
1 
 

  
ت سوننه  نوژ له  حوآمی وازهنانی  
 

[  kurdish – آردي – آوردی     ]  
 

 

 

 

 

 
 

  باوآی یوسف شوانی: آردنی ئاماده

 

 

 

 

 

زیز پشتیوان سابیر عه: ی وه پداچونه  

 
١٤٣١ ‐ ٢٠٠٩ 

 

  



2 
 

 ﴾ حكم ترك الصالة يف السنة ﴿

 »باللغة الكوردية « 

 
 

 

 

  
  أبو يوسف شوا: إعداد 

  

  

  

  

  بشتيوان صابر عزيز: مراجعة 

  
١٤٣١ ‐ ٢٠٠٩ 

 

 
  



3 
 

ت سوننه  نوژ له  حوآمی وازهنانی  

    

َبْيَن ): [ صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : قال ) رضي اهللا عنه(عن جابر بن عبداهللا . ١

  )١] (الرَُّجِل َوَبْيَن الشِّْرِك َواْلُكْف َتْرَك الصَّالة

وان پياو   له((:  واته ژه گه لهن نانی نو   ) ل شيرك وآوفر وازه

ِإنَّ َبْيَن ) : [صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه قال. ٢

  )٢]( ِ الرَُّجِل َوَبْيَن الشِّْرِك َواْلُكْف َتْرَك الصَّالة

گومان له: (( واته   وان پياو له  ب نانی نو گه ن   ) ژهل شيرك وآوفر وازه

نه  آه  ڕوون و ئاشكرایه  مه ئه((رموێ  فه نقيتی ده ئيمامی شه ژ آافره  ری وازه شيرك   چونكه  نو

  )٣)) (  وا آافره آه  ر نيه سه ش گومانی له مه ر آوفر ئه سه  هاتۆته  ندی یوه ئامرازی په  به

ك آوفر البه  هآان آ تيه ندایه به  له  هيچ شتيك نيه((  رموێ فه قی ده یهه به  ئيمامی ت خوا  ئيمان ر

ت ئيمان ،وه غه  ناوی ناب نانی  )صلى اهللا عليه وسلم(ر  مبه پ ت ته  به  وازه ژ  آوفر داناب نها نو

ت نه   )٤)) ( ب

ژنه حه  ی وه ئه((  رموێ فه ده  وآانی شه  ئيمامی ت نو و  ئه  آوژرێ چونكه و ده  ر آافره آه ق ب

ژنه  رعی شه  آه  یه وه هاتوون ئه  ستیدرو  به  آه  ی رمودانه فه   ناو بردوه  م حوآمه به  ری آه خوا ناوی نو

گه  له  ی سته ربه و به ئه  ، وه) آافربوون( وان مرۆڤ و ڕ آوفر   به  ری سه  به  حوآم آردنی  دان به ن

ژآردنه نان مانای  نو ویست ناآات ڕوو بكه  ، وه  ری سه حوآمدان به  ، وازه   ی چانه رپه و به هيچ ئه  ینه پ

ویانه  آه شووتر ه ته  وه.....،  وه ته پ ویست ناآات ڕوو بكر   ته وتونه آه  كی خه  ئویالت آه ته  ندێ هه  پ

  )٥)) (   ناوی

وان ئه -   مانای(( رموێ فه ده  یه رموده م فه ئه  رحی شه  له  وی وه نه  ئيمامی   ڵ گه له  سه و آه ن

نانه ژ   له  شيرك وازه ته ده  ی وه ئه –نو ناوه نه  وازی  یه وه ئه  آافربوونی  چ له رپه به  ب ژ ئه  له  ه ر  گه نو

نا هيچ پرده  وازی ن یه ه وان ئه  له  ك نام ناو   ته لكو چوه ك بوونی بهموشری  ڵ گه له  سه و آه ن

  ) ٦(   ))شيرك

ت به سه له  خوای  تی حمه موسلم ڕهئيمام   ستی به مه(( رموێ فه ده  وی وه نه  ئيمامی   ر ب

نانه نانی  یه آردار هه  ندێ هه  آه  یه وه ئه  رمووده م دوو فه ئه  ی وه ه آوفر یان   آات به ست ده یوه په  وازه

  )٧)) ( ناو  یان به  دروستی  به
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ناسراو   فر بهآو  ی ووشه  رمووده م فه له((  رموێ فه لی ده عه  محمد آوڕی  زیز آوڕی بدولعه عه

ك ئيبن  یمان ، وه وپه  ندی تمه ر تایبه سه له  یه گه ش به مه ، ئه)  ره سه  له  ناسراوی)ال(  واته(  هاتووه

ك به ر یه هه((  رموێ فه ده  یميه ته ك له آ ت نابيته  آوفری  آانی شه به  ش   آوفری  آافر تا راستی  تيا ب

ت ، وه سه ر نه سه له ك به ر یه ههها  روه هه  پ ك له آ واوئيمانی  آانی شه به  ش ت نابيته    ب   تيا ب

وادار تا به ت دانه  ئيمانی  آی ره سه  شی ب   ) ٨) (مزر

بين الرجل ) [صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : قال) رضي اهللا عنه(عن جابر بن عبداهللا . ٣

  )). ٩](( وبين الكفر ترك الصالة

وان مرۆڤ له((: واته نانی  ڵ گه ن ژه  آوفر واز ه   ))  نو

نانی  آافربوون به  آانی رمووده فه((  رموێ فه ده  شتانی وه  ی ليفه خه  آوڕی  دی ممه موحه   وازه

ژ  مان وه له  واته) ةبين الرجل والكفر ترك الصال(نو وان موسو نانه  ی وشه  گرتنی هه  ن   له  آوفر واز ه

ژ ، له مان له  به  آه رمووده فه  ی واته  شه وانه نو ژ موسو ته آافر جيا ده  نو نا   ر وازی گه ئه  وه آر ه

ته ده نانی آه یه  مانای): شتانی وه  ئيمامی(آوفر،ووتم   تی ناو ميلله  چ ژ سيفه  م وازه   تی ميلله  تی نو

نا سيفه  ر وازی گه ،ئه آوفره ت،وه ده آافربوون هه  تی ه   ، چونكه ماناوه  ڕووی  له  ك نيه هيچ جياوازیه  گر

ته گه ده  وه ردووآيان بۆ ئه هه نان هۆآاره  آه  وه ڕ   )  ١٠) (بۆ آوفر   وازه

نان ،وه  به  ست ده ئيمان هه: ((  رموێ فه ها ده روه هه نانی  وازه ژ آوفره  وازه   ) ١١) ( نو

شينه  ك له آۆمه((  رموێ فه ها ده روه هه ژنه:   وتویانهبيب و آان وئيبن حه پ   آافری  ر به آه نو

))  یه یه رمووده م فه شيان ئه گه به  وه  شی ل ناآرێ وبه ته  بيب داوای ئيبن حه  الی  له  ، وه  آوژرێ ده

)١٢ (  

بين ) [صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا: قال) رضي اهللا عنه(   عن جابر بن عبداله   .٤    

  )). ١٣](( ةالرجل وبين الشرك ترك الصال

نانی  له((:  واته وان مرۆڤ وشيرك وازه ژه  ن      )) نو

بين الكفر ) [صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا: عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه قال. ٥   

  ). ١٤](  ةواإلیمان ترك الصال

ژه له((:  واته نانی نو وان آوفرو ئيمان وازه   ))  ن

نانی:  واته]  ان ترك الصالهبين الكفر واإلیم(( [   ده  آفوری موباره ژ گه  وازه كه نو وان   له  یاندن ن

ه  و له ئه((  رموێ فه تيبی ده  آوفرو ئيمان ، وه ت آرداری  وه ته ڕوا ژ به  دیار ب وان به  له  سته ربه نو و  نده ن

  ) ١٥)) (آوفر
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بين العبد ) [ يه وسلمصلى اهللا عل(قال رسول اهللا: قال) رضي اهللا عنه(عن جابر بن عبداهللا   .٦  

  )). ١٦](( ةوبين الكفر ترك الصال

وان به  له(( :  واته   نانی نده ن ژه  و آوفردا وازه   ))  نو

نان له:    بو تيبی ئابادی ده ئه ژ گه  وازه كه نو وان به  له  یاندن   مانای  و آوفر ، وه نده ن

وازه آوفر ، به  به  ن یه یگه ده شكی  به  ی وه ، ئه  هو بنه آان ده گرێ یه  م ش ت به  م   ست له ربه مرۆڤدا د

ژه انی نو واو آوفر پچ وان ب نانی نه  ن       )١٧(   ))  تی ووتویه  زیزی عه  ك وازه

ليس ): [ صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : قال ) رضي اهللا عنه(عن جابر بن عبداهللا . ٧

  )). ١٨]((  ةبين العبد وبين الكفر إال ترك الصال

ك نيه((:  واته وان به  له  هيچ شت نانی و آوفردا ته نده ن ژ نه  نها وازه ت  نو   ))ب

ليس ) [ صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : قال) رضي اهللا عنه(عن جابر بن عبداهللا . ٨  

  )).١٩]((  بين العبد وبين الشرك إال ترك الصالة

ك له((:  واته وان به  هيچ شت نانی ته    و شيرآدا نيه نده ن ژ نه  نها وازه ت  نو   ))ب

ليس بين )(صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا:قال)رضي اهللا عنه(عن انس بن مالك  .٩    

  )  ٢٠)(ترآها فقد اشرك إذاف  ةالعبد والشرك اال ترك الصال

ك نيه((:  واته وان به  له  هيچ شت نانی ته  و شيرآدا نده ن ژ نه  نها وازه ت نو نا   ر وازی گه ئه  ب ه

  ))  نجامداوه بۆ خوا ئه  ی وا هاوه ئه

) ( صلى اهللا عليه وسلم(سمعت رسول اهللا : قال ) رضي اهللا عنه( عن انس بن مالك   .١٠     

    )) ٢١) ((ترآها فقد آفر  ذافإ  بين العبد والكفر او الشرك ترك الصاله

وان به  له(( :  واته نانی  و آوفر یان شيرك نده ن ژه  وازه وای  ر وازی گه ئه  نو نا ب ن  ه   ))  نام

بين العبد وبين ) ( صلى اهللا عليه وسلم(سمعت رسول اهللا:قال) رضي اهللا عنه(عن ثوبان    .١١  

  )٢٢)( فمن ترآها فقد اشرك  الكفر واالیمان الصاله

وان به  له(( :  واته ژه  ڵ گه له  نده ن نا ئه  ر وازی گه ئه  آوفرو ئيماندا نو   ) یدا آردووه په  ی وا هاوه ه

العهد ) [ صلى اهللا عليه وسلم(سمت رسول اهللا: سلمی قال بن الحصيب اڵ  عن بریده. ١٢   

  )).  ٢٣] ((فمن ترآها فقد آفر  الذي بيننا وبينهم الصالة
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مه  له  ی یمانه و په ئه((:  واته وان ئ باوه ن ژه  ڕاندایه و ب نا ئه  ر وازی گه ئه  نو باوه ه   ))ب ڕ ده وا ب

نه  ی وه ئه  ر سه له  یه گه به  یه رمووده م فه ئه((  تی رموویه فه  وآانی شه  ئيمامی ژ   ری وازه نو

وای ن  ب نان آه  چونكه  نام ه  واسراوه پ هه  ی آه آوفره  وازه گه  قه موت   قييدی ك ته یه هيچ ب

  )٢٤)) (   آردووه نه

العهد الذي بيننا ): [صلى اهللا عليه وسلم(اهللا قال رسول: عن أبيه قال  عن عبداهللا بن بریده. ١٣

  )). ٢٥](( فمن ترآها فقد آفر  وبينهم الصالة

مه  له  ی یمانه و په ب گومان ئه((:  واته وان ئ باوه ن ژه  ڕاندایه و ب نا ئه  ر وازی گه ئه  نو باوه ه ڕ  وا ب

  ))ب ده

مانانی  له  وره گه  خوای  آه  ی یمانه و په ئه: (( رموێ فه سندی ده  ئيمامی دا  ئه  رگرتووه وه  موسو

ژه  آردنی غه گه چۆن مه   ، نو شووتر پ مانان   له  تی یعه به  ) صلى اهللا عليه وسلم(ر  مبه ر پ موسو

ژ آه ر ئه سه رگرت له وه ك نيه یه وره گه  خوای  یمانی ش په مه ئه  داآردنی نو   وه ره جياآه  آه  ،هيچ آردار

ت له وان هه ب ژ آردن نه  تی نها سيفه ته  وامی رده به به  ردوو تائيفه ن ت،وه نو د  حمه ئه  ئيمامی  ب

نه  تی رمویه فه ژ آافره  ری وازه ه به  نو   ).  ٢٦)( آه رمووده فه  تی ڕوا

مه  له  ی یمانه و په ئه  واته((: رموێ فه ده  آفوری موباره وان ئ ژه  یه آان هه و مونافيقه ن   نایما  ،به  نو

ژ ده ته نو شتنی  هۆآاری  ب ن نا له گه ، ئه  خو ژ به  ر وازیان ه ت ، وه ل ده  تی رائه نو ته ده  آر   ڕیزی  چ

ت ، هه ده  ڵ گه آوشتاری له  آافران وه ت آه ده  سانه و آه ئه  ڵ گه ك چۆن آوشتار له ر وه آر   آر

  )٢٧)) (   یمانيان نيه په

زه په     :آان راو

في   ما جاء( آتاب صالة اإلستسقاء جماع أبواب تارك الصالة باب ) ٥/١٩٦)(٦٥٩٤) (أخرجه البيهقي(       -١

تهذيب (، )٥٦٣) ( الترغيب والترهيب يحصح(، )٢٨٤٨(صحيح الجامع الصغير ) تكفير من ترك الصالة عمدًا من غير عذر

  ).٥١٩) (الترغيب والترهيب

أبواب   آتاب صالة األستسقاء جماع) ٥/١٩٦) (٦٥٩٢)(أخرجه البيهقي(آتاب اإليمان، ) ١٣٤(رواه مسلم        -٢

  ).ما جاء في تكفير من ترك الصالة عمدًا من غير عذر(تارك الصالة باب 

  ).٤٩٨/ ٢)(أضواء البيان(       -٣

  ).٤٦٣-٤٦٢) (نواقص اإليمان القولية والعملية(       -٤

  ).٣٥٦/ ٢) (ل األوطارني(       -٥

  ). ٤٠٤- ٧/٤٠٣) (تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي(وانظر ) ٢/٧١) (صحيح مسلم بشرح النووي(       -٦
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  ). ٧٠- ٩/٦٩)(صحيح مسلم بشرح النووي(       -٧

  ). ٤٦٣) (نواقض اإليمان العولية والعملية(       -٨

  ). ٥١٩) (تهذيب الترغيب والترهيب(، )٥٦٣) (صحيح الترغيب والترهيب(       -٩

)( صحيح مسلم لإلمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مع شرحه المسمى إآمال إآما المعلم    -١٠

 الستوسي لإلمام محمد بن محمد )ل إآمال اإلآمالمكم(وشرحه الممسى ) لإلمام محمد بن خليفة الوشتاني

  ). ١/٣١٠) (الحسني

) صحيح مسلم لإلمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابورى مع شرحه المسمى إآمال إآمال المعلم(     -١١

إلمام محمد بن محمد السنوسي ( )مال اإلآمالل إآمكم(وشرحه المسمى ) لإلمام محمد بن خليفة الوشتاني

  ).١/٣١٠) (الحسني

  ). ١/٣١١(س المصدر نف     -١٢

  ). ٥٦٣)(صحيح الترغيب والترهيب(، )١١٥٣(رواه هبة اهللا الطبري      -١٣

  ). ٥١٩)(، تهذيب الترغيب والترهيب)٥٦٣) (صحيح الترغيب والترهيب( ، )٢٨٤٩) (صحيح الجامع الصغير(     -١٤

  . ت)٤/٤٠٣(تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي      -١٥

بيان أفضل (باب ) ١/٦١(، ورواه أبو عوانة اإلسفرآييني في المسند)١٥١٤(لطبري الاللكائي رواه هبة اهللا ا     -١٦

الصالة فقد آفر والدليل على أنها أعلى  من تركوعمل وان  والدليل على ان اإليمان قول) الصالة أعلى األعمال(األعمال 

) صحيح الترغيب والترهيب(، )في رد اإلرجاء( آتاب السنة باب ) ٤٦٦٦) (أبوداود(،و)األعمال إذ تارآها يصير بترآها آافرًا

  ). ٥١٩) (تهذيب الترغيب والترهيب) (٥٦٩( المشكاة المصابيح، )٥٦٣(

  آتاب صالة الستسقاء جماع أبواب) ٥/١٩٦) (٦٥٩٥(واخرجه البيهقي )عون المعبود شرح سنن أبي داود(    -١٧

  ). ٣٠٣٨٥) (شيبة، و ابن أبي )عذر ما جاء في تكفير من ترك الصالة عمدًا من غير(ل تارك الصالة با

ما جاء في تكفير من (آتاب صالة الستسقاء جماعأبواب تارك الصالة باب ) ٥/١٩٣)(٦٥٩٣(أخرجه البيهقي      -١٨

بيان أفضل األعمال الصالة أعلى (باب ) ١/٦١) (سندرواه أبو عوانة اإلسفرآيينى في الم(، )ترك الصالة عمدًامن غير عذر

إذ تارآها يصير . األعمال والدليل على أن اإليمان قول وعمل وان من ترك الصالة فد آفر والدليل على أنها أعلى األعمال

  )بتكرها آافرًا

  ).٥١٩) (تهذيب الترغيب والترهيب(،)٥٦٣(صحيح الترغيب والترهيب(     -١٩

  ) ٥٦٧)(صحيح الترغيب والترهيب(، ) ٥٣٨٨)(صحيح الجامع الصغير(     -٢٠

  )٥٦٧)(صحيح الترغيب والترهيب(     -٢١

  ).٥٢٢) (تهذيب الترغيب والترهيب). ( ١٥١٧)(رواه هبة اهللا الطبرى الاللكائى (        -٢٢
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تهذيب والترغيب (، )١٥٢١) (رواه هبة اهللا الطبري الاللكاي) (٥٦٤)(صحيح الترغيب والترهيب(     -٢٣

  ).٥٢٠)(والترهيب

  )١/٣٥٨)نيل األوطار(     -٢٤

آتاب إقامة الصالة والسنة )١٠٧٩(وإبن ماجة) ما جاء في ترك الصالة(آتاب اإليمان باب)٢٦٢١(رواه الترمذي      -٢٥

الحكم في تارك (آتاب الصالة باب)٤٦٢(ئيوالنسا، )٨٨٤١)(ةماج صحيح سنن إبن(، )ما جاء فيمن ترك الصالة(فيها باب

  ).حديث بريدة األسلمي(في )٢٢٩٩٨(، وأخرجه اإلمام أحمد)٥٧٤(، وأورده الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح)الصالة

  ).١/٢٥٠)(١١٣٨ت(وحاشية اإلمام السندي ) ٩١١ت(سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي      -٢٦

  ).٧/٤٠٥(ي بشرح جامع الترمذي تحفة االحوذ     -٢٧ 

    

   
     
  
  
  
  
  
 

  

  

 


