنذر(
 . (50نع فةضه   رردراوةاةوة لةم بارةيةوة   ث   ةم ةرةوة ئةوة  لة

                                                           

 ح ( ة .سةنةرةكةيشؤ )صحي( 6061( و )عبد الرزاق: 00( و)الشافعي:  400/  4)مالك: ( 10)

(  431/  1)إرواء الغليـ  ( ) هةرةةكو ضادة لاة    بةسةنةريَكؤ صةحيح(  1و4/ 410)الفريـايب:  (12)
 هاروةة .

 (.1/003)املغين: ( 11)

 بــــبــــارة ه ج  إســــناد ( ويف4046يف: )ســـنن ابــــن ماجــــة: ( 63)
 
ورواه أيضــــا يف  ،س وشــــيخه وعــــا ضــــعيفانل ــــغ  ن امل

 كذبه غ  واحد. ،يتم  وفيه يوس  بن خالد الس   (4043)
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(43) 
 ئايا ثيَش وثاشى نويَذى جةذن نويَذى تر هةية؟

 ىتتتةذن) ررةمتتتةزاَ دوو  نث   ةم تتتةر  كتتتارر  عتتتةب اس(ةوة   لةنع داللتتتة 
 .  (51نلةثاش) ناي ذ  ار  نةكرد نةولةث     د نةرركاا) كر

 :(52نوي تانابو الق ث (نررةمحةا) خاا  ىل  ب  ت( دةفةرم
 ناي ذ تة  ئتةكرد كتة بطةي تت ايةاة    ناي تذياَ نتة   نتةواوةالَ   ث   ةم تةر   نة 

 ار ناي ذ  ىةذَ .ثلة ث    و نةلة نمصل)( نة
  :(53نوي تانابو ح(ر( نررةمحةا) خاا  ىل  ب  ت( دةفةرم

ناي ذ  ىةذَ و و سان ةا  ك نتة لتةث       دةست كةوااو سةرئة ام ئةوةية كة
بةث   ةوانة  كةس  كةوة كةق اس) دةكتات لةستةر    اوة،نةبى  طري لةثار   و نة

 .54ىامعة
 
 
 
 
 

                                                           

 (.4114(و)ابن ماجة:0/410(و)النسا ي:  600( و)الرتمذي: 121)البخاري: ( 64)

 (.1/110( )زاد املعاد: 61)
 (.1/103( )فتح الباري: 60)

 (.040-1/043)شرح السنة: ( 61)
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(44) 
 حوكمى نويَذى هةردوو جةذن

لةبتتةر ئةمتتة ئ  طتتة ئةمتتةماَ بةرراستتت    :  خ االستت م(نابو ا ط تتة( دةفتتةرماي ت نشتت
وىطتة   (55نحةن فتة(  وةكتا وواتة  نابتا    ناي تذ  ىتةذَ فتةرز  عةي تة،     داناوة كتة 

وواةكان) نشتافع)( و يةك  كتة لتة دوو وواتة  مةزوتةب)       يةك  كة لة وة، لةوي 
 نامحد(.

َ   وة  ،وري دايتة ون  تة، لةوثتةرر  د  نواىتب(   وواة  كةس  ك كةبَل)  ناي تذ  ىتةذ
مشتتةكان) ئ نتت مةو ختتةَلك) بتتا      كة ناي تتذ  ىتتةذَ لتتة  تتةورةاريو درو   ضتتان

دانتتراوة، وةوواتتة  كةستت  ك    كا دةب تتةوة زيتتاار لةىامعتتة، وة اللتتة اكتترب  ا  تتدا    
 . (56نكةبَل  ت فةرز  ك فايةية رري ك ن  ةو دانةمةزري ت

وي ت: بكانتتتتة ادةفتتتتةرم (57ن(4/046ئ طتتتتام) نال تتتتاكان) (لةنالنتتتت ل ا تتتترار (ن
بتتتتتةردةوام ئتتتتتةم ناي تتتتذة  كتتتتتردووة لةىةذنةكانتتتتتدا، وةواز  ىل    ث   ةم تتتتةر  

 نةو   اوة لة ىةذن  ك لةىةذنةكاندا، وةفةرمان) بةخةَلك) كردووة كةدةرضتو بتا   
 كتتردَ وتتةاا فتتةرمان) كتتردووة بةدةرضتتاون) ئافرةاتتان) بتتاَل  بتتاو، وئتتةو      ناي تتذ

 و وئافرةاان) حةيكدار .لةذوور  خا يان ئافرةاانة  كة

                                                           

 فما بعد(. -1/433انظر: حاشية ابن عابدين: ( 66)
 (.10/434( )جمموع الفتاوى: 63)
 (.10-11ديق حسن خان يف: املوعظة احلسنة: وعنه ص( 60)
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َ  ناي تذ  ئافرةاتان) حتةيكدار كتردووة كتة     بتة  بتةالم فتةرمان)   بتةالم ئامتتادة    نةكتة
ئافرةاانتتتة   دووة بتتتةوَلطاناَ بتتتا اةنانتتتةت فتتتةرمان) كتتترخ  تتترو دوعتتتا  ماستتت

 .(58نبطرَ وئامادة  ناي ذةكة با  ر وةرية نىل اب( لةيةك  ك) اكةعةباياَ ن)
ئةم ناي ذة نواىب(ة وفةرز  عةي ة نة   ئةوة  كة لةسةرئةمة وةماو بةَلطةية   

 فتتةرماَ كردنتت) بةدةرضتتاوَ بتتا  ناي تتذ واث  اينتتت دةكتتات كتتة      ،فتتةرز  ك فايتتة 
ناي ذي  با  كةس  ك كةعازر  نةب  ت، بةمانا  وواةكة ضانكة  فةرماَ كردنة بة

اينتت  كردَ، وةواىتب بتاون) وا يةكتة واث      ناي ذ ناي ذ وا يةكة با  دةرضاوَ با 
 دةكتتتتات ئاما ةكتتتتةي  واىتتتتب ب  تتتتت نئتتتتةوة  لتتتتةث   او  دةردةضتتتت  ت كتتتتة       

ناي تذ  ىتةذَ واىتب     وةث او شايانرتة لتة ئتافرةت بتةم حاكطتة كتة      ناي ذةكةية(،
 .ب  ت لةسةرياَ

وةبةَلكتتة  اتتر لةستتةر واىتتب   اوي ت: ثاشتتاَ نررةمحتتةا) ختتاا  ىل  ب  ت(دةفتتةرم  
الدةبتات ئة تةر ىتةذَ و ىامعتة     ناي ذ  ىامعتة   باون) ناي ذ  ىةذَ ئةوةية كة

 ضتتانكة ئة تتةر شتتت  ك واىتتب نتتةب  ت واىتتب النابتتات .     (59نبكةونتتة يتتة  ررؤذةوة 
وة بتةردةوام ناي تذ  ىتةذن) بةىةماعتةت كتردو      وةى  طر باوة كة ث   ةم تةر  

 كا ض) دواي) كرد.  وةاا لةو ررو ذة  ث  اينت كرا
 . (60نبا  ناي ذ  ىةذَ كردووة كةدةرب ولة ةل  ئةمةي دا فةرمان) بةخةَلك) 

                                                           

(، و)مســــــــــــــــــلم: 4361و) (124( و)123) ( و101)( و104( و )064( و )011( البخــــــــــــــــــارى )62)
 .)رضي اهلل عنها( من حديث أم عطية (213

هااروةة: كاريَاك طاةذة ة طومكاة كةةرناة ياة         را  ابو هاورةيرة حـه ديىـ  هةرةةكة ضوَة لة( 61)
  فةرموةى: رِةَذةةة ثيَغةم ةر 

ه من الجمعل  وإنا مجمعون)  (.اجتمع في يومكش هذا عيدان  فمن شاء َجَز
لةم رِةَذةرا رةة طةذة كوَبوةنةرةةة هةركةسيَك ةةيستى ىلَ بيَت نويَذى طةذنى بةسةة لةطيارى ) ةارة:

، حسـن( وسـنده 4044( و)ابن ماجة: 4300)رواه أبو داود: طومكة رةكةين( نويَذى  ية  ةة يَمةطومكة
 (.11/141(، و)جمموع الفتاوى: 1/062وانظر: )املغين: 

 . بكة ( 411/  4( و) الروضة الندية:  020 – 021/ 0: )ني  األوطار: رةمايا ( 33)
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( ع يية   أمثتار ئتةوةي حةدينتي ن    (011نمتام املنية (  لتة ن  لباني()األزاناماَ 
 وي ت:  ادةو     تةوة و دةفةرم

نئةم شتتة  باستكراوة بةَلطةيتة لةستةر واىتب بتاوني ناي تذ  ىتةذَ، وة ئة تةر          
 .  ت ئةوا شايانرتة كة ناي ذةكة واى ة ( ب دةرضاوَ بؤ ناي ذي ىةذَ واىب

  تتت نتتة  ب واىتتب وتتةروةكا ضتتؤَ ناشتتاردري تةوة ئتتةوة  حتتة  ب  تتت ئةوةيتتة كتتة  
 اةن ا سان ةت .

 
(41  ) 

 كاتي نويَذى جةذن
ةردةضتاو لة تةل    كااآ كتة د  لة ن ع داهلل   كارري ُبنري( واوةَل) ث   ةم ةر 

واين ئ  كتتاري دواكتتة   ي ررةمتتةزاَ يتتاَ بتتؤ ىتتةذني قاربتتاَ،    بتتؤ ىتتةذن  خةَلكتتدا
وااتتة  ،وي تتةوةائ  طتتة لتتةم كااتتةدا لتتة ناي تتذ دةب ة و فةرماويتتةا):ئ طتتامي كتتردوو

 . ئة ةر كااي كةراوةاي ناي ذ بةسةر ب ااية .(61نكااي ناي ذي سان ةت
فةرماودةيتة لةباستي كتااي ناي تذ  ىةذنتدا ىطتة        (62نئةم فةرماودةية رراسترتيو
 .ناب  ت  بةكم لة ررووي سةنةدةوة ى  طريلةمة شت) ار دة   رري تةوة 

متةزاني دوادةخنتت و   ناي ذ  ىتةذني ررة  وي ت: ث   ةم ةر انإبو ق ث( دةفةرم
 ناي تتذ  ىتتةذن) قاربتتاني ثتت    دةخنتتت و بةثةلتتة دةيكتترد، نإبتتو عامتتةر(      

لة تتةل  اانتتدي شتتاي  كةواين بتتؤ ستتان ةت دةرنةئةضتتاو بتتؤ ناي تتذ وتتةاا ختتؤر         
 .(63نوةَل ةواااية

ةردوو ىتتتةذَ ثتتتتار  كتتتااي ناي تتتذ  وتتت    :وي تانحتتتدي  حنتتتو ختتتاَ( دةفتتتةرم    
  يتة    بةرزبانةوة  خؤر بةقةد ررم  ك وةاا خؤر الر دةب  تةوة نالكوال( زانايان

                                                           

 بكة .( 4 00/  1( و)النهاية:  160/ 1: )فتح الباري: رةمايا ( 34)

، واحلـاكم: 4040وابن ماجة:  ،4406(، و )وصله أبو داود: 1/163)علقه البخاري يف: صحيحه: ( 31)
 ( وإسناده صحيح.0/121، والبيهقي: 4/116
 ( .111/  4( )زاد املعاد: 30)
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دةنطو لةسةر ساود وةر راو لة فةرماودةكة وةرضتةندة فتةرماودة  وا ناب  تت    
 .(64ننةوةي خؤرةرباوبةكم كؤاايي كااةكةي ال بةَلطة، بة

 لةبتتتةرز ىتتتةذَ: ةردوووي ت: كتتتااي ناي تتتذي وتتت  انأبتتتا بكتتتر ا كائتتتري( دةفتتتةرم  
باشتترت وايتتة ناي تتذ   ررم  تتك( وتتةاا الر باونتتةوةي ختتؤرة،ونتتةوة  ختتؤر بةقتتةد ناب

ىةذني قارباَ لةسةرةااي كااةكةوة بكري ت اا خةَلكي بتاانو قاربتاني خؤيتاَ   
رتة  فستتتةربتتتتاانو ااختتتةَلك) وةناي تتتذ  ىتتتةذن) ررةمتتتةزاَ دوا خبري تتتت  ،بكتتتةَ

 . (65نخا ياَ دةربكةَ
 ةوةيةكئاطاداركردن

ئة ةر لةكاا  ك) درةنطدا زانترا كتة ىةذنتة ئتةوا ناي تذ  ىتةذَ لتةررو ذ  دواي تدا         
 (4360ن ابتتتتو ماىتتتتة( ( ون 0/423( ونال نتتتتائ)(ن460دةكري تتتتت نابتتتتا داود (ن 

نحح  ( با ماَ دة   ررنةوة لةنئةب) عةمةير  كتارر  ئةنتةس(ةوة    بةسةنةدي ك)
َ، شتتايةا اَ داوة كةئتتةواَ  بتتاو لةضتتةند مام  ك تتةوة كتتةواوةَل) ث   ةم تتةر   

فتةرمان) ث   تاَ    اة، ث   ةم تةر  مانط) ية  شةوة  شةوال( ياَ ب   دوي  ) ن
بتا  ناي تذ     نمصتل)(  ناي ذ تة   بتا  و ذو ب تك   و وئة تةر بتةيان) وةست     كرد كتة رر 

 ىةذَ .
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.11/  10( )املوعظة احلسنة:  31)

 (.102( )منهاج املسلم: 36)
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(40) 
 لة نويَذى هةردوو جةذندا يةبانط وقامةت نى

 وي ت:ادةفةرم مارة(ةوة لةنىابر  كارر  سة  
وةردوو ىةذَ زياار لةىاري ك و دووىار  ناي ذم كرد لة ةل  ث   ةم ةر  خاا 

 .(66) بةب)  بانة وقامةت
  : فةرماويانة:نابو ع اس وىابر( 

 . (67نلةىةذن) ررةمةزاَ و قارباندا بانة نةدةدرا
 وي ت: انابو الق ث( دةفةرم

ناي تذ  دةكترد بتةب)  بتانة     نمصتل)(   ذ تة ناي بطةي تتايةاة   رئة تة  ث   ةم ةر
ستتتتان ةت وايتتتتة وتتتت و لةمانتتتتة   (الصيييياة  اماييييةن وةوةنةي تتتتاوارا وقامتتتتةت،
 . (68ننةواري ت

 وي ت: افةرمدةونة لةسةر ئةم فةرمادةية دةكات ئ طام) نح عان)( ق
 . (69نئةمة بةَلطةية لةسةر ئةوة  ئةمانة دروست نو لةىةذنداو ب دعةَ

                                                           

 (.01 6( و)الرتمذى: 4412( و)ابوداود: 220)رواه مسلم:  (33)
 (. 223(، و)مسلم: 133( )البخاري: 30)

 (.4/111املعاد: ( )زاد 32)
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(41) 
 نويَذى جةذنضوَنيَتى 

: ناي تذ  ستةفةر دوو   نعطتر(  ئ طتامي   دوو رركااتة، لةبتةر ررياايتةا)    -:يةكةم
رركااتة، اتةواوَ    رركااة وناي ذ  قارباَ دوو رركااة وناي ذ  ىتةذن) ررةمتةزاَ دوو  

بة ب)  كارت كردنةوة لةسةر زمان) حمطد 
(70). 

َ بتتة اللتتة  وتتةماو ناي تتذةكا  كتتةم رركتتات دةستتت ثتت)  دةكري تتت وةكتتا     ية -: دووةم
دةكري ت، لتة رركتاا)    ثاشاَ حةوت اهلل اكربناك رية(  ا  دا (حرامتكبرية اإل)اكرب

دةكري تتت ىطتتة لتتةناك رية(  دةرضتتاوَ بتتا     دووةم  تتدا ث  تت و ناكتت رية(  ا  تتدا 
 رركاع وس(اد ووةَلنانةوة .

  ىتتةذن) لةناي تتذ لتتة ختتاااو عائ  تتةوة نختتاا  ىل  رراز  ب  تتت( كتتة ث   ةم تتةر
رركتاا) دووةم   رركاا) يةكةم و لة َ وقارباَ حةوت ناك رية(  كردووة لةررةمةزا

 .(71نث   و ناك رية(  دةكرد ىطة لة ناك رية(كان) ار

                                                                                                                                      

 (.1/30( )سب  السالم: 31)

و)الطحــــاوي يف: شــــرح معــــاين ا ثــــار:  (4/00( و)أمحــــد: 0/133: البيهقــــي( و)0/420: النســــا ي( )03)
 ده صحيح.سنو  (4/114
                                                                                              .       وإسناده صحيح( 0/120و)البيهقي:  (3/03( و)أمحد: 4123( و)ابن ماجة: 4463)أبوداود:   (04)

 ئاطادار كردنةوةيةك
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وي ت: ئةمتتة وواتتة  زو ربتتة  زانايانتتة لتتة حتتةحابةو  ائ طتتام) نال  تتاي( دةفتتةرم
كة لة رركاا) يةكةم حتةوت ناكت رية( ىطتة لتةناك رية(   دةستت       ثار ئةواَ

لة ناك رية(   وةستتان)   وةلة رركاا) دووةم ث   و ناك رية( ىطة ناي ذ، كردَ بة
 .(72ن..(ث    خاي  دن) فاحتة ئةمة    رردراوةاةوة لة نئةبابكرو عطرو عل)

ــىَ ــةمس كتتةوا دةستتت بتتةرز   ح ح)( نتتةواااوة لتتة ث   ةم تتةرةوة ةبةنحتت -: ي
َ بك وي ت: نابتو  ادةفتةرم  بتةالم نئت ا القت ث(    ،(73نااةوة لة ةل ناك رية( كان) ىتةذ

ةل   ت ستان ةت دةستت) بتةرز دةكتردةوة لة     لة ةل  زو ر بةدوا  ةرران) بتا   عطر( 
 .  (74نوةماو ناك رية( يةكدا

 . م    دةَل  ث: باشرتيو رري  طاي)، ري  طاية وو دايةا) ث   ةم ةر  
ةل  ئتتتةوة  وي ت: لة تتتا(دةفتتتةرم012 متيييام املنييية (لتتتةنلبيييانىألاماما ستتتتاماَ ن

   رردراوةاةوة ئةمتة ناكتات بتة ستان ةت بةااي تةا)       ةر( وكاررةكةيةوةلةنعام
 ية.ن) كةررياايةا) وةردووك اَ ل  رادةنحح  (

( نالواز( ضيياي نال   ق)(دةيط  رري تتتةوة بتتة ستتةندي ك) ن  ررياايتتةا) نعامتتةر
 لةسةر  ررانةوةستاوم . و   تا نةم دو زياةاةوة و ررياايةا) كاررةكة 

                                                                                                                                      

 سوننةت ةاية لة )رك رية( را ثيَش خويَنينى فاحتة بيَت  هةرةةكو ضدة لةة فةرموةرةيةرا هاروةة كة
عةمرى كورِى يوعةيب ) رةيطيَرِنةةة لة( 1/423(، و)أمحـد: 4102(، و)ابن ماجة: 4461)أبو داود: 
لةنويَذى طاةذة حاةةت )ركا رية( ى كارر لاة       يةةة لةباثريييةةة رةفةرموةيَت: ثيَغةم ةرلة باةكى

رِكارى يةكةم ثاياة فاحتةى خويَني ثاياة اللة اكربى كررة ضوةة رِكوع ثاياة ضوةة ساوور ثايااة   
اكربى كررة ضاوةة رِكاوع ة ثايااة    هةستايةةة ة ثيَنض )رك رية( ى كرر ثاياة فاحتةى خويَني ة اللة 

 بكة.( 441-0/432)إرواء الغلي :   ةة رةماياى: ضوةة سوور. كة  ةمة فةرموةرةيةكى )حسن( ة
: )زاد املعـاد: لاة ابـن القـيم  ةة ثيَضةةانةى  ةمة راست ةررةسات نيياة  هاةرةةكو ضادة زانااى ثايةباةرز      

 رةةنى كررريرةةة.( 4/110-111

 . بكة( 114-11/113: )جمموع الفتاوى: ةةرةماياى( 1/031( )شرح السنة: 01)

 (.441-0/441انظر لزاما: )إرواء الغلي : ( 00)

 ( . 4/114( )زاد املعاد: 01)
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( دةربتارة  شتت  ك كتة نكيكتة لتةم      412 حكام اجلنائزأستاماَ لةنةوا ماما وةرو
وي ت: وةركةستتت  ك وا امتتتاَ دةبتتتات كةنع داللتتتة   كتتتارر   احاكطتتتةوة دةفتتتةرم

وةر راتاوة   ئةم شتة  نةكردووة لةخا يةوة بةَلكا لة ث   ةم ةر  عامةر(
 با   وةية دةست) بةرز بكااةوة . 

ي كت) ديتار  كتراو    ذكير     ةم تةرةوة  ح   (  نةواااوة لتة ث ةبةنح -:ضوارةم
 لةررياايتةا)  نبتار(  ستةندي ك) بتة   باو لةن  ااَ ناك رية(كان) ىةذَ بةالم ى  طري

كتةوا دةربتارة  ناي تذ      لةنع داللة  كارر  منعاد(ةوة( 0/114ن نال   قي(
ىةذَ فةرماويةا): لةن  ااَ وةردووناك رية(يةكدا حةمدو ساثاس و ستاي ) 

 خاا  ا  داية.
بتت)  دةنتتة دةبتتاو لتتةن  ااَ وتتةردوو      وي ت: ث   ةم تتةر انابتتو القتت ث( دةفتتةرم  

ي كت) ديتار  كتراو    ذكير   نة   رردراوةاتةوة  رية( دا و كتةم  ك دةوةستتا، وةىل   ناك 
 خباي    ت لة ن  ااَ ناك رية( كاندا . 

 . م    دةَل ث: باشرتيو و دايةت و رري  طاي)، و دايةا) ث   ةم ةرة 
 و دةكتترد دةستتت) بةخاي  دنتتةوة  فاا حتتةكتتةناك رية( كتتان) اتتةواو  -:ثيَنجــةم

 لةرركاا  كتتدا دةخاي  تتدو لةرركااةكتتة  اتتردا   [4]ق:  [ ق َواْلُقررْآِِن اْلَجِجيرردِ ثاشتتاَ ]
 . (75ن  دةخاي  د [4]القمر: [ اْلَقَجُآ َوانَشقَّ السَّاَعُة اْقَتَآَبِت]

[  َهْل َأَتاَك َحِديُث اْلَغاِشَيِةو] [1]األعل :  [ ْعَلىَسبِِّح اْسَم َربَِّك اْلَأوة وةند   ىاري  ]
 . (76ن  دةخاي  د [4]الغاشية: 

 وح   (   وتتاااوة ىطتتة لتتة  ةي ت: وتتةردووك اَ بتتة نحتت  ونابتتو القتت ث( دةفتتةرما  
 . (77نح  (  نةواااوةةدووانة و  ) ار بة نح

                                                           

( عــــن ابــــن واقــــد 4121(، و)ابــــن ماجــــة: 601( ، و)الرتمــــذي: 2140( و)النســــا ي: 214( )مســــلم: 06)
 . الليىي

 .( من حديث النعمان بن بش  4124: (، و)ابن ماجة600(، و)الرتمذي:  202( )مسلم: 03)
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واز  ناي تذةكان) اتر  وايتة ى تا     اازةكان) اتر  وةكتا  ئ رت وةماو ش   -:شةشةم
 ية . ن)

وةركةستت  ك فريتتا  ناي تتذ  ىتتةذَ نةكتتةوت بتتة ىةماعتتةت ئتتةوا دوو  -:حةوتــةم
 رركات دةكات . 

 وي ت: انئ طام) ال خاري( نررةمحةا) خاا  ىل  ب  ت( دةفةرم
 .(78)با  اذا فاته الايد يصلي ركاتني()

 وااة: ئة ةر كةس  ك فريا  ناي ذ  ىةذَ نةكةوت دوو رركات دةكات . 
وي ت: لتةم نبتاب(ة   التةثار ئتةم نبتاب(ة دةفتةرم     (1/663 نالفتت   (ر( لةنابو احل

  -دووحاكط) شةرع) وةية:
 دروستتت  ت) كردنتت) ناي تتذ  ىتتةذَ ئة تتةر فتتةواا بتتة ىةماعتتةت ئتت رت ئايتتا بتتة    -أ

 ت.ب  و ت ياَ عازر  وةبائارةزوو  خا   نةواا   
 رركات دةكات.  نةكةوت خا   دوو ئة ةر فريا -ب
ويت: ئة تتتتةر كةستتتت  ك ناي تتتتذ  ىتتتتةذن) فتتتتةواا دوو رركتتتتات  ادةفتتتتةرم( ع ييييا )

 . (79ندةكات
وي ت: ئةمتتة مةزوتتةب) نشتتافع)(ية ئة تتةر كةستت  ك  ادةفتتةرم( ولييي ا  الييدهلوي)

وتةاا ثاداشتت) ناي تذ      ت،رركتات دةكتا   ناي ذ  ىةذن) فةواا لة ةل  ئ طامدا دوو
ا ىةماعتتتةا) لة تتتةل  ئ طامتتتد  ىتتتةذن) دةستتتت كتتتةوي ت، وةرضتتتةندة ثاداشتتتت)    

 . فةوااوة
 يتةكاَ ناي تذ  ىتةذَ ناكري تتةوة، ئة تةر لة تةل  ئ طتام فريتا        بةالم لةال  حةنتةف) 

 .  (80ننةكةوت
                                                                                                                                      

ةةهةنااييَك لااة زاناياااة باسااى حيكمااةرياة كااررةةة لااة خويَنااينى  ااةم     (، 4/110( )زاد املعــاد: 00)
 (.0/110(، و)ني  األوطار: 3/421) شرح مسلم:   رةماياى قسةكانياة بكة لة: سورةرانة

 هندية( . -4/401،406( )صحيح البخاري: 02)
 هندية(. -4/401،406ي: ( )صحيح البخار 01)

 .  بكة (11-6/10)اجملموع:  ةةرةماياى:(، 23( )شرح تراجم أبواب البخاري: 23)
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 وي ت: وتتةرادةفتتةرم برواييية أبييي مصيياب(   611 -)املوطيي  نئ طتتام) مالتتك( لتتة  
لتة رركتاا)    خا   ناي ذ  ىتةذن) كترد ث تاو يتاَ ذَ، متو وائتةب  ث كتة        كةس  ك با 

لتة   ناكت رية(  ةث    فاحتتةو لتة رركتاا) دووةمتدا ث  ت و     يةكةمدا حةوت ناك رية(لت 
دوادةكتتتةوي ت لتتتة ناي تتتذ  ىتتتةذَ    )ي تتتةئةو ،ثتتت    خاي  تتتدن) نفاحتتتتة(دةكات 

 . (81نئةوةندة  فريا نةكةوااوة وةكا ناي ذةكان) ار دةيكااةوة
ناك رية(كتتردَ ستتان ةاة و وازىل  و   تتان) ونتتةكردن) ناي تتذ بتتةاال        -:هةشــتةم

مدي ب)  ياَ بة وةَلة، بتةالم ئتةوة  نتةيكات بت)   امتاَ      ةيا بة عناكااةوة ئ رت ئا
 . ث   ةوانة  سان ةا) ث   ةم ةرة

(46) 
 ووتار خويَندنةوة لةثاش نويَذة

نئ طتام) خبتار (    ،ب  تت  ناي تذ  ىةذنتدا وواتار لتة ثتار ناي تذ       واية لتة  سان ةت
 .(82ن(الايد)با  اخل بة باد  :داناوة بةناو  ح  (ةكةيدا باب  ك) با ةلةنح

 وااة: وواار خاي  دنةوة لةثار ناي ذ  ىةذنة. 
أبيو  )و فةرماويتةا): ئامتادة  ىتةذَ بتاوم لة تةل  ث   ةم تةر       نابو ع اس(
 . (83نخاي  دنةوة وةماياَ ناي ذياَ دةكرد ث    وواار  وعثمان( بكرو عمر

ناي تتذ  ىتتةذن اَ  ونأبتتا بكتترو عطتتر(كتتةوا ث   ةم تتةر  لتتة ابونعطتتر(ةوة
 . (84نكرد لةث    وواار خاي  دنةوةدة
( قنتتتتة دةكتتتتات لةستتتتةر بابةكتتتتة  نئ طتتتتام) ال ختتتتاري( و   الييييدهلوي ولييييي ا ن

و ئت   ثت)  كتراو  ىت)  ن ت  ة       : وااة سان ةا) ث   ةم تةر (85نوي تادةفةرم
يتة   بتاوة، وةثاشتاَ ئتةو  ا ررانكتار      ةمتة ئ  (الراشيدين لفا اخل) باشتةكان) 

                                                           

 ( . 1/141( )املغين: 24)

  بكة.( 1/160)فتح الباري:   ةةرةماياى (2)كتاب العيدين باب رقم) (21)
 (.013-4/004( و)أمحد: 221( و)مسلم: 131( )البخاري: 20)

 (.1/420( و)النسا ي:604(و)الرتمذي: 222(و)مسلم: 130( )البخاري: 21)

 ( .01)شرح تراجم أبواب البخاري: ( 26)
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نت ) وواار بةسةر ناي ذةكةدا وةكا ىامعة ئةمتة  ث    خوة  ،بةسةردا واااوة
 ب دعةية ولةنمةرواَ(ةوة سةر  وةَلداوة.

كتتردَ لةستتةر ئتتةم شتتتةية لةاليتتةَ      وي ت: كتتارادةفتتةرم (86ن الرتمييذي(نئ طتتامي 
و ىطتة لتةوان  : كتةوا ناي تذ  ىتةذَ ثت           زاناياَ لة واوةكني ث   ةم تةر 

رواني كتتارر  ةا ثتت    ناي تتذ نمتت واتتارة، وة وواتتراوة يةكتتةم كتتةس كتتة وواتتاري د  
 .87احلكث( باو

(43 ) 
 وتار خويَندنةوةو ئامادةبووني خةلَكى بةئارةزووي خؤيان

 ويةا): ا( فةرملة نأبي سع د اردري 
نمصتل)( يةكتةم شتت    ناي ذ تة  ررؤذ  ىةذني قارباَ دةردةضاو بؤ  ث   ةم ةر

ةَلكي ررادةوةستتا  دةسيت ثي  دةكرد ناي ذ كردَ باو ثاشتاَ دةررؤي بةرام تةر خت   
و خةَلكي دان  ت اوَ لةستةر ثتؤىل خؤيتاَ و ئامؤذ اريتاني دةكترد و فتةرماني       

 .(88نثي  ياَ دةكرد
د و واتتار  ىتتةذَ وةكتتا وتتةماو واارةكتتاني اتترة، دةستتت ثتتي  دةكري تتت بتتة حةمتت  

 .ساثاس و ستاي ) خاا   ةورة 
 وي ت: اق ث( دةفةرمالنإبو 

د هلل( دةستتتت ثتتتي  دةكتتترد اتتتةن ا     وتتتةماو واارةكتتتاني بةناحلطتتت    ث   ةم تتتةر  
لي  نة   رردراوةاةوة كةوا وااري ىتةذَ بتة ناهلل أكترب( دةستت      )فةرماودةيةك  

 ثي  بكات .

                                                           

 ( . 144/ 1يف )سننه:  (23)

للقاضــي ابـــن  3-0/0لإلمــام الشـــافعي(، و)عارضــة األحــوذي:  103-106/ 4وانظــر كتــاب: )األم:  (20)
 العريب املالكي(.

 ( .123/ 0( و)البيهيقي: 402/ 0: ( و)النسا  221( و)مسلم: 163)البخاري:  (22)
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( بانطتدةري  سياد القير   لة سان ةكةيدا دةيط  ري تةوة كتة ن  (89ن(بن ما ةابةَلكا ن
رد زؤر أهلل أكربي دةكرد لةناو واارةكةي دا وة زؤر اهلل أكربي دةك ث   ةم ةر 
  تتة لةستتةر ئتتةوةي ث   ةم تتةر   اري وتتةردوو ىتتةذَ، ئةمتتة بةَلطتتة ن   لتتةناو واتت 

 . (90نواارةكة  بة اهلل اكرب دةست ثي  دةكرد
( نتتتةواااوة لتتتة ستتتان ةادا كتتتةوا واتتتاري ىتتتةذَ دوو   )ح حةوتتتةروةوا بتتتة نحتتت 
بتتتتةَلكا ئتتتتةوة  لتتتتةم بتتتتارةوة وتتتتاااوة   ،ن انتتتتدا داب   تتتتري تاواارب  تتتتت و لةن  ا

من د ستعد(   60( ة، نال كار( لة نا ن د رقث ضاي الوازة نفةرمادةيةكي زؤر 
دوو  ( كتتةوا ث   ةم تتةر ب بنتت دة عتتو ستتعد  عتتو ن شتت خة ع تتداهلل بتتو شتت  

كتتتتارري شتتتت ب( دةربتتتتارة  نع تتتتداهلل  ،ن  اان انتتتتدا دادةن  تتتتت واتتتتاري دةدا لتتتتة
 رَ بةيتتتة  واتتتااري ىتتتةذاتتت( بؤيتتتة ومنكييير اثيييدي ن وي ت:انباختتتاري( دةفتتتةرم

وة ئامتتادة بتتاوني وةكتتا ناي ذةكتتة واىتتب ن  تتة لتتة        ،لتتة ب  تت  ةدا دةم     تتتةوة 
  اوي ت:دةفةرم  نع داهلل كارري سائب ( ةوة

 كااي  ناي ذ اةواو باو فةرماوي:   ئامادةي ىةذَ باوم لة ةل  ث   ةم ةر
 .(91ن(إنا نخطب  فمن َحبَّ َن يجلس لخط ل فليجلس  ومن َحبَّ َن يذهب فليذهبن

) خا شتتتة بتتتؤ واارةكتتتة داب   تتت  ت بتتتا   دةدةيتتتو ئتتتةوةي ث  تتت  ئ  طتتتة واتتتاروااتتتة: 
 .) خؤشة برروات با بررواتوة  ث  داب     ت وة ئة

 : (92نوي تانئ ا الق ث( نررةمحةاي خاا  لي  ب  ت( دةفةرم
روخنةاي داوة بتؤ كةست  ك ئامتادةي ىتةذَ ب  تت داب   ت  ت يتاَ         ث   ةم ةر
 برروات .

 
                                                           

 ( وإسناده ضعي  .4120)برقم: ( 21)

 ( .  112ـ  110/  4)زاد املعاد: ( 13)

(، 4/116(، و)احلــــــاكم: 4113(، و)ابــــــن ماجــــــة:  426/  0(، و)النســــــا  :  4466)أبــــــو داود:  (14)
 وإسناده صحيح .

 . (.11/141الم: ، وانظر: )جمموع فتاوى شيخ اإلس(112/  4)زاد املعاد: ( 11)
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(40 ) 
 ةو جةذن لةيةك رِؤذداكؤبونةوةي جومع

 :ابن خزميية )( و 4043 :بن ما ةا)( و311/ 0 :النةائي)( و4303 :وزأبو زا)
ن اياستت) كتتارري بتتاوكي  لتتة  ( 001/  1 :أمحييد)( و4313: الييدارمي)( و 4131

 وي ت: ا( ةوة دة   ررنةوة دةفةرمملة  شاميةرر
 أرقتث(  ثرست اري لتة نزةيتد  كتارري    ب ين  ( م نمعاوية  كارري أبي سف اَ

 :دةكرد دةيفةرماو
؟ لةيتتتة  ررؤذداب   ااتتتة دوو ىتتتةذَ كؤب   تتتتةوة   ئايتتتا لة تتتةل  ث   ةم تتتةردا   

 بةَلآ . :فةرماوي
؟ فةرماوي: ناي تذ  ىتةذني كتردووة ثاشتاَ رروخنتةاي      ض) كردووةفةرماوي: 

 وفةرماويةا): داوة بؤ ناي ذ  ىامعة 
 .(93ن(من شاء َن يصلي فليصلِّ ن

 .ل   ة ناي ذ بكات با ب كات ئةوةي وينت)وااة: 

                                                           

 (.11/ 1وقد صحح احلديث اإلمام علي بن املديين كما يف: )التلخيص احلب : ( 10)
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لتتةم ىتتؤرة   ىطتتة لةوي تتةوة لتتة ث   ةم تتةرةوة    و  (يرةةراوة لتتة نأبتتي وتت  
    رردراوةاةوة .
( 036/ 0: الرزا ( لة نا ص فن ع د ئ   اَ بةوة كردووة، وة واوةكن   

ئ طتتام) ح   ( لتتة ة( بتة ستتةنةدي ك) نحت  420/ 1: (لتة نا صتت ف  بين شيييبة او ن
ة  ررؤذدا فتةرماوي:  ةوة كةوا دوو ىةذَ كؤباونةوة لة يت   ررنيطدة عةل  ةوة 

ناي ذ  ىامعة بكات با ب كات و ئةوةي دةيةوي ت داب     ت با  ئةوةي دةيةوي 
 داب     ت .

بتتتةم  كتتتارري عفتتتاَ ( ةوة  عثمييياني( لتتتة ن 6164 :صييي يل البخييياريوة لتتتة ن
 ش  اةية واااوة .

بن د حح  (  6016 :لرزا  رقث( ونمص ف ع دا 4301 :وةلة نس و أبي داود
 يةاي: وبو الكبري( كةوا فةرمااعو ن

ررؤذي  بتة يتة ،   كؤياني كردةوة و كرديتاني  دوو ىةذَ كؤباونةوة لةية  ررؤذدا 
رركااي ىةذني ررةمةزان) كترد و  تي اتري      ةكةي دا اةن ا دووىامعة لة بةيان 

 .نةكرد وةاا عةسر
( ثتتتتار ئتتتتةم ررياايةاتتتتة    012 /0 وطييييار نييييي  األ )( لتتتتة   تتتتاكاني نئ طتتتتامي ال 

 وي تت: ادةفةرم
وةلتةم فةرمادةيتةدا ئتةوة      ،ئاشكراكةي واية كةوا ناي ذ  ن تاةررؤي نتةكردووة  

دروستتةكاَ   كتةوا ئة تةر ناي تذي ىامعتة الدرا بتة شت  اةية  لتة شت  اازة         ا اداية
ية لةسةر ئةو كةسةي كة لة سةري الضاوة ناي تذي ن تاةررؤ بكتات، وة    واىب ن)

 ( ي  واي بؤ ضاوة .ع ا ن
وةئاشكراية كةوا دةواري ت ناي تذ  ىامعتة ئةحتل و ب  ت  ةية وة اتؤ دةزان تت       

ةكاني لتة ررؤذي ىامعتةدا   ئةوة  كة ختااي  تةورة فتةرزي كتردووة لةستةر بةنتد      
 تتة لتتة ناي تتذ  ىامعتتة، واىتتب كردنتتي ناي تتذ  ن تتاةررؤ لةستتةر كةستت  ك كتتة   بريت 
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 ةر عازري تك يتاَ بتةبآ عتازر ث  اينتيت بتة      ب  ت لةب ناي ذ  ىامعةي واز لي  و   ا
 .بطريو ئةوة  مو بكاه دةسيت ث  اة ة كةبةكم و و بةَلطةية  ن  ة وةية،بةَلط

 
 
 
 
 
 
 
 

(42  ) 
 ثريؤزبايي كردني جةذن  

( دةربتتارة  ثريؤزبتتايي لتتة ىةذنتتدا  إبيين تيميييةثرستت ار كتترا لتتة نشتت خ االستت م( ن 
  :(94نفةرماوي

كة بةيتة    ة  وةندي ك بةوةندي كي ار بَل  وةذندا بةوثريؤزبايي كردَ لة ررؤذ  ى
 .ناق ل اهلل م ا وم ك ( :لة دوا  ناي ذةكةدة ةَ 

يتاَ بَلت  و ختااي  تةورة      ، تي وةربطري تت  ئ  اةيو  ئ  طتةو وااتة: ختااي  تةورة لة    
   رردراونةاتةوة   ي تةوة، وةكا ئةمانتة ئةمتة لتة كؤمتةَل  ك لتة واوةكنتةوة       ب ط  رر

، وة ئ طتتامي مةزوةبتتةكان   رري طتتةياَ ثتتي  داوة وةكتتا ئةمحتتةد      كتتة وواايانتتة 
وي ت: مو بةكةس ناَل  ث ئة ةر كةس  ك   ابةكم ئةمحةد دةفةرم ،ىطة لةوي و

بتةكم دةستت    ستةالم واى تة،   ضانكة وةكم دانتةوة   ،ث  ث بَلآ وةكمي دةدةمةوة

                                                           

 ( . 1601/  11)جمموع الفتاوى:  (11)
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ات دةيكتت ئتتةوة  ،ةت دا فتتةرماني ثتتي  نتتةكراوة ردنتتي ثريؤزبتتايي لتتة ستتانثتتي  ك
 . (95نث   ةواي وةية ن واهلل أعلث ( ث   ةوا  وةية و ئةوة  نايكات

 : 96وي تا( دةفةرمإبُن اَثَجرن
بؤمتتاَ    رردراوةاةوةلتتة نايامل تتات ( بنتت د حنتتو عتتو نىتت ري بتتو نفتتري( كتتة        

ئة ةر لة ررؤذ  ىتةذَ بةيتة  بطةي تت اية     واوةكني ث   ةم ةر :ويةايافةرم
 .اق ل اهلل م ا وم كث(ن :بة يةكرتياَ دةوت

 وااة: خاا   ةورة لة ئ  طةو ئ  اةي ) قةباأل بكات.
دةَل  تتتتت: كتتتتة نحمطتتتتد كتتتتارري زيتتتتاد(     (161/ 1 :املغييييين( لتتتتة نإبيييين قدامييييةن 

 فةرماويةاي: 
و ىطتتتتة لتتتتةوي  باومتتتتة لتتتتة وتتتتاوةكني      لة تتتتةل  نأبتتتتي أمامتتتتةي ال تتتتاولي  

ناق تل اهلل   :ياَ دةوتكتة بطةررانايةاتةوة لتة نايتذي ىتةذَ بةيتةكرت       ث   ةم ةر
 .( م ا وم كث

 وي ت:انئ طامي ئةمحةد ( دةفةرم
 .(97نباشة نى د( ة ( أبي أمامةودةكةي ناإس ادي فةرم 

 نكل عام وأنتث خبري( :بةكم واة  زؤربة  خةَلكي كة بةيةكرتي دةَل  و
وااتتة: وتتةماو ستتاَل  ك بتتة خؤشتت) بةرنتتة ستتةر يتتاَ لتتة خؤشتت) دا بتتو و وي  تتة       

اةية كة خااي  ةورة ةبةَلكا ئةمة لةو باب ررةت دةكري  ةوة!!و ةرنا ريي وو ئةمانة
 وي ت:  ادةفةرم

                                                           

ارى لااة زيااارر لااة يااويَنةة)وصــول األمــاين ب صــول التهــاين(  لااة ناميلكةكةياايا:اجلــالل الســيوطي  ةة( 16)
)احلـاوي  ريَياية  ةةضاث كراةة لاةناة: كررنى باسى ثريريزبايى  نى سةلةفةةة هيَناةة كةيةكيَك لة زانايا

: )املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع ى بطةرِيَرةةة سةرى  هةرةةها رةماياى ثةرروكى( 4/24للفتاوى: 
  ةرةعليقى موحةقيقةكةى بكة.( 26علي القاري: 

 ( .113/  1)فتح الباري: ( 13)

) إسناده  رةفةرمويَت:(  24/  4: )احلاوي: لة( وه السيوطي  013/  0: )اجلوهر النقي: ةة برِةانة( 10)
 حسن ( .



 ...........حوكمةكانى هةردوو جةذن لة سوننةتى ثاككراوةدا      

 

44 

 . [11 ]البقرة:أَتَسْوَبْدِلُشنَ الَّذِ  هُشَ أَيْيَى  ِالَّذِ  هُشَ خَيْرٌ [ ]
 وااة: ئايا ئةوة  كة باشرتة دةيطؤررنةوة بةوة  كة كةمرتة؟. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 
 قورباني كردن

لة دوا  نايذي ىةذني قارباَ بؤ خؤ نكيتك   ( سةر دةبرردري تةنئاذةَل  ك ةي كمةرر
 وي ت: اكردنةوة لة خاا   ةورة كة دةفةرم

َِبِّ اْلَعاَلِميَن  اَل َشرِيَ، َلهُ  ]  [ ُقْل ِإنَّ َصالََِّي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماَِّي ِلل ِه 
 .[431: نعام]األ

ناي تتذ كتتردَ و قاربتتاني كتتردَ و ذيتتاَ و    بَلتتآ بةرراستتيت   وااتتة: ئتتة  حمطتتد  
ي  واوبتتةر و واوةَلتتة . مردنتتي متتو اتتةن ا بتتؤ ثتتةروةرد اري ى  ان انتتة كتتة بتتةب   

 .  (98نونةوة لة خااي  ةورةاا بةماناي سةربرريو دي ت بؤ نكيك بل  رةدنُنُنك(: 
ا واى تتتة يتتتاَ  تتتاَ وةيتتتة لةستتتةر حتتتاكطي قاربتتتاني كتتتردَ ئايتتتزانايتتتاَ ى اوازي

 ب  ت لة بةَلطة ى اوازةكاَ ئةوةية كة واى ة . رراستسان ةت، ئةوة  
 بةَلطةي ئةو كةسانةي كة دةَل  و واى ة: 

                                                           

 . بكة(  063 - 066: )منهاج املسلم: رةمايا  (12)
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 ويةاي:  افةرم ث   ةم ةرفةرماويةاي:  ( وةةيرةرا: لة نأبي ويةكةم
 .(99ن (من كان له سعل ولش يضح فال يقرَبنَّ مصالنان

ناي ذ ةكتتةماَ ك وتتةر كةستت  ك ااانتتاي وتتةب  ت و قاربتتاني نتتةكات بتتا نكيتت    وااتتة: 
 .نمصل)( كةماَ نةكةوي ت

 ث   ةم تتتتةرة كاا  تتتتك ة ئةوةيتتتتودةيتتتتاة و   انتتتتةوة لتتتتةم فةرمطتتتتشتتتت  اة  بةَل 
بةروةَلنت) كرد لةوة  كةس  ك كتة ااانتاي قاربتاني وتةب  ت و قاربتاني نتةكات       

ت بتؤ ناي تذ    وي ت و نتةيا نمصتل)( كتةماَ نةكتة   ناي ذ ةكةماَ بةوةي كةوا نكيك 
وةكتتا بَلتتي   ،لتتي  و   تتاوة يتتة لةستتةر ئتتةوة  كتتة واى   كتتي وازطةئةمتتة بةَل ىتتةذَ،

لة تتةل  وازل      تتاني ئتتةم     تتة ختتؤ نكيتتك كردنتتةوة لتتة ختتااي  تتةورة     ستتاودي ن 
 .واى ة
فةرمايتتةاي: ث   ةم تتةرم  ىتتةلي( ةوةةلتتة نىانتتدوبي كتتارري ع تتداهلل ب : دووةم
  ين لةررؤذ  ىةذني قارباَ دا فةرماوي: ب 

 .(100ن (لي فلُيعد مكانها َخرى  ومن لش يذبح فليذبحمن ذبح ق ل َن يصن
كةستت  ك قاربتتاني كتتردووة ثتت    ئتتةوة  ناي تتذي ىتتةذَ بكتتات بتتا لتتة    وتتةروااتتة: 

 وةئةوةشي نةيكردووة با ب كات. ة قاربان  ةك) ار بكات، ربان ى ااي ئةو قا
ئاشتتكراية كتتةبؤ واى تتة و وتت و فةرماودةيتتةكي اتتر     ث   ةم تتةري فتتةرماني 
 لةو واى ةوة فةرمانةكة بطؤرري ت بؤ سان ةت .نةواااوة 

ــ    ديتتاة  ث   ةم تتةركتتةوا  كتتارري ستتالةيث ( ةوة  ): لتتة نم خ تتةف هةمس
 وااري دةدا لة ررؤذ  عةرةفةداو فةرماويةاي: 

ِون م ا العتي رةذ ه ذه الت ي يق و  عنه ا   وعتي رة علا َهل كل بيت ف ي ك ل ع ا  َ  حيلن ََّ د
ِج يل  (.الناس: 

                                                           

 ( وسنده حسن . 100/ 1، و)الدارقطين: ( 0410و)ابن ماجة:  ( ، 4/014)أمحد:  (11)

 ( .0461ن ماجة: (، و)اب111/ 0(، و)النسا ي: 4133(، و)مسلم: 6631)البخاري: ( 433)
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 تة  و  ث  اينتتة لتة وتةماو ستاَل  كدا قاربان      كي وةماو ماَل  تك لةسةر خةَلوااة: 
) دةَلت  و  ية؟ ئةوةيتة كةختةَلكي ث  ت   ة ض)ئةزانو عةاريئايا  بكةَ، (101نةية عةاري

 . (102نررةىةب ة(ن
نةستتخ  ة(بتتةكم نعتتةاري  ،ئتتةم فةرماودةيتتةر فتتةرماني ا ادايتتة بتتةواىب بتتاوني  

ة( ناب  تتة وتؤي نةستخ      نعتةاري ، وةنةستخ باونتةوة  بؤاةوة و ئ  ) ثي  ناكري ت
 .باونةوةي قارباني، بةَلكا قارباني ماوةاةوة لةسةر ب    ة  خؤي

ويةا): عةا دة نةسخ باوةاتةوة بتةَلكا لةستةرةااي ئ نت م     افةرم ) إبن االثري( 
بةكم ئةوانة  ث   ةوانة  ئةوةَ كة  (103ندا وةباوة و ثاشاَ ئ  ) ثي  نةكراوة

ةاريو شتاب ةياَ كتة قاربتاني كتردَ ستان ةاة ئتتةم      قاربتاني كتردَ واى تة  تةور    
 وي ت: اكة دةفةرم ث   ةم ةرة فةرماودةية  

ِاد َحدكش َن يضحي فال يمس من شعره  وال من بشره شيئان  .(104ن(إذا دخل العشر  فأ
بتا   يتةك  ك لتة ئ  تاة وينتيت قاربتاني بكتات      (105نئة ةر مانة بتاوة دة ررؤذ، وااة: 

 ث  نتةكةي( نةدات.و دةست لة ااوكةكةي نماوةكةي

                                                           

رةفةرموةيَت: قوربانيياة  باوةة لاة رِةطةبايا رةكارا       ( 416/ 4)غريـ  احلـديث:  لةأبو عبيـد ( 434)
يايَوةية   ة خةلزكؤ سةررةمؤ نةفامؤ خدياة ثؤَ نزيك رةكررةةة لة خوا  ثاياة  يساالم هاات ة باة   

 . ةنةما مايةةةة  هةرا رةايؤ نةسخ كرايةةة

 :          ( وقــــــــــــــواه احلــــــــــــــاف  يف1022(، و)أبــــــــــــــو داود:  0416بــــــــــــــن ماجــــــــــــــة: (، و)ا146/ 1)أمحــــــــــــــد: ( 431)
 ( .1/  43)الفتح: 

( علـــ  ثبـــوت النســـخ يف الكتـــاب والســـنة)األدلـــة املطم نـــة  ةة برِةاناااة:(  040/ 0)جـــامأل األصـــول:  (430)
 ( . 364ـ  363/  2( و )املغين:  436 - 430)

( 4410( . و)البغــوي: 141و  144/  0نســا ي: (، و)ال1014(، و)أبــو داود: 4100)مســلم: ( 431)
 1( و)احلـاكم:  044و  034/  3( و ) 121/  3( و)أمحـد: 133/  1( و)البيهقـي: 0411ماجـة:  وابن
سالمة( ةة ) رِةزا   لةضةني رِيَطايةكةةة لاة )مم  (  424/ 1( و)الطحاوي يف: شرح معاين ا ثار: 113/ 

 .  (خوا  لؤَ بيَت

  ية.( ذي احلجة) را  مانطؤرة رِريذ  سةرة( 436)
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 تة  ةستةر ئتةوةي قاربتاني كتردَ واىتب ن      ئةم فةرماودةية بةَلطةيتة ل : 106دةَل  و
  فةرماويةاي: ضانكة ث   ةم ةر 

ب  تتتتتت( ئة تتتتتةر واىتتتتتب باايتتتتتة وينتتتتتتةكةي   ن ئة تتتتتةر كةستتتتت  ك وينتتتتتيت لتتتتتي 
 نةدة ةرراندةوة بؤ ئةو كةسة .

( ثتتار ئتتةوةي ئتتةوة  ن شتت خ االستت م( نإبتتو ا ط تتة( نررةمحتتةاي ختتااي لتتي  ب  تتت  
بةرراستت دادةن  تتت كتتة قاربتتاني كتتردَ واى تتة وةكمتتي ئتتةم شتتاب ةية دةدااتتةوةو  

  :(107نوي تادةفةرم
ثاَلث ت و  كردَ دةكةَ بةَلطةياَ ثي  ن  ة،ني قارباني وئةوانةي نةيف واىب با

 وي ت: اكة دةفةرم كؤَلة ةياَ اةن ا ئةم فةرماودةيةي ث   ةم ةرة 
 قارباني بكات ......( دةَل  و واىب ثةياةست ناكري ت بتة كةس  ك وينيت  نوةر

ة قنتتةيةكي كاراتتة، بةرراستتيت واىتتب نادري تتتة دةستتيت بةنتتدةو      متتوينتتتةوة ئة
بتةَلكا واىتب ثةياةستت دةكري تت      وا ب كتة، ةئة ةر وينتتت لتي  بتاو ئت     بااري ت:

اَ وةكتتا ختتااي  تتةورة   بةمةرىتتةوة بتتؤ رروونكردنتتةوةي حاكط  تتك لتتة حاكطتتةك    
  ي ت:وادةفةرم

  . [3املا دة : ].. [  فاْغِسُلوْا الصَّالِة ِإَلى ُقْجُتْم ِإَذا َِمُنوْا الَِّذيَن َأيَُّها َيا]
ئة ةر وينتتاَ وةَلنتو، وة وايتاَ دانتاوة ئة تةر وينتتت قارئتاَ         واياَ داناوة:
دةست ناي ذ واى ة، قارئاَ خاي  دن   لة ناي تذدا   بطرة بة خاا، خباي   ت ثةنا

 وي ت:ادةفةرمواى ة، وة
  . [10التكوير: ][ َيْسَتِقيَم  َأن ِمنُكْم َشاء ِلَجنِإْن ُهَو ِإلَّا ِذْكٌآ لِّْلَعاَلِجنَي، ] 

 (ررةمحتتتتتتةاي ختتتتتتااي لتتتتتتي  ب  تتتتتتت  نوينتتتتتتتين نإستتتتتتتقامة( واى تتتتتتة، ثاشتتتتتتاَ  
وتةروةوا واىتب ن  تة لةستةر وتةماو كةستي  قاربتاني بكتتات         :(108نوي تادةفتةرم 

                                                           

( 0/  2)ابلــ : ( و 012/  1( و)شــرح الســنة: 121/  1( و)مغــين ابتــاج: 034/  2) اجملمــوع: ( 433)
. 
 ( . 431 – 431/  10)جمموع الفتاوى:  (430)
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ةي كة اااناي وتةب  ت، ئتةوةي دةيتةوي ت قاربتاني     بةَلكا واى ة لةسةر ئةو كةس
كةست  ك دةيتةوي ت حتةج بكتات بتتا      دةفتةرماي ت: وتةر   بكتات وةكتا ث   ةم تةر    

وة (109نضتتانكة لةوانةيتتة شتتت وَ ب   تتت و ث  اينتتيت ب  تتتة ث   تتةوة ،ثةلتتة بكتتات
وة دةفتتةرماي ت: وةركةستت  ك  ،حتتةى   واى تتة لةستتةر كةستت  ك ااانتتاي وتتةب  ت 

وي ت وةركةست  ك دةيتة  : وي تادةفتةرم  ةاني بكتات وةكتا ئتةوة وايت    دةيةوي ت قارب
ئةو بةَلطةيةي ث   ترتياَ دةدااتةوة    وةكمي (110ن(حةج بكات وة نئ طامي الع ين
 مةبةست لتة  وي ت:اكة دةفةرم (111ن(اهلدايةوةَ نو لة ررووَ كردنةوةي واةي خا

وةَلتتتةو لتتتي   ( بريت  تتتة لتتتة ث   تتتةوانةيوةكتتتا    رردراوةاتتتةوة نواهلل أعلتتتثوينتتتت 
  َ ( نررةمحتتتةاي ختتتااي لتتتي  ب  تتتت(    نئ طتتتامي العتتت ين  ،ا  ك تتتاَ نتتتة  وةَل تتتذارد

 ،انيو   ت  لي   ة لة ن  ااَ كردَ و وازي ت: وااة: مةبةست وةَل ذاردَ ن وادةفةرم
 ئةوةي ن ةاي وةية لة ئ  اة قارباني بكات . واي لي  دي ت، وةكا بَل   ت:

وي ت: ئتةوةي  ااىب نةب  ت وةكتا دةفتةرم  و ئةمةر بةَلطة ن  ة لةسةر ئةوةي كة
دةفتةرماي ت ئتةوةي وينتتيت   وة  اي تذ بكتات بتا دةستت ناي تذ بطري تت،      دةيتةوي ت ن 

كةستتت  ك ن تتتةاي وتتتةب  ت نتتتة   :وااتتتة (112نىامعتتتةي وةيتتتة بتتتا  استتتل دةربكتتتات
ئةمةي  وةماَ ش  اةية وة بةَلطتة و   انتةوةي ئتةو كةستانةي كتة      وةَل  ذي ري ت، 

لتة ى تااي    ث   ةم تةر  واىب ن  تة بتة قاربتاني كردنتي      دةَل  و قارباني كردَ

                                                                                                                                      

 سةرضاةة  ثيَشوة( 432)

ةة ساااااةنةرةكةى )حسااااان(ة   (0220، و)ابـــــن ماجـــــة: ( 066و  010و 141/ 4أمحـــــد: ) (431)
 ( بكة .431ـ  432/  1ء الغلي : )ارواةمايا : ر

 ( . 441ـ  433/  1) البناية يف شرح اهلداية:  (443)

هو كتاب )اهلداية شرح البداية( يف فقه احلنفية، وهو من الكت  السا رة يف املـذه ، كمـا يف: )كشـ  ( 444)
هــــ(  610اين املتـــون ســـنة)( وهـــو مـــن تصـــني  اإلمـــام علـــي بـــن أيب بكـــر املرغينـــ1313 -1304/ 1الظنـــون: 

 للكنوي(. 414ترمجته يف: )الفوا د البهية: 
  ةة هاةرةةها لاةةةةة   رِيوايةرؤ كاررةةة لاة نبان عوماةرةةة    (  211)مسـلم:  له فظه بةم( 441)

 ( .141( ة )211( ة )200يَكؤ رر لةة  بوخار  بة ذمارة )له فظ رِيوايةت كراةة بة
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( و )مسند  1751( و )سنن الرتمذي  0112)سنن أبي داود ئاممةاةكةي وةكا لة 
ئةمة بةَلطةيةكي  ح   ( لة ن ىابر (ةوة ةنح بةسةنةدي كي(  371/  3أمحد 

ة بتت-اوستتتاو ن  تتة، ئتتةم فةرماودةيتتة بتتؤ كةستت  كة كتتة ااانتتاي نتتةب  ت  اتتةواو و رر
 .  ث   ةم ةر لة ئاممةاي  -كؤكردنةوةي وةماو بةَلطةكاَ

وني لةسةر اقارباني كردني نةب  ت حاكطي واىب بكةس  ك   اااناي  وةر وة
 الدةض  ت لة ب    ةدا نواهلل أعلث ( . 

 
 
 
 
 
 
 
 

(02 ) 
 حوكمةكاني قورباني كردن

َلطاَ ستتاَ وةيتتة بتتة قاربتتاني كردنتتةوة، ما  ضتتةند حاكط  تتك وةيتتة ثةياةنتتدي يتت   
شتتاياني ئةوةيتتة ب انكان  تتت بتتؤ ئتتةوةي زان تتاري وتتةب  ت لتتة ثةرستتت ةكةيدا وة       

  شا  إنلةسةر ضاوررؤش ايي ب  ت لة ئ  ةكةيدا، كاراي دةكةمةوة بةم ش  اةية 
 ا : 

وة ستةرياني دةبترري لتة     بتاني دةكترد بتة دوو بتةراَ،    رقا ث   ةم تةر   يةكـةم: 
 : اندووة كةواوة ث  طاني ررا ةي ،ثار ناي ذي ىةذَ

 .(113ن(من ذبح ق ل الصالة فليس من النس، في شيء وإنما هو لحش قدمه  هلهن
                                                           

 . ( عن الرباء بن عازب4134 ( و )مسلم: 6633البخاري: )( 440)
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 تة  ةكةي سةربربري ت ئةوا قاربتاني ن  كةس  ك ث    ناي ذي ىةذَ ئاذةَل وةروااة: 
 . بةَلكا  ؤشت  كة داوي يت بةمال  و خ  كاني

َل  كي ب  ت كتة ستا  با مةرري ك  فةرماني بةواوةكني دةكرد ث   ةم ةر  دووةم:
وشرتي ك باو ئتةوا بتا ث  ت ج ستاَلي اتةواو كردب  تت، وة       اةواو كردب  ت، وة ئة ةر 

كردب  تت ضتاوب  تة نتاو ستاَلي      ئة ةر مانطاو بتكَ ب  تت بتاو بتا دوو ستاَلي اتةواو      
 .(114ن ةمةوةس  

 ويةاي: افةرم ث   ةم ةرةوة لة  لة نماىاشعي كارري مةسعاد(ةوة 
 .(115ن(ضأن يوفي ما يوفي منه الثني من المعزإنَّ الجذع من الن

و كردب  تتتت وةكتتتا بكن  تتتك وايتتتة دوو ستتتاَلي اتتتةواو اومتتتةرري ك ستتتاَل  كي اتتتةوااتتتة: 
 اااة: لة خ  رةكةيدا  .كردب  ت
ــيَ  ةم لتتة خبري تتت بتتؤ ررؤذي دووةم و ستت    دوا دروستتتة قاربتتاني كردنةكتتة هةم:س

 :ةوا فةرماويةايك وة ث   ةم ةرةثار ىةذَ، ضانكة ى  طر باوة لة 
 .(116ن(كل َيا  التشريق ذبحن

 قاربان  ة . (117نوةماو ررؤذةكاني نالت ري  ( وااة:
 وي ت: ئةمتتة مةزوتتةبي نامحتتد و مالتتك و أبتتا ح  فةيتتة(     انإبتتو قتت ث( دةفتتةرم  
وي ت: وةئةمة واتةي زيتاار لتة كةست  كة لتة وتاوةكني       ادةفةرم نئ طامي ئةمحةد(

 .(118ن   رراوي ت  اة عطر و إبو ع اس( ةوة  ( لة نإبومثراألو ن ث   ةم ةر 
                                                           

 . بكة(  040/ 1: زاد املعاد: رةمايا ( 441)
 ( .16ـ  4/20: سلسلة االحاديث الصحيحة) :ةة برِةانة(، 4611)صحيح اجلامأل: ( 446)
(، و)ابـــــــن عـــــــدي يف: الكامـــــــ :  0261( و)ابـــــــن حبـــــــان:  116/ 6( و)البيهقـــــــي:  2/ 1أمحـــــــد: )( 443)
بســـند فيــــه  اهد عنـــد ابــــن عـــدي يف: )الكامــــ ( عـــن أيب ســـعيد ا ــــدري(، وفيـــه انقطـــاع، ولــــه شـــ0/4442

 ( . 0/34ضعي ، فاحلديث حسن إن شاء اهلل، وانظر: )نص  الراية: 

ثيَؤ رةةرريَت )التشريق( ضونكة طدياتياة هةلزايةطرت   (،  ذي احلجة( ي )  40،  41،  44) (440)
 لةبةر خدر .

 ( . 141/ 1زاد املعاد: ) (442)
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ــوارةم ب تتةوي ت  كةستت  ك ئة تتةر وايتتة كتتةوا: ةكاني ث   ةم تتةر  تتلتتة رري طاي :ض
( وتت و لتتة ذي احلجةةةقاربتتاني بكتتات و ب تت  تة نتتاو يةكتتةم ررؤذ لتتة ندة( ررؤذةكتتةي ن 

 .  (119نكردني ئةم شتةر ى  طري باوة وة قةدة ة ،ااو  و ث  نيت ناكااةوة
  :وي تا( دةفةرم 131/ 13 :( لة ن شرح منلثالنوويمي ن ئ طا

مةبةستتت لتتة قةدة تتة كردنةكتتة كردنتتي ن  تتؤ  و متتاو، قةدة تتة كردنتتة لتتةكردني   
 اازي كي ار ب  ت .ن  ؤ  و شكاندني ياَ بة وةر ش  

وة رري طتتراو لتتة البردنتتي ماوةكتتة بةااشتتو ب  تتت يتتاَ كتتارت كردنتتةوة ب  تتت يتتاَ     
ندني ب  ت ياَ الدانتي بتة وتةر ئتام  ري كي اتر ب  تت، وة       وةَلك   اَ ب  ت ياَ سااا

ئايا ماوي بو بال  ب  ت ياَ مس  ل  ب  ت ياَ نعانة( ب  ت ياَ ستةر ب  تت يتاَ وتةر     
 ماويةكي اري الشة ب  ت .

ئة ةر يةك  ك لةمانتةي كترد    دا دةفةرماوي ت: (11/11 :)املغين( لة إبن قدامةن
ديتةي لةستةر ن  تة بتة      ةورة كترد وت و ف  ثاشاَ داواي ل  خؤش اوني لة خااي  

 ،ة بتريي ضتتاب  تةوة ا  كترراو يتة  دةنطتتي زانايتاَ ئت رت بةعةمتتدي كتردب  يت يتاَ لتت      
( ةوة نررةمحتةاي ختااي لتي  ب  تت(     إبن قدامية لة ن ئةمة ئاماذةيةكة م    دةَل  ث:

لةسةر حةرام كردني ئتةو شتتانةي ث   تاو، وة رري  لتي   تراين بةيتةك(اري، كتة        
 .  كردني ث   ةم ةر  اشكراية لة ب    ةي قةدة ةئةم   ئ
ستتاو و  ةدةبتتذارد بتتؤ قاربتتاني كتتردَ كتت ئتتاذةَل  كي وتةل   ث   ةم تتةر  ثيَنجــةم:

 تة  وة بتة باشتي دادةنتا، وة قةدة تةي      مةت باايتة لتة وتةماو كتةم و كارا     سةال
بكري تتت بتتة قاربتتاني، وة   (120ندةكتترد كتتةوا ئتتاذةَلي  تتاآ بتترراو يتتاَ شتتا  شتتكاو   

  ي ئةو ئاذةَلة بكري ت كة دةكري ت بة قارباني .اني كردووة اةماشاي سافةرم

                                                           

 ( .141و  144/  0( و)النسا ي: 1014( و)أبو داود: 4100م: مسل)( 441)

( و 4631( و)الرتمـــــذي:  1236( و )أبــــو داود:  463و  411و  410و  20/ 4)رواه أمحــــد:  (413)
 .بصسناد حسن ( عن علي  111/ 1( و)احلاكم:  0416( و)ابن ماجة:  140/ 0)النسا ي: 
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اب  تتت ث   تتةوةي يتتاَ  بتتة قاربتتاني، وةن   تتك ضتتاوي كتتاي ر ب  تتت نتتةكري ت  وة ئاذةَل
ة تتتة كتتتراوة كتتتة بكري تتتت بتتتة ب  تتتت، ئةمانتتتة وتتتةماوي قةد ي بتتترراثاشتتتةوةي  تتتاي 

 .(121نقارباني
ري ت بة قارباني كة لة ث   ةم تةرةوة  ب  ت دروستة بك بةكم بةران  ك كة خةس   را

    (و1510 :بتتتتةم شتتتت  اةية وتتتتاااوة كتتتتةنأبا يعلتتتت ) 011/ 1 :البيهقييييين )
نحنتو(   ( بة 00/ 1 جممع الزوائدلة ن  اهليثمي(بةسةندي ك    رراويانةاةوة كة ن

 ي داناوة .
 .(122ننمصل)( كةيداناي ذ ةكةيداقارباني دةكرد لة  : ث   ةم ةر شةشةم

واباوة كةوا ئاذةَل  ك دةكري تة قارباني  ةكاني ث   ةم ةر  رري  طايحةواةم: لة 
ضتةندة ذمارةيتاَ زؤر    ي، وتةر اَلةكاندلة ى ااي ئةو كةسة خؤي و خ  كاني و م 

 وي ت: ادةفةرم (123نكارري ينار(  ع ا وةروةكا ضؤَ نب  ت، 
ي : قارباني كردَ ضؤَ بتاوة لتة كتاا    (نصاريأبو أيو  األثرس ارم كرد لة ن

 ؟ ث   ةم ةر 
ث اوي ك ئاذةَل  كي دةكرد بة قارباني بتؤ ختؤي و خ  كانتي و م تداَلي،     فةرماوي: 

 .(124نوة ل    اَ دةخاارد
أهلل أكرب( بكري ت لةكااي سةربرري دا لة نأنس( ةوة  ةاة نبنث اهلل و: سانهةشتةم
    ىتت  طري بتتاوة كتتةوا ث   ةم تتةر    دوو بتتةراني شتتاخدراي ررةنتتة ستتثي كتتة

نبنث اهلل و وي ررةشي ا  دا باو كردة قارباني، بةدةسيت خؤي سةري برري ررةنط
 .(125نأهلل أكرب( ي كرد ث  ي خنتة سةر اةن  تةكاني

                                                           

مــن حــديث علــي  ( بصســناد حســن0410و)ابــن ماجــة:  ،(1412، و)الرتمــذي: (1231أبــو داود: )(414)
 . 

 . ( عن أبن عمر0434( و)ابن ماجة:  140/  0( و)النسا ي: 6661البخاري: )( 411)

 . را باسكراةة(  140/  1) هتذي  التهذي ،  مررةةة  ذيانؤ لة   (430لةسالزؤ )( 410)

 (، وإسناده حسن . 0410( و)ابن ماجة:  00/ 1( و)مالك: 4636)الرتمذي: ( 411)

 ( .4133( و )مسلم: 6636و  6631و  6662)البخاري:) (416)
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ت كتة  : باشرتيو قارباني ئةوةيتة كتة بتةران  كي ن  تري شتاخداري ستثي ب  ت       نؤيةم
ئةمتتة ئتتةو وةحتتفةية كتتتة      تتةكاني، ث   ناوضتتتةواَ وررةشتتي ا  كتتةل  بتتاو ب  تتت لة    

 .(126ني خؤر باوة و قارباني ثي  كردووةث    ةر ث   ةم
ماستتَلطاَ ختتؤي قاربتتاني ختتؤي ستتةر بربري تتت ئة تتةر لتتة    : واستتان ةاة كتتةدةيــةم

 ى ااي خؤي يةك  كي اري دانا ئةوا دةب  ت بةبآ شةرمةزاري .
ي َلتةي كتة قاربتاني دةكتةَ خؤيتاَ ل  تي خبتؤَ و ل  ت        : ستان ةاة ئتةو ما  ةهةمنزيا
دروستتتة ل    تتي وتتةَل طرَ،  وة ،بكتتةَ ري و خ  تتري ىل ةخ تتو و ب كتتةَ بتتةدياب 

 وي ت:ادةفةرم ضانكة ث   ةم ةري خادا  
 .(127ننكلاا وادَّخروا واصدقاا(

 ل  ي خبؤَ و ل  ي وةَل طرَ و خ  ري لي  بكةَ (. وااة:
وشتترتي ك بكتتةَ بتتةقارباني بتتة واوبةشتتي س دةاتتاانو : بتتة حتتةوت كتتةةهــةمنزدوا

حتةوت كتةس دةب  تت . منتلث لتة      بتة واوبةشت)     بةوةماَ ش  اةر مانطايتةك  
وي ت: اوة و دةفةرمبؤماَ دة   رري تة ( لة نىابر( ةوة 372نحح  ( ةكةيدا ن
و  دةكتترد بتتة قاربتتانيحتتةوت كتتةس ي كطاَ بتتة واوبةشتت) وشتترتلتتة نحادةي  تتة( 

 حةوت كةس .بة واوبةش) مانطايةك   
ىت  طري   ة ثتي  نادري تت،  : قةستاب كري تي ستةربرري ةكةي لتة قاربان  ةكت     ةهةمسيانز

فتةرماني ثت  ث    كتة فةرماويتةاي: ث   ةم تةر     باوة لة نئ طامي عتةلي( ةوة  
 ي بكةم و  ؤشت و ث  نتت و ىلةكتةي لةستةري   انوشرتةكثةرشيت كرد كة سةر

نتتتةدةم، وة   ةكتتتةبةكة لتتتة قاربان ) قةستتتام بتتتةخ  ر، بتتتةكم كري تتت بتتتاو بكتتتة دانرا
 .(128ندةي آيفةرماوي ئ  طة لة وي خؤماَ دة

                                                           

 ( عن عا شة )رضي اهلل عنها( . 1011( و )أبو داود: 4130)مسلم:  (413)

ةة )رضـي اهلل عنهـا(.  ( عةن عاشةةة  1241( و)أبو داود: 4104( و )مسلم:  6631البخاري: )( 410)
ـ  16/ 43: فتح البةاري طررين طديت )منسوخ ( ة رةمايا :  ةة قةرةغة كررنة  هاروةة لةسةر هةلز

 . ( بكة411-413اإلعتبار:   ة)(13

 . (0311( و)ابن ماجة: 1/01( و)الدارمي: 4031( و)أبو داود: 040)مسلم: ( 412)
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كةس  ك اااناي قارباني كردني نةب  ت لة ماسَلطاناَ ثاداشتيت   : وةرضواردةهةم
 ةاي حمطتتد دةناستتري ت كتتة قاربان تتاَ كتتردووة لتتة ئاممتت   ئتتةو كةستتانةي بتتؤ 
  ةرماوي:لةكااي سةربرريين يةك  ك لةبةرانةكاني ف  ضانكة ث   ةم ةر

 .(129ن(  وعمَّن لش يضحِّ من َمتياللهش هذا عنين
ةاةكتتةم كتتة ااانتتاي كةستت  ك لتتة ئامم اايتتة ئةمتتة لتتة ى تتااي ختتؤم و وتتةرخوااتتة: 

 قارباني نةب  ت .
و وي ت: ث   ةم تةر ادا دةفتةرم  ( 16/ 44 :)املغيين ( لة ابن قدامةن: ةهةمنزثا

لتتة دواي ختتؤي قاربان تتاَ    (ديناخللفييا  الراشيي ن وتتةر ضتتاار ى     تت  ةكة  
لتتة قاربتتاني ئتتةوا دةيتتاَ كتترد،   كتتةوا خ  تتر باشتترتة   يتتة  اكانكتتردووة ئة تتةر ب ان

ضانكة ث   خنتين خ  ر لةسةر قارباني دةب  تة وتؤي وازو   تاَ لتة ستان ةا  ك     
 داي اوة .  كة ث   ةم ةر

 
 
 

 (14) 
 يةكاني جةذنخراثةكاري 

 ةي ئتةو خؤشت   بكانة  -خااي  ةورة مو واؤر شارةزا بكات-براي ماسَلطاه 
ة لةزؤربتةي ختةَلك كتةوا فةرمانتةكاني     كة لة ىةذنةكاندا رروودةدات، واي كردوو

 خؤياني بةرنتةوة  ريدي  اَ و حاكطةكاني ئ ن مةكةياَ لةبري ب   تةوة ياَ لة ب
بؤيتتتة دةيان    تتتت ىؤرةوتتتا اتتتاواَ ئتتتة ام دةدةَ و ضتتتةندةوا خراثتتتة دةكتتتةَ   

 وادةزانو كة ئ    كي باش اَ كردووة !!.

                                                           

( بالســـند الصـــحيح 063/ 0( و)مســـند أمحـــد: 4601( و)ســـنن الرتمـــذي: 1243)ســـنن أيب داود: ( 411)
 .عن جابر 
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زياد بكةم لة ناس ين ئةم دا كةوا ئةم بةشة بةساودة  ئةمانة وةماوي وان اَ
كت   ةدا كةوا شاي  ةواري وةية لة ياد كردنةوةي ماستَلطاناَ لتةوةي لتة برييتاَ     

 ضاووة وة ئا ادارياَ دةكااةوة لةوةي كة ل  ي بي  ئا ا باونة .
  انة: خراثة كاريوة وةندي  لةو 

ي خؤ ررازاندنةوة بة ااش ين رري ، ئةمةر شت  كة كة زؤربةي ختةَلك  -: يةكةم
وة زؤر  ،ين ثتتتريؤزي ئ نتتت مدا حةرامتتتة   لةستتتةرة وة ااشتتت ين رريتتت  لتتتة ئتتتاي   

دةكتتةَ كتتة ا ايانتتدا فتتةرماَ    ئامتتاذةي بتتؤ  فتتةرماودة رراستتتةكاني ث   ةم تتةر 
 ةوةي ئ رت ياَ ثةياةسيت دةكات كةوا ل  ك ضاونة نا ت ة( بتة   تدةكات بة و   

ةي ماستتَلطاَ وة ئ  طتت، واوبتتةر برريتتاردةراَ كتتة رريتت  ااشتتو ث  تتةي ئةوانتتة     
يتتتاخاد ثةياةستتتيت ناكتتتات بتتتةوةوة ثاشتتتاَ    ،دةب  تتتت ث   تتتةوانةي ئتتتةواَ بتتتو  

 تتة بؤمتتاَ ب طتتؤرريو وة لتتة نف رتةاتتي( مرؤ تتة كتتة دروستتت ن   و   تتت ةوةي رريتت 
 لتتتة ثتتتةرااكي وتتتةر ضتتتاار  امي ااشتتت ين ريتتت   حتتتةر بةَلطتتتة لةستتتةر  و   تتتاوة 

 .  (130نبائةمة بكانري ت واااوةمةزوةبةكة 
ئةمتةر وتةماو    ،رةاي نتا متةحرةم و ب تاني   دني ث او لة ةل  ئاف: اةوقة كروةمدو

ختتااي  تتةورة ررةمحتتي لتتي  يتتاَ   ختتةَلكي  رااوةاتتةوة اتتةن ا كةستتان  ك نتتةبو كتتة 
 وي ت:ادةفتةرم  ث   ةم تةر  ضتانكة   ،حةرامتة  كردووة و ثاراستاني لةم ئ  تة 

ة ال َّحل لن ِجل بمخيط من حديد  خير له من َن يمس امَر َِس   .(131ن(ه ن يطعن في 
بتتتؤي لتتتةوةي  باشتتترتة ئة تتتةر دةرزي ئاستتتو لةستتتةر ث اوي تتتك دابكااري تتتتوااتتتة: 

 . بؤي حةكل  نةب  ت دةسيت بةر دةسيت ئافرةا  ك بكةوي ت كة

                                                           

و)غـــذاء  (113/ 1)ابلـــ : ( و3)اإلختيـــارات العلميـــة: ( و 064/  43فـــتح البـــاري: رةماياااا :  (403)
ساوثاس باد   -  ةةناميلكةيةكى كورمت نوسيوة ةضةني طارياك ضااث كراةةراةةة   بكة (4/003األلبـاب 

 .  ( حكم الدين يف اللحية والتدخ(بةناةى: ) -خوا
 ، للضياء املقدسي( بتحقيقي.46زء اتباع السنن، رقم: (، ينظر ختر)ه بتوسأل يف: )ج)حديث صحيح( 404)
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 ة لتتة ثتتةرااكي وتتةر ضتتاار مةزوةبةكتتةدا   كردنتتة بةَلطتتةي لةستتةر  حتتةرام وة ئتتةم 
 . (132نباسكراوة ئا اداربةو

ــيَ لتتة ىتتل و بتتةري و  تتاي   تتراو لتتة   ي  تتاَفراَ و ررؤذئاوا: ل  ك تتاوَ بتتةكايةمس
 دةفةرماوي ت:  ث   ةم ةر  ، ةكاَؤس قا و ىطة لةمانة لة خراثةكاريم
 .(133ن(من َّش ه بقو  فهو منهشن

 .كةس  ك لة وةر كؤمةل  ك ب   ت ئةوا لةوانة وةروااة: 
  وي ت:اوةروةوا دةفةرم 
لمع  ا،   ولين  زلن َق  وا  ال  ا ليك  ونن م  ن َمت  ي َق  وا  يس  تحلون الِح  َر والحري  ر والخم  ر وان

ِحل له  ش  ي  أَّيهش  ِج  ع إلين  ا  -يعن  ي الفقي  ر–جن  ب عل  ش ي  روم عل  يهش بس  ا لحاج  ل فيقول  وا: ا
 .(134ن(غداه  فُي َ يُِّتهش اهلل  ويضع العلش  ويمسخ ِخرين قردة وخنا،ير الا يو  القيامل

و  ثلةناو ئاممتةاي متو ضتةند كؤمتةَل  ك ثةيتدا دةبتو كتةوا زي تا و ئاوري  ت         وااة: 
وة ضتةند كؤمتةَل  كي اتر لتة اةن  تت       ،و مؤس قا حةكل  دةكةَ مة  خااردنةوة

شاخ  كي بةرز ن  تةىي  دةبو ررانتة ئاذةَلتةكان اَ بةاةن  تت انة دةررؤَ، وتةذار     
بتؤ المتاَ، ختااي     وةبتررؤ بتةياني وةرة   :دي ت بؤ الياَ بؤ ث  اينتيت، ث  تي دةَلت  و   

ئتتةواني اتتري   و     تتت بةستتةرياَ دا   تتةورة لتتةناوياَ دةبتتات و ضتت اكة دةرروخ   
 دةكات بة مةمياَ و بةراز اا ررؤذي ق امةت .

ث   ةم تةر  : ضاونة ذورةوة بؤ الي ئافرةت لةية  ذووردا بةاةن ا، ضتانكة  ضوارةم
 وي ت: ادةفةرم 

 . (إياكش والدخو  علا النساءن

                                                           

(، و)عارضـــة 6/106، و)حاشـــية ابـــن عابـــدين: (40/43شـــرح النـــووي علـــ  مســـلم: ): رةماياااا ( 401)
 . (3/330(، و)أضواء البيان: 0/16األحوذي: 

 وإسناده حسن .  ( عن ابن عمر11و  63/  1)أمحد: ( 400)

 .  (، وغ عا43/114، و)البيهقي: (1301وصله )أبو داود: ( معلقا و  6613)البخاري:  (401)
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ت اانةكاَ َ دةكةمةوة نةض ة الي ئافرةت بةاةن ا، ث اوي ك لةث ئا ادارااوااة: 
  ختاا  ث   ةم تةري فةرماوي: ئة ةر خكمتي م  ردةكتةي ب  تت ئتة       نصار()األ

 .(135ن(الحمو الموتنئةوي  فةرماوي: 
 .نئةمة مردنة (وااة:  

    َ وي ت:  اةرمبتتتؤ شتتت) دةكااتتتةوة و دةفتتتت    نالكخم تتتري( ووشتتتة  ن احلطتتتا( متتتا
و  وبتتراي (136نكتتة بريت  تتة لتتة خكمتتي م  تترد وةكتتا بتتاوكي   ( ة: كؤيةكتتةي نأمحتتْا

 وي ت ناحلطا ا ات( مانا  ئةوةية كتة امامي وىطة لةواَ ........ وةكا دةفةرم
ضتانكة ختراثرتة    ب    آ بتة متردَ،  خكمةكاني ئةو ثةرري خراثةو ئاشابة دةي تا 

بتةكم   ، اندةرةلةكةس  كي نامؤ و  ةريب لة دوورةوة كةوا ئةو ئةم  ة و رر   ن 
 دةكري ت . دةارس  ت و ضاودي ر  يكةس  ك) ب اني ىل 

وة لةوانةية دوعا كتردَ ب  تت ل  ت) وااتة: متردَ لتةوة وةكتا ثلتة  ختكم وايتة كتة            
 . (137ندةض  تة ال  ئافرةت ئة ةر ررازي ب  ت بةو شتة

بازاررو شاي  ةكاني ار، دةرضاون اَ بؤ  : خؤ ررووت كردنةوة  ئافرةت وجةمثيَن
وي ت:  ارمحةرامتتة لةياستتاي ختتااي  تتةورةدا، ختتاا   تتةورة دةفتتة      كتتة ئتتةم   

: األحـزاب] [َوَقْآَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوَلا َتَبآَّْجَن َتَبآَُّج اْلَجاِهِليَِّة اْلُأوَلى َوَأِقْجَن الصَّرَلاَة َوِِترنَي الكََّكراَة    ]
00 ] . 

ا دكانتانت ةاَلكتةوا لةم ةكتات بتة ئافرةاتاني بتاوةرردار     فةرماَ د رةوااة: خااي  ةو
ؤاتتاَ دةرمةختتةَ وةكتتا ضتتؤَ لةستتةردةمي وةىتتااني خ ىتت  طري بتتو و دةرمةضتتو،

واىتتب ب  تتت  نةفام تتدا دةكتترا بتتةوة  كتتة ئتتافرةت ئتتةو شتتاي  انة  دةرخبتتات كتتة  
 وة ناي ذةكانتاَ بكةَ و زةكات بدةَ . لةسةر  داياَ بثؤش  ت،

                                                           

 ( عن عقبة بن عامر  1401( و)مسلم:  6101)البخاري: ( 406)

 . ( بكة3/603املغين:   ةة رةماياى: )باة  طيا كراةةرةةة بةرةقؤ قور انؤ ثريريز( 403)

(، 0/064)غريــ  احلــديث: (، و4/112، وانظــر: )النهايــة: (042/ 4ق يف غريــ  احلــديث: )الفــا  (400)
 . (1/13،10و)شرح السنة: 
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 وي ت: ادةفةرم ي ث   ةم ةروة 
ِ س هنن ِي ات م ائالت   ِهم ا: ..... ونس اء كاس يات عا كأس نمل   صنفان من َهل الن اِ ل ش َ

ِيحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ِيحها  وإن   (.ال خت المائلل  اليدخلن الجنل  واليجدن 
.......... وة  :دوو ثتتتؤل وتتتةَ كتتتة ئتتتةولي دؤزةختتتو متتتو نتتتةياه ب   تتتاة  وااتتتة: 
  ك) ثؤشتة  ررووت الدةرَ لة  اي  ررايةَلي كردني فةرمانةكان) خاا  انئافرةا

بةالر ولة ة بةري طادا دةررؤَ وسةرة ) ث تاواَ  و  ةورة و ثاراستين داوي   اَ
وشتترت ختتررة قتتذةكان اَ  بتتةال  خؤيانتتدا ررادةك   تتو، ستتةرياَ وةكتتا بتتاَ ث تتت)    

لتتةباَ ستتةرياَ كؤدةكةنتتةوة و ضتتاوياَ ناثتتاري كَ ئةمانتتة ناضتت ة بةوةشتتتةوة و     
بؤني بةوةشت   ناكةَ، وةرضةندةي بؤني بةوةشت دي تت لتة دووري ئةوةنتدة    

 . (138نةوو ئةوةندة
ستتاَ، وة دابتةر   رر ؤكردني ررؤذ  ىتةذَ بةستةردان) كردنتي     تة ااي :شةشةم

كاَ، وة ا  كتتةل  كردنتتي شتترييين و ختتااردَ لةوي تتدا، وة دان  تت  لةستتةر قتتةبرة   
 ريتاَ و وتاواركردَ لةستةر مردووةكتاَ و،       باون) ذَ و ث او ئتافرةاي ررووت و 

 .(139نةخراثانةي ار كة بة ئاشكرا ديار ىطة لةمانة لةو

 تة و  دي كي ن  تةكي زؤر كتة وت و ستاو    ف كتردَ و دةستت ببوي  انتر : ئ ةوتةمح
 :وي تاخاا   ةورة دةفةرم ية،و و قازا   كي ن)

 [ .04عراف: ]األ و [414: ]األنعام [َواَل ُتْسِآُفوْا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُجْسِآِفنَي] 
ةو كةستانةي ختؤر   ضتانكة ختااي  تةورة ئت     ،ئ  اة زيادة مةسرةيف مةكةَ وااة:

  ناوي ت كةزيادة مةسرةيف دةكةَ .

 وي ت:  اوة دةفةرم
 .  [ 10، 13سراء: ]اإل [ِإنَّ اْلُجَبذِِّريَن َكاُنوْا ِإْخَواَن الشََّياِطنِي ،َواَل ُتَبذِّْر َتْبِذيًآا]

                                                           

 . ( عن أيب هريرة 063و  110/ 1(  و)أمحد: 61( و 1263( و 1412)مسلم: ( 402)

 .  بكة(  130ـ  162)أحكام اجلنا ز:  رةمايا : (401)
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 مةستترةيف لتتة شتتةيتانةوةية، وتتةر ضتتانكة زيتتادة ،وااتتة: زيتتادة مةستترةف) مةكتتةَ
  اي ررايةَل) شةيتان) كردووة . كةس  ك ب كات ئةوا

 وي ت: ادةفةرم وةث   ةم ةري 
ِب ه حت ا ُيس أ  ع ن.... ومال ه م ن َي ن اكتس  ه  ال َّزو  قدما ابن ِد  يو  القياملن من عند 

 .(140ن(وفيش َنفقه
ااثرست ار   و ذ  ق امةاتدا ال  ختاا   تةورة      ئادةم كاد ناارازي و لتةرر ث)  دوو

كتتردووة و لةضتت دا   وةثارةكتتة  ضتتا ن) ثةيتتدا   ............ ىل  نتتةكري ت لتتةبارة  
 بةكار  و   اوة(.

ــتةم وازو   تتان) زو ربتتة  ختتةَلك) لةناي تتذكردَ لتتة مك ةواتتدا بتتةب)  وتت و    -:هةش
 اتتدا دةكتتةَ،  وناي تتذ  ىتتةذَ لةمك ة  وا يتتةك) شتتةرع)، وةوةنتتدي ك) اتتر اتتةن ا   

ك  كتة لةاتةنة   ساي  د بةخاا   تةورة ئةمتة ية  ناي ذةكان) ار لة مك ةوت ناكةَ، 
 و ضةَلةمة  ةورةكاَ . 

ــةم َ  ررو ي تتتت ) زو ربتتتة    :نوَيـ ثتتتار ررو ذ  ختتتةَلك) بةكا متتتةل  با ستتتةر قةبرستتتا
ا  تتك ضتتاوَ بتتة   وازدةو  تت و لةناي تتذ  ىتتةذَ، ستتةر ىل    باونتتةوة  ررو ذ  ىتتةذَ، 

 .  (141نكردن) سةردان) قةبرساَ لةررو ذ  ىةذندا داو   راو  ااي ةت
اد دةكتتةَ بتتةوة  لتت  و ضتتَل) دارخارمتتا ودار  اتتر وةنتتدي ك اَ شتتت) اتتري  زيتت

 .  (142ن  لةسان ةادا ب)  ب    ةَوةماوئةمانة  نلةسةر  ا ررةكاَ(، كة دادةن  و
دةوَلةمةنتدةكاَ  بةزةي) و سا ز نةواا تةوة لة تةل  وةذارانتدا وم تداَل)      -: دةيةم

ئةمانتة وتةماو     َ دةردةبتررَ و ختااردن) بتار دةختا َ،    خا ش) وشتاد  خا يتا  

                                                           

، وفيه ضـع ، ولكـن ( عن ابن مسعود41/113(، و)ا طي  يف: تارخيه: 10، 13)الرتمذي: )( 413)
 ( فاحلديث حسن. 43/101(، و)أيب نعيم يف: احللية: 4/404عند )الدارمي:   شواهد عن أيب برزة له

  لعلي  فوظ(. 406(البن حاج و)اإلبداع: ص 4/123( )املدخ : 414)
، وتعليــق الشــيخ أمحــد شــاكر علــ : (4/10( و)معــاا الســنن: 161)أحكــام اجلنــا ز: ص ( رةماياااى:411)

 . بكة  (4/430)سنن الرتمذي: 
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ستؤز و  بتة بتآ وةستت كتردَ بتة      دةكتةَ،   ضتاو  وتةذاراَ وم داَلةكان انتدا    لةبةر
 وي ت: ادةفةرم ث   ةم ةر ةل  ئةوة  كة واوكاري و ل  ثرس  ةوة، لة 

 .(143ن(ال يؤمن َحدكش حتا يحب  خيه ما يحب لنفسهن
  خؤشتة  اتا ئتةوة بتؤ ختؤي ثتآ     باوةرري اةواو ناو   و و و كةس لة ئ  اة وااة: 
 ةي ) ثآ  خؤر نةب  ت .بؤ براك

ــةمنزةيا : ئتتةو داو   راوانتتة  كتتةوا زؤربتتة  ختتةَلك دةيكتتةَ خؤيتتاَ بتتة زانتتا       ه
 تتتةل  ئتتتةوة  كتتتة وتتت و  دادةنتتت  و بتتتةناوي نكيتتتك باونتتتةوة لتتتة ختتتااي  تتتةورة لة  

متتو ل  تترةدا اتتةن ا  ،(144ن تتة لتتة ديتتين ختتااي  تتةورة،  تتةل  ك زؤرَب  تت  ةيةكي ن 
كةم لةمةبةستيت ختؤي نةضت  تة      كت   ةباسي ية  شت  كتاَ بؤ دةكةم، بؤ ئةوة

ة كتتتتةوا زؤربتتتتة  وواارب  تتتتذاَ و ئامؤذ تتتتاري كتتتتةراَ   يتتتتة، ئتتتتةوي  ئةوةدةرةو
نةوةي وتةر  دةيَل   ةوة ئةوي  خؤ نك  كردنةوةية لة خااي  ةورة بة زي دوكرد

اةن ا بةمةشةوة رراناوةس  بةَلكا ئةم شتتة دةدةنتة    دوو شةو  وةردوو ىةذَ،
كةست  ك شتةو  ىتةذن) ررةمتةزاَ      كةفةرماويةاي: وةر  ث   ةم ةري خااثال  

دَلي نامري ت لتة ررؤذي تك دا وتةماو     و شةوي ىةذني قارباَ زي دو بكااةوة، ئةوا
وة باشترتيو   ث   ةم تةري ختاا   .ناب  تت ئةمتة بدري تتة ثتال       (145ندَلةكاَ دةمرَ

 . ث   ةم ةرة رري  طايي رري  طايي 
(11 ) 

 كؤتايي
كتة كتؤ  بكةمتةوةو رري كت)      خاا   ةورة بؤمي ئاساَ كردووة ئةمة دوا شتة كة

ي ث   انتةوة  دخبةم سةبارةت بة وةردوو ىةذَ و حاكطةكان اَ و ئةوة  ثةياةن
  بتتي  كتتةوا ماستتَلطاني نةخاي  تتدةوار ىل    ن تتاَ،وتتةب  ت لتتة نفقتتة( و شتتارةزا باو  

                                                           

( وزادا: )مـــــن ا ـــــ ( 0101( و)البغـــــوي: 446/  2( و)النســـــا ي: 16( و)مســـــلم: 40)البخـــــاري: ( 410)
 وإسناده صحيح .

 )بدع العيدين(  . بةيؤ(  62) أعياد االسالم:  برِةانة هةنييَكياة لة كتييَب:( 411)

 . بكة( 614( و 613)سلسلة االحاديث الضعيفة:  رةماياى:حديث موضوع  (416)



 حوكمةكانى هةردوو جةذن لة سوننةتى ثاككراوةدا.     

 

60 

ية  ردنةوةث   كةشي دةكةم وةكا يادك ث  اينت ن  ة ض ىاي قااابي زاننت،
وتتةاا ثةرستتت ةكان اَ رراستتت بكةنتتةوة و ختتؤ نكيتتك      بتتؤ ماستتَلطاناَ بة  تتيت،  

 كردنةوةياَ رري ك ررابطرَ بة رراسيت . 
ارستتتاَ ب  تتتت لتتتةخااو خؤشةوينتتتت) ب  تتتت بتتتؤ ختتتاا . ئة تتتةر وةَلتتتةم كردب  تتتت  

 . ا لة خاا   ةورةوةيةردب  ت اةنلةنةفس و شةيتانةوةية، وة ئة ةر رراستث ك
 

 نِ احلمدُ حن رَبِّ العاملنيعآخر يعشايا أ
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