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ثيَشكةشة بة-:
* دايــ ـ

و بــــاوكل كةلةبيــــووكيمدا ر ثيَمــــةوة مانــــدوو بــــوون

وةلةكاتى ثيريياندا ر ثيَمةوة بيَ نا و خةفةتبار بوون.
* هةموو موسلَمانيَكى ثةر ش بؤ بةدلَدا كردن و بةرجةستة كردنـى
بـاوةرِيَكى ثـاك لـةخؤىة بةمةبةسـتى رِة امةنـدو ثــةروةردطارى
بةر ى خؤى.
* هةموو باوةرِداريَكى كؤشش كار بؤ طيَرِانةوةى ثةيام و بةرنامـةى
خــوداى كردطــار بــؤ نيَــو ذيــن و دونيــاى خــةلَكى ســتةمليَكراوو
هةذار.
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ثيَشةكـي
هلل حنمدهُ ونس تعينهُ ،ونستغفرهُ ،ونعوذُ باهللِ من شرور أنفسنا ومن سيئات
إنَ احلمد ِ
أعمالنا ،من يهده اللًهُ فال مضل له ،ومن يضلل فال ها دي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
وحده الشريك له ،وأشهدُ أن حممداً عبدهُ ورَسُولُه.

{يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َمنُوا اتَّقُوا َّ
َّللاَ َح َّق تُقَاتِ ِه َو ََل تَ ُموتُنَّ إِ ََّل َوأَ ْنتُُ ْْ ُم ْْتمِ ُمو َ }.
آل عمران448 :

ق ِم ْن َهتتا
َ َوا ِح ت َا ق َو َِمَ ت َ
{يَتتا أَيُّ َهتتا النَّت ُ
تاق اتَّقُتتوا َ لَّ ُذ ت ُْ الَّت ِذ َِمَقَ ُذ ت ْْ ِمتتنْ نَ َْ ت ق
ْتتا ً ۚ َواتَّقُتتوا َّ
ز َْو َج َهتتا َولَت َّ
تِ ِم ْن ُه َمتتا ِ َجت ً
ْتتا َ لُو َ لِت ِه
َّللاَ الَّت ِذ تَ َ
تاَل َ ِ ت ً ا َون ِ َ
َو ْاْلَ ْ َحا َم ۚ إِ َّ َّ
عمَ ْ ُذ ْْ َ قِ بًا} .النساء 4 :
َّللاَ َ ا َ َ
ين آ َمنُتوا اتَّقُتوا َّ
صتمِ ْْ لَ ُذت ْْ أَ ْع َمتالَ ُذ ْْ
{يَا أَيُّ َهتا الَّت ِذ َ
ست ِاي ًاا ،يُ ْ
َّللاَ َوقُولُتوا قَ ْتو ًَل َ
َويَ ْغَِ ْ لَ ُذ ْْ ُذنُولَ ُذ ْْ ۗ َو َمن يُ ِط ِع َّ
ظ ًما}
َّللاَ َو َ ُ
سولَهُ فَقَ ْا فَا َز فَ ْوزًا َع ِ
األحزاب24 - 24 :

أما بعد :
ســــتايش بــــؤ خــــوا هةرضــــةندة لــــة بــــوارى بيروبــــاوةرِدا نووســــراوو
بالَوكراوةى رهـةن و تارِاددةيـةكى بـاش بـوون بةسةرضـاوةو بةرضـاو
رِووني و مايةى سوود و يَـدة انيارببؤ طـةن ى موسـلَمانة بـةهَم هيَشـتا
لةضــــاو ئــــةم هــــةولَ و هةرايــــةى دوذمنــــانى ئيســــالم دةيــــدةن بــــؤ
دوورخستنةوةو بةهرِيَدانى موسـلَمان ر كةمـةة ئين ـا لةسـةر بؤتـةى
رِ ذطاريشــدا (أرض الواقع )لةئيَســتادا بــار بــةهى دوذمناندايــةة لةبــةر
ئــةوةى لــة هــةموو ووهَتــانى موسـلَماندا ة بةشـيَوةيةكى رِاســةوخؤ يــان
نارِاســـةوخؤ ئـــةوان لةســـةر كورســـى و عةرشـــى دةســـةهَتنة وةثـــول و
ثـاسـةوانيـشــــيان لةثشـــتةة بـــةهَم ئةمـــة تةنــــ ا بـــةش و ثشـــكيتيان
لةدونيادا لةم سات و وةختةة
كــــةديارة ئةمــــةش هــــةر لــــةذيَر ويســــتى خــــواى ثــــةروةردطارة
لةوكاتانــةى موســلَمان لــة هةولَيــدا بــؤ بــةر يَتى ثةيامةكــةى هوا و

سســـتةة هـــةروةكو خـــواى كاربـــةجىَ فةرموويـــةتى  :ـــــ { َوإِ
ص ب } .النساء414 :
لِ ْم َذافِ ِ َ
ين نَ ِ

َ تتتا َ
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جــا ئةطــةر بــىَ بــاوةرِان ئــةم ثشــ

و بةشــةيان هــةبوو لــةهيَزو

فرمانرِةواييدا ديارة هؤكارةكة لـة موسـلَمانان خؤياندايـةة هـةروةكو
خواى طةورة دةفةرمووىَ :

ص ْبُُ ْْ ِم ْمَ ْ َها قُ ْمُُ ْْ أَنَّىٰ ٰ َه َذا ۖ قُ ْل ُه َو ِمنْ ِع ْن ِا
ص بَة قَ ْا أَ َ
{أَ َولَ َّما أَ َ
صالَ ُْ ُذ ْْ ُم ِ
ْ ُذ ْْ ۗۗ إِ َّ َّ
َي ق قَ ِاي } آل عمران4٦١ :
أَ ْنَُ ِ
َّللاَ َعمَىٰ ُ ِّل ش ْ
ئين ـــا بةخؤداضـــوونةوة بـــؤ انينـــى هؤكارةكـــان و خـــؤ رِاســـ
كردنـــةوة نيـــوةى ضارةســـةرةة نيوةكـــةى تـــريش هـــةولَ و كؤشـــش و
ل و كـارى هــي
ى هـةو َ
هـةنطاو نانـة بـة ثةلـةة بـؤ ئــةم مةبةسـتة نـاب َ
موسـلَمانيَ

بــة كــةم ســةير بكــرىَ بةمــةرجيَ

ثيَويســتى خــؤى بــىة كةواتــة دةبــىَ هــي هــةولَيَ

لةشــويَن و كــاتى
هةلَنــةطيرىَ و

دوانــــةخرىَ لةبــــةرةو دروســ ـ كردنــــةوةى كؤمةلَطايــــةك كــــة
بيروبـــاوةرِيَكى رِاســ و ثـــاك رِيَبـــةرى بكـــات و خـــوا ثةرســـتيةكى
دروس ـ و ســا لــة خلَ ـ و خالَ ـةكان ثــاكى بكــات و هةس ـ و ســؤ و
ئاكــارى بــةر جولــة بــة ئةندامــةكانى بكــات و برِيــارو ياســاكانى
ئيسالم فةرمانرِةوايي بكاتة ضونكة ناكرىَ بلَيَين ئيسالميَ

كـة

باسى بيووكترين هةلَس و كةوتى مر ظى كردبىَ و رِيَنمايي جـوان و
دروســـتى بـــؤ دانـــابىَة كةضـــى باســـي بـــةريَوةبردنى دةســـةهَتى لـــةياد
كردبىَ و فةرامؤشى كردبىَ ة
بؤيــة دةبــىَ ثةنــدو ئامؤذطــارى لــة هةلَــةى رِابــردوو وةربطيــرىَ و
داهاتوويةكى رِيَ

و رِاسـترى لةسـةر بنيـات بنـرىَة تةنانـةت ذةنطـى

تــاوان و ضــرك و ثيســى ئاكــارو بــةد رِةفتاريــةكانى ســةردةميش (ة
ناوخؤييــةكان و ة ئةوانــةش كــة لــةدةرةوة هيَنــراون) هبــدةين بــة
طةرِانــةوة بــؤ نموونــة بــةر و ئاكــارة جــوان و رِةفتــارة رِةنطينــةكانى
ثيَشـــــينة ضـــــاكةكانمانة ضـــــونكة خـــــةلَكيش وةك تـــــوخل و
كانزاكـــــــــــــــــــان جؤراوجؤرنةهـــــــــــــــــــةروةك ثيَ ةمبـــــــــــــــــــةرى

ثيَشــةوامان()دةفــةرمووىَ  :ـــــ( النععُ م ادععُمع ن دععهع ال ع
والفضة ،خيُر م يف اجلُ لية خيُر م يف االٍسالم اٍذا فقهوا)(.)4

( )4رواه مسلم
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ئين ا ئاكارو نةريتة بةر ةكان هةروةكوو يَـرِو يـو نـر و بـةهاى
خؤيان لةدةس نادةن بةدريَذايي ةمـةن و تةمـةنة بـةهَم دةبـىَ بـزانين
كة وةك ضؤن يَرِو يوو كـانزا بةنرخـةكان ئةطـةر لـةذيَر طـ َ و
لــةنيَو ســطى ةويــدابوو ســوودى نيــة تــا دةرنــةهيَنرىَة بةهــةمان ش ـيَوة
طةن ينــةى رِابــردووى ئيســالميش لــة ثــةرِاوة ســثيةكانى بيروبــاوةرِ و
طؤرِةثانة سوورةكانى جي ادو جةنطاوةرة سوودى تةواوى لىَ نـابينرىَ
هــةتا نةهيَنريَتــةوة يــادو بيــرى طــةن ان و بةويَنــةى كــاهَ نةكريَتــة
باهَى خةلَ

و جةماوةرة ديارة ئةمـةش سـةرةتا بةجوهَنـدنى َةلَةمـة

ضـــةة بةســـتووةكانة بةســـةر كالـــة ة تـــؤ لةســـةر نيشـــتووةكانة
ضونكة هةر ووشةى سةر ارى َةلَةمة دةبيَتـة تـةوذمى تيـذى رِمة هـةر
ثــةرِاوو كالــة ى بــةردةم انايانيشــة دةبيَتــة هــةويَنى دروس ـ بــوونى
ثـــؤلَىَ ثيـــاوى مـــةردو جـــةنطاوةرى بةلـــةمة لـــةم لـــة بالَوبوونـــةوةى
بيروبــاوةرِى ثــووة و كالَبوونــةوةى بــاوةرِى موســلَمانة لــةم لةلــةريب
بوونى ئيسالم و موسلَمانان لـةنيَو شـارى خؤيـان و نـاخى نيشـتمانة لـةم
ى
ى هـؤش و بـ َ
ى نا وهوا ى ئـةم ئايينـة لـةنيَو مليؤنـةها طـةن ى بـ َ
لةب َ
ى لـــةمى ر لـــة انايـــان لـــة
ئاطـــا لـــةثيالنى دوذمنـــانة لـــةم لـــةب َ
بةهرِيَداضوونى رِ لَةكانيانة لةم لة ثرِبوونى مزطـةوت و مالَـةكانى
خـــوا لةبيدعـــةو بـــىَ دينـــةكانة لـــةم لـــةثرِبوونى شـــةَام و مالَـــة
موسلَمانةكان لة مةى فر ش و مـةى خـؤرو مـاددة هؤشـبةرةكانة لـةم
لةبةر ى كؤش

و تةهرةكان و ثرِبوونيان لةبةد رِةوشتةكانة لةم

لةهةر انى خويَنى موسلَمان و هةت

كردنى ناموسى خوشكانمان لـة

دةوروبةرمان.

يف ض ريى يف ماي يف اهجيت

صوت اآلف احلزانُ أُايت

داواكـارم لــةخواى طــةورة لةهــةر هةلَةيـةك هيــواو هــةولَيَ

بــؤ

خؤرِاسـ ـ كردنـــةوة بيَتـــةجىَة خـــواى طـــةورة لةهـــةر هـــةولَيَكيش
هــةليَ

بــؤ ئــةم ئايينــة برِةخس ـيَنىَة لــةم نوسراوةشــدا كــة هةنــدىَ

بابةتى بيروبـاوةرِم هيَنايتـة دةرة بـة ئوميَـدى ئـةوةى بيـرورِاى ضـةوت و
خـــالَى رِةش لـــة دلَ بيَتـــةدةرة ســـةرةن ام طوفتـــارى رِاســ و كـــردارى
ضاك بؤ باوةرِدار بيَتة بةرهةم و بةرة خوداية داوات لىَ دةكـةم كـة
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ئـــةم كـــارةم تـــةن ا لـــةثيَناو رِة امةنـــدى تـــؤ بـ ـىَة ثاشـــان بـــؤ هـــةموو
موسـ ـلَمانيَكيش بةســـوودبىَة لـــةدوا رِ ذيشـــدا بـــؤ منـــى هـــةذار مايـــةى
رِةحمةتى خواو رِ طاربوون بـىَة جـا ئـةوةى رِاسـ بـووبىَة وة مةبةسـتى
خواو ثيَ ةمبةرى خوا ( )بووبىَة ئةوا هةَةو فـة لَ و منـةتى خوايـة
بةسةرمان كة رِيَنموونى بؤ كردووينة وة ئةوةى هةلَةو ضةوتية لةمن
و شـــةيتانةة خـــواو ثيَ ةمبـــةرى خـــوا ( )لـ ـىَ ى بـــةرينة ثاشـــان مـــن
يةكةم كةسل كة لىَ ى بةريلة خوداى طةورة لة طونـاهو كـةم
و كــورِى مــن و دايـ

و بــاوكل و هــةموو خوشـ

برايــةكى بــاوةرِدار

خؤش بيَ .

(( ربنا تقب منا اٍن

أن السميعُ العليل))

وصلى الل ل وبارك على نبينا محمد وعلى الةٍ وصحبةِ وسلل تسليما
واخر دعوانا ان الحمدُهلل رب العالمين
صالح الدين محمد هه وليَرى
/ 9محرم4114/ك ضى
8442/9/84ميالدى
هةوليَر /رِ ذى جمعة
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بةشي يةكةم
ـــــ ضةم

و ماناى بيروباوةرِ (تدريف الدقيهة)

ـــــ ماناى ((لَُ إله إِلَُّ اللَّه)) (معنى (ه إله إِلَُّ اللَّه)
ــــ ماناى باوةرِ ((معنى اإليمان))
ــــ باوةرِ طوفتارو كردارة (االميُع قول وع ل)
ــــــ مانــاى تــالوت و جؤرةكــانى (ادن ع

الطععُغععوت

وأنواعهم)
ــــ جؤرةكانى بةتاك و تةن ا طرتنى خودا (أنـوا
التوحيد)
ــــ ماناى ثةرستن (الدبُمة) و جؤرةكانى
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ضةم

و ماناى بيروباوةرِ (الدقيهة)

ووشةى (عقيهة) يان (إعتقاد)  :ــ
بريتيـــة لـــةو بيروبـــاوةرِةى بـــة دلَـــةوة طـــرىَ دةدرىَ و تيَيـــدا ئـــؤَرة
دةطرىَة جا رِاس بىَ يان ضةوت .

بةهَم لةماناى دةستةواذةى تايبةتـدا (اإلصطالح اخلُص) هى (أ عل

السنة واجل ُعة) بريتية لة  :ـــ

باوةرِى سا و دامة راو بةخوداو ئةوةى ثيَويستة بؤ خودا برِيـار بـدرىَ
لةكارة ثةرستنةكان و ثةروةردطاريةتى و ناو و سـيااتة بـةر ةكانى
هـــــــةروا بـــــــاوةرِى بـــــــة مةهئيكةتـــــــةكان و ثةرتووكـــــــةكان و
ثيَ ةمبةران(علي ل الصالة والسالم)و رِ ذى دوايي و َةدةرى خيَرو شـةرِة
وةبة هةموو ئةو دةَة رِاستانةى هاتووة لةبنيينةكانى ئـايين و بـاو و
هةوالَةكانى بابةتة ثةن ان و ن يَنى يةكانة وة ئةوةش كـة ثيَشـينة
ضاكةكان لةسةرى كؤك بوونة ئين ا م كةة بوون بـؤ خـودا لـة
دةســـةهَت و فـــةرمانرِةوايي و ثةيامةكـــةىة وةبـــؤ ثيَ ةمبةرةكةشـــى
()بـــةطوىَ رِايـــةلَى كردنـــى و شـــويَن كـــةوتنى و طةرِاندنـــةوةى
كيَشةو كاروبارةكان بؤ ذيَر دادطةريةكةى(. )4

ســـةرةتاى بيروبـــاوةرِيش ئةوةيـــة كـــة مر ظــــ لـــة ئـــةن امى ئـــةوةى
دةيبيستىَ لة فةرمايشـتةكانى خـواى طـةورةو ئـةوةش كـة دةيبينـىَ
لة دروستكراوةكانى بطاتة ئةو بيرورِايةو طومانى نةبىَ كـة ئـةم

بوونةوةرةو ئةوةى تيَيداية ثةروةردطارى تـاك و تـةن ا (اللًعه) بـةدى
هيَنـــاوةو دروســـتى كـــردووة و هةريـــةك و هةرشـــتيَ

بـــةطويَرةى

ى هــي كــةم و كورِيــةك
ثيَويســتى خــؤى بــة جــوانترين شــيَوةو بــ َ
ى ئـةو خودايـةش
شيَوةسا ى بؤ دانـاوةو بـة ِريَوةى دةبـاتة ئين ـا هـةردةب َ
بةتــــةن ا بثةرســــترىَ و ثــــةيرِةوى فــــةرمان و بةرنامةكــــةى بكــــرىَة
هةروةكو دةفةرموىَ:ـ

( )4حبوث ودراسات يف عقيدة أهل السنة ــ ناصر العقل .11/
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{ أَلَُ لَهم الْخَلْقم وَالْأَاْرم تَبَُرَكَ اللَّهم رَبُّ الْدَُلَ ِنيَ} األعراف١1 :
واتــة  :ئاطــاداربن و بــزانن كــة هةرضــى دروســتكراويَ

هةيــة

خاوةنداريَتى يةكةى بؤ خودايةو هةرئةويش خاوةنى فـةرمان و برِيـارة
بةســةر دروســتكراوةكانىة ثيــر و طةورةيــة خــوداى ثــةروةردطارى
جي انيان .
ووشـــةو نـــاوى (العععرب) واتـــة ثـــةروةردطارة كـــة ئـــةويش ضـــةند
سياةتيَكى ثةروةردطاريةتى بةر و بىَ ويَنة و تةواوى لة خؤطرتـووة
بةسةر دروستكراوةكانى كة بريتين لة  :ــــ

 - 4دروستكردن (الخلق)
 - 8رِ ى دان (الر ة)
 – 3بةرِيَوةبردن (تدبير اهمور)
 - 1ذياندن (اهٍحياء)
 – ١مراندن (االٍماته)

ئين ا كةئةم سـياةتانةش تـةن ا لـةخوداى ثـةروةردطاردا هةيـةة

هــــةروةكو لــــة ئاســــماندا ثةرســــتراوة دةبــ ـىَ لةســــةر ةويــــش تــــةن ا

ْت َما ِ إِ ٰلَته َوفِتي
ثةرستراوبىَ هةروةكوو دةفةرمووىََ { :وهُت َو الَّت ِذ فِتي ال َّ
ه َو ا ْل ََ ِذ ُْ ا ْل ََمِ ُْ } الزخرف21 :
ض إِ ٰلَه ۚ َو ُ
ْاْلَ ْ ِ
بـةهَم ئيبلــيس (نـةفرةتى خــوداى لـىَ بـىَ) هـةولَى داوة كــة لةســةر
ةوى لة مر ظةكان خؤيان كةسـيَ

يـان شـتيَكى تـر بـة در و نـارِةوا

بكــات بــة هاوش ـيَوةى خــودا (عزوجععل) يــان وايــان ل ـىَ بكــات خؤيــان
بكةن بـةخاوةنى ضـةند سـياةتيَكى وةكـوو رِ ى دان و سـوودو يـان
طةياندنة يان ذياندن و مراندنة يـان كاروبـار بـةرِيَوةبردن ئـةويش لـة
رِيَطاى دةسةهَت و فةرمانرِةواييانـدا بةسـةر خـةلَكىة ئةمانـة هـةموو
بـــة مةبةســـتى ئـــةوةى بثةرســـتريَن و طـــوىَ رِايـــةلَى تـــةواو بكـــريَن و
خـــةلَ

دوورخةنـــةوة لـــة ثةرســـتراوى هـــةَيانة هةربؤيـــة خـــوداى

ثـــةروةردطار ثيَ ةمبـــةران و ثـــةيام بـــةرانى رى رِةوانـــةكردووة تـــا
خــةلَكى ئاطــادار بكةنــةوة و بيــان طةرِيَننــةوة بــؤ بةندايـــةتى و
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ثةرستن ى خوداى رِاستةَينة و رِ طاريان بكةن و دووريان بخةنةوة لـة
خوا در يينةكانة

وَل أَ ِ ا ْعبُتاُوا َّ
س ً
هةروةكوو دةفةرمووىَ َ { :ولَقَ ْا لَ ََ ْنَا فِي ُ ِّل أُ َّم قة َّ ُ
َّللاَ
اجَُنِبُوا الطَّا ُ
غوتَ ۖ} النح 3٦ :
َو ْ
واتــــة :ـ ســــويَند بــــةخوا لــــةناو هــــةموو طــــةل و نةتةوةيةكــــدا
ثيَ ةمبــةريَكمان رِةوانــةكردووة و ثيَمــان رِاطةيانــدووة كــة ثيَيــان
ب َليَــ  :تــةن ا خــوا بثةرســتن و وا ب يَــنن و دووربكةنــةوة لــة هـــةموو
ثةرستراويَكى تر .
كةواتــــة ثةرســــتنى خــــواى تــــاك و تــــةن ا مةبةســ ـ و ئامــــان ى
دروستكردنى ئةم بوونةوةرةيةة هةروةكو فةرموويةتى-:
نَ إِ ََّل لِ َ َْبُاُو ِ }ال اريُت١٦ :
اْل َ
{ َو َما َِمَ ْقتُ ا ْل ِجنَّ َو ْ ِ
واتة  :ـ بيَطومـان مـن ثـةرى (جـن)و ئـادةميزادم دروسـ نـةكردووة
تةن ا بؤ ئةوة نةبيَ كة من بثةرستن و طويَرِايةلَيل بكةن .
بؤيـــة خـــواى طـــةورة ئـــةم مةبةســـتة طـــةورةى كؤكرد تـــةوة

لةيةك ووشةدا ئةويش((لَُ إِلَه إِلَُّ اللَّه)) ية.
كةئةويش لة دووبةش ثيَ

يةكةم  :لَُ إِلَه
دووةم  :إِلَُّ اللَّه

هاتووة :
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ماناى ((لَُ إِلَه إِلَُّ اللَّه))
لَُ إِلَه :واتة هي ثةرستراويَكى بة هةة نية

إِلَُّ اللَّه  :تةن ا اللًه

ثةرستراوى هةَةو شايستةى ثةرستنة .

كةواتة دةبىَ لةبةشى يةكةمى(لَُ إِلَه إِلَُّ اللَّه)كةبريتية لة (لَُ
رِةت بكةيــةوةو خــؤتى لــىَ بــةرى بكــةى كــة
إِلَععه) هةمووشــتيَ
بةناهةة دةثةرسترىَ بيَ طة لـة خـواة جـا ئةوشـتانةش ة بـةردو بتـى
داتاشــراوبىَ يــان هاوشـيَوةى دانــراو يــان تــالوت يــان َــةبر يــان رِيَبــا يــان
بيرد يان هةرشتيَكى تر كة بةناهةة دةثةرسترىَ.
ئين ا لةبةشى دووةمى (لَُ إِلَه إِلَُّ اللَّه) كةبريتيـة لـة (إِلَّعُ اللَّعه)
هةموو ثةرستنيَكى شايستة برِيار دةدةى بؤ خوداى تاك و تةن ا .
كةواتــة بــؤ ئــةوةى تــةن ا خــواى ثــةروةردطار بثةرســتى ثيَويســتة
ســةرةتا هــةموو ثةرســتراوةكانى تــر بــة بــةتالَ و نــارِةوا بزانــى و ليَيــان
دووربكةويــةوةو دوذمنايةتيشــيان بكــةىة هــةروةكوو خــواى طــةورة
فةرموويةتى:ـــ

{ فَ َن يَكْفُرْ بُِلطَُّغُوتِ وَيمعْْاِن بُِللَّعهِ فَقَعهِ اسَْْ ْسَعَِ بُِلْععدمرْوَةِ
الْومثْقَ }
البقرة8١٦ :
واتة  :ـ جا ئةوةى باوةرِى نةبيَ بةتالوت و باوةرِ ب يَنيَ بةخوا ئةوا
ئةوكةســـة دةســـتى طرتـــووة بـــة بـــةهيَزترين هؤكـــارى رِ طـــارى و
بةشويَن دامة راوترين بيروباوةرِ كةوتووة .
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ماناى باوةرِ (معنى اإليمان) :
كةواتة ووشةى باوةرِ (اهٍيمان) لة مانةوانيدا(*) دوو واتاى هةية  :ـ
يةكةميان :ـ (األان) بةماناى ثيَدانى ئارامى و ئاسـايش و دلَنيـايي ة
كة ثيَيةوانةى ترسةة وة دلَنيام كرد ثيَيةوانةى ترساندنة .
دووةميــــان :ــــــ (التصــــديق) بةرِاســـ دانــــانة واتــــة  :ئةوكةســــةى
بةكردار َسةى خؤى بةرِاس دةخاتةوة .

وةبةرِاســ دانـــانيش ثيَيــةوانةى بةدر خســـتنةوةية(الْكعع ي

).

ئين ـــا ئةطـــةر بةنـــدة بلَـ ـىَ  :بـــاوةرِم هيَنـــا بـــةخوداى طـــةورة كـــة

ثةروةردطارةةواتة  :بةرِاستى دادةنيَل { وَاَُ أَنتَ بِ م ْْاِنٍ لَّنَُ وَلَوْ نُنَُّ
صَُمِقِنيَ }يوسف42 :
ابن تيمية (رةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ-:

( وذلِ اٍمنُ حيصل اٍذا اسْقًر يف القل

الْصهيق واالنقيُم)(.)4

واتة  :ئةم ئاسايش و دلَنيايي ية بةدةس دىَ كاتىَ بةرِاس

انـين و

م كةضى لةناو دلَدا جيَطير دةبىَ .
بـــةهَم لةدةســـتةواذةى شـــةرعيدا هـــةروةكوو لـــة بنيـــينةيةكدا
هــاتووة كــة بريتــى يــة لــة :طوفتــارو كــردارة طوفتــارى دلَ و مــان و
كــردارى دلَ و مــان و ئةندامــةكانى لــةشة بــاوةرِى رِاســتةَينة لــةهى
(*) كتاب االميان .11 ،

( )4الصارم املسلول على شامت الرسول .769/3
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ئةهلى سوننةوجةماعة دةبىَ ئةم ثيَنج بابةتة لةخؤ بطرىَ تـاوةكوو
باوةرِيَكى ثاك و سا دةستةبةر بكرىَ :ــ
طوفتارى دلَ كة بريتية لة بةرِاس دانان و باوةرِو ناسينى .
كردارى دلَ كة بريتيـة لـةنيا و مةبةسـتى ثـاك و خؤشةويسـتى و
رِووكردنة خوا.
كـردارى مــان كــة خويَنــدنى َورئــان و ذيكــرو يــادكردنى خــوداو
داواى ليَخؤشبوون كردن و ئةو شتانةش كة بة مان دةكرىَ .
كـــردارى ئةندامـــةكانى لـــةش وةكـــو كرِنـــؤش و ســـوذدةبردن و
هةنطاونان بؤ مزطةوت و جي ادكردن و فةرمان كـردن بـة ضـاكةو
رِيَطرى كردن لةخراثة(.)4

( )4قواعد يف بيان حقيقة االميان عند أهل السنة واجلماعة – 482بةكورتكراوةيي.
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باوةرِ طوفتارو كردارة (اإليمان َول وعم ) :
ئين ا ئةوةى ثيَشينة ضاكةكان و انايان و شارة ايانى لةسـةر بـووة
ئةوةبووة كة باوةرِ بريتية لة طوفتارو كردارة ياد ئـةكات و كـةم
ئــةكاتة هــةروةكو ئيمــامى احمــد بــن حنبــ (رةحمــةتى خــواى لــىَ

ب ـىَ)فةرموويــةتى  :ـــــ ( أمج ع تسععدوع رج عالل اععن الْععُبدني ،وأئ ععة
املسل ني ،وأئ ة السَ لف ،وفُقهُء االاصُر عل أع السمنة العيت تعويف
عنهُ رسول اهلل ( ..... )ف نر أُاورال انهُ ععع  :االميُعم قول وع ل،
يزيه بُطُعة ،وينقُصم بُملدصية)(. )4
واتـــــة ( )94كـــــةو لةتابعينـــــةكان و ثيَشـــــةوايانى موســــلَمانان و
ثيَشةوايانى ثيَشـينةكان و شـارة ايانى ناوضـةكان كـؤ دةنـ

بوونـة

لةســـةر ئـــةوةى كـــةوا ئـــةو رِيَبـــا ةى ثيَ ةمبـــةرى خـــوا()لةســـةرى
كؤضى دووايي كردووة  ......ضـةند شـتيَكى بـاو كـردووة ة لةوانـة
ئةوةبووة كة باوةرِ طوفتارو كردارةة بةطويَرِايةلَى كردنى ضـاكة
ياد دةكات و بةتاوان و سةرثيَيى كردنى خودا كةم دةكات .
هـــةروةها ئيمـــامى ب ـــوى (رِةحمـــةتى خـــواى لـــىَ بـــىَ)دةفـــةرمووىَ

:ـــ(أتاق ٍ الصحابة والتابعون ومن بَعدهل من علماء السـنة علـى أن
األعمال مٍنَ اهٍيمان .....وَالوا  :اٍن اهيمان َولُ وعم وعقيدة) (.)8

واتـــة  :هـــاوةهَنى بـــةرِيَزو تابعينـــةكان و ئةوانـــةى دواى خؤشـــيان
لة انايانى سوننة يةكرِان لةسةر ئةوةى كردةوة بةشيَكة لةباوةرِ ...
وة ووتويانة  :باوةرِ طوفتارو كردارو بيروباوةرِة .
هـــةروةها محمـــد كـــورِى عبـــدالوهاب (رِةحمـــةتى خـــواى لـ ـىَ بـ ـىَ)
دةفةرمووىَ  :ـــ

( )4طبقات احلنابلة ابن رجب احلنبلي .131/1
( )8شرح السنة .33/1
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رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

( ال خالف أع الْوحيه البه أع يكوع بُلقل واللسُع والد ل،
فٍُع اخْلَ شع اعن ع ا ك يكعن الرجعل اسعل ُ ،فعٍُع ععرف
الْوحيه وك يد ل به فهو نُفر ادُنه نكفر فرععوع واٍبلعي
وأاثُهل ُ) (.)4

واتــة  :رِاى جيــا نيــة لةســةر ئــةوةى ناســين و ثةرســتنى خــوداى تــةن ا
ل و وبـان و كـردةوة بـىَة جـا ئةطـةر هةريـةك َي
ى بةد َ
دةب َ

لةمانـة

كـةم و كــورِى تـىَ كــةوت و نــةما ئــةوا ئةوكةســة نابيَتــة موسـلَمانة
ئين ا ئةطةر ناسين و ثةرستنى خوداى انى بةهَم كارى ثىَ نةكرد
ئــةوا كــافريَكى سةركةشــة وةك كــوفرى فيرعــةون و ئيبلــيس و
ويَنةى ئةوان .
ئين ا خؤ طومانى تيَدانية كة ئامانج و مةبةس لةدروسـتكردنى

مر ظـ و ثةرى (االٍنع

واجلًعن) ثةرسـتنى خـوداى تـاك و تةن ايـة كـة

ئــــةويش هةرســ ـىَ بةشــــى دةروون و طوفتــــارو كــــردار دةطريَتــــةوةة
لةكاتيَكدا بةرِاس

انين (الْصهيق) تةن ا بة دلَةة بةهَم ثةرسـتن

ســــةلماندن و رِةنطدانــــةوةى ئــــةو باوةرِةيــــة كــــة بةرِاســــتى دة انــــى
بةكردارة
هةروةكو ابن تيمية (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفةرمووىَ  :ــ

(عل

اخللق أع يدبهوه فيط يدوا أاره ويسْدينوا به عل

ن ُ َال تعالى  { :إِيَُّكَ نَدْبمهم وَإِيَُّكَ نَسَْْدِنيم }الفُحتة ١

ذلِ

()8

واتة لةسةر خةلَكى ثيَويسـتة خـودا بثةرسـتن بـةوةى طويَرِايـةلَى
فةرمانةكانى بكةن و هةر لـةويش داوابكـةن كـة يارمـةتيان بـدات
لةسةر جىَ بةجىَ كردنـى ئـةم كـارة هـةروةكوو خـودا دةفـةرمووىَ :

َُْ َِ نُ }.
{إِيَّا َك نَ َْبُ ُا َوإِيَّا َك نَ ْ

ئايــا كــةو هةيــة بلَ ـىَ داواى يارمــةتى و كؤمــةك كــردن لــةخوا
(اهستعانة) ثةرستن نية ؟ ئـةى بؤضـى خـودا (سـبحانه وتعـالى) جيـاى
( )4شرح كتاب كشف الشبهات .116 :
( )8العبادة وحقيقة العبودية .71:

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك
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كرد تــةوة لــة (إِيَّععُكَ نَدْبمععهم) ؟ جياكردنةوةكــة لةبــةر طرنطــى
(االسْدُنة)ية لة ثةرستنى خوداى طةورة ضـونكة هـي كةسـيَ
هــي كــاريَكى ثةرستشــى ثــىَ ئــةن ام نادريَــ بــةبىَ كؤمـــةك و
يارمــــةتى خــــوداى ثــــةروةردطارة كةواتــــة وةكــــو جياكردنــــةوةى

(االسْدُنة  -إِيَُّكَ نَسَْْدِنيم) لة (الدبُمة  -إِيَُّكَ نَدْبمهم) ماناى جياوا ى
ئــةم دووانــة نيــة لةيــةكترى بةهــةمان ش ـيَوة لــةم ئاياتانــةى كــردار
(ع ل صُحل) جياكراوةتـةوة لـة بـاوةرِ (اإليمـان) مانـاى جيـاوا ى نيـة
لةيــــةكترة بــــةلَكو طرنطــــى كــــردارى ضــــاك دةردةخــــات لــــة
بـــةدي يَنانى بـــاوةرِة نمونـــةى ئـــةم َســـةيةش رة لـــة َورئـــانى ثيـــر
هةروةكو دةفةرمووىَ  :ــــ
ق نُت ُُ ًَل}
{إِ َّ الَّت ِذ َ
ين آ َمنُتوا َو َع ِممُتوا ال َّ
صتالِ ََا ِ
ت َ انَتتْ لَ ُهت ْْ َجنَّتاتُ ا ْلَِت ْ َ ْو ِ
الك ف442 :
هةروةها دةفةرمووىَ  :ـــ
ه ْْ }ص81 :
ت َوقَمِ ل َّما ُ
{ إِ ََّل الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َع ِممُوا ال َّ
صالِ ََا ِ
هةروةها دةفةرمووىَ  :ــــ

صت ْب ِ}
ص ْوا لِتا ْل ََ ِّ
{إِ ََّل الَّ ِذ َ
ص ْتوا لِال َّ
ين آ َمنُوا َو َع ِممُوا ال َّ
ق َوتَ َوا َ
ت َوتَ َوا َ
صالِ ََا ِ
العصر3 :

لـــة ســـورِةى (طعععه)ئـــةم تيَـــ

هةلَكيَشـــيةى بـــاوةرِوكردار ر

بةرِاشــــكاوى هــــاتووةة كــــة لةئايــــةتى ( )2١دا بــــة ووشــــةى (قععععه)
كةبــةماناى (تحقيــق) ديَــ واتــة  :ســةلماندن و بةرجةســتةكردن ة
خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــــ

ه ُْ ال َّا َ َجاتُ ا ْل َُمَى}طعه2١ :
ت فَأُولَئِ َك لَ ُ
{ َو َمنْ يَأْتِ ِه ُم ْؤ ِمنًا قَ ْا َع ِم َل ال َّ
صالِ ََا ِ
واتــــة  :هةركةســــيَكيش بيــــيَتةوة هى خــــودا بــــة بــــاوةرِدارىة
باوةرِةكةشــــى بةرجةســــتةكردبىَ بــــةوةى كــــردةوة ضــــاكةكانى
ئةن ام دابىَ (فةر ةكان و سوننةتةكان) ئةوا بؤ ئةمانة ثلـةو ثايـةى
بةر هةية .
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رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

ى كـردةوة هـي سـوودى
ئين ا هةروةكو تـةن ا بـاوة ِريَكى رِووتـى بـ َ
نابىَ بؤ خاوةنةكةى(*)ة هـي كردةوةيـةكى ضـاكيش سـوودى نـابىَ
بةبىَ باوةرِى خاوةنةكةىة خوداى طةورة دةفةرمووىَ  :ـــ

ض ًما }
ت َو ُه َو ُم ْؤ ِمن فَ ََل يَ َخافُ ظُ ْم ًما َو ََل َه ْ
{ َو َمنْ يَ َْ َم ْل ِم َن ال َّ
صالِ ََا ِ
طعه448 :

واتـــة :ـــــ هةركةسـ ـيَ

لـــة كـــارة ضـــاكةكان ئـــةن ام بـــدات و

باوةرِداربيَ ئةوا هي ترسيَكى نية لة رِ ذى دوايي لةوةى تاوانـةكانى
لةسةر ياد بكرىَة وة نةترسـى هةيـة لـةوةى ضـاكةكانى لـىَ كـةم
بكريَتـــةوة .ئةطـــةر هةركةســـيَكيش مؤلَـــةتى ثـــىَ بـــدرىَ كـــة
جاريَكى تر بطةرِيَتةوة سةر دونيا بؤئـةوةى بـاوةرِ ب يَنـىَ بـىَ طومـان
دةبــىَ ثــةيرِةوى رِيَبــا ى ثيَ ةمبــةرى ئةوكاتــةش بكــاة هــةروةكوو
هـــةموو نةتـــةوةكاني ثـ ـيَش ئيســـالم لـــة ذيانيانـــداة خؤيـــان و بطـــرة
ثيَ ةمبةرةكانيشيان داوايان لىَ كراوة
كـــة ئةطـــةر هـــاتوو لةســـةردةمى ئةوانـــدا ثيَ ةمبـــةرى ئيســـالم
()بؤيان هات دةبىَ برِواى ثىَ ب يَنن و شويَنى بكةون و سةرى خـةنة
بــة ثيَيــةوانةوة ئةطــةر ثشــتى تـىَ بكــةن ئــةوا لــةبىَ بــاوةرِان دةبـنة
خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

{ وَإِذْ أَخَ َ اللََّهم اِيثَُقَ النََّبِيَِّنيَ لَ َُ آتَيْْمكُمْ اِنْ نَُِْبٍ وَحِكْ َع ٍة
ثممََّ جَُءَنُمْ رَسمولٌ امصَهَِّقٌ لِ َُ اَدَكُمْ لَْمْْاِنمنََّ بِهِ وَلََْنْصمرمنََّهم قَُلَ
أَأَقْ َر ْرتممْ وَأَخَ ْتممْ عَلَ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَُلُوا أَقْرَرْنَُ قَُلَ فَُشْهَهموا وَأَنَُ
اَدَكُعمْ اِعنَ الَََّّعُ ِهِينَ  ,فَ َعنْ تَعوَلََّ بَدْعهَ ذَلِعَِ فَأُولَئِعَِ معمم

الْفَُسِقُوعَ}

آل عمران28 - 24 :

(*) بىَ طومان ئةوكةسةى باوةرِ دةهيَنىَ ثاشان بمرىَ ثيَش ئةوةى انيارى ئةوةى ثىَ بطات كةة
ثيَويستة لةسةرى بيكاتة ئه وه باوةرِدارةو لةخةلَكى بةهةشتةة وةكو هاوةهَنى ئوخدود
هةروةها ئةطةر كةسىَ باوةرِى هيَنا ئةوا سةيرى دةكرىَ كة ئايا لةدواى باوةرِهيَنانى

كردةوةكان ئةن ام دةدا يان نا ة خؤ ئةطةر

م

كةضى هي

فةرمانيَ

نةبوو ئةوا

باوةرِةكةى هي سووديَكى ثىَ ناطةيةنىَة ويَنةى ئةم َسةية سةيرى ة (جمموع الفتاوى – – 316/9

 )319بكة .

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

واتـــــة  :ـــــــ وةكاتيَـــــ
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خـــــوداى طـــــةورة ثـــــةيمانى وةرطـــــرت

لةثيَ ةمبــةران (ســةهمى خوايــان لـىَ بـىَ) كــة هةرضــيةكل ثـىَ داون
لةنامةو بةرنامة ثاشان ثيَ ةمبةريَكتان بؤهات كة ئةوةى هى ئيَـوةى
بةرِاس

انىة ئةوا دةبىَ برِواى ثـىَ ب يَـنن و ثشـتيوانى بكـةن و سـةرى

بخــةنة خــودا فةرموويــةتى  :ئايــا دانتــان نــا بــةم ثةيمانــة ؟ وة لةســةر
ئةمــةش ثــةيمانى منتــان وةرطــرت ؟ ث َي ةمبــةران ووتيــان دانمــان نــاة
فةرمووى  :كةواتة شاهيَدبن و منيش يةكيَكل لة شاهيَدةكانة جـا
ئةوةى ثشتى هةلَكرد دواى ئةم داننانـة ئـةوا هـةر ئةوانـةن دةرضـوون
لةطويَرِايةلَى كردنل .بىَ طومان ثيَ ةمبةران (سـةهمى خوايـان لـىَ
ب ـىَ) ثةيمانةكــةيان بردةســةرو نةتــةوةكانيان لــةهاتنى ئــةم كؤتــا
ثيَ ةمبةرة()ئاطـادار كـردةوةة بـةهَم لـةدواى ئـةوان كؤمـةلَيَ
هاتن نةطويَرِايةلَى ثيَ ةمبةرى خؤيان بوون و نةباوةرِيشيان بـة كؤتـا
ثيَ ةمبةر()هيَناة بؤية خـواى طـةورة بـاوةرِدارانى ئاطـاداركردةوة
كــة ئةطــةر طويَرِايــةلَى ئــةم كؤمةلَــة بــىَ بــاوةرِة بكــةنة ئــةوا
ئيَوةش بىَ باوةرِ دةبنةوةة هةروةك خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ـــ

ين أُوتُتوا ا ْل ِذَُتا َ يَت ُ ُّو ُ ْْ
تن الَّت ِذ َ
ين آ َمنُوا إِ ْ تُ ِط َُوا فَ ِيقًا ِم َ
{يَا أَيُّ َها الَّ ِذ َ
ين } آل عمران444 :
لَ َْ َا إِي َمانِ ُذ ْْ َ افِ ِ َ
وةنــةبىَ هةرتــةن ا طويَرِايــةلَى كردنــى ئــةم كؤمةلَــة لــةخاوةن
ثةرتووكـــةكانى ثيَشـــووى َةدةلـــةكردبىَة بـــةلَكو طويَرِايـــةلَى
كردنـــى بــىَ بـــاوةرِان بةطشـــتى ســـةرةن امةكةى هةلَطةرِانةوةيـــة
لــــةئايين و ةرةرمةنــــدى دوارِ ذو ذينــــةة هــــةروةكو خــــواى طــــةورة
دةفةرمووىَ  :ــ

ين َ ََت ُ وا يَ ت ُ ُّو ُ ْْ َعمَتتى أَ ْعقَتتالِ ُذ ْْ
ين آ َمنُتتوا إِ ْ تُ ِط َُتتوا الَّت ِذ َ
{يَتتا أَيُّ َهتتا الَّت ِذ َ
ين ،لَ ِل َّ
ين} آل عمران4١4-419 :
ص ِ َ
س ِ َ
َّللاُ َم ْو ََل ُ ْْ َو ُه َو َِ ْ ُ النَّا ِ
فََُ ْنقَمِبُوا َِا ِ
بةلَكو ثيَويستة بـاوةرِدار ثشـ بكـات لةبةرنامـةى ئةوانـةى ثشـ
لةبةرنامةى خوا دةكةن :

ض عَنْ َمنْ تَ َولَّى عَنْ ِذ ْ ِنَا َولَ ْْ يُ ِ ْ إِ ََّل ا ْل ََ َا َ ال ُّا ْن َا }الن ل89 :
{فَأ َ ْع ِ ْ

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

()21

ئــةم ئايةتانــةو هــي تــريش مةترســي طــةورةى ثش ـ هــةلَكردن

(* )

دةردةخاتة هةروةكو ابن تيمية (رةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ :

(وقه تبيَن أع الهين البمهَ فيه ان قول وع ل ،وأنًعه ميْنع أع
يكوع الرجل اْانُل بُهلل ورسوله بقلبه ،أو بقلبه ولسعُنه ،وك
يْمً واجبُل ظُ رال ،وال صالة وال زنُةل وال صيُاُل ،وال غري ذللِ ان
الواجبُت) (.)4
واتة  :رِوون بووةوة كةوا ئايين ثيَويستة طوفتارو كردارى تيَدابىَة
وةنـــــــــاكرىَ كةســـــــ ـىَ بـــــــــةدلَ بـــــــــاوةرِى هـــــــــةبىَ بـــــــــةخودا و
ثيَ ةمبةرةكــةى()يــان بــةدلَ و وبــانىة كةضــى هــي واجبيَكــى
ديار ئةن ام نةداتة نة نويَذة نة ةكاتة نة رِ ذووة نة هةرشـتيَكى تـر
لة واجبةكان .
ئين ــا ســةرنج بــدة لــة طرنطــى و تايبةتمةنــدو ئــةم دووكــردارة
(نويَــذو ةك ـات) لــةنيَو كــردارة واجبــةكان كــاتىَ لةســةرةمةرطدا
داوا ئةكــةن بطةرِيَندريَتــةوة بــؤ دونيــاة هــةروةكو خــواى طــةورة

دةفةرمووىَ  :ـ

صتالِ ًَا فِ َمتا
{ َحَُّى إِ َذا َجا َ أَ َح َا ُه ُْ ا ْل َم ْتوتُ قَتا َ َ ِّ ا ْ ِج َُتو ِ ,لَ ََمِّتي أَ ْع َمت ُل َ
تَ َ ْ تتتُ َ ت َّتَل إِنَّ َهتتا َ مِ َمتتة ُه ت َو قَامِمُ َهتتا َو ِمتتنْ َو َ امِ ِه ت ْْ لَ ت ْ زَب إِلَتتى يَت ْتو ِم يُ ْب ََ ُتتو َ
}المؤمنون444 - 99 :
واتة  :ــ تا ئةوكاتةى يةكيَ

لةمانـة مـردن دةيانطـاتىَ ة دةلَـىَ :

ئــةى ثــةروةردطارم بــل طةرِيَنــةوةة بــةلَكو كردةوةيــةكى ضــاك
ئةن ام بدةم لةو شويَنةى جيَل هيَشتووة .
داوا ئــةكات بطةرِيَندريَتــةوة بــؤ ئــةوةى بــاوةرِب يَنىَ و ئــةو مــالَ و
ســـامانةى كـــة نةيدةبةخشـــى و ببـــوة رِيَطرلةبـــةردةم باوةرِهيَنـــانى ة
ئيَستا داوا دةكات مؤلةتى ثىَ بدرىَ تا مالَ و سامانيَ

ببةخشىَ و ثيَى

رِ طارى ببىَة
(*)

بـىَ طومــان ئــةو ثشـ هةلَكردنــةى كــة لــة رِةطــة ى كردارةكةيــة (طويَرِايــةلَى)
كة مةرجة بؤ رِاس و دروستى باوةرِ .

( )4جمموع الفتاوى (.)621/9
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رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

هةروةكو خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ـــ

{ َوأَ ْنَِقُوا ِمتنْ َمتا َ َز ْقنَتا ُ ْْ ِمتنْ قَ ْبت ِل أَ ْ يَتأْتِ َي أَ َحت َا ُ ُْ ا ْل َم ْتوتُ فَ َقُتو َ َ ِّ
صالِ َِ َن}المنافقون44 :
ص َّا َ
ق َوأَ ُ نْ ِم َن ال َّ
ب فَأ َ َّ
لَ ْو ََل أَ َِّ ْ تَنِي إِلَى أَ َج قل قَ ِي ق
واتة :ـــ ببةخشن هةندىَ لةو مالَ و رِ ة و رِ ييةى ثيَمان داوون ثـيَش
ئةوةى مردن يةخة بة يةكيَكتان بطرىَة ئةوسا دةلَىَ  :ـ
خواية خؤ طة مردنى من دوابخستاية بؤ ماوةيةكى ترى نزي
تا مالَل ببةخشاية و ببوماية يةكيَ

ة

لةثياوضاكان .

ئـــــةم ئايةتـــــة ثيـــــر ة َســـــةكةى ئيَمـــــة دةســـــةلميَنىَ كـــــةوا
هةركةس ـيَ

بــاوةرِى هيَنــاة ئةطــةر نــةمردو تةمــةن و مــاوةى ث ـىَ درا

دةب ـىَ م ـ كــةة و طويَرِايــةلى ئــةو كردةوانــةش بب ـىَ كــة رِاس ـ و
دروستى باوةرِةكةى ثىَ دةسةلميَنرىَ .ئين ا ئةمانة هةموو انستى ئةو
ن يَنيانةن كة لةدوارِ ذو داهاتوودا رِوودةدةن باوةرِدار دةبىَ برِواى ثيَيان
هـــةبىَة برِوايـــةك واى لـــىَ بكـــات لـــةثيَش خؤيـــدا كـــردةوةى بـــؤ
ئامادةكردبىَة هةروةكوو شيخ عبدالرحمن السـعدو(رِةحمةتى خـواى

ين يُ ْؤ ِمنُتو َ لِ َمتا أُ ْنت ُِ َ إِلَ ْت َك َو َمتا أُ ْنت ُِ َ ِمتنْ
لىَ بىَ)لة رِاظةى ئايةتى { َوالَّت ِذ َ
ه ْْ يُوقِنُو َ }البقرة1 :
قَ ْبمِ َك َولِ ْاْل ِِ َ ِ ُ
دةفةرمووىَ  :ـــ (حقي قة االميُع و الْصهيق الُْم مبعُ أخع ت
به الرسل املْظ ن ألنقيُم اجلوارح) (. )4
واتــة  :ــــ بــاوةرِى رِاســتةَينة بريتيــة لــة بةرِاسـ

انينيَكــى تــةواوى

هــةموو ئــةو شــتانةى ثيَ ةمبــةران (ســةهمى خوايــان ل ـىَ بىَ)هــةوالَيان
دةربــــــارةى داوةة باوةرِيَــــ ـ

كــــــة مــــ ـ كةضــــــى و طويَرِايــــــةلَى

ئةندامةكانى لةش لةخؤ بطرىَ .
ضــونكة بــىَ طومــان ئةطــةر نــةفس رِام و جلــةو طيــر نــةكرىَ
بةطويَرِايــةلَى كردنــى خــوداة ســةركةش و ســنور بــة يَن و سةثيَيــى
كـــار دةبـ ـىَة بـ ـىَ شـ ـ

سةرثيَيـــى كـــردن و ســـنوربة اندن هاوشـــانى

كوفرو بىَ برِوايي هاتووة لة َورئانى ثير داة هـةروةكو طويَرِايـةلَى

( )4تيسري الكريم الرمحن .04 /
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كـــــردنيش لةطـــــةلَ بـــــاوةرِداة بـــــؤ نموونـــــة خـــــواى ثـــــةروةردطار
دةفةرمووىَ:ــ

صمَّى َ ،ولَ ِذنْ َ َّذ َ َوتَ َولَّى
ص َّا َ
ق َو ََل َ
{فَ ََل َ
ض َو ََل
{يَ ْو َمئِت قذ يَت َو ُّ الَّت ِذ َ
ْ ت َّوُ لِ ِه ت ُْ ْاْلَ ْ ُ
ص ت ُوا ال َّ ُ
ستتو َ لَت ْتو تُ َ
ين َ ََت ُ وا َو َع َ
يَ ْذُُ ُمو َ َّ
َّللاَ َح ِاي ًا}النساء18 :
ت فَ ُ ْا ِِمُ ُه ْْ َ لُّ ُهت ْْ فِتي َ ْح َمُِت ِه َذلِت َك هُت َو
{فَأ َ َّما الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َع ِممُوا ال َّ
صالِ ََا ِ
ستَُ ْذبَ ْ تُ ْْ
ا ْلََ ْو ُز ا ْل ُمبِ نُ َ ،وأَ َّما الَّ ِذ َ
ين َ ََ ُ وا أَفَمَت ْْ تَ ُذتنْ آيَتاتِي تُ ُْمَتى َعمَت ْ ُذ ْْ فَا ْ
َو ُ ْنُُ ْْ قَ ْو ًما ُم ْج ِ ِم َن}اجلُثية34 - 34 :
}القيامة38 - 34 :

وة دةربارةى أبو ج

دةفةرمووىَ  :ــ

{أَ َ أَيْتَ إِ ْ َ َّذ َ َوتَ َولَّى }العلق43 :

هةروةها دةربارةى فيرعةون دةفةرمووىَ  :ــ
صى}النا عات84 :
{فَ َذ َّذ َ َو َع َ
ثيَشةوا على كورِى أبو تاليـب (رِة اى خـواى لـىَ بـىَ) دةفـةرمووىَ :ـــ

ئيَمة لةطةلَ ثيَ ةمبـةرى خـوا بـووين ()لـة طؤرِسـتانى بـةَيع لـة
بةخاك سثاردنى مردوويَ

ثيَ ةمبةر ()فةرمووى  :ــ

(اُانكم ان أحهٍ اٍالً وقه نٍُْ َ اَقدَهمهم ان اجلنعة واقدعهه

اِنَ النُر)

()4

واتــة  -:هــي يــةكيَ

نيــة لــة ئيَــوة ئــيال شــويَنى خــؤى بــؤ ديــارى

كراوة ة لة بةهةش ة وةيان لة ئاطر.
ووتيان  :ئةى ثيَ ةمبةرى خوا ()دةكةواتة ثالَى لىَ نـةدةين و وا
نةهيَنين لة كردةوة ؟
ثيَ ةمبــةر ()فــةرمووى  :ــــ بــةلَكو كــردةوة بكــةن ضــونكة
هةموو كةسيَ

كردةوةى ئةو شويَنةى بؤى ديارى كراوة بؤى ئاسان

دةكريَـ ة ثاشــان ئــةم ئايةتانــةى خويَنــدةوة  {:فَأ َ َّمتتا َمتتنْ أَ ْعطَتتى َواتَّقَتتى
ْنَى} اللي  ٦-١ :تا طةيشـتة { َفسَععنميَسَِّرمهم لِلْععيمسْرَى}
ص َّا َ
ق لِا ْل َُ ْ
َو َ
اللي 2 :

()4

( )4رواه البخُري ( )9494واسلم (.)7492
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رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

ئين ـــا هـــةر لـــةم ســــورِةتةدا خـــواى ثـــةروةردطار ثاشـــان ديســــان
دةفةرمووىَ  :ـــ

صت َ
شتتتتقَى ،الَّتتتت ِذ
تتتَل َها إِ ََّل ْاْلَ ْ
{فَأ َ ْنتتتت َذ ْ تُ ُذ ْْ نَتتتتا ً ا تَمَظَّتتتتى ََ ،ل يَ ْ
ها ْاْلَ ْتقَى ،الَّ ِذ يُ ْؤتِي َمالَهُ يََُ َُ َّ ى}اللي 42 – 41 :
س ُ َجنَّبُ َ
َ ،و َ

َ ت َّ
تتتذ َ َوتَتتتت َولَّى

بىَ طومان كوفرو بةدر خسـتنةوةى ئايةتـةكانى خـوداة بةسـة بـؤ
طــةورةيى تاوانيَ ـ

كــة ثيَيــةوة بي ـيَتة د ة ة بــةهَم ليَــرةدا كــة

ووشـــةى ((األشعععق ))ى هيَنـــاوة مةبةســ ثشــ هـــةلَكردن و ســـةرة
رِ يَيةكةيــــــةتى لــــــة دوذمنايــــــةتى كردنــــــى ثيَ ةمبــــــةرى خــــــوا

()هةروةكو لةبارةى ئةوكةسةش كة لةَةومى ثعـــةموود(*) هـات
و ووشترةكةى سةربرِىة دةفةرمووىَ  :ـ

ها} الشمس48 :
{إِ ِذ ا ْنبَ ََ َِ أَ ْ
شقَا َ

جــا خــالَى ســةرن رِاكيَش و مةبةســ ليَــرةدا ئةوةيــة كــة خــواى
طةورة هةرِةشةى ئـاطرى كـردووة لـة كةسـى((ألشـقى) بةتايبـةتى
لةبةركردةوةكانىة سةرةرِاى ئةوةى بـىَ باوةرِييةكـةى بةسـيةتى بـؤ
ضوونة د ة ة ئايا ضؤن دةبىَ كةسىَ باوةرِيشى هيَنابىَ و هـةر ئامـادةى
طويَرِايةلَى بةرنامةى خواى نةبىَ ؟"
هــةروةها خــواى طــةورة لةبــةر طرنطــى طويَرِايــةلَى و مةترســي

ثش ـ هــةلَكردن فةرموويــةتى{ ََّل َمتتنْ تَ ت َولَّى َو َ ََت َ ,فَ ُ ََ ِّذلُتهُ َّ
َّللاُ ا ْل ََ ت َذا َ
ْاْلَ ْ بَ َ } الغُشية79-72:

هــــةروةكوو شــــيَخ عبــــدالرحمن الســــعدى(رِةحمةتى خــــواى لــــىَ
بىَ)دةفـــــةرمووىَ واتـــــة :ــــ ـ بـــــةهَم هةركةســـ ـيَ

ثشـــ ـ بكـــــات

لةطويَرِايةلَى و كوفر بكات بةخوداة ئـةوا خـودا سـزايةكى تونـدو
بةردةوامى دةدات .
كةواتة ئامانج لـة رِةوانـةكردنى ثيَ ةمبةران(سـةهمى خوايـان لـىَ
بىَ)ئةوةيــة طويَرِايــةلَى بكــريَنة كــة ئةمــةش بــاوةرِى رِاســتةَينةى
شويَنكةوتوانيان دةسةلميَنىَ كاتيَـ

ووتيـان بـة ثيَ ةمبـةرةكانيان

(*) لة هةندى رِيوايةتدا هاتووة كةوا ناوى (سالف كورِى َيدار) يان (َيدار

كورى سالف) بووة.
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رِاســ دةكـــةنة هـــةروةكوو خـــواى بـــةر ى بــىَ هاوتـــا دةفـــةرمووىَ :ـــــ

سو ق إِ ََّل لِ ُطَا َع لِإ ِ ْذ ِ َّ
َّللاِ}النساء٦1 :
س ْمنَا ِمنْ َ ُ
{وماأَ ْ َ

واتة  :هي ثيَ ةمبةريَكمان رِةوانة نةكردووة تةن ا بؤئـةوة نـةبيَ
كة طويَرِايةلَى بكريَ بةفةرمانى خوا .
خــؤ ئةطــةر تــةن ا ووتيــان ئيَمــة باوةرِمــان هيَنــاوة و ثاشــان ثشــتيان
هةلَكردو طويَرِايةلَ نةبوون ئةوا َسةيةكيان كرد كـة ثيَويسـتى
بة بةلَطةو سةلماندن هةبووة كة نـةيان سـةلماند كةواتـة بـاوةرِدار

نــةبوونة ه ـةروةكو خــواى شــارة ا دةفــةرمووىَ :ــــ { َويَقُولُتتو َ آ َمنَّ تا لِت َّ
تاِِ
ستتتو ِ َوأََْ َْنَتتتا َُتتت َّْ يََُتتت َولَّى فَ ِيتتتق ِمتتت ْن ُه ْْ ِمتتتنْ لَ َْتتت ِا َذلِتتت َك َو َمتتتا أُولَئِتتت َك
َولِال َّ ُ
لِا ْل ُم ْؤ ِمنِ َن} النور12 :
واتــة  :دةلَـيَن برِوامــان هيَنــاوة بــة خــوداو ثيَ ةمبــةرو طويَرِايــةلَيمان
كردووةة ثاشـان كؤمـةلَيَ

لـةوان ثشـ هةلَدةكـةن و طويَرِايـةلَى

ناكةنة ئةوانة لةرِاستيدا باوةرِدارنين.
لةبةرئــةوةى ياســاو برِيارةكــانى شــةريعةت لةســةر كــردةوة ديــارو
رِوالَةتيــةكان دةدريَــن بؤيـــة لةجياكردنــةوةى بـــاوةرِدار لــةبىَ بـــاوةرِ
هـــةركردارو طويَرِايةلَيـــة كـــة ثارســـةن

و ســـةنطى مةحـــةكن

تيَيــداة ئين ــا ئةطـةر بابــاى كــافر بانطةشــةى بــاوةرِداريَتى كــردوة
دوورِووةكانيش هةروةكو ثيشةيان سويَنديان خـوارد كـة موسـلَمانن و
نيا يــان ضــاكةة ئةطــةر هــةموو خــةلَكيش هفــى خــؤش وويســتنى

خوايــان ليَــداة ئــةوا ثيَيــان دةووتــرىَ  :ـ{ قُ علْ إِعْ نُنْعْممْ تمُِّبمَّععوعَ اللََّ عهَ
بكُمْ وَاللََّهم غَفُورٌ رَحِيمٌ} آل
فَُتََّبِدمونِي يمُّْبِ ْبكُمم اللََّهم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذمنمو َ
عمران34 :
واتــة :ئــةى محمــد()ثيَيــان بلَ ـىَ  :ئةطــةر ئيَــوة خوداتــان خــؤش
دةويَـ دةســا شــويَنكةوتةى مــن و رِيَبا ةكــةم بــنة ئــةوكات خــوداش
ئيَـــوةى خـــؤش دةويَـ ـ و لـــة تاوانـــةكانتان خـــؤش دةبيَـ ـ ة خـــودا ر
ليَبــوردةو ليَخؤشــبووة وة ر بــة بة ةييــة .هــةم ديســان خــوداى طــةورة
طرنطــى بــوونى ئــةم طويَرِايــةلَى كردنــة لةدروســتى باوةرِةكــةيان

دووثــات دةكاتــةوة كــة دةفــةرمووىَ { :قُ ت ْل أَ ِْ َُتتوا َّ
ستتو َ فَ تإ ِ ْ
َّللاَ َوال َّ ُ
تَ َولَّ ْوا فَإ ِ َّ َّ
ين }آل عمران38 :
َّللاَ ََل يُ َِ ُّب ا ْل َذافِ ِ َ
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واتــة  :ئــةى محمــد ()دووبــارة ثيَيــان بلَــىَ  :طويَرِايــةلَى خــوداو
ثيَ ةمبـــةر()بكـــةن جـــا ئةطـــةر طويَرِايـــةلَ نـــةبوون و ثشـــتيان
هةلَكرد ئةوا بةرِاستى خودا بىَ باوةرِانى خؤش ناويَ .
ئةمة سةرةن امى ئةو ثش هةلَكردنةيتيان كة بةهؤيةوة دةضـنة
رِيَزى بىَ باوةرِان ضونكة رِاستى بانطةشةى باوةرِداريَتيـان نةسـةلماند
بؤية هةرضى ضاكةيةكيش كة هةيانبووة ثـووة و بـةتالَ دةبيَتـةوة

ين آ َمنُتتوا أَ ِْ َُتتوا َّ
هــةروةكو خــواى طــةورة دةفــةرمووىَ {يَتتا أَيُّ َهتتا الَّت ِذ َ
َّللاَ
ع َمالَ ُذ ْْ }محمد33 :
سو َ َو ََل تُ ْب ِطمُوا أَ ْ
َوأَ ِْ َُوا ال َّ ُ
واتة ) :ئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَنـاوة طويَرِايـةلَى خـوداو ثيَ ةمبـةر
بكةن()و كردةوةكانتان بةتالَ مةكةنةوة( .
بةلَكو لةمةش ياتر خواى طـةورة سـةرفرا ى يـةك ارةكى كـة
بريتيــــة لــــة رِ طــــار بــــوون لــــة ئــــاطرى د ة و ضــــوونة بةهةشــ ـ
بةســـتاويةتيةوة بـــة شـــويَنكةوتنى ثيَ ةمبـــةر()دواى بـــاوةرِ ثـــىَ
هيَنانىة هةروا ثشتيوانى كردن و سةرخستنىة هةروةكو دةفةرمووىَ :

{فَالَّت ِذ َ
صت ُ وَُ َواتَّبَ َُتتوا النُّتتو َ الَّت ِذ أُ ْنت ُِ َ َم ََتهُ
ين آ َمنُتتوا لِت ِه َو َعت َُّ ُ وَُ َونَ َ
ه ُْ ا ْل ُم َْمِ َُو َ }األعراف4١2 :
أُولَئِ َك ُ
واتـــة  :ئةوســـا ئةوانـــةى باوةرِيـــان هيَنـــا بـــة محمـــد ()وة رِيَـــزو
حورِمةتيان بـة طـةورة انـى و سـةريا خسـ و شـويَن ئـةو رِووناكيـةش
كــةوتن كــة لةطةلَيــدا دابــة يوة (كــة َورئانــة) ئــةوا هــةر ئةوانــة
سةرفرا و سةركةوتوون .
لةمـــةش ووردتـــر بـــةلَكوو بنالـــةو ســـةرةتاى هـــةموو كارةكـــان
ى لةهيـةن خـوداو بكةويَتـة سـةر
لةوةداية كة مر ظــ ِريَنمـايي بكـر َ
رِاســتة شــةَامةكةىة كــة ئةمــةش ديســانةوة هــةر بةطويَرِايــةلَى
كردنى فةرمانةكانى ئةم ثيَ ةمبـةرة ()بةسـتراوةتةوة بؤيـة ئـةم
جـــارة بةشــيَوا يَكى ةَتـــرو رِاســـتةوخؤتر فـــةرمان دةكـــات بةشـــويَن
كةوتنى ثةيامبةرةكةىة هةروةكو دةفةرمووىَ :ــ

سولِ ِه النَّبِ ِّي ْاْلُ ِّم ِّي الَّت ِذ يُ ْتؤ ِمنُ لِ َّ
{فَآ ِمنُوا لِ َّ
تاِِ َو َ مِ َماتِت ِه َواتَّبِ َُتوَُ
اِِ َو َ ُ
لَ ََمَّ ُذ ْْ تَ ْهَُاُو َ }األعراف4١2 :
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وة يــاخود دةفــةرمووىَ {قُ ت ْل أَ ِْ َُتتوا َّ
ستتو َ فَ تإ ِ ْ تَ َولَّت ْتوا
َّللاَ َوأَ ِْ َُتتوا ال َّ ُ
فَإِنَّ َمتتا َعمَ ْ ت ِه َمتتا ُح ِّم ت َل َو َعمَ ت ْ ُذ ْْ َمتتا ُح ِّم ْم تُُ ْْ َوإِ ْ تُ ِط َُتتوَُ تَ ْهَُ تاُوا َو َمتتا َعمَتتى
سو ِ إِ ََّل ا ْلبَ ََل ُ
غ ا ْل ُمبِ نُ } النور١1 :
ال َّ ُ
واتــــة (( :ئــــةى محمــــد ()ثيَيــــان بلَـــىَ  :باطويَرِايــــةلَى خــــوداو
ثيَ ةمبةر بكةنة جا ئةطةر ثشتيان هةلَكرد ئةوا لةسةر ثيَ ةمبةر
ئةو ثةيامةية كةثيَي رِاسثيَردراوةة كة بةرِاستى طةياندوويةتىة وة
لةسةرشــانى ئيَوةشــة كــة طويَرِايــةلَى بكــةن جــا ئةطــةر ثشــتيان
هــةلَكرد ئــةوا طومرِاييتــان دةركــةوت و شايســتة دةبــن بــؤ ســزاة وة
ئةطــةر طويَرايةلَيشــى بكــةن ئــةوا رِيَنمــايي دةكــريَن بــؤ رِيَطــاى
رِاس بة طوفتارو كـردارة ضـونكة هـي رِيَطـاو هؤكاريَكتـان نيـة
بـــؤ طةيشـــتن بةهيدايـــةت تـــةن ا بـــة طويَرِايـــةلَى كردنـــى ئـــةو
ثيَ ةمبةرة نةبىَة بةبىَ ئةمةش نابىَ و مةحالَة .)4( )).

ثوختةى ئةم باسةمان بؤ ئةوةبوو بلَيَين كة ئايا ن يَنـى و هؤكـارى
سةرةكى لةطرنطى طويَرِايةلَى كردنـى فةرمايشـتةكانى خـودا و
ثيَ ةمبةر()ضية ؟ بىَ طومان ئةوةية كة فةرمايشتةكانى خوداو
ثيَ ةمبــةر()هــةمووى هةوالَــدان (أخبار)نيــةة كــة تــةن ا لةســةرمان
ثيَويس ـ بكــا بةرِاســتى بــزانين واتــة (تصــديق) ى بكــةينة بــةلَكو
رِاستى ئةوةية كة فةرمايشتةكانى خوداو ثيَ ةمبـةر()بـريتين لـة
هةوالَدان و فةرمانةكان (إخبار و أوامر)ة ((ئايـا هـي كةسـيَكى ذيـر
دةلَــىَ  :خــواى طــةورة كــة فــةرمان بــة بةنــدةكانى دةكــات كــة
(أقي وا الصالة)واتة  :نويَذ ئةن ام بدةنة ئايا تةن ا داواى ئةوةيان لـىَ
دةكات كة بةدلَ يان وبانيان بلَـيَن :رِاسـ دةكـةى ؟" وة يـاخود ئايـا
كة ثيَيان دةفةرمووىَ (اُدعُوني) واتة  :ليَل بثارِيَنةوةة مةبةستى تـةن ا
ئةوةيــة بةنــدةكان بلَ ـيَن :رِاس ـ دةكــةى ؟" وة ئةطــةر ثيَيــان بلَ ـىَ :

(التقربععوا الزنععُ) واتــة  :نزيكــى داويَــن ثيســى و ينــا مةكــةون ة

ئةوانيش تةن ا بلَـيَن  :رِاسـ دةكـةى ؟" وة ئةطـةر ثيَيـان بلَـيَن( :بَعلِ

( )1تيسير الكريل الرحمن/للسعدو .١23 – ١28 :

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

()27

اهللَ فَُعبمه) واتة  :تةن ا خـودا بثةرسـتةة ئـةوانيش تـةن ا بلَـيَن  :رِاسـ
دةكةى ؟" كىَ ئةم َسةية دةكا ؟" )) (.)4
هةروةها موفتى عيَراة (أبو ثور الكلبي الب دادى)(رِةحمـةتى خـواى
لىَ بىَ) دةفةرمووىَ :ــ(( ئةو كؤمةلَـةى ثيَيـان وايـة كـردةوة بةشـيَ
نية لةباوةرِة ثيَيان دةووترىَ  :ئايا خودا ضى لةبةنـدةكان دةوىَ كـاتىَ
ثيَى فةرموونة :نويَذ بكةن و ةكات بدةنة تةن ا دان نان ة يـان داننـان
و كــردةوة ؟ ئةطــةر ووتيــان  :خــودا تــةن ا داننــانى ليَيــان ويســتووة و
كردةوةى نةويستووة ؟ئةوا لةهى انايان ئةوكةسة كافرة كـة بلَـىَ
خـــودا داواى لةبةنـــدةكان نـــةكردووةو نةيويســـتووة نويَـــذ بكـــةن و
ةكـــات بـــدةنة وة ئةطـــةر ووتيـــان  :داننـــان و كـــردةوةى ويســـتووة
لةبةنــدةكانىة دةلَيَــين :ئةطــةر هــةردووكيانى وويســتوة بــؤ دةلَــيَن
تــةن ا بةيــةكيَكيان دةبيَتــة بــاوةرِدار ؟ ئايــا ئةطــةر ثياويَ ـ

بلَ ـىَ :

هــةموو ئةوشــتانةى خــودا فــةرمانى ث ـىَ كــردووة ج ـىَ بــةجىَ دةكــةم
بةهَم دانـى ثيَـدا نـانيَلة ئايـا دةبيَتـة بـاوةرِدار ؟ جـا ئةطـةر ووتيـان نـا
نةخيَرة ثيَيان دةووترىَ  :ئـةى ئةطـةر بلَـىَ  :دان بةهـةموو ئـةو شـتانة
دةنيَل كة خوا فةرمانى ثيَكردووة بةهَم جىَ بةجيَيان ناكـةمة ئايـا
دةبيَتة باوةرِدار؟ ئةطةر ووتيان بةلَىَة ثيَيان دةووترىَ  :جياوا ى ضـيةة

خؤ ئيَوة دةلَيَن خودا هةردووكيانى لةبةندةكانى وويستووة .)8())...

ى بـىَ) لةسـةر ئـةم َسـانةى
ئين ا ابن تيميةش (رِةحمـةتى خـواى لـ َ
أبــو ثععور دةفــةرمووىَ  :ــــ (( ئــةوةى أبــو ثععور باســى كــردووة بةلَطةيــة
لةســـةر ثيَويســـتى هـــةردووكيانة داننـــان و كـــردةوةة وة بةلَطةشـــة
لةســـةر ئـــةوةى هـــةردووكيان لـــة ئـــاييننة وة هـــي كـــةو نابيَتـــة
طويَرِايةلَ بؤ خواة وة شايستةى ثاداشتيش نـابىَ و نابيَتـة خـاوةن هـي
ثلــــةو نــــاويَكى ضــــاك لــــةهى خــــواو ثيَ ةمبــــةر()تــــةن ا بــــة
هةردووكيان نةبىَ)).

()3

( )2سةيرى م مو الاتاوى ( )322/2بكه.
( )1جمموع الفتاوى (.)333/9

( )2جمموع الفتاوى (.)337/9
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سةرنج و سووديَ

 :ـــ

لةضــةند شــويَنيَكى َورِئــانى ثيــر دا دةبينــرىَ كــة لةبةرامبــةر
ووشةى (الكفر)ة ووشـةى (الَّكر) هـاتووة لـةجياتى ووشـةى(اإلميعُع) ة
بة واتاى ئةوةى لةو شويَنانةى باسـى (كاـر) و (شـكر) كرابـىَة ئـةوا
(شكر) بةماناى باوةرِ هاتووةة هةروةكو خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ـــ
ْبِ َل إِ َّما شَا ِ ً ا َوإِ َّما َ َُو ً ا }اإلنسان3 :
{إِنَّا َه َا ْينَاَُ ال َّ

ه ـةروه هــا ده فــه رمــووىَ{-:إِ ْ تَ ْذَُ ت ُ وا فَ تإ ِ َّ َّ
َّللاَ َغنِ ت عي َع ت ْن ُذ ْْ َو ََل يَ ْ َ تتى
ش ُذ ُ وا يَ ْ َ هُ لَ ُذ ْْ }الزمر2 :
لِ َِبَا ِ َِ ا ْل ُذ َْ َ َوإِ ْ تَ ْ
خالَى سةرن يش ئةوةية كة ثيَك اتةى هـةردوو اراوةى (الشـكر)
و (اإلٍيمــان) لــةماناو ناوةرِ كــدا وةك يــةك و ضــوون يــةكنة لــةوةدا
كةهــةروةك ضــؤن بــاوةرِ بريتيــة لـةبرِواى هــةلَقولَاوى دلَ و دةربرِينــى
وبــــــان و كــــــردارى ئةندامــــــةكانى لــــــةشة بةهــــــةمان شــــــيَوةش
سوثاســطو ارى (شــكر) بريتيــة لــة داننــان بــة خاوةنــداريَتى خــودا بــؤ
هـــةموو بـــةهرةو بةخششـــةكانة ئين ـــا سوثاســـكردنى خـــودا لةســـةرى و
بةكارهيَنانى بةهرةو بةخششـةكانى لـة رِة امةنـدى و طويَرِايـةلَى خـوداة

هةروةكو دةفةرمووىَ  :ـــ

{ يَدْ َلُوعَ لَهم اَُ يَََُّءم اِنْ اََُُّرِي َ وَتَ َُثِيلَ وَجِفَُعٍ نَُلْجَوَابِ وَقُهمورٍ
رَاسِيَُتٍ اعْ َلُوا آلَ مَاومومَ شمكْرًا وَقَلِيلٌ اِنْ عِبَُمِيَ الَََّّكُورم }سبأ43 :
ئةطــةر خــواى طــةورة بــةهرةو نيعمــةتيَكى بةخشــى بةكةســيَ

ة

ئــةويش بــةهى خــوداى انــى و بــة وبان سوثاسيشــى كــرد لةســةرىة بــةلَام
ئةطــةر ئــةم بــةهرةو بةخششــةى لــةكاريَ

بــةكارهيَنا كــة تــوورِةيي و

ســزاى خــواى لةســةر بــووة ئايــا ئةوكةســة بةسوثاســطو ارى ئــةم نيعمةتــة
دةذميَــردرىَ ؟ ب ـىَ طومــان نــةخيَرة هــةمان ش ـيَوةش لةبابــةتى بــاوةرِدا هةيــةة

ك ـة ئةطــةر كةس ـيَ

لةدلَــدا ب ـرِواى بــةخودا هــةبووة بــة وبانيش دةرى

برِىة بةلَام ئامادةنةبوو هي كاريَ

لةفةر و ثيَويسـ كراوةكـانى خـودا

جــىَ بـــةجىَ بكــا و طوفتـــارو كرداريَكـــى ئــةن ام دا كـــة ثيَيـــةوانةى
باوةرِةكــةى بــووة ئةوكةســةش بــةباوةرِدار نــاذميَردرىَة خــواى ثــةروةردطار

دةفةرمووىَ َ { :و َو َّ
صتالُهُ
ْتن َوفِ َ
اْل ْن َ
ْا َ لِ َوالِ َا ْيت ِه َح َممَ ُْتهُ أُ ُّمتهُ َو ْهنًتا َعمَتى َوه ق
ص ْنَا ْ ِ
ص ُ }لقمان41 :
فِي عَا َم ْ ِن أَ ِ ا ْ
ش ُذ ْ لِي َولِ َوالِ َا ْيكَ إِلَ َّي ا ْل َم ِ
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ل دايــ
واتــة  :ـ (( فــةرمانمان داوة بــة ئــادةميزاد بةضــاكةكردن لةطــة َ

بــاوكىة كاتيَ ـ

و

دايكــى هــةلَى طرتــووة بــةئا ار لةســةر ئــا ار تــا ثيَــوةى هوا و

مانـــدوو دةبـ ـىَة ئين ـــا لةشـــير برِينـــةوةى لةدووســـالَيداة بؤيـــة ثيَمـــان ووت  :كـــة
سوثاسطو ارى خوابة بة بةجىَ طةياندنى مافةكانى و ئةن ام دانى بةندايةتىة

وة ئــةو نيعمــةت و بةهرانــةم بــةكار نــةهيَنى لةســةر ثيَيــى كــردنلة هــةروا دةبـىَ

سوثاســطو ارى دايـ

و باوكـ بكــةى بــة ضــاكةكردن لةطــةلَيان بةَســةى

نــةرم و ئاخــاوتنى شــيرين و كــردارى جــوان و خــؤ بةكــةم انــين لــة ئاســتيان و

رِيَزطرتنيان و خزمةتكردن و دابين كردنـى ثيَويسـتيةكانيان و دووركةوتنـةوة

لة ئا اردانيان بة هةموو شيَوا يَكى طوفتارى و كردارى)) (.)4

بؤية ثيَويستة بلَـىَ  {:رَبَِّ أَوْزِعْنِي أَعْ أَشْعكُرَ نِدْ ََْعَِ الََِّْعي أَنْدَ ْعتَ عَلَعيََّ
وَعَلَ وَالِهَيََّ
وَأَعْ أَعْ َلَ صَُلًُُِّ تَرْضَُهم }األحقاف4١ :

ماناى (الطُغوت) و جؤرةكانى
ووشــةى (طععُغوت) لــة (طغيععُع) هــاتووة واتــة ســنور بة انــدن يــاخود
لةســـنور دةرضـــوونة هـــةروةكو ئيمـــامى ابـــن القـــيل فةرموويـــةتى  :ـ
هةرشــتيَكة كــة بةنــدة ثيَيــةوة لةســنوورى خــؤى دةردةضـىَ بؤئــةوةى
بثةرسترىَ يان خةلَ

بةدواى بكةون يان طويَرِايةلَى بكرىَ(. )8

كةواتة تالوتةكان رن بةلَام سةرةكيةكان ثيَن ن  :ـــ
– 4شععيطُع (لةعنــةتى خــواى لةســةربىَ) كةبــةردةوام خــةلَكى
دةكــات بؤئــةوةى شــتى تــر جطــة لــةخوا بثةرســترىَة ئين ــا

بــان

ئةطـــةر خـــةلَكى طويَرِايـــةلَيان كـــرد لـــةوةدا ئـــه وه ثةرســـتيان
هةروةكو خواى طةورة فةرموويةتى  :ـــ

{أَلَ ْْ أَ ْع َه ْا إِلَ ْ ُذ ْْ يَتا لَنِتي آ َ َم أَ ْ ََل تَ َْبُتاُوا الشَّت ْطَا َ ۖ إِنَّتهُ لَ ُذت ْْ َعت ُا عو ُمبِت ن}
يس٦4 :

واتــة  :ئايــا ثــيَل رِانةطةيانــدن ئــةى نــةوةى ئــادةم كــة شــةيتان
نةثةرستن ضونكة ئةو بةرِاستى بؤ ئيَوة دوذمنيَكى ئاشكراية.؟
( )4سةيرى تةفسيرى (تيسير الكريل الرحمن)  ٦12 :بكة.
( )8االعالم املوقعني .72/1
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دوذمنيَكى ئاشكرايـة شـةيتانى نـةفـرةتــى
طومرِاكردنى مر ظـ ثيشةو مـةبةستيـةتـى
بــؤضـى لـــةو جــةنطـة تـؤبـــىَ هيـممــةتى
لةثيالنى بىَ ئاطاىة بةردةوام لىَ ى خةوتى
8ـــــ فةرمانرِةوايـــةكى خراثـــةكار كـــة برِيارةكـ ـانى خـــواى

طةورة دةطؤرِىَ:

بؤ ئةوةى رِووى خةلَ
يـــاخود والةخـــةلَ
ســــةردةم و شـــــويَنيَ

لةبرِياريَكى ترى دةستكردى مر ظ بكات

بطةيـ ـةنىَ كـــة برِيارةكـــانى خـــوا بـــؤ هـــةموو
نـــــاطون ىَ .هـــــةروة كـــــوو خـــــواى طـــــةورة

فةرموويةتى :

ين يَ ُْ ُع ُمتو َ أَنَّ ُهت ْْ آ َمنُتوا لِ َمتا أُ ْنت ُِ َ إِلَ ْت َك َو َمتا أُ ْنت ُِ َ ِمتنْ
{أَلَ ْْ تَ َ إِلَتى الَّت ِذ َ
ت َوقَ ْا أُ ِم ُ وا أَ ْ يَ ْذَُت ُ وا لِت ِه َويُ ِيت ُا
قَ ْبمِ َك يُ ِياُو َ أَ ْ يَُ َََا َ ُموا إِلَى الطَّا ُغو ِ
ه ْْ َ ََل ًَل لَ َِ ًاا}النساء٦4 :
ال َّ
ضمَّ ُ
ش ْطَا ُ أَ ْ يُ ِ
واتة  :ئايـا نةترِوانيتـة ئـةو دوو رِوانـةى هفـى ئـةوة ليَـدةدةن طوايـة
بةرِاستى باوةرِيان هيَناوة بةوةى بؤتـؤ رِةوانـةكراوة و بـةوةش كـةثيَش
تـــؤ رِةوانـــةكراوة(بؤ ثيَ ةمبـــةران) كةضـــى دةيانـــةويَ رِووبكةنـــة
ردارو جادوطـــةر و خوانةناســـان تـــا دادوةريـــان لةنيَوانـــدا بكـــةن و
ضارةســةرى كيَشــةكانيان بكــةنة شــةيتانيش دةيــةويَ طومرِايــان
بكات بةطومرِاييةكى دوور .

3ـــــ ئــةو فةرمانرِةوايــةى حــوكل بــةَورِئان ناكــات و حــوكل
بةشتيَكى تردةكاتة دةستورو بةرنامةيةكى ترى دةسـتكردى
ثىَ باشـترة لـة دةسـتوورو بةرنامـةى خـواة هـةروةكو خـواى طـةورة

دةفةرمووىَ:ــ

{وَاَنْ لَمْ يَُّْكُمْ بِ َُ أَنْزَلَ اللَّهم فَأُولَٰئَِِ ممم الْكَُفِرموعَ }المائـدة:
11
واتــة :هةركةس ـيَ

حــوكل و دادوةرى نــةكات بــةو بةرنامةيــةى

كة خوا دايبة اندوة ئا ئةوانة بيَباوةرِن.
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 1ــــــ ئةوكةســــةى بانطةشــــةى ئــــةوة بكــــات كــــة شــــتة

ثةن انةكان دة انىَ.

ضونكة (علـل ال يـب) تـةن ا لـةهى خـواى طةورةيـة ة هـةروةكوو

ب ََل يَ َْمَ ُم َهتا إِ ََّل هُت َو ۚ َويَ َْمَت ُْ َمتا فِتي ا ْلبَت ِّ
فةرموويةتى { َو ِع ْنت َاَُ َمََتاتِ ُْ ا ْل َغ ْت ِ
ض َو ََل
َوا ْلبَ َْ ِ ۚ َو َما تَ ْ
ْقُطُ ِمنْ َو َ قَت قة إِ ََّل يَ َْمَ ُم َهتا َو ََل َحبَّت قة فِتي ظُمُ َمتا ِ
ت ْاْلَ ْ ِ
ن }األنعام١9 :
َ ْْ ق
َ إِ ََّل فِي َُِا ق ُمبِ ق
ب َو ََل يَالِ ق
واتـــة  :كليلـــى هـــةموو شـــاراوةكان و انينـــى هـــةموو ن يَنيـــةكان
بةدةس خوايةو هـةر هى ئـةوةة كـةو نايانزانيَـ جطـة لـةو اتـةى
كة هةرضى لة ووشكانيةو لةدةرياكانـة ثيَـي دة انيَـ و هـةر طـةلَا
داريَـــ

كـــة دةكةويَتـــة خـــوارةوة خـــوا ثيَـــى دة انيَـــ ة هـــةروةها

دةنكيَ

يان تؤويَ

ة ش ـيَداربىَ يــان ووش ـ

لة تاريكيةكانى ةويدابىَة جـا ئـةو دةنكـة
بيَ ـ هــةمووى لــةهى خــوا انــراوةو لــة (لــوح

احملفوظ) دا تؤماركراوة .هةروةها لة ئايةتيَكى تردا فةرموويةتى :

{إِ َّ َّ
ْتتا َع ِة َويُنَت ُِّ ُ ا ْل َغ ْت َ
تام ۖ َو َمتتا
َّللاَ ِع ْنت َاَُ ِع ْمت ُْ ال َّ
تِ َويَ َْمَت ُْ َمتتا فِتتي ْاْلَ ْ َحت ِ
ض تَ ُمتوتُ ۚ إِ َّ َّ
ْ ُ
تَ ْا ِ نَ ََْ َما َذا تَ ْذ ِ
َّللاَ
ب َغت ًاا ۖ َو َمتا تَت ْا ِ نَ َْتَ لِتأ َ ِّ أَ ْ ق
عمِ ْ َِبِ }لقمان31 :
َ
واتــة  :بةرِاســتى هــةرخوا انيــارى رِوودانــى رِ ذى َيامــةتى لةهيــةو
بــارانى بةفــةرِو بةرةكــةتيش هــةر ئــةو دةيباريَنيَ ـ و دة ان ـىَ ضــى لــة
رِةحمى ميَينةكاندا هةيةة هي كةو نا انيَ ضى بةسةر ديَ و ضى
دةستةدةكةويَ ة هي كةسيش نا انيَ لةسـةرة ةويـةك دةمريَـ و
كؤتـــايي بـــةذيانى ديَــ ة بةرِاســـتى خـــودا بةهـــةموو شـــتيَ

انايـــةو

ئاطادارة .
لةئيَستاشدا ئةوانةى بانطةشةى انينى ثةن انـةكان دةكـةن دوو
كؤمةلَن  :ـ
يةكــةميان  :فالَيــى و جادوبا ةكــان كــة لــةرِيَطاى خويَندنــةوةى
فن ان و نـاو لـةثى دةسـ و سـةيركردنى ئاويَنـةو شـتى تـرة طيرفـانى
خةلَكى بةتالَ دةكةن .

()32

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

دووةميـــان :ئةســـتيَرةناو و كـــةلوو نووســـةكان كـــة مةبةســـتيان
نةهيَشتنى برِواى خةلَكة بة انس و َة او َةدةرى خودا .
 ١ــ ئةوكةسةى جطة لةخوا دةثةرسترىَ و رِا ية بةم ثةرستنة :ــ
ئين ـــا ة لةهيـــةن خةلَكـــةوة بثةرســـترىَ و طويَرِايـــةلَى تـــةواوى
بؤبكرىَ ئةويش ثىَ ى خؤش بىَة ياخود وا لةخةلَ

بكـات و ريـان

لىَ بكات كة م كةضى ببن و بة طةورةى بـزانن ة لـةرِيَطاى دةم
ضةوركردن و تيَركردنة ة لةرِيَطاى دةم بةسـتان و سـةركوتكردن

 .خواى طةورة فةرموويةتى  :ـــ{ َو َمن يَقُ ْل ِم ْن ُه ْْ إِنِّي إِ ٰلَه ِّمن ُونِ ِه فَت ٰ َذلِ َك
ك نَ ْج ُِ الظَّالِ ِم َن}األنبياء89 :
نَ ْج ُِي ِه َج َهنَّ َْ ۚ َ ٰ َذلِ َ
لـة مةهئيكـةكان ب َليَـ منـيش جطـة لـةو

واتة  :هـةر يـةك َي

خواوةنــدم ئــةوا ســزاى دةدةيــن بــة د ة ة هــةر بــةم ش ـيَوةيةش ســزاى
ستةمكارو ردارةكان دةدةين .
ئين ــا ئةطــةر خــوداى كردطــارو بــةتوانا لــة مةهئيكــة ثــاك و
بــةرِيَزةكان َــةبولَ نــةكات كــة ئــةم مافــة بــةخؤيان بــدةن و ئــةم
ووتةيــة دةربـرِن ضــؤن لــة مر ظــة خراثــةكارو طوناهبارةكــان َــةبولَ
دةكات ؟

ابن تيمية (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ــ ((الطُغوتم نُع ٌ
ل
امدَظً م واْدظٍم بغري طُعة اهلل ور سوله ،اٍنسعُعٌ أو شعيطُعٌ أو
شي م اٍنَ األوثُع))

()4

واتـــة (( :تـــالوت هـــةموو كةسـ ـيَكة كـــة بـــة طـــةورة دادةنـــرىَ
لةهيــةن خــةلَكىة وةيــان خــؤى بةطــةورة دادةن ـىَ و دةســةلَاتى خــؤى
بةســةر خــةلَ

دةســةثيَنىَة جــا مر ظـــ بــىَ يــان شــةيتان يــان شــتيَ

لةبــــةردو بتــــةكان )).بــــةلَام كاتيَــ ـ

كــــة برِيــــارى خــــوا هــــات

بةسزادانيانة ئةوا نـةخؤيان ثـىَ رِ طـار دةكـرىَ و نةسـووديَكيش بـة
شويَنكةوتووانيان دةطةيةنن .

( )1جامع الرسائ .393 /2

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

()33

{فَ َما أَ ْغنَتْ َع ْن ُه ْْ آلِ َهُُ ُه ُْ الَُِّي يَ ْاعُو َ ِمن ُو ِ َّ
َتي ق لَّ َّمتا َجتا َ
َّللاِ ِمتن ش ْ
ب }هود444 :
أَ ْم ُ َ لِّ َك ۖ َو َما زَا ُو ُه ْْ َغ ْ َ تَ ُْبِ ق
ين تَت ْاعُو َ ِمتن ُو ِ َّ
ْتَُ ِج بُوا لَ ُذت ْْ
{إِ َّ الَّ ِذ َ
َّللاِ ِعبَتا أَ ْم َتالُ ُذ ْْ ۖ فَتا ْ عُو ُه ْْ فَ ْم َ ْ
صا ِ قِ َن} األعراف491 :
إِ ُ نُُ ْْ َ
واتة:ــــ ئةوانـــةى ئيَـــوة جطـــة لـــةخوا هاواريـــان بـــؤ دةبـــةن و ليَيـــان
دةثارِينةوة بةندةو دروسـتكراون وةكـو خؤتـانة بانطيـان بكـةنة بـا
وةلَامتان بدةنةوة ئةطةر رِاس دةكةن.
ضةشــــنيَكى مــــر ظن لةســــةدةى بيســــتى دةضــنة سةركورســى تــؤ دةبــىَ بووةســتى

خاك خاثور ئةكاة ثول ئةبا بةخةستى طةنج بةنج ئةكاة ةوت ئةكا هةسـتى
برِيــــار دةرئــــةكاة بــــةطويَرةى ويســــتى

بةلَىَ ى بؤ نةكةىة دوذمنى سةرسـةختى

كــــةلىَ ى َــــةوما و لةناوضــــوو تــــةختى ســةد حاشــا ئـــــةكا لـــــةدارو دةســــــــــتى

شيخ سليمان كورِى سةحمان(رةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفةرمووىَ
 :ــــــ ((ئــــةم ووشــــانةى ووتــــراوة لــــةبارةى تــــالوت بــــؤ ثيَويســــتى
دووركةوتنةوةيــة لـىَ ىة جــا خــواى طــةورة رِوونــى كرد تــةوة كــةوا
دةسـتطر بــة ثـةت و َــولَاى بـةتينى بــاوةرِ ئةوكةسـةية كــة كــوفر
بــةتالوت دةكــاتة وة كــوفركردن بــة تــالوتى بــة ث ـيَش باوةرِهيَنــان
بــةخوداى خســتووةة ضــونكة رِةنطــة كةســيَ
بــةخودا ليَبــداتة لةهــةمان كاتــدا لــة تــالوت نزي ـ

بانطةشــةى بــاوةرِ
بيَ ـ ة كــة ب ـىَ

طومان ليَـرةدا بانطةشـةكةى دةبيَتـة در ة)) وة كـة خـواى طـةورة
فةرموويةتى  :ــ

تتتتتوَل أَ ِ ا ْعبُتتتتتاُوا َّ
س ً
اجَُنِبُتتتتتوا
َّللاَ َو ْ
{ َولَقَتتتتت ْا لَ ََ ْنَتتتتتا فِتتتتتي ُ تتتتت ِّل أُ َّمتتتتت قة َ ُ
الطَّا ُ
غوتَ }النح 3٦ :
هـــةوالَى داوة كـــةوا هـــةموو ثيَ ةمبـــةران (ســـةهمى خوايـــان لـــىَ
بىَ)رِةوانــــةكراون بؤئــــةوةى خــــةلَ

دووربخةنــــةوة لــــةتالوتة جــــا

()34

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

هةركةسـ ـيَ

لـــةتالوت دوور نةكةوتـــةوة ئـــةوا سةرثيَيـــى هـــةموو

ثيَ ةمبةرانى كردووةة هةروةها خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

اجَُنَبُتتوا الطَّتتا ُغوتَ أَ ْ يَ َْبُ تاُوها َوأَنتتالُوا إِلَتتى َّ
َّللاِ لَ ُه ت ُْ ا ْلبُ ْ
ش ت ُ فَبَ ِّ
شت ْ
{ َوالَّت ِذينَ ْ
ِعبا ِ }الزمر42 :
جـــا لـــةم ئايةتانـــةدا بةلَطـــةى ر هـــةن لةضـــةندين رِوةوة لةســـةر
ثيَويستى دووركةوتنةوة لةتالوتة وة مةبةسـتيش لـة دووركةوتنـةوة
ضةندش ـيَوا دةطريَتــةخؤ كــة بــريتين لــةوةى :رَِ ـ ل ـىَ ى ببيَتــةوةة
بــةدلَ و دةروونة وة دوذمنايــةتى بكــةىة وة بــة وبان ســوك و ناشــرينى
بكــةىة وةبةدةســ هيبــدةى و لــةناوى ببــةى لــةكاتى بــوونى هيَــزو
تواناة وةلىَ ى جيا ببيةوةة جا هةركةسـيَ

بانطةشـةى ئـةوةبكات

كــة لــةتالوت دووركةوتــةوةو ئــةم كارانــةش نــةكاتة ئــةوا رِاس ـ
ناكات))

()4

جا ئةوةى ئـةمرِ دةكـرىَ بةرامبـةر ئـةم تالوتانة(لـة رِيَزطرتنيـان
وخؤشويســـتنيان و ســـةردان كردنيـــان و ســـويَند خـــواردن بةســـةريان و
....هتـــد) هـــةمووى ثيَيـــةوانةى بـــاوةرِو ثـــةيامى ثيَ ةمبةرانـــة(علي ل
الســـــالم)هةربؤية ثيَ ةمبـــــةرى ثيَشـــــةوا()لةفةرموودةيةكيـــــدا
رِيَنماييمـــــان دةكـــــات كـــــةوا ســـــويَند بةتالوتـــــةكان نـــــةخؤين
كةجؤريَكة لة بةطةورة انينيان هةروةكوو دةفةرمووىَ  :ـ

( ال حتلفوا بآبُئكم وال

بُلطواغي)

()8

واتــة  :ســويَند مــةخؤن بــةباوكانتان و هــةروا بةتالوتــةكانيش.
ى بـىَ)دواى
ئين ا شـيخ سـليمان كـورِى سـةحمان (رِةحمـةتى خـواى لـ َ
ئةوةى ووتةكانى ابن القيل جيَطيـر دةكـات سـةبارةت بةثيَناسـةى

تالوت و جؤرةكانىة دةفةرمووىَ  :ــ (وحُصله أع الطعُغوت ثالثعة

( )1الدرر السنية (.)112/11

( )8أخرجه مسلل برَل .4٦12

()35

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

أنواع ،طُغوت حكم ،وطُغوت عبُمة ،وطُغوت طُعة واُْبدة)

(1

ى جـؤرةة تـالوت لـة
واتة  :ثوخ تـةى َسـان ئةوةيـة كـة تـالوت سـ َ
فــــــةرمانرِةوايية وة تالوتيَــــــ

لةثةرســــــتنداة وة تــــــالوتيَكيش

لةطويَرِايــةلَى بــؤكردن و شــويَن كــةوتنى .ئين ــا لةهــةر رِ ذطــارو
سةردةميَكيشـــــدا تالوتيَـــ ـ

يـــــان ضـــــةند تالوتيَـــ ـ

هـــــةبوون

كةدوذمنايــــةتى ثيَ ةمبــــةرانى ئــــةو ســــةردةمةة يــــان بــــاوةرِداران و
ثياوضــاكانى ئــةو ســةردةميان كــردووةة هــةروةكو خــواى طــةورة

هةوالَى ئةم رِاستيةى داوة كة دةفةرمووىَ  :ــ { َو َ ٰ َذلِ َك َج ََ ْمنَا لِ ُذت ِّل نَبِتي
َع ُا ًًّوا َ
ْ ُز ِْت ُ َ
َ َوا ْل ِجتنِّ يُتو ِحي لَ َْ ُ
ف ا ْلقَ ْتو ِ
ضت ُه ْْ إِلَتىٰ لَ َْت ق
اْل ْنت ِ
ش َا ِْ َن ْ ِ
ه ْْ َو َمتا يَ ََُْت ُ و َ }األنعـام448 :
ُغت ُ و ً ا ۚ َولَ ْتو شَتا َ َ لُّت َك َمتا فَ ََمُتوَُ ۖ فَت َذ ْ ُ
ستتمِ ِه ْْ لَنُ ْختت ِ َجنَّ ُذْ ِّمتتنْ
هــةروةها دةفــةرمووىَ  :ــــ{ َوقَتتا َ الَّتت ِذ َ
ين َ ََتت ُ وا لِ ُ ُ
أَ ْ ِ تتتتتتنَا أَ ْو لََُ َُتتتتتتو ُ َّ فِتتتتتتي ِممَُِّنَتتتتتتا ۖ فَتتتتتتأ َ ْو َحىٰ إِلَتتتتتت ْ ِه ْْ َ لُّ ُهتتتتتت ْْ لَتتتتتتنُ ْهمِ َذنَّ
الظَّالِ ِم َن}إبراهيل43 :
هةروةها دةفةرمووىَ  :ــ { َو َ ٰ َذلِ َك َج ََ ْمنَا لِ ُذ ِّل نَبِي َع ُا ًًّوا ِّم َن ا ْل ُم ْجت ِ ِم َن ۗ
ص ً ا } الارَان34 :
َو َ ََىٰ لِ َ لِّ َك َها ِ يًا َونَ ِ
بـــةلَام تالوتـــانى ئـــةم ســـةردةمة هةرســىَ شــيَوا ى تالوتيـــان لـــةخؤدا

كؤكرد تــــةوة بــــةوةى لةفةرمانرِةوايةتيانــــدا بةرنامــــةو برِيارةكــــانى
خودايان لةكار خستووة و خةلَكيان ناضـار كـردووة كـة طويَرِايـةلَيان

بكــةن و ثــةيرِةوى ياســا دةســتكردو هاوردةكانيــان بكــةن بةش ـيَوا يَ
كة دةلَيَن ياسا لةسةرووى هـةموو كةسـيَكةو سةرثيَيـى كردنـى سـزاى

توندى بؤدانراوة كة ئةمةش طويَرِايةلَى و ثةيرِةوى كردنى رِةهاية كة
دةضيَتة ضوارضيوةى ثةرستن .

لةسةر ئاستى وولَاتان و جي انيشة لةئيَسـتادا تـالوت طـةليَكى ر لـة

هــةموو هوة بــؤ دوذمنايــةتى كــردن و لــةناوبردنى دوا ثــةيامى ئاســمانىة
يةكيان طرتووة (صـةهيؤنيةكان و صـةفةويةكان وصـةليبيةكان) وة

هةولَةكانيان ضرِ كردووةة بة سةرمايةو سـامانيَكى ةبـةهح خـةريكى
جىَ بةجىَ كردنى ئةم ثرِ ذةيةن هةروةكو دةبينين لةرِووى بيروبـاوةرِةوة
( )4فتاوى األئمة الن دية (.)332/4
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رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

هــةولَى بلَاوكردنــةوةى خــاة ثةرســتى دةدةنة لــةرِووى سياســى لــةجياتى
شــةريعةتى خــواة ديموكراســيةت بةســةر وولَاتــانى موسـلَمان دةضةســثيَننة
لةرِووى كؤمةلَايةتى و رِ شنبيرى ليَشاويَ

لةئاكارو هؤكارةكانى بةد

رِةوشتيان هيَنـاوةة لـةرِووى سـةربا يش ئـةوةى توانيويانـة لـةداطيركردنى

وولَاتانى موسلَمانة هةروةكو ثيَ ةمبةرى خوا (()دةفـةرمووىَ (:يوشعِ
أع تْهاع عليكُمم األام ن ُ تْهاع االنلة عل قصدْهُ).....

()4

جــا هــه ر وه كــو بوَ بــاوه ران را ى نــابن لــه موســولمانان و ده ســ لــه
دوذمنايه تى كردنيان هه لناطرن تا شوين ريبا و ئايينيان نـه كـه ونة

ده بوَ باوه ردارانيش فريو نـه خـؤن بـه رى ئـه وانـه ى ده لـين(الالعه اال
اهلل) تاوه كو طةلى تالوتان ره ت ده كه نه وه و خؤيان به رى ده كـه
ن لييان ة هه روه كو ثي

ه مبه رى ثيشه واﷺ

فه رمويه تى (-:ان قُل الله اال اهلل ونفر مبُ يدبه ان موع اهلل
حرم اُله وماه وحسُبه عل

اهلل عزوجل)()8

جؤرةكانى بةتاك و تةن ا ثةرستنى خودا
(أنوا التوحيد)
 -4ناسين و بةتةن ا طرتنى خودا لة ثةروةردطاريةتى دا
(توحععيه العربوبيعة)  :ـ
ناسين و بةتةن ا طرتنى خوداى بةدي يَنةر لة ثةروةردطاريَتى دا
لةوةداية كة لةناخى دةروون و باوةرِى دلَمانـةوة بـؤ ضـوونيَكمان بـؤ
دروس بىَ و ثيَمان وابىَ كةخودا (اهلل)بةتـةن ا ثـةروةردطارى ئـةم
( )1سنن أبي ماوم عن ثوبُع بأسنُم صُّيح.
( )7رواه اسلم

()37

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

بوونةوةرةية لةبةدي يَنان و رِ ى دان و بةرِيَوةبردنيداة هـةر ئـةو ذيـان
بةخش و مريَنةرةة سوودو يان هةمووى بةدةستى ئـةوةة هـةر خؤيشـى
بةتةن ا وةلَامى نزاو ثارِانةوةى بةندةكانى طيرا دةكات و هـةر ئـةو
لةناخؤشى دا بةهاناى ليَقةوماو دةضىَ .
هةر بيروبؤضـوونيَكيش ثيَيـةوانةى ئةمـةة يـان دانـانى هاوشـيَوةو
هاوكاريَ

بؤ خودا لةم دةسةلَاتةة وةيان دانة ثـالَى يـةكيَ

يـان

كــؤى ئــةم دةســةلَاتة بــة كةسـيَكى تــر جطــة لــةخواة شــيرك و
كــوفرة بــةخوداى تــاك و تــةن اة هــةروةكو ابــن تيميــة (رِةحمــةتى

خواى لىَ بىَ)دةفةرمووىَ:ـــ(أع جيدل لغرياهلل تدُىل ادعه تعهبريال
اُ) (.)4
ئين ا بىَ باوةرِانى سةردةمى ثيَ ةمبةر ()لةدانى ئةم دةسـةلَاتة
بةخوداى تـاك و تـةن ا بـىَ طومـان بـوونة كةضـى لـةم سـةردةمةى
انس و تةكنةلؤجياية كافر طةليَ

هةن تةنانةت نكـولَى لـة

بوونى خوداش دةكةنة رِةنطة ريان لة َةناعةت و برِواى دلَيشيان
نـــــةبىَ بـــــةلَكو تـــــةن ا نكـــــولَى كردنيَكـــــى ســـــتةمكارانةو
سةركةشــــانةبىَ هــــةروةكو خــــوداى ثــــةروةردطار دةفــــةرمووىَ :

عمُ ًًّوا}النم 41 :
ْ ُه ْْ ظُ ْم ًما َو ُ
{ َو َج ََاُوا لِ َها َوا ْ
سَُ ْقَنَ ُْ َها أَ ْنَُ ُ
يان هةنديَ

لـة فةهسـاةكانى كـؤن و سـةردةم كـة برِوايـان

ى كــة
وايــة ئــةم بوونــةوةرة ئــة لى يــةو هــةر هــةبووة و هــةردةميَن َ
ى بــاوةرِى بــةخوداى
ى طومــان جؤريَكــة لــة كــوفرو بــ َ
ئةمــةش بــ َ
طةورة لـة ثـةروةردطاريَتى دا ضـونكة ئةمـة ثيَـدانى سـياةتيَكى
خودايـــة كـــة هةرهـــةبووة بةدروســـتكراويَكى خـــودا هـــةروةكو

ثيَ ةمبةرى ثيَشةوا ()فةرموويةتى  :ــ {نُع اهلل وك يكعن شع ٌ
غريه ،ونُع عرشه عل املُء }...أخرجه البخارو وأحمد
واتة:ــــ خــودا هــةبووة لــةكاتيَ
نةبووة عةرشةكةشى لةسةر ئاوبووة
( )4أقتضاء الصراط املستقيم .913/2

جطــة لــةو هــي شــتيَكى تــر

()38
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هــةروةها رِةتكردنــةوة ونكــولَى كردنــة لةســياةتيَكى بــةر ى
خــوداى بــةتوانا كــة ئــةويش دروســتكردن و بةدي يَنانــةة خــوداى
ثةروةردطار دةفةرمووىَ  :ـــ

{ َّ
َي ق َو ِ ل}الزمر٦8 :
َّللاُ َِالِ ُ
َي ق ۖ َو ُه َو َعمَىٰ ُ ِّل ش ْ
ق ُ ِّل ش ْ
واتــة  :خــودا دروســتكارى هــةموو شــتيَكةة هــةر خؤيشــى رِاطــرو
ثاريَزطارو هةلَسورِيَنةرى دروستكراوةكانيةتى .
لةبـــةر ئـــةوة ريَـ ـ

لـــة انايانى ئيســـالم هـــةلَطرى ئـــةم بيـــرو

باوةرِةيان بةكافر داناوةة لةوانةش  :ابعن تي يعة و ابعن القعيم و
و ئي عُا نعةوةوى و قُضع عيعُض و
ابن احلجر اهليْ
انصور البهوت و هي تريش (رِةحمةتى خوايان لىَ بىَ) .
ئين ا ئةم كةسة با نويَذ بكات و رِ ذووش بطرىَة هةروةكو علي

بن سلطُع اهلروى القُري (رةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفةرمووىَ:ــ(ف ن
واظ طول ع ره عل الطُعُت والدبعُمات اع أعْقعُم قعهم
الدُك اليكوع ان أ ل القبلة) (.)4
واتة  :هةركةسيَ

بةدريَذايي تةمةنى بةردةوام بىَ لةسةر ثةرستن و

طويَرِايةلَى كردنى خوداة لةطةلَيشيدا برِواى بة بىَ سةرةتايي
جي ان هةبىَ ئةوا لةديندارانى رِوو لةَيبلة نية .
دةكرىَ مر ظى موسلَمان باوةرِى ناخى ثتـةوتر بكـات بةسـةيركردن و
تيَاكرين لةدروستكراوةكانى كاتيَ
شـــيَوة رِيَـــ

دةبينى ئةم بوونةوةرة بـةم

و ئةنـــدا ةطيرو بـــىَ كـــةم و كورِيـــة دروســـتكراوة و

هةريةكـــة لـــة خولطـــةو ئارِاســـتةو شـــويَنى ديـــارى كـــراوى خـــؤى
وةطةرِخراوةة هةروةكو خوداى بةر ى بةتوانا دةفةرمووىَ  :ــ

{ إِعَّ فِي خَلْقِ السَّ َُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخِْْلَُفِ اللَّيْعلِ وَالنَّهَعُرِ لَآيَعُتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَُبِ ،الَّ ِينَ يَ ْنُرموعَ اللَّهَ قِيَُاًُ وَقُدمعومًا وَعَلَع ٰ جمنمعوبِهِمْ
( )4شرح الاقه األكبر  834 :بة كورتكراوةيي.

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك
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وَيََْفَكَّرموعَ فِي خَلْقِ السَّ َُوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَُ اَعُ خَلَقْعتَ هَٰذَا بَُطِلًعُ
سمبَُُّْنََِ فَقِنَُ عَ َابَ النَُّرِ}
آل عمران494 – 494 :

َ
ُتتو الَّتت ِذ َِمَتت َ
ق المَّ ْتت َل َوالنَّ َهتتا َ َوالشَّتت ْم َ
هــةروةها دةفــةرمووىَ  :ــــ { َوه َ
ْبَ َُو َ }األنبياء33 :
َوا ْلقَ َم َ ۖ ُ عل فِي فَمَ قك يَ ْ
ض فَتتتا ْنظُ ُ وا َ ْتتت َ لَتتتاَأَ
هـــةروةها دةفـــةرمووىَ  :ــ ـ{ قُتتت ْل ِ
ستتت ُ وا فِتتتي ْاْلَ ْ ِ
ق}العنكبوت84 :
ا ْل َخ ْم َ
واتـــة  :ثيَيـــان بلَـــىَ  :بـــرِ ن و بطـــةرِيَن بة ةويـــداو ســـةيركةن و
بيركةنةوة لةوةى دةبينن كة ضؤن بةدي اتووة .

ت ِْبَاقًا ۖ َما
هةروةها خواى طةورة دةفةرمووىَ {:الَّ ِذ َِمَ َ
س ْب َع َ
ق َ
اوا ق
س َم َ
ص َ َه ْل تَ َ ُٰ ِمنْ فُطُو ق}امللِ:
ت ۖۗ فَا ْ ِج ِع ا ْلبَ َ
ق ال َّ ْح ٰ َم ِن ِمنْ تَََا ُو ق
تَ َ ُٰ فِي َِ ْم ِ
3
رِةحمةتى خوا لةو شاعيرةش كة دةلَىَ  :ــ

نُلم اُ يف الكوع اعن رروبعر لععوح تدلععيم ألربععُب النظععر
()4
أيهُ املقصوم ان قول انظروا نيعععف يف آفُقهعععُ التنظعععر

واتة :
هةرضى لةبوونةوةرة لةدةرياو ووشكايي

تةختةى فيَربوونة بؤ خاوةن بينايي

ووتةى ((برِوانن)) بؤ تؤية نا انى ؟

ضـــؤن والـــة ئاســـؤى فراوانـــى نـــارِوانى

( )4ديوان االسرار والرموز.127/

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك
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هةروةها شاعير شةوَي دةلَىَ :

حْ أُريِ بهي صمعن ٍ البعُري
لروائعععع ع االيععععععُت واالثععععععُر
أُمً الكْععُب عل ع لسععُع القععُري
لٍأملعععععةٍ الفقهعععععُء واالحبعععععُر

تلِ الطبيدعةُ قعف بنعُ يُسعُري
االرضم حولععِ والسًَعع ُءم ا ْزَتععُ
اٍععن نُععلً نُطقععة اجلععالل نُنًهععُ
ملًت عَلَ اَلٍٍِ امللوك فَلَم تَعهَع
()4
اَن شًَِ فيعهِ فَنَظعرةل يف صمعندِهِ متُّععو عظععيم الَّععِ واالثععُر

واتة  :ـ
لــــةنيَو ئــــةم سروشــــتة تــــؤ بمــــان وةســــتيَنة تانيشان دةم بةدي يَنانى خوداى بىَ
ةوى لـــــــــــةدةورت ئاسمانــــــــــيش هــــــــــــةذان

لةهــــةموو شــــتيَكدا طــــةورةيي دةردةبــ ـرِىَ
بةلَطــــةن بــــؤ شــــاو شــــاهان و نةي يَشــــتووة
كةســـىَ طومــــانى بــــوو لــــة دةورى رِاميَنــ ـىَ

ويَنة

لـةبـةر جـوانى بةلَــطةو هــةم نيشانـــةكان
هــةروةكو َورئان ــىَ كــة وب ــان دةيـخويَنــــىَ
بـــةلَــطــة بــؤ انــاو ئــــةوةى تيَــطةيــــشتووة
هـــةرطيــــز طـــومــــان و دوودلــىَ نامــيَنـــــــىَ

ثرســـ ـيار  /ئايـــــا بـــ ـىَ باوةرِةكـــــانى ســـــةردةمى ثيَ ةرمبـــــةر

()برِوايان بةخواى طةورة هةبووة ؟

وةلَام  /بةلَىَ ة برِوايان بةوةش هةبوو كـة خـواى طـةورة دروسـتى

سأ َ ْلَُ ُهْ َّمنْ
كردوون هةروةكو خواى طةورة فةرموويةتى  :ــ { َولَئِن َ
َِمَقَ ُه ْْ لَ َقُولُنَّ َّ
َّللاُ ۖ }الزخرف22 :
واتة :ـ ئةطةر تـؤ ئـةى محمـد ()ثرسـياريان لـىَ بكـةي كـىَ
دروستى كردوون ؟
لة وةلَامدا ئةلَيَن بىَ طومان (اهلل) .
لةوةش ياتر بةلَكو باوةرِيان هةبووة بةوةى ئةم بوونـةوةرة خـواى
طةورة بةدي يَناوة ة هةروةكوو خواى طةورة فةرموويةتى  :ــ
( )4الشوَيات.3٦/8
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ض لَ َقُتولُنَّ َِمَقَ ُهتنَّ ا ْل ََ ُِيت ُُ
سأ َ ْلَُ ُه ْْ َمتنْ َِمَت َ
ق ال َّ
ت َو ْاْلَ ْ َ
{ َولَئِنْ َ
ْت َما َوا ِ
ا ْل ََمِ ُْ }الزخرف9 :
واتــــة  :ــــــ وة ئةطــــةر ثرسياريشــــيان لــــىَ بكــــةى كــــة كــــىَ
ئاســـمانةكان و ةوى دروسـ ـ كـــردووة ؟ ئـــةوا دةلَـ ـيَن خودايـــةكى
بةتواناو بةدةسةلَاتى اناو شارة ا دروستى كردوون .
لــــةوةش يــــاترة برِوايــــان هــــةبووة هــــةروةكو خــــواى طــــةورة
فةرموويةتى  :ــ

{قُت ْل َمتنْ يَت ْ ُزقُ ُذ ْْ ِم َ
ض أَ َّمتنْ يَ ْممِت ُك ال َّ
تن ال َّ
صتا َ
ْت ْم َع َو ْاْلَ ْل َ
ْت َما ِ َو ْاْلَ ْ ِ
ت َويُ ْخ ِ ُج ا ْل َم ِّتَ ِم َن ا ْل ََ ِّي َو َمتنْ يُت َالِّ ُ ْاْلَ ْمت َ ۚ
َو َمنْ يُ ْخ ِ ُج ا ْل ََ َّي ِم َن ا ْل َم ِّ ِ
ْ َقُولُو َ َّ
َّللاُ ۚ فَقُ ْل أَفَ ََل تََُّقُو َ }يونس34 :
فَ َ
واتة ئةى محمد ()بلَىَ  :كـىَ رِ ة و رِ يتـان دةدات لةئاسـمان و
ى و لــة ةوى هــةموو جــؤرة
ةويــدا (لــة ئاســمان بارانتــان بــؤ دةبــاريَن َ
دانةويَلَةو خؤراكيَكتان بؤ دةردةهيَنىَ) ياخود كىَ خاوةنى بيسـتن
و بينينةكانى ئيَوةيةو بؤى دروسـ كـردوون ؟ وة ئايـا كـىَ ينـدوو
لةمردوو دةردةهيَنىَ (وةكو دةرهيَنانى طيايـةكى تـةرِ لةتؤيـةكى
ووشـــــ

ة هـــــةروةها وةكـــــو دةرهيَنـــــانى فةرخـــــةى بالَنـــــدةكان

لةهيَلكـــةكانيانة هـــةروةها وةكـــو بـــوونى منـــدالَيَكى بـــرِوادارو
موسلَمان لةثياويَكى كافرو بىَ باوةرِ) وة ئايـا كـىَ مـردوو لة ينـدوو
دةردةهيَنىَ (هةروةكو دةرهيَنانى هيَلكةيةكى بـىَ طيـان و مـردوو
لــــة ثةلــــةوةريَكى يــــان طيانــــداريَكى ينــــدوو) وة ئايــــا كــــىَ
كاروبارةكانى ئاسـمان و ةوى و بـةطيان و بـىَ طيانـةكان بـةرِيَوة

دةبات ؟ ئةوانيش يةكسةر ثيَ دةلَيَن (أهلل)

 – 8بةتاك و تةن ا ثةرستنى خودا لة ناوةجوانـةكان و سـيااتة
بةر ةكانى (توحيد األسماء والصاات)  :ــ

طرنكـــى ئـــةم بةشـــةش لةوةدايـــة كـــة بـــاوةرِدار نـــاتوانى بـــةم
شـيَوةيةى خــودا شايسـتةية ثةرســتنى بـؤ ئــةن ام بـداتة هــةتا خــودا
نةناسىَ بةو شيَوةيةى كـة شايسـتةية بـؤ خـوداة ئةمـةش لـةرِيَطاى
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شـــــارة اترين كةســـــان بـــــةخوداى طـــــةورة كـــــة ثيَ ةمبـــــةران و
ثةيامبةرانن(سةهمى خوايـان لـىَ بـىَ)ة هـاتن و بـةجؤريَ
بةخـــةلَ

خودايـان

ناســـاند كـــة خواثةرســـتانيان طةيانـــدة ثلةيـــةك لـــة

ضاكةكارى و خواثةرستى هةروةك وا خـودا دةبيـننة خـؤ ئةطـةر
ئةوانيش خودا نةبينن ئةوا هي طومانيان نيةو دلَنيـان كـة لةهـةر
شويَنيَ

بن خودا دةيـانبينىَ و ئاطـادارة بـةكاروباريانة هـةروةكو

ثيَ ةمبةرى خوا ()لةباسى ثلةى ضاكةكارى دا دةفةرمووىَ  :ــ

{أع تدبمهَ اللًهَ نأنًَِ تراه  ،فٍُع ك تكن تراه فٍُنهً يراك}
نــــاوة ثير ةكــــانى خــــواى طــــةورةش دةضــــيَتة نيَــــو كرِ كــــى
خواثةرســــتى كةئــــةويش نــــزاو ثارِانةوةيــــةة ضــــونكة بنيــــينةى
خواثةرســتى دةرخســتنى هــةذارى و ب ـىَ دةســةلَاتى و كــةم و كورِيــةة
كة ئةمةش لةثارِانةوةو نزادا دةبينرىَة خوداى طةورة دةفةرمووىَ :ـ

ْنَىٰ فَا ْ عُوَُ لِ َها ۖ}
س َما ُ ا ْل َُ ْ
{ َو ِ َِِّ ْاْلَ ْ

األعراف424 :

واتــة  :هــةر بــؤ خوايــة هــةموو نــاوة تــةواوو جوانــةكانىة جــا ئــةى
بــاوةرِداران بــةو ناوانــة نــزاو ثارِانــةوة و داواى ثيَداويســتيةكانتان ل ـىَ ى
بكةن .
ئين ا لة بة ةيي فراوانى خؤىة لةبةر ثايةى دوعاو نزا لـةهى خـواى
ثـــةروةردطارة بـــةكارهيَنانى ناوةكـــانى كرد تـــة هؤكاريَـــ

بـــؤ

ئةن امــــــدانى ئــــــةم خــــــوا ثةرســــــتيةة هــــــةروةكو ثيَ ةمبــــــةرى

خوا()فةرموويةتى  :ـــ (لي
الهمعُء) (.)4
واتة  :هي شتيَ

شي ٌ أنرمَ عَلَ

اهللِ عزَوجلَ اِعنَ

بةرِيَزتر نية هى خوداى طةورة لةنزاو ثارِانةوة .

ســةبارةت بــةذمارةى ناوةكــانى خــوداى طــةورةش كــة لــةَورئانى
ثيـــر و فـــةرموودة دروســـتةكانى ثيَ ةمبـــةر()هـــاتوون ()99نـــاونة

هــةروةكو ثيَ ةمبــةرى خؤشةويســ ()فــةرموو يــةتى  :ــــ (اٍع لِلَععهِ
( )4رواه الرتا ي ( )2242وامحه ( )7247/7وابن اُجة ( )2274والبخُري يف األمب
املفرم ( )217وصُُّّه ابن حبُع ( )7242واحلُنم ( )944/1وأقًره ال يب.

( )8رواه مسلل
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تسدةُ وتسدني اِمسُُ ،اُئةل إلَُ واحهال ،ان أحصُ ُ مخل اجلنَة ،و عو
وتر يمُِّ ً الوتر)

()4

واتــة  :ــــ خــواى طــةورة نــةوةدو نــؤ نــاوى هةيــةة ســةد كــةم يــةكة
هةركةسيَ

لةبةريان بكات (واتة تيَيان بطـات و لـةخؤى و كـارى

ى بـةجيَيان بكـات) ئـةوا دةضـيَتة بةهةشـ ة خـودا تـاك و
رِ ذان ةى ج َ
تةن اية و تاكى خؤش دةويَ .
ى طومـان نـاوى جـوانى تـرى هةيـةة بـةلَام لـةهى خـؤى لة انسـتى
ب َ
ثةن اندا (علل ال يب) هيَشتوويةتةوة .
هــةروةكو لةيــةكىَ لــة نزاكــانى ثيَ ةمبــةرى خــوا ()دا هــاتووة

كة دةياةرموو :ــ (اللهم إ ني عبهك وابعن عبعهك وابعن أاْعِ،
نُصييت بيهك اُض يفََّ حك ِ ععهل يفََّ قضعُ،ك ،أسعألِ بكعل
اسم و لِ مسيت بعه نفسعِ أو عل ْعه أحعهاً اعن خلقعِ أو
أنزلْه يف نُْبِ أو اسْأثرت به يف علم الغي عنهك ،أع جتدل
ية)(. )8
القرآع ربي قليب ونور صهري وجالء حزني وذ ُب
واتــة :ــــ خودايــة مــن بةنــدةى تــؤم كــورِى بةنــدةى تــؤمة كــورِى
ئـــافرةتيَكل بةنـــدةى تؤيـــةة نيَوضـــةوانل (ضـــارةنووو و ســـةرةن امى
كارم) بةدةستى تؤيةة حوكمى تؤ بةسةرمدا جـىَ بةجيَيـة و برِيـارت
لةمندا دادطةرانةو بةجيَيةة خواية بةهةموو ناويَ

كةناوى تؤيـةو

ناوت ثىَ لةخؤت ناوةة يا لةثـةرتووكى خؤتـدا دادبة انـدووةة يـا فيَـرى
يةكيَ

لة دروستكراوةكانى خؤت كردووةة يا لة انسـ و انيـارى

ثـــةن انى خؤتـــدا هـــةلَ طرتـــووةة داوات لـ ـىَ دةكـــةم كـــة َورِئـــان
بكةيتة شيااو بةهارى دلَل و رِووناكى سـينةم و رِةويَنـةرةوةى خـةم و
ثةذارةم و هبةرى خةفةتةكانل .
ئين ــــا بيــــرورِاى ئــــةهلى ســــوننةو جةماعــــة لةمــــةرِ ناووســــيااتة
بـــةر ةكانى خـــوداة بـــاوةرِ هةبوونـــة بـــةو وةصـــاةى خـــودا (ســـبحانه
( )4رواه البخُري واسلم.
( )8اسلم .7494/9
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وتعــــالى)بؤ خــــؤى كردوويــــةتىة بــــةو وةصــــاةش كــــة ثيَ ةمبــــةر
ى
ى طـ ِؤرِين و لةكارخسـتن و بـ َ
ى وةصـف كـردووة بـةب َ
() خوداى ثـ َ
ضؤنيةتى ثىَ دان و شيَوةسا ىة هةروةكو ابـن القـيل (رِةحمـةتى خـواى
لـ ـىَ بـ ـىَ) دةفـــةرمووىَ  :ـــــ ثيَ ةمبـــةران لـــة يةكـــةميان تـــا كؤتايـــان
(سةهمى خوايان لىَ بـىَ) رِةوانـةكراون تـا بانطـةوا ى بكـةن بـؤ هى
خوداة جا ئةو ثةروةردطارة يان بةخةلَكى ناساندووة لـةناوو سـياات و
كردةوةكـــــــانى بةثيَناســـــــاندنيَكى و وردو دريَـــــــذة وةك ئـــــــةوةى
بةنــدةكان ســةيرى ثــةروةردطاريان دةكــةن و دةبيــنن كــة لةســةروو
ئاســــمانةكان لةســــةر عةرشــــةكةيةتى َســــة دةكــــات لةطــــةلَ
مةهئيكةتــــــةكانىة هــــــةروةها كاروبــــــارى بوونــــــةوةرو دروســــــ
كراوةكـــانى بـــةرِيَوةدةباتة دةنطـــى هـــةموويان دةبيســـتىَ و هـــةموو
كردارو جولَـةكانيانى دةبينـىَ  ....وة رِة امةنـدى هةيـةو تـوورِة دةبـىَة
وة خؤش ويستن و رِة لىَ بوونةوةى هةيةةة دةذيَنى و دةمريَنـىة دةطـرىَ
و دةبةخشــىَة لــةتاوان خــؤش دةبــىَ و بــةلَاو ناخؤشــى هدةبــا ....ئةمــة

مةبةســتى بانطــةوا و كرِوكــى ثــةيامى ثيَ ةمبةرانــة) (.. )4بةتــةن ا
طرتنى خوداى طةورةش لةناوو سيااتة بةر ةكانى بةتالَ دةبيَتـةوةو
نــاميَنىَ بــة هاوبــةش دانــان و هدان لــةمانا رِاســتةَينةكةى ناوةكــان
( الَّعععرك واالٍحلعععُم يف امسُئعععه) ئين ـــا هاوبـــةش دانـــان بـــةواتا لـــة
دروستكراوةكانى كةسيَ

يان شتيَ

بكريَتة هاوشيَوةى خـوداى

طةورة

لـــةناوو ســـياةتيَكى بـــةلَام هدان لـــةماناى ناوةكـــان (االحلعععُم يف
امسُئععه)هــةروةكو ابــن القــيل (رِةحمــةتى خــواى لـىَ بىَ)دةفةرمووىَ:ـــ
ضةند جؤريَكة:ــ
يةكــــةم  :ــــــ نــــاويَكى خــــودا لــــةبتيَ

بنرىَةهــــةروةكو نــــاوى

بتةكانيان دةبرد بة (ألعالت) كةلـة (اإللعه) وةريـان طرتبـووة وةيـان
(العُزَى) كة لة (العزيز) وةريان طرتبوو .

( )4بةكورتكراوةيي لة مدارج السالكين (.)319 – 312/3
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دووةم  :ــ ناوليَنان و ناوهيَنانى خودا بـةناويَكى ناشايسـتة بـؤ خـوداة
هـــةروةك نةصـــرانيةكان نـــاوى خـــودا دةهيَـــنن بـــة (بـــاوك) يـــاخود
فةهســاةكان نــاوى خــودا دةهيَــنن بــة (ثيَويســتى بــوون بــةخؤى) يــان
(هؤكاريَكى بكةر) .
ســىَ يـــةم  :ـــــ وةصـــف كردنـــى خـــودا بـــة ســـياةتيَ

كـــة خـــودا

بـــةر وثاك و دوورة لـــةم كـــةم و كورِيانـــة  :ـــــ ةروةكو جولةكـــة
بــةدةكان دةيــانووت  :خــودا هــةذارةة يــان ديــانووت ة خــودا دواى تــةواو
بوونى لةدروستكردنى دروستكراوةكانى ثشووى داوة (تعالى اهلل).
ضــوارةم :ــــ لةكارخســتنى ناوةكــان لــةماناكان و نكــؤلَى كردنــى
واتـا رِاســتةَينةكانى  :ــــ هـةروةكو جةهميــةكان و شــويَنكةوتوانى
دةيانووت  :ـ ناوةكان تةن ا ضةند اراوةيةكن و هي مانـاو سـياةتيَ
لةخؤناطرن .
ثيَن ـــةم  :ـــــ ليَـ ـ

ضـــوواندنى ســـياةتةكانى خـــودا بةســـياةتى

ئين ــــا هــــةرناويَ

لــــةناوة جوانــــةكانى خــــوداى ثــــةروةردطارة

()4

دروستكراوةكانىة ( تدُىل اهلل ع ُ يقول املَّبهوع علواُ نبريال) .
ســـياةتيَكى بـــىَ كـــةم و كـــورِى و بـــةر ى خؤيـــةتىة ســـياةتيَ

كةشايســـتةو هيـــةَى ئـــةوةو دوور لةهـــةموو ناتةواويـــةكة هـــةروةها
هاوشيَوةو هاو ويَنةى نيةو نابىَ لةنيَو دروستكراوةكانىة خواى بـةر ى
ص ُ }الشورى44 :
َ َ ِم ْمِ ِه ش َْي ۖ َوه َُو ال َّ
بىَ هاوتا دةفةرمووىَ  {:لَ ْ َ
ْ ِم ُع ا ْلبَ ِ
واتــة  :هــي شــتيَ

لةش ـيَوةى ئــةو نيــةو هــاو ويَنــةى ناكــاتة ئــةو

بيسةرو بيناية .
بــةلَام هةنــديَ

لــة ســياةتةكانى خــودا نــاوى ث ـىَ لــةخؤى نــةناوة

بؤية ناكرىَ بلَيَين ناوةة بؤ نمونة كاتيَ

َّللاُ ۖ َو َّ
{ َويَ ْم ُذ ُ و َ َويَ ْم ُذ ُ َّ
ين
َّللاُ َِ ْ ُ ا ْل َما ِ ِ َ

( )4بدائع الاوائد ( )494-494/4بةكورتكراوةيي.

دةفةرمووىَ :ــ
}األناال34 :
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واتــة  :بــىَ بــاوةرِان ثيالنــى خــراث دادةرِيَــذنة خــوداش ثيالنيــان بــؤ
دادةرِيَذيَ ة بـىَ طومـان خـودا باشـترينى ثـيالن دانةرةكانـة .هـةروةها
خوداى طةورة دةفةرمووىَ :ـ

{إِنَّ ُه ْْ يَ ِذ اُو َ َ ْاًاَ ،وأَ ِ ُا َ

ْاًا }الطُرق4٦ - 4١ :

ٰ
س َ ۖۗ
وةياخود دةفةرمووىَ َ َ { :ذلِ َك ِ ْانَا ل ِ ُو ُ

}يوسف2٦ :

واتة  :ــ بةم شيَوةية ثيالنيَكى باشمان دانا بؤ يوسف .

هةروةها دةفةرمووىَ  :ــ { إِ َّ َّ
ين آ َمنُوا}
َّللاَ يُ َاافِ ُع َع ِن الَّ ِذ َ

الحج32 :

واتــة  :ــــ خــودا بــةردةوام بــةرطرى دةكــات لةوكةســانةى باوةرِيــان
هيَناوة .
جــا ئةمانــةو هاوشــيَوةى ئةمانــة ســيااتى بـــةر ى خــودان (ســـبحانه
وتعالى)بـــةلَام تـــةن ا لـــة تؤلَـــةو بةرامبـــةر كرداريَكـــى ناهـــةَى بــىَ
باوةرِانة يان ستةم و ثيالنيَكـى شـاراوةيان بـؤ بـاوةرِداران هـاتووةة بؤيـة
لــةم بابةتانــة بدةينــة ثــالَ خــودا كــةخؤى لــةخؤى

نــاكرىَ ناويَ ـ

نةناوة بةلَكو تةن ا شيَوا يَكن لةكردارةكانىة هةنـدىَ لـةم ناوانـة
تةن ا لةناو رِستةداو لةطةلَ ئةو هؤيةى بؤى بةكارهاتووة ديَـ وةك
:ـــ (المــاكر) و (الكائــد) و (المــدافع) و (المســت ز ) .و.........هتــدة
بةلَكو كةو وةك خودا وةساى خؤى نةكردووة (سبحانه وتعالى).

سبحان

ئةى خوداى بةر ى بىَ هاوتـــــا

لاران

تاوان و خةتـــــــــــا

لةكؤلَيَ

تـــقدو اسم

تـــؤ بــىَ طـةردو ثـاكى

تـعــالى جــدك تـؤ بة ر و تاكـــــــــــــــــى
لةوةى بةدي هيَناجوان ويَنةت كــــيَشا
اناو بيرمةندان ئاهـــيان بؤ كــــــــــــيَشا
خالـق و بةديع تؤىة بةر ى بةتــوانـــــــــا
بىَ ويَنةى ثيَشوو ئـةم بـوونـةت دانــــــــا
ةويـ بؤ مر ظـ وةك فةرش رِاخســـــــ
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بةعيلل و تةَدير ثيَ بةخشى ر ش
بةرِيَساو شةريعةت ذيان بؤ رِيَكخسـ
تا بتثـةرستىَ كةسىَ بةو تـؤى ويـس
بةضـــرثةو خــورثةكان بيــسةرو اناى
ضى شــــــةو دايثؤشىَ ئةتؤ ثيَى بيـــــناى
طوناهـل دةثؤشــىة لةتاوانـل دةبــوورى
بـىَ سـنوورة رِةحمةت عة يزولةفـــورى
ئين ـــــا ئـــــةهلى ســـــوننةو جةماعـــــة هـــــةروةك ئـــــةم ســـــياةتانة
رِةتدةكةنـــةوة كـــة خـــواى طـــةورة لـــةخؤى رِةتكرد تـــةوةة ئـــةو
ســياةتانةش بــؤ خــوا برِيــار دةدةن كــةخوا بؤخــؤى برِيــار داوةة بــةبىَ
هاوشـيَوة بـؤ دانـان (متثيعل)و ضـؤنيةتى كردنـى (تكييعف)و لـةكار
خستن (تدطيل)و طـؤرِين (حتريعف) ة بـةلَكو انيـارى ئيَمـة لةسـةر
ناوو سيااتةكانى هةر ئةوةندةية كة خؤى هةوالَى ثىَ داوين لةبارةى
خؤى هةروةكو دةفةرمووىَ :ــ
ع ْم ِم ِه إِ ََّل لِ َما شَا َ ۚۗ }البقرة8١١ :
َي ق ِمنْ ِ
{ َو ََل يُ َِ طُو َ لِش ْ
ئين ــا ئــادةميزاد ئةطــةر هةرضــةند بزانــىَة هيَشــتا هــةر كــةم و
ى لـةو رِوحـةى كـة
كورِى هةيـة لة انسـتةكةىة ئةوةنيـة هـي نـا ان َ
لةخؤيداية ؟

تن ا ْل َِ ْم ِتْ
وح ِمنْ أَ ْمت ِ َ لِّتي َو َمتا أُوتِ تُُ ْْ ِم َ
{ َويَ ْ
وح ۖ قُ ِل ال ُّ ُ
ْأَلُونَ َك َع ِن ال ُّ ِ
إِ ََّل قَمِ ًَل }اإلسراء2١ :
َض ت ِلُوا ِ َِِّ ْاْلَ ْم َتتا َ ۚ إِ َّ َّ
َّللاَ يَ َْمَ ت ُْ َوأَن تُُ ْْ ََل
هةربؤيــة دةفةرمووىَ:ــــ {فَت َتَل ت ْ
تَ َْمَ ُمو َ }النح 21 :
واتة (( :هاوشيَوةو هاو ويَنة بؤ خودا برِيـار مـةدةنة بـةوةى بلَـيَن شـيَوةى
خــودا ئــةوةو ئةوةيــةة يــاخود هاوتايــةكى بــؤ دابنـيَن لــة ثةرســتنى دا.
خودا دة انىَ كة خؤى هي هاوشيَوةى نية و بةئيَمةشى رِاطةياندووة.
َي ۖ }الشورى44 :
كة دةفةرمووىَ  :ــ {لَ ْ َ
َ َ ِم ْمِ ِه ش ْ
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وة دةفةرمووىَ  :ــ { َولَ ْْ يَ ُذنْ لَهُ ُ َُ ًوا أَ َحا }اإلخالص1 :

س ِم ًًّا }مريل٦١ :
وة دةفةرمووىَ  :ــ {ه ْل تَ َْمَ ُْ لَهُ َ
كةواتة ئةو دة انىَ و ئيَوة نا انن )) (.)4
سَُ َو ٰ
ُ } ط ع ه١ :
شا ْ
بؤ نموونة :ـــ لة رِاظةى ئايةتى {ال َّ ْح ٰ َمنُ َعمَى ا ْل ََ ْ ِ

ش} األعراف١1 :
ياخود ئايةتى{ َُ َّْ ا ْ
سَُ َو ُٰ َعمَى ا ْل ََ ْ ِ
شيخ ابـن العثيمين(رِةحمـةتى خـواى لـىَ بىَ)دةفـةرمووىَ  :ـــ {وأ عل

السنة واجل ُعة يْانعوع بعأع اهلل تدعُىل اسعْو علع
()8
اسْواءٌ يليق جبالله وال ميُثل اسْواء املخلوقني}

عرشعهٍ

واتة  :ــ ئـةهلى سـوننةو جةماعـة باوةرِيـان هةيـة بـةوةى كـة خـواى
طـــةورة بةر بؤتـــةوة بةســـةر عةرشـــةكةىة بةر بوونةوةيـــةك كـــة
شايةن و شايسـتةبىَ بـة طـةورةيي و شـكؤمةنديةكةى وة هاوشـيَوةى
بةر بوونةوةى دروستكراوةكانى نية .
ئين ـا هـةر ئةمةشـة بـةر ى خـواى طـةورة (عملُعوًهم سمعبُُّنَه) بةســةر
دروســتكراوةكانى دةردةخــاتة كــة بؤخــؤى برِيــارى داوةة هــةروةكو

ي
دةفةرمووىَ  :ــ{ يَا ِع َ
ْىٰ إِنِّي ُمَُ َوفِّ َك َو َ افِ َُ َك إ ِ َل َّ

}آل عمران١١ :

واتــة  :ئــةى عيســا مــن تــؤ دةمــريَنل (مردنــى خةوانــدن)( )3وة بــةر ت

دةكةمةوة بؤ هى خؤم .
ى  :ـــ
ى بىَ)دةفـةرموو َ
شيخ عبـدالرحمن السـعدو (رِةحمـةتى خـواى لـ َ

( ويف ه االية مليل عل علو اهلل تدُىل واسْوائه عل عرشه
حقيقة ،ن ُ ملعت علع ذلعِ النصعوص القرانيعة واألحُميع
النبوية اليت تلقُ ُ أ ل السنة بُلقبول واألميُع والْسليم) (.)1

( )4شرح الدقيهة الواسطية .344
( )8شرح العقيدة الواسطية .319

( )3هةروةكو خواى طةورة خةوى بة مردن ناوبردووة كةدةفةرمووىََ { :وهُت َو الَّت ِذ
يَُ ََوفَّا ُ ْ لِالمَّ ْ ِل }األنعام . ٦4 :واتة:ـ هـةر ئـةو خودايـة بةشـةو دةتـان مريَنـىَة ئين ـا

ئــةهلى ســوننةو جةماعــةش برِوايــان وايــة كــة عيســا (عليــة الســالم) ينــدووةو

نةمردووة .

( )1تيسري الكريم الرمحن/للسعدي .132
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واتــة  :لــةم ئايةتــةدا بةلَطــةو ئامــاذة هةيــة لةســةر بــةر ى خــواى
طـــةورة و بةر بوونـــةوةى بةســـةر عةرشـــةكةيداة هـــةروةكو لةســـةر
ئةمـــــة دةَـــــةكانى َورئـــــانى ثيـــــر و فـــــةرموودةكانى ثيَ ةمبـــــةر
()ئاماذةيان بؤ كردووة كة ئةهلى سووننة باوةرِيان ثيَي هةيةو مـ
كةضين .
هةروةها دةَى تر رن لةسةر ئةم بابةتة هةروةكو دةفةرمووىَ  :ــ
ْ يَ ْ فَ َُهُ }فُطعر44 :
{إِلَ ْ ِه يَ ْ
صالِ ُ
ب َوا ْل ََ َم ُل ال َّ
ص ََ ُا ا ْل َذمِ ُْ الطَّ ِّ ُ
وح إِلَ ْ ِه }المعارج1 :
وة دةفةرمووىَ  :ــ {تَ َْ ُ ُج ا ْل َم ََلمِ َذةُ َوال ُّ ُ
ْ َما ِ }امللِ4٦ :
وة دةفةرمووىَ  :ــ {أَأَ ِمنُُْ َّمن فِي ال َّ
ه ْْ }النح ١4 :
هةروةها دةفةرمووىَ  :ــ{ يَ َخافُو َ َ لَّ ُه ْْ ِمنْ فَ ْوقِ ِ
هةروةها ضةندين ئايةتى تر .

–3ناســين و بــة تــةن اطرتنى خــوداى ثــةروةردطار لةثةرســتندا
(توحيد األلوهية)  :ـ

بريتـــى يـــة لـــة بةتـــةن ا بـــؤ خـــودا بـــوونى هـــةموو كردةوةكـــانى
بةندةكانة بةوةى هةموو كارة ثةرستشةكان تةن ا بؤ خـوداى تـةن ا
ئــــةن ام بــــدرىَة ئةمــــةش بنالــــةو بنيــــينةى ئايينــــةة لةثيَناوييــــدا
ثيَ ةمبــــةران (علـــــي ل الســـــالم)رِةوانةكراون و ثةرتووكـــــةكانيش
دابة يَنراون و شمشيَرةكانيش هةلَكيَشراون .
ئةمة وةلَامى ئةو ثرسيارةية كة ئايا ئةم موشريكانة كة برِوايـان
بــةبوونى خــوداو دةســةلَاتى خــودا هــةبووة بؤضــى ث َي ةمبــةرى خــودا
()جةنطى لة دذيان كردوو خويَنى حةلَال كردوون ؟
لةبةر ئةوةى ئةوكةسةى دان بنيَ بةوةى خـودا دروسـتكاريةتى و
هــةر ئــةو رِ ة و رِ ى دةدات و كاروبــارى ذيــان و مردنــى بةدةســتى ئــةوةة
لةسةرى ثيَويس دةبىَ كة هةر ئةو خودايةش بثةرستىَ كة خـاوةنى
ئةم دةسةلَاتةيةو هي هـاوةلَ و هاوتايـةكى بـؤ دانـةنيَ ة هةربؤيـةش
خــواى طــةورة لــةكؤتايي ئــةم ئايةتــةى كــة بــاو لــةدان نــانى ب ـىَ
باوةرِةكان دةكا بة ثةروةردطاريةتى خوداة دةفةرمووىَ  :ـــ
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{فَقُ ْل أَفَـ ََل تََُّقُو َ }يونس34 :
واتة  :ــ دةسا ئةى محمد ()ثيَيان بلَىَ  :ئايا بؤضى خؤتان ناثاريَزن
و دوورناكةونـــةوة لـــة ثةرســـتنى ثةرســـتراوة ثـــووة و نارِةواكانتـــانة
ئةوانةى بةدةستى خؤتان لةدارو بـةرد تاشـيوتانة؟ بؤيـة دةبـىَ بـاوةرِدار
هةموو كارة ثةرستشةكان تةن ا بـؤ خـودا ئـةن ام بـداتة هـةروةكو

رِ ذانة ئةم بةلَيَنة لةنويَذةكانماندا دةدةين و دةلَيَين { :إِيَُّكَ

نَدْبمهم}.

خوداية تةن ا تؤ بة ثةرستراوى هةة و رِةوامان دة انـين ة بؤيـة تـةن ا
تؤ دةثةرستين .
ئين ا سةرةتاى سةرهةلَدان و ثةيداوونى ب ثةرسـتى كـة هاوشـيَوة
دانانة بؤ خودا لةثةرستنيداة ميَذووةكةى دةطةرِيَتـةوة بـؤ سـةردةمى
ثيَ ةمبةر نوح (عليه السالم) و دوايية كاتيَ
ثياوضـــــاكيَ

لةسةر شـيَوةى ضـةند

ضـــــةند بـــــ و ثةيكـــــةريَكيان دروســـــ كـــــردة

بةمةبةســـتى يـــاد كردنـــةوةو لةبيرنـــةكردنيانة ثاشـــان بةطـــةورة
انـــرانة ثاشـــان ثةرســـترانة لةوةشـــدا شـــةيتان شـــيَوا ى جؤراوجـــؤرى
بةكارهيَنا لةطومرِاكردنى طةل و نةتـةوةى ر هـةروةكو خـوداى

طةورة دةفةرمووىَ َ { :ولَقَ ْا أَ َ ت َّل ِمتن ُذ ْْ ِجتبِ ًًَّل َ ِ ت ً ا ۖ أَفَمَت ْْ تَ ُذونُتوا تَ َْقِمُتو َ

}يس٦8 :

(( هةنديَكى ترى طومرِاكرد بة دروستكردنى شيَوة بـؤ مـان

و

ئةستيَرةكان و ثةرستنىة هةروةها دروس كردنـى خـانوو ثةرسـتطاو
هةلَكردنى ئاطر تيايدا بة بـةردةوامىة هـةروةك خانويَـ
مةبةستة لةسةر يةكيَ

بـؤ ئـةم

لةضياكانى شارى ئةصبةهان دروسـتكراة

وة دووةم و ســىَ يــةم و ضــوارةميش لةشــارى صــنعاء بــةناوى (ئةســتيَرة

وهــرة) كــة عث ععُن

كــورِى عاــان (رِة اى خــواى ل ـىَ ب ـىَ) خــاثورى

كردة وة يةكيَكى تر لةسةر ناوى (رِ ذ) َـابوو ثاشـا دروسـتى كـرد
لةشارى فةرلانةة بةلَام خةلياة موعتة صةم تيَكى دا ))

( )4صُّيح أغُثة اللهفُع .474
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ئين ا لةسةردةمى باوكى ثيَ ةمبةران ابراهيل (عليه السـالم) ئـةم
بـ ثةرســتية رتــرو بلَــاوتربووة بةتايبــةتى صــابيةةكان كــةبؤ هــةر
ئةستيَرةيةك ثةيكةريَكيان تاشى بووة هةنديَكى تـر شـيَوةيان بـؤ
مةهئيكةتةكان دانـاو ليَيـان ثارِانـةوةة ثاشـان نةتـةوةى موسـا (عليـه
الســالم) كــة طؤلكةكــةيان ثةرس ـ ة ئين ــا كــة عيســاى كــورِى
مةريةم (عليه السالم) هات ئةويان ثةرس ة لةدواى بةر بوونةوةشى تـا
ئيَســتاش خــاة دةثةرســتنة لــة دوورطــةى عــةرةبيش يةكــةم كــةو
كة ب ثةرستى هيَنا ئةم ناوضةية عةمرى كورِى لوحةى بووة

كة ثيَ ةمبةر ()لةبارةيةوة دةفةرمووىَ  :ــ (رأيعتم ع عرو بعن
عُار بن لُُّمي اخلزاعي يَجمرٌ قُصبَهم يف النُر ،ونُع أوَلم اَن سَيَ َ
السوائ ) (.)4
واتة  :ــ عةمرى كورِى عـامرى كـورِى لوحـةى خـو اعي بينـى لـةناو
ئــاطر رِيخؤلَــةو هــةناوى خــؤى رِا ئةكيَشــاة ئــةو يةكــةم كــةو بــوو
كــة برِيــارو رِيَســايةكى دانــا لــة حــةرِام كردنــى ئــةو ووشــترانة كــة

ثيَيان دةووترا (سعُئبة) .

( )4رواه البخُري ( )2471واسلم (.)2447
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ماناى ثةرستن (العبادة) و جؤرةكانى
دواى ئةوةى انيمان كة ثةرستنى خودا ئةو مةبةسـتة ثير ةيـة
كة لةثيَناويدا خوداى طـةورة ئـةم ئـادةميزادو جنؤكةيـةى دروسـ
كردووةو بؤ ئةن امدانى ئـةم ئةركـةة هةرضـى لـةم بوونةوةرةيـة بـؤ
مر ظى فةراهةم و مةيسةر كردووةة جا كةواتة دةبىَ بزانين ثةرسـتن
كة خـوداى طـةورة ثـىَ
ضي يةو ضؤن ئةن ام دةدرىَ ؟ ة بةشيَوا يَ
ى رِا ى دةبىَ .

انايانيش لةثيَناسى (العبادة) فةرموويانة  :ــــ ( عي اسعم جعُا ٌ
لكُ علً اععُ يمُّبَ عه اهللُ ويرضععُه اععن األقععوال واألع ععُل الظععُ رة
()4
والبُطنة ا ن ُل احل َ وال ملِ لِلَه تدُىل).

دةطريَتــةوة كــةخودا ثيَــي ى
واتــة  :ــــ ناويَكــة هــةموو شــت َي
خؤشةو ثيَي رِا ية لةهةموو طوفتـارو كرداريَكـى رِوالَـةتى و دةروونـى
لةطةلَ تةواوى خؤشةويستى و م كةضى بؤ خوداى طةورة .
كةواتة بةشيَوةيةكى سةرةكى ثةرستن دووبةشة  :ـــ
يةكةم  :ــ دةروونى (بعُطن )  :ـــ واتـة ئـةو خواثةرسـتيانةى بـةدلَ
ئةن ام دةدريَ و تةن ا خودا ثيَي دة انيَـ و لـىَ ى شـارة او بةئاطايـةة
وةكو بـوونى بيروبـاوةرِيَكى رِاسـتةَينة بـةخوداة خؤشويسـتنى خـواو
ثيَ ةمبــةرى خــوا ()ة ترســان لــةخوا (اخلععوف أو اخلَّععية) ة نيــا ى
ثاك و خودا ثـىَ مةبةسـ بـوون (األخعالص) ة ئـارامطرتن (الصع )ة

ســتايش كــردن (احل ععه)ة هةســتكردن بةضــاوديَرى خــودا بةســةرت
(المراَبة) ة رِة امةندى لةسةر َـة او َـةدةرةكانى (الرضعُ بُلقعهر)ة
وابةســتةبوونى دلَ بــةخوا (الْونععل) ة ئوميَــد هــةبوون بــة بــة ةيي و

ليَبــوردنى خــودا (الرجععُء) ة ترســان لةســزاو تؤلَــةى خــودا(الَّععفقة)

هــةروةكو خــودا (ع ــزوج ) لةباســي رِةوش ـ و ئاكــارى نويَذخويَنانــدا

شَِقُو َ }المعارج82 :
ين هُْ ِّمنْ َع َذا ِ َ لِّ ِهْ ُّم ْ
دةفةرمووىَ َ { :والَّ ِذ َ

( )4رسالة العبودية يف اجملموع الفتاوي (.)147/11
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هةلَبــــةت كــــارة ثةرستشــــةكان فــــةر و فــــةرمان ثيَكراوةكــــان
مةبةســـتة بـــة ثلـــةى يـــةك ئين ـــا ســـوننةتةكانيش دةطريَتـــةوةة
هــةروةكوو لــة فةرموودةيــةكى َودســيدا دةفــةرمووىَ  :ــــ (  ...واععُ

ا َعُ افرتضعتم عَلَيعهِ ،واعُ
تقرَبَ إليَ عبهي بَّ ء أح َ إليَ ِ
حًْ أحِبَه.)4()....
يزالم عَبهي يْقرَبم إليَ بُلنوافِلَ َ

نابيَتـةوة كـة لـةهم
ليَل نزيَـ
واتة :ـ بةندةكةم بةهي شتيَ
خؤشةويس بىَ بة ئةندا ةى ئةو شتانةى لةسةريل ثيَويسـ كـردووةة
بــةردةوام بةندةكــةم بةئةن امــدانى يــادةى ضــاكةو ســوننةتةكان
دةبيتةوة تا خؤشل دةويَ .
ليَل نزي
ئين ا لةو كارة ثةرستشانةش كة فةر و ثيَويستن و بةدلَ و دةروون
ئــــــةن ام دةدرىَ وةك ترســــــان لــــــةخواى ثــــــةروةردطار هــــــةروةك
دةفةرمووىَ :ـــ

{ َواتَّقُوا َّ
َّللاَ إِ ْ ُ ْنُُ ْْ ُم ْؤ ِمنِ َن }المائدة١2 :
هةروةها خؤش ويستنى ثيَ ةمبةرى خوا ()هةروةكو دةفةرمووىَ:

( فَوَال ي نفسي بيهه اليْان أحهَنُم حْ
()8
والهِهِ وَوَلهِهِ)

أنوع أح

إليه اِن

واتة  :ــ سويَند بةو خودايةى طيانى منـى بةدةسـتة هـةر يـةك َي
لــــةئيَوة بــــاوةرِى نيــــة تــــا منــــى لةهخؤشةويســــتر نــــةبىَ لــــةباوكى
مندالَةكانى .
دووةم  :ــــــ رِوالَــــةتى (ظععععُ ري)  .واتــــة ئــــةو عيباداتانــــةى بــــة
ئةندامةكانى لةش ئةن ام دةدريَن و شاراوةنين لةخةلَكى .
وةكــوو :ـــ نويَــذكردنة ةكــات دان ة بــةرِ ذووبوونة حــةج كــردنة
و
رِاســـتطؤيية ئةمانـــةت ثاراســـتنة ضـــاكةكردن لةطـــةلَ دايـــ
بـــاوكة ســـةردان كردنـــى خـــزم و كـــةو و كـــارة ســـةردان كردنـــى
نةخؤشة رِ يشتن لةطةلَ جةنا ةى مردووة فـةرمان كـردن بةضـاكةة
رِيَطرى كردن لةخراثـةة جي ـادو كؤشـش كـردن لـةدذى بـىَ بـاوةرِو
دوو رِووانة ضاكة كردن لةطةلَ درواسىَ و هةذارو يـةتيل و خـةلَكى

( )4رواه البخاري عن أبي هريرة.
( )2رواه البخاري عن ابي هريرة( ،كتاب االميان)
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بةطشتى ة بة بة ةيي جوهنةوة لةطـةلَ ئـاذةلَ و طيانلةبـةرانة نـزاو
ثارِانــةوةة يكــرو يــادكردنى خــواى طــةورةة خويَندنــةوةى َورِئــانة
ئيش كردن و كةسابةتى حةلَالَ  .......هى تر )
بةلَام دةبىَ ئاطاداربين كة هـي كردةوةيـةك لـةم كردةوانـةى
دةروونــى و رِوالَــةتى وةرنــاطيرىَ لةهيــةن خــواى طــةورة تــاوةكو دوو
مةرجى تيَدانةبىَ كة بريتين لة  :ــــ
يةكـــةم  :ــــــ خــــوا ثـــىَ مةبةســـ بــــوون  :واتــــة دةبـــىَ لةهــــةموو
كردةوةكان تةن ا مةبةست رِة امةندى خواو وةرطرتنى ثاداش لـةو
بيَ .
دووةم  :ــــ ثــةيرِةو كردنــى رِيَنمــايي و رِيَبــا ى ثيَ ةمبــةر ( .)واتــة
بةليَكدانـــةوةى بيـــرى خـــؤت و بـــاش انينـــى خـــؤت
هـــي كاريَـ ـ
لـــة ثةرســـتنةكاندا ئـــةن ام
نةكـــةىة هـــي يـــادةو داهيَنراويَـــ
نةدةي ة هةروةكوو خواى طةورة فةرموويةتى  :ـــ

{قُت ْل إِنَّ َمتتا أَنَتتا لَ َ
توحىٰ إِلَت َّي أَنَّ َمتتا إِ ٰلَ ُه ُذت ْْ إِ ٰلَتته َوا ِحتتا ۖ فَ َمتتنْ َ تتا َ
شت ِمت ْمُ ُذ ْْ يُت َ
ش ِكْ لِ َِبَا َ ِ َ لِّ ِه أَ َحـ ًاا}
صالِ ًَا َو ََل يُ ْ
يَ ْ ُجو لِقَا َ َ لِّ ِه فَ ْم َ َْ َم ْل َع َم ًَل َ

الك ف444 :
ئوميَـــد دةخـــوا ىَ بطاتـــة ديـــدارى
واتـــة  :ـــــ جـــا هةركةســـيَ
ثةروةر دطارى بـا كـردةوةى ضـاك و برِيـار دراو بـةثيَي شـةر ئـةن ام
نةكاتة هاوبةشـى خـوا لـة ثةرسـتنى خـوادا
بدات و با هي كةسيَ
(سبحانه وتعالى) .
كةواتــة دةبـىَ هــةموو كــاريَكى ثةرســتنة بطــرة ذيــان و مــردنيش
دةبىَ بؤ خوابيَ ة بؤ خوا بذىة لة خزمـةتى رِيَبا ةكـةى بـذىة لـةثيَناو
خواش بمرىة هةروةكوو خواى طةورة فةرموويةتى  :ــــ

ْ ِذي َو َم َْ تا َ َو َممتاتِي ِ َِِّ َ ِّ ا ْلَتالَ ِم َن َ ،ل شَت ِي َك
صَلتِي َونُ ُ
{قُ ْل إِ َّ َ
ْمِ ِم َن}اهنعام 4٦3-4٦8
لَهُ َولِذلِ َك أُ ِم ْ تُ َوأَنَا أَ َّو ُ ا ْل ُم ْ
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بةشى دووةم
مةرجةكانى ((ال إِلَععع َه إِال

اللّه))

يةكةم :انيارى ((العلل))
دووةم :بىَ طومانى ((اليقين))
سيَيةم :رِة امةندبوون ((القبول))
ضوارةم :م كةة بوون ((األنقياد))
ثيَن ةم :رِاستطؤيي ((الصدة))
شةشةم :خوا ثىَ مةبةس بوون ((األخالص))
حةوتةم خؤشويستن ((المحبًة))
هةشتةم :مردن لةسةرى ((الموت عليه))
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مةرجةكانى ال إِلَعع َه إِال اللَّه
ثرسيار /ئايا دةبىَ ضى بكةين تاوةكو ووتنى ((لَعُ إِلَعهَ إِلَّعُ اللَّعه))
ليَمان َبولَبكرىَ و لة ثةيرِةوى كردنيدا ثاداشتمان دةس كةويَ ؟
وةلَام /دةبىَ بزانين مةرجـةكانى َـةبولَ بـوونى ضـين تـا لـةخؤمانى
ب يَنينة جىَة ضـونكة ((لَُ إِلَهَ إِلَُّ اللَّه)) ثـيَش ئـةوةى بةسـةر وبانـدا
ل و دةروونـدا
ى كـة لـةد َ
ى هـةلَقولَاوى بيروبـاوة ِريَكى رِاسـ بـ َ
ب َي دةب َ
جيَطير بووبىَ و ئـؤَرةى طرتبـىَة دةبـىَ كليلـى كرانـةوةى دلَ بيَـ
ئـــةن ا دةبيَتـــة كليلـــى كردنـــةوةى دةرطـــاى بةهةشــ ة هـــةروةكو
لةفةرموودةدا هاتووة كةوا ثيَ ةمبةرى خوا ()فةرموويةتى  :ــ
(لَُ إِلَ َه إِلَُّ اللَّه افُْح اجلنة) (.)4
واتة  :ــ ال إِلَعهَ إِال اللَّه كليلى بةهةشتة .
هةروةها فةرموويةتى:ــ ( ان قُل لَُ إِلَ َه إِلَُّ اللَّه مخل اجلنة )
واتة  :هةركةسيَ

()8

بلَىَ (لَُ إِلَ َه إِلَُّ اللَّه) دةضيَتة بةهةش .

(ثرســياريان كــرد لــة وةهبــي كــورِى مونبي ــــ (رِةحمــةتى خــواى لـىَ
بىَ)كة ئايا (لَُ إِلَ َه إِلَُّ اللَّه)كليلى بةهةش نيـة ؟ فـةرمووى بـةلَىَ ة
بــةلَام ئايــا هــةموو كليليَ ـ

ددانــى نيــة ؟ جــا ئةطــةر كليـ ددانــى

هــةبوون ئــةوا دةرطاكــةت بــؤ دةكاتــةوةة خــؤ ئةطــةر ددانــى نــةبوو
ئةوا بىَ طومان دةرطات بؤ ناكريَتةوة ) (.)3
ئين ا هةروةكو لـةدوا رِ ذ (لَُ إِلَعهَ إِلَّعُ اللَّعه) كليلـة بـؤ ضـوونة نـاو
بةهةشـ و بةختةوةريــةكى نــةبرِاوةة لةدونياشــدا (لَععُ إِلَ ع َه إِلَّععُ اللَّععه)
كليلــة بــؤ ضــوونة نيَــو ئــايينى ئيســالم كــة امــن و مســؤطةركارى
( )4فْح البُري144/2،

( )8رواه ابن حبُع يف صُّيُّه .2/1
()3أخرجه البخُري تدليقًُ يف نُْب اجلنُئز.
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ذيانيَكى ثرِمانا و خؤشطو ارةة بؤية دةبىَ (لَُ إِلَعهَ إِلَّعُ اللَّعه) بنالـةى
طؤرِانكــــارى دةروون و طوفتـــــارو كرداربــــىَة ئين ـــــا ســـــوودى بـــــؤ
بيَذةرةكــــةى دةبــ ـىَة بؤئةمــــةش ثيَويســــتة مةرجــــةكانى بــــزانين و
لةخؤمانى بةرجةستة بكةين  :ــ

يةكةم :ــ العلل ( انيارى)
واتة  :انين و شارة ابوون لةماناو واتاى (لَُ إِلَ َه إِلَُّ اللَّه) ة بـة هـةردوو
بةشةكةىة كـة يةكـةميان  :رِةتكردنـةوةى (نفعي) بـةخوا انين و
ثةرستراويَتى لة هةموو كةسيَ

و شتيَ

ة كة دةكريَتـة هاوبـةش

(نععه) يـان هاوشـيَوة (اععثيل) يـان هاوتـا(نظععري) ى خـواى طـةورةة
دووةميــــان  :برِيــــاردان و بةشايســــتة دانــ ـانى خــــوداى تــــةن اة لــــةوةى
ثةرســـتراوى هةَـــة بةتـــةن ا  .بةلَطـــةى ئـــةم مةرجـــةش لـــةَورِئانى

ثير دا ئةوةية كة خوداى طةورة فةرموويةتى:ــ {فَُعْلَمْ أَنََّهم لَُ إِلَع َه
إِلََُّ اللََّهم }محمد49 :
واتة  :بزانة كةهي ثةرستراويَكى بةهةة نية تةن ا اللّ َعه .

هةروةها فةرموويةتى:ـ { إِال اَنْ شَهِهَ بُِلَُّْقَِّ وَ ممْ يَدْلَ موعَ }
الزخرف2٦ :
واتـــة  :تـــةن ا ئةوانـــةى شـــايةتمانى بـــة هـــةة دةدةن و دة انـــن بـــة
دلَةكانيان كة بة مانيان ضيان ووتووة .
هـــةروةها بةلَطـــةش لـــة فـــةرموودةى ثيَ ةمبـــةرى خـــوا ()كـــة

فةرموويةتى  :ــ ( اَن اُتَ وَ موَ يَدلَعمم أنعهم لَعُ إِلَع َه إِلَّعُ اللَّعه مخعل
اجلنة) أخرجه مسلل
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واتــة  :هةركةســيَ

()58

بمريَــ و بزانيَ ـ كــة هــي ثةرســتراويَكى

بةهةة نية جطة لةخوا ئةوا دةضيَتة بةهةش .
كةواتة انس و انيارى هةبوون بـة (لَُ إِلَ َه إِلَُّ اللَّه) وة بـة ئـايينى
ئيســالم بةطشــتى ر طرنطــة ضــونكة بة انسـ و انيــارى خــوداى
رِاستةَينة (اللَّه) جيا دةكةيتةوة لةخوا در يينةكان و رِيَبا ة خوارو
ضــــةوتةكانة بــــة انيارى دةتــــوانى حــــةلَال و حــــةرام ليَــــ

جيــــا

بكةيتــةوةة بــة انيــارى دةتــوانى بطةيــة ئةوشــتانةى خــواى طــةورة
خؤشى دةويَـنة كةضـى ربـةى خـةلَكى انياريـان لـة ئايينةكـةيان
نية بؤية لةكاتيَكدا كة دةبينى بة وبان دةلَيَن (لَُ إِلَع َه إِلَّعُ اللَّعه)
كةضــى بــةكردةوة لــةذيانى رِ ذانــةيان شــتى تــرو خــواى تــر بةناهــةة

دةثةرستن و ئاطاشـيان لـىَ نيـة .ئيمـامى احمـد دةفةرمووىَ:ـــ (النعُ
اىل الدلم أحوج انهم اىل الطدُم والَّراب) (..)4
واتـة  :خـةلَكى لـةخواردن و خواردنـةوة يـاتر ثيَويسـتيان بة انسـ
هةية.

دووةم  :اليقين (بىَ دوو دلَى و بىَ طومانى)
ى بـةو بـاوةرِة رِاسـتةَينةى كـة هةتـةو هـي
واتة  :د َل ئـارام بطـر َ
طومــان و دوودلَيــةكى تيَدانــةبىَ  .بةلَطــةى ئايــةتيش لةســةر ئــةم

مةرجــة هــةروةكوو خــواى طــةورة فةرموويــةتى  :ــــ {الَّ ذينَ ي َ مننذذَ ي
ةذ يذَ يِ يَ نم َّمذذا يا يُْ ينذذاُِ َن نيذذَ ي ة يَالَّذينَ ي َ مننذذَ ي نب يمذذا
نبال يغَذ ن يََينَمذذَ ي ال َّ
أن نُل ي إنليَ يك يَ يما أن نُل ي نم يْبلن ي
ك يَ نباْلخ ينا نِ ُِ ََْننَ ي } البقرة1 - 3 :
واتــة  :ئةوانــةى برِوايــان بــة ثةن انــةكان هةيــة (وةكــو خــواو رِ ذى
دوايــي و مةهئيكةتــةكان)و نويَــذةكان بةباشــترين شــيَوة ئـــةن ام
دةدةن و لـــةو رِ ة و رِ يـــةش كـــة ثيَمـــان بةخشـــيون دةيبةخشـــن * وة
( )4مدارج السالكني /اجلزء الثاني.

()59

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

ئةوانـــةى كـــة برِوايـــان هةيـــة بـــةو َورِئانـــةى بؤتـــؤ دابـــة يوة و ئـــةو
ثةرتووكانةش كة ثيَش تؤ بؤ ثيَ ةمبـةران دابـة يوةة ئـةوان بـةرِ ذى
دوايي دلَ سا و باوةرِدارن و طومانيان نية.
هةروةها بةلَطةى فةرموودةش ثيَ ةمبةرى خوا ()فةرموويةتى :ــ

( أشهه أع ال إله إال اهلل وأنعي رسعول اهلل ال يَلقَع

هلل بِهِ َعُ
ا َ

عَبهٌ غَريَ شُكٍ فيه ُ إال مَخَلَ اجلنة) (.)4
واتة  :شايةتى دةدةم كة هـي ثةرسـتراويَكى بةهـةة نيـة جطـة
ل ـة الل ــوة منــيش نيَــردراوى خــوام ة هــةر بةندةيــةك بــةم شــايةتمانة
بطاتةوة هى خوا وة هي طومانى ليَيان نةبىَ ئيال دةضيَتة بةهةش .

سىَ يةم :القَبول (وةرطرتن و ثىَ رِا ى بوون – رِة امةندى)
واتة  :هةموو مانايةك و هةموو فةرمان و َةدةلةكراوةكانى كـة
(لَُ إِلَهَ إِلَُّ اللَّه) لةخؤى دةطرىَ وةرى بطرى و ثيَي رِا ى بى  .ضونكة
ئةطةر (لَُ إِلَهَ إِلَُّ اللَّه) تةن ا ووتن بواية بة وبان ئـةوا َـورِةيش و بـىَ
بـاوةرِان َـةبولَيان دةكـردة بـةلَام ئـةوان دةيـانزانى كـة ئـةم ووشـةية
مانايــةكى ر لــةخؤى دةطــرىَ بؤيــة وةريــان نــةدةطرت و ثيَــي رِا ى
نةبوون و شةرِو جةنطيان لةدذى ثيَ ةمبةرى خوادا ()رِاطةياندة
ئـه وان دةيــانزانى رِا ى بــوون بــةم ووشــةية واتــة طؤرِانكــارى تــةواو
بةسةر هةموو ذيانياندا دةبىَ بكرىَ  .هةربؤيةش تـالوت و بـىَ بـاوةرِان
لةئيَستاشــداو لــة هــةموو شــويَنيَكى ئــةم ةويــةدا هــي رِيَطريــةك
ناكــــةن لــــة ووتنــــى ئــــةم ووشــــةية تــــةن ا بةســــةر وبــــان وةكــــو
دةرويَشــةكانة بــةلَام كــة بــاو لــةماناو كــارثيَكردنى بكــرىَ ئــةوا
بةهي شيَوةيةك رِا ى نابن و هـةموو هـةولَيَ

دةدةن و هـةموو مالَيـان

ســةرف دةكــةن لــةثيَناو ِريَطــرتن لــةم ووشــةيةو هــةلَطرانى ئـــةم

( )4رواه مسلم.
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ووشــةية و ئامــادةنين م ـ كةضــى بةرنامــةى خــوابن هــةروةكو خــواى
طةورة فةرموويةتى  :ــ

{ إن َّنهُ يكانَا إن ييا ْنَل ي ليهُ يَل إن َٰلي يه

إن ََّل َّ
َّللا يَس يتك نباَ ي }الصافات3١ :

واتة  :ــ بةرِاستى ئةوان حالَيان وابوو كاتيَ
ثةرستراويَ

ثيَيان بووتراية هي

بةهةة شايستةى ثةرستن نية جطة لة (اللَّعه) خؤيـان

بة طةورة دة انى و م كةضى ثةرستنى خوا نةدةبوون .

ضوارةم  :اهنقياد (م كةة بوون) .
واتــة  :مـ داهيَنــان و مـ كــةة بــوون و طويَرِايــةلَى بــؤ هــةموو ئــةو
مانايانةى ووشةى (لَُ إِلَهَ إِلَُّ اللَّه) لةخؤى دةطرىَ .

هةروةكو خواى طةورة فةرموويةتى{-:وَأَنِيبمعوا إِىل رَبَِّكُمْ وَأَسْعلِ موا
لَهم }الزمر١1 :
واتة  :ئيَوة بطةرِيَنةوة هى ثةروةردطارتان و م كةة بن بؤى .

سذ يك نبذالرا يَ نِ الذََ يي َٰى }
{ يَ يم َسلنُ يَج يهه إنليى َّ ن
َّللا يَِ يَ محسن ٌ يف يي ند اس يتم ي

لقمان88 :

واتــــة  :هةركةســـيَ

رِووى خــــؤى كــــةة بكــــات بــــؤ خــــوداة وة

ئةوكةســة ضــاكةكاربيَ ئــةوا دةســتى طرتــووة بــة دامــة راوترين
بيروباوةرِ كة (لَُ إِلَهَ إِلَُّ اللَّه) ية .
ئين ا نيشانةكانى م كةة بوون بـؤ خـودا بريتيـة لةئةن امـدانى
هةموو عيبادةت و ثةرستنيَ

بؤ خـوداة وةكـو كرِنـووش بـردن تـةن ا

بــؤ خــوداة خــؤ ضــةماندنةوة تــةن ا بــؤ خــوداة َوربــانى كــردن تــةن ا
لةثيَناو خوداة سويَند خواردن تةن ا بةخوداة تةواف كردن و سورِانةوة
تةن ا بةدةورى مالَى خواة خؤشويستنى تةن ا بةندةضـاكةكانى خـواو
تةن ا لةبةر خواة رِة لىَ بوونةوة لةدوذمنانى خواو تةن ا لةبةر خواة
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ترســـان تـــةن ا لةخواةثشــ بةســـتان تـــةن ا بـــةخواة داواى يارمـــةتى
كردن تةن ا لةخواة دادوةرى كردن تةن ا بةشةريعةتى خواة
طويَرِايـــةلَى كردنـــى ثيَ ةمبـــةرى خـــوا ()ة شـــويَن كـــةوتن و
هســايي كردنــةوةى تــةن ا ثيَ ةمبــةرى خــوا ()ة رِة امةنــدى تــةن ا
بـــةبرِيارى خـــواو ثيَ ةمبـــةرى خـــوا ()ة هـــةروةكو خـــواى طـــةورة
دةفةرمووىَ  :ــ

{ يف يَ يَ يا ِّب يك يَل َ مننَ ي يح َّت َٰى َ يح ِّكمَ يك فنَ يما ي
ش يج يا يبَ ينهُ َ َُّ يَل يَ نجدَا فنذ
سلِّمَا يتسلنَ ًما }النساء٦١ :
ضَ يت يََ ي
أين سن نهُ يح يا ًجا نم َّما يْ ي
واتة  :ــ سويَند بـة ثـةروةردطارت (ئـةى محمـد ( ))بـاوةرِ نـاهيَنن
تــاوةكو تــؤ نةكةنــة دادوةر لةهــةموو كيَشــةكانى نيَوانيــان ثاشــان
هــي شــتيَكيش لــةدةروون و ناخيــان نــةبىَ بةرامبــةر برِيارةكــةت وة
بةتةواوى تةسليل و م كةة ببن .
ابن نثري (رِةحمةتى خـواى لـىَ بىَ)لـة رِاظـةى ئـةم ئايةتـة ثيـر ةدا
فةرموويةتى :

(يمقسِ مم تدُىل بنفسه الكرمية املقهسة أنه اليْان أحعهٌ حْع
يمَُّكمَ الرسول ( )يف مجي األاور ،ف ُ حكعم بعه فهعو احلَعقم
ال ي جي

األنقيُم له ظُ راً وبُطنًُ) (.)4

واتــة :ـــــ خــواى طــةورة ســويَند دةخــوات بةنةفســي بــةرِيَزو ثيــر ى
خـــؤى كـــةوا هـــي كةســـيَ

بـــاوةرِ ناهيَنيَـــ تـــاوةكو ثيَ ةمبـــةر

()نةكاتـــــة دادوةرو برِيـــــار دةر لـــــة هـــــةموو كاروباريَـــ ـ
هةربرِياريَ

ة جـــــا

بدا ئةوا هةة و رِاسـتيةكة كـة ثيَويسـتة مـ كةضـى

بيَ بةرِوالَةت و بةدلَ و دةروون .

( )4تفسري ابن كثري (.)211/3
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هــةروةها ابــن القــيل (رِةحمــةتى خــواى لـىَ بىَ)لــةبارةى ئــةم ئايةتــة

فةرموويــةتى  :ــــ (خــوداى بــةر ى ب ـىَ ويَنــة ســويَندى خــواردووة بــة
نةفسي ثير و ثـاكى سـويَنديَ

كـة بـةدلَنيايي و لةثيَشـداش

بـــة رِةتكردنـــةوة لةســـةر ئـــةوةى كـــة خـــةلَ

باوةرِيـــان نيـــة

هــــةتاوةكو ثيَ ةمبةرةكــــةى ()نةكةنــــة دادوةروبرِيــــاردةر
لةهةموو ئةو شتانةى ناكؤكيان هةيـة تيَيـدا لةبنيـينةكان و
لقةهوةكيـــةكانة هـــةروا لـــةبرِيارةكانى شـــةريعةت ســـةبارةت
بــةدونياو دوارِ ذة ئين ــا هيَشــتا بــةم دادوةرى كردنــةش باوةرِيــان
ناضةسثىَ هةتا هي دلَتةنطي يةكيان لىَ ى نـاميَنىَ و سـينةيان
بةتةواوى بؤ برِيارةكةى دةكريَتةوة و َةبولَى دةكـةنة هيَشـتا
بةمـــةش باوةرِيـــان ناضةســـثىَ تـــاوةكو لةبةرامبـــةر برِيارةكـــةى
ثيَ ةمبةردا ()تةواو رِة امةندى و مـ كةضـى نـةنويَنن و هـي
بةرهةلَستى و نكولَيةكيان تيَيدا نةميَنىَ) (..)4
ئين ــا لــةم ئايةتــة ثير انــة تيَدةطــةين كــةوا ثــةيرِةوكردنى
بةرنامــةى خــودا (ســبحانه وتعالى)لــةباوةرِةة ضــونكة خــوداى طــةورة

ئةم ثةيرِةوى كردنةى داناوة بةباوةرِ كـة دةفـةرمووىَ { :يف يذَ يَ يا ِّبذ يك يَل
َ مننَ ي يح َّت َٰى َ يح ِّكمَ يك فنَ يما ي
ش يج يا يبَذ ينهُ َذ َُّ يَل يَ نجذدَا فنذ أين سن ذ نهُ يح يا ًجذا

سلِّمَا يتسلنَ ًُ }النساء٦١ :
ضَ يت يََ ي
نم َّما يْ ي

ى  :ـــ خـوداى طـةورة
ى بـىَ) دةفـةرموو َ
ابن حزم (رِةحمـةتى خـواى لـ َ
ثةيرِةوكردنى برِيـارى ثيَ ةمبـةرى ()ناونـاوة بـاوةرِة هةوالَيشـى داوة
كــــة بةمــــة نــــةبىَ بــــاوةرِ نابيَــ ـ ة لةطــــةلَ ئةوةشــــدا نــــابىَ هــــي
دلَتةنطيةك دروس بىَ لةبرِيارةكةىة كةواتة بةدلَنياييةوة بـاوةرِ
بريتيـــة لـــةكردارو نيـــةت و طوفتـــارة ضـــونكة ثـــةيرِةوى كـــردن
()4التبيان يف أقسام القران .014 :
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كـــردارةة ئـــةويش نـــابىَ بـــةبىَ طوفتـــارة لةطـــةلَ ئـــةوةش نـــةبوونى
دلَتةنطى كة ئةويش نيةتة(..)4
جائةمةش شت َي

نيـة كـة خـة َل

تيَيـدا سةرثشـ

بـنة يـاخود

لــةكاروبارى ئايينــدا بيــنة ذيَــر برِيارةكــان و لــةكاروبارى دونيايــان
خؤيــان بخزيَننــة ذيَــر ياســاو رِيَســا دةســتكردةكانى ةوىة هــةروةكو
شـــيخ اهســـالم ابـــن تيميـــة (رِةحمـــةتى خـــواى لــىَ بىَ)دةفـــةرمووىَ  :ـ
هةركةســ ـيَ

دةرضــ ـىَ لــــةرِيَبا و بةرنامةكــــةى ثيَ ةمبــــةرى خــــوا

()ئةوا خودا سويَندى خواردووة بة نةفسي ثاكى كةوا باوةرِى نيـة
تــــاوةكو رِا ى دةبــ ـىَ بــــةبرِيارى ثيَ ةمبــــةرى خــــوا ()لــــة هــــةموو
كاروبــاريَكى ئــايينى و دونياييــان كــة ناكؤَكيــان تيَيــدا هــةبووةة
تـاوةكو هــي دلَتـةن

بــوونيَكيش نــاميَنىَ لـة دلَــةكانيان بةرامبــةر

برِيارةكةى ثيَ ةمبةر (.)8()
رِةحمةتى خودا لة ابن القيل بيَ كة فةرموويةتى  :ـــ

واهلل اُخَويف ان الع نوب فننهعُ
لكن ُ أخعععَّ إنسعال َ القَععل ٍ
عَععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن
ورضعععععع ً بععععععُراء العرجععععععُل
وخعرصععععععععععععععععععععععععععع ععٍهُ

لدلع طريعق الدَعفو والغمفععرا ٍ
ع
حتعععععكيم عععععع ا العععععععععوحي
وَالقععععععععععععععععععععععععععععععععراعِ
النععععععععععععععُع ذاك بٍع نَععععععععة
( )7
الععععرحع ععععععععععععععععععععععععنٍ

دوواجــار لــة ووتةيــةكى ثوختــدا ابــن القــيل (رِةحمــةتى خــواى لـىَ
بىَ) دةفةرمووىَ :ـــ

( )4نواقص األميان القولية والعملية .277:
( )8جمموع الفتاوى .491/23

( )8الْبيُع يف اقسُم القراع 92
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(والْصهيق ب((ال إله إلَُ اهلل )) يقْضي اإلذعُع واإلقرار رقوقهعُ
و ي شرائ االسالم العيت عي تفصعيل ع ه الكل عة ،بُلْصعهيق
جب ي أخبُره وااْثُل أوااره واجْنُب نوا يه  ..فُملصهق بهُ يف
احلقيقة و ال ي يأتي ب لِ نله ،وادلوم أع عصع ة املعُل والعهم
عل االطالق ك حتصل إال بهُ وبُلقيُم رقهعُ ،ونع لِ النجعُة اعن
الد اب عل

األطالق ك حتصل إال بهُ ورقهُ ).

واتــة  :ــــ بةرِاسـ

(.)3

انينــى (ال إلععه إلَععُ اهلل) ثيَويس ـ دةكــات بــة م ـ

كةة بوون و دان نـانى بـة ئـةرك و ثيَويسـتيةكانى كـة بريتيـة لـة
ئةو دروشمانةى وةك (ئةن امـدانى نويَـذو رِ ذووة ةكـات دان و حـةة و
هى تر )...كة ووردةكارى ئةم ووشةيةنة بةوةى هةموو هةوالَـةكانى
بةرِاسـ بزانــى و طويَرِايــةلَى فةرمانــةكانى بــى و دووربكةويــةوة لــة
َةدةلــةكراوةكانى جــا لةرِاســتيدا بةرِاس ـ

ان ئةوكةســةية كــة

ئةمانة هةمووى جىَ بةجىَ دةكاتة
شــتيَكى انراويشــة كــةوا ثاراســتنى مــالَ و خــويَن بــةرِةهايي بةمــة
نـــةبيَ بةدةسـ ـ نايـــةت كـــة دةبـ ـىَ ئةركـــةكانى ئـــةن ام بـــدرىَة
هةروةها رِ طاربوونيش لةسزا بةرِةهايي بةمة نةبىَ بةدةس نايةت.
كةواتــة بــاوةرِدار ثيَويســتة لةطــةلَ خــوداى ثــةروةردطارو ثةيامــة
ثير ةكةى ئةوثةرِى ئةدةب و خوورِةوشتى بةر بنويَنىَة كة ئـةويش
بريتـى يـة لــةوةرطرتنى هةوالَـةكانى بـة بــاوةرِثىَ هـةبوون و بةرِاسـ
انينــىة وة وةرطرتنـــى برِيارةكــانى بـــة مــ كةضـــى و طويَرِايـــةلَى
كردنــىة وة وةرطرتنـــى َـــةدةرةكانى بةرِة امةنـــدى و ئـــارام طـــرتن
لةسةرى .
مر ظــــــــــى ذيــــــــــر ســــــــــةرنج دة

لةبــــــــةهرةى ئــــــــةم خودايــــــــة

تــــــــــةن ايي بــــــــــؤ خؤيــــــــــةتى

بــــــةتؤش دلَيَكــــــى بةخشــــــاية

بـــــــــــــــاوةرِة َســــــــــــــــــةوكردار

تـــــــةن اش بـــــــؤ ئـــــــةو رِةوايـــــــة

لــــــــــــــةدونيا بةختــــــــــــــةوةرى و

بةهةشـــــــــتيش تـــــــــا هةتايـــــــــة

مر ظــــــــــى ذيــــــــــر ســــــــــةرنج دة

لـــــــــةخؤت و ئـــــــــةر و ئاســـــــــمان
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لــــــــةكوىَ هــــــــاتى و بؤهــــــــاتي

بؤســـــــةر دونيـــــــاو ذيـــــــن و مـــــــان

تــــــــــؤ خةلياــــــــــةى بــــــــــةرِيَزى

نــــةك بةنــــدةى ثــــول و ســــامان

دونيـــــــــا بـــــــــةدين ئاواكـــــــــةو

بـــــــؤ دوا رِ ذ ضـــــــاكةو ئيمـــــــان

تـــؤ لـــةخاكى و بـــؤ نيَوخاكــــة

ســــــــــــــــةرةن امى تةمــــــــــــــــةن

هـــــــةردةم بـــــــا لـــــــةيادت بـــــــىَ

حةَيقةتـــــــــــــــــة مردنـــــــــــــــــ

طةن ينةيــــــة ة دةســــــتكةوتة

هـــــــــــزرو بـــــــــــرِواو بؤضـــــــــــون

كرِنــــــؤش ببـــــــة بــــــؤ خـــــــوداو

مــ كــةة كــة بــؤى طــةردن

هـــةروةها بةلَطـــةش لةفـــةرموودةى ثيَ ةمبـــةر ()ئةوةيـــة كـــة

دةفةرمووىَ  :ــ (نُلم أُ اَيت يهخلوع اجلَنَة إلَُ اعن أبع  ،قعُلُوا  :يعُ
ا ن يأب ؟ قعُل :اعن أطعُعخ مخعل اجلنعة ،واعن
رسول اهلل َو َ
()4
عصُني فقه أب )
واتــة  :هــةموو ئوممةتةكــةم دةضــنة بةهةشــ تــةن ا ئةوكةســة
نــةبىَ كــة نةيــةوىَ بيـيَتة بةهةشـ ة هاوةلَــان فةرموويان:ــــ جــا كـىَ
هةية نةيةوىَ ئةى ثيَ ةمبةرى خوا ؟
فــةرمووى  :ئــةوةى طويَرِايــةلَيل بكــات ئــةوا دةضــيَتة بةهةشــ ة
ئةوكةســـةش كـــة سةرثيَيـــيل بكـــات ئـــةوا نةيويســـتووة بيـــيَتة
بةهةش .

ثيَن ةم  :الصدة (رِاستطؤيي) .
واتة رِاستطؤيي لةووتنى (لَُ إِلَهَ إِلَُّ اللَّه) بةشيَوةيةك كـة ئـةوةى
دةيلَيَي هةلَقولَاوى دلَ و دةروون بيَ ة بـةم رِاسـتطؤييةش بـاوةرِدار لـة
دوورِوو جيا دةبيَتةوة ضونكة دوورِووةكان لةناودلَيان كوفرو طومـان
و بىَ باوةرِى دةشارنةوةو بة وبانيش ووشةى ئيمان دةردةبرِن .هةروةكوو
خواى طةورة دةفةرمووىَ :ـــ

ق َمتنْ يَقُتو ُ آ َمنَّتا لِ َّ
تاِِ َولِتا ْل َ ْو ِم ْاْل ِِت ِ َومتا هُت ْْ لِ ُم ْتؤ ِمنِ َن ،
{ َو ِم َ
تن النَّتا ِ
يُخا ِ عُو َ َّ
ْ ُه ْْ َومتا يَشْت َُ ُ و َ  ،فِتي
َّللاَ َوالَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا َوما يَ ْخ َاعُو َ إَِلَّ أَ ْنَُ َ
( )4رواه البخاري عن أبي هريرة ..

()66

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

قُمُتتولِ ِه ْْ َم ت َ ض فَتتُا َ ُه ُْ َّ
َّللاُ َم َ ً تتا َولَ ُه ت ْْ َعتتذا أَلِ ت ْ لِمتتا تتانُوا يَ ْذ ت ِذلُو َ
}البقرة44 - 2 :

واتــة  :ــــ لــةناو خةلَكــدا كةســانيَ

هــةن (واتــة دوو رِووةكــان)

دةلَيَن باوةرِمان هيَناوة بةخوداو رِ ذى دوايية بةلَام ئةوانة بـاوةرِدارنين *
وا دة انــن خــوداو بــاوةرِداران هةلَدةخةلَــةتيَنن كةضــى تــةن ا خؤيــان
هةلَدةخةلَـــةتيَنن و هةســـ بةمـــة ناكـــةن * دلَـــةكانيان نةخؤشـــى
تيَداية جا خوداش نةخؤشيةكةيان لةسةر ياد دةكات و سـزايةكى
بةئيَش و ئا اريان بؤ ئامادةكراوة بةهؤى ئةو در يانةى دةيكةن .
هـــةروةها بةلَطـــةش هةيـــة لـــة فـــةرموودةى ثيَ ةمبـــةر ()كـــة

فةرموويةتى  :ــ (اُ اِن أحَهٍ يََّهَهم أع لَُ إلهَ إلَعُ اهلل وأعَ امَُّ عهاً
()4
رَسومل اهلل صِهقًُ اِن قَل بِه إال حَرَاَهم اهللُ عَلَ النَُر)
واتــة  :ــــ هةركةس ـيَ

شــايةتى بــدا كــةهي ثةرســتراويَكى بــة

هةة نية جطة لـة (اهلل) وة (محمـد) نيَـردراوى خوايـة بةرِاسـتى بيلَـىَ
لةدلَةوة ئيال خواى طةورة هشةكةى حةرِام دةكات لةسـةر ئـاطرى
د ة .
كةواتة دةبىَ موسلَمان لةدلَةوة بةرِاسـتى بـاوةرِ ب يَنـىَ و بـة وبانيش
رِاســتطؤبيَ و بــةكردةوةش رِةفتــارى رِاس ـ و دروسـ ئــةن ام بــدات و
هـــةردةم لةطـــةلَ كؤمـــةلَى رِاســـتطؤياندابيَ ة هـــةروةكو خـــواى
طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

ين آ َمنُوا اتَّقُوا َّ
صا ِ قِ َن }التوبة449 :
{يَا أَيُّ َها الَّ ِذ َ
َّللاَ َو ُ ونُوا َم َع ال َّ
واتـــة  :ـــــ ئـــةى ئةوكةســـانةى باوةرِتـــان هيَنـــاوة لـــةخوا بترســـن و
لةطةلَ كؤمةلَى رِاستطؤياندابن .

شةشةم  :اإلخالص (خوا ثىَ مةبةس بوون) .
واتة  :تـةن ا نيـا و مةبةسـت رِة امةنـدى خـواى ثـةروةردطارب َي لـة
هةموو طوفتارو رِةفتـارة ضـاكةكانداة بـةهي شـيَوةيةك مةبةسـت
()1أخرجه البخاري ومسلم..

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

ناوبان

()67

و رِة امةندى خـةلَكى و ثاداشـتى دونيـايي نـةبىَ  .هـةروةكو

خواى ثةروةردطار فةرموويةتى  :ـــ

{ َو َما أُ ِم ُ وا إِ ََّل لِ َ َْبُاُوا َّ
ِّين }البينة١ :
ص َن لَهُ الا َ
َّللاَ ُم ْخمِ ِ
واتة :ــ فةرمانيان ثيَنةكراوة تةن ا بةوة نةبىَ كة خـودا بثةرسـتن
بةنيا ثاكى و خوا ثىَ مةبةس بوون ة ئاين هه مووى هه ربؤ ئه وه .
هةروةها ثيَ ةمبةرى خواش()فةرموويةتى  :ـــ

( إعَ اهللَ قَه حَرَمَ عَلَ
وَجهَ اهللِ)

النُرِ اَن قَُلَ لَُ إِلَ َه إِلَُّ اللَّه يَبْغي بِ لَِِ

رواه الشيخان

واتـــة  :خـــواى طـــةورة حـــةرِامى كـــردووة لةســـةر ئـــاطرى د ة
كةسيَ

بلَىَ (لَُ إِلَهَ إِلَُّ اللَّه)مةبةستى ثىَ رِة امةندى خوابىَ .

حةوتةم  :المَحَبَة (خؤش وويستن) .
واتة  :خؤش وويستنى خودا كة ثةرستراوى هةَـةو خـاوةنى هـةموو
بةخشش و نيعمةتيَكة بةسةر بةندةكانىة هةروةها خـؤش وويسـتنى
بةرنامـــةو ئـــايين و ثيَ ةمبةرةكـــةى ()بةشـــيَوةيةك كـــة هـــي
شتيَك لةه خؤشةويس تر نةبىَ لةخواو ثيَ ةمبةرو ئـايينى ئيسـالم
هــةروةها خــؤش وويســتنى بةنــدة ضــاكةكان و بــاوةرِدارانى خــوا كــة
خؤشةويستى خوانة واتـة طـةر كةسـيَك خـؤش ويسـ لةبـةر خـوا
خؤش بويَ لةبةرامبةريشدا رَِ لةدوذمنانى خواو شويَن كةوتووانى
شــةيتان و ســتةمكاران ببيَتــةوة بةمــةش ئةطــةر رَِ ـ لةكةســيَ
بيَتـــةوة هـــةر لةبـــةر خـــوا رَِـــ لـــىَ ى ببيَتـــةوة  .هـــةروةكو خـــواى
ثةروةردطار دةفةرمووىَ  :ـــ

تب َّ
ق َمنْ يََُّ ِخ ُذ ِمتنْ ُو ِ َّ
ين
َّللاِ ۖ َوالَّت ِذ َ
َّللاِ أَ ْنت َاا ً ا يُ َِبُّتونَ ُه ْْ َ َُ ِّ
{ َو ِم َن النَّا ِ
ش ُّا ُحبًًّا ِ َّ
ِِ ۗ}البقرة4٦١ :
آ َمنُوا أَ َ
واتة  :ــ كةسانيَ

هةن لةخةلَكى جطة لـةخودا كةسـانيَكى

تر بةهاوشيَوة دةطرن و وةكـو خـوا خؤشـيان دةويَـنة بـةلَام بـاوةرِداران
خؤشةويستيةكى توندترو ياتريان هةية بؤ خوداى طةورة .
شيخ اهسالم (ابن تيمية) فةرموويةتى  :ـ

()68

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

ئةمانة بؤية بةخراثة باسيان كراوة ضونكة هاوشيَوةيةكيان دانا
لةنيَوان خـوداو ثةرسـتراوة ناهةَيـةكان لـة خؤشةويسـتيداة هـةروةها
وةكــو بــاوةرِداران خؤشةويســتى خؤيــان يــةكال نــةكردةوة بــؤ خــوداى

طةورة(.)4

هةربؤيـــة بـــىَ بـــاوةرِان لـــةناو ئـــاطرى د ةخـــدا دان بـــةم تاوانـــة

طةورةيــةى خؤيــان دادةن ـيَن كــة ده لَـيَن  :ــــ {تَت َّ
تاِِ إِ
ْ ِّوي ُذْ لِ َ ِّ ا ْل ََالَ ِم َن}الشعراء92 - 92 :
ُّمبِ قنة إِ ْذ نُ َ

ُ نَّتتا لََِتتي َ ت َتَل ق

واتة  :سويَند بةخوا بةرِاستى ئيَمة لةطومرِايي و سةرطةردانيَكى
ئاشــكرادا بــووين* كاتيَــ

ئيَوةمــان يةكســان كردبــوو لةطــةلَ

ثةروةردطارى جي انيان .
ئــةوان ســةركردةو ثةرســتراوة ناهةَــةكانى خؤيــان وةكــو خــودا
خؤش دةويس ة وةكو خودا طويَرِايةلَيان دةكردن .
بؤية هةركةسيَ

هفى خؤشةويسـتى خـوداى لـىَ دا دةبـىَ سـةيرى

بكـــةين كـــة ضـــةند طويَرايـــةلَى خـــوا دةكـــاتة ئةطـــةر لـــةذيَر
سايةوســيَبةرى بــىَ باوةرِانــدابوو وةلــةناو طونــاهو سةرثيَيــى كردنــى
خوادا نقووم بووبوو ئةوا ثىَ ى دةلَيَين  :در دةكةى .

ضوونكة خواى ثةروةردطار دةفةرمووىَ  :ــ {قُت ْل إِ
َّللاُ َ
َّللاُ َويَ ْغَِ ْ لَ ُذ ْْ ُذنُولَ ُذ ْْ ۗ َو َّ
فَاتَّبِ َُونِي يُ َْبِ ْب ُذ ُْ َّ
غَُو َّ ِح ْ} آل عمران34 :

ُ نتُُ ْْ تُ َِ ُّبتو َ َّ
َّللاَ

واتــة  :ئــةى محمــد ()ثيَيــان بلَ ـىَ  :ئةطــةر ئيَــوة خوداتــان خــؤش
دةويَــ ئــةوا شــويَن رِيَنماييــةكانل بكــةون و طويَرِايــةلَيل بكــةن
ئةوكاتــة خــوداش ئيَــوةى خــؤش دةويَــ و لةطوناهــةكانتان خــؤش
دةبيَ ة خودا ر ليَخؤشبووة و طوناهـ ثؤشةو ر بة ةيية .

هةروةها ثيَ ةمبةرى خوا ()فةرموويةتى  :ـــ ( ثَلَُثٌ اَنْ نُنََّ فِيهِ
وَجَهَ حَلَُوَةَ الْنِميَُعِ ،أَعْ يَكُعوعَ اللََّعهم وَرَسمعولُهم أَحَع ََّ إِلَيْعهِ اِ ََّعُ
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()69

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

سِوَا م َُ ،وَأَعْ يمُِّ ََّ الْ َرْءَ لَُ يمُِّبمَّهم إِلََُّ لِلََّهِ ،وَأَعْ يَكْرَهَ أَعْ يَدمومَ فِي
()4
الْكُفْرِ نَ َُ يَكْرَهم أَعْ يمقْ َفَ فِي النََُّرِ)
واتة  :سىَ ش هةنة لةهةر كةسيَكدا هةبىَ ئةوا شـيرينى ئيمـانى
و

ضيَشـــتووة :دةبـــىَ خـــواو ثيَ ةمبـــةرى خـــواى لةهـــةموو كةســـيَ

شتيَكى تر خؤشتر بوىَة وة ثيَي ناخؤش بىَ بطةرِيَتةوة ناو بىَ بـاوةرِى
هةروةكو ضؤن ثيَي ناخؤشة كة فرِىَ بدريَتة ناو ئاطر .

هةشتةم  :الموت علية (مردن لةسةرى) .
واتة  :ذيان بةثيَي ثةيرِةوكردنى ئةم ووشةية بيَـ هـةتا لةسـةرى
دةمــرى و كؤتاييةكةش ـ خيَــرو لةســةر طوفتــارو كرداريَ ـ

بيَــ

كــة خــواى ثــةروةردطار ثيَــي رِا ى بيَــ  .هــةروةكو خــواى طــةورة

ين آ َمنُتوا اتَّقُتوا َّ
ق تُقَاتِت ِه َو ََل تَ ُمتتوتُنَّ إِ ََّل
َّللاَ َحت َّ
دةفـةرموووَ  :ـــ {يَتا أَيُّ َهتا الَّت ِذ َ
ْمِ ُمو َ }آل عمران448 :
َوأَنُُْ ُّم ْ
واتــة  :ئــةى ئةوانــةى باوةرِتــان هيَنــاوة لــةخوا بترســن بــةو شـيَوةيةى
خــوا شايســتةى ل ـىَ ترســانةة وة نةكــةن بمــرن تــةن ا لةكاتيَكــدابن
كة موسلَمان بن .
هـــــــةروةها لـــــــةجابرى كـــــــورِى عبـــــــداهلل (رة اى خـــــ ـواى لـــــ ـىَ
بىَ)طيَرِدراوةتــةوة كةفةرموويــةتى  :ثياويَ ـ

هاتــة هى ثيَ ةمبــةرى

خوا ()ووتى :ئـةى ثيَ ةمبـةرى خـوا ( )دوو شـتة واجبةكـة ضـي
ية ؟

ثيَ ةمبةر ()فةرمووى  :ــ ( اَن اُتَ اليمَّرِك بُهلل شيئًُ مَخَعلَ
اجلَنَة ،وَاَن اُتَ يمَّرِك بُِهلل شيئًُ مَخَلَ النُر)(.)4
واتة  :هةركةسـ َي

ى و هـي هاوتـاو هاوشـيَوةيةكى بـؤ خـودا
بمـر َ

دانــــةنابىَ دةضــ ـيَتة بةهةشــ ـ ة هةركةســ ـيَكيش بمــــرىَ شــــتيَكى
بةهاوتاو هاوشيَوة بؤ خودا دانابىَ ئةوا دةضيَتة ئاطر .

( )4أخرجه البخاري ومسلم ..
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رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

هةروةها دةفةرمووىَ ( :ان نُع آخعر نالاعه ال إلعه إال اهلل مخعل
كؤتــا َســةى (ه الــه اه اهلل) بــىَ
اجلنععة)(4)8واتــة  :هةركةســيَ
دةضيَتة بةهةش .
هةروةها دةفةرمووىَ  ( :ان اُت و و يهعوهلل نهاً مخل النُر) (.)3
واتــة  :هةركةس ـيَ

بمريَ ـ و هاوش ـيَوةيةكى بؤخــودا برِيــاردابىَ

دةضيَتة ئاطر .

هةروةها دةفةرمووىَ ( :اُ ان عبه قُل  :ال إله اال اهلل ثم اُت عل

ذلِ اال مخل اجلنة) (.)2

ر لــة انايــانيش تــةن ا باســي حــةوت مــةرجيان كــردووة هــةروةكو

حُفظ بن امحه احلك ي (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ـــ

وَبَِّمرموطٍ سَبْدَةٍ قَهْ قُيِّعهَتْ

وَيف نمصموصِ الوَحي وَرَمَتْ

فَننَّععهم لَععمْ يَنَْفِعع ْ قَُئِلُهَععُ

بِعععععععُلنُّطْقِ إالَّ حَيْععععع ع م
يَسْععععععععععععععععععع عَْكْ ِلُهَُ

الْدِلععمم وَالْععيَقِنيم وَالقَبمععولم

واألنقيععُم فَععُمْرِ اَععُ أقُععولم

وَالصِّعععععهْقم وَاإلِخْعععععالَصم

وَفَّقَععععععععععَِ اهلل لِ َععععععععُ

( )1رواه اسلم
( )7حهي

صُّيح رواه ابوماوم واحلُنم وصُُّّه ال

.4924

( )2اخرجه البخُري وامحه .

( )9رواه البخُري 4272:

يب وااللبُن

يف صُّيح اجلُا
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أحَععععععععععععععععععععععبَّه

وَالْ ََُّبَّعععععععععععععععععععععععة

( ) 2 ( )1

كةواتة ئةبىَ باوةرِدار هةولَبدا باوةرِيَكى ثـاك و ثتـةو دةسـتةبةر
بكاة تاوةكو بةهؤيـةوة بتـوانىَ لـةدوا رِ ذ لـةدةرطاى بةهةشـ بـداة

هةروةكو ابن القيل (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفـةرمووىَ ( :فأي عبعه
اخت يف ه الهار افُْحًُ صُحلًُ ان الْوحيه ،ورنَع َ فيعه اسعنُنًُ
ان االواار جُء يوم القيُاة إىل بُب اجلنة واده افُْحهُ الع ي ال
يفْح اال به ،فلم يمدقْعه عن الفْح عُئق.)...

واتة  :هةربةندةيـةك لـةم دونيايـة كليليَكـى ضـاك هـةلَبطرىَ
لة بةتةن ا ناسين و ثةرستنى خـوداة هـةروا فةرمانـةكانى خـوداى جـىَ
بةجىَ كردبىَ كة ددانى كليلةكةنة لةدوارِ ذدا كة ديَتة بةردةم
دةرطـــاى بةهةشــ ئـــةم كليلـــةى هيـــة كـــة تـــةن ا بـــةو دةرطـــاى
بةهةش ـ دةكريَتــةوةة بةمــةش هــي كؤســي و رِيَطريَكــى نايةتــة
ثيَش لةكردنةوةيدا ...
لةم بةشةى ووتـةى ابـن القـيل دا ئاماذةيـة بـؤ ئـةوةى كـة كـردةوة
مـــةرج و ثيَويســـتى بـــاوةرِة كاتيَـ ـ

دةبينـــين جـ ـىَ بـــةجىَ كردنـــى

فةرمانةكانى بة ددانى كليلةكة ضـواندووةة كـة بـىَ طومـان هـي
بةبىَ ددان هي دةرطايةكى ثىَ ناكريَتةوة.

كليليَ

ئين ا دةفةرمووىَ :

( اللهم إال اع تكوع له ذنوب وخطُيُ واوزار ك ي
يف ه
الهار بُلْوبة

انهُ)

واالسْغفُر)1(،

فننه يمُّب

عن اجلنعة حْع

عنه اثر ُ
يْطهعر

()8

واتــة  :مةطــةر ئةوكةســة بــاوةرِدارة ضــةندين طونــاهو تــاوانى واى
هــةبىَ كــة لــةدونيادا بةتةوبــةو داواى ليَخؤشــبوون رِ طــارى نــةبووبىَ

( )1انظواة سلم الوصول اىل علم األصول يف الْوحيه..
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ليَيـــــان4ة لــةم حالَةتــة ئــةو كةســة رِائــةطيرىَ و رِيَطــاى ث ـىَ نــادرىَ
بييَتة بةهةش تا ثاك دةبيَتةوة ليَيانة خؤ ئةطةر بةم رِاطيـران و
ناخؤشــيةكانى ئــةم رِ ذةش هــةرثاك نةبوويــةوةة ئــةوا دةب ـىَ بي ـيَتة
ئــاطرة تــاوةكو ضــرك و ثيســى تاوانــةكانى ل ـىَ دةر ئةض ـىَ و ثــاك
ئةبيَتـــةوة ليَيـــان ئين ـــا دةرئةضـ ـىَ لـــةئاطرو دةضـ ـيَتة بةهةشـــ

()3

ضونكة بةهةش جيَطاو مةنزلَطاى ثاكانة و تةن ا ثاكان دةضـنة

ين تََُ َوفَّتتا ُه ُْ ا ْل َم ََلمِ َذ تةُ َْ ِّبِ ت َن
نــاوى خــوداى طــةورة دةفــةرمووىَ  {-:الَّت ِذ َ
س ََلم َعمَ ْ ُذ ُْ ا ُِْمُوا ا ْل َجنَّةَ لِ َما ُ نُُ ْْ تَ َْ َممُو َ }النح 33
يَقُولُو َ َ

()4هةلَبةتة تةوبةكةى سا و دروس نةبووة و كةم و كورِى هةبووة لة مةرجةكانىة
ئةطينا طومانى تيَدانية كة تةوبة هةموو تاوانيَكى ثيَش خؤى دةسرِيَتةوة .
()7الوابل الصي

وراف الكلم الطي 31-33 :

()3ئة مة بة ثيَى وتة ى ابن القيلة بة هم مادام ئة و كه سة ته ن ا خودا بة رسته ة ئة وا
لة ير ويستى خوداى طه وره ية كه لة وانة ية ليَى خؤش بي .
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بةشى سىَ يةم
هاوةلَ دانان (شيرك) و جؤرةكانى
* شيركى طةورة
* شيركى بيوك و جؤرةكانى
بىَ باوةرِى (كُار) و جؤرةكانى

* بةدر خستنةوة (نُفععر الْك ي

)

* رِةت كردنــةوةو خــؤ بةطــةورة انــين (نُفععر اإلبععُء
واالسْكبُر)
* طومان و دوودلَى (نُفععر الَِّ والظن)
* ثش لىَ كردن (نُفععر اإلعراض)
* دوو رِوويي (كُار النااة)
* دان نةنان (كُار ال حود)
* طويَرِايةلَى نةكردن (نُفععر الْولي عن الطُعة)
* هسايي كردنةوة (كُار التقليد)
* سوكايةتى كردن (كُار األست زاء)
* رِة لىَ بوونةوة (نُفععر البغض والكرا ية)
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هاوبةش دانان بؤ خودا (شيرك )
شيركى طةورة

:

شـــيرك ئـــةوتاوان و ســـتةمة طةورةيـــة كـــة هـــةرطيز خـــواى
طــةورة ل ـىَ ى خــؤش نابيَ ـ ئةطــةر خاوةنةكــةى لةســةرى بمريَ ـ ة
مةطـــةر ثـــيَش مردنـــى تةوبـــة بكـــات و بـــاوةرِيَكى ســـا و دروســـ
دابمـــة ريَنيَ و خواثةرســـتيةكى رِاسـ ـ و دلَســـؤ انة ئـــةن ام بـــداتة
هةروةكوو دةفةرموووَ  :ــ

َ الَُِّتي َحت َّ َم َّ
ين َل يَ ْاعُو َ َم َع َّ
َّللاِ إِل ًهتا َ
َّللاُ إَِلَّ
{ َوالَّ ِذ َ
آِت َ َوَل يَ ْقُُمُتو َ التنَّ َْ َ
ق أََا ًمتتا  ،يُضتتا َع ْ لَتهُ ا ْل ََتتذا ُ يَت ْتو َم
لِتا ْل ََ ِّ
ق َوَل يَ ُْنُتتو َ َو َمتتنْ يَ َْ ََت ْل ذلِت َك يَ ْمت َ
تن َو َع ِمت َل َع َم ًتَل صتالِ ًَا فَأ ُ ْولئِت َك
ا ْلقِ ا َم ِة َويَ ْخمُ ْا فِ ِه ُمهانًا ،إَِلَّ َمنْ تتا َ َوآ َم َ
َّللاُ َ
ت َو ا َ َّ
يُبَ ِّا ُ َّ
غَُو ً ا َ ِح ًما} الارَان24 -٦2 :
ْنا ق
س ِّئاتِ ِه ْْ َح َ
َّللاُ َ
كةواتة ثيَويس بوو لةسةرمان بزانين شيرك ضيةو ضؤنة ؟
شـــيرك  :بريتيـــة لـــة برِوابـــوون بـــةبوونى هاوةلَيَـــ

بـــؤ خـــودا

لةدةسةلَات و بـةرِيَوةبردنى دروسـتكراوةكانىة يـان دانـان و برِيـاردانى
هاوشـيَوةك بؤخــودا لةســياةتيَ

يــان ضــةند ســياةتيَ

كــة خــودا

تةن ايـــة تيَيـــداة يـــان ئـــةن ام دانـــى كـــارة ثةرستشـــةكانى دلَ يـــان
بةطوفتار يان بةكردار بؤ كةسيَ

لةطةلَ خودا (ندوذ بُهلل).

يان شتيَ

جطة لةخودا يـان

ابن تيمية (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ــ (وأصل الَّعرك
 :أع تدهل بُهلل تدُىل خملوقُته يف بدض اُيسُّْقه وحهه ،فننه
ك يدهل أحه بُهلل شيئًُ ان املخلوقُت يف مجي األاعور ،ف عن
عبه غريه أو تونل عليه فهو اَّرك به )...االسْقُاة 311 / 4
واتة  :بنيينةى هاوةلَ دانان ئةوةية هاوشيَوةك بؤخودا برِيـار بـدةى
لةدروســتكراوةكانى لةهةنــديَ

لــةو شــتانةى تــةن ا شايســتةية بــؤ

خــودا ئــةن ام بــدرىَة ضــونكة هــي كةس ـيَ
هاوشيَوةى بؤ خودا دانةناوةة

لــة هــةموو شــتةكان
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جا هةركةسيَ

جطة لةخودا شـتيَكى تـرى ثةرسـ يـان ثشـتى

ثىَ بةستا ئةوا هاوشيَوةى داناوة بؤخودا .
ئين ــا هــةر بانطــةوا و بانطةشــةيةك بؤئــةوةى كــة ســياةتيَ
يــان كاريَـ

كــة

كــة تــةن ا شايســتةية بــؤ خــودا يــان دةســةلَاتيَ

تــةن ا خــودا كردطــارو بةتوانايــة تيَيــداة بدريَتــة دروســتكراويَ
بخريَتة ثالَ رِ ى دراويَ

و بىَ دةسةلَاتيَ

و

شيرك و هاوبـةش دانانـة

بؤخــــوداو ثيَيــــةوانةى بيروبــــاوةرِى دلَ و دةروون و فيطــــرةى ســــالةة
ضــونكة ئةطــةر دووخــودا هةبوايــة ئــةوا دوو دةســةلَات و دوو ويسـ و
ئــارة وو دةبــووة بةمــةش هــةركاتيَ

ئــةم دوو ويســ و ئــارة ووة دذى

يــةكتر ببانــةوة ئــةوا بــة دةســةلَاتةكةيان ئــةوةى لةنيَوانياندايــةو
دروســتيان كــردووة تيَكيــان دةداة كةواتــة ذيــان نــةدةماة هــةروةكو
خواى طةورة فةرموويةتى  :ــ

ْتت ْب ََا َ َّ
تتو َ تتا َ فِ ِه َمتتا آلِ َهتتة إِ ََّل َّ
ش َع َّمتتا
ْتت َاتَا ۚ فَ ُ
َّللاُ لَََ َ
{ل َ ْ
َّللاِ َ ِّ ا ْل ََتت ْ ِ
صَُو َ }األنبياء88 :
يَ ِ
ابن القيل (رِةحمةتى خواى لـىَ بـىَ) دةفـةرمووىَ ( :فكع لِ القلع
إذانُع فيهِ ادبومٌ غَريم اهللِ تدُىل فَسَهَ فسُماً اليمرج صالحمهم إال
ج ذلعِ املدبعوم انعهم ،ويكعوع اهلل تدعُىل وحعهه إهلعه
بأع خي مر َ
وادبومه ال ي يمُّبمه ويرجوه ،وخيُفعه ويْونعل عليعه ويمنيع
إليه) (.)4
واتة  :بةهةمان شيَوةش دلَ ئةطةر هاتوو جطـة لـةخوداى طـةورة
ثةرستراويَكى ترى تيَـدابوو بةشـيَوا يَ

خـراث دةبـىَ و تيَـ

دةضـىَ

كـــة هـــةرطيز ئوميَـــدى ضـــاك بوونـــةوةى بـــؤ نيـــةة مةطـــةر تـــةن ا
بةدةرضــوونى ئــةم ثةرســتراوة لــة دلَــىة بةمــةش تــةن ا خــوداى طــةورة
ثةرستراوى بىَة ئةو ثةرستراوةى خؤشى دةوىَ و ئوميَدى ثىَ هةيـة و لـىَ
ى دةترسـ ـىَ و ثشـــتى ثـ ـىَ دةبةســـتىَ و بـــؤهى دةطةرِيَتـــةوة .هـــةروةها

()4صحيح إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.82 ،
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()76

لةئايةتيَكى تردا دةفةرمووىَ  :ــ { َوقَا َ َّ
َّللاُ ََل تََُّ ِخ ُذوا إِ ٰلَ َه ْ ِن ْاَنَ ْ ِن ۖ إِنَّ َمتا
هبُو ِ } النح ١4 :
ُه َو إِ ٰلَه َوا ِحا ۖ فَإِيَّا َ فَا ْ َ
واتة  :خودا فةرمووى  :دووثةرستراو بـؤ خؤتـان دامـةنيَنة بيَطومـان
ثةرستراوى ئيَوة تـةن ا يـةك ثةرسـتراوةة كةواتـة هةربةتـةن ا لـةمن
بترسن .
ياخود لةكارى ثةرستندا هاوةلَيَ

بؤخودا دابنىَ ى هـةروةكو بـىَ

برِواكـــانى ســـةردةمى ثيَ ةمبـــةر ()كـــة كـــارى ثةرســـتنيان بـــؤ
بتـةكان ئـةن ام دةدا لـةكرِنؤش بـؤ بـردن و هـاوار بـؤبردن و ثارِانــةوة

ليَيــان و َوربــانى كـــردن بؤيــانة دةشــيان ووت  :ئيَمـــة { َمتتا نَ َْبُتتت ُا ُه ْْ إِ ََّل
لِ ُقَ ِّ لُونَا إِلَى َّ
َّللاِ ُز ْلََىٰ }الزمر3 :
واتــة  :لةبةرئــةوة دةيــان ثةرســتين تــةن ا بؤئــةوةى ئةوانــة نزيكمــان
بكةنةوة لةخوا.
كةواتـــة (شِـــرك) و هـــاوةلَ دانـــان بؤخـــودا طـــةورةترين ســـتةمة
بةرامبةر خودا كاتيَ

مر ظـ دروستكراويَ

لة دروسـتكراوةكانى

خودا بكاتة هاوةلَى خوداى بةدي يَنةرة بؤيـة دةفـةرمووىَ ََ { :ل تُشْت ِكْ
لِ َّ
ع ِظ ْ} لقمان43 :
اِِ ۖ إِ َّ ال ِّ
ش ْ َك لَظُ ْمْ َ
واتة  :هاوبةش بؤ خودا دامـةنىَة ضـونكة بةرِاسـتى هاوبـةش دانـان
بؤخودا ستةميَكى ر طةورةية .
هةروةها هاوبةش دانـان بؤخـودا تاكـة طوناهـة و تـةن ا تاوانيَكـة
كةخودا بةدةرى كـردووة لـة ليَخؤشـبوونى طـةورةو بـة ةيي فراوانـى
خـــؤى  .هـــةروةكو خـــواى طـــةورة لةضـــةندين شـــويَن لـــة َورِئانـــدا

فةرموويــةتى { :إِ
ش ِكْ
يَشَا ُ ۚ َو َمنْ يُ ْ

َّللاَ ََل يَ ْغَِ ت ُ أَ
َّ َّ
لِ َّ
اِِ فَقَ ْا َ َّل

ْ يُ ْ
ش ت َ َك لِ ت ِه َويَ ْغَِ ت ُ َمتتا ُو َ ٰ َذلِ ت َك لِ َمتتنْ
َ ََل ًَل لَ َِ ًاا}النساء44٦ :

واتــة  :بةرِاســتى خــودا خــؤش نابيَ ـ لــةوةى كــةهاوةلَى بؤدابنريَ ـ
بةلَام جطة لةوة هةرضى بيَ لـىَ ى خـؤش دةبيَـ لةهـةر كةسـيَ
كــةخوا بيــةويَ ة وة هةركةســيَ

هاوبــةش دابنيَــ بؤخــودا ئــةوا

طومرِابووة بةطومرِابوونيَكى دوور لةرِاستى .

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك
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هــــةروةها خــــواى طــــةورة بةهةشــــتى حــــةرِام كــــردووة لةســــةر
ئةوكةســـةى هاوبةشـــى بـــؤ دادةنـ ـىَة بـــةلَكو ئـــاطرى د ةخـــى بـــؤ

ش ت ِكْ لِتتا َِِّ فَقَ ت ْا
ئامــادةكردووةة هــةروةكو فةرموويــةتى  :ــــ {إِنَّتهُ َمتتنْ يُ ْ
َح َّ َم َّ
عمَ ْ ِه ا ْل َجنَّةَ َو َمأْ َواَُ النَّا ُ ۖ}المائدة28 :
َّللاُ َ
واتــــة  :بةرِاســــتى هةركةســـيَ

هاوبــــةش بؤخــــودا دابنـــىَ ئــــةوا

بيَطومان خوا بةهةشتى لىَ حةرِام كردووةة وةجىَ و شويَنى ئاطرة.
كةسـيَكيش هاوبــةش بؤخــودا دابنـىَ ئــةوا هــةموو كردةوةكــانى
بــةتالَ دةبيَتــةوة وهييــى بــؤ ناميَنيَتــةوةة تةنانــةت خــواى طــةورة ئــةم
هةرِةشـــةيةى لةثيَ ةمبـــةرانيش كـــردووة و هةرخؤيشـــى ثاراســـتوونىة
دةفةرمووىَ :
ه ْْ َما َ انُوا يَ َْ َممُو َ }األنعام22 :
{ َولَ ْو أَ ْ
ش َ ُ وا لَ ََبِطَ َع ْن ُ
واتــة  :ئةطــةر هاوبةشــيان رِةوابدايــة بؤخــودا ئــةوا ئةوضــاكانةى
كردبوويان هةمووى بةتالَ دةبؤوة و بىَ ثاداش دةبوون .
دواجــــــار ئــــــةم رِاطةياندنــــــةى خــــــواى طــــــةورة ثيَ ةمبــــــةرى
خؤشةويستيشـــــى طرتـــــةوة ()كـــــة خـــــواى ثـــــةروةردطار ثيَـــــي

ين ِمتتن قَ ْبمِ ت َك لَ تئِنْ أَ ْ
ش ت َ ْ تَ
دةفــةرمووىَ  :ــــ { َولَقَ ت ْا أُو ِح ت َي إِلَ ْ ت َك َوإِلَتتى الَّ ت ِذ َ
ين}الزمر٦١ :
س ِ َ
لَ َ َْبَطَنَّ َع َممُ َك َولََُ ُذونَنَّ ِم َن ا ْل َخا ِ
واتة  :سويَند بةخوا كة وةحي كراوة بؤتؤة بؤ ثيَ ةمبـةرانى ثـيَش
تـــؤش كـــراوة و ثيَمـــان رِاطةيانـــدوونة بـــةتؤش رِادةطةيـــةنين كـــة
ئةطـــــةر هاوبـــــةش بؤخـــــودا دابنـــــىَ ى بـــــىَ طومـــــان كـــــردةوةت
هةلَدةوةشيَتةوة و دةضية رِيَزى ئةوانةى ةرةرمةندى دونياو دوا رِ ذبـوون
.
كةواتــــــة (تــــــةن ا خواثةرســــــتى) لــــــة ئةن امــــــدانى كــــــردارة
ثةرستشةكان ماف و ئةركى خوداية لةسةر بةندةكان و بةهيَزترين
ثةيوةنديـــة كةبةنـــدة لـــةنيَوان و خـــؤى و ثةروةردطاريـــدا دروســـتى
دةكاتة ئةطـةر ئـةم ثةيوةندييـةش نـةماة هـي ثةيوةنديـةكى تـر
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بايــةخى نــاميَنىَة نموونــةى ئــةم َســةيةش لــة َورِئانــدا رةة لةوانــة
ثةيوةندى كورِو باوكايةتىة
ى
ى بـىَ) و يـةك َ
تةنانةت لةنيَوان ث َي ةمبـةر نـوح (سـةهمى خـواى لـ َ
لــةكورِةكانى كــة كــافر بــووة هــةروةها لــةنيَوان ابــراهيل (ســةهمى
خواى لىَ بىَ)و بـاوكى كـة كـافربووة وة لـةنيَوان ثيَ ةمبـةران نـوح و
لــوط (ســةهمى خوايــان لــىَ بــىَ)و خيَزانــةكانيان كـــةكافربوونة
هةورةها لةنيَوان ثيَ ةمبةرى خؤشةويستمان ()و (أبو تـالب) ى مـامى
كــة كــافربووة دواجــار لــةنيَوان هاوةلَــانى ثيَ ةمبــةر ()و كــةو و
كارةكانيـان كـة بـىَ بـاوةرِبوون و لـةبارةى هةلَويَسـتى باوةرِدارانــةيان

ضةندين ئايةت دابة يووة ويَنةى ئايـةتى ََ { :ل تَ ِجت ُا قَ ْو ًمتا يُ ْؤ ِمنُتو َ لِ َّ
تاِِ
َوا ْل َ ْو ِم ْاْل ِِ ِ يُ َوا ُّو َ َمنْ َحا َّ َّ
سولَهُ َولَ ْو َ تانُوا آلَتا َ ُه ْْ أَ ْو أَ ْلنَتا َ ُه ْْ
َّللاَ َو َ ُ
ٰ
اْلي َما َ }اجملُملة88 :
أَ ْو إِ ِْ َوانَ ُه ْْ أَ ْو َع ِ
ش َ تَ ُه ْْ ۚ أُولَئِ َك َ ُ ََب فِي قُمُولِ ِه ُْ ْ ِ
ئين ا برِيـارو فـةرمانى خـودا بؤئيَمـةش ديَـ كةهـةمان هةلَويَسـتى
باوةرِدارانــــةى ثيَشــــينة ضــــاكةكانمان هــــةبيَ بةرامبــــةر بــــاوك و
براكانمان ئةطةر كافربوون ة هةروةكو دةفةرمووآ :

{يَا أَيُّ َها الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا ََل تََُّ ِخ ُذوا آلَا َ ُ ْْ َوإِ ِْ َوانَ ُذ ْْ أَ ْولِ َا َ إِ ِ ا ْ
سُ َََبُّوا ا ْل ُذ َْت َ
ه ُْ الظَّالِ ُمو َ } التوبة83 :
اْلي َما ِ ۚ َو َمن يََُ َولَّ ُهْ ِّمن ُذ ْْ فَأُو ٰلَئِ َك ُ
َعمَى ْ ِ
واتــة  :ئــةى ئةوانــةى باوةرِتــان هيَنــاوة بــاوك و براكانتــان مةكــةن
بـــةنزي

و خؤشةويسـ ـ و ثشـــتيوانتان ئةطـــةر بـ ـىَ باوةرِييـ ـان لـــةه

خؤشةويســتر بــوو لــةباوةرِهيَنانة هةركةســيَكيش لــةئيَوة خؤشــيان
بويَ و ثشتيوانيان بكات ئةوانة بةرِاستى ستةمكارن .
جــا شــيَوا ةكانى ئــةم جــؤرة شــيركةش جــؤراو جــؤرنة هةرلةبــة
طــةورة انينــى جطــة لــةخودا بــةجؤريَ

بيخةيتــة ئاســتى خــوداى

بـــــةر ى بـــــةتوانا لةطـــــةورةيي داة ئين ـــــا لــــيَ ى بثارِيَيـــــةوةو داواى
ثيَويستيةكانى لىَ بكةي و هاوارو هانـاى ببةيـة بـةرة وةيـان خؤشـ
بويَــ ة وة لــىَ ى بترســـي بةئةنـــدا ةى تـــرو لـــةخواو خؤشةويســـتن
بؤخودا .هةروةكو ابن القيل (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفةرمووىَ:

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

الََِّّعععرْكُ فَُحْععع َرْهم فََِّععرْ ل
ك
ظَععععععععععععععععععععععععععععُ ِرٌ
وَ ْوَ اتَِّخَُذم النَِّععهَِّ لِلععرََّحْ َنِ
أَيًَّععععععععععععععععععععععععععععععععُ
يَهْعمععععوهم أَوْ يَرْجمععععوهم ثمعععمََّ
يَخَعُفُعععععععععععععععععععععععععععهم
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ذا الْقِسْععععمم لَع عيْ َ يمقَُبِعععع ِ
ل
الغمفْعععععععععععععععععععععععععرَاعِ
نَُعَ اِنْ حَجَعرٍ وَاِنْ إِنْسَععُعِ
( )1
ن
وَيمُِّبمَّع مه نَ ََُّعبََّعةِ الرمحع ِ

واتة :
كـة ئاشــكراية
ووريـابة لــةشـيركيَ
ئةم بةشة هةرطيز خودا نة يبةخشاية
كـةسىَ هاوشيَـوةيـةك دابـنىَ بـؤخـــودا
بــة رده ةئه ســتيره ة يـــــا ئاده مــــيزايــة
ئوميَدى ثىَ بىَة بثارِيَتةوةو بترسىَ لىَ ى
يا بةَةد خـودا خؤشــةويستى لة دلَايــة
(ئين ــا كةشــيرك و هــاوةلَ دانــان طــةورةترين ســتةمةو ناشــيرين
تـــرين ناشـــرينةكانةو خراثتـــرين خراثةكانـــةة هـــةر بؤيـــة خـــوداى
يــاترو رتـر رَِــى ليَيــةتى و ضــةندين ســزاى
طـةورة لةهــةموو شــتيَ
دونيــاو دوارِ ذى لةســةر دانــاوة كــة بــؤهي تــاوانيَكى تــر داينــةناوةة
هةوالَيشــى داوة كــة لةشــيرك خــؤش نابيَ ـ و خاوةنةكــةى ثيســن و
بكةونـةوةة
َةدةلةى كردووة موشريكةكان لة مالَةكةى نزيـ
وة مالَاتى سةربرِاويانى حـةرِام كـردووة و موسـلَمانانى َةدةلـةكردووة
كــة ئافرةتــةكانيان ب يَــننة وة د ســتايةتى و ثشــتيوانى لــةنيَوانيان و
موسـ ـلَمانانى ثيـ ـرِاندووةة وة بـــةدوذمنى خـــؤى و مةهئيكةتـــةكانى و
ثيَ ةمبةرانى و برِوادارانى داناونة ريَطاى بةخـةلَكى خواثةرسـ داوة
دةسـ بطــرن بةســةر مــالَ و مندالَــةكانيان و بيانخةنــة ذيَــر ضــاوديَرى
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خؤيـــــــانة ئةمـــــــةش لةبةرئـــــــةوةى شـــــــيرك لـــــــةباربردنى مـــــــافي
ثةروةردطاريةتى و بةكةم طرتنى طةورةيي خودايةة
هــــةروا بردنــــى طومــــانى خراثــــة بــــة ثــــةروةردطارى جي انيــــانة

هـــــةروةكو خـــــودا دةفـــــةرمووىََ { -:ويُ ََت ِّ
ت
تتتتذ َ ا ْل ُمنَتتتتتافِقِ َن َوا ْل ُمنَافِقَتتتتتا ِ
(4 )8
ت الظَّانِّ َن لِ َّ
ْ ْو ِ }الاتح٦ :
ش ِ ِ َن َوا ْل ُم ْ
َوا ْل ُم ْ
اِِ ظَنَّ ال َّ
ش ِ َا ِ

شيَوا يَكى تر لةم جؤرة شيرك و هـاوةلَ دانانـة بـؤ خـودا (سـبحانه
وتعالى)كـــة لـــةم رِ ذطـــارةى ئةمرِ شـــماندا لة ربـــةى كؤمـــةلَطا
ثـةنا دةباتـة بـةر طـؤرِو
موسلَم انةكان بلَاووباوة ئةوةيـة كـة خـة َل
ئارامطــــةى ثيَ ةمبــــةران (علــــي ل الصــــالة والســــالم) و ثياوضــــاكان
بةمةبةستى جىَ بةجىَ بوونى ثيَويستيةكانيان لة هيانة
هةروةكو ابن تيمية (رِةحمةتى خواى لـىَ بىَ)دةفـةرمووىَ  :ـــ(وأاعُ

ان يأتي إىل ق نيب أوصُحل ،أوان يدْقه فيه أنه ق نعيب أو
رجل صُحل ولي ن لِ ،ويسأله حُجْه اثل أع يسأله أع يزيل
ارضه ،أو ارض موابه ،أو يقضي مينه ،أو ينْقم له ان عهوه،
أويدُيف نفسه وأ له و موابه ،وحنو ذلِ ممُ اليقهر عليعه اال اهلل
(عزوجل) فه ا شرك صريح ،جي أع يسُْْب صُحبه ،فنع تُب
()8
وإال قْل)

يــــان
واتــــة  :ئــــةوةش كــــة دةضــ ـيَتة هى طــــؤرِى ثيَ ةمبــــةريَ
ثياوضاكيَ ة وةياخود بةطومانى ئةوةى طؤرِى ثيَ ةمبةريَكة يـان
و واش نيــةة ئين ــا داواى ثيَداويســتى لـىَ دةكــات وةك
ثياوضــاكيَ
ئــةوةى داواى نــةمانى نةخؤشــيةكةىة يــان نةخؤشــى ئاذةلَــةكانى ل ـىَ
بكاتة يان َةر ةكةى بداتةوةة يان تؤلَةى بستيَنىَ لة دوذمنةكـةىة
يـــان خـــؤى و خيَزانةكـــةى و ئاذةلَـــةكانى ضـــاك بكاتـــةوةة وةشـــتى
تريش لةم بابةتانةى كةتةن ا لةتواناو دةسةلَاتى خـوداى طةورةيـةة
جا ئةمة هاوةلَ دانان و شيركيَكى رِاشـكاوةة ثيَويسـتة داواى تةوبـة
لةخاوةنةكةى بكريَ ة ئةطةر تةوبةى كرد ئةطةر نا دةكوذرىَ
()1شرح نونية ابن القيم البن عيسا263/2

( )2صُّيح إغُثة اللهفُع ان اصُيه الَّيطُع .) 94 – 93

()8م مو الاتاوو ( )28/82بةكورتكراوةيي ..
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سةيريش لةوةية ئةم جؤرة كةسانة لةهيَنانةوةى بيانوو بةهانة بؤ
ئةم كارانةيانة دةكةونة ناو شيَوا يَكى تـرى شـيرك و هـاوةلَ دانـان
بــؤ خــودا (ســبحانه وتعــالى)ة بؤنمونــة  :كــاتىَ ثيَيــان دةلَ ـىَ ى بؤضــى
رِاستةوخؤ لةخوداى كردطار ناثارِيَنةوةة بؤضـى ئـةم شـتانة دةخةنـة
نيَوانى خؤتان و ئةم خودايةى كة (سميعُ) بيسةرو (َريبُ) نزيكـة ؟
دةلَـ ـيَن ئيَمـــة ئـــةوان دةكـــةين بـــةهؤكارى طةيشـــتنى داواكـــارى و
ثيَداويســتيةكانمان بــة خــوداى طــةورة و ئــةوان داواكاريــةكانمان
داواكاريـــةكانيان
دةطةيـــةنن بـــةخوداة هـــةروةكو ضـــؤن خـــةلَ
دةبةنـــة هى دةرطـــةوان و رِاويَـــذكارانى ثاشـــاة تـــا ئـــةوانيش بؤيـــان
بةر كةنةوة بؤ ثاشا "بةمةش تووشى هاوشـيَوةدانان بـوون بؤخـودا لـةو
رِووةوةى كــــة دروســــتكراويَكيان (ثاشــــايةكى ســــةر ةوو)ويَــ ـ
ضــوواند بــة بةدي يَنــةرى دروســتكراوةكان(*) هــةروةكو ابــن تيميــة
(رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفـةرمووىَ  (.:ان أثبت وسعُئ بعني اهلل

وبني خلقه ،نُلوسُئ الْ تكعوع بعني امللعوك والرعيعة ،فهعو
اَّرك ،بل ا مين املَّرنني عمبَُّم األوثُع نُنوا يقولوع :إنهُ
متُثيل األنبيُء والصُحلني ،وإنهُ وسُئل يْقربوع بهعُ إىل اهلل،
و و ان الَّرك ال ى أنكره اهلل عل النصُرى) (. )4

نيَوةنـــدو هؤكـــار دابنـــىَ لـــةنيَوان خـــوداو
واتـــة  :هةركةســـيَ
دروســتكراوةكانىة وةك ئــةو نيَوةنــدو هؤكارانــةى هةيــة لــةنيَوان
ثاشاكان و نةتةوةكانيانة ئةوكةسة موشريكةة
بــةلَكو ئةمــة ئــايينى هــاوةلَ دانــةرو ب ـ ثةرســتةكانةة كاتيَ ـ
دةيانووت  :ئةمانة تةن ا ثةيكةريَكن بؤ ثيَ ةمبـةران و ثياوضـاكانة
ببنـةوةة
تةن ا هؤكاريَكن بؤئةوةى بةهؤى ئةوانـةوة لـةخودا نزيـ
ئةمــةش لــةو شــيرك و هاوشــيَوة دانانةيــة كــة خــوداى طــةورة لــة
(*) لةراستيشدا هي وويَ

ضوونيَ

نية وةك ئةوان طومانيان دةكرد بةلَكو

بةثيَيةوانةوة مةطةر نابينن كة ثادشا و دةسةلَاتدارةكان بةبوونى
دارودةستةو سةربا ةكانيان ثادشان و بةبىَ ئةوان هي

نينة كةضى خوداى

طةورة ثادشايةكى بىَ ويَنةو بىَ نيا ةة هي ثيَويستى بةهي كةسيَ

بةلَكو هةموو شتيَ

ثيَويستى بةوة.

()1م مو الاتاوى (.)43١ – 431/4
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طاورةكانى َةبولَ نةكردو سةركؤنةى كـردن .ئين ـا سـةرنج بـدة
كاتىَ (ابراهيل)(سةهمى خواى لىَ بىَ)ة
ئةبةســتريَتةوةو ئامــادة دةكــرىَ بؤئــةوةى هةلَبدريَتــة نــاو ئــاطرة
جبري (سةهمى خواى لىَ بىَ) كة طةورةترين مةهئيكةى خوداية
دةضىَ بـؤ بةهاناوةضـوون و يارمـةتى دانـى ابـراهيل (سـةهمى خـواى لـىَ
بىَ)ئةطةر داوابكاتة بةلَام ابراهيل (سةهمى خواى لىَ بىَ) باوكى
ثيَ ةمبــةران و ثيَشــةنطى خواناســانى رِاســتةَينة ثيَــي دةفــةرمووىَ :
بــؤهى تــؤ نــةخيَرة بــةلَكو هانــام بــؤهى ئةوكةســةية كــة لــةتؤ
ئاطــادارترو نزيكتــرة لــةمنة بــىَ طومــان خــوداى تــةن او بــةتواناش

ست َتَل ًما َعمَتتىٰ
نزيكتربــوو كــة فــةرمووى  :ــــ {قُ ْمنَتتا يَتتا نَتتا ُ ُ تتونِي لَ ت ْ ً ا َو َ
ه َْ}األنبياء٦9 :
إِ ْل َ ا ِ
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شيركى بيووك :
 – 4رِووثامايي (الرياء)
رِيـــا  :لة مانةوانيـــدا واتـــة  :خـــؤ جـــوان كـــردن بـــةكارو ئاكـــارو

ســياةتيَ

و ثيشــاندانى بةخــةلَكىة كــة لةرِاســتى دا ئــةم ئاكــارو

سياةتة هى خؤت نةبن .جا ئةمةش ئةطةرضى تـاوانيَكى طةورةيـة
بــةلَام خاوةنةكــةى ث ـىَ لةئيســالم دةرناض ـىَ  .وة لــةماناى شــةرعيدا :
واتــة خــةلَ

ثــىَ مةبةســ بــوون لــةكاتى ثةرســتنى خــواداة نيــا ت
مـةدح و سـوثاو و رِة امةنـدى خـةلَ

لةئةن امدانى هةركاريَ

بـىَ

تــــا ســــةرن يان بــــؤ هى خــــؤت رِادةكيَشــــى و ناوبانطــــ لــــةناويان
بلَاودةبيَتةوة و ثلةو ثايةو رِيَزو حورمةتيَ

ثةيدادةكةى لة هيان .

ئن ــا جــارى واهةيــة ئــةوكارةى ئــةن امى دةدا بةتــةواوى مةبةســتى
تيَيدا ثةيداكردنى ناوبان

و بةرذةوةنديةكى دونيايي يةة كة بـىَ

طومان خاوةنةكةى لةم كارةى دا شايستةى توورِةيي و سزاى خـوداى
طةورة دةبىَ .جارى واش هةيـة نيـا و مةبةسـتى خودايـةة بـةلَام نيـا ى
تـرى تيَكـةلَ دةبـىَة لةمةشـدا خــوداى بـةر ى بـىَ ويَنـة دةولَةمةنــدترة
لـــةوةى كةســـيَكى لةطـــةلَ بكريَتـــة هـــاوةلَ لـــةنيا و مةبةســـتدا
لةبةرئةوة ديسان خاوةنةكةى مايةثوة و ةرةرمةند دةبىَة
هــةروةكو لةفةرموودةيةكــدا ثيَ ةمبــةرى خــوا ()دةفــةرمووىَ :

( قُل اهلل تبُرك وتدُىل  :أنُ أغن الَّعرنُء عَعنِ الَِّعرك ،اَعن
عَ ِلَ ع الً أشرك فيه اَديَ غريي ترنْعهَ وشِعرنُه) .رواه مسـلل فـي
صحيحه

واتــــة  :خــــوداى طــــةورة دةفــــةرمووىَ :مــــن لةهــــةموو هاوبــــةش و
هاوكارةكـــان دةولَةمـــةترم لـــةوةى ثيَويســـتيل بةهاوبـــةش هـــةبىَة
هةركةسيَ

كاريَ

ئةن ام بـدات لةطـةلَ منـدا كةسـيَكى تـر

تيَيـــــدا بكاتـــــة هاوبةشـــــل لةمةبةســـــتى داة ئـــــةوا وا لـــــةخؤى و
هاوبةشةكةى ديَنل و ثيَويستل ثىَ ى نية.
ئين ــا لةفةرموودةيــةكي تــرى ثيَ ةمبــةر ( )كــة ئيمــامى مســلل
رِيوايــــــةتى كــــــردووة هةرِةشــــــةيةكى ترســــــناكي تيَدايــــــة بــــــؤ
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ئةوكةســانةى كةلــة رِوالَةتــدا (فيمــا يبــدو للنــاو) ئــةوةى خــةلَ
ليَيـــانى بينـــى بـــووة خـــةريكى خيَـــرو ضـــاكةى طةورةبوونـــة كـــة
ئةوانيش يةكةميان  :كةسيَكة كة لةجةن

و جي ـاد دا شـةهيد

بــووةة دووةميــان  :انــاو َورِئــان خويَنيَكــةة ئــةوى تريــان  :خــوا ثيَــداوو
دةولَةمةنديَكـــةة بـــةلَام كـــةخوا شـــارة ابووة بةمةبةســـتى دلَيـــان و
انيويــةتى كارةكانيــان بؤخــوا نــةبووةة ثيَيــان دةلَ ـىَ  :در ئةكــةنة
بةلَكو بؤناوبانطى خؤتان هةولَتان داوةة بؤيـة فـةرمان دةكـا لةسـةر
رِوو رِابكيَشريَن و فرِيَبدريَنة ناو ئاطرى د ة (خـودا ثـةنامان بـدات)
.
كةسانيَك جةستةيان ماندوو شـةكـةتة

رِةزاو رِامـانى خةلَكيان مةبةســــــتة

بؤ كـىَ دةيـكةى بـةد بةختى دامـــــاو

بؤضـى رِةنـج ئـةدةى الرو تيَك شـــكاو

هــةرتةنها بؤتيلة ضـاويَكى بةنـــدة

خؤت ئةكوذى و نايهيَلَى بة رِووتدا خةندة

يــا لةبةر بــاس و ناوبانـط و نـــازىَ

دةى ئــةوا ووتيان ضــيت هاتة ســـازىَ

نويَذ ئةكةى وةستاوى مل مات و مةلوول

دلَـيشت بؤخةلَكى ثةروانةو طيَذة لــوول

بـةرمالَ بةرنادةى زؤر باسي خؤت ئةكةى بيسكه و قرضؤك كةم يادى خوا ئه كه ى
دةورو درويَنةت رِةنـج بةخةسـار بـوو

لةو دونياش الى خـوا كردارت بةتـالَ بـوو

هةروةكو خواى طةورة فةرموويةتى :

ين ُه ْْ يُ َ ا ُ و َ
ساهُو َ * الَّ ِذ َ
صمِّ َن * الَّ ِذ َ
ص ََلتِ ِه ْْ َ
ين ُه ْْ عَنْ َ
{فَ َو ْيل لِ ْم ُم َ
ون}الماعون2 - 1 :
اع َ
ا ْلم ُ

* َوَي ْم َن ُع َ
ون َ

واتـــــة  :هـــــاوارو نةهامـــــةتى بـــــؤ نويَذكـــــةران * ئةوانـــــةى كـــــة

لةنويَذةكـــةيان بـ ـىَ ئاطـــان (واتـــة لـــةكاتى خـــؤى نايكـــةن و دواى
دةخـــةن) * ئةوانـــةى كـــة رِووثامـــايي دةكـــةن لـــةكارةكانيان* وة
يارمةتى خةلَ

نادةن و رِيَطرى دةكةن لة ضاكةكردن .
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كـــة ئةمـــةش بةرِاســـتى ســـيااتى دوو رِووةكانـــة كـــة نويَـــذةكان
دوادةخةنة كة دةشيكةن بةتةمبةلَى و سستى دةيكةن هةروةها رِيا
سياةتى كافرو بىَ باوةرِةكانة كة لةبارةيانةوة فةرموويةتى :

صتاُّو َ
{ َو ََل تَ ُذونُوا َ الَّ ِذ َ
ق َويَ ُ
ين َِ َ ُجوا ِمن ِ يَتا ِ ِهْ لَطَت ً ا َو ِمَتا َ النَّتا ِ
سبِ ِل َّ
َّللاِ}األناال12 :
َعن َ
واتة  :وةكو ئةوانة مـةبن كـة كاتيَـ

دةرضـوون لـةمالَ و وولَـاتى

خؤيــان بــةفيزةوة بــوون و رِووثاماييــان بــؤ خــةلَ

دةكــردو رِيَطريــان

لةخةلَكى دةكرد بيَنة سةر رِيَطةى خوا .
هةربؤيةش ثيَ ةمبةرى ثيَشةوا( )رجار ئوممةتةكةى ئاطـادار
كرد تــةوة لــةم دةردة كوشــندةيةة هــةروةكو لــة فةرموودةيةكــدا
هاتوة كة فةرموويةتى :

( إعَ أخوَفَ اُ أخُفم عَلَيكُم  :الَِّركُ األصغَرم )
واتــة  :بةرِاســـتى ترســـناك تــرين شــ كـــة ليَيــةوة ليَتـــان بترســـل
هاوبةش دانانى بيووكة .
َالُوا  :وَاَُ الَِّركُ األصغَرم يُ رسمولم اهلل ؟
واتة :فةرموويان هاوبةش دانانى بيووك ضية ئةى ثيَ ةمبةرى خوا؟

قَُلَ :الرَِّيَُءم ،يَقُولم اللََّهم عَزََّ وَجَلََّ لَهممْ يَعوْمَ الْقِيَُاَعةِ إِذَا جمعزِ َ
ي
النََُّ م بِأَعْ َُلِهِمْ اذْ َبموا إِلَ الََّ ِينَ نُنْْممْ تمعرَاءموعَ فِعي العهمَّنْيَُ
فَُنْظُرموا َلْ تَجِهموعَ عِنْهَ ممْ جَزَاءً؟ (.)4
واتة/فةرمووى  :رِيـا (رِووثامـايي) خـواى (بـةتواناو بةشـكؤ) لـةرِ ذى
َيامةت كاتيَ

كة خـةلَ

ثاداشـتى كردةوةكانيـان دةدريَتـةوةة

دةفـــةرمووىَ ثيَيـــان بـــرِ ن بـــؤهى ئةوكةســـانةى لـــةدونيا بـــؤ ئـــةوان
كارةكانتــان ئــةن ام دةدا بــزانن لــةهى ئــةوان ثاداشــتتان بةدةســ
دةكةوىَ ؟

()4حهي صُّيح  :رواه امحه يف اسنهه وغريه ،صُّيح اجلُا ( )272/1برقم
(.)1444
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بةلَام ئةطـةر بـاوةرِدار مةبةسـتى لـةخوا ثةرسـتي كردةوةكانيـدا
رِة امةنــدى ثاداشــتى خــواى ثــةروةردطاربووة وة لةهيــةن خــةلَكيش
بةضاكة باسى كراو رِيَزو ثايةى بؤ دانرا ئةوا هي شـتيَكى تيَدانيـة
جيَطاى طومان و مةترسى بىَ بـةلَكو ر ئاسـايية ضـونكة ئةمـةش
فة لَ و ثايةيةكة خواى طةورة دروستى دةكات لةدلَى خـةلَكى بـؤ
ئةم باوةرِدارة .
هةروةكو لة فةرموودةيةكدا هاتووة كـة أبعي ذر (خـواى لـىَ رِا ى
بىَ) طيَرِاويةتيةوة كة بةثيَ ةمبةرى خوا ()ووتـرا  :ئايـا ئةطـةر
ثياويَـ

ضـاكةو خيَـر بكـاو خـةلَكيش ستايشـى بكـةن و مـةدحى

بكةن ثيَ ضؤنة ؟
فةرمووى  ( :تِلَِ عُجِلم بمَّرى الُ ْاِن)(.)4
واتة  /ئةوة مذدةيةكى بةثةلةية لةدونيا بؤ باوةرِدار .
هـــةروةها ضـــةند شـــتيَكى تـــر هـــةن كـــة شـــيركى بيـــووكنة
هةركةســـيَ

بيانكـــات طوناهبـــار دةبـــىَ و ثيَويســـ دةكـــات وو

تةوبةى لةسةر بكاتة بةلَام بةكردنى لةبا نةى ئيسالم دةرناضىَ.
 – 8سويَند خواردن بةشتى تر جطة لةخودا.
وةكــو ســويَند خــواردن بــةطؤرِى فــالن و ســةرى فــالن و ش ـيَخ فــالن و
خويَنى شةهيدان و نيشـتمان و هـي تـرة سـويَند تـةن ا بـةخواى طـةورة
يــاخود َورِئــانى ثيــر دةخــورىَ وةنــابىَ بــةهي شــتيَكى تــر بخــورىَة

هــةروةكو ثيَ ةمبــةر ( )فةرموويــةتى(:اَععن حَلَععفَ بِغَععريِاهللِ فَقَععه
أشرَك) (.)8
واتــة /هةركةسـيَ

ســويَند بخــوا بةلــةيرى خــودا ئــةوا هاوبةشــى

بؤخوا برِيارداوة.
بةلَام ئةطةر كةسيَكى لةه بةرِيَزو ثير بوو وةكو خوداة بؤيـة
سويَندى ثىَ دةخوارد ئةوكاتة دةبيَ بةشيركى طةورة .
( )4رواه اسلم ( )7497وغريه.

( )8

رواه أبو ماوم والرتا ي وصُُّّه األلبُن .
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 – 3ضوونة هى فالَيى و نوشتةبا ان و باوةرِثيَكردنيان  :ــ
هةروةكو ثيَ ةمبةرى ثيَشةوا (( )فةرموويةتى :

نُ ِنًُ أو عَرافًُ فَصهَقَهم مبُ يقومل فقه نفر مبعُ أنعزل

( اَن أت
عل حم ه) (.)4

واتــــة /هةركةســــيَ

بيــ ـيَتة هى فالَيــــيةك يــــان كةســــيَ

بانطةشةى انينى لةيب و ثةن انـةكان بكـاتة وة بـاوةرِيش بكـات
بـــةوةى دةيلَـ ـىَ ئـــةوا بـ ـىَ بـــاوةرِ بـــووة بـــةو َورِئانـــةى بـــؤ محمـــد ()
دابة يووة .
هةروةها دةفةرمووىَ  ( :اَن عَلَقَ متي ةً فقه أشرك) (.)8
واتة /هةركةسيَ

نوشتةيةك هةلَواسى ئةوا هاوبةشـى بـؤ خـودا

برِيارداوة .
ئين ــا ئــةم نوشــتةية هةنــدىَ جــار ثارضــة ئيَســكيَكة يــان تاكــة
نةعلةكـــة بـــؤ ضـــاو ار يـــان نـــالَى طـــووَ دريَذيَكـــة يـــان شـــتى تـــرة
هةركةسيَ

ئةم شتانة هةلَبواسى وة باوةرِى هةبىَ كـة ئـةم شـتانة

دةيثـــــاريَزن يـــــاخود خراثـــــةو ةرةرى خـــــةلَكى لـــ ـىَ هدةدةن ئـــــةوا
سياةتيَكى داوةتة ثالَ ئةم شتانة كـة تيَياندانيـة بـةلَكو سـياةتى
خواى طةورةية كة ثاراستن و ةرةر لىَ هدانةة هةروةها سوودو َـا انج
طةياندنة .

ئين ــا هــةروةكو شــرك دووجــؤرى هةيــة (شــيركى طــةورةو
شيركى بيووك) كوفريش دووجؤرى هةية:
 – 4نفرٌ امخعرِج ععن املِلَعة  :واتـة ئـةو كـوفرةى خاوةنةكـةى ثـىَ
لةئيسالم دةردةضىَ .
– 8نفرٌ ك خيرج عنِ امللة  :واتـة ئـةوكوفرةى كـة خاوةنةكـةى
ى لةئيســالم دةرناضــىَة ئين ــا لــةم بةشــةدا ووشــةى (كاــر) كــة
ثــ َ
لةئايةت و فةرموودةكاندا هاتووة بة واتاى (كار دون كار) ة .
( )4رواه أبوماوم والرتا ي وابن اُجه وصُُّّه االلبُني.
( )8رواه امحد واحلاكم وصححه األلباني.
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ماناى (الكار) -:
لة مانةوانيــــدا بــــةماناى داثؤشــــين و شــــاردنةوةى شــــتيَ

ديَـــ ة

هــةروةكو بــةجووتيار دةووتــرىَ كــافر ضــونكة دانةويَلَــة لــةناو ةوى
دةشـــاريَتةوةو بـــةخؤلَ دايدةثؤشـــىة هـــةروةها بةشـــةو ووتـــراوة كـــافر
ضونكة بةتاريكيةكةى خةلَ

و هةموو شتيَ

دادةثؤشىَ(..)4

ئين ا بؤية بة مر ظى بىَ باوةرِ دةووترىَ كافر ضونكة هةَى خـودا
دةشارنةوة لةثةرستنداة واتـة رِاسـتى و شايسـتةيي خـوداى ثـةروةردطار
دةشارنةوة لةثةرستندا بة ثةرستنى شتيَكى ثووة و بةتالَة ابن تيمية
(رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفةرمووىَ :
(كــوفر بريتيــة لةباوةرِنــةبوون بــةخوداو ثيَ ةمبــةرانىة ئين ـــا ة
بةدر خستنةوةى لةطةلَ بوو يان لةطةلَى نـةبووة بـةلَكو طومـان و
دوودلَى تيَدابووة يـان ثشـ كـردن بـوو لةمانـة بـةهؤى ئيرةيـي و لـووت
بــةر ىة يــان شــويَن كــةوتن بــوو بــؤ هةنــدىَ لــةو بيرورِايانــةى هدةرو

كؤسثن لةشويَن كةوتنى ثةيامى خودا) (.)8

( )4نواقض االميان القولية والعملية . 04 :
( )8جمموع الفتاوي (..)883/70
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جؤرةكانى كوفرى طةورةش بريتين لة(*):
 – 4نعفر الْك ي
هةركةســـيَ

(كوفرى بةدر خستنةوة) .

ئــــايينى ئيســــالم يــــان ئايــــةتيَكى َورِئــــان يــــان

ثيَ ةمبةرايةتى محمد( )بة راس نه انىَ و بةدر يان بخاتـةوة ئـةوا
كــافربووة و لةبا نــةى ئيســالم ضــووةتة دةرةوة بةلَطــةش فةرمايشــتى
خواية كةفةرموويةتى :

{ َو َمنْ أَ ْظمَ ُْ ِم َّم ِن ْ
افَُ َ ُٰ َعمَى َّ
َ
َّللاِ َ ِذلًا أَ ْو َ َّذ َ لِتا ْل ََ ِّ
ق لَ َّمتا َجتا َ َُ ۚ أَلَت ْ َ
ين}العنكبوت٦2 :
فِي َج َهنَّ َْ َم ْ ًوُ لِّ ْم َذافِ ِ َ
واتـــة /كـــىَ لةوكةســـة ســـتةمكارترة كـــة در بـــةدةم خـــواوة
هةلَدةبةستىَ يان ئايينى رِاس بةدر بخاتةوة كاتيَ

بـؤى هـاتة ئايـا

لةد ةخدا جيَطايةكى مانةوة نية بؤ بىَ باوةرِان ؟

– 8كار اإلباء واهستكبار مع التصديق  :ــ
(كـــوفرى رِةتكردنـــةوةو خـــؤ بةطـــةورة انين ســـةرةرِاى بةرِاســـ
انينــــى) .هةركةســــيَ

فةرمانــــةكانى خــــوداو فــــةر ةكانى رِةت

بكاتةوة و خؤى بةطةورةتر بزانىَ لـةوةى مـ كةضـى بؤيـان بنـويَنىَ
ويَ ـرِاى ئــةوةى بةرِاســتى بزانــىة وةكــو كــوفرى ئيبلــيس (لَدَنععهم اهلل)

َ
بةلَطةش ئايةتى َ { :وإِ ْذ قُ ْمنَا لِ ْم َم ََلمِ َذت ِة ا ْ
س ُ
تجاُوا إِ ََّل إِ ْلمِت َ
ْ َ
تجاُوا ِْل َ َم فَ َ
ين}البقرة31 :
سَُ ْذبَ َ َو َ ا َ ِم َن ا ْل َذافِ ِ َ
أَلَىٰ َوا ْ
واتة  :كاتيَ

ووتمان بة مةهئيكةتةكان سوذدة ببـةن بؤئـادةمة

جا هةموو سوذدةيان بردة جطة لة ئيبلـيس كـة رِةتـى كـردةوة خـؤى
بة طةورةتر انى بةمةش بووبة يةكيَ

لةبىَ باوةرِان.

جـا لةوكاتـةوة ئيبلــيس بووبـة هيَمـاو نيشــانةى سةرثيَيـى كردنــى
خــــواو رِةتكردنــــةوةى فةرمانــــةكانىة بــــةلَام مةهئيكةتــــةكان
بةردةوام لة طويَرِايةلَى كردنى خودا (سبحانه وتعالى) بوون .
(*) سةيرى أَسام الكار ماتاح دارالسعادة ألبن القيل ال و ية  334/4بكه

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

()91

 - 3نفر الَِّ والظن (كوفرى طومان و دوو دلَى) .
هةركةس َي

ى لـة بة َليَنـةكانى خـوا يـان طومـانى
طومـانى هـةب َ

هـــةبىَ لـــةرِ ذى دوايـــي و ثيَ ةمبةرايـــةتى محمـــد ( )ئـــةوا كـــافرةو

بةلَطةش فةرمايشتى خواية كةفةرموويةتى  :ــ { َوإِ َذا قِ ت َل إِ َّ َوعْت َا َّ
َّللاِ
َح ع
ْا َعةُ إِ نَّظُتنُّ إِ ََّل ظَنًًّتا َو َمتا نَ َْتنُ
ب فِ َها قُ ْمُُْ َّما نَ ْا ِ َما ال َّ
ق َوال َّ
ْا َعةُ ََل َ ْي َ
َُْ ْقِنِ نَ }اجلُثية38 :
لِ ُم ْ
واتة:ـــ هــةركاتيَ

بووترايــة بيَطومــان بــةلَيَنى خــوا رِاســتة رِ ذى

دوايي هي طومانى تيَدا نيةة دةتان ووت نـا انين رِ ذى دوايـي ضـى يـة و
ئيَمة طومانمان هةيةو دلَنيا نين .
هةروةها لةئايةتى ثيَشتردا ( )34رِوونى كرد تةوة كة ئةمـة حـالَى
كافرةكـــان بـــووة ئايةتـــةكانى خودايـــان بةســـةردا خويَنراوةتـــةوة و
ئةمة هةلَويَستيان بووة .

 - 1نفر اإلعراض (كوفرى ثش لىَ كردن).
هةركةسـيَ

بــاوةرِى بــة هةوالَــة مــذدةدةرةكان و ترس ـيَنةرةكانى

َورِئان نةبيَ و رِووى لىَ وةربطيَرِىَ و ثشتى تىَ بكات ئةوا كافرة بة
بةلَطةى ئايةتى  :ـــ
ع َّما أُن ِذ ُ وا ُم َْ ِ ُ و َ }األحقاف3 :
ين َ ََ ُ وا َ
{ َوالَّ ِذ َ
واتـــة  :ئةوانـــةى بـ ـىَ بـــاوةرِن لـــةوةى ثـ ـىَ ى ترسـ ـيَندرابوون رِوويـــان
وةردةطيَرِا و ثشتيان تىَ كردبوو.

 – ١كار النِااة (كوفرى دوو رِوويى) .
ئةمةش هةركاتيَ

كوفر ضووة دلَيان و جيَطيربـوو ثـاش ئـةوةى

باوةرِيــان هيَنــابووة واتــة بةرِوالَــةت خؤيــان بــة موس ـلَمان نيشــان بــدةن و
ى باوةرِبيَـ ئـةوا كـافرن بـة بةلَطـةى ئايـةتى  :ـ
لةناخيشدا دلَيان بـ َ

عمَ ٰى قُمُولِ ِه ْْ فَ ُه ْْ ََل يَ َْقَ ُهو َ }المنافقون3 :
{ ٰ َذلِكَ لِأَنَّ ُه ْْ آ َمنُوا َُ َّْ َ ََ ُ وا فَطُبِ َع َ
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واتــة  :ئةمــةش لةبــةر ئــةوةبوو كــة ئــةوان (واتــة دوو رِووةكــان)
باوةرِيـان هيَنــا ثاشــان كــافربوون بةمــةش مــؤر درا بةســةر دلَيانــدا ئيتــر
ئةوان هةرطيز تىَ ناطةن .
 – ٦نفعر اجلُُّموم (كوفرى دان نةنان بةوةى لةدلَ ضةسثاوة).
هةركةســـيَ

لةدلَيـــدا رِاســـتى ئـــايينى ئيســـالم و ئايةتـــةكانى

َورِئانى تيَدا ضةسثابىَ بةلَام لةبةر خؤبةطةورة انـين و سـتةمكارى
م كةضى نـةبن و دانـى ثيَـدا نـةنيَن و رِةتـى بكةنـةوةة بةبةلَطـةى
فةرمايشتى خودا كة فةرموويةتى  :ـــ

ْ ُه ْْ ظُ ْم ًما َو ُعمُ ًًّوا ۚ فَانظُ ْ َ ْ َ َ ا َ َعاقِبَتةُ
{ َو َج ََاُوا لِ َها َوا ْ
سَُ ْقَنَ ُْ َها أَنَُ ُ
ين}النم 41 :
ْ ِا َ
ا ْل ُم َْ ِ
واتة  :دانيان نةنا بةو موع يزانةى كـة لـةدلَى خؤيانـدا بةرِاسـتيان
دة انـــىة بـــةهؤى ســـتةم و خـــؤ بةطـــةورة انينيـــانة جـــا ســـةرنج دة
سةرةن امى خراثةكاران ضؤن بوو.

 – 2نفر الَْوَلي عَنِ الطُعة (كوفرى طويَرِايةلَى نةكردن) .
وةرنةطرتنى فةرمانةكانى خـوداو ثيَ ةمبـةرة

ئةمةش بة طرن

بةوةى طويَرِايةلَى شتيَكى تر يان كةسـيَكى تـرت لـةه طرنطتـر
بىَة كـة ئةمـةش نيشـانةى رِووكردنـة باطـ و ثشـتكردنة لةهـةةة
كــة ســةرةن امةكةش ثشـ كردنــة لــةكارو طويَرِايــةلَى كردنــى
خوداو ثيَ ةمبةر(.)

هــةروةكو خــواى طــةورة دةفــةرمووىَ  :ــــ{قُت ْل أَ ِْ َُتتوا َّ
ستتو َ ۖ
َّللاَ َوال َّ ُ
فَإ ِ تَ َولَّ ْوا فَإ ِ َّ َّ
ين} آل عمران38 :
َّللاَ ََل يُ َِ ُّب ا ْل َذافِ ِ َ
واتـــة  :بلَـــىَ فةرمانبـــةرى و طويَرِايـــةلَى خـــوداو ثيَ ةمبـــةر ()
بكــةنة ئين ــا ئةطــةر ثشــتيان هــةلَكرد ئــةوا بةرِاســتى خــودا بــىَ
باوةرِانى خؤش ناويَ .
 – 2نفر الْقليه (كوفرى هسايي كردنةوة) .

ئةمةش كاتيَ

هسايي كردنةوة و شويَن كةوتنى رِيَساو رِيَبا ى

ضةوتى باووباثيران بكريَتة ثةيرِةوو وةكو ئايين سةيرى بكرىَة
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ئةطةرضى ثيَيةوانةى بنةماو بنيينةكانى ئايينى ئيسالميش بـىَ
 .هةروةكو خواى ثةروةردطار فةرموويةتى  :ــ

{ َوإِ َذا قِ َل لَ ُه ُْ اتَّبِ َُوا َما أَن َُ َ َّ
َّللاُ قَالُوا لَت ْل نََُّبِت ُع َمتا أَ ْلََ ْنَتا َعمَ ْت ِه آلَا َ نَتا ۗ
ش ْئًا َو ََل يَ ْهَُاُو َ }البقرة424 :
أَ َولَ ْو َ ا َ آلَا ُؤ ُه ْْ ََل يَ َْقِمُو َ َ
واتة  :كاتيَ

ثيَيان بووتريَ شويَن ئةو َورِئانة بكةون كـةخوا

ناردوويةتة خوارةوةة دةلَيَن :نةخيَر بةلَكو شويَن ئةوة دةكةوين كة
باووباثيرانمــان لةســةرى بــوون ئةطةرضــى باووباثيرانيشــيان هــي ت ـىَ
نةطةيشتبن و طومرِابووبن .
 – 9نفعع ععر األسععععْهزاء (كــــوفرى ســــوكايةتى و طالَتــــةكردن

بةئايين).

ئةمــةش هــةركاتيَ

يــةكيَ

ســوكايةتى بكــات و طالَتــة بــة

يــةكىَ لةثير يــةكانى ئــايين بكــات ئــةوا لةئيســالم دةردةضــىَ ة

سأ َ ْلَُ ُه ْْ لَ َقُولُنَّ إِنَّ َما ُ نَّتا
هةروةكو خواى طةورة فةرموويةتى  :ــ { َولَئِن َ
ب ۚ قُ ْل أَلِ َّ
َُْ ْه ُِمُو َ ََ ،ل تَ ََُْت ِذ ُ وا قَت ْا
سولِ ِه ُ نُُ ْْ تَ ْ
اِِ َوآيَاتِ ِه َو َ ُ
وض َونَ ْم ََ ُ
نَ ُخ ُ
َ ََت ْ تُْ لَ َْت َا إِي َمتتانِ ُذ ْْ ۚ إِ نَّ َْت ُ َعتتن َْامََِت قة ِّمتتن ُذ ْْ نُ ََت ِّتذ ْ َْامََِتةً لِتتأَنَّ ُه ْْ َ تتانُوا
ُم ْج ِ ِم َن}الْوبة٦٦– ٦١ :
واتة  :ئةطةر ثرسياريان لىَ بكةي (واتة لةم دوورِووانـة كـة بـؤ
ئـــةم َســـانة دةكـــةن ؟ ) بيَطومـــان دةلَـــيَن  :بةرِاســـتى ئيَمـــة هـــةر
دةمةتــــةَىَ و طالَتــــة دةكــــةينة تــــؤش بلَــ ـىَ  :ئايــــا ئيَــــوة بــــةخواو
ئايةتةكانى و ثيَ ةمبةرةكةى طالَتة دةكةن ؟
بةهانة مةهيَننـةوة بةرِاسـتى ئيَـوة كـافربوون ثـاش بـاوة ِر هيَنانتـانة
ئةطةر ببورين لة كؤمةلَيَكتان ئةوا سزاى هةنديَكتان هـةردةدةين
لةبةر ئةوةى تاوانبار بووينة .
 – 44نفر البمغض والكَرَا ِية (كوفرى رِة لىَ بوونةوة لةئيسالم) .

هةركةسيَ

رَِى لةئايينى ئيسالم و ئايةتى َورِئـان و ثيَ ةمبـةرى

ثيَشــــــةوا ببيَتــــــةوة ( )ئــــــةوا بــــ ـىَ بــــــاوةرِة و هــــــةموو كــــــردةوة
ضاكةكانيشـــى بـــةتالَ دةبيَتـــةوة  .هـــةروةكو خـــواى ثـــةروةردطار
فةرموويةتى  :ــ
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ٰ
{ َوالَّ ِذ َ
ين َ ََ ُ وا فََُ َْ ً
ْا لَّ ُه ْْ َوأَ َ َّل أَ ْع َمالَ ُه ْْة َذلِ َك لِتأَنَّ ُه ْْ َ ِهُتوا َمتا أَ ْنت َُ َ
َّ
ه ْْ}محمد9 – 2 :
َّللاُ فَأ َ ْحبَطَ أَ ْع َمالَ ُ
واتــة  :ئةوانــةش كــة ب ـىَ بــاوةرِبوون ئــةوا نةطبــةتى و سةرشــؤرِى
بةشيانة خودا كردةوةكانيان ثوة و بىَ ماية دةكات * ئةوةش لةبةر
ئةوةية كة ئةوان رَِيان لةو َورِئانة بوو كةخوا ناردوويةتى خـوداش
كردةوةكانيانى ثوة و بةتالَ كردةوة.
ئين ا ئةطةر ئةمة سزاى كةسانيَ

بـىَ كـة تـةن ا بـةدلَ رَِيـان

لةَورِئان ببيَتةوةة ئايا دةبىَ سزاى ئةوكةسانة ضى بىَ كة بة وبان و
َةلَةميان لة رِ ذنامه و مالثه ره كان رِ ذانة بةَورِئان و ثير يةكانى
ئيسالم ذةهرو رَِى دلَيان دةرِيَذن ؟ "
بـــةلَكو دةبـــىَ ســـزاى ئةوانـــة ضـــى بـــىَ كـــة موســـلَمانان لةســـةر
ئايينةكــةيان ئــا اردةدةن و لةطــةلَ ســةربا و دة طــا ســيخورِةكانى
كوفر هاوكارى دةكةن دذى موسلَمانان و سةنطةريان لىَ دةطرن؟"
ئةو كوفرةش كة كوفرى بيووكى ثىَ دةووتريَ و خاوةنةكةى
ثىَ لةئيسالم دةرناضىَة ضةند شيَوا و جؤريَكى هةيةة لةوانة  :ــ
نعفععععععر النِد عع ععة  :واتــــة كــــوفرى ســــثلَةبوون بةرامبــــةر بــــة
نيعمةتــةكانى خــوداو ســوثاو نــةكردنى لةســةرىة هــةروةكو خــواى
ثةروةردطار

فه موويه تىَ {-:و َ َ َ َّ
َّللاُ َم َ ًَل قَ ْ يَةً َ انَتْ آ ِمنَةً ُم ْط َمئِنَّةً يَأْتِ َها ِ ْزقُ َها
َّللاِ فَأ َ َذاقَ َهتا َّ
َ َغ ًاا ِمتنْ ُ ت ِّل َم َذتا ق فَ َذََت َ تْ لِتأ َ ْن َُ ِْ َّ
ف
َّللاُ لِبَ َ
توع َوا ْل َخ ْتو ِ
تاق ا ْل ُج ِ
صنَ َُو َ }النُّل448 :
لِ َما َ انُوا يَ ْ
واتة  :خودا نموونةى هيَناوةتةوة بة (خةلَكى) شاريَ

كة هيَمن

و دلَنيـــا بـــوونة رِ ة و رِ ى ريـــان بـــؤ دةهـــات لةهـــةموو شـــويَنيَكةوة
كةضــــى بةرامبــــةر ضــــاكةو بــــةهرةكانى خــــودا ناسوثاســــطو ارو
ســـثلَةبوونة جـــا خـــودا بةوهؤيـــةوة بةبـــةر خةلَكةكةيـــدا كـــردى
ثؤشاكى برسيَتى و ترو لةبةر ئةو كردةوانةى دةيانكرد.
جــارى واش هةيــة بةخشــش و بــةهرةكانى خــودا دةناســنةوةة بــةلَام
خاوةنداريةتيةكةى نادةنةوة ثالَ خوداى طةورة كة ئةمةش
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ئةوثةرِى سثلَةيي و بةد نمةكى ية بةرامبةر خودا (جَ َّ وعال)ة
بىَ طومان كةسيَكيش ضاكةى خوداى لةبةر ضاو نةبىَة
ضاكةى خةلَ
ريَــ

و بةندةكانى خوداشى لةبةرضاو نـابىَة لةمةشـدا

لــةئافرةتان ضــاكةو جــواميَرى ثياوةكانيــان لــةياد دةضــىَ و

نكؤلَى لىَ دةكةن كاتىَ لةشتيَكدا بـىَ دلَيـان دةكـةنة هـةروةكو

ثيَ ةمبةرى خوا ()دةفـةرمووىَ  :ـــ ( أُرِيعتم النَّعُرَ فَعنِذَا أَنْثَعرم أَ ْلِهَعُ
النسَُءم يَكْفُرْعَ قِيلَ أَيَكْ فُرْعَ بُِللَّهِ قَُلَ يَكْفُرْعَ الْدََِّريَ وَيَكْفُرْعَ الْنِحْسَُعَ
ِّ
لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَ إِحْهَا منَّ الهَّ ْرَ ثممَّ رَأَتْ اِنَِْ شَيْئًُ قَُلَتْ اَُ رَأَيْعتم
اِنَِْ خَيْرًا قَ ُّ) (.)4

واتة  :ئاطرى د ةخل نيشاندراة كةتيَيـدا رتـرين خةلَكةكـةى
ئافرةت بوون كوفرده كه نة ووتيان  :كوفربه خوا ده كه ن ؟
فةرمووى  :بةلَكو بـةد نمـةكن بةرامبـةر ضـاكةى ميَردةكانيـانة
ئةطــةر بةدريَــذايي تةمــةن ضــاكة لةطــةلَ يــةكيَكيان بكــةىة
ثاشــان شــتيَك ل ـىَ ببين ـىَ و بــةدلَى نــةبىَ دةلَ ـىَ :مــن هــةرطيز خيَــرو
ضاكةيةكل لةتؤ نةبينيوة .
كة دةبواية ئافرةت بةرامبةر ئةو ضاكانةى ثياوةكةىة ئةوثـةرِى
مامةلَةى جوان و طويَرِايةلَى نيشان بداة بةمةش هةردووه سوود مةنـد
دةبـــــن بـــــةوةى خـــــوداى طـــــةورة دريَـــــذة بةبةختـــــةوةرى ذيانيـــــان و
خؤشةويستى نيَوانيان دةدات .

خواى طةورة دةفةرمووىَ َ { :وإِ ْذ تَأ َ َّذ َ َ لُّ ُذت ْْ لَتئِنْ شَت َذ ْ تُ ْْ َْلَ ِزيت َانَّ ُذ ْْ ۖ َولَتئِنْ
ش ِايا}إبراهيل2 :
َ ََ ْ تُ ْْ إِ َّ َع َذالِي لَ َ
ابن نثري (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) لةرِاظةى ئةم ئايةتة دةفـةرمووىَ
:
واتــــة ئةطــــةر شــــوكرانةو سوثاســــطو ارى بةخششــــةكانل بــــن
بةســةرتانةوة ئــةوا بؤتــان يــادى ئةكــةم بــةلَام ئةطــةر برِواتــان ث ـىَ

( )4رواه البخاري.
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نةبوو شاردتانةوةو نكؤلَيتان كردة ئةوا ( إع ع ابي لَّهيه) بـةوةى
ليَيان دةستيَنيتةوةو سزايان دةدات لةسةر شاردنةوةى(..)4

هــةروةها ووتــراوة  ( :الَّ عكُر قي عهم الند عةُ املوجععومة وصععيهم الند ععة
املفقومة).
سوثاسطو ارى نيعمةتة بةردةستةكان دةهيَلَىَة وة نيعمةتة بزربووةكانيش ديَنىَ .

بةشى ضوارةم

* حوكل نةكردن بةَورِئانى ثير
* د ستايةتى كردن و دوذمنايةتى كردن

( )4تفسري ابن كثري (. )411/2
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حوكل نةكردن بةَورِئانى ثير
ئةوانةى ئةمرِ ئـالَوودة بوونـة بةخؤشةويسـتى دةسـةلَات و خؤيـان
هةلَواســــيوة بةكورســــي فــــةرمانرِةوايي و بةئةنــــدا ةو بزمارةكــــانة
نينؤكةكانيان ضةَاندووة لة ثيَيكةكانى ئةم كورسيةة دةلَـيَن :
ئـــايين ثةيوةندييـــةكى رِوحـــي يـــة لـــةنيَوان مر ظـــةكان و خـــوداة وة
بةرِيَوةبردن و بةرنامةى ذيانى خؤيانى بؤخؤيان بةجىَ هيَشتووة "
بةم َسةية دةيانةوىَ باوةرِدارانى ثىَ هةلَخةلَةتيَنن :

{يُ َختتتتتتا ِ عُو َ َّ
ْتتتتتت ُه ْْ َو َمتتتتتتا
َّللاَ َوالَّتتتتتت ِذينَ آ َمنُتتتتتتوا َو َمتتتتتتا يَ ْختتتتتت َاعُو َ إِ ََّل أَنَُ َ
ش َُ ُ و َ }البقرة4
يَ ْ
دةيانــةوىَ ئــايينى خــوا بــةثيَي ئــارة ووى خؤيــان بتاشــنة هــةروةكو
ثيَشـــينيةكانيان ئـــايينيَكى نويَيـــان بـــؤ (َيســـيس و رِاهيبـــة خـــاة
ثةرستةكان)داتاشــى بــةوةى كةنيســة هــي ثةيوةنديــةكى نــةبىَ
بــــةذيانى خــــةلَ

و دةســــةلَاتة بــــةلَكو تــــةن ا ئاطــــادارى تــــاة و

ى
ى طومـان ئةمـةش ثـاش ئـةو بـةه ِر َ
ثةن ةرةكانى ثةرستطا بـىَة بـ َ
داضوون و هةلَةو ستةمانةى ثيـاوانى كةنيسـة ئـةن اميان دةدا بـةناوى
ئايين .بةلَام (هي ات هي ـات) ئةمـةيان بؤبيـيَتة سـةرو ئـةم هةولَـةيان
بؤبيَتةبةر لةطةلَ ئيسالم و موسلَماناندا ضونكة  :ــ
 – 4ثيـــاوانى كةنيســــة ئايينيــــان بـــةكاردةهيَنا بــــؤ بةرذةوةنــــدى
دونيايي خؤيان بؤئةمةش دةستكارى دةَـةكانى ئين يليـان دةكـردو
يــادةو كــةميان تيَخســ ة بةثيَيــةوانةى ئــايينى ئيســالم كــةخاوةن
ثةياميَكى خوايي ثاريَزراوةة هـي كةسـيَ

نـاتوانىَ بنيـينةيةكى

نةطؤرِ بطؤرِىَ.
 – 8لةم رِ ذطارة خواى ثةروةردطار مةبةس و كـردارى ئةمانةشـى
بؤخـــةلَ

دةرخســـ و بــــؤ هــــةموو جي ــــان دةركــــةوت كةجطــــة

لـــةئايينى ئيســـالم هـــةموو بةرنامـــةو رِيَبا ةكـــانى تـــر تـــةن ا دروشـــمى
بريقــةدارو نــاوى ب ـىَ نــاوةرِ ك و خــالَى دوور لــةحالَنة ضــونكة خــاوةن
ديدو بةرنامةى ثووة و بةتالَن .

()99

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

بـــةلَام لةئـــةن امى بــىَ ئاطـــايي لةمـــةرام و مةبةســ و بةرنامـــةى
ئةمانــة ر لةموســلَمانان طويَيــان ليَــدةطرن و بطــرة بةبانطةشــةو
َاتـــة رِةشـــةكانيان هةلَخةلَـــةتاونة هـــةروةكو خـــوداى انـــاو شـــارة ا
دةفةرمووىَ  :ــ

س َّماعُو َ لَ ُه ْْ ۗ َو َّ
عمِ ْ لِالظَّالِ ِم َن}التوبة12 :
َّللاُ َ
{ َوفِ ُذ ْْ َ
واتــة  :لــةنيَو ئيَــوةدا كةســانيَ

هــةن كــة طويَيــان بــؤ رِادةطــرن

بةلَام خودا اناية بة مةبةستى ستةمكاران .
بؤيــة دوذمنــانى ئيســالم هــةروةك ضــؤن توانيــان لــةرِيَطاى مانطــة
دةســتكردةكان و تؤرِةكــانى ئينتــةرنيَ هةرضــى بيــرد ى كــوفرو
بةدرِةوشتى و ئاكـارو نـةريتى نزمـةة بـةنرخيَكى هـةر ان(*)بيار شـنة
ئيَمـــةو بيطوا نـــةوة نيَـــو مالَـــةكان و شـــارو وولَاتـــةكانمانة ئـــةوهاش
توانيويانة لةرِيَطاى ثياوة دةستكردةكان و تؤرِةكانى عةلمانيـةت و
ئةنتــــةرنيَ (**) هةرضــــى ياســــاو بةرنامــــةى دذ بةئايينمانــــة بــــةناوى
(ديموكراسيةت و يةكسـانى و مةدةنيـةت) بيطوا نـةوة سـةردة طاو
دةســـــــــةلَاتةكانمانة بـــــــــةلَام دةبـــــــــىَ بـــــــــاوةرِدار لةبةرامبـــــــــةر
ديموكراســيةكةى ئــةوانة ديــن وةك كــراو لةبــةر خــؤى بكــات
لةهةلَســوكةوتى رِ ذانةيــدا بائــةوان يةكســانى لــةنيَوان فــةرمانرِةواو
هةذارو بيَ نةوا بكةنة بائيَمةش ذيـانيَكى سـةربةر انة لـةذيَر سـايةى
ســـورةتة مةدةنيـــةكان دةســـتةبةربكةين نـــةك مةدةنيةتةكـــةى
ئةوان .دةبىَ موسلَمانان ئـةوةبزانن كـة ياسـاو رِيَبـا و دةسـتوريَ

كـة

ئةمرِ دةيانةوىَ بةسةر خةلَكيدا بسةثيَننة لةرِاستيدا هـةمووى ثـوة
و بةتالَن...

(*) هةروةكو دةبينين كة ئاميَرى سةتةهي

ومؤباي

و ئاميَرةكانى تر

ئةطةرضى لةرِ ذئاواوة ديَن بؤئيَرة كةضى لةوىَ نرخيان طرانترة ليَرةو لة

ووآلتاني موسلَمانان!!.

(**) مةبةستل دة طا داثلَؤسيَنةرةكانى دةسةلَاتة عةلمانيةكانة كة ئا ارى
موسلَمانةكان دةدةن.
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ضونكة بةرِاشـكاوى رِيَطـة دةدةن بـةبىَ بـاوةرِى و هةلَطةرِانـةوة
لــةئايين و ســوو (ربعععُ) خــؤرىة وة تيَكــةلَاوى و بةدرِةوشــتى و هــؤش
مةســتى ئاســان دةكــةن و بــةناوى (مؤلــةتى ياســايي) شــويَنى تايبــةت و
طشتيشـــيان بؤدةكريَتـــةوةة ئين ـــا لةهيـــةكى تـــريش هـــةموو ســـزا
ســنووريةكانى خــودا (إقُاععة احلععهوم)فــةرامؤش دةكــرىَ و لــةكار
دةخــريَن وةكــو ســزاى يناكــارو بوختانيــى و د و مــةى خــؤرة بــةلَكو
لةســايةو ســيَبةرى ديموكراســيةتدا ئةمانــة ثيَســتيان نــةرم دةبيَــ و
با ارِيــان طــةرمة ضــونكة لــةهيان نــامينىَ كــةمترين حــةياو شــةرم
.بطـــرة هـــةر لةســـايةى ديموكراســـيةتدا ريَـ ـ

لةمانـــة دةطـــةن

بةئةن ومــــــةنى نويَنــــــةران و ثلــــــةكانى دةســــــةلَاتيشة ضــــــونكة
لةياســاكانى ديموكراســيةتدا هــةموو كةســيَ

بــؤى هةيــة خــؤى

هةلَبذيَرىَ بؤ ثؤستةكانى دةسةلَات و برِياردان "بـةلَام سـةير لةوةدايـة
كة هةندىَ لةموسلَمانى ساويلكةو نة انن لةطـةلَيان بةشـدار دةبـنة
طواية بةمةبةستى ئـةوةى لـةنيَو ئـةم بنالـة بةتالَـةو ئـةم كؤمةلَـة

دالَةة شتيَ

لةئيسالم بةبرِيار بكةنة بةلَام (أن

هلم ذلِ)؟"

هةروةكو ابن القيل (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفةرمووىَ  :ــ
قعععومٌ تعععرا مم اهطدعععني جمللع ع ٍ فيععععه الَّععععقُء ونُعع علم نُفععععرٍ ماع
بععل فيععه قععُنوع النصععُرى حُن عًُ اعععن مومعِ نعععصٍ جعععُء يف القعععراع
تب عًُ هلععم اععن ادَّ عرٍ قععه أشععربوا حمعع َ اخلعععالف ورشعععوة السعععلطُع
ى موسـلَمانى سـاويلكةش
هةروةها لةباسـى ئـةو ِر ذئاوايـةى كـة هةنـد َ
بة ديموكراسيةكةى ئالَوودةبوون ة شاعير دةلَىَ :
الغععربم اقعع ة الدهالععة نُلَ ععُ

رمفدععت لععه يَعهٌ أبععهى هلععُ السععكينُ

ك يعزل

يراععي بسععهم املُغريععُتِ الععهينُ

الغععربم يكفععر بُلسععالم وإمنععُ

بسععععالاه املو ععععومِ يسععععْهوينُ

الغرب اق ة املبعُم
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نفع عرٌ وإسعععالمٌ فعععأن
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يلْقعععي

عععع ا بعععع لِ أيمهععععُ الال ونععععُ

أنُ ال ألعومم الغعربَ يف ختطيطعهِ

ولكععععن ألععععومم املسععععلمَ املفْونععععُ

وألومم أُاْنُ اليت رحلعت علع

مرب اخلضععععوع تمرافععععق الْنينععععُ

واتة /
رِ ذئاوا طؤرِستانى دادطةر يية هةركاتىَ دةستىَ بةر بوو ضةَؤى تىَ دةطرىَ
رِ ذئـاوا طـؤرِســـــتانى بيــروباوةرِةكــانة

ئيَســتاش بؤ ئاييـن لةثيـالنـطــيَرِانة

رِ ذئاوا برِواى نية بةئاشتى به هم بةئاشتى ية خةيالَاويةكةى ضاومان دةبةســتىَ
كوفـرو ئيســالم ضؤن بةيةك ئةطةن بؤتيَناطةنة خؤتان طيَ ئةكـــةن
نـا مــــن طـــلةيي ناكـــةم لـة رِ ذئـــاوا بةلَكو لةموسلَمانىَ كة هةلَخةلَةتاوا

هةنــــديَكى تــــريش لةوانــــةى خؤيــــان بةموســ ـلَمان نيشــــان دةدةنة
كةضى بؤهةموو ياساو برِياريَكى دذ بةئيسـالميش دةسـ هةلَـدةبرِنة
بؤ دةسةلَاتى هةموو تـالوت و سـتةمكاريَكيش رِة امةنـدى دةردةبـرِنة

هــةروةكو مــةودودو (رِةحمــةتى خــواى لـىَ بـىَ) دةفــةرمووىَ :ــــ (واععن
اظُ ر النفُق أع يهعي االنسُع االميعُع بعُ السعالم ،ويْظعُ ر
بُالنْسُب إليه والْ سِ به ،ثم يديش راضيًُ اط ئنًُ يف ظل
نظُم انُقض لل ي يْان به ،قُندًُ اغْبطًُ يف ننفه ،ال ينبض
له عرق ،وال خي فق له قل  ،إع اثل ا الصعني اعن أاعُرات
النفُق وان ص ي ه ان غري الَِّ ) (.)4
واتة :لةشيَوا ةكانى دوورِوويي ئةوةيـة كـة كةسـيَ

بانطةشـةو

هفـــى ئـــةوة ليَبـــدات كـــة بـــاوةرِى بةئيســـالم هةيـــة و موســلَمانة و ر
ثابةنديشة بةئايينة ئين ا لةهةمان كاتـدا بةئاسـوودةيي رِا ى بيَـ و
ذيــان بةســةرببات لــةذيَر س ـيَبةرى بةرنامةيــةك كــة دذو ثيَيــةوانةية
( )4ت نرة معُة االسالم .2 /
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لةطــةلَ ئــةوةى ئــةو بــاوةرِى ث ـىَ هةيــةة لــةذيَر ئــةم دةســةلَاتةدا هــي
دةمارة خويَنيَكى بؤ ئايين و باوةرِةكةى نةجولىَ و دلَى بؤى ليَنةداتة
بةرِاســتى ئــةم جــؤرة كــارة لةنيشــانةكانى دوورِوويــي و ناوةرِ كيــةتى
بةبىَ طومان .
هةرضــةندة حــوكل نــةكردن بــةَورِئانى ثيــر دوو جــؤرى هةيــةة
كــة جؤريَكيــان بريتيــة لــةوةى دةســةلَاتدار كةس ـيَكى موس ـلَمان و
ثابةنــــد بــــةبرِيارو رِيَنماييــــةكانى خــــوداى طــــةورة بيَــ ـ ة بــــةلَام
لةبابةتيَ

يان كيَشةيةك سةرثيَيى برِيارى خودا بكات و بـةثيَى

بؤضــوون و ئــارة ووى خــؤى برِيــار بــداتة لةطــةلَ ئةوةشــدا بزانـىَ كــة
ى بكـرىَة كـة بـةثيَي
ى بـةج َ
برِيارى َورِئان و فـةرموودة ثيَويسـتة جـ َ
ئـــارة ووى خـــؤى جـــوهوة دان بـــةوةدابنيَ كـــة تاوانبـــارةو شايســـتةى
ســـــزادانةة هـــــةر لةســـــةر ئـــــةم جؤرةيـــــة كـــــة انايـــــانى ثيَشـــــينة
ضاكةكانمان لةرِاظةى ئايةتى :

{ َو َمنْ لَ ْْ يَ َْ ُذ ْْ لِ َما أَ ْن َُ َ َّ
ه ُْ ا ْل َذافِ ُ و َ }المائدة11 :
َّللاُ فَأُو ٰلَئِ َك ُ
لةوانة ابن عباو (رِة اى خواى لىَ بىَ) فةرموويةتى  :ــ(نفر الينقل
عن امللة)واتـة :كوفريَكـة ثـىَ لةئيسـالم دةرناضـىَة وة انـاو اهيـدى
تابعي عطعُئي كـورِى ئـةبى رِةبـاح (رِة اى خـواى لـىَ بىَ)فةرموويـةتى :
(كاــر دون كاــر) واتــة  :كوفريَــ

كــة بيــووكترة لــةكوفرى

طةورةة وة هاورِىَ و هـاودةمى أبـن عبـاوة طُووسعي كـورِى كةيسـانى

بكفر ينقل ععن

يةمةنى (رِة اى خوايان لىَ بىَ) فةرموويةتى :ــ (لي
امللععة) واتـة :ئــةو كـوفرة نيــة كـة ثـىَ لةئيسـالم دةربيـىَة وة كــات َ
ى
ضــــةند كةســ ـيَ

لــــة ئيبُضععععيه نععععُع كــــة تاَميَــ ـ

بــــوون

لةخةوارجـــةكان هاتنـــةهى ئـــةبى م لـــز (رِة اى خـــواى لـــىَ بـــىَ) و

ثرســياريان ليَكــرد لــةبارةى { َو َمتتنْ لَ ت ْْ يَ َْ ُذ ت ْْ لِ َمتتا أَ ْن ت َُ َ َّ
َّللاُ فَأُو ٰلَئِ ت َك ُه ت ُْ
س ُقو َ }؟
ا ْل َذافِ ُ و َ } { َف ُأو َلئ ِ َك ُه ُْ ال َّظال ِ ُمو َ } { َف ُأو َلئ ِ َك ُه ُْ ا ْل ََا ِ
ئةبو م لز فةرمووى  :إنهم يد لوع مبُ يدل وع – يدخ األُاراء –

ويدل وع أنه ذن )....
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واتـــة  :ـ ئةمانـــة (فـــةرمانرِةواكان) كاردةكـــةن بـــةوةى دة انـــنة
لةوةشدا دة انن كةتاوانة كاتىَ كاريان ثىَ نةكرد) (..)4

هةروةها ابن تيمية(رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفةرمووىَ  :ــ (أاُ اعن
نُع الْزاًُ حلكم اهلل ورسوله بُطنًُ وظُ راً ،لكن عص واتب
واه ،فه ا مبنزلة أاثُله ان الدصُة) (.)8
واتة  :بةلَام ئةو كةسةى ثابةندو ثةيرِةوكارة بؤ حوكمى خـوداو
ثيَ ةمبةرةكـــةى ( )لـــةدةروون و دةرةوةىة بـــةلَام سةرثيَيـــيةكى
كــردو شـــويَن ئــارة ووى كـــةوتة ئةمــة لــةرِيزى هاوشــيَوة سةرثيَيـــى
كارةكانى خؤيةتى .
ئين ــا ابــن تيميــة (رِةحمــةتى خــواى لـىَ بىَ)كــة لــةنيَوانى ســةدةى
شةشــةم و حةوتــةمى كؤضــيدا ذيــاوة بةتايبــةتى لةســةردةمى كؤتــا
خةلياةى عةبباسى (المستعصـل) ئاطـاداربووة كةلـةم كاتانـةدا ة
طونـــــاهو تـــــاوانيَكى ر لـــــةنيَو جي ـــــانى ئيســـــالمى بلَـــــاوبوبؤوةة
بةرِاددةيـــةك رِابـــواردن و هـــةوةو بـــا ى طةيشـــتبووة نـــاو ربـــةى
كاربةدةس و سةربا انى خةلياةة وةكو ليَشاويَكيش بـةناو شـةَام
و كؤلَانةكانى شارى بةلداد بلَاو بوبوونة وهة كة لـةتواناى خةلياـة
نـــةمابوو ثيَشـــى لــىَ بطريَــ ة بــىَ طومـــان سةرضـــاوةى هـــةلَكردن و
هــةناردنى ئ ـةم فيتنــةو فةســادة بــؤ نيَــو وولَاتــانى ئيســالمى جولةكــةو
نةصــــرانيةكان بــــوونة كــــة ســــةد لةســــةد وةكــــو ئيَســــتا هــــةموو
هـــةولَيَكيان خســـتبووة طـــةرِ بـــؤ بـــةهرِىَ دابـــردن و بـــةنج كردنـــى
طةن ى موسلَمان بةمةستى و كارى بـةد رِةوشـتىة هـةروةكو دكتـؤر
علــى محمــد صــالبي ((بــاو لــةوةدةكات كــةوا ضــؤن لةبةلــدا لــةنيَو
فةرمانرِةواكان و كاربةدةستانى وولَـات مـةى خواردنـةوة بلَـاوبو بـؤوة و
جيَطــاو شــويَنى تايبــةتى بؤكرابــؤوة و هــةموو ئــةو ثيــاوو ئافرةتانــةى
لةم شويَنانة كاريان دةكـرد جولةكـةو نةصـراني بـوون و رثـةر ش
بوون لةوةى ئةم دياردانـةى مـةى خواردنـةوةو طـؤرانى و هـةوةو بـا ى
( )4سه يرى نواقض االميُع القولية والد لية بكه .880
( )8منهاج السنة (.)131/1
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لةطــةلَ ئــافرةتى بيَطانــة بلَاوبيَتــةوةة بةتايبــةتى ووتنــى هــؤنراوةو
ئـــاوا ى ئـــارة ووبزويَن كـــة واى لةطةن ـــةكان دةكـــرد تـــةن ا بيـــر
لـــةتيَركردنى سـ ـ

و دامــيَن بكةنـــةوةة بـــؤ ئـــةوةش ر لةجـــةذن و

ئاهةنطـــــــةكانيان هيَنـــــــابووة نـــــــاو موســـــ ـلَمانان و تيَكـــــــةلَاوى و
بةربةرةلَلَاييـةكى رى تيَــدا رِوودةداة وةكــو جــةذنى لــةداي

بــوونى

ل و ضـةند جـةذنيَكى تـر وةكـو جـةذنى (نـةور )ة
مةسيح و سةرى سـا َ
ئين ا سـةرةرِاى شـويَنةكانى حةوانـةوةو تـةهرة بـةر ةكانة لةوانـةش
ئافرةتــانى ئــةفريقى و تــوركى و ســينى و ئةرمــةنى و هــي تــرة تــا واى
ليَ اتبوو كة طةن ان لةبـةر ئـةم ئافرةتانـة بيريـان لـةثيَ

هيَنـانى

خيَزان لةطةلَ ئافرةتانى موسلَمان نةدةكردةوةة بةرِاددةيةك شويَنى
ئافرةتــة يناكــةرةكان ديــاربووة لةمــةش يــاتر بــةلَكو ثةيوةنــدى
خؤشةويستى نيَوان رِةطة ى هاوشـيَوةش دةبينـراة لـةم هـةوةو بـا ى و
ئاهةنطة شةوانانةشدا خـةلَكيَكى ر كؤدةبوونـةوة و ثارةيـةكى
رى تيَــدا بــةفيرِ دةدراة تــا جاريَكيــان خةلياــة نامةيــةكى نــارد بــؤ
بدرالــدين لــو لــوئى فةرمانــدارى شــارى موس ـ َ و تيَيــدا داواى ليَــدةكرد
كــــة كؤمــــةلَيَ

لــــة كــــةيف ادةو ضــــةنةبا ةكانى بؤبنيَريَـــ ة

لةهةمان كاتيشدا نويَنةرى هؤهكـؤ طةيشـتةهى بدرالـدين و داواى
مةن ةنيق و ئاميَرى طةمار دانى
ليَدةكردة بؤية بدرالدين ووتـى  :سـةيرى ئـةم دوو داوايـة بكـةن و
ر بؤ ئيسالم و موسلَمانان بطرييَن)) (.)4
ثرسيار ئةوةية ئايا ئةوةى ئـةوكات لـةتاوان و بـةد رِةوشـتى بلَـاوبؤوة
ئيَستاش بةهةمان شيَوةة بةلَكو ياتريش بةربلَاو نية ؟
بـــةلَام جيـــاوا ى طـــةورة و ئاشـــكرا لـــةنيَوان دةســـةلَاتدارةكانى
ئةوكات و دةسةلَاتدارانى ئةم سـةردةمة ئةوةيـة كـة ئـةوان موسـلَمان
بــوون و لة ربــةى كاروبارةكــان ثابةنــدى ياســاو برِيارةكــانى خــودا
بوونة بـةلَام لـةم تاوانانـة سةرثيَيـى كـاربوون و خؤشـيان دانيـان بـةم
سةرثيَيــية دادةنــاة كةضــى دةســةلَاتدارانى ئــةم ســةردةمة لةبنالــةدا
( )4دولة الم ول والتتار /للصالبي  .بةكورتكراوةيي .19 – 11
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دروســتكراوو دانــراوى جولةكــةو نةصــرانيةتنة ئين ــا ربــةيان ئــةم
نؤكــةرى و خزمةتكاريــةيان بةئاشــكرا دةربرِيــوةو بطــرة شانا يشــى
ثيَـــوة دةكـــةنة هـــةروا رجـــار كـــوفرى ئاشـــكراو رِاشـــكاويان لـ ـىَ
بيســـراوةو بينـــراوةة لـــةوةى كـــةوا طوايـــة ئـــايين هؤكـــارى ثـــيَش
نةكـــةوتن و ثاشـــكؤيي يـــةة وةيـــان ئـــايين مـــافى ئـــافرةتى ثيَشـــيَ َ
كردووةة وةياخود ئايين ئا ادى تاكةكةسى بةرتةس

كرد تـةوةة

وةيان برِيارةكانى َورِئان بؤ ئةم سةردةمة ناطون يَن ..هتد
ه ْْ ۚ إِ يَقُولُو َ إِ ََّل َ ِذلًا}الك ف١ :
{ َ بُ َ تْ َ مِ َمةً ت َْخ ُ ُج ِمنْ أَ ْف َوا ِه ِ
بـىَ طومــان كــة دةلَ ـيَن ئــايين تــةن ا مةبةســتيان ئــايينى ئيســالمةة
ضــونكة تــةن ا ئــايينى ئيســالمة كــة رِيَطــا نــادات كةســانى وةك
ئةوان ببيَتة شوان و طاوانة ة جاى ئالاو دةسةلَاتدارو هامان ""
بؤية تةن ا ئيسالم بة مةترسى دة انن لةسةر دةسةلَاتيانة بؤئةمةش
ثيَيــان خؤشــة هــةموو موســلَمانيَ

ببيَتــة جــووة نةصــرانىة ئيَزيــدىة

بةلَام ثيَيان ناخؤشة يةك جـووة نةصـرانىة ئيَزيـدى ببيَتـة موسـلَمانة
هةربؤيــــة دةبينــــى مؤلَــــةت دةدةن بةدروســ ـ كردنــــى دةيــــان ديَــــرو
كةنيســةو هلــشة بةطوذمــةو ثــارةى دةولَــةت كــة ثــارةى خــةلَكى
موسلَمانةة كةضى موسلَمانيَ

ئةطـةر بـةثارةى خـؤى مزطـةوتيَ

دروس بكات هة ارويةك رِيَطرى لىَ دةكةن "
ئين ا ر ماندووشن لة هةولَةكانيان و هيَنانةدى خةونةكانيان لة
بــةهرِىَ دابــردن و بــةنج كردنــى طــةنجة بةمةبةســتى د يــن و بردنــى
سامانى وولَات و ثرِكردنى بانقةكانيان لةوولَاتانى خةليج و فةرِةنج .
ناة نةك هةرحوكل ناكةن بةياساو برِيارةكانى َورِئانة بـةلَكو
بةئاشكرا رِةخنةى لىَ دةطـرن و لـةذيَر نـاوى طؤرِانكـارى سـةردةم و
مةدةنيةت ياساو رِيَساى دةستكردى رِ ذئاواييةكان لةشويَنىَ دادةنـيَنة
نــا ة نــةك هــةر ئةمــة بــةلَكو سزاشــيان دانــاوة بؤكةســانيَ

كــة

ياســاكانى َورِئــان جــىَ بــةجىَ بكــاتة ئايـــا لةكارخســتنى برِيـــارو
بةرنامــةى خــوداة لةكارخســتنى ناويَ ـ

لــةناوة جوانــةكانى خــوداو
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ســياةتيَ
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لةســيااتة بــةر و تــةواوةكانى نيــة؟ مةطــةر ثيَ ةمبــةر

()نةياةرمووة:ـ

( إعَ اهلل

و احلَكَمم وَإليهِ احلُكمم)(.)4

واتـــة  :بةرِاســـتى خـــودا هـــةرخؤى دادوةرةو بـــؤ هى ئـــةويش دادوةرى
دةطةرِيَندريَتةوة.
ئايـــــا هاوبـــــةش و هاوتـــــا دانـــــان بـــــؤ خـــــواى طـــــةورة (ســـــبحانه
وتعالى)لةبةرنامــةو برِيارةكــانى هــي جياوا يــةكى هةيــة لةطــةلَ
هاوبةش و هاوتا دانان بؤخوا لةثةرستنى دا ؟
مةطةر خواى بةر ى بىَ هاوتا نةياةرمووة  :ــ
ك فِي ُح ْذ ِم ِه أَ َح ًاا}الك ف8٦ :
ش ِ ُ
{ َو ََل يُ ْ
واتــة :ـــــ خـــودا هـــي كــةو ناكـــات بةهاوبةشـــى خـــؤى لـــةبرِيارو
فةرمانى خؤيدا.
مةطةر هةر ئةويش نةياةرمووة  :ــ
ش ِ كْ لِ َِبَا َ ِ َ لِّ ِه أَ َح ًاا}الك ف444 :
{ َو ََل يُ ْ
واتـــة  :ـــــ نـــابىَ لةثةرســـتنى ثةروةردطاريـــدا هـــي كـــةو بكـــات
بةهاوبةشى .
بةلَكو هةردووكيان يةك شـتن و يـةك شـيَوا ى هاوبةشـى دانـانن
هــةروةكو خــواى طــةورة لــة ئايةتيَكــدا كــؤى كردونةتــةوة و ثيَــي
رِاطةياندووين كةوا دادوةرى كردن بـة بةرنامـةو برِيارةكـانى خـودا
مانـــاى بةندايـــةتى كـــردن و ثةرســـتنى خودايـــة بـــةتاك و تـــةن ايية
هةروةكو دةفةرمووىَ  :ــ

ٰ
{ إِ ِ ا ْل َُ ْذ ت ُْ إِ ََّل ِ َِِّ ۚۗ أَ َم ت َ أَ ََّل تَ َْبُ تاُوا إِ ََّل إِيَّتتاَُ ۚ َذلِتتكَ ال تاِّينُ ا ْلقَ ت ِّ ُْ َو ٰلَ ِذتتنَّ أَ ْ َ ت َ
ق ََل يَ َْمَ ُمو َ }يوسف14 :
النَّا ِ

( )4أخرجه أبو ماوم( )9444والنسُئي ()774،772والبيهقي ()194/14وصُُّّه االلبُني
يف إرواء الغليل()722/2
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واتة :برِيارو فةرمانطةرى تةن ا بؤخوايةة فةرمانى داوة جطـة لـةو
هــي شــتىَ نةثةرســتنة ئةوةيــة ئــايينى رِاســتةَينةى نــةطؤرِة بــةلَام
ربةى خةلَكى ئةمة نا انن .
ب ـةلَىَ ئةطــةر ربــةى خــةلَكى لــةم بــوارةدا نــة ان بــنة كةواتــة
كةميَكيان دةرك بـةم رِاسـتية دةكـةن و بـةيادو بيـرى خـةلَكيش
دةهيَننةوة كـةوا تـةن ا ثـةيام و شـةريعةتى خـوا شايسـتةية ثـةيرِةوى
بكــرىَة ضــونكة هــةر بــةوة فــةرمانمان ثيَكــراوةة هــةروةكو خــواى
ثةروةردطار فةرموويةتى  :ــ

{ اتَّبِ َُتتوا َمتتا أُن ت ُِ َ إِلَ ت ْ ُذْ ِّمتتن َّ لِّ ُذ ت ْْ َو ََل تََُّبِ َُتتوا ِمتتن ُونِ ت ِه أَ ْولِ َتتا َ ۗ قَمِ ت ًَل َّمتتا
تَ َذ َّ ُ و َ }األعراف3 :
ضــونكة بةشــيَوةيةكى رِةهــاة برِيــارو بةرنامــةى خــوا ضــاكترين
ثةيرِةوو برِيارة هى ئةوكةسانةى كة برِواى رِاس و رِ ضوويان هةيـةة
خوداى طةورة دةفةرمووى:ــ

ْنُ ِم َن َّ
َّللاِ ُح ْذ ًما لِقَ ْو قم يُوقِنُو َ }المائدة١4 :
{ َو َمنْ أَ ْح َ
واتة  :ئايا كىَ حوكل و برِيارى لةهى خوا جوان و ضاكترة ؟
لةبةرمبةريشـــدا هـــةربرِيارو بةرنامةيـــةكى تـــر كـــة دةســـتكردو
دانــانى مر ظــةة خــراث و ثــ ِر كــةم و كورِيــةة ضــونكة ادةى بيــرى
بةرتةســـ

و ســـنورداروة هـــةلَقولَاوى هـــةوةو بـــا ى و ئارة وومةنـــدى

نةفسى بةدكارةة بؤية ثيَيةوانةن لةطةلَ برِيارةكانى خودا .

َّللاِ ۚ إِ َّ َّ
تن َّ
َّللاَ ََل يَ ْهت ِا ا ْلقَ ْتو َم
{ َو َمنْ أَ َ ُّل ِم َّم ِن اتَّبَ َع َه َواَُ لِ َغ ْ ِ ُه ًاُ ِم َ
الظَّالِ ِم َن }القصص١4 :
واتــــة :كـــىَ لةوكةســــة طــــومرِاترة كةشــــويَن ئــــارة ووى خــــؤى
بكةويَ بىَ رِيَنموونى لةهيةن خواوةة كة بيَطومان خودا رِيَنموونى
كؤمةلَى ستةمكاران ناكات .
ئين ــا كةســ َي

ى بــاوةرِةة
ى ئةمــة نةفســي بابــاى بــ َ
نةيــةت و بلَــ َ

موس ـلَمان وانيــةة بــةلَكو خــودا فــةرمانى بةثيَ ةمبــةرانكردووة كــة
شويَن ئارة ووةكانيان نةكةون لةبرِياردانداة ة جاى موسلَمانى ئاسايي
! خودا دةفةرمووىَ :
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ق َو ََل
ق لِتا ْل ََ ِّ
ض فَ ْ
تاح ُذ ْْ لَت ْ َن النَّتا ِ
{يَا َ ا ُوو ُ إِنَّا َج ََ ْمنَا َك َِمِ ََتةً فِتي ْاْلَ ْ ِ
ستبِ ِل َّ
ستبِ ِل َّ
َّللاِ لَ ُهت ْْ
َّللاِ ۚ إِ َّ الَّت ِذ َ
ضتمُّو َ عَتنْ َ
ضمَّ َك عَتنْ َ
ين يَ ِ
تََُّبِ ِع ا ْل َه َو ُٰ فَ ُ ِ
ْا ِ}ص8٦ :
َع َذا َ
ش ِايا لِ َما نَ ُ
ْوا يَ ْو َم ا ْل َِ َ
واتة :ئةى داود ئيَمة تؤمان كرد بةجىَ نشـينى ثيَ ةمبـةرانى ثـيَش
خؤت لة ةوى جا لةنيَوان خةلَكدا بةهةة فةرمانرِةوايي بكـةو شـويَن
هــةواو ئــارة ووت مةكــةوة بــا لــةرِيَطاى خــوا هت نــةداتة بيَطومــان
ئةوانــةى لــةرِيَطاى خــوا هدةدةن و طــومرِا دةبــن ســزاى ســةختيان بــؤ
هةية ضونكة رِ ذى ليَثرسينةوةيان لةبيركردووة .
هــــــةروةكو ثيَ ةمبــــــةرى ثيَشــــــةواش ()لةهيــــــةن خــــــوداوة
َةدةلةكرابوو كة شويَن هةواو ئارة ووةكانى بـىَ بـاوةرِان بكـةوىَة
ضـــونكة ســـةرةن امةكةى هرِيَـــي و طـــومرِايي يـــةة خـــواى طـــةورة
دةفةرمووىَ  :ـــ

{قُ ْل ََل أَتَّبِ ُع أَ ْه َوا َ ُ ْْ قَ ْا

ين}األنعام١٦ :
َ مَ ْمتُ إِ ًذا َو َما أَنَا ِم َن ا ْل ُم ْهَُ ِا َ

ى
ى مـن شـويَن هـةواو ئارة ووةكانتـان ناكـةومة ضـونكة بـ َ
واتة  :ب َل َ
طومان ئةوكاتة طومرِا دةبل و نابل بةكةسيَ

لةوانةى رِيَنموويي

كراون.
بةلَام خودا ثيَ ةمبةرةكةى ثاراس ة هةروةك دةفةرمووىَ  :ــ
ش ْئًا قَمِ ًَل}اإلسراء21 :
{ َولَ ْو ََل أَ ََبَّ ُْنَا َك لَقَ ْا ِاتَّ تَ ْ َ نُ إِلَ ْ ِه ْْ َ
واتة :خؤ ئةطةر ئيَمـة تؤمـان دامـة راو نةكردايـةة نزيـ
كةميَ

بـوو تـؤ

بةهياندا بيى لةبةر ثةر شي بؤ باوةرِهيَنانيان .

ت َُتتت َّْ ََل تَ ِجتتت ُا لَتتت َك َعمَ ْنَتتتا
{إِ ًذا َّْلَ َذ ْقنَتتتا َك ِ تتت َْ َ ا ْل ََ َتتتا ِ َو ِ تتت َْ َ ا ْل َم َمتتتا ِ
ص ً ا}اإلسراء2١ :
نَ ِ
واتة :ئةطةر بةهى ئارة ووةكانيان بيوباى ئةطةر كةميَكيش
بــاة ئةوكاتــة لةذيانــدا دووبةرانبــةر ســزامان دةداىة لــةثاش مــردنيش
دووبةرانبــةر ســزامان دةداى ثاشــان لــةهى ئيَمــة هــي رِ طاركاريَك ـ
دةس نةدةكةوت كة لةسزاكة بتثاريَزىَ و رِ طارت بكات .
كةواتـــة بـــاوةرِداران دةبــىَ نـــر و ثايـــةى ئـــةو هةَـــة بـــزانن كـــة
لةهيتيان لةوةشـدا دةبـىَ خـةلَ

شـويَنكةوتةى ئـةوان بـىَة نـةوةك
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ئــةوان شــويَن هــةواو ئــارة ووى ب ـىَ بــاوةرِو دونيــا ثةرســتان بكــةونة خــؤ
ئةطةر هةة شويَن ئارة ووى بىَ بـاوةرِان كـةوت ئـةوا بوونـةوةرو ذيـانى
سةر ةوى تيَ

دةضيَ ة هةروةكو خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

ض َو َمتتتتنْ
{ َولَتتتت ِو اتَّبَتتتت َع ا ْل ََتتتت ُّ
ْتتتت َما َواتُ َو ْاْلَ ْ ُ
ت ال َّ
ق أَهْتتتت َوا َ ُه ْْ لَََ َ
ْتتتت َا ِ
هنَّ }المؤمنون24 :
فِ ِ
م اهد و ابو صالح و السدو دةفةرموون  :ـــ ( واملرام لو أجُبهم اهلل
إىل اُيف أنفسهم اعن اهلعوى ،وَشَع َر َع االاعورَ علع وفعق ذلعِ
لفسعهت السع ُوات واألرض واععن فعيهن أي لفسععُم أ ععوائهم
()4
وأخْالفهُ)
واتة  :ئةطةر خواى طةورة وةلَاميان بداتةوة بؤئةوةى لة دةروونيـان
دايــة لةهــةواو ئــارة ووة برِيــارو فةرمانــةكانى لةســةر هــةواو ئــارة ووى
ئــةوان دابرِيَــذىَ ئــةوا ئاســمانةكان و ةوى و ئــةوةى تياياندايــة تيَــ
دةضيَ و خراث دةبيَ ة ضونكة ئارة ووةكانيان خراثةو جؤراوجؤرة.
خــوداى طــةورةش فــةرمانى بةهــةموو ثيَ ةمبــةرانى خــاوةن برِيــارو
خؤرِاطر (أُولي العزم) كردووةة بةتايبةتى ثيَ ةمبةرى ثيَشةوا محمـد
()كةوا برِيارةكانى ئايين دابمة ريَنن لـةنيَو خـةلَكى و رِاجيـايي
و ثةرتةوا ة نةبن تيَيداة هةروةكو دةفةرمووىَ  :ــ

صت ْنَا
{ َ
وحتا َوالَّت ِذ أَ ْو َح ْنَتا إِلَ ْت َك َو َمتا َو َّ
ش َ َع لَ ُذ ْْ ِم َن الاِّي ِن َما َو َّ
صىٰ لِ ِه نُ ً
ِّين َو ََل تََََُ َّ قُوا فِ ِه}الشورى43 :
ْىٰ ۖ أَ ْ أَقِ ُموا الا َ
سىٰ َو ِع َ
لِ ِه إِ ْل َ ا ِه َْ َو ُمو َ
هةروةكو شيَخ ابن عاشور دةفةرمووىَ  :ــ ( شرع لكم وجوب إقُاعة
()8
الهين املوح به وعهم الْفرق فيه)
واتة  :برِيارى بؤتان داوة لةثيَويستى دامة رانـدن و ثـةيرِةوى كردنـى
ئةو ئايينةى سروشى ثيَ كراوة و ثةرتةوا ة نةبن تيَيدا.
بــةلَام ئــةم برِيــارةى خــوداو ئــةم بانطــةوا ةى ثيَ ةمبــةر ( )ر
َـــورِو و طرانـــة لةســـةر ئـــةو بـ ـىَ باوةرِانـــةى هـــةواو ئارة ووةكانيـــان
( )4تفسري ابن كثري (..)223/3

( )8تفسري الُّْرير والْنوير(..)41/14
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كرد تة هاوشيَوةو هاوتاى بةرنامةكةى خـوا لةبرِياروياسـاكانى ذيـان
بؤية ئامادةنين شويَنكةووتووى بةرنامةى ثيَ ةمبـةران بـنة هـةروةكو
ثاشان خوداى ثةروةردطار دةفةرمووىَ :ــ
ه ْْ إِلَ ْ ِه}الشورى43 :
{ َ بُ َ َعمَى ا ْل ُم ْ
ش ِ ِ َن َما تَ ْاعُو ُ

ابــن تيميــة (رِةحمــةتى خــواى ل ـىَ ب ـىَ) دةفــةرمووىَ  :ــــ (فععأخ أع
ال ي يهعو إليه املرسلوع ن عل املَّعرنني ،ف عُ النعُ م إلَعُ
تُب م هلم أو امَّرِك ،و ا حقٌ الري فيه) (. )4
واتة :خوداى طـةورة هـةوالَى داوة كـةوا ئـةو ئايينـةى ثيَ ةمبـةران
(علـــــــي ل الســـــــالم)بانطةوا ى بؤئةكـــــــةن رطرانـــــــة لةســـــــةر
موشريكةكانة بؤية خةلَ
يان موشري

يـان شـويَنكةوتووى ثيَ ةمبـةران دةبـن

ة ئةمةش رِاستيةكة طومانى تيَدانية .

جـــــا ئةطـــــةر موشـــــريكةكان ئامادةنـــــةبوون شـــــويَنكةوتووى
ى بـاوةرِداران رِشـ تـرو سـوورتر بـن لةطو َيرِايـةلَى
ث َي ةمبةران بـنة دةبـ َ
نـــةكردنيان و شـــويَن نةكـــةوتنى هـــةواو ئارة ووةكانيـــانة بـــةلَكو
لةكــــةمترين نــــاكؤكى و بيــــووكترين جيــــاوا ى دةبــ ـىَ بــــاوةرِدار
بطةرِيَتــةوة بــؤ سةرضــاوةى ئايينةكــةى ئةطــةر بـرِواى بــةخوداو دوا
رِ ذى هةيةة هةروةكو خواى طةورة دةفةرمووىَ :

َي ق فَ َُ ْذ ُمهُ إِلَى َّ
{ َو َما ْ
َّللاِ}الشورى44 :
اَُِمَ َُُْ ْْ فِ ِه ِمنْ ش ْ
هةروةها دةفةرمووىَ :

سو ِ إِ ْ ُ ْنُُ ْْ تُ ْؤ ِمنُو َ لِ َّ
َي ق فَ ُ ُّوَُ إِلَى َّ
َّللاِ َوال َّ ُ
تاِِ
{فَإ ِ ْ تَنَا َز ْعُُ ْْ فِي ش ْ
ٰ
ْنُ تَأْ ِو ً
يَل}النساء١9 :
َوا ْل َ ْو ِم ْاْل ِِ ِ ۚ َذلِ َك َِ ْ َوأَ ْح َ
ابن القيل (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)لةبارةى ئةم ئايةتـة دةفـةرمووىَ

 :ــ (( إع قوله (فنع تنُزعْم يف شعيء) نكعرة يف سعيُق الَّعرط،
تَدممم نل اُتنُزع فيه املْانو ع ان اسُئل العهين مقعه َوجلّع ِه،
جلّي ِه وخفيَّ ِه  ،ولعو ك يكعن يف نْعُب اهلل ورسعوله بيعُع حكعم

( )4الصُرم املسلول .211/
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اُتنععُزعوا فيععه ،وك يكععن نُفيعًُ ك يععأار بععُلرم إليععه ،إذ اععن
امل ْن أع يأار تدُىل بُلرم عنه النزاع إىل ان اليوجه عنعهه
فصل النزاع ،وانهُ أنه جدل ا الرم اعن اوجبعُت اإلميعُع
ع ا العرم انْفع األميُع،ضعرورة انْفعُء
ولو ازاه ،فنع انْف
()4
امللزوم النْفُء الزاهِ))
واتـــة :فةرمايشـــتى (فـــزن تنـــا عتل فـــي شـــيء) نةناســـراوة لةشــيَوا ى
مةرجداة كةوابوو هةموو ئةوشتانة دةطريَتةوة كة باوةرِداران تيَيـدا
نــــاكؤكن لةبابةتــــةكانى ئــــايينة بيــــووك و طــــةورةىة هــــةروا
ئاشــــكراو ناديارةكانيشــــىة جــــا ئةطــــةر لةَورِئانةكــــةى خــــوداو
سووننةتى ثيَ ةمبةرةكةى ( )رِوونكردنةوةى برِيار نةبواية لةوةى
تيَيــــدا نــــاكؤكنة وة بؤيــــان بــــةو نةبوايــــةة فــــةرمانى نــــةدةكرد
ى خـوداى طـةورة فـةرمان بكــا
بةطةرِانـةوة بـؤىة ضـونكة نـاطون َ
لــــةكاتى نــــاكؤكى بةطةرِانــــةوة بــــؤهى كةســ ـىَ كــــة برِيــــارو
ضارةسةرى يةكالكةرةوةى لةه نـةبىَة هـةروةها ئـةم طةرِاندنـةوةى
كــردووة بةثيَويســتى هــةبوونى بــاوةرِة جــا ئةطــةر ئــةم طةرِاندنــةوة
نةبوو ئةوا باوةرِةكةش ناميَنىَة ضونكة ئةوشـتة نـةما كـة لـةبوونى
باوةرِدا ثيَويستة هةبىَ .
هةروةها ابن نثري(رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)لةم بارةيةوة دةفةرمووىَ :

ــ ( فعهل علع أع اعن ك يُّْعُنم يف حمعل النعزاع اىل الكْعُب
والسنة واليرج اليه ُ يف ذلِ ،فلي اْانًُ بُهلل وال بُليوم
()8
االخر)
واتة  :ئةمةش ئاماذةية بؤئةوةى هةركةسيَ

لةكاتى نـاكؤكى

دادوةرى نــةكا بــؤهى َورِئــان و ســوننة و نةطةرِيَتــةوة بؤهيــانة ئــةوا
باوةرِى نية بةخوداو رِ ذى دوايي .

( )4اعالم املوقعني (.)11 – 47/1
( )8تفسري ابن كثري (.)217/3
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سةيريش لةوةداية كة هةندىَ لةموسلَمانان رثيَـداطرى دةكـةن
لةمةترسى و طةورةيي شيرك و هاوةلَ دانان بـؤ خـودا لةثةرسـتنى داة
كةضى بةهي شيَوةيةك و نةبة رو نةبةكةم خؤ بةهى شـيرك و
هــاوةلَ دانــان لــةبرِيارو فــةرمانرِةوايي خــوداى طــةورةدا نــادةن و باســى
ناكـــةنة ئةطةرضـــى هـــةردووكيان يـــةك شـــتن و مةترســـى هـــي
يةكيَكيان لةوةى تر كةمترنيةة هةروةكو شيَخ محمـد بـن المختـار

الَّنقيط (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفةرمووىَ :ـــ

( اإلشرك بُهلل يف حك ه ،واإلشراك به يف عبُمته نلهُ مبدن
واحه ،ال فرق بينه ُ ا لبْة ،فُل ي يْب نظُاًُ غري نظعُم اهلل،
وتَّريدًُ غري تَّري اهلل ،نُل ي يدبه الصنم ويسجه للوثن ،وال
فرق بينه ُ البْة بوجه اعن الوجعوه ،فه عُ واحعه ،ونال عُ
اَّرك) (.)4
واتة :
هــاوةلَ دانــان بــؤ خــودا لــةبرِيارو فةرمانــةكانىة هــاوةلَ دانــان بــؤى
لةثةرســـتنى دا هـــةمووى يـــةك مانـــاى هةيـــةو هـــي جيـــاوا ى نيـــة
لــةنيَوانيانة جــا ئةوكةســةى شــويَن بةرنامةيــةك دةكــةوىَ جطــة
لةبةرنامةى خواو ثةيرِةوى ياساطةليَ

دةكات جطة لةياساكانى

خـواة وةكـو ئةوكةسـة وايـة كـة ثةيكـةر َي
بؤبتيَ ـ

ى و ســوذدة
دةثةرسـت َ

دةبــاتة هــي جيــاوا ى نيــة لــةنيَوانيان لــةهي رِوويةكــةوةة

ضونكة هةردووكيان موشريكن .
ئين ـــا انـــاو رِاهيبـــةكانى جولةكـــةو نةصـــرانيةكان كاتيَـ ـ
برِيــــارو ياســــاكانى خــــواى طــــةورةيان طــــؤرِى لةحــــةرِام كردنــــى
حةلَالَــةكان و حــةلَال كردنــى حةرِامــةكان بــؤ بةرذةوةنــدى دونيــايي
خؤيــانة بؤنــةوةى ئيســرِائي خؤيــان كــرد بــةهاوةلَى خــودا لــةبرِيارو
ياســاكانىة نـــةوةى ئيســرِائيليش لـــةوةدا كــافربوون كـــة دانيــان نـــا
بـــةبرِيارو ياســـاكانيان و ثـــةيرِةويان كـــردو طويَرِايـــةلَيان كـــردنة

( )4اضواء البيان(.)162/9
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هةروةكو لةفةرموودةى عةدى كورِى حاتةم(*) هاتووة كة كاتيَـ
ديَتةهى ثيَ ةمبةرى خوا ()طوىَ ى لةثيَ ةمبـةرى خـوا ()دةبـىَ

كة ئةم ئايةتةى بةسةردا دةخويَنيتـةوة {اتَّ َخ ُتذوا أَ ْحبَتا َ ُه ْْ َو ُ ْهبَتانَ ُه ْْ
أَ ْ لَالًا ِمنْ ُو ِ َّ
َّللا}التوبة. 34 :
دةفـــةرمووىَ  :ووتـــل :خـــؤ ئيَمـــة نةمانثةرســـتوونة ثيَ ةمبـــةر()
فــةرمووى :ئايــا حــةلَالَيان ل ـىَ حــةرِام نــةدةكردن ئيَــوةش بةحــةرِامتان
دة انــى؟ة ئايــا حــةرِاميان بــؤ حــةلَالَ نــةدةكردن و ئيَــوةش بةحــةلَالَتان
دة انـى ؟ دةلَـىَ  :ووتــل :بـةلَىَ رِاســتة .فـةرمووى جــا ئةمةيـة ثةرســتنيان

بؤيان(..)4

بيَطومــان خــةلَكى ئــةوكاتيش هــي جــؤرة ثةرســتنيَكى وةك
نويَذو رِ ذو بؤ ئةم اناو رِاهيبانة ئةن ام نـةدابووة بـةلَكو تـةن ا بةمـة
بوونة موشري

كة طويَرِايةلَيان كردن لةحةرِام كردنى حةلَالَ و

حـــةلَالَ كردنـــى حةرِامـــةكانة خـــواى طـــةورةش ئـــةوةى بةشـــيرك
لةَةلَةم دا هةروةك لةكؤتايي ئايةتةكةدا فةرمووى :ــ
ش ِ ُ و َ }التوبة34 :
س ْب ََانَهُ َع َّما يُ ْ
{ ََل إِ ٰلَهَ إِ ََّل ُه َو ۚ ُ
بـــــةلَام لـــــةرِ ذطارى ئةمرِ مانـــــدا ئةوكةســـــانةى برِيـــــارو ياســـــا
دةردةكـــةنة ســـةرةرِاى بةرذةوةنـــدى دونيايـــانة مةبةســـتيان ناشـــيرين
كردنى بةرنامةى خـواو جـوان كردنـى بةرنامـةى رِ ذئاوايـةة بؤيـة ر
بةرِاشكاوانة ديَن و رِةخنة لةبرِيارةكانى َورِئان و ياساكانى ئيسـالم
دةطــرنة لــةذيَر بيــانووى ثيَشــكةوتنخوا ى داواى هبردنيــان دةكــةنة
ئةمةش بةبةرنامةيـةكى دارِيَـذراوو دريَذخايـةنة بؤئـةوةى ووردة ووردة
طةورةيي ئايين لةدلَى خةلَ

و ياسـاكانى َورِئـان لـةذيانى خـةلَ

دةرب يَـننة بؤيــة ثيَ ةمبــةرى خــوا ()ئوممةتةكــةى لــةثيالنى ئــةم
دوذمنانــة ئاطاداركرد تــةوةة هــةروةكو لةفــةرموودةى أبــي ئومامــةى

(*) عدى كورِى حاتةم ئةوكات نةصرانى بووةة وة بةثيَي يةكيَ
لةرِيوايةتةكان لةم كاتةدا خاضيَكى لةملى بووة

( )1أخرجه الرتمذي ( )3171والبيهقى ( )116/11وحسنه االلباني.
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بـــاهلى (رِة اى خــــواى لـــىَ بـــىَ) دا هـــاتووة كـــةوا ثيَ ةمبــــةرى خــــوا
()فةرموويةتى  :ــ

(لْنْقض عمرى االسالم عروة عروة ،فكلَ عُ إنْقضعت ععروة،
ب َ النُ م بُليت تليهُ ،وأوهلُن احلُكمم ،واخر منَ الصالة) (.)4
َّ َّ
َت َ
واتــــــــة  :ســــــــويَند بــــــــةخوا طــــــــرىَ و َولاــــــــةكانى ئيســــــــالم
هةلَدةوةشـ ـيَندريَتةوة طـــرىَ لـــةدواى طـــرىَة جـــا هـــةر كـــةطرىَ و
َولاةيةك هةلَوةشايةوةة خةلَكى دةسـ دةطـرن بـةوةى دواى ئـةوة
يةكـــــةم طـــــرىَ و َولاـــــةش كـــــة هةلَدةوةشـــ ـيَندريَتةوة برِيـــــارو
فةرمانرِةوايي يةة دوايينيشيان نويَذة .
بىَ طومان سةرةتاى هةلَوةشـانةوةى هـةموو َولاـةكانى ئيسـالميش
كــــة ئــــةوانى تــــرى ثيَــــوة بةســــتراوةتةوة فــــةرمانرِةوايي كردنــــى
برِيارةكانى َورِئان و سـوننةيةة هةربؤيـة تالوتـةكان هةولَـةكانيان
ياتر لةم بوارةدا ضرِكردووةة هةروةكو صالح الصاوى دةفةرمووىَ  :ــ
(( تالوتةكان – لـةكؤن وئيَسـتادا – ملمالنيَيـان كـردووة لـةدذى
خودا لةمافى برِيارةكان بةكردن و نةكردن (االار والنهي) و ياسـا
دانانيَــ ـ

بــــةبىَ دةســــةلَاتى خــــوداى لةســــةربىَة جــــا ســــةرةتا انــــاو

رِاهيبـــةكان بانطةشـــةى ئـــةم مافـــةيان كـــرد بؤخؤيـــانة بةمـــةش
حــةرِاميان حــةلَالَ كــردو حةلَاليشــيان ث ـىَ حــةرِام كــردو بةهؤيــةوة
بالَادةس ـ بــوون بةســةر بةنــدةكانى خــواة بةمــةش بــوون بةثةرســتراو
جطــة لــةخواة ثاشــان ثاشــاكان لةس ـةر ئــةم مافــة ملمالنيَيــان كــرد
لةطةلَيان تا كار طةيشتة ئةوةى دةسةلَات دابةش بكـةن لةطـةلَ
ئــةم ئــةحبارو رِاهيبانــةة ثاشــان عةلمانيــةكان هــاتن و ئــةم مافــةيان
لةهـــــةردووه ســـــتاندو طواســـــتيانةوة بـــــؤ دةســـــتةو دة طايـــــةك
كةنويَنةرايــــةتى طــــةل دةكــــات و ناويــــان ليَنــــا ثةرلــــةمان يــــان

ئةن ومةنى نويَنةران)) (.)8

( )4أخرجه امحد ( )232/4واحلاكم ( )72/4وصححه..

( )8نظرية السيادة وأثرها على شرعية األنظمة الوضعية.71:/
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كةواتة ئةوانةى سةرةتاو يةكـةم طـرىَ و َـولاى ئـايينى ئيسـالم
لةنيَو ذيانى خةلَكـدا هةلَدةوةشـيَننةوة بـةوةى برِيـارو بةرنامةيـةكى
دةستكرد لةجيَطاى دابنيَنة بىَ طومان ئةمانة باوةرِدارنينة بـاهف و

طـة افى باوةرِداريـةتيش ليَبـدةنة هـةروةكو سعيه قطع

(رِةحمـةتى

خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ـــ ( ف ُ ميكن أع جيْ اإلميُع ،وعهم حتكيم
شععريدة اهلل ،أو عععهم الرض ع ركععم ع ه الَّععريدة ،وال ع ين يزع ععوع
ألنفسععهم أو لغري ععم أنهععم اْانععوع ،ثععم الحيك ععوع بَّععريدة اهلل يف
حيُتهم ،أو اليرضوع حك هُ إذا طبق عليهم ..إمنُ يهعوع معوى نُذبة،

ك لِتا ْل ُم ْؤ ِمنِ َن} المائـدة:
وإمن ُ يصطهاوع بهع ا العنص القعُط { َو َمتا أُو ٰلَئِت َ

.)4(13

واتــــة  :نــــاطون ىَ بــــاوةرِو حــــوكل نــــةكردن بةبةرنامــــةى خــــوا
لةكةسيَكدا كؤببيَتةوةة يـان رِا ى نـةبىَ بـةحوكمى ئـةم ئايينـةة
وة ئةوانةش كة بؤخؤيان يان بؤكةسانى تر هفى ئةوة ليَـدةدةن كـة
بــاوةرِدارنة ثاشــان حــوكل بةبةرنامــةى خــوا ناكــةن لةذيانيانــداة يــان
رِا ى نــين لةســةريان ج ـىَ بــةجىَ بكــرىَة بةرِاســتى بانطةشــةكةيان
در يةة وة رِووبةرِووى ئةم دةَة يةكالكةرةوة دةبن كـة دةفـةرمووىَ:
ئةمانة باوةرِدارنين.
وةيـــان هةنـــديَكيان دةلَـــيَن  :ئيســـالم باســـى طؤرِانكاريـــةكانى
سةرد ةمى تيَدانيةو ثيَويسـ دةكـات برِيـار طـةل َي

بـؤ ئـةم بابةتـة

هةنوكةييانة دابرِيَذينة
لةم بارةشةوة أحمد شاكر(رِةحمةتى خواى لـىَ بـىَ) دةفـةرمووىَ  :ـــ

( والقععراّع مملععوء بأحكععُم وقواعععه جليلععة ،يف املسععُئل املهنيععة
والْجُرية ،وأحكعُم احلعرب والسعلم وأحكعُم القْعُل والغنعُئم
واأل سرى وبنصوص صرحية يف احلهوم والقصُص ف ن زعم أنعه
مين عبُمة فق  ،فقه أنكر نعل ع ا ،وأعظعم علع اهلل الفريعة،
وظن أع لَِّخصٍ نُئنًُ ان نُع ،أوهليئعة نُئنعة اعن نُنعت ،أو
( )4يف ظالل القران (. .)371/2
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تنسخ اُ أوج اهلل ان طُعْه والد ل بأحكُاه ،واُ قُل ا
اسلم واليقوله ،وان قُله فقه خرج عن االسالم مجلة ،ورفضعه
نله ،وإع صُم وصل وزعم أنه اسلم) (. )4
واتة َ :ورِئان ثرِة لة برِيـارو بنيـينةى مـة نة لـة بابةتـة شارسـتانى و
ئابووريـــةكانة هـــةروا برِيارةكـــانى جـــةن

و ئاشـــتى و ياســـاكانى

كوشــتاركردن و دةســتكةوت و ديلــةكانة وة بــةدةَى رِاشــكاو لــة
سزاسنووريةكان و تؤلَة سـةندنةوةة جـا هةركةسـيَ

وا طومـان ببـا

كة ئيسالم تةن ا ئايينى خواثةرسـتى تاكةكةسـيةة ئـةوا ئةمانـةى
هــةموو رِةتكرد تــةوةو نارِاســتيةكى طــةورةى بةســةر خــوادا ووتــووةة
ئةطةر ثيَى وابىَ كةسيَ

(با هةركةسيَ

بـىَ) يـان دةسـتةيةك

(با هةردةسـتةيةك بـىَ) بـؤى هةيـة ئـةوةى خـودا ثيَويسـتى كـردووة
لةطويَرايــةلَى كردنــى و كــاركردن بــةبرِيارةكانى هيبــداتة هــي
موسلَمانيَكيش ئةمةى نةووتووة و نايلَىَة هةركةسـيَكيش ئةمـة بلَـىَ
ئةوا لةئيسالم ضووةتة دةرةوة بةطشـتى و هـةمووى رِةتكرد تـةوةة بـا
بةرِ ذووش بىَ و نويَذ بكات و ثيَي وابىَ كة موسلَمانة .

ْت َما ِ إِ ٰلَته
خوداى اناو كاربـةجىَ دةفـةرمووىَ  :ـــ { َوهُت َو الَّت ِذ فِتي ال َّ
ه َو ا ْل ََ ِذ ُْ ا ْل ََمِ ُْ }الزخرف21 :
ض إِ ٰلَه ۚ َو ُ
َوفِي ْاْلَ ْ ِ
واتة  :ئةوخوداية لةئاسماندا ثةرستراوةو لة ةويشدا ثةرستراوة هـةر
ئـــةويش كاروبرِيارةكـــانى ثـ ـرِة لةحيكمـــةت ضـــونكة لة انسـ ـ و
شــارة ايي تةواويــةتى .مةطــةر نــابينن ((ئــةو ئاســمانةى كــة ئيَمــة
لــةذيَرياين و ئةســتيَرةكانى بةســةرمانةوة ديــارن هــةمووى لــةنيَو ياســاو
رِيَســايةكى طــةردوونى رِيَ ـ

و ثيَكــدا دةخوليَنــةوة (بةئيَمةشــةوة

كة خةلَكى سةر ةوين) ثيَيان دةووترىَ :كؤمةلَةى خؤرة (اجمل وعة
الَّ سعية) هةرهـةموومان دةخوليَينـةوة بـةدةورى ضـةَى مةجــةرِرِةى

( )4عمدة التفسري البن كثري تعليق ألمحد شاكر (..)192 – 191/2
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(الطريععق اللععبخ) يــان (مرب الْبُنععة) كــة يــاتر لــة ( )434بلي ـؤَن
ئةستيَرة لةخؤ دةطرىَ)) (.)4

هةمووشــيان لــةذيَر ياســاو بةرنامــةى خــودا فةراهــةم كــراونة هــةر
لةدروس بوونيانة ثاشان هةم لةجولَةو خوهنةوةى بةردةواميانة وةك

ق
خوا دةفةرمووىَ َ { :وال َّ
ت لِأ َ ْم ِ َِ ۗ أَ ََل لَتهُ ا ْل َخ ْمت ُ
َ َوا ْلقَ َم َ َوالنُّ ُجو َم ُم َ
ش ْم َ
ْ َّخ َ ا ق
َو ْاْلَ ْم ُ ۗ تَبَا َ كَ َّ
َّللاُ َ ُّ ا ْل ََالَ ِم نَ }األعراف١1 :
ئين ــا ئــةو رِ ذو مــان

و ئةســتيَرانةو ئــةو مةهئيكةتانــةش كــة

لةئاسمانى دونياو ئاسمانةكانى تردا هةن هةمووى كرِنووش بـؤ خـودا
ْ لِ ََ ْم ِا َِ }اإلسراء11 :
ْبِّ ُ
َي ق إِ ََّل يُ َ
دةبةن { َوإِ ِّمن ش ْ
ئةى خاوةن هؤش و بيرمةندةكان وةرن با وانةيةك وةرطـرين لـةو
ميَشــةنطوينةى ثــةيرِةوى ياســاو برِيارةكــانى خــودا دةكــات لــةذيانى
رِ ذانــةى هــةر لــةديارى كردنــى شــويَنى نيشــتةجىَ بــوونى و نيشــتمانىة
جــؤرى خــواردنىة ضــؤنيةتى طةرِانــةوةى!! كــاتىَ خــودا فــةرمانى ث ـىَ

َّتج ِ َو ِم َّمتا يَ َْ ِشُتو َ }النحـ :
دةكات { :أَ ِ اتَّ ِخ ِذ ِمنَ ا ْل ِجبَا ِ لُ ُوتًا َو ِمنَ الش َ
 .٦2ئةم برِيارةى جىَ بةجىَ كردووة و تائيَستا تةن ا هةر لةضياكان و

دارةكان و خانووة دةستكردةكانى مر ظ مالَ دادةنىَة ثاشان{ َُتَّْ ُ مِتي
ِمن ُ لِّ ال َّ َمت َ اتِ }بخؤ لةهةموو طولَةكانة بىَ طومـان ئـةم برِيارةشـى
ك ُذ ُلت ًتَل }دةبينــى دواى
جــىَ بــةجىَ كــردووةة ئين ــا{ َفا ْ
س ت ُمذِي ُ
س تبُلَ َ لِّ ت ِ
برِينى ضةندين كيلؤمةتر بةبىَ هةلَةكردن دةطةرِيَتةوة مالَةكةى
خــؤى!! ســةرةن امى ئــةم طويَرِايةلَيــةو ثةيرِةويــةى ميَشــةنطوين بــؤ

برِيارةكانى خوا ئةوةية كـة {يَ ْخت ُ ُج ِمتنْ لُطُونِ َهتا شَت َ ا ُم ْخَُمِت
ق ۗ} النح ٦9 :
فِ ِه ِ
شََا لِمنَّا ِ

أَ ْل َوانُتهُ

,واتة :شلةمةنيةك لةسكى دةردةضـيَ (هـةنطوين) رِةنطـى جـؤراو
جؤرى هةيةو شيااى تيَداية بؤ خةلَكى .
خــــالَى ســــةرنج ليَــــرةدا ئةوةيــــة كــــة ئةطــــةر بــــاوةرِدار وةكــــو
ميَشةنطوين برِيارو بةرنامةى خودا ثـةيرِةوبكات و خـةلَكى ثابةنـد
( )4موسوعة االعجاز العلمي يف القراّن الكريم والسنة املطهرة (.)834
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بكــرىَ بةرِيَنماييــةكانى ئيســالم ئــةوا بــؤ ســةرجةم خــةلَ
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دةبيَتــة

شــيااو ضارةســةرى كيَشــةكانيانة ضــونكة نــاكرىَ خــودا بةرنامــةى
ذيـــان بـــؤ بالَـــداريَكى هوا دارِشـــتبىَ و بـــةرِيَزترين دروستكراويشـــى
كةمر ظــة فــةرامؤش كردب ـىَة هةربؤيــة لــةكؤتايي ئــةم ئايةتانــةدا
دةفةرمووىَ  :ــ

ك َْليَةً لِقَ ْو قم يََََُ َّذ ُ و َ }النح ٦9 :
{إِ َّ فِي ٰ َذلِ َ
ئين ا ثيَ ةمبةرى خواش ()دةفةرمووىَ :ـــ
( اَثَلم املْانِ اَثَلم النُّلةِ ،ال تأنل إلَُ طيبًُ وال تض إال طيبًُ)

()4

واتــة  :نممونــةى بــاوةرِدار وةك ميَشــةنطوينةة تــةن ا رِ َــى ثــاك
دةخواة بؤية تةن ا شتى ثاكى لىَ بةئةن ام دىَ .
جـــا ئةمـــة نموونـــةى ئـــةو باوةرِدارةيـــة كـــة ياســـاو دةســـتوور تـــةن ا
لةثةروةردطارى خؤى وةردةطرىَ و هةر لةسةر ثةيامى خوداش دةذى و
دةمــــرىَة بــــةلَام نموونــــةى ئةوانــــةى ياســــاو بةرنامــــةى دةســــتكرد
هةلَدةبذيَرن بةسةر برِيارةكانى شةريعةتى خوا ئةوا نموونةيان وةكو
ئةو ميَش و مةطة و ئاذةلَة درِندانةيـة كـة تـةن ا لةسـةر كـةهك و

شتى ثيس كؤدةبنةوةة هةروةكو دةلَـىَ (( إعَ اثعلم اَعن اّسعْبهل
بُلَّريدة القُنوع والهسْور الوضدي اَثَلم اجلُدلِ يْأذى اعن
رائُّععة املسععِ والععورم الفععواح ،وحييععُ بُلدعع رة والغععُئ يف
()8
املسرتاح))
واتــة  :نموونـــةى ئةوكةســـةى شـــةريعةتى خـــوا بةياســـاو دةســـتورى
دةســتكرد دةطؤرِيَتــةوة وةكــو َالؤضــة وايــة كــة بــةبؤنى خؤشــى
طولَ و مس

تيَ

دةضىَة بةلَكو هةر بةثيسايي و ثاشةرِ كةياى

دىَ و لةسةرى دةذيىَ .خواى ثاك و بةر ى برِيار ضـاك دةفـةرمووىَ  :ـ{

( )1حسن أو صحيح كمايف السلسلة الصحيحة .311
( )2الرسائل املنريية (.. )137/1
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ين ََل يُ ْؤ ِمنُتو َ لِ ْ
ْ ْتو ِ ۖ َو ِ َِِّ ا ْل َم َت ُل
سا َ َمتا يَ َْ ُذ ُمتو َ ة لِمَّت ِذ َ
تاْل ِِ َ ِ َم َت ُل ال َّ
أَ ََل َ
ه َو ا ْل ََ ُِي ُُ ا ْل ََ ِذ ُْ}النح ٦4 – ١9 :
ْاْلَ ْعمَىٰ ۚ َو ُ
واتــة  :ئــاى لةضــةوتى و خراثــى ئــةو برِيــارةى دةيــدةنة بــؤ ئةوانــةى
باوةرِييان بـة ِر ذى دوايـي نيـة نمونـةى خراثـةة نموونـةى هـةرة بـةر يش
هةر بؤ خودايةة ئةوخودايةى كردطارى بةتواناو كاربةجىَ ية .
ســـةرةن اميش هـــةر بـــؤ ئـــايين و برِيـــارو بةرنامـــةى خودايـــة كـــة

خاوةنـــداريَتى خـــؤى بؤئاســـمانةكان و ةوى هةوالَدايـــة { َولَتتتهُ َمتتتا فِتتتي
صبًا ۚ أَفَ َغ ْ َ َّ
َّللاِ تََُّقُو َ } النح ١8 :
ال َّ
ض َولَهُ الاِّينُ َوا ِ
ْ َما َوا ِ
ت َو ْاْلَ ْ ِ
أبو عبهاهلل نفطويه (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) لة رِاظةى (وله الهين
واصِبًُ).
دةفـةرمووىَ  :أي ثُبًُْ مائ ًُ ،فعُملدن لعه احلكعم مائ عًُ أبعهاً،
وحمكم غريه زائع ل ،فع لِ ثبعوت ميعن اهلل أنعه بعُق واُسعواه
اض ُّل(.)4
واتــة  :ضةســثاوو بــةردةوامة بةومانايــةى برِيــارو بةرنامــة بــؤ خودايــة
بةبـــةردةوامى و تاهةتايـــةة وة برِيـــارو بةرنامـــةى جطـــة لـــةو نـــامينىَة
ئةمةش جيَطيرى ئايينى خواية كة دةميَنىَ و جطة لةو لةناودةضىَ
.
مـةينةتى و بـةد بةخــتى يـــة

نــةفــامى و بىَ هةســـــتى يـة

كـةسـىَ لـةم شـةوة ةنطــــة

ثشتكا لــةم رِوونـاكـي يـة

ر يَبـا يــــكى ثـــــر ســـــــــــؤ ه

شـــــه وه كه ى وه كـو ر ذه

ثــــر دادو يه كــــسانى يــــــة

بـؤ هه مـــوو طه ل و هــــــؤ ه

هـــه رضــى تيَيدايه هــه َـــه

َــــــورئان و ســــوننه ده َـــــه

ده سـتورى به خـته وه رى يـــه

لـه يرى ئه و شـه ة و ثه َـه

هــه رضـى ديموكــراسـى يــه

دينــــى خــــؤ ثه رســــــتى يــه

دين له ده وله ت جيا ده كا

ئــاكـامــيش نوشـســـــــتى يـــه

( )4تفسري نفطويه  ، 740 – 747بصائر ذوي التمييز (..)221/1
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د ستايةتى كردن و دوذمنايةتى كردن لةبةر خودا
طرنطى و ثيَطةى ئةم بابةتة لـةباوةرِدا ر طـةورةو ثـرِ بةهايـة
ضـــونكة بنيـــينةيةكى بـــةهيَزى بـــاوةرِو بؤتةيـــةكى ديـــارى تـــاَى
كردنةوةية لةرِاستى و نارِاستى خؤخستنة رِيزى باوةرِدارانة هـةروةكو
خواى ثةردوةردطار دةفةرمووىَ:ــ

تاِِ فَتإ ِ َذا أُو ِذ َ فِتي َّ
ق َمن يَقُتو ُ آ َمنَّتا لِ َّ
ق
َّللاِ َج ََت َل فِ ُْنَتةَ النَّتا ِ
{ َو ِم َن النَّا ِ
َ َّ
َ ََ ت َذا ِ َّ
َّللاِ َولَ تئِن َجتتا َ نَ ْ
ص ت ِّمتتن َّ لِّ ت َك لَ َقُتتولُنَّ إِنَّتتا ُ نَّتتا َم ََ ُذ ت ْْ ۚ أَ َولَ ت ْ َ
َّللاُ
صتتتاُو ِ ا ْل ََتتتالَ ِم َنة َولَتتت َ َْمَ َمنَّ َّ
ين آ َمنُتتتوا َولَتتت َ َْمَ َمنَّ
َّللاُ الَّتتت ِذ َ
لِتتتأ َ ْعمَ َْ لِ َمتتتا فِتتتي ُ
ا ْل ُمنَافِقِ َن}العنكبوت44 -44 :
واتة  :لةخةلَكيدا كةسانيَ

هةن دةلَيَن باوةرِمان هيَناوة بـةخواة

ئين ــا كــاتىَ ســزابدريَن لــةثيَناوى خــوا (لةهيــةن كافرانــةوة) ئــا ارو
ســــزاى خــــةلَكى وةكــــو ئــــا ارو ســــزاى خــــوا دادةنــ ـيَنة وة ئةطــــةر
ســــةركةوتنيَ

بيَــ ـ لةهيــــةن ثــــةروةردطارةوة (بــــؤ بــــاوةرِدارانى

رِاستةَينة) ئةوا دةلَيَن بىَ طومان ئيَمة لةطةلَ ئيَوة بووينة ئايا خوا
اناو ئاطادارتر نية بةوةى لةناو دلَ و دةروونى هـةموو كةسـيَ

دايـة

؟ سويَند بىَ خوا ضاك دة انـىَ بـاوةرِداران كـيَنة وة ضـاك دة انـىَ دوو
رِووانــــيش كــــيَن ؟ كةواتــــة ئــــةو بــــاوةرِةى لةدلَــــدا هةلَــــدةَولَىَ و
رِاستطؤيانة بة وبان دةردةبرِدرىَة دةبىَ طيـان و هشـةى لـةثيَناودا بـة
كةم سـةيربكرىَ و ضـاوةرِوانى هـةموو تـاَى كردنةوةيـةكى خـواى
ى ة ئةمـة خـالَى جياكةرةوةيـة لـةنيَوان بـاوةرِى ئةوانـةى
ل ةسـةر بكـر َ
خودايان خؤش دةوىَة نيَوانى ئةوانةش كة تةن ا هف و طة افى باوةرِ
ليَدةدةن.
ئةن ا كاتىَ ئةم باوةرِة لةخؤ خؤشةويسـتربووة ئةوسـا لةسـةر ئـةم
بنيــينة ثاكــةة خؤشةويســتى و ثشــتيوانى ثتــةو بــؤ هــةلَطرانى ئــةم
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بــــاوةرِةو رِيَبــــوارانى ئــــةم رِيَيــــة دروســ ـ دةبــ ـىَة بةثيَيــــةوانةش رِة و
دوذمنايةتى بؤ دوذمنانى ئةم رِووناكية ياتر دةبىَة
هــةروةكو شـيَخ عبععهاللطيف كــورِى عبــدالرحمن كــورِى حســن ال
الشيخ دةفةرمووىَ  :ــ

(( أصل املوالة احل  ،وأصل املدُماة البغض ،وينَّعأ عنه عُ
ان أع ُل القلوب و اجلوارع اُيهخل يف حقيقة املوالة واملدُماة
نُلنصرة واألن واملدُونة ،ونُجلهُم واهلجرة ،وحنعو ذلعِ اعن
()4
األع ُل))
واتة  :بنيينةى د ستايةتى خؤشويستنةة وة بنيينةى دوذمنايةتيش
رِة و بولزاندنـــةة وة ليَيانـــةوة ضـــةندين كـــارى دةروونـــى و ئةنـــدامى
دروس دةبىَ كةدةضيَتة نيَو واتاى رِاسـتةَينةى د سـتايةتى كـردن و
دوذمنايةتى كردن وةك سةرخستن و هاودةمى و يارمةتيدانة هـةروةها
وةك جي ادكردن و كؤة كردن و شيَوةى تر لةم كردةوانة .
كةواتــة خؤشةويســتى و ثشــتيوانى لــةثيَناو خــودا بــؤ هــاوبيرورِاو
هاورِيَطاو هاوكردارةة هةروةكو خوداى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

{إِنَّ َما َولِ ُّ ُذ ُْ َّ
ص َتَل َ َويُ ْؤتُتو َ
ين آ َمنُوا الَّت ِذ َ
سولُهُ َوالَّ ِذ َ
ين يُقِ ُمتو َ ال َّ
َّللاُ َو َ ُ
ه ْْ َ ا ِ َُو َ } المائدة١١ :
ال َُّ َ ا َ َو ُ
واتــة  :بةرِاســـتى خؤشةويســـتى و يارمـــةتى دةرى ئيَـــوة تـــةن ا خـــوداو
ثيَ ةمبةرةكــةى و بــاوةرِداراننة ئةوانــةى نويَــذةكان ئــةن ام دةدةن و
ةكات دةدةن و بةردةوام م كةضن بؤ فةرمانى خـوا .هـةروةها خـواى
بىَ هاوتا دةفةرمووىَ :ـــ

ف يَتأْتِي َّ
َّللاُ لِقَ ْتو قم
ْ ْتو َ
{يَا أَ ُّي َهتا الَّت ِذ َ
ين آ َمنُتوا َمتنْ يَ ْ تَت َّا ِمت ْن ُذ ْْ عَتنْ ِ ينِت ِه فَ َ
ين يُ َجا ِهتاُو َ فِتي
يُ َِبُّ ُه ْْ َويُ َِبُّونَهُ أَ ِذلَّت قة َعمَتى ا ْل ُم ْتؤ ِمنِ َن أَ ِعت َُّ ق َعمَتى ا ْل َذتافِ ِ َ
ٰ
َّللاِ يُ ْؤتِ ت ِه َمتنْ يَشَتا ُ ۚۗ َو َّ
ضت ُل َّ
سبِ ِل َّ
َّللاِ َو ََل يَ َخافُو َ لَ ْو َمةَ ََلمِ قتْ ۚ َذلِت َك فَ ْ
َ
َّللاُ
عمِ ْ}المائدة١1 :
سع َ
َوا ِ

( )4الدرر السنية (.. )119/2
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واتـــــة  :ئـــــةى ئةوانـــــةى باوةرِتـــــان هيَنـــــاوة هةركةســـ ـىَ لـــــةئيَوة
هةلَطةرِيَتــةوة لــة ئايينةكــةى ئــةوا خــودا لــةجياتى ئــةوان طــةل و
كؤمةلَيَكى تر ئـةهيَنىَ خـوا ئـةوانى خـؤش دةوىَ و ئـةوانيش خوايـان
خؤش دةوىَة بةسؤ و بة ةيين بةرامبةرباوةرِدارانة
ى بـاوةرِان جي ـاد دةكـةن لـة ِريَي خـواداو
بةهيَزو تونـدن بةرامبـةر بـ َ
لةســةر ةنشـ و لؤمــةى سةر ةنشـ كــاران ناترســنة ئةمــةش ضــاكةو
بةهرةى خواية ئةيبةخشىَ بـة هةركـةو كـةخؤى بيـةوىَة خـوداش
دةسةلَات فراوانى اناية .
ابـــن نعععثري(رِةحمـــةتى خـــواى لــىَ بــىَ) لـــة رِاظـــةى ئـــةم ئايةتـــةدا

دةفةرمووىَ :ــــ (( ه صفُت املْانني الك عل أع يكعوع أحعه م
اْواضدًُ ألخيه ووليه ،اْدززاً عل خص ه وعهوه ،ن عُ قعُل
تدُىل ((اََُّ هٌ رَسمولم اهلل وَالَ ين اَدَهم أشِهاءم عَلَ الكُفُرِ رمحَ ُءم
بَينَهمم)) ويف صفة رسول اهلل () أنعه الضعُّوك القْعُل ،فهعو
ضُّوك ألوليُئه قُْل ألعهائه)) (.)4
واتة  :ئةمة سيااتى باوةرِدارة تةواوةكانةة كـة دةبـىَ خـؤ بةكـةم
طــر بـىَ بةرامبــةر براكــةى و د ســتةكةىة ســةربةر و شــكؤمةندبىَ
لةسةر رِكابةرو دوذمنةكةى هةروةكو خـواى طـةورة فةرموويـةتى :
(محمد ()نيَردراوى خوايةة ئةوانةش كـة لةطةلَيـدان توندوتيـذن
لةســةر كــافرانة نــةرم و بةبــة ةيين لــةنيَوان يةكتريــدا) وة لــةبارةى
ســياةتى ثيَ ةمبــةرى خــوا ( )هــاتووة كــة رِووخؤشــى جــةنطاوةر
بووةة رِووخؤش و دةم بة ةردةخةنـة بـووة بـؤ د سـ و شـويَنكةوتوانىة
جةنطاوةرو بةدةس بووة بؤ دوذمنةكانى .
ئين ـــا هـــةروةكو بـــؤ هيَنانـــةدى د ســـتايةتى (املعععوالة)لـــةخؤمان
ئةوثةرِى خؤشةويستى بؤ خواو ثيَ ةمبةر ()دةرببـرِين و لةمةيـدانى
ئاكاروكردةوةشــدا ئةوثــةرِى مــ كةضــى و شــويَنكةوتووييمان بــؤ
بنــويَنين و ســةربا و بــةرطريكارى ثــةيام و بةرنامةكــةيان بــينة بــؤ
( )4تفسري ابن كثري (.)61/2
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هيَنانةدى دوذمنايةتيش (املدُماة) بةهةمان شيَوة ئةوثةرِى بولزو رَِى
دلَمان بةسةر دوذمنانى خواو ثيَ ةمبةرو ثةيامةكةيان هةلَبرِيَذينة بىَ
طومان سةرسةخ ترين كؤمةلَيش لةدوذمنايـةتى كردنـى ئيسـالم و
موسـلَمانان كؤمــةلَى جولةكــة و موشــريكةكاننة هــةروةكو خــواى
طةورة دةفةرمووىَ  :ــ
ش َ ُ وا ۖ}المائدة28 :
َاو ً لِمَّ ِذينَ آ َمنُوا ا ْل َ ُهو َ َوالَّ ِذينَ أَ ْ
{ لَُ َِج َا َّ أَ َ
ق َعا َ
ش َّا النَّا ِ
واتة  :دةبينى كة لةهةموو خةلَكى تونـدتر لةدوذمنايـةتى كردنـى
باوةرِداران جولةكةو موشريكةكانن .
ديــارة ئةمــةش لةبــةر ئةوةيــة كــة جولةكــة كــوفرو طومرِاييــان
طةيشتة رِاددةيةك كـة َسـةى ناشـيرين و سـياةتى نةشـياويان دةدا

ثالَ خودى خواى طةورةشة مةطةر هةر ئةوان نـين كـة دةلَـيَن { :إِ َّ
َّللاَ فَقِ َونَ َْنُ أَ ْ
َّ
غنِ َا ُ ۘ} آل عمران424 :
واتة  :خودا هةذارةو ئيَمة دةولَةمةندين (تعالى اهلل).

هةروةها دةلَيَن  {:يَ ُا َّ
َّللاِ َم ْغمُولَة}المائدة٦1 :
واتة  :دةستى خوا َن اوة و نابةخشىَ .

تا كورِيشيان بؤ خوا برِيارداو ووتيان { ُع َُ ْي الْنُ َّ
َّللاِ}التوبة34 :
واتة  :عو ةير كورِى خواية( .تعالى اهلل عما يقولون علواً كبيرا).
ئين ا دوذمنايةتيان بؤ ثيَ ةمبةرانى خـوا (سـةهمى خوايـان لـىَ بـىَ)
لةوةشــدا ضــةندين ثيَ ةمبــةريان شــةهيد كــردووة و ضــةندين جــاريش
هةولَى شةهيد كردنى ثيَ ةمبةرى ئيَمةيان داوة ()هـةر لـةذةهراوى
كردنى خواردنىة ئين ا سيحرو جادوكردن لةثيَ ةمبةر ()ة ثاشان
هاوثـــةيمانى و يارمـــةتى دانـــى موشـــريكةكان لـــة جـــةنطيان دذى
ثيَ ةمبــةر ( .)لــةدواى ئــةوان نةصــرانيةكان كــة ئــةوانيش دةلَ ـيَن
عيسا كورِى خوايـة (تعـالى اهلل) ثاشـان دوذمنايـةتى دوورو دريَـذيان بـؤ
ثـــةيامى ئيســـالم و موســـلَمانان و شـــةهيدكردنى مليؤنـــةها موســـلَمان
بةدريَــذايي ميَــذوو تــا ئــةمرِ ش لةطةلَــدابىَة هةربؤيــة خــواى طــةورة
بــاوةرِداران ئاطاداردةكاتــةوة لــةوةى خؤشــيانبويَنة يــان د ســتايةتيان
بكةنة يان يارمةتى و ثشتيوانيان بكةنة هةروةكو دةفةرمووىَ ــ
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صا
{يَاأَ ُّي َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا ََل تََُّ ِخ ُذوا ا ْل َ ُهو َ َوالنَّ َ
َو َمنْ يَُ ََولَّ ُه ْْ ِم ْن ُذ ْْ فَإِنَّهُ ِم ْن ُه ْْ ۗ إِ َّ َّ
َّللاَ ََل يَ ْه ِا

ْۚ
َ ُٰ أَ ْولِ َا َ ۘ لَ َْ ُ
ض ُه ْْ أَ ْولِ َا ُ لَ َْت ق
ا ْلقَ ْو َم الظَّالِ ِم نَ }المائدة١4 :

واتــة  :ئــةى ئةوانــةى باوةرِتــان هيَنــاوة جولةكــةو نةصــرانيةكان
مةكــةن بةد س ـ و خؤشةويســتتان و ثشــتيوانيان مةكــةنة ضــونكة
ئــةوان د ســ و ثشــتيوانى يـــةكترن (لةدوذمنايــةتى كردنــى ئيَـــوة)
هةركةسيَكيش لةئيَوة ئةوانى خؤش بوىَ و ثشتيوانيان بكـات ئـةوا
ئــــةويش لةوانــــةة بةرِاســــتى خــــوداى طــــةورة رِيَنمــــوونى كؤمــــةلَى
ستةمكاران ناكات.
هةربؤية عبداهلل كورِى عُتبة (رِة اى خواى لىَ بىَ)دةياةرموو  :ـــ
( ليَْقِ أحهنم أع يكوع يهوميًُ أو نصرانيًُ و و اليَّدر)
واتة  :با هةر يةكيَ

()4

لةئيَوة ئاطـاى لـةخؤى بـىَ و خـؤى بثـاريَزىَ

لةوةى ببيَتة جولةكة يان نةصرانى بةبىَ ئةوةى هةس بكات .
هةروا ثيَويستة رِة و دوذمنايةتيش بةرامبةر كافرو موشريكةكان
نيشـــــان بـــــدرىَة ة ئـــــةو موشـــــريكانةى دويَنـــ ـىَ وةك جولةكـــــةو
نةصــــرانيةكانة منــــدالَيان دةدا ثــــالَ خــــوداى طــــةورةو دةيــــانووت:
مةهئيكةتةكان كيى خوان (تعالى اهلل عن ذل

)هةروةكو خودا

لةبارةى ئةم كوفرةيان دةفةرمووىَ  :ــ
هو َ }النح ١2 :
س ْب ََانَهُ َولَ ُه ْْ َما يَ ْ
شُ َ ُ
ت ُ
{ َويَ ْج ََمُو َ ِ َِِّ ا ْلبَنَا ِ
واتة  :كييان بؤخودا برِياردةدا ثاكى و بةر ى بؤخوا كةضـى بـؤ
خؤشيان ئةوةى ثيَيان خؤش بوو (كورِ) بؤخؤيان دادةنا .
هةروةها ة ئةو موشريكانةى ئةمرِ ش كة دةلَيَن  :خودا ستةمى لة
ئافرةت كـردووة كاتيَـ

لةميراتـدا يـةك بةشـى بؤدانـاوة بةرامبـةر

دووبةشى كورِة وة كاتيَ

دووئافرةتى بةيةك شـاهيَد دانـاوةة بؤيـة

دةلَيَن ثيَويستة ياساى تر ب يَنينة جيَطاى ياساكانى خوا (تدعُىل اهلل
ع ُ يقولم الظُملوع عملُوا نبرياً) .

( )4تفسري ابن كثري (.)63/2
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هةربؤيـــة خـــواى طـــةورة هـــةموو ئةمانـــة (جولةكـــةو نةصـــراني و
موشـريكةكان) كؤدةكاتــةوةو بــاوةرِداران َةدةلــة دةكــات لــةوةى
كةمترين ش لةخؤشةويسـتى و ثشـتيوانيان هـةبىَ بؤيـانة هـةروةكو
دةفةرمووىَ :ــ

تن
ين اتَّ َخت ُتذوا ِ ي تنَ ُذ ْْ ُه ت ُُ ًوا َولَ َِبًتتا ِمت َ
ين آ َمنُتتوا ََل تََُّ ِخت ُتذوا الَّ ت ِذ َ
{يَاأَيُّ َهتتا الَّ ت ِذ َ
ين أُوتُوا ا ْل ِذَُا َ ِمنْ قَ ْبمِ ُذ ْْ َوا ْل ُذََّا َ أَ ْولِ َا َ ۚ َواتَّقُوا َّ
َّللاَ إِ ْ ُ ْنتُُ ْْ ُم ْتؤ ِمنِ َن
الَّ ِذ َ
}المائدة١2 :

ئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَناوة ئةوكةسانة مةكةن بةخؤشةويسـتى
و ثشــتيوانى ليَكــراوى خؤتـــان لةوانــةى ئـــايينى ئيَوةيــان بةطالَتـــةو
طةمــة دادةنــيَن لةوانــةى ثــةرتووكيان ثــىَ بةخشــراية ثــيَش ئيَــوةو
كافرةكانيشة لةخوا بترسن و مةيانكـةن بـة نزيـ

و خؤشةويسـ

ئةطةر ئيَوة باوةرِدارن.
ئين ــا محمــد كــورِى ســعيد كــورِى ســالل القُّطععُني لــةم بارةيــةوة

ثوختةيــةك كؤدةكاتــةوة كــة دةفــةرمووىَ  :ـــــ (وملععُ عقععه اهلل
األخوة واحملبة واملواالة والنصرة بني املْانني ،ونه عن اوالة
الكععُفرين نلععهم اععن يهععوم ونصععُرى والُّععهين واَّععرنني
وغري م ،نُع ان االصول املْفق عليهُ بني املسعل ني :أع نعل
اْان اوحه تعُرك جل يع املكفعرات الَّعرعية جتع حمبْعه
واواالته ونصرته ،ونل ان نُع خبالف ذلِ وجع الْقعرب اىل
اهلل ببغضه وادُماته وجهُمه بُللسعُع واليعه رسع القعهرة
()4
واإلاكُع).
واتــة  :كــة خــواى طــةورة برايــةتى و خؤشةويســتى و ثشــتيوانى و
سةرخســـتنى يـــةكترى دامة رانـــدووة لـــةنيَوان بـــاوةرِداران و رِيَطـــرى
كردووة لة خؤشويستن و د ستايةتى و ثشتيوانى كردنى كافرةكـان
هةموويان لةجولةكةو نةصرانيةكان و خوانـةناو و بـىَ دينـةكان و
موشـــريكةكان و ئـــةوانى تـــريش ل كةواتـــة لـــةو بنيـــينانةى كـــة
( )4الوالء والرباء يف االسالم .17 /
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كؤدةنطى لةسةرة لةنيَو موسلَمانان ئةوةية كة هةموو باوةرِداريَكى
خودا بةتـةن ا طـرو دوور لةهـةموو طوفتـارو كـردارة كوفرينـةكان
ئــــةوا خؤشويســــتنى و ثشــــتيوانى كردنــــى و سةرخســــتنى واجــــب و
ثيَويســتةة وة هةركةس ـيَكيش بةثيَيــةوانةى ئــةوةبوو ئــةوا واجــب و
ثيَويســــتة خؤمــــان لــــةخوا نزيــــ

بكةينــــةوة بــــة بولزانــــدنى و

دوذمنايــــةتى كردنــــى و جي ــــاد كــــردن لــــةدذى بــــة وبان و دةســ ـ
بةطويَرةى تواناو طون ان .
ئةطــةر وامــان كــرد ئــةوا دةســتمان طرتــووة بــة ثتــةوترين ثــةت و
طرىَ ى باوةرِة هةروةكو ثيَ ةمبةرى خوا ()دةفةرمووىَ  :ــ

(أوثق الدمرى اإلمي ُع  :املواالة يف اهلل واملدُماة يف اهلل ،واحلُ م
يف اهلل ،والبغض يف اهلل)

()4

واتــــة  :تونــــدترين و ثتــــةوترين طــــرىَ و َولاــــةى بــــاوةرِ بريتيــــة
لةد ستايةتى كردنى باوةرِداران لةبـةر خـواو دوذمنايـةتى كردنـى بـىَ
بـــاوةرِان لةبـــةر خـــوا ة وةيـــاخود لةرِيوايـ ـةتيَكى تـــردا هـــاتووة كـــة
دةفةرمووىَ :ـ( أفضل األع ُل احلُ م يف اهلل والبغض يف اهلل)

()8

هةروةها دةفةرمووىَ  :ــ (ثالث ان نُن فيه وجه حعالوة اإلميعُع،
ان نُع اهلل ورسوله أح َ إليه ممُ سوا ُ ،ونُع أح َ عبعهاً
الحيبه إلُّهلل  ،وان يكره أع يدوم يف الكفعر ،بدعه إذ أنقع ه اهلل،
()3
ن ُ يكره أع يلق يف النُر).
واتـــة (( :سـ ـىَ شـ ـ هـــةن هةركةسـ ـىَ تيَيـــدا هـــةبن ئـــةوا هةسـ ـ
بةشـــيرينى بـــاوةرِ دةكـــاتة كةســىَ خـــواو ثيَ ةمبـــةر( )لةهـــةموو
كةسيَكى ترى خؤشتربوويَ ة ئةطةر كةسيَكى خؤشويس تـةن ا
لةبةر خوا خؤشى بويَ ة هةروةها ثيَشـى نـاخؤش بيَـ بطةرِيَتـةوة بـؤ
بىَ باوةرِىة دواى ئةوةى خوا رِ طارى كرد لىَ ى ة هةروةك ضـؤن ثيَـي

( )4صححه االلبانى يف سلسلته برقم .773
( )8رواه ابوداود يف سننه برقم .4177
( )3متفق عليه.
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ناخؤشــة فــرِىَ بدريَتــة نــاو ئــاطرة)) ضــونكة بةرِاســتى ســةرةن امى
كوفر ئاطرة.
سةرن ى ئةم نموونةيةش بدة لةضؤنيةتى جىَ بةجىَ كردنى ئـةم
د سـتايةتى و دوذمنايةتيـة لةهيـةن ئةصـحابةكانى ثيَ ةمبــةر ()ة
(( أبــو موســا اهشــعرو (رِة اى خــواى ل ـىَ بىَ)دةفــةرمووىَ  :بــة عوم ـه رى
كورِى خةتتابل (رِة اى خواى لىَ بىَ)ووت  :من نووسةريَكى نةصرانيل
هةية.
فةرمووى  :ئةوةضيتة خوا بتكـوذىَة مةطـةر نةتبيسـتووة كـةخوا

صا َ ُٰ َأ ْول ِ َا َ }
دةفةرمووىَ  {:يَا َأيُّهَا ا َّل ِذ َ
ين آ َم ُنوا ََل تََُّ ِخ ُذوا ا ْل َهُو َ َوال َّن َ
ئايا بؤ باوةرِداريَك نةدةكرد بة نووسةر (كاتب) ؟
ووتـــــى  :ئـــــةى طـــــةورةى بـــــاوةرِداران نووســـــينةكةى بـــــؤ منـــــةو
ئايينةكةشى بؤ خؤيةتى .
ئيمامى عمر فةرمووى  :ناكرىَ من رِيَزيان بطـرم لةوكاتـةى خـودا
ســووكى كــردوونة هــةروةها كــارو توانايــةكيان ناخةمــة ذيَــر دةسـ
لةوكاتــةى خــودا رِيســواى كــردوونة لةخؤشــل نزيكيــان ناكةمــةوة
كاتىَ خوداى طةورة دوورى خستوونةتةوة)).

()4

بـةلَام ريَكـيش لةموسـلَمانانى ئـةم ِر يـان بةنـة انى خـوا ثةرســتى
دةكاتة ياخود اناية كةضى لةهةلَسوكةوتى خؤيـدا ئـةم بنيـينة
ثتةوةى د ستايةتى و دوذمنايةتى جىَ بةجىَ ناكات و خراثـى دةكـات
بةبيانووى ئةوةى ئايينى ئيسـالم ئـايينى خؤشةويسـتيةة يـاخود لـةذيَر
ى ئاطـادارى ئـةم جـؤرة كةسـانةبينة
ناوى (تقارب اهديـان) بؤيـة دةبـ َ

هةروةكو ابن تيمية (رِةحمةتى خـواى لـىَ بـىَ) دةفةرمووىَ:ـــ (احع رو
فْنة الدُك الفُجر ،والدُبه اجلُ ل ،فنع فْنْه عُ فْنعة لكعل
افْوع ألع األول يَّبه املغضوب عليهم ال ين يدل وع احلق وال
()8
يْبدونه ،والثُني يَّبه الضُلني ال ين يد لوع بغري علم)
( )4اقتضاء الصراط املستقيم 11/واحلديث رواه امحد واورده البيهقي يف السنن الكربى (..)129/11
( )8أقتضاء الصراط املستقيم .21/
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واتــة  :ئاطــادارى بــةلَاى انــاى خراثــةكارو خواثةرســتى نــة ان بــنة
ضــونكة بةلَاكــةيان فتنةيــة بــؤ هــةموو كةســيَكى بــةلَادارة جــا
يةكـــــــةميان بةوكةســـــــانة دةضـــــــىَ كـــــــةخوا خةشـــــــمى لـــــــىَ
طرتوون(جولةكــــة) كاتيَــ ـ

دةيــــانزانى هــــةة ضــــؤنة كةضــــى

شـــويَنكةوتووى نـــةدةبوونة دووةميشـــيان بةوكةســـانة دةضـــىَ كـــة
طومرِابوون(نةصـــرانيةكان) كـــاتىَ بــــةبىَ انيـــارى خواثةرســــتيان
دةكرد .
بةلَام ئايا ئةطـةر لـةخودى موسـلَمانيَكدا ضـاكةوخراثة هـةبووة
ضؤن د ستايةتى و ثشتيوانى لىَ دةكرىَ ؟
ابن تيمية(رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ـــ
((ئةطــةر لةكةســيَكدا ضــاكةو خراثــةة تــاوان و طويَرِايــةلَى
كؤبؤوةة هـةروا سةرثيَيـى و سـوننةت و بيدعـةى تيَـدا كؤبـؤوةة ئـةوا
بة ئةندا ةى ئـةو خيَروضـاكةيةى تيَيدايـة د سـتايةتى و ثشـتيوانى و
ثاداشتى دةكرىَة هةروةها بةئةندا ةى ئـةو خراثـةو تاوانـةى هةيـةتى
دوذمنايــةتى و ســزاى ث ـىَ دةدرىَة كةواتــة لةكةس ـيَكدا هــةردووبارى
رِيَزليَنان و شةرمة اركردن كؤدةبيَتةوةة نموونـةش ئةطـةر كةسـىَ
د ى كــرد دةســتى دةبــرِدرىَ لةســـةر د يةكــةىة هــةروةها لةخانـــةى
دارايي (بي المال) بة ئةندا ةى ثيَويسـتى يةكـةى ثـارةى ثـىَ دةدرىَة
ئةمة ئةو بنيينةية كة ئةهلى سووننةو جةماعة لةسةرى كؤكنة
وة خــةواريج و موعتة يلــةكان و ئةوانــةش كــة لةطــةلَ رِاى ئــةوانن

ثيَيةوانةى ئةو بنيينةيةن))(. )4

( )1جمموع الفتاوي (.)217-213/23
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بةشى ثيَن ةم
ماناى بةشي دووةمى شايةتمان (محمد رسول اهلل)
ثيَويستيةكانى ئةم بةشةى شايةتمان
*باوةرِهيَنان بة ثيَ ةمبةرايةتى محمد()
*بةرِاستى انينى هةموو فةرموودةو هةوالَةكانى
*طويَرِايةلَى كردنى فةرمانةكانى
*خؤ دوورخستنةوة لةوشتانةى َةدةلةى كردووة
* خؤشويستنى بةبىَ يادة رِ يي
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بةروبوومى خؤشويستنى ثيَ ةمبةر()
حوكمى جنيَودان و بىَ رِيَزى كردن بة
ثيَ ةمبةر()
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()131

ماناى بةشي دووةمى شايةتمان (حم ه رسول اهلل)
لــةدوا رِ ذدا هــي طــةل و نةتةوةيــةك نــاجولىَ و هــةنطاو نــانيَن
تاوةكو دووثرسياريان لىَ نةكريَ ل كة ئةمانةن  :ــ
– 4اُذا ننْم تدبهوع ؟ ئايا ئيَوة ضيتان دةثةرس ؟
– 8ومبععُذا أجب عْمم املرسععلني ؟ ئايــا ضــؤن وةلَــامى ثيَ ةمبــةرانتان
دايةوة ؟
لةباسى (( ال إله إال اهلل))ئةوةمان خستةرِوو كة بريتية لةشـايةتى
دان بةطوفتارو سـةلماندنى بـةكردار كـةوا هـي ثةرسـتراويَ

نيـة

بةهةة شايستةى ثةرستن بيَ جطـة لـةخوداى تـاك و تـةن ا .ئين ـا
لةم بةشـةى شـايةتمانيش دةبـىَ برِياربـدةين بـةطوفتارو بيسـةلميَنين
بــــةكردار كـــــة هــــي كةســــيَكيش شايســــتةى شـــــويَنكةوتن و
طويَرِايةلَى كردنى رِةهاى نية جطة لـة مُحَمَـد ( )ئةمـةش تـةن ا
بــة ووتنــى (محمــد رســول اهلل) نيــة بــة وبانة يــاخود تــةن ا بــةهؤنراوةو
ســروودوثيَدا هــةلَطوتن و هةلَواســينى دروشــلة كــة ئةمــةش هســايي
كردنــةوةى رِ ذئاواييةكانــةة بــةلَكو دةبـىَ بــزانين كــة ثيَ ةمبــةرى
خــوا ()بــؤ ئــةوة رِةوانــةكراوة كــة بةرنامــةى خــودا لةســةر ةوى
ثةيرِةو بكات و دينى خودا وةكو كالَايةك بةبـةر بالَـاى خةلَكـدا
بكــات ئــةوةش بةطويَرِايــةلَى كردنــى تــةواوى ثيَ ةمبــةر ()ج ـىَ
بةجىَ دةبىَ.
كةواتة ثوختةى ماناى شايةتمان واتة  :ــ
الادبوم رق إلَُ اهللُ األحه.
هــي ثةرســتراويَكى بةهــةة نيــة تــةن ا خــوداى تــةن ا (ســبحانه
وتعالى)
الاْبوع رق إلَُ الرسول أمحه.
هـــي كةســـيَكيش بةهـــةة شـــياوى شـــويَن كـــةوتن نيـــة تـــةن ا
ثيَ ةمبةر أحمد ()ئين ا شـويَن كـةوتنى رِاسـتةَينةى ثيَ ةمبـةرى
خواش ()خؤى بةرجةستة دةكات لةم خالَانةى خوارةوة  :ـــ
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يةكةم  :ـــ باوةرِهيَنان بةثيَ ةمبةرايةتى محمد (. )
دووةم :ـ ــ بةرِاس

انينى هةموو فةرموودةو هةوالَةكانى .

سىَ يةم  :ــ طويَرِايةلَى كردنى فةرمانةكانى .
ضوارةم  :ــ خؤ دوورخستنةوة لةوشتانةى َةدةلةو سةركؤنةى

كردووة.

ثيَن ةم  :ــ خؤشويستنى بةبىَ يادةرِ يي .
يةكةم  -:باوةرِهيَنان بةثيَ ةمبةرايةتى مُحَمَد (. )
باوةرِهيَنان بة ثيَ ةمبةرايةتى محمد ()مةرجة بـؤ موسـلَمان بـوون
وةباوةرِى هي كةسيَ

تةواو نابيَ تاوةكو بـاوةرِ بةثيَ ةمبةرايـةتى

محمد نةهيَنيَ ة كة بةم بةلَطانة سةلميَنراوة كة نيَردراوى خواية

 – 4بةلَطةى ئايةتةكانى َورِئانى ثير :
سمِ َن }يس3 - 4 :
{ يَ َ ،وا ْلقُ ْ آ ِ ا ْل ََ ِذ ِْ  ،إِنَّ َك لَ ِم َن ا ْل ُم ْ َ
واتة  /هةردوو ثيتى (يا ة سين) و ثيتةكانى تـريش كةلةسـةرةتاى
ضةند سورِةتيَ

هاتووة رِاظةكارانى َورِئان ضةندين مانايـان لةسـةرى

فةرمووة بةلَام ريَكيش ووتوويانة كة هةرخوا دة انىَ ماناى ضى ية.
ثاشــان خــواى طــةورة ســويَند بــةَورِئان دةخــوات كــة دةفــةرمووىَ :
والقــرءان الحكــيل  :ســويَند بــةَورِئانى ث ـرِ لــةدانايي * بةرِاســتى ئــةى
محمــد ()تــؤ لــة ثةيامب ـةرانى خــواى .هــةروةها لةئايــةتيَكى تــردا
دةفةرمووىَ  :ـــ

وَل ۚ َو َ ََىٰ لِ َّ
س ً
ه ًاا }النساء29 :
اِِ َ
ق َ ُ
{ َوأَ ْ َ
ش ِ
س ْمنَا َك لِمنَّا ِ
واتــة /ئيَمــة تؤمــان نــاردووة بةثةيامبــةر بؤخــةلَكىة خــوا بةســة
شايةتى بؤ ئةوة بدات .
هةروةها لةئايةتيَكى تردا دةفةرمووىَ  :ــ

ستتو ُ َّ
شتتاَّا ُ َعمَتتى ا ْل ُذََّتتا ِ ُ َح َمتتا ُ لَ ْتتنَ ُه ْْ
َّللاِ ۚ َوالَّتت ِذ َ
{ ُّم ََ َّمتتا َّ ُ
ين َم ََتتهُ أَ ِ

}الاتح89 :
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واتــــة /محمــــد نيَــــردراوى خوايــــة ()ئــــةو باوةرِدارانــــةش كــــة
لةطةلَيـــدان بةرامبـــةر بـــىَ بـــاوةرِان توندوتيـــذنة لـــةنيَوان خؤيانـــدا
بةبة ةيين .
هةروةها لةئايةتيَكى تردا دةفةرمووىَ :ـــ

{ اَُ نَُعَ امَُّ ََّهٌ أَبَُ أَحَهٍ اِنْ رِجَُ ِلكُمْ وَلَٰنِنْ رَسمولَ اللََّهِ وَخَُتَمَ

النََّبِيَِّنيَ}األحزاب14 :

واتة /محمد باوكى هي لةثياوةكانتان نيةة بةلَكو ئةو نيَردراوى
خواو كؤتا هةمينى ثيَ ةمبةرانة .
هةروةها لةضةندين ئايةتى تريش .

 -8بةلَطةى فةرموودةكانى ثيَ ةمبةر ( : )ــ

( إنَهم سيكوع ان أُايت ن ابوع ثالثوع ،نُلُهمم يزعممم أنَهم نَيبٌ،
وأنُ خُتَمم النَبييَن النَبِيَ بَدهي) (.)4
واتة /بةرِاستى لةدواى من لـةناو ئوممةتةكـةم ( )34كةسـي در ن
ثةيدا دةبنة هةريةكةيان بانطةشة دةكات كة ثيَ ةمبةرةة بـةلَام
من كؤتاهةمينى ثيَ ةمبةرانلة هي ثيَ ةمبةريَ

لةدواى من نية.

هةروةها لةفةرموودةيةكى تردا فةرموويةتى  :ـــ

( فُضِلتم عَلَ االنبيُء بِسِتٍ ،أُعطيتم جوااِ َ الكَلِمِ ،ونمصِعر م
ت
بُِلرمعع ِ ،وأُحِلَععت لعيَ الغنععُئِم ،وجمدِلَععت لِ عيَ اّاألرضم طُهمععوراً
()8
وامسجِهاً ،وأُرسِلتم إىل اخلَلقِ نُفَةً ،وَخمِْمَ بيَ النبيِوع)
واتـــة /ثايةبـــةر تر كـــراوم بةســـةر ثيَ ةمبـــةران بةشـــةش شـــ :
كؤكــةرةوةى ووتــةم ثــىَ بةخشــراية (واتــة  :بةضــةند ووشــةيةكى
كةم ماناو مةبةستيَكى رى دةطةياندة دلَ و طوىَ ى خـةلَكى) و
بةســـةر دوذمنـــةكانل ســـةركةوتووم بـــةهؤى ئـــةوةى لـــةدوورةوة لــيَل
دةترســـانة كـــةل و ثةلـــة دةســـكةوتووةكانى جـــةنطل بـــؤ حـــةلَال
كــراوةة وة خــاكيش بــؤم ثــاك و وةك جيَطــا نويَــذ دانــراوةة وة بــؤ
( )4رواه ابو داود واالصل عند مسلم( )2337ورواه امحد يف املسند وابونعيم يف احللية وسنده صحيح.
( )8رواه مسلم وأخرجه الرتمذي وامحد والبغوي..
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هةموو دروستكراوةكان بةثيَ ةمبةر رِةوانةكراومة وة بةمن كؤتايي
بةثيَ ةمبةران هاتووة.
دةبىَ موسلَمان دواى بـاوةرِ هـةبوون بـةخودا شـانا ى بـةوةبكات كـة
يةكيَكة لةئوممةتى ئةم ثيَ ةمبةرة ثايةبةر ة (.)

 – 3شايةتى تةورات و ئين ي  :ــ
لــــةو بةلَطانــــةش كــــة باوةرِهيَنــــان بــــة ثيَ ةمبةرايــــةتى محمــــد
() ثيَويس و واجب دةكات شايةتى و مذدةو باسى تةورِات و ئين يلة
بة ثيَ ةمبةرايةتى محمد ()هةروةكو خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

سو َ النَّبِ َّي ْاْلُ ِّمت َّي الَّت ِذ يَ ِجاُونَتهُ َم ْذُُولًتا ِع ْنت َا ُه ْْ فِتي
{الَّ ِذ َ
ين يََُّبِ َُو َ ال َّ ُ
وف َويَ ْن َهتتا ُه ْْ َع ت ِن ا ْل ُم ْن َذ ت ِ َويُ َِ ت ُّل لَ ُه ت ُْ
اْل ْن ِج ت ِل يَتتأْ ُم ُ ُه ْْ لِتتا ْل َم َْ ُ ِ
الَُّت ْتو َ ا ِ َو ْ ِ
ت َويُ ََ ِّ ُم َعمَ ْ ِه ُْ ا ْل َخبَامِ َ
ِ }األعراف4١2 :
الطَّ ِّبَا ِ
واتــة /ئةوانــةى كــة شــويَن ئــةو ثيَ ةمبــةرو نيَــردراوة نةخويَنــدةوارة
دةكــةون (كــة لةهيــةن ثــةروةردطارةوة هــاتووة) ئةوكةســةى كــة
نامـــةدارةكان (واتـــة جولةكـــةو طاورةكـــان) دةيبيـــنن بةنوســـراوى
لـــةهيان باســـى كـــراوة لةتـــةورِات و ئين يـ ـ دا كـ ـة فـــةرمانيان ثـ ـىَ
دةكــات بةضــاكةو رِيَطرييــان ل ـىَ دةكــات لةخراثــةة شــتة خــاويَن و
ى حــةرِام
ثاكــةكانيان بــؤ حــةلَال دةكــات و شــتة ثيســةكانيان لــ َ
(َةدةلة) دةكات .
جـــا باوةرِنـــةهيَنانى ئـــةم جولةكـــةو طاورانـــة بةثيَ ةمبةرايـــةتى
محمد ()سةيرة !
بـــةلَام لةمـــةش ســـةيرتر ئـــةوةبوو كـــة موشـــريكةكانى عـــةرةب
باوةرِيان ثيَي نةبوو ضونكة دةيانووت ضؤن دةبىَ ثيَ ةمبةر مر ظ بـىَ !
كةضى هيان ئاسايي بوو كة خواكانيان لةبةرد بىَ !!!
هةروةها لة ئايةتيَكى تردا دةفةرمووىَ  :ــ

سو ُ َّ
صت ِّاقًا
ْى الْنُ َم ْ يَ َْ يَا لَنِي إِ ْ
س َ امِ َل إِنِّي َ ُ
َّللاِ إِلَ ْ ُذْ ُّم َ
{ َوإِ ْذ قَا َ ِع َ
تتو َ ا ِ َو ُمبَ ِّ
لِّ َمتتتا لَتتت ْ َن يَتتت َا َّ ِمت َ
ستتتو ق يَتتتأْتِي ِمتتتن لَ َْتتت ِا ا ْ
ستتت ُمهُ
شتتت ً ا لِ َ ُ
تتن الَُّت ْ
أَ ْح َم ُا}الص 6:
واتــة /كاتيَ ـ

كــة عيســاى كــورِى مةريــةم ووتــى  :ئــةى نــةوةى

يعقــوب بيَطومــان مــن نيَــردراوى خــوام بــؤهى ئيَــوةة بةرِاســ دانــةرى
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ئةوةى ثيَش خؤمل لةتـةورِاتة وةمـذدةتان ثـىَ دةدةم بـة ثيَ ةمبـةريَ
كة لةدواى من دىَ ناوى ئةحمةدة .
بـــــةلَام انـــــاو شـــــارة اكانى ئـــــايينى جولةكـــــةو طاورةكـــــان
بةمةبةستى ضؤل نةبوونى دةوروبةريان و بةردةوام بوونيان لـةخواردنى
ثـــارةو مالَـــاتى خـــةلَكى دةســـتكاريةكى رى هـــةموو نوســـخةكانى
تةورِات و ئين يليان كردو ئةو شـويَنانةيان سـرِييةوة و طؤرِييـان كـة
بةرِاشــكاوى نــاوى ثيَ ةمبــةر محمــدى تيَــدا هــاتووةة تــةن ا لةتــةورِاتى
سامرة و ئين يلى برنابا ناووباسـى مـاوة كـة لـةثيَش ئيسـالمدا هـةبوون
بةلَام كةنيسة َةدةلـةى كـرد لـة بلَاوبوونـةوةى ئـةم دوو نوسـخةية
لةناو خةلَكى لة كؤتاييـةكانى سـةدةى ثيَن ـةمى مـيالدى تـاوةكو
لــةم دواييــةدا لةناوضــةى دةريــاى مــردوو ضــةند دةس ـ نووســةكى ل ـىَ
د رايــةوة كــة تــةواو دروس ـ و هاوش ـيَوةى ئــةوةى هــاتووة لــة تــةورِاتى
سامرة و ئين يلى برناباية.
هةروةكو لة ئيصحاحى ض و يةكةم لةدةَي ووتـةى ( )89هـاتووة

كة ( :فُّحْج اهللُ وَطَرَمَ م ُ املالكُ ايخُئيعل اعن الفعرمو
( ) 24فل ُ الْفت اّمم راى اكْوبعًُ فعوق البعُبِ  :ال العه إال اهلل
حم ه رسول اهلل) .
واتـــة /خـــودا ليَيـــان كةوتـــة دواى ثـــةردة و فريشـــتةيةك بـــةناوى
ميخائيـــ ة ئــــادةم و حــــةواى دةركــــرد لةبةهةشــــتى فيــــردةوو ()34
كاتيَــ

ئــادةم ئــاورِى دايــةوة بينــى لةســةر دةرطاكــةى بةهةشــ

نوسراوة  :ه اله إه اهلل محمد رسول اهلل.)4( .
ئين ــا ئةطــةر بــاو لــة بةلَطــة عةَلَيــةكانيش بكــةين ئــةوا
بةلَطةى عـةَلَى لةسـةر رِاسـتى ثيَ ةمبةرايـةتى محمـد ( )ر رن
كة لةهةموويان طةورةترو ديـارتر ئـةو مـوع يزةو بةلَطـة ةَانةيـة
كـــة خـــواى طـــةورة لةســـةر دةســـتى ثيَ ةمبةرةكـــةى بةخـــةلَكى
نيشانداوة.

( )4اجنيل برنابا .63 /
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طومانى تيَدانية كة طةورةترين موع يزةش كـة تـارِ ذى دوايـي
دةميَنيَ و هي كةسيَ
هيَزيَــ

و هي كؤمةلَيَ

و هـي وولَاتيَـ

و هـي

تائيَســـتا نـــةيتوانيوة يـــةك ســـورِةتى ســىَ ئايـــةتى لةويَنـــةو

هاوشيَوةى َورِئان ب يَنن و دابرِيَذنة وة ناشتوانن .
ثرســيار  :ئايــا َورِئانيَ ـ

ث ـيَش هــة ارو ضوارسةدوض ـ ســالَ هــاتبىَة

بةلَام تائيَسـتا و لةسـةردةمى ثيَشـكةوتنى خويَنـدن و تةكنـةلؤجياو
ئاسمان ناسى كةو نةيتوانيوة لةشيَوةى يةك سورِةتى َورِئـان ب يَنـىَ
ة ئايــا بةلَطــة نيــة كــة ئةمــة موع يزةيــةو لةهيــةن خــواوة هــاتووة ؟
وةلَامةكةش ديارة .
ئةمــة ســةرةرِاى موع يزةكــانى تــر وةكــو كــةرت كردنــى مــان
بةثةن ـــةى ثيـــر ىة هـــةروةها هـــاتنى ئـــاو لـــةنيَوان ثةن ـــةكانىة
هـــــةروةها طريـــــانى َـــــةدة دارخورمايةكـــــةى نـــــاو مزطـــــةوت بـــــؤ
دووركةوتنــةوةى ثيَ ةمبــةر لــىَ ى ة هــةروةها شــةورِ كردنى بــؤ بيــ
المقــدو و بةر بوونــةوةى بــؤ ئاســمانة هــةروةها ســةهم كردنــى بــةرد
لةثيَ ةمبةرة هةروةها ربوونى خواردن و شير كاتيَ

دوعـاى لةسـةر

خويَنــدة هــةروةها ضــةندين ئــاذةلَ كــةبؤ ثيَ ةمبــةر ()كرِنؤشــيان
بردووة.

هةروةها لةفةرموودةى ند

األحبُر (رِة اى خواى لىَ بـىَ) دا وةسـاى

ثيَ ةمبةر ()تةنانـةت ئوممةتةكةشـى هـاتووة كـة دةفـةرمووىَ  :ـــ

( إني أجهم يف الْوراة اكْوبًُ  :امَُّ هٌ رسول اهلل  ،الفظٌّ والغَليظ،
والسَخُبٌ يف األسواق ،واليَجزي السَعيئة بُلسعيئة ،ولكعن يَدفعو
وَيَصفَح ،أُاَْمهم احل َُمومع ،يَُّ َهومعَ اهلل يف نُل اَنزِلَة ،ويمكَبِرونَهم
عَل نُعلِ نَجع ه ،يعأتَزِرومعَ إىل أنصعُفُهمم ،وَيوضِعئموع أطعرافهم،
صَفُهمم يف الصالة ،وصَفُهم يف القُِْلِ سَواء ،امنُميهم ينُمي يف
جَوِ السَ ُء ،لَهمم يف جَوفِ اللَيلِ مَويٌ نَعهويِ النَُّعلِ  ،اَولِعهمهم
مبكة  ،اَهجَرمهم بِطُبة ،وَاملكُه بُِلَُّم) (.)4
( )4صحيح السرية النبوية .31
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واتــة  :ــــ مــن دةبيــنل كــة لةتةورِاتــدا نوســراوةة مُحمــد نيَــردراوى
خودايــةة نــة لةهــةلَس و كةوتــدا توندوتيــذةو نــةتوورِةو َســة رِةَــةة
هةرطيز بةخراثة وةلَامى ئةوكةسانة ناداتةوة كـة هةلَـةو خراثـةى
بةرامبــةر دةكــةنة بــةلَكو ليَيــان دةبــوورىَ و ضاوثؤشــى لــىَ دةكــاة
ئوممةتةكـــةى طـــةليَكى ســـتايش كـــارنة ستايشـــى خـــوا دةكـــةن
لةهـــةموو بارود خيَـــ

ة وة خـــودا بـــةر دةطرن (اهلل اكبـــر) دةلَـــيَن

لةهةموو بةر ى يةكة جليان كورت دةكةن تا نيوةى َاضيانة
ي كانيــان دةشــؤن (واتــة دةســ نويَــذ دةشــؤن) ِريَزيــان
وة دةســ و ثــ َ
بيَــذيان

لةنويَــذداو رِيَزيــان لةجــةن

و جي ــاددا وةك يةكــةة بــان

بةبؤشــــايي ئاســــمان بــــان

دةكــــات (واتــــة بــــؤ نويَــــذ)ة لةنويَــــذو

خواثةرســـتنيان لـــةتاريكى شـــةودا دةنطيَكيـــان هةيـــة لةشـــيَوةى
دةنطى شـانةى هـةن

ة شـويَنى لـةداي

بـوونى شـارى مةككةيـةة

ئةوشـــارةش كـــة كؤضـــى بـــؤ دةكـــات طابةيـــة (واتـــة مةدينـــة)ة
دةسةلَاتيشى دةطاتة هةموو شام .
ئين ـا لـةدواى ئـةم هةوالَـة بةسـياات و ئاكـارى ثيَ ةمبـةرى كؤتــا
()وة شــارة ايي جولةكــةو نةصــرانيةكان بةرِاســتى ئــةم نيَــردراوةة
ثاشــــــان بــــــاوةرِ نــــــةهيَنانيان بةثيَ ةمبةرايةتيةكــــــةى و ثةيامــــــة
خواييةكــــةىة دةرئةكــــةوىَ كــــةهي ثاســــاويَ

نــــةبووة و نيــــة

لةباوةرِنةهيَنانيان ئةوةنةبىَ كة تةن ا لةبةر رِة و ئيرةيـي بردنـى دلَـة
تاري

و رِةشةكانيانة بةم رِووناكية بؤيـة سـةركةش و هسـاربوونة

هةروةكو خواى طةورة لةبارةيانةوة دةفةرمووىَ :

ْت ًاا ِمتنْ
{ َو َّ َ ِ ِمنْ أَ ْه ِل ا ْل ِذَُا ِ لَ ْو يَ ُ ُّونَ ُذ ْْ ِمنْ لَ َْ ِا إِي َمانِ ُذ ْْ ُ ََّتا ً ا َح َ
ق}البقرة449 :
ْ ِه ْْ ِمنْ لَ َْ ِا َما تَبَ َّ َن لَ ُه ُْ ا ْل ََ ُّ
ِع ْن ِا أَ ْنَُ ِ
هةروةها دةفةرمووىَ  :ــ

ين َ ََت ُ وا ِمتنْ أَهْت ِل ا ْل ِذَُتا ِ َو ََل ا ْل ُمشْت ِ ِ َن أَ ْ يُنَت َُّ َ َعمَت ْ ُذ ْْ
{ َما يَت َو ُّ الَّت ِذ َ
ِمنْ َِ ْ ق ِمنْ َ لِّ ُذ ْْ }البقرة44١ :
هةربؤيةش شايستةى ئةو برِيارو سـةرةن امة بـوون كـة ثيَ ةمبـةرى
جي ان ( )بةسةريدان كة دةفةرمووىَ  :ـــ
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( وال ي نف ٌ حم ه بيههِ اليَس َ م بي أحهٌ اعن ع ه األاع ِة
يَهوميم والنصراني ثممَ يَ وتم وك يْان بُل ي أرسلتم به ،إلَعُ
()4
نُع اِن أصُُّبِ النُر)
واتــــة :ــــــ ســــويَند بةوكةســــةى طيــــانى محمــــد بةدةســــتى ئــــةوة
هةركةسيَ

لةم ئوممةتـة ة جولةكـةبىَ يـان نصـراني هـةوالَى مـن

ببيستىَة ثاشان بمرىَ و بـاوةرِ نـةهيَنىَ بـةوةى ثيَـي رِةوانـةكراومة ئـيال
لة هاوةلَانى ئاطرى د ة .

دةبيَتة يةكيَ

سزايةكى ثرِ بة ثيَس بةرامبةر ئـةو سةركةشـى و دلَ رِةَيـةى بؤتـة
خوو نةريتيَكى لةناوبةريان { َجــَُا ً ِوفَاقًا}النبأ8٦:
ك لِظَ ََّل قم لِ ْم ََبِ ِا} فصل 1٦ :
{ َو َما َ لُّ َ
هـةروةها لــةو شــتانة كــة ثيَويسـتة لــةئايينى ئيســالمدا بزانــرىَة وة
بةرامبةر ثيَ ةمبةرى خوا()برِيار بدرىَ ئةوةية كة محمدى كـورِى
عبـــــداهلل()كؤتـــــا ثةيامبـــــةرى خودايـــــة بـــــؤ ســـــةر ةوىة هـــــي
ثيَ ةمبةريَ

لةطةلَ ئةودا نةهاتووةو هي ثيَ ةمبةريَكيش لةدواى

ئةو نيةو نايةتة هةروةكو عبدالقاهر الب ـدادو (رِةحمـةتى خـواى لـىَ
بىَ)فةرموويةتى  :ـــ موسلَمانان و خاوةن ثةرتووكة ئاسمانيةكان كـؤ
رِان لةســـةر ئـــةوةى يةكـــةم ثةيامبـــةر كـــة رِةوانـــةكرابىَ لـــةنيَو
خةلَكداة ئادةمة (سةهمى خواى لـىَ بىَ)ةكؤتـا ثةيامبـةريش لـةهى
موسلَمانان محمدة (.)

()8

هةروةها ابن حزم (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفةرمووىَ  :ـــ موسـلَمانان
يـــــةك دةنطـــــن لةســـــةر ئـــــةوةى هـــــي ثيَ ةمبـــــةريَ
محمد()نةهاتووة و هي ثيَ ةمبةريَكيش لةدواى نية

لةطـــــةلَ
()3

.

ئةمةش نارِةوايي و طومرِايي رِاى ئةوكةسانة دةردةخات كة ثيَيان
واية ةردةش ثيَ ةمبةر بووةو لةسـةردةمى ثيَ ةمبـةرى خؤشةويسـتمان

( )4أخرجه مسلم كتاب اإلميان (.)134/1
( )8اصول الدين .731 :

( )3مراتب االمجاع ..718 :
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()يان لـةدواى ئـةو بؤضـةند نةتةوةيـةك رِةوانـةكراوةة هـةروةكو
((ابـــن القـــيل (رحمـــه اهلل)لةباســـى مةجوســـةكاندا دةفـــةرمووىَ  :ـــــ

تاَميــان هةيــة دان بــة ثيَ ةمبةرايــةتى ةردةشــ دةنــيَن وةكــو

مة دةكيةو خةرميةو هى تر)) (.)4

هةروةها طومرِايي (رافضيه نُع) يش ديارة كةثيَيان وايـة ئيمـامى
عةلى كورِى أبي تاليب (رِة اى خواى لىَ بىَ)ثيَ ةمبةر بووة و جبرائيـ
(سةهمى خواى لىَ بىَ)هةلَـةى كـردووة يـان هةنـديَكيان ثيَيـان وايـة
ناثاكى كردووة لةهيَنانى ثةيامى خودا .
ئةم ووتانة طومانى تيَدانية كة بىَ بنةمان و كـوفرى ئاشـكرانة
هةروةكو ابن تيمية(رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفةرمووىَ  :ــ
ئةوكةســـــةى جنيَـــــودان بـــــةهاوةلَانى بـــــةرِيَزى ثيَ ةمبـــــةر ()
ببةستيَتةوة بةبانطةشةى ئةوةى عةلى خودايةة يان ثيَ ةمبةر بووة و
جبرائيــــ (ســــةهمى خــــواى لــــىَ بىَ)هةلَــــةى كــــردووة لــــةهيَنانى
ثةيامةكةة ئةمة طومان لةوةدانية كة بـىَ بـاوةرِةة بـةلَكو طومـان
نيــة لــةبىَ بــاوةرِى ئةوكةســةش كــةبرِيارى بــىَ باوةرِييــان بةســةردا
نادات(. )8

دووةم  :ــ بةرِاس

انينى هةموو فةرموودةو هةوالَةكانى .

ثيَويستة باوةرِمان وابىَ كة هةرثيتيَ

يان هةر ووشةيةك لـة ارى

ثيـر ى ثيَ ةمبـةر()هاتؤتـة دةرىَ رِاسـ و دروسـتة هـةروةها هـةوالَى
رِوودانى هةرشتيَكى دابـىَ ئـةوا رِاسـتةو رِوودةدات لةئيَسـتادابىَ يـاخود
لــــةداهاتووة ضــــونكة ثيَ ةمبــــةرى ثيَشــــةوا ()لةخؤيــــةوة هــــي
َســةيةكى نــةكردووة بــةلَكو هــةموو وةحــى و ثــةيامى خــودا بــووةو
بةتةواوى رِاى طةياندووة هةروةكو خواى طةورة فةرموويةتى  :ــ
حيٌ يموحَ }الن ل1 – 3 :
{وَاَُ يَنْطِقم عَنِ الْهَوَى  ،إِعْ موَ إِلََُّ وَ ْ
واتــة /لةخؤيــةوةو لــة هــةواو هةوةســةوة َســة ناكــات * بــةلَكو
ئةوةى دةيلَىَ وةحيةو سرووشى بؤ دةكرىَ .
( )4صحيح اغاثة اللهفان .649 :
( )8الصارم املصلول .372:
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هــةروةها عبــداهلل كــورِى عمــرو دةفــةرمووىَ  :ـ مــن هــةموو شــتيَكل
دةنووسى كة لةثيَ ةمبةرى خـوام دةبيسـ تـاوةكو لةبـةرى بكـةمة
ى طـرتل و ووتيـان تـؤ ضـؤن هـةموو
بةلَام سةرانى َورِةيش ِريَطـةيان لـ َ
شــتيَ

لةســةرى دةنووســى لةكاتيَكــدا ئــةو وةكــو ئيَمــة مر ظــةو

لةكاتى شيَنةيي و تورِةيي دا َسة دةكات ؟ منيش ضيتر َسـةكانيل
نةنووســيوة تــا ئةمـــةم بــؤ ثيَ ةمبــةرى خـــوا ()طيَرِايــةوةة ئين ـــا
ثيَ ةمبةر()بة ثةن ة ئاماذةى بؤ دةمى ثير ى كردو فةرمووى  :ــ

( انْ

فَوَاّلَ ي نفسي بيهه اُيَخرمجم اِنهم إلَُ حَقٌ) (.)4

واتــة  /بنوســةة ســويَند بةوكةســةى طيــانى منــى بةدةســتة ل ـىَ ى
دةرناضىَ جطة لةهةة و رِاستى .
كةواتـــة جطـــة لةهـــةة و رِاســـتى هـــي شـــتيَكى تـــر لــــةدةمى
ثيَ ةمبةر()دةرناضىَة ضـونكة ئـةركى ثيَ ةمبـةر تـةن ا ئـةوةبووة
كة ثةيام و برِيارةكانى خوا بةخةلَكى رِابطةيةنيَ بـة ئةوثـةرِى
ئةمانــةتة كةضــى بــىَ بــاوةرِان دةيــان ووت  :ئةمــة َســةى خؤيــةتى و
بةدر ديداتة ثالَ خواة بةلَام خواى طةورة وةلَامى بىَ بـاوةرِانى دايـةوة
كـــةوا ئةطـــةر محمـــد ئـــةوةى بكردايـــة ئـــةوا ئيَمـــة ليَمـــان َبـــولَ
نةدةكردة هةروةكو فةرموويةتى  :ـ

{ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَُ بَدْضَ األَقَُوِيلِ  ،ألَخَ ْنَُ اِنْعهم بِعُلْيَ ِنيِ  ،ثمعمَّ
لَقَطَدْنَُ اِنْهم الْوَتِنيَ  ،فَ َُ اِنْ كُمْ اِنْ أَحَهٍ عَنْهم حَعُجِزِينَ }الحاَـة:
12 – 11
واتــــة /ئةطــــةر محمــــد ()بــــةدةم ئيَمــــةوة هةنــــدىَ ووتــــةى
هةلَببةستاية * بيَطومان ئيَمة بةدةس و بةهيَز تؤلَـةمان لـىَ دةسـةند
* لةثاشــان شــادةمارى دلَيمــان دةبــرِى* وة كــةو لــةئيَوة نةيــدةتوانى
بةرطرى ليَبكات .
جـــا (سُـــبحانَ اهلل) ســـةيرى ئـــةم هةرِةشـــةيةى خـــواى ثـــةروةردطار
بكةو بيرى لىَ بكةوةة بؤت رِوون دةبيَتةوة كـة خـواى طـةورة ضـؤن
ئــــــةم َورِئانــــــةى ثاراســــــتووةة تةنانــــــةت لةضــــــاكترين بةنــــــدةو
( )4رواه امحد وأبوداود والدارمى واحلاكم وهو حديث صحيح.
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خؤشةويســترين ثيَ ةمبــةرى خؤشــى َبــولَ ناكــات كــة َســةى بــةدةم
هةلَببةستىَ.
كةواتــة دةب ـىَ ســزاو تؤلَــةى خــودا بــؤ ئةوكةســانة ضــؤن ب ـىَ كــة
ى انيـارى خـةلَكى بـةخوارو خيَيـى لـةئايين تيَدةطةيـةنن كـة
بةب َ
طواية ئايين هي ثةيوةنديةكى بةفةرمانرِةوايي وولَات نيـةو بـةناوى
خوا َسة دةكةن و كافرو خـاة ثةرسـتان بةبراطـةورةو د سـتى ئـةم
خةلَكـــــة لةَةلَـــــةم دةدةن و داب و نـــــةري و خوورِةوشـــــتة نـــــزم و
خراثــةكانى كؤمــةلَطاى ئــةوانيش ديَــنن و بةســةر ئــةم خةلَكــة
هةذارو موسلَمانة فةر ى دةكةنة هةركةسيَكيش بةرطريان بكـات
و بيــةوىَ ثيَشــيان ل ـىَ بطــرىَ ئــةوا بةتير ريس ـ و تونــدرِةو لةَةلَــةمى
دةدةن و بةضـــةندين بوختـــان و تؤمـــةتى هةلَبةســـتراو لـــةثيَش ضـــاوى
خةلَكى ناشيرينى دةكةن .
هــةروةها فــةرموودةكانى ثيَ ةمبــةر()طــةلىَ رن لةســةر ئــةو
رِووداوانــةى دواى خــؤى رِاى طةيانــدووة كــة رِوودةدات و ربــةى هــةرة
ريــــان رِوويــــان داوةة بــــةلَام تــــةن ا فةرموودةيــــةك دةهيَنــــين كــــة

فةرموويةتى  ( :صِنْفَُعِ اِنْ أَ ْلِ النَّعُرِ لَعمْ أَرَ م َعُ  :قَعوْمٌ اَدَهمع ْ
م
ت
ع ِبهَعُ النَّعُ َ َ ،و ِنسَعُ ٌء نَُسِعيَُ ٌ
ب ا ْل َبقَع ِر َيضْع ِربمو َ
سِيَُطل نَأَ ْذنَعُ ِ
عَُرِيَُتٌ  ،ام ِيالَتٌ اَُئِالَتٌ  ،رمءموسمهمنَّ نَأَسْنِ َةِ الْبمخْتِ الْ َُئِلَةِ ،
الَ يَهْخملْنَ الْجَنَّةَ وَالَ يَجِهْعَ رِحيَهَُ  ،وَإِعَّ رِحيَهَُ لَيموجَهم اِنْ اَسِريَةِ
نَ َا وَنَ َا) (.)4
واتــة  /دوو جــؤرة خــةلَ

هــةن كــة شــويَن و ســةرةن اميان ئــاطرى

د ةخـةو مـن نــةم بينيـون :يـةكيَكيان كةســانيَكن َاميـيان ثيَيــة
وةكو كلكى ضيَ َة بةم َاميـيانة لةخـةلَكى دةدةنة ئـةوةى تريـان
كؤمةلَــة ئــافرةتيَكن ئةطةرضــى ثؤشــاكيان لةبــةرة بــةلَام رِووتــنة
ســــةرن ى ثيــــاوان بــــةهى خؤيانــــدا رِادةكيَشــــن بــــةم لةن ــــةو هرو
رِ يشتنةى دةيكةنة َـذى سةريشـيان وةكـو كؤثـارةى ثشـتى حوشـتر
وايــةة ئةمانــة ناضــنة بةهةشــ و بــؤنى بةهةشــتيش ناكــةن (لةبــةر
( )4رواه مسلم.

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك
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دووريــان لةبةهةش ـ ) ئةطةرضــى بــؤنى بةهةش ـ لــةدوورى ئةوةنــدةو
ئةوةندةى رِيَطة رِيَوة دىَ .
لــــةم فةرموودةيــــة ئــــةوةمان بــــؤ دةردةكــــةوىَ كــــة ثيَ ةمبــــةر
()وةكو بلَىَ ى ويَنةيةكى ئيَستاى بؤ خرابيَتة ثيَش ضاوى ثير ى
كاتيَــ

ئــةوها بــةوردى باســى ئــةو خةلَكــةمان بــؤ دةكــات كــة

لــــةدواى خــــؤى ثةيــــدادةبنة بــــةلَكو باســــى كردةوةكــــان و جـــ و
بةرطيشيان دةكـاتة كـة دةبينـين ئيَسـتا ئـةم جـؤرة خةلَكانـة ر
رن بةلَكو لةم رِ ذطارةدا باو باوى ئةوانة .

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك
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ســـىَ يـــةم و ضـــوارةم  /طويَرايـــةلَى كردنـــى فةرمانـــةكانى و

خؤدوورخستنةوة لـةو شـتانةى رِيَطـرى لـىَ كـردووة و َةدةلـةى

كردووة :

ئــةم دوو خالَــة ر طــرنطن و ســةنطى مةحــةكن بــؤ بــاوةرِى
رِاســـتةَينة بـــة ثيَ ةمبـــةرى خـــوا ()واتـــة بةَـــةدةر طويَرِايـــةلَى
كردنـــى تـــؤ بـــؤ ثيَ ةمبـــةرى خـــواو بـــة َـــةدةر دووريــ لـــةو شـــتانةى
َةدةلــــــةى كــــــردووةة بــــــاوةرِو خؤشةويســــــتى تــــــؤ بؤثيَ ةمبــــــةر
()دةردةكةويَ .
هـــــةروةها ثيَويســـــتة طويَرِايـــــةلَى بكـــــرىَ لةفةرمانـــــةكانى و
َةدةلةكراوةكانيشة ضونكة نابىَ ئةوةى فةرمانى داوة بـةكردنى
بكربَو ئةوةى َةدةلةشى كـردووة ئـةن ام بـدرىَة هـةروةكو خـواى
طةورة دةفةرمووىَ :
هوا }الحشر2 :
سو ُ فَ ُخ ُذوَُ َو َما نَ َها ُ ْْ َع ْنهُ فَا ْنَُ ُ
{ َو َما آتَا ُ ُْ ال َّ ُ
واتــة /ئــةوةى ثيَ ةمبــةر ثيَتــان رِادةســثيَرىَ ئــةن امى بــدةن ئــةوةى
ليَتان َةدةلة دةكات وا ى لىَ بيَنن .
ئـــةركى سةرشـــانى بـــاوةرِدار ئةوةيـــة لةهـــةموو ئامؤذطاريـــةكان و

برِيارةكانى ثيَ ةمبةرى ثيَشةوا ()بلَىَ  :سَ ِدنَُ وأطَدنَُ .
واتة  /بيستمان و طويَرِايةلَى بووين .

بةثيَيـــةوانةى دوورِووةكـــان كـــة بـــة وبان دةلَـ ـيَن ئيَمـــة باوةرِمـــان
هيَنـــاوةو ثيَ ةمبـــةرمان خـــؤش دةويَـ ـ ة كةضـــى كردةوةكانيشـــيان
هةموو سةرثيَيى كردنى خوداو ثيَ ةمبةرة ()ة بؤية خواى طـةورة

ك لِا ْل ُم ْؤ ِمنِ َن} النور12 :
ثيَيان دةفةرمووىَ { َو َما أُو ٰلَئِ َ
واتة /ئةمانة هةرطيز باوةرِدار نين .

ضــونكة خــواى طــةورة مــةرجيَكى دانــاوة بــؤ رِاســتى َســةى ئــةو
كةســانةى دةلَــيَن ثيَ ةمبــةرمان خــؤش دةويَــ ة كــة ئــةويش شــويَن
كـــةوتنى ســـوننةت و رِيَبا ةكةيـــةتىة نـــةك داهيَنـــان (اهبتـــدا )و
بةثيَش كةوتنى وة طويَرِايةلَى كردنيَتى هةروةكو دةفةرمووىَ:ـــ

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك
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َّللاَ فَتتاتَّبِ َُونِي يُ َْبِ ت ْب ُذ ُْ َّ
{قُ ت ْل إِ ْ ُ ْن تُُ ْْ تُ َِبُّتتو َ َّ
َّللاُ َويَ ْغَِ ت ْ لَ ُذ ت ْْ ُذنُتتولَ ُذ ْْ ۗۗ
ستو َ ۖ فَتإ ِ ْ تَ َولَّ ْتوا فَتإ ِ َّ َّ
َّللاُ َغَُو َ ِح ْ ة قُ ْل أَ ِْ َُتوا َّ
َو َّ
تب
َّللاَ ََل يُ َِ ُّ
َّللاَ َوال َّ ُ
ين} آل عمران38 - 34 :
ا ْل َذافِ ِ َ
واتة /ئةى محمد ( )بلَىَ  :ئةطةر ئيَوة خواتان خؤش دةويَ ئةوا
شـــويَن مـــن بكـــةونة ئةوكاتـــة خـــواش ئيَـــوةى خـــؤش دةويَـ ـ و لـــة
طوناهةكانيشتان خؤش دةبيَ ة خودا ليَخؤشبووى بةبة ةيي يـة*بلَىَ
 :طويَرِايـــةلَى خـــوداو ثيَ ةمبـــةر بكـــةن ئين ـــا ئةطـــةر ثشـــتيان
هةلَكردو طويَرايةلَيان نةكردى ئةوا بيَطومان خوداش بىَ باوةرِانى
خؤش ناويَ .
هةروةها ضوونة بةهةشتيش هةر بةطويَرِايةلَى كردنـى ثيَ ةمبـةر

()بةستراوةتةوةة هـةروةكو فةرموويـةتى (- :اعن أطعُعخ مخعل
اجلنة) (.)4
وة طويَرِايةلَى كردنى ثيَ ةمبةر()طويَرِايةلَى كردنى خـوداى
طةورةيــةة ضــونكة لــةرِيَطاى ثيَ ةمبــةرةوة فــةرمان و برِيارةكــانى
خـــواى ثـــةروةردطارمان ثـ ـىَ طةيشـــتووةة هـــةروةكو لـــة ر ئايةتـــدا
ئاماذةى ثىَ كراوة ة لةوانة  :ـــ

ستتو َ فَقَ ت ْا أََْتتا َع َّ
س ت ْمنَا َك َعمَ ت ْ ِه ْْ
تع ال َّ ُ
َّللاَ ۖ َو َمتتنْ تَ ت َولَّىٰ فَ َمتتا أَ ْ َ
{ َم تنْ يُ ِطت ِ
َحَِ ظًا}النساء24 :
واتـــة /هةركةسـ ـيَ

طويَرِايـــةلَى ثيَ ةمبـــةر()بكـــات ئـــةوا

بةرِاســــتى طويَرِايــــةلَى خــــواى كــــردووةة هةركةســ ـيَكيش ثشــ ـ
هةلَبكات ئةوا ئيَمة تؤمان نةناردووة بةضاوديَرو ثاريَزةر بةسةريان .
ئين ــــا دةبــ ـىَ بــــزانين كــــة ئــــةوةى خــــواى طــــةورة فــــةرمانى
ثيَكـــردووين لةســـةر مـــانى ثيَ ةمبـــةرى خؤشةويسـ ـ ()لـــةتواناو
تاَةتى هةموو كةسيَ

دايةة ضونكة خواى طةورة هـي شـتيَكى

لةسةر بةندةكانى ثيَويس نةكردووة و رِانةسثاردوة كـة لةسـةرووى
تواناو تاَةتيان بيَ  :ـ

{ ََل يُ َذمِّ ُ َّ
ها}البقرة82٦ :
ْا إِ ََّل ُو ْ
سـ ََ َ
َّللاُ نَ َْ ً
( )4رواه البخاري عن أبي هريرة.
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واتــة /خــودا داوا لــةهي كةســيَ
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ناكــات مةطــةر بةئةنــدا ةى

تواناى خؤى نةبىَ .

ثيَن ةم  /خؤشويستنى بةبىَ يادة رِ يي :ـ
خؤشويستنى ثيَ ةمبـةرى خـوا ()واجبـةو لـةدواى خؤشويسـتنى
خـــوداى ثـــةروةردطار ديَـ ـ (ســـبحانه وتعالى)هـــةروةها نيشـــانةية بـــؤ
خؤشويســتنى خــوا ضــونكة هــةر لةبــةر خــواو بــؤ خــوا ث َي ةمبــةرى
خواشمان خؤش دةويَ .
ثيَ ةمبةر كةنالَى ثةيوةنـدى و ثـردى طةيشـتنى برِيـارة ثـرِ خيَـرو
رِةحمةتــةكانى خــواى ثــةروةردطارة بــة مر ظــةكانة بةشــيَوةيةك
كـــة ئـــةم ثيَ ةمبـــةرة ()هـــةموو ذيـــانى تـــةرخان كـــردو ر بـــة
ثةر شــةوة ئــةم ثةيامــةى خــوداى طةيانــدة مر ظايــةتى كــة وةكــو
رِوناكى يةك هةموو تاريكيـةكانى ثـىَ رِةوانـدةوةة وةكـو رِوحيَـ
هشةى مردووى مر ظايةتى ثىَ ذياندةوةة وةكو نةرمة بارانيَ

خاكـة

ووشكةكانى ثىَ تةرِكردةوةة بؤيـة ثيَويسـ دةكـات لةسـةر هـةموو
باوةرِداريَ

كة ثيَ ةمبةرى خـواى لـةباوك و مندالَـةكانى و هـةموو

خةلَكى خؤشتر بوىَ هةروةكو لةفةرموودةيةكدا فةرموويةتى :ــ

(ال يمْْاِنم أَحَهمنُمْ حَََّْ
وَالنََُّ ِ أَجْ َدِنيَ)(.)4

أَنُوعَ أَحَع ََّ إِ َليْعهِ اِعنْ وَالِعهِهِ وَوَلَعهِهِ

واتة /باوةرِى نية هي يةكيَكتان تـاوةكو مـن لـةهى خؤشةويسـ
تر نةبل لةباوكى و كورِى و هةموو خةلَكى .
بةلَكو دةبىَ لةخؤشمان خؤشتر بوىَ و هةموو كاتيَ

ئامادةبين

رِوحمان بةهةر انى بةَوربان بكةين .
هةروةكو جاريَكيان عومـةرى كـورِى ختـاب (خـوا لـىَ ى رِا ى بـىَ)
فةرمووى  :ئةى ثيَ ةمبـةرى خـوا سـويَند بـةخوا تـؤم لةهـةموو شـتيَ
خؤشتر دةوىَ تةن ا لةخؤم نةبىَ .

( )4رواه البخاري.
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ثيَ ةمبةرى خوا ()فةرمووى  :نةخيَر ة سويَند بةوةى نةفسى منـى
بةدةستة (باوةرِت تةواو نابىَ) تاوةكو من لةخؤش

ياتر خؤش نةوىَ

عومةرى كورِى ختاب فةرمووى  :سويَند بةخوا ئيَستا تـؤم لةخؤشـل
ياتر خؤش دةوىَ.
ثيَ ةمبةر ()فةرمووى  :اَالّع يُ عم ر .
واتة /ئيَستا باوةرِت تةواوة ئةى عمر  .رواه البخارو .

انايـــــــانيش ضـــــــةند نيشـــــــانةيةكيان ديـــــــارى كـــــــردووة

لةخؤشويستنى ثيَ ةمبةر ()كة طرنطترينيان ئةمانةن  :ـــ

 – 4دةبــىَ ئــةو شــتةى خــواو ثيَ ةمبــةرى خــوا خؤشــيان دةوىَ تــؤش
خؤش بوىَ با ثيَيةوانةى حة و ئارة ووش بيَ .
هةروةها دةبىَ رَِ لةو شتةش ببيَتـةوة كـة خـواو ثيَ ةمبـةرى خـوا
رَِيان ليَيةتى با نةفسيش حة ى لىَ بىَ .
– 8فةرمانةكانى جىَ بةجىَ بكةى و دووربكةويـةوة لـةو شـتانةى
َةدةلةى كردووة .
 – 3خــــؤت برِا يَنيــــةوة لةشــ ـيَوةو رِةفتــــارو طوفتــــارت بــــة هســــايي
كردنةوةو شويَن ثىَ هةلَطرتنى سوننةتة بةر ةكانى .
 – 1بةرطرى كردن و ثشتيوانى كردن و سةرخستنى رِيَبا و ثـةيام
و سوننةتةكةى بةنةفس و مالَ و مندالَ .
 – ١ر صةلةوات و سةهم كردن لىَ ى (.)
بــــةلَام دةبــ ـىَ ئاطــــاداريش بــــين كــــة يــــادة رِ يــــي نةكــــةين
لةخؤشويســــتن و ثيَداهــــةلَطؤتن بةســــةرىة بــــةوةى وابــــزانين كــــة
ثيَ ةمبـــةريش ()توانيويـــةتى وةكـــو خـــوا ســـوودو َا ان ـــ ثـــىَ
بطةيةنىَ يان خراثةو ناخؤشيةك لةسةر هببـات يـان وابزانـى كـة
ث َي ةمبةر هةموو شتيَكى لـة علـل ال يـب انيـوةة يـاخود وابزانـى كـة
ئـــةو ئـــادةميزاد نـــةبووة يـــان وابزانـــى ئـــةو لـــةرِ ناكى دروسـ ـ بـــووةة
هةروةكو خواى طةورة لةضةندين ئايةتدا لةم رِاستيانة ئاطادارمـان
دةكاتةوة كة ثيَ ةمبـةر()وةكـو ئيَمـة ئـادةميزادبووة بـةلَام ئـةو
نيَردراوو هةلَبذاردةى خوا بووة ة هةروةكو فةرموويةتى  :ــ
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ستَُقِ ُموا إِلَ ْت ِه
{قُ ْل إِنَّ َما أَنَا لَ َ
وحىٰ إِلَ َّي أَنَّ َما إِ ٰلَ ُه ُذ ْْ إِ ٰلَه َوا ِحا فَا ْ
ش ِّم ْمُ ُذ ْْ يُ َ
ش ِ ِ َن }فصل ٦ :
سَُ ْغَِ ُ وَُ ۗ َو َو ْيل لِّ ْم ُم ْ
َوا ْ
واتة /بلَىَ  :بةرِاستى من مر ظيَكل وةك ئيَوةة بةلَام من وةحـيل بـؤ
ديَـ ة بــؤ ئــةوةى بــزانن كــة ثةرســتراوى ئيَــوة خــواى تــاك و تةن ايــةة
كةواتــة رِووتــان هــةر بــةرةو خــوابىَ وة داواى ليَبــوردنى ل ـىَ بكــةنة وة
سزاو لةناوضوونيش بؤ كةسانى هاوبةش ثةيداكةرة .

ْتي نَ َْ ًَتا
هةروةها لة ئايـةتيَكى تـردا دةفـةرمووىَ  {:قُتل ََّل أَ ْممِت ُك لِنَ َْ ِ
َو ََل َ ًًّ ا إِ ََّل َما شَا َ َّ
تن ا ْل َخ ْت ِ َو َمتا
ستَُ ْذ َ ْ تُ ِم َ
تب ََل ْ
َّللاُ ۚ َولَ ْو ُ نتُ أَ ْعمَ ُْ ا ْل َغ ْ َ
ش لِّقَ ْو قم يُ ْؤ ِمنُو َ }األعراف422 :
ْنِ َي ال ُّ
َم َّ
ْو ُ ۚ إِ ْ أَنَا إِ ََّل نَ ِذي َولَ ِ
واتة /ئةى محمد ()بلَىَ  :من خاوةنى هي سوودو يانيَ

نيل بـؤ

خؤمة مةطةر ئـةوةى خـوا بيـةوىَة ئةطـةر مـن ناديـارو ثةن انـةكانل
بزانيايـة خيَــرو خؤشـى رم بةدةسـ دةهيَنـاو هــي خراثـةو يــانيَكل
ثــىَ نةدةطـــةيية مـــن تـــةن ا ترســيَنةرو مـــذدةدةرم بـــؤ خـــةلَكانيَ
كةباوةرِ دةهيَنن .
عبداهلل كورِى شخير (رِة اى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :لةطـةلَ
شانديَكى بةنى عامر ضووينة هى ثيَ ةمبـةرى خـوا ( )ووتمـان  :تـؤ
طةورةى ئيَمةى .
ثيَ ةمبةر ( )فةرمووى :طةورة خوداية (تبارك وتعالى) (.)4
هةروةها دةياةرموو  :ــ (هتُطروُني كما أطـرَت النصـارى ابـنَ مـريلَ

فَزنَما أنا عَبدُهُ فقولوا  :عَبدُاهلل وَرَسُولُه ) (.)8

واتــة /يــادةرِ يي مةكــةن لةثيَــدا هــةلَطوتنل هــةروةكو نةصــارا
(طــاورة خــاة ثةرس ـتةكان) يــادة رِ ييــان كــرد لــة كــورِى مةريــةم
ضــونكة بةرِاســتى مــن بةنــدةى خــودامة بؤيــة ئيَــوةش بلَ ـيَن  :بةنــدةو
نيَردراوى خودا .

( )4حديث صحيح رواه ابو داود .
( )8رواه البخاري.
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ثلــةو ثايــةى بةندايــةتيش طــةورةترين ثلــةو ثايةيــة كــة خــواى
طــةورة بــة ثيَ ةمبــةرى بةخشــيوة ضــونكة ثيَ ةمبــةر توانيويــةتى
ببيَتة ئـةو بةندةيـةى فةرمانـةكانى خـوا بةتـةواوى و بةدلَسـؤ ى جـىَ
بـــةجىَ بكـــات و ثةيامةكةشـــى بةتـــةواوى و بـــىَ كـــةم و كـــورِى
رِابطةيةنيَ بؤية لـةكاتيَ

كـة خـواى طـةورة ثيَ ةمبةرةكـةى

بةر دةكاتةوة بؤ سةرووى ئاسمانةكان و دةطاتـة جيَطايـةك كـة
تائيَســـــــتا طـــــــةورةترين مةهئيكـــــــة كـــــــة جوبريلـــــــة (عليـــــــه
السالم)نةطةيشــتؤتىَة ئــةوجا لــة َورِئانــدا نــاوى ثيَ ةمبــةر بةبةنــدة
دةهيَنــــ ـىَة وةك ثلةوثايــــــةك بــــــؤ ثيَ ةمبــــــةرى خؤشةويســــــتمان
()هةروةكو دةفةرمووىَ - :

س ْب ََا َ الَّ ِذ
{ ُ

سَ ٰ
ُ لِ ََ ْب ِا َِ لَ ْ ًَل }اإلسراء4 :
أَ ْ

واتـــة :ثـــاكى و بـــةر ى بـــؤ ئـــةو خودايـــةى كـــة شـــةورِ ذى كـــرد
بةبةندةكةى .
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بةروبوومى خؤشويستنى ثيَ ةمبةر ( :)ـــ
ئةلَبةت بةرى دارى خؤشويستنى ثيَ ةمبةر ()ضرِو تةرِو بـةردةوام
و ضـــوار وةر ةيـــةة وة ســـوود و كةلَكيشـــى بـــؤ هـــةردوو دونيـــا هةمـــة
هيةنةيــــةة جــــا ئةطــــةر انيمــــان كــــة يــــةكيَ

لةثيَويســــتى و

نيشــانةكانى خؤشويســتنى ثيَ ةمبــةر ()ئةوةيــة كــة ر ســةلَاوات
بدةى لةسةرىة بابزانين سوودو بةرووبومى سةلَاوات ضى ية ؟
ئيمامى ابن ال و و (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ــــ

( إعل وا رمحكمم اهلل أعَ يف الصالة علع

نرااُت :

نبينعُ حم عه ()عَّعر

إحععها منَ صععالة امللععِِ اجلبععُر والثُنيععة شععفُعة الععنيب املخْععُر
والثُلثة اإلقْهاء بُملالئك ِة األبرار ،والرابدةُ امخُلَفةُ املنُفقني والكفُر
و اخلُاسةُ اَُّعوِ اخلطُيعُ واألوزار

والسُمسعع عةُ قَضععععُءم احلععععوائ ِ

والسععععُبدة تَنععععويرِ الظععععوا رِ واألوطعععععععععععععععععععععععععععععععُر
واألسعععععععععععععععععععععععععععععععرار والثُانة النجُة اِعن عع ابِ مار
والُْسِععدةُ مخععول مارِ الراحععة البععععععععععععععععععععععععععععععععععوار
والقععععععععععععععععععععععععععععععععرار والدُشر ة سالمم امللعِِ الغفعُر

()4

ى كــة ســةلَةواتدان لةســةر
ى بــ َ
واتــة /بــزانن رِةحمــةتى خواتــان لــ َ
ثيَ ةمبةرمان ( )دة سوودو رِيَزو دةسكةوتى تيَداية :

( )4بستان الواعظني ورياض السامعني.871 :

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

()151

يةكــــةميان  :ســــةلَاواتى خــــوداى كردطــــارة ة دووةميــــان تكــــاو
شــةفاعةتى ثيَ ةمبــةرى نــا دارة( )ة ســىَ يــةميان ثــىَ هــةلَطرتنى
مةهئيكةى ثاك و ثايةدارةة ضـوارةميان سةرثيَيـى كردنـى دوورِوو و
بــىَ بــاوةرِةة ثيَن ــةميان ســرِينةوةى تــاوانى تاوانبــارةة شةشــةميان جــىَ
بـــةجىَ بـــوونى ثيَويســـتى و ثرســـيارةةحةوتةميان رِوونـــاك بوونـــةوةى
دةروون و رِووكارةةهةشــــتةميان رِ طــــاربوون لةســــزاى رو نالــــةبارةة
نؤهــةميان ضــوونة نــاو مــالَى خؤشــى و ئــارام دارةة دةيــةم س ـلَاوى خــوداى
ثةروةردطارة .
ئين ا لةهةموو بةرووبوومةكانيش شيرين ترو طةورةتر هاورِيَيةتى
و هــاودةمى ثيَ ةمبـــةرة ( )لةبةهةشــ لةطــةلَ ضـــةندين هـــاوةلَى
بــةرِيَزو شــةيداى ثيَ ةمبــةر ()وةكــو (ثوبععُع) (*) كــة لةبارةيــةوة
خوداى طةورة فةرموويةتى :

ين أَ ْن ََت َْ َّ
{ َو َمنْ يُ ِط ِع َّ
تن النَّبِ ِّت َن
َّللاُ َعمَت ْ ِه ْْ ِم َ
سو َ فَأُو ٰلَئِ َك َم َع الَّ ِذ َ
َّللاَ َوال َّ ُ
ك َ فِ قًا }النساء٦9 :
ْ َن أُو ٰلَئِ َ
صاِّيقِ َن َوال ُّ
صالِ َِ َن ۚ َو َح ُ
ش َه َاا ِ َوال َّ
َوال ِّ
واتــة /هةركةس ـيَ

طويَرِايــةلَى خــوداو ثيَ ةمبــةر بكــات ()

ئــةوا ئةوانــة لةطــةلَ ئةوكةســانة دةبــن كــةخوا بــةهرةو بةخششــى
خؤى بةسـةردا رِشـتوون لةثيَ ةمبـةران و رِاسـتطؤيان و شـةهيدةكان و
ثياوضاكان كة بةرِاستى ئةمانة هاوةلَ و هاورِىَ ى ضاك و باشن .

تا وه كو عه لى و ثوبُع

بــــؤ نة بى نة بيــة َـــــوربان

شادى ئة و لة م نة بى

ضون ده بية هاورِوَ ى ئة وان ؟

ذيـانى ثــاك و ثيــــر ى

تة رخان كرد بة دلــسؤ ى

تا ئوممة ت طومرِا نة بيَ

توش بة دواى وورط و رِ ى !

(*) ثوبُع ابو عبداهلل يان ابو عبدالرحمن كورِى بُ دُد  .هاورِىَ و هاودةمى
ثيَ ةمبةر بوو ()لةسةفةرو طةشتةكانى ة دواى كؤضى دوايي ثيَ ةمبةر

( )رِوودةكاتة ناوضةى رِةملة لةشام ثاشان دةضيَتة شارى حمصة نزيكةى
 482فةرموودة لةثيَ ةمبةر ()دةطيَرِيَتةوةة لةسالَى  1١ى هـ رىة كؤضى

دوايي دةكات ( .ته ي

االمسُء واللغُت ) 443 -
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طة ر نيـا ت ديتنى ئــة وه

بــؤ حـة ت هة رلة خــة وه ؟

ضـــاوت لة ثيســى نـة بـــيَ

بـة دواى كاروانيان كــة وه
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حوكمى جنيَودان و بىَ رِيَزى كردن بة ثيَ ةمبةر (.)
ثيَيــةوانةى خؤشويســتن و رِيَزطرتنــى ثيَ ةمبــةر ()ة بريتيــة لــة
رِة لىً بوونةوة لـة ثيَ ةمبـةر ( )يـان ثةيامةكـةىة هـةروا بـىَ رِيَـزى
كــردن و جنيَــودان بــةخؤى يــان ثةيامةكــةى كــة يةكيَكــة لــة
هةلَوةشيَنةرةكانى باوةرِو موسلَمانةتىة هةروةكو خوداى ثةروةردطار
دةفةرمووىَ:ــ

ستَُ ْه ُِؤُا
سو َ تُنَبِّئُ ُه ْْ لِما فِي قُمُولِ ِه ْْ قُ ِل ا ْ
{يَ َْ َذ ُ ا ْل ُمنافِقُو َ أَ ْ تُنَ َُّ َ َعمَ ْ ِه ْْ ُ
إِ َّ َّ
تب قُت ْل
سأ َ ْلَُ ُه ْْ لَ َقُتولُنَّ إِنَّمتا ُ نَّتا نَ ُخ
توض َونَ ْم ََ ُ
ُ
َّللاَ ُم ْخ ِج ما ت ََْ َذ ُ و َ َ ،ولَئِنْ َ
أَلِ َّ
ْتَُ ْه ُِ ُؤ َ َ ،ل تَ ََُْت ِذ ُ وا قَت ْا َ ََت ْ تُ ْْ لَ َْت َا إِيمتانِ ُذ ْْ إِ ْ
ستولِ ِه ُ ْنتُُ ْْ تَ ْ
اِِ َوآياتِت ِه َو َ ُ
نَ َْ ُ عَنْ ْامََِ قة ِم ْن ُذ ْْ نُ ََ ِّذ ْ ْامََِةً لِأَنَّ ُه ْْ انُوا ُم ْج ِ ِم نَ }التوبة٦٦ - ٦1 :
واتة /دوو رِووةكان ترسـى ئـةوةيان هةيـة كـة سـورِةتيَكى َورِئـان
دابة يَتــة ســةريان و ثــةردة هبــدا و هــةوالَ بــدا بــةن يَنى و ئــةوةى نيَــو
ى  :دةى
دلَيان ئاشـكرا بكـاتة جـا كةواتـة ئـةى موحةمـةد ثيَيـان بلَـ َ
طالَتــة بكـــةن و ســـوكايةتى دةربــرِنة دلَنيـــابن خـــودا ئـــةوةى ئيَـــوة
ترستان لىَ ى هةية دةرى دةخاو ئاشـكراى دةكـاة ئين ـا كـاتيَكيش
ليَيـان بثرسـى  :ئيَــوة بؤضـى طالَتــة بـةَورِئان دةكــةن ؟ بؤضـى رِخنــة
لةثيَ ةمبةرةكةى دةطرن ؟ بؤضى بة ثةنامةكى دذى ثةيامةكـةى
دةدويَــن ؟ هــةر خيَــرا دةلَـيَن  :ســويَند بــةخوا ئيَمــة هــةر بةطالَتــةو بــؤ
ثيَكــةنين ئــةم َســانةمان دةكــردة تــؤش ثيَيــان بلَــىَ  :ئايــا طالَتــة
بــــةخوداو َورِئــــان و ثيَ ةمبةرةكــــةى دةكــــةن ؟ ثاســــاوو ثاكانــــة
مةهيَننـــةوةة ضـــونكة ئيَـــوة كـــوفريَكى ئاشـــكراتان كـــردو بـــىَ
باوةرِبوون دواى باوةرِهيَنانتانة ئةطةر ئيَمـة لـة كؤمـةلَيَكتان خـؤش
بــــينة ئــــةوا كؤمةلَيَكيشــــتان ســــزا دةدةيــــن بــــةهؤى تاوانكــــارى و
سووربوونيان لةسةر تاوانى كوفر ئاميَزيان .
ابن تيمية (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفةرمووىَ  :ــ
ئةمـة دةَيَكـة لةســةر ئـةوةى تانــةو بـىَ رِيَــزى كـردن بــةخوداو
بةئايةتـــةكانى و ثيَ ةمبةرةكـــةى كـــوفرةة ئين ـــا جنيَـــودانى بـــة
مةبةس لةثيَشتريشةة هةروةها ئةم ئايةتة بةلَطةية لةسـةر ئـةوةى
هةر كةسيَ

سوكايةتى بكا بة ثيَ ةمـبةرى خـــودا ()
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بة مة بة س بىَ يان بةطالَتة ئةوا بىَ باوةرِ بـووة(. )4
هةروةها خوداى بةر ى بةتوانا دةفةرمووىَ  :ـــ

سولَهُ لَ ََنَ ُه ُْ َّ
ين يُ ْؤ ُذو َ َّ
َّللاُ فِي ال ُّا ْن َا َو ْاْل ِِت َ ِ َوأَ َعت َّا لَ ُهت ْْ
{إِ َّ الَّ ِذ َ
َّللاَ َو َ ُ
ه نًا}األحزاب١2 :
َع َذالًا ُّم ِ
واتــة  :ــــ بــىَ طومــان ئةوانــةى ئة يــةتى خــوداو ثيَ ةمبةرةكــةى
()دةدةنة خودا دةريان دةكاو بىَ بةشـيان دةكـا لةرِةحمـةتى خـؤى
لةدونياو دوا رِ ذ وة ئامادةى كردووة بؤيان سزايةكى رِيسواكةر .
ابن تيمية (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ـــ
لة َورِئانى ثير دا ئامادةكردنى سزاى رِيسواكةر نةهاتووة تـةن ا

لة دةرهةَى بىَ باوةرِان نةبىَ(.)8

كةواتة جنيَودان و بىَ رِيَزو كردن بةخودا يان ثةيامةكـةىة يـان
ثيَ ةمبةرةكـــةى ()دةرضـــوون و هةلَطةرِانةوةيـــة لـــة ئـــايينة بـــا
ئةوكةســة برِواشــى هــةبىَ بــة ثــةيام و بةرنامــةى خــوداة هــةروةكو
اســحاة كــورِى راهويــةة كــؤرِاى انايــانى هيَنــاوة لــةم بابةتــة كــة
دةفــةرمووىَ  :ــــ ( انايــان كــؤرِان لةســةر ئــةوةى هةركةس ـيَ

جنيَــو

بــدات بــةخودا (عــز وج ـ ) يــان ثيَ ةمبــةرى خــودا ( )ة يــان شــتيَ
رِةتبكاتةوة لةوةى خودا دايبة اندووةة
يــان ثيَ ةمبــةريَ

بكــوذىَة لةطــةلَ ئةوةشــدا بــاوةرِى هــةبىَ بــةو

َورِئانةى خودا دايبة اندووة ئةوا ئةوكةسة كـافرة(..)3

ئةمــةش هةلَــةى ووتــةى مورجيةــةكانى دويَن ـىَ و مةدخةليــةكانى
ى كةسـى جنيَـودةر بـة حـةلَالَى
ئةم ِر دةردةخات كة ثيَيـان وايـة دةبـ َ
بزانيَ ئين ا كافر دةبيَ  .وة لةمةدا محمد كورِى سحنون و أبـوبكر
الاارسي و ابن تيمية و ابن حـزم و ابـن عابـدين كـؤرِاى انايانيـان بـاو
كردووة هةروةكو قُضي عيُض (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفـةرمووىَ
:
( )4الصارم املسلول على شامت الرسول .02 :

( )8الصارم املسلول  83بةكورتكراوةيي.
( )3الصارم املسلول .037 :
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نةمان انيوة كة رِاى جياو ثيَيةوانة هةبىَ لة رِةوايي رِذانـى خـويَنى
جنيَــودةر بــة ثيَ ةمبــةر()لــةنيَوان انايــانى ئيَســتاى ناوضــةكان و
ثيَشــينة ضــاكةكانى ئــةم ئوممةتــةة بةرِاســتى

يــاتر لةكةس ـيَ

باسي كؤرِاى انايانيان كردووة لةسـةر كوشـتنى جنيَـودةرو بـةكافر
دانانى(.)4

( )4كتاب الشفا (. )188/0
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بةشى شةشةم
ـــ دوو رِوويي (النااة) و جؤرةكانى
ـــ تيشكى َورِئان لةسةر بيرورِاو رِةفتارى دوورِووان
ـــ دةرضوون لة طويَرِايةلَى كردن (الاسق)و
جؤرةكانى

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

()156

دوورِوويي (النااة) :
جـــؤرى يةكـــةمى /دوورِوويـــي لـــةنا و بـــاوةرِى دلَ (الناـــاة
اهعتقادو).
بريتيــة لةنيشــاندانى دووش ـيَوا ى رِووة وة دووجــؤرى مامةلَــة لةطــةلَ
خةلَكيداة كة ثيَيةوانةى يةكتربن .

نعُفَقَ ( :أظهر إميُنًُ وأخف

نُفراً ن َب)(.)4

ل و دةروونـى دا كـوفرو
واتة  :لةرِوالَةتـدا بـاوةرِدارى نيشـان بـداو لـةد َ
بىَ باوةرِى بشاريَتةوة و لةم بابةتة در بكات .
هــةروا لةكردةوةشــدا هــةموو كــردارو دروشــمةكانى موســلَمانةتى
ى بـة ثيَويسـتى ئـةن ام
ى ئـةوةى بـاوةرِى هـةب َ
جىَ بـةجىَ دةكـات بـةب َ
دانىة بةلَكو مةبةسـتيان خؤثاراسـتن و خـؤ رِ طاركردنـة لةدةسـ و
شمشيَرى موسلَمانان لةهيةك و بـؤ خؤرِ طـاركردن لةسـةرانةو سـزاى
ســـةر بـ ـىَ بـــاوةرِان ئةطـــةر بـ ـىَ بـــاوةرِى دةربـ ـرِنة هـــةروةكو خـــوداى
ثةروةردطار دةفةرمووىَ  :ــ

{اتََّخَ موا أَيْ َُنَهممْ جمنََّةً فَصَهمَّواعَن سَبِيلِ اللََّهِ إِنََّهممْ سَُءَ اَُ نَُنموا
يَدْ َلُوعَ }المنافقون8 :
واتة  :ئةو سويَندةى كة بـةدر دةيـانخوارد لةسـةر ئـةوةى باوةرِيـان
بة ثةيامبـةرى محمـد ()هةيـة كردبوويـان بةَـةلَ ان و خؤيـان ثـىَ
دةثاراس ـ ة بةمــةش ببونــة كؤســي لــةرِيَطاى خــواة بةرِاســتى ئــةوةى
كارى ناثةسندو نابةجيَية ئةن اميان دةدا .
ئين ا لةبةر مةترسى يانى ريان بؤ موسلَمانانة خـوداى طـةورة ر
باســـى كـــردوون لـــة َورِئـــانى ثيـــر و بـــاوةرِدارانى شـــارة او ئاطـــادار
كرد تةوة بة هةموو سياات و رِةفتارو ئاكارو ثيالنـةكانيانة بـةلَكو
بـــةو دوذمنـــة ســـةرةكيةى نـــاوبردوون كـــة دةبـــىَ موســـلَمانان ليَيـــان
ئاطاداربنة

( )4املعجم الوسيط .363:
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ه ْْ}المنافقون1 :
اح َذ ْ ُ
هةروةكو دةفةرمووىَ ُ { :ه ُْ ا ْل ََا ُُّو فَ ْ
واتة /دوذمن ئةمانةن جا ئاطاداريان بة .
بــةلَكو ســةيرى هــةر ســورِةتيَكى َورِئــانى ثيــر دةكــةى دةبينــى
كــة باس ـيَكى ئــةوانى تيَدايــةة يــاخود ثيالنيَكيــان تيَيــدا ئاشــكرا
كرايــــةة وةيــــان ثــــةردة لةســــةر بــ ـىَ باوةرِييــــان هةلَدرايــــةة وةيــــان
برِوبيانوةكانيـــان بـــةتالَ كرايـــةة وةيـــان ئامـــاذة بـــة كوفرةكانيـــان
كرايـــةة دواجـــاريش ســـةرةن امى خؤيـــان و كردةوةكانيـــان ديـــارى
كراية.
ئين ــا ئةمانــة هــةروةكو ســةرةتا لــة مةككــةدا بوونيــان نــةبووة
ضـــونكة ئةوانـــةى باوةرِيـــان دةهيَنـــا دووضـــارى ئةشـــكةن ةو ئـــا ارو
دةربةدةرى دةبوونةوةة بـةلَام كاتيَـ

ثيَ ةمبـةرى خـواو ()هاوةلَـة

بــــةرِيَزةكان لةمةدينــــة دةســــةلَاتيان بــــؤ دروســـ بــــووة ئةمانــــة بــــؤ
بةرذةوةندى خؤيان و ثاراستنى مالَيان باوةرِييـان دةربـرِىة لةناخيشـياندا
ئةوثةرِى َين و دوذمنايةتيان بؤ بـاوةرِداران برِيـارداة بؤيـة خـوداى انـاو
شـارة ا ئــةوةى ئــةوان لـىَ ى دةترســان ئاشــكرابىَة ئاشــكراى كــردووةة
هةروةكو دةفةرمووىَ  :ــ

ستتو َ تُنَبِّتئُ ُهْ لِ َمتتا فِتتي قُمُتتولِ ِه ْْ ۚ قُت ِل
{يَ َْت َذ ُ ا ْل ُمنَتتافِقُو َ أَ تُنَت َُّ َ َعمَت ْ ِه ْْ ُ
سَُ ْه ُِمُوا إِ َّ َّ
َّللاَ ُم ْخ ِج َّما ت ََْ َذ ُ و َ }التوبة٦1 :
ا ْ
لةئيَستاشدا كـة لةهـةموو شـويَنيَكى سـةر رِووى ئـةم ةوييةةكـة
موس ـلَمانى تيَــدا نيشــتةجىَ يــةة ئين ــا ئةطــةر كةمينــةبن وةك لــة
وولَاتــانى رِ ذئــاوا هــةن ئــةوا دةســةلَاتى بــىَ بــاوةرِى ئــةم وولَاتانــة لــةم
كةمينة موسلَمانة كةسانى دةروون بة يوو و دوورِوو بةكاردةهيَنىَ بؤ
ســيخورِى كــردن بةســةر موس ـلَمانةكانى تــر .وة لــة وولَاتــانى موس ـلَمان
نشـــينيش كـــة رينـــةنة كـــة دةســـةلَاتيَكى بـ ـىَ بـــاوةرِى نـــاوخؤيي
فةرمانرِةوايةتيَيانـــدا ديــــسان دوورِووةكــــــان ســـةربا ى دلَســـؤ ى نيَـــو
ســـةنطةرى ثاراســـتنى ئـــةم دةســـةلَاتةن بـــة بلَاوبوونـــةوةيان بـــةناو
موســـلَمانان و ســـيخورِى كـــردن و كؤكردنـــةوةى انيـــارى و ن يَينـــى
يــةكانى موس ـلَمانان و ث ـيَش كــةش كردنــى بةســةر ك و ســةرانيانة
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ئين ــا ئةطــةر شــةيتان بــة وةسوةســةو ثيالنــى خــراث بــةناو خــويَنى
ئادةميزاددا دةسورِىَة ئةمانةش بةم شيَوةية بةنيَو لةشى ئةم ئوممةتـة

دةسورِيَن {قَاتَمَ ُه ُْ َّ
َّللاُ ۖ أَنَّىٰ يُ ْؤفَ ُذو َ }المنافقون1 :
بؤية ابن القيل (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفةرمووىَ  :ـــ

( نُم القراّع أع يكعوع نُلعه يف شعأنهم لكثعرتهم علع
()4
االرض ويف اجواف القبور)

ظهعر

واتــة  :خةريكــة َورِئــان هــةمووى لــةبارةى ئةوانــةوة بيَــ ة لةبــةر
رييان لةسةر رِووى ةوى و لةنيَو طؤرِةكانيشدا.
هةروا جاريَكيان ح يفه ى كورِى يةمان (رِةحمةتى خـواى لـىَ بـىَ)
طوىَ ى لىَ بوو ثياويَ

دةيووت  :خوداية دوورِووةكان لةناوببةة

حوذيفه فةرمووى  :ـــ يُبن أخي لو لِ املنُفقوع السْوحَّعْم
يف طرقُتكم ان قلة السُلِ (.)8
واتة  :ــ ئةى برا اى خؤم ئةطةر دوورِووةكان لةناوبينة خؤ ئيَـوةى
باوةرِدار ةندةَتان دةضىَ لةسةر شـةَام و رِيَطاكانـدا لةبـةر كـةمى
ذمارةتان كة ماونةتةوة.
جا ئةمة حوذةياةية كة خاوةنى ن يَنى يةكانى ثيَ ةمبـةر ()

بــــوو لةســــةردةمى خؤيــــدا كــــة ســــةردةمى ثيَشــــينة ضــــاكةكان و
ضــــاكترينى ســــةدةية ئــــةم َســــةية دةكــــاتة ئايــــا ئةطــــةر لــــةم
سةردةمةدا ذيابا دةبىَ ضى بووتاية ؟ !!
بؤية لةبةر رييان و ةرةريان ثيَويستة موسـلَمانان ليَيـان ئاطـاداربن
ضــونكة ئةمانــة طــورطن لةثيَســتى مــةرِداة هــةر كاتيَ ـ
دةسةلَاتى نةبوو ئةمانة بىَ رِةن

كــوفر

و دةنطنة بةلَام هةردةم دلَ ثـرَِين

و ثيالنطيَرِى شةوة ةنطنة هةروةكو ووتراوة  :ــ (قه يفقِعهم الع ئ م
أنيُبه ولكنه اليفقه طِبُعَه ).

( )4تهذيب مدارج السالكني ..723 :
( )8تهذيب مدارج السالكني.723 :
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هةبىَ طورط كةلَبةى ددانـى لةدةسـ بـدا

بةلَام هةرطيز خوونةريتى درِندانةى لةدةس نادا .

تيشكى َورِئان لةسةر بيرورِاو رِةفتارى دوورِووان
مةطــةر خوونـــةريتى درِندانــةيان و كـــوفرى شــاراوةيي دلَيـــان نيـــة
كــةواى ل ـىَ كــردوون حة بكــةن كــة بــاوةرِدارانيش وةكــو خؤيــان
كافربن :ــ
س َوا ً }النساء29 :
{ َو ُّوا لَ ْو تَ ْذَُ ُ و َ َ َما َ ََ ُ وا فََُ ُذونُو َ َ
لـــةثيَناو ئـــةم مةبةستةشـــياندا طومـــان و دوودلَـــى دةخةنـــة نيَـــو
باوةرِداران بةرامبةر بةدةسةلَاتى خوداو بةلَيَنةكانى  :ــ

{ وَإِذْ يَقُولم الْ منَُفِقُوعَ وَالََّ ِينَ فِي قُلُوبِهِم اََّعرَضٌ اََّعُ وَعَعهَنَُ
اللََّهم وَرَسمولُهم إِلََُّ غُرمورًا }األحزاب48 :
هــةروا ثيَيــان وايــة ئــايينى بــىَ بــاوةرِان و جولةكــةو طــاورو خــاة
ثةرسـتان ر ضــاكترو رِاسـترة لــةئايينى ئيسـالم و ثــةيامى موسـلَمانانة
هـــــةروةكو لةئيَستاشـــــدا بةشـــــان و بـــــالَى شارســـــتانيةتى رِ ذئـــــاواو
ل يَزةكانـــدا دةلَـــيَن و ئـــايينى ئيســـالم بـــةهؤكارى دواكـــةوتوويي
وولَاتانى موسلَمان دادةنيَن :

{أَلَمْ تَرَ إِلَ الََّ ِينَ أُوتموا نَصِيبًُ اَِّنَ الْكَُِْبِ يمْْاِنموعَ بُِلْجِبْ ِ
ت
وَالطََُّغُوتِ وَيَقُولُوعَ لِلََّ ِينَ نَفَرموا َْملَُءِ أَ ْهَى اِنَ الََّ ِينَ آاَنموا
سَبِيلًُ} النساء١4 :
هةربؤية تانةوتةشةريان لةموسلَمانان و تؤمةت و بوختان هةلَبةسـتن
بؤيــان ثيشــةى كــاتى بـىَ ئيشــيان بــووةة تةنانــةت ثيَ ةمبــةرى ثــاك و
( )خيَزانـــة ثاكةكانيشـــى لـــة وبانى ئـــةم دوورِووانـــة ســـةهمةت
نةبوون  :ــ

ْبُوَُ َ
{إِ َّ الَّ ِذ َ
ش ًًّ ا لَ ُذ ْْ ۖ لَ ْل ُه َو َِ ْ
اْل ْف ِك ع ْ
ُصبَة ِم ْن ُذ ْْ ۚ ََل ت ََْ َ
ين َجا ُ وا لِ ْ ِ
تب ِم َ
اْل َْ ِتْ ۚ َوالَّت ِذ تَت َولَّىٰ ِ ْبت َ َُ ِمت ْن ُه ْْ لَتهُ
ْ َ
لَ ُذ ْْ ۚ لِ ُذت ِّل ا ْمت ِ ق ِمت ْن ُه ْْ َمتا ا ْ َُ َ
تن ْ ِ
ع ِظ ْ}النور44 :
َع َذا َ
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بــــةلَكو ئيَســــتاش هــــةولَيان خســــتؤتة ثــــالَ هــــةولَى دةســــةلَاتة
ستةمكارو مورتةددةكان و بةهيوان كة بـةد رِةوشـتى و داويَـن ثيسـى
بةناو باوةرِداران بلَاوبيَتةوة  :ــ

احشَتةُ فِتي الَّت ِذينَ آ َمنُتوا لَ ُهت ْْ عَت َذا أَلِت ْ فِتي
{إِ َّ الَّ ِذينَ يُ َِبُّتو َ أَ ْ ت َِشت َع ا ْلََ ِ
ال ُّا ْن َا َو ْاْل ِِ َ ِ ۚ َو َّ
َّللاُ يَ َْمَ ُْ َوأَ ْنُُ ْْ ََل تَ َْمَ ُمو َ }النور49 :
لةهســارو سةركةشيش ـيان هــةركاتىَ يــادةوةرى تةوبــةو ثةشــيمانى
بكريَنةوة سةرةلةَة دةكةن و لووت بةر انـة رِيَطـرى يـاتر دةكـةن
لةرِيَطاى خودا  :ــ

{ وَإِذَا قِيلَ لَهممْ تَدَُلَوْا يَسَْْغْفِرْ لَكُعمْ رَسمعولم اللََّعهِ لَعوََّوْا رمءموسَعهممْ
وَرَأَيَْْهممْ يَصمهمَّوعَ وَ مم امَّسَْْكْبِرموعَ}المنافقون١ :
تةنانــةت ئــةو نويَــذةش كــة بــؤ رِيابــا ى دةيكــةن ر بةتةمبــةلَى و
لةش طرانى دةيكةن بةلَكو ر بةكةمى يادى خوداش دةكةن  :ـ

تاق َو ََل يَت ْتذ ُ ُ و َ َّ
َّللاَ إِ ََّل
{ َوإِ َذا قَتتا ُموا إِلَتتى ال َّ
ْتتالَ ٰى يُت َ ا ُ و َ النَّت َ
صت َتَل ِ قَتتا ُموا ُ َ
قَمِ ًَل}النساء418 :
هــةركاتيَ

موســلَمانانيش ببيــنن مــالَ ببةخشــن لــةثيَناو خــوداة

دةس دةكةن بةتوانج ليَدان و رِةخنةطرتن و بةكـةم انينـى خيَـرو
ضاكةكانيان.

طَوَِّعِنيَ اِنَ الْ مْْاِنِنيَ فِي الصََّهَقَُتِ وَالََّ ِينَ لَُ
{ الََّ ِينَ يَلْ ِزموعَ الْ م َّ
يَجِهموعَ إِلََُّ جمهْهَ ممْ فَيَسْخَرموعَ اِنْهممْ سَخِرَ اللََّهم اِنْهممْ وَلَهممْ عَ َابٌ

أَلِيمٌ }التوبة29 :

ئين ا خؤ ئةطةر خؤيـان مالَيـان بةخشـىة ة بةرة امةنـدى بـىَ يـان
بــة رة خــودا ليَيــان َبــولَ ناكــاتة ضــونكة هــةرطيز باوةرِيــان ثيَــي
نةبووةو بةثىَ ناخؤشى و داخى دلَيانةوة دةيانبةخشى  :ــ

{ وَلَععُ يَععأْتموعَ الصََّععلَُةَ إِلََّععُ وَ مععمْ نُسَععُلَ

وَلَععُ يمنفِقُععوعَ إِلََّععُ وَ مععمْ

نَُرِ موعَ}التوبة١1 :
بــةلَكو ريشــيان ثيَنــاخؤش بــوو كاتيَــ

كةســانيَ

مالَيــان

دةبةخشـــيةوة ســـةر ئـــةو هاوةلَــــة هةذارانـــةى لـــةدةورى ثيَ ةمبــــةردا
()كؤدةبوونةوةة تـاوةكو لةنـةبوونى و هـةذارى ثيَ ةمبةرةكـةيان
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()وانةى ئـارامطرى و خـؤرِاطرى و رِة امةنـدى لةسـةر َـةدةرى خـوا
فيَرببنة بةلَام دوورِووةكان دةيانووت مالَ مةبةخشن بةمانة  :ـــ

ستتتتتو ِ َّ
تتتتى
َّللاِ َحَُّت ٰ
{ ُهتتتتت ُْ الَّتتتتت ِذينَ يَقُولُتتتتتو َ ََل تُنَِقُتتتتتوا َعمَت ٰ
تتتتى َمتتتتتنْ ِعنتتتتت َا َ ُ
ضوا}المنافقون2 :
يَنََ ُّ
بةطشتى هةركةلَ
ئــةوان دلَيــان ثــىَ ى تــةن
هــةركاتيَ

و سوديَكى دونيـايي بطـات بـة موسـلَمانانة
دةبــىَ و خــةمبار ئــةبن ثيَيــةوةة كةضــى

ناخؤشــى و نةهامةتيــةك بــة موس ـلَمانان بطــاتة ئــةوان

دةلَـــيَن ئيَمـــة ئاطـــاداربووين و هؤكـــارى خؤثاراســـتنمان دةســـتةبةر
كردبوو ئين ا بةدلَخؤشيةوة ثشـ هةلَدةكـةن و يارمـةتى موسـلَمانان
نادةن  :ــ

صت بَة يَقُولُتوا قَت ْا أَ َِ ْتذنَا أَ ْم َ نَتا
ْنَة تَ ُ
ص ْب َك َح َ
صت ْب َك ُم ِ
ْ ْؤ ُه ْْ ۖ َوإِ تُ ِ
{إِ تُ ِ
ه ْْ فَ ِ ُحو َ }التوبة١4 :
ِمن قَ ْب ُل َويََُ َولَّوا َّو ُ
بةردةوام ترسيان لةو رِ ذةية كة موسـلَمانان دةسـةلَاتيان بكةويَتـة
دةســــــ ة بؤيــــــة هـــــــةركاتيَ

ببيــــــنن موســــــلَمانان كؤمـــــــةلَ و

ثيَشةوايةكيان بؤدروسـ بـووة و يـةك رِيَزيــان ثيَـوة ديـارةة بـة ثةلـة
خؤيان دةخزيَننة ناو ئةم يةك رِيَزى يةو بـة هةلَبةسـتنى در و َسـةى
بىَ بنةما هةولَى نانةوةى ناكؤكى و ثةرتةوا ةيي موسلَمانان دةدةن :ــ

{ َلتتت ْو َِ َ ُجتتتوا فِتتت ُذ ْْ َمتتتا زَا ُو ُ تتت ْْ إَِل َِبَتتتاَل َوْلَ ْو َ تتت َُوا َِِللَ ُذتتت ْْ يَ ْب ُغتتتونَ ُذ ُْ
ا ْلَِ ُْنَةَ.......
بــةلَام كيَشــة ئةوةيــة كــة لــةناو موس ـلَمانانيش كةســانيَ

هــةن

طويَيان بؤ رِادةطرنة

س َّماعُو َ لَ ُه ْْ ۗ َو َّ
عمِ ْ لِالظَّالِ ِم نَ }التوبة12 :
َّللاُ َ
{َ ........وفِ ُذ ْْ َ
خؤ ئةطةر موسلَمانان سووربوون لةسةر طةرِاندنةوةى دةسـةلَات بـؤ
شــةريعةتى خــودا و ســوثايان بــؤ ئــةم مةبةســتة بــةرِىَ كــردة ئــةم جــا
برِوبيانووى نارِةوا بؤ ثاشةكشةو خؤد ينةوة دةهيَننةوة  :ــ

سو َ أَ ْ آ ِمنُوا لِ َّ
ستَُأْ َذنَ َك أُولُتو
ستولِ ِه ا ْ
اِِ َو َجا ِهتاُوا َمت َع َ ُ
{ َوإِ َذا أُن ُِلَتْ ُ
ين}التوبة2٦ :
الطَّ ْو ِ ِم ْن ُه ْْ َوقَالُوا َذ ْ نَا نَ ُذن َّم َع ا ْلقَا ِع ِا َ
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ئين ــــا جاريَــــ

دةيــــانووت  :مالَــــةكانمان بةدةرةوةيــــة و ترســــى

هةلَكوتانى دوذمنمان لةسةريةتى:ـ

تتتو َ َو َمتتتتا ِهتتتت َي
{ي َ ْ
ْتتتتَُأْ ِذ ُ فَ ِيتتتتق ِمتتتت ْن ُه ُْ النَّبِتتتت َّي يَقُولُتتتتو َ إِ َّ لُ ُوتَنَتتتتا َعت ْ
لِ ََ ْو َ ق}األحزاب43 :
بــــةلَام خــــودا دةفــــةرمووىَ  :تــــةن ا مةبةســــتيان هــــةلَاتن و خــــؤ
رِ طاركردنة.
وةيـــاخود دةيـــانووت ئةطـــةر بـــزانين شـــةرِو جـــةن

بـــةرثا دةبـ ـىَ

شويَنتان دةكةوين :ــ
{قَالُوا لَ ْو نَ َْمَ ُْ قُِ ًَاَل ََلتَّبَ َْنَا ُ ْْ} آل عمران4٦2 :
بةلَام خودا دةفةرمووىَ :ئةوان لةم رِ ذةدا لةكوفر نزيكترن وةك
لــــةباوةرِة وةيــــان جــــاريَكى تــــر دةيــــان ووت :ئةطــــةر بمانتوانيبايــــة
لةطةلَتان دةردةضووين و دةهاتين بؤ جةن

ة سويَند بـةخوا نـاتوانين

س َ َْمَُِو َ لِ َّ
سَُطَ َْنَا لَ َخ َ ْجنَا َم ََ ُذ ْْ}التوبة18 :
اِِ لَ ِو ا ْ
 :ــ{ َو َ
بةلَام خـودا دةفـةرمووىَ  :خؤيـان بـةدةرد و لةناوضـوون ئةبـةن و در
ئةكةن.
وةيان دةيان ووت  :ــ لةطةرماو تينى هاويندا دةرمةضن بؤ جي اد  :ــ
{ ََل تَ ْنَِ ُ وا فِي ا ْل ََ ِّ }التوبة24 :
بـــةلَام خـــودا دةفـــةرمووىَ  :ـــــ ئـــاطرى د ة بـــةتين و طـــةرمترة
ئةطةر بزانن .
كةواتــة ئةمانــة هــةر لةســةرةتاوة ئةطــةر مةبةســتيان دةرضــوون
بوايــة بــؤ جي ــاد ئــةوا خؤيــان بــؤ ئامــادة دةكــرد بةمةشــق و رِاهيَنــان
لةســــةر هونــــةرةكانى جــــةن

و رِووبةرِووبوونــــةوةة بــــةلَام خــــودا

دةرضوونى ئةوانى نةويسـ ة لةبةرئـةوة سسـ و لةشـى َـورِو كـردن و
ثيَيــــــــان ووتــــــــرا  :دانيشــــــــن بؤخؤتــــــــان لةطــــــــةلَ ثيرومنــــــــالَ و
ثةككةوتةكاندا .

وج َْلَ َعاُّوا لَهُ عُت َّا ً َو ٰلَ ِذتن َ ت ََِ َّ
َّللاُ انبِ ََتاََ ُه ْْ فَ َتبَّطَ ُه ْْ َوقِ ت َل
{ َولَ ْو أَ َ ا ُوا ا ْل ُخ ُ َ
ا ْق َُاُوا َم َع ا ْلقَا ِع ِاينَ }التوبة1٦ :
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جا كة نويَـذ مـافى خوايـةو جي ـاديش هؤكـارى ثاراسـتنى ئـايينى
خودايةة ئةمانة لةهةردووكيانـدا لـةش طـران و بـىَ اخـنة لـةكاتىَ
باســى جي ـــادو كوشــتار ديَتـــة طـــؤرِىَة ضــاويان دةســـورِىَ و رِةنطيـــان
دةطؤرِىَ هةروةك يةكىَ لةرِوحدان و دواساتى ذيانى بىَ .

َتى َعمَ ْت ِه
{فَإ ِ َذا َجا َ ا ْل َخ ْوفُ َ أَ ْيتَُ ُه ْْ يَ ْنظُت ُ و َ إِلَ ْتكَ تَتاُو ُ أَ ْع ُتنُ ُه ْْ َ الَّت ِذ يُ ْغش ٰ
ت}األحزاب49 :
ِمنَ ا ْل َم ْو ِ
ئين ــا دواى ئــةوةى تــرو و بيمــى جــةن

و جي ــاد لةســةريان نــةماة

بة مانـــة دريَـــذو تيـــذةكانيان دةتاندةنـــة بـــةر َســـةى رِةة و نـــاخؤش و
ئا ارتان دةدةن .
عمَى ا ْل َخ ْ ِ }األحزاب49 :
ش ََّةً َ
َب ا ْل َخ ْوفُ َ
{َإِ َذا َذه َ
ْنَ قة ِحاَا ق أَ ِ
سمَقُو ُ ْْ لِأ َ ْل ِ
لةكاتى شيَنةيي دا رخؤيان لةباوةرِداران دلَسـو تر نيشـان دةدةن و
سويَند دةخـؤن كـة ئةطـةر ثيَ ةمبـةر ()يـان طـةورةى موسـلَمانان
داوايان ليَبكات ئةوا دةردةضن لةطةلَيدا بؤ جي اد .

ْ ُموا لِ َّ
اِِ َج ْه َا أَ ْي َمانِ ِه ْْ لَئِنْ أَ َم ْ تَ ُه ْْ لَ َ ْخ ُ ُجنَّ }النور١3 :
{ َوأَ ْق َ
ى  :ســويَند مــةخؤن ضــونكة
ى  :ثيَيــان بلَــ َ
بــةلَام خــودا دةفــةرموو َ
طويَرِايةلَى كردنى ئيَوة ديـارو ئاشـكراية كـة تـةن ا لةكاتيَكـدا
دةردةضن بؤ جي اد ئةطةربةرذةوةنديةكتان تيَدا ببيننةوة :

ْ ُموا ۖ َْاعَة َّم َْ ُ وفَة ۚ إِ َّ َّ
{ قُل ََّل تُ ْق ِ
َّللاَ َِبِ

لِ َما تَ َْ َممُو َ }النور١3 :

جــا ســةيرة كــة بــاوةرِدار لةطــةلَ ئــةوةى خــاوةن كــردارةة بــةلَام
دةبينــى بــةردةوام لةســةرةن امى كردةوةكــانى دةترســىَ و لــةمبارةة
كةضى دوورِوو سةرةرِاى ئـةوةى بـىَ كـردةوةو دةسـ بةتالَـةة كةضـى
بةردةوام دلَنيايـةو ئـاوات دارةة هـةروةكو تـابعى بـة ِريَز حسـن البصـرو
ى  :ـــ(( بـاوةرِدار لةهـةموو خـةلَ
ى بـىَ) دةفـةرموو َ
(رِةحمةتى خواى لـ َ
ىى
ى كـة لـ َ
كردةوةى ضاكترةة لـة هـةموو خـةلَكيش يـاتر دةترسـ َ
وةرنةطيرىَة ئةطـةر بةئةنـدا ةى كيَويَـ

مـالَ ببةخشـىَ دلَنيانيـة

كة لىَ ى وةرطيـراوة هـةتا نـةيبينىَة هةرضـةند ضاكةوخواثةرسـتى
يادبكــات ئةوةنــدة ترســى يــاتر دةبـىَ و دةلَـىَ  :رِ طــارم نــابىَة بــةلَام
دوورِوو دةلَىَ  :خةلَكى طوناهبار رةو خـوا لـيَل خـؤش دةبـىَ و هييـل
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لةســـةرنيةة بؤيـــة كـــردةوة لـــةبيردةكات و ئـــاوات و ئوميَـــدى بـــةتالَ
لةسةر خوا دادةنىَ))

()4

بةلَام دةلةلَ و دوورِووةكانى ئةمرِ

رخراثترو ةرةريان ر يـاترة

لــــة دوورِووةكــــانى رِابــــردووة هــــةروةكو شــــارة اترين كــــةو دواى
ثيَ ةمبةر( )بةدوورِووةكانة كة حوذةياةى كـورِى يةمانـة (رِة اى
خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ :ــ

( إع املنُفقني اليوم شرٌ انهم عل
()8
يوائ ٍ يمسِرموع واليومَ جيهروع)

عَههِ العنيب ( )نعُنوا

واتة :بةرِاسـتى دوورِووةكـانى ئـةمرِ خراثتـرن لةوانـةى لةسـةردةمى
ثيَ ةمبةر( )بوونة ضونكة ئةوان كوفرةكةيان دةشاردةوةة بةلَام
ئةمانةى ئةمرِ بةئاشكرا دةيلَيَن و دةيكةن .

رِيوايةتيَكى تر دةفةرمووىَ  ( :إمنُ نُع النفُق عَل
( ) فأاُ اليوم فنمنُ و الكُفرم بده اإلميُع) (.)3

عَههِ العنيب

واتة  :دوورِوويي (شاردنةوةى بىَ بـاوةرِى) لةسـةردةمى ثيَ ةمبـةردابوو
بةلَام ئةوةى ئةمرِ كوفرة دواى باوةرِهيَنان .
منـــيش دةلَـــيَل بـــىَ طومـــان دةلـــةلَ و دوورِووةكـــانى ئـــةمرِ

ر

خراثترن لةوانةى سـةردةمى حـوذةياـة (رِة اى خـواى لـىَ بـىَ) ضـونكة
ئــــةوان دةريانــــدةبرِى بــــةلَام ئةمانــــةى ئيَســــتا رِيَطــــةنادةن ســــةرانى
كوفريــــان مانــــدووبنة بــــةلَكو خؤيــــان كــــارى ئةشــــكةن ةدانى
موسلَمانان ئةن ام دةدةن و بـةثيَش سـوثاو دة طـا هةوالَطيريـةكانى
تالوت و ردارةكان دةكـةون بؤسـيخورِى كـردن بةسـةر موسـلَمانان و
رِفاندن و رِادةستكردنيان بةدوذمنانى ئيسالم .

جؤرى دووةمى /دوورِوويي تةن ا لةئاكارو رِةفتارة .
( )4حلية االولياء ابونعيم االصفهاني (..)113/2
( )8رواه البخاري (.. )9113
( )3رواه البخاري (.)9114
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هــةروةكو انايـــانى موســلَمانان لةباســـى ئـــةم جـــؤرة ناويـــان نـــاوة
دوورِوويــي لــةكردةوة (النفععُق الد لععي) كــة بريتيــة لــةوةى كــارو
رِةفتاريَ

ئةن ام بداة كة دوورِووةكـان ثيَـوةى ناسـراونة ئـةم كـارو

رِةفتارانةش بىَ طومان تاواننة بةلَام ناطةن بةثلةى شرك و كوفرة
هــةروةك بــةثيَي فــةرموودةى ثيَ ةمبــةر ( )كــةباو لةس ـىَ (اّيععة)

دةكاتة (اّية) ش بةماناى نيشانةيةكة ديارةو دةبينرىَ.
ثيَ ةمبةرى خوا( )دةفةرمووىَ  :ــ

( اَية ا ملنُفق ثالث  :إذا حهَّث نّ َبَ  ،وإذا وَّعَّهَّ أخلعف  ،وإذا ا،تم ِعن
خُع) (.)4

واتة  :نيشـانةى دوورِوو سـىَ يـة  :كاتيَـ
كاتيَــ

َسـةى كـرد در بكـاتة

بــةلَيَنى دا بــةجىَ ى نةطةيانــدةة ئةطــةر ســثاردةيةكى

لةه دابنريَ ناثاكى كرد تيَيدا .
هةروةها لةفةرموودةيةكى تردا هاتووة كة دةفةرمووىَ  :ــ

( أرب م خاللٍ اَن نُنَ فيه نُع انُفقًُ خُلصًُ  :اَن إذا حهث ن ب ،
وإذا وعه أخلف وإذا عُ ه غهر وإذا خُصع م فجعر ،واعن نُنعت فيعه
خصلةً انهن نُنت فيه خصلة ان النفُق حْ
واتـة  :ضــوار ئاكارهـةن هةركةسـيَ

يَهَعَهُ ) (.)8

تيَيـدابن ئــةوا بةتــةواوةتى

ضووةتة سةر رِةوشتى دوورِوو :كةسىَ ئةطةر َسةى كـرد در بكـاتة
ئةطــــةر بــــةلَيَنى دا بــــةجىَ ى نةطةيــــةنىَة ئةطــــةر ثــــةيمانى دا
شكاندىة ئةطةر ناكؤكى بوو لةطةلَ كةسـيَكدا تاوانبكـات و
نيَوانةكـــة تيَـــ

ى
بـــدات .ئيمـــامى نـــةوةوى (رِةحمـــةتى خـــواى لـــ َ

بىَ)دةفةرمووىَ  :ماناى (نُع انُفقًُ خُلصًُ) واتـة  :ر بـة دوورِووةكـان

دةضىَ بةهؤى ئةم ئاكارو رِةوشتانة (..)3

( )4رواه البخاري ومسلم.
( )8رواه البخاري ومسلم.

( )3صحيح مسلم بشرح النووي (.)661/1
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ابعععو عيسعع

الرتاع ع ي (رِةحمـــةتى خـــواى لــىَ بــىَ) مانـــاى ئـــةم

فةرموودةيــــةى لة انايانــــةوة هيَناوةتــــةوة بةشـــيَوةيةكى رِةهــــا كــــة
دةفةرمووىَ  :ـــ
(( ماناى ئةم فةرموودةية لةهى انايان دوورِوويي كردةوةية)) (.)4
ئين ـــا بـــاوةرِدارى رِاســـتةَينة دةبـــىَ بـــةردةوام خـــةريكى ثـــاك
كردنـــــةوةو ثالَاتـــــةكردنى ئاكـــــارو رِةفتارةكـــــاني بـــ ـىَ نـــــةبادا
لةشــتيَكدا ضــووبيَتة رِيــزى دوورِووةكــان و نــة انىة هــةروةكو تــابعى
بةرِيَز ابن أبي اليكة (رِةحمةتى خولى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ـــ

( أمرنتم ثالثني ان أصُُّب النيب ( )نُلُهمم خيَّ
نَفسِهِ)

()8

النفعُق علع

واتـــة  :طةيشـــتل بـــة ( )34كـــةو لـــةهاوةلَانى ثيَ ةمبـــةر ()
هةموويان لة دوورِوويي دةترسان لةخؤيان .

دةرضوون لةطويَرِايةلَى (الاسق)
ئــــةم اراوةش وةكــــو اراوةكــــانى ثيَشــــووى وةك (الشــــركة
الكارة النااة) دووبةشى سةرةكى ية :ـــ

(– 1الفسق األ ن ) أو (فسق خمرج عن امللة) -:
واتــــــة /دةرضــــــوونى طــــــةورة لةطويَرِايــــــةلَى يــــــان دةرضــــــوونيَ
كةخاوةنةكةى دةربكات لةئيسالم.
بىَ طومان يةكةم كةو كـة لةطويَرِايـةلَى كردنـى خـوداى
طةورة دةرضوو ئيبليسـى نـةفرةت ليَكراوبـووة كاتيَـ

مـافى ئـةوةى

بةخؤى دا (بةستةم) كـة لةبةرامبـةر فةرمانـةكانى خـوداى طـةورة
هةلَبــذاردن (اختيــار) بكــات و رِاى تايبــةتى هــةبيَ خــوداى طــةورة

تجاُوا إِ ََّل
لةبارةيــةوة دةفــةرمووىَ  :ــــ { َوإِ ْذ قُ ْمنَتتا لِ ْم َم ََلمِ َذت ِة ا ْ
ست ُ
ْت َ
تجاُوا ِْل َ َم فَ َ
ق عَنْ أَ ْم ِ َ لِّ ِه}الك ف١4 :
ْ َ
َ َ ا َ ِم َن ا ْل ِجنِّ فَََ َ
إِ ْلمِ َ
( )4صحيح مسلم بشرح النووي (.)661/1
( )8صحيح البخاري – كتاب اإلميان.76 :
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واتــة  /كاتيَ ـ

بــة مةهئيكةتــةكانمان ووت  :ســوذدة ببــةن بــؤ

ئـــــادةم هـــــةموويان ســـــوذدةيان بـــــرد تـــــةن ا ئيبلـــــيس نـــــةبىَ كـــــة
لةجنؤكـــــةكان بـــــوو دةرضـــــوو لةطويَرِايـــــةلَى كردنـــــى برِيـــــارى
ثةروةردطارى.
ئين ا بةدواى ئةويشةوة هةموو ئةوبىَ باوةرِانةى م كةة نابن بـؤ
ئـــةو ئايةتانـــةى لةهيـــةن خـــوداوة دادةبـــة يَ و بـــةدر ى دةخةنـــةوةة
هةروةكو دةفةرمووىَ  :ــ
سقُو َ }البقرة99 :
ت لَ ِّنَا ق
{ َولَقَ ْا أَن َُ ْلنَا إِلَ ْ َك آيَا ق
ت ۖ َو َما يَ ْذَُ ُ لِ َها إِ ََّل ا ْلََا ِ
واتة /سويَند بةخوا طومان لةوةدانية كة ئيَمة ئايةت و بةلَطةى
رِوون و ئاشكرامان بؤتؤ دابة اندووة و بىَ باوةرِنية ثيَيـان تـةن ا ئةوانـة
نةبىَ كة طويَرِايةلَى ناكةن و دةرضوونة لةفةرمانةكانمان .
بؤيــة لةبــةردةوام بوونيشــيان لــةم ثشــ كــردن و طويَرِايــةلَى
نةكردنــةو سةرثيَيــى يــةيان بــؤ ثيَ ةمبــةران (علــي ل الســالم) يــاتر
تووشى حةثةساوى و سةرطةردانى بـوون لةمـةرِ ئايةتـةكان و نموونـة
هيَنانةوةى خوداى طةورة و دةيانووت (( اعُذا أرام اهللُ بِهع ا اعثال))
ئايا دةبىَ مةبةستى خوداى طةورة ضى بىَ لةمةدا ؟
بؤية لةدابة ينى هةر ئايةت و سورِةتيَ

ئةمان كـوفرو رَِيـان يـاد

دةبووة بةثيَيةوانةى باوةرِداران كة باوةرِو دلَنياييـان ثـىَ يـاتر دةبـووة
هةروةكو خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

ين
سو َ فَ ِم ْن ُه ْْ َمنْ يَقُو ُ أَ ُّي ُذ ْْ زَا َ ْتهُ ٰ َه ِذ َِ إِي َمانًتا ۚ فَأ َ َّمتا الَّت ِذ َ
{ َوإِ َذا َما أُ ْن ُِلَتْ ُ
ين فِتتي قُمُتتولِ ِه ْْ َم ت َ ض
ش ت ُ و َ ة َوأَ َّمتتا الَّت ِذ َ
آ َمنُتتوا فَتَُا َ ْت ُه ْْ إِي َمانًتتا َو ُه ت ْْ يَ ْ
َُْ ْب ِ
ه ْْ َ افِ ُ و َ }التوبة48١ – 481 :
ْ ِه ْْ َو َماتُوا َو ُ
فََُا َ ْت ُه ْْ ِ ْج ً
ْا إِلَىٰ ِ ْج ِ
واتـــــة /هـــــةركاتيَ

كةسان َي

ســـ ـورِةتيَ

داببـــــة يَ لـــــة دوورِووةكـــــان

هةن دةلَـيَن  :كامتـان بـةم سـورةتة بـاوةرِى يـادبووة ؟ جـا

ئةوانةى باةرِيان هيَناوة باوةرِيان بةهؤيةوة ياد دةبىَ و مـذدة بةيـةكتر
دةدةن لةسةر ئةو بةهرةيةى خوداة لةسـةر ئـةوةش كـة يارمـةتى داون
بؤ تيَطةيشتنى و كارثىَ كردنىة بةلَام ئةوانةى نةخؤشى طومان و
دوورِوويــي لةدلَيانـــدا هةيــة ئـــةوا نةخؤشـــى و طومــانى يـــاتر لةســـةر
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نةخؤشى طومانى خؤيان ياد دةبىَ بةهؤى بـىَ بـاوةرِى و سةركةشـى و
ثش كردنيان بةمةش بةرةو لةناوضـوونى بـردن و تـا سـةرةن ام بـةبىَ
باوةرِى مردن .
كةواتــة برِيــارى خــودا بةســةريان دادوةرانةيــة كــة لةئةوثــةرِى

ضتتت ُّل لِتتت ِه إِ ََّل
انيــارى و حيكمـــةتى خـــؤى ثيَيــان فـــةرمووى  :ــــــ { َو َمتتا يُ ِ
سقِ َن }البقرة8٦ :
ا ْلََا ِ
واتــــة /تــــةن ا ئةوانــــة ثيَيــــةوة طــــومرِا دةبــــن كــــة دةرضــــوونة
لةطويَرِايـــةلَى كردنـــى فةرمانـــةكانى خـــوداة دةرضـــوونيَ

كـــة

لةباوةرِيش دةريخستن و شياو نةبوون بؤ رِيَطاى رِاس و رِيَنمايي.

( – 8الاسق األص ر) أو (فسق لير مخرج عن الملة)  :ــ
ئةم جؤرةيان هةموو ئةو طوناهو تاوانانة دةطريَتةوة كة بـاوةرِدار

ئةن اميان دةدات و ناطةن بةثلةى كوفرو دةرضوون لة ئايين .
هةروةكو خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

صت بُوا قَ ْو ًمتتا
{يَتتا أَيُّ َهتتا الَّت ِذ َ
ستتق لِنَبَتإ ق فََُبَ َّنُتتوا أَ تُ ِ
ين آ َمنُتتوا إِ َجتتا َ ُ ْْ فَا ِ
عمَىٰ َما فَ ََ ْمُُ ْْ نَا ِ ِم َن }الح رات٦ :
صبِ َُوا َ
لِ َج َهالَ قة فَُُ ْ
واتة /ئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَناوة ئةطـةر كةسـيَ

هـةوالَيَكى

بؤهيَنان ئةوا رِوونـى بكةنـةوة و دلَنيـابن لةرِاسـتى هةوالَةكـة نـةبادا
دةســتتان بكةويَتــة ســةر خــةلَكيَ

بةنــة انى كــة دواجــار تووشــى

ثةشيمانى دةبنةوة لةسةر كارةكةتان .
هةروةها لة ئايةتيَكى تردا دةفةرمووىَ  :ــ

ض فِ ِهنَّ ا ْل ََ َّج فَ ََل َ فَ َ
ق َو ََل ِجاَا َ فِي ا ْل ََ ِّج}البقرة492 :
ْو َ
ِ َو ََل فُ ُ
{فَ َمنْ فَ َ َ
واتـــــة/جـــــا ئـــــةوةى لـــــةو مانطانـــــةدا برِيـــــارى دا حـــــةج بكـــــات و
دةســـــتبةكاربووة ئـــــةوا بـــــانزيكى هاوســـــةرةكةى نةكـــــةويَ و
شةرِةضةثؤك و طوناهو طاتؤطؤى نادروس ئةن ام نةدات  .ياخود
ئــــةو شــ ـيَوا انةى كــــة لةفــــةرموودةكانى ثيَ ةمبــــةر( )هــــاتووةة
لةوانةش  ( :سبُبم املُسلِمِ فُسوقم وقُِْلُهم نُفر) (.)4

( )4رواه مسلم.
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واتة /جنيَـودان بـة موسـلَمان دةرضـوونة (دةرضـوونة لـة طو َيرِايـةلَى
كردنــى ئــةو فةرمانانــةى خــواو ثيَ ةمبــةرى خــوا ( )كــة فــةرمان
ئةكــــةن بــــةرِيَزطرتن و خؤشويســــتن و مامةلَــــةى جــــوان بةرامبــــةر
موســـلَمانان)وة شـــةرِكردن لةطةلَيشـــى كـــوفرة (بـــىَ طومـــان ئـــةو
كوفرةية كة خاوةنةكةى ثيَيةوة لةئيسالم دةرناضىَ ) .

بةشى حةوتةم
ــ ثلةو ثايةو طةورةيي تةن ا خواثةرستى
ــ ضوار بنالةى كارو سىَ بنيينةى باوةرِ
ــ رِوكنةكانى ئيسالم و بةلَطةكانى
ــ ثيَطةى نويَذ لةباوةرِو حوكمى نويَذنةكةر

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

ــ رِوكنةكانى ئيمان و بةلَطةكانيان
ـــ ثلةو ثايةى جي ادكردن لةرِيَطاى خودا
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ثلةوثايةو طةورةيي تةن ا خواثةرستى

(فضل

الْوحيه)

باوةرِهيَنان و ناسين و ثةرسـتنى خـوداى تـةن ا ئـةو ئامان ـة طـةورةو
ثير ةية كة لةثيَناويدا خودا بـوون و بوونـةوةرى بـةدى هيَنـاة ثـةيام
بةرو ثيَ ةمبةرانى خؤى ثيَيةوة رِةوانة كـردو ثـةيام و بةرنامـةى خـؤى
بؤيـــان دابة انـــدة ضـــاكى و بـــةر ى ئـــةم ئوممةتـــةش لةوةدايـــة كـــة
لـــــةدواى ثيَ ةمبـــــةر ()هاوةلَـــــان و لـــــةدواى ئـــــةوانيش انايـــــان و
بانطخوا انى ئةم مةبةس و رِيَيةة تا رِ ذى دوايـي هةريةكـةو بـةثيَي
ئــةو توانايــةى خــودا ثيَــي دايــةة بــوون بةنويَنــةرو طةيةنــةرى ثــةيامى
ثيَ ةمبةران بؤ ئةو خةلَكـةة تـابتوانن رتـرين كـةو رِ طاربكـةن
لـــــةو تاريكاييانـــــةو تـــــةن

و كؤســـــثانةى وا لـــــةرِيَطاى ضـــــوونة

بةهةشـــتياندايةة هـــةروةكو ثيَ ةمبـــةر ()كـــاتىَ معااا

كـــورِى

جةبةلى نارد بؤ يةمةن ثيَي فـةرموو  ( :فليكن أول اُتعهعو م إىل أع
يموَحِهموا اهلل تدُىل.)4( )..

ى كـة
واتة  :با يةكةم شـ كـة بانطيـان دةكـةى بـؤهى ئـةوةب َ
خوداى طةورة بةتاك و تةن ايي بناسن و باوةرِى ثىَ ب يَنن .
فةرموودةى يةكةم :

((عَنْ عمبَُمَةَ بْنِ الصَُّاِتِ (رضي اهلل عنعه)قُل ،قعُل رَسمعولِ اللَّعهِ
( : )اَنْ شَهِهَ أَعْ ال إِلَهَ إِال اللَّهم وَحْعهَهم ال شَعرِيَِ لَعهم  ،وَأَعَّ امَُّ َّعهًا
عَبْهمهم وَرَسمولُهم  :وَأَعَّ عِيسَ عَبْهم اللَّهِ وَرَسمولُهم  ،وَنَلِ َْمهم أَلْقَُ َُ إِلَع
اَرْيَمَ وَرموحٌ اِنْهم  ،والْجَنَّ ةَ حَقٌّ وَالنَُّرم حَقٌّ  ،أَمْخَلَهم اللَّهم الْجَنَّعةَ علع
اُنُع اِنَ الد ل ))

()8

ئيمامى أحمد (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ــ
وَنَل ْمهم  :واتـة ئـةو ووشـةيةى كـة خـوداى طـةورة عيسـاى كـورِى

مةريةمى ثيَوة دروس كرد
( )4رواه البخاري.

( )8رواه البخاري ومسلم.
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كاتىَ فةرمووى (كُن) واتة  :ببةة كةواتة (كُن) ووشةى خودايـة
نـــةك عيســـابىَ هـــةروةكو خـــاة ثةرســـتان و تـــاَمى جةهميـــةكان
لةبارةى عيساوة در يان بةدةم خوداوة كرد(..)4
شايةتى بدات كةهي ثةرستراويَكى بةهةة
واتة /هةركةسيَ
نية شايستةى ثةرستن بيَ جطة لة اهلل كـة تةن ايـةو هاوتـاى نيـةو
محمــد ()بةنــدةو نيَــردراوى خوايــة وة عيســا بةنــدةو نيَردراويــةتى و
ووشةى خواية كةبةسةر مةريةم دا دراوة و روحيَكة لةهيةن خـواوةة
بةهةشــ رِاســتةو ئــاطر رِاســتةة ئــةوا خــوداى طــةورة دةيخاتــة نــاو
بةهةش هةرضةند طوناهيشى ربن .
ضونكة بـاوةرِدارى خواثةرسـ خؤشةويسـترين شـتى ئـةن ام داوة
لةهى خودا كة بةتاك و تةن ا ثةرستنى خوداو هاوةلَ دانةنانة بـؤىة
بؤية بةوهؤيةوة هةرضةندى طوناهى هةبىَ خودا لـىَ ى خـؤش دةبيَـ
و ئا ارى نادات بةئاطر بةلَكو هشةى حةرِام دةكات لةسـةر ئـاطرى
د ة .
فةرموودةى دووةم  :ـ
(( عن ادُذ بن جبل (رضعي اهلل عنعه) قعُل  :نُنعتم رَمِفَ العنيب

() عل حِ ُرٍ قُلَ  :فقُل  :يُ امدُذ ،تهري اُحَقم اهللِ عل الدِبعُم
واُ حَقم الدبُمِ عَل اهلل ؟ قُل  :قلت  :اهللُ ورسولَه أعلم قُل  :فعنعَ
حَقَ اهللِ عَل الدِبُم أع يدبمهوا اهللِ واليمَّرنوا به شيئًُ ،وحَقم الدبُمِ
عَل اهللِ عزوجل ألَُ يمدَ ِبَ اَن اليمَّرِك بعه شعيئًُ ،قعُل  :قُلعتم  :يعُ
رسول اهلل ،أفال أُبََِّرم النُ ؟ قُل :التمبََِّر مم فَيَْكِلُوا )) (.)8
واتة  /لة معاذ كـورِى جبـ طيَرِدراوةتـةوة كـة فةرموويـةتى  :مـن

بووين دةلَـىَ ووتـى
لةدواى ثيَ ةمبةر ()لةسةر ثشتى طووَ دريَذيَ
 :ئـــةى معـــاذدة انى هـــةَى خـــودا ضـــية لةســـةر بةنـــدةكانى و هـــةَى
بةندةكانيش ضية لةسةر خوداى طةورة ؟
دةلَـ ـىَ  :ووتـــل  :خـــوداو ثيَ ةمبـــةرى خـــوا ( )انـــاترنة فـــةرمووى :
بةرِاســـتى هـــةَى خـــودا لةســـةر بةنـــدةكانى ئةوةيـــة كـــة بةتـــةن ا
( )4سه يرى نُْب فْح اجمليه  91 :بكه .
( )8رواه البخاري ومسلم.
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بيثةرســتن و هــي هاوبةشـيَكى بــؤ دانــةنيَنة وة هــةَى بةنــدةكانيش
لةسةر خوداى بةر و طةورة ئةوةية كة سزاو ئـا ارى ئةوكةسـة نـةدا
ى  :ووتـل  :ئـةى ث َي ةمبـةرى خـوا
كـةهي هاوبةشـى بـؤ دانـةنابىَة دةلَـ َ
()ئايا مذدة نةدةم بةخةلَكى؟ فةرمووى  :مذدةيان ثـىَ مـةدة نـةبادا
ثشتى لىَ بكةنةوةو وا لةكردةوة ب يَنن .
فةرموودةى سىَ يةم  :ــ

عن عبهاهلل بن ع رو بن الدُص (رضعي اهلل عنه عُ) قعُل  :قعُل
رسول اهلل ( (( :)إِعَّ اللَّهَ سَعيمخَلِّصم رَجملًعُ اِعنْ أُاَِّْعي عَلَع رمءمو ِ
الْخَلَُئِقِ يَوْمَ الْقِيَُاَةِ  ،فَيَنَّمرم عَلَيْهِ تِسْدَةً وَتِسْدِنيَ سِجِلًُّ  ،نُلُّ سِجِلَّ
اِثْلَ اَهِّ الْبَصَرِ  ،ثممَّ يَقُولم :أَتمنْكِرم اِنْ َ َا شَيْئًُ ؟ أَظَلَ َعَِ نََْبَِْعي
الَُُّْفِظُوعَ ؟ فَيَقُولم  :لَُ يَُ رَبِّ ! فَيَقُولم  :أَفَلََِ عم ْرٌ ؟ قَُلَ  :لَُ يَُ رَبِّ !
فَيَقُولم  :بَلَ إِعَّ لََِ عِنْهَنَُ حَسَعنَةً  ،فِننَّعهم لَعُ ظُلْعمَ عَلَيْعَِ الْيَعوْمَ ،
فَْمخْرَجم بِطَُ َقةل فِيهَُ  :أَشْهَ هم أَعْ لَُ إِلَهَ إِلَُّ اللَّهم  ،وَأَشههمأع امَُّ َّهًا عَبْهمهم
وَرَسمولُهم  ،فَيَقُولم  :احْضمرْ وَزْنََِ  ،فَيَقُولم  :يَُ رَبِّ ! اَُ َع ِهِ الْبِطَُقَعةُ
اَ َ َ ِهِ السِّجِلَُّتِ ؟ فَقُُل  :إِنََِّ لَُ تمظْلَمم  ،قَُلَ  :فَْموضَ م السِّجِلَُّتم فِي
نِفَّةٍ  ،وَا ْلبِطَُ َقةُ فِي نِفَّةٍ  ،فَطَُشَتِ السِّجِلَُّتم وَثَ ُقلَتِ الْبِطَُ َقةُ ؛ فَلَُ يَثْقُلم
اَ َ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ)) (.)4

رِ طـــار دةكـــات لـــة
واتـــة /بةرِاســـتى خـــوداى طـــةورة كةسـ ـيَ
ئوممةتةكةم لةناو هةموو دروستكراوةكان لةرِ ذى دوايي جا نةوةدو
نـــؤ ثـــةرِاوى لةبـــةردةم بلَـــاوة دةكريَـ ـ (لةتاوانـــةكانى) كـــة هـــةر
بة ئةندا ةى بينينى ضاوة ثاشان دةفةرمووىَ  :ـــ
ثةرِاويَ
ئايــا نكــؤلَى دةكــةى لــةهي شــتيَكى تيَيــدا ؟ ئايــا مةهئيكــة
نوســـةرةكانل ســـتةميان لــىَ كـــردووى ؟ ئـــةويش دةلَــىَ نـــةخيَر ئـــةى
ثةروةردطارمة
دةفةرمووىَ  :ئايا هي بةهانةيةك هةية ؟ ئـةويش دةلَـىَ  :نـةخيَر
ئةى ثةروةردطارم ة
خــودا دةفــةرمووىَ  :بــةلَكو تــؤ لــةهى ئيَمــة ضــاكةيةك هةيــةو
( )4حديث صحيح ،رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب ورواه الرتمذي وابن ماجه
وصححه االلباني يف  366/1 :برقم .1996
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دةردةهيَـنن تيَيدايـة كـة
ئةمرِ ستةم لىَ ناكرىَة ئين ـا كارتيَـ
شايةتى دةدةم كة هـي ثةرسـتراويَكى بةهـةة نيـة جطـة لـة (اهلل
)وة شــايةتى دةدةم كــة محمــد بةن ـدةو نيَــردراوى خوايــةة ئين ــا خــوا
دةفةرمووىَ  :كيَشانةكةت ئامادة بكةة
ئـــةويش دةلَـ ـىَ  :ئـــةى ثـــةروةردطارم جـــا ئـــةو كارتـــة ضـــية كـــة
بكيَشــرىَ لةطــةلَ ئــةم ثةرِاوانــة ؟ خــوا دةفــةرمووىَ  :تــؤ هــةرطيز
ســتةم ل ـىَ نــاكرىَة ئين ــا ثــةرِاوةكان هــةمووى لــةتاى تــةرا وويَ
دادةنريَــ و كارتةكــةش لةتاكــةى تــرى تةرا ووةكــةة يةكســةر
ثــةرِاوةكان ســووك دةبــن و بةر دةبنــةوةو كارتةكــة َــورِو دةبيَ ـ ة
لةبةرامبةر ناوى خودا َورِو نابيَ .
ضونكة هي شتيَ
فةرموودةى ضوارةم  :ـ
((قَُلَ اهللُ -تبُرك وتَدَُلَ  :يَُ ابْنَ آَمَمَ ،إِنَََِّ اَُ مَعَوتَنِيْ وَرَجَوتَنِيْ

غَفَرْ تم لََِ عَلَ اَُ نَُعَ اِنَِْ وَال أُبَُلِيْ ،يَُ ابْنَ آَمَمَ لَو بَلَغَتْ ذمنموبمع َ
ِ
عَنَُعَ السََّ َُءِ ثممََّ اسَْغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتم لََِ ،وال أبُلي  ،يَُ ابْنَ آَمَمَ إِنَََِّ
لَو أَتَيَْْنِيْ بِقِعرَابِ األَرْضِ خَطَُيَعُ ثمعمََّ لقِيَْْنِعيْ الَتمَّْعرِك بِعيْ شَعيْئًَُ
ألَتَيْْمَِ بِقِرَابِهَُ اَغفِرَةً)) (. )4

ئــةم فةرموودةيــة َودســى يــة و خــواى طــةورة دةفــةرمووىَ  :ئــةى
نةوةى ئادةم  :بيَطومان تؤ تا ليَل بثارِييـةوة و تكـام لـىَ بكـةى ليَـ
كة هةتبىَ و بىَ باكل لىَ ى ة ئـةى نـةوةى
خؤش دةبل لةهةر شتيَ
ئــادةم ئةطــةر تــاوان و طوناهــةكان بطةنــة نــاخى ئاســمان ثاشــان
داواى ليَخؤشــبوونل ل ـىَ بكــةى ليَ ـ خــؤش دةبــل و بــاكل نيــةة ئــةى
نةوةى ئادةم تؤ ئةطةر بةَةبارةى ةوى بةطوناهـةكان بيَيـةوةهم
بــةلَام كــة ث ـيَل طةيشــتى هــي هاوبةش ـ بــؤ دانــةنابل ئــةوا منــيش
بةَةبارةى طوناهةكان بةليَخؤشبوون ديَمةهت .
لـة ده ريــاو ثــــر دورو مـــــروارى بـة هـــادارى
ضى بيَ كة وتؤتة ذَيَريا
ئاخؤ ده بيَ نرخى بة ردي
طة رحة وت تاة و ه وى سووك بيَ لة ئاستى
ده بيَ بة هاى روحمان ضى بيَ بة رامبة رو لة ئاســتيا
( )4أخرجه الرتمذي ومسلم والطرباني وهو حديث صحيح.
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طة ر تة وحيده مة بة ست لة خة لقى مة خلوَاتى
بيَ بة هاية ضى سة رماية بةلَكو روحيش لة ثيَشــيا
ثر بة فراوانى ئاسمانة كان طوناهل هة بيَ
ليل خؤش ده بى بيَ باكى طة ر بتثة رستل بة تة نيا
بة َورسايي و َوهيي ه وية كة ت تاوانل بيَ
ليَل ده بــورى بـاكـ نيـة تـؤى كـة هيـج هــاوتات نيا
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ضوار بنالةى كارو سىَ بنيينةى باوةرِ
ثيَويستة لةسةرمان و ئةركى سةرشانمانة كة  :ـــ

يةكـــةم  :ـــــ انســـ و انياريمـــان هـــةبىَة لةناســـينى خـــوداو

ئايينةكةى كة ئيسالمةو ثيَ ةمبةرةكةى (. )
دووةم  :ــ كار بةو انستة بكةين .
سىَ يةم:ـ بانطةوا ى بؤ بكةينة خةلَكى بان

بيَنةوة ذيَر سايةو سيَبةرى ئيسالم .

بكةين تـا

ضوارةم  :ــ ئارام بطرين لةهـةر ناخؤشـى و ئا اريَـ

كـة لـةو

رِيَطةيــــةدا تووشــــمان ديَــــ ة ئةمانــــةش هــــةمووى بةبةلَطـــــةى

ئايةتـــةكانى ســـورةى العصـــر كـــة خـــواى طـــةورة فةرموويـــةتى  :ــ ــ

ت
ْتتتا َ لََِتتتي ُِ ْ
{ َوا ْل ََ ْ
ْتتت قِ إَِلَّ الَّتتت ِذينَ آ َمنُتتتوا َو َع ِممُتتتوا ال َّ
اْلن َ
صتتتالِ ََا ِ
صتتت ِِ إِ َّ ِ
ص ْب ِ}العصر3 - 4 :
اص ْوا لِا ْل ََ ِّ
اص ْوا لِال َّ
ق َوت ََو َ
َوت ََو َ
واتـة /سـويَند بـةكات ة بةرِاســتى مرظــ لـة يان و ةرةر مةنـدى دايــةة
جطــة لةوانــةى باوةرِيــان هيَنــاوةو كــردةوةى ضــاكيان ئــةن ام داوةو
ئامؤذطــارى يــةكتريان كــردووة لةســةر هــةة و رِاســتى وة ئامؤذطــارى
يةكتريشيان كردووة لةسةر ئارام طرتن لةسةرى .
كةواتــة طرنطتــرين انســ و انيــارى كــة ثيَويســتة هــةتبىَ
بريتية لةناسينى خوداو ثيَ ةمبةرةكةى و ئايينةكةى كة ئيسالمة
بؤية انايان بة بنيينة دايان ناوة بؤ بيروباوةرِى موسلَمان  :ــ
بنيينةى يةكةم  :ناسينى خوداى ثةروةردطار .

بنيينةى دووةم  :ناسينى ثيَ ةمبةرةكةى (. )
بنيينةى سىَ يةم  :ناسينى ئايينةكةى كةئيسالمة .
هةموو مر ظيَكيش كة دةمرىَ و ثىَ دةنيَتة يةكـةم مـةنزلَطاى
دوارِ ذ كــة طؤرِةكةي ـةتىة ثرســيارى ل ـىَ دةكــرىَ لةســةر ئــةم س ـىَ
بنيـــينةية كـــة ئايـــا ضـــى ثةرســـتووة ؟ لةســـةر ة ئايينيَـ ـ
بةشويَن كىَ كةوتووة ؟

بـــووة ؟
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ثايةى ئيسالم و رِوكنةكانى
ئيسالم كؤتا ئايينة كـة خـواى ثـةروةردطار لـةرِيَطاى كؤتـا
ثيَ ةمبـــةر ( )بـــؤ كؤتـــا ئوممـــةت تـــا كؤتـــايي ســـةردةم رِةوانـــةى
كـــردووةو ســـةرةن امى دةســـةلَاتى دونياشـــى تـــةن ا بـــؤ ئـــةم ئايينـــة
نووســيوةة رِا ى بــووة كــة ئــةم ئايينــة تــارِ ذى دوايــي تاكــة ئــايين و
رِيَبا ى خةلَ

بىَ و جطة لةم ئايينة رِ ذى دوايي هي ئايينيَكى تـر

لةم خةلَكة وةرناطرىَ كة ثيَيان طةيشتووة .
ئيســالم واتــة خؤســثاردن و مــ كــةة بــوون بــؤ خــوداى طــةورة
لةميانةى ثةيرِةوكردنى برِيارو بةرنامةى ئـايينى ئيسـالم بةطشـتى و
بةرجةستةكردنى برِطةو بابةتةكانى لةخؤداو تيَةالَاندنى لـةذيانى
رِ ذانةدا بةتايبةتى .
ئين ــا ئةطــةر اني ـ كــة هــي بالَةخانةيــةك بــةبىَ دينطــةو
كؤلَةطــــة دانامــــة رىَ و ســــةَاى هــــي خانوويــــةك بــــةبىَ ديــــوار
بةر ناكرىَة بؤت رِوون دةبيَتةوة كة موسـلَمانةتى هـي كةسـيَكيش
بــةبىَ ثيَــنج ثايــةكانى ئيســالم دروس ـ نــابىَة هــةروةكو ثيَ ةمبــةرى
خوا ( )دةفةرمووىَ :

(بمخ االسالم عل

مخ

.)4()....

واتــة  :ئــايينى ئيســالم لةســةر ثيَــنج شـ دامــة راوةة هــةر يــةكيَ
لةم ثيَن ةش طرنطى و تايبةتى خؤى هةية لةئيسالمدا .

 – 4شايةتمان
كلي و دةسث َي

بـؤ دةربرِينـى ئـةو بـاوةرِةى لةدلَـدا دروسـ بـووة و

هاتنة نيَو ضوارضيَوةى ئةم ئايينة بريتى ية لةووتنى :
(( أشهه أع ال إله إلَُ اهلل وأع حم هاً رسول اهلل )) .
بـــؤ طـــةورةيي ئـــةم شـــايةتمانة ئةوةنـــدة بةســـة كـــة خـــوداى
ثةروةردطاريش ئةم شايةتيةى بؤ خؤى داوةة كة دةفةرمووىَ :

ش ِه َا َّ
{ َ
َّللاُ أَنَّهُ ََل إِ ٰلَهَ إِ ََّل ُه َو َوا ْل َم ََلمِ َذةُ َوأُولُو ا ْل َِ ْم ِْ قَامِ ًما لِا ْلقِ ْ
ْت ِط ۚ ََل إِ ٰلَتهَ

( )4رواه البخاري.
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ه َو ا ْل ََ ُِي ُُ ا ْل ََ ِذ ُْ} آل عمران42 :
إِ ََّل ُ

واتة  :خـودا شـايةتى دةدات كـة بةرِاسـتى هـي ثةرسـتراويَ

نيـة

بةهـــةة جطـــة لـــةوة مةهئيكةتـــةكان و خـــاوةن انســـتةكانيش
شايةتى ئةدةنةخودا دادثةروةرى رِاطرتووة هـي ثةرسـتراويَكى هـةة
و رِاس نية جطة لةخوا كة توانادارى كاربةجىَ ية .
ثاشان بؤ ثيَ ةمبةرايةتى محمد ( )خواى طةورة ئةم شـايةتيةى
داوة كة دةفةرمووىَ:ــ

{امََُّّ ََّهٌ رََّسمولم اللََّهِ ٰ وَالََّ ِينَ اَدَهم أَشِهََّاءم عَلَ

الْكُفََُّرِ رمحَ َُءم بَيْنَهممْ

}الاتح89 :
واتــــة  :محمــــد ثةيامبــــةرى خوايــــة ة ئــــةو باوةرِدارانــــةش كــــة
لةطةلَيـــدان بةرامبـــةر بـ ـىَ بـــاوةرِان توندوتيـــذن و لـــةنيَوان خؤيانـــدا
بةسؤ و بة ةيين...

 – 8ئةن امدانى نويَذ

نويَــذ كرِ كــى بةندايــةتى و كؤلَةطــةى بــةهيَزو ثتــةوى ئــايين و

ســـيماو نيشـــانةى ديـــارى موسـ ـلَمانةتى و دوطمـــةى ئـــةمان و ثـــاريَزةرى
ســةرومالَى خاوةنةكةيــةتى ئةطــةر هــاتوو بــةم شــيَوا ة ئــةن امى دا
كةخودا لىَ ى داواكردووةة هةروةكو خوداى طةورة دةفةرمووىَ  :ـــ

{ َو َما أُ ِم ُ وا إِ ََّل لِ َ َْبُاُوا َّ
ص َتَل َ
ص َن لَتهُ التا َ
ِّين ُحنَََتا َ َويُقِ ُمتوا ال َّ
َّللاَ ُم ْخمِ ِ
ك ِ ينُ ا ْلقَ ِّ َم ِة }البينة١ :
َويُ ْؤتُوا ال َُّ َ ا َ ۚ َو ٰ َذلِ َ
واتة  :ئةوان فةرمانيان ثىَ كرابوو تةن ا بةوةى كة ثةرستشى خـوا

بكــةن بةدلَســؤ ى م ـ كةضــى بؤبكــةن لةهــةموو ئايينــدا كــة بــؤ
ئــةوةة خؤشــيان دووربطــرن لةهــةموو بيروبــاوةرِيَكى هرو ثــووةة نويَــذ
ئةن ام بدةن و ةكات بدةنة كة ئةمةية ئايينى رِاستةَينة .
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ثيَـطةى نويَـذ
هــــةر لةبــــةر طرنطــــى و ثايــــةى نويَــــذة كــــة لةســــةر هــــةموو
ثيَ ةمبـــةران ثيَويســـتى كـــردووة و فةرمانيشـــى ثـــىَ كـــردوون كـــة
بةطــةورةو بــزاننة هــةروةكو كاتيَ ـ

خــواى طــةورة طاتوطــؤى

كرد لةطةلَ موسا (سةهمى خواى لىَ بىَ)ثيَي فـةرموو { :إِنَّنِتي أَنَتا َّ
َّللاُ
ص ََل َ لِ ِذ ْ ِ } طه41 :
ََل إِ ٰلَهَ إِ ََّل أَنَا فَا ْعبُ ْانِي َوأَقِ ِْ ال َّ
واتــة  :هــةرمن ئــةو خودايــةم كــةهي ثةرســتراويَكى هــةة نيــة
جطة لةمنة كةواتة من بثةرستة و نويَذ ئـةن ام بـدة بؤئـةوةى يـادم
بكةى .
هةروةها فةرمانى بة عيسـاى كـورِى مةريـةم كـرد (سـةهمى خـواى
لـىَ بىَ)كــة بةخــةلَكى رِابطةيــةنىَ كــةوا نويَــذى لةســةر ثيَويس ـ

ص َتَل ِ َوال َُّ َ تا ِ َمتا ُ ْمتتُ
صتانِي لِال َّ
كراوةة هـةروةكو دةفـةرمووىَ َ {:وأَ ْو َ
َح ًًّا }مريل34 :
واتة  :فـةرمانى ثيَـداوم بةنويَـذكردن و ةكـات دان هـةتا لةذيانـدا
بل و يندووبل .
يـــاد لـــةوةشة بـــؤ ئـــةم ئوممةتـــة طرنطـــى يةكـــةى يـــاتربوو
كاتيَ

خواى طةورة (سـبحانه وتعالى)ثيَ ةمبـةرى خؤشةويسـتمانى

( )بــةر كردةوة بــؤهى خــؤى تــا نويَـذ لةســةر ئــةو و ئوممةتةكــةى
فةر و ثيَويس بكاتة هةر بؤية سةرفرا ى و رِ طارى باوةرِدارانى بـةوة
بةستاوةتةوة كةخاوةن ئةم كردةوة بةر ةبن هـةروةكو دةفـةرمووىَ :

{ قَ ْا أَ ْفمَ َْ ا ْل ُم ْؤ ِم ُنو َ

ش َُو َ }المؤمنون8 - 4 :
 ،الَّ ِذ َ
ين ُه ْْ فِي َ
صَلتِ ِه ْْ ِا ِ
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حوكمى نويَذ نةكةر
ئين ــا ئةطــةر بيَينــة ســةر حــوكمى ئةوكةســةش كــة ئــةن امى
نادات و وا ى لىَ دةهيَنىَة ئةوا خةلَ
 – 4هةنــديَ

ليَرةدا دةبن بةسىَ بةش :

باوةرِيــان ثيَــي نيــة يــان فــةر و ثيَويسـ بــوونى بــةرِِةوا

نا اننة ئةمانة بيكةن يان نةيكةن كافرن بة كؤرِاى موسلَمانان
 – 8هةنــديَ

()4

.

دة انــن كــة نويَــذ فــةر و ثيَويس ـ كــراوة لةســةريان

بــةلَام لةبــةر فيــزو خــؤ بةطــةورة انــينة يــان لةبــةر رِة ل ـىَ بوونــةوةى
لةفــةر يَتى نويَــذة ئــةن امى نــاداتة ئةمةشــيان هــةر كــافرة هــةروةكو
ابن تيمية (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةفةرمووىَ  :ـــ

(( أع الجيُّه وجوبهُ ،لكنه ممْن ان الْعزام فدلعهُ نع اً،
أوحسهاً ،أو بغضًُ هلل ولرسوله ،فيقول أعلم أع اهلل أوجبهُ عل
املسل ني ،والرسول صُمق يف تبليغ القراّع ،لكنه ممْنع ععن
الْزام الفدل اسْكبُراً أو حسهاً للرسول أو عصعبية لهينعه ،أو
()8
بغضًُ ملُ جُء به الرسول فه ا نُفر بُالتفُق ))
واتة  :ئةوكةسةى دان دةنيَ بةفةر و ثيَويسـ بـوونى نويَـذة بـةلَام
ثابةندنيــة بةئةن امــدانى لةبــةر فيــزو خؤبــة ل انينــىة يــان لةبــةر
ئيرةيية يان لةبةر رِة بوونةوةى لـةخواو ثيَ ةمبةرةكـةى ( )ئين ـا
دةلَـ ـىَ  :دة انـــل كـــة خـــودا ثيَويستـــــى كـــردووة لةســـةر موسـ ـلَمانانة
ثيَ ةمبــــةريش ( )رِاســــ دةكــــا لةطةيانــــدنى َورِئــــانة بــــةلَام
ثابةنــديش نــابىَ بــةكردنى لةبــةر خؤبةطــةورة انــين يــان ئيرةيــي
بةثيَ ةمبــــةر ( )يــــان دةمــــارطيرى بــــؤ برِواكــــةى خــــؤى يــــان رِة
بوونــةوةى بــؤ ئــةو ثةيامــةى كــة ثيَ ةمبــةر( )هيَناويــةتىة ئةمــة
كافرة بةكؤرِاى موسلَمانان.
ثاشان ابن تيمية (رِةحمةتى خواى لىَ بـىَ) ويَنـةى خؤبـة ل انينـى
ى بـة فيـزو خـؤ بةطـةورة انينـى ئيبلـيس
ئةم جؤرة كةسة دةضـوويَن َ
( )4سةيرى (الم ني) بكة ( )3١4/3هةروةها م مو فتاوى (.. )9٦/84
( )8م مو الاتاوو (.)92/84
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(نةفرةتى خواى لىَ بىَ) كاتيَ

فـةرمانى خـواى جـىَ بـةجىَ نـةكرد

لــةكرِنووش بــردن بــؤ ئــادةمة ئةطةرضــى نكــولَى لــةباوةرِى خـــؤى
نــةدةكردة هــةروةها ئــةبو ت ـالبي مــامى ثيَ ةمبــةر( )كــة ثــةيامى
ثيَ ةمبـــةرى بةرِاسـ ـ دة انـــىة بـــةلَام لةبـــةر دةمـــارطيرى بؤئـــايينى
نةتةوةكةى و ترسى لةتانـةو لؤمـةى طةلةكـةىة ئـةوةى لـةناو دلَـى
دابـوو نةيخسـتة بةرطويَيــكةى ثيَ ةمبـةرو( )سةريشـى نةخســتة
ذيَر بارى ثةيامةكةى ثيَ ةمبةر (. )
 – 3هةنديَكيش باوةرِيان ثيَي هةيةو دان دةنـيَن بةفـةر و ثيَويسـتى
ئةن امـــدانى نويَـــذ بـــةلَام بةســـووك ســـةيرى دةكـــةن و لةشيشـــيان
لةئاســتيدا طرانــةة تةمبــةلَن و وادة انــن بةر كردنــةوةى شــاخيَكيان
والةسةر شانةة ئةمانةش دةبن بةدوو بةشةوة :ــ
بةشيَكيان بةتةواوةتى وا ى لىَ دةهيَنن و لةهي بـارو كاتيَكـدا
ئــــةن امى نــــادةنة ئةطةرضــــى انايــــان لةمــــةدا جيــــاوا ن ضــــونكة
هةنديَكيان ثيَيان واية كافر نابيَـ ة بـةلَام رِاى بـةهيَزو ثارسـةنطى
َــورِو بــةهى ئةوانــة دايــةو بؤئةوانةيــة كــة ثيَيــان وايــة ئةوكةســة
كافرةة بىَ طومان ئةمةش لةبةر بةهيَزى بةلَطـةكانيانة تةنانـةت

محمد بن نصر المرو و دةفـةرمووىَ ( :

احلهي

اا

مجهعور أصعُُّب

) (.)4

واتة  :ئةمة رِيَرِةوى رينةى انايانى فةرموودةية .
هةروةها ابن حزم (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ــ
(( بؤمان طيَرِدراوةتةوة لة عومةرى كورِى ختاب و مـةعاذو كـورِى
جةبةل و ئيبن مةسعودو كؤمةلَيَ

لة هاوةلَان (رِة اى خوايان لىَ بىَ)

كــة نزيكــةى ( )42كةســنة هــةروةها تــابعين و لــة ابــن المبــارك و
احمـــــدى كـــــورِى حةنبـــــةل و اســـــحاة كـــــورِى راهويـــــةة كـــــةوا
هةركةســ ـيَ

بــــة ئةنقةســ ـ نويَــــذى فــــةر ئــــةن ام نــــةدا هــــةتا

كاتةكــةى نــامينىَ و لةياديشــى ب ـىَ ئــةوا كــافرةو هةلَطةرِاوةتــةوة

( )4تعظيم قدر الصالة (.)636/2
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لةئايينة هةروا عبداهلل كورِى الماحشون و عبدالمل

كـورِى حبيـب

اهندلسي و كةسانى تريش ئةم ووتةيان فةرمووة(.. )4
بةشيَكى ترهةن باوةرِيان ثيَي هةيةو دان بةفةر و ثيَويستى نويَـذ
دادةنيَن بةلَام جارجـار لةبـةر تةمبـةلَى نويَـذيَكيان دةضـىَ و سـوورنين

لةسةر نةكردنىة ئةمانة حوكمى كوفرةكة نايانطريَتةوة (.)8

( )4سةيرى (المحلى) _ )38٦/8بكة.

( )8سةيرى (نواَ اهيمان القولية والعملية) د  .عبدالعزيز بكة .194 :

()183

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

بةلَطةكانى ئةو انايانةى
نويَذ نةكةر بةكافر دادةنيَن:
 – 4خوداى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

ع،
سَّعجمو ِم َفلَعُ َيسْع َْطِيدمو َ
ع ِإلَع ال م
ق َويمع ْه َع ْو َ
ف عَعن سَعُ ٍ
َّ م
م مي ْك َ
{ َي ْو َ
دةً أَبْصَُرم ممْ تَرْ َقُهممْ ذِلََّةل ٰ وَقَهْ نَُنموا يمهْعَوْعَ إِلَ
خَُشِ َ

السمَّجمومِ وَ ممْ

سَُلِ موعَ }القلل13 - 18 :
واتــة  :ئــةو رِ ذةى خــواى طــةورة هَــى ثيــر ى دةردةخــات (باوةرِمــان
ثيَيةتى و ضؤنيةتةكةى نا انين) وة بان

دةكريَن بـؤ سـوذدة بـردنة

بةلَام ناتواننة ضاويان شؤرِةو رِيسوايي دايان دةطرىَ .
ابن تيمية (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ــ
خــواى طــةورة بــاو و وةســاى بـىَ باوةرِةكــانى كــردووة بــة ســووذدة
نةبردن(.)4
لةفةرموودةشــدا هــاتووة كــة لــةم رِ ذةداو لــةم كاتــةدا بــاوةرِداران
هةموويان كرِنووش دةبةنة تةن ا بىَ باوةرِان و دوورِووةكان نةبىَ كـة
بــؤ رِووثامــايي (ريــاء) نويَــذيان دةكــردة ئةمانــة ثشــتيان وةكــو َؤضــى
مانطا رِةة دةبيَ و ناتوانن بؤ سوذدة بردن بين .
 – 8خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

{ نُلُّ نَفْ ٍ بِ َُ نَسَبَتْ رَ ِينَةل ،إِلَّعُ أَصْعَُُّبَ الْعيَ ِنيِ ،فِعي جَنَّعُ ٍ
ت
يََْسَُءَلُوعَ ،عَنِ الْ مجْرِاِنيَ ،اَُ سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ،قَعُلُوا لَعمْ نَعُِ اِعنَ
الْ مصَلِّنيَ }املهثر13 – 32 :
واتة:ــ هةموو كةسيَ

بارمتةى كردةوةكانى خؤيةتىة مةطـةر

ئةوانـــــة نـــــةبىَ كـــــة ثـــــةرِاوى كردةوةكانيـــــان بةدةســـــتى رِاســــ
وةرئةطرنــةوةة لــةناو باخيــةكانى بةهةشــتدا ثرســيار لةيــةكترى
ئةكةنة لةحالَى تاوان بارانة ئايـا ضـى ئيَـوةى خسـتووةتة د ةخـةوة ؟
ئةوانيش دةلَيَن  :ئيَمة نويَذمان نةدةكردو لةنويَذخويَنان نةبووين.

( )4جمموع الفتاوي (.)677 / 1

()184

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

ى  :ـــ خـواى طـةورة
ى بـىَ) دةفـةرموو َ
ابـن القـيل (رِةحمـةتى خـواى لـ َ
تاوان بارانى لةدذى موسلَمانان هةذماركردووةة ئةوكةسةش كة نويَذ
ناكات لةطةلَ ئةو تاوانبارانةية كة دةضنة ناو ئاطرى سـةَةرة

وةك دةفةرمووىَ  :ــ { إِعَّ الْ مجْرِاِنيَ فِي ضَلَُلٍ وَسمدمرٍ ،يَوْمَ يمسْعَُّبموعَ
فِي النَُّرِ عَلَ ٰ ومجمو ِهِمْ ذموقُوا اَ َّ سَقَرَ} القمر.)4(12 – 12 :
 – 3خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

{ فَخَلَفَ اِن بَدْهِ ِمْ خَلْعفٌ أَضَعُعموا الصََّعلَُةَ وَاتََّبَدمعوا الَََّّعهَوَاتِ ٰ
فَسَوْفَ يَلْقَوْعَ غَيًَُّ }مريل١9 :
بةشـــويَنيان هـــاتن كـــة

واتـــة /ئين ـــا لـــةثاش ئـــةوان كةســـانيَ

نويَــذيان دةفةوتانــدو شــويَن هــةواو ئارة ووةكــان كــةوتنة جــا ئةمانــة
لةداهاتوودا تووشى سزاى د ة دةبن .
لةبارةى ئةم ئايةتةوة ئيمامى ئةو اعى لـة موسـاى كـورِى سـليمان

لــة َاســمى كــورِى مخيمــرة طيَرِاويةتيــةوة كــة فةرموويــةتى ( :إمنععُ
أضُعوا املواقيت ولونُع ترنًُ لكُع نفراً)

()8

واتـــة /بـــىَ طومــــان كـــاتى نويَــــذةكانيان فةوتانــــدووةة ئةطــــةر
نويَذةكانيان فةوتاندايةو وا يان لىَ ب يَنايـة ئـةوا كارةكـةيان دةبـوو
بة كوفر .
 – 1خوداى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

اوَالُكُمْ وَلَُ أَوْلَُممنُمْ عَن ذِنْرِ اللََّهِ ٰ
انموا لَُ تملْهِكُمْ أَ ْ
{ يَُ أَيمَّهَُ الََّ ِينَ آ َ

وَاَن يَفْدَلْ ذَلَِِ فَأُولَئَِِ ممم الْخَُسِرموعَ }المنافقون9 :

واتـــة /ئـــةى ئةوانـــةى باوةرِتـــان هيَنـــاوة مـــالَ و مندالَـــةكانتان بـ ـىَ
ئاطاتان نةكةن لةيادى خواة هةركةسيَكيش وابكات ئةوا خؤيـان
ةرةرمةندن .
ابن القيل (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ــ

( )4كتاب الصالة .82 :

( )8تفسري ابن كثري (.. )111/3

()185

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

( ووجه االسْهالل بُالّية أع اهلل حكم بُخلسراع املطلعق ملعن أهلعُه

اُله وولهه عن الصالة  ،واخلسراع املطلق الحيصل إلَُ للكفُر)

()4

واتــة  :ش ـيَوةى بةلَطــة هيَنانــةوة بــةم ئايةتــة ئةوةيــة كــة خــواى
طةورة برِيارى ةرةرمةندى تةواوى داوة بـؤ ئةوكةسـةى مـالَ و منـدالَى
بىَ ئاطاى دةكات لةنويَذة ةرةرمةندى تةواويش تـةن ا دةرهـةة بـةبىَ
باوةرِانة .
 – ١خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ
{ فَنِع تَُبموا وَأَقَُاموا الصََّلَُةَ وَآتَوما الزََّنَُةَ فَنِخْوَانمكُمْ فِي الهَِّينِ }التوبـة:
44
واتة  :ــ ئةطةر ثةشيمان بوونةوة و نويَذيان ئةن ام داو ةكاتيانـدا
ئةوا براتانن لةئاييندا.
محمد المختار الَّنقيطي دةفةرمووىَ  :ــ (ئةوةى لة ئايةتةكـةدا
دةناســريَتةوة ئةوةيــة كــة ئــةوان ئةطــةر نويَــذيان ئــةن ام نــةدا نــابن
بةبراى باوةرِدارانة كةسيَكيش برايةتى بؤ باوةرِداران نةماة كةواتـة

ضــؤتة رِيَــزى ب ـىَ بــاوةرِان ضــونكة خــواى طــةورة دةفــةرمووىَ{ :إِنََّ َععُ
الْ مْْاِنموعَ إِخْوَةل }الح رات44 :

جابرايـــــةتى ئـــــايينى بـــــة طوناهـــــةكان هناضـــــىَ هةرضـــــةند

طوناهةكان طةورةبنة بةلَكو بةدةرضوون لةئيسالم نامينىَ) (. . )8
 – ٦خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

{ ُ مُوا َوتَ َمَُّ َُوا قَمِ ًَل إِنَّ ُذ ْْ ُم ْج ِ ُمتو َ ة َو ْيتل يَ ْو َمئِت قذ لِ ْم ُم َذ ِّتذلِ نَ ة َوإِ َذا قِ ت َل لَ ُهت ُْ
ا ْ َ َُوا ََل يَ ْ َ َُو َ ة َو ْيل يَ ْو َمئِ قذ لِ ْم ُم َذ ِّذلِ نَ }المرسالت19 – 1٦ :
واتـــة  :ـ بخـــؤن و رِابـــويَرن كـــةم َي

لـــةدونياداة بةرِاســـتى ئيَـــوة

تاوانبـارنة ســزاو نةهامــةتى لـةو رِ ذةدا بــؤ بـىَ بـاوةرِانة كاتيَـ

( )4نُْب الصالة .97 :

( )8سه يرى اضواء البيُع بكه (.)211/9

ثيَيــان

()186

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

بووترىَ  :كرِنؤش بةرن بؤ خواة كرِنؤش نابةنة سزاو نةهامةتى بؤيان
لةورِ ذدا.
ابن القيل (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ــ

(( توعه م عل ترك الرنوع ،و و الصالة إذا معوا إليهُ ،وال يقُل
إمنُ
توعه م عل

الْك ي  ،فننه سبُُّنه وتدُىل إمنعُ أخع

ترنهم هلُ ،وعليه وق الوعيه))

()4

م ععن

واتة  :هةرِةشةى سزاى لىَ كردوون لةسةر كرِنؤش نةبردنيانة كة
دةكـــريَن بـــؤىة وةنـــابىَ بـــووترىَ كـــة

بريتيـــة لـــةو نويَـــذةى بـــان

هةرِةشــةى ل ـىَ كــردوون لةســةر بــةدر خســتنةوةيانة ضــونكة خــواى
طةورة هةوالَى كرِنـؤش نـةبردنيانى ثيَـداون هةربؤيـة سزايةكةشـى
خستؤتة سةر نةكردنةكةيان .
 – 2خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ
ش ِ ِ نَ } الروم34 :
ص ََل َ َو ََل تَ ُذونُوا ِمنَ ا ْل ُم ْ
{ َوأَقِ ُموا ال َّ
واتة  :نويَذ ئةن ام بدةن و لةهاوبةش دانةران مةبن .
(لةمةشــدا خــوداى طــةورة رِوونــى كرد تــةوة كــة لةنيشــانةكانى
موشريكةكان وا هيَنانة لةبةجىَ هيَنانى نويَذ)

()8

 – 2خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

{ َو َما َ ا َ َّ
ض َع إِي َمانَ ُذ ْْ} البقرة413 :
َّللاُ لِ ُ ِ
واتـــــة  :هـــــةرطيز خـــــواى طـــ ـةورة برِواتـــــانى (نويَـــــذةكانتانى)
نةفةوتاندووة.
شيخ عبدالرحمن السعدو لةرِاظةى ئةم ئايةتةدا دةفةرمووىَ  :ــ

( ويف

ه االّية مليل ملع

تهخل فيه اع ُل اجلوارح)
( )4كتاب الصالة .00 :

()3

( )8تعظيم قدر الصالة (.. )1116 – 1111/2

( )3تيسري الكريم الرمحن –.21

أ عل السعنة واجل ُععة أع اإلميعُع

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

()187

واتــة  :لــةم ئايةتــةدا بةلَطــة هةيــة بــؤ بؤضــوون و بــرِواى ئــةهلى
ســـوننةو جةماعـــة كـــةوا بـــاوةرِ كـــردةوةى ئةندامـــةكانى لةشـــيش
دةطريَتةوة.
جا ئةطـةر ئةن امـدانى ئـةم كردةوةيـة باوةرِبيَـ ة بةثيَيـةوانةوة
وا هيَنانيشى كوفرة .
 – 9ثيَ ةمبةرى خوا ()دةفةرمووىَ  :ــ
()4

(بني الدبه وبني الكفر واإلميُع الصالة ،فنذا ترنهُ فقه أشعرك)
واتة  :لةنيَوان بةندةو نيَوان كارو باوةرِ نويَذةة جا ئةطـةر وا ى لـىَ

هيَنا ئةوا هاوبةشى بؤخوا برِيارداوة.
بــــىَ طومــــان ئــــةو هاوبةشــــةى خــــوا رجــــار خــــودى نةفســــى
نويَذنةكةرةكةيـــــة ضـــــونكة لةوكاتـــــةى ثيَويســـــتة لةســـــةرى
بةندايةتى و م كةضى خؤى بؤخودا بنويَنىَ كـة داواى لـىَ دةكـات
كرِنؤش بةريَ و نويَذبكاتة نةفسى بةدكارى فـةرمانى ثـىَ دةكـات
بــةكرِنؤش نــةبردن و نويَذةكــة نــةكاتة دواجــار طويَرِايــةلَى خــالَى
يةكالكةرةوةيــة لــةبوونى بةبةنــدةى كــام هة ئةطــةر كرِنؤشــى
نةبردو طويَرِايةلَى نةفسى كرد ئةوا دةبيَتـة بةنـدةى نةفسـى خـؤىة
هةروةكو خواى طةورة دةفةرمووىَ:
{أَرَأَيْتَ اَنِ اتََّخَ َ إِلَٰ َهم َوَاهم أَفَأَنتَ تَكُوعم عَلَيْهِ وَنِيلًُ }الارَان13 :
واتــة :ئايــا بينيوتــة ئةوكةســةى هــةواو ئــارة ووى خــؤى كرد تــة
ثةرســـتراوى خـــؤىة ئايـــا تـــؤ ثـــاريَزةرى بؤئـــةو تـــا شـــويَنى ئـــارة ووى
نةكةوي ؟
ابن نثري (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ــ

( اه ُ اسُّْسن ان شي
مينه وا

به)

وراّه حسنًُ يف عوى نفسعه نعُع

()4

( )4أخرجه الاللكُئي وقُل اسنُمه صُّيح عل شرط اسلم وصُُّّه االلبُني يف
صُّيح الرتغي والرت ي (..)772/1

()188
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واتــة  :هةرشــتيَكى ثـىَ ضــاك بـىَ و بــةثيَي ئــارة ووى نةفســى خــؤى
بةضاكى بيبينىَ ئةوا دةبيَتة ئايين و ثةيرِةوى .
 - 44ثيَ ةمبةرى خوا ()دةفةرمووىَ  :ــ
( الدهه ال ي بيننُ وبينهم الصالة ف ن ترنهُ فقه نفر)

()8

واتة :ئـةو ثةيمانـةى لـةنيَوان ئيَمـةو ئةوانـدا (كافرةكـان) هةيـةة
نويَذةة جا هةركةسيَ

وا ى لىَ ب يَنيَ ئةوا بىَ باوةرِبووة .

(( كــاتىَ ئيمــامى عومــةرى كــورِى خــةتاب (رِة اى خــواى لــىَ بــىَ)
ب رينــدار كرابــووة لــةهؤش خــؤى ضــووبووة بــةيانى ووتيــان  :نويَــذة ة
فةرمووى  :بةلَىَ ( الحظ يف االسالم ملن ترك الصالة)) (.)3
واتــة  :لــةناو ئيســـالمدا هــي بةشــيَ

نيـــة بــؤ ئةوكةســـةى وا ى

لةنويَذ هيَناوة.
تابعى بةرِيَز عبـداهلل كـورِى شـقيق العقيلـى (رِةحمـةتى خـواى لـىَ

بىَ) دةفـةرمووىَ  ( :نعُع اصعُُّب رسعول ()اليعروع شعيئًُ اعن
االع ُل ترنه نفر غري الصالة) (.)1
واتــة  :هاوةلَــانى ثيَ ةمبــةرى خــوا ()ثيَيــان وابــوو هــي شــتيَ
لةكردةوةكان وا هيَنانى كوفرنيةة تةن ا نويَذ نةبىَ .
بىَ طومان بةلَطةكان ياترنة بةلَام ئةوةى باسمان كرد بةسن
بؤكةسىَ رِاستى و رِاجحى مةبةس بىَ نةك ثةستى و بيـانوو .دواجـار
ووتةى إسحاة كورِى راهوية (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ)دةهيَنينةوة كـة
دةفةرمووىَ  :ــ

(قه صحَّ عن رسول اهلل () أع تُرك الصالة ع هاً نُفر ،ونع لِ
نُع رأي أ ل الدلم ان لعهع العنيب () إىل يوانعُ ع ا أع تعُرك
الصالة ع هاً ان غري ع ر حْ
( )4تفسري ابن كثري (.)233/3

( )8أخرجه امحد والرتمذي وصححه االلباني.
( )3كتاب الصالة –.34 :

( )1أخرجه الرتمذي وصححه االلباني.
( )١تعظيم قدر الصالة (.. )731/2

ي

وقْهُ نُفر)
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واتــة  :فــةرموودةى دروســ لةثيَ ةمبــةرى خــوا ()هــاتووة كــةوا
نويَذنةكــةرى بةئةنقةس ـ كــافرةة هــةروةها رِاى انايــان لةســةردةمى
ثيَ ةمبــةر ()تــا ئــةمرِ مان ئةوةيــة كــةوا كةســىَ نويَــذ نــةكات
بةئةنقةس بةبىَ هي بيانوو تا كاتةكةى دةرِوا كافرة .

هـــةروةها بـــةثيَي فـــةرموودةى (لْنعععْق ض ععععرا االسعععالم ععععروة
عروة........واّخععر من الصععالة) بيَ ـ نويَــذ دواطــرىَ و َولاةيــةة ئايــا
كةسىَ دةستى لةويش بةربيَ ضى بةسةرديَ ؟

 – 3ةكات
ئةطـةر نويَـذ مـاف و هـةَيَكى خوايـة لةسـةر بةنـدةكانة ئـةوا
ةكـــاتيش مـــاف و هـــةَيَكى هـــةذارو نةدارانـــة لةســـةر خواثيَـــداوو
دةولَةمةنـــدةكانة جـــا ضـــؤن بةنـــةكردنى نويَـــذ ثةيوةنـــدى بةنـــدة
بةخواكــةى نــامينىَ و تيَـ

دةضـىَة بةنــةدانى ةكــاتيش ثةيوةنــدى

كؤمةلَايةتى (سـؤ وبة ةيية برايـةتى و خؤشةويسـتىة هةسـ كـردن
بةناخؤشى و ثيَويستى يةكترى) نيَوان بةندةكانيش نـامينىَ و تيَـ
دةضـــــىَ هةربؤيـــــة خـــــواى طـــــةورة هـــــةردووكيانى بةيـــــةكترى
بةســـــتاوةتةوةو لة ربـــــةى ئايةتـــــة ثير ةكانـــــدا ئةطـــــةر باســـــى
يةكيَكيان كرابىَة ئاماذة بةئةوةى تريشـيان كـراوةة نموونـةى ئـةم
َسةيةش لةَورِئاندا رةة هةروةكو دةفةرمووىَ  :ــ

{ وَأَقِي موا الصََّلَُةَ وَآتموا الزََّنَُةَ وَاَعُ تمقَعهَِّاموا لِأَنفُسِعكُم اَِّعنْ خَيْعرٍ
تَجِهموهم عِنهَ اللََّهِ إِعََّ اللََّهَ بِ َُ تَدْ َلُوعَ بَصِريٌ }البقرة444 :
هةروةها دةفةرمووىَ  :ــ
{ فَنِع تَُبموا وَأَقَُاموا الصََّلَُةَ وَآتَوما الزََّنَُةَ فَخَلَُّوا سَبِيلَهممْ }التوبة١ :
واتة  :ئةطـةر ئـةو بـىَ باوةرِانـة ثةشـيمان بوونـةوةو باوةرِيـان هيَنـا و
نويَذيان بةجىَ هيَناو ةكاتيان داة ئةوا ئا اديان بكةن .

 – 1رِ ذوطرتن
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طرنطى ئةم رِوكنةش لةوةدايـة كةيارمـةتى بـاوةرِداران دةدات
دةســـةلَاتيان بخةنـ ـةوة ســـةر ئـــةو نةفســـة ســـةركةش و ئارة ووبـــا ةى
كةهةرجارةى ثيَي بلَيَي تيَربووى ؟ ثيَ دةلَىَ  :هييى تر هةية ؟
بؤيـــة دةبـ ـىَ جلـــةوطير بكـــرىَ بـــةو هؤكارانـــةى دةبنـــة مايـــةى
ثاراســــتنى لةسةرثيَيــــى و سةركةشــــىة كــــة بــ ـىَ طومــــان رِ ذووش
يةكيَكة لةو هؤكارانة هةروةكو خواى ثةروةردطار دةفةرمووىَ  :ـ

{ يَُ أَيمَّهَُ الََّ ِينَ آاَنموا نُِْ َ عَلَيْكُمم ال صَِّيَُمم نَ َُ نُِْ َ عَلَ
قَبْلِكُمْ لَدَلََّكُمْ تَََّْقُوعَ }البقرة423 :

الََّ ِينَ اِن

واتـــة  :ئـــةى ئةوانـــةى باوةرِتـــان هيَنـــاوة رِ ذووتـــان لةســـةر نوســـراوةو
ثيَويس كراوة هةروةكو لةسةر ئةوانةى ثيَش ئيَوة نوسراوو ثيَويسـ
كرابووة تاكو لةخوا بترسن و خؤتان بثاريَزن لةسةرثيَيى كردنى .

 – ١حةج كردن
حةج كردنى مالَى خواة بـةجىَ هيَنـانى مـاف و هـةَيَكى خوايـة
لةسةر بةندةكانى كـة لـةهى ئةومالَـةى خـودا فـةرمانى بـة ابـراهيل

كرد (سةهمى خواى لىَ بىَ) ثاكى بكاتةوة لةب ثةرسـتى (وَطَهِعر
بَيْ َ) َتـادةو م اهـد دةفةرموون((واتـة لةشـيركة ثـاك بكريَتـةوة

{ لِلطََُّئِفِنيَ وَالْقَُئِ ِنيَ وَالرمَّنََّ ِ

السمَّجمومِ}احل

74 :

بؤ ئةوبةندانةى ديَن و بـةدةورى دا تـةواف دةكـةن كـة ئـةويش
خواثةرســـتيةكة تـــةن ا لـــةمالَى خـــوداو بـــةدةورى مـــالَى خـــوادا

دةكريَ )) (.)4

ئين ا وةلَامدانةوةى بانطةوا ى خوايةة كة لةسةر ارى ابراهيل
(ســةهمى خــواى لـىَ بـىَ) ر ِاديَــرا بــؤ هــةموو خــةلَكىة لةوكاتــةوة تــا
رِ ذى دوايية هةروةكو خوا دةفةرمووىَ  :ــ

{ وَأَذَِّع فِي النََُّ ِ بُِلَُّْ َِّ يَأْتموكَ رِجَُلًُ وَعَلَ ٰ نُلَِّ ضَُاِرٍ يَأْتِنيَ اِن
نُلَِّ فَ ٍَّ عَ ِيقٍ }الحج82 :
( )4تفسري ابن كثري (.)172/3
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واتة :ــ بان
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بـدة بـةناو خةلَكيـدا بـؤ حـةج كـردنة ديَـن بـؤ هت

بـةثيادةو بةســوارى هـةموو ووشــتريَ

ة لةهـةموو رِيَطايــةكى دوورةوة

ديَن.
ثيَ ةمبةرى خوا ()دةفةرمووىَ :ــ

( اَن حَ َ فلم يرف

وك يفسق رج نيوم ولهته أامهم) (.)4

واتة  :هةركةسيَ

حـةج بكـات و َسـةى خـراث و تـاوان نـةكات

دةطةرِيَتةوة وةك ئةو رِ ذةى لةداي

بووة .

هةروةها دةفةرمووىَ  :ــ

( احلَ م امل ور لي

له جزاءٌ إال اجلنة) (.)8

واتة  :حةجيَكى ثاك و دروس و لةهى خواوة وةرطيـراو ثاداشـتى
نية بةهةش نةبيَ .

( )4متفق عليه.
( )8متفق عليه.
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ثايةى باوةرِو رِوكنةكان
بـــــاوةرِ ثلـــــةو ثايـــــةو لـــــق و ثـــــؤثى هةيـــــةة بةخواثةرســـــتى و
ضــاكةكردن يــاد دةكــات و خاوةنةكــةى بةر دةكاتــةوة تــا ثلــةى
رِاســـتطؤيان (صـــديقين) و ثياوضـــاكان و لـــةخوا نزيكـــانة ئةمـــةش
دةبيَتــة هــؤى بةر بوونــةوةى شــويَن و مــةنزلَطاى بــؤ ثلــة بــةر ةكانى
بةهةشـ ة هــةروا بــةتاوان و سةرثيَيــى كردنــى خــوا كــةم دةكــات و
هوا دةبىَ تا دةطاتة ئاستيَ

كة تةن ا ئةسلَى باوةرِةكةى دةميَنـىَ

كـــة بةهؤيـــةوة لـــةئاطرى د ة ديَتـــة دةرةوةو تـــا هـــةتايي تيَيـــدا
ناميَنيَتةوة.
بـةلَام لةمــة كــةمتر خاوةنةكــةى مةترســى طــةورةى لـىَ دةكــرىَ
ئةويش نةمانى باوةرِةكةيةتى بةيةك ارى (بة ئةن امدانى طوفتـار
يان كرداريَكى كوفرى) .
كةواتــة ئــةوباوةرِة ثةيوةنــدى رِاســتةوخؤى هةيــة بةموس ـلَمانةتى و
طويَرِايــةلَىة هةربؤيــة ريَ ـ

لــة انايان ثيَيــان وايــة بــاوةرِو ئيســالم

يةك شتن لةوانةش ئيمامى بوخارى و ابن حبـان لـة انايانى فـةرموودةة
هـــةروةها لـــة انايانى فق ـــي ئيســـالميش هاوةلَـــانى شـــافعى و مـــالكىة

هةروةكو احلُفظ ابن عبدالبر(رِةحمةتى خواى لىَ بـىَ) دةفـةرمووىَ(:)4
ــ
((ئةوةى رِاى كؤمةلَى فيق ى ئيسـالمى لةسـةرة ئةوةيـة كـة بـاوةرِو
ئيسالم يةكن بةبةلَطةى ئةوةى باسكراوة لةَورِئانى ثيـر وةكـو
ئايةتى  :ــ

ت ِمتتنَ
{فَأ َ ِْ َ ْجنَتتا َمتتنْ َ تتا َ فِ َهتتا ِمتتنَ ا ْل ُمت ْتؤ ِمنِ نَ  ،فَ َمتتا َو َج ت ْانَا فِ َهتتا َغ ْ ت َ لَ ْ ت ق
ْمِ ِم نَ }ال اريُت3٦ – 3١ :
ا ْل ُم ْ
وة محمـــد بـــن نصـــر المـــرو ى بةدريَـــذى باســـى ئـــةم بابةتـــةو ئـــةو
بةلَطانةى لةسةر هاتووة لةئايةتة ثير ةكانى َورِئان كردووة(.)8

( )1التمهيد البن عبدالرب ().211/7
( )2تعظيم قدر الصالة حملمد نصر املروزي
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ســةبارةت بــة لقــةكانى بــاوةرِ كــة ئاســؤيةكى فراوانتــر لــةخؤ
دةطــرىَ لــةطوفتارو كــردارو ئاكــارى موس ـلَمانةتىة ديســان ئاماذةيــة
بؤئةوةى باوةرِ هةرتايبةت نية بة برِواو كردارى دلَ بةلَكو كردةوةى
ئةندامــــــةكانيش دةطريَتــــــةوةة هــــــةروةكو ثيَ ةمبــــــةرى خــــــوا
()دةفةرمووىَ  :ــ

( اإلميُع بض وسبدوع شعدبة ،فأعال عُ قعول (لَعُ إِلَع َه إِلَّعُ اللَّعه)

وأم نُ ُ إاُطة األذى عن الطريق ،واحليُء شدبة ان اإلميُع) (.)4

واتة  :باوةرِ حةفتاو ئةوةندة لقةة جا بةر ترينى ووتنـى ( :لَُ إِلَعهَ إِلَّعُ
اللَّه)يةة نزمترينى هدانى ةرةريَكة لةسةر رِيَطـاة شـةرميش لقيَكـة
لةباوةرِ .

 – 4باوةرِ بةخواى طةورة (اإليمان باهلل)
لــةدواى ناســين و دروسـ بــوونى بــاوةرِى دلَ بــةخواى تــاك و تــةن اة
ثيَويستة طةورةيي و شكؤمةندى بؤ خودا برِياربدرىَة هـةروةكو ابـن
القـــيل (رِةحمـــةتى خـــواى لـ ـىَ بىَ)لةباســـى ثايـــةى بةطـــةورة انين دا

دةفةرمووىَ  :ـــ ( عل قهر املدرفة يكعوع تدظعيم العرب تدعُىل يف
القل  ،وأعرف النُ به ،أشه م له تدظي ًُ وإجالالً. )8().
واتــة  :بةئةنــدا ةى ناســينى خــواة بــة طــةورة انينــى خــواى طــةورة
لةدلَدا دةبىَة ئةوكةسةش كة لةهةموو خةلَكى شـارة اترة بـةخوا:
لةهــةموويان يــاتر خــودا بــة طــةورة دادةن ـيَ و شــكؤمةندى بــؤ برِيــار
دةدا.
لةوةشــدا دةب ـىَ ثــةرتووكى خــواو ثــةيام و ثيَ ةمبةرانيشــى بــةرِيَزو
طةورة بزانرىَة ئين ا هةموو كاريَكى ثةرستشى بةتةن ا بؤ ئـةن ام
بدرىَة بة ئةوثةرِى خؤشةويستى و م كةضى .
هــةروةها رِة لــىَ بوونــةوةو دووركةوتنــةوة لةهــةموو ئةوشــتانةى
لــةهى خــودا خــراثن و ثيَــي رِا ى نيــةة وةك شــيرك و كــوفرو تــاوان و
( )4رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
( )8مدارج السالكني (.)471/2
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ســتةم و سةرثيَيــىة هــةروا ئةوانــةش كةثــةيرِةوى شــيرك و كــوفرو
ستةم دةكةن .

 – 8باوةرِ بةمةهئيكةتةكان (اإلميُع بُملالئكة)
باوةرِ بوون بـة مةهئيكةتـةكان دةضـيَتة ضوارضـيَوةى بـاوةرِبوون
بة لةيب و شتة ثةن انةكان كة لـةطرنطترين سـياةت و ئاكـارى
باوةرِدارانــةة كةثيَيــةوة لــةبىَ بــاوةرِان جيــا دةكريَنــةوة ضــونكة بـىَ
بــاوةرِان تــةن ا باوةرِيــان بةوشــتانة هةيــة كــة بةضــاوى كــورت بينيــان
دةيبيــنن و بــةبيرى بـىَ نوريــان هةســتى ثـىَ دةكــةنة بــةلَام بــاوةرِداران
تــةن ا بــة هةوالَــدانى ثيَ ةمبــةران (ســةهمى خوايــان ل ـىَ بىَ)لةهيــةن
خواوةة باوةرِيان هةيـة كـة سـةربا ى خـوانة لـةنور دروسـتى كـردوونة
جؤراوجـــؤرنة طـــةورةيان (جبريـ ـ )ة (ســـةهمى خـــواى لـ ـىَ بىَ)كـــة
طةياندنى ثةيام و سروشى خوا بةثيَ ةمبةرانى ثىَ سـثيَردراوةة هـةروا
خودا لة ر شويَن لةَورِئانى ثير باسى كـردووة كـةوا سـثاردة ثـاريَز
(أمين)ة هةروةكو دةفةرمووىَ:ـ
{نعزلَ بِهِ الرمَّوحم األاِنيم} الشعراء493 :
هةروا ر بةهيَزو بةتوانايةة وةك خودا لةبارةيةوة دةفةرمووىَ  :ــ
{عَلََّ َهم شَهِيهم الْقُوَى}الن ل١ :
ئين ا خاوةن ئاكارو شيَوةيةكى جوانة :
{ذمو اِرََّةٍ فَُسَْْوَى}الن ل٦ :
هــــةروةها (ميكائيــ ـ ) كــــة طــــةورةى ئــــةو مةهئيكةتانةيــــة
كةكاروبارى هةوروبارانيان ثىَ سثيَردراوة كـة سةرضـاوةى رِ ة و رِ ى
خةلَ

و طيانلةبةرانةة هةروةكو خواى طةورة دةفةرمووىَ :ــ

ْو ُ
ض ا ْل ُجت ُ ِز فَنُ ْخت ِ ُج لِت ِه زَ ْ عًتا تَأْ ُ ت ُل ِم ْنتهُ
{أَ َولَ ْْ يَ َ ْوا أَنَّا نَ ُ
ق ا ْل َما َ إِلَى ْاْلَ ْ ِ
ص ُ و َ }السجهة82 :
أَ ْن ََا ُم ُه ْْ َوأَنَُ ُ
ْ ُه ْْ ۖ أَفَ ََل يُ ْب ِ
هـةروةها (إسـرافي ) كــة ئـةركى فـووكردن بــةو كةرِةنايـةى ثـىَ
سثيَردراوة كةرِ ذى دوايي ثىَ دةَةومىَة ثاشان جاريَكى تر فووى ثيَدا
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دةكات و خةلَ

هـةموويان لـة طؤرِةكانيـان ديَنـة دةرىَة هـةروةكو

طذوطياو دانةويَلَة كة لة ةوى ديَتة دةرىَ .

{ وَنمفِخَ فِي الصمَّورِ فَصَدِقَ اَنْ فِي السََّ َُوَاتِ وَاَنْ فِي الْعأَرْضِ إِلََّعُ

اَنْ شَُءَ اللََّهم ثممََّ نمفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَنِذَا ممْ قِيَُمٌ يَنْظُرموعَ}الزمر٦2 :

هــةروةها مةهئيكــةى تــريش كــة هــةرخوا خــؤى دة ان ـىَ ذمارةيــان
ضةندة.

 – 3باوةرِ بة ثةرتووكة ئاسمانيةكان (اإلميُع بُلكْ

املُنَزلة)

ئةمةش ثايةكى طرنطى باوةرِةة لةوةدا كةدةبىَ برِوامـان وابـىَ
خــوداى انــاى شــارة ا ذيــان و طــو ةرانى ئــةم ئــادةميزادةى بــةبىَ ياســاو
دةســـتوور بـــةجىَ نةهيَشـــتووةة بـــةلَكو بـــؤ ضـــؤنيةتى ئـــةن ام دانـــى
ثةرســــتنى خــــواة وة ضــــؤنيةتى طــــو ةران و مامةلَــــةكردن لةطــــةلَ
بةندةكانى خواة ضةندين ثةيام و بةرنامةى دابة اندووة بؤ رِيَنموويي
و بةرضــاو رِوونــى بةنــدةكانىة بؤيــة دةبــىَ بــاوةرِدار بــرِواى بةهــةموو
ثةرتووكةكانى خوا هةبىَة وةك دةفةرمووىَ  :ــ

انموا آاِنموا بُِللََّهِ وَرَسمولِهِ وَالْكَُِْبِ الََّ ِي نَزََّلَ عَ َل
{ يَُ أَيمَّهَُ الََّ ِينَ آ َ
رَسمولِهِ وَالْكَُِْبِ الََّ ِي أَنْزَلَ اِعنْ قَبْعلم وَاَعنْ يَكْفُعرْ بُِللََّعهِ وَاَلَُئِكَِْعهِ
وَنُْمبِهِ وَرمسملِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَهْ ضَلََّ ضَلَُلًُ بَدِيهًا}النساء43٦ :

واتــــة  :ئــــةى ئةوانــــةى باوةرِتــــان هيَنــــاوةة بــــاوةرِ ب يَــــنن بــــةخواو
ثيَ ةمبةرةكـــــةى ()ئـــــةو َورِئانـــــةش كـــــة دابة يوةتـــــة ســـــةر
ثيَ ةمبةرةكـــةى و ئـــةو ثةرتووكانـــةش كـــة لةثيَشـــتر دابـــة يوةة
هةركةســــيَكيش بـــ ـىَ باوةرِبيَـــ ـ بـــــةخواو مةهئيكةتـــــةكانى و
ثةرتووكـةكانى و ثيَ ةمبــةرانى و رِ ذى دوايـي ئــةوا بةرِاسـتى طــومرِا
بووة و سةرطةردان بووة بة طومرِايي يةكى دوور .

 – 1باوةرِ بة ثيَ ةمبةران (اإلمي ُع بُلرسل (عليهم السالم))
ثيَ ةمبـــةران (ســـةهمى خوايـــان لـ ـىَ بـ ـىَ) ئـــادةميزادنة لةهيـــةن
خــوداوة هةلَبــذيَردراون بــؤ طةيانــدنى ثــةيام و ثــةرتووكى خــوا بــة
بةنـــدةكانى خـــوا بةطشـــتى بةمةبةســـتى رِ طـــاركردنى طـــةل و
نةتةوةكان لةشيرك و طومرِايي و خراثةكارى و تاوانة وه بـؤ تـةن ا
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خواثةرســـتى و بةرضـــاو رِوونـــى و ضـــاكةو ئاكـــارى جـــوانة لةوةشـــدا
مذدةدةربوون بة رِة امةندى و بةهةشتى خوا بؤ ئةوكةسـانةى باوةرِيـان
ثـىَ دةكــةن و طويَرِايــةلَى فةرمانــةكانيان دةبــنة ترس ـيَنةريش بــوون
بةسزاو تؤلَةى خودا بؤ كةسانيَ

كة بةدر يان دةخةنةوةو ثشـتيان

لىَ دةكةن هةروةكو خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

ابََِّّرِينَ َوامنْ ِرِي َ
ن
النبِيِّنيَ م
د َ اللَّهم َّ
ُاةً وَاحِهَةً َفبَ َ
{نَُعَ النَُّ م أ َّ
وََأنْ َزلَ اَدَهممم الْكَُِْبَ بُِلَُّْقِّ ِليَُّْكُمَ َبيْنَ النَُّ ِ فِي َُ اخْ َْلَفُوا فِيهِ،
غيًُ
َينَُتم بَ ْ
َواَُ اخْ َْلَفَ فِيهِ إِلَُّ الَّ ِينَ أُوتموهم اِنْ بَدْهِ اَُ جَُءَتْهممم ا ْلب ِّ
انموا لِ َُ اخْ َْلَفُوا فِيهِ اِنَ الَُّْقِّ
َب ْينَهممْ ،فَهَهَى اللَّهم الَّ ِينَ آ َ
ذنِهِ}البقرة843 :
بِنِ ْ

ئين ا باوةرِداران هةروةكو لةدونيا باوةرِيان هةبووة بة ثيَ ةمبـةرانة

لةدوا رِ ذيشدا ئةم شايةتية دةدةنةوةو دةلَيَن{ لَقَهْ جَعُءَتْ رمسمعلم رَبَِّنَعُ

بُِلَُّْقَِّ}األعراف13 :

 – ١باوةرِ بة رِ ذى دوايي (اإلميُع بُليوم االّخر)
طرنطى ئةم ثايةش لةباوةرِدا ر طةورةيـةة ضـونكة خـوداى
طةورة باوةرِ هةبوون بة اتى ثاكى بةستاوةتةوة بة باوةرِهةبوون بةم
رِ ذة كــــة بريتيــــة لــــةوةى برِوايــــةكى تــــةواوت هــــةبىَ بــــةرِوودان و
هاتنةكايــةى ئــةم رِ ذةة باوةرِيَ ـ

وات ليَبكــات كــارى بــؤ بكــةى و

تويَشووى ثيَويستى بـؤ ئامادةبكـةىة بـاوةرِت بـةم رِوكنـة هـةبيَ هـةر
لةوكاتــةى طيــان لةهشــة دةردةضــىَ تــا ئــةو رِ ذةى بــاوةرِداران بــةرةو

بةهةش بةرِىَ دةكريَن و بىَ باوةرِانيش بؤ د ة رِادةكيَشريَن{ يَعوْمَ
نََُّّْمرم الْ مَّْقِنيَ إِلَ

الرَّحْمَٰعِ وَفْهًا ،وَنَسموقم الْ مجْرِاِنيَ إِلَ

جَهَعنَّمَ

وِرْمًا}مريل2٦ - 2١ :
هــةر بــاوةرِداران باوةرِيــان وايــة كــة كــاتى رِوودان و هــاتنى ئــةم رِ ذة
لةهى خودايةو هي ثيَ ةمبةريَكى نيَـردراوو هـي مةهئيكةيـةكى
نزيـ ـ

كـــراو انيـــارى نيـــة لةســـةر كـــاتى هـــاتنىة بـــةلَام نيشـــانةو

ثيَشةكى هةية بةلَطةن لةسةر نزيكى هاتنى ئـةم رِ ذةة هـةروةكو
خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ
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ْتتا َع ِة ۖ قُ ت ْل إِنَّ َمتتا ِع ْم ُم َهتتا ِعنتت َا َّ
َّللاِ ۚ َو َمتتا يُتت ْا ِيكَ لَ ََتت َّل
{ي َ ْ
تن ال َّ
ْتتأَلُكَ النَّ ُ
تتاق َعت ِ
عةَ تَ ُذو ُ قَ ِ يبًا}األحزاب٦3 :
ْا َ
ال َّ
واتــة  :ــــ ئــةى محمــد ()خــةلَ

ثرســيارت ل ـىَ دةكــةن دةربــارةى

رِوودان و هـــاتنى رِ ذى دوايـــىة بلَــىَ انســـتى ئـــةو رِ ذة هى خودايـــةة تـــؤ
ضو اني لةوانةية هاتنى رِ ذى دوايي نزي

بيَ .

هةروةها دةربارةى نيشانةكانى دةفةرمووىَ  :ــ

{ فَهَع علْ يَنْظُع عرموعَ إِلََّعععُ السََّعععُعَةَ أَعْ تَع عأْتِيَهممْ بَغَْْع عةً ،فَقَع عهْ جَعععُءَ

أَشْرَاطُهَُ}محمد42 :

واتة  :ــ ئايا ئةمانـة ضـاوةرِوانى ضـى دةكـةنة جطـة لـةرِ ذى دوايـي
كة ك و ثرِ تووشيان بيَ ة بىَ طومان نيشانةكانى هاتؤتة دى .
ئين ــا لةســؤنطةى بــاوةرِ هـــةبوون بــةم رِ ذة دةبــىَ بــاوةرِدار تـــرو
هاودةمى بيَ لةناخؤشى و رِووداوةكانى ئةم رِ ذة تا ئةم ترسـة دةبيَتـة
هؤكاريَكى بةهيَز بؤ كاركردن بةهـةردوو جةمسـةرى ئةن امـدانى
ضاكةو خؤثاريَزى لةتاوان و خراثة .

 – ٦باوةرِ بة َة او َةدةر (اإلميُع بُلقضُء والقهر)
لةســؤنطةى ئــةوةوة كــة ئــةم ئــادةميزادة لةســةر ئــةم ةوى يــة
لةهةنديَ

شتدا هي بةدةستى ئةونية و لةتواناو ويستى ئـةو بـةدةرة

واتــة (مُسَ ـيَر)ةة وةك دروس ـ كردنــى لةثشــتى بــاوكى ثاشــان لــةنيَو
رِةحمى دايكىة هةروةكو خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ـــ
{ وَ موَ الََّ ِي أَنََّْأَنُمْ اِنْ نَفْ ٍ وَا حِهَةٍ فَ مسَْْقَرٌَّ وَامسْعَْوْمَعٌ}األنعـام:
92
واتة  :ئةو خودايـة ئيَـوةى دروسـ كـردووة لةيـةك كـةو (كـة
ئادةمة (سـةهمى خـواى لـىَ بىَ))ئين ـا (لةثشـتى باوكتان)نيشـتةجىَ
كران دواتر (لةرِةحمى دايكتان) دانران بةشيَوةيةكى كاتى .
هةروةها لةو ضوارشتةش كة لةناو رِةحمى دايـ

دا بـؤى دةنوسـرىَ

و دةبرِيَتةوةة هيييان ئادةميزاد تيَيدا خاوةن ويس و ئارة وو توانـا نيـةة
كــة بــريتين لةنووســينى  :كــاتى مردنــى (أجلــة)و كردةوةكــةى و
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بةشة ر يةكةى و سةرةن امى(كة ئايا بةختةوةرة يان بةد ئاكـام)
.
هـــةروةها لـــةو بـــةلَاو ناخؤشـــيانةى ديَتةســـةرى بةمةبةســـتى تـ ـاَى
كردنــةوةىة ئين ــا لةمانــةدا بــاوةرِدار دةبــىَ ويَــرِاى بــاوةرِى دةبــىَ مــ
كةضى و رِة امةندى دةرببـرِىَ بةرامبـةر بـة َـة او َـةدةرةكانى خـواة
ضونكة خواى طةورة { لَُ يمسْأَلم عَ ََُّ يَفْدَلم وَ ممْ يمسْأَلُوعَ}األنبياء83 :
ثرسيارى لىَ نـاكرىَ لـةوةى دةيكـاة بـةلَكو ئـةوان ثرسـياريان لـىَ
دةكرىَ لةوةى ئةن امى دةدةن.
لةطةلَ ئةمةشدا مر ظ لةهةنديَ

شتى تـردا ويسـ و هةلَبـذاردن

و توانــاى هةيــةو ثيَــي بةخشــرايةو رليَكــراو (م بر)نيــةة هــةروةكو
دةفةرمووىَ  :ــ

َهمَ أَوْ يََْأَخَّرَ  ،نُلُّ نَفْ ٍ بِ َُ نَسَبَتْ رَ ِي َنةل
{لِ َنْ شَُءَ اِنْكُمْ أَعْ يََْق َّ

}
املهثر32 - 32 :
واتــة  :بــؤ هةركةسـيَ

لــةئيَوة كــة دةيــةوىَ و ويســتى وايــة ث ـيَش

بكـــةويَ لةضـــاكة يـــا دوابكـــةويَ ة هةمووكةســـيَ

بارمتـــةى

كردةوةى خؤيةتى.
بــةلَام هــةموو ويس ـ و توانــاو كردةوةكانيشــى هــةر لــةذيَر ويســتى

خوادايةة هةروةكو دةفـةرمووىَ{ :وَاَُ تَََّ ُءموعَ إِلََّعُ أَعْ يَََّعُءَ اللََّعهم رَبمَّ
الْدَُلَ ِنيَ} التكوير89 :
واتــة  :ويســتتان بــؤ هةرشــتيَ

ب ـيَ نــابىَ تــا ويســتى ثــةروةردطارى

جي انيانى لةسةر نةبىَ.
هةروا خودا دروسـتكارى كردةوةكـانى ئـادةميزادة لـةرِووى انـين و
برِيـــــارو ضـــــةنديَتى و ضـــــؤنيةتى و ئةندا ةطيريةكـــــةىة بـــــةلَام
مر ظةكان بكةرى كردةوةكانى خؤيانن بةو مانايـةى ئـةن ام دان و
بةدةس هيَنانةكة (فدل ونس ) لةهيةن بةندةكانةة هةروةكو
دةفةرمووىَ  :ــ { وَاللََّهم خَلَقَكُمْ وَاَُ تَدْ َلُوعَ}الصافات9٦ :
واتة  :خودا ئيَوةى دروستكردووة هةروا ئةوةش كة دةيكةن .
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ئين ا تةواوى بـ اوةرِبوون بـة َـة او َـةدةر لةوةدايـة كـة بـاوةرِت بـة
هةرضوار ثايةكانى هةبيَ كة بريتين لة  :ــ
 – 4انس ـ و انيــارى خــواى طــةورة بــة هــةموو دروســتكراوةكان و

رِووداوةكان ئة ةليةة هةروةك خودى خؤى و ناووسيااتةكانى .

لـة (لعوح احملفعوظ) داة لـةذيانى دونيـاو

 – 8نووسينى هةموو شـتيَ

سةرةن امى هةموو ئادةميةكان و ضوونيان بؤ بةهةش يان د ة (*).

 – 3ئين ا هةرضى دةبىَ و رِوودةدا هةر بةثيَي ويس و خواستى خـودا
رِوودةدات و كــؤك و رِيَـ
احملفوظ).

بــةثيَي انســتى نوســراوى خوايــة لــة (لععوح

– 1هةرضى هةبووةو هةيةو لةمةودوا دروسـ دةبـىَ هـةمووى خـوداى

طــةورة دروســتى كــردووةة كردطــارة بؤئــةوةى ويســتى لةســةرة {إِعََّ
رَبَََِّ فَدََُّلٌ لَِّ َُ يمرِيهم}هود442 :

هةروةها دةفةرمووىَ  {:إِنََُّ نُلََّ شَيْءٍ خَلَقْنَُهم بِقَهَرٍ}القمر19 :
واتــة  :بيَطومــان هــةموو شــتيَكمان بةئةنــدا ةى ثيَويســ دروســ
كردووة.
{وَخَلَقَ نُلَّ شَيْءٍ فَقَهَّرَهم تَقْهِيرًا}الارَان8 :
واتة  :هـةموو شـتيَكى دروسـ كـردووة و ئةندا ةيـةكى دروسـ و
بىَ كةم و كورِى بؤ دارِشتووة .
هةروةها دةفةرمووىَ  :ــ

{سمنَّةَ اللَّهِ فِي الَّ ِينَ خَلَوْا اِنْ قَبْلم وَنَُعَ أَاْرم اللَّعهِ قَعهَرًا اَقْعهمورًا
}األحزاب32 :
واتة :برِيارو فةرمانى خوداية كة جىَ بةجىَ بـووة بةسـةر ئةوانـةى
لةثيَشــدا رِ يشــتوونة كاروبرِيــارى خــوداش دانــراوة بــة ئةندا ةيــةكى
ووردو دروس .

(*) هةروةك لة فةرموودةدا هاتووة كة ئةم انستةى نووسيوة ثيَش
دروستكردنى بوونةوةر بة ( )١4هة ار سالَ
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((ئين ــا ئــةهلى ســوننةو جةماعــة ب ـرِواى ثتــةويان بةوةيــة كــة
هةموو ضاكةو خراثةيـةك بـة برِيـارو دانـانى (قضعُء وقعهر) خـوداى
ى
طةورة دةبـىَة خـوداش كردطـارة بؤئـةوةى ويسـتى لةسـةرةو دةيـةو َ
بيكاتة ضونكة هةموو شتيَ

بةويسـتى ئـةوةو لةبةرنامةرِيَـذى ئـةو

دةرناضـــىَة هةرضـــى بـــووةو دةبـــىَ لةشـــتةكان و رِووداوةكـــان ثـــيَش
رِوودانيــــان انــــراوة لــــةهى ثــــةروةردطارة ئةنــــدا ةو ضــــؤنيةتى بــــؤ
ســا كردووة بــةهؤى انســتى ثـيَش وةختـةى بةشــتةكانة بــةطويَرةى
ئـةو شـيَوة طون ـاوةى بــؤى دانـراوة لةحيكمــةتى خـوداة ئين ــا خــودا
هةموو َؤنالةكانى ذيانى بةنـدةكانى انيـوةو انسـتى تـةواوى هةيـة
لةسةر رِ ة و رِ ى و تةمةن و كردةوةكانيان و هـةموو شـتيَكى تـريش
لةكاروبارةكانيان)) (.)4
دواى ثايــــةى ئيســــالم و بــــاوةرِة ثايــــةى ســــىَ يــــةم ديَــــ كــــة
ضـــاكةكارى يـــة (اإلحســـان) ئـــةويش لةهيـــةن ضـــاكترين كـــةو
ثيَناو كراوة كة ثيَ ةمبةرى خواية()دةفةرمووىَ  :ــ
( ...أع تدبهاهلل نأنِ تراه فنع ك تكن تراه فننَه يراك)

()8

واتة  :ئةوةية كة خوداى طـةورة بثةرسـتى بةشـيَوا يَكى رِيَـ

و

دروســتى وا كــة هــةروةكو ئــةوةى بيبينــىة خــؤ ئةطــةر تــؤش ئــةوت
نةبينى ئةوا بةردةوام هةس بكةى بةضـاوديَرى خـودا ضـونكة ئـةو
تؤ دةبينى.
خواى ثةروةردطاريش دةفةرمووىَ  :ــ
ُّسِنموعَ}النح 482 :
{ إِعََّ اللََّهَ اَ َ الََّ ِينَ اتََّقَوا وََّالََّ ِينَ مم امَّ ْ
واتــة  :ب ـىَ طومــان خــودا لةطــةلَ ئةوكةس ـانةية كــة خؤثــاريَزن
لةطوناهو لةهةمان كاتيشدا ضاكةكارن.

( )4نُْب االميُع لألثرى.42 – 42 :
( )8رواه مسلل..
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ثلةو ثايةى جي ادكردن لةرِيَطاى خودا (عزوج )
جي ــادكرن لــةرِيَطاى خــودا يةكيَكــة لــةو دةرطايانــةى كــة
ى بيكاتــةوةو بيــيَتة نيَــو باســةكةىة ئــةوا
ئةطــةر بــاوةرِدار بيــةو َ
ثيَويستى بة هةولَ و ماندووبوونيَكى ر دةبىَ تا دةيكاتـةوةة ة جـاى
ئــةوةى كةس ـيَ

بيــةوىَ ضــةم

و مانــاى ئــةم ووشــةية بخاتــة نيَــو

ثةرِةكانى رِ ذطارى تةمةنى و بيكا بةكردةوة !!
ئين ا داخستنى دةرطاى ئةم باسةش ئةستةمةة لةبةر طرنطـى و
ثيَطةى ئةم فةريزةية لة دةَةكانى َورِئان و فـةرموودة لةهيـةك و
ســوورى ثــةرِةكانى ميَــذووى ئيســالمى بــةطيان فيــدايي و كؤشــش و
ليَبرِانى ثيَ ةمبةرى موجاهيدو ()ثياوضاكانى سةلةف و خةلـةف و
ئيَســتاشة ئــةم كاروانــة ثيــر ةش تــا رِ ذى دوايــي بةردةوامــةو ثيــاوو
سوارضــاكى خــؤى بــؤ دروســ دةبــىَ لةهيــةن خــوداى كردطــارةوةة
هـــةروةكو احلعععُفظ ابـــن ح ـــر (رِةحمـــةتى خـــواى لــىَ بــىَ) لةرِاظـــةى

فـةرموودةى  ( :اخليل ادقومٌ بنواصيهُ اخلري إىل يوم القيُاة ،األجر
واملغنم) دةفةرمووىَ  (( :وفيه بمَّرى ببقعُء االسعالم وأ لعه اىل يعوم
القيُاة ،ألع ان الزم بقُء اجلهُم بَقُ مء اجملُ هين و عم املسعل وع))

(..)4

واتة  :ليَرةشدا مذدة بةمانةوةى ئيسالم و موسـلَمانانى تيَدايـة تـارِ ذى
دوايــــي ضــــونكة ثيَويســــتى مانــــةوةى جي ــــاد بةســــتراوة بــــةبوونى
موجاهيدان و ئةوانيش موسلَمانانن.
جي اديش لةثيَناو بةر ترين و ثاك و بةنر تـرين مةبةسـ دانـراوة
كـــة ئـــةويش ضةســـثاندن و بلَاوكردنـــةوةى بيروبـــاوةرِى تـــةن ا خـــوا

ثةرستى يةة هةروةكو خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ {وَقَُتِلُو ممْ حَََّْع
لَُ تَكُوعَ فِْْنَةل وَيَكُوعَ الهَِّينم نُلَُّهم لِلََّهِ} األناال39 :
واتــة  :ب ــةنطن لــةدذيان تــاوةكو شــيرك و هــاوةلَ دانــان بؤخــودا
نةميَنىَ و ئايين هةمووى بؤ خودا برِيار دةدرىَ .

( )4فتح البارو شرح صحيح البخارو.
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عبدالرحمن كورِى ةيد كورِى أسلل دةفةرمووىَ ( َويَكُوعَ الهِّينم
نُلُّهم لِلَّهِ) واتة  :تاوةكو لةطةلَ ئايينتاندا بىَ باوةرِى نةبىَ(.)4
ثيَ ةمبةرى ثيَشةواش ()دةفةرمووىَ  :ـــ

( بمدِثْتم بُلسيف بَنيَ يَهَيْ السََُّعَةِ حْ يمدبهَ اهللُ وحهَه ال شريِ
له ،وَجمدِلَ رِزْقِي تَُّتَ ظِلَّ رماُِّْي ،وَجمدِلَ ال َِّلََّةُ وَالصََّغَُرم عَلَع اَعنْ
خَُلَفَ أَاْرِي ،وَاَنْ تَََّبََّهَ بِقَوْمٍ فَهموَانهم)..

()8

واتة  :بةشمشيَر رِةوانةكراوم لةبةردةم هـاتنى رِ ذى دوايـي تـاوةكو
خودا بةتةن ا بثةرسترىَ كةهي هـاوةلَ و هاوتـاى نيـةة وة رِ ة و رِ يـل
خراوةتــة ذيَــر سـيَبةرى رِمةكــةمة سةرشــؤرِى و بيــووكى خراوةتةســةر
ئةوكةسةى سةرثيَيـى فةرمانـةكانل دةكـاتة هةركةسـيَ

خـؤى

بيوويَنىَ بةطةل و نةتةوةيةك و هساييان بكاتةوة ئةوا لةوانة .
جي ــادكردنيش بــةمانا ســةرةكي يةكــةى خــؤى كــة جــةن

و

رِووبـــةرِوو بوونةوةيـــة بةرامبـــةر بـ ـىَ باوةرِان(القتـــال) فـــةر و ثيَويسـ ـ
نـــةكرا لةســـةر موســـلَمانان هـــةتا كؤضـــيان نـــةكرد بـــؤ مةدينـــةة
((ضونكة لة مةككة فةرمانيان ثىَ كرابوو ئارام بطـرن بةرامبـةر
ئةشكةن ةو ئا ارةكانى سةرانى َورِةيش و موشريكةكانة)) بةلَام
دواى ئــةوةى طةيشــتن بــةبراكانيان لةمةدينــة دةســ و دةســةلَاتيان
بةهيَزبوو بةمةش رِيَطةيان ثيَـدرا تؤلَـة بسـتيَننةوة لةسـتةمكارانيان

لة مةككةة جا خودا فةرمووى  {:أُذِعَ لِلََّ ِينَ يمقَُتَلُوعَ بِأَنََّهممْ ظُلِ موا
وَإِعََّ اللََّهَ عَلَ

نَصْرِ ِمْ لَقَهِيرٌ}الحج39 :

ثاشان لةسةريان فةر و ثيَويس كـرا كـة ب ـةنطن لـةدذى تـةن ا
ئةوانةى شةرِيان لةدذ دةكردنة وةكو خواى طةورة فةرموويةتى  :ـ
{ وَقَُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللََّهِ الََّ ِينَ يمقَُتِلُونَكُمْ}البقرة494 :
ثاشــــان جــــةن

و كوشــــتاركردنى موشــــريكةكان بةطشــــتى

لةسةريان فةر و ثيَويس كراة لةمةشدا
خوداى كردطارو بةتوانا فةرمووى  :ــ
( )4تفسري ابن نثري.742/
( )8رواه امحه يف اسنهه  )44( : 7و()47وابوماوم وصُُّّه االلبُني ..
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{وَقَُتِلُوا الْ مَّْرِنِنيَ نَُفَّةً نَ َُ يمقَُتِلُونَكُمْ نَُفَّةً} التوبة3٦ :
ئةمانةية ثلةكانى رِيَطةدان بةجي ادكردنة كة لةسةرةتاى ئيسالمدا
َةدةلةكرابوو ثاشان رِيَطةى ثىَ درا ثاشان ثيَويس كرا لةدذى ئةوانةى
دةس ثيَشخةربوون لةجةن

ة ثاشان فةر وثيَويس كرا لةدذى هةموو

موشريكةكان( .)*()4شيَخ حسن البنا (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) فةرموويةتى:
انايان كؤدةنطن بةموجتةهيدو موَةليدةكانةوةة بةسةلةفيةكان و
خةلةفةكانةوة لةسةر ئةوةى جي اد فةر ى كياايةية لةسةر ئوممةتى

ئيسالمى بؤئةوةى بانطةوا ى ئيسالمى بلَاوبيَتةوة وة فةرِ ة لةسةر هةموو
تاكيَ

(فرض عني) بؤ بةرثةة دانةوةى بىَ باوةرِان كاتيَ

هيَرش

بكةنة سةر ئوممةتى ئيسالمى(.)*()8

دةَــــــــةكانى َورِئــــــــانى ثيــــــــر و فــــــــةرموودة ثاكــــــــةكانى
ثيَ ةمبــةر()لةســةر طــةورةيي و ثلةوثايــةى ئــةم فةريزةيــة رن و
لــةذمارة نايــةن بــةلَام بــؤ ئامؤذطــارى و بةيادهيَنانــةوة ضــةند دةَيَ ـ
دةخةينة رِوو  :خواى ثةروةردطار دةفةرمووىَ :ــ

{يَُ أَيُّهَُ الَّ ِينَ آاَنموا َلْ أَمملُّكُمْ عَلَ

تِجَُرَةٍ تمنْجِعيكُمْ اِعنْ عَع َابٍ

أَلِيمٍ  ،تمْْاِنموعَ بُِللَّهِ وَرَسمولِهِ وَتمجَُ ِهموعَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعأَاْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ ذَ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِعْ نُنْْممْ تَدْلَ معوعَ ،يَغْفِعرْ لَكُعمْ ذمنمعوبَكُ ْ
م
وَيمهْخِلْكُمْ جَنَُّتٍ تَجْرِي اِنْ تَُِّْْهَُ الْأَنْهَُرم وَاَسَُنِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَُّتِ

عَهْعٍ ذَلَِِ الْفَوْزم الْدَظِيمم}الصف48 – 44 :
لةم ئايةتة ثير ة ضةند ماناو وانةيةك بةدى دةكةين  :ــ
 – 4خوداى طةورة رِ طاربوون لةئاطرى بةئيَشـى د ة و بةدةسـ
هيَنانى ليَخؤشبوونى فروانى خؤى و ضوونة بةهةشـتى بةسـتاوةتةوة بـة
باوةرِهيَنان بةخواو ثيَ ةمبةرو جي ادكردن لةرِيَطاى خوا.
 – 8با رطانى رِاستةَينة ئةوةية كة ةرةرو كةسـةرى تيَدانـةبىَ و
َا ان ى مسؤطةربىَة كة ئةويش با رطانية لةطةلَ خوودا.
 – 3انســ و شـــارة ايي هى ئـــةو باوةرِدارانةيـــة كـــة جي ـــاد دةكـــةن
لـــةرِيَطاى خـــواة ضـــونكة ئـــةوان رِيَبـــوارى ئـــةو رِيَيـــةو كارمةنـــدى
( )1البحر الرائق يف الزهد والرقائق 147 – 143 :
( )2اجلهاد للشيخ حسن البنا.
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ئةوبوارةن كة ثةروةردطاريان بؤى هةلَبذاردوون{ .ذالكم خريٌ لكم إع
ننْم تدل وع}
جا ئةطةر جي اد بووة بةروبوومى انس و شارة ايي كةسىَة ئـةوا
ئةوكةسة لةهيةن خودا رِيَنمايي كراوةو خراوةتة سـةر ئـةو هةَـةى
لةبةرامبةريدا ضوون يـةك نـينة هـةروةكو ابـن تيميـة

كة خةلَل

(رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ :

((وهل ا نُع اجلهُم اوجبًُ للههاية اليت

حميطة بأبواب الدلم

ستبُمَنَا ۚ َوإِ َّ َّ
ن ُ مل عليه قوله تدُىل َ { :والَّت ِذينَ َجاهَتاُوا فِ نَتا لَنَ ْهت ِايَنَّ ُه ْْ ُ
َّللاَ
ْنِ نَ }العنكبوت٦9 :
لَ َم َع ا ْل ُم َْ ِ
فجدل ملن جُ ه فيعه هايْعه مجيع سمعبملِهِ تدعُىل ،وهلع ا قعُل
اإلاُاُع عبهاهلل بن املبُرك وامحه بن حنبل وغري ُ  :إذا اخْلف
ع احلعقَّ ادهعم ألع
النُ يف ش فُنظروا اُذا عليه أ ل الثغر فن َّ

اهلل يقول:ــ{ وَالََّ ِينَ جَُ َهموا فِينَُ لَنَهْهِيَنََّهممْ سمعبملَنَُ وَإِعََّ اللََّعهَ لَ َع َ
الْ مُّْسِنِنيَ

}()4

واتة  :لةبةرئةوة جي ـاد هؤكـاريَكى ثيَويسـتة بـؤ ئـةو رِيََنماييـةى
هةموو دةرطاكانى انستى طرتؤتةوة هـةروةكو فةرمايشـتى خـوداى

طةورة ئاماذةى بؤ كردووة كة دةفةرمووىَ:ــ { وَالََّ ِينَ جَُ َعهموا فِينَعُ
لَنَهْهِيَنََّهممْ سمبملَنَُ وَإِعََّ اللََّهَ لَ َ َ الْ مُّْسِنِنيَ }كةواتة خودا رِيَنمـايي
هةموو رِيَطاكانى خؤى(*)دةدا بةوكةسةى جي اد دةكات لةثيَناوىة
هةرلةبةر ئةوةشة ثيَشةوايان عبداهلل كـورِى مبـارك و احمـد كـورِى
حنب و كةسانى تريش فةرموويانـة  :ـــ ئةطـةر خـةلَ
لةهــةر شــتيَ

ناكؤكيـان

هــةبوو (بيــووك يــان طــةورة) تةمةشــاكةن و بــزانن

( )4م مو الاتاوى.118/82

(*) رِيَطاى خودا تةن ا رِيَطايةكة بةلَام ليَرة كة بةكؤ هاتووةة ديارة ئةو
كردارة ضاكانةية كة موجاهيد ئةن اميان دةدات لةكاتى جي اد

كردنةكةيدا لةنويَذو ثارِانةوةو ئارامطرتن و فةرمان كردن بةضاكةو
رِيَطرى كردن لةخراثةو سةنطةرنشينى (املرابطة) و هى تر...

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

()215

خـــةلَكانى نيَـــو ســـةنطةرو بـــةرةكان لةســـةر ة رِاو بؤضـــوونيَكنة

ضونكة هةة و رِاستى لةهى ئةوانةة خوداش فةرموويةتى:ـــ { وَالََّ ِينَ
جَُ َهموا فِينَُ لَنَهْهِيَنََّهممْ سمبملَنَُ وَإِعََّ اللََّهَ لَ َ َ الْ مُّْسِعنِنيَ }كةواتـة

لةم رِ ذطارةى ئةمرِ دا كة َة يرانى كة مى بـاوه رى ثـاك و ثيـاوى
باوةرِدارةة جي اد بةلَطةو ثيَوانى باوةرِدارةتى و ثياوةتي يةة هـةروةكو
خوداى اناو شارة ا دةفةرمووىَ  :ــ

{إِنَّ َما ا ْل ُم ْؤ ِمنُو َ الَّ ِذينَ آ َمنُوا لِ َّ
سولِ ِه َُ َّْ لَ ْْ يَ ْ تَالُوا َو َجا َهاُوا لِتأ َ ْم َوالِ ِه ْْ
اِِ َو َ ُ
سبِ ِل َّ
صا ِ قُو َ }الح رات4١ :
َّللاِ ۚ أُو ٰلَئِكَ ُه ُْ ال َّ
ْ ِه ْْ فِي َ
َوأَ ْنَُ ِ
واتــة  :بةرِاســتى بــاوةرِداران ئةوانــةن كــة باوةرِي ـان هيَنــاوة بــةخوداو
ثيَ ةمبةرةكةى ( )ثاشان هي طومان و دوودلَيةكيشـيان نـةبووةة
جي اديـــان كـــردووة لـــةرِيَطاى خـــوا بـــةمالَ و طيانيـــانة ئـــا ئةمانـــة
رِاســــتطؤكانن (رِاســ ـ دةكــــةن كــــة دةلَــ ـيَن بــــاوةرِدارين) .شــــيخ
صا ِ ُقو َ }دةفةرمووىَ :
عبدالرحمن السدعهي لة تةفسيرى{ ُأو َلئ ِ َك ُه ُْ ال َّ
ــ

(( أي ال ينَ صَهَقوا إميُنَهمم بأع ُهلم اجل يلة ،فنع الصهق معوى
عظي ةً يف نل شي حيُْج صُحبه اىل حجةٍ وبر عُع وأعظعمم ذالعِ
معوى االميُع ال ي و اهار السدُمة والفوزاألبهي
والفالح السعراهي ،ف عن اّمععُ مه وقعُم بواجبُتعه ولوازاعه فهعو
الصُمق املْانم حقًُ ،وان ك يكن ن لِ عملِعمَ أنعه لعي بصعُمقٍ يف
مَعواهم ولي لهعواه فُئهة فنع االميُع يف القل اليطل عليه إال اهللُ
تدُىل )).
واتـــــة  :ئةوانـــــةى رِاســـــتى باوةرِةكـــــةيان ســـــةلماند بـــــةكردةوة
جوانـــةكانيانة ضـــونكة رِاســـتطؤيي بانطةشـــةيةكى طةورةيـــة
لةهةموو شتيَكدا خاوةنةكةى ثيَويسـ دةكـات بةلَطـةو نيشـانةى
هـــةبىَ بـــؤ ســـةلماندنى رِاســـتطؤييةكةىة لةهةمووشـــيان طـــةورةتر
بانطةشــــةى باوةرِداريــــةتى يــــة كــــة ضوارضــــيَوةى بةختــــةوةرى و
ســــةركةوتنى هةتاهــــةتايي و رِ طــــاربوونى بةردةوامــــةة جــــا هــــةر
كةس ـيَ

بانطةشــةو هفــى باوةرِليَبــدات و ثيَويســتيةكانى ئــةن ام

بدات ئةوا رِاستطؤيةو باوةرِدارى رِاسـتةَينةيةة بـةلَام هةركةسـيَ
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وانــةبيَ و كــردةوة ثيَويســتيةكانى بــؤ ئــةن ام نــةدابيَ ئــةوا رِاس ـ
ناكـــات لـــةم بانطةشـــةيةيداو هـــي ســـووديَكى بـــؤى نابيَـ ـ ئـــةم
بانطةشــةيةىة ضــونكة بــاوةرِى نــاودلَى تــةن ا خــوداى طــةورة ثيَــي
دة انىَ .
كةواتـــة بـــاوةرِدار دةبـ ـىَ و ثيَويسـ ـتة لةســـةرى خـــؤى شـــارة اى ئـــةم
بوارةبكــات ة لــةرِووة دةروونــى و انســتة شــةرعيةكةى داة ة لــةرِووى
مةشــق و هـيَزو تواناى هشـةيي كة ثيَشـةكي ية بؤ ضــوونة نيَو
جي ادو كوشتارة هةروةكو على كورِى حسـين (رِةحمـةتى خـواى لـىَ
بىَ) دةفةرمووىَ :ـ
(( نُنُ نمدَلَم اَغُزيَ النيب ( ) ن ُ نمدَلَمم السورة اعن القعراّع))
(.)4
واتـــة  :ئيَمـــة وةك ضـــؤن فيَـــرى ســـورِةتةكانى َورِئـــان دةكـــراين
ئةوهاش فيَرى جةنطةكانى ثيَ ةمبةر( )دةكراين .
هةروةها واَدى دةفةرمووىَ  :طـويَل لـة محمـد كـورِى عبـداهلل بـوو
دةيووت  :لة الزهرو مامل بيستووة كة دةياةرموو  :ــ
((يف علم املغُزي علم االّخرة والهنيُ)) (.)8
واتــة  :لة انســتى جــةن

و كوشــتارةكان انســتى دوارِ ذو دونيــاى

تيَداية .
هةروةها خوداى انا بةثةن انةكان شايةتى بـاوةرِدارى رِاسـتةَينة
بؤ ئةوانة دةدات كة جي اد دةكةن لةثيَناوىة كة دةفةرمووىَ:ــ

ستتبِ ِل َّ
صتت ُ وا
آو ْوا َونَ َ
اج ُ وا َو َجاهَتتاُوا فِتتي َ
{ َوالَّتت ِذينَ آ َمنُتتوا َوهَتت َ
َّللاِ َوالَّتت ِذينَ َ
أُو ٰلَئِكَ ُه ُْ ا ْل ُم ْؤ ِمنُو َ َحقًًّا ۚ لَ ُه ْْ َم ْغَِ َ َو ِ ْزق َ ِ يْ}األناال21 :
واتــة  :ئةوانــةى باوةرِيــان هيَنــاوةو كؤضــيان كــردووة و جي اديــان

كردووة لةرِيَطاى خواو ئةوانةى جيَطةيان بؤ بـرا كؤضـبةركانيان
كرد تةوةو يارمةتيان داون و ثشتيوانيان كـردوون ئائةوانـة بـاوةرِدارى
رِاســتةَينةن بــؤ ئةوانــة ليَخؤشــبوون و رِ ة و رِ يــةكى بــةثيَزو بــةرِيز
لةبةهةشتدا هةية.
( )4البداية والن اية .8١٦/3

( )8هةمان سةرضاوةى ثيَشوو..
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بــــةلَىَ ئةمانــــة لــــةثيَناو طةيشــــتن بــــةم خؤشــــى و بةختةوةريــــة
يةك ارةكيــــةى بةهةشــــ ة هةرضــــى ناخؤشــــى و ناســــؤرى هةيــــة
ضةشــتيانة ناخؤشــى و ناســؤريةك كــة هؤكــارن بــؤ ســةرةن اميَكى
خؤش و ثرِبةخ ة هةروةكو خواى اناو شارة ا دةفةرمووىَ  :ــ

ش ْئًا َوه َُو َِ ْ َّل ُذ ْْ}
ْ ٰى أَ تَ ْذ َ هُوا َ
ب َع َم ْ ُذ ُْ ا ْلقَُِا ُ َو ُه َو ُ ْ َ َّل ُذ ْْ ۖ َو َع َ
{ ُ ُِ َ
واتــــة  :جــــةن

و كوشــــتارتان لةســــةر فــــةر و ثيَويســ ـ كــــراوة

هةرضةندة بؤئيَوة ناخؤشةو ثرِ لةناسؤرية (بىَ طومان ئةمة لةهيـةنى
ى ئارامـةو ِر حـى
جةستةييةوةة بـةلَام لةهيـةنى دةروونيـةوة ر دلَـى ثـ َ
ئاســــوودةية ضــــونكة وا لــــةنيَو با رطانيةكدايــــة كــــة لةهــــةموو
بواريَ

تيَيدا براوةية) .

لةوانةية شتيَكتان لةه ناخؤش بيَـ كةضـى خيَـرى دونيـاو دوارِ ذ
لةودابيَ ة

ش ع َل ُذ ْْ}
ش ْئاً َو ُه َو َ
ْى َأ ْ تُ َِبُّوا َ
{ َو َع َ

وة لةوانةيـــة شـــتيَكتان ثـــىَ خـــؤش بيَـــ (لةوانـــةش دانيشـــتن و
دةرنةضوون بـؤ جي ـاد) كةضـى يـان و ةرةرى بؤئيَـوة تيَـدابيَ ة بـةلَىَ
يــانى دونيــايي جي ادنــةكردن ذيَــر دةســتةيي و ذيــانيَكى ثــرِ ذانــةة
لةدوارِ ذيشدا تاوانبارى و سـزاى ثـةروةردطارة هةربؤيـة خـوداى انـا بـة
ثةن انةكان دةفةرمووىَ  :ــ
{ وَاللََّهم يَدْلَمم وَأَنْْممْ لَُ تَدْلَ موعَ}البقرة84٦ :

واتــة  :خــودا هــةرخؤى دة ان ـىَ ( خيَــر لةضــى دايــةو يــان و خراثــة
لةضى داية) وةئيَوة نا انن .
بؤيــة بــاوةرِدار دةبـىَ خــؤى رِابيَنـىَ لةئــةن ام دانــى ئةوشــتانةى كــة
لةســةر نــةفس و جةســتة َــورِو و ناخؤشــة ضــونكة لــةهى خــوا ئــةم
جـــؤرة كارانـــة خؤشةويســـتنة هـــةروةكو عمـــرى كـــورِى عبـــدالعزيز
(رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ــ
()4
( أح م االع ُل اىل اهلل اُ أُنرَ َت عليه النمفو )
واتة  :خؤشةويسترين كردةوة لةهى خـوداى طـةورة ئةوانـةن كـة
لةسةر نةفس َورِو و ناخؤشن .

( )4نُْب ذم اهلوى 94:
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وةلةبةرئــةوةش كــة ئــةو رِيَطايــةى بــؤ بةهةشـ دةض ـيَ و دةورةى
بةهةشتيش بةناخؤشـى دةورة دراوةة هـةروةكو ثيَ ةمبـةرى خـوا ()
()4
حجِبَت اجلنةُ بُملكُرِهِ)
دةفةرمووىَ  :ــ ( حمجِبَتِ النُرم بُِلََّهَواتِ و م
رِيَطاى جي ادو تيَكؤشان رِيَطايةكة ثيَ ةمبةرانى تيَدا شـةهيدو

برينـــداركراوةة انايـــانى تيَـــدا ينـــدانى كـــراوةة هـــةة بيَـــذانى تيَـــدا
لةسـ ـيَدارةدراوةة ثياوضـــاكانى تيَـــدا دةربـــةدةركراوةة َورِئانـــةكانى
تيَـــدا درِيَنـــدراوةة مزطةوتـــةكانى تيَـــدا ســـوتيَنراوةة ئـــافرةتى داويَـــن
كراوة.

ثاكى تيَدا هةت

هةروةكو خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ـ

ْت ُْ ُه ُْ
ْ ْبُُ ْْ أَ ْ تَا ُِْمُوا ا ْل َجنَّةَ َولَ َّما يَأْتِ ُذ ْْ َم َ ُل الَّت ِذينَ َِمَ ْتوا ِمتنْ قَت ْبمِ ُذ ْْ ۖ َم َّ
{أَ ْم َح ِ
ستو ُ َوالَّت ِذينَ آ َمنُتوا َم ََتهُ َمُ َٰتى نَ ْ
سا ُ َوال َّ
صت ُ
ض َّ ا ُ َو ُز ْل ُِلُوا َحَُّ ٰتى يَقُتو َ ال َّ ُ
ا ْلبَأْ َ
ص َ َّ
َّ
َّللاِ قَ ِ يب }البقرة841 :
َّللاِ ۗ أَ ََل إِ َّ نَ ْ
واتـــة  :ثيَتـــان وايـــة هـــةروا بةئاســـانى دةضـــنة بةهةشـــتةوة (بـــىَ
تةنطانــةو ناخؤشــى) ؟ مةطــةر نموونــةى بــاوةرِدارانى ثــيَش ئيَوةتــان
بؤباو نةكراوة كةتووشى كوش و برِين و تةنطانةى رهاتبوون و
تــةكانيان خواردبــوو تارِادةيــةك ثيَ ةمبةرةكــةو ئــةو باوةرِدارانــةش
كة لةطةلَى بوون دةيانووت :كةى سةركةوتنى خوا ديَ ؟ دلَنيابن
كة سةركةوتنى خودا نزيكة.
هةروةها دةفةرمووىَ  :ــ

دلَعمِ اللََّعهم الََّع ِينَ جَُ َعهموا
{ أَمْ حَسِبْْممْ أَعْ تَهْخملُوا الْجَنََّعةَ وَلَ ََّعُ يَ ْ
اِنْكُمْ وَيَدْلَمَ الصََُّبِرِينَ} آل عمران418 :
واتة  :ئيَوة هتان واية ئةوها بةئاسانى دةضنة بةهةشتةوةة تا خـواى
طةورة لةرِ ذطارتاندا بزانىَ كامانـةن لـةئيَوة كـة جي ـادو كؤشـش
دةكةن و بزانىَ كامانةن كة خؤرِاطرن و ئارام دةطرن .؟

ابن القيل دةفـةرمووىَ  ( :أنكر علعيهم حسعبُنهم وظعنهم مخعول
اجلنة بغري جهُم والص  ،وأع حك ْه تأب ذلِ ،فال يعهخلونهُ اال
بُجلهُم والص )

()8

( )4رواه البخُري ..4922/

( )4صُّيح إغُثة اللهفُع 643 :
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واتة  :خوداى طةورة ئةو طومانةيانى رِةتكردةوة كة ثيَيـان وابـىَ
بةبىَ جي ادو خؤرِاطرى بينة بةهةشـ ة ضـونكة حيكمـةتى خـودا
ئةمـــة رِةت دةكاتـــةوةة بؤيـــة ناضـــنة بةهــةشــــ تـــةن ا بـــةجي ادو
خؤرِاطرى نةبىَ .
هةروةها ابن القيل لةباسى رِيَطاى جي اددا دةفةرمووىَ  :ــ

(( طريق تد فيه آمم ،ونُح ألجله نوح ،وراي يف النُر اخلليعل،
وأضط ج لل بح إمسُعيعل ،وبيع يوسعف بعث ن خبع  ،ولبع يف
السجن بض سنني ،ونَّعر بُملنَّعُر زنريعُ ،وذبعح السعيه احلصعور
حيي  ،وقُس الضر أيوب ،وزام عل املقهار بكعُء ماوم ،وسعُر اع
الوحش عيس  ،وعُجل الفقر وأنواع األذى حم ه ()وعلع مجيع
إخوانه املرسلني)

()4

واتـــة  :رِيَطايةكـــة ئـــادةم تيَيـــدا مانـــدووبووةة نـــوح لةثيَناويـــدا
نالَاندوويةتىة ابراهيل فرِى دراوةتة ناو ئاطرة اسـماعي لةسـةر خـاك
دريَــذكراوة بــؤ ســةربرِينة يوســف بــةنرخيَكى كــةم تيَيــدا فر شــراو
ضةندين سالَ لة يندان ماوةة ةكةريا بةمشار دوولةت كـراة طـةن ى
شكؤدارى ثاك يحيا سةربرِاة أيوب هةموو ضةشنيَكى نةخؤشى تيَـدا
ضةش ـ ة وةتيَيــدا داود يــاد لةئةنــدا ةى خــؤى طريــاة وة عيســاى تيَــدا

دةربــةدةركرا تــا لةطــةلَ درِنــدةكان دةرِ يشــ بــةرِيَوة(*)ةوة محمــد
()تيَيدا هةذارى و هةموو ئةشكةن ةو ئا اريَكى بينى .
ئين ا لـةثيَش هـاتنى ِر ذى دوايـي عيسـاى كـورِى مةريـةم (سـةهمى
خواى لىَ بىَ) دائةبة ى بؤسةر ةوى بؤ ضةند مةبةستيَ

(:)8ــ

 – 4بانطةشةى جولةكة بـةتالَ ئةكاتـةوة طوايـة كوشـتويانةة
بةلَكو ئةو دةيانكوذىَ.
( )4الاوائد .١٦ :

(*) لةهى ئيمامى قرطيب يةكيَ

لةماناكانى نا ناوى (المسيح) ى عيساى كورِى

مةريةم (سةهمى خواى لىَ بىَ) :ألنه اسح االرض ،أي ذ

فيهُ فلم يسْكن بكنة

واتة  :بة ةويدا طةرِاوةو تيَيدا رِ يشتووة بةدواى شويَن و حةشارطةيةك و دةستى
نةكةوتووة .ال امع اهحكام القران (.)١2/1
( )8أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخ

28 – 24 :

()211

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

 – 8بؤمردنى دةبىَ بطةرِيَتةوة سةر ةوىة ضونكة هةموو مر ظيَ

دةطةرِيَتةوة بؤ نيَو ةوى خودا فةرموويةتى { :قَُلَ فِيهَُ تَُّْ َيوْعَ وَفِيهَُ
تَ موتموعَ وَاِنْهَُ تمخْرَجموعَ}األعراف8١ :
 – 3كاتىَ هةوالَى كـؤتـا ثيَ ةمبةرو ()سياةتى ئوممــةتةكةى
ثيَدرا لةخودا ثارِايــةوة كـة ببيَتـة يـةكيَ

لـةم ئوممةتـةة خـواش

نزاكــةى َــةبولَ كــردو هيَشــتيةوة بــؤ ئــةم رِ ذة تــا ئــايينى ئيســالم
تا ةبكاتةوةو (لةطةلَ موجاهيدانى ئةم ئوممةتة لةو رِ ذةدا) جي ـاد
بكةن لةدذى جولةكةو دةجاليش بكوذرىَ بةدةستى عيساى كـورِى
مةريةم.
 – 1بةدر خســتنةوةى هــةموو ئةوانــةى بانطةشــةى خوايــةتى يــان
كورِى خوايان دةكرد بؤ عيساى كورِى مةريل.
ئايــا ئةوةنــدة شــةرِةفة بــةو نيــة بــؤ ئــةم ئوممةتــة موجاهيدةكــة
ثيَ ةمبةرو ()ثيَشينة ضاكةكانيان موجاهيد بووينة ؟
خوداى ثةروةردطار لةبارةيانةوة دةفةرمووىَ  :ـــ

{لَكِنِ الرََّسمولم وَالََّ ِينَ آاَنموا اَدَعهم جَُ َعهموا بِعأَاْوَالِهِمْ وَأَنفُسِعهِمْ
وَأُولَٰئَِِ لَهممم الْخَيْرَاتم وَأُولَئَِِ ممم الْ مفْلُِّموعَ }التوبة22 :
واتة  ) :بةلَام ئةطةر دوورِووةكـان رِا ى بـوون بـةوةى بـةجىَ بميَـنن
لةطةلَ ئافرةت و منـدالَ و ثةككةوتـةكان(ة ئـةوا ثيَ ةمبـةرو ئـةو
باوةرِدارانــــةى لةطةلَيــــدان جي ــــادو كؤششــــيان كــــردووة بــــةمالَ و
طيانيان بؤية بؤ ئةمانةية هةرضى خيَروضاكةى دونياو دوارِ ذةة هـةر
ئةمانةش سةربةر و سةرفرا ن.
سةرفرا و شكؤمةندم كةليَرة بةندم
بةداي

و باوك و عيَ و عةشـــيرةت

ئةنداميَكى ئوممةتى نةبى ئةحمةدم
َــــوربانى رِيَ بين خــاتـةمـى نبـــووةت

ئةى خاوةن هةنطاوى بةطورِى دةعوة ئــةى شيرين طوفتارو بــةر ى كردةوة

ئـــةى خــــاوةن جـةســــتةى رِ ذوو تَـعَبد

رِ ذ لةنيَو خــةلَ

تؤهــاتى شـــةو نةمـا رِوناك بو دونيـــا

بـ بـــاوى نـةما ثةرســترا خـــواى تــةنـيـا

ئـــةى خـــاوةن بـا ووى بةتينى جيـ ــاد

ســوارضاكى جةن

و شــةو لةنـويَذ تَ َ ُد

و مةيدانى خـةبات

ئةى خواية ئيَستاش من هةر بةندةتل ثيَـل ببةخــشة بؤدين هيممةت و ليرةتـل
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ثيَ ةمبةرى خؤشةويس ()سةرمةشقى ئةو هاوةلَة بةرِيَزانةية كة
دةســتيان تــةن ا لــةدوذمنانى ديــن وةشــاندوةو شمشــيَريان تــةن ا لةســةر
طةردنى بىَ باوةرِان تيذ بووةة هةروةكو ئةنةسى كورِى مالـ

(رِة اى

خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ :ــ

(اُ ضرب ( ) بيهه خُماًُ ق وال اارأةً ،وال ضعرب رسعول اهلل
() بيهه شيئًُ ق  ،إال أع جيُ ه يف سبيل اهلل)

()4

واتـــة  :هـــةرطيز ثيَ ةمبـــةرى خـــوا ()بةدةســـتةكانى لـــةهي
خزمةتكاريَ

و هي ئـافرةتيَكى نـةداوةة بـةلَكو ثيَ ةمبـةرى خـوا

()بةدةستى خؤى لةهي شتيَكى نةداوة هـةرطيزة مةطـةر تـةن ا
جي ادى لةثيَناو خوادا كردبىَ (دةستى لةبىَ باوةرِان وةشاندبىَ) .
هةروةها خواى طةورة دةفةرمووىَ  :ــ

{فَضَّلَ اللَّهم الْ مجَُ ِهِينَ بِأَاْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَ الْقَُعِهِينَ مَرَجَع ًة
وَنُلًُّ وَعَهَ اللَّهم الُّْمسْنَ وَفَضَّلَ اللَّهم الْ مجَُ ِهِينَ عَ َل الْقَُعِعهِينَ أَجْعرًا

عَظِي ًُ ،مَرَجَُتٍ اِنْهم وَاَغْفِرَةً وَرَحْ َةً وَنَُعَ اللَّهم غَفُورًا رَحِي ًُ}النساء:
9٦ – 9١
واتــة  :خــوداى طــةورة ئــةو موجاهيدانــةى ت ـىَ دةكؤشــن بــةمالَ و
طيانيــان هــةلَى بــذاردوون بةســةر دانيشــتووةكاندا بــة ثلةيــةكة بــؤ
هةمووشــــيان خــــودا بــــةلَيَنى ضــــاكى داوة بــــةلَام خــــوداى طــــةورة
موجاهيدانى ثايـةداركردووة بةسـةر دانيشـتووةكان بـة ثاداشـتيَكى
طـــةورة ضـــةندين ثلـــة كـــة لةهيـــةن خؤيـــةوة ثيَيـــانى بةخشـــيووة
لةطةلَ ليَخؤشبوون و بة ةيية خوداش ر ليَخؤشبوو بة ةيية.
بــةلَام ئايــا ئــةم ثلةيــة ضــةندة ؟ ئةطــةر ضــةندين ثلةيــة نيَــوانى
دووثلـــــة ضـــــةندة ؟ بـــــا وةلَـــــامى ئـــــةم ثرســـــيارانة لـــــة ثيَ ةمبـــــةر
()وةربطرين كة دةفةرمووىَ  :ــ

(اَن اّان بُهلل ورسوله واّقُم الصالة واّت الزنُة وصعُم راضعُع
نُع حقًُ عل اهلل أع يمهخِلَهم اجلنةُ ،جر يف سبيل اهلل أو جلع يف
أرضه اليت ومله فيهُ.
( )4صُّيح رواه امحه عن عُئَّة ن ُيف سلسلة الصُّيُّة (.)442
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قُلوا  :يُ رسول اهلل  :أفال نمنب ِم النُ بِ الِِ ؟
قُل  :إع يف اجلنة اُئة مرجة ،اعه ُ اهلل لل جُ هين يف سعبيله،
اُبني الهرجْني ،ن ُ بني الس ُء واألرض ،فنذا سألْمم اهللَ فُّسألوهم
الفرمو  ،فننه وس اجلنة ،وأعل اجلنة ،وانه تفجَرم أنهُرم اجلنعة،
وفوقه عرش الرمحن(.)4
واتــة  :هةركةسـيَ

بــاوةرِ ب يَنـىَ بــةخوداو ثيَ ةمبةرةكــةى()

نويَذ ئةن ام بدات و ةكات بدات و مانطى رِةمة ان بةرِ ذوو بيَـ ئـةوا
خودا لةسةر خؤى ثيَويس كردووة كة بيخاتة بةهةشـ ة جـا كـؤة
بكات لةثيَناوخودا يان دانيشتبىَ لةو خاكةى ليَى لةداي

بووة.

ووتيــــان  :ئــــةى ثيَ ةمبــــةرى خــــوا ئايــــا ئــــةم هةوالَــــة بةخــــةلَ
رِانةطةيةنين ؟
فةرمووى  :بةرِاستى لةبةهةش دا سـةد ثلـة هةيـةة خـوداى طـةورة
دايناوةو ئامادةى كـردووة بـؤ موجاهيـدانى ِريَطـاى خـؤىة نيَـوانى هـةر
دووثلةيـــةكة وةكـــو نيَـــوانى ئاســـمان و ةويـــةة جـــا ئةطـــةر داواى
بةهةشــتتان كــرد لــةخودا ئــةوا داواى فيردةوســى ليَبكــةنة ضــونكة
ئـــةو ناوةرِاســـتى بةهةشـــتةو بـــةر ترين ثلـــةى بةهةشـــتةة دةرياكـــانى
بةهةش لةويَدا هةلَدةَولَىَة سةرووشى عةرشى خوداية.
ئــةم فةرموودةيــةو دةيــان فــةرموودةى تــريش هــةن ئامــاذةن بؤئــةوةى
كةوا باوةرِدار نابىَ لةبوونى جي ادو ثيَويسـتى طؤرِةثـانى جـةن
موجاهيــــــدة خــــــؤى خــــــةري

بـة

بكــــــا بةنويَــــــذو رِ ذووة بــــــةلَكو

لةسةردةميَكى وةكو ئةمرِ ماندا كـة موسـلَمانان لـةهي وولَاتيَكـدا
لةسةرخاكى خؤيان سةربةخؤو خاوةن دةسـةلَاتـيَكى ئـيسالمـى نـينة
بـةلَـكـو لـةهيـةن داطيركارانى ناوةخؤةخراونة ذيَر فةرمانرِةوايـةتى
دةســةلَاتيَكى عــةلمانى بـــةكرىَ طيــراوى رِ ذئـــاواو ئــةمريكاو مــ
كــــةة كــــراون بــــؤ بةرنامــــةو برِيــــار طــــةليَكى ياســــاو دةســــتوورة
دةســـــتكردةكانة ثيَويســـــتة بـــــاوةرِداران بـــــؤ ســـــةلماندنى رِاســـــتى
باوةرِةكــــةيان لةهيــــةك و ثاراســــتنى لةهيةكــــةى تــــرةوةة ئــــةم
( )4أخرجه البخُري برقم .7244 :
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فةريزةية جىَ بةجىَ بكةن كة طةورةترين و خؤشةويسترين كـارة
لــةدواى برِيــارى باوةرِهيَنانيــانة ه ـةروةكو ابــو هريــرة (رِة اى خــواى ل ـىَ
بىَ) دةفةرمووىَ  :سُةِ َ رسول اهلل ()

أيم الد ل أفضل ؟ قُل  :اميُع بُهلل ورسوله .
قيل  :ثم اُذا ؟
قُل  :اجلهُم يف سبيل اهلل .
قيل  :ثم اُذا ؟

قُل  :ح ٌ ا ور(.)4
واتـــة  :ثرســـيار لةثيَ ةمبـــةرى خـــوا ( )كـــرا كـــةوا باشـــترين
كردةوة ضى ية ؟
فةرمووى  :باوةرِهيَنان بةخوداو ثيَ ةمبةرةكةى .
ووتيان ثاشان ضى ية ؟
فةرمووى  :جي ادكردن لةثيَناو خودا .
ووتيان ثاشان ضى ية ؟
فةرمووى  :حةج كردنيَكى ثاك و وةرطيراو.
هــــةروةها لــــة أبــــى َتــــادةى ئةنصــــارى (رِة اى خــــواى لــ ـىَ بــ ـىَ)

طيَرِدراوةتةوة كـة  :أع رسول اهلل قُم خطيبًُ ،فع نر أع اجلهعُم يف
سبيل اهلل واالميُع بُهلل أفضل األع ُل(.)8

ثيَ ةمبــةرى خــوا ( )ووتــارى داة تيَيــدا باســى ئــةوةى كــرد كــةوا
جي اد كردن لةرِيَطاى خواو باوةرِهيَنان بةخوا ضاكترين كردةوةن.
كةواتة كة تؤ نويَذ دةكـةى خـؤت رِ طاردةكـةى لةبةندايـةتى
كردنــى نةفســى خــؤتة بــةلَام ئةطــةر جي ــادت نــةكرد ئايــا كــىَ
موسلَمانان و خاكيان ر طاربكا لةبةندايةتى كردنيـان بـؤ تـالوت و
كةلةطايةكان ؟!
انايــانيش كــؤدةنطن لةســةر ئــةوةى كــةوا بةرذةوةنــدى تايبــةت
دةفةوتيَندريَ بةمةبةستى بةدةس هيَنانى بةرذةوةندى طشتى:
( )4رواه البخاري برقم  26 :ومسلم برقم .33 :
( )8أخرجه مسلم برقم .1331
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املصلُّة اخلُصة تمفَوَت بغ رض حتصيل املصلُّة الدُاة.
بؤنموونــة  :خزمــةتكردنى دايــ
تايبــةتنة بــةلَام لــةكاتيَ

و بــاوكة ضــاكةو بةرذةوةنــدى

ئــايين ثيَويســتى بةخزمــةتكردن دةب ـىَ

بةوةى بةرطرى لىَ بكرىَة ئةوا ئـةم بةرذةوةنديـة تايبةتيـة وا ى لـىَ
دةهيَنريَ .
هةروةكو عبداهلل كورِى عمرو (رِة اى خوايان لىَ بىَ) دةفةرمووىَ :

جُء رجل اىل رسول اهلل ( )فسأله ععن أفضعل األع عُل ؟ قعُل :
الصالة ،قُل  :ثم اه ؟ قُل  :اجلهُم ،قُل  :فنع لي والِعهَين ،فقعُل :
اّارمك بوالهيِ خرياً ،فقُل  :وال ي بدثِ بُحلق ألُجُ هع وأترنه ُ،
قُل  :فأنت أعلم(..)4
واتة  :ثياويَ

هاتة هى ثيَ ةمبةرى خوا( )و ثرسـيارى لـىَ كـرد

لةوةى باشترين كردةوة ضى ية ؟ فةرمووى  :نويَذة كابرا ووتى  :ثاشان
ضى ية ؟ فةرمووى جي ادة كابرا ووتى  :من داي

و باوكيشل هةية .

ثيَ ةمبةر ( )فةرمووى  :فةرمان ثىَ دةكةم بةضـاكة لةطـةلَ
داي

و باوك ة

كــابرا ووتـــى  :ســويَند بةوخودايـــةى تــؤى بةهـــةة رِةوانـــةكردووة
دةضل جي اد دةكةم و بةجيَيان ديَلَل .
ثيَ ةمبةر ( )فةرمووى  :تؤ باشتر دة انى .
ابــن ح ــر (رِةحمــةتى خــواى لـىَ بـىَ) لةئاسـ ئــةم فةرموودةيــة بـىَ
دةنــ

بــووة كةواتــة (حســن)ة يــان (صــحيح)ةة فةرموويــةتى  :ئــةم

فةرموودةيــــة بؤجي ــــادى فــــةر ى عةينــــة بــــؤ رِيَككــــةوتنى نيَــــوان
فــةرموودةى تــر كــة ضــاكةكردن لةطــةلَ داي ـ

و بــاوكى ثــيَش

جي ادكردن خستووة.
هــــةروةها بةشــــيرى كــــورِى خةصاصــــية (رِة اى خــــواى لــ ـىَ بــ ـىَ)
دةفةرمووىَ  :ــ

(أتيتم رسعول اهلل ( )ألُبُيدعة علع االسعالم ،فُشعرتط عَلَعيَ :
،
تَّهه أع ال إله إال اهلل ،وأع حم هاً عبهه ورسوله ،وتمصلي اخل

( )2رواه ابن حبان وصححه.
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وتصوم راضُع وتْمي الزنعُة ،وتَُّع م البيعت ،وجتُ عه يف سعبيل
اهلل....
قلت  :يُرسول اهلل  :أاُ اثنُْع فال أُطيقه ُ  :الزنُة ،ألنه لعي
لي إال عََّر مذ ومٍ ،منَ رسلم أ لي وَمحولَْمهمم.
وأاُ اجلهُم فننهم يزع وع أنه ان وَلَ فقه بُء بغض ٍ ان اهلل،
وأ خُفم إع حَضرني قُْل نر تم املعوت ،وخَََّعدت نفسعي ،فقعبض
رسول اهلل( )يهه ثم حرنهُ ،ثم قُل  :الصهقة ،والجهعُم ،فب عُذا
تهخل اجلنة ؟
قلت  :يُ رسول اهلل  :أُبُيمدِ ،فبُيَدَخ عليهِن نُلِهِن(..)4

واتة  :هاتمة هى ثيَ ةمبةرى خوا ( )تاوةكو بةيعةتى ثـىَ بـدةم
ى  :شـايةتى بـدةى
لةسةر ئيسال مة جا مـةرجى دانـا لةسـةرم كـةوا دةبـ َ
كــةهي ثةرســتراويَكى بةهــةة نيــة جطــة لــةخوداة محمــد ()
بةنـــدةو نيَردراويـــةتىة وة ثيَـــنج نويَـــذةكان ئـــةن ام بـــدةىة مـــانطى
رِةمة ان بةرِ ذووبىة ةكاتيش لةمالَةكةت دةربكةىة هةروةها حةج
بكةى بؤ مالَى خوداة وة جي اد بكةى لةرِيَطاى خودا ....
ووتل  :ئةى ثيَ ةمبةرى خوا ( )سةبارةت بـةدووان لةمانـة نـاتوانل
جـ ـىَ بـــةجيَيان بكـــةمة يـــةكيان ةكاتـــةة ضـــونكة مـــن تـــةن ا دة
ووشترم هةيـة كـة سةرضـاوةى شـيرن بـؤ خانةوادةكـةم و بـةكاريان
دةهيَنين بؤ طواستنةوةو هاتوضؤمان.
ئــةوى تريــان جي ــادة ضــونكة دةلَـيَن هةركةسـيَ

رِابكــات ئــةوا

تووشــى تــوورِةيي خــودا دةبيَتــةوةة منــيش دةترســل لــةكاتى كوشــتارو
جةنطدا رَِل لةمردن ببيَتةوة و بترسل.
لةم كاتةدا ثيَ ةمبةرى خوا ( )دةستى طرت و ثاشان هةذاندىة
ل نابةخشـى و جي ـاد ناكـةى ئـةى بةضـى دةضـية
ئين ا فـةرمووى  :مـا َ
بةهةش ؟

( )4أخرجه البيهقي يف السنن الك ى  74/4 :واحلُنم يف املسْهرك  24/7وصُُّّه

ووافقه ال يب.
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ووتل  :ئةى ثيَ ةمبةرى خوا ( )كةواتة بةيعـةت ثيَـدةدةمة جـا
ئةوةبوو بةيعةتى لىَ وةرطرتل لةسةر هةموويان .
كةواتة نابىَ هي شتيَ
نية هي شتيَ

ببيَتة كؤسي و رِيَطـرة بـةلَكو دروسـ

بكةية بيانوو عـو ر بـؤ نـةكردنى جي ـادة ضـونكة

ئــةن ام نــةدانى جي ـــاد (بــةبىَ بــوونى عـــو رى شــةرعى) مانــاى وايـــة
ش تيَكى دونيايي هةلَبذيَردراوة بةسةر سةربةر ى موسلَمانان و ثاداشـتى
دوارِ ذة ئةمــةش ب ـىَ طـــومان لةئــةن امى خؤشويســتنى ئــةم شــتة يــان
ئـــةم كـةســــة ديَــ

يــاتر لةخؤشويســتنى خــوداو ثيَ ةمبــةرى خــواو

( )و جي ــــادكردن لــــةرِيَطاى خــــواة هــــةروةكو خــــواى طــــةورة
دةفةرمووىَ  :ــ

{قُلْ إِعْ نَُعَ آبَعُ،منُمْ وَأَبْنَعُ،منُمْ وَإِخْعوَانمكُمْ وَأَزْوَاجمكُعمْ وَعََِّعريَتمكُ ْ
م
وَأَاْوَالٌ اقَْْرَفْْم مو َُ وَتِجَعُرَةل تَخََّْعوْعَ نَسَعُمَ َُ وَاَسَعُنِنم تَرْضَعوْنَهَُ
أَحَ َّ إِلَيْكُمْ اِنَ اللَّهِ وَرَسمولِهِ وَجِهَُمٍ فِعي سَعبِيلِهِ فََْرَبَّصمعوا حََّْع ٰ
يَأْتِيَ اللَّهم بِأَاْرِهِ ٰ وَاللَّهم لَُ يَهْهِي الْقَوْمَ الْفَُسِقِنيَ}الْوبة81 :
واتــــة  :ئــــةى محمــــد ( )ثيَيــــان بلَــــىَ  :ئيَــــوة ئةطــــةر دايــــ

و

باوكةكانتان و كورِةكانتان و خيَزانـةكانتان و تيـرةو هؤ ةكانتـان
و ئــةومالَ و ســامانةى ثةيــداتان كــردووةو با رطانيــةك كــة دةترســن
يان و تيَـداضـوونى بةسـةربىَ و خـانوو تةهريَـ

كة ثيَي رِا يـن و

دلَ خؤشــــن ئةطــــةر ئةوانــــةتان لــــةه خؤشةويســــتربوو لــــةخواو
ثيَ ةمبةرةكةى و جي ادكردن لةرِيَطاى دا ئةوا ضاوةرِىَ بن تا خـواى
طةورة فةرمانى خؤى دةدا بةسزادانتانة خوداش رِيَنمايي ئةوكةسـانة
ناكات كة لةطويَرِايةلَى فةرمانةكانى دةردةضن.
دةبــىَ موســلَمانان ئةوةنــدة بــىَ بــاك بــن لــة هةرِةشــةكانى خــوا
بةســزادانيان كــة دواى خويَندنــةوةى ئــةم ئايةتانــةش هــةر م ـ بــدةن
بةدونيا ؟
مةطةر لةناو سزاكةى خوادا ناذينة كةوا لـةناو ثاشـكؤيي و ذيَـر
دةستى ستةمكاران تةمةنيان لةناودةضىَ ؟
ثيَ ةمبـــةرى خـــوا ()ســـةرةن ام و ئاكـــامى وا هيَنـــان لـــةجي اد و
كؤشش ئاشكرادةكات كة دةفةرمووىَ  :ــ
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(إذا تبُيدْم بُلدينة ،واّخ مت أذنعُب البقعر ،ورضعيْم بعُلزرع،
وترنْممم اجلهُم ،سَعلَ َ اهللُ علعيكم ذمالًّ  ،الينزععه حْع ترجدعوا إىل
مينكم)....

()4

واتــــة  :ئةطــــةر كــ ـرِين و فر شــــتنتان كــــرد بــــة عينة(بــــةوةى
كةســيَ

شــتيَ

بار شــيَ بةيــةكيَكى تــر بــةنرخيَكى ديــارى

كــراو بؤكــاتيَكى ديــارى كــراو ثاشــان هــةر لــةكرِيار بــةنرخيَكى
كةمتر بيكرِيَتةوةة ئةمة دروس نيـةو حةرِامـة)ة وة دةسـتتان طـرت
بةكلكى مانطا (واتة بـةدواى ثـارةوثول ثةيـداكردن كـةوتن)ة وة
دلَخــؤش و رِة امةنــديش بــوون بــة بةرذةوةنــدى خؤتــان لــة كةســابةت
(واتـــة بةرذةوةنـــدى طـــةورةتان فـــةرامؤش كـــردو ئـــةركى ثاراســـتنى
ى خسـ ) بـةوةش جي ـادو كؤشـش كردنتـان لـةم
ئايينتان ثش طـو َ
ثيَناوةدا وا هيَناة ئةوكاتة خوداى طـةورة بـةهؤى دةسـتبةرداربوونتان
لةهؤكارى سةربةر ى و شكؤمةندىة سزاتان دةدات بةوةى ذيَر دةسـتى
و بـــىَ هيَـــزو يـــةك دةهيَنـــىَ بةســـةرتانة هى نـــادات لةســـةرتانة تـــا
نةطةرِيَنةوة بؤسةر ئايينةكةتان.
دةى حـــــالَ و بـــــارى موســـ ـلَمانانى ئـــــةمرِ

ر لـــــةوةخراثترة كـــــة

فةرموودةكة باسى دةكـاتة ئـةمرِ موسـلَمانان ر بةئاشـكرايي و ر
بةبلَاوى نةوةك هةرتةن ا (عينة) بةلَكو كةوتونةتة ناو رِيباخؤرىة
هــةمووش لــةذيَر بيــانووى بةناضــارىة ئين ــا ر بةشــيَوةيةكى ســةير
رِوويان كرد تة كؤكردنةوةى ثارةوثول بةبىَ طـوىَ دانـة حـةرِامى و
حــةلَالَىة ئةمــة ســةرةرِاى نقــوم بوونيــان لــةنيَو طيَــذاوو هفــاوى ئــةم
هــةموو تاوانانــةى دةســةلَاتدارانى عــةلمانى بــةديارى و نرخيَكـــى ر
هـــــةر ان بؤيـــــانى هيَنـــــاون لةهيـــــةن ســـــةران و ئالـــــا جولةكـــــةو
طاورةكانيانة لةهةمووى بةلَاو نةهامةتى تر ئةوةية كة نـةك هـةر
وا يان لةجي ادكردن هيَناوة بةلَكو جي ـاد بـةتير ر و موجاهيـدانيش
بةتير ريس ناو ةدكراونة بةمةش بوونةتة يارمةتيدةرو ثشتيوانى بـؤ

دة طا داثلَؤسيَنةرةكانى دةسةلَاتة ردارةكانة وال حعول والقعوة إال
( )4حهي
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بُهلل الدليم الدظيمة بؤية ابن النحـاو (رِةحمـةتى خـواى لـىَ بـىَ) لـة

رِاظةى فةرموودةكةدا دةفةرمووىَ  :ـــ(مل قوله ((( :)حْ ترجدوا
اىل مينكم)) عل أع ترك اجلهُم واالعراض عنه والسكوع اىل الهنيُ،
به ذنبًُ وإمثًُ ابينًُ !)

خروجٌ عن الهين وافُرقة له ،ونف

()4

واتــة  :فةرمايشــتى ثيَ ةمبــةرى خــوا (( )تــا دةطةرِيَنــةوة بــؤهى
ئايينةكـــةتان) ئاماذةيـــة بؤئـــةوةى كـــة وا هيَنـــان و ثشـــ كـــردن
لةجي ادو رِووكردنة دونيـاة دةرضـوونة لـةئايين و جيابوونةوةيـة لـىَ ى
ئةمةش بةسة كة ة تاوان و طوناهيَكى ئاشكراية .

جرَِّم السيفَ أبُ بكرٍ ف ُ

طُبِ َ السيفم ليبقي اغ هاً

ئةو بةهةشتةى كة { عَرْضمهَُ السََّ َُوَاتم وَالْأَرْضم أُعِهََّتْ لِلْ مََّْقِني َ}

آل عمران433 :

ثانيةكــةى بةئةنــدا ةى ثــانى ئاســمانةكان و ةوى يــةة كةوتؤتــة
ذيَر سيَبةرى ئةو شمشـيَرانةى لـةثيَناو خـودا رِادةوةشـيَندريَن هـةروةكو
ثيَ ةمبةرى خوا ()دةفةرمووىَ  :ــ
(وَاّعل وا أعَ اجلنة حتت ظِاللِ السيوف)

()8

واتة  :بزانن كة بةهةش لةذيَر سيَبةرى شمشيَرةكانداية.
هةربةهةشــــــ ـ و دوارِ ذ ؟ بــــــــةلَكو ذيــــــــانيَكى ســــــــةربةر انةو
طـــو ةرانيَكى شـــكؤمةندانةش هـــةر لةوةلَامدانـــةوةى بانطـــةوا ى

جي ادو كوشتارة .هةروةكو لةبارةى ئايةتى  { :يَُ أَيمَّهَعُ الََّع ِينَ آاَنمعوا
اسَْْجِيبموا لِلََّهِ وَلِلرََّسمولِ إِذَا مَعَُنُمْ لِ َُ يمُّْيِيكُمْ} األناال81 :
واتـــة :ئـــةى ئةوانـــةى باوةرِتـــان هيَنـــاوة وةلَـــامى خـــوداو ثيَ ةمبـــةر
()بدةنةوة كاتيَ

بانطتان دةكةن بؤشتيَ

كة ذيـانى ئيَـوةى

تيَدايةة عروةى كورِى وبيـر (رِة اى خـواى لـىَ بـىَ) دةفـةرمووىَ ( :ئـةو
شــــتة ئــــةو جةنطةيــــة كــــة خــــودا بةهؤيــــةوة ئيَــــوةى ســــةربةر و
( )4ته ي

نُْب اَُّرع االشواق اىل اصُرع الدَُّق..91/

( )8رواه البخُري برقم .7212:
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شــكؤمةندكرد دواى بـىَ هيَــزى و بـىَ دةســةلَاتيتانة بةهؤيــةوة ئيَــوةى
ثاراس لة دوذمنةكةتان دواى ئةوةى بةسةرتان بالَا دةس بوون) (.)4
ئين ا لةم رِ ذطارة تالَةدا بىَ بـاوةرِان يـاد لةسـةر ضةوسـاندنةوةى
موس ـلَمانانة سوكايةتيشــيان ث ـىَ دةكــةن بؤيــة خــوداو انــاو كــردارة
كوشتاركردنيان بةتاكة رِيَطة داناوة تـا وا بيَـنن و سـنوريَكيان بـؤ
دابنرىَ :ـ

{وَإِع نََّكَثموا أَيْ َُنَهمم اَِّن بَدْهِ عَهْهِ ِمْ وَطَدَنموا فِي مِينِكُمْ فَقَُتِلُوا

أَئِ ََّةَ الْكُفْرِ إِنََّهممْ لَُ أَيْ َُعَ لَهممْ لَدَلََّهممْ يَنَْهموعَ }التوبة48 :
واتــة  :ئةطــةر ثةيمانــةكانيان شــكاند لــةدواى بةلَيَنــةكانيان و
تانةو تةشةرو سوكايةتيان كرد بة ئايينةكةتانة ئـةوا ب ـةنطن و
كوشتارى سةرانى كوفر بكةن ضـونكة بةرِاسـتى ئةمانـة ثـةيمان و
بـــةلَيَنيان نيـــةو نايبةنةســـةرة كوشـــتاريان بكـــةن بـــةلَكو بةمـــة
وا دةهيَنن لةتانةدان لة ئايينةكةتان .
كةواتة هةروةكو لةسةرةتادا باسمان كردة ئةوا سةلميَنرا كـةوا
جي ــاد كــردن لــةرِيَطاى خــوا بــةلَىَ ئــةو با رطانيةيــة كــة بــةهي
شيَوةيةك ةرةرى تيَدا بةدى ناكرىَة يان ذيـانيَكى سـةربةر انةة يـان
مردنيَكى مةردانةة كة لةدوارِ ذدا ثاداشتةكةى ذيانيَكى نةبرِانـةة
هةروةكو خوداى خاوةن مولَ

و دةسةلَات دةفةرمووىَ  :ــ

{وَاَنْ يمقَُتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيمقَْْلْ أَوْ يَغْلِ ْ فَسَوْفَ نمْْتِيعهِ أَجْعرًا

عَظِي ًُ} النساء21 :
واتة /هةركةسيَ

كوشتار بكات لـةثيَناو خـودا جـا ة بكـوذرىَ

يان سةركةوىَ ئةوا ثاداشتيَكى طةورةى ثىَ دةبةخشين .

هـــةروةها دةفـــةرمووىَ  {:قُعععلْ َعععلْ تَرَبََّصمعععوعَ بِنَعععُ إِلََّعععُ إِحْعععهَى
الُّْمسْنَيَيْنِ}التوبة١8 :
واتة  :ثيَيان بلَىَ  :ئايا ئيَـوة ضـاوةرِيَن ضـى بةسـةر ئيَمـةدابىَ جطـة
لةيةكيَ

لةدووشتة ضاكةكان (سةركةوتن يان شةهيدى) نةبىَ؟

( )4تفسري ابن كثري .031: /
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ئــةم دووســةرةن امة شــيرينةية كــة ليــرةت و ثيــاوةتى بــةباوةرِدار
دةبةخشـــ ـىَ لـــــةوةى نةترســـ ـىَ لـــــةووتنى َســـــةى هـــــةةة نةترســـ ـىَ
لةرِووبةرِووبوونــــةوةى ســــتةمكارى دلَ رِةةة هــــةروةكو ابــــن القــــيل
(رِةحمــةتى خــواى لـىَ ب ـىَ) دةفــةرمووىَ  :طــويَل لــة شــيخ اهســالم ابــن
تيمية بوو (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةياةرموو  :ـــ

((انظر اىل اموس (صلوات اهلل وسالاه عليه) –را األلواح اليت
فيهُ نالم اهلل ال ي نْبه بيهه فكسر ُ  ،وجر بلُّية نيب اثله ،و و
ُروع ،ولطم عني الِ املوت فقفأ ُ ،وعُت ربَعهم ليلعة اإلسعراء يف
حم ه () ورفدهِ عليهِ ،وربمهم تدُىل حيْ عل لعه ذلعِ نُلُعه ،ويمُِّبمعهم
ويمك ِرامهم ،ألنه قُم لِله تلِ املقُاُت الدظي ة يف اقُبلة أعهى عهوٍله،
وصهع بأاره ،وعُجل أُاَْعي القعب وبع خ اسعرائيل أشعه املدُجلعة،
فكُنت

ه االاور نُلَّدرة يف البُّر)) (.)4

واتة  :سةيرى موسا بكة ( –)ئةو تةختانـةى فـرِىَ داو شـكاندى
كة خـودا بةدةسـتى خـؤى ووتـةكانى خـؤى تيَـدا نوسـيبويةوةة رِيشـى
ثيَ ةمبـــةريَكى وةكـــو خـــؤى رِاكيَشـــاة كـــة هـــارِونى بـــراى بـــووة وة
مســـتيَكى لةضـــاوى ملـ ـ

المـــوت داو تةَانـــدىة لةشـــةوى شـــةورِ يي

كردنــى ثيَ ةمبــةر محمــد ( )طلــةيي لــةخوا كــرد لةســةر ثلــةو
ثايةى ثيَ ةمبةرمان بةسةريداة لةطةلَ هةموو ئةمانة كةضـى خـواى
ثــةروةردطار هةرضاوثؤشــى ل ـىَ دةكــردو خؤشــى دةويس ـ و رِيَــزى ل ـىَ
دةناة ضونكة موسا ( )بؤخوا ضةند هةلَويَستيَكى طةورةى نوانـد
لةرِووبــــةرِوو بوونــــةوةى سةرســــةخترين دوذمنــــىة فــــةرمانى خــــوداى
بةئاشكرايي و بةرِاشكاوى ثىَ رِاطةياندة هـةردوو نةتـةوةى َـب

و

نةوةى ئيسرِائيلى رِ طاركردو بةضاكترين شـيَوة رِيَنمـايي دةكـردنة
بؤية ئةم كارانةى كة لةثيَشوودا كردى وةكو تالَـة موويَـ
لةناو دةريا.

( )4ته ي

اهارج السُلكني.144/

بـوون
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مةطةر جي ادو رِووبةرِووبوونةوةى مةردانـةى سـعدو كـورِى ئـةبى

وةَاص نةبووة كةواى لةثيَ ةمبةر كرد ( )ثيَي بلَـىَ ( :إرمِ فِعهاك
أبي وأُاي)

()4

واتة  :ب اويَذةة باوك و دايكل بةَوربان بىَ .
شمشيَر ئةو كةرةستةية كة هةروةك ضؤن كةللة رِةَةكانى
ثـىَ جيادةكريَتــةوة لةهشــةة ئــةوهاش بــةردو بتــة رِةَةكانيشــى ثـىَ
جيادةكريَتةوة لةذيانى خةلَكى و دةشكيَندرىَة جا كةرسـتةيةك
ببيَتة هؤى نةهيَشتنى شـيرك و بـىَ بـاوةرِىة شايسـتةية كةبةهةشـ
بكةويَتة ذيَر سيَبةرىة هةربؤيةش ثيَ ةمبـةران (سـةهمى خوايـان لـىَ
بىَ) ئةم كةرستةيان بةكارهيَناوةو ئةم بتانةشيان شـكاندووة كـة
بيَ طة لةخوا دةثةرسـترانة هـةروةكو ابـن تيميـة (رِةحمـةتى خـواى
لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ــ

(( ونل اُين ر له ،أو يدظ ة اعن األحجعُر أو االشعجُر ،وحنو عُ،
جي أع يمزال ،ألنه حيصل للنُ به ضرر عظيم يف مينهم ،ن ُ نسر
اخلليلم (عليه السالم) االصنُ م ،ون ُ حرق اوسع (عليعه السعالم)
الدجل ،ون ُ نسر رسول اهلل ( ) االصنُم وحرقهُ ملُ فْح اكة))..

()8

واتة  :هةموو ئةوانةى نة رى بؤ دةكرىَة يان بةطـةورة دادةنـرىَ لـة
بـــةردو دارو شـــتى تـــر لةمانـــةة ثيَويســـتة هببريَـ ـ ة ضـــونكة بةمانـــة
يانيَكى طةورة بةئايين و برِواى خـةلَكى دةطـاتة هـةروةك ضـؤن
لةبــةر ئةمــة ابــراهيل (ســةهمى خــواى لــىَ بــىَ) بتــةكانى شــكاندة
هــةروةكو موســا (ســةهمى خــولى لــىَ بــىَ) طؤلكةكــةى ســوتاندة
بةهةمان شيَوةش ثيَ ةمبةر ( )لةئا ادكردنى مةككة بتـةكانى
تيَ

شكاند.
ئين ــا لــةثيَش هــاتنى رِ ذى دوايــيش عيســاى كــورِى مةريــةم (عليــه

السالم)خاة دةشكيَنىَ و دةج اليش دةكوذىَ .
( )4رواه البخاري ،4111/ومسلم.2412/

( )8اقتضاء الصراط املستقيم (..)646 – 644/2
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لةدواى ثيَ ةمبـةر ( )ئةمـة كـارى ثيَشـينة ضـاكةكانمان بـووة
لةهاوةلَانى بةرِيَزو تابعين (رِة او رِةحمـةتى خوايـان لـىَ بـىَ) هـةروةكو
أبي اهليُج االسهي دةفةرمووىَ :ــ

علي كورِى ئةبي تالـب ثيَـي ووتـل  (( :أال أبدثمعَِ علع اعُ بدعثخ
عليععه رسععول اهلل ( ) أع التَععهَعَ متثععُالً إال ط سععَْهم ،وال قعع اً إال
سَوَيَْهم)) (.)4
واتة  :ئايا رِةوان نةكةم بـؤ ئةوشـتةى ثيَ ةمبـةرى خـوا( )منـي
بـــؤ رِةوانـــةكردووة ؟ بـــةوةى هـــةر بتيَكـــ ديـ ـ بيشـــكيَنىة هـــةر
طؤرِيَكـ بينــى (بـةر كرابؤوة بــة طـةورة ســةير دةكـرا) لةطــةلَ
ةوى يةكسانى بكةى.
كةواتة بةهيَزى ضةك و هيَرشى ضةكدارىة طةورةيي و ثير ى
دةطةرِيَتــةوة بــؤ ئــايينى خــواة ســنوريَكيش دادةنــرىَ بــؤ ب ـىَ بــاوةرِى و
تــاوان و سةرثيَيــى كردنــى خــواة بؤيــة ئةن امــدانى ئــةركى جي ــاد
نيشانةى خؤشةويسـتى خودايـة بـؤ ئـةو باوةرِدارانـةى ثيَـي هةلَدةسـتنة

ابن تيمية دةفةرمووىَ  :ـــ ( جدل اهلل أل عل حمبْعه عالاعْني  :اتبعُع
الرَسول واجلهُم يف سبيلهِ ،وذلِ الع اجلهعُم حقيقعة االجْهعُم يف
حصول اُيمُّبه اهلل اِن االميُعِ والد ل الصُحل ،واِن مف اُ يبغضه
اهلل ان الكفر والفسوق والدصيُع)) (.)8

واتة  :خواى طةورة دوونيشانةى داناوة بؤ ئةوانـةى خؤشـيانى دةويَـن
 :شــويَنكةوتنى ثيَ ةمبــةرو جي ــادكردن لــةثيَناوىة ضــونكة جي ــاد
بريتية لةهةولَ و كؤششى رِاستةَينة لةهيَنانـةدى ئـةوةى خـودا ثيَـي
خؤشة لةباوةرِو كردارى ضاكة وة هبردنى ئةوةى خودا ثيَـي ناخؤشـة
لةبىَ باوةرِى و تاوان و سةرثيَيى.
بــىَ طومـــان ئـــةوان لةخؤشةويســتى تـــةواويان بؤخـــواى طـــةورةة
جي اد دةكةن بؤ جىَ بةجىَ كردنـى هـةموو ئةوانـةى خـودا فـةرمانى

( )4رواه اسلم يف صُّيُّه نُْب اجلنُئز (.)444
( )8الدبُمة وحقيقة الدبومية .91 :
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ثىَ كردووةة رَِى تةواويشيان لةهةموو ئةوانةية كة خودا َةدةلـةى
كردووةو هةولَ دةدةن بؤ نةهيَشتنىة
بؤية خوداش ئةوانى خؤشويستووة هـةروةكو ابـن تيمية(رِةحمـةتى
خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ :ــ

( واجلهُم يْض ن ن ُل حمبة اُ أاعراهلل بعه ،ون عُل بغعض اعُ
نه

العله عنه وهل ا قُل يف صفة ان يمُِّبمهمم ويمُّبمونه {أَذِلََّةٍ عَلَع

انِنيَ أَعِزََّةٍ عَلَ
الْ م ْْ ِ

()4

الْكَُفِرِينَ يمجَُ ِهموعَ فِي سَبِيلِ اللََّهِ }المائدة.١1 :

بــىَ طومــان ئــةوةى لــةم رِ ذطــارةش بلَــاوةو رِوودةدا لــةبىَ بــاوةرِى و
ســـوكايةتى بـــةئايين و تـــاوان و سةرثيَيـــى بةئاشـــكراو رِاشـــكاوى
فــةرمانى خــوداو ثيَ ةمبــةرى خــوا( )جيَطــاى لــةم و خةفــةتبارى
موســلَمانى رِاســتةَينةيةة بؤيــة ليَــرةش دةبــىَ هةرموســلَمانيَ

كــة

بينينــى ئــةم خةلَكــةى لةســةر ئــةم ش ـيَوا ةى لــةه طرانــةو ثيَــى دلَ
تةن

و خةفةتبارة هـةولَ و كؤشـش بكـات بـؤ نةهيَشـتن و هبردنـى

ئةم بارو حالَة ناخؤش و تالَةة

هةروةكو ثيَ ةمبةرى خوا دةفةرمووىَ ( :عليكُم بُجلهعُم يف سعبيل
اهلل تدُىل ،فننَهم بُب ان ابواب اجلنة ،ي

م اهللُ به اهلَمَ والغم) (.)8

واتـــة  :دةسـ ـ بطـــرن بـــةجي ادكردن لـــةثيَناو خـــوداى طـــةورةة
ضـــونكة دةرطايةكـــة لـــةدةرطاكانى بةهةشـ ـ ة خـــواى طـــةورة
بةهؤيةوة لةم و خةفةت هدةبات.
هةروةكو ابن القيل (رِةحمةتى خواى لىَ بىَ) دةفةرمووىَ  :ــ
عععع ا ونصععععرالهينِ فععععرضٌ الزمٌ ال للكفُيعععة بعععل علععع االعيعععُعِ
بِيَععهٍ إاععُ بُلِ ّلسععُعِ فععُع عجععزت فبُلْوجععععععه والععععععهعُ جبنععععععُعِ
()3
اُ بدعععععه ععععع ا واهللِ ل ميعععععُعِ حبععععة خععععرملٍ يُنُصععععراإلميُع
واتة:
( )4العبادة وحقيقة العبودية .30:

( )8أخرجه احلاكم وغريه ،سلسلة االحاديث الصحيحة (.)1741
( )3النونية الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية..
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سةرخستنى ئايين فةر ةو ثيَويستة لةسةرطش كةسىَ كةخاوةن هةستة

بةدةس يا بة وبانةطةر نةتتوانى بــة رِووكـــردنة خــــــواو نــزاى دةروونــي

لة دواى ئةمـة بةخـوا ناميَنـــىَ بــاوةرِ بةَةد دةنكيَكيش ئةى سةرخةربباوة ر

ئين ا كةدونياة دونيـاى ئةسـباب و هؤكـارةة لـةكاتى بـوونى توانـا
لـةدابين كردنــى هيَــزو ســوثاة نــزاو ثارِانــةوة بةتــةن ا هــي ســووديَكى
نـابىَ و ســكاهَ و بيَـزارى دةربـرِين هـي كاريطــةرى نـابىَ لــةطؤرِينى
َؤناليَكى تالَ و لةمطينة بةلَكو دةبىَ سـةرى مـار ثـان بكريَتـةوة
ئين ا ثاشماوةى لة ووهَت دووربخريَتةوةة هةروةكو شاعير دةلَىَ  :ــ

الَّعععععكوى ال جتعععععهي نفدعععععُ
السععععععععععيف مواءٌ فدععععععععععُلٌ
الدعععععُك يهْعععععف لألقعععععوى
فأععععهوا لععع لِ اعععُ اّسعععطدْم
واتة  :ــ

اُمااعععععت يف االرض األفدعععع
وَالنَصععععرم حليععععفم لِل َسععععد
يف وقععععت الفْنععععة والبلععععوى
والضععععدف قععععرينٌ للَّععععكوى

سكاهَ هي سوودت ثىَ ناطةينىَ

مــــادام لةم خــاكة مـــار دةفيشـكيَنىَ

خةلَكى بؤ بةهيَز وا هةلَدةثةرِىَ

لةرِ ذطارىَ كة فيتنة يةخةت ئةطرىَ

شمشيَر ضارةسةرةو ر كاريطةرة ســةركةوتن هـــاوشانى هـةولَى بــة فةرِة

دةى ئامادةكةن لة هةمووتواناكان بىَ هــيَزى هـــــاوشانة بؤســكاهَكانتان

رِةنطة خةلَكيَكيش بيانوو بؤ دةستةوسانى خؤيان بةوة ب يَننةوة
كةئةمــة َــةدةرى خوايــةو لةئاســتيا هييــمان لةدةســ نايــةة بــةلَام
بــابزانين ابـــن تيميـــة (رِةحمـــةتى خـــواى لــىَ بــىَ) ضـــؤن وةلَـــامى ئـــةم
كؤمةلَانة دةداتةوة كة دةفةرمووىَ  :ــ

(( نُلم ان احْ بُلقهر فننعه اْنعُقض فننعه الميكعن أع يمقَعر نُعل
اّماي عل اُفدل ،فالبم هَ إذا ظل ه ظُك أو ظلم النُ َ ظُكٌ وسد
يف االرض بُلفسُم وأخ يسفِ ماُء النُ َ ويسُّْل الفروج ويمهلَِ
احلرث والنسل وحنو ذلِ ان أنواع الضرر اليت القوام للنُ بهُ أع
ا القهر ،وأع يمدُق الظُك مبُ يكف عهوانه وعهواع ااثُله
يمهف

()225

رِيَـطاى رِونـاك بـؤ بــاوةرِى ثـاك

فيمقُل له إع نُع القهر حمجة فَهَع نل أحهٍ يفدل اُيَُّء بِ وبغعريك
وإع ك يكن حجة بَطُلَ أصل قولِ حمجةً))...
واتة  :هةركةسـيَ

()4

َـةدةربكات بـةبيانوو ئـةوا خـؤى َسـةكةى

ى لةهـــةموو
ى دةنطــى بكــر َ
ى بــ َ
ل دةكاتــةوة ضــونكة نــاكر َ
بــةتا َ
كةسيَ

لةوةى دةيكاتة ثيَويستة ئةطـةر سـتةمكاريَ

ليَكرد ياخود ستةمكاريَ

هات و ستةمى لةخـةلَ

سـتةمى

كـردو هـةولَى

خراثــةكارى دا لةســةر ةوى و دةســتى كــرد بــةخويَن رِشــتن و نــاموو
بردنى خةلَ

و لـةناوبردنى كيَلَطـةو بـذيَوى خـةلَ

و نـةوةكان و

ضــةندين جــؤرى تــر لــةم يــان و خراثانــةى َورِســن لةســةر ئةســتؤى
خــــةلَكى ثيَويســــتة ئــــةم َــــةدةرة هببردريَــ ـ و ئــــةم ســــتةمكارة
سزابدريَ تا دةس دريَذى يةكةى و دةس دريَذى سـتةمكارانى وةك
ئةو كؤتايي ثىَ دةهيَنريَ ة ئين ـا بةوكةسـة دةووتريَـ كـة بيـانوو
بةَــةدةر دةهيَنيَتــةوة ئةطــةر َــةدةر بيــانووة ئــةوا ليَطــةرِىَ باهــةموو
كةسيَ

ة لةتؤو خةلَكى دةكاتة بابيكات ئةطةر بيانووش نية

ئةوا بنيينةى َسةكةت بةتالَ بوةوة كة دةلَىَ ى بيانووة .
كةســــانيَكيش لةوانــــةى ثيَشــــوو خراثتــــرة نــــةك دةستةوســــانن
بــــةلَكو دةضــــنة رِيَــــزى دارودةســــتةكانى تالوتــــةكان و خزمــــةت
بةمانــةوةى دةســةلَاتيان دةكــةن بــةبيانووى ئــةوةى ناضــارن و بــذيَوى
ذيانيان ثىَ هةلَناسورِىَ !!
بةرِاســتى ئةمــة نةناســينى خــوداى طــةورةو نة انينــة بــةناوةجوان و
ســـــياةتة بـــــةر ةكانىة ئين ـــــا طومـــــانى خراثـــــة بةدةســـــةلَات و
دةولَةمةندى خوداى ثةروةردطارة سةرةن امى ئـةم طومانـة خراثـةش
ئةوةيـــة دةبنـــة بةنـــدةى ئةوتالوتانـــة لةبـــةر ئـــةو ثـــول و ســـامانةى
لةبةردةستيانةة
هةروةكو ابن تيمية دةفةرمووىَ  :ــ

( فُلدبه البه له ان رزق و و حمُْج اىل ذلِ ،فنذا طل رزقعه
ان اهلل صُر عبهاً هلل فقرياً إليه ،وإع طلبعه اعن خملعوق صعُر
( )4الدبُمة وحقيقة الدبومية .12 /
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عبهاً ل لِ املخلوق فقعرياً إليعه ،وهلع ا نُنعت اسعألة املخلعوق
حمراة يف األصل وإمنُ أُبيُّت للضرورة) (.)4
واتــــــة  :بةنــــــدة هــــــةردةبىَ رِ ة و رِ يــــــةكى هــــــةبىَ ضــــــونكة
ثيَويستيةتىة ئين ا ئةطةر رِ َةكةى لةخوا داواكـرد ئـةوا دةبيَتـة
بةنــدةى خــواو هــةذارى بــةردةم بارةطــاى خــواة بــةلَام ئةطــةر داواى
لةكةسـ ـيَ

و دروســـتكراويَ

كـــرد ئـــةوا دةبيَتـــة بةنـــدةى ئـــةو

دروســتكراوةو هــةذارى بــةردةم بارةطاكــانى ة بؤيــة داواكردنــى شـ
لةمر ظةكان هةر لةبنيينةدا َةدةلةكراوة بةلَكو تـةن ا بؤكـاتى
ر ناضارى رِيَطةى ثىَ دراوة.
كةواتــــة دةبــ ـىَ تــــةن ا لــــةخواى تــــةن ا داواى رِ ة و رِ ى بكــــرىَ
هةروةكو دةفةرمووىَ:ــ

{ فَععُبَْْغموا عِنعهَ اللََّعهِ العرَِّزْقَ وَاعْبمعهموهم وَاشْعكُرموا لَعهم إِلَيْعهِ تمرْجَدمععوعَ
}العنكبوت42 :
طرنطتــــرين سةرضــــاوةو فراوانتــــرين دةرطــــاى رِ َــــيش بريتيــــة
لةجي اد كردن لـةرِيَطاى خـواة هـةروةكو ثيَ ةمبـةرى ثيَشـةوا()
دةفةرمووىَ:ــ
( ....وجمدِلَ رزقي حتت ظلِ رحمي)...

()8

واتة  :رِ ة و رِ يةكةم خراوةتة ذيَر سيَبةرى رِمةكةم .

خــواى طــةورةش دةفــةرمووىَ { :فَكُلُععوا اِ ََّععُ غَنِ ْ عْممْ حَلَُلًععُ طَيَِّبًععُ
}األناال٦9 :
واتـــة  :بخـــؤن لـــةوةى دةســـتتان كـــةوتووة لةجةنطـــدا حـــةلَال و
رِ َيَكى ثاكة .
لةسةر ئاستى طةهن و نةتةوةكانيش دةبينى لةرِ ذطارى ئـةمرِ دا
و لةئـــةن امى وا هيَنـــان لـــةجي ادو تيَكؤشـــانى رِيَـــي خـــودا وولَاتـــانى
موسـلَمان لةطــةلَ بــوونى ئــةم سةرضــاوة طةورةيــةى ســامانى سروشــتى
لةناوضـةكانيانة كةضـى ضـاو لةدةسـتى دوذمنـان و دا لـةدلَانى ئــةم
( )4العبادة وحقيقة العبودية .87 :
( )8رواه امحد يف مسنده.
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ئايينةنة كة بىَ طومان ئةمةش بةشيَكة لةوذيَر دةستى و بىَ هيَـزى
و هوا يـــةى كـــة لةئـــةن امى وا هيَنانيـــان لـــةهؤكارى ســـةربةر يان
كةوتؤتة سةريانة هةروةكو ثيَ ةمبةرى ثيَشةوا ()دةفـةرمووىَ  :ـــ
(...سل اهلل عليكم ذمالً.)4( )..

ئةمــةش ئــةو ســزايةية كــة لةفةرموودةيــةكى تــردا ئامــاذةى ثــىَ
كردووة كة دةفةرمووىَ :ــ
( اُترك قَومٌ اجلهُم إلَُ عَ َهممم اهللُ بُِلد اب)
واتـــة  :هةرطـــةليَ

()8

وا لـــةجي اد ب يَنـــىَ ئـــيال خـــودا هـــةموويان

سزادةدات.
ئين ا هةركةسيَ

رِا ى بيَ بةم ذيَر دةستى يـةو رِ ذيَـ

لـةرِ ذان

بير لة طؤرِينى ئةم رِ ذطارة تالَـة نةكاتـةوة و لةسـةرى بمريَـ ئـةوا
لةوةدا دةضيَتة سةر رِةوشتى دوورِووةكـانة هـةروةكو ثيَ ةمبـةرى خـوا
()دةفةرمووىَ  :ــ

( ان اُت وك يغزم ،وك يمُّهث به نفسه ،اُت علع

شمعدبةٍ اعن

النفُق)رواه مسلل
واتة  :هةركةسيَ

بمريَـ و جـةن

و جي ـاد نـةكات و نيا يشـى

نةبيَ بيكاتة ئةوا لةسةر لقيَكى دوورِوويي دةمريَ .
ئةطــةر ترســيش هةيــةو هؤكاريَكــة لةدواخســتنى جي ــادة ئــةوا
سـةرةن ام ئــةو مردنــة هــةرثيَ دةطــات كــة لـىَ ى دةترســىة بــةلَكو
ئــةو كةســةى كــة لــةثيَناو خــودا شــةهيد دةبيَ ـ ة ئــا ارى كوشــتن و
طيــان دةرضــوونةكةى ياترنيــة لــةئا ارى طةســتنى ميَروولةيــةك
هةروةكو ثيَ ةمبةرى خوا ()دةفةرمووىَ  :ــ

ل إلَعُ ن عُ جيعه أحع مهنُم اعن اَع ِ
( اُجيه الَّهيه ان أك القْع ِ

القرصة..)3( )...

( )4رواه ابوداود بأسناد حسن وصححه االلباني.
( )8أخرجه الط انية وةلة  :سلسلة االحُمي

الصحيحة دا هاتووةبة ذمارة .8٦٦3

( )4أخرجه الرتا ي والنسُئي وابن اُجه واسنُمه حسن.
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ئةصــحابي ثيَ ةمبــةر ()دةركيــان بةطــةورةيي ثاداشــتى ئــةم
فةريزةية كردبوو بؤية تةن ا وةسـتانيان لـةنيَو طؤرِةثـانى جـةن

دا

لـــةه طـــةورةتربوو لـــة هـــةموو خواثةرســـتيةكانى تـــرة هـــةروةكو
عبداهلل كورىِ عمر (خوا لةخؤى و باوكى رِا ى بيَ ) دةفةرمووىَ  :ــ

(( لِأع أقف اوقفعًُ يف سعبيل اهلل اواجهعًُ للدعهو ،ال أضعرب
بسععيف ،وال أطدععن بععراح ،وال أراععي ب سععهمٍ ،أفضععل اععن أع
أعبهاهلل سْني سنة ،ال أعصيه))

()4

واتة  :سويَند بةخوا ئةطةر بوةستل تةن ا وةسـتانيَ

لـةثيَناو

خـــودا رِووبـــةرِووى دوذمـــنة شمشـــيَر نةوةشـــيَنلة رِم نةضـــةَيَنلة
تيــريش نةهاويَــذم هم باشــترة لــةوةى شةســ ســالَ خواثةرســتى
بكةم و سةرثيَيى نةكةم.
هةربؤية علـى كـورِى ئـةبى تاليـب (رِة اى خـواى لـىَ بـىَ) هـانى
هاوةلَانى ئةدا بؤ جةن

و كوشتارو دةياةرموو  :ــ

( إع ك تقْلععوا متوتععوا ،وال ع ي نفسععي بيععهه أللععف ضععربة
بُلسيف أ وع ان اوتٍ عل

فراش!) (.)8

واتة  :ئةطةر نةشكوذريَن هةر دةمرنة سـويَند بـةوةى طيـانى
منى بةدةستة ئا ارى كوشـتنيَ
سووك و ئاسانترة لةئا ارى مردنيَ

كـة بةهـة ار شمشـيَر ليَبـدرىَة
لةسةر جيَطا.

فقلة حرص املرء يف العرزق

لئن نُنت األرزاق قسع ًُ اقعهراً
أمجلم
ف ععُ بععُل اعععرتوكٍ بعه
وإع نُنت األاوال للرتك مجدهعُ
العع رءم يبعخلم
فعقععععععهر ثععواب اهلل
وإع نعُنت الععهنيُ تععده نفيسععععةً
أععل وأنبلم

( )8اَُّرع االشواق .144 :

( )8مشارع االشواق .008 :
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وإع نُنععت األبعععهاع لل ععععوت اُنَّععععئت فقْععل إاععععععرء يف اهلل
بععُلسيعععععف امجععلم
واتة :

ئةطةر رِ ة و رِ ى بةشيَكى دابةشكراوة

ئةوا كةم ثةر شى مر ظ تيَيدا جوانترة

ئةطةر مالَ و سامان بؤ بةجىَ هيَشتن كؤكراوة

رِة يلى كردن بةوةى بةجىَ دةهيَلرىَ خراثترة

ئةطةر دونيا بةطرانبةها هةذماركراوة

دةى ثاداشـتى خــــوا بةر ترو بةنر تــــرة

ئةطةر هشةكان بؤ مردن دروس كراوة

كوذران لةثيَناو خودا بةشمشيَر ضاكترة

ئا ايـــــةتى و مةردايـــــةتى نيعمـــــةتيَكى خودايـــــة دةيبةخشـــــيَتة
ئةوكةســـةى دةيـــةوىَة بؤيـــة لـــةنيَو ئـــةم هـــةموو خةلَكـــةى بـــةنى
ئيسرائي ة تةن ا دووكةو ئةم بةهرةيـةى خودايـان ثـىَ بةخشـرابووة
ضونكة كات َي

ى كـرا كـة بيـنة نيَـو خـاكى ثيـر
فةرمانيان ثـ َ

(االرض املقهسععة) ترســان ووتيــان { إِعَّ فِيهَععُ قَوْاًععُ جَبَّععُرِينَ وَإِنَّععُ لَععن
خلُوعَ} المائدة:
خلَهَُ حََّْ ٰ يَخْ مرجموا اِنْهَُ فَنِع يَخْ مرجموا اِنْهَُ فَنِنَُّ مَا ِ
نَّهْ م
88
واتة  :ئةوانةى لةو شارةدان طةليَكى ردارو دلَ رِةَـن بؤيـة ئيَمـة
ناضينة ناوى هةتا ئةوان لىَ ى دةرنةضنة ئةطةر ئةوان لىَ ى دةرضـوون
ئةوكاتة ئيَمة دةضينة ناوى.
(ئــــةم طةلــــة ردارو دلَرِةَــــةش كــــة لــــةناو شــــارةكةدا بــــوون
حيثانيةكان و فة اريةكان و كةنعانيةكان بوون)

()4

((لةم كاتة ئةم دووكةسة باوةرِدارة لةخوا ترسة (قُل رجمالعِ اِنَ
ال ين خيُفوع) هةنديَكيش بة (يُخـافَون) خويَندوويانةتـةوة بـةماناى
خةلَ

ليَيان دةترسان.

( أندم اهللُ عليه ُ) أي بُالسالم واالميُع والطُعة والَّجُعة))
( )4قصص االنبياء البن كثري .014 :
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()231

واتــة  :خــودا نيعمــةت و بةخششــى ئيســالم و بــاوةرِو طويَرِايــةلَى و
ئا ايةتى بةسةردا رِشتبوون .
جــا ترســى بــةنى ئيس ـرِائي لــةم طةلــة ردارة ســةيربوو ضــونكة
لةثيَشــدا بةضــاوى خؤيــان لةناوضــوونى فيرعــةون و دارودةســتةكةيان
بينى بوو كة ر ستةمكارترو دلَرِةَتربوو بةرامبةر نـةوةى ئيسـرِائي
هـــــةروةك ترســـــى خـــــةلَكى موســـ ـلَمانانى ئـــ ـةمرِ ش لةدةســـــةلَاتة
ســتةمكارةكان ر ســةيرترة لةكاتيَكــدا هــةموو بةضــاوى خؤيــان
لةناوضوونى ضـةندين سـتةمكارو دارودةسـتةو دةسـةلَاتيان بينـىة هـةر
لةتالوتى عيَراة و تونس و مصرو ليبيا بطرة تا ئيَستاش كة شـؤرِش و
رِاثـــةرِينى طـــةهنى ســـتةمليَكراو دذبـــة ســـتةمكارانيان بةردةوامـــة.
رجــار ئــةم ترســةش لةئةنــدا ةو َــةبارةى خــؤى طــةورةتر دةكريَ ـ
هـــةروةكو جاريَكيــــان ووتيــــان بــــة جمــــال الــــدين اهف ــــاني  :ئــــةم
داطيركةرانة طورطنة ئةويش ووتى  :ئةطةر ئيَوةيـان وةكـو مـةرِ
نةبينى باية نةدةبونة طورط .
ئين ــــا مةترســــى بــــوونى ئــــةم ترســــة لــــةدوذمنان لةهيــــةك و
خؤشةويســـتى ئارة ووةكـــانى دونيـــا لةهيـــةكى تـــر لةوةدايـــة كـــة
برِوبيـــانوو دروســـ دةكــــا بـــؤ وا هيَنــــان لــــةجي ادكردن بةدةســـ ة
بــةطومانى ئــةوةى بــة وبان ئــةن امى دةداة ئين ــا لةطــةلَ هةرِةشــةو
ضاو سووركردنةوةيةك ئةويش وا دةهيَنيَـ ة دةميَنيَتـةوة بلَـىَ لـةدلَل
ثيَل ناخؤشةة بةلَام ئـةو ثيَنـاخؤش بوونـةى دلَيشـى لةطـةلَ هـاودةمى
بــوون و تيَكــةلَاوى رِ ذانــةى بــةبىَ بــاوةرِان و طونــاهو تاوانــةكانيانة
ووردة ووردة ناميَنىَة هةروةكو على كورِى أبـي تاليـب (رِة اى خـواى لـىَ

ب ـىَ) دةفــةرمووىَ  :ــــ (( أوَلَ اععُتغلبوع عليععه اععن اجلهععُم ،اجلهععُم
بأيهيكم ،ثم اجلهُم بألسنْكم ،ثم اجل هُم بقلوبكم ،فنذا ك يدعرف
القل

امل دروف ،وك ينكر املنكر ،نك

فجدل اعاله اسفله )) (..)8

واتـــة  :يةكـــةم شـــ لةجي ادكردنـــدا كةبةســـةريدا الَ بـــن
لةنةكردنيــــداة جي ادكردنــــة بةدةســــتتان (بةشمشــــيَر) ة ثاشــــان
( )4قصص االنبياء البن كثري –.014 :

( )8إحيُء علوم الهين (.)1921/7
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جي ــادكردن بــة وبانتان نــامينىَة ثاشــان جي ــادكردنى دلَــةكانتان
ى نـاخؤش
نامين ىَة جا ئةطـةر دلَـيش ضـاكةى نةناسـى و خراثةشـى ثـ َ
نةبووة ئةوا هةلَدةطةرِيَتةوة ئةوسا سةرةوةى دةكةويَتة ذيَرةوةى .
ئين ــا ثرســيار ئةوةيــة كــة ئايــا ئةطــةر خــواى طــةورة دروســتى
كردووى و رِ حى بةهشةدا كـردووىة ثاشـان ويسـ و ئـارة وو و ئـا ادى
ثـــىَ بةخشـــيوى و رِ ة و رِ ى بـــؤ مســـؤطةركردىة دواجـــاريش ثيَـــي
رِاطةيانــدووى كــة طيــان و ذيان ـ ة كؤتــايي و ســةرةن امى تةمــةن
هةرهةمووى بةدةس و وويستى خواى طةورةيةة ئايا دواى ئـةم هـةموو
رِاستية ترو لةضى ؟

{إِنَّ َمتتتا ٰ َذلِ ُذتتت ُْ ال َّ
شتتت ْطَا ُ يُ َخت ِّ
تتوفُ أَ ْولِ َتتتا َ َُ فَت َتتَل ت ََختتتافُو ُه ْْ َو َِتتتافُو ِ إِ
ُّم ْؤ ِمنِ نَ }ال عمران42١

ُ نتتتُُْ

كةواتـة  (( :إذا نُع املوتم البمعهَ انعهم فَ ِعنَ الدعُرِ أع ميعوت املعرءم
جَبُنًُ))

سمبُُّنِ اللهممَ ور هك أشهه أع ال إله إالَّ أنت
أسْغفرك وأتوب اليِ
وصل اهلل عل نبينَُّ حم ه وعل

اّلهِ وسلّم تسلي ًُ
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((َورِئانى ثير ))
 – 4تفسري القراّع الدظعيم/ابن نعثري – مار احيعُء العرتاث الدربعي –
ضاثي يةكةم.

 – 8اجلُا أل حكعُم القعراّع (القعرطيب) حمل عه بعن امحعه القعرطيب –
مارالكْ املصرية –  1942عع .
 – 3تيسري الكريم الرمحن يف تفسري نالم املنُع/للسعدهي – حتقيعق :
عبهالرمحن بن حمال اللوحيق.

 – 1يف ظععالل القععراّع ،لسععيه قط ع

– مار الَّععروق ،بععريوت – ضــاثى

ثيَن ةم .

 – ١تفسري الُّْرير والْنوير ،البن عُشور – مارسُّنوع – تون
 – ٦صُّيح البخُري – حتقيق امحه حم ه شُنر – مار ابعن اجلعوزي -
ضاثي يةكةم.
 – 2صُّيح اسلم بَّرح النووي – مار الفكر  -ضاثي يةكةم.

 – 2فْح البُري شعرح صعُّيح البخعُري ،البعن حجعر –حتقيعق :حمع
الهين اخلطي – ماراملدرفة.

 – 9صُّيح أغُثة اللهفُع ،البن القيم – حتقيق  :حم ه امحه عيس

.

 – 44جم وع فُْوى ابن تي ية ،مجع عبعهالرمحن بعن قُسعم وابنعه
حم ه  -ضاثي يةكةم 4392هـ .

 – 44اقْضُء الصعراط املسعْقيم ،البعن تي يعة – حتقيعق  :نُصعر بعن
عبهالكريم – اكْبة الرشه .
 – 48جُا الرسُئل ،البن تي ية ،حتقيق  :حم ه رشُم سُك .

 – 43الصُرم املسلول علع

شعُمت الرسعول ،البعن تي يعة – حتقيعق :

حمي الهين عبهاحل يه -مارالكْ

.

 – 41اعالم املوقدني عن رب الدُملني ،البن القيم اجلوزية .

 – 4١اهارج السُلكني ،البعن القعيم ،حتقيعق  :حم عه حُاعه الفقع
اطبدة السنة احمل هية .

–
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 – 4٦بهائ الفوائه ،البن القعيم – اكْبعة القعُ رة  1247عع  -ضـاثى
دووةم .

 – 42الْبيُع يف اقسُم القعراّع ،البعن القعيم – مارالكْع

الدل يعة –

بريوت  1947ع .
 – 42الوابل الصي

وراف الكلم الطي

– البن القيم اجلوزية .

 – 49شرح نونية ابن القيم ،المحه بعن عيسع

– املكْع

االسعالاي

 ،1944ضاثى سىَ يةم.

 – 84االسْقُاة ،البن تي ية – حتقيق  :حم ه رشُم سُك .
 – 84طبقُت احلنُبلة – ابن رج

احلنبلي .

 – 88الَّفُ بْدريعف حقعوق املصعطف – للقُضعي عيعُض – حتقيعق :
عل حم ه البجُوي – مارالكُْب الدربي .
 – 83البهاية والنهُية – البن نثري الهاَّقي .
 – 79حليععة االوليععُء وطبقععُت االصععفيُء ،ألبععي ندععيم االصععفهُني –
مارالكْ

الدل ية -ضاثي يةكةم.

 – 8١فْح اجمليه لَّرح نُْب الْوحيه – عبعهالرمحن بعن حسعن بعن
حم ه بن عبهالو ُب – مار ابن حزم.

 – 8٦الفوائه – البن القيم – اطبدة اإلاُم – القُ رة .
 – 72انهُج السنة النبوية يف نقض نالم الَّيدة القهريعة ،حتقيعق :
حم ه رشُم سُك .
 – 72شرح الدقيهة الواسعطية – حم عه بعن صعُحل الدثعي ني – مار
الثريُ  – 1974ضاثى دووةم .

 – 89الدبُمة وحقيقة الدبومية – البن تي يعة ،حتقيعق  :ععُار طعُ ر
الَّيخلي – اكْ الدز – 1424.
 – 24ادععُك يف طريععق  ،لسععيه قط ع  ،املرنععز الدربععي للهراسععُت
واالرُث – ضاثى يةكةم .

 – 34ته ي

يةكةم.

االمسعُء واللغعُت ،النعووي – الرسعُلة الدُمليعة  -ضـاثى
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 – 38نواقض االميُع القولية والد لية ،عبهالدزيز بن حم ه بن علي
الدبهاللطيف – اهار الوطن – ضاثي هةشتةم.
 – 33اإلميععُع – عبععهاهلل عبهاحل يععه االثععري – مار طيبععة  -ضــاثى
يةكةم .

 – 31شرح نُْب نَّف الَّبهُت ،صُحل بن فوزاع – اْسسة الرسعُلة
 -ضاثى يةكةم .

 – 3١مولة املغول والُْْر بني االنَُّْر واالنكسُر ،عل

حم ه صعالبي

– ماراملدرفة  -ضاثى يةكةم .

 – 3٦شرح السعنة ،للبغعوي – حتقيعق  :شعدي

األرنعُ،وط – املكْع

االسالاي  -ضاثى يةكةم .

 – 32شعرح الفقعه األنع  ،ألبعي حنيفعة الند عُع ،لدلعي قعُري – مار
الكْ

الدل ية  -ضاثى يةكةم .

 – 32ادُرج القبول بَّرح سلم الوصول ،حلُفظ بن امحه احلك عي –
مار اإلفُْء – الريُض .
 – 24ارات

اإلمجُع – البن حزم – مار الكْ

الدل ية – بريوت .

 – 94تهع ي اَّعُرع االشعواق اىل اصعُرع الدَّعُق ،البعن النُّعُ ،
حتقيق  :صالح عبهالفُْح اخلُلهي – مارالدلوم.
 – 91قواعه يف بيُع حقيقة اإلميُع عنه أ ل السنة واجل ُعة – ععُمل
بن حم ه بن علي الَّيخُني .
 – 97حقيقة الْوحيه ،حم ه حسُع – اكْبة فيُض .
 – 92البُّععر الرائععق يف الز ععه والرقععُئق – امحععه فريععه – اْسسععة
الكْ

الثقُفية – ضاثي دووةم .

 – 11الد هة يف اعهام الدهة  ،عبهالقُمر بن عبهالدزيز .
 – 94الصواعق احملرقة يف الرم عل أ ل البعهع والزنهقعة ،امحعه بعن
حجر اهليْ ي – املكْبة الدصرية.
 – 94اصُُّب احلق بني فنت اخلُرج والعهاخل ،جُسعم بعن حم عه بعن
املهلهل اليُسني – شرنة الس ُحة -ضاثى يةكةم.

 – 12املغن

البن قهااة – اكْبة الريُض احلهيثة – الريُض .
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 – 92احمللع البععن حععزم – تصععُّيح  :حسععن زيععهاع طلبععة – اكْبععة
اجل هورية الدربية – القُ رة .
 – 94تدظععيم قععهر الصععالة – حم ععه بععن نصععر املععروزي – حتقيععق :
عبهالرمحن الفريوائي-اكْبة الهار  -ضاثى يةكةم .

 – 44إجنيععل برنُبععُ – ترمجععة اععن االنكليزيععة ،م.خليععل سععدُمة –
اطبدة املنُر .

 – ١4هةندىَ سةرضاوةى تر.
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