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 پ�ش�كی 

بــــــه الكالم: احلمــــــد هللا موالنــــــا الكريم، وأجــــــل   أحق مــــــا ابتــــــدأت 
ِ َرّبِ ا�ـ���َ��َ جمساحلمد ما محد به الكريم نفســـــــــــــــــــــه، فأنا أمحده به:   اَ�ـ�ُ� ِ��

 ]ا����� ��رة[  حمس� ���ِِ� �َ�ِم اّ���ِ  �ا����ِٰ� ا�����ِ�   �
ي َ�ُ �� ِ� ا�جمسو   ِ ا�� رِض َوَ�ُ ا�َ اَ��ُ� ِ��

َ
��واِت َو�� ِ� ا�  �ُ� ِ� ا�ِ�َ�ةِ ۚ ��

��ءِ    � َوُ�َ� اَ���ُ� اَ���ُ  رِض َو�� َ�ُ�ُج ِ���� َو�� �َ�ُِل ِ�َ� ا���
َ
�َ��َُ� �� �َ�ُِ� ِ� ا�

 ] ��� ��رة[  حمس� ا�َ���رُ  ا������ُ  َوُ��َ  َو�� �َ�ُ�ُج ���� ۚ 
ي َ��َ�َ جمسو  ِ ا�� رَض وََ��َ  اَ��ُ� ِ��

َ
��واِت َوا� �ُ��ِت َوا�ّ�َر ۖ ا��ـ� ُ���   َ� ا���

�َ� َ�َ��وا �َِ�ّ�ِِ�� �َ�ِ���نَ   ]ا����م ��رة[  حمس� ا��
َ جمسو   ا َو�َ� �َُ�� َ�ُ َ��ٌ� ِ� ا�ُ��ِ� َو� ي �َ� َ���ِ�� َوَ�ً ِ ا�� � َو�ُِ� اَ��ُ� ِ��

ّلِ ۖ   [سورة: اإلرساء]  حمس� �َ��ً�ا هُ َوَ�ّ�ِ  �َُ�� َ�ُ َوِ�� ِ�َ� ا��
أمحــــده شـــــــــــــــــــــكرا ملــــا تفضــــــــــــــــــــــــل بــــه علينــــا من نعمــــه الــــدائمــــة، وأيــــاديــــه 
القــديمــة، محــد من يعلم أن مواله الكريم حيــب احلمــد، فلــه احلمــد عىل 

دم  كل حال، وصـــــــــىل اهللا عىل البشـــــــــري النذير الرســـــــــاج املنري، ســـــــــيد ولد آ
 اتم جلميع األنبيــاء، ذلــك ، املــذكور نعتــه يف التوراة واإلنجيــل، اخلــ

وعىل آلـه الطيبني، وعىل أصـــــــــــــــــــــحـابـه املنتخبني، وعىل أزواجـه    ملسو هيلع هللا ىلصحممـد 
أمهات املؤمنني، يرزقنا اهللا وإياكم التمســــــك بطاعته، وبطاعة رســــــوله  

، وبام كان عليه صـــــــــــــــــحابته والتابعون هلم بإحســـــــــــــــــان، وبام كان عليه ملسو هيلع هللا ىلص
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ء املضـــــــلة، إنه  األئمة من علامء املســـــــلمني، وعصـــــــمنا وإياكم من األهوا 
 .)١(سميع قريب

ئـومم�ی ل كـتـ�ـب�كـــــــــــانـی  گـرنـگـرتيـن  ل�  ي�كـ�ـــــــــــک  ديـراســـــــــــــــــــــ�ی  �كـــــــــــاتـی 
ئيســـــــــــــــــــــالم ك� بريتی بوو ل� ســـــــــــــــــــــنن الرتمـــــــذي  ت�بينيم كرد ل� مســـــــــــــــــــــــــــائل� 
فقهي�كان ب�شــــــــــــــــــــ�وەي�كی زۆر ووردو دەقيق ڕوو چۆت� ن�و باســــــــــــــــــــ�كان  
ب�جۆر�ک ل� ه�ر مســـــــــــائيل�ک دوو شـــــــــــتی زۆر گرنگ باســـــــــــدەكات وە  

 :ەكات ئ�وانيشئاماژە پ�د
 ديثةكارپ�كردن ب�و ح . ١
 امجاعي زۆرين�ی س�ل�ف دەگواز�ت�وە ل�س�ری   . ٢

الرتمــــــــذي خۆی ســـــــــــــــــــــ�ل�ف� بۆي�  ئياممی  ئ�م� زۆر گرنگ� چونك� 
ئيجامع�ك�ی وە ڕوونكردن�وەی مســـــــــــــــــــــــــــائيل�كـــــــان پ�ويســـــــــــــــــــــت� ب�ووردی 

 ديراس� بكر�ت.
فـــقـــهـــی   بـــۆ  بـــۆ گ�ڕان�وە  دەرگـــــــــــاي�ك�  ــ�ـــب�  ــتـ كـ ئ�و  كـــرد  ــنـــيـــم  ــيـ ــبـ ــ�ـ تـ وە 

اســـــــــــــــــــــكردنی ه�نــدێ ئيامم ك�وا  ی ئومم�ت وە ئ�ڕائ�كــانيــان وە بــ ســـــــــــــــــــــ�ل�ف
 ئ�هلی   و  املبـــــارك  إبنســـــــــــــــــــــفيـــــان الثوري،    ب�النراون وەک (األوزاعي،

بــ�ــ�ــم    ...)،تــر  ك�ســـــــــــــــــــــــــــــــانــی  و   تـــــــــــابــعــني  ل�  كــۆم��ــ�ـــــــــــک  و  كــوف� دەتــوانــم 
كۆك�رەوەی ئ�قوال�كــــــانيــــــان�، وە خــــــا��كی تری گرنــــــگ ئ�وەي� ئياممی  

دەكـات نـاوه�نـانی هـاوە�ن ن�قـ�  الرتمـذي ئيجامع�كی شـــــــــــــــــــــكلی و ب� 
بۆي� ئ�م شـت� پ�وسـتی ب� ل� ووردبوون�وەي�، چوونك� ئ�و ئيامم� ثقة و  
ــيــــچ   ب�هـ تـــر  ل�كـــتـــوب�كـــــــــــانـــی  ه�بـــوو  ــتـــــــــــاب�  كـ ل�و  ئ�وەی  ئـــيـــامم�،  و  حـــجـــــــــــة 
جۆر�ک ب�و شـــ�وە ن�بوو وە ن�م بينيوە، بۆي� بۆ ئاشـــنابوونی موســـ�امن  

ب�ن ئ�و كت�ب�  بۆ الی  رخــــــــان�ی ك�وا ه�موو  وە بۆئ�وەی ڕووبك�ن�وە 
 

 .مقدمة كتاب الرشيعة لآلجري رمحة اهللا تعالی عليه )١(
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يان ل�پ�ناو نوســــــــــــــــــــينی دانا ب��م ئ�م�ۆ ف�رامۆش كراوە وە تۆزی ت�م�ن 
خۆ ئ�گ�ر ئ�وان�ی دەخيو�نن�وەش ك�م�كيان ن�ب�ت    ل�ســــــــ�ر نيشــــــــتووە

 ب�ووڕدی و ب�تدبر س�يری باس�كانی ن�و ناك�ن.
ئ�و بــــاســـــــــــــــــــــ� فقهيــــان� ت�نيــــا ســـــــــــــــــــــ�رچــــاوەی  ســـــــــــــــــــــنن الرتمــــذيم ب�كــــار 

ســـ�ي�كی زۆر ووردی  �گ�ڵ ديراســـ�ی ئ�ودا ديران�ه�ناوە ب��كو ه�ر ل
 هللا كتوبی ئ�حكام ياخود ســــــــــــنن أيب داود دان�دان�ی حديثةكانيم كرد و

احلمد ئ�ويشـــــــــــــم ت�دا ب�كار ه�ناوە ل�گ�ڵ چ�ند، ســـــــــــــ�رچاوەي�كی تری 
(معــــامل الســـــــــــــــــــــنن للخطــــايب ، عون املعبود ، :  رشوحــــاتی حــــديــــث  وەک

 عة).وصحيح البخاري واملسلم و كتب الستة والتس
وە   گ�ڕ�ن�وە بۆ خوودی ئيامم�كانی ســ�ل�فباســ�كان بۆئ�وەي� ب

ل�وەش بگ�ن دەگم�ن ن�ب�ــت ئيلال ل� زۆرين�ی مســـــــــــــــــــــــائل�كــان زانــايــان  
 اختالفيان ه�بووە وە ه�ري�ك�و پشت ب�حج�ی خۆی دەب�ست�ت.  

 أيب عبداهللا (كاروان كامل)
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 كتاب الصالة  

  ب�ت�وە؟�نی�ک�م: ئ�گ�ر ی�ک�� بۆن��ژ  خ�ب�ری  
 ) مـــــــــــــالـــــــــــــك  بـــــــــــــن  ( ئ�ن�س  پـــــــــــــ�ـــــــــــــغ�مـــــــــــــب�ر  دەف�رمـــــــــــــو�ـــــــــــــت  )  ملسو هيلع هللا ىلص ) 

هـــــــــــات�وە دەف�رمــــــو�ـــــــــــت:   بــــــريی  ــ�ـــــــــــک  كـــــــــــاتــــ كــــــرد  بــــــري  نــــــو�ــــــژی  ه�ري�ک 
چونك� ك�فـارەتی ني� ت�نيـا ئ�وە  . ل�ڕيواي�ت�كی تر دە��ـت:  بـابيكـات

 .)١(ن�ب�ت
ل� ژمارەي�ک  وە ئياممی بوخاری و مســـــلم و ئ�بو داود ه�ناويان�

ب�م   پ�غ�مب�رل�ســـــــــــــــــــــ�  شـــــــــــــــــــــ�وە:ل� صـــــــــــــــــــــحـــــــــابي�وە  ل�كـــــــــاتی ملسو هيلع هللا ىلص(  ف�ريـــــــــک   (
تـــۆ  ئ�مشـــــــــــــــــــــ�و  دەف�رمـــوێ  ب�بـــيـــالل  دادەب�زن  ل�دۆ�ـــ�ـــــــــــک  گ�ڕان�وەيـــــــــــان 
ب�ئاگاب�و بۆنو�ژ خ�ب�رمان بك�، ب��م ن� پ�غ�مب�ر و ن�بيالل و ن� هيچ 
تـــــاخۆر ه��ـــــدێ، ل�ه�نـــــدێ  نـــــاب�ت�وە  ي�ک ل� صـــــــــــــــــــــحـــــاب�كـــــان خ�ب�ريـــــان 

هــــــــاتن �ب�ر  وای خڕيواي�ت دە��ــــــــت ب�گ�رمــــــــايی خۆر ب�خ�ب�ر د�ن د
دەســـــــــــــــــــــــت نو�ژ دەشـــــــــــــــــــــۆن و ف�رمـــان ب�بيالل دەكـــات بـــانـــگ بـــدات دوو  
ڕكعـاتی پ�ش نو�ژ دەك�ن دواتر قـام�ت دەك�ن و دواتر نو�ژی ب�يـانی 
دەك�ن دوای س�الم دان�وە پ�يان دەف�رموێ ه�ري�ک خ�ب�ری ن�بۆوە 

 يان بريی كرد بابيكات ه�ركات بريی هات�وە، الخ احلديث.
و ڕيواي�ت ل�چ�نـدان ڕيواي�ت هـاتوە ل�فز نـدان  ئ�م حـديث� ب�چ�

 گ�يشتووت� پل�ی متواتر واهللا اعلم.
 : ڕاجيايی  زانايان ل�س�ر ئ�م باس�دا

ل�ســـــــــــــــــــــ�ر  ه�ي�  اخـتـالفـيـــــــــــان  عـلـم  ئ�هـلـی  دە�ـ�ـــــــــــت:  تـرمـزی  ئـيـاممـی 
ك�ســـــــــــــــــــــ�ـــک ك� نو�ژی ل�بري دەچ�ـــت يـــان خ�ب�ری نـــاب�ت�وە كـــات� بريی 

 
  ٦١٣،٦١٤وە النســـائی    ٤٤٢داود  وە ابو    ٦٨٤وە مســـلم    ٥٩٧حديث صـــحيح ئياممی بخاری ب�ژمارە  )  ١(

 ريواي�تيان كردووە. ١٧٨وە الرتمزی 
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ل�كــــــــــاتی خۆر ه�  دەب�ت�وە  يــــــــــان خ�ب�ری  ئــــــــــاوا  د�ت�وە  يــــــــــان خۆر  �تن� 
بوون�، دەف�رموێ ب�شـــــــــــــــــــــ�كيــــان دە��ن ئ�گ�ر كــــات� ه�ســـــــــــــــــــــتــــا يــــان بريی 

كـات�ك�ش خۆر ه��تن يـان خۆر  ك�وت�وە بـا نو�ژەك�ی بكـات، ئ�گ�ر  
ئ�وانيش ب�ــــــــــت،  ئياممی   ئــــــــــاوابوون  و  مــــــــــالــــــــــك  ئياممی  و  ئ�محــــــــــد  ئياممی 
 شافعی و ئياممی ئيسحاق.

ەب�ت يان ه��د�ت، وە ه�ند�كيان دە��ن ناب�ت ه�تا خۆر ئاوا د
) ل�بــارەی ك�ســـــــــــــــــــــ�ــک نو�ژی بري دەچ�ــت  ( وە ل� ئياممی علی ي� وە  

ك�وت�وە گ�ر ل�وەقتی خۆی بيــت  بــا بيكــات ه�ركــات بريی  دە��ــت:  
 . ك� ئ�م� ق�ولی شافعی ئ�محد و ئيسحاق�.يان نا

 ) ئ�گ�ر ك�ســـــــــــــــــــــ�ــــــــگ خ�ب�ری ) دەف�رمو�ــــــــت:  وە ئ�بی بكر 
ئ�وە   .)١(ه��ــدێ يــان ئــاوا دەب�ــتن�ب�ــت بۆنو�ژ بــا ن�يكــات ه�تــا خۆر  

 ق�ولی ب�ش�كی ل�زانايانی ئ�هلی كوف�ي�.
 ت�وە بابيكات.والصواب ه�ركات ه�ستا يان بريی ك�و

 دووەم: ک���� ب� دە�ت ن��ژ ب�نگ ب�ات؟
ئياممی ترمزی ل� جامع الصـــــــــــحيح دوو حديثی ڕيواي�ت كردوە  

بانگ  دەف�رموێ : ل� ابن شـــــــهاب الزهری ئ�ويش ل� ئ�بو ه���ە  
. ل�ڕيواي�تی دووەميش ب�م شـ�وەي� ت ت�نيا ب�دەسـت نو�ژ ن�ب�تننادا

 انتهی.
 :ف�رموودەكان ب�م ش�وە هاتوون

نْ   ٢٠٠ لِمٍ ، عَ ســــــــــــْ لِيدُ بْنُ مُ وَ نَا الْ ثَ دَّ : حَ الَ رٍ ، قَ جْ ُّ بْنُ حُ يلِ نَا عَ ثَ دَّ حَ
نْ   يِّ ، عَ رِ هْ نِ الزُّ ْيَى ، عَ ةَ بْنِ حيَ ــَ يـ اوِ ــَ عـ يْ مُ رَ نِ أَيبِ هُ ةَ ، عَ :   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  رَ الَ ــَ قـ

ئٌ   ضِّ تَوَ نُ إِالَّ مُ ذِّ ؤَ  .الَ يُ
 

 .باسی كردووە ١٧٨ئياممی الرتمزی ل�ش�رحی حديث ) ١(
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بٍ ،   ٢٠١  هْ بْدُ اهللاَِّ بْنُ وَ نَا عَ ثَ دَّ الَ : حَ ى ، قَ وســــــــــــَ ْيَى بْنُ مُ نَا حيَ ثَ دَّ حَ
نَادِي  ةَ : الَ يُ رَ يْ رَ الَ أَبُو هُ الَ : قَ ابٍ قَ هَ نِ ابْنِ شـــــــــِ ، عَ نْ يُونُسَ ةِ  عَ الَ بِالصـــــــــَّ

.إِالَّ مُ  ئٌ ضِّ  تَوَ
ل�ڕووی ســــ�ن�دەوە  ه�ر دووكيان ل�ڕووی ســــ�ن�د رجال�كانيان 

ابن شـــــــــــــــــــــهــــــاب  ثقــــــة ن وە ئياممن ت�نيــــــا ئ�وە ن�ب�ــــــت (منقطعــــــة)، چونك�
ن�گ�يشـــــــــــــــــــــتوە ب� ئ�بو هريرە ه�روەهــا ل� حــديثی ي�ك�م معــاوي� بن حييی 

 . ی ت�داي� ك�وا الوازە، واهللا اعلم
 ان ل�س�ر ئ�م باس�دا : ڕاجيايی  زاناي

زانـــايـــان ڕاجيـــاييـــان ه�ي� ل�ســـــــــــــــــــــ�ر   : ئياممی الرتمزی دەف�رموێ
 : ئ�وەی دەكرێ ك�س�ک بانگ بدا ب� دەست نو�ژ

ه�نــد�كيــان پ�يــان واي� نــاكرێ وە نــاب�ــت ب� دەســــــــــــــــــــــت نو�ژ بــانــگ 
ڕاهوي�  بن  ئيســـــــــــــــــــــحــــــــــاق  ئياممی  و  شـــــــــــــــــــــــــــــــافعی  ئياممی  ئ�وانيش،  بــــــــــدرێ 

  الثوری ،، ســـــــــــفيان  اســـــــــــاي� ئ�وانيشه�ند�كی تريان دە��ن دەكرێ و ئ
 .)١(عبداهللا بن مبارك و ئ�محد بن حممد بن حنبل الشيبانی. انتهی

ك�وات� گ�ر ب�دەســـت نو�ژەوە بانگ بدەی باشـــرتە وەب� دەســـت 
 نو�ژيش بانگ بدەی ئاسايي� و دروست�، واهللا اعلم.

���ت ن��ژ  � دوای ڕ�زی ج�ـ� � ب�ت�نـ� ـــ� ــ���م: ک��ـ �ـ
 ن��ژەک�ی ب�ت���؟بک�ت 

ســـــــــنن الرتمزی هاتوە ل� ســـــــــنن أبی داود و   حديث�كامن ه�ي� ك�وا
 ب�س�ن�دی صحيح.

 
 ٢٠١، ٢٠٠سنن الرتمزی ، حديث ) ١(
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    ، بَةُ عْ نَا شُ ثَ دَّ االَ : حَ رَ ، قَ مَ فْصُ بْنُ عُ حَ بٍ وَ رْ نُ بْنُ حَ يْامَ لَ نَا سُ ثَ دَّ حَ
دٍ  ــِ اشـــــــــــ و بْنِ رَ رِ مْ نْ عَ ، عَ افٍ لِ بْنِ يِســـــــــــــَ الَ نْ هِ ةَ ، عَ رَّ و بْنِ مُ رِ مْ نْ عَ نْ عَ ، عَ

ولَ اهللاَِّ ســـــــــــُ ، أَنَّ رَ ةَ ابِصـــــــــــَ ،   ملسو هيلع هللا ىلص  وَ هُ دَ حْ فِّ وَ لْفَ الصـــــــــــَّ يلِّ خَ الً يُصـــــــــــَ جُ أَ رَ رَ
ةَ  الَ : الصَّ بٍ رْ نُ بْنُ حَ يْامَ لَ الَ سُ . قَ يدَ عِ هُ أَنْ يُ رَ أَمَ  .فَ

پيــــــاو�ــــــک نو�ژی كرد  ل� وابصــــــــــــــــــــــــــة بن معبــــــد ەوە دەف�رمو�ــــــت:  
 ) پـــــ�ـــــغ�مـــــب�ر  ڕيـــــز  ل�دوای  پـــــ�ـــــكـــــرد  ملسو هيلع هللا ىلصب�ت�نـــــيـــــــــــا  ف�رمـــــــــــانـــــی  دووبـــــــــــارەی ) 

 .)١(بكات�وە
 : اس�داان ل�س�ر ئ�م بڕاجيايی  زاناي

وە  ،  ب�شـــــــــــــــــــ�كيان پ�يان واي� ناب�ت نو�ژ ب�ت�نيا ل�دوای ڕ�ز بكرێ
ئياممی ئ�محـــــــد و    ئ�گ�ر كردی دەب�ـــــــت دووبـــــــارەی بكـــــــات�وە ئ�وانيش،

   ئياممی ئيسحاق.
وەه�نــــد�كيــــان ڕايــــان واي� ك�، دەكرێ ئ�گ�ر نو�ژی ب�ت�نيــــا كرد  

 بارك و شافعی.دوای ڕ�ز، ل�وان� سفيان الثوری، عبد اهللا بن م
ل�ئ�هلی كوف� دەچن�  ئياممی ترمزی دەف�رمو�ــــــــت:   ب�شـــــــــــــــــــــ�ــــــــک 

ســـــــــــــــــــــ�ر حــــديثی وابصــــــــــــــــــــــــة ك�وا ه�ر ي�ک نو�ژی دوای ڕ�ز كرد ب�ت�نيــــا  
أبی   ابندەب�ـــت دووبـــارەی بكـــات�وە ئ�وانيش، محـــاد بن أبی ســـــــــــــــــــــليامن،  

و�م ل� اجلـارود بوو دەيف�رموو . وە دە��ـت گليلی و وكيع بن جراح
ب� و دەيف�رموو ئ�گ�ر نو�ژی كرد دوای ڕ�ز ئ�وا دەگو�م ل� وكيع بو

 .)٢(دووبارەی بكات�وە
 والصواب ئ�گ�ر پ�ی كرا ه�تا بتوان�ت بچ�ت� ڕ�ز، واهللا اعلم.

 
ـــــــــنن ب�ژمــــارە  ا)  ١( وە  ١٠٠٤وە ابن مــــاج�    ١٣٢٣، ١٣٢٢، وە الــــدارمی ب�ژمــــارە٢٣١، ٢٣٠لرتمزی ل� ســـــــــــ

 و زياتريش. ١٨٠٠٠ل�مسند امحد بن حنبل 
 .٢٣١جامع الصحيح للرتمزی حديث ) ٢(
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 چ�ارەم: ک� بۆی ��ی� بب�ت� ئ���م و پ�ش ن��ژ بک�ت؟ 
دەف�رموێ:  ملسو هيلع هللا ىلصدەف�رموێ،  پ�غ�مب�ر  ئ�بو مســــعود البدری 

رترين قورئــانی ل�ب�رە ب�خو�نــدن ئيامم�تی دەكــات ئ�و ك�ســـــــــــــــــــــ�ی زۆ  
�وەشدا هاوب�ش بوون شارەزاترينيان ب� سون�ت وە ئ�گ�ر وە ئ�گ�ر ل

ل�وەشــــــــــــــــــــــــدا هــــاوب�شـــــــــــــــــــــبوون ئ�وا ل�پ�شـــــــــــــــــــــرتينيــــان ل� هجرەت وە ئ�گ�ر 
 .)١(ل�وەشدا هاوب�ش بوون ب�ت�م�نرتی دەب�ت� ئيامم

وات� ئ�گ�ر چ�نـــد ك�ســـــــــــــــــــــ�ـــک بوون دەب� كـــاميـــان زيـــاتر قورئـــانی 
وە ب�ســـــــــــــــــــــون�ت شـــــــــــــــــــــــــارەزا تربوو ئ�وەيــــان دەب�ــــت پ�ش نو�ژ   ل�ب�ر بوو

ن ف�ن گ�ورەترە ل� حـــــديث�كـــــان ل�كۆتـــــاييـــــدا بـــــاســـــــــــــــــــــی  بكـــــات. نـــــاب� ب�� 
 ت�م�ن دەكات، دوای ئ�وەی ل�ه�موو شت ي�كسان بن.

ی كۆم���ـــــک ل�  ئ�وە كـــــارپ�كراوە ال: ئياممی ترمزی دەف�رموێ
انی زياتر ئ�هلی علم ب�وەی ئ�وك�س�ی شارەزاترە ب�سونن�ت و قورئ

 .)٢(ل�ب�رە ح�قی ئيامم�تی ه�ي�
 : ڕاجيايی  زانايان ل�س�ر ئ�م باس�دا

پ�ش نو�ژی دەكات شارەزاترينيان     : عطاء بن أبی رباح دە��ت
ب�فقهــــــــــــــــــ وە ئ�گ�ر ل�ڕووی فقهــــــــــــــــــ�وە ي�كسان بوون ئ�وا شارەزاترينيان 
ب�خو�ندن�وەی قورئان وە ئ�گ�ر ل� فقهــــــــــــــــــــــــــــ و قرائات وەک ي�ک بوون  

 .ا ب�ت�م�نرتينيانئ�و
دەف�رمــــو�ـــــــــــت مـــــــــــالـــــــــــك  ئــــيــــامم�تــــی    : ئــــيــــاممــــی  بــــۆ  دەك�و�ـــــــــــت  پــــ�ــــش 

ەزاي� ب�خو�ندن�وە ، ف�رمووی  شارەزاترينيان ، گوتيان ئ�وەی ك� شار
ك�ســـــــــــــــــــــی وا ه�ي� دەخو�ن�ـــت ب��م ل�ی ڕازی نني ، قلـــت ،القـــائـــل أبی 

 
، النسائی  ٢٧٧٢  –  ٢٣٥، الرتمزی  ٥٨٢، ابی داود  ٦٧٣ئ�م حديث ـ� مسلم ريواي�تی كردووە ب�ژمارە  )  ١(

 ، هاتوون وە ئياممی ئ�محد ل� مسند ه�ناوي�تی.٩٨٠ابن ماج� ،  ٧٨٣ -٧٨٠
 ٢٣٥سنن الرتمزی  حديث ) ٢(



 
 کۆ����� ب�ب�� ف�ق�ی ١١

عبداهللا : م�ب�ستی ل�وەي� شارەزاترينيان ب� سون�ت و فقهــــــــــــــــــــ و قورئان  
خو�نــــدن�وە وەک دە��ــــت ك�ســــــــــــــــــــــــان�ــــک دەخو�نن�وە ك�ل�ی ڕازی  ن�ک  

ن�ت ن�ب�ت  نني. وات� ل�وان�ي� ك� ت�گ�يشــــــــــــتوو ن�ب�ت يان ل�ســــــــــــ�ر ســــــــــــون
 واهللا أعلم.

أفقههم   دەكـــــــــات  نو�ژی  : پ�ش  ئياممی األوزاعی دەف�رمو�ـــــــــت 
 (ت�گ�يشتووترينيان).

ئياممی الشـــــــافعی دەف�رمو�ت :  ئ�گ�ر ل�ك�ســـــــ�كدا خو�ندن�وەو  
�م�ن كۆن�ب�ت�وە ئ�وا فقيهرتينيان پ�ش دەك�و�ت بۆ ئيامم�ت، فقهـــــــــــــ وت 

بۆ نو�ژ ، وەئ�گ�ر ب�ــــت خو�نــــدن�وەی ب�ق�دەر پ�ويســـــــــــــــــــــتی ب�ــــت    ئ�گ�ر
نـو�ـژ   پـ�ـش  ب�ق�دەر  ك�  ك�وت  پـ�ـش  ب�خـو�ـنـــــــــــدن�وە  شـــــــــــــــــــــــــــــــارەزاتـريـنـيـــــــــــان 

 شارەزاب�ت ب�فقهـ ئ�وا باش�.
وە أبو ثور:  دە��ــــــت : پ�ش نو�ژی دەكــــــات فقيهرتينيــــــان ئ�گ�ر 

 رئان بخو�ن�ت ئ�گ�ر چی ه�مووی ن�خو�ن�ت.قو
وە ه�ري�ک ل� ســـــــــــــــــــــفيـان الثوری وامحـد بن حنبـل و اســـــــــــــــــــــحـاق بن  

ك�وا  راهويــــــــــة ڕ ئيامم�تی  ل�ســـــــــــــــــــــ�ر  حــــــــــديثــــــــــةك� وەر دەگرن  ووك�شـــــــــــــــــــــی 
 .)١(خو�ندن�وە پ�ش دەخ�ن

 پ�نج�م: ��ن��ان ڕۆژ ���ت و ڕۆژ ئ�وا ق�ب��ی�؟
مــاجــاء بني   ئياممی ترمزی ل� ســـــــــــــــــــــنن ل� (أبواب الصـــــــــــــــــــــالة ل� بــاب

)، ه�ناوي�تی   ٣٤٢  –  ٣٤١  –  ٣٤٠( املرشق واملغرب قِبلة) ، ب�ژمارە  
ل�ن�وان ف�رمووی:    ملسو هيلع هللا ىلص، دەف�رموێ پ�غ�مب�ر    ل� ئ�بی ه��رە وە  

 .ڕۆژه��ت و ڕۆژئاوا قيبل�ي�
 

ل�)  ١( اخلـــــطــــــــــابـــــی  حــــــــــديـــــثــــی  ئ�م�  ـــــــــ�رحـــــی  املـــــعـــــبـــــود ل�شـــــــــــ ل�عـــــون  هـــــ�ـــــنــــــــــاوي�تـــــی وە  ـــــــــ�رحـــــی  ل�شـــــــــــ ــــــــــــــنـــــن  الســـــــــــ مـــــعــــــــــامل 
 ) ل�كتاب الصالة ه�ناوي�تی.٥٨٢،٥٨٣،٥٨٤(
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 :ل� ڕووی س�ن�دەوە  
  حديثی ي�ك�م و دووەم (حممد بن ابی معرشـــــــــ ) ئ�ويش ل�باوكی

ســــــــــــــــ�ي�م ســــــــــــــــ�ن�دی  ازيان داناوە)، ب��م ل�(باوكی ئ�هلی حديث ب�الو
 ب�ه�زترە، واهللا أعلم.

ئــيــام ل�الي�ن  بـــــــــــاســـــــــــــــــــــ�  ئ�م  الــرتمــزیڕوونــكــردن�وەی  ئــيــاممــی :  مــی 
هاتووە  ملسو هيلع هللا ىلصپ�غ�مب�ر     ل� كۆم���ک ل� أصـــــــــــــــحابیترمزی دەف�رموێ: 

ل�   ه�ري�ک  ل�وانـيـش  قـيـبـل�ي�  ئـــــــــــاوا  ڕۆژ  و  ڕۆژ ه��ت  ل�نـ�ـوان  ك�وا 
 .داهللا بن عباس�وەئياممی عمر و ئياممی علی و عب 

ئ�گ�ر ڕۆژ ئاوا ل�الی ڕاستت : وە عبد اهللا بن عمر دەف�رموێ
ه��ت ل�الی چ�پت بوو ئ�وا ئ�وەی ل�ن�وانيان� ه�مووی  بوو وە ڕۆژ  

 .قيبل� ي�
ل�ن�وان مغرب و مرشـــــــــــــــــــــق وە عبـــــــداهللا بن مبـــــــارك دەف�رموێ:  

ناڕ�كی قيبل�ي� ئ�وەيان بۆ ئ�هلی ڕۆژ ه��ت�، وات� ك�م�ک خواری و  
وەســـــــــــــــــــــتـان كـاريگ�ری ني� وەســـــــــــــــــــــتـانـت ل�ن�وان ڕۆژ ه��ت و ڕۆژ ئـاوا  

. ل� جامع الصـــــــحيحی الرتمزی �ت� قيبل�ب�جۆر�ک ب�ت ئ�وی تر دەب
 ل� أبواب الصالة هاتووە.

ن��ژی �ـ�ف�ر چ�� و چۆن� و ����وەی چ�ن� و  شـ�شـ�م: 
 بۆ��وەی چ�ن� ڕۆژ دەک��ت؟

ناو ب�رژەوی مســـــــــ�امن ي�ك�ک ل� ســـــــــون�ت�كان ل�ئيســـــــــالم دا و ل�پ� 
 �ر بريتي� ل� كورت كردن�وەی نو�ژ.ب�هۆی ناڕەح�تی س�ف

ك�وا بخــــاری و ئ�بو داود و كۆم���كی تر ل� حــــديثی صـــــــــــــــــــــحيح  
 ) دەف�رموێ: ملسو هيلع هللا ىلصڕيواي�تيان كردوە پ�غ�مب�ر ( 
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[ الســــــــــــــــفر قطعة من العذاب ] ســــــــــــــــ�ف�ر كردن ب�شــــــــــــــــ�ك� ل�ئازار و  
  . تناڕەح�تی ك� مرۆڤ ل�كاتی س�ف�ر تووشی دەب� 

 . بۆي� خوای تعالی دەف�رموێ : [ يريد اهللا بكم اليرس ]
وە ل� حديثی صحيح ك�وا ه�ري�ک ل� ئياممی ئ�بوداود و ئياممی  
ترمزی ب�ســــــ�ن�دی صــــــحيح ڕيواي�تيان كردووە، صــــــحابی ب�ڕ�ز يعلی 

ئـايـا نـابينی   كرد و ف�رمووی:   بن أمي� پرســـــــــــــــــــــيـاری ل� ئياممی عمر  
 ل�كـــــــات�كـــــــدا خوای تعـــــــالی دەف�رموێ  خ��ـــــــک نو�ژ كورت دەك�ن�وە

روا ...]  وا دەبينی ئ�م�ۆژەش ب�س�ر [إن خفتم أن يفتنكم الذين كف:
 چوو؟

ئياممی عمر دەف�رموێ ئ�وەی تۆ ســـــــــــــــــــ�رت ل�بارەوە ســـــــــــــــــــوڕماوە 
منيش ب�ه�مان شـــــ�وە بۆي� ئ�وەم ب�بريی پ�غ�مب�ر ه�ناو بۆم باس كرد  

بۆ ئ�وە ئ�وە قبو�ی  ف�رمووی ئ�وەي� صـــــدق�ي�ك� ل�الي�ن خوای تعالی 
 . ئ�و صدق�ي� بك�ن

 ملسو هيلع هللا ىلص ســـــــــ�ف�رم ل�گ�ل پ�غ�مب�ر رموێ:  دەف� عبداهللا بن عمر 
و أبو بكرو عمر و عثامن كرد نو�ژيــــان دووڕكــــات دووڕكــــات دەكرد 
ن�پ�ش ن�پــــــاش ســـــــــــــــــــــوون�تيــــــان ن�دەكرد ، عبــــــداهللا دە��ــــــت ئ�گ�ر نو�ژی 

صــــــــــــــــحيحة   . حديثیپ�ش و پاش بك�م ئ�وا نو�ژەك� ب�ت�واوی دەك�م
 .)١(أبوداود و ترمزی و بخاری ڕيواي�تيان كردووە

 ؟ل�دووری چ�ند نو�ژی س�ف�ر دەكر�ت
) نو�ژی كورت ملسو هيلع هللا ىلصپ�غ�مب�ر (   دەف�رموێ:    أنس بن مالك  

 .دەكرد ئ�گ�ر ب�ۆيشتباي� بۆماوە سی فرسخ يان ميل
 

وە ئياممی ئ�محد   ٥٤٤، الرتمزی  ٤٥٧، النسائی  ١٢٢٣،ابی داود    ٦٨٩،مسلم  ١١٠١،١١٠٢بخاری، )  ١(
 .ل�مسند و ابن ماج� ل�سنن ه�ناويان�
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 (ميليش ه�ندەو نيوی كيلۆم�ترە). 
دەف�رمـــــوێ:   أنـــــس  ( ه�روەهـــــــــــا  پـــــ�ـــــغ�مـــــب�ر  نـــــو�ـــــژی   ) ملسو هيلع هللا ىلصل�گ�ڵ 

ل� ذی   بـــۆع�رس  ل�مـــــــــــديـــن�  كـــرد  ركـــعـــــــــــات  چـــوار  احلـــلـــيـــفـــــــــــة  نـــيـــوەڕۆمـــــــــــان 
 .)١(دووڕكعامتان كرد

 بۆماوەی چ�ند ڕۆژ دەتوانی ل�س�ف�ردا نو�ژ كورت بك�يت�وە؟
مـــــــــــالـــــــــــك   بـــــــــن  ( دەف�رمـــــــــوێ:    أنـــــــــس  پـــــــــ�ـــــــــغ�مـــــــــب�ر  )  ملسو هيلع هللا ىلص ل�گ�ڵ 

دەرچووين بۆ ســــــــــ�ف�ر نو�ژی كورت دەكردەوە بۆ [ركعتني ركعتني]  
چ�نـــد ڕۆژ ل�و ســـــــــــــــــــــ�ف�رە مـــاوە، وات� ل�مكك� ؟    ب� أنس گوترا مـــاوەی

  .)٢(ف�رمووی دە ڕۆژ
)  ســـــــــــــــــــــ�ف�ری كرد  ملسو هيلع هللا ىلصپ�غ�مب�ر ( عبـداهللا بن عبـاس دەف�رموێ:  

 .بۆماوەی نۆزدە ڕۆژ نو�ژی كورت دەكرەوە بۆ دوو ڕكعات
ئ�م� ل�ن�وەنـــــدە نو�ژمـــــان دەكرد ئ�گ�ر ئياممی عبـــــداهللا دە��ـــــت:  

 .)٣(دەكردزياتر بامين�وە نو�ژەك�مان ت�واو 
مان�وەی ســـــــــــــ�ف�ر و كورت كردن اختالف ه�ي�  ل�بارەيی ماوەی  

 ل�ن�وان زانايان:
جـــــــــــامــع   ل�  هــ�ــنـــــــــــاوە  ل�ســـــــــــــــــــــ�ر  زانـــــــــــايـــــــــــانــی  ئ�قــوالــی  تــرمــزی  ئــيــاممــی 

 : الصحيح ب�م ش�وەی خوارەوە

 
ـــــــــلم    ١٥٤٦،١٥٤٧،١٥٤٨،١٥٥١،بخـــــــاری  )  ١( ــــائی  ٦٩٠وە مســـــــــــ ــــــــــــ   ١٢٠٢، ابی داود  ٤٦٩،٤٧٧، النســـــــــــ

 .وە الدارمی ل�سنن وامحد بن حنبل ل�مسند ه�ناويان�  ٥٤٦الرتمزی 
وە  ١٠٧٧،ابن   ١٤٥٢،  ١٤٣٨النســــائی    ٥٤٨الرتمزی    ١٢٣٣، ابی داود  ٦٩٣،مســــلم  ٤٩٢٩بخاری ،)  ٢(

 .امحد ل�مسند ه�ناوي�تی
 .وە مسند امحد ٥٤٩، الرتمزی ١٠٧٥ابن ماج� ،  ٤٢٩٩، ٤٢٩٨بخاری ) ٣(
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عبداهللا بن عمر دە��ت: نو�ژ كورت دەكر�ت بۆماوەی پانزە ڕۆژ   - 
مـــــــــا بۆ  ل�و  وەڕيوات كراوە  بم�ن�ت�وە.  وەی دوازدە ڕۆژی  ئ�گ�ر 

 . مان�وەش
مــــــــان�وە  - مــــــــاوەی دەڕۆژ، دوای  ل� ئياممی علی ڕيواي�ت كراوە بۆ 

 . نو�ژەك�ی ت�واو دەكات
تــابعی ب�ڕ�ز ســـــــــــــــــــــعيــد بن املســـــــــــــــــــــيــب دە��ــت: ئ�وەی بۆمــاوەی چوار  -

قتــــــــادە و عطــــــــاء  ڕۆژ بم�ن�ت�وە چوار ڕكعــــــــات ت�واو دەكــــــــات. وە 
 اخلراسانی ل�يان ڕيواي�ت كردووە .

: ئ�گ�ر ماوەی مان�وەی ان الثوری دە��نكوف� و سفي   ب��م ئ�هلی -
 پانزە ڕۆژ بوو دەب�ت نو�ژەك�ی ت�واو بكات.

 ئياممی األوزاعی دە��ت : مان�وەی دوانزە ڕۆژ. -
ل�ئياممی مــالــك و شــــــــــــــــــــــافعی و أمحــد دە��ن: ئ�گ�ر مــاوەی   که�ري� -

 مان�وەی چوار ڕوژ بوو دەب�ت نو�ژەك�ی ت�واو بكات.
س دەچ�ــت  بن عبــاابن ڕاهوي� بۆ حــديثی  ب��م ئياممی ئســـــــــــــــــــــيحــاق   -

چـــــــــــاكـــرتيـــن   بـــۆ  دە�ـــ�ـــــــــــت  الـــرتمـــزی  ئـــيـــاممـــی  ڕوژە وەک  نـــۆزدە  ك�وا 
 .)١(مذهب دەچ�ت ك�وا نۆزدە ڕۆژە پا�پشت ب�و حديثة

 ��وت�م: ن��ژی ج�� ی�ن کۆک�دن�وەی ن��ژ
ئــــــايــــــا دەتوانني ل�كــــــاتی چون� مــــــا�ن نو�ژ مجع بك�ين يــــــان چوون� 

 بازاڕ كردن؟
نو�ژ ســـــــــــــــــــــونن   كۆكردن�وەی  ل�  حـــــــــديثی  ي�ك�ك�  �ت�كـــــــــان چ�نـــــــــدان 

نــي�،  كــردنــی  ڕەفــز  جمـــــــــــالــی  هــيــچ  مــتــواتــر  ب�شــــــــــــــــــــــ�ــوەی  هـــــــــــاتــووە  ل�ســـــــــــــــــــــ�ر 
ل�چ�نــدان صـــــــــــــــــــــحــابی وەكو معــاذ بن جبــل و أنس بن مــالــك و عبــد اهللا 
بن عبـــــــاس و عبـــــــداهللا عمر و جـــــــابر بن عبـــــــداهللا، ه�روەهـــــــا ل�چ�نـــــــدان 

 
 .ئاماژەی ب�م اختالفات� كردووە ٤٥٨سنن الرتمزی ل� تعليقی حديثی ) ١(
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، صـــــــــحيح مســـــــــلم ،  صـــــــــحيح و  ســـــــــنن دا هاتوە وەكو صـــــــــحيح بخاری   
  ن الرتمزی ... الخ.نن ابی داود، سن س

) ل�ج�نگی تبوک  ملسو هيلع هللا ىلصپ�غ�مب�ر ( دەف�رموێ:    معاذ بن جبل  
دا ئ�گ�ر ب�ڕ�ك�وت پ�ش ئ�وەی خۆر بك�و�ت� ن�وەڕاســــــــــــــــــــــت زيغ يــان 
زالـــت  ب� ئ�وا نو�ژی نيوەڕۆی تـــاخري دەكرد و پ�ك�وە ل�گ�ڵ ع�رس  

ل�كــــــــات  ن�وەڕاســـــــــــــــــــــــــــــت  ئ�گ�ر خۆر بگــــــــات�  ی ڕۆيشـــــــــــــــــــــتن نو�ژی دەيكرد، 
پـــ�ـــ  دەهـــ�ـــنـــــــــــا  م�غـــريـــبـــيـــش  ع�رسی  وەبـــۆ  دەيـــكـــرد،  نـــيـــوەڕۆ  ل�گ�ڵ  و  ش 

ب�ه�مان ش�وە ئ�گ�ر غاب أو غربت الشمس پ�ش ڕۆيشتن ب�ت وات� 
پ�ش مغريـب ب�ڕ�ك�وتبـا نو�ژی م�غريبی ل�گ�ڵ عيشـــــــــــــــــــــا دەكرد ئ�گ�ر 
دوای مغريــــــب ب�ڕێ ك�وتبــــــا نو�ژی عيشــــــــــــــــــــــــــای دەه�نــــــا پ�ش و ل�گ�ڵ 

 .)١(م�غريبی دەكرد
ترەوە ه�روەها حديثكامن   �كۆم���ک صــــــحابیب�ه�مان شــــــ�وە ل

ه�ي� ل� صــــــحيح و ســــــنن�كان هاتوە وەک بخاری و مســــــلم و ئ�بو داود  
عــبـــــــــــاس   بــن  عــبـــــــــــداهللا  ل�  تــرمــزی،    ملسو هيلع هللا ىلص پــ�ــغ�مــب�ر  دەف�رمــوێ:     و 

نو�ژی نيوەڕۆ و ع�رسی كۆكردەوە ، وە نو�ژی مغريــــــب و عيشـــــــــــــــــــــــــــا 
  ت� ن�هيچ ترســـــــــــــــــــــ�ـــــک ل�مـــــدين� ل� (حرضـــــــــــــــــــــ) من غري خوف والمطر: وا

 .ن بارينيش بووه�بوو ن� بارا
 : زانايان ل�س�ر ئ�م حديث ـ� بۆچونی جياوازيان ه�ي�

مجــــاعی  اي�ك�ــــک ل�و حــــديثــــان�ی ك�وا  ئياممی الرتمزی دە��ــــت:  
بن  ائ�هلی علمی ل�ســـــــــــــــــــــ�رە ل�ســـــــــــــــــــــ�ر كـــــــار پ� ن�كردنی ئ�و حـــــــديثـــــــةی  

ب�وەی  عــبـــــــــــاســـــــــــــــــــــ� دەدات�وە  وە�مــی  ل�مــنــهـــــــــــاج  نــووی  ب��م  ن�خــ�ــر .  
 ني� كار پ� ن�كردنی.امجاعی ل�س�ر 

 
 .٥٥٣،٥٥٤. الرتمزی ، ١٢٢٠، ١٢٠٨ابی داود ، ) ١(
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ئ�و حــديثــة زۆرب�ی زانــايــان خطــابی لــه معــامل الســـــــــــــــــــــنن دە��ــت:   
نــــــاگرن، ب��م ه�نــــــد�كی وەری دەگرن، وەک: ابن منــــــذر، وە   وەری 

 ئ�بوئيسحاق املروزی ل� حممد بن سريينـ�وە دە��ت ئاسايي�.
، كۆكردن�وەی نو�ژ بۆ پ�ويستي�ک ب��م ن�ک بكر�ت ب�عادەت

ســ�كی ن�خۆش ك�وا (مجع بني دە��ن ئاســايي� بۆ ك�ب��م ه�ند�كی تر  
الصـــــــــــــــــــــالتني) بكــات ك� ه�ري�ک ل� ئياممی ئ�هلی حرم و مكك� عطــاء 
بن أبی رباح دە��ت ئاســـــــــــايي� وە ئياممی ئ�محد و ئياممی مالك ب�ه�مان 

 ش�وە.
وە أصحاب الرأی ، ڕ�گايان داوە بۆ ن�خۆش بۆ كۆكردن�وەی 

و�ژ ل�كاتی داوە ب�كۆكردن�وەی نمی شـــــــــافعی ، ڕ�گ�ی ن�نو�ژ، وە ئيام
 .)١(حارض دا ت�نيا باران بارين ن�ب�ت

��شـت�م: ئ�ی� درو�ـت� ��دوای ن��ژ ی�ن دوو�� دە�ـت ب�دە��  
 چ�و��ن�ا ب��ن�ن؟

 ملسو هيلع هللا ىلص پ�غ�مب�ر  : ل� ســائب بن يزيد ئ�ويش ل�باوكی دەف�رمو�ت
كات� دووعای دەكرد دەســـــــــــــــــتی ب�رز دەكردەوە وە ب�دەســـــــــــــــــتی وەجهی  

 .مسح دەكرد
 دەقی حديث ب� ع�رەبی:

مِ  اشِ فْصِ بْنِ هَ نْ حَ ةَ ، عَ يعَ ِ نَا ابْنُ هلَ ثَ دَّ يدٍ ، حَ عِ تَيْبَةُ بْنُ سَ نَا قُ ثَ دَّ (حَ
بِيــهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ  نْ أَ يــدَ ، عَ زِ ائــِبِ بْنِ يَ ــَّ نِ الســــــــــــــــــــ اصٍ ، عَ قــَّ ةَ بْنِ أَيبِ وَ تْبــَ بْنِ عُ

سَ  ملسو هيلع هللا ىلص هِ مَ يْ دَ عَ يَ فَ رَ ا فَ عَ ا دَ انَ إِذَ ) كَ هِ يْ هُ بِيَدَ هَ جْ  .)٢(حَ وَ

 
 �مان حديث ل� سنن الرتمزی وە ل� ه�مان حديث ل�عون املعبود هاتوە.ئ�م ش�رح�ی س�رەوە ل� ه) ١(
 ١٤٩٢ -كتاب الصالة  –بی داود أسنن ) ٢(
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ئ�م حــــــديثــــــة ضـــــــــــــــــــــعيفــــــة ، (عبــــــداهللا بن هليع�)ی ت�ــــــداي� ، زۆرب�ی  
متقدمني و متأخرين تضـــــعيفيان كردووە وەكو : (أمحد بن حنبل ، أبو 

النســــــــــــــــــــــائی ، البخــاری ، حييی ، الــدار قطنی ، الــذهبی ،    حــاتم الرازی،
مِ  اشـِ فْصِ بْنِ هَ تْبَةَ بْنِ أَ   ابن حجر) ه�روەها ل� سـ�ن�دی دا [ حَ يبِ  بْنِ عُ

قَّاصٍ ] جمهول�.  وَ
ترمــــــــان ه�ي� ل� ســـــــــــــــــــــنن   إقــــــــام� اوە حــــــــديث�كی  مــــــــاج� ل�كتــــــــاب  بن 

دەف�رمو�ــت:   ملسو هيلع هللا ىلصپ�غ�مب�ر    :دەف�رمو�ــت  بن عبــاس  االصـــــــــــــــــــــالة، ل�  
ئ�گ�ر دوعات كرد ئ�وا (ب� ناو ل�پت) بيك� ن�ک ب� ڕووی دەرەوەی، 

و يان وجهــــــــــــــــــــ ) پ� وەكات�ک ت�واو بوويت ئ�وا (ڕووت يان دەم و چا
 . (وات� دەستت ب�دەم و چاوت دا هب�ن�).مسح بك�

 دەقی حديث ب� ع�رەبی:
بـَّاحِ  دُ بْنُ الصـــــــــــــــــــــَّ َمـَّ حمُ يـْبٍ ، وَ رَ نـَا أَبُو كُ ثَ دَّ ائـِذُ بْنُ    حـَ نـَا عـَ ثَ دَّ االَ : حـَ ، قـَ

بٍ  عـــْ دِ بْنِ كَ ــَّ َمـ نْ حمُ ، عَ يِّ ارِ َنْصـــــــــــــــــــــــَ انَ األْ ســـــــــــــــــــــــَّ الِحِ بْنِ حَ ــَ نْ صـــــــــــــــــــــ بِيـــبٍ ، عَ حَ
ولُ اهللاَِّ   ســـــــــــــــــــــُ الَ رَ الَ : قــَ بــَّاسٍ ، قــَ نِ ابْنِ عَ ظِيِّ ، عَ رَ قُ تَ   :    ملسو هيلع هللا ىلصالْ وْ عَ ا دَ إِذَ

عُ بِ  دْ الَ تـَ ، وَ يـْكَ فَّ عُ بِبـَاطِنِ كَ ادْ ِامَ اهللاََّ فـَ حْ هبِ ســـــــــــــــــــــَ امْ تَ فـَ غـْ ا فَرَ إِذَ ا، فـَ َ مهـِ ورِ ظُهُ
كَ  هَ جْ  . وَ

 :حتقيق
انَ ا سَّ الِحِ بْنِ حَ ]ئ�م حديثة ضعيفة ب�هۆی ، [صَ يِّ ارِ َنْصَ  ألْ

  البخاری دە��ت ، منكر احلديث -
 أبو حاتم الرازی ،دە��ت ، منكر احلديث -
  أبو زرعة الرازی دە��ت ، ضعيف -
 ني�أمحد بن حنبل دە��ت هيچ   -
 النسائی دە��ت ، مرتوك احلديث -
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 الدارقطنی دە��ت ، ضعيف - 
 ابو داود السجستانی دە��ت ، ضعيف. -
 اعةالذهبی ل� الكاشف دە��ت ، ضعفوه مج -
 ابن حجر العسقالنی ، دە��ت ، مرتوك�. -

ه�روەها ب�ســـــــــــــــــــــ�ن�د�كی تر ل� ســـــــــــــــــــــنن أبو داود هاتووە ل� [كتاب 
بْدُ ] :    ١٤٨٥حديثی     -الصالة  نَا عَ ثَ دَّ ةَ ، حَ لَمَ سْ بْدُ اهللاَِّ بْنُ مَ نَا عَ ثَ دَّ (حَ

و قُ عْ بْدِ اهللاَِّ بْنِ يَ نْ عَ نَ ، عَ دِ بْنِ أَيْمَ َمَّ نْ املَْلِكِ بْنُ حمُ مَّ اقَ ، عَ حَ بَ بْنِ إِســـــــْ
ظِيِّ ) ئ�وە س�ن�دەك�ي�. رَ قُ بٍ الْ عْ دِ بْنِ كَ َمَّ نْ حمُ هُ عَ ثَ دَّ  حَ

 . بن أيمن] ، جمهول� ب��م [عبدامللك بن حممد -
اقَ  ] جمهول� - حَ وبَ بْنِ إِسْ قُ عْ بْدِ اهللاَِّ بْنِ يَ  .ه�روەها ، [ عَ
كعــــــب ، ك�   وە ئياممی ئ�بو داود دە��ــــــت ، ه�موويــــــان ل� حممــــــد بن -

 ی وأعلم.ه�موويان ب� الوازی هاتوون ، واهللا اعل
ك�وات� هيچ حـــــديث�كامن ني� هـــــاتب�ـــــت ب� صـــــــــــــــــــــحيحی ك�وا ب��ـــــت  

سـ�رو ڕوو دەب�ت بكرێ دوای دوعا يان دوای نو�ژ  دەسـت ه�نان ب�
يــــــان خ�وتنــــــان  تــــــايب�ت� ب� و�ردی شـــــــــــــــــــــ�وان  بۆي� جــــــائيز ني� ئ�وەی ه�ي� 

 . ر دەستی ب� ج�ست�ی دادەه�نادوای خو�ندنی املعوذتني پ�غ�مب�
نۆی�م: ��رج� ئ�وەی ��یت بشـ�ات ی�ن ����بگ��ت غ��ـ�ی  

 خۆی بک�ت؟
اتوون ل�ڕيواي�تی ئياممی  حـــــديث�كامن ه�ي� ب�چ�نـــــد ڕ�گـــــاي�ک هـــــ 

نِ النَّبِيِّ  ترمزی ب�و شـــــ�وە هاتووە ، عَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ الَ :  ملسو هيلع هللا ىلص: عَ نْ   ، قَ مِ
 ْ نْ محَ مِ ، وَ لُ سْ غُ لِهِ الْ سْ وءُ غُ ضُ  .)١( لِهِ الْوُ

 
 .، وەمسند امحد بن حنبل ١٤٦٣ابن ماج� ، ، ٣١٦١ابی داود،  ، ٩٩٣الرتمزی ،  )١(
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، وەئ�وەی    دەكـــــــــات  دەشـــــــــــــــــــــوات غوســـــــــــــــــــــــــــــل  ئ�وەی م�يت�ك�  وات� 
 ه��يدەگر�ت دەستونو�ژ دەشوات . 

 : ل� ڕيواي�تی ئياممی ئ�بوداد ب�م ش�وە هاتووە
ولَ اهللاَِّ   ســـــــــــــــــــــُ ةَ ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ الَ :    ملسو هيلع هللا ىلصعَ تَ   قــــَ لَ املَْيــــِّ ســــــــــــــــــــــــَّ نْ غَ مَ

َلَ  نْ محَ مَ ، وَ لْ تَسِ يَغْ لْ أْ  فَ ضَّ يَتَوَ لْ  .)١(هُ فَ
وات�: ئ�وەی م�يت�ك� دەشـــــــــوات دەب�ت خۆی بشـــــــــوات و ئ�وەی  

 ه��ی دەگر�ت دەب�ت دەست نو�ژ بشوات.
 : بن ماج� ب�و ش�وە هاتووەال�ڕيواي�تی 

ولُ اهللاَِّ   ســـــــــــــــــــــُ الَ رَ ــَ الَ : قــ ــَ ةَ قــ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ا   :    ملسو هيلع هللا ىلصعَ ــً يِّتــ لَ مَ ســــــــــــــــــــــــَّ نْ غَ مَ
لْ   تَسِ يَغْ لْ  .)٢(فَ

 . شوات دەب� غوسل ل�خۆی دەربكاتم�يت بئ�وەی 
) دە��ت، ئ�و حديثة ٣١٦١ئياممی ئ�بو داود ل� ســـــــــــــــنن ب�ژمارە ( 

پرســــيارم ل� أمحد . وە دەف�رموێ  منســــوخ� وات� حوكمی نســــخ بۆت�وە
غوســـــــــــــــــــــــــــــــل  بشـــــــــــــــــــــوات  م�يـــــــــــت  ئ�وەی  وات�  بـــــــــــارەوە  ل�و  كرد  حنـبـــــــــــل  بن 

 دەربكات؟
 .)٣(ت�نيا شوشتنی دەست نو�ژ بۆی ب�س� :ف�رمووی

ن�مزانيوە هيچ ي�ك�ک   : وە خطابی ل� معامل الســنن دەف�رموێ
ل� زاناو فوق�هايان غوســــــليان ل�ســــــ�ر ئ�و ك�ســــــ� واجب كردب�ت ك�وا  

 . ) ٤(نو�ژ ل�س�ر ئ�وەی ك�وا ه��يدەگر�ت م�يت دەشوات وە دەست
 

 ٣١٦١ابی داود،  )١(
 ١٤٦٣ابن ماج� ،) ٢(
 ٣١٦٢سنن ، حديث  )٣(
  ٣١٦١ی  حديث ،معامل السنن ، ش�رح) ٤(
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ئ�هلی   : وە ئياممی الرتمزی ل� جـــامع الصـــــــــــــــــــــحيح دەف�رمو�ـــت 
 م�يت دەشواتعلم ل�س�ر غوسل كردنی ئ�وك�س�ی 

اختالفيـــــان ت�ك�وتوە ، ه�نـــــد�كيـــــان ل� أصـــــــــــــــــــــحـــــاب النبی دە��ن، 
دەبــ�  واجـــــــــــب  ل�ســـــــــــــــــــــ�ر  غــوســــــــــــــــــــــلــی  ئ�وا  كــرد  م�يــتــی  غــوســــــــــــــــــــــلــی  ئ�گ�ر 

 ت�نيا دەست نو�ژ. وەه�ند�كی تر دە��ن ،
ل�بـــــــــــابــی  - دە�ــ�ــن  شـــــــــــــــــــــــــــــــافــعــی  ئــيــاممــی  وە  مـــــــــــالـــــــــــك  ئــيــاممــی  ل�  ه�ري�ک 

اســـــــــتحباب غوســـــــــل ل�ســـــــــ�ر ئ�و ك�ســـــــــ�ي� ك�وا م�يت بشـــــــــوات ن�ک 
 .و واجبوەك

ئ�وەی م�يــــت دەشـــــــــــــــــــــوات ئوم�ــــد واي� ئياممی ئ�محــــد دەف�رموێ :   -
 .غوسلی ل�س�ر واجب ن�ب�ت ، ب��م دەست نو�ژ پ�ويست�

ن�دەســــــــــــــــــــت  عبداهللا بن املبارك دەف�رموێ:  ه�روەها وارد بووە ل�   -
نو�ژ دەشـــــــوات ن� غوســـــــل ل�خۆی دەر دەكات ئ�و ك�ســـــــ�ی م�يت  

 .)١(دەشوات
چ شـــــــــــــــــــــت�ـک ب� ثـابتی ابن املـدينی دە��ن ، هي وە ئياممی ئ�محـد و علی   -

 ل�و باب� ج�گري ن�بووە.
ن�مزانيوە (من غســـــــــــــــــل ميت فليغتســـــــــــــــــل)  وە الذهلی دەف�رموێ :   -

ل�ســــــ�ر هاتب�ت ئ�گ�ر هاتبواي� ئ�وا واجب دەبوو حديث�كی ثابتی 
 .)٢(ئ�م� كاری پ� بك�ين ب�ه�مان ش�وە شافعيش وادە��ت

الناســـــخ احلديث ومنســـــوخه    ل�كۆتايی دا من دە��م ل�كتوب�كانی
ل�   وە  ي�كــــــــــ�ـــــــــــک  ف�رمــــــــــووی  ئ�بــــــــــوداوديــــــــــش  ئ�وەي� وەک  حـــــــــــديــــــــــث�كـــــــــــان 

 غوسليش واجب ني� ب� اتفاقی فوق�هايی سلف.

 
 ٩٩٣سنن الرتمزی ، حديث ) ١(
 ٣١٦١حديثی عون املعبود ش�رحی  )٢(
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 : ئ�وک�ت�ن�ی ن�ب�ت ��دووی ت��ا بن�ژر�ت ئ���ن�ندەی�م:   
حــديث�كی صـــــــــــــــــــــحيحامن ه�يــه ك�وا ه�ري�ک ل� ئياممی مســـــــــــــــــــــلم و 

ی الرتمزی ڕيواي�تيـان كردووە  ئياممی ئ�بوداود و ئياممی ئ�محـد و ئيامم
ســـــــــــــــــــــ� ســـــــــــــــــــــ�عــات ه�ن ك�وا :   ل� عقبــة بن عــامر اجلهنی  دەف�رمو�ــت

ت�ــــــــــدا    ملسو هيلع هللا ىلصپ�غ�مب�ر   ، وەمردووی  بك�ين  ت�ــــــــــدا  نو�ژی  ل�كردووە  هنی 
بن�ژين ئ�وانيش، كـــات�ـــک خۆر ه��ـــد�ـــت ســـــــــــــــــــــ�رەتـــا ه�تـــا ك�م�ـــک ب�رز 
دەب�ت�وە وەكات�ک ڕۆژ ل�ن�وەڕاســت داي� مرۆڤ ســ�ب�ری ناب�ت ه�تا 
ب�الي�ک دادەچ�ــت ، وەكــات�ــک خۆر ب�رەو ئــاوا بوون� ه�تــا ب�ت�واوی 

 .)١(ئاوا دەب�ت
كاركردن ب�و باســـ� الی  : ل� جامع دەف�رموێئياممی الرتمزی 

كۆم���ــک ل�ئ�هلی علم ل� اصـــــــــــــــــــــحــاب النبی و ك�ســـــــــــــــــــــــانی تريش ك�وا  
 .ب�ك�راه�تيان داناوە نو�ژ كردن ل�س�ر مردوو ل�و كاتان�دا

مـــانـــای ئ�و حـــديثـــة [ أن نقرب فيهن    مبـــارك دە��ـــت:ئياممی ئيبن  
يان ب�و ف�رموودە موتانا ] واتا نو�ژ كردن ل�ســــــــ�ر ج�نازە ، وە كاريشــــــــ 

كردووە ل�بارەی نو�ژكردن ل�س�ر مردوو ل�كاتی ڕۆژ ه��ت و ڕۆژ 
ئـــــاوا و ل�ن�وەڕۆدا، ئ�م�ش ق�ولی ه�ري�ک ل� ئياممی ئ�محـــــد و ئياممی  

 ) ١٠٣٠. (حديث  ئيسحاق بن ڕاهوي�
وە ب�ه�مـــــــان شـــــــــــــــــــــ�وە عبـــــــداهللا بن عمر ب�ك�راهي�تی دانـــــــاوە نو�ژ 

ت يـــان خۆر ئـــاوا وە ل� (فتح كردن ل�ســـــــــــــــــــــ�ر مردوو ل�كـــاتی خۆره��
البـــاری) دە��ـــت ه�ري�ک ل� ئياممی األوزاعی و كوفي�كـــان و مـــالـــك و 

 .)٢(أمحد و إسحاق  ب�و ق�ول�يان وەرگرتوە
 

ــــــــلم  )  ١( ــــــــائی    ،١٠٣٠الرتمزی    ،٣١٩٢  ابی داود  ،٨٣١مســـــــــــ  الدارمی،  ،١٥١٩  ، ابن ماج�٥٦٥  ،٥٦٠النســـــــــــ
 .مسند امحد ،١٤٧٢

 ١٥١٩حاشية السندی ابن ماج� ، ) ٢(
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كردن  �داني� نو�ژ هيچ شــــــــــت�كی ت :  ب��م ئياممی شــــــــــافعی دە��ت 
ل�ســـــــــــــــــــــ�ر ج�نـــازە ل�و كـــاتـــان�ی ك�وا نو�ژكردن ت�يـــانـــداجـــائيز ني�ون�هی  

 .)١(ل�كراوە
ه�روەهـــا زۆرب�ی زۆری زانـــاو فوق�هـــايـــان بۆ ئ�وەچوون ك�وا  
نو�ژ كردن ل�ســــ�ر ج�نازە ل�وكاتان�ی نو�ژيان ت�دا جائيز ني� ڕ�گ� پ�  

ئيســـــــــــحاق و  ن�داوە وەک ســـــــــــفيان الثوری و مالك و اوزاعی و امحد و
 .)٢(أصحاب الرأی

ی�زدەی�م: �ن�اڵ ��ن�� �ــ� ب��ێ ن��ژی ���ــ�ر دەک��ت ی�ن 
 ���ات؟

حــــديث�كامن ه�ي� ب� ڕ�گــــای جيــــاواز هــــاتووە ل� جــــابر بن عبــــداهللا 
 )ب�م ش�وان� ل� سنن الرتمزی، كتاب اجلنائز ،(. 

ثٍ ، قــــَ ١٠٣٢حــــديــــث   يــــْ رَ ُ بْنُ حُ نيْ ُســـــــــــــــــــــَ رٍ احلْ امَّ ا أَبُو عَ نــــَ ثَ دَّ الَ :  : حــــَ
امَ  نْ إِســـــــْ طِيُّ ، عَ اســـــــِ وَ يدَ الْ زِ دُ بْنُ يَ َمَّ نَا حمُ ثَ دَّ يلَ بْنِ حَ نْ  عِ يِّ ، عَ لِمٍ املَْكِّ ســـــــْ مُ

نِ النَّبِيِّ   ، عَ ابِرٍ نْ جـَ ِ ، عَ بَريْ الَ : ملسو هيلع هللا ىلصأَيبِ الزُّ ،   ، قـَ يـْهِ لَ ىلَّ عَ لُ الَ يُصـــــــــــــــــــــَ الطِّفـْ
لَّ  تَهِ تَّى يَسْ ثُ حَ الَ يُورَ ، وَ ثُ الَ يَرِ  . وَ

منـــــداڵ نو�ژی ل�ســـــــــــــــــــــ�ر نـــــاكر�ـــــت وە مريات وەرنـــــاگرێ و  �:  وات 
و ه�تــــــــا (يســـــــــــــــــــــتهــــــــل)  ل�نــــــــاگري�ــــــــت  ئ�وكــــــــات�ی مي�اتی  ات� دەنگی ن�ي�ت 

ل�دايـــک دەب�ـــت، ئ�م حـــديثـــة صـــــــــــــــــــــحيح كراوە، ب��م ضـــــــــــــــــــــعيفـــة چونك�  
] ت�داي�. يِّ لِمٍ املَْكِّ سْ يلَ بْنِ مُ عِ امَ  [إِسْ

ان ل� حييی بن سعيد و ابن مهدی حديثي عمرو بن علی دە��ت:  -
 .ڕيواي�ت ن�دەكرد

 
 سنن الرتمزی) ١(
 ٣١٩٢عون املعبود ش�رحی حديث ) ٢(
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 حييی بن معني دە��ت ، ليس بشئ وە دە�� ضعيف - 
 حنبل دە�� ، منكر احلديثأمحد بن  -
 أبوزرعة الرازی ،دە��ت ضعيف احلديث -
 أبوحاتم الرازی ، ضعيف احلديث وليس بمرتوك -
 النسائی دە��ت ،ليس بثقة وەضعيف -
  الدار قطنی دە��ت ، ضعيف ، مرتوك -
  ر ئ�وەي� ضعيفةامجاعی زانايان ل�س� -

ه�روەهـــا ل�ڕ�گـــای ســـــــــــــــــــــنن ابن مـــاج� هـــاتووە ل�كتـــاب الفرائض 
الَ : ٢٧٥٠ رٍ ، قــَ دْ بِيعُ بْنُ بــَ ا الرَّ نــَ ثَ دَّ الَ : حــَ رٍ ، قــَ امَّ امُ بْنُ عَ شــــــــــــــــــــــَ نــَا هِ ثَ دَّ : حــَ

ولُ اهللاَِّ  ســـُ الَ رَ الَ : قَ ابِرٍ ، قَ نْ جَ ِ ، عَ بَريْ نَا أَبُو الزُّ ثَ دَّ لَّ  :   ملسو هيلع هللا ىلصحَ تَهَ ــْ ا اسـ  إِذَ
بِيُّ صُ  ثَ الصَّ رِ وَ يْهِ وَ لَ َ عَ  . يلِّ

ئ�و حـــديثـــة صـــــــــــــــــــــحيح كراوە ب��م ســـــــــــــــــــــ�ن�دی ضـــــــــــــــــــــعيفـــه چونك�،  
] مرتوك� رٍ بِيعُ بْنُ بَدْ  . [الرَّ

  ابن معني دە��ت ضعيف -
 النسائی دە��ت مرتوك -
 الدار قطنی دە��ت مرتوک -
 ابو حاتم الرازی، ضعيف احلديث -
  ابن حجر دە��ت مرتوک -
  ە��ت مرتوكابو الفتح األزدی د -
  داودالسجستانی دە��ت ضعيفابو  -
 بۆيه الوازە گ�رچی تصحيحيان كردب�تن -
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ه�روەها ل�سنن ئ�بی داود هاتوە ب�ه�مان ش�وە ل�ڕ�گ�ی حممد   
بن ئيســـــــــــــــــــــحــاق ەوە ســـــــــــــــــــــ�ن�دی ب�ه�زە، وە ل�مســـــــــــــــــــــنــد الــدارمی ل�ڕ�گــای  

 أشعث ئ�ويش ضعيفة.
و ك�ش�ی منهجی خلف ئ�وەي� حديثی ضعيف و منكر ب� متابع�

 ەك�ن!ش�واهد تصحيح د
وە حـديث�كی ترمـان ه�ي� ل� ســـــــــــــــــــــنن الرتمزی ل�ڕ�گـای مغرية بن  

وە مندا�يش نو�ژی ل�ســـــــــ�ر دەكر�ت]، ســـــــــ�ن�دی  ، [ .... الشـــــــــعبة  
 صحيحة.

ئياممی الرتمزی ل� جـــــامع دە��ـــــت : كـــــاركردن ب�و حـــــديثـــــة ل�الي�ن   -
ئ�هلی علم ل�هــاوە�ن و ك�ســــــــــــــــــــــانی تريش دە��ن: نو�ژ   کكۆم���ــ 

منــــداڵ دەكر�ــــت ئ�گ�ر دەريش ن�چوو ب�تن ب��م، پــــاش   ل�ســـــــــــــــــــــ�ر
ی بزانر�ـــت ك� ئ�و منـــدا�� درووســـــــــــــــــــــــت بووە ئ�وانيش ئياممی ئ�وە

 .)١(ئ�محد و ئيسحاق بن ڕاهوي�
وەه�نـد�كی تر ل�ئ�هلی علم دە��ن: نو�ژ نـاكر�ـت ل�ســـــــــــــــــــــ�ر منـداڵ   -

ن�بــ�ـــــــــــت   ئــيــاممــی  ه�تـــــــــــاوەكــو   ، الــثــوری  ــفــيـــــــــــان  ســــــــــــــــــــ ئــيــاممــی  ئ�وانــيــش 
 .)٢(شافعی

ئ�هلی علم بۆ ئ�وە دەچن ك�وا منــــداڵ ئ�گ�ر بوو �ــــک ل�  وەه�نــــد -
مرد ئ�وا مرياتی ل�ســـــــــــــ�ر دەچ�ســـــــــــــپ�ت ئ�وانيش (ئياممی ســـــــــــــفيان و 

 .)٣(ئ�وزاعی و شافعی...) 

 
 ١٠٣١سنن الرتمزی حديث ) ١(
 ١٠٣٢الرتمزی ، ) ٢(
 ٣١٨٠املعبود ، ش�رحی حديث ژمارە ، عون ) ٣(
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  دوانزەی�م: ن��ژ ن�ک��ت ����ر ک���� خۆی بک�ژ�ت 
نَا   : ب�م شــــــــــــــ�وە  ١٩٦٤ه�ناوي�تی ب�ژمارە  إمامی النســــــــــــــائی   َ ربَ أَخْ

نْ اقُ بْنُ مَ حَ بُ إِســـــــــْ بَأَنَا أَ الَ : أَنْ ورٍ ، قَ ةَ صـــــــــُ يْثَمَ نَا أَبُو خَ ثَ دَّ الَ : حَ لِيدِ ، قَ وَ و الْ
هُ  ســـــــــــــــــــــَ تـَلَ نَفْ الً قَ جُ ةَ ، أَنَّ رَ رَ مُ نِ ابْنِ ســـــــــــــــــــــَ كٌ ، عَ امَ نـَا ســـــــــــــــــــــِ ثَ دَّ الَ : حـَ ٌ ، قـَ ريْ هَ زُ

، فَ  اقِصَ شَ ولُ اهللاَِّ بِمَ سُ الَ رَ يْهِ  :  ملسو هيلع هللا ىلصقَ لَ يلِّ عَ ا أَنَا فَالَ أُصَ  .أَمَّ
ولُ اهللاَِّ  ســـــــُ :   ملسو هيلع هللا ىلصوات�: ك�ســـــــ�ک خۆی كووشـــــــت ب�نووكی تري ، رَ

 .)١(ف�رمووی ، من نو�ژی ل�س�ر ناك�م 
ك�س�كيان ه�نا بۆالی پ�غ�مب�ر    : ل� ڕيواي�تی مسلم دەف�رموێ

. خۆی كوشــتبوو ب� نوكی تري  ڕەتی كردەوە نو�ژی ل�ســ�ر بكات ملسو هيلع هللا ىلص
 ]٩٧٨[ مسلم، 

 :زانايان ل�م باس�دا ڕاجياييان ه�ي�
ل�ســـــــــــــــــــــ�ر ه�موو   نو�ژ دەكرێ  ئ�هلی علم دە��ن:  ل�  ب�شـــــــــــــــــــــ�ـــــــــک 
ك�ســــــــــــــــــــ�كی ئ�هلی قيبل�، وەل�ســــــــــــــــــــ�ر قاتلی ن�فســــــــــــــــــــيش، ئ�وەش ق�ولی 

 سفيان الثوری، ئيسحاق بن ڕاهوي�ي�.
��ـــــت : ئيامم نــــاب�ـــــت نو�ژ بكـــــات ل�ســـــــــــــــــــــ�ر قــــاتلی  ئياممی ئ�محــــد دە

 .)٢(ن�فس، ب��م ك�سانی تر نو�ژی ل�س�ر دەك�ن
دە��ن: نو�ژی ل�ســــــــــ�ر   بدالعزيز و ئ�وزاعیوە ئياممی عمر بن ع

 .ناكر�ت ب�هۆی س�ر پ�چي�ك�ی
وە ئياممی حســـــــــــــــــــــن برصـــــــــــــــــــــی ، ئيرباهيم النخعی ، ئياممی قتـــــادە، 

ۆڕايی زانايان ل�گ�ڵ ئ�وەن ئياممی مالك بن أنس و ئياممی شـــــــــــــافعی ك
نو�ژی ل�ســـــــ�ر بكر�ت ، وە وە�می ئ�و حديث�شـــــــيان داوەت�وە ب�وەی 

 
 وە مسند امحد ١٥٢٦، ابن ماج� ،  ٣١٨٥ابی داود ، ) ١(
 ١٠٦٨جامع الصحيح للرتمزی ، حديث ،) ٢(
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ی ل�ســـــــــــــــــــــ�ر ن�كردووە ل�ب�ر خ��ـک بۆئ�وەی كـاری  بۆي� پ�غ�مب�ر نو�ژ 
وانـــــــاك�ن وە ڕ�گـــــــای دا هـــــــاوە�نی نو�ژی ل�ســـــــــــــــــــــ�ر بك�ن وەک چۆن 

صــــــــــــلوا علی نو�ژی ل�ســــــــــــ�ر ق�رزدار ن�دەكرد دەيف�رموو:   ل�ســــــــــــ�رەتا
 . ب��م دواتر نو�ژی ل�س�ر كرد  صاحبكم

وە قــــاضـــــــــــــــــــــی دە��ــــت: م�زه�بی ت�واوی زانــــايــــان ل�ســـــــــــــــــــــ�ر ئ�وەي� 
رێ ل�ســــــــــــــــــــ�ر حمدود و مرجوم و قاتل النفس و ولد  نو�ژی ل�ســــــــــــــــــــ�ر بك

 الزنا.
ل�ســـــــــــــــــــــ�ر ك�ســـــــــــــــــــــی ڕەجم كراو   نو�ژ  دە��ـــــــــت  الزهری  ئياممی  وە 

 .)١(ناكرێ وە ل�س�ر كوژراو ب� قصاص دەكر�ت
 دەک�ێ ����ر ک��ی ق�رزدار؟  ��زدەی�م: ئ�ی� ن��ژ 

حــــــديث�ــــــک ه�ي� (ئياممی النســــــــــــــــــــــــــائی) و ئ�بو داود ل� ســـــــــــــــــــــمرة بن  
ووە دەف�رموێ، ئ�م� ل� گ�ڵ پ�غ�مب�ر بووين جنــــدب ريواي�تيــــان كرد

ل�ســـــــــــــــــــــ�ر ج�نــازەي�ک ، ل�ڕيواي�تی (أبو داود) دە��ـــت ووتــاری بۆ   ملسو هيلع هللا ىلص
ل�بنی فالن ك�س وە�می  ه�ي�  ك�ســـــــــــــــــــــ�ــــــــــک  ل�رەدا  ف�رمووی   ، داين 
ن�داوە جاری دووەم ف�رمووی ل�رەدا ك�س�ک ه�ي� ل�بنی فالن ك�س 

� ، ئينجــــــا پ�ی وە�می ن�بوو دواتر ي�ك�ــــــک ه�ســـــــــــــــــــــتــــــاو ف�رمووی ب��
ی ي�ك�م دا وە�مم ن�دەي�وە گووت چ شـــــــــــــــــــــت�ــک وای ل�كردی ل�جــار

چونك� من بۆ هيچ شـــــــــــــــــــــت�ـــک بـــانگتـــان نـــاك�م ت�هنـــا خ�ر ن�ب�ـــت ، ئينجـــا  
ف�رمووی هاوە��ك�ت ڕاگرياوە ل�ســ�ر ق�رزەك�ی. (م�ب�ســتی ئ�وەي� 

 .ڕاگرياوە ل� چوون� ژوورەوە بۆ ب�ه�شت) 
 

 
 ٣١٨٥عون املعبود، ش�رحی حديث ) ١(
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 :حتقيق 
ری ل�ســـــــــــــــــــــ�رە چونك� ئياممی بخــــــائ�م حــــــديثــــــة ســـــــــــــــــــــ�ن�دی مقــــــالی  

 ە سمعان گو�ی ل� سمرة بو ب�ت.دە��ت: ن�م زانيو
وە ئياممی النسـائی دە��ت: ن�زانراوە الشـعبی گو�ی ل� سـمرة بو 
ب�ـــــت وە ن� الســـــــــــــــــــــمعـــــان گو�ی ل� ســـــــــــــــــــــمرة بوو ب�ـــــت، ه�روەهـــــا حـــــافظ  

 املنذری ه�مان قس�كانيان دووبارە دەكات�وە.
ه�  داود  ئ�بو  ئياممی  ڕيواي�ت�ـــــــــــک  موســـــــــــــــــــــــــــــــا    : نـــــــــــاوي�تیل�  ئ�بو  ل� 

پ�غ�مب�ر    األشـــــــــــــــــــــعری    ، گ�ورەترين  ف�رمووی:    ملسو هيلع هللا ىلصدەف�رموێ 
تـاوان الی اهللا دوای كبـائر ك�وا هنی ل�كراوە ئ�وەي� ي�ك�ـک بمر�ـت و  

 .ق�رز دار ب�ت وە هيچ شت�كی بۆ دان�وەی ق�رزەك� ن�كردب�ت
ســـــــــــــــــــــ�ن�دی ب� ك�شـــــــــــــــــــــ�ي� وە منــــــذری ســـــــــــــــــــــكوتی ل� كردووە وات� 

 .تصحيح واهللا أعلم، ب��م ه�ند�ک تضعيفيان كردووە
حــــــديث�كامن ه�ي� ك�وا ه�ري�ک ل� ئياممی بخــــــاری و مســـــــــــــــــــــلم و  
ئ�بی داود و الرتمزی ڕيواي�تيـــان كردووە، ل� هـــاوە�ی ب�ڕ�ز جـــابر بن  

ل�س�ر ك�س�ک ل�س�رەتا نو�ژی    ملسو هيلع هللا ىلصدەف�رموێ پ�غ�مب�ر   ،عبداهللا 
ن�دەكرد ئ�گ�ر ق�رز دار بواي� ، مردووي�كيــــان بۆ ه�نــــا ف�رمووی ئــــايــــا 

 ن ب��� ، دوو دينار، ف�رمووی دەی نو�ژ ل�ســـــــــــــــــــ�رق�رز دارە؟ گووتيا
هـاوە��ك�تـان بك�ن، ب��م دواتر كـات� خوای تعـالی فتوحـاتی كردەوە 
ئـــيـــامنـــــــــــدار  بـــۆ  ل�پـــ�شـــــــــــــــــــــــرتم  ك�س  ل�ه�مـــوو  مـــن  ف�رمـــووی  دا،  ب�ڕووی 

ئ�وا دان�وەی ه�ري و ج�ی ه�شـــــــــــــــــــــتب�ـــــــــت  ب�ـــــــــت  ل�ســـــــــــــــــــــ�ر  ق�رز�كی  �ک 
 .ل�س�رمن� ئ�وەی ما�ی ج�ه�شت بۆ مرياتگرەكاني�تی

ل�كۆتاييدا حديثة كانی هاتوون ل� صـــحيح و مســـندەكان ل�ســـ�ر 
ن�كردنی نو�ژ ل�ســــــــــــــــ�ر ق�رز دار ه�موويان حوكميان نســــــــــــــــخ بۆت�وە ب� 

ســـــــــــلم و أيب من من نفســـــــــــه] ك�وا بخاری و مؤحديثی [أنا أولی بكل م
 داود و الرتمزي وأمحد ه�ناويان�.
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 كتاب النكاح 

ک��ـــ�ــ�   بــ�ا ی�ک�م:  ـ��ـقی  دـخ�ل  ـپـ�ش  ـ��ازێ  ـکـچ�ــ� 
 ج�ئ�زە دایکی ب�ن�ت؟

كتــــــــــاب  ل�  ڕيواي�تی كردووە  الرتمزی  ئياممی  حــــــــــديث�كامن ه�ي� 
 :النكاح ب�م ش�وە

ةَ ، عَ  يعَ ِ نَا ابْنُ هلَ ثَ دَّ : حَ الَ ، قَ تَيْبَةُ نَا قُ ثَ دَّ نْ  حَ يْبٍ ، عَ عَ و بْنِ شـُ رِ مْ نْ عَ
هِ، أَنَّ النَّبِيَّ   دِّ نْ جــَ :    ملسو هيلع هللا ىلصأَبِيــهِ ، عَ الَ ا   قــَ َ لَ هبــِ خــَ دَ ، فــَ أَةً رَ حَ امْ لٍ نَكَ جــُ امَ رَ أَيُّ

ــَ  خـــ نْ دَ ْ يَكُ إِنْ ملَ ا، وَ نَتِهـــــَ احُ ابْ هُ نِكـــــَ ــَ لُّ لـــ ِ ــَ امَ  فَالَ حيـــ أَيُّ ا، وَ نَتَهـــــَ يَنْكِحِ ابْ لْ ا فَ َ ــِ لَ هبـــ
حَ ا لٍ نَكَ جُ ارَ هَ احُ أُمِّ هُ نِكَ ِلُّ لَ َا فَالَ حيَ لْ هبِ خُ ْ يَدْ َا، أَوْ ملَ لَ هبِ خَ ، فَدَ أَةً رَ  . مْ

پ�بكـــــــــات ح��ڵ  ژن�ـــــــــک هب�ن�ـــــــــت دخولی  پيـــــــــاو�ـــــــــک   وات�: ه�ر 
نـاب�ـت بۆی كچ�ك�ی بخواز�ـت ب��م ئ�گ�ر دخولی پ� ن�كـات بۆی 

ئ�گ�ر ه ژن�ـــــــــک هب�ن�ـــــــــت  پيـــــــــاو�ـــــــــک  وە ه�ر  �ي� كچ�ك�ی بخواز�ـــــــــت، 
 .)١(بكات يان نا بۆی ح��ڵ ناب�ت نيكاحی دايكی دخولی پ�

ئ�م حـــديثـــة ضـــــــــــــــــــــعيفـــة چونك� [عبـــداهللا بن  : ل�ڕووی ســـــــــــــــــــــ�ن�دەوە
 هليع�]ی ت�داي�، ئ�هلی حديث زۆر ب�يان ب�الوازيان داناوە.

حـديث�ـک ابن   ئيجامعی زانـايـانی ل�ســـــــــــــــــــــ�ر ئ�گ�ربيهقی دە��ـت: 
می الرتمزی هليع� ب�ت�هنــا ڕيواي�تی بكــات ضـــــــــــــــــــــعيفــه، وەل�رەشـــــــــــــــــــــــدا ئيام

. ه�روەها [عمرو بن شـــــــــــــــــعيب عن أبي� عن  ب�ت�هنا ريواي�تی كردووە
جـــدە]، ئ�هلی حـــديـــث ل� متقـــدمني ب�پل�ی حســـــــــــــــــــــن قبو�ی دەك�ن، وە  

 ئياممی ترمزی دە��ت س�ن�دی ب�ه�زە و ضعيفة انتهی.

 
 ١١١٧سنن الرتمزی ، )١(
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الرتمز  عيســـــــــــــــــــــی  أبو  دە��ــــــــــتئياممی  ب�وە الی :   ی   كــــــــــاركردن 
، ئ�گ�ر   ئ�هلی علم� دە��ن  پ�ش زۆرب�ی  ئـــــــــافرەت بخواز�ـــــــــت  پيـــــــــاو 

دخول ت��قی بدات بۆی ح���� نيكاحی كچ�ك�ی وات� خواستنی ،  
بـــــــدات نيكـــــــاحی  پيـــــــاو كچ�ـــــــک بخواز�ـــــــت پ�ش دخول ت��قی  ئ�گ�ر 

ائِكُ دايك�ی بۆ ح��ڵ ني� ب�هۆی ئ�م ئاي�ت�وە   اتُ نِسَ هَ أُمَّ   .مْ وَ
و ئ�وەشــــــــــــــيان  ق�ولی ه�ري�ک ل� ئياممی شــــــــــــــافعی ، ئياممی ئ�محد 

 .)١(ئياممی ئيسحاق بن ڕاهوي�ي�
ــ��م   دووەم: ژن و پـ��وـ�� زەواجـ��ن ک�دووە ـئ�ف�ەتـ�� ب�ـ�ت شـ

 پ�ت�ن داوە ت��ق دەدرێ ی�ن دە��ن�ت�وە؟
، أبواب الرضــــــــــــــــــاعة:    ١١٥١إمامی الرتمزی ه�ناوي�تی ب�ژمارە 

رَ  يلُ بْنُ إِبْ عِ امَ نَا إِســــْ ثَ دَّ الَ : حَ رٍ ، قَ جْ ُّ بْنُ حُ يلِ نَا عَ ثَ دَّ نْ أَيُّوبَ حَ يمَ ، عَ اهِ
نْ  يَمَ ، عَ رْ دُ بْنُ أَيبِ مَ بَيــــْ نِي عُ ثَ دَّ الَ : حــــَ ةَ ، قــــَ يْكــــَ لَ دِ اهللاَِّ بْنِ أَيبِ مُ بــــْ نْ عَ ، عَ

دٍ عُ  بَيــــْ يــــثِ عُ دِ َ لَكِنِّي حلــــِ ، وَ ةَ بــــَ قْ نْ عُ هُ مِ تــــُ عْ مِ ســـــــــــــــــــــَ الَ : وَ ، قــــَ ثِ ارِ َ نِ احلــــْ ةَ بْ بــــَ قْ
، أَةً رَ تُ امْ جـْ وَّ الَ : تَزَ ، قـَ ظُ فَ دْ  أَحْ الـَتْ : إِينِّ قـَ قـَ ، فَ اءُ دَ وْ أَةٌ ســـــــــــــــــــــَ رَ نـَا امْ تْ اءَ فَجـَ

تُ النَّبِيَّ   يـــــْ تَ أَ . فـــــَ امَ تُكُ عْ ضـــــــــــــــــــــَ تُ فُ ملسو هيلع هللا ىلصأَرْ جـــــْ وَّ تُ : تَزَ لـــــْ قُ ،  ، فَ نٍ تَ فُالَ ةَ بِنـــــْ نـــــَ الَ
الَ :   . قَ ةٌ اذِبَ يَ كَ هِ امَ وَ تُكُ عْ ضـــــــــــــَ دْ أَرْ الَتْ : إِينِّ قَ قَ ، فَ اءُ دَ وْ أَةٌ ســـــــــــــَ رَ نَا امْ تْ اءَ فَجَ

أَعْ  ــَ ،  فــ هِ هــــِ جْ نِّي بِوَ ضَ عَ رَ أَعْ ــَ ، فــ هِ هــــِ جْ لِ وَ نْ قِبــــَ هُ مِ ــُ يْتــ تَ أَ ــَ الَ : فــ نِّي. قــــَ ضَ عَ رَ
الَ :   . قَ ةٌ اذِبَ َا كَ لْتُ : إِهنَّ قُ امَ  فَ تْكُ عَ ضـــــــــــــَ دْ أَرْ َا قَ تْ أَهنَّ مَ عَ دْ زَ قَ َا وَ يْفَ هبِ كَ وَ

. نْكَ ا عَ هَ عْ  ؟ دَ
 دەف�رمو�ـت: ئـافرەت�كم خواســـــــــــــــــــــت دواتر  عقبـة بن احلـارث  

مـنـيـش   ، داوە  ب�ئـ�ـوە  شـــــــــــــــــــــريم  مـن  گـووتـی  و  هـــــــــــات  ئـــــــــــافـرەتـ�ـكـی ڕەش 
پــــ�ــــغ�مــــب�ر   فــــالنــــم ملسو هيلع هللا ىلصچــــووم� الی  و  فــــ�ن  كــــچــــی  مــــن  گــــووت  پــــ�ــــم   ،

 
 ١١١٧ جامع الصحيح حديث :) ١(
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خواســـــــــــــــــــــتوە ئــافرەت�كی ڕەش هــاتوو گووتی من شـــــــــــــــــــــريم ب�ئ�وە داوە ،  
ب��م ئ�و درۆ دەكـــات دە��ـــت پ�غ�مب�ر ڕووی ل� وەر گ��ام ، دواتر 

دەكات ، ف�رمووی: چۆن چووم� ڕوەك�ی تری پ�م گووت ئ�و درۆ  
ب�وە يـان دەب�ـت ل�كـات�كـدا ئ�و دە��ـت من شـــــــــــــــــــــريم ب�ئ�وە داوە ل�ی جيـا

 .)١(وازی ل�ب�ن�
كاركردن ب�وە الی كۆم���ک   :ئياممی الرتمزی ل� سنن دە��ت

ل� هـاوە�ی پ�غ�مب�ر غريی ئ�وانيش ڕ�گ�يـان داوە ب�شـــــــــــــــــــــ�هـادەی ي�ک 
 .ئافرەت ل�شري پ�دان

كرێ و ڕ�گ� پ�دراوە شــــــــــــــهادەی ي�ک دەوە ابن عباس دە��ت:  
 .  ئافرەت بۆ شري پ�دان وە سو�نديشی ل� وەر دەگري�ت

بن    ئ�وەشـــــــــــــــــــــيـــــــان ه�ري�ک ل� ئياممی ئ�محـــــــد و ئياممی ئيســـــــــــــــــــــحـــــــاق
 ڕاوهوي� پ�يان وەر گرتوە.

وە ه�نــــد�ــــک ل�ئ�هلی علم دە��ن شـــــــــــــــــــــهــــادەی ئــــافرەت�ــــک ب�ت�هنــــا  
 .)٢(ی شافعیقبوڵ ناكر�ت ب��كو دەب�ت زياتر ب�ت، ل�وانيش ئيامم

پ�ويسـت� ل�سـ�ر پياوەك� جياب�ت�وەو وازی  وە ئ�بوعبيد دە��ت:  
 .ل�ب�ن�ت ناب�ت حاكم حوكم بدات

ادە قبوڵ ناكر�ت ل� شـــــــــــــــــــريپ�دان  شـــــــــــــــــــهوە ئياممی مالك دە��ت:  
 .)٣(حتی دوو ئافرەت ن�بن

 
، مســـــــند امحد بن   ٢٣٠١، الدارمی ،٣٣٣٠،النســـــــائی ،    ٣٦٠٣، ابی داود،  ٨٨،٢٠٥٢،٢٦٤٠بخاری ،)  ١(

 .حنبل
 ١١٥١جامع الصحيح للرتمزی ، حديث : ) ٢(
 ٣٦٠٣عون املعبود : ش�رحی حديث ، ) ٣(
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����م: ئ�ف�ەت�� ���دەک�ی ب���ت ب��م ���ی ��ب�ت، ئ�ی�  
 دەت�ان�ت ش�وبک�ت؟

عيددەی ئافرەت�ک ك�م�ردی بمر�ت چوار مانگ   صل دا:ل� ئ�
 و دەڕۆژ ب�ه�موو پ�وەر�كی قورئان و سونن�ت.

 ب��م استثناء:
أبــــو  ل�  كــــردووە،  ڕيــــواي�تــــی  تــــرمــــزی  ئــــيــــاممــــی  ه�ي�  حـــــــــــديــــثــــ�ــــكــــامن 
الســــــــــــــــــــنابل بن بعكك بن احلارث وە دەف�رمو�ت: ســــــــــــــــــــبيعة األســــــــــــــــــــلمية  

پ�نج يســــــــــــت و  دوای وەفاتی م�ردەك�ی ب�ماوەی بيســــــــــــت و ســــــــــــ� يان ب
ڕۆژ ســـــــــــــــــــــك�ك�ی دانــــــا بۆي� خۆی ڕازانــــــدەوە بۆ زەواج ب��م گوتيــــــان  

ئ�گ�ر ناب�ت وەبۆت ني�، ئ�و باســــــــــ� ب�پ�غ�مب�ر گ�يشــــــــــت ف�رمووی :  
 .)١( بت�وێ ئ�وا ماوەك�ت ت�واو بوە

سل�امن بن يسار دە��ت : أبو هريرە و ابن عباس   : حديث�كی تر
د مردوويان كرد ك�وا محلی و عبدالرمحن بن سلم� باسی ئافرەتی م�ر

دابن�ــــــــت، عبــــــــداهللا بن عبــــــــاس  و ل�كــــــــاتی وەفــــــــاتی ســـــــــــــــــــــك�ك�ی  ه�ب�ــــــــت 
ف�رمووی: عيددەكان ت�واو دەكات وات� مردن و دانانی ســــــــک. ب��م  

�ك�ی مـاوەی كۆتـايی ابو ســـــــــــــــــــــلم� گووتی: ب��كو ل�كـاتی دانـانی ســـــــــــــــــــــك
د�ت. ئ�بو هريرە دە��ت: من ل�گ�ڵ ق�ولی كوڕی برام ئ�بو ســـــلم�م. 

ئ�ويــش دوا پــ�ــغ�مــب�ر  خــ�ــزانــی  ســـــــــــــــــــــ�ل�م�ی  ئــوم  بــۆ  دەنــ�ــرن  ه�واڵ  تــر 
ســبيع�ی ئ�ســلمی ســكی دانا پاش وەفاتی م�ردی چون� دەف�رموێ: 

 .)٢( الی پ�غ�مب�ر پرسياريان ل�كرد ئ�ويش ڕ�گ�ی دا زەواج بكات
 

مســـــــــــــند    ٢٣٢٧الدارمی ،  ٢٠٢٧ابن ماج� ،    ٣٥٠٨النســـــــــــــائی ،    ١١٩٣ســـــــــــــنن الرتمزی ، كتاب الطالق :)  ١(
 .امحد

  ،٣٥١٢،٣٥١٣،٣٥١٤،٣٥١٥،٣٥١٦  ،  ٣٥١٠سائی ،  ، الن١٤٨٥، مسلم ،٤٩٠٩،٥٣١٨بخاری ،  )  ٢(
 .١٧٢٥مالك،  أموط
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كـــــاركردن ب�و بـــــاســـــــــــــــــــــ� الی زۆرب�ی   : می الرتمزی دە��ـــــتئيام 
يش ، ب�وەی ئافرەتی حامل�ی ئ�هلی علم� ل�هاوە�ن و غ�يری ئ�وان

م�رد مردوو كـــات� ســـــــــــــــــــــكی دانـــا مـــاوەی ت�واو دەب�ـــت وەئ�گ�ر ب�ـــت و 
عيـــــدەی ت�واو ن�كردب�ـــــت، ئ�وەشـــــــــــــــــــــيـــــان ق�ولی ه�ري�ک ل� (ســـــــــــــــــــــفيـــــان 

 .)١(الثوری ، شافعی ، أمحد ، ئيسحاق)ـ�
دەكر�ت ت�نان�ت ل�كات�ک دا    : وە ابن شـهاب الزهری دە��ت

ت� پـــــاک بوون�وەی دوای منـــــداڵ  ب�ـــــت شـــــــــــــــــــــووبكـــــات ك�وا ل� نفـــــاس وا
بوونيش ت�واو ن�بوو ب�ــت ب�و م�رج�ی نــاب�ــت ل�ی نزيــک ب�ت�وە ه�تــا 

 .)٢(پاک دەب�ت�وە
  

 
 ١١٩٣سنن الرتمزی ،) ١(
 الطالق كتاب ، داود بیأسنن ) ٢(
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 كتاب احلدود  

  پ�وخت�ی�ک ��ڕەج�ی�ک�م:  
باســـــــــــــــــی رەجم كردن ي�ك�ك� ل�باســـــــــــــــــ� گرنگ�كان ك�وا ج�گريە و  

ل�    ح�د�كی شـــــــــــــ�رعي� و ل�ئيســـــــــــــالمدا بوونی ه�ي� ، وە ڕووی زۆر�ک
منــــافق و ب�نــــاو موســـــــــــــــــــــ�امن� ع�ق�ني�كــــانی دەرخســـــــــــــــــــــتوە ه�م ل�كۆن وە 
ه�ميش ل�ئ�ســـــــــــــــــتادا چونك� ڕەفزی ئ�و ســـــــــــــــــزا شـــــــــــــــــ�رعي� دەك�ن�وە ك�وا  

 مجاعي هاوە�نی ل�س�رە.نيص ثابت و مطلقي ل�س�رە وەبگرە ا
ب�ڕ�ز عمر بن اخلطـــــــــاب  آثرة صـــــــــــــــــــــحيحـــــــــةی خليف�ی  ل�م  وەک 

 : رضه) ا(رضی اهللا عن� و
رُ  مَ عُ الَ  (   قـــــــَ ابِ  َطـــــــَّ اخلْ ولِ بْنُ  ســـــــــــــــــــــُ رَ  ِ نْربَ مِ ىلَ  عَ الِسٌ  جـــــــَ وَ  هُ وَ  ،(

( ملسو هيلع هللا ىلص(  ا  دً َمـــــــَّ حمُ ثَ  عـــــــَ بَ دْ  قـــــــَ اهللاََّ  إِنَّ  ، ملسو هيلع هللا ىلص):  ابَ كِتـــــــَ الْ هِ  يـــــــْ لَ عَ لَ  أَنْزَ وَ  ، َقِّ احلْ بـــــــِ  (
مَ   جَ ا، فَرَ ــَ اهـ ــَ نـ لْ قَ عَ ا وَ ــَ اهـ ــَ يْنـ عَ وَ ا وَ ــَ اهـ ــَ نـ أْ رَ ، قَ مِ جْ ةُ الرَّ ــَ هِ آيـ ــْ يـ لَ لَ عَ َّا أُنْزِ ــِ انَ ممـ ــَ فَكـ

ولُ ( رَ  ولَ ملسو هيلع هللا ىلصســــــــــــــــُ قُ انٌ أَنْ يَ مَ ى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَ شــــــــــــــــَ أَخْ ، فَ هُ دَ عْ ْنَا بَ مجَ رَ ) وَ
لُّ  يَضــــــــــــِ مَ يفِ كِتَابِ اهللاَِّ تعاىل، فَ جْ دُ الرَّ ا نَجِ : مَ ائِلٌ َا قَ هلَ ةٍ أَنْزَ يضــــــــــــَ كِ فَرِ ْ وا بِرتَ

نَى   نْ زَ ىلَ مَ قٌّ عَ ابِ اهللاَِّ حَ مَ يفِ كِتــــــَ جْ إِنَّ الرَّ نَ -اهللاَُّ، وَ صـــــــــــــــــــــَ ا أَحْ نَ   -إِذَ مِ
رتاف عْ َبَلُ أَوِ االِ انَ احلْ ، أَوْ كَ بَيِّنَةُ تِ الْ امَ ا قَ ، إِذَ اءِ النِّسَ الِ وَ جَ  . الرِّ

لـــــــــه كـــــــــه    عوم�ری كوڕی خطـــــــــاب   وانگ�ید  ل�ســـــــــــــــــــــ�ركـــــــــات�كـــــــــدا 
 �ح�ق ی ب-حممــــد-خوا دانيشـــــــــــــــــــــتبوو وتی: ب�گومــــان خوا    �مب�ریپ�غ

نــــــاردووهقورئــــــان  وكردووه    ەوانــــــهڕ يــــــه نــــــاردبوو  خواكــــــه    یل�وه  ی بۆ 
ئـــــــــــاي�رســـــــــــــــــــــ  ب�تــــ ی  خــــو�ــــنـــــــــــد    بـــــــــــاران  �ردهی  بــــوو  پــــيــــس]  [داو�ــــن  كــــردنــــی 

حــــــــــا�ی بووبو  �وهبوومــــــــــان گوول�ی  ت�ی  و  پ�غ�يشـــــــــــــــــــــتبووين   �مب�ر ين، 
ش ��مئ و  وهوكرد باران �ردژنی] داو�ن پيسی ب) خۆی [پياو و  ملسو هيلع هللا ىلص( 

 �ڕ كی ت�پخ��  �ڕۆژگــــار ب  �ری گل�وە  ئ�ترســـــــــــــــــــــم  ،كردومــــانــــه  �وپــــاش ئ
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و ب��:   �وهڕاســــــــــــت ب�ت   ۆيان ل�ت   �وی ئ�ســــــــــــ بك�شــــــــــــ�ت ك بكات و در�ژ 
يان �رئينجا ســــــــــــــــــ   �كردنی تيا ني   باران  �ردهب  ەســــــــــــــــــتاخوای با�د یه�نامل

ب و گوم�اببن  ی  دا  خوا  �كم�ــــــــــک كحو  لــــــــــه�نــــــــــان  �وازهل�بشـــــــــــــــــــــ�و�ــــــــــت 
 ە ۆڕ�گ�كی نح�ق   قورئــانــدا  كردن لــه  �ردەبــاراناســـــــــــــــــــــتی بب�ڕ  �زانــدوە،ب
ی شــــووكردو يان پياوی  ژن  �رگ�ينای كردب�ت، ئز ��ک ك�ســــ ك  �ســــ�رل

يـان ســـــــــــــــــــــک �ب�ـت،  ه  �ت[چوار] شـــــــــــــــــــــاي و م�رج�ی�ژن هـاوردو ب�ـت ب
 .)١(پ�بوون، يان دان پيانان

امجاع�كی ســــــــكوتی هاوە�نی ئامادە ن�ق� دە��م : ئياممی عمر و  
دەكات ب�وەی ك�ل�و�دا ئامادە بوون وە شـــــــاه�د بوون ل�ســـــــ�ری ب��� 

رەمجيــان كردووە بۆي� رەدد بلفعــل ه�م پ�غ�مب�ر و ه�ميش دوای ئ�و  
كردن�وەی ئ�م باســـــــــ� ه�ســـــــــتيارە ل�ئيســـــــــالم دەرتدەكات و پ�ويســـــــــتی ب� 

 شهادەی نو�ي�.
أَلْ  ــَ : ســ ِّ يْبَاينِ ــَّ نِ الشــ ســــولُ اهللاَِّ  عَ مَ رَ جَ : هلْ رَ ىفَ بْدَ اهللاَِّ بنَ أيبِ أوْ تُ عَ

: ال ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قالَ دُ ةِ النُّورِ أمْ بَعْ ورَ بْلَ سُ : قَ ، قُلتُ مْ : نَعَ ي.؟ قالَ  أدْرِ
 ،( ىفَ بْدَ اهللاَِّ بْنَ أَيبِ أَوْ ِّ ، دە��ت پرســـــــــــيارم كرد ل� (عَ يْبَاينِ وات� الشـــــــــــَّ

ولُ اهللاَِّ  ســــــــــــــُ رەمجی كردووە ؟ ف�رمووی ب��� ، گووتم  پ�ش   ملسو هيلع هللا ىلصئايا رَ
 .)٢(سورەتی النور يان دوای؟ ف�رمووی نازانم

شـــــــــــــــــــــ�رعي�  ســـــــــــــــــــــزا  ئ�م  بوونی  زيــــــــــاتر چ�ســـــــــــــــــــــپــــــــــانــــــــــدن و ج�گري  بۆ 
 كی تری صحيح ك�وا هاتووە ب�م ش�وە:ۆ حديث�دەگ�ڕ�ين�وە ب

تِ (  امِ ةَ بْنِ الصَّ بَادَ بِيُّ ( عن عُ انَ نَ : كَ الَ يْهِ ملسو هيلع هللا ىلص) قَ لَ لَ عَ ا أُنْزِ ) إِذَ
يَ   لُقِ فَ مٍ  وْ يَ اتَ  ذَ هِ  ــْ يــــــ لَ عَ لَ  أُنْزِ ــَ فــــــ  : الَ قــــــــَ  ، هُ هــــــــُ جْ هُ وَ لــــــــَ دَ  بــــــــَّ رَ تَ كَ وَ لــــــــِ ذَ لــــــــِ بَ  رِ كُ

 
ـــــــــلم ، )  ١( ،   ٢٥٥٣ابن مـاجـة ،   ،  ١٤٣١،١٤٣٢،  الرتمزي  ،٤٤١٨ داود  أيب،  ٧٣٢٣، بخـاری ، ١٦٩١مســـــــــــ

 .امحد
 .١٧٠٢،ومسلم  ٦٨١٣ي� : البخاري متفق عل) ٢(
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   : الَ نـْهُ قـَ يَ عَ ِّ امَّ رسُ لَ ، فَ لـِكَ ذَ : كـَ بِيالً ُنَّ ســـــــــــــــــــــَ لَ اهللاَُّ هلَ عـَ دْ جَ قـَ نِّي، فَ وا عَ ذُ (خـُ
الْ  ــِ رُ بـ بِكْ الْ ، وَ الثَّيـــِّبِ ــِ بُ بـ ةِ، الثَّيـــِّ ارَ ــَ جـ احلِْ ــِ مٌ بـ جْ مَّ رَ ةٍ ثُ ــَ ائـ ــِ دُ مـ ــْ لـ بُ جَ ، الثَّيـــِّ رِ بِكْ

 ( نَةٍ يُ سَ مَّ نَفْ ةٍ ثُ ائَ لْدُ مِ رُ جَ بِكْ الْ  .وَ
ی خوا  ر�مب��: كات� پ�غە�ی كوڕی (صــــــــــامت) د)وات�: (عباده

ی ت�ک  ەنگڕ ەبوود  �ت��غو ســـــــــــــــــ   ەح�تڕنا ەهات) (وحی) بۆ دملسو هيلع هللا ىلص( 
(و  ەچــوو،د دابەحــ ڕۆژ�ــكــيـــــــــــان    �ــوه شــــــــــــــــــــــ   �ه�مـــــــــــانبی  �رســـــــــــــــــــــ   يــيـــــــــــه�زی) 

 ەرگرنل�م وی:  �رمووی الچوو ف�س�ربوو گۆڕا، كات� ل  �ت��غس
و �ک  ويەكبۆ دانـــــان، ژن و پيـــــاوی داو�ن پيس و  ەیچـــــار  ڕ�گـــــه  خوا

و پيســـــــــــــــــــــيش  داو�ن  و كوڕی  يەككچ  هــــــــــاوردووی ،  �کو  پيــــــــــاوی ژن 
يان ل�بدر�ت  دار �دداو�ن پيس و ژنی م�رد كردووی داو�ن پيس ســـــــــــــــــ 

ب پـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــان  نبـــــــــــ   �ردبـــــــــــارانو  ژن  كـــــــــــوڕی  كـــــــــــچـــــــــــی    �هـــــــــــاوردووكـــــــــــر�ـــــــــــن، 
ســـــــــــــــــــــ �كــ شــــــــــــــــــــــوون دوور  دار  �دردويــش  ســـــــــــــــــــــــــــــــا�ــ�ــكــيــش  و  لــ�ــبـــــــــــدر�ـــــــــــت  يـــــــــــان 

 .)١(�وهبخر�ن 
كاركردن باو باس� ل�الي�ن كۆم���ک ئياممی الرتمزی دە��ت :  

دُ اهللاَِّ   ل� هـــاوە�ن�وە وەک ــْ بـ عَ ، وَ بٍ عـــْ ُّ بْنُ كَ أُيبَ ، وَ الـــِبٍ ــَ ُّ بْنُ أَيبِ طـ يلِ : (عَ
ودٍ، وە ك�ســـــــــــــــــــــــانی تريش وە ه�روەهــا ق�ولی ئيســـــــــــــــــــــحــاق بن  بْنُ   عُ ســـــــــــــــــــــْ مَ

 .راهوي�ي�) 
وە كۆم���ــــک ل�ئ�هلی علم ل�هــــاوە�ن وەک ئياممی ئ�بوبكر و  
  ئياممی عمر دە��ن ج��ـــديـــان ل�نـــادر�ـــت ب��كو ت�نيـــا ڕەجم دەكر�ن وە
كـرد   اعـرتافـی  كـــــــــــاتـ�ـــــــــــک  ك�وا  ە  مـــــــــــاعـز  حـــــــــــديـثـی  ئ�وە  بـۆ  ب��ـگ�شـــــــــــــــــــــيـــــــــــان 

ف�رمـــــــــانی ڕەمجی ق�ولی   ڕاســـــــــــــــــــــت�وخۆ  ئ�وەش  بۆ دەركرد، ه�روەهـــــــــا 

 
ـــــــــلم،  )  ١(  ،  محــــــدأ،    ٢٣٧٢، الــــــدارمي  ٢٥٥٠ابن مــــــاج� ،    ،١٤٣٤  الرتمزي  ،٤٤١٥،  داود  يبأ،  ١٦٩٠مســـــــــــ

٢٢٦٦٦. 
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   ، افِعِيِّ الشــــــــــــــــــــــــــــَّ وَ  ، كِ ارَ املُْبــــــــَ ابْنِ  وَ  ، يِّ رِ الثَّوْ انَ  يــــــــَ فْ ســـــــــــــــــــــُ ل� (ئياممی   ه�ري�ک 
) ـ� َدَ أَمحْ  .)١(وَ

� دەكات وە هاوە�ی ب�ڕ�ز امجاع�كی تری خلفائي راشدين ن�ق 
رَ ، أَنَّ النَّبِيَّ  مَ رَّ  ملسو هيلع هللا ىلصل�ســـــــ�ر ئ�و باســـــــ� قال  ابْنِ عُ غَ بَ وَ َ ا رضَ أَنَّ أَبَ ، وَ بَ

بَ  رَّ غَ بَ وَ َ رَ رضَ مَ أَنَّ عُ ، وَ بَ رَّ غَ بَ وَ َ رٍ رضَ  بَكْ
ج��ــــدی ل�ــــداو دووری خســـــــــــــــــــــتۆت�وە وە ئ�بی   ملسو هيلع هللا ىلصوات� پ�غ�مب�ر  

 ...)٢(بكر و عمر يش
ك�ن دەب�ت (نفی) ي�ک م�ب�ست ل�وەي� كات� كچ و كوڕ زينا دە

ســـــــــــــــــــــــــــاڵ بكر�ن وات� دووربخر�ن�وە ل�و شـــــــــــــــــــــو�ن� وە ســـــــــــــــــــــ�د ج��ـــــــديـــــــان 
كــــــــاريــــــــان ل�  تــــــــابعني  ئ�هلی علم ل�ن�و صـــــــــــــــــــــحــــــــاب�و  ، زۆرب�ی  بــــــــدر�ــــــــت 

دُ اهللاَِّ   بــــْ عَ ، وَ بٍ عــــْ ُّ بْنُ كَ أُيبَ ، وَ ٌّ يلِ عَ ، وَ رُ مَ عُ ، وَ رٍ پ�كردووە وەک: (أَبُو بَكْ
ك�ســـــــــــــــــــــــــــان وە   ، رٍّ ذَ أَبُو  وَ ودٍ،  عُ ســـــــــــــــــــــْ مَ لُ بْنُ  وْ قَ ل�    ه�ري�ک  وە   ، تريش  ی 

الِكِ بْنِ أَنَسٍ  مَ ، وَ يِّ رِ يَانَ الثَّوْ فْ ــُ ،  ســـــــــــــ افِعِيِّ ــَّ الشـــــــــــــ ، وَ كِ بْدِ اهللاَِّ بْنِ املُْبَارَ عَ ، وَ
 ( اقَ حَ إِسْ َدَ وَ أَمحْ  .)٣(وَ

و  ژن  بــــــ�  كــــــوڕ�ــــــكــــــی  كــــــرد وەک  ــنـــــــــــايـــــــــــان  زيــــ ئ�گ�ر دووك�س  وە 
 ؟ئافرەت�ک

�س ســـــــــــــــــــــكـا�يـان دە��ـت ، دووك حـديثامن ه�ي� ل� أبی هريرە  
خـــوا   پـــ�ـــغ�مـــب�ری  ئ�ی  ف�رمـــووی  ــيـــــــــــان  ي�كـــ�ـــكـ پـــ�ـــغ�مـــب�ر  بـــۆالی  ــنـــــــــــا  هـــ�ـ
ســـــــــــــــــــــو�نـــــــدت دەدەم حوكم بك� ل�ن�ومـــــــان ب�كتـــــــابی اهللا ، ئ�ويرتيـــــــان ك�  
بـــــــدە قســـــــــــــــــــــ� بك�م ؟   ت�گ�يشـــــــــــــــــــــتوو تر بوو ف�رمووی ب��� ب��م ڕ�گ�م 

 
 .١٤٣٤ يجامع الصحيح للرتمز) ١(
 ١٤٣٨سنن الرتمزي ) ٢(
 ١٤٣٨سنن الرتمزي ) ٣(
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دەكـــــــــات    كـــــــــار  پيـــــــــاو  ئ�و  ، گووتی كوڕەك�ی من الی  ب��  ف�رمووی 
ووە ه�وا�يـــــان پ�ـــــدام ك�وا ل�ســـــــــــــــــــــ�ر كوڕی من  ل�گ�ڵ ژنی كردزينـــــای  

ڕەجم كردن� بۆي� منيش ســـــــــــــــــ�د م�ڕو خزم�تكار�كم وەک فدي� پ�ی دا  
دواتر گ�يشـــــــــــــــــــــتم ب�ك�ســـــــــــــــــــــــــانی ئ�هلی علم پ�يــــان گووتم ك�وا ل�ســـــــــــــــــــــ�ر 
كوڕەك�ت ســـــ�د ج��د و ســـــا��ک دوورخســـــتن�وە ي�و ل�ســـــ�ر ژن�ك�ش 

�ن�وتـــان ب� حوكم دەك�م ل  ڕەمج� ، پ�غ�مب�ر ف�رمووی ســـــــــــــــــــــوو�نـــد ب�اهللا
كتـــــابی اهللا ســـــــــــــــــــــ�بـــــارەت ب� ســـــــــــــــــــــ�د م�ڕو خـــــادم�ك� بۆت دەگ�ڕ�ت�وە وە  
كوڕەك�شت س�د ج��د و سا��ک دوورخستن�وەي� وە ئ�ی أنيس ب�ۆ 
و   ئيعرتافی كرد  بوو  ئ�وە  بك�  ئيعرتافی كرد ڕەمجی  ژن�ك� گ�ر  الی 

 .)١(ڕەجم كرا
 ل�كۆتاييدا: 

ئيج ب�  شـــــــــــــــــــــ�رعي�  حــــــــــدد�كی  و  هــــــــــاوە�ن ورەجم حوكم    امعی 
شــــــــاه�دی خلفائي راشــــــــد وە دەيان حديثي رصيح و صــــــــحيح و ثابت 
ل�ســـــــــــــــــــــ�ری هاتووە ل�كتوب�كانی حديث ل�ه�موو كت�ب�كانی تايب�ت ب� 

ودُ    دُ ُ ابٌ : احلـــــْ دانـــــاوە ب�نـــــاونيشــــــــــــــــــــــــــانی [كِتـــــَ تـــــايب�تيـــــان  حـــــديـــــث كتـــــاب�كی 
]ل�ن�ويــــدا بــــاب�كی تــــايب�ت دانراوە ب�نــــاوی [رجم] كۆم���ــــک بــــاس و  

دا هاتووە وە ل�ن�و مشـهورترين باسـ�كان رەجم  ڕهاتی رەجم ت�ي ب�سـ�
هـــــــــاتوون وە رەمجی  حـــــــــديث�كـــــــــان  تواتر  پل�ی  ب�  [مـــــــــاعز] ك�وا  كردنی 

 هيودی ئ�وكات وە جلد ل�دانی كوڕ و رەمجی ئافرەتی زيناكار.

 
)١  (، ــــــــــــــلـــــم  ،  ١٦٩٧،١٦٩٨مســـــــــــ الـــــبـــــخــــــــــاري  ــــــــائــــي  ،  ١٤٣٣،  يالـــــرتمـــــز  ،  ٤٤٤٥داود،  أيب،    ٢٣١٤،  ــــــــــــ   الـــــنســـــــــــ

٥٤١٠،٥٤١١. 
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 دووەم: ��ی ��اط ئ�وان�ی ک�ری ن��ب�زی دەک�ن 
ولُ اهللاَِّ  ســــــــــــــُ الَ رَ الَ : قَ بَّاسٍ قَ نِ ابْنِ عَ نْ :  ملسو هيلع هللا ىلصعَ لُ  مَ مَ عْ ُوهُ يَ متُ دْ جَ وَ
ولَ بِهِ  عُ املَْفْ لَ وَ اعِ فَ تُلُوا الْ اقْ مِ لُوطٍ فَ وْ لَ قَ مَ  . عَ

ئ�گ�ر ف�رمووی:    ملسو هيلع هللا ىلصدەف�رمو�ت : پ�غ�مب�ر    ل� ابن عباس  
فـــــــاعـــــــل و مفعول   كـــــــاری ق�ومی لوطی دەكرد ئ�وا  ب� ي�ك�كتـــــــان بينی 

 .. (وات� ه�ردوواليان بكوژن) بكوژن
م�ک مقالی ل�ســــــ�رە ب�هۆی [عمرو بن ئ�م ســــــ�ن�دی ك� : دە��م

أيب عمرو ميرســـــــــــــة ] ب�شـــــــــــــ�ک ل� زانايان توثيقيان كردووە وە ب�شـــــــــــــ�ک 
ب�الوازيــــان دانــــاوە، ه�ري�ک ل� ئياممی ئ�محــــد بن حنبــــل ، و ابو حــــاتم  

و ابن حجر و  الســـــــــــــــــــــجســـــــــــــــــــــتـــــاينو ابو زرعـــــةالرازي و ايب داود   الرازي
 الذهبی توثيقيان كردووە.

ترمـــــــــان ه�ي� حـــــــــديث�كی  ل�    وە  ه�نـــــــــاوي�تی  الرتمزی  ئياممی  ه�ي� 
ولُ اهللاَِّ   سُ تِي   :    ملسو هيلع هللا ىلصجابرەوە ب�م ش�وە ل� رَ ىلَ أُمَّ افُ عَ ا أَخَ فَ مَ وَ إِنَّ أَخْ

مِ لُوطٍ  وْ لُ قَ مَ  .عَ
كـــــــــار ل�ســـــــــــــــــــــ�ر ئومم�ت�ك�م  ترســـــــــــــــــــــم ه�ي�  ی  وات�: ئ�وەی من زۆر 

 .)١(ق�ومی لوط�
  ن�دی [ئ�م حديثة حتســــــــني كراوه] ل�الي�ن معارصين ب��م ل�ســــــــ�

]، ب�ش�كی زۆر ل� ئ�هلی علم ب�الوازيان  يلٍ قِ دِ بْنِ عَ َمَّ بْدِ اهللاَِّ بْنِ حمُ [عَ
 داناوە وەک: 

ابن املدينی دە��ت، حييی بن ســــــــــعيد و مالك هيچيان ل� ڕيواي�ت   -
 ن�كردووە.

 
 ١٥٠٩٣، أمحد، ١٤٥٧، الرتمزي ، ٢٥٦٣ابن ماج� ،) ١(
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 .دە��ت منكر احلديثامحد بن حنبل   - 
 .ابو حاتم ، الحيتج به -
 .ابن معني ، ضعيف -
 .ليس بالقوی وه ضعيف النسائی والدارقطنی، -

 : ل�بارەی ش�وازی حددەك�ی
نِ   انِ عَ ثَ َدِّ ا حيُ دً َاهِ جمُ ٍ وَ بَريْ يدَ بْنَ جُ عِ تُ ســــــــــــَ عْ مِ الَ : ســــــــــــَ ثَيْمٍ ، قَ ابْنُ خُ

ذُ   خــَ ؤْ رِ يُ بِكْ ، يفِ الْ بــَّاسٍ مُ ابْنِ عَ جَ رْ الَ : يُ ، قــَ ةِ ىلَ اللُّوطِيــَّ (ســـــــــــــــــــــ�ن�دی   .)١(عَ
 .حسن ــ�، واهللا أعلم) 
يد بن جبري و جماهد رمحهام اهللا تعالی ل� هاوە�ی  ه�ري�ک ل� ســـع

ب�ڕ�ز ابن عبــــاس ن�قــــ� دەك�ن، ك�وا حوكمی ن�ربــــاز رەجم وات� ب�رد 
 باران كردن�.

ڕەمج�   دە�ـ�ـن،   زانـــــــــــايـــــــــــان   : دە�ـ�ـــــــــــت  الـرتمـزي  ژنـی  ئـيـاممـی  ئ�گ�ر 
ه�نــاب�ــت يــان ن�هي�نــاب�، ل�وان�ش ه�ري�ک ل� (ئياممی مــالــك و ئياممی  

 د و ئيسحاق بن راهوي�).شافعی و ئياممی ئ�مح
وە ه�نــــد�كی تر دە��ن، حوكم�ك�ی حوكمی زينــــاي� ل�وان�ش: 

، وە ئيامم بَاحٍ طَاءُ بْنُ أَيبِ رَ عَ ، وَ عِيُّ يمُ النَّخَ اهِ رَ إِبْ ، وَ يُّ ِ بَرصــــــــْ نُ الْ ســــــــَ ی  (حَ
 .)٢(سفيان الثوری و ئ�هلی كوف�) 

ه�روەها ابن ماج� ه�ناوي�تی ل�حديث�كی ضعيف ك�وا ف�رمان  
 ە ل�س�رەو بۆ خوارەوە ف�ێ بدر�ت.كراو

 ه�روەها وارد بوە ل� ئياممی  علی ك�وا سووتاندوونی.

 
 ٤٤٦٣ ، داود أيب) ١(
 ١٤٥٦سنن الرتمزي ) ٢(
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ل�ه�موو حـا��كـان ســـــــــــــــــــــزای ن�ربـاز كوشـــــــــــــــــــــتن�   : ل�كۆتـاييـدا دە��م 
ل�هاوە�ن و غريی ئ�وان ل�س�رە ك�وا وات� ئيجامعی ه�موو زانايانی  

�ی ن�رباز دەكوژر�ت ، متفقن ل�ســـ�ر ئ�وە ت�نيا ل�شـــ�وازی كوشـــتن�ك
اختالفيــان ه�ي� ك�وا زۆرين�ی دە��ن ســـــــــــــــــــــزای رەجم كردن� وات� ب�رد 

 باران دەكر�ت وە ه�ندێ دە��ن ل�شو�نی ب�ند ف�ێ ئ�درێ.
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 كتاب الصياد  

  ک�دنپ�وخت�ی ڕاو  
كۆكراوەی ه�موو حديث�كان ل�س�ر ئ�م باس� ك�وا ه�ري�ک ل�، 

  ]،١٧٥،٢٠٥٤،٥٤٧٥،٥٤٧٦،٥٤٧٧ئياممی البخاري له [صحيح  
]، أيب داود ل� [ســــــــــــــــــــنن ،كتاب الصــــــــــــــــــــياد، ١٩٢٩مســــــــــــــــــــلم ل� [صــــــــــــــــــــحيح  

الصــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــد، ٢٨٤٧،٢٨٤٩،٢٨٥٤ ابــــــواب  [ســــــــــــــــــــــــــنــــــن  لـــــــــــه  الــــــرتمــــــزي   ،[
الــــــنســـــــــــــــــــــــــــــــائــــــي  ١٤٦٩،١٤٧٠،١٤٧١ و  ] و ٤٢٦٣،٤٢٦٤،٤٢٦٥[] 

 ئياممی ئ�محد ل�مسند.
ثــعــلــبـــــــــــة  أبــو   ]  [ حـــــــــــاتــم  بــن  عـــــــــــدی   ] ل�  ه�مــوويـــــــــــان  حـــــــــــديــث�كـــــــــــان 

يواي�تی كردووە ب��م  اخلشـــــني]، ڕيواي�ت كراوە وە ي�ك�كيان جابر ڕ
، پرســـــياری دەربارەی ڕاو كرد ل�   مقالی ل�ســـــ�رە، عدي بن حاتم 

�م پوخت�ك�ی ڕيواي�ت�كــــــان ل�فظ�كــــــانيــــــان جيــــــاوازە ب� ،  ملسو هيلع هللا ىلصپ�غ�مب�ر  
 : ب�م ش�وەي�

كات�ک ســـــــــــ�گ�ك�ت ك�وا ف�رت كردووە بۆ ڕاو ڕۆيشـــــــــــت ب�رەو 
 تڕووی ئ�گ�ر گرتی بيخۆ، ب�و م�رج�ی ســــــــــــ�گ�كی تر ل�گ��ی ن�ب� 

غريی ئ�و   چونك� تۆ ناوی خوات ل�ســـــــ�ر ســـــــ�گی خۆت ه�ناوە ن�ک
 عدي دە��، گووتم ئ�گ�ر كووشتی؟ ف�رمووی ئ�گ�ر كوشتيشی، ،

خـــــوا ئ�گ�ر  خـــــۆی ڕاوی  ب��م  بـــــۆ  ل�وان�ي�  چـــــونـــــك�  م�خيـــــۆ  ئ�وا  ردی 
 .كردب�ت

وە أبو ثعلبة اخلشـــــــــني پرســـــــــياری، ب�ه�مان شـــــــــ�وە وە�م�ك�شـــــــــی  
 .ب�ه�مان ش�وە
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كرد دەربارەی ڕاو ب� (تري و رم)  ف�رموی ناوی وە پرســــــــــياريان  
خوای ل�ســـــــــــــــــــــ�ر ب�ت� وە ئ�وەی ب� نووكی پ�كرا بيخۆن ب��م ئ�وەی ب� 

، وە پرســـــــــــــــــــــيــاريــان كرد ئ�گ�ر وون بوو؟   پشـــــــــــــــــــــتی م�خيۆ چونك� پيســـــــــــــــــــــ�
يــــــــان دوو ئ�گ�ر  پ�كــــــــات دواتر وون بوو ڕۆژ�ــــــــک  ف�رمووی، ئ�گ�ر 

هنــــــا ب�خۆ ئ�گ�ر ت�ــــــک دۆزيت�وە وە شـــــــــــــــــــــو�نی تريی تۆی پ�وە بوو ب�ت�
دۆزيت�وە  دواتر  وون بوو  ل�ــــــــــت  ئ�گ�ر  ف�رمووی  وە   ، ب�ــــــــــت  ن�چوو 

كـۆكـراوەی   (ئ�وە  خـنـكـــــــــــاوە.  چـونـك�  م�خيـۆ  بـوو  ل�ئـــــــــــاو  ه�مـوو ب��م 
 .ف�رمودەكان بوو) 

كاركردن ب�و باس� ل�الي�ن كوم���ک ئياممی الرتمزي دە��ت :  
ەربــــــارەی و جگ� ل�وانيش د  ملسو هيلع هللا ىلصل� ئ�هلی علم ل� هــــــاوە�نی پ�غ�مب�ر

ڕاوكراو و سـ�رب�او ئ�گ�ر بك�و�ت� ن�و ئاو ناخور�ت ، وە ه�ند�كيان  
 ل�بارەی س�رب�او دە��ن:

واتر ك�وت� نـاو ئـاوەوە و مرد ئ�گ�ر ملی ب�ا وات� قوڕقوڕاگ�ی د
كِ  بْدِ اهللاَِّ بْنِ املُْبَارَ  .ئ�وا دەخور�ت ئ�م�ش ق�ولی عَ

 :س�گی ڕاو وە جياوازی ك�وتۆت� ن�وان ئ�هلی علم ل�بارەی
دە��ن ، زۆرين�ی  ل�ن�چريەك�ی خوارد  هــــــــــاتوو  ئ�گ�ر   : ئ�گ�ر 

ســــــــ�گ ل�ن�چريەك�ی خوارد ئ�وا ناب�ت بيخۆيت، ئ�ميش ه�ري�ک ل�  
  ، دَ َ أَمحـــــــــــْ وَ  ، يِّ افــِعــِ الشـــــــــــــــــــــــــــــــَّ وَ  ، كِ ارَ بـــــــــــَ املــُْ نِ  بــْ اهللاَِّ  دِ  بـــــــــــْ عــَ وَ الــثــوري،  انَ  يـــــــــــَ فــْ ــُ (ســــــــــــــــــــ

)، وە ه�ند�ک ل� ئ�هلی علل ڕ�گ�يانداوە ئ اقَ حَ إِســــْ �گ�ر ســــ�گ ل�و  وَ
 .)١(ن�چريە بخوا بيخويت

  
 

 ١٤٧٠سنن الرتمزي ،) ١(
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 كتاب الصيام  

ڕۆژووگ�تن �� �ـ�ف�ر: ک��ـ�� �� �ـ�ف�ر ب�ڕۆژوو ب�ت، ئ�ی� 
 دووب�رەی دەک�ت�وە؟

ڕۆژ وو ل�مـانگی ڕەم�زانـدا واجب�ك� دەب� بكرێ ت�نيـا ب� عوزر  
ل�وان� ســـــــــــــــــــــ�ف�ر . جــــــــابر بن عبــــــــداهللا   ي�ك�ــــــــک  ،    ن�ب�ــــــــت  دەف�رموێ 

و ب�رەو مكك� ل� سا�ی فتح دا ب�ڕۆژوو بوو ه�تا دەرچو  ملسو هيلع هللا ىلصپ�غ�مب�ر  
پـ�ـيـــــــــــان   گ�يشـــــــــــــــــــــت� بـوون  وو  ب�ڕۆژ  ئ�و  الـغـمـيـم] خ��ـكـی وەک  [كـراع 

ڕۆژوو زۆر  ش�ك�ت بوون ، داوای جام�ک ف�رموو خ��كی ب�هۆی  
ئاوی كرد ل�دوای ع�رس بوو خواردي�وە خ��كيش ســــــــــــــــــــ�يريان دەكرد 

وون، ه�واڵ ب� ه�ند�كيان شـــــــــــــكانديان و ه�ند�كی تر ه�ر ب�ڕۆژوو ب
پ�غ�مب�ر گ�يشـــــــــــــــــــــت ك�ه�نـدێ ل�خ��ـک ب�ڕۆژوون ، ف�رمووی ئ�وان�  

 .)١(س�ر پ�چی كارن
محزە بن    دەف�رموێ:      ه�روەهــا دايكی ئيامنــداران عــائشــــــــــــــــــــــة

،  ملسو هيلع هللا ىلصعمرو األســـــــــلمی پرســـــــــياری ڕۆژووی ســـــــــ�ف�ری كرد ل� پ�غ�مب�ر  
ك�خۆی ب�ردەوام ب�ڕۆژوو دەبوو ، ف�رمووی گ�ر پ�ت كرا ب�ڕۆژوو 

 .)٢(گ�رنا بيشك�ن ب�
اخلـــــــــــدری   ــيـــــــــــد  ــعــ ســــــــــــــــــــــ ئ�بــــو  ب�ڕ�ــــز  دەف�رمــــوێ:    صــــــــــــــــــــــــحـــــــــــابــــی   ،

پ�غ�مب�ر   ل�گ�ڵ  بوو   ملسو هيلع هللا ىلصســـــــــــــــــــــ�ف�رمــــــــــان كرد  ب�ڕۆژوو  ، ه�نــــــــــد�كامن 
ه�نـــــد�كی پ� ن�بوو ، ن� ڕۆژووگر قســـــــــــــــــــــ�ی ب� ك�ســـــــــــــــــــــی ڕۆژوو ن�گر 

 .)٣(دەگووت ن� پ�چ�وان�وە
 

 .وە مسند امحد ٢٢٦٣، النسائی ، ٧١٠، الرتمزی ،  ١١١٤مسلم، ) ١(
 .٧١١مزی ،الرت  ٢٤٠٢،ابوداود ،١٩٤٣، البخاری ، ١١١٨،١١٢١مسلم ،) ٢(
 .، مسند امحد ٢٣٠٩،٢٣١٠،٢٣١٢النسائی ،  ٧١٢،٧١٣رتمزی ، ،ال ١١١٦،١١١٧مسلم، ) ٣(
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  ه�روەها حديثامن پ�گ�يشـــــتووە ، ل�پ�غ�مب�رەوە ف�رمووي�تی:   
زۆر هاتوون  حديث ب�م لفظان�.  )١(س من الرب الصـــــــــيام  فی الســـــــــفرلي 

 . دووبارە بوون�وە جمموعی كتب الست� و كتب التسعة
 : ڕاجيايی  زانايان ل�س�ر ئ�م باس�دا

ه�نـد�ـک ئياممی الرتمزی ل� [اجلـامع الصـــــــــــــــــــــحيح ] دەف�رموێ: 
ل� ئ�هلی علم ل� صـــــــــــــــــــــحــــــاب�كــــــانی پ�غ�مب�ر و ك�ســــــــــــــــــــــــــانی تر پ�يــــــان واي� 

پ�يـان واي� ئ�گ�ر وو ن�گرتن ل�ســـــــــــــــــــــ�ف�ر چـاكرتە ت�نـان�ت ه�نـد�ـک  ڕۆژ
ك�ســـــــــــــــــ�ک ل�ســـــــــــــــــ�ف�ر ب�ڕۆژوو ب�ت دەب�ت دووبارەی بكات�وە، ل�وان� 
ه�ري�ک ل� ئياممی ئ�محد و ئياممی ئيســـــــــــــحاق بن ڕاهوي� ، ه�ند�كی تر 
بـــــــاشـــــــــــــــــــــرتەو چـــــــاكرتە  دە��ن ئ�گ�ر توانـــــــاو ه�زی ه�بوو ڕۆژوو بگرێ 

ی سفيان الثوری ، مالك بن أنس ، عبداهللا ،ل�وانيش ه�ري�ک ل� ئيامم
 .ن مباركب

ئياممی شــــافعی ، ســــ�بارەت ب� ف�رمودەی [ليس من الرب الصــــيام  
ب�ڕۆژوو بوون   پ�ــــــــدرا ه�نــــــــد�ــــــــک  كــــــــات�ــــــــک ه�وا�ی  الســـــــــــــــــــــفر]، وە  فی 
ئ�و   قبو�ی  ئ�گ�ر  ل�كــــــــــات�ــــــــــداي�  ئ�وە  العصــــــــــــــــــــــــــــــاة]  [أولئــــــــــك  ف�رمووی:  

�گ�ر پ�يان واب�ت ڕۆژوو  روخصــــ�ت� ن�ك�ن ك�وا پ�يان دراوە ، ب��م ئ
�ڕۆژووش بن وەتوانــــاو ه�زی ئ�وەی ه�ب�ــــت ،  ل�ســـــــــــــــــــــ�ف�ر مبــــاحــــا و ب
 .)٢(ئ�وە الی من پ�سندە

  

 
 ٧١٠الرتمزی ) ١(
 ٧١٠سنن الرتمزی ،حديث ) ٢(
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 كتاب األجارة 

 گ�ر ئ�ژە��� ��ت� ن�� ب��ت�ن ی�ن ب�غ�� ��� بۆ ن��؟
،  ٣٥٦٩ئياممی ئ�بو داود ل� [ســـــــــــــــــــــنن ل� كتـــــاب األجـــــارة  ژمـــــارە  

يصــــــــــــــــــــــة بن مســـــــــــــــــــــعود األنصــــــــــــــــــــــاري،  ] ه�نـاوي�تی ل� ســـــــــــــــــــــعـد بن حم٣٥٧٠
دەف�رموێ: ووشــــــرت�كی الرباء بن عازب چوە ن�و ب�ســــــتانی ي�ك�ک و  

، ف�رمووی    ملسو هيلع هللا ىلصخ�راپی كرد بۆ ئ�وەش سكا� يان بردە الی پ�غ�مب�ر  
ە��ت خاوەن باغ يان ب�ســـــــــــــــــــتان] ل�ســـــــــــــــــــ�ر خاوەن ماڵ [ل�ڕيواي�تی تر د

شــــــــــــــــ�و  پاراســــــــــــــــتني�تی ب�ڕۆژ وە ل�ســــــــــــــــ�ر خاوەنی ئاژەڵ پاراســــــــــــــــتني�تی ب�
ئـــــــاژەڵ ه�ر   (ل�ڕيواي�تی دووەم ئ�وەی زيـــــــاد كردوە ل�ســـــــــــــــــــــ�ر خـــــــاوەن 

 شت�ک بكات ب�ش�و ئ�بـ�ت زەرەر بژم�ر�ت).
ل�ڕووی ســـــــــــــــــــــ�ن�دەوە ابن مــاج� و ئياممی ئ�محــد ب�ه�مــان شـــــــــــــــــــــ�وە 

ل�كــان ه�مووی ثقــة و ئياممن ت�نيــا ئ�وە ن�ب�ــت  ڕيواي�تيــان كردوە  رجــا
�بوە وە دە��ن ريواي�تی  ه�ند�ک دە��ن [ســــعد] صــــحاب�ي� وە بينينی ه

 مرسل وەک ابن حجر، وە املنذری تضعيفی ن�كردووە.
 ل�ڕووی ش�رح�وە: قال يف رشح السنة:

ب�شــــــــــــــ�ک ل� ئ�هلی علم بۆ ئ�وە چوون ك�وا ئ�گ�ر ئاژە�ی ما�ی  
ات ب�ڕۆژ ل�ما�ی ك�سـی تر هيچ ضـامن�كی ني� ه�ر شـت�ک خ�راپ بك

�ســـــ�ر خاوەن�ك�ي�تی ، وە ئ�وەی خ�راپی دەكات ب�شـــــ�و ئ�وا ضـــــامن ل
، ه�موو ئ�وان� ئ�گ�ر ب�ـت خـاوەنی ئـاژەڵ خۆی ل�گ��ی ن�ب�ـت ب��م  
ئ�گ�ر ل�گ��ی ب�ـت ئ�وا ل�ســـــــــــــــــــــ�ري�تی ئ�و شـــــــــــــــــــــت�ی ك� خ�راپی دەكـات 

ي�وە ب�ت يان ب�دەســــت  ئينجا ئ�گ�ر خۆی ل�ســــ�ری بۆ ب�ت يان ل�پ�شــــ 
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ی  يان ب� پ�ي�كان يان ب�ڕۆيشـــتن يان ب�وەســـتاوی ، ئ�م�ش ق�ولی ئيامم 
 .)١(مالك و ئياممی شافعي�

وات� ئ�وان�ی ل�گوندن يان ل�شــــــو�نی تر ك� م�ڕو ما�تيان ه�ي�، 
ئ�گ�ر ب� ڕۆژ زيان ب�دەغ� يان ب�ســـــتانی ك�ســـــ�كی تر بكات ئ�وا هيچ 

اوەن ب�ســــــــــــــــتان ب�و م�رج�ی ك�س ح�ق�كی شــــــــــــــــ�رعی ناك�و�ت� الی خ
ب�ـــــــت ب�ه�مو ئـــــــاژە��كـــــــان ن�ب�ـــــــت، ئ�گ�ر خـــــــاوەن�ك�ی ل�گ�ڵ  و ل�گ�ڵ 

 م.جۆر�ک دەب�ت زەرەر بژم�ر�ت. واهللا اعل
  

 
 عون املعبود) ١(
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 پ�رست  

 ٢ ........................................................................... پ�ش�کی 

 ٦ ....................................................................... کت�ب ا���ة

 ٦ ............................ ئ�گ�ر ی�ک�� بۆن��ژ  خ�ب�ری ن�ب�ت�وە؟ ی�ک�م:

 ٧................................. دووەم: ک���� ب� دە�ت ن��ژ ب�نگ ب�ات؟

�ی ب�ت���؟����م: ک���� ب�ت�ن�� دوای ڕ�زی ج�����ت ن��ژ بک�ت ن��ژەک
 ................................................................................... ٨ 

 ١٠ ....................... چ�ارەم: ک� بۆی ��ی� بب�ت� ئ���م و پ�ش ن��ژ بک�ت؟

 ١١ .............................. پ�نج�م: ��ن��ان ڕۆژ ���ت و ڕۆژ ئ�وا ق�ب��ی�؟

ن��ژی ��ف�ر چ�� و چۆن� و ����وەی چ�ن� و بۆ��وەی چ�ن� ڕۆژ ش�ش�م: 
 ١٢ ....................................................................... دەک��ت؟

 ١٥ ................................... ��وت�م: ن��ژی ج�� ی�ن کۆک�دن�وەی ن��ژ 

��شت�م: ئ�ی� درو�ت� ��دوای ن��ژ ی�ن دوو�� دە�ت ب�دە�� چ�و��ن�ا 
 ١٧ ........................................................................ ب��ن�ن؟ 

 ١٩ ت ی�ن ����بگ��ت غ���ی خۆی بک�ت؟نۆی�م: ��رج� ئ�وەی ��یت بش�ا

 ٢٢ .................. : دەی�م: ئ�وک�ت�ن�ی ن�ب�ت ��دووی ت��ا بن�ژر�ت ئ���ن�ن

 ٢٣ .....ی�زدەی�م: �ن�اڵ ��ن�� �� ب��ێ ن��ژی ����ر دەک��ت ی�ن ���ات؟

 ٢٦ .................... دوانزەی�م: ن��ژ ن�ک��ت ����ر ک���� خۆی بک�ژ�ت 

 ٢٧ ........................ ��زدەی�م: ئ�ی� ن��ژ دەک�ێ ����ر ک��ی ق�رزدار؟ 

 ٣٠ ..................................................................... کت�ب ا�نک�ح

ی�ک�م: ک���� کچ�� ��ازێ پ�ش دخ�ل ��قی ب�ا ج�ئ�زە دایکی 
 ٣٠ ........................................................................ ب�ن�ت؟ 
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دووەم: ژن و پ��و�� زەواج��ن ک�دووە ئ�ف�ەت�� ب��ت ش��م پ�ت�ن داوە ت��ق   
 ٣١ ....................................................... ی�ن دە��ن�ت�وە؟ دەدرێ

����م: ئ�ف�ەت�� ���دەک�ی ب���ت ب��م ���ی ��ب�ت، ئ�ی� دەت�ان�ت 
 ٣٣ ................................................................... ش�وبک�ت؟

 ٣٦ .................................................................... �ت�ب ا��ود

 ٣٦ ................................................. پ�وخت�ی�ک ��ڕەج� ی�ک�م: 

 ٤١  .............................دووەم: ��ی ��اط ئ�وان�ی ک�ری ن��ب�زی دەک�ن

 ٤٥ ..................................................................... کت�ب ا����د 

 ٤٥ ............................................................ پ�وخت�ی ڕاو ک�دن 

 ٤٨ ..................................................................... کت�ب ا����م

ئ�ی� دووب�رەی  ڕۆژووگ�تن �� ��ف�ر: ک���� �� ��ف�ر ب�ڕۆژوو ب�ت،
 ٤٨ ..................................................................... دەک�ت�وە؟

 ٥١ ...................................................................... کت�ب األج�رة

 ٥١ .................... ��ت� ن�� ب��ت�ن ی�ن ب�غ�� ��� بۆ ن��؟گ�ر ئ�ژە��� 
 


