 34مذدةي
بةدةستهيَناني ثاداشت
بةهؤي دةستنويَذ و نويَذةوة

وةرطيَرِ :زريان سةرضناري

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وبعد:
ي بة
بةرِاسيت خواي طةورة رِيَزي ناوة لة بةندةكاني بة ثةرسنت و طويَرِايةلَي كردني ،وة مذدةي داونةت َ
ثاداشيت طةورة و نةبرِاوة لةسةر زؤربةي ثةرستنةكان ،لةو ثاداشتانةش ئةو مذدانةية كة لةبارةي سود و
ضاكةكاني دةستنويَذ و نويَذ هاتوون .وة بريتني لة:
سودةكاني دةستنويَذ:
 - 1مذدةي ليَخؤشبوني تاوانةكان:
ضوء ُُثَّ مشى إَِل صال ٍة م ْكتُوب ٍة غُ ِفر لهُ ذنْبُهُ).
ثيَغةمبةرمان(ﷺ) فةرمويةتي( :م ْن ت وضَّأ فأ ْسبغ الْ ُو ُ

()1

واتة :هةركةس دةستنويَذ بطريَت وة جوان بيطريَت ،ثاشان برِوات بؤ ئةجنامداني نويَذة فةرزةكةي

و ئةجنامي بدات ،خواي طةورة لة تاوانةكاني خؤش دةبيَت.
 -2مذدةي دةرضوني هةلَةكان لة لةش:
ضوء خرجت خطاَيه ِمن جس ِد ِه ح ََّّت َتْرج ِمن َْت ِ
ت
ثيَغةمبةرمان(ﷺ) فةرمويةتي( :م ْن ت وضَّأ فأ ْحسن الْ ُو ُ
ْ
ُ ْ
ُ ْ
ِِ ()2
أظْفاره).
واتة :هةركةس جوان دةستنويَذ بطريَت هةلَةكاني لة الشةي دةردةضن تاكو لة بن نينؤكةكانيةوة
دةضنة دةريَ.
 -3مذدةي ئةوةي كة جوان دةستنويَذطرتن هؤكاريَكة بؤ سرِينةوةي هةلَة و بةرزبونةوةي ثلةية لة
بةهةشتدا:

(مسند اإلمام أمحد وقال شيخ األرانؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخني).
(رواه مسلم).

ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :أال أدلُّ ُكم على ما َيْحو هللا بِِه اخلطاَي وي رفع بِِه الدَّرج ِ
ات ؟ )) قالُوا :ب لىَ ،ي
ُْ
ُ ُ
ُ ْ
هللا ،قال (( :إِسباغُ الوض ِ
وء على املكا ِرِه  ،وكثْ رةُ اخلطا إَِل املس ِ
رسول ِ
الص ِ
الص ِ
الة فذلِ ُك ُم
الة ب ْعد َّ
اج ِد  ،وانْتِظ ُار َّ
ُ
ُُ
ْ
ِ
الرَب ُط))3(.
واتة :ئايا شتيَكتان ثيَ بلَيَم كة خواي طةورة هةلَةكاني ثيَ دةسرِيَتةوة و ثلةي ثيَ بةرزدةكاتةوة،
طوتيان بةلَيَ ئةي ثيَغةمبةري خوا(ﷺ) ثيَمان بلَيَ ،فةرمووي :دةستنويَذطرتن بة جواني كاتي نارِةحةتي،
وة زؤر هةنطاو نان بؤ مزطةوت ،وة دواي ئةجمامداني نويَذيَك ضاوةرِواني كردني نويَذي دواي ئةو ،كة ئةم
ضاوةرِوانية وةك ئيَشكطرتن واية بةرامبةر دوذمنان لة رِيَي خوادا.
 -4مذدةي كرانةوةي هةر هةشت دةرطاكةي بةهةشت:
ِ
ٍ
ِ ِ
ول :أ ْشه ُد أن ال إِله أال
ضوء ُُث ي ُق ُ
ثيَغةمبةرمان(ﷺ) فةرمويةتي( :ما مْن ُك ْم م ْن أحد ي ت وضأُ ف يُ ْبل ُغ (أ ْو ف يُ ْسبِ ُغ) الْ ُو ُ
()4
ِ
ِ
اْلن ِة الثمانِيةُ ،ي ْد ُخ ُل ِم ْن أي ها شاء).
اب ْ
اّللُ وأن ُحممداً عْب ُد اّلل ور ُسولُهُ ،إِال فُتح ْ
ت لهُ أبْو ُ
واتة :هةركةس لة ئيَوة دةستنويَذيَكي جوان بطريَت ،ثاشان بلَيَت :شايةتي دةدةم كةهيض
ثةرسرتاويَكي بةحةق نيية اهلل نةبيَت تةنهاية و هيض هاوةلَيَكي نيية ،وة شايةتي دةدةم كة موحەمەد

بةندة و نيَردراويَيت ،ئةوا هةر هةشت دةرطاكةي بةهةشيت بؤ دةكريَتةوة لةكاميانةوة ويسيت دةضيَتة
ناوي.
سودةكاني نويَذ:
 -5مذدةي هةبوني رِوناكي تةواو لة رِؤذي قيامةتدا:
َّام ي وم ِ
ِ
ِ
ِ
ِِِ
القيام ِة).
ثيَغةمبةرمان(ﷺ) فةرمويةتي( :بش ِر امل شَّائني يف الظُّل ِم إَل ال م ساجد َبلنُّوِر الت ْ

()5

واتة :مذدة بدة بةوانةي بةتاريكي دةضن بؤ مزطةوت ،كة دةبنة خاوةني نوريَكي تةواو لة رِؤذي

قيامةتدا( .نويَذي بةياني و عيشا)

(رواه مسلم)
(رواه مسلم).
( 5رواه أبو داود والرتمذي) .وقال االلباين صحيح لغريه.

 -6مذدةي ئامادةكردني سفرةوخوان بؤي لة بةهةشتدا:
اْلن ِة نُُزالًُ ،كلما غدا أ ْو راح))6(.
ثيَغةمبةرمان(ﷺ) فةرمويةتي( :م ْن غدا إَِل الْم ْس ِج ِد أ ْو راح ،أعد هللا لهُ ِيف ْ

واتة :هةركةس بةيانيان يان ئيَواران بضيَت بؤ مزطةوت ،ئةوا خواي طةورة لة بةهةشتدا سفرةو

خوانيَكي بؤ دةرِازيَنيَتةوة.
 -7مذدةي ئةوةي كة هةر هةنطاويَكي تاوانيَك دةسرِيَتةوة و هةنطاويَكي تري ثلةيةكي بةرزدةكاتةوة:
وت َِّ
ت ِمن ب ي ِ
ِِ
اّلل ،لِي ْق ِ
ٍ
ضي ف ِريضةً ِم ْن ف رائِ ِ
ض
ثيَغةمبةرمان(ﷺ) فةرمويةتي( :م ْن تط َّهر يف ب ْيتهُُ ،ثَّ مضى إَل ب ْي ْ ُُ
()7
َِّ
اّلل ،كانت خطُواتُه ،إحداها َت ُّ ِ
ُخرى ت ْرف ُع درجةً).
ُ
ط خطيئةً ،واأل ْ
ْ ُ ُ ْ

واتة :هةر كةس لة مالَةوة دةستنويَذ بطريَت و بضيَت بؤ مالَيَك لة مالَةكاني خوا(واتا مزطةوت) بؤ

ئةجنامداني نويَذيَكي فةرز ،هةرهةنطاويَك دةنيَت يةكيَكيان تاوانيَكي دةسرِيَتةوة و هةنطاويَكي تري
ثلةيةكي بةرزدةكاتةوة لةبةهةشتدا.
 -8مذدة بؤ ئةوانةي كة ثيَش وةخت ديَن بؤ مزطةوت ثاداشتيَكي طةورةيان هةية:
الص ِ
ِ
ف األ َّوِل ُُثَّ َلْ َِي ُدوا إِالَّ أ ْن ي ْست ِه ُموا علْي ِه
َّاس ما ِيف النِد ِاء و َّ
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :ل ْو ي ْعلم الن ُ
()8
ِ
الصْب ِح ألت ْو ُُها ول ْو حْب ًوا).
الست ب ُقوا إِلْي ِه  ،ول ْو ي ْعل ُمون ما ِيف الْعتم ِة و ُّ
الست ه ُموا ول ْو ي ْعل ُمون ما ِيف التَّ ْهج ِري ْ
ْ
واتة :ئةطةر خةلَك بيان زانياية ض ثاداشتيَك هةية لة بانط و رِيزي يةكةمي نويَذدا ئةوا تريوثشكان بؤ
دةكرد ،وة ئةطةر بيان زانياية زوهاتن بؤ مزطةوت ضةند خيَرة ثيَشربِكيَيان بؤ دةكرد ،وة ئةطةر بيان
زانيبا نويَذي بةياني و عيشا ضةند ثاداشيت هةية ئةوا بة سنطةخشيش بواية بؤ دةهاتن.
 -9مذدة بةوانةي كة شويَنيان دورترة لة مزطةوةتةوة ثاداشتيان زياترة:
اس أ ْجراً ِيف الصال ِة أبْع ُد ُهم إِ
ثيَغةمبةرمان(ﷺ) فةرمويةتي( :إِن أ ْعظم الن ِ
شى ،فأبْع ُد ُه ْم .وال ِذي ي ْن ت ِظ ُر
َم
ا
ه
ي
ل
ْ
ْ
ْ
ً
(رواه البخاري ومسلم).
(رواه مسلم).

(متفق عليه)« .االستهام» :االقرتاع ،و«التهجري» :التبكري إَل الصالة.

الصالة حَّت يُصلي ها مع ا ِإلم ِام أ ْعظ ُم أ ْجراً ِمن ال ِذي يُصليها ُُث ي ن ُام).

()9

واتة :ئةو خةلَكة ثاداشيت نويَذةكةيان زياترة كة دوربن لة مزطةوتةوة ثاشان دورتر ،وة ئةو كةسةي

كة ضاوةرِواني ئيمام دةبيَت تا نويَذةكةي لةطةلَدا دةكات ثاداشيت زياترة لةو كةسةي كة نويَذةكةي
بةتةنها دةكات و دةخةويَت.
 -10مذدةي ئةوةي هةركةس كة ديَت بؤ مزطةوت ميواني خواي طةورةية:
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :من ت وضَّأ ِيف ب يتِ ِه فأحسن الْوضوءُُ ،ثَّ أتى الْمس ِجد ،ف هو زائِر َِّ
اّلل ،وح ٌّق
ُُ
ْ ْ
ْ
ْ
ُ ُ
()10
الزائِر).
على الْم ُزوِر أ ْن يُ ْك ِرم َّ
واتة :هةركةس لة مالَةوة دةستنويَذ بطريَت و بة باشي بيطريَت ،ثاشان بيَت بؤ مزطةوت ،ئةوة دةبيَتة
ميواني خواي طةورة ،وة ثيَويستة كة خانةخويَ رِيَزي ميوانةكةي بطريَت.
 -11مذدةي ئةوةي هةركةس لة ضاوةرِواني نويَذدابيَت وةك ئةوةواية لة ناو نويَذدابيَت:
ثيَغةمبةرمان(ﷺ) فةرمويةتي( :ال ي ز ُال أح ُد ُكم يف صال ٍة ما دام ِ
الصالةُ َْتبِ ُسهُ ،ال َين عُهُ أ ْن ينقلِب إَل
ت َّ
ْ
()11
الصالةُ).
أهلِ ِه إال َّ
واتة :هةر يةك لة ئيَوة وةك ئةوة واية كة لة ناو نويَذدا بيَت مادةميَكو تةنها لةبةر نويَذ خؤي
هيَشتؤتةوة ،وة هيض شتيَك رِيَطري نةكردووة بضيَتةوة ناو مالَومندالَي خؤي نويَذ نةبيَت.
 -12مذدةي شانازي كردني خوا و فريشتةكاني:
السم ِاء ي ب ِ
ول َِّ
ِ
ِ
ِ
اهي
ثيَغةمبةرمان(ﷺ) فةرمويةتي( :قال ر ُس ُ
اّللﷺ أبْش ُروا هذا ربُّ ُك ْم ق ْد ف تح َب ًَب م ْن أبْواب َّ ُ
()12
ِ ِ
ِ
ُخرى).
بِ ُك ْم الْمالئِكة ي ُق ُ
ول انْظُُروا إَِل عبادي ق ْد قض ْوا ف ِريضةً وُه ْم ي ْن تظ ُرون أ ْ
واتة :ثيَغةمبةرمان(ﷺ) فةرمويةتي :مذدةتان ليَبيَت ئةوة خواي طةورة دةرطايةك لة دةرطاكاني

(رواه البخاري ومسلم).
 10وقال اهليثمي يف جممع الزوائد(:رواه الطرباين يف"الكبري" وأحد إسناده رجاله رجال الصحيح).
( 11رواه البخاري ومسلم).
( 12رواه ابن ماجه).وقال االلباين يف صحيح ابن ماجة ،صحيح.

بةهةشيت كردؤتةوة و لة ناو فريشتةكاندا شانازيتان ثيَوةدةكات دةفةرمويَت :تةماشاي ئةو بةندانةم
بكةن نويَذيَكي فةرزيان ئةجنامداوة و ضاوةرِيَي نويَذيَكي ترن.
 -13مذدةي ئةوةي كة خواي طةورةو فريشتةكاني سةالوات دةدةن لة رِيزي يةكةم:
الص ِ
ف األ َّوِل).
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :إِ َّن َّ
اّلل ومالئِكتهُ يُصلُّون على َّ

()13

واتة :خواي طةورةو فريشتةكاني سةالوات دةدةن لةسةر رِيَزي يةكةمي نويَذي جةماعةت.
 -14مذدةي ئةوةي هةركةس ئامني كردنةكةي يةك بكةويَت لةطةلَ ئاميين فريشتةكان ،خواي طةورة
لة تاوانةكاني ثيَشوي خؤش دةبيَت:
ت الْمالئِكةُ ِِف َّ ِ ِ
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :إِذا قال أح ُد ُكم ِآمني ف قال ِ
ت إِ ْحد ُاُها
السماء آمني ف واف ق ْ
ْ
ِ ِ ()14
ُخرى غُ ِفر لهُ ما ت قدَّم ِم ْن ذنْبه).
األ ْ
واتة :لةوكاتةي كة ئيمام دواي خويَندني سورةتي فاتيحة دةلَيَت ئامني ،وة لةو كاتةشدا فريشتةكاني
ئامسان دةلَيَن ئامني ،هةركةس بلَيَت ئامني و ئامينةكةي لةطةلَ ئاميين ئيمام و فريشتةكاندا يةك
بكةويَت ،خواي طةورة لة هةموو تاوانةكاني ثيَشوي خؤش دةبيَت.
 -15مذدةي ئةوةي هةركةس نويَذي بةياني بكات بة نيَردراوي خواي طةورة دةنوسريَت(وفد
الرمحن):
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :م ْن ت وضَّأُُ ،ثَّ أتى الْمس ِجد فصلَّى رْكعت ْ ِ
ني ق ْبل الْف ْج ِرُُ ،ثَّ جلس ح ََّّت يُصلِي
ْ
ِ ()16
()15
الْفجر ُكتِبت صالتُه ي ومئِ ٍذ ِيف ص ِ
الر ْمحن).
الة األبْرا ِر  ،وُكتِب ِيف وفْ ِد َّ
ْ
ْ
ُ ْ
واتة :هةركةس دةستنويَذ بطريَت و بيَت بؤ مزطةوت وة دوو رِكات نويَذ ئةجنامبدات ثيَش نويَذي

بةياني ،وة لة مزطةوت دابنيشيَت تاكو نويَذي بةياني ئةجنامدةدات ،نويَذي ئةو رِؤذةي لة ناو نويَذي
(رواه أبو داود والنسائي).
(رواه البخاري ومسلم).
15مجع بر كأرَبب ويف لباب التفسري للكرماين مجع َبر وهم املؤمنون الصادقون يف إَياهنم املخلصون املطيعون لرهبم قال احلسن  :هم الذين ال يؤذون
الذر وقيل  :هم الذين صدقوا فيما وعدوا والرب الصدق وقيل  :هم املؤمنون احملسنون َبإلخالص والرب اإلحسان.
( 16رواه الطرباين) .وقال اهليثمي يف (جممع الزوائد) رواه الطرباين يف الكبري وفيه القاسم أبو عبد الرمحن وهو خمتلف يف االحتجاج به.

ئةبراردا دةنوسريَت واتا :ئيماندارة ضاكةكارة رِاستةقينةكان ،وة خؤشي بة نيَردراوي خوا حساب دةكريَت
واتا وةفدي رِةمحان.
 -16مذدةي ئةوةي كة هةركةس نويَذي بةياني بكات لة ذيَر ثاريَزطاري خواي طةورةدا دةبيَت:
الصْب ِح ف ُهو يف ِذ َّم ِة هللا)17()...
ثيَغةمبةرمان(ﷺ) فةرمويةتي( :م ْن صلَّى صالة ُّ
واتة :هةركةس نويَذي بةياني ئةجنامبدات و نةيضويَنيَت ،ئةوا دةضيَتة ذيَر ضاوديَري و ثاريَزطاري
خواي طةورةوة.
 -17مذدةي ئةوةي كة هةركةس نويَذي بةياني و عةسر بكات دةضيَتة بةهةشتةوة:
اْلنَّة).
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :م ْن صلَّى الْ ْربديْ ِن دخل ْ

()18

واتة :هةركةس نويَذي بةياني و عةسر بكات دةضيَتة بةهةشتةوة.

 -18مذدةي ئةوةي كة نويَذخويَن ثاريَزراوة لة ضونة ئاطري دؤزةخ.
س وق بل غُر ِ
وهبا) .ي ْع ِِن الْف ْجر
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :ل ْن ي ْلج النار أح ٌد صلى ق ْبل طُلُ ِ
وع الش ْم ِ ْ ُ
()19
صر.
والْع ْ
واتة :ئةو كةسةي كة نويَذي بةياني و نويَذي عةسر بكات ناضيَتة ئاطري دؤزةخةوة.
 -19مذدةي ضاوديَري كردني فريشتةكان:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِر
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :ي ت عاق بُون في ُك ْم مالئكةٌ َِبللَّْي ِل ومالئكةٌ َِبلنَّها ِر و َْيتمعُون ِيف صالة الْع ْ
ِ ِ
اه ْم وُه ْم
وصال ِة الْف ْج ِر ُُثَّ ي ْع ُر ُج الَّ ِذين َبتُوا فِي ُك ْم ف ي ْسأ ُهلُْم وُهو أ ْعل ُم بِ ُك ْم ف ي ُق ُ
ول كْيف ت رْكتُ ْم عبادي ف ي ُقولُون ت رْكن ُ
()20
اه ْم وُه ْم يُصلُّون).
يُصلُّون وأت ْي ن ُ
( 17رواه مسلم) ، .ومعىن «يف ذمة هللا» أي :يف حفظه وأمانه.
( 18رواه البخاري ومسلم)« .الربدان» :الصبح والعصر.
( 19رواه مسلم).
(رواه البخاري ومسلم).

واتة :ثؤل ثؤل فريشتة دةنيَردريَنة ناوتان بة شةو و بة رِؤذ ،تاكو لة نويَذي عةسرو بةيانيدا هةمويان
كؤدةبنةوةو ئةوانةي كة لةناوتاندا ماونةتةوة هةلَدةكشيَنةوة بؤ ئامسان  ،ئيرت خواي طةورة ليَيان
دةثرسيَت "هةرضةندة خؤي زاناترينة ثيَتان" دةفةرمويَت :بة ضجؤريَك بةندةكامنتان بةضيَهيَشت؟
فريشتةكانيش دةلَيَن :كة ضوينة ناويان نويَذيان دةكرد وة كة هاتيشينةوة هةر نويَذيان دةكرد.
 -20مذدةي نوسيين ثاداشيت شةونويَذ بة تةواوي:
ِ ِ
ٍ
ِ
صف ليل ٍة ،وم ْن صلَّى العِشاء
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :م ْن ش ِهد العشاء ِيف مجاعة كان لهُ قي ُام ن ْ
ٍ ()21
والف ْجر ِيف مجاع ٍة  ،كان لهُ ك ِقي ِام لْي لة).
واتة :هةركةس ئامادةي نويَذي عيشا بيَت بةجةماعةت وةك ئةوة واية نيوةي ئةو شةوة هةستابيَت
بؤ شةونويَذ ،وة هةر كةس ئامادةي نويَذي عيشا و بةياني بيَت و بةجةماعةت بيكات وةك ئةوة واية ئةو
شةوة هةمووي هةستابيَت بؤ شةونويَذ.
 -21مذدةي رِزطار بون لة ئاطري دؤزةخ و دورِويي:
ِ
ٍ
ِِ ِ
ت لهُ ب راءت ِن
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :م ْن صلَّى َّّلل أ ْربعني ي ْوًما ِيف مجاعة يُ ْد ِرُك التَّ ْكبِرية ْاألُوَل ُكتب ْ
ِ ِ ()22
ب راءةٌ ِم ْن النَّا ِر وب راءةٌ ِم ْن النفاق).
واتة :هةر كةس ماوةي ضل رِؤذ بةبةردةوامي نويَذةكاني بةجةماعةت بكات بة شيَوةيةك كة فرياري

اهلل اكربي نويَذ دابةستين ئيمام بكةويَت ،دوو رِزطار بوني بؤ دةنوسريَت  ،رِزطار بون لة ئاطري دؤزةخ و
رِزطار بون لة دوورِوويي.
 -22مذدةي ئةوةي كة نويَذي بةكؤمةلَ ثاداشيت زياترة لة نويَذي بة تةنها:
اْلماع ِة أفْض ُل ِم ْن صال ِة الْف ِذ بِسْب ٍع و ِع ْش ِرين درجةً).
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :صالةُ ْ
حيح ) .
(رواه الرتمذي) .وقال ( :ح ِد ٌ
يث حس ٌن ص ٌ
(رواه الرتمذي).

(رواه البخاري ومسلم).

()23

واتة :نويَذي بةكؤمةلَ خيَري بيستوحةوت ئةوةندةي نويَذي بةتةنهاي هةية.

 -23مذدةي ثارِانةوةي فريشتةكان بؤ نويَذ خويَن بة بةزةيي و ليَخؤشبوون:
ث
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :الْمالئِكةُ تُصلِي على أح ِد ُك ْم ما دام ِيف ُمص َّالهُ الَّ ِذي صلَّى فِ ِيه ما َلْ ُُْي ِد ْ
()24
ول اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لهُ اللَّ ُه َّم ْارمحْهُ).
ت ُق ُ
واتة :فريشتةكان دوعا دةكةن بؤ ئةو كةسةي بة دةسيت بةدةستنويَذةوة لةو نويَذطةيةي

دةميَنيَتةوة كة نويَذي تيَداكردووة ،دةلَيَن :خواية ليَي خؤش بة خواية رِةمحي ثيَبكة.
 -24مذدةي ئةوةي كة مزطةوت وةك مالَي هةموو خوا ثةرستيَك واية:
ِ
ت ُك ِل ت ِق ٍي).
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :الْم ْسج ُد ب ْي ُ

()25

واتة :مزطةوت مالَي هةموو مسولَمانيَكي لةخوا ترسة.

 -25مذدةي ئةوةي كة نويَذ ثةيوةندي نيَوان خواي طةورة و بةندةكانيَيت:
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :إِ َّن أحد ُكم إِذا صلَّى ي ن ِ
اجي ربَّهُ).
ُ
ْ

()26

واتة :هةر يةكيَكتان كة نويَذ دةكاتة ئةوة ضثة لةطةلَ ثةروةردطاري خؤي دةكات.
 -26مذدةي زةمانةتي خوايي بؤ كةسيَك كة بةردةوام بيَت لةسةر نويَذي بة كؤمةلَ:
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي ( :ثالثةٌ ُكلُّهم ض ِامن على َِّ
اّلل ،إِ ْن عاش ُرِزق وُك ِفي ،وإِ ْن مات أ ْدخلهُ َّ
ٌ
اّللُ
ُْ
اّلل ،ومن خرج إَِل الْمس ِج ِد ،ف هو ض ِامن على َِّ
ِ
ِ
اّلل ،وم ْن خرج ِيف سبِ ِيل
ْ
ُ
اْلنَّة :م ْن دخل ب ْي تهُ فسلَّم ،ف ُهو ضام ٌن على َّ ْ
ٌ
ْ
(رواه البخاري ومسلم).
(رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ،والبزار وقال إسناده حسن).
( 26رواه البخاري).

اّلل ف هو ض ِامن على َِّ
ِ
اّلل).
َّ ُ
ٌ

()27

واتة :سيَ تاقم هةمويان لة زةمانةتي خواي طةورةدان ،ئةطةر لة ذياندا مبيَنيَت رِؤزييان دةدةات وة

ئةطةر مرديشن دةياخناتة بةهةشتةوة :هةر كةس كة ضووة مالَةوة سةالمي كرد لة حازري ،ئةوة لة
زةمانةتي خواي طةورة داية ،وة هةر كةس لة مالَ دةربضيَت بؤ مزطةوت ،ئةوة لة زةمانةت خواي
طةورةداية ،وة هةر كةس دةربضيَت بؤ تيَكؤشان لة ثيَناوي خواي طةورةدا ،ئةوة لة زةمانةتي خواي
طةورةداية.
 -27مذدة بؤ ئةوانةي كة نويَذةكانيان بة ملكةضي ئةجنام دةدةن:
ِ
ِ
ِ
ضوءها و ُخ ُشوعها
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي(:ما م ِن ْام ِر ٍئ ُم ْسل ٍم َْت ُ
ض ُرهُ صالةٌ م ْكتُوبةٌ ف يُ ْحس ُن ُو ُ
َّ ()28
ِ
ِ
الذنُ ِ
ت ك َّفارًة لِما ق ْب لها ِمن ُّ
َّهر ُكلهُ).
وب ما َلْ يُ ْؤت كبِريًة وذلك الد ْ
وُرُكوعها إِالَّ كان ْ

واتة :هةر كةسيَكي مسولَمان بؤ نويَذة فةرزةكان جوان دةستنويَذ بطريَت وة دلَكزي و ضونة

كرِنوشةكةي جوان ببات ،ئةوا ئةو نويَذةي دةبيَتة مايةي سرِينةوةي تاوانةكاني ثيَشوي بة مةرجيَك
طوناهي طةورةي ئةجنام نةدابيَت .ئيرت بؤ هةموو سالَةكة هةر واية.
 -28مذدةي ئةوةي كة نويَذ ثشت و ثةناية لة كاتي نارِةحةتي و بةرطري كارة لة بةدرِةوشيت و
خراثةكاري:
الصال ِة).
لص ِْرب و َّ
استعِينُوا َِب َّ
خواي طةورة فةرمويةتي( :و ْ

()29

واتة :بۆ خۆڕاگری و بۆ نوێژان هانا بەرن.

(اتْل ما أ ِ
ُوحي إِلْيك ِمن الْ ِكت ِ
الصالة ت ْن هى ع ِن الْف ْحش ِاء والْ ُمْنكر).
الصالة إِ َّن َّ
اب وأقِِم َّ
ُ

()30

واتة :ئەوی بۆت بەڕێ کراوە  -لەم کتێبە  -بیخوێنەوە و نوێژی بکە؛ نمێژ خوێندن [مرۆ] لە

کاری ناشیرین و ناڕەوا دەپارێزێ.
( 27رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه).
(رواه مسلم).
( 29البقرة)45 :

( العنكبوت)45 :

 -29مذدةي ئةوةي كة نويَذ باشرتين و ضاكرتين كردةوةية:
ود  - -قال  :سألْت رسول ِ
(عن اِبن مسع ٍ
الصالةُ على وقْتِها »
األعم ِال أفْض ُل ؟ قال َّ « :
هللا  -ﷺُّ -
أي ْ
ْ ُْ ُْ
ُ ُ
()31
ِ
أي ؟ قال  «:اْلِهاد يف سبِ ِيل ِ
هللا » ).
قلت ُُ :ثَّ ٌّ
قلت ُُ :ثَّ ٌّ
ُ
أي ؟ قال  « :بُِّر الوالديْ ِن » ُ
ُ
واتة :ئيبنو عةبباس دةلَيَت لة ثيَغةمبةرم ثرسي باشرتين كار ضيية؟ فةرموي ئةجنامداني نويَذ لة
سةرةتاي كاتةكةيدا ،طومت ئةي ضيرت؟ فةرموي :ضاكة لةطةلَ دايك و باوك ،طومت ضي تر؟ فةرموي:
تيَكؤشان لة ثيَناوي خواي طةورةدا.
 -30مذدةي ئةوةي كة نويَذ رِوناكي دآلن و رِؤشنايي ضاوة:
ور)
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتيَّ ( :
الصالةُ نُ ٌ

()32

واتة :نويَذ نورو رِؤشناييية .

 -31مذدةي سةركةوتن:
اّلل ور ُسولهُ ف ق ْد فاز ف ْوًزا ع ِظ ًيما).
خواي طةورة فةرمويةتي( :وم ْن يُ ِط ِع َّ

()33

واتة :هەر کەسێکی بەرفەرمانی خودا و پێغەمبەری خوا بێ ،بە سەرکەوتنێکی گەورە

گەیشتووە.

 -32سةركةوتن بةسةر ئارةزوةكاني نةفس دا:
اْلنَّة ِهي الْمأْوى)
خواي طةورة فةرمويةتي ( :وأ َّما م ْن خاف مقام ربِِه وهنى النَّ ْفس ع ِن ا ْهلوى * فِإ َّن ْ

()34

واتة :بەاڵم کەسێ لە گەورەییی پەروەرندەی خۆی ترساوە و لە ئارەزووی دڵی خۆی وازی
هێناوە ،دیارە بەهەشت ئەنوای ئەوە.

(رواه مسلم).
(رواه مسلم).

(األحزاب.)71 :
(النازعات. )41 ،40 :

 -33تةماشا كردني رِوخساري خواي طةورة لة بةهةشتدا كة طةورةترين خؤشيية:
ِِ ِ
استط ْعتُ ْم
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :إِنَّ ُك ْم سرتْون ربَّ ُك ْم كما ت رْون هذا الْقمر ،ال تُض ُّامون ِيف ُرْؤيته ،فِإن ْ
()35
س وق بل غُر ِ
وهبا فافْ علُوا).
أ ْن ال تُ ْغلبُوا على صال ٍة ق ْبل طُلُ ِ
وع الش ْ
َّم ِ ْ ُ

واتة :ئيَوة لة بةهةشتتدا خواي خؤتان دةبينن وةك ئيَستا ضؤن ئةو مانطة دةبينن و كةستان ليَي

بيَبةش نابن و طومانتان لة بينيين نيية ،جا ئةطةر توانيتان كاريَكي وا بكةن كة نويَذي بةياني و عةسرتان
لة كيس نةضيَت ئةوا بيكةن.
 -34دوري لة سيفةتي دوورِووةكان:
ثيَغةمبةرمان (ﷺ) فةرمويةتي( :لْيس صالةٌ أثْقل على الْ ُمنافِ ِقني ِمن الْف ْج ِر والْعِش ِاء ،ول ْو ي ْعل ُمون ما فِي ِهما

ألت ْو ُُها ول ْو حْب ًوا)...

()36

واتة :هيض نويَذيَك لةالي دوورِووةكان ئةوةندةي نويَذي بةياني و عيشا طران نية ،جا ئةطةر بيان

زانيبا ضةندة خيَر و ثاداشيت هةية ئةوا بة طاطؤلَكيَش بواية بؤي دةهاتن.
ثلةي خةلَكي لة نويَذدا:
ثيَشةوا (ئيبنو لقةييم)ي جةوزي فةرمويةتي:
خةلَكي لة نويَذدا ثيَنج ثلةيان هةية:
يةكةميان :ثلةي ستةمكار لة نةفسي خؤي و كةمتةرخةم ،ئةويش ئةو كةسانةن كة كةموكوورِيان هةية
لة دةست نويَذو كاتةكاني نويَذ و سنور و ثايةكاني نويَذ.
دووةم :ئةو كةسانةن كة ثاريَزطاري دةكةن لة كاتةكان و سنور و ثاية و رِوكةشيةكاني نويَذةكاني ،بةآلم
تيَكؤشاني البردني وةسوةسة و دالَغةي لةطةلَ نةفسي خؤيدا لةدةست داوة.

(رواه البخاري ومسلم).
(رواه البخاري ومسلم).

سيَيةم :ئةو كةسةية كة ثاريَزطاري لة سنورةكاني و ثايةكين نويَذي كردووة لةطةلَ تيَكؤشاني نةفسي
خؤي بؤ البردني وةسوةسة و دالَغة ليَدان ،وة هةمشة سةرقالَي تيَكؤشانة لةطةلَ دوذمنةكةي ،بؤ ئةوةي
ثاداشيت نويَذةكةي نةدزيَت ،بؤية هةميشة لة نويَذ و تيَكؤشانداية.
ضوارةم :ئةو كةسةية كة هةلَدةستيَت بؤ نويَذ مايف تةواوي خؤي ثيَدةدات و ثاية و سنورةكاني دةثاريَت
تةواوي دلَي دةدات بة ضاوديَري سنورةكان و مافةكاني نويَذةكةي ،بؤ ئةوةي هيض شتيَكي لةدةست
نةضيَت ،بةلَكو هةموو بايةخيَكي الي ئةوةية كة وةكو خؤي بة تةواوي و بيَ كةموكوورِي ئةجنامي بدات،
بؤية دلَي نوقم بووة لة طرنطيدان بة ضؤنيةتي نويَذةكةي و بةندايةتي ثةروةردطاري بةرز و بلَندي تيَيدا.
ثيَنج :ئةو كةسةية كة هةلَدةستيَت بؤ نويَذ وةك ئةوي ثيَشةوة ،بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا دلَةكةي هيَناوة و
لةبةردةم ثةروةردطاري بةرز و بةشكؤي خؤيدا دايناوة ،بةدلَ تةماشاي خواي خؤي دةكات و هةست
بةضاوديَري دةكات ،وة دلَي ثرِة لة خؤشةويسيت و بةطةورةداناني ،هةروةك ضؤن خواي خؤي ببينيَت،
وة ئةو وةسوةسةو بريانةي ديَن بة دلَيدا ثوكاونةتةوة وة ثةردةي نيَواني و نيَوان خواي خؤي الداوة.
بؤية ئةم و خةلَكاني جطةلةم جياوازيان زؤرة وةك جياوازي نيَوان ئامسان و زةوي ،ضونكة لةناو
نويَذةكةيدا سةقالَة بة ثةروةردطارو ثيَي ئاسودة دةبيَت.
جا بةشي يةكةم خواي طةورة سزاي دةدات وة بةشي دووةم ليَثرسينةوةيان لةطةلَ دةكات ،وة
بةشي سيَيةم ليَيان خؤشدةبيَت و ضوارةم ،ثاداشتيان دةداتةوة و ثيَنجةم نزيك بؤتةوة لة
ثةروةردطاري ،ضونكة بةشيَكي بةدةست هيَناوة لة ئاسودةيي و ضاورِؤشين لة نويَذدةكةيدا ،وة هةركةس
ضاوي طةشبيَتةوة بة نويَذةكةي لةم دنيادا ،ئةوا ضاورِؤشن دةبيَت بة بينيين ثةروةردطاري لةو دنيا ،وة
ضاويشي ثيَ رِؤشن دةبيَتةوة هةر لةم دنيا ،جا هةركةسيَك ضاوي بة خواي خؤي شادبيَت ئةوا هةموو
ضاوةكان ثيَي شاددةبن ،وة هةر كةسيَكيش ضاوي بة ثةروةردطاري خؤي رِؤشن نةبيَت ،ئةوا هةر لةم
دنيايةدا غةم و ثةذارةي هيَناوة بةسةر خؤيدا.
لة كؤتايـــــدا داواكارم لة خواي طــةورة ئةم وةرطيَرِانة و سةرجةم كردةوة ضاكةكامنان ليَ وةرطريَت،
وة ثاداشتةكةميان بؤ ثاشةكةوت بكات بؤ ئةو رِؤذةي كة دةطةرِيَينةوة الي خؤي [يَ ْوَم ََل يَ ْن َف ُع َم ٌ
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