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ثيَشةكى وةرطيَرِ
هلل نَ ْحم ُدهُ ونَستَ ِع ْي نُهُ ونَستَ غْ ِفرهُ ونَعوذُ بِ ِ
إِ َّن الحم َد ِ
اهلل ِمن ُش ُرْوِِ ََنْ ُف ِس نَا َوِم ْن
َْ
َ ْ ُ َ ُْ
َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
سيِّئَ ِ
ات َ ْعمالنَا من ي ْه ِده اهلل فَال م ِ
ي لَهُ .
ض َّل لَهُ َوَم ْن يُ ْ
ُ ُ
َ َْ َ
َ
ضل ْل فَال َهاد َ
 ،لَ هُ َوَ ْش َه ُد َ َّ
َوَ ْش َه ُد َ ْن ال إِلَ هَ إِال اهللُ َو ْح َدهُ ال َش ِريْ َ
َن ُم َح َّم داه َع ْ ُدهُ

َوَِ ُس ْولُهُ.
ااَُِِّللانَت ا
[يَااأَيَيَاَااأَِيناا مآينَ َا َْات ا
ااُِ ق
َََُ َتاا ن َّللاتََأّللاماا مَُ َ ََِّللاَ تَااُّللات ننَ مِنَ َ يَ اا ت َ
َْ اسلم تَُنََ]
[سورة آل عمران . ]431
[يَأَيَيَ َاَأَِيانأست َِّللانَت ا
سَ َ ِ مت َد ٍةَ َ َخلَ ََ مْ اااَاأَ
َُِ َربن تك ت َِين مآيَ َخلَََ تك َ ِّْنَ ن اف ٍ
جـأًَِ َكثَـ ميـرًَِ َ ماـ َسأءَ َ ِّللانَتاـ ا
ُِ ق
َز ا َجاَأَ َ بَ ن
َََُِينا مآيَّللاَ َسأ َءيتاـُنَ َ
أَر ََ
ثَ مْ ااات ََ م
تـأ َمَ م نن ق
َََُ َكأنَ َ َعلَاَيـ تك ا َ َرقميبًأ] [سورة النساء .]4 :
َبمــ مَُ َ ِألَرا ََ
ن
[يَااأَيَيَاَااأَِيناا مآينَ َا َْاتااَُِِّللانَت
ااَََُُِ َ قتُيتااَُِقَااُا ًَِ َِاا مديدًَِيت ا االم ا َيَ تكاا ا َ
يَ اع ََااأيَ تك ا َ َ يَ اففماارا َيَ تكاا ا َ تَ تااُبَ تك ا َ َ َْاانَيت مَ اُ ن
اَََُ َ َرِتااُيَُتَََََاا ادَََااأ َزَََااُا ًزَِ
َع مظي ًَأ] [سورة األحزاب  03:ـ . ]04
َ ََّما بَ ْع ُد ...
ث كِتَاب ِ
َص َد َق الح ِديْ ِ
صص لَّا اهللُ َعلَْي ِه
فَِإ َّن َ ْ
اهلل َو َخ ْي َر َ
ي ُم َح َّم د َ
ُ
َ
اله ْد ِي َه ْد ُ
َو َعلَ ا ِلِ ِه َو َس لَّ َشر َو َش َّر ا ُُم ْوِِ ُم ْح َدكَاَُّ َها َوُك َّل ُم ْح َدكَ ل بِ ْد َع لض َوُك َّل بِ ْد َع ل َ اللَلض
َوُك َّل َاللَل فِي النَّا ِِ .
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لةثاشاندا :ئاشكراية كةمةبةست وئامانج لةدروستت كردنت( نى ت( ومرو تتت)
بريت(ية لة ثةرست ( ختاا تةورة بتةاا واتةن ا وواوبتةر برريارنتةداَ بتا ،
وةكا دةفةرماويت:
[ وَمَا خَ َل ْقتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا ِل َيعْبُدُونِ] [الذاريات. ]63 :

َم بت(
َك( ،يتاخاد ئاشتكراية بتةال
َم ئةوة كة ئاشكرا نت(يتة لتةال ختةل
بةال
بايةختتة وث تتت تتا دةخريتتت بريتتت(يتتة لتتة شتتايو نةكتتةوا ( ث ةم تتةر
مةرىتة بتا وةر را ت( ثةرستت ةكاناَ،
لةثةرست ( خاا تةورة ،كتة ئتةم
َتة بتةرريكةكان(  خاايتاَ
ضانكة ئة ةر بةو ش اةية كة ث ةم ةر وواوةل
ثةرستتتاوة ،ختتاا نةثةرستتتو ئتتةوا ختتاا تتةورة ل طتتان( وةرنا ريتتت واتتةن ا
َكا ااوان تتتتتاري دةبتتتتتو ،ضتتتتتانكة
مانتتتتتدوو باونتتتتتاَ بتتتتتا دةم تتتتتتةوة ،بتتتتتةل
ث ةم ةر دةفةرماويت:

(من عمل عمال ليس عليه َمرنا فهو ِد)(. )1
وااة :وةر كةس ك وةر كردةوةية بكات كة فةرمان( ئ طة لةسةر نةب ت ئتةوا
ىل وةرنا رييت ودةدريتةوة بةسةريدا.
بايتتة ث ةم تتةر  وانتتاَ دةدات كتتة ثةرستتت ةكاناَ وةكتتا ثةرستتت ( ئتتةو
ب ت ،با نانة لةدةست نايذ را دا دةفةرمايت:
(من َّو أ نحو و وئي هذا. )2()....

وااة :وةر كةس ك دةست نايذ بطريت وةكا دةست نايذةكة مو.
وة لة نايذ كردندا دةفةرماويت:
(صلوا كما َِيتموني َصلي)(.)3

وااة :ضاَ مو دةب و كة نايذ دةكةم ئ اةر بةو ش اةية نايذ بكةَ.
(( )4رواه مسلم).
(( )1متفق عليه).
(( )0البخاري).
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وة لة حةج كردندا دةفةرماويت:
4

(خذوا عني مناسككش)( ).
وااة :درومشةكان( حةج كردنتاَ لةم ةوة وةربطرَ.
وة خاا ةورة دةفةرمايت:
[ َلقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْ َوةٌ حَسَنَةٌ] [األحزاب.]14 :
َطاناَ بتة اكك تد لتة ث ةم تةر ختاادا ث تةوايةا ةك(
وااة :ئة ماسل
بار وةية با ئ اة كةثةرست ةكانتاَ لةوةوة وةربطرَ .
ىةذن( ررةمةزاَ وقاربتان دووثةرست ودرومشت( تةورة ئ نت مو ،وةكتا
وةماو ثةرست ةكان( ار دةب ت ث ةم ةر بكتةيو بةث تةواو اةماشتا ئتةو
َتتة بتتةرريكةكان(  بكتتةيو بتتكانو ضتتاَ ئتتةم دوو ثةرستتت ةياَ بتتا ختتاا
وواوةل
ةورة ى(بةى( كردووة ئ طةر وةكا ئةوان( ى(بةى( بكتةيو وحاكطتةكان(
َك( زور شتت( داو راويتاَ
َم ئتةوة ىت( داختة ختةل
لةوانةوة وةربطريو ،بتةال
زياد كردووة لةوةردوو ىةذنداو ب( ئا اَ وكةمتةرختةمو لتةى( بتةى( كردنت(
حاكطتتةكان( ىتتةذَ ،ضتتةندةوا سةرث تت( وبتت( فتتةرمان( ختتاا تتةورة ا تتدا
دةكةَ .
ش خ عل( حنو-خاا ةورة ثاداشت( خ ر بدااةوة –وةكتا زاناكتان( اتر
ئ ن م وةست( بتةم شتتانة كتردووة و ثتةرااك ك( زور بتةنرخ( دانتاوة لةستةر
حاكطتتتتةكاَ و ئادابتتتتتةكاَ وث اينتتتتتت(يتتتتةكان( وتتتتتةردوو ىتتتتتةذَ ،لتتتتتةكاااي(
ثةرااكةكةيتتدا ،وةنتتد باستت( حاكطتتةكان( قاربتتان( كردنتت( كتتردووة و نتتاو
ناوة :نأحكام العيدين يف السنة ااملطهرة) .
لةبتتةر ئتتةو واكارانتتة كةباستتث كتترد بةث اينتتتث زانتت( ئتتةم ثةرااكتتة بةنرختتة
َطانان( كتتتاردي لتتتة حاكطتتتةكان(
وةربط ررمتتتة ستتتةر زمتتتان( كتتتارد اتتتا ماستتل
وةردوو ىةذَ ب( ئا ا نةبو وساد ىل وةربطرَ إن شاء اهلل .
(( )1صححه األلباين يف اإلرواء) .
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وة وةر ررانةكةي ث بةم ش اازةية-:
*ثةرااكةكةم وةر رراوة وةكا ضاَ ناسةر ناس ايت( بةئةمانةاةوة .
*فتتتتتتتةرماودةكان( ث ةم تتتتتتتةرم وةر تتتتت ترراوة لتتتتتتتةثار ناستتتتت ت ( دةقتتتتتتتة
عةرةب(يةكة .
*ثةراويك ثةرااوكةكةشث ناوس اةاةوة .
*ئتتتتةو فةرماودانتتتتة كتتتتة اتتتتةخريج نتتتتةكراباو لةستتتتةر ثةرااوكتتتتةكان( زانتتتتا
فةرماودةناس ش خ حممد ناصرالدين األلباني اةخرجيث كردووة.
َتتتة كةمتتتتة بكااتتتة ااي تتتتا
لةكاااي تتتدا :داواكتتتارم لتتتتةخاا تتتةورة ئتتتةم وةول
ق امتتتة،اَ ،وةبةاتتتةن ا لةبتتتةر ررةزامةنتتتد ختتتاا تتتةورة ب تتتت ،ختتتاا تتتةورة
ثاداشت( وةماو الية بدااةوة .
وةر ر /وةول ر
1رمضان4113ك
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ثيَشةكي نوسةر
ان احلمــد حن دمــدس عيســوعينغ عهــنووذرس عيعــشر ــاحن مــن ــرعر أيذســنا عهــي ا
أعمالنا ،من يهدس احن فال مضل لغ ،عمن يضلل فال هـاي لـغ ،عأ ـهد أن للـغ ا ا احن
عحدس ريك لغ ،عأ هد أن حممداً عبدس عرهشلغ .
أما عد:
بةرراسيت ئ ن م ئاي ين ةورةي ثةروةرد ارة كةوا ررازي باوة بؤ مرؤ ايتةا(،
بؤ ضاكردني وةماو ئ ك لة كاروباري ذياَ بةدريذايي سةردةم و ؤررانكاري
ري ] [امللك.]41 :
سال  [.أَلَا َيعْلَمُ َمنْ خَ َلقَ َوهُوَ الَّلطِيفُ الْخَبِ ُ
َت(
تةكاني نتاو دل
وااة :ئايا ئةو زااةي كة خؤي مرؤ تي دروستت كتردووة ن
نازان ت ،كة وةر خؤي شارةزاو زاناية بةو شتانة كة دةشاردريتةوة.
َكي ئتةوي
وة بةرراسيت ئاممةاي ئ ن م باشرتيو ئاممةاة كةواا ت بؤ خةل
َطراين ئتةم ثةيامتة ثتريؤزة ،وةوةستتاني بة ةيانتدني بتة
لةبةر رريكل تاني بةوتةل
خؤيتتتاَ و بةئاممتتتةااني اتتتري  ،وةبتتتةم شتتت اةية مايتتتةوة وتتتةاا ئتتتةو ررؤذة
دوركةوا ةوة لة قارئاني خااي ةورة و سان ةاي ث ةم ةرةكةي .
َطاناَ بة تتتت( لةستتةر ئتتتةم ثارضتتة زةوي تتتة كتتتة
بؤيتتة ث اينتتتتة لةستتةر ماستتل
بطةرري ةوة بؤ قارئان( خااي ةورةو سان ةاي ث ةم تةر  بتة يتةكطرااوي(
وبتتتتةئا ايي وا طةي تتتتتاويي وزانتتتتايي لتتتتة كاروبتتتتاري ئ نتت ت مةكةياَ و بتتتتة
حاكطةكاني ثةرةست ةكان اَ .
َ ا باوم كةوا لةو وؤيانة كة ئ ن م كؤي كردؤاةوة لة لت
وةوةستث كرد ودل
َةكان دا كة لة ث ةوةي ب ةكان يت و لتة لااكتةي ف ركتردن يت بريت تة
وضل
َطاناَ و بةستت ةوةي وةنتديك اَ
لةزياد كردني يتةك يت و يتة ثارضتةيي ماستل
بةوةنديكي اريانةوة .
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َ( لةستتتةرياَ ث اينتتتت
وة يتتتةك ك لتتتةو وؤيانتتتة ئةوةيتتتة كتتتة نايتتتذ بةكؤمتتتةل
كتتردووةن )5ث ت ج ىتتار لتتة ررؤذيكتتدا وتتةماوياَ دَل تتاَ ثةياةستتت دةكتتةَ بةيتتة
ث ةوانإمام) وشايين وةنطاوةكاني دةكةوَ ية بةية و وةست بةضتاوديري
ثةروةرد ارياَ دةكةَ ،ئ دةكةَ بؤ وةستاَ بةو شتةي كتة كردويتان يت بتة
تتو ا تتدا ،بتتةزةي اَ بةيتتةكرتدا ديتتتةوة و ستتؤزياَ بتتؤ يتتةكرت وةيتتة و،
ى
خؤياَ دوور دةخةنةوة لة ستةم و ئاشاب لةسةر ررووي زةو .
َطاناني ثةياةست كردووة بة كؤباونةوة لة ررؤذاني ىامعة
ثاشاَ ئ ن م ماسل
َ ةستتيت
بتتؤ ئتتةوة شتتةيتاَ نتتةااان ت وتت و لتتة شتت يت و لتتاوت بتتةرز و وةل
َ انتةوة ،يتاَ ىتااني ررةونتة و
زةمكراوي خؤ نهمزه و نفخه ونفثه) خبااتة دل
رازاوةي( دون ا واياَ لي نةكات ل ي نكيك ب ةوة و ثةنا ب ةَ بتؤ ستةرابةكة ،
وة كردوويتتتةاي بتتتة رؤذي ىتتتةذن اَ و ا ايتتتدا كؤدةب تتتةوةن ،)6يادختتتةر ياديتتتاَ
دةخااةوة بةضةند ئايةا كي خااي تةورة و بةخ تةكاني وتةاا بتةردةوام بتو
َ اَ ثةياةست ب ت بة يةكرتةوة ،ثاشتاَ ئ نت م
لةسةر ثاكي و ب طةردياَ و دل
َ كدا دوو ررؤذ بؤياَ داناوة كة ا دا اةماشاي ئةو شتة دةكتةَ كتة
لةوةر سال
ستتتاودي بؤيتتتاَ وةيتتتة بة تتتت( و بتتتة واوبةشتتت( و وؤيت تةكاني خؤشةوينتتتت(
دووثات دةكةنةوة ،ىةذني ررةمةزاني بؤياَ داناوة كةوا لتة دواي ئتةو ثةرستت ة
َ اَ ثا بؤاتةوة ،و ثاختةيتة
ديت كة لة ررةمةزاندا كردوويانة ،كة لةو كااةدا دل
بؤ ضاكةو ئ ي خ ر .
َي
وةروةوا ىةذني قارباني بؤيتاَ دانتاوة ئتا لتةو كااتةدا كتةوا بةنتدةكاَ لتة متال
خاا و طو وئتارامو وة لتةو شتارة ثريؤزةيتاَ كتة نتار و رونتاكي ث ةم ةرايتةاي
ا تتدا ببوبؤاتتةوة ،وة لتتة اليتتةكاني ختتؤري خؤش ت ةخيت ا تتدا درةوشتتاوةاةوة،
( )6رةماياى( :الصالة وحكم تاركها 410-431 :ى ابن القيم اجلوزية) بكة
( )3رةمايااااااى( :زاد املعـ ــاد ،)001-031/4 :و(أضـ ـواء البيـ ــان ،)043-132/2 :و(تفسـ ـ الق ـ ـرطيب:
 ،)413-13/42و(األجوبة النافعة للشيخ األلباين) بكة.
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َنؤزَ كةوا و و ئ ك ناكةَ ومةبةست اَ ن تة
ئةواَ لةو شاي ةدا بةندةي دل
اةن ا ئةوة نةب ت لة خااياَ نكيك بكااةوة و ل ي النةدةَن.)7
لةبةر ئةمانة وةماوي وام بة بار زانتي كتةوا نام لكةيتةكي ستةربةخؤ ب اوستث
لةستتةر ى تةذني ررةمتتةزاَ و ىتتةذني قاربتتاَن )8و ئتتةو حاكطانتتة كتتة ثةياةنتتدي
ث انةوة وةية .
لة تتةل ئتتةو وتتةماو بتتةكو ث تتت شتتكاندَ و ا تتك شتتكاندَ و ماس ت ةاانة كتتة
َطاناَ دةدةَ كتتةوا وؤيةكتتةي بريت تتة لتتة دووركةوا تتةوةياَ لتتةو
ئتتازاري ماس تل
سةرضاوة ررووَ و ثتا و مةن ةىتة رراستتة كتة ختااي تةورة لتة قارئانةكةيتدا
ئاشتتتتكراي كتتتتردووة و ث ةم تتتتةري  لتتتتة ذيتتتتاَ و ستتتتان ةاةكةيدا رروونتتتتي
كردؤاةوة .
بةكم زان ين حاكطة شةرع ةكاَ و بابةاة ف ق ةكاَ و و شتت ك رراي نا ريتت
َطاناَ دةدات لةستتةر زان تتاري و ئ ت
َكا وتتاني ماس تل
و كتتاري اتتي ناكتتات ،بتتةل
كتتردَ و ببوكردنتتةوةي خ تتر و بانطتتةواز كتتردَ بتتؤ الي ختتااي تتةورة ،وة لتتةم
نام لكةيتتتتةدا ررةضتتتتاوي ئاستتتتاني و كتتتتارا ث كتتتتردووة بتتتتؤ ئتتتتةوةي نام لكةكتتتتة
ا طةي تتتين ئاستتتاَ ب تتتت و خاي دنتتتةوةي ثةلتتة ب تتتت و ،داواكتتتراوي بةباشتتتي
را تة خؤ و  ،ىي بةىي كردنتي حتةز لتي كتراو ب تت ،وة ستاور بتاوم لةستةر
و انةوةي رراسترتيو وواة لة بابةاةكةدا ،و خؤم بتة دوور ترت لتة ى اوازي تة
مةزوةب تتتةكاَ و وواتتتةي رراستتتت و ثةستتتةند كتتتراوم دووثتتتات كردؤاتتتةوة و بتتتة
َطةوة .
بةل
( )0كتاب( :أعياد اإلسالم 0-1 :للشيخ سليمان علي اجلعربي).
( )2من رةنها نةمنوسايوة لاةم باوارةرا باةلزكو زرير لاة زانايااة لاة كادة ةراازةرا لةساةر اةم بابةراة
نوسيويانة لةةانة( :العيدين البن أيب الدنيا) ،و(كتاب العيدين ألمحد بن أيب زاهر) ،و(أحكـام العيـدين جلعفـر
بــن مــد الفريــايب) ،و(صــالة العيــدين للحســ) بــن إااعي ـ ابــاملي) ،و(مفــة العيــدين لعبــدالكرمي ابــن مــد
السمعاين).............
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َةي تتث
وة ئة تتةر ث كتتاب تث ئتتةوا بتتة يارمتتةاي ختتااي تتةورة بتتاوةو ئة تتةر وةل
كردب ت ل خؤش اوَ و بةزةيي وةر لة خااوةية.
لتتة كؤااي تتدا داوا دةكتتةم لتتة ختتااي تتةورة يارمتتةا ث بتتدات بتتؤ ن تتةت ثتتاكي لتتةم
َطاناَ بطريتتتةوة ،وتتةر ختتااي تتةورة
كردةوةيةمتتدا وستتاودةكة وتتةماو ماس تل
ب نةر و وةكم دةرةوةية.
ناس ين
أ ش احلارث ن علي ن حسن ن علي
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()1
نىةذَ)
وةماو رؤذيكة كؤباونةوةيةك( ا دا ب ت ،داااشراوة لة نعاد) و نيعتاد ) وةكتا
َ تتتت :ىتتتةذَ
َ تتتي بتتتؤي ةرراونةاتتتةوة ،كؤيةكةي تت( نأع تتتاد) ة ،ابــن األع ـرايب دةل
بل
َ ك بةخؤشتي و شتادي اتازةوة ديتتةوة و
ناونراوة بة نع د) ضتانكة وتةماو ستال
دة ةرريتةوةن. )9
َ تتت :ىتتةذَ نتتاونرا بتتة نع تتد) ضتتانكة ختتااي تتةورة ىؤرةوتتا
نابتتو عابتتديو) دةل
ضاكة وةية دة ةرريتةوة بؤ بةنتدةكاني لتة وتةماو ررؤذيكتدا لةوانتة ختااردَ لتة
ثار خؤ را ةوة ل ي و سةرفرتة و اةواو باوني حةج و ساررانةوةي سةرداَ
نطواف الزيارة) و ؤشت( قارباني و شيت ار ،ضانكة عادةت لةمانةدا خؤش(
و شادي و بةختةوةري بةخ ةن.)10

(( )1لسان العرب. )041 / 0 :
(( )43حاشية ابن عابدين. ) 436/ 1 :
ةة بزانة براى موسلزمامن كة ةة ضةذنانةى كة خواى طةةرة بد موسلزمانانى رانااةة اياكراة زاناراةة
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
ضة ذة ساز رةكريَت بد طومةز ةطدرِ ة ارامطا ةكةس ة ةةآلراة ةططة لةمانة كة خاواى طاةةرة ريَطاةى
ؤ نةراةة را لة هةناييَك لاة ساةرذميَرييةكانيا هااروةة كاة راةنها موسالزمانانى هيناي سااآلنة()411
ث َ
ضةذنياة هةية ةة رةماياى( :أعياد اإلسالم )2 :بكة بةرةستكارييةةة.
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()2
رِةمحةتي خواي طةورة بؤ ئوممةتى حممد  بةهةر دوو جةذن

عن َنس بن مال ،ق ا  :ك ان ه ل الجاهلي ل يوم ان يلع ون فيهم ا فلم ا ق د
الن ي  المدينل قا  :صان لكش يومان َّلع ون فيهما وقد َبدلكش اهلل بهما خي را
منهما يو الفطر ويو ا

حارن. )11

َكي دوو
وااة :لة نأنس) ةوة  فةرماويةاي :ث ةم ةر  وااة مةدي تة ختةل

ررؤذياَ وةباو يارياَ ا دا دةكرد لةسةردةمي نةفامي دان. )12
ث ةم تتةر  فتتةرماوي :متتو وا،تتة ناواانتتةوة ئ تتاة دوو ررؤذاتتاَ وتتةباو لتتة
نةفام تتدا ياريتتتاَ ا تتدا دةكتترد ختتااي تتةورة بؤاتتاني تتؤرري بتتة باشتترت لتتةواَ
ئةوي  :ىةذني ررةمةزاَ و ىةذني قاربانة.
نش خ امحد ع د الرمحو ال ا) نررةمحةاي خااي لي ب ت) دةفةرماويت:
َ تذاردني ختااي ةورةيتة
وااة :ضانكة ىةذني ررةمةزاَ و قارباَ بة داناَ و وةل
بؤ دروستكراوةكاني .
وة لةبةر ئةوة لة دواي ىي بةىي كردني دوو كاري ةورة ئ ن مةوة ديتو
كتتة بتتريتو لتتة حتتةج و ررؤذو كتتة ا انتتدا ختتااي تتةورة لتتة حاى تاَ و ررؤذو تتراَ
ختتتتؤر دةب تتتتت ،وة ررةمحتتتتةاي ختتتتؤي ببودةكااتتتتةوة بةستتتتةر وتتتتةماو ئتتتتةو
َ اَ وةيتتة بتتؤ فةرمانتتةكاني ختتااي تتةورة ،بتتةكم
دروستتتكراوانةي كتتة ايررايتتةل
ننتتةورؤز و م رةىتتاَ) بتتة دانتتاَ و وةَل تتذاردني كاربةدةستتتاني ئتتةو ستتةردةمة
باوة ،كتة لتةو دوو ررؤذةدا كتات و ئاووتةوا ا تاوة و ضتةند ااي ة،ةندي تةكي
ار كة دةرروات و نام ت.
ن)13
بؤية ى اوازي لة ن اان اندا ئاشكراية بؤ كةس ك كة اي برروان ت .
(( )44أخرج ــه أمح ــد ،106 – 402 – 430/ 0 :وأب ــو داود ،4401 :والنس ــا  ،401 / 0 :والبغ ــوي:
 ،4312وصححه الشيخ األلباين يف :سلسلة األحاديث الصحيحة.) 1314 :
( )41كة نةةرريز ة ميهرةطاة بوةنة رةمايا (عون املعبودى العظيم آبادي  ) 126 / 0بكة .
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()0
رِيَطا ثيَدان بة طويَ طرتن لة دةففي جاريية (كيذؤلَة)
لةخاااو عائ تةوة ن ختااي لتي ررازي ب تت) فةرماويتةا( :ث ةم تةر  وااتة
ذورةوة بتتؤالم دوو ىاريتتة لتتي بتتاو ؤران تتاَ دة تتاتن )14بةستتةر ن عــاث) دا،
رراك تتا لةستتةر ررايةخةكتتةو ررووي وةر ترراو ئتتةبا بتتةكري  وااتتة ذوورةوة و
ث ي ناخؤر باو فتةرماوي :دةنطتي شتةيتاَ لتةالي ث ةم تةر!؟ ث ةم تةر 

ررووي ا كتتترد و فتتتةرماوي :ندعهم ا) ،وااتتتة :نوازيتتتاَ لتتتي ب تتتة) ،وة كاا تتتك
ث ةم ةر  بي ئا ا باو ضاوم لي ا ذ كردنةوة ضانة دةرةوة لتة ررياايتةا كي
اردا فةرماوي :نيا َبا بكر إن لكل قو عيد وهذا عيدنا)ن.)15

ىتتةذني

وااتتة :نئتتة ئتتةبا بتتةكر وتتةماو نةاةوةيتتة ىتتةذن ك اَ وةيتتة ئةمتتةي
ئ طةية ).
ن)16
ن عـــاث) ررؤذيكتتتتي ناستتتراو بتتتتاوة لتتتة ررؤذةكتتتتاني عتتتةرةب كةا ايتتتتدا نأوس)
كاشتتتاريكي زؤر نختتةزرةى اَ ) كتتردووة ،شتتةررةكة لتتة ن اان انتتدا بتتةردةوام
َ ةستتة
باوة بؤ ماوة ن )413سال وةاا ئ ن م وات ،دووىاري ةكة ئتةو وةل
َتتداَ بةستتةر شتتتةر و ئازايتتةاي دا بتتاوة كتتتة
كردوويانتتة بتتة تتؤراني لتتتة ث داوةل
يادكردنةوةي يارمةاي دةرة بؤ ئ و كاري ديو .
َداَ ب ت بةستةر شتيت قةدة تة
بةكم ؤران ة كة باسي شيت خراث و ث داوةل
كتراودا و بتة ئاشتتكرا واتةي خراثتة ا تتدا ب تت ،ئةمتة دروستتت ن تة و حةرامتتة
حاشا لة ث ةم ةر  كة بة ئامادة باوني ئةو شتت كي ختراث بتاس بكريتت و
َنيت كردني .
بي ئا ا ب ت لة بةروةل
(( )40الفتح الرباين. )441/ 3 :
( )41لة رِيوايةريَكؤ رررا (بةآلم طدرانؤ بيَذ نةبوةة ) رةمايا ( :يرح املسلم ) 421/ 3 :بكة .
( )46البخـ ــاري ( )161( ،) 111و ( )120و  )1130و ( )0603و(  )0104و(رواه مسـ ــلم)211 :
.
( )43رةمايا ( :النهاية ) 401 /4 :ى (ابن األث اجلزري ) بكة .
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وة دةفةرماويت :نئةمةي ىةذني ئ طةية ماناي وايتة كتة دةربترريين خؤشتي
و شادي لة ىةذنةكاندا درومشي دي ة ،وةكا رؤذةكاني ار ن ة) .
نإبتتو ح)تتر) ي ت نررةمحتتةاي خ تااي لتتي ب تتت) دةفتتةرماويت :ئتتةم فةرماودةيتتة
ضةند ساوديكي 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 .
وتتتةروةوا ستتتاودي ئتتتةوةي ا دايتتتة كتتتة دةربتترريين خؤشتتتي لتتتة ىةذنةكانتتتدا لتتتة
درومشي دي ةن.)17

(( )40فتح الباري. )110/ 1 :
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ن)1
خؤ ىااَ كردَ و خؤ ررازاندنةوة لة ىةذندا
لة ن ع د اهلل كارري عامةر) ةوة  فةرماويةاي :نئ طامي عامةر كراس كي
نىابةيتتتةك() و تتتا بتتتؤ ث ةم تتتةر  كتتتة لتتتة ن ئاوري ت تث) دروستتتت كتتترا بتتتاو
نإسترب ) لة بازار دةفرؤشرا ،و فةرماوي :ئة ث ةم ةري خاا ئةمتة بطترة
خؤاي ثي بررازي ةوة بؤ ىتةذَ و ث تاازي كتردَ لتة وةفتدةكاَ ،ث ةم تةر 

ث ي فةرماو :نإنما هذه ل اس من ال خالق له) .

وااة :نئةمة ثؤشاكي كةس كة كة و و بةش كي نةب ت لة ق امةت) .
ئ طتتامي عامتتةر  مايتتةوة اتتا ختتاا وينتتيت لةستتةر بتتاو و تتتةوة ،ثاشتتاَ
ث ةم تتتةر  كراست ت كي دي تتتاىي بتتتؤ نتتتارد نوااتتتة ال دريتتتذي و ثان ةكتتتةي
ئاوري ث باو) .
ئ طامي عامةري و اي بتؤ الي ث ةم تةر  و فتةرماوي :ئتة ث ةم تةر
خاا اؤ فةرماوت :نئةوة ثؤشاكي كةست كة كتة وت و بةشت كي نتةب ت) وااتة
لتتة ق امةاتتدا ،ئ نتتتار ختتؤت ئةمتتةت بتتؤ نتتاردووم ،ث ةم تتةري ختتاا  ث تي
فةرماو :نَّ يعها َو َّصيب بها حاجت)،ن. )18

وااة :نب فرؤشة ياَ ث اينت( خؤاي ثآ ىآ بةىآ بكة).
زانتتاي ثايتتة بتتةرز نالن ت دي) دةفتتةرماويت :لتتةم فةرمادةيتتةوة زانتتراوة كتتة ختتؤ
ررازاندن تةوة لتتة ررؤذي ىتتةذَ دا نتتةريت ك( داَ ث تتدانراو بتتاوة لتتة ن اان انتتدا وة
َنيت نةكردووة بؤية زانراوة كةماوةاةوةن. )19
ث ةم ةري  بةروةل
نإبن حَجَر) دةفتةرماويت :نإبن أبي الدنيا) ون البيهقيي) بةستةنديكي نحتح )،
بؤمتتاَ دة ررنتتةوة كتتة ع تتداهلل كتتارري عامتتةر  لتتةناو ى تل و بةر ةكان تتدا
باشرتي ان( لةبةر دةكرد لة ىةذنةكاندان.)20
( )42البخاري )223( :و (  )112و ( ) 1431و(  )1341ومسلم ()1332
(( )41حاشية السندي عل النسا ي.) 424 / 0 :
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َطة زان ين حةدينةكةي ئ طامي عامتةر
ديناَ دةفةرماويت :ش اةي بة بةل
لتتةو ررووةوةيتتة كتتة ث ةم تتةر  دانتتي بتتة ختتؤ ررازاندنتتةوة بتتؤ ىامعتتة و تتاو
َنت ةكةي كارت كردةوة لةسةر لةبةركردني وة ئتةو ثؤشتاكة ،ضتانكة
بةروةل
لة ئاوري ث باون. )21
َطةية لةسةر ئتةوةي
نإبن قُدامه) لة ( املغين  )112 /1دا دةفةرماويت :ئةمة بةل
كة خؤ ررازاندنةوة لةالياَ لةم شاي انةدا ئاشكراو باو باوة .
نئ طتتتامي مالتتتك) دةفةرماويتتتتت :ب نتتتتامة كتتتة زانايتتتاَ بتتتؤني ختتتؤر و شتتتيت
ىاان اَ لة وةماو ىةذن كدا ثي خؤر باوة .
نإبتتتتو القتتت ث) لتتتتة نزاد ا عتتتتاد  ) 114 /4دا دةفتتتتةرماويت :ث ةم تتتتةر  بتتتتؤ
دةرضاوَ بؤ وةردوو ىةذنةكاَ لة ىتاانرتيو ىتل و بةر تةكاني لةبتةر دةكترد و
ثؤشاك كي وةباو بؤ وةر دوو ىةذَ و ىامعة لةبةر دةكترد ،ىتاريك دوو
ثؤشاكي نحايف) سةوزي لةبةر كرد ،وة ىاريكي اري ىل كي ساور لةبتةر
كردن. )22
َك امتاَ دةبتةَ ،ئة تةر واباايتة
بةكم ساريكي اةواو نتةباو وةكتا وةنتدي ختةل
َكا ضتتةند ختتةا كي ستتاوري ا تتدا بتتاوة وةكتتا
ئتتةوا نبتتارد) ي ثتتي نتتةدةوارا بتتةل
نبارد) ة يةمةن ةكاَ .

(( )13فتح الباري. )101 / 1 :
( )14سةرضاةة ثيَشوة.) 101/ 1( :
( )11رةمايا ( :السلسلة الصحيحة ) 4101 :بكة .

حوكمةكانى هةردوو جةذن لة سوننةتى ثاككراوةدا.

07

()6
دةرضوون بؤ نويَذطة (املصلى)
لة نأبتي ستع د ارتدري) ةوة  فةرماويتةا( :ث ةم تةر  ىتةذن( ررةمتةزاَ
وقارباَ دةردةضاو با نايذ ةنمصل() يةكةم شت دةست( ث( دةكترد نايذةكتة
باون.)23
زانا ثايةبةرز نابو احلاج ا الكي) دةفتةرماويت :ستان ةا( لةستةر رروي تتاو
لتتتة نايتتتذ ىةذنةكانتتتدا ئةوةيتتتة كتتتة لتتتة نايذ تتتة نمصتتتل() بكريتتتت ،ضتتتانكة
ث ةم ةر دةفةرماويت:

نصالة في مسجدي هذا َفضل من الف صالة فيما سواه إال المسجد الحرا ) .
وااة :نايذيك لةم مك ةواة م دا خ ر زياارة لة وةزار نايذ لة مك ةواةكان(
اردا اةن ا مك ةوا( نكةع ة) نةب تن. )24
لة تتتةل ئتتتةم وتتتةماو خ تتترة زورةدا نايتتتذ ىةذنتتتةكان( لتتتة نايذ تتتة نمصتتتل()
دةكردن.)25
زانا ثايةبةرز نابن قدامة املقدسي) دةفةرماويت :ستان ةت وايتة كتة نايتذ
ىةذَ لة نايذ ة نمصل() دابكريت فةرمان( بة ئ طام( عةل  بةم ش اةية
كتتتتردووة ،وةنئ طتتتتام( ئتتتتةوزاع() وا بتتتتةبار زان تتتتاة .وتتتتةروةوا-اصيي ي ا
الرأي(.)26بةوةماَ ش اة ،ئةمة وواة (ابن املنذر) ي ةن. )27

(( )10البخاري )163 :و(مسلم )221 :و(النسا ي.)420/0 :
(( )11البخاري)4413 :و (مسلم.)4011 :
(( )16املدخ .)120/1 :
ى نةطةيشاتوةة ةباةرِة ى خوَيااة يشاياة كاررةةة ةةكاو
( ) 13ةارة :ةة زانايانةى كةحةريساياة ثا َ
(قوراخبانةى كوفة) ةحةنةفيةكاة .
(( )10املغين.)103/1 :
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وةوتتةر كةس ت ك نتتةيتاان( دةرض ت ت بتتا نايذ تتة نمصتتل() لةبتتةر نةخاشتت( يتتاَ
ةورةي( اةمةَ ،نايذ لة مك ةوادا كرد ئةوا و ( لةسةر نت(يتة إن شيا ا
(املغين (.)103/1
وة ل رةدا ئا اداركردنةوةية وةية كتة ث اينتتة بتاس بكريتت ئتةوي ئةوةيتة
َطاناَ لةية شايو
كة ئامانج لة نايذ كردَ لة نايذ ة نمصل() ئةوةية كةماسل
َاانتتدا
َم ئتةوة ئتتةمررو ئ طتتة دةي ت و لةزوربتتة ووال
كاب تةوة بة تتةورةي( بتتةال
كةضةند نايذ تة نمصتل() يتة وةيتة ئة تةر ضت( ث اينتت نتةكات ئةمتةي
َكا وةند لة
شت كة زاناياَ ووااويانة نمكرووة)ن ،)28نة وةر ئةوةندةي بةل
نايذ تة نمصتل() كتاَ باونةاتة م تةر ح كبايتةا( بتا ثارضتة ثارضتة كردنت(
َطاناَ (ال حول وال قوة اال با ).
ووشة ماسل

(( )12هناية ابتاج )006/1 :للرملي.
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()3
رِؤيشنت وطةرِانةوة لة نويَذطة (املصلى)
لتتة ن ىتتابري كتتار ع تتداهلل) ةوة  فةرماويتتةاي ث ةم تتةر  ئة تتةر رؤذ
ىةذَ بااية رريطاكةي دة ؤررين. )29
زاناية ثاية بةرز نابن القيم اجلوزيية) دةفتةرماويت :ث ةم تةر  رريطايتةكي
ى تتتتاواز دة راتتتتة بتتتتةر لتتتتة ىتتتتةذني ررةمةزانتتتتدا لةرريطايةكتتتتةوة دةررؤي تتتتت و
َكي وتتةردوو
لةرريطايتتةكي اتترةوة دةوااتتةوة ،واتتراوة :بتتؤ ئتتةوة ستتةالم لتتة ختتةل
َكي وةردوو رريطاكتة ااشت( بةرةكتةاي
رريطاكة بكات ،وة واراوة :بؤ ئةوة خةل
ب ت ،وة واراوة بؤ ئةوةي وةركةس ك ث اينيت ث ي بتاو ث اينتت ةكةي بتؤ
ىي بةىي بكات ،وة وواراوة :كة ئةمتة رراستترتي انة لةبتةر وتةماو ئتةم شتتانة
باوة ،وة لةبةر ضةند داناي ةكي ار كة و و ئ كي ث ةم ةر  بي دانتايي
نةباوةن. )30
(ئ طامي نةوةوي) نررةمحةاي خااي لي ب ت) لة ثار ئةوة ئةم ضتةند شتتة
سةرةوة باس دةكات دةفةرماويت:
ئة ةر وؤيةكةشي نةزانراو بي سان ةاة شتايين بكتةويو بةيتة ىتار  ،ختااي
ةورة باشرت دةزان تن.)31

(( )11البخاري. )123 :
(( )03زاد املعاد ،)111 / 4 :وانظر كالم اإلمام البغوي يف( :شرح السنة. )041/1 :
(( )04روضة ابب).) 00 / 1 :
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دوو ئاطادار كردنةوة:
يةكتةم :نئ طتتامي البغييوي) لتتة (الشييرا الةيينة  ) 030 – 031 /1دةفتتةرماويت:
َكي بةياني زوو ب ت بؤ نايذ ة نمصل() ثار ئةوة نايذ
سان ةاة كة خةل
بتتةيان( دةكتتات بتتؤ ئتتةوة وتتةر كتتةس شتتايين ختتؤي بطريتتت ،واهلل أكتترب بكتتةَ
وةدةرضاوني ئ طام لة كااي نايذدا دةب ت .
دووةم :نئ طتتتامي الرتميييذي) ن )603وة نابييين ما ييية) ن )434لتتتة نعتتتةىل) ةوة
بؤماَ دة ررنتةوة كتة فةرماويتةا( :ن ستان ةاة بتة ثتي ب ت ت بتؤ نايتذي ىتةذَ
)ن. )32

(( )01وحسنه الشيخ األلباين يف :صحيح سنن الرتمذي.)431/4 :
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( )0
اهلل أكرب كردن لة هةردوو (جةذندا )
خااي ةورة دةفةرماويت:
[ عَلِوُكْمِلُشاْ الْعِدَّةَ عَلِوُكَبِّرُعاْ اللاغَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ عَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُعنَ ] [البقرة . ] 426 :
وااة :نئةو كةسانة كة لة ررةمةزاندا بة ررؤذوو نةباونة بتة وتؤي نةخؤشتي يتاَ
ستتةفةر كتتردَ بتتا لتتة ثتتار ررةمتتةزاَ بتتةررؤذوو بتتا اتتا مانطةكتتة اتتةواو دةكتتةَ و
ثاداشيت اةواو وةربطرَ ،وة خاا خؤيتاَ بة تةورة بتكانو بتةوة ررؤذووي بتؤ
َكا ستتتاثاس و
بطتتترَ و يتتتادي بكةنتتتةوة ،ضتتتانكة رري طان تتتتاني كتتتردووة ،بتتتةل
ستاي ي خاا بكةَ) .
وة ى ت طري بتتاوة كتتة ث ةم تتةر  نىتتةذني ررةمتتةزاَ دةردةضتتاو اهلل ئةك تةري
دةكتترد وتتةاا دة ةي تتتة نايذ تتة نمص تل() وة وتتةاا نايتتذ اتتةواو دةكتترد ،كتتة
نايذي اةواو بكرداية اهلل أكربي نةدةكردن.)33
زانتا فتةرمادةناس (األلبياني) نررةمحتةاي ختااي لتي ب تت) دةفتةرماويت :لتتةم
َطاناَ كردوويانتة لتة
َطة دروست يت ئةوة ا دايتة كتة ماستل
فةرماودةيةدا بةل
بةئاشتتكرا واتتين أهلل أكتترب لتتة رريطتتادا بتتؤ نايذ تتة نا صتتل() وةرضتتةندة زؤربتتة
َكي ئةم ستان ةاةياَ بةستا راتاوة اتا وا ل تاااوة نكيكتة نتةم آ ،وة
خةل
ئةوة كةبار ب ت ل رةدا يادي خبةي تةوة ئةوةيتة كتة بةئاشتكرا وواتين  -أهلل
َ تتت وتتةروةكا ضتتؤَ
أكتترب – دروستتت ن تتة بتتؤ كؤب تتتةوة و بةيتتة دةنتتة ب ل
َكي دةيكتةَ ،وتةروةوا وتةماو زيكريتك دروستت ب تت دةنتة بتةرز
وةندآ لةخةل
بكةيتتتةوة ا ايتتدا يتتاَ دروستتت نتتةب ت ،دروستتت ن تتة كؤب تتتةوة بتتة كؤمتتةل
َ ت ،با لةم شتة بةئا ا بو ووةم ة لة ث ضاوي خؤماني داب و كة
بل
(( )00رواه ابن أيب شـيبة يف :املصـن  ،وابـاملي يف :كتـاب صـالة العيـدين ،بصسـناد صـحيح لكنـه مرسـ  ،لكـن
له شواهد يتقوى هبا) رةمايا ( :السلسلة الصحيحة ) 403 :بكة .
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باشرتيو رريطاو رري طايي نرري طايي ث ةم ةرة. )34) )
وة ثرس ت ار كتترا لتتة نش ت خ االس ت م) نإبتتو ا ط تتة) نررةمحتتةاي ختتااي لتتي ب تتت)
دةربارة كااي اهلل أكرب لة ىةذنةكاندا فةرماوي :ستاثاس بتؤ ختاا ،رراستترتيو
وواتتة لتتة اهلل أكتترب كتتردَ دا كتتة زؤربتتة زانايتتان( ث تتو و ا طةي تتتااني لتتة
واوةكَ  وث ةواياني لةسةر ب ت لة فةىر ررؤذي عةرةفة اا كؤاايي نأيام
الت ري ) لة ثار وةماو نايذيك وة دروستة بؤ وةماو كةس ك بتة ئاشتكرا اهلل
َ تتتت لتتتة كتتتااي دةرضتتتاَ بتتتؤ ىتتتةذَ ئتتتةوي بةرريككتتتةواين وتتتةر ضتتتاار
أكتتترب بل
ن)35
زاناكة .
َتت ت ث :كةدةفتتتتةرماويت نثتتتتار وتتتتةماو نايتتتتذيك) بةااي تتتتةاي وتت ت و
م تت ت دةل
َطةيةكي لةسةر ن ة ،ئتةوة رراستت ب تت لتة وتةماو كاا تك دا بتةبي ااي تةت
بةل
َطةي لةسةر ئةمتة نئ طتامي ال ختار ) لتة
كردن( بةكاا كي دياري كراوةوة بةل
كت يب نالع ديو مو حح حة ن  )134 / 1دةفةرماويت:
( با التكبري أ يام املنى ،وإذا غدا اىل عرفة) .
َكي
ئ طتتامي عامتتةر  لتتة خاناةكتتة ختتؤي لتتة م تتا أهلل أكتتربي دةكتترد ختتةل
َك(
مك ةواةكة اي ياَ لة دةنطي دةبتاو ئتةوان اهلل أكربيتاَ دةكترد وة ختةل
بازارري أهلل أكربياَ دةكرد وةاا نم () دةوةذايةوة لة اهلل أكرب كردندا .
وة ن ع د اهلل كار عامةر) ي  لة نم ت() اهلل أكترب ي دةكترد ئتةو ررؤذانتة وة
ثار نايذةكان  ،وة لةسةر ى طاكة وة لةناو دةوارةكةي ،وةلة دان ت و
و لة وةماو ئةو ررؤذانةدا .
ررؤي

(( )01سلسلة األحاديث الصـحيحة ) 414 / 4 :وللشـيخ العالمـة محـود التـو(ري (رمحـه اهلل) رسـالة مفـردة يف
إنكار هذا التكب اجلماعي ،وهي مطبوعة..
( ( )06موع الفتاوى ) 113/ 11 :ةة رةمايا ( :سب السالم ) 01 – 04 / 1 :بكة .
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َطاناَنخاا ىل راز ب ت) لة ىةذني قارباندا اهلل
وة نمةميانة) ي دايكي ماسل
أكربي دةكرد ،وة ئافرةاان لة دواي نأباني كارري عثمان) و نعامةر كتارري
ع دالعكيك) ةوة  اهلل أكربياَ دةكرد شتةواني نالت تري )ن )36لة تةل ث اوانتدا
لة مك ةوت .
وة نع د اهلل كارري عامةر)  كة بةياني ب اواية بؤ نايذ لة ىةذني ررةمةزاَ و
قارباندا بة ئاشكرا بة دةنط( بةرز ناهلل أكرب) ي دةكرد وةاا دة ةي تة نايذ تة
نمصل() ثاشاَ اهلل أكرب دةكرد وةاا ئ طام دةواتن. )37
وة ئةوة متو بتكاه وت و فةرماودةيتةكي رراستت لتة ث ةم تةرةوة نتةواااوة
َكا لةوةنتتدآ واوةكنتتةوة  وتتاااوة:
دةربتتارة ضتتؤن ةاي اهلل أكتترب كتتردَ بتتةل
نع داهلل كار مةسعاد) دةيفةرماو:
ناهلل أكرب اهلل أكرب ،ال إلة إال اهلل ،واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلطد )ن.)38
وة نع تتد اهلل كتتارري عتتةباس ) دةيفتتةرماو :ناهلل أكتترب اهلل أكتترب ،اهلل أكتترب وهلل
احلطد ،اهلل أكرب وأىل ،اهلل أكرب عل( ما ودانا)ن.)39
نال قي) بةسةنةديكي نحح ) لة نالن و الكرب ) ن ) 043 /0لة نستة اني
خةير) ةوة  بؤماَ دةيط رريتتةوة كتة فةرماويتةاي :اهلل أكترب بكتةَ ،اهلل أكترب،
اهلل أكرب ،اهلل أكرب ك ريا .
َكي ث ةوانة ئةم ذيكرانه دةكةَ كتة لتة ث ت ةكانانةوة
زؤربة زؤر خةل
كي ن ة .
واااوة ،زياد دةكةَ وشيت ار دادةو و كة و و ب

( )03ةارة :رِريذانؤ  ، 40 ، 41 ، 44مانطؤ ذي احلجة (رةةهةم ة سؤَ هةم ة ضاوارةم رِريذ طاةذنؤ
قورباة) ةة بدية ثؤَ رةةرريَت (التشريق) ضونكة خةلزكى طديتياة هةلزيةطرت لة بةر خدر .
( )00الدار قطين وابن أيب شيبة وغ هم بسند صحيح  .رةمايا ( :إرواء الغلي  ) 363 :بكة .
(( )02ابن أيب شيبة )432 / 1 :بة سةنةريَكؤ (صحيح) .
( )01البيهقي ) 046 / 0 :بة سةنةريَكؤ (صحيح ) .
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نابتتتتو ح)تتتتر) نرةمحتتتتةاي ختتتتاا لتتتتي ب تتتتت) لتتتتة نفتتتتت ال تتتتاري) ن) 603 / 1
دةفتتتةرماويت :نضتتتةند شتتتت ك لتتتةم كااتتتةدا دروستتتت كتتتراوة كتتتة زيتتتادةو وت ت و
ب ةيةك( ن(ية) .
( )2
ض كاتيَك دةخؤيت لةهةردوو جةذندا
لتة نأنتس)  دةفتةرماويت :ث ةم تةر  لتة ىتةذني ررةمةزانتدا دةرنةدةضتتاو
وةاا ضةند دةنكة خارمايةكي دةخااردن.)40
مل َه َّلب) دةفةرماويت:
ئ طامي نا ُ
ح كطةت لةخااردندا ث نايتذ ئةوةيتة وتةاا امتاَ بتةريك امتاَ نتةبات لتة
بةردةوامي ررؤذوو راو وةاا نايذ ىةذَ دةكريت ،ث ةم تةر  رريطتاي ئتةم
اماَ بردنةي رتن. )41
لة نبارةيد) ةوة  فةرماويةاي:
ث ةم تتتتةر  دةرنةدةضتتتتاو بتتتتؤ نايتتتتذ ىتتتتةذني ررةمتتتتةزاَ وتتتتةاا شتتتتت ك(
نةخااردايا ،وة ىةذن( قارباَ و ( نةدةخاارد وةاا نة ةررايةاةوة ثاشاَ لتة
قاربان ةكةي خؤي دةخاارد )ن.)42
زاناي ثايةبةرز نابو ق ث) دةفةرماويت:
بتتتةكم لةىتتتةذني قاربتتتاَ ث ةم تتتةر  و تتت( نتتتةدةخاارد وتتتةاا لتتتة نايذ تتتة
نمصل() نة ةررايةاةوة وة لة قاربان ةكةي خؤي دةخااد. 43
زانا ثاية بةرز نال اكاني)ن )44دةفةرماويت:
(( )13البخاري )160 :و(الرتمذي ) 610 :و(ابن ماجة.)4061 :
(( )14فتح الباري.) 110 / 1 :
(( )11الرتم ـ ـ ـ ـ ـ ــذي )611 :و(اب ـ ـ ـ ـ ـ ــن ماج ـ ـ ـ ــة )4063 :و(الـ ـ ـ ـ ـدارمي ) 006 / 4 :و(أمح ـ ـ ـ ــد) 061 / 6 :
سةنةرةكة (حسن) ة .
( )10زاد املعاد (. )114/4
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ح كطةت لة دواخنتين خااردَ لة ىةذني قارباندا ئةوةية ،ئةو ررؤذة قاربتاني
كردَ و خااردني ا دا رريطة ث دراوة كة خااردني خؤي لة قاربان ةكةي خؤ
ب ت.
نئ ا قدامة) واي فةرماوةن.)45
نالكيو بو ا ُ ِّر) دةفةرماويتن:)46
ختتااردني ث ةم تتةر  لتتة وتتةردوو ىتتةذَ لتتةكااي دروستتيت خؤيتتدا بتتاوة بتتؤ
دةركردنتتي خ تتري ااي تتةاي ثتتي يانتتةوة ،بتتةدةركردني ستتةرفرتة ثت وتتااو بتتؤ
نايذي ىةذني ررةمةزاَ و دةركردني قارباني لة ثار نايذ ىةذني قارباَ لتة
دواي سةربرري (.

(( )11ني األوطار.) 060/ 0 :
( )16وانظر( :املغين.)004/1 :
( )13رةمايا ( :فتح الباري )112/ 1 :بكة .
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( )1
خؤ شوشنت ثيَش جةذن
لة ننافع) ةوة نع د اهلل كارري عامتةر)  لتة ىتةذني ررةمتةزاَ ختؤي دةشاشتت
ث ئةوة ب ت بؤ نايذ ة نمصل()ن.)47
نسع دي كارري ا ن ب) دةفةرماويت:
ستتان ةاي ىتتةذني ررةمتتةزاَ ستتي شتتتة :بتتة ثتتآ بررؤيتتت بتتؤ نايذ تتة نمصتتل() و
خااردَ ث دةرضاوَ و خؤشاش ن.)48
َ ت ث :لةوانةيتتة مةبةستتيت ستتان ةاي وتتاوةكَ ب تتت ،وااتتة رريطتتاو رري طتتاي(
دةل
ئةواَ ،ئة ةر نا و و لةم بارةيةوة لةث ةم ةرةوة ى طري نةباوة .
نابن قدامة) دةفةرماويت:
سان ةاة خاب اردريت با ىتةذَ ،وةنع تداهلل كتار عامتةر) لتة ىتةذن(
ررةمةزاَ خا دةشاشت و ،وةلةنعةىل) ي ةوة  رردراوةاةوة .
وة (علقميية) و(عييروه) و(ع ييا ) و(النخاييي) و(الشييا)) و(قتييازه) و(ابييو الزنيياز)
و(مالك) و(الشافاي) و(ابن املنذر)  واياَ ووااوةن.)49
ئةوة لة ث ةم ةرةوة  رردراوةاةوة لةم بارةيةوة ضهع فةن. )50
(( )10مالك ) 400 / 4 :و(الشافعي )00 :و (عبد الرزاق )6061 :سةنةرةكةيشؤ (صحيح ) ة .
(( )12الفريـايب4/ 410 :و ) 1بةسةنةريَكؤ صةحيح هةرةةكو ضادة لاة (إرواء الغليـ ) () 431 / 1
هاروةة .
(( )11املغين.)003/1 :
( )63يف( :س ــنن اب ــن ماج ــة )4046 :ويف إس ــناده جب ــارة بـ ـن املغلـ ـس وش ــيخه وع ــا ض ــعيفان ،ورواه أيض ــا يف
( )4043وفيه يوس بن خالد السميت ،كذبه غ واحد.
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()43
ئايا ثيَش وثاشى نويَذى جةذن نويَذى تر هةية؟
لةنع داللتتتة كتتتار عتتتةب اس)ةوة  نث ةم تتتةر  ىتتتةذن( ررةمتتتةزاَ دوو
رركاا( كرد نة لةث ونة لةثاش( نايذ ار نةكردن. )51
نابو الق ث )نررةمحةا( خاا ىل ب ت) دةفةرماويتن:)52
ََ  نايتذياَ نتة ئتةكرد كتة بطةي تت ايةاة نايذ تة
نة ث ةم تةر  نتةواوةال
نمصل() نةلة ث و نةلة ثار نايذ ىةذَ .
نابو ح)ر) نررةمحةا( خاا ىل ب ت) دةفةرماويتن:)53
دةست كةوااو سةرئة ام ئةوةية كة نايذ ىةذَ و و سان ةا ك نتة لتةث
و نة لةثار ى طري نةباوة ،بةث ةوانة كةس كةوة كةق اس( دةكتات لةستةر
ىامعة.54

(( )64البخاري )121 :و(الرتمذي) 600 :و(النسا ي)410/0 :و(ابن ماجة.)4114:
(( )61زاد املعاد.)110/1 :
(( )60فتح الباري.)103/1 :
(( )61شرح السنة.)040-043/1 :
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()44
حوكمى نويَذى هةردوو جةذن
نش ت خ االس ت م)نابو ا ط تتة) دةفتتةرمايت :لةبتتةر ئةمتتة ئ طتتة ئةمتتةماَ بةرراستتت
داناوة كتة نايتذ ىتةذَ فتةرز عةي تة ،وةكتا وواتة نابتا حةن فتة)ن )55وىطتة
لةوي  ،وة يةك كة لة وواةكان( نشتافع() و يةك كتة لتة دوو وواتة مةزوتةب(
نامحد).
َ( نايتذ ىتةذَ نواىتب) ن تة ،لةوثتةر دووري دايتة،
وة وواة كةس ك كةبل
َك( بتتا
ضتتانكة نايتتذ ىتتةذَ لتتة تتةورةاريو درومشتتةكان( ئ نتت مةو ختتةل
كادةب تتةوة زيتتاار لةىامعتتة ،وة اللتتة اكتترب ا تتدا دانتتراوة ،وةوواتتة كةس ت ك
َ ت فةرز ك فايةية رريك ن ةو دانةمةزريتن.)56
كةبل
ئ طتتتتام( نال تتتتاكان( )لةنالنتتت ل ا تتتترار )ن)046/4ن )57دةفتتتتةرماويت :بكانتتتتة
ث ةم تتتتةر  بتتتتتةردةوام ئتتتتتةم نايتتتتذة كتتتتتردووة لةىةذنةكانتتتتتدا ،وةواز ىل
َك( كردووة كةدةرضتو بتا
نةو اوة لة ىةذن ك لةىةذنةكاندا ،وةفةرمان( بةخةل
نايتتذ كتتردَ وتتةاا فتتةرمان( كتتردووة بةدةرضتتاون( ئافرةاتتان( بتتاَل بتتاو ،وئتتةو
ئافرةاانة كة لةذوور خايانو وئافرةاان( حةيكدار .

( )66انظر :حاشية ابن عابدين -433/1 :فما بعد).
(( )63جمموع الفتاوى.)434/10 :
( )60وعنه صديق حسن خان يف :املوعظة احلسنة.)10-11 :
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َم ئامتتادة
َم فتةرمان( بتة ئافرةاتان( حتةيكدار كتردووة كتة نايتذ نةكتةَ بتةال
بتةال
َطاناَ بتتتا اةنانتتتةت فتتتةرمان( كتتتردووة بتتتةو ئافرةاانتتتة
خ تتترو دوعتتتا ماستتل
كةعةباياَ ن(ية نىل اب) لةيةك ك( ار وةر بطرَ وئامادة نايذةكة بان.)58
َطةية لةسةر ئةوة كة ئةم نايذة نواىب)ة وفةرز عةي ة نة
ئةمة وةماو بةل
فتتةرز ك فايتتة ،فتتةرماَ كردنتت( بةدةرضتتاوَ بتتا نايتتذ واث اينتتت دةكتتات كتتة
فةرماَ كردنة بة نايذي با كةس ك كةعازر نةب ت ،بةمانا وواةكة ضانكة
دةرضاوَ با نايذ وايةكة با نايذ كردَ ،وةواىتب بتاون( وايةكتة واث اينتت
دةكتتتتات ئاما ةكتتتتةي واىتتتتب ب تتتتت نئتتتتةوة لتتتتةث او دةردةضتتتت ت كتتتتة
نايذةكةية) ،وةث او شايانرتة لتة ئتافرةت بتةم حاكطتة كتة نايتذ ىتةذَ واىتب
ب ت لةسةرياَ.
َكتتة اتتر لةستتةر واىتتب
ثاشتتاَ نررةمحتتةا( ختتاا ىل ب ت)دةفتتةرماويت :وةبةل
باون( نايذ ىةذَ ئةوةية كة نايذ ىامعتة الدةبتات ئة تةر ىتةذَ و ىامعتة
بكةونتتة يتتة ررؤذةوةن )59ضتتانكة ئة تتةر شتتت ك واىتتب نتتةب ت واىتتب النابتتات .
وةى طر باوة كة ث ةم تةر  بتةردةوام نايتذ ىتةذن( بةىةماعتةت كتردووة
لةو رروذة ث اينت كرا وةاا كاض( دواي( كرد.
َك( كردووة كةدةرب و با نايذ ىةذَن. )60
لة ةل ئةمةي دا فةرمان( بةخةل
( )62البخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارى ( )011و ( )064و ( )104و( )101و ( )123و( )124و( ،)4361و(مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم:
 )213من حديث أم عطية (رضي اهلل عنها).
( )61هةرةةكة ضوَة لةحـه ديىـ ابو هاورةيرة را  هااروةة :كاريَاك طاةذة ة طومكاة كةةرناة ياة
رِةَذةةة ثيَغةم ةر  فةرموةى:
(اجتمع في يومكش هذا عيدان فمن شاء َجزَه من الجمعل وإنا مجمعون).
ةارة ( :لةم رِةَذةرا رةة طةذة كوَبوةنةرةةة هةركةسيَك ةةيستى ىلَ بيَت نويَذى طةذنى بةسةة لةطيارى
طومكةية ةة يَمة نويَذى طومكة رةكةين) (رواه أبو داود )4300 :و(ابن ماجة )4044 :وسـنده حسـن،
وانظر( :املغين ،)062/1 :و(جمموع الفتاوى.)141/11 :
( )33رةمايا ( :ني األوطار ) 020 – 021/ 0 :و( الروضة الندية )411 / 4 :بكة .

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

31

زاناماَ (األلباني) لتة نمتام املنية ) ن )011ثتار ئتةوةي حةدينتي نأم ع يية)
دةو تةوة و دةفةرماويت:
َطةيتة لةستةر واىتب بتاوني نايتذ ىتةذَ ،وة ئة تةر
نئةم شتتة باستكراوة بةل
دةرضاوَ بؤ نايذي ىةذَ واىب ب ت ئةوا شايانرتة كة نايذةكة واى ة ) .
وتتةروةكا ضتتؤَ ناشتتاردريتةوة ئتتةوة حتتة ب تتت ئةوةيتتة كتتة واىتتب ب تتت نتتة
اةن ا سان ةت .
()41
كاتي نويَذى جةذن
َ( ث ةم ةر  كااآ كتة دةردةضتاو لة تةل
لة ن ع داهلل كارري بُنري) واوةل
َكتتدا بتتؤ ىتتةذني ررةمتتةزاَ يتتاَ بتتؤ ىتتةذني قاربتتاَ ،ئ كتتاري دواكتتةواين
خةل
ئ طتتامي كتتردووة و فةرماويتتةا( :ئ طتتة لتتةم كااتتةدا لتتة نايتتذ دةباوي تتةوة ،وااتتة
كااي نايذي سان ةتن .)61ئة ةر كااي كةراوةاي نايذ بةسةر ب ااية .
ئةم فةرماودةية رراسترتيون )62فةرماودةيتة لةباستي كتااي نايتذ ىةذنتدا ىطتة
لةمة شت( ار دة رريتةوة بةكم لة ررووي سةنةدةوة ى طري ناب ت .
نإبو ق ث) دةفةرماويت :ث ةم ةر  نايذ ىتةذني ررةمتةزاني دوادةخنتت و
نايتتذ ىتتةذن( قاربتتاني ث ت دةخنتتت و بةثةلتتة دةيكتترد ،نإبتتو عامتتةر) 
لة تتةل اانتتدي شتتاي كةواين بتتؤ ستتان ةت دةرنةئةضتتاو بتتؤ نايتتذ وتتةاا ختتؤر
وةَل ةوااايةن.)63
نحتتتدي حنتتتو ختتتاَ) دةفتتتةرماويت :كتتتااي نايتتتذ وتتتةردوو ىتتتةذَ ثتتتتار
بةرزبانةوة خؤر بةقةد ررم ك وةاا خؤر الر دةب تةوة نالكوال) زانايان يتة

( )34رةمايا ( :فتح الباري ) 160/ 1 :و(النهاية )4 00 / 1 :بكة .
(( )31علقه البخاري يف :صحيحه ،)163/1 :و (وصله أبو داود ،4406 :وابن ماجة ،4040 :واحلـاكم:
 ،116/4والبيهقي )121/0 :وإسناده صحيح.
(( )30زاد املعاد. )111 / 4 :
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دةنطو لةسةر ساود وةر راو لة فةرماودةكة وةرضتةندة فتةرماودة وا ناب تت
َطة ،بةكم كؤاايي كااةكةي الرباونةوةي خؤرةن.)64
بة بةل
نأبتتتا بكتتتر ا كائتتتري) دةفتتتةرماويت :كتتتااي نايتتتذي وت تةردوو ىتتتةذَ :لةبتتتةرز
باونتتةوة ختتؤر بةقتتةد نررم تتك) وتتةاا الر باونتتةوةي ختتؤرة ،باشتترت وايتتة نايتتذ
َكي بتاانو قاربتاني خؤيتاَ
ىةذني قارباَ لةسةرةااي كااةكةوة بكريت اا خةل
َك( بتتتتاانو ستتتةرفرتة
بكتتتةَ ،وةنايتتتذ ىتتتةذن( ررةمتتتةزاَ دوا خبريتتتت ااختتتةل
خاياَ دةربكةَن. )65
ئاطاداركردنةوةيةك
ئة ةر لةكاا ك( درةنطدا زانترا كتة ىةذنتة ئتةوا نايتذ ىتةذَ لتةرروذ دواي تدا
دةكريتتتتت نابتتتتا داود )ن )460ونال نتتتتائ()ن ) 423/0ونابتتتتو ماىتتتتة) ن)4360
بةسةنةديك( نحح ) باماَ دة ررنةوة لةنئةب( عةمةير كتار ئةنتةس)ةوة
َ( ث ةم تتةر  بتتاوَ ،شتتايةا اَ داوة كةئتتةواَ
لةضتتةند مام ك تتةوة كتتةواوةل
دوي (نمانط( ية شةوة شةوال) ياَ ب اة ،ث ةم تةر  فتةرمان( ث تاَ
كرد كتة روذو ب تك و وئة تةر بتةيان( وةست بتا نايذ تة نمصتل() بتا نايتذ
ىةذَ .

(( )31املوعظة احلسنة.)11 / 10 :
(( )36منهاج املسلم.)102 :
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()40
بانط وقامةت نىية لة نويَذى هةردوو جةذندا
لةنىابر كار سةمارة)ةوة  دةفةرماويت:
نايذم كرد لة ةل ث ةم ةر خاا وةردوو ىةذَ زياار لةىاريك و دووىار
بةب( بانة وقامةت (.)66
نابو ع اس وىابر)  :فةرماويانة:
لةىةذن( ررةمةزاَ و قارباندا بانة نةدةدران.)67
نابو الق ث) دةفةرماويت:
ث ةم ةر ئة تةر بطةي تتايةاة نايذ تة نمصتل() نايتذ دةكترد بتةب( بتانة
وقامتتتتةت ،وةنةي تتتتاواراوة نالصيييياة امايييية) ستتتتان ةت وايتتتتة وتت ت و لةمانتتتتة
نةواريتن.)68
ئ طام( نح عان() قنة لةسةر ئةم فةرمادةية دةكات ودةفةرماويت:
َطةية لةسةر ئةوة ئةمانة دروست نو لةىةذنداو ب دعةَن.)69
ئةمة بةل
(( )33رواه مسلم )220 :و(ابوداود )4412 :و(الرتمذى.)01 6 :
(( )30البخاري ،)133 :و(مسلم.)223 :
(( )32زاد املعاد.)111/4 :
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()41
ضوَنيَتى نويَذى جةذن
يةكةم -:دوو رركااتة ،لةبتةر ررياايتةا( ئ طتامي نعطتر)  :نايتذ ستةفةر دوو
رركااة ونايذ قارباَ دوو رركااة ونايذ ىتةذن( ررةمتةزاَ دوو رركااتة ،اتةواوَ
بة ب( كارت كردنةوة لةسةر زمان( حمطد .)70(
دووةم - :يةكتتةم رركتتات دةستتت ثتت( دةكريتتت وةكتتا وتتةماو نايتتذةكاَ بتتة اللتتة
اكرب(تكبرية اإلحرام) ثاشاَ حةوت اهلل اكربناك رية) ا دا دةكريت ،لتة رركتاا(
دووةم تتدا ث ت و ناك ت رية) ا تتدا دةكريتتت ىطتتة لتتةناك رية) دةرضتتاوَ بتتا
َنانةوة .
رركاع وس)اد ووةل
لتتة ختتاااو عائ تتةوة نختتاا ىل رراز ب تتت) كتتة ث ةم تتةر لةنايتتذ ىتتةذن(
ررةمةزاَ وقارباَ حةوت ناك رية) كردووة لة رركاا( يةكةم و لة رركتاا( دووةم
ث و ناك رية) دةكرد ىطة لة ناك رية)كان( ارن.)71
(( )31سب السالم.)30/1 :
(( )03النس ــا ي )420/0 :و(البيهقـ ــي )133/0 :و(أمح ــد )00/4 :و(الطح ــاوي يف :ش ــرح مع ــاين ا ثـ ــار:
 )114/4وسنده صحيح.
(( )04أبوداود )4463 :و(ابن ماجة )4123 :و(أمحد )03/3 :و(البيهقي )120/0 :وإسناده صحيح.
ئاطادار كردنةوةيةك
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ئ طتتام( نال تتاي) دةفتتةرماويت :ئةمتتة وواتتة زوربتتة زانايانتتة لتتة حتتةحابةو
ثار ئةواَ كة لة رركاا( يةكةم حتةوت ناكت رية) ىطتة لتةناك رية) دةستت
كردَ بة نايذ ،وةلة رركاا( دووةم ث و ناك رية) ىطة لة ناك رية) وةستتان(
ث خاي دن( فاحتة ئةمة رردراوةاةوة لة نئةبابكرو عطرو عل()..ن.)72
ســىَيــةم - :بةنح تةح ح() نتتةواااوة لتتة ث ةم تتةرةوة كتتةوا دةستتت بتتةرز
َم نئت ا القت ث) دةفتةرماويت :نابتو
بكااةوة لة ةلناك رية) كان( ىتةذَن ،)73بتةال
عطر)  لة ةل زور بةدوا ةرران( بتا ستان ةت دةستت( بتةرز دةكتردةوة لة تةل
وةماو ناك رية) يةكدان. )74
َ ث :باشرتيو رري طاي( ،ري طاية وو دايةا( ث ةم ةر .
دةل
م
ماماستتتتاماَ ناأللبيييانى)لتتتةنمتيييام املنييية )012دةفتتتةرماويت :لة ت تةل ئتتتةوة
لةنعامةر) وكاررةكةيةوة رردراوةاةوة ئةمتة ناكتات بتة ستان ةت بةااي تةا(
كةررياايةا( وةردووك اَ ل رادةنحح ) ن(ية.
ررياايتتةا( نعامتتةر نال ق()دةيط رريتتتةوة بتتة ستتةنديك( نضيياي ) نالواز)
ررياايةا( كاررةكة  و تا نةم دوزياةاةوة ولةسةر ررانةوةستاوم .
سوننةت ةاية لة (رك رية) را ثيَش خويَنينى فاحتة بيَت هةرةةكو ضدة لةة فةرموةرةيةرا هاروةة كة
(أبو داود ،)4461 :و(ابن ماجة ،)4102 :و(أمحـد )423/1 :رةيطيَرِنةةة لة (عةمرى كورِى يوعةيب
لة باةكىيةةة لةباثريييةةة رةفةرموةيَت :ثيَغةم ةر لةنويَذى طاةذة حاةةت (ركا رية) ى كارر لاة
رِكارى يةكةم ثاياة فاحتةى خويَني ثاياة اللة اكربى كررة ضوةة رِكوع ثاياة ضوةة ساوور ثايااة
هةستايةةة ة ثيَنض (رك رية) ى كرر ثاياة فاحتةى خويَني ة اللة اكربى كررة ضاوةة رِكاوع ة ثايااة
ضوةة سوور .كة ةمة فةرموةرةيةكى (حسن) ة ةة رةماياى( :إرواء الغلي  )441-432/0 :بكة.
ةة ثيَضةةانةى ةمة راست ةررةسات نيياة هاةرةةكو ضادة زانااى ثايةباةرز ابـن القـيم لاة( :زاد املعـاد:
 )111-110/4رةةنى كررريرةةة.
(( )01شرح السنة )031/1 :ةةرةماياى( :جمموع الفتاوى )114-113/11 :بكة.
( )00انظر لزاما( :إرواء الغلي .)441-441/0 :
(( )01زاد املعاد. )114/4 :
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وةروةوا ماماستاماَ لةنأحكام اجلنائز  )412دةربتارة شتت ك كتة نكيكتة لتةم
حاكطتتتةوة دةفتتتةرماويت :وةركةست ت ك وا امتتتاَ دةبتتتات كةنع داللتتتة كتتتار
َكا لة ث ةم ةر  وةر راتاوة
عامةر) ئةم شتة نةكردووة لةخايةوة بةل
با وةية دةست( بةرز بكااةوة .
ضوارةم -:بةنحةح ) نةواااوة لتة ث ةم تةرةوة  ذكيريكت( ديتار كتراو
َم ى طري باو بتة ستةنديك( نبتار) لةررياايتةا(
لةن ااَ ناك رية)كان( ىةذَ بةال
نال قي) ن )114/0لةنع داللة كار منعاد)ةوة كتةوا دةربتارة نايتذ
ىةذَ فةرماويةا( :لةن ااَ وةردووناك رية)يةكدا حةمدو ساثاس و ستاي (
خاا ا داية.
نابتتو الق ت ث) دةفتتةرماويت :ث ةم تتةر  بتت( دةنتتة دةبتتاو لتتةن ااَ وتتةردوو
ناك رية) دا و كتةم ك دةوةستتا ،وةىل نة رردراوةاتةوة ذكيريكت( ديتار كتراو
خباي ت لة ن ااَ ناك رية) كاندا .
دةَل ث :باشرتيو و دايةت و رري طاي( ،و دايةا( ث ةم ةرة .
م
ثيَنجــةم -:كتتةناك رية) كتتان( اتتةواو دةكتترد دةستتت( بةخاي دنتتةوة فاا حتتة و
ثاشتتاَ [ق وَا ْلقُررآِْ ِن الْجَجِيرردِ ] [ق ]4 :لةرركاا كتتدا دةخاي تتدو لةرركااةكتتة اتتردا
[اقْتَآََبتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ ا ْلقَجَآُ] [القمر]4 :

وة وةند ىاري

دةخاي دن.)75

ث ا ْلغَا ِشيَةِ ]
[سَبِّحِ اسْمَ رَبِّ َك ا ْلأَعْلَى ] [األعل  ]1 :و[ َه ْل أَتَاكَ حَدِي ُ

[الغاشية ]4 :دةخاي دن.)76
نابتتو الق ت ث) دةفتتةرماويت :وتتةردووك اَ بتتة نح تةح
دووانة و ( ار بة نحةح ) نةواااوةن. )77

)

وتتاااوة ىطتتة لتتةو

(( )06مس ــلم )214 :و(النس ــا ي ، )2140 :و(الرتم ــذي ،)601 :و(اب ــن ماج ــة )4121 :ع ــن اب ــن واق ــد
الليىي .
(( )03مسلم ،) 202 :و(الرتمذي ،)600 :و(ابن ماجة )4124 :من حديث النعمان بن بش .
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شةشةم -:ئ رت وةماو ش اازةكان( اتر وةكتا نايتذةكان( اتر وايتة ى تاواز
ن(ية .
حةوتــةم -:وةركةست ك فريتتا نايتتذ ىتتةذَ نةكتتةوت بتتة ىةماعتتةت ئتتةوا دوو
رركات دةكات .
نئ طام( ال خاري) نررةمحةا( خاا ىل ب ت) دةفةرماويت:
(با اذا فاته الايد يصلي ركاتني)(.)78
وااة :ئة ةر كةس ك فريا نايذ ىةذَ نةكةوت دوو رركات دةكات .
نابو احل)ر) لة نالفتت  )663/1لتةثار ئتةم نبتاب)ة دةفتةرماويت :لتةم نبتاب)ة
دووحاكط( شةرع( وةية-:
أ -دروستتت ت( كردنتت( نايتتذ ىتتةذَ ئة تتةر فتتةواا بتتة ىةماعتتةت ئ ت رت ئايتتا بتتة
ئارةزوو خا نةواا ت ياَ عازر وةباو ب ت.
ب -ئة ةر فريا نةكةوت خا دوو رركات دةكات.
(ع ييييا ) دةفتتتتةرماويت :ئة تتتتةر كةستت ت ك نايتتتتذ ىتتتتةذن( فتتتتةواا دوو رركتتتتات
دةكاتن.)79
(ولييي ا الييدهلوي) دةفتتةرماويت :ئةمتتة مةزوتتةب( نشتتافع()ية ئة تتةر كةس ت ك
نايذ ىةذن( فةواا لة ةل ئ طامدا دوو رركتات دةكتات ،وتةاا ثاداشتت( نايتذ
ىتتتةذن( دةستتتت كتتتةويت ،وةرضتتتةندة ثاداشتتتت( ىةماعتتتةا( لة تتتةل ئ طامتتتدا
فةوااوة.
َم لةال حةنتةف( يتةكاَ نايتذ ىتةذَ ناكريتتةوة ،ئة تةر لة تةل ئ طتام فريتا
بةال
نةكةوتن. )80
(( )00زاد املعــاد ،)110/4 :ةةهةنااييَك لااة زاناياااة باسااى حيكمااةرياة كااررةةة لااة خويَنااينى ااةم
سورةرانة رةماياى قسةكانياة بكة لة ( :شرح مسلم ،)421/3 :و(ني األوطار.)110/0 :
(( )02صحيح البخاري -401،406/4 :هندية) .
(( )01صحيح البخاري -401،406/4 :هندية).
(( )23شرح تراجم أبواب البخاري ،)23 :ةةرةماياى( :اجملموع )11-10/6 :بكة .
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نئ طتتام( مالتتك) لتتة (املوط ي  611 -برواييية أبييي مصيياب) دةفتتةرماويت :وتتةر
كةس ك با خا نايذ ىتةذن( كترد ث تاو يتاَ ذَ ،متو وائتةب ث كتة لتة رركتاا(
يةكةمدا حةوت ناك رية)لتةث فاحتتةو لتة رركتاا( دووةمتدا ث ت و ناكت رية) لتة
ثت ت خاي تتتدن( نفاحتتتتة)دةكات ،ئةوةي ت ت( دوادةكتتتةويت لتتتة نايتتتذ ىتتتةذَ
ئةوةندة فريا نةكةوااوة وةكا نايذةكان( ار دةيكااةوةن.)81
هةشــتةم -:ناك رية)كتتردَ ستتان ةاة و وازىل و تتان( ونتتةكردن( نايتتذ بتتةاال
َم ئتةوة نتةيكات بت( امتاَ
َة ،بتةال
ناكااةوة ئ رت ئايا بة عةمدي ب( ياَ بة وةل
ث ةوانة سان ةا( ث ةم ةرة.
()46
ووتار خويَندنةوة لةثاش نويَذة
سان ةت واية لتة نايتذ ىةذنتدا وواتار لتة ثتار نايتذ ب تت ،نئ طتام( خبتار )
لةنحةح )ةكةيدا باب ك( با داناوة بةناو ( :با اخل بة باد الايد)ن.)82
وااة :وواار خاي دنةوة لةثار نايذ ىةذنة.
نابو ع اس) فةرماويتةا( :ئامتادة ىتةذَ بتاوم لة تةل ث ةم تةر و(أبيو
بكرو عمر وعثمان)  وةماياَ نايذياَ دةكرد ث وواار خاي دنةوةن. )83
لتتة ابونعطتتر)ةوة كتتةوا ث ةم تتةر ونأبتتا بكتترو عطتتر) نايتتذ ىتتةذن اَ
دةكرد لةث وواار خاي دنةوةن. )84
نولييييي ا الييييدهلوي) قنتتتتة دةكتتتتات لةستتتتةر بابةكتتتتة نئ طتتتتام( ال ختتتتاري) و
دةفةرماويتن :)85وااة سان ةا( ث ةم تةر و ئت ثت( كتراو ىت( ن ت ة
باشتةكان( (اخللفا الراشيدين)  ئةمتة بتاوة ،وةثاشتاَ ئتةو اررانكتار يتة
(( )24املغين. )141/1 :
(( )21كتاب العيدين باب رقم( )2ةةرةماياى (فتح الباري )160/1 :بكة.
(( )20البخاري )131 :و(مسلم )221 :و(أمحد.)013-004/4 :
(( )21البخاري)130 :و(مسلم)222 :و(الرتمذي )604 :و(النسا ي.)420/1:
(( )26شرح تراجم أبواب البخاري. )01 :
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بةسةردا واااوة ،وة ث خنت ( وواار بةسةر نايذةكةدا وةكا ىامعة ئةمتة
َداوة.
ب دعةية ولةنمةرواَ)ةوة سةر وةل
نئ طتتامي الرتمييذي) ن )86دةفتتةرماويت :كتتار كتتردَ لةستتةر ئتتةم شتتتةية لةاليتتةَ
زاناياَ لة واوةكني ث ةم تةر و ىطتة لتةوان  :كتةوا نايتذ ىتةذَ ثت
واتتارة ،وة وواتتراوة يةكتتةم كتتةس كتتة وواتتاري دا ث ت نايتتذ نم تةرواني كتتار
احلكث) باو.87
()43
وتار خويَندنةوةو ئامادةبووني خةلَكى بةئارةزووي خؤيان
لة نأبي سع د اردري  )فةرماويةا(:
ث ةم ةر ررؤذ ىةذني قارباَ دةردةضاو بؤ نايذ تة نمصتل() يةكتةم شتت
َكي ررادةوةستتا
دةسيت ثي دةكرد نايذ كردَ باو ثاشتاَ دةررؤي بةرام تةر ختةل
َكي دان ت اوَ لةستةر ثتؤىل خؤيتاَ و ئامؤذ اريتاني دةكترد و فتةرماني
و خةل
ن)88
ثي ياَ دةكرد .
واتتار ىتتةذَ وةكتتا وتتةماو واارةكتتاني اتترة ،دةستتت ثتتي دةكريتتت بتتة حةم تد و
ساثاس و ستاي ( خاا ةورة .
نإبو الق ث) دةفةرماويت:
ث ةم تتتةر  وتتتةماو واارةكتتتاني بةناحلطتتتد هلل) دةستتتت ثتتتي دةكتتترد اتتتةن ا
فةرماودةيةك ( لي نة رردراوةاةوة كةوا وااري ىتةذَ بتة ناهلل أكترب) دةستت
ثي بكات .

( )23يف (سننه. ) 144 /1 :
( )20وانظــر كتــاب( :األم 103-106 /4 :لإلمــام الشــافعي) ،و(عارضــة األحــوذي 3-0/0 :للقاضــي ابــن
العريب املالكي).
(( )22البخاري )163 :و(مسلم )221 :و(النسا  )402 /0 :و(البيهيقي. )123 /0 :
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َكا نابن ما ة)ن )89لة سان ةكةيدا دةيط ريتةوة كتة نسياد القير ) بانطتدةري
بةل
ث ةم ةر  زؤر أهلل أكربي دةكرد لةناو واارةكةي دا وة زؤر اهلل أكربي دةكرد
َطتتة ن تتة لةستتةر ئتتةوةي ث ةم تتةر 
لتتةناو وا تاري وتتةردوو ىتتةذَ ،ئةمتتة بةل
واارةكة بة اهلل اكرب دةست ثي دةكردن. )90
وتتتةروةوا بتتتة نحت تةح ح() نتتتةواااوة لتتتة ستتتان ةادا كتتتةوا واتتتاري ىتتتةذَ دوو
َكا ئتتتتةوة لتتتتةم بتتتتارةوة وتتتتاااوة
واارب تتتتت و لةن اان انتتتتدا داب تتتتريت ،بتتتتةل
فةرمادةيةكي زؤر الوازة نضاي ) ة ،نال كار) لة نا ن د رقث  60من د ستعد)
عتتو ن ش ت خة ع تتداهلل بتتو ش ت ب بن ت دة عتتو ستتعد )كتتةوا ث ةم تتةر دوو
واتتتتاري دةدا لتتتتة ن اان انتتتتدا دادةن تتتتت ،دةربتتتتارة نع تتتتداهلل كتتتتارري شتتت ب)
نباختتتاري) دةفتتتةرماويت :نمنكييير اثيييدي ) بؤيتتتة واتتاري ىتتتةذَ بةيتتتة واتتتار
دةم تتتةوة لتتة ب تت ةدا ،وة ئامتتادة بتتاوني وةكتتا نايذةكتتة واىتتب ن تتة لتتة
نع داهلل كارري سائب ) ةوة  دةفةرماويت:
ئامادةي ىةذَ باوم لة ةل ث ةم ةر كااي نايذ اةواو باو فةرماوي:
َحب َن يذهب فليذهب)ن.)91
َحب َن يجلس لخط ل فليجلس ومن َّ
نإنا نخطب فمن َّ
وااتتتة :ئ طتتتة واتتتار دةدةيتتتو ئتتتةوةي ث ت ت( خاشتتتة بتتتؤ واارةكتتتة داب ت ت ت بتتتا
ت وة ئةوة ث ( خؤشة برروات با برروات.
داب
ن)92
نئ ا الق ث) نررةمحةاي خاا لي ب ت) دةفةرماويت :
ث ةم ةر روخنةاي داوة بتؤ كةست ك ئامتادةي ىتةذَ ب تت داب ت ت يتاَ
برروات .
(( )21برقم )4120 :وإسناده ضعي .
(( )13زاد املعاد 110 / 4 :ـ . ) 112
(( )14أبـ ـ ــو داود ،) 4466 :و(النسـ ـ ــا  ،) 426 / 0 :و(اب ـ ــن ماج ـ ــة ،)4113 :و(احل ـ ــاكم،)116/4 :
وإسناده صحيح .
(( )11زاد املعاد ،)112 / 4 :وانظر( :جمموع فتاوى شيخ اإلسالم. .)141/11 :
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()40
كؤبونةوةي جومعةو جةذن لةيةك رِؤذدا
(أبو زاوز )4303 :و(النةائي )311/ 0 :و(ابن ما ة ) 4043 :و(ابن خزميية:
 ) 4131و(الييدارمي )4313 :و(أمحييد ) 001 / 1 :لتتة ن اياستت( كتتارري بتتاوكي
رةملة شامي) ةوة دة ررنةوة دةفةرماويت:
نمعاوية كارري أبي سف اَ) م  ب ين ثرست اري لتة نزةيتد كتارري أرقتث)
دةكرد دةيفةرماو:
ئايتتتا لة تتتةل ث ةم تتتةردا  ب ااتتتة دوو ىتتتةذَ كؤب تتتتةوة لةيتتتة ررؤذدا؟
َآ .
فةرماوي :بةل
فةرماوي :ض( كردووة؟ فةرماوي :نايتذ ىتةذني كتردووة ثاشتاَ رروخنتةاي
داوة بؤ نايذ ىامعة وفةرماويةا(:
فليصل)ن.)93
نمن شاء َن يصلي
ِّ

وااة :ئةوةي وينت( ل ة نايذ بكات با ب كات.

( )10وقد صحح احلديث اإلمام علي بن املديين كما يف( :التلخيص احلب .)11 /1 :
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وة لتتة نأبتتي وتتارةيرة)  وىطتتة لةوي تتةوة لتتة ث ةم تتةرةوة  لتتةم ىتتؤرة
رردراوةاةوة .
وة واوةكن  ئ اَ بةوة كردووة ،ن ع دالرزا ) لة نا ص ف)036/ 0 :
و نابين شيييبة )لتة نا صت ف )420/ 1 :بتة ستتةنةديك( نحتةح ) لتتة ئ طتتام(
عةل ةوة  دةيط ررنةوة كةوا دوو ىةذَ كؤباونةوة لة يتة ررؤذدا فتةرماوي:
ت با
ئةوةي دةيةوي نايذ ىامعة بكات با ب كات و ئةوةي دةيةويت داب
ت.
داب
وة لتتتة نصي ي يل البخييياري ) 6164 :لتتتة نعثمييياني كتتتارري عفتتتاَ ) ةوة  بتتتةم
ش اةية واااوة .
وةلة نس و أبي داود ) 4301 :ونمص ف ع دالرزا رقث 6016 :بن د حح )
نعو ابو الكبري) كةوا فةرماويةاي:
دوو ىةذَ كؤباونةوة لةية ررؤذدا كؤياني كردةوة و كرديتاني بتة يتة  ،ررؤذي
ىامعة لة بةيان ةكةي دا اةن ا دوو رركااي ىةذني ررةمةزان( كترد و تي اتري
نةكرد وةاا عةسر.
نئ طتتتتامي ال تتتتاكاني) لتتتتة (نييييي األوطييييار  )012 /0ثتتتتار ئتتتتةم ررياايةاتتتتة
دةفةرماويتت:
ئاشكراكةي واية كةوا نايذ ن تاةررؤي نتةكردووة ،وةلتةم فةرمادةيتةدا ئتةوة
ا اداية كتةوا ئة تةر نايتذي ىامعتة الدرا بتة شت اةية لتة شت اازة دروستتةكاَ
واىب ن(ية لةسةر ئةو كةسةي كة لة سةري الضاوة نايتذي ن تاةررؤ بكتات ،وة
نع ا ) ي واي بؤ ضاوة .
وةئاشكراية كةوا دةواريت نايتذ ىامعتة ئةحتل و ب ت ةية وة اتؤ دةزان تت
ئةوة كة ختااي تةورة فتةرزي كتردووة لةستةر بةنتدةكاني لتة ررؤذي ىامعتةدا
بريت تتة لتتة نايتتذ ىامعتتة ،واىتتب كردنتتي نايتتذ ن تتاةررؤ لةستتةر كةست ك كتتة
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نايذ ىامعةي واز لي و ا ب ت لةبةر عازريتك يتاَ بتةبآ عتازر ث اينتيت بتة
َطةية ن ة كةدةسيت ث اة بطريو ئةوة مو بكاه.
َطة وةية ،بةكم و و بةل
بةل

()42
ثريؤزبايي كردني جةذن
ثرست ار كتترا لتتة نشت خ االس ت م) نإبيين تيمييية) دةربتتارة ثريؤزبتتايي لتتة ىةذنتتدا
فةرماوين:)94
َ و كة بةيتة
ثريؤزبايي كردَ لة ررؤذ ىةذندا بةوة وةنديك بةوةنديكي ار بل
دة ةَ لة دوا نايذةكة :ناق ل اهلل م ا وم ك ).
َت و ختااي تةورة
وااتة :ختااي تةورة لةئ طتةو و ئ اةي تي وةربطريتت ،يتاَ بل
َ ك لتة واوةكنتةوة  رردراونةاتةوة
ب ط ريتةوة ،وةكا ئةمانتة ئةمتة لتة كؤمتةل
كتتة وواايانتتة ،وة ئ طتتامي مةزوةبتتةكان رريطتتةياَ ثتتي داوة وةكتتا ئةمحتتةد
َ ث ئة ةر كةس ك
وىطة لةوي  ،بةكم ئةمحةد دةفةرماويت :مو بةكةس نال
َآ وةكمي دةدةمةوة ،ضانكة وةكم دانتةوة ستةالم واى تة ،بتةكم دةستت
ث ث بل

(( )11جمموع الفتاوى. ) 1601 / 11 :
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ثتتي كردنتتي ثريؤزبتتايي لتتة ستتان ةت دا فتتةرماني ثتتي نتتةكراوة ،ئتتةوة دةيك تات
ث ةوا وةية و ئةوة نايكات ث ةواي وةية ن واهلل أعلث )ن. )95
َجَر) دةفةرماويت:96
نإبنُ اث
بؤمتتاَ رردراوةاةوةلتتة نايامل تتات ) بن ت د حنتتو عتتو نى ت ري بتتو نفتتري) كتتة
فةرماويةاي :واوةكني ث ةم ةر ئة ةر لة ررؤذ ىتةذَ بةيتة بطةي تت اية
بة يةكرتياَ دةوت :ناق ل اهلل م ا وم كث).
وااة :خاا ةورة لة ئ طةو ئ اةي ( قةباأل بكات.
َ تتتتت :كتتتتة نحمطتتتتد كتتتتارري زيتتتتاد)
نإبيييين قداميييية) لتتتتة ناملغييييين )161 /1 :دةل
فةرماويةاي:
لة تتتتةل نأبتتتتي أمامتتتتةي ال تتتتاولي  و ىطتتتتة لتتتتةوي باومتتتتة لتتتتة وتتتتاوةكني
ث ةم ةر كتة بطةررانايةاتةوة لتة نايتذي ىتةذَ بةيتةكرتياَ دةوت :ناق تل اهلل
م ا وم كث ).
نئ طامي ئةمحةد ) دةفةرماويت:
ن)97
إس ادي فةرماودةكةي نأبي أمامة ) باشة نى د) ة .
َ و :نكل عام وأنتث خبري)
َكي كة بةيةكرتي دةل
بةكم واة زؤربة خةل
َ ك بتتة خؤشتت( بةرنتتة ستتةر يتتاَ لتتة خؤشتت( دا بتتو و وي تتة
وااتتة :وتتةماو ستتال
َكا ئةمة لةو بابةاةية كة خااي ةورة
ئةمانة وةرنا رييو وررةت دةكري ةوة!! بةل
دةفةرماويت:
( )16ةة اجلــالل الســيوطي لااة ناميلكةكةياايا( :وصــول األمــاين ب صــول التهــاين) يااويَنةةارى لااة زيااارر لااة
يةكيَك لة زانايانى سةلةفةةة هيَناةة كة باسى ثريريزبايى كررنى ريَياية ةةضاث كراةة لاةناة( :احلـاوي
للفتاوى )24/4 :بطةرِيَرةةة سةرى هةرةةها رةماياى ثةرروكى( :املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع ى
علي القاري )26 :ةرةعليقى موحةقيقةكةى بكة.
(( )13فتح الباري. )113 / 1 :
( )10ةة برِةانة( :اجلوهر النقي ) 013 / 0 :وه السيوطي لة( :احلاوي ) 24 / 4 :رةفةرمويَت ( :إسناده
حسن ) .
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[أَتَسْوَبْدِلُشنَ الَّ ِذ هُشَ أَيْيَى ِالَّذِ هُشَ خَيْرٌ ] [البقرة. ]11 :
وااة :ئايا ئةوة كة باشرتة دةيطؤررنةوة بةوة كة كةمرتة؟.

()11
قورباني كردن
َ كة) سةر دةبرردريت لة دوا نايذي ىةذني قارباَ بؤ خؤ نكيتك
مةريكة نئاذةل
كردنةوة لة خاا ةورة كة دةفةرماويت:
[ قُل إِ َّن صالََِّي ونُ ِ
ِ
ي ،لَهُ]
اي َوَم َماَِّي لِل ِه َِ ِّ
ين الَ َش ِر َ
َ
ب ال َْعالَم َ
سكي َوَم ْحيَ َ
ْ
َ ُ
[األنعام.]431 :
َتتآ بةرراستتيت نايتتذ كتتردَ و قاربتتاني كتتردَ و ذيتتاَ و
وااتتة :ئتتة حمطتتد  بل
َتتة .
مردنتتي متتو اتتةن ا بتتؤ ثتتةروةرد اري ى ان انتتة كتتة بتتةبي واوبتتةر و واوةل
ن ُننُك) :ل رةدا بةماناي سةربرريو ديت بؤ نكيك باونةوة لة خااي ةورةن. )98
زانايتتتاَ ى اوازي تتتاَ وةيتتتة لةستتتةر حتتتاكطي قاربتتتاني كتتتردَ ئايتتا واى تتتة يتتتاَ
َطة ى اوازةكاَ ئةوةية كة واى ة .
سان ةت ،ئةوة رراست ب ت لة بةل
َ و واى ة:
َطةي ئةو كةسانةي كة دةل
بةل
( )12رةمايا ( :منهاج املسلم ) 063 - 066 :بكة .
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يةكةم :لة نأبي وارةيرةوة)  فةرماويةاي :ث ةم ةر فةرماويةاي:
نمن كان له سعل ولش يضح فال يقربَ َّن مصالنا) ن.)99

وااتتة :وتتةر كةس ت ك ااانتتاي وتتةب ت و قاربتتاني نتتةكات بتتا نكي تك نايذ ةكتتةماَ
نمصل() كةماَ نةكةويت.
َطتت تة و انتتتتةوة لتتتتةم فةرماودةيتت تة ئةوةيتت تة كاا تتتتك ث ةم تتتتةر
شتت ت اة بةل
َنت( كرد لةوة كةس ك كتة ااانتاي قاربتاني وتةب ت و قاربتاني نتةكات
بةروةل
بةوةي كةوا نكيك نايذ ةكةماَ نمصتل() كتةماَ نةكتةويت و نتةيات بتؤ نايتذ
َتتي
َطةيتتة لةستتةر ئتتةوة كتتة واى كتتي واز لتتي و تتاوة ،وةكتتا بل
ىتتةذَ ،ئةمتتة بةل
ستتاودي ن تتة ختتؤ نكيتتك كردنتتةوة لتتة ختتااي تتةورة لة تتةل وازل تتاني ئتتةم
واى ة.
دووةم :لتتة نىانتتدوبي كتتارري ع تتداهلل بةىتتةلي) ةوة فةرمايتتةاي :ث ةم تتةرم
 ب ين لةررؤذ ىةذني قارباَ دا فةرماوي:
نمن ذبح ق ل َن يصلي فليُعد مكانها َخرى ومن لش يذبح فليذبح) ن.)100

وااتتة :وتتةر كةست ك قاربتتاني كتتردووة ث ت ئتتةوة نايتتذي ىتتةذَ بكتتات بتتا لتتة
ى ااي ئةو قاربان ة قاربان ةك( ار بكات ،وةئةوةشي نةيكردووة با ب كات.
فتتةرماني ث ةم تتةري  ئاشتتكراية كتتةبؤ واى تتة و و ت و فةرماودةيتتةكي اتتر
نةواااوة لةو واى ةوة فةرمانةكة بطؤرريت بؤ سان ةت .
ســ هةم :لتتة نم خ تتةف( كتتارري ستتالةيث ) ةوة كتتةوا ث ةم تتةر ديتتاة
وااري دةدا لة ررؤذ عةرةفةداو فةرماويةاي:
نعلا َهل كل بيت ف ي ك ل ع ا َ حيل وعتي رة ََّ دِون م ا العتي رةذ ه ذه الت ي يق و عنه ا
الناسِ :ج يل).

(( )11أمحد ، ) 014/4 :و(ابن ماجة ،) 0410 :و(الدارقطين ) 100 /1 :وسنده حسن .
(( )433البخاري ،)6631 :و(مسلم ،)4133 :و(النسا ي ،)111/ 0 :و(ابن ماجة. )0461 :
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َ كدا قاربان تة و
َ تك ث اينتتة لتة وتةماو ستال
َكي وةماو مال
وااة :لةسةر خةل
َت و
َكي ث ت( دةل
عةاريةية ن )101بكةَ ،ئايا ئةزانو عةارية ض(ية؟ ئةوةيتة كةختةل
نررةىةب ة)ن. )102
ئتتةم فةرماودةيتتةر فتتةرماني ا ادايتتة بتتةواىب بتتاوني ،بتتةكم نعتتةارية) نةستتخ
بؤاةوة و ئ ( ثي ناكريت ،وةنةستخ باونتةوة نعتةارية) ناب تتة وتؤي نةستخ
َكا قارباني ماوةاةوة لةسةر ب ة خؤي.
باونةوةي قارباني ،بةل
َكا لةستةرةااي ئ نت م
( إبن االثري) فةرماويةا( :عةا دة نةسخ باوةاتةوة بتةل
دا وةباوة و ثاشاَ ئ ( ثي نةكراوةن )103بةكم ئةوانة ث ةوانة ئةوةَ كة
قاربتاني كتردَ واى تة تةورةاريو شتاب ةياَ كتة قاربتاني كتردَ ستان ةاة ئتتةم
فةرماودةية ث ةم ةرة  كة دةفةرماويت:
ن إذا دخل العشر فأِاد َحدكش َن يضحي فال يمس من شعره وال من بشره شيئا)ن.)104

وااة :ئة ةر مانة بتاوة دة ررؤذ،ن)105يتةك ك لتة ئ تاة وينتيت قاربتاني بكتات بتا
دةست لة ااوكةكةي نماوةكةي وث نتةكةي) نةدات.
( )434أبو عبيـد لة (غريـ احلـديث )416 /4 :رةفةرموةيَت :قوربانيياة باوةة لاة رِةطةبايا رةكارا
خةلزكؤ سةررةمؤ نةفامؤ خدياة ثؤَ نزيك رةكررةةة لة خوا ثاياة يساالم هاات ة باةة يايَوةية
مايةةةة هةرا رةايؤ نةسخ كرايةةة ةنةما .
(( )431أمح ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،)146/ 1 :و(اب ـ ـ ـ ـ ـ ــن ماجـ ـ ـ ـ ــة ،) 0416 :و(أبـ ـ ـ ـ ــو داود )1022 :وقـ ـ ـ ـ ـواه احلـ ـ ـ ـ ــاف يف:
(الفتح. )1 / 43 :
(( )430جــامأل األصــول ) 040/ 0 :ةة برِةاناااة( :األدلــة املطم نــة عل ـ ثبــوت النســخ يف الكتــاب والســنة)
( ) 436 - 430و (املغين 363 / 2 :ـ . ) 364
(( )431مســلم ،)4100 :و(أبــو داود ،)1014 :و(النســا ي 144 / 0 :و  . )141و(البغــوي)4410 :
وابن ماجـة )0411 :و(البيهقـي )133 / 1 :و(أمحـد ) 121 / 3 :و ( 034 / 3و  ) 044و(احلـاكم1 :
 )113 /و(الطحاوي يف :شرح معاين ا ثار ) 424 /1 :لةضةني رِيَطايةكةةة لاة (مم سالمة) ةة ( رِةزا
خوا لؤَ بيَت) .
( )436رة رِريذ سةرةرا مانطؤ (ذي احلجة) ية.
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َطةيتة لةستةر ئتةوةي قاربتاني كتردَ واىتب ن تة
َ و :106ئةم فةرماودةية بةل
دةل
ضانكة ث ةم ةر  فةرماويةاي:
ن ئة تتتتتةر كةستتتت ك وينتتتتتيت لتتتتتي ب تتتتتت) ئة تتتتتةر واىتتتتتب باايتتتتتة وينتتتتتتةكةي
نةدة ةرراندةوة بؤ ئةو كةسة .
ن ش ت خ االس ت م) نإبتتو ا ط تتة) نررةمحتتةاي ختتااي لتتي ب تتت) ثتتار ئتتةوةي ئتتةوة
بةرراستت دادةن تتت كتتة قاربتتاني كتتردَ واى تتة وةكمتتي ئتتةم شتتاب ةية دةدااتتةوةو
دةفةرماويتن:)107
َث ت و
َطةياَ ثي ن ة ،ثال
ئةوانةي نةيف واىب باوني قارباني كردَ دةكةَ بةل
َة ةياَ اةن ا ئةم فةرماودةيةي ث ةم ةرة  كة دةفةرماويت:
كؤل
َ و واىب ثةياةست ناكريت بتة
نوةر كةس ك وينيت قارباني بكات  )......دةل
وينتتتةوة ئةم تة قنتتةيةكي كاراتتة ،بةرراستتيت واىتتب نادريتتتة دةستتيت بةنتتدةو
َكا واىتب ثةياةستت دةكريتت
بااريت :ئة ةر وينتتت لتي بتاو ئتةوا ب كتة ،بتةل
بةمةرىتتةوة بتتؤ رروونكردنتتةوةي حاكط تتك لتتة حاكطتتةكاَ وةكتتا ختتااي تتةورة
دةفةرماويت:
[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ِمَنُواْ إِذَا قُجْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فاغْسِلُواْ [ ] ..املا دة . ]3 :
َنتو ،وة وايتاَ دانتاوة ئة تةر وينتتت قارئتاَ
واياَ داناوة :ئة ةر وينتتاَ وةل
خباي ت ثةنا بطرة بة خاا ،دةست نايذ واى ة ،قارئاَ خاي دن لة نايتذدا
واى ة ،وةدةفةرماويت:
[ ِإنْ هُ َو إِلَّا ذِكْ ٌآ لِّ ْلعَالَجِنيَ ،لِجَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسَْتقِي َم ] [التكوير. ]10 :
وينتتتتتتتين نإستتتتتتتقامة) واى تتتتتتة ،ثاشتتتتتتاَ نررةمحتتتتتتةاي ختتتتتتااي لتتتتتتي ب تتتتتتت)
دةفتةرماويتن :)108وتةروةوا واىتب ن تة لةستةر وتةماو كةستي قاربتاني بكتتات
( ( )433اجملمــوع )034 / 2 :و(مغــين ابتــاج )121 / 1 :و(شــرح الســنة ) 012 / 1 :و(ابلـ )0 / 2 :
.
(( )430جمموع الفتاوى. ) 431 – 431 / 10 :
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َكا واى ة لةسةر ئةو كةسةي كة اااناي وتةب ت ،ئتةوةي دةيتةويت قاربتاني
بةل
بكتات وةكتا ث ةم تةر  دةفتةرمايت :وتةر كةست ك دةيتةويت حتةج بكتات بتتا
ثةلتتة بكتتات ،ضتتانكة لةوانةيتتة شتتت وَ ب تتت و ث اينتتيت ب تتتة ث تتةوةن)109وة
حتتةى واى تتة لةستتةر كةست ك ااانتتاي وتتةب ت ،وة دةفتتةرمايت :وةركةست ك
دةيةويت قارباني بكتات وةكتا ئتةوة وايتة دةفتةرماويت :وةركةست ك دةيتةويت
َطةيةي ث ترتياَ دةدااتةوة
حةج بكات وة نئ طامي الع ين)ن )110وةكمي ئةو بةل
و لة ررووَ كردنةوةي واةي خاوةَ ناهلداية)ن )111كة دةفةرماويت :مةبةست لتة
َتتتةو لتتتي
وينتتتت وةكتتتا رردراوةاتتتةوة نواهلل أعلتتتث) بريت تتتة لتتتة ث تتتةوانةي وةل
َ تتتذاردَ ،نئ طتتتامي العت ت ين) نررةمحتتتةاي ختتتااي لتتتي ب تتتت)
ا ك تتتاَ نتتتة وةل
دةفةرماويت :وااة :مةبةست وةَل ذاردَ ن ة لة ن ااَ كردَ و واز لي و تاني،
َ ت :ئةوةي ن ةاي وةية لة ئ اة قارباني بكات .
واي لي ديت ،وةكا بل
َطة ن ة لةسةر ئةوةي كة واىب نةب ت وةكتا دةفتةرماويت :ئتةوةي
ئةمةر بةل
دةيتةويت نايتذ بكتات بتا دةستت نايتذ بطريتت ،وة دةفتةرمايت ئتةوةي وينتتيت
ىامعتتتةي وةيتتتة بتتتا استتتل دةربكتتتاتن )112وااتتتة :كةستت ك ن تتتةاي وتتتةب ت نتتتة
َطتة و انتةوةي ئتةو كةستانةي كتة
َ ذيريت ،ئةمةي وةماَ ش اةية وة بةل
وةل
َ و قارباني كردَ واىب ن تة بتة قاربتاني كردنتي ث ةم تةر  لتة ى تااي
دةل
( )432سةرضاةة ثيَشوة
(( )431أمحـ ــد 141 /4 :و 010و  ،) 066و(ابـ ــن ماجـ ــة )0220 :ةة ساااااةنةرةكةى (حسااااان)ة
رةمايا ( :ارواء الغلي  432 / 1 :ـ  )431بكة .
( ( )443البناية يف شرح اهلداية 433 / 1 :ـ . ) 441
( )444هو كتاب (اهلداية شرح البداية) يف فقه احلنفية ،وهو من الكت السا رة يف املـذه  ،كمـا يف( :كشـ
الظنــون )1313 -1304 /1 :وهــو مــن تصــني اإلمــام علــي بــن أيب بكــر املرغين ـاين املتــون ســنة( 610ه ــ)
ترمجته يف( :الفوا د البهية 414 :للكنوي).
( )441بةم له فظه (مسـلم ) 211 :رِيوايةرؤ كاررةةة لاة نبان عوماةرةةة ةة هاةرةةها لاةةةةة
رِيوايةت كراةة بة له فظيَكؤ رر لةة بوخار بة ذمارة ( )200ة ( )211ة (. )141
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ئاممةاةكةي وةكا لة (سنن أبي داود  ) 0112و (سنن الرتمذي  ) 1751و (مسند
َطةيةكي
أمحد  ) 371 / 3بةسةنةديكي نحةح ) لة ن ىابر )ةوة  ئةمة بةل
اتتةواو و راوستتتاو ن تتة ،ئتتةم فةرماودةيتتة بتتؤ كةست كة كتتة ااانتتاي نتتةب ت -ب تة
َطةكاَ -لة ئاممةاي ث ةم ةر . 
كؤكردنةوةي وةماو بةل
وة وةر كةس ك اااناي قارباني كردني نةب ت حاكطي واىب باوني لةسةر
الدةض ت لة ب ةدا نواهلل أعلث ) .

()02
حوكمةكاني قورباني كردن
َطاَ
ضتتةند حاكط تتك وةيتتة ثةياةنتتدي ي تاَ وةيتتة بتتة قاربتتاني كردنتتةوة ،ماس تل
شتتاياني ئةوةيتتة ب انكان تتت بتتؤ ئتتةوةي زان تتاري وتتةب ت لتتة ثةرستتت ةكةيدا وة
لةسةر ضاوررؤش ايي ب ت لة ئ ةكةيدا ،كاراي دةكةمةوة بةم ش اةية إن شا
ا :
يةكـةم :ث ةم تةر  قاربتاني دةكترد بتة دوو بتةراَ ،وة ستةرياني دةبترري لتة
ثار نايذي ىةذَ ،وة ث طاني ررا ةياندووة كةوا:
ن من ذبح ق ل الصالة فليس من النس ،في شيء وإنما هو لحش قدمه هله)ن.)113

(( )440البخاري ) 6633 :و (مسلم )4134 :عن الرباء بن عازب. 
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َةكةي سةربربريت ئةوا قاربتاني ن تة
وااة :وةر كةس ك ث نايذي ىةذَ ئاذةل
َكا ؤشت كة داوييت بةمال و خ كاني .
بةل
َ كي
دووةم :ث ةم ةر  فةرماني بةواوةكني دةكرد با مةرريك ب ت كتة ستال
َي اتةواو كردب تت ،وة
اةواو كردب ت ،وة ئة ةر وشرتيك باو ئتةوا بتا ث ت ج ستال
َي
َي اتةواو كردب تت ضتاوب تة نتاو ستال
ئة ةر مانطاو بتكَ ب تت بتاو بتا دوو ستال
س ةمةوةن.)114
لة نماىاشعي كارري مةسعاد)ةوة  لة ث ةم ةرةوة  فةرماويةاي:
ن َّ
إن الجذع من الضأن يوفي ما يوفي منه الثني من المعز)ن.)115
َي اتتتةواو
َ كي اتتتةواو كردب تتتت وةكتتتا بكن تتتك وايتتتة دوو ستتتال
وااتتتة :متتتةرريك ستتتال
كردب تاااة :لة خ رةكةيدا .
ســيَهةم :دروستتتة قاربتتاني كردنةكتتة دوا خبريتتت بتتؤ ررؤذي دووةم و س ت ةم لتتة
ثار ىةذَ ،ضانكة ى طر باوة لة ث ةم ةرةوة  كةوا فةرماويةاي:
نكل َيا التشريق ذبح)ن.)116

وااة :وةماو ررؤذةكاني نالت ري )ن )117قاربان ة .
نإبتتو ق ت ث) دةفتتةرماويت :ئةمتتة مةزوتتةبي نامحتتد و مالتتك و أبتتا ح فةيتتة) 
نئ طامي ئةمحةد) دةفةرماويت :وةئةمة واتةي زيتاار لتة كةست كة لتة وتاوةكني
ث ةم ةر  و ناألثرم) لة نإبو عطر و إبو ع اس) ةوة  رراويت اةن.)118
( )441رةمايا  :زاد املعاد ) 040 /1 :بكة .
(( )446صحيح اجلامأل ،)4611 :ةة برِةانة( :سلسلة االحاديث الصحيحة 20/4 :ـ . )16
(( )443أمحـ ـ ــد ) 2 /1 :و(البيهق ـ ــي ) 116 /6 :و(اب ـ ــن حب ـ ــان ،) 0261 :و(اب ـ ــن ع ـ ــدي يف :الكامـ ـ ـ :
 ،)4442/0وفي ــه انقط ــاع ،ول ــه شـ ـاهد عن ــد اب ــن ع ــدي يف( :الكامـ ـ ) ع ــن أيب س ــعيد ا ــدري بس ــند في ــه
ضعي  ،فاحلديث حسن إن شاء اهلل ،وانظر( :نص الراية. )34/0 :
( ) 40 ، 41 ، 44( )440ي ( ذي احلجة ) ،ثيَؤ رةةرريَت (التشريق) ضونكة طدياتياة هةلزايةطرت
لةبةر خدر .
(( )442زاد املعاد. ) 141 /1 :
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ضــوارةم :لتتة رري طاي تةكاني ث ةم تتةر  وايتتة كتتةوا :كةس ت ك ئة تتةر ب تتةويت
قاربتتاني بكتتات و ب ت تة نتتاو يةكتتةم ررؤذ لتتة ندة) ررؤذةكتتةي نذي احلجةةة) وت و لتتة
ااو و ث نيت ناكااةوة ،وة قةدة ة كردني ئةم شتةر ى طري باوةن. )119
ن ئ طامي النووي) لة ن شرح منلث ) 131/ 13 :دةفةرماويت:
مةبةستتت لتتة قةدة تتة كردنةكتتة كردنتتي ن تتؤ و متتاو ،قةدة تتة كردنتتة لتتةكردني
ن ؤ و شكاندني ياَ بة وةر ش اازيكي ار ب ت .
وة رريطتتراو لتتة البردنتتي ماوةكتتة بةااشتتو ب تتت يتتاَ كتتارت كردنتتةوة ب تتت يتتاَ
َك اَ ب ت ياَ ساااندني ب ت ياَ الدانتي بتة وتةر ئتام ريكي اتر ب تت ،وة
وةل
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 .
نإبن قدامة) لة (املغين )11/11 :دا دةفةرماويت :ئة ةر يةك ك لةمانتةي كترد
ثاشاَ داواي ل خؤش اوني لة خااي ةورة كترد وت و ف ديتةي لةستةر ن تة بتة
ا كترراو يتة دةنطتتي زانايتاَ ئت رت بةعةمتتدي كتردب يت يتاَ لتة بتريي ضتتاب تةوة،
َ ث :ئةمة ئاماذةيةكة لة نإبن قدامية) ةوة نررةمحتةاي ختااي لتي ب تت)
دةل
م
لةسةر حةرام كردني ئتةو شتتانةي ث تاو ،وة رري لتي تراين بةيتةك)اري ،كتة
ئةم ئاشكراية لة ب ةي قةدة ة كردني ث ةم ةر . 
َ كي وتةل دةبتتذارد بتتؤ قاربتتاني كتتردَ كتة ستتاو و
ثيَنجــةم :ث ةم تتةر  ئتتاذةل
سةالمةت باايتة لتة وتةماو كتةم و كارا تة وة بتة باشتي دادةنتا ،وة قةدة تةي
َي تتاآ ب ترراو يتتاَ شتتا شتتكاون )120بكريتتت بتتة قاربتتاني ،وة
دةكتترد كتتةوا ئتتاذةل
َة بكريت كة دةكريت بة قارباني .
فةرماني كردووة اةماشاي سا ي ئةو ئاذةل

(( )441مسلم )4100 :و(أبو داود )1014 :و(النسا ي 144 / 0 :و . )141
(( )413رواه أمحـ ــد 20 /4 :و  410و  411و  ) 463و (أب ــو داود ) 1236 :و(الرتمـ ــذي )4631 :و
(النسا ي ) 140 /0 :و(ابن ماجة ) 0416 :و(احلاكم ) 111 /1 :عن علي  بصسناد حسن.
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َ تتك ضتتاوي كتتاير ب تتت نتتةكريت بتتة قاربتتاني ،وةناب تتت ث تتةوةي يتتاَ
وة ئاذةل
ثاشتتتةوةي تتتايي بتتررا ب تتتت ،ئةمانتتتة وتتتةماوي قةدة تتتة كتتتراوة كتتتة بكريتتتت بتتتة
قاربانين.)121
بةكم بةران ك كة خةس را ب ت دروستة بكريت بة قارباني كة لة ث ةم تةرةوة
 بتتتتةم شتت ت اةية وتتتتاااوة كتتتتةنأبا يعلتتتت( )1510 :و نالبيهقييييي)011 /1 :
بةسةنديك رراويانةاةوة كة ناهليثمي) لة ن جممع الزوائد  ) 00/ 1بة نحنتو)
ي داناوة .
شةشةم :ث ةم ةر  قارباني دةكرد لة نايذ ةكةيدانمصل() كةيدان.)122
َ ك دةكريتة قارباني
حةواةم :لة رري طاي ةكاني ث ةم ةر  واباوة كةوا ئاذةل
َةكاني ،وتةر ضتةندة ذمارةيتاَ زؤر
لة ى ااي ئةو كةسة خؤي و خ كاني و م دال
ب ت ،وةروةكا ضؤَ نع ا كارري ينار)ن )123دةفةرماويت:
ثرس ارم كرد لة نأبو أيو األنصاري) : قارباني كردَ ضؤَ بتاوة لتة كتااي
ث ةم ةر  ؟
َي،
َ كي دةكرد بة قارباني بتؤ ختؤي و خ كانتي و م تدال
فةرماوي :ث اويك ئاذةل
وة ل اَ دةخااردن.)124
هةشتةم :سان ةاة نبنث اهلل وأهلل أكرب) بكريت لةكااي سةربرري دا لة نأنس) ةوة
 ى ت طري بتتاوة كتتةوا ث ةم تتةر  دوو بتتةراني شتتاخدراي ررةنتتة ستتثي كتتة
ررةنطي ررةشي ا دا باو كردة قارباني ،بةدةسيت خؤي سةري برري ونبنث اهلل و
أهلل أكرب) ي كرد ث ي خنتة سةر اةن تةكانين.)125
(()414أبــو داود ،)1231 :و(الرتمــذي ،)1412 :و(ابــن ماجــة )0410 :بصســناد حســن مــن حــديث علــي
.
(( )411البخاري )6661 :و(النسا ي ) 140 / 0 :و(ابن ماجة )0434 :عن أبن عمر. 
( )410لةسالزؤ ( ) 430مررةةة ذيانؤ لة ( هتذي التهذي  ) 140 / 1 ،را باسكراةة .
(( )411الرتمذي )4636 :و(مالك ) 00 /1 :و(ابن ماجة ،) 0410 :وإسناده حسن .
(( )416البخاري 6662(:و  6631و  )6636و (مسلم. )4133 :
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نؤيةم  :باشرتيو قارباني ئةوةيتة كتة بتةران كي ن تري شتاخداري ستثي ب تت كتة
ررةشتتي ا كتتةل بتتاو ب تتت لةناوضتتتةواَ و ث تتةكاني ،ئةمتتة ئتتةو وةحتتفةية كتتتة
ث ةم ةر  ث ي خؤر باوة و قارباني ثي كردووةن.)126
َطاَ ختتؤي قاربتتاني ختتؤي ستتةر بربريتتت ئة تتةر لتتة
دةيــةم :واستتان ةاة كتتة ماس تل
ى ااي خؤي يةك كي اري دانا ئةوا دةب ت بةبآ شةرمةزاري .
َتةي كتة قاربتاني دةكتةَ خؤيتاَ ل تي خبتؤَ و ل تي
يانزةهةم :ستان ةاة ئتةو ما ل
َ طرَ،
ب ةخ تتو و ب كتتةَ بتتةدياري و خ تتري ىل بكتتةَ ،وة دروستتتة ل تتي وتتةل
ضانكة ث ةم ةري خادا  دةفةرماويت:
نكلاا وادَّخروا واصدقاا)ن.)127
َ طرَ و خ ري لي بكةَ ).
وااة :ل ي خبؤَ و ل ي وةل
دوانزةهــةم :بتتة حتتةوت كتتةس دةاتتاانو وشتترتيك بكتتةَ بتتةقارباني بتتة واوبةشتتي
بةوةماَ ش اةر مانطايتةك بتة واوبةشت( حتةوت كتةس دةب تت  .منتلث لتة
نحح ) ةكةيدا ن )372لة نىابر) ةوة  بؤماَ دة رريتةوة و دةفةرماويت:
لتتة نحادةي تتة) وشتترتيكطاَ بتتة واوبةشتت( حتتةوت كتتةس دةكتترد بتتة قاربتتاني و
مانطايةك بة واوبةش( حةوت كةس .
سيانزةهةم :قةستاب كريتي ستةربرري ةكةي لتة قاربان ةكتة ثتي نادريتت ،ىت طري
باوة لة نئ طامي عتةلي) ةوة  كتة فةرماويتةاي :ث ةم تةر  فتةرماني ثت ث
كرد كة سةرثةرشيت وشرتةكاني بكةم و ؤشت و ث نتت و ىلةكتةي لةستةري
دانرابتتتاو بكتتتةم بتتتةخ ر ،بتتتةكم كريت ت( قةستتتابةكة لتتتة قاربان ةكتتتة نتتتةدةم ،وة
فةرماوي ئ طة لة وي خؤماَ دةيدةي آن.)128
(( )413مسلم )4130 :و (أبو داود ) 1011 :عن عا شة (رضي اهلل عنها) .
(( )410البخاري ) 6631 :و (مسلم )4104 :و(أبو داود )1241 :عةن عاشةةة (رضـي اهلل عنهـا) .ةة
ةة قةرةغة كررنة هاروةة لةسةر هةلزطررين طديت (منسوخ ) ة رةمايا  :فتح البةاري 16 /43 :ـ
 )13ة(اإلعتبار )411-413 :بكة .
(( )412مسلم )040 :و(أبو داود )4031 :و(الدارمي )01/1 :و(ابن ماجة. )0311 :
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َطاناَ ثاداشتيت
ضواردةهةم :وةر كةس ك اااناي قارباني كردني نةب ت لة ماسل
ئتتةو كةستتانةي بتتؤ دةناستتريت كتتة قاربان تتاَ كتتردووة لتتة ئامم تةاي حمطتتد 
ضانكة ث ةم ةر  لةكااي سةربرريين يةك ك لةبةرانةكاني فةرماوي:

يضح من َمتي)ن.)129
ناللهش هذا عني َّ
وعمن لش ِّ
وااتتة :خاايتتة ئةمتتة لتتة ى تتااي ختتؤم و وتتةر كةست ك لتتة ئاممةاةكتتةم كتتة ااانتتاي
قارباني نةب ت .
ثانزةهةم :نابن قدامة) لة (املغيين ) 16 /44 :دا دةفتةرماويت :ث ةم تةرو
ت ةكة ناخللفييا الراش يدين)  لتتة دواي ختتؤي قاربان تتاَ
وتتةر ضتتاار ى
كتتردووة ئة تتةر ب انكان ايتتة كتتةوا خ تتر باشتترتة لتتة قاربتتاني ئتتةوا دةيتتاَ كتترد،
ضانكة ث خنتين خ ر لةسةر قارباني دةب تة وتؤي وازو تاَ لتة ستان ةا ك
كة ث ةم ةر  داي اوة .

()14
خراثةكارييةكاني جةذن
َطاه -خااي ةورة مو واؤر شارةزا بكات -بكانة ئتةو خؤشت ةي
براي ماسل
َك كتةوا فةرمانتةكاني
كة لة ىةذنةكاندا رروودةدات ،واي كردووة لةزؤربتةي ختةل
دي اَ و حاكطةكاني ئ ن مةكةياَ لةبري ب تةوة ياَ لة بري خؤياني بةرنتةوة
بؤيتتتة دةيان تتتت ىؤرةوتتتا اتتتاواَ ئتتتة ام دةدةَ و ضتتتةندةوا خراثتتتة دةكتتتةَ
وادةزانو كة ئ كي باش اَ كردووة !!.

(( )411ســنن أيب داود )1243 :و(ســنن الرتمــذي )4601 :و(مســند أمحــد )063 /0 :بالســند الصــحيح
عن جابر .
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ئةمانة وةماوي وان اَ دا كةوا ئةم بةشة بةساودة زياد بكةم لة ناس ين ئةم
َطاناَ لتةوةي لتة برييتاَ
كت ةدا كةوا شاي ةواري وةية لة ياد كردنةوةي ماستل
ضاووة وة ئا ادارياَ دةكااةوة لةوةي كة ل ي بي ئا ا باونة .
وة وةندي لةو خراثة كاري انة:
َكي
يةكةم - :خؤ ررازاندنةوة بة ااش ين رري  ،ئةمةر شت كة كة زؤربةي ختةل
لةستتتةرة وة ااشت ت ين رريت ت لتتتة ئتتتاي ين ثتتتريؤزي ئ نت ت مدا حةرامتتتة ،وة زؤر
فتتةرماودة رراستتتةكاني ث ةم تتةر ئامتتاذةي بتتؤ دةكتتةَ كتتة ا ايانتتدا فتتةرماَ
دةكات بة و ت ةوةي ئ رت ياَ ثةياةسيت دةكات كةوا ل ك ضاونة نا ت ة) بتة
َطاَ
واوبتتةر برريتتاردةراَ كتتة رري ت ااشتتو ث تتةي ئةوانتتة ،وة ئ ط تةي ماس تل
دةب تتتت ث تتتةوانةي ئتتتةواَ بتتتو ،يتتتاخاد ثةياةستتتيت ناكتتتات بتتتةوةوة ثاشتتتاَ
و تتت ةوةي رريت لتتة نف رتةاتتي) مرؤ تتة كتتة دروستتت ن تتة بؤمتتاَ ب طتتؤرريو وة
َطتتتة لةستتتةر حتتتةرامي ااشت ت ين ريت ت لتتتة ثتتتةرااكي وتتتةر ضتتتاار
و تتتاوة بةل
ن)130
.
مةزوةبةكة واااوة بائةمة بكانريت
دووةم :اةوقة كردني ث او لة ةل ئافرةاي نتا متةحرةم و ب تاني ،ئةمتةر وتةماو
َكي رااوةاتتةوة اتتةن ا كةستتان ك نتتةبو كتتة ختتااي تتةورة ررةمحتتي لتتي يتتاَ
ختتةل
كردووة و ثاراستاني لةم ئ تة حةرامتة ،ضتانكة ث ةم تةر  دةفتةرماويت:
ن ن يطعن في َِس ِجل بمخيط من حديد خير له من َن يمس امرَة ال َّحل له)ن.)131

وااتتتة :ئة تتتةر دةرزي ئاستتتو لةستتتةر ث اويتتتك دابكااريتتتت باشتتترتة بتتتؤي لتتتةوةي
دةسيت بةر دةسيت ئافرةا ك بكةويت كة بؤي حةكل نةب ت.

( )403رةماياااا  :فــتح البــاري ) 064 / 43 :و(اإلختيــارات العلميــة )3 :و(ابل ـ  )113 /1 :و(غــذاء
األلبـاب  )003/4بكة ةةناميلكةيةكى كورمت نوسيوة ةضةني طارياك ضااث كراةةراةةة-ساوثاس باد
خوا -بةناةى( :حكم الدين يف اللحية والتدخ)) .
(( )404حديث صحيح) ،ينظر ختر(ه بتوسأل يف( :جزء اتباع السنن ،رقم ،46 :للضياء املقدسي) بتحقيقي.
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َطتتةي لةستتةرة لتتة ثتتةرااكي وتتةر ضتتاار مةزوةبةكتتةدا
وة ئتتةم حتتةرام كردنتتة بةل
وباسكراوة ئا اداربةن. )132
س ـيَيةم :ل ك تتاوَ بتتةكافراَ و ررؤذئاواي تتاَ لتتة ىتتل و بتتةري و تتاي تتراو لتتة
مؤس قا و ىطة لةمانة لة خراثةكاري ةكاَ ،ث ةم ةر  دةفةرماويت:
نمن َّش ه بقو فهو منهش)ن.)133

وااة :وةر كةس ك لة وةر كؤمةل ك ب ت ئةوا لةوانة.
وةروةوا دةفةرماويت:
نليك ونن م ن َمت ي َق وا يس تحلون ِ
الح َر والحري ر والخم ر والمع ا ،ولين زلن َق وا ال ا
جن ب عل ش ي روم عل يهش بس اِحل له ش ي أَّيهش –يعن ي الفقي ر -لحاج ل فيقول وا :اِج ع إلين ا

غداه فيَُ يِّتُهش اهلل ويضع العلش ويمسخ ِخرين قردة وخنا،ير الا يو القيامل)ن.)134
َ ك ثةيتدا دةبتو كتةوا زي تا و ئاوري تث و
وااة :لةناو ئاممتةاي متو ضتةند كؤمتةل
َ كي اتر لتة اةن تت
مة خااردنةوة و مؤس قا حةكل دةكةَ ،وة ضتةند كؤمتةل
َتةكان اَ بةاةن تت انة دةررؤَ ،وتةذار
شاخ كي بةرز ن تةىي دةبو ررانتة ئاذةل
َت و :بتررؤ بتةياني وةرةوة بتؤ المتاَ ،ختااي
ديت بؤ الياَ بؤ ث اينتيت ،ث تي دةل
تتةورة لتتةناوياَ دةبتتات و ض ت اكة دةرروخ تتت بةستتةرياَ دا وئتتةواني اتتري
دةكات بة مةمياَ و بةراز اا ررؤذي ق امةت .
ضوارةم :ضاونة ذورةوة بؤ الي ئافرةت لةية ذووردا بةاةن ا ،ضتانكة ث ةم تةر
 دةفةرماويت:
نإياكش والدخو علا النساء) .

( )401رةماياااا ( :ش ــرح الن ــووي عل ـ مس ــلم ،)43/40 :و(حاش ــية ابــن عاب ــدين ،)106/6 :و(عارض ــة
األحوذي ،)16/0 :و(أضواء البيان. )330/3 :
(( )400أمحد 63 / 1 :و  )11عن ابن عمر وإسناده حسن .
(( )401البخاري ) 6613 :معلقا و وصله (أبو داود ،)1301 :و(البيهقي ،)114/43 :وغ عا .
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وااة :ئا ادارااَ دةكةمةوة نةض ة الي ئافرةت بةاةن ا ،ث اويك لةث ت اانةكاَ
(األنصار) فةرماوي :ئة ةر خكمتي م ردةكتةي ب تت ئتة ث ةم تةري ختاا 
ئةوي

فةرماوي :نالحمو الموت)ن.)135

وااة :نئةمة مردنة ).
نالكخم تتتري) ووشتتتة ن احلطتتتا) متتتاَ بتتتؤ شتتت( دةكااتتتةوة و دةفتتتةرماويت:
كؤيةكتتةي نأمح تاْ ) ة :كتتة بريت تتة لتتة خكمتتي م تترد وةكتتا بتتاوكين )136وبتتراي و
مامي وىطة لةواَ  ........وةكا دةفةرماويت ناحلطا ا ات) مانا ئةوةية كتة
خكمةكاني ئةو ثةرري خراثةو ئاشابة دةي تاب آ بتة متردَ ،ضتانكة ختراثرتة
لةكةس كي نامؤ و ةريب لة دوورةوة كةوا ئةو ئةم ة و ر ن اندةرة ،بتةكم
كةس ك( ب اني ىلي دةارس ت و ضاودير دةكريت .
وة لةوانةية دوعا كتردَ ب تت ل ت( وااتة :متردَ لتةوة وةكتا ثلتة ختكم وايتة كتة
دةض تة ال ئافرةت ئة ةر ررازي ب ت بةو شتةن. )137
ثيَنجةم :خؤ ررووت كردنةوة ئافرةت و دةرضاون اَ بؤ بازاررو شاي ةكاني ار،
كتتة ئتتةم حةرامتتة لةياستتاي ختتااي تتةورةدا ،ختتاا تتةورة دةفتتةرماويت:
جنَ تَبَآُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ ا ْلأُولَى وَ َأقِ ْجنَ الصَّرلَاةَ وَِتِرنيَ الكَّكَراةَ ] [األحـزاب:
[ َوقَ ْآنَ فِي ُبيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَآَّ ْ
. ] 00

َةكانتانتدا
وااة :خااي ةورة فةرماَ دةكتات بتة ئافرةاتاني بتاوةرردار كتةوا لةمال
ىت طري بتتو و دةرمةضتتو ،وةىتتااني خؤاتتاَ دةرمةختتةَ وةكتتا ضتتؤَ لةستتةردةمي
نةفام تتدا دةكتترا بتتةوة كتتة ئتتافرةت ئتتةو شتتاي انة دةرخبتتات كتتة واىتتب ب تتت
لةسةر داياَ بثؤش ت ،وة نايذةكانتاَ بكةَ و زةكات بدةَ .
(( )406البخاري ) 6101 :و(مسلم ) 1401 :عن عقبة بن عامر 
( )403باة طيا كراةةرةةة بةرةقؤ قور انؤ ثريريز ةة رةماياى( :املغين )603/3 :بكة .
(( )400الفــا ق يف غريـ احلــديث ،)042 /4 :وانظــر( :النهايــة ،)112/4 :و(غريـ احلــديث،)064/0 :
و(شرح السنة. )13،10/1 :
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وة ث ةم ةري  دةفةرماويت:

ن صنفان من َهل الن اِ ل ش َِهم ا ..... :ونس اء كاس يات عاِي ات م ائالت ِ س هن كأس نمل
ال خت المائلل اليدخلن الجنل واليجدن ِيحها وإن ِيحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا).

وااتتتة :دوو ثتتتؤل وتتتةَ كتتتة ئتتتةولي دؤزةختتتو متتتو نتتتةياه ب تتتاة .......... :وة
َي كردني فةرمانةكان( خاا
ئافرةاان ك( ثؤشتة ررووت الدةرَ لة اي ررايةل
ةورة و ثاراستين داوي اَ وبةالر ولة ة بةريطادا دةررؤَ وسةرة ( ث تاواَ
بتتةال خؤيانتتدا ررادةك تتو ،ستتةرياَ وةكتتا بتتاَ ث تتت( وشتترت خ تررة قتتذةكان اَ
لتتةباَ ستتةرياَ كؤدةكةنتتةوة و ضتتاوياَ ناثتتاريكَ ئةمانتتة ناض ت ة بةوةشتتتةوة و
بؤني بةوةشت ناكةَ ،وةرضةندةي بؤني بةوةشت ديتت لتة دووري ئةوةنتدة
و ئةوةندةوةن. )138
شةشةم :ااي ةت كردني ررؤذ ىتةذَ بةستةردان( كردنتي ؤرستتاَ ،وة دابتةر
كردنتتي شتترييين و ختتااردَ لةويتتدا ،وة دان ت لةستتةر قتتةبرةكاَ ،وة ا كتتةل
باون( ذَ و ث او ئتافرةاي ررووت و ريتاَ و وتاواركردَ لةستةر مردووةكتاَ و،
ىطة لةمانة لةو خراثانةي ار كة بة ئاشكرا ديارةن.)139
حةوتةم :ئ نتراف كتردَ و دةستت ببوي تةكي زؤر كتة وت و ستاوديكي ن تة و
و و قازا كي ن(ية ،خاا ةورة دةفةرماويت:
ِب الْجُسْ ِآفِنيَ] [األنعام ]414 :و [األعراف. ]04 :
[وَالَ تُسْ ِآفُوْا إِنَّ ُه َال يُح ُّ
وااة :ئ اة زيادة مةسرةيف مةكةَ ،ضتانكة ختااي تةورة ئتةو كةستانةي ختؤر
ناويت كةزيادة مةسرةيف دةكةَ .
وة دةفةرماويت:
الشيَاطِنيِ] [اإلسراء. ] 10 ،13 :
ِن الْجُبَذِّرِي َن كَانُوْا إِخْوَا َن َّ
[وَالَ تُبَذِّرْ تَبْذِيآًا ،إ َّ

(( )402مسلم )1412 :و  )1263و  )61و(أمحد 110/ 1 :و  ) 063عن أيب هريرة. 
( )401رةمايا ( :أحكام اجلنا ز 162 :ـ  ) 130بكة .
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وااتتة :زيتتادة مةستترةف( مةكتتةَ ،ضتتانكة زيتتادة مةستترةيف لتتة شتتةيتانةوةية ،وتتةر
َ( شةيتان( كردووة .
كةس ك ب كات ئةوا ايررايةل
وةث ةم ةري  دةفةرماويت:

نال َّزو قدما ابن ِد يو القيامل من عند ِب ه حت ا يُس أ ع ن ....ومال ه م ن َي ن اكتس ه
وفيش َنفقه)ن.)140
دوو ث( ئادةم كاد ناارازيو لتةروذ ق امةاتدا ال ختاا تةورة ااثرست ار
ىل نتتةكريت لتتةبارة  ............وةثارةكتتة ضتتان( ثةيتتدا كتتردووة و لةضتت دا
بةكار و اوة).
َك( لةنايتتذكردَ لتتة مك ةواتتدا بتتةب( و ت و
هةشــتةم -:وازو تتان( زوربتتة ختتةل
وايتتةك( شتتةرع( ،وةوةنتتديك( اتتر اتتةن ا نايتتذ ىتتةذَ لةمك ةواتتدا دةكتتةَ،
نايذةكان( ار لة مك ةوت ناكةَ ،ساي د بةخاا تةورة ئةمتة يةك كتة لةاتةنة
َةمة ةورةكاَ .
و ضةل
َك( بةكامتتتةل باستتتةر قةبرستتتاَ ثتتتار رروذ
نوَيـــةم :رروي تتتت ( زوربتتتة ختتتةل
باونتتةوة رروذ ىتتةذَ ،وازدةو ت و لةنايتتذ ىتتةذَ ،ستتةر ىل ا تتك ضتتاوَ بتتة
داو راو ااي ةت كردن( سةردان( قةبرساَ لةرروذ ىةذندان. )141
َ( دارخارمتتا ودار اتتر
وةنتتديك اَ شتتت( اتتري زيتاد دةكتتةَ بتتةوة لت و ضتل
ن)142
.
دادةن و نلةسةر اررةكاَ) ،كة ئةمانة وةماو لةسان ةادا ب( ب ةَ
َةمةنتدةكاَ
َ( دةول
دةيةم - :بةزةي( و ساز نةواا تةوة لة تةل وةذارانتدا وم تدال
خاش( وشتاد خايتاَ دةردةبتررَ و ختااردن( بتار دةختاَ ،ئةمانتة وتةماو

(( )413الرتمذي ،)10 ،13( :و(ا طي يف :تارخيه )113/41 :عن ابن مسعود ،وفيه ضـع  ،ولكـن
له شواهد عن أيب برزة  عند (الدارمي ،)404/4 :و(أيب نعيم يف :احللية )101/43 :فاحلديث حسن.
(( )414املدخ )123/4 :البن حاج و(اإلبداع :ص  406لعلي فوظ).
( )411رةماياااى( :أحكــام اجلنــا ز :ص )161و(معــاا الســنن ،)10/4 :وتعليــق الشــيخ أمحــد شــاكر علـ :
(سنن الرتمذي )430/4 :بكة .
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َةكان انتدا دةكتةَ ،بتة بتآ وةستت كتردَ بتة ستؤز و
لةبةر ضتاو وتةذاراَ وم دال
واوكاري و ل ثرس ةوة ،لة ةل ئةوة كة ث ةم ةر  دةفةرماويت:
نال يؤمن َحدكش حتا يحب خيه ما يحب لنفسه)ن.)143
وااة :و و كةس لة ئ اة باوةرري اةواو ناو و اتا ئتةوة بتؤ ختؤي ثتآ خؤشتة
بؤ براكةي ( ثآ خؤر نةب ت .
َك دةيكتتةَ خؤيتتاَ بتتة زانتتا
يانزةهــةم :ئتتةو داو راوانتتة كتتةوا زؤربتتة ختتةل
دادةنت ت و بتتتةناوي نكيتتتك باونتتتةوة لتتتة ختتتااي تتتةورة لة تتتةل ئتتتةوة كتتتة وت ت و
ب ت ةيةكي ن تتة لتتة ديتتين ختتااي تتةورة ،تتةل ك زؤرَن ،)144متتو ل تترةدا اتتةن ا
باسي ية شت كتاَ بؤ دةكةم ،بؤ ئةوة كت ةكةم لةمةبةستيت ختؤي نةضت تة
دةرةوة ،ئتتتتةوي ئةوةيتت تة كتتتتةوا زؤربتتتتة وواارب تتتتذاَ و ئامؤذ تتتتاري كتتتتةراَ
َ ةوة ئةوي خؤ نك كردنةوةية لة خااي ةورة بة زي دوكردنةوةي وتةر
دةيل
َكا ئةم شتتة دةدةنتة
دوو شةو وةردوو ىةذَ ،اةن ا بةمةشةوة رراناوةس بةل
ثال ث ةم ةري خاا  كةفةرماويةاي :وةر كةست ك شتةو ىتةذن( ررةمتةزاَ
َي نامريت لتة ررؤذيتك دا وتةماو
و شةوي ىةذني قارباَ زي دو بكااةوة ،ئةوا دل
َةكاَ دةمرَن. )145ناب تت ئةمتة بدريتتة ثتال ث ةم تةري ختاا  وة باشترتيو
دل
رري طايي رري طايي ث ةم ةرة . 
()11
كؤتايي
ئةمة دوا شتة كة خاا ةورة بؤمي ئاساَ كردووة كتة كتؤ بكةمتةوةو رريكت(
خبةم سةبارةت بة وةردوو ىةذَ و حاكطةكان اَ و ئةوة ثةياةندي ث انتةوة
َطاني نةخاي تتدةوار ىل بتتي
وتتةب ت لتتة نفقتتة) و شتتارةزا باون تتاَ ،كتتةوا ماس تل
(( )410البخـ ــاري )40 :و(مسـ ــلم )16 :و(النسـ ــا ي )446 / 2 :و(البغـ ــوي )0101 :وزادا( :مـ ــن ا ـ ـ )
وإسناده صحيح .
( )411برِةانة هةنييَكياة لة كتيَيب ( :أعياد االسالم ) 62 :بةيؤ (بدع العيدين) .
( )416حديث موضوع رةماياى( :سلسلة االحاديث الضعيفة )613 :و  )614بكة .
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ث اينت ن ة ض ىاي قااابي زاننت ،ث كةشي دةكةم وةكا يادكردنةوةية
َطاناَ بة تتيت ،وتتةاا ثةرستتت ةكان اَ رراستتت بكةنتتةوة و ختتؤ نكيتتك
بتتؤ ماس تل
كردنةوةياَ رريك ررابطرَ بة رراسيت .
َتتتةم كردب تتتت
ارستتتاَ ب تتتت لتتتةخااو خؤشةوينتتتت( ب تتتت بتتتؤ ختتتاا  .ئة تتتةر وةل
لةنةفس و شةيتانةوةية ،وة ئة ةر رراستث كردب ت اةن ا لة خاا ةورةوةية.
عآخر يعشايا أنِ احلمدُ حن رَبِّ العاملني
ناوس ين
أ ش احلارث علي ن حسن علي
الزرقاء ،األرين
/ 46صذر 4131
ثاشاَ اةماشام كردةوةو زيادم لة ضةند دان ت كدا
لةسةرةااي شع اَ  1113ه
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