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ت  ك تایبه یه وه ند حوآم وڕونكردنه چه

  ر فه مانگی صه به

 
  

  

تی  حمه بان ودرود ڕه ومیھره وره سوپاس و ستایش بۆ خوای گه

ری ئیسالم  مبه تی پغه وای مرۆڤایه ر گیانی پاآی پشه ش بۆ سه باوه نه

  . تایه تا هه نی هه یت وهاوه ر گیانی ئال وبه بۆ سه د، وه مه موحه

ك  یه ماندا آوورته مجاره ووتاری ئه ویست له خوشك وبرایانی خۆشه

ی  و مانگه ت به ك تایبه یه وه ند حوآم وڕونكردنه ر چه سه ین له آه باس ده

ی إن شاء الله  وه ئومدی ئه به  -ر  فه مانگی صه واته -ناویداین  ئستا له آه

  .عریفیمان  رمانی مه خه ك له ند زانیاریه ی زیادآردنی چه مایه ببته

دوای مانگی  له ی سای آۆچی آه آه مانگه  دوانزه له آكه ر یه فه مانگی صه

آی جیاوازیش  ند ڕایه م مانگی آۆچی، چه دووه آاته ده دت آه وه مه ڕه موحه

چن  ندك وای بۆ ده ، هه وه م ناوه به م مانگه ی هۆآاری ناونانی ئه باره له یه هه

آرد  یان چۆڵ ده آكه می جاهلیدا شاری مه رده سه آان له به ره عه

واتای صفر  ، به وه مایه ده شار نه له ك آه س یه شوه به وه ره ده چوونه وده

م  ناوی ئه: ن ندكی تر ده كی، هه خه ی شار له هو بونه

ر هۆزكی الوازدا  سه یدا به هز ده آاتك هۆزكی به آه هاتوه وه وه له مانگه
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ك هیچیان بۆ  یه شوه یبرد به تانی ده به یه و هۆزه لی ئه ل وپه رچی آه هه

  ) .١(  وه آردنه و صفریان ده وه هشتنه ده نه

  : م مانگه ی ئه رباره می جاهیلی ده رده آانی سه به هر ڕی عه بیروباوه

بوو  یان هه وره ی گه می جاهیلی دوو خراپه رده آانی سه به ره عه

  : ویش ر ئه فه مانگی صه ت به باره سه

م  زوو ویستی خۆیان پش وپاشی ئه ئاره به بوو آه وه ئه : میان آه یه

خوای  ی آه و واتایه به مدا، ڕه ڵ مانگی موحه گه آرد له یان ده مانگه

و  مانگ بن چوار له آانی ساڵ دوانزه مانگه دایناوه آاتي وره گه

رامی  حه وره خوای گه آه و واتایه به آانه رامه حه ناویان مانگه مانگه دوانزه

، ذو  ذو القعده( وانیش   ڕو شۆڕی تیادا بكرت ئه نگ و شه جه آه آردوه

إن عدة الشھور { : ورئانی پیرۆزدا هاتوهق ك له روه هه) الحجة، محرم، رجب 

في آتاب الله يوم خلق السموات واألرض منھا أربعة  ًعند الله اثنا عشر شھرا

  ) . ٢(} حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيھن أنفسكم 

 -   مانگن آه دوانزه وره آان الی خوای گه ی مانگه بگومان ژماره:  واته

خوای  ی آه و آاته ر له ش هه مه ئه،  دیاری آراوه -لوح المحفوظ

    آانن رامه حه ، چوار مانگیان مانگه وی دروستكردوه آان و زه ئاسمانه وره گه

ئاینی ڕاست  یه مه ئا ئه)  آراوه غه ده ڕ وشۆڕی تیادا قه نگ وشه جه واته(

رپا  نگ به ن وچه آه خۆتان مه م له دا سته م مانگانه ش له ودروست، جا ئوه

  .ن  آه مه

جدا  آانی حه مانگه آردن له آان پیان وا بوو عومره به ره جا عه

م  آرد به هات پشو پاشیان ده ده وه ر ئه به بكرپت، له آه آاریه ترین خراپه وره گه
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جگای مانگی  ریان له فه زووی خۆیان مانگی صه ئاره هاتن به ئه ، واته مانگانه

آو  ر، تاوه فه گای صهج میش له ڕه نا ومانگی موحه م داده ڕه موحه

  .ج  آانی حه مانگه له آكه یه م آه ڕه ر مانگی موحه به وته آه یان نه آه آردنه عومره

: رموت فه ده) وایان ل ڕازی بتخ(ابن عباس  وه شه یه م باره له

جدا  آانی حه مانگه آردن له عومره زانی آه آان وایان ده به ره عه

ر،  فه صه آرد به میان ده ڕه هاتن مانگی موحه ، ده اپانهی ناو خر آه وره گه خراپه

ما ومانگی  نهم  ڕه واری موحه ر مانگ پشخرا وئاسه گه ئه: یانووت پاشان ده

  . )٣(آات ده عومره ی آه سه و آه ڵ بوو بۆ ئه ش حه ، عومرهڕنرا ر وه ده فه صه

زو  ئاره سالم بهآان بوو پش هاتنی ئی به ره فامی عه ی نه پیشه مه ئه

ك چۆن  روه آرد، هه آانی خوایان ده آراوه غه ده ستكاری قه وویستی خۆیان ده

ڕۆژی  آردبوون له غه ده ماسی ل قه ڕاوه وره آان آاتي خوای گه آه جوله

ریادا  ده ست بۆ ماسی له داخه هآانیان د ینیدا تۆڕه ڕۆژی هه هاتن له دا، ده ممه شه

وجا  هات ئه ده ممه ك شه تا ڕرۆژی یه وه میه ر ده سه به چون ده نه ممه ڕۆژی شهو

  . وه آرده آانیان ل ده و ماسیه وه گرته ده آانیان هه چون تۆڕه ده

م  ت به باره فامی سه می نه رده آانی سه به ره ی عه خراپه:  م دووه

 ش بین بوون پی، زانی وڕه مانگكی شوم ده یان به م مانگه بوو ئه وه ئه مانگه

م  ڕیان به ر باوه كی هه خه ندێ له تا ئستاش هه وه داخه زۆر به

  :  ك هاتووه یه رمووده ند فه چه وه شه مه ی ئه باره یه ، له هه وانه بیرآردنه جۆره

ال عدوى  : ((صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: عن أبي هريرة قال 

  ) .٤)) ( تفر من األسدوال طرية وال هاَمة وال َصَفر وفر من املجذوم كام
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بۆ ) صلى الله عليه وسلم (ری خوا  مبه پغه رمووده م فه ئه

وان  ئه تی ، چونكه رموویه آان فه به ره فامی عه ڕی نه ی بیروباوه وه ڕاستكردنه

ن  ب چه پای تۆش به خۆش بت ودابنیشیت له س نه رآه ڕیان وابوو هه باوه

الیدا بۆ  چوو به ده س نه آه خۆشه نهو  ویت ئیتر ئه آه خۆش ده وچون نه

هاتن  ن ده رك بكه فه سه ها آاتك بیانویستایه روه هه تكردنیش، وه خزمه

و  ی ئه ئاراسته به یه و بانده ر ئه گه ئاسماندا، ئه دا به ده آیان هه یه بانده

و  ر به گه ئه وه یان خری تدایه آه ره فه ڕیان وابوو سه ئیتر باوه بۆشتایه شونه

ڕ  آرد وپیان وابوو تووشی شه ده یان نه آه ره فه ، سه بوایه ش نه یه ئاراسته

ر  گه بوو ئه وه فامی ئه ڕكی تری نه ها باوه روه ن، هه ر بكه فه ر سه گه بن ئه ده

ساتكی خراپ  تووشی آاره وه ر مایان ئه سه له پوو بیخوندایه په آونده

مان پكرد  ك پشتر ئاماژه بوو وه فامی ئه ڕكی تری نه باوه بوون، وه ده

  .ش وشوم بوو  ر الیان مانگی ڕه فه مانگی صه آه

ی  وه ك ڕاستكردنه وه) صلى الله عليه وسلم (ر  مبه پغه وه ر ئه به له

ڕاست نین  و شتانه ك ئه یه شوههیچ  به تی آه رمویه كی فه ڕی خه بیروباوه

  .   وه ن نابتهڕی ئیسالمدا جگایا بیروباوه لهو

ب ئیزنی خوا  خۆشی به نه:   یه م شوه ش به آه رمووده واتای فه

ش بۆ زانینی  دانی بانده هه - ڕیان وا بوو بكان باوه ره ك عه وه - وه ناگوزرته

ها  روه پوو، هه په آانتاندا، وخوندنی آونده ره فه سه ستگیر بوونی خر له ده

مایان  بنه مانه موو ئه ر ، هه فه مانگی صه بینی بهش  شوم وڕه ڕ بوون به باوه

خۆشی  تووشی نه آه ی سه و آه ب له هه یه هه نده وه م ئه ، بهئیسالمدا له نیه

  .ك شر ی وه نده كی دڕه ئاژه یت له آه دیت و ڕاده ك چۆن هه وه گولی بووه
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ی  رهبا له: ت  ده) تی خوای ل بت  حمه ڕه( شخ ابن عثیمین 

آی  ند ڕایه چه دا هاتووه یه رمووده م فه له آه) ر  فه صه( ی  ی ووشه وه لكدانه

ش بینی و  مانای ڕه ، به یه وه م ڕاسترین و دروسترینیان ئه ، به یه جیاواز هه

فامیدا  می نه رده سه آان له به ره ك عه ر وه فه مانگی صه ر به رامبه شومی دت به

  .ڕیان وابوو  باوه

هیچ ) ر  فه ك مانگی صه وه( آات و ڕۆژكی دیار آراو  دا نیه وه مان لهگو

موو آات وڕۆژ  كو هه ، به وره ری خوای گه ده ر قه سه له ری نیه آاریگه

آانی تر خوای  موو آاته ك هه دان وه وره تی خوای گه سه ژر ده آان له ومانگه

ر خراپ بت یان باش،  گه دات جا ئه نجام ئه ری خۆی تیادا ئه ده قه وره گه

بیست  آاركی دیاری آراوی خۆیان له ر له گه ئه  ڕیان وایه س باوه ندێ آه هه

خر بت : ت دا، وده آی بۆ ده پشوویه وه ئه وه ر لبونه فه وپنجی مانگی صه

و  له شكه ش به مه واو بوو، ئه ردا ته فه بیست وپنجی صه م له آه آاره باشه

كی  ك خه وه ڕه مانگی شه ش نه و مانگه وتون، ئه كی تی آه خه ی آه یه بدعه

 -بیت تیایدا  ڕت وابت تووشی خر ده باوه شه و مانگه ئه ، نه ڕیان وایه باوه

ڕن و  یان شه مانه آراون ئه ش نه موویان مانگی خودان وبه آان هه مانگه واته

ی  غه ده ف قه له نایانی سهزا ك له آۆمه ر بۆیه شیان مانگی خرن، هه وانه ئه

خر بت إن ( ك خوندبتی و ووترا بت  پوویه په ر آونده گه ئه یان آردوه وه ئه

پوش  په كو آونده ڕ، به ن خر بت یان شه مه:  مدا ووتویانه وه له) شاء الله 

  ) .٥(خونت  آی تر بۆخۆی ده یه موو بانده ك هه وه

  

  



 6

  

كی  خه ، آه هم مانگ ت به باره تاڵ سه وبهڕی پوچ  ندك بیرو باوه هه

  : تی ڕیان پیه باوه

شانشینی  توا له یی بۆ فه میشه ی هه لیژنه پرسیار آرا له :م  آه یه

زانایانی  ندك له هه  م ووته ی له وه ت به باره ، سه بستانی سعودیه ره عه

چوار  له   یه هت ه له ئاینی پیرۆزی ئیسالمدا نوژكی سوننه ڕیان وایه باوه

نگاودا چوار ڕآات  آاتی نوژی چشته ردا وله فه ی آۆتای مانگی صه ممه شه

( تی  و سوره تی فاتحه ر ڕآاتكدا سوره هه بكرت، له وه المدانه ك سه یه نوژ به

نجا جار بخونرت  په) االخالص ( تی  جار بخونرت وسوره ڤده هه) الكوثر 

ك  یه مووی له هه مه ك جار بخونرت، ئه آی یه یه )الفلق والناس ( تی  وسوره

وپاشان  وه بخونرته مان شوه هه دا به آه ر چوار ڕآاته هه ڕآاتدا بخونرت، له

م  ست جار ئه د وشه شت صه ش هه و نوژه پاش ئه ، له وه الم بدرته سه

}  والله غالب على أمره ولكن أآثر الناس ال يعلمون{ :بخونرت  ته ئایه

سبحان ربك رب العزة عما : ش بووترت  مه دا ئه مانه موو ئه آۆتای هه له وه

  .يصفون، وسالم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين

ژاراندا،  ر هه سه شی بكات به خر و دابه ند نانك بكات به اتریش چه دو

پارزت بت ته  وموصیبه و به له وره خوای گه یه وه ش بۆ ئه مه موو ئه هه

  .زت  به ردا داده فه ی مانگی صه  ممه آۆتا چوارشه له آه

زت  به  داده زار به د وبیست هه موو ساك س صه هه ڕیان وایه باوه وه

ردا  فه ی آۆتای مانگی صه ممه چوار شه مووشیان له وی، هه ر زه بۆ سه
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یپارزت  آرد ئیتر خوا ده یه و شوه ت به و نوژه ر ئه گه ، جا ئه وه خواره دته

  .زت  به دا داده و ڕۆژه له آه تیانه هامه و ناخۆشی ونه واوی ئه ته له

: یان ووت  مه توا ئه یی بۆ فه میشه ی هه دا لیژنه م پرسیاره می ئه وه له

ر گیانی  تیش بۆ سه حمه ودرودو ڕه وره سوپاس وستایش بۆ خوای گه

ی باسكرا  یه م شوه به م نوژه نی ، ئه م هاوه رجه ری ئیسالم وسه مبه پغه

لفی  خه له ته و نه م ئوممه فی ئه له سه ر ونه له مبه تی پغه سوننه له قورئان ونه له نه

آی خراپ  یه ی باسكرا بدعه وه ئه ، بگره وه وارد بووه صاحیشه

  . هلكراو غه ده وقه

" :تـی رمویه فه آه وارد بــووه ) صلـی الله علیه وسلـم (  وه ریشه مبه پغه  له

آی تردا  یه رمووده فه ها له روه هه" ليس عليه أمرنا فھو رد  ًمن عمل عمال

" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فھو رد  : " تی  رموویه فه آه هاتوه

س  رآه هه: تی  یه ش واتاآه مه ئه یه هه ك مانایان یه ش به آه رموده ردوو فه هه

ر  سه ی له رمان وداخوازی ئمه ئاینی پیرۆزی ئیسالم شتك دابھنت وفه له

  . دواوه درته رناگیرت و ده وه وه بت ئه نه

صلی ( ری خـوا  مبه پاڵ پغه باسكرا بیداته ی آه و نوژه س ئه رآه جا هه

) خوایان ل ڕازی بت ( آان  زهڕ به ه یان هاوه) الله علیه وسلم 

سزای درۆزنیان  آه یه وه ی ئه شایسته ، وه ترین بوهتانی آردوه وره گه وه ئه

  ) .٦(ردا بدرت  سه به

جاهل  ندك له هه: ت  شخ عبدو السالم الشقیری ده :م  دووه

}  سالم على نوح في العالمين{تی  ئایه ی آه وه ر ئه سه آان ڕاهاتوون له زانه ونه

ناو  نه مجا بیخه و ئه وه ردا بنووسنه فه ی آۆتای مانگی صه ممه چوار شه له
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ن  ش بیده دیه هه ن وبه ڕوآی پ بكه به وته وه وبیخۆنه وه ئاوه قاپكی پ له

  . تی وخراپه هامه ناخۆشی ونه ی بپارزرن له وه هیوای ئه  كانی تر، به خه به

آی خراپ  ش بینیه وڕه تاه ڕكی پوچ وبه بیروباوه مه دا نیه ئه وه گومان له

م  ئه سك آه رآه ر هه سه له واجبه ، وه آراوه وداهنراوكی قبوڵ نه وبیدعه

  .كی  خه ی بكات له غه ده ی بینی ئینكاری بكات وقه آاره

  

  : وه ره فه مانگی صه یه ندی هه یوه په ستراو آه به ی هه رموده ندك فه هه

:  واته)) بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة من: ((حه ديثي    - ١

م  ده ی ده رد، منیش موژده فه ڕۆشتی مانگی صه م بداتی به س موژده رآه هه

  ) .٧(شت  هه به به

يكون صوت في صفر ثم تتنازع القبائل في شھر ربيع : (( ديثي  حه -٢

مانگی  بوو له نگك هه ده:  واته)) ثم العجب آل العجب بين جمادى ورجب 

، )ربیع( ر مانگی  سه له وه نوانه وته آان ناآۆآیان آه هۆزه ندك له ردا، هه فه صه

و ) جمادی ( نوان مانگی وپته آه ده یه آه وه جیب ئه واو عه جیبی ته پاشان عه

  ) .رجب ( مانگی 

  ( ناوی  به صلی داناوه ك فه یه) تی خوای ل بت  حمه ڕه( ابن القیم 

باس  ی آه ستراوانه به هه رمووده و فه ئه:  واته)  المستقبلةأحاديث التواريخ 

  .آات مژووی داهاتوو ده له
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ی  یه رمووده و فه ئه:  وانه له دا باسی زۆر شتی آردوه صه م فه ژر ئه له

ڕوو  وه و ئه وه ئه وه ر هاتوو فن ساڵ بوو ، ئه گه آرد ، ئه وه ر باسی له گه ئه

  .دات  ڕووده وه و ئه وه وا ئه ن مانگ هات ئهر ف گه دات ، یان ئه ده

فن  ر مانگیرا له گه ئه: ت  ی ده سه و آه ی درۆزنی ئه ها ووته روه هه

تدار  سه گرانی وقات وقی وآوشت وآوشتار وده وه مانگدا ڕووی دا، ئه

فن شت  وه ردا مانگ گپرا ئه فه مانگی صه ر له گه بت ، خۆ ئه رقاڵ ده سه

  .ومت  هق ده

ستن تا  به ده هه  درۆیانه  رمووده م فه ردوام ئه روا به هه  م درۆزنانه ئه

  . وه ته ر مانگك شتكیان دۆزیوه ن ، بۆ هه آه آان ته واو ده موو مانگه هه

موویان درۆ  ر هه دا هاتوون هه تانه م بابه له ی آه رموودانه نـاو فه م به ئـه

  ) . ٨(ستراون  به وهه

آانمان  رمانه موو آارو فه هه یت آه تیمان بده یارمه  وره ی گهی خوا ئه

تی  پی سوننه عاالی تۆ بیت، و به ق ته ندی زاتی حه زامه ر خاتری تۆ وڕه به له

  .الله  ری ئازیز بت إن شاء مبه پغه

  

  ك بت موو الیه نای هه ش پشت وپه وره خوای گه

  اله وبرآاته  والسالم علیكم ورحمه
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  :آان  وهرچا سه

  ــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٦٣-٤٦٢ ڕه الپه/٤لسان العرب ج )١(

   . ٣٦/ التوبة ) ٢(

   . ١٢٤٠ومسلم حديث رقم  ١٤٨٩رواه البخاري حديث رقم ) ٣(

  . ٢٢٢٠ومسلم  ٥٣٨٧رواه البخاري حديث رقم ) ٤(

  . ١١٥، ١١٣/  ٢ - رحمه الله  -مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ) ٥(

  .٣٥٤/  ٢فتاوى اللجنة الدائمة ) ٦(

و آتـاب الفـوائد المجموعـة  ٣٠٩/  ٢آتاب آشف الخفاء للعجلوني ) ٧(

و آتاب األسرار المرفوعة في  ٤٣٨/  ١في األحــاديث الموضوعة للشوآاني 

  . ٣٣٧/  ١األخبار الموضوعة 

  . ٦٤آتاب المنار المنيف البن القيم ص ) ٨(


