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  اكینحاكمهوئه اكینرهۆج و یكهناسهێپ بیدعه 

 
 

 

 دنانبر : ايَشبيك

كب فبرماين يَث كردوین بب شـوَین  سوااس بؤ ابروةردطاري جیهانباكن
ــب دنا ــردوین ل ــب  َر ك ــبوتن و ن ــان ك ــبر  هیَن ــب س ــ و ل وة درودو س

كـب وـوناي طـبورة ناردویـبي شـوَیي كـبوین و  مان موحبممبد ایَغبمببر
وة  وة لبسـبر كـبس و اكرو هاوةلَـباكين   هبرطزي لب فبرماين دةرنبضـ  

 . كبوتوناينسبرجبم ةارو شوَین

 دواي ئةوة :

و  كردنبوةي جؤرةاكين بیدعبونِرو بب ب ضبند ببشیَكب سببارةتئبم
بـؤ  و ئامؤذطاري دلَسؤ يایَويستیيَت )وناجبييَت(  قبدةغبكردين لب شبرعدنا 

موسـومَانان و  اينو بؤ ايشـبوناة( ) ةكبيایَغبمببرو بؤ كتيَببكبي و  وونا
 .ئبوةي ووناستووة كب بیانووسمبوة  سبرجبيم موسومَانانيش
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 ببيش ةبكبم:

 اكينو حوكمب بیدعب و جؤرةاكيني ايَناسب

  ئـبويش بدناهیَنانـةوة كب (نابلدع)مانبونانیدنا وةرطریناوة لب بیدعب لب  
بب وناتاي ببدةهیَناين شتیَك دةَت كـب لـبوةوايَش نـببوتیَت  وةكـو وـوناي 

 . [نابلقرة] [  ۉ   ۇۆ  ۇ  ڭ] : طبورة دةفبرموَیت

  ببو وناتاةبي كـب وـوناي وناتب : وونا ببدةهیَنبري ئاسمانباكن و  ةمینب
كـب لـبوةوايَش هـاو شـیَوةةان بدي هیَنـاون طبورة ئاسمانباكن و  ةوي ب

 نببوة.

  . [ناألحقاف] [ڻ    ڑ  ڑ   ژ            ژ  ڈ  ڈ]وة ووناي طبورة دةفبرموَیت: 

: وؤ من ةبكبم كبس نـی  كـب اـبةام   ( بَلَ ئبي موحبمبد )وناتب : 
دنا ملـب ايَشـ ایَغبمبـبرنانیَ   ررالي ووناوة هیَناوة بؤ ببنـدةاكين  بـبلَكو 

 .  هاتوون

ف نبكـبس  وناتـب ًب(َعـبتََدَع فُـنن  بِد  نا) وة لب عبرةبیدنا دةطوترَیت:
ــبوةوايَش  ــب ل ــبدةهیَناوة ك ــبيك ب ــبعي ِرَیباة ــا  ة دناهیرَنناوَیكــد دناهیَن

 هاوشیَوةي نببووة.
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 :شب بب بیدعب دوو

(   وةكـو ئـبم نالعـادناتدنا )شـتب ئاسـاةیباكن دناهیَنان لب : ةةةة بةيش
ئـبوة  رَِي  ِررذنانبماندنا بباكریان دةَن  ب لب ذةاين یانبي كببدةهیرنناوة نویَ 

لب  لب بنبِرةتدنا رَِي يَث درناوناكن ئاساةیب و شتب يَث درناون  ضونكب اكروتار
 شبرعدنا.

و رَِي يَث  دناهیَناين شيت نوَي لب دةنـدنا ئبمـبةان حبرنامـب : دووة بةيش
طـبر بـب لب بنبِرةتدنا قبدةغبةب مب درناوة  ضونكب هبموو ووناابرستیبكنب

 شبرعدنا هاتبیَت. ببلَببةبك كب لب

َمن  )): ( فبرمویبي) ایَغبمببرببلَببمان بؤ ئبم وتبةبمان ئبوةةب كب 
مِرنا هذنا ما لَيَس ِمنُه فَهَو رَد  

َ
حَدَث يف أ

َ
 .(1)((أ

یـدنا لبم دةنبدنا دنابهیَنیَت كـب وـؤي تيَ هبر كبسیَك شتیَ  نوَي  وناتب:
 . و ِرةت دةكرَیتبوةوةرناطریَیت  نببیَت ئبونا لَي 

َمن  َعِمَل َعَمًن لَيَس َعلَیـِه ))( فبرمویبي: هبروةها ایَغبمببرمان )
مُرنا فَهَو رَد  

َ
 .(2)((أ

ئبجنام بدنات ـ لب دةنبكبماندنا ـ كـب اكرَیك هبر هبر كبسیَك  وناتب:  
 .یَت ئبونا ئبو اكرة ِرةت كرناوةةبمان يَث نبدنابئیَمب فبرمان

                                                           
 . رواه البخاري ومسلم (1)

 . يف صحيح مسلم (2)
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 جؤرةاكين بیدعب

 :عب  لب دةندنا دوو جؤرةبید

( : وةكــو بؤضــوو  بدعــب قو ــب ناعتقادةــب) بیدعــب لــب بریوتــاوةرِدنا
)جبهمیـــباكن( و )موعتب یلـــب( و )ِرنافـــزية( و ســـبرجبم طرواـــب 

 ليَشیَوناوةاكن و بریوِرنااكنیان.سبر

: وةكو ووناابرسـيت كـردن بـب شـیَونا َیك كـب بیدعب لب ابرستنباكندنا
 بنابیَت  ئبويش ضبند جؤرَیكن :دناي نووناي طبورة ببو شیَوةةب 

دنا لـب دةنـدنا هـبر تنیَك كب ئبو ابرستنب لب بنبِرةتـدناهیَناين ابرس ـ 1
دنا نـببیَت  ةـان بـب ناين نوَیذةَكد  یادة كب لـب شـبرعنببیَت  وةكو دناهیَ 

نیَك كب لب شبرعدنا نببیَت  ةا دناهیَناين ضبند جـبذنیَك كـب لـب وبو وِررذو
 . ادي  مبولود و ضبندنان جبذين تر جبب لبوشبرعدنا نببن وةكو ئاهبنبد ة

ــبو ســت ـ  یــادكردين شــتیَك بــؤ ووناابر 2 یبك كــب لــب بنبِرةتــدنا ئ
یب لب شبرعدنا هببیَت  وةكو  یاد كردين ِراكي ايَنجبم بؤ نوَیذي ست ابروونا

 نیوةِرر ةان عبرس.

بســتان بـب ابرسـتنباكن  ةــان  هو ضـؤنييَت دناهیَنـان لــب شـیَونا ـ  3
هاتبیَت  ببشیَونا یك اَي هبلَسیَت كب لب شبرعدنا نب برستنیَكئبجنامدناين ا

 و بـب دةنبـد بـبر  كؤمـبأل و بـب بـب وةكو ووَیندين  یكرة شبرعیباكن
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دنا كـب لـب ــــةان  یادةِرةوي لـب ابرستنیَك شیَونا ي كؤرس و ئاونا دنار  وة
 . البدنات ()ایَغبمببر بي نسون

 امـدناين ووناابرسـتیبك ون لـب اكي ابرسـتندنا: وةكـو ئبجندناهیَنـا ـ 4
اكتبي بـؤ دةـاري  ابةوةست كردين بب اكتیَ  تاةببتیبوة كب لب شبرعدنا ئبو

 نبكرنابیَت.

مانبد شبعبان بؤ بب ِررذوتوون و ي (11ي )وةكو تبروان كردين ِررذ
و ِررذو لـب شـبرعدنا    كب وؤي لب ِرناستیدنا نوَیـذ نوَیذشبوةكبيش بؤ شبو

اكتیَ  تاةببتیبوة دةبیَـت بـب ببلَببةـبك  ببهاتون  ببآلم تبروان كردنیان 
 بیَت كب لب شبرعدنا دةاري كرنابیَـت نـبك لـب وؤمانـبوة بيببسـتینبوة بـب

 اكتیَ  دةاري كرناوةوة.
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 حوكيم بیدعب لب دةندنا بب سبرجبم شیَونا ة اكنیبوة :

  بـب ببلَبـبي  هبموو جؤرةاكين بیدعب لب دةندنا حبرنامن و طـومِرناة
مور فَإِنَّ ُكَّ ))(: ) مانبرایَغبمبفبرموودةي 

ُ
ُُمَداَـب   وإِةاُك   وُُمَدااِت ناأل

 .(3)((بِدَعب  َضنلب   بِدعب  َوُكَّ 

هـبموو یباكن بن لب دةنـدنا  ضـونكب وناتب: وة ئاطادناري دناهیرَنناوة نویَ 
 .یبىةبكيش طومِرنالب دةندنا بیدعبن و هبموو بیدعب دناهیرَنناوَیك

مِرنا هذنا ما لَيَس ِمنـُه )) : () ایَغبمببروة فبرمودةي 
َ
حَدَث يف أ

َ
َمن  أ

 .((فَهَو رَد  

مُرنا فَهَو رَد  )): تردناریوناةبتیَ  وة لب 
َ
 .((َمن  َعِمَل َعَمًن لَيَس َعلَیِه أ

ئبمانب  ببلَببن لبسبر ئبوةي كـب هـبموو دناهیرَنناوَیـك لـب دةنـدنا 
تكرناوةةب  بیدعبةب  وة هبموو بیدعبةبكيش طومِرناةیب و وةرنبطریناوة و ِرة

ِريشدنا حـبرنامن  ئبمب  ئبوة دةطبةبنیَت كب بیدعب لب ابرسنت و بریوتاوة
 كبةان جیاونا ن بب طوَیرةي جؤري بیدعبكب.ببآلم حبرنام بوونب

)تـبوناف  وةكو سوِرنانبوة ضونكب بیدعب هبةب كوفرَیكد ئاشكرناةب
اين طؤِرةكب  وة نب ر و قورت وي ناووبب دةوري قببردنا ةا ابرستي مرد كردن(
ةاكن  وة دناوناي وطؤِرةكـب ةـان ااِرنانـبوة لـب مـردو وي نـاووبؤ مـرد كردن

                                                           
 . حيحداود والترمذي وقال حديث حسن ص بوأرواه  (3)
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بؤضـوونب  یادةِرةویـباكين )جبهمیـباكن( و ةارمبي كردن  َیـان  وة ةـان 
 ( .)موعتب یلباكن

وة بیدعب  هبةب دةبيَتب هؤاكرَیك لب هؤاكرةاكين هاوةََلنانان بؤ وـوناي 
 و ااِرنانبوة لبسبري. و نوَیذكردن طبورة  وةكو هببَلبستي قببر

ــب بریووة ب ــب الدنان ل ــب دةبيَت ــایدعــب  هبة وةرِدنا وةكــو بیدعــبي ت
بؤضـوون و ( لبالةـبين )وبونارجيباكن( و )قبدةریـباكن( و )مورجیةـباكن

 یباكنن.ع كب ایَضبونانبي ببلَبب شبر بریوتاوةِرة هبلَباكنیان

وة بیدعــب  هبةــب دةبيَتــب تاونانیَــك لــب تاونانــباكن وةكــو بیدعــبي 
  كب بـب لب اكي ببررذووتوندناایَوة لب ببر هبتاودنا  وةستان بب و (4)(بتولنالَّ )

طوماين وؤیان اادناشيت  یاتر وةرطرن لبسبر ئبو وؤ نارةحبت كردنـب  وة 
 .(1)وؤ وبساندن بب مبببسيت دوركبوتنبوة لب ضیَذي هاوسبرطریي

 :ك هیيتيَبين

بـا  و  بیدعـبي بیدعـبي كـردووة بـب دوو ببشـبوةكبسـیَك ر هب
و ایَضـبونانبي فبرموودةكـبي  بـب هبلَـبدنا ضـووة ئـبونا   بیدعبي ورناث

ضونكب  ((َضنلَب   ب  عَ فَإِنَّ ُكَّ بِد  ))كب فبرمویبي: كردووة  ()ي ایَغبمببر
                                                           

يت و دابرِان بؤ خواثةرسيت تاوةكو مردن، كة و مانةوة بة زطورتيَي خؤطرتنةوة لة هاوسةرطري ة:وات (4)
و يةكيَكة لةو بيدعانةي كةة لكيَنةدراوة بةة     يةىنئةمةش لة ئاييين ثريؤزي ئيسالمدا رِيَ ثيَدراو 

 دينةكةمانةوة.)وةرطيَرِ(.

 . (2/73):  يـانظر االعتصام للشاطب( 5)
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كـبونا  بِریاریـدناوة ببسـبر هـبموو بیدعبةبكـدنا طشـيت بب ()ایَغبمببر 
بورَی هــبموو دةَ َــت نــ بكبســئــبو يَب جیــاونا ي  كــب   بــب بطومِرناةیــ

 ب ببلَكو هبندةَك بیدعب هبن باشن  ینىبیدعبةبك ورناث 

 ناناي ااةبببر  ئينب ِرةجـبيب حبنبـبر ببغـدنادي )ِرةمحـبي وـوناي  
ــبوةوي ــب شــبرف )ضــل فبرمودةكــبي ن ــت( ل ــبم (دنا دةر َبیَ ــارةي ئ ت

تب رمايشفبلب  ((َضنلَب   ب  عَ فَإِنَّ ُكَّ بِد  )) ئبم فبرموودةةبفبرموودةةب دةَ َت: )
ئبمــب  بنبماةــبيك طشـتیباكنب كــب هــیَ شــتیَ  َر بــبدةر نــبكردووة  

ةـب هاوشـیَوةي فبرموودةكـبي   ئـبم فبرموودة طبورةةب لب بنبمااكين ئاة 
مِرنا هذنا ما لَيَس ِمنُه )) :كب فبرمویبي () ةایَغبمببرتري 

َ
حَدَث يف أ

َ
َمن  أ

 كـب دنابهیَنیَت و بیدناتب ااأل دةن نوَي شتیَ   كبوناتب هبر كبسیَك  ((فَهَو رَد  
یب  وة دةـن ىدةندنا نببیَت و بببِرَیتبوة بؤي ئبونا طومِرنا لب بنبِرةتدنا لب وؤي

ن كـردنار و ئيرت ئبطبر ئبو دناهیرَنناوة لب باببي بریوتاوةِر ةـا  یب ىلَي يَب ببر
 .(6)(شارناوة و نادةار بیَتو لب ببرضاودنا بیَت ةان  طوفتاريشدنا بیَت  ئاشكرنا

ايش هبةـب هـیَ ئبو كبسانب  كـب دةلَـَ  بیدعـبي بـا  و وـرنا
مايشتبكبي عومـبري كـورِي وـبتتا  یب جبب لب فبرنىببلَببةبكیان يَث 

حابباكن نوَیذي تبرناوحيیان دةكـرد بـب )وونا لَي ِرنا یبیَت(  كب اكتیَك صب

                                                           
 . (227):  حكم صـجامع العلوم وال (6)
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(   كب ئبمبي بيي فبرموي: ) ایَغبمببرجبماعبت لب اا  كؤ  دونايي 
َمِت  َعُب هِذهِ( )نِع   . وناتب: ئبمب باشرتین بیدعبةب نابَلد 

ــبرةوة ) ــؤ  دونايي ایَغبمب ــب دوناي ك ــَ  ل ــان دةلَ ــبند وة ة ( ض
وةكـو  اكن هیَ ناِرة ناةیان دةرنببِریوة بیدعبةبك دناهیرَنناوة ببآلم ايَشينب

ةـان نوسـينبوةي  كَوكردنبوةي قورئـاين اـریر  لـب دوتـوَت كتيَبیَكـدنا  وة
 . ()غبمببر ایَ فبرمودةاكين 

لب شبرعدنا بنبماةـبكیان  كب: ئبم شتانب وةآلميش بؤ ئبم وتانب ئبوةةب
بب دناهیرَنناو ناذمرَیدرَین  وة دةرتارةي فبرمايشتبكبي )عومـبري  هببووة و

َمـِت  :كورِي وبتتا (يش لب بارةي نوَیذي تبرناوحيبوة كب فبرموویبىت  )نِع 
َعُب هِذهِ( ب  مانبونانیـدنا نـبك لـب ِرونانبـبي   مبببسيت لب بیدعب بووة لنابَلد 

اكرَیك لب شبرعدنا هـببیَت ئبطـبر طـوترنا ئـبوة  شبرعبوة  ضونكب هبر
یــب نــبك بیدعــبي شــبر   ةــب  مبببســت اــَي بیدعــبي  مانبونانبیدعب

بنبِرةتـدنا لـب  اكرَیـك دةطوترَیـت كـب لـب ضونكب بیدعب لب شبرعدنا بب
 شبرعدنا هبرنببیَت.

كتيَبیَكدنا ئبمب لب شـبرعدنا  ب دوتوَت ونب: كؤكردنبوةي قورئان لوبؤ نم
فبرماين كردووة بب نوسـينبوةي  ()ایَغبمببر اةبيك هببووة  ضونكب بنبم

حابباكن لـب سبرةتاوة بب  بب  بووة  ااشان صـبقورئاين اریر   ببآلم لب 
ََ  وة دةرتـارةي نوَیـذي تـبرناویح  كتيَبیَكدنا كؤیان كردرتبوة تا اـارَیزرناو
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یـاين بؤ عـبتجبمابـب ( )ایَغبمبـبر ب سـبرةتادنا كردن بب جبماعبت  ل
نـبكرَیت    ااشان لب تريس ئبوةي كـب لـب سـبر ئؤمبتبكـبي فـبر دةكرد

دنا كـب بـب جـودنا جـودنا لـب مالَـبوة تبرناوحيبكـبةان بِریاری ()ایَغبمببر 
لـب ذةانـدنا مـابوو هـبر لـب  ()ایَغبمببر كو وةحابباكن تاصببكبن  وة 

تبرناوحيیان دةكرد  ااشان لـب دوناي كـؤ  دونايي مالَباكين وؤیاندنا نوَیذي 
( هـبمویاين كـؤكردةوة بـؤ  (   )عومبري كورِي وـبتتا )ایَغبمببر 

هبر وةكو ضؤن لـب  ةبك ئیمامبوة بكبنئبوةي نوَیذي تبرناویح لب دوناي 
نوَیـذي تبرناوحيبكـبةان  () ةوةایَغبمبـبرسبرةتادنا هـبمویان لـب دوناي 
 ن.یب بؤ دةنىیَناين شتیَ  تا ة دةكرد  كبوناتب ئبم اكرة دناه

كـؤ   لـب اـا  () ایَغبمبـبرهبروةها نوسينبوةي فـبرموودةاكين 
دونايي وؤي  بب ةبكیَك لب دناهیرَنناوةاكن دنانانرَیـت ضـونكب لـب شـبرعدنا 

فـبرماين  جاري ونا هـببووة (مان )ایَغبمببربنبِرةتیَكیان هبةب  بؤ نمونب 
صبحابباكن  مودةاكين  هبراكتیَك كبكردووة بب نوسينبوةي هبندةَك لب فبر

نـب  لب سبردةيم وؤیدنام بؤیب سبرجبم فبرموودةاكين ببآل دناوناةان كردبیَت 
 قورئاين اریر دنا تیَكبَل نببن. ألتبنها بؤ ئبوة بووة كب لبطب نورسناونبتبوة

سبرجبم قورئـاين كب  نانرنا  () ایَغبمببرببآلم لب دوناي كؤ  دونايي 
ایَغبمببر اشان دةست كرنا بب نوسينبوةي فبرمودةاكين اریر  نورسناوةتبوة  ا

()  .تاكو اارَیزرناوتن لب فبوتان و تیاضون و لبناوضون 
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ووناي طبورة اادناشيت ورَیي ئبسحابباكن و تابیعیباكن بدناتبوة لبسبر 
ام دناوة  كب ببِرناسـيت بؤ ئيسنم و موسومَانانیان ئبجن ئبوضاكب مب نبي كب
 مانایَغبمبـبررناستي كتيَبـد وونا و فـبرموودةاكين ئبونان بون بب ماةبي اا

(لب فبوتان و تیاض )ون و لبناوضون.و 
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 ببيش دووةم:

 هؤاكرةاكينو  لَماناندناسبرهبََلناين بیدعب لب ذةاين موس

 ئبمب  دوو باببت لبوؤ دةطرَیت:

 / اكي سبرهبََلناين بیدعباكن: 1

 ت فبرمویـبي: )بزنانـبِرةمحبي ووناي  َبیَ تبةمییب نم ئينب شیَيخ ئيس
ـ سبرجبم بیدعباكن لب بارةي  نانستباكن و ابرستنباكنيشـدنا دةرتـارةي 

ــبدةر ـ ــبرمانو ئب ق ــايي ف ــب كؤت ــبويش ل ــبي جببل ــب ونان ِرةونايي وب ف
هـبوناَر يَث  () ِرناشیدةنباكنبوة دروست بوون  هبر وةكو ضؤن ایَغبمبـبر

ِِـریناً ناي  فََسـرَیَ  َمن  ةَِعـش  ِمـن ُك   َعع ـدِ ))دناوین و فبرمویبي:  ِتنفـاً َك و 
 .(7)(((َفَعلَیُك   بُِسنَّيِت وَُسنَِّب ناخلُلَفاِء نالّرناِشِدةَن ِمن  َعع دِي 

)قبدةر( بوو ااشان  وة ةبكبم بیدعب كب دناهیرَننا لب ئيسنمدنا بیدعبي
ئبم بیداعنب لب   ( یعبطبرَیيت( ااشان )وبونارجشبیدعبي )ئریجا  ( ااشان )

 نا دناهیرَننان  هبرضبند صبحابباكن هبندةَكیان مـابوون ودةي دووةمدسب
و  ئـاذناوة بمانبةان دناةبوة  ااشان بیدعبي )ئیعزتنال( دناهیَـرننا وببرابر  ئ

  فیتنب كبوتب نیَـونان موسـومَانانبوة  وة جیـاونا ي بؤضـونباكن ابةـدنا بـوو 
ــباكن  ــارة وو بیدع ــوَیي ئ ــدةَكیان ش ــبي هبن ــان بیدع ــبوتن  ااش ك

دروست كردين بیاناةب لب سـبر وة دةست كرنا بب   ( ابةدنابوو )سؤفیببرَیيت
                                                           

 . (01/753): جمموع الفتاوى  (7)
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دنان بب ِرنا ناندنبوةي طؤرِسـتانباكن لـب طؤِرةاكن و هببَلبستنیان  وة طرنبی
 دوناي يَس سبد سالَب ضاكبكب  ئا ببم شیَوةةب لبطبَل ِرريشتي اكتدنا بیدعب

 و دناهیرَنناوةاكن  رر و هبمب ضبشنب بوون.

 بیدعباكن:شوَیي سبرهبََلناين  / 2

 وآلتب ئيسنمیباكن جیاونا ن لب سبرهبََلناين بیدعب لبناویاندنا.

نا دحابباكنیان تیَ ئينب تبةمییب فبرمویبي: )ئبو وآلتب طبورنانبي كب صب
 دوو عرَیناقبكـب و [ب و مبدةنـبكـمبك]اون ايَنج وآلتن  دوو حبرةمبكب ذة
ديس و حـب و شـام  وة هـبر لـبو وآلتانبشـبوة قورئـان و [ببرصة و كوفب]

ابرســيت و ببشــباكين تــري ئيســنم ســبریان  نانســتب شــبرعیباكن و وونا
 عبةـبيك بنضـینبيي سـبریان هـبََلناوةهبََلناوة  وة لبو وآلتانبوة ضبند بید

نببیَت  هبروةك ضؤن لب كوفـبوة ارشنبدنار  ایَغبمببري لب مبدةنبي جبب
بـباكين جیَ ( ابةدنابوون ااشان اب ان هاويشت بؤ )شیعبطبرَیيت( و )ئریجا  

ُ )( و تريش  وة لب ببرصةوة )قـبدةر( و )ئیعـزتنال سـبریان  (د  نالفاِسـ ك  ُسـن
قبدةریباكن ابةدنابوون   هبََلنا  لب )شام(يشبوة )ناصیبباكن( سبریانهبََلنا و

 یانبشـبي وؤرناسـانبوة ابةـدنابوون كـب ئبمببآلم )جبهمیباكن( لب ناوض
 .اكن بووبیدعب ورناارتیي

 نزیكد لب مببَلبندي  و رون ببطوَیرةي دوببِرناسيت ابةدنابو  بیدعباك
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( كب مبدةنبةب  اكتیَك ِرودناوي طرواباكن ِرویـدنا لـب ایَغبمببرةوة بوون )
لَي ِرنا ي بیَـت  بیدعـبي دوناي كوذرناين )عوسماين كورِي عـبففان( وـونا

هبََلنا  ببآلم شاري مبدةنبي ارشنبدنار اـارَیزرناوتوو )حبروري(ةاكن سبری
 يشوة ئبطبر كبسـانیَ  توشـبو بـبو بیداعنـب  بیداعنب لبسبر هبََلناين ئبم

لـب  ضـونكب كبسـانیَكو ِريسـوناةان دةكـردن  ئبونا سبرشـؤرِ  دنابوتیَتتیَ 
اكن و جبب لبونانييش تیَدنا بوو بـبآلم ِريسـوناو سبرشـؤِرتوون  بـب قبدةریب

ئیعتزينال و ووناابرسـتیب    وة لب كوفبدنا طبرَیيت و ئریجايئایَضبونانبي شیعب
 ةدنا)شـام(لـب  )دذناةبتیكردين أهل نابلیت(  وة لب )ببرصة(دنا  ةاكندناهیرَنناو

 .ضونكب ئبم بیداعنب تيَیانبدنا ئاشكرنا و ببرت وتوون 

دةرتـارةي  () كـب ایَغبمبـبرهـاتووة دنا وة لب فبرمودةي صـبحیح
ُولُها))مبدةنب فبرمویبي:  جـاَل ال ةَـد  وناتـب : دةجـال ناضـیَتب نـاو  ((إِنَّ ناَلَّ

 نانسـيت  ئیمايم ما ك( و هاوِرَیكانييشـهبتاكو سبردةيم ) وة مبدةنبوة 
 .(8)ووة كب وبلَ  سبدةي ضونارةم بووة(نا درةوشاوة بیدشبر  و ئیمان تيَ 

مبدةنـبي ارشـنبدناردنا نیَـو لـب ئـبونا ببآلم لب يَس سبدة اریر ةكـبدنا 
بووة  وة بـب هـیَ شـیَوةةبك دنا ببئاشـكرنا نـبیَ ت هیَ بیدعبةبيكهبرطزي 

لـب  هـبروةكو ضـؤن  تيَیـدنا  نبمااكين دةندنا سبري هبََلـبدناوةبیدعب لب ب
 سبري هبََلناوة . دناسبرجبم ناوضباكين تر

                                                           
 . (7117 - 21/711): جمموع الفتاوى  (8)
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 بوونب هؤي سبرهبََلناين بیدعباكن :ئبو هؤاكرنانبي كب 

ونـب لـب وبیَبومان دةست طرتن بب قورئان و سـونبتبوة ماةـبي ِر طـار ب
  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇچ    چ  چ  چ] : ووناي طبورة فبرمویبيو طومِرنايي   بیدعب

 .[ناألنعام][ڑڎڎ  ڌ

و مبضـنب  شـوَیي بكـبون  ئیَوة وناتب: ئبمبةب ِرَیباي ِرناسيت من و
وورتـان دةواتـبوة و د ضـونكب لـب ِرَیبـاي مـنسبر ِرَیضـكباكين تـر  
( ئـبم ئاةبتـبي جـونان بـؤ ِرون )   وة ایَغبمببريشابرتبونا ةتان دةاكت 

َیتبوة ب ئينبنبتبوة  لبو فبرمودةةبدنا ككردوی َوطَّ )): و دةَرَ  عبباس دةةبرَیِ
هذنا َسبیُل ناهلِل  ُث َّ َوطَّ ُوبوطاً َعن  ةَمیِنِه وَعـن   : ََلا رَُسوُل ناهلِل َوّباً  فَقاَل 

قَب   وهذهِ ُسبُل  : ِشماِِلِ  ُث َّ قاَل  عونا إَ ـِه    ُمتََفرِّ  َسبیل  ِمن ها َشیبان  ةَـد 
ىلع ُكَّ

 .(9)(([  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇچ  چ  چ    چ] :ُث َّ تَن 

( هیَلَیَ  بـؤ كيَشـاةن و فـبرموي ئبمـب ِرَیبـاي ) ایَغبمببر وناتب:  
و فـبرموي  ِرناسيت ووناةـب  وة هبنـدةَك هـیََل تـري لبمنوالةـبوة كيَشـا

و  ئبمانب  ِرَیضكباكنن  لبسـبر هـبر ِرَیضـكبةبكیان شـبةتانیَك هبةـب
دةاكت  ااشان ئـبم ئاةبتـبي ووَینـدةوة : )ئبمبةـب ِرَیبـاي  نببونا ي بؤبا

 ئیَوة هبر ببو ِرَیباةبدنا بِررن و مبضنب سـبر ِرَیضـكباكين تـر  ِرناسيت من و
كبوناتـب هـبر كبسـیَك ِروي وورتـان دةواتـبوة د ضونكب لب ِرَیباي من

                                                           
 . حاكم وغريهمـمحد وابن حبان والأرواه  (9)
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رَِي وةرضبرواند لب قورئان و سوننبت و ثشـيت تیَكـردن  ئـبونا يَب طومـان 
 .ِرناةدةكيَشن  و طومِرنايي ِرَیبااكين بیدعب هبلَب دةاكت و

ئبو هؤاكرنانب  كـب بوونبتـب هـؤي سـبرهبََلناين بیدعـب لـبم ضـبند 
 : الةبنبدنا كؤدةبنبوة

 نب نانيي حوكمب شبرعیباكن. / 1

 شوَینكبوتي ئارة ووةاكن. / 2

 ونباكنیان.وض/ دةمارطریي بؤ كبس و بؤ 3

 اوةِرنان و السايي كردنبوةةان.ضوناندن بب يَب ب/ وؤ 4

 لرَیةدنا هؤاكرةاكن كبمیَك ِرون دةكبةنبوة:

 

 :/ نب نانيي حوكمب شبرعیباكن 1

لب طبَل ِرريشتي اكتدنا وبلَك  یاتر لب دةاردة ئاةنیباكن دوردةكبونبوة  
وةكو و نب ناين طبشـبدةاكت  هـبر ببمب   نانست كبم دةبيَتبوة لبناویاندنا

ِتنفاً ناَمن  ةَِعش  ِمن ُك   َعع ِدي فََسرَیَ  ))مویبي: ( فبر) ضؤن ایَغبمببر و 
ِِریناً   .(11)((َك

                                                           
 ح .حديث حسن صحي من حديث رواه أبو داود والترمذي وقال: (11)
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دوتـبرةيك و نـاكؤيك  رر  ئبونا ذةا لب دوناي من هبر كبس لب ئیَوة وناتب:
 دةبينیَت.

َ  إِنَّ )) :( فبرمویبي) هبروةها ایَغبمببر َُ  الَ  ناّللَّ ِب زِتَنااَعً  نال ِعلـ  َ  َيق   نانـ 
َُ  َولَِكن     ِعبَادِ نال   ِمنَ  ةَن زَتُِعهُ  ِب َِ  نال ِعل  َ  َيق  َّّ    نال ُعلََماءِ  بَِقب  ِ   لَـ    إَِذنا َحـ  ُيبـ 
َــذَ    اً اَعلَِمــ ــاُس  ناَّتَّ ــاالً  اً رُُءوَســ ناَلَّ تَو نا فَُســةِلُونا ُجهَّ ف 

َ
ِ  فَــف  فََضــلاونا   ِعل ــ    بَِغــری 

َضلاونا
َ
 .(11)((َوأ

ةةبك دناةماَ َت كب هبََلاطرَیتبوة كب بب شیَو ووناي طبورة  نانستوناتب: 
بب لب ناوضـو   هبََلةطرَیتبوة  نانست ببندةاكين دةرتهیَنیَت  ببلَكو لب دَر 
ضبندةن سبرةنب نان بـؤ وؤیـان  وبلَ   نانا نبما ئبو اكتب   هبتاكو نانااكن

ببيَب  نانیاري فـبتوناةان  ئبونانيشو  ان لـآدةكبنارسیاري شبرعی دنادةنَ  و
 . لَكيش طومِرنا دةكبنو وب وؤیان  ببوة   بؤ دةدةن

 / شوَینكبوتي ئارة ووةاكن: 2

ببِرناسيت هبر كبسیَك ثشت بكاتب قورئـان و سـوننبت ئـبونا شـوَین 
   ائ  ائ        ى  ې]وي دةكبوَیت  هبروةك ضؤن ووناي طبورة فبرمویبي: وئارة 

 . [نالقصص] [   جئ  ېئىئ  ېئ  ېئ         ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ

                                                           
 . (0/081): عبدالرب  جامع بيان العلم وفضله البن (11)
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ــب: ــبطــبر وةآلئب ونات ــبوة ســا بزنان ــان نبدناةت ــب  می ــب ئبونان شــوَیي ك
هبةب لبو كبسب طومِرناتر بیَت كـب شـوَیي    كيَشكبوتون  نیانوةاكئارة و

 .وة نائارة ووةاكين كبوتوة بب بآ ِرَینمايي لب وو

  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ      ٻ   ٻ  ٻ  ٱ]هبروةها فبرمویبي: 
 . [جاایبـلنا] [  ڤ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

نا بدةوة كب ئارة وي وؤي دةابرستیَت و ووكبسبت ن ئاوؤ تؤ ئبووناتب: 
ِرَت َر طؤرِي و طومِرناي كرد ـ هبرضبندة  نانستييش هببووة ـ و مؤرييشـ 

سبر ضاوي  سا يكَ هبةب لـب اـا   وتبو  َ وي وست و دَر ىدناوتب سبر طوآ
  نيشان بدنات ِرَت  وونا

 .ب شوَین كبوتي ئارة وةاكن ایَكهاتبيدةارة كب بیدعب  

 / دةمارطریي بؤ كبس و بؤضونباكن: 3

دةمارطریي بؤ كبسیَك ةـان بؤضـونیَك دةبيَتـب ببرتبسـت لـب نیَـونان 
كبوتي ببلَببي شبر  و  نانسيت ِرناست  ووناي طبورة  ــ و شوَینمررظ

 [ٹ    ٺٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ٱ] :لبم بارةةـبوة دةفـبرموَیت
 . [نابلقرة]

ویبتیب ونارد وونا بكبوون كب ئبوة يـ: شویَ  ئبطبر ببونانب بلََي  وناتب :
 دةكبویــن ئبوة شوَیي ئیَمب وونارةوة) قورئان (  ئبلَـیَــن: نبورَی ببلَكــو

 ــــب باوتاارینانماين لبسبر بينیوة . ك
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ندةَك دةلََ    لبونانب  هب ونا  بب هبمان شیَوة كبسانیَك هبن ئيَستا
  ئبطبر بانببشـب كبوتبي مب هببباكن   سؤفیباكن و قببرابرستباكنشوَین

یَ  جیـاونا  لـب بؤضـوونكبوتي قورئـان و سـوننبت ةـا بكرَین بؤ شوَین
ب هببباكنیان  مب هببباكين وؤیان  ةبكسبر ببلَبب دةهیَننبوة بب مبؤضوو 

 تاارییان.ةان بب شیَوةي باوو

 نان:ةرِ وؤ ضوناندن بب يَب باو / 4

ي وؤضوناندنب بـبيَب هؤ  ررترین هؤاكرةاكين كبوتنب ناو بیدعباكن  بب
رموودةةبي كـب )ئـببو ( لبو فبهبر وةك ضؤن ایَغبمببر ) باوةِرةاكنبوة 

نَّ )) :( بؤي طرَیِناوینبتبوة دةفبرموَیتوناقیدي لبييس
َ
ِ  رَُسـوَل  أ ـا( ) ناّللَّ  لَمَّ

ِك َ لِل   بَِشَجَرة   َمرَّ  َوی َبَ  إَِل  َوَرجَ  ِ َونا    َذناُت  لََها ُيَقاُل  ُمْش  نـ 
َ
 َعلَی َهـا ُيَعلُِّقـونَ  أ

ِلَحتَُه    س 
َ
ِ  رَُسوَل  ةَا : َفَقالُونا  أ َعل   ناّللَّ ن َونا    َذناَت  ََلَا ناج 

َ
َونا    َذناُت  لَُه    َكَما أ نـ 

َ
   أ

ِ  ُسب َحانَ :  () ناَلَِّبا  َفَقاَل  مُ  قَاَل  َكَما َهَذنا ناّللَّ         ٿ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ڀ] :ُمـوَ   قَـو 
ِ   [ناألعـــرناف] [  ڤ   ٿٿ  ٿ يِســـ يَوناّلَّ ـــِدهِ  َنف  ـــنُبَّ  عِیَ َك ـــَ َ  لرََت  ـــن   ُس  اَكنَ  َم

 .(12)((َقب لَُك   

( دةرضو بؤ وبةببر  ببالي درةوتیَكـدنا ) اكتیَك كب ایَغبمببروناتب: 
( نا نوذنات أبةدناكبرةاكنبوة ايَیان دةوت )تيَِبرِي كب تاةببت بوو بب هاوةَل 

 ـحابباكن ئبمبةان بيـي بكباكنیان ایادنا هبََلةونايس  كب صبكب ئبونان ض

                                                           
 . رواه الترمذي وصححه (12)
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ذنات )تـؤ   ي ایَغبمببري وونابئبونانبةان كب تا ة موسومَان ببون ـ وتیان ئ
(ةـان هبةـب  نونا ذنات أ)بكب وةك ضؤن ئـبونان  دةاري(ةَكمان بؤ نونا أ

طبردي بؤ وونا   وي: اايك و يبَ ومانبوة فبرم( بب سبر سورِ ) ئيرت  ایَغبمببر
وتیـان: قبومبكبي موسا بب موساةان طوت ) هبمان ئبو وتبةبتان طوت كب

ابرسرتناوةاكين ئبونان بـؤ دةـاري بكـب  كمان وةكو ابرسرتناویَ موسا  ئبي 
: ئیَوة وبلاَكنیَ  هیَ نب نانن(   سوَیند ببو كبسبي كب طیاين ويتئبويش 

 ايَش وؤتان دةكبون .مي ببدةستب ئیَوة  شوَیي ِرَیِرةوي ئبونانبي 

ضـوناندن بـب يَب ؤكبوناتب لبم فبرموودةةبوة بؤمان دةردةكبوَیت كـب و
ابانب  كرد كب ئـبو دناونا اكریـب بحنان وناي لب ببين ئيرسنائیل و ئبو صباوةرِ 
اكنیان  ئـبو دناونااكریـب  ئـبوة بـوو كـب یب بكبن لـب ایَغبمبـبرةناببجیَ 

وناي ببرةكـبي َر كـب بيِبرسـنت و دنا ووناةبكیان بؤ دةستنيشـان بكـبن
 .ناهللبكبن جبب لب 

ب ئبم وؤضوناندنب لبم ِررذطارةشماندنا بب هبمان شیَوة هبةـب  ضـونك
اكنیانـدنا  اكر و كردةوة باوةِرةاكن دةكبنبوة لب ررتبي موسومَانان السايي بآ

 ئبطبر بیدعب كردن بیَت ةان هاوةََلنانانيش بیَت بؤ وونا.

ةاري كردين ضبند ِررذةَك لـب د ووكردنبوةي ةادي مبولود ووةكو  یند
هبفتبدنا بب هبندةَك ابرستي تاةببتیبوة  وة ئاهـبنط طـرَیِنان بـب هبنـدةَك 
بؤنبي ئاةنیبوة كب لب شبرعدنا نبهاتوون  وة دروست كردين بت و ابةكبر 
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وة ضـبندةن   شـیَوةي ناشـبر   دنانان بـبارسب بؤ ةادةوةري  وة تبعزَي و
دروسـت كـردن  روناشـنت و ذونا ي مردودناهیرَنناوي تريش لب شیَوو  بیدعب

 لبسبر قببرنان و  رر شيت تريش جبب لبمانب.

 ةبم:آببيش س

 َ یباكن و مبنهـب  سيت ئوممبي ئيسنم ببرنامبـبر بـب بیدعبضـیهبلَوي
 لب ضؤنييَت ببرابرضدنانبوةةان: و جبماعب ئبهل سوننب

 ضییباكن: سوننب و جبماعب ببرنامببر بیدعبمبنهب  ئبهل

نايم ئـبهل سـوننب و جبماعـب بـبرةنباري بیدعبضـیباكن بب بـبردةو
اكنیان كـردووة  ئيناكریـان لـب بیدعـب و و ببرابرضـیاندناونبتبوة بونبتبوة

 ونبةبكن:وئبمب  ضبند نم

مِّ  َعن   ـ 1
ُ
َّ ) :قالَت  ناَلردناَء  أ بو ناَلردناِء وهَو ُمغ ِضب   َفُقل ُت:  َدَوَل ََعَ

َ
أ

َضبََك  فَقاَل: وناهلِل م غ 
َ
د  ما أ ّمَب ُُمَمَّ

ُ
رُِف ِمن  أ ع 

َ
نَُّه   ةَُصلا  َشيةاً  إالَّ  ()ا أ

َ
وَن أ

یعاً   .(13)(مَجِ

بـب توِرةةیـبوة  ءردنا: باويك دةيیبوفبرمو (ةوةءردناوناتب: لب )دناةكد دة
ي بـب وـونا طوت  ئبوة   ونا توِرةي كردویت  فـبرمووهاتب مالَبوة منيش 

                                                           
 . رواه البخاري (13)
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ن  وةكو وـؤي مابیَـت تـبنها ( نابي) هیَ شتیَك لبم ئؤمبي موحبممبدة
 (.بب جبماعبت نوَیذ دةكبنئبوة نببیَت كب 

ي )طـوَی  لـب بـاوك  بـوو ـ لب )عبمري كورِي ةبحیا(وة فبرموویـب 2
دةرطاي مـاَر عببـدوآلي  ببرلب : ئیَمب و دةةبوت بايس باويك وؤي دةكرد

 تـبمـاأل دةها لب ببةاين  جا كبلب ايَش نوَیذي دةنيشت  كورِي مبسعود دنا
بو موساي بؤ مزطبوت  لبو اكتبدنا )ئب دةِرريشت بب ایادة لب طبَ ان  دةرةوة

ينب ئببو عببدولِرةمحان )كب كونیبي ئ : يئبشعبري( هاتب المان و فبرموو
ئبويش المان دنانيشت هبتاكو  وتمان نبورَی مبسعود بوو( هاتؤتب دةرةوة  

ةن و ئببو هبمومان هبستا  جا اكتیَك هاتبدةرةوة مبسعود هاتب دةرةوة  ئينب
 موساي ئبشعبري بب ئينب مبسعودي وت باويك عببدولِرةمحان ايَش ئيسـتا

  وة سوااس بؤ وونا ونا  دة نانـ  بب باش  نب ناينلب مزطبوت اكرَیك  بيي 
اكرة   بوو  ئببو موسـاي    فبرموي ئبونببیَت  هیض  نببينیوة ئیلن ورَی 

 یت  ئبجنا ويت وبلاَكنیَك  بيـيفبرموي ئبطبر نبمریت دةةبینئبشعبري 
ين نوَیـذةان دةكـرد  لـب هـبر لب مزطبوت با نـبيي دنانيشـتبوون ضـاوةِرونا

ةب و ايَیـان ببدةستبوة )ببردةان( ایاوَیكد تیَدناةب و هبموویانةبكدنا با نب
ك َب دةَ َت: سبد جار بلََ  )

َ
ك ـَب ئبونانيش سبد جار )  (ناهلل أ

َ
دةلَـَ    ( ناهلل أ

  ااشـان ( ئـبونانيش دةةـانوتناهلل ال إَِِلَ إاِلَّ ) بلَـَ   ت سبدجارااشان دةةبو
ئبونانيش دةةانوت   ئينب مبسعود بـب ( ُسب َحاَن ناهلل) بلََ   دةةبوت سبدجار

ي بؤ فـبرمانت اآنـبكردن بـبوةي كـب : ئبئببو موساي ئبشعبري فبرموو 
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و منـيش ئـبوة ببرمبئبسـتؤ كـب هـیَ لـب  ورنااباكين وؤیـان بـذمرَین
ئیَمب   مزطبوت و الي وونا   ااشان ِرريشت ببرةو نبفبوتیَتاكنیان ضاكب
الةـان  دنا ِرريشت    تـاوةكو ِرريشـتب الي ةـبكیَك لـبو با نانـب ولبطبَ  
وتیـان ئا ئبمب ضـییب دةتـانبین  دةةكـبن  : ئبجنا ايَیاين فبرموو  ِرناوةستا

تبهلیلب و  )وردة ببردة( )تبكبری و باويك عببدولِرةمحان ئبمب دةنكب ضبوة
: دةسـا ورنااـباكنتان فبرمووي ي يَث دةذمرَیین  ئبويش تبسبیح و تبمحید(

ت   وناوةةـن هیَ لب ضاكباكنتان ون نابیَ  بذمرَین من ببَ َنتان دةدةيَم كب
ض  وو لبناوضوون   وؤ ئبوةتا هيَشتا  ئبوة بي موحبممبد ئومم ئبي بؤ ئیَوة

 هيَشـتا () ةجلباكين ایَغبمبـبر صبحابباكين لب نیَوتاندنا  ررن و ئبوة 
هيَشـتا نبشـاكون و لـب نـاو بي و قـاث و قاضـاغباكنینبِر یون   ئـبوة  
طیاين مـي  ببدةسـتب ةـان ئیَـوة لبسـبر  بي كبكبسنبضوون  سوَیند ببو 

 ةـان ِرَیباو ِرَیبا َیكن كب ِرَینماةیاكرةترة لب ِرَیبا و ِرَیبا ةكبي موحبممبد
ــبو ــومِرنايي دةكبن ــاي ط ــب ة  دةرط ــوَیند ب ــان س ــونا وتی ــبي و ــاويك  ئ ب

 و ضاكب نببیَت   ئـبويش ورَی  یب تبنهانىهیَ  عببدولِرةمحان مبببستمان
 بـبآلم ناةيیَكیَـت   ةمبببسيت وـرَی هبةب ويت : ئبي نا نانن ضبندةن كبس 

ك قورئـان دةوـوَی  كـب   لـب كؤمـبَ َ  :نفـبرموویاَي  () ایَغبمببر
یب  ررَیك لـب ئیَـوة لبونانـب نـببن  نى روووناةب دوببو طبرویان تيَناابِرَیت  

ويت: لـب ِررذي مري كـورِي سـبلبمب( )عب  تآكردن  شيتئبجنا ِرريشت و ث
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لبطبأل وبونارجيباكندنا تری و ِرمیـان مان بيي بئبونانتیَكِرناي )نبهرةوناندنا( 
 . (14)(لـآدةدناةن

 كـورِي ئبنـبس( ِرةمحـبيك هات بؤ الي ايَشبونا )مـا   ـ ایاویَ  3
ويت دةض  بـؤ حـبج لـب كوَیـوة ئیحـرنام بببسـت    ئـبويش ووناي بیَت و 

ي كـردووة ئیحـرنام دةـار () لـبو جیَببةـبي كـب ایَغبمبـبر: ي فبرموو
ئبطبر لـب دورتـرةوة ئیحـرنام بببسـت    دةبیَـت   :ويتبببستب  اكبرنا  

یـب  نى: بؤ ایَـت بـا  ويتیب  اكبرنا نى ما ك فبرموي: ئبوةم يَث با  ئیمايم
جـا ض فیتنبةـبك  :ويت: دةترس  تويش فیتنب ببیـت  اكبـرنا یمام فبرموويئ

هبةب لب  یاد كردين ضاكبدنا   ئیمـايم ما ـك فـبرموي: ببِرناسـيت وـوناي 
ـــبرمووَیت ـــبورة دةف  [  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  گ  گ  گ  گ   ک  ک  ک    کڑ  ] :ط

 .  [ناَلور]

وریاي ئبوة  كبنفبرماين ایَغبمببر دة ایَضبونانبي با ئبونانبي كب وناتب:
اةـب   ئیَت ةان ببر زسناةبيك سبوت بكـبون ب دناكب ببآلةبكیان ببسبر بن
وـؤت تاةببتمبنـد بكـبةت بـب  طبورةترة لـبوةي كـب تـؤ ةبكفیتنب ض

 (11) ( نبةكردبیَت) كب ایَغبمببر بكةضاكب

                                                           
 . رواه الترمذي (14)

ي بكـر  ـبأاحلوادث نقال عن حثيث على انكار البدع وـبوشامة يف كتاب الباعث الأذكره  (15)
 ( .03) :ص خاللـال
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هــبموو  لــببــبردةونام تــبنها ضــبند نمونبةــبك بـوون  بــبآلم  ئبمانـب
و شـتب دناهیَـرنناوةاكن  یان كردووة لب بیدعبهبلَست ناناةان ببر سبردةمیَكدنا

 سوااس بؤ ووناي طبورة.  دةندنا  لب

 مبنهب  ئبهل سوننب و جبماعب 

 یباكنیضلب ببرابرضدنانبوةي بیدعب

بوة بنیـاترنناوة لبسـبر و جبماعـب لـبم بارةةـ مبنهب  ئبهل سـوننب
 كبشیَوةةبك و بیانو بِرة  بب  كبرقورئان و سونبت  ئبمب  مبنهبجیَ  قاةل

وة    ئـبجنا هبَ اندةوةشـيَننبوة نـبوة وییباكن دةهیَنطومانباكين بیدعبضـ
  دةسـتبرتن بـب ولبسـبر وناجـب بـو قورئان وسوننبت دةكبن بب ببلَبـب

ــرنناوةاكن قبدةغــبكردين بیدعــب تباكن وســونب لــبم بارةةبشــبوة    و دناهیَ
)شـیعب( ببرابر  دنا   وة لب كتيَبباكين بریوتاوةِريشكتيَبـد  رریان دناناوة 

 و)جبهبمیب( و )موعتب یلب( و )ئبشعبریباكن(ةان دناوةتـبوة( و )وبونارج
وة    ان لب بنبمااكين ئیمان و بریوتاوةرِدنایدناهیرَنناوةاكن بؤضوونب سببارةت بب

يَببكـبي ئیمـايم ئبمحـبدي دناناوة وةكو كت لبم بارةةب انشیكتيَبـد تاةببتي
 ببرابرضـدنانبوةي جبهبمیـباكن( و/  )نالـرد ىلع ناههمیـبببل كورِي حبن

ــ ــبويش ئیمام ــب ل ــؤ ببرابرضــجب ــاوة ب ــان دنان ــر كتيَبی دنانبوةي باكين ت
 كتيَبباكين )ئينب )عوسماين كورِي سبعیدي دناريم( و باكن وةكویبیدعبضی
ــب( ــی  تبةمیی ــن نالق ــبي )ناب ــیَ و قوتابیبك ــورِي ( وة )ش ــبدي ك خ ُمبم
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ةان دناوةتـبوة  بآلنـبكؤم لبونانيش ببرابر  ئـبو جبب عببدولوةها ( و
(يشیان دناوةتبوة ببآلم ئـبو هبروةها ببرتبر  )سؤيف( و )قببرابرستباكن

 ضییباكنیان دناوةتــــبوة كتيَبانبي كب ببتاةببي ببرابر  بیدعب

  ررن لبونانب  :

 ما  الشاطيبلإل ةتاب االعتصا  -1

 سال  ابن تيميةلشيخ اإل رصاط املستقيمالاقتضاء  -2

 البن الوضاح ابلدعوحوادث ـالنكار إ -3

 للطرطويش حوادث وابلدعـال -4

 ي شامةـبأل ابلدع واحلوادث نكارإابلاعث ىلع  -5

ــة ي -6 ــرد ىلع  منهــاا الســنة اة و  ال
 الرافضة والقدر ة

 البن اتليمية

 اكنيشيةةتيَ ة نو َ  لة وة

 للشيخ يلع حمفوض بداع ي مضار االبداعاإل -1

ذاكر  ت املتللقـة بـاألالسنن وامل تـدا -2
 والصلوا ت

محد الشـقيي أملحمد بن 
 احلوامدي
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 للشيخ ع داللز ز بن باز اتلحذةر من ابلدع -3

ببراـبر   وونا ـ سوااس بؤو ئبمِرر   ناناةاين موسومَانان ـ وة هبتاك
و كبنالَــباكين  و طؤظــار یباكن دةدةنــبوة لــب ِرَیبــاي ِررذنامــبیبیدعبضــ

 انةي و كؤِروكؤتونبوةاكن كب اكریببریـبيك  رریـِرناطبةاندن و وتاري هب
هبةب بؤ بیَدناركردنبوةي موسومَانان و سبركبوتن ببسـبر بیدعـباكن و لـب 

 یباكن.یناوتردين بیدعبض
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 ببيش ضونارةم :

 نبةبك لب بیدعباكين ئبم سبردةمب:ضبند نمو

ــان كــردووة  ن واكن  ررســبردةمیب بیدعــب ــبويش  یادة ــبئ ــآ ب ي ا
( و كبم بونـبوةي  نانیـاري ) اكت لب سبردةيم ایَغبمببر دوركبوتنبوةي

ضـوناندن بـب يَب و الدنانباكن و وؤ بیدعب ينرنااكونا بانبب شبر  و  ررتوو 
ــت  ــب  ببِرناس ــباكنیان  ئبم ــب دةنی ــوكبوت و بؤن ــب هبلَس ــاوةِرةاكن ل ب

ــب ــبي ایَغبمببرمان ــبو فبرموودةة ــبرموَیت: ) وســتنبوةي ئ ــب دةف ( ك
 .(16)((َ َ َمن  اكَن َقب لَُك   نَّ سَ َلَتَِّبعُ ))

 ببِرناسيت لب دناهاتودنا شوَین ِرَیضكبي ئؤمبتـباكين اـيَش وؤتـانوناتب: 
 .دةكبون

 لبو بیداعنب :

 (.)   ایَغبمببروئاهبنبد ةادي لبدناةك بو ـ 1

ــب جیَبــبووناســنت ببرةكــبت  ـ 2 ةاكن و مــردووشــوَینبونار و و  ل
 .هاوشیَوةاكنیان 

 نبوة لب وونا.وووناابرسيت و نزیك بو بوناري دناهیرَنناوةاكن لب ـ 3

 
                                                           

 . رواه الترمذي (16)
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 ( ) ئاهبنط طرَیِنان بب بؤنبي ةادي لب دناةك بوو  ایَغبمببرةوة

 : لب مانبد ِرةبیيع ةبكبمدنا

لَماين نـب نان ةـان ندنب بب طاورةاكن كب هبندةَك موسـضونائبمب  وؤ
   و ساَ َك لب مانبد ِرةبیيع ةبكبمدنا اَي هبََلةسـنوهبم  ناناي طومِرناكبر

ن ةان لب مالَباكنیان ةـان لـب هـؤَ   هبةانب لب مزطبوتباكندنا ئاهبنط دةطرَیِ
ئامادةي دةبن  ئبم  سادةة كؤمبَ َ   رر لب وبلَ  ئاسايي و و ت ببوة تاةبب

ةـادي لـب دناةـك  دةكبن بب وؤشوتهاندنب طاورةاكن كـب ئاهبنط طرَیِنانب 
نبانـب  ؤرة ئاهب  ئـبم جـدناهیَنـاوة ((ةان )عيسـا)و  ایَغبمبـبر وب

 باوةِرنانـبوةضـوناندنن بـب يَب  ررتبي جار جبب لبوةي كـب بیدعـبن و وؤ
وةكو دنارِشنت و   و لب اكري نابب َ  هاوةََلنانان بؤ ووناي طبورةببدةرن  لب 

 لب وةسيف ایَغبمبـبردنا تیَدناةبكب  یادةِرةوي  ووَیندنبوةي ئبو هؤنرناونانبي
( )بوة و دناوناي فریاكبوتن لـآي جبـب هاونارتیَكردن و لـآااِرنانئاسيت  تا

نب  كـردووة لـب  یـادةِرةوي  ()   هبرضبندة ایَغبمببرلب ووناي طبورة
ـُروِ   الَ )) :كردن لب مبدح كردن و ایاهبََلنانیدنا وةكو دةفبرموَیت  َكَمـا ُتب 

َرِت  ط 
َ
َیَ   ناع نَ  ناَلََّصارَ  أ َما َمر  نَا فَإِنَّ

َ
ِ  َعب دُ  َفُقولُونا   َعب د   أ  .(17)((َورَُسوُِلُ  ناّللَّ

                                                           
 . رواه الشيخان (17)
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 هـبروةك ضـؤن طـاورةاكن  یادةِرةوي مبكبن لب وةسفكردنمدنا: وناتب
  اـیَ  ئیَـوة مـن ببندةةـبك    یادةِرةویان كرد لب كوِرةكبي مبریبمدنا  

 .بلََ  ببندة و نرَیدرناوي وونا 

لـب مـبدح كردنـدنا  وة هبنـدةَك جـار ونا  ( وناتب  یـادةِرةويناإلطرناء)
( وؤي ئامادةي ئاهبنبباكنیان دةبیَـت  وة ) برطومان دةببن كب ایَغبمب

طـؤرناين و ئـاونا  و لب ورنااباكين تري ئبوةةب كب  رر جـار ئاهبنبـباكنیان 
دناهیرَنناوةاكين سؤفیباكين    وة جبب لبمانب  لب  یكرة تیَدناةبدةف لـآدناين

أل بـن لـب ئاهبنبباكنیانـدنا كـب تیَكـب يشةب  وة ِرةنبب ذنان و ایـاونانتیَدنا
سبردةكيَشـیَت بـؤ  تونـبوةي فیتنـب و ئاشـو  وبيَتب هؤي ب وئبمب  دة

 نادئبطـبر ئـبم نافبرمانیانبييشـ تیَـ تبنانـبت   وةورنااباكري ببدِرةوشـيت
و نان ووناردن و دةروستي  كؤتونبوة كورتهبََلاتبیَت لبسبر تبنهاو نببیَت 
ُُمَداَـب   ُكَّ )) و دناهیرَنناوة و هبر بیدعبةبئبونا  ـ وةكو وؤیان دةلََ  ـ شادي
ةـب و بیدعب وناتب: هبموو تا ة طبریبك لب دةندنا  ((َوُكَّ عِیدَعب  َضنلب    بِدعب  

 .هبموو بیدعبةبكيش طومِرناةیب

ئـبو  ن بـؤ  یـاتر تبشـبنبكردن ووةها ئبو جؤرة ئاهبنبانب هؤاكرهبر
 .تردنا ِروودةدةن باكينئاهبنب لب ورنااانبي تیَدنا ِرووتدنات كب

یب لب قورئـان و نىدعبةب ضونكب هیَ بنبماةبيك ئاهبنبب بیوتمان ئبم 
بكبدنا  ببلَكو ضاكن لب َ  سبدة ي ايَشينب ضاكباكلب سونبت و لب كردنار
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لب سبدةي ضـونارةمدنا دناهیَـرننا لـب الةـبن  لبو دوناةانبدنا ئبم ةادي مبولودة
 فاتمیباكنبوة كب شیعب بوون.

اشـان  ااجـبدةي فاكـبهاين( دةفـبرموَیت: )ايَشبونا )ئببو حبفصـب ت
 سیار دةكرَیت لب الةـبن كؤمـبَ َك لـب كبسـاين ضـاكبوةببِرناسيت  رر ار

ئاهبنط دةطرَیِن لب مـانبد ِرةبـیيع ةبكبمـدنا  دةرتارةي ئبو كبسانبي كب
 نــاوي دةنــَ  مــبولود  ئاةــا ئبمــب بنبماةــبيك هبةــب لــب ئــاةي ئيســنمدنا 

 وةآلمیَ  ِرون و ئاشكرناةب : وةبل انشیمبببستي

 وـوناي طـبورة دةَ َـ : ونانـا نان  ئـبم مـبولودة هـیَمنيش ثشت بب 
ئبجنامدنانييشـ  دنا  وةيشـنـب لبسوننبت بنبماةبيك هـببیَت نـب لـبقورئان و

ئبونانـبي كـب  وةتبب ئومم ناناةاين و ایَمان نبطبيشتووة لبمان باسنبكرناوة بؤ
و ئبونانبي كب لبسبر ِرَیِرةوي ايَشينباكن دةِررن  ببلَكو  ايَشبونان لب دةندنا

د نبوسن هبندةَك  يَب ئيش و اكر دناةانهیَناوة وبیدعبةبكب كؤمبَ َ  ئبمب
 .(18)(و ضلَيَس ابرةةان ایَدناوة

ئبوةي كـب  ( فبرموویبي: )هبروةهاشیخ ناإلسنم نابن تیمیبوةها )هبر
 بوة كردنبوةي طاورةاكنـييالسا بب هؤي ةان دناةانهیَناوةوبلَك لب هبندةَك 

 بـبرلب بوة  وة ةـاندةكبنـ (لیـه نالسـنمععيىسـ  ) وةادي لبدناةك بـو كب
كب لب دناةـك بـو   بوة لبوةدنا( و ببطبورة دنانانی) وؤشبويسيت ایَغبمببر

                                                           
 . مولدـمورد يف عمل الـرسالة ال (18)
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 دةطـرَیِن هبرضـبندة د تیَدنائاهبنب كردووة بب جبذن و ()یان ایَغبمببر
ناةـك بونبكبةـدنا  لـب د ِررذي جیاونا يشن لب دةست نيشان كـردين  ناناةان

و  وـرَی ـ ةـادي مـبولود ـ كردووة  وة ئبطبر ئبمبةان نب ببِرناسيت سبلبف
سـبلبف لبايَشـرت و دنا بوناةـب ئـبونا ضاكبةبيك تبوناو ةـان الرةسـبنبد تیَـ

لـب ئیَمـب  یـاتر    ضـونكب ئـبونانبؤ ئبجنامـدناينلب ئیَمب  شايستبتر بوون
یَمب   یاتر ببطبورةةان دناناوة لب ئ بووة و () وؤشبويستیان بؤ ایَغبمببر

 .ي ورَی بؤ ئبجنامدناين اكر و طورجوطؤلرَت بوون و لب ئیَمب  سوورتر

 بـب تـبنها (وؤشبويسيت و بب طـبورةدناناين ایَغبمبـبر ) وة ببِرناسيت
بـب  فبرمانباكين و شوَینكبوتيبب دةبیَت   كردينطوَیِرناةبَر  و شوَینكبوتي

 ةو لـــب ِرونالَـــبت و ناويشـــدنا  دةبیَـــت  یندوكردنـــبوةي ســـونبتباكين
وة تیَكؤشـان لـب ايَنـاو  كب بؤي هیَناوین  دةبیَت ةنبيب وكردنبوةي ئبو د

و ِرَیبـا ي  و بب دةسـت و بـب  وتـان  ضـونكب ئبمـب ِرَیبـا ئبوةدنا بب دأل
ضـاكب    كب بـبايَشيناين سبرةتا بووة لب كؤضبرنان و ثشتیونانان و ئبونانب

 .(19)(شوَینكبوتبي ئبونان بوون

ون بـؤ ببرهبلَسـيت و نورسنا ببِرناسيت كتیَب و نامیلكبي  رر دنانرناون
و  كؤن و نوَیدنا  ئبمب  سـبرةِرناي ئـبوةي كـب بیدعبةـب بیدعبةب لب ئبم

دنامب رناندين ةادي لـب دناةـك  سبردةكيَشیَت بؤ وؤشوتهاندنب بب طاورةاكن

                                                           
  . بتحقيق الدكتور ناصر العقل (2/505): مستقيم ـصراط الإقتضاء ال (19)
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 اكن و مشـاةبوباكن و سـبركردةاكن وبو  كبساين تـريش وةكـو ایاوضـا
 و ورناابمان َر دةاكتبوة.  ضبندةن دةرطاي شبرِ 

 ت ووناسنت لب جیَبب و شوَینبونار و ببرةكب

 مردووشبوسباكن  یندوو بن ةان 

یب لب جیَبریتوو  یت )تبببِروك( : وناتب : ببرةكبت ووناسنت  ئبويش بر
ورَی و فبِر و  یادبوو  لب شتیَكدنا  وة ووناستي جیَبریتوو  ورَی و فـبِر و 

ببسـبریدنا   یادبوو  تبنها لبو كبسب دةبیَت كب ئبوةي هـببیَت و تونانـاي
ووناي طبورةةـب ضـونكب تـبنها ئـبوة بتونانیَـت كب ئبويش تبنها هببیَت 

اي تونانـ ببرةكبت دنابب َینیَت و جیَبریي بكات  ببآلم دروسـتكرناو ئـبونا
ــبدةهیَناين ــبت و ب ــيي ببرةك ــنى ببوش ــتونانیَت ببیَت ــب  وة ناش ــؤي ی ب ه

 .جیَبریتوو  و هيَشتنبوةي

و شبوص و  )شوَینبونار( شماوةو اا لب جیَبب  ووناسنتبؤیب ببرةكبت 
شریك و  یب  ضونكب ةان دةبيَتبنىدروست   یندوو بن ةان مردوو كبسباكن

ئبطبر باوةرِي ونايَب كب ئبو شتانب ببرةكـبت  هاوتبشدنانان بؤ ووناي طبورة
بؤ شریك و هاوتبشـدنانان بـؤ وـوناي هؤیبك  ِرَیبا و دةببوشن  ةان دةبيَتب

دةسـت ارةت كـردن و دةسـتلیَدنان و  یـ ئبطبر طوماين ونابیَت كب طبورة
 ایَدناهیَناين ئبوشتانب هؤاكرَیكب بؤ دةستكبوتي 

 .ببرةكبت لب ووناوة
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ي ووناسنت بب موو ببرةكبت لبحابباكن كردویانب ببآلم ئبوةي كب صب
 تر لب لبيش موتـارةيك بووةتـبوة    ةان بب شتیَ  بب ةان و () ایَغبمببر
اكي ذةــاين وؤیــدنا   ( لــب) وةغبمبــبرةایَ  بــب بئــبوة تــبنها تاةببتــ ئــبونا

 (حابباكن لــب دوناي مــردين ایَغبمبــبر )ببلَببيشــمان ئبوةةــب كــب صــب
ببتاةببتيش نبدةِرريشنت  وةونا یان نبدةكرد بب ماأل و قببرةكبي  ببرةكبَّت

كردبیَـت ةـان  نوَیذي یاندناتيَ  (ایَغبمببر ) ئبو شوَین و جیَبانب  كب بؤ
ووناسـنت  َیـان  هـبروةها  ببمبببسـيت ببرةكـبتبـب  تيَیاندنا دنانيشتبیَت

 ببرةكـبتیانلـب ايَشـرت  وة صـبحابباكن  جآشوَین و مـب ناري ایاوضـااكن
ومـبري دة  و عوةكـو ئببوتـبكري صـ نبدةووناست لب كبساين ایاوضايك

نب لب ذةانیاندنا و   لب باشرتیي صبحابباكن جبب لبونانيشكورِي وبتتا  و 
 نب لب اا  مردنيشیان.

 كـردندواع و ااِرنانبوة نوَیذ و بؤ (حبِرنا  دةضون بؤ ئبشكبويت )شوة نب
ب ووناي طـبورة لبوَیـدنا قسـبي كـ  (طور) بؤ كیَوي دةضونشیدنا  وة نبتيَ 

 نوَیـذ و بـؤ ـ (كردووة )سـباليم وـوناي  َبیَـت دناایَغبمببر موسا لبطبأل
 تـر جبـب شـوَینیَ  دةضون بـؤ هـیَشوة نب یدنا تيَ  كردندواع و ااِرنانبوة

نان و جبـب ایَغبمبـبركـب دةوترَیـت جآشـوَیي  يببمانب  لـبو شـاوانل
مب نارَیكد بنیـاترنناو دةضون بؤ هیَ مبرقبد و شوة نبلبونانييش تیَدناةب  

تبنانـبت ئـبو هـبروةها  نان ایَغبمبـبر لبسبر ااشماوةي ایَغبمبـبرَیك لـب
 ةكـردوونا دنوَیذي تیَ بب ببردةونايم  دنالب مبدةنب () نب  كب ایَغبمببرشویَ 
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سبلبف دةسيت لـآنبدناوة و ما  نبكردووة  هبروةها ئبو هیَ ةبكیَك لب 
 شوَینب  كب لب مبككب و جبب لبوَیيش نوَیذي تیَدنا كردووة .

ــبوجــا ئبطــبر  ــبر نبي كــبشــویَ  ئ ــریر ةاكين () ایَغبمب  قاضــب ا
ــردووة ــبریبوة ك ــذي ببس ــبري و نوَی ــت  وستوةتبس ــببیَتدروس ــؤ  ن ب

شـوَینیَ  تـر  ئيرت ضؤن بؤ یَ  و ما  بكبندةسيت ایَدنا بهبتبكبي ئؤمم
نوَیـذي  () كبسیَ  تر جبب لب ایَغبمببر دروست دةبیَت كبونا دةوترَیت

  شتیَك لبونانب وكبوناتب ماض كردين ببسبریبوة وبوتووة   ةان تیَدنا كردووة
بب  ةرورةت لب دةي ئيسنمدنا  نانیویانب سبرجبم  ناناةان  دةستِیَدناهیَنانیان

 .(21)یبنى ()دنا ایَغبمببر لب شبریعبيمب كبونا ئب
 

 دناهیرَنناوةاكن لب بوناري ووناابرسيت و نزیك بوونبوة لب وونا

لبم سبردةمبماندنا  دناووناابرستی بوناري بناون لدناهیرَنئبو بیداعنبي كب 
دنا ِرناوةسـتانب لبسـبر دة  ووناابرسـتیباكن لبببر ئبوةي كب بنبونا لب  ررن 

ووناابرسـتییبك ئبجنامبـدرَیت ئـیلن بـب  شبر  ئبونا نابیَت هیَ جـؤرة
ئــبوة  ببلَبـبي لبســبر نـببیَت ووناابرسـتیبكببلَبـبوة نـببیَت  وة هــبر 

َمن  َعِمَل َعَمًن لَيَس َعلَیـِه )): () فبرمودةكبي ایَغبمببر لبببربیدعبةب 
مُرنا فَهَو رَد  

َ
 .((أ

                                                           
 .حتقيق الدكتور ناصر العقل (812ـ  2/395):  مستقيمـإقتضاء الصراط الانظر  (21)
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ب هبركبسیَك هبر كردةوةةبك ئبجنامبدنات كب فبرماين ئیَمبي لـ: وناتب
 سبر نببیَت ئبونا ئبو كردةوةةب ِرةتدةكرَیتبوة و قببوأل ناكرَیت .

 لب ابرسـتنباكندنا دةكـرَینئيَستا لبم سبردةمبدنا  وة ئبو بیداعنبي كب
نان بب  مان بب شیَوةةبيك ئاشكرنا لب نوَیـذدنا بـبوةي نیبت هیَ  ررن لبونانب )

ئبمـب   بورة طـدةكبم بؤ ووناي  َ َت: نیبتمب نوَیذي ئبوة و ئبوة ...دة كب
ووناي   وة لبببر ئبوةي یبنى ()دنا لب سوننبي ایَغبمببر بیدعبةب ضونكب

 . [حجرناتـنال] [ۆئۇئ  وئۇئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ     ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ]طبورة دةفبرموَیت: 

 بي كـبدنارییـلـبو دةن بوةئاطادنار بكبن نا: ئاةا ئبتانبوَي وو بَلَ وناتب: 
باكن و لـب ئاسـمان موو ئـبو شـتانبيهبلب  ئاطادنارة دةةكبن  كب  وونا

 . ةویدناةب  وة وونا  ناناةب بب هبموو شتیَك

 . انـ م دناريكر بكـن دناري دلَبكر نیبت و دناةبـنیبت لب دلَ  جآي وة

كؤمبأل لـب دوناي نوَیـذةاكن: ضـونكب  و تبسبیحاي بب هبروةها  یكر
رعدنا ي كب لب شببنانو ویرد  یكرشبر  ئبوةةب كبونا هبموو كبسیَك ئبو 

 خبوَینیَت نبك بب كؤمبأل.تبنها  وؤي بب هبركبس بؤهاتوون 

و دوناي دواعكـردن لب بؤنـباكن و  فاتیحب دناوونا ي ووَیندين هبروةها
 .ةاكنبؤ مردوو
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 ووناردن دروسـت كـردن و بـبكرَي  هبروةها تبعزآ دنانان بؤ مردوو و
ن لب ئبوةي كب ئبم شتانب ببشیَك طرتي قورئان ووَینباكن بؤي  بب طوماين

وةكب دةطبةبنیَت  ئبمانـب  وسود بب مرد اكرنانبي شبر    ةان ئبو تبعزآ
كـؤت و دنا   وة لب ئاةنیب نىناةبكیان بنبو هبمویان بیدعبن و هیَ ئبصل و

 . جنرین كب ووناي طبورة هیَ ببلَببةبيك دنانببب ناندووة لبسبریان

ادي وة لبونانب  : ئاهبنط طرَیِنان بؤ ةـادي بؤنـب ئاةنیـباكن   وةكـو ةـ
لـب مبككـبوة بـؤ  ()میعرناج و ةادي كـؤض كـردين ایَغبمبـبر  و ئيرسنا

ین هیَ بنبماةبكیان ئبو ئاهبنبانبي كب ببو بؤنانبمبدةنب   یب نىوة دةطرَیِ
 لب شبرعدنا.

 ئبونانبي كب لب مـانبد ِرةجببـدنا ئبجنامـدةدرَین : وةكـو وة لبونانب 
ئبوةي كـب تيَیـدنا ها وة  هبرضون بؤ عومرةي ِرةجبيب لب مانبد ِرةجببدنا 

 نوَیـذكردين وةك  ئبجنامدةدرَیت لب ضبند ابرستنیَ  تاةببت بب ِرةجبببوة
 .و ِررذوي  یاد لب فبر ةاكن 

یب ببسبر مانبباكين نىبد ِرةجب  هیَ تاةببتمبندةبيك ضونكب مان
و سبرتِرین بب مبببسيت عیبادةت تيَیـدنا و ِررذوو  و نوَیذ عومرةلب نب ترةوة 

 .  و جبب لبمانب
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 صوفیباكن بب هبموو ةاكيندناهیرَنناو ویردةو   یكر: وة لبو بیداعنب  
ایَضـبونانبن بـؤ بیدعبن و دناهیَـرنناون ضـونكب : هبموویان جؤرةاكنیبوة 

 وتنبكبي و اكتباكنیدنا.و شیَونا ي  لب بِرطب  یكرة شبرعیباكن

( اــانزةي مــانبد 11بو بیداعنــب  : تاةبــبت كــردين شــبوي )وة لــ
 ضـونكب و ِررذةكبييش بؤ ببِررذوتوون   نوَیذان بؤ شبوهبست شبعبان بب

 .نبهاتووة لبو بارةةبوة ()لب ایَغبمببرةوة  هیَ شتیَ  تاةببت

لبسـبري   و كبار و بيناكردين ذور : قببر هبلَوناس وة لبو بیداعنب  
ووناسـنت ببرةكـبت بـؤ   یـارةت كـردين   وة كردين قببر بب مزطبوتةان 

 مبببسـتب بلوة جبب لبمانب   و مردو واتري بلب وونا ب ااِرنانبوة لـآي  وة
يم ئافرةتان بؤ سبرقببرنان لب اكتیَكدنا و ببردةونا شریكیباكن  وة سبردناين  رر

ري بـب  ركب لبعنبي كردووة لبو ئافرةتانبي  () كب ایَغبمببري ئيسنم
و رضنا بوت لبسبر طـؤِر ـكردين مزطـدروست سبردناين طؤرِستان دةكبن   وة

 .ریسان لبسبري دناطـ

 كؤتايي

و  كوفر بدنا دةَ َ : ببِرناسيت بیدعب و شت دناهیَنان طبةبنبرة بیكؤتاة لب
 ()ةكبي و ایَغبمببر كب وونا یبةن د شتیَ  يَب باوةرِي  ئبويش  یادكردين
طـبورة  وة  وـرناارتة لـب سبرایَوـ و تـاوناين دناةان نبناوة  وة بیدعـب  رر

  ضـونكب تا تاونانـب طـبورةاكن  دةبیَت  یاتر دخَلؤ بب بیدعبيش شبةتان
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ئـبجنام دناوة و  تاونانكار كب تاونان ئـبجنام دةدنات وـؤي دة نانیَـت تـاوناين
بي َر بكـات  بـبآلم تـو تبو لبونانبةب ِررذةَك لب ِررذنان ابشیمان بيَتـبوة

بیدعب  كب بیدعب ئبجنام دةدنات ئبو اكرة دناهیرَنناوة بب دةـن دة نانیَـت و 
كب لب دةن و اآي نزیك دةبيَتبوة لب وونا بؤیب تبوتبي باوةرِي وناةب كب ببشیَ 

 .لـآنااكت

ــب ناوســوننبتباكن وة بیدعــباكن  ــبنل ــب    وة بیدعــب دةب ونا دةاكت ل
  بیدعبضییباكن كبونا ِرقیان بیَت لب ئبجنامدناين سوننبتباكن و ئبهل سوننب

يي ماةبي تووِرة دةبيَتب ةو  لب ووناي طبورة دوور دةواتبوة ـبیدعب مررظ وة
دلَـباكن لبسـبر ِرَیبـاي ة دةبيَتب هؤي الِرآبـوو  و  ووناي طبورة و زسناي
 .و طبندةأل بوونیان ِرناست
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 يت هبلَسوكبوت كردنضؤنيَ 

 یباكندنا:یضلبطبَل بیدعب

ییباكن حبرنامب مبطبر بب نیـا ي ضسبردنان و لبطبأل دنانيشتي بیدعب
كب  نــببیَت  ضــونكــردينو ئيــناكري لبســبر  یحبت و ئامؤذطــارينبصــ

كـبي ضییباكن اكریببري ورنايث هبةب لبسبر دةوروتبرةتیَكبآلوي بیدعب
َر  انوـبلَكیوة ایَويسـتب   و دةردةكبي ب ودةبيَتبوة بـؤ جبـب لـب وـؤي

ئبطـبر نـبتونانرنا دةسـتیان  ورنااباكنیانلب ئاطادنار بكرَیتبوة لب وؤیان و 
ويسـتب ینا ایَ ط  ئـبببریَیت و ِرَیبریان لـآبكرَیت لـب بیدعـب ئبجنامـدنان

 موسلَمانان و اكرتبدةستانیان ِرَیبري بكـبن لـب بیدعـب ولبسبر  ناناةاين 
ــبرةنباري بیدعب ــییباكنب ــبوة ض ــبر  ببن ــبن لبس ــتیان بك و سبر نش

لبسبر ئيسنم  وة ایَويستب ئبوة   ان تووندة  ضونكب مبترسی یانباكنیان
ن دةدةن ةارمـبتیا بزنان  كب وآلتاين بـآباوةِر هاين بیدعبضـیباكن دةدةن و

بوة ئـضـونكب   ةبكو ِرَیبا بؤ ب وكردنبوةي بیدعباكنیان بب هبموو شیَوة
 شیَوَی .و ِروي جونانييش دة ةبدنا تیَ ئيسنيم لبناوتردين

سبروات و ووتـبي وـؤي ووناي طبوةرة ئاةينبكبي وؤي  دناونااكرین لب
وة درودو س وي وونا لب سبر بكات   و دوذمنانييش ِريسونا ببر  بكاتبوة

 و هاوةلَباكنييش. اكر بمببرمان ُممد و كبس وایَغ

*** 
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