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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 

لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو 

ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و  شتانەی كە نامۆن بە

نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و 

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان 
  .وەیەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێ
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 والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد:پ پ 

 ئةمةي خوارةوةم بةرضاو(ك24/5/1417)واري(ي بةر11012ذمارة)(عكاظلة رِؤذنامةي )
 كةوت: 

نديَك مامؤستا لةو قوتابيانةي ثرسيار كرا لة شيَخي بةرِيَز ... دةربارةي رِةخنة طرتين هة
ةن بةبةلَطة كة طواية ناوثؤلدا ضةثلَة ليَدةدةن بةمةسيت هانداني هاورِيَكانيان، وة ئةوة دةكلة

 روست نيية.كردةوةي موسولَمان نيية و دئةوكارة لة
كةسةي كةوا دةبينيَت ضةثلَةليَدان دروست نيية ثيَش هةمو ئةويش لةوةآلمدا دةلَيَت: ئةو

شتيَك ثيَويستة بةلَطةي شةرعي ثيَبيَت، تاكو بزانني حوكمي شةرع ضيية لةو بارةيةوة، جا 
 ثيَ بوو ئةوا دروست نيية كة قوتابيةكان بةوكارة هةسنت. سةمليَنةريئةطةر بةلَطةيةكي 

بةآلم ئةوكةسانةي كةثيَيان واية ئةوكارة هيضي تيَدانيةو دةبيَتةمايةي هانداني قوتابيةكان و 
سةرنج رِاكيَشانيان ئةوا نابيَت رِيَطريان ليَبكريَت، ضونكة ئةوةي كة بيَباوةرِةكان كردويانة 

ك لةكاتي ، نةثارِانةوةئةوة بووة فيكةو ضةثلَةيان الي مالَي خوادا ليَداوة لة بري نويَذو 
سةرسام بون و بةباش زانيين شتيَك، تاكو بطوتريَت هةركاتيَك موسولَمانيش لةكاتي سةرسام 
بون و بةباش زانيين شتيَكدا ضةثلَةي ليَدا ئةوا خؤي ضواندووة بة بيَباوةرِةكان. ضونكة لة 

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ]:رِاستيدا خواي طةورة دةفةرمويَت

واتا: ضةثلَةليَدان. ( ڦن.) واتا: فيكةليَدا( ڦ)األنفال(.)[ ڦڃ
 ئةوان ئةو كارانةيان وةكو ثةرسنت ئةجنام دةدا. تةواو.وة

 وعليها تصحيح الشيخ
 .14/8/1418بتاريخ  
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 يةكشيَوة بةهةموئةو وةآلمةش رِاست نيية، بةلَكو رِاست ئةوةية كة دةلَيَم: 
ةرام بونةكةشي ضةثلَةليَدانة حةرامة، ئيرت بةهةر مةبةستيَك ليَبدريَت، بةلَطةي ح

 لةضةند رِوويةكةوةية:

 بةل طةي يةكةم:

 ٹ ٹ] طةورة سةرزةنشيت بيَباوةرِةكان دةكات و دةفةرمويَت: خواي

 .)االنفال( [ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڃ

 .نةبوو جطةلة فيكةو ضةثلَة ليَدانوةنويَذ كردنيشيان لةالي كةعبةدا هيض  :ةوات

عمر  ابنو ابن عباس دراوةتةوة لة )لة تةفسريي ئةم ئايةتةدا بة صةحيحي طيَرِ
اْلُمَكاُء: الّصِفرُي. (وة كة طوتويانة: )قتادةو احلسن و الضحاك و جماهد و عطية و 

 .ضةثلَةيةالّتْصِديَُة  فيكةية. وةاْلُمَكاُء  واتة: (.َوالّتْصِديَُة: الّتْصِفيقُ 

رةكان لة هؤنراوةيةكةدا هاوبةش برِياردة (يشاثبت كورِي يحسانهةروةها)
بةوة عةيبداردةكات كة كردةوةي وةك ضةثلَةو فيكةيان تيَدا باو بووة، وة 

 دةلَيَت:

 ...صالتكم التصدي واملكاء إذا قام املالئكة انبعثم
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ةي هاوبةش برِياردةرةكان بووة جا كةبؤمان رِون بؤوة ضةثلَةليَدان ثيش  
نيية بؤ موسولَمان  (ي مالَي خوادا، ئيرت دروستكعبةثةرستنةكانياندا لةالي )لة

مةبةستيشي ثيَي خواثةرسيت نةبيَت، وة هةرضةندة  جنام بدات ئةطةرةئةوكارة ئ
 :اليةنيَكةوةتةنها وةك بةباشزانيين كاريَك يان بؤ هاندان بيكات، ئةمةش لةضةند 

 

 اليةني يةكةم:

هةموشيَوةيةك بةخؤضواندن بةبيَباوةرِان بةرِاسيت لةشةرعدا ئةوة سةملاوة كة
غةية، بةتايبةتي لةاليةني ثةرستنةكانيانةوة، هةرضةندة بةشيَوازيَكي جياواز قةدة

لةوانيش ئةجنام بدريَت. ليَرةدا ئةوة ئاشكراية كة هاوبةش برِياردةرةكان 
ضةثلَةيان كردبوو بة ثةرسنت، بؤية خؤضواندن ثيَيان و ضةثلَةليَدان حةرامة 

وة ليَبدريَت. وة ئةوة بةمةرج شةهةرضةندة لةرِوي ياري و هاندان و ئةو بابةتانة
تةنها لةكاتيَكدا حةرام بيَت بةو مةبةستة ليَبدريَت كة  ناطرييَت لة ضةثلَة ليَداندا

 هاوبةش ثةيداكةرةكان ليَيانداوة.

دواي ئةوةي  (1/196االقتضاء ( لة كتييَب)َشْيُخ اإلْسالِم ابُن تـَْيِميََّة ـ َرمِحَُه هللُا ـ)
حةرامييَت خؤ ضواندن بة  زؤري باسكردووة لة بارةي كة كؤمةلَيَك بةلَطةي

هاوبةش ثةيداكةرةكانةوة لة شيَوازي ثةرستنةكانياندا ئةطةر بةهةمان 
وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله  مةبةستيش ئةجنام نةدريَن، ثاشان دةفةرمويَت:
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ؤمنون عن ظاهره املشركون من العبادات وحنوها مما يكون كفرا أو معصية ابلنية ينهى امل
 تةواو وإن مل يقصدوا به قصد املشركني سدا للذريعة وحسما للمادة.

ئةو بةلَطانة لةوة ئاطادارمان دةكةنةوة كة هةمو كردةوةيةكي هاوبةش واتة: 
برِياردةرةكان لةثةرسنت و هاوشيَوةكاني ئيرت بة نييَت كوفربيَت يان سةرثيَضي 

ماندار كة نةيكات هةرضةندة مةبةستيشيان بيَت، رِوكةشةكةي قةدةغة كراوة لة ئي
ئةو مةبةستةي هاوبةش برِياردةرةكان نةبيَت، بؤ ئةوةي بة هةمو شيَوةيةك 

 .ؤضواندن ثيَيانةوة بنةبرِ بكريَتخ

( فةرمويةتي: 1/316تلبيس إبليس( لة كتييَب)ابن اجلوزي رمحه هللا تعاىلوة )
عن مثله العقالء ويتشبه فاعله ابملشركني فيما   زهـوالتصفيق منكر يطرب وخيرج عن االعتدال وتتن)

ٹ ٹڤ ]كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية وهي اليت ذمهم هللا عز وجل هبا فقال

 .تةواو.(التصفيق :الصفري والتصدية :فاملكاء[ ڤ ڤ ڤ ڦڦ

واتة: ) ضةثلَةليَدان كاريَكي نابةجيَية ثياودةخاتة سةر بةزموشادي و لةباري 
دةكات، بؤية خاوةن ذيريةكان خؤياني ليَ بةدوردةطرن،  دةريئاسايي خؤي 

ضونكة ئةوةي ثيَي هةلَدةسيَت خؤي ضواندووة بة هاوةلَثةيداكةرةكان لةوةدا كة 
ئةوانيش لةالي مالَي خوادا ئةوكردةوانةيان دةكرد وةك ضةثلَةليَدان، كة خواي 

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ :]طةورة سةرزةنشيت كردن لةسةري و فةرموي

 ضةثلَةليَدانة(. (التصدية)فيكةيةو، (املكاء) [ڦڦ
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 اليةني دووةم:

لة رِاستيدا لةاليةني خؤضواندن بة بيَباوةرِةكانةوة، هيض موسولَمانيَك نابينيت  
كة هةمان مةبةسيت ئةواني هةبيَت، وة لة شةرعيشدا ئةوة بةمةرج نةطرياوة، 

يَباوةرِان حةرام نيية تةنها ضونكة ئةطةر ئةو مةرجة دابنيَن و بلَيَن خؤضواندن بة ب
لةكاتيَكدا نةبيَت كة بةهةمان مةبةسيت ئةوان ئةجنام بدريَت، ئةوا زؤريَك لةو 

 ضويَنني بةوان،بكة قةدةغةمان ليَدةكةن خؤمان  هةلَدةوةشيَنينةوةدةقانة 
واتة:) هةموو سةرةجناميَكي ثوض  (.النتيجة ابطلة فمقدمتها ابطلة أيضا)كةواتة:

 ثوضة!(. بةهةمان شيَوة كةشي ئةوا سةرةتا

( هةنديَك 1/491االقتضاء (لة كتييَب )َشْيُخ اإلْسالِم ابُن تـَْيِميََّة ـ َرمِحَُه هللُا ـوة )
كان يف لة شيَوازةكاني خؤضواندني بة بيَباوةرِان باسكردووة ثاشان فةرمويةتي:)

ا مع نوع تغيري (إما على الوجه الذي يفعلونه، وإمأي عن الكفاراألصل مأخوذا عنهم)
 .(يف الزمان أواملكان أو الفعل وحنو ذلك، فهذا غالب ما يبتلى به العامة

جا يان  -واتا لة بيَباوةرِةكانةوة-هةر لةبنةرِةتدا لةوانةوة وةرطرياوةواتة: 
بةهةمان شيَواز كة ئةوان ئةجنامياندةدا، يان لةطةلَ هةنديَك طؤرانكاريدا لة كات و 

ساني ئاسايي ةي و ئةوشتانةدا، ئةم كارةش بةزؤري كةشويَن و ئةجنامدانةك
 .ثاشان حوكمةكةي و حةرامبونةكةي لةشةرعدا باسكردووةثيَوةي طريؤدةدةبن. 
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 اليةني سيَيةم:

حةرامبوني ئةم بابةتةو هاوشيَوةكاني ثلةثلةية، واتا خؤضواندن بةوان لة  
ة لة ضةثلَةليَدان بةبيَ ضرِترو طةورةترتاوانةكةي ضةثلَةليَداندا وةكو ثةرستنيَك 

 هةبوني ئةو مةبةستةي ئةوان، هةرضةندة هةموويان هةر حةرامن، ئةمةش رِون و
ئاشكراية لةالي كةسيَك كة وردبيَتةوة لة بةلَطة شةرعيةكان لة بارةي 

طةورة  خواي وانيشتيثكة بة  قةدةغةكردني خؤضواندن بة بيَباوةرِانةوة.
 هةنديَكيان باس دةكةين.

 ( فةرمويةتي:1/244إغاثة اللهفان( لة كتييَب)قيم رمحه هللا تعاىلابن ال) 
يعين  -واملقصود أن املصفقني والصفارين يف يراع أو مزمار وحنوه فيهم شبه من هؤالء

ولو أنه جمرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم حبسب تشبههم هبم  -مشركي قريش
 سبحانه مل يشرع التصفيق للرجال وإن مل يتشبهوا هبم يف مجيع مكائهم وتصديتهم وهللا

وقت احلاجة إليه يف الصالة إذا انهبم أمر بل أمروا ابلعدول عنه إىل التسبيح لئال 
. يتشبهوا ابلنساء فكيف إذا فعلوه ال حلاجة وقرنوا به أنواعا من املعاصي قوال وفعال

 تةواو

وزةلة و مةبةست ئةوةية ضةثلَة و فيكة ليَدةرةكان بة مششالَ و جواتة: 
واتا هاوبةش ثةيداكةرةكاني  -ئةوشتانة جؤريَك لة خؤضواندنيان تيَداية بةوان

هةرضةندة ئةطةر هةر بةرِوكاريش حؤيان بةوان بضويَنن، ئةوة هةر  -قورِةيش
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هةنديَك تاوانيان ديَتة ئةستؤ بةطويَرةي خؤضواندنةكة ثيَيان، هةرضةندة لةهةموو 
ندبيَت ثيَيان، ضونكة خواي طةورة رِيَطةي فيكةو ضةثلَةكانيشدا خؤيان نةضوا

بةضةثلَة نةداوة بؤ ثياوان لة كاتي ثيَويستيدا ثيَي كة لةناو نويَذدا توشي 
( سبحان هللاثيَويستيةك بووبن، بةلَكو فةرمانيان ثيَكراوة خؤياني ليَ ببويَرن و)

بكةن بؤ ئةوةي خؤيان نةضويَنن بة ئافرةتان، ئاخؤ ضؤنبيَت ئةطةر هةسنت 
بةوكارة لةكاتي ناثيَويستيداو ضةندين سةرثيَضي طوفتاري و كرداري تري ثيَوة 

 بلكيَنن؟(.

 

 اليةني ضوارةم:

لةرِاستيدا ضةثلَةليَدان كاري بيَباوةرِةكان نةبووة تةنها لة ثةرستنةكانياندا 
نةريتةكانيشيان، وةموسولَمانةكانيش هةر لةوانةوة داب و بةلَكو يةكيَك بووة لة 

دةكريَتةوة بة  رتخوارةوةدا رِون بةلَطةكانيرةيان هيَناوة، ئةمةش لة ئةو كا
 ثشتيواني خوا.
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 بةل طةي دوةم:

ضةثلَةليَدان لةطةلَ ئةوةدا كة ثيشةي بيَباوةرِةكاني جاران بووة لة 
ثةرستنةكانياندا، ثيشةي بيَباوةرِاني ئيَستاشة وةكو نةريتيَك، ئةمانيش ئةطةر 

ياخود بيانةويَت كةسيَك  بيَت اليان يان مايةي سةرساميكاريَكيان ثيَ باشبيَت 
ش تةنها يةهانبدةن، هةلَدةسنت بة ليَداني فيكةو ضةثلَة. ئةم جؤرة كردةوة

 ناو موسولَمانان. لةوانةوة طويَزراوتةوة بؤ

لة رِاستيدا فةرمودةي زؤرهاتووة لة بارةي قةدةغةكردني خؤضواندن بة 
 (و جطةأبو داود(و )اإلمام أمحدئةو فةرمودةيةية كة ) بيَباوةرِانةوة، زانراوترينيان

َمْن َتَشبََّه بَِقْوٍم فةرمويةتي: ) ثيَغةمبةر(طيَرِاويانةتةوة كة رَ مَ عُ  نُ بْ إِ لةوانيش لة)
ُهمْ   .(1) (فـَُهَو ِمنـْ

هةرنةتةوةيةك ئةوة بةيةكيَك لةوان  واتة:)هةركةسيَك خؤي بضويَنيَت بة
 دادةنريَت(.

                                                           
 أيب سنن هتذيب يف املنذري قال(. 4031 رقم 4/314) سننه يف داود أبو و( . 2/50) مسنده يف أمحد واهر  1

 يف تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال. ( ضعيف وهو ثوابن بن اثبت بن الرمحن عبد إسناده يف( : ) 6/25) داود
 رقم 590 /2) الصغري اجلامع يف السيوطي وذكره( .  جيد إسناد وهذا(: )1/236) املستقيم الصراط اقتضاء

 صحيح سنده:  العراقي احلافظ وقال.  األوسط يف والطرباين ، داود أيب رواية من. حسن أنه إىل وأشار(.  8593
 2/314) اخلفاء كشف:   يُراجع.  أصبهان اتريخ يف نعيم أيب وعند.  البزار عند شاهد وله ، حبان ابن وصححه ،

 .(2384 رقم 8/49) الغليل إرواء: يُراجع.  صحيح:  - هللا رمحه - األلباين وقال( . 2436 رقم
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( فةرمويةتي: (1/83)االقتضاء()( لة كتييَب)َرمِحَُه هللُا ـالِم ابُن تـَْيِميََّة ـُخ اإلسْ َشيْ )
وهذا احلديث أقل أحواله يقتضي حترمي التشبه هبم وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه )

 تةواو. (املائدة)[ڤ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]هبم كما يف قوله تعاىل

دةطةيةنيَت كة خؤضواندن بة  ئةو فةرمودةية كةمرتين اليةني، ئةوةواتة: 
بيَباوةرِان حةرامة هةرضةندة رِوالَةتةكةي واديارة خؤضويَنةر ثيَيان 
بيَباوةرِدةبيَت، وةك لة فةرمايشيت خواي طةورةدا هاتووة]هةركةسيَكيش لة 

 .يان، ئةويش لةوان دةذميَردريَ[ئيَوة ببيَتة دؤست

( 1/181تضاءاالقلة كتييَب) هةروةها لةبارةي ئةو فةرمودةيةوة
واتة: ) قسةي رِاست ئةوةية كة  (.موجب هذا حترمي التشبه هبم مطلقافةرمويةتي:)

 خؤ ضواندن ثيَيان بةرِةهايي حةرامة(.

ئيرت قسة لةبارةي حةرامبوني خؤضواندن بة بيَباوةرِانةوة وة هيَنانةوةي 
إلسالم شيخ ابةلَطة لة قورئان و فةرمودودا و كردةوةي ئةصحابةو ثيَشني، ئةوا )

َراطِ  اْقِتَضاءُ ( زؤر بةجواني هيَناوييَت لة كتيَبةكةيدا)رضوان هللا عليه  اْلُمْسَتِقيمِ  الصِّ
 وةسةري.بطةرِيَيتة( ثيَويستة اجلَِْحيمِ  َأْصَحابِ  ِلُمَخاَلَفةِ 

كة ضةثلَةليَدان ثيشةي بيَباوةرِان بووة لة  ئةوةيةليَرةدا مةبةستمان 
داب شةوة باسكرا، هةروةها بةشيَكة لة نةكانياندا، وةك لة ثيَتثةرس

نةريتةكانيشيان وةك ئيَستا بؤت رِون بؤوة، ئيرت لة بةر ئةو دوو اليةنة هةستان و
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بةوكارة حةرامة، ضونكة خؤضواندن بة بيَباوةرِان بةشيَوةيةكي طشيت قةدةغةية، 
 ضؤن دةبيَت ئةطةر هةردواليةنةكةي تيَدا كؤ ببيَتةوة؟!. 

 بةل طةي سيَيةم: 

 بووة: لوطوةكو باسكراوة ضةثلَة و فيكة لة كردةوةي قةومي 

أيب أمامة ( لة )50/321اتريخ( بة سةنةدي خؤي لة كتييَب)ابن عساكر)
–كان يف قوم لوط عشر خصال يعرفون هبا ( طيَرِاويَتيةوة كة فةرمويةتي:)الباهلي

 (.-وذكر منها واملكاء

 -كة ثيَي دةناسرانةوة "دة" خورِةوشت هةبوو لوط"داواتة: )لة "قةومي 
 (. -فيكة ليَدان

 كورِي علي( لة)50/322هةروةها بةسةندي خؤي طيَرِاويَتيةوة)
وذكر  -ست من أخالق قوم لوط يف هذه األمةكة فةرمويةتي:) وةـة(َأبوطالب

 (.-منها الصفري

-بووة لةم ئوممةتةشدا هةن  لوطواتة:)شةش شت لة رِةوشيت قةومي 
 (.-فيكةليَدان



 

 

 11 ba8.org 

 .................................................................... وانطةي شةرعةوة    ِة ر لدان     َة لي   ل ضةثحوكمي 

 كورِيعلي ي كورِيحسنلة ) وةها بةسةندي خؤي طيَرِاويَتيةوةوة هةر
وذكر  -عشر خصال عملتها قوم لوط هبا أهلكوا فةرمويةتي: ) كة ةوةـ(َأبوطالب

 (.منها والصفري والتصفيق

ثيَي هةستاون وة بووة هؤي  لوطواتة: )"دة" خورِةوشت قةومي 
 (. -فيكةو ضةثلَة–لةناوضونيان

بةلَطةن لةسةر قةدةغةكردني ئةو نةريتة، جا  !يان نا ئةو دةقانة صةحيح بن
ئةطةر صةحيح بن ئةوا مةستةكةي رِون و ئاشكراية كة دروست نيية خؤضواندن 

ضونكة ئةو تايبةمتةنديانةيان باسكراون كة بؤتة  ،بةوان بةتايبةتي لةو اليةنةدا
 هؤي لةناوضونيان.

دةطةيةنني كة ثيَشني ئينكاريان نب ئةوا ئةوة يشوة ئةطةر ئةو طيَرِانةوانة الواز
لةو جؤرة كردةوانة كردووةو لة نيَواني خؤياندا باسي ئينكاري كردنيانكردووةو 

 نةبووة لةسةري. ناكؤكياندانيان ناوة بةوةدا كةتاوانةو 

ئةوةي جيَطةي تيَرِامانة ئةوةية كة ضةثلَة هةميشة لةطةلَ فيكةدا باسكراوة،  
كردووة كة نةريتيَك بووة لة نةريتةكاني قةومي  ئةوكةسانةي كة باسي ئةوةيان

 .لةطةلَ فيكةدا باسيانكردووة لوط
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ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ]وة لة ئايةتةكةي ثيَشةوةدا بةهةمان شيَوة: 

 واتة: ضةثلَةو فيكة. [ڦ ڦڃ

هةميشة ثيَكةوة  ئيَستاش ئةو دوو كردةوةية نةرييت بيَباوةرِةكانة كة
موسولَمانان ناو انةوة طويَزراونةتةوة بؤ ليَياندةدةن، هةر بةو شيَوازةش ليَي

 جار هةرطويَت لة ضةثلَة بو دةست بةجيَ طويَت لة فيكةش دةبيَت. بةيضونكة زؤر
 .وهللا املستعان

 بةل طةي ضوارةم:

لةرِاستيدا ضةثلَة يةكيَكة لة كردةوةكاني ئافرةت، وة لة شةرعيشدا 
هةردوو كتيَبة صةحيحةكةدا  قةدةغةكراوة كة ثياو خؤي بضويَنيَت بة ئافرةت، لة

َذَهَب ِإىَل )  ثيَغةمبةر كة دةلَيَت:( سعد  ي كورِيسهل هاتووة لة حةديسي )
نَـُهْم، فَحاَن َوْقُت الصَّالةِ  فصلى أبو بكر ابلناس ، فجاء  بين َعْمِرو بن َعْوٍف لُِيْصِلَح بـَيـْ

التفت أبو بكر  وهم يف الصالة فصفق الناس وأكثروا من التصفيق حىت رسول هللا 
َما ِل رََأيـُْتُكْم َأْكثـَْرُُتْ ِمَن ) ويف آخره قال النيب  فتأخر وتقدم النيب  فرأى النيب 

َا التَّْصفِ  يُق التَّْصِفيِق، َمْن رَابَُه َشْيٌء يف الصَّالِة فـَْلُيَسبِّْح، فَِإنَُّه ِإَذا َسبََّح اْلتَـَفَت ِإلَْيِه، وِإَّنَّ
 (1)(.لِلنَِّساءِ 

                                                           
 1/242) والبخارى (22914 رقم 5/338) وأمحد (1/54) والشافعى (390 رقم1/163) مالك أخرجه 1

 .(859 رقم 1/280) والنسائى( 940 رقم 1/247) داود وأبو( 421 رقم 1/316) سلموم (652 رقم
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الي هؤزي عةمروي كورِي عةوف تاكو تةبايي خباتة ضو بؤ ثيَغةمبةرواتة: 
ثيَشنويَذي بؤ خةلَكةكة كرد، ثاشان  نيَوانيان، ئيرت كاتي نويَذهات و ئةبوبةكر

بؤ ئاطاداركردنةوةي -هاتةوة كاتيَك ئةوان لةناو نويَذدابوون، خةلَيش  ثيَغةمبةر
يَدان و ضةثلَةيةكي زؤريان ليَدا، تاكو دةستيان كرد بة ضةثلَةل-ر ئةبوبةك

  ، بؤية هاتة دواوةو ثيَغةمبةر ئةبوبةكر ئاورِي دايةوةو ثيَغةمبةري بيين
فةرموي: ئةوة بؤضي دةتانبينم   ضووة ثيَشةوة، لة كؤتايدا ثيَغةمبةر

 سبحانضةثلَةيةكي زؤرتان ليَدا، هةركةس كاريَكي بؤهاتة ثيَش لةناو نويَذدا با )
(ي كرد دةرِوانن بؤي، ضونكة لةرِاستيدا هللا سبحانبكات ئيرت ئةطةر )(هللا

 ضةثلَةليَدان بؤ ئافرةتة.

 

 ي تيَداية:ةئةم فةرمودةية لةضةند رِويةكةوة بةل طةي حةراميَيت ضةثل 

قةدةغةي ليَكردن كة ضةثلَة ليَبدةن، هةركةسيش دةلَيَت   : ثيَغةمبةريةكةم
ي ليَكردوون ئةوا دةبيَت بةلَطةيةك بهيَنيَت كة تةنها لة ناو نويَذدا قةدةغة

 لةدةرةوةي نويَذ رِيَطةي ثيَداوة.

َا التَّْصِفيُق : هؤكاري قةدةغةكردنةكةي رِونكردةوة كة فةرموي)دووةم ِإَّنَّ
(ئةو هؤكارةش هؤكاريَكي طشتيية نةك تةنها لةناو نويَذدا، ضونكة لِلنَِّساءِ 

نةهي ليَكردوين كة  طشتطرية. وة ثيَغةمبةر واتا ةـ(احلصر( ئامرازي )إَّناوشةي)
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 اّللَُّ  َلَعنَ )فةرمودة صةحيحةدا كة دةفةرمويَت:خؤمان بضويَنني بة ئافرةتان لةو 
 .(1) (اِبلنَِّساءِ  الّرَِجالِ  ِمنْ  َواْلُمَتَشبِِّهنيَ  اِبلّرَِجالِ  النَِّساءِ  ِمنْ  اْلُمَتَشبَِّهاتِ 

ةو ئافرةتانةي كة خؤيان دةضويَنن بة خواي طةورة لةعنةتي كردووة لواتة: 
 .ش كة خؤيان دةضويَنن بة ئافرةتانثياوان، وةلةو ثياوانة

باسي دوو جيَطةدا نةبيَت  تةنها لةلة شةرعدا : ئةوةندةي من بزامن سيَيةم
 -ضةثلَةليَدان نةهاتووة:

وة داني بيَباوةرِةكان لة ثةرستنةكانياندا، كة لةثيَشة: ضةثلَةليَجيَطةي يةكةم
باسكرا. وة فةرمودةكانيش بون بةبةلَطةي ئةوةي كة قةدةغةية خؤضواندن ثيَيان 

 لةو كردةوةكانياندا.

: ضةثلَةليَداني ثياوان لة ناو نويَذةكةياندا كةلةو فةرمودةية جيَطةي دووةم
لةسةر حةراميَيت  بةلَطةية  ثيَشةوةدا باسكرا، ئةو قةدةغةكردنةي ثيَغةمبةريش

ئافرةتان، وة  يكردةوةلة ي رِونكردةوة كة ئةوة يةكيَكة ضونكة هؤكارةكة
 بةرِةهايي حةرامة بؤ ثياوان.

وة لةهيض جيَطةيةكدا لةشةرعدا نةهاتووة كة داني نابيَت بة ضةثلَةليَداندا، 
 ئةوةش بةلَطةي ئةوةية كة لةبنةضةدا قةدةغةية.

                                                           
 (.2068.)األلباين – والرتهيب الرتغيب صحيح 1
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وأمَّا الّرَِجاُل : )تي( فةرموية11/565 () َشْيُخ اإلْسالِم ابُن تـَْيِميََّة ـ َرمِحَُه هللُا ـ)
؛ َبْل َقْد ثـََبَت َعْنه يف  ، وال ُيَصفُِّق ِبَكفٍّ ُهم َيْضِرُب ِبُدفٍّ َعَلى َعْهِده فـَْلم َيُكْن أَحٌد ِمنـْ

النَِّساِء التَّْصِفْيُق للنَِّساِء، والتَّْسِبْيُح للّرَِجاِل. وَلَعَن املَُتَشبَِّهاِت ِمَن الصَِّحْيِح أنَّه قَاَل : " 
، والَكفِّ ابلّرَِجاِل، واملَُتَشبِِّهنْيَ ِمَن الّرَِجاِل ابلنَِّساءِ  " .وِلمَّا َكاَن الِغَناُء، والضَّْرُب ابلُدفِّ

ِمْن َعَمِل النَِّساِء، َكاَن السََّلُف ُيَسمُّْوَن َمْن يـَْفَعُل َذِلك ِمَن الّرَِجاِل ُُمَنَّثًا، وُيَسمُّْوَن 
 (.تةواوغَنِّنْيَ ُُمَانِْيثاً، وَهَذا َمْشُهْوٌر يف َكالِمِهمالّرَِجاَل املُ 

هيض كاميَكيان دةيف ليَنةداوة،  بةآلم ثياواني سةردةمي ثيَغةمبةرواتة: 
وةضةثلَةي ليَنةداوة، بةلَكو ليَيةوة طيَرِدراوةتةوة لة صةحيحةكاندا كة 

كردن بؤ ثياوانة" وة "لةعنةتي  سبحان هللافةرمويةتي"ضةثلَة بؤ ئافرةتانةو 
كرووة لةو ئافرةتانةي كة خؤيان ئةضويَنن بة ثياوان وة لةو ثياوانةش كة خؤيان 
ئةضويَنن بةئافرةتان" جا ضونكة طؤراني و دةف ليَدان و ضةثلَةليَدان كاري 
ئافرةتان بووة، بؤية ثيَشني ئةو ثياوةي كة ئةو كارانةي كردبيَت ثيَيان طوتووة 

ة بة ثياوي طؤراني بيَذيان دةطوت ذنانيةكان، ئةمةش لة قسةكانياندا ذناني و
 زانراوة(.

وهللا ( فةرمويةتي: )1/244)اإلغاثة( ( لة كتييَب)ابن القيم رمحه هللا تعاىلوة )
سبحانه مل يشرع التصفيق للرجال وقت احلاجة إليه يف الصالة إذا انهبم أمر بل أمروا 
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ال يتشبهوا ابلنساء فكيف إذا فعلوه ال حلاجة وقرنوا به ابلعدول عنه إىل التسبيح لئ
 (.تةواوأنواعا من املعاصي قوال وفعال

وةخواي طةورة رِيَطةي نةداوة بة ثياوان لةكاتي ثيَويستيدا ثيَي هةسنت، واتة: 
كة لةناو نويَذدا توشي ثيَويستيةك بوون، بةلَكو فةرمانيان ثيَكراوة خؤياني ليَ 

(بكةن بؤ ئةوةي خؤيان نةضويَنن بة ئافرةتان، ئاخؤ ضؤنبيَت سبحان هللاالبدةن و )
ئةطةر هةسنت بةوكارة لةكاتي ناثيَويستيداو ضةنديد سةرثيَضي طوفتاري و كرداري 

 .نن؟تري ثيَوة بلكيَ

ِمْن  َوُمِنَع اَلّرَِجالُ (دا فةرمويةتي: )3/77الفتح ( لة كتيَيب)ابن حجروة )
 (.تةواو َشْأِن اَلنَِّساءِ اَلتَّْصِفيِق أِلَنَُّه ِمنْ 

 واتة: )لة ثياوان قةدةغةكراوة كة ضةثلَةليَبدةن ضونكة كاري ئافرةتانة(.

( دا 2/186قواعد األحكام ( لة كتييَب)عبدالسالم ي كورِيالعز ) وة
التَّْصِفْيُق إَّنا وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه السالم) فةرمويةتي: )

املَُتَشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء ابلّرَِجاِل، واملَُتَشبِِّهنْيَ ِمَن الّرَِجاِل  عليه السالمَن َلعَ ( و)للنَِّساءِ 
 تةواو (.ابلنَِّساءِ 

هةنديَك لة زانايان ضةثلَةيان بؤ ثياو بةحةرام زانيوة لةبةر ئةو واتة: 
كة دةفةرمويَت"ضةثلَة بؤ ئافرةتانة" وة"لةعنةتي   فةرمودةيةي ثيَغةمبةر
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ش كة خؤيان وة لةو ئافرةتانةي كة خؤيان ئةضويَنن بة ثياوان وة لةو ثياوانةكرو
 .ئةضويَنن بةئافرةتان"

يعين -وفيه(دا دةفةرمويَت: ) 1/316تلبيس إبليس( لة كتييَب)ابن اجلوزيوة )
أيضا تشبه ابلنساء والعاقل أينف من أن خيرج عن الوقار إىل أفعال الكفار  -التصفيق
 (.تةواووالنسوة

لة ضةثلَةليَداندا خؤضواندني تيَداية بة ئافرةتان، وة كةسي ذير لةوة واتة: 
 .كردةوةي بيَباوةرِان و ئافرةتان بيَزارة كة لةبةرِيَزيةوة برِوات بؤ

وعبارة (دا فةرمويةتي: )298)كف الرعاع( ص( لة كتييَب)ابن حجر اهليتميوة )
لنساء وقد منعوا من التشبه هبن كما احلليمي يكره التصفيق للرجال فإنه مما خيتص به ا

 (. تةواومنعوا من لبس لذلك اهـ، وقال األذرعي: وهو يشعر بتحرميه على الرجال

ئةو دةستةواذةيةي"حليمي"كة دةلَيَت: ضةثلَةليَدان مةكروهة بؤ ثياوان، واتة: 
ضونكة ئةوةكاريَكي تايبةتة بة ئافرةتانةوة، بةرِاسيت ليَان قةدةغةكراوة كة 

 لةبةربكةن. (املزعفران بضويَنن بة ئافرةتان، وةك ضؤن قةدةغةكراوة كة )خؤي
 : دةلَيَت: ئةويش واهةست دةكات كة حةرامبيَت لةسةر ثياوان (.األذرعي) تةواو(.
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 "أكثرُت التصفيق"قوله(دا دةفةرمويَت: )3/182النيل( ( لة كتييَب)الشوكاينوة)
يدل  "التَّْصِفْيُق للنَِّساءِ إَّنا "ولكن قوله ظاهره أن اإلنكار إَّنا حصل لكثرته ال ملطلقه

 (. تةواوعلى منع الرجال منه مطلقا

كة دةفةرمويَت"ضةثلَةتان زؤر ليَدا" بةرِوكةش واديارة كة واتة: 
قةدةغةكردنةكةي تةنها لة زؤر ليَدانةكةي بيَت، نةك بة رِةهايي. بةآلم كة 

ان " بةلَطةية لةسةر ئةوةي كة ثياودةفةرمويَت"بةرِاسيت ضةثلَةليَدان بؤ ئافرةتانة
 .ليَيان قةدةغةكراوة بة تةواوي

 

ئةطةر طوترا ئايا دروستة بؤ ئافرةتا كة ضةثلَة ليَبدةن؟ بة ثيَضةوانةي 
 ثياوانةوة؟

جطة لةو جيَطايانة نةبيَت  ةننةخيَر دروست نيية ضةثلَة ليَبد لةوةآلمدا دةلَيَني:
ك ئاطادار كردنةوة لة ناو نويَذدا( لةبةر كة لةشةرعدا رِيَطةي ثيَدراوة، )وة

 طشتطريي بةلَطةي قةدةغةكردني ضةثلَة.
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 بةل طةي ثيَنجةم:

، ضونكة بةهيض  صةحابةية  ضةثلَة ثيَضةوانةي رِيَرِةوي ثيَغةمبةرو
بوبيَت  شيَوةيةك لةوانةوة بؤمان نةطيَرِدراوةتةوة هةركاتيَك شتيَكيان ثيَ باش

لَكو هةركاتيَك شتيَكيان ثيَ باش بوبيَت بة طوتة ضةثلةيان ليَدابيَت، بة
 ةمة زؤرة:ئخوا ، بةلَطةمشان لةسةر  ي(كردن و زيكرهللا اكربدةريانربِيوة يان بة )

 وَأبِ ئةو فةرمودةيةي كةلة هةردوو كتيَبة صةحيحةكةدا هاتووة لة )
َما تـَْرَضْوَن َأْن َتُكونُوا رُبَُع أَ » (وة َعْبِد اّللَّ ( لة )َمْيُمونٍ ي كورِي َعْمِرو (ةوة لة )ِإْسَحاقَ 

اَْن . ُثَّ قَاَل « َأْهِل اجْلَنَِّة  َقاَل « َأَما تـَْرَضْوَن َأْن َتُكونُوا ثـُُلَث َأْهِل اجْلَنَِّة » قَاَل َفَكربَّ
انَ   ِإّّنِ أَلْرُجو َأْن َتُكونُوا َشْطَر َأْهِل اجْلَنَِّة.» ُثَّ قَاَل . َفَكربَّ

ابل نابن كة ضارةكيَكي خةلَكي بةهةشت ئيَوةبن؟(. دةلَيَت: بةوة قواتة: 
( ثاشان فةرموي: )قايل نابن كة يةك أهلل أكربئيَمةش "لةخؤشيدا"طومتان: )

أهلل لةسةرسيَي خةلَكي بةهةشت ئيَوةبن؟( دةلَيَت: ئيَمةش "لةخؤشيدا"طومتان:)
ت بن؟ (دةلَيَت: ( ثاشان فةرموي: )قايل نابن كة ئيَوة نيوةي خةلَكي بةهةشأكرب

 (.أهلل أكربئيَمةش "لةخؤشيدا"طومتان:)

 ةوة(بكر وأب ي كضيأمساء لةكتييَب صةحيح و جطةلةويشدا هاتووة لة ) وة
(كة يةكةم كةس بوو لة ئيسالمدا الزبري ي كورِيعبد هللا ضريؤكي لة دايك بوني )

نطوت لةدايك بوو، ضونكة جولةكةكان دةيا دواي هاتين ثيَغةمبةر بؤ مةدينة
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موسولَمانةكان كردووة ئيرت مندالَي كورِيان نابيَت، )لةهةنديَك  لة ئيَمةجادومان
َتْكِبريَة َواِحَدة َحىتَّ حني ولد عبد هللا أصحاب رسول هللا  َفَكربََّ رِيوايةتدا هاتووة(: )

 ( .ِاْرََتَّْت اْلَمِديَنة

" يان كرد هةموو كربأهلل أكة عبداهلل لةدايك بوو ئيرت ئةسحابةكان يةك "واتة: 
 .مةدينة لةريةوة

لةكتيَيب  لةضريؤكي موسولَمان بوني )عومةري كورِي خةتاب(دا كة وة
مالَي سريةكاندا هاتووة، دةلَيَت: كاتيَك كة عومةري كورِي خةتاب لةدةرطاي 

ُهْم َأْن يـَْفتَ  -َوملَْ يـَْعَلُموا ِبِِْساَلِمي ئةرقةمي دا ) َح ِل َحىتَّ قَاَل هَلُْم َفَما اْجََتََأ َأَحٌد ِمنـْ
َقاَل : فـَُفِتَح ِل اْلَباُب ، فََأَخَذ ( افْـَتُحوا َلُه َفِإْن يُرِِد اّللَُّ ِبِه َخرْيًا يـَْهِدهِ ) :َرُسوُل اّللَِّ 

"  َأْرِسُلوهُ : " ، فـََقاَل هَلُْم َرُسوُل اّللَِّ رَُجاَلِن ِبَعُضِدي َحىتَّ َدنـَْوُت ِمْن َرُسوِل اّللَِّ 
َأْسِلْم ََي اْبَن اخْلَطَّاِب ، ):فََأْرَسُلوين ، َفَجَلْسُت َبنْيَ يََدْيِه فََأَخَذ ِبََجاِمِع َقِميِصي ُثَّ قَالَ 

فـَُقْلُت : َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اّللَُّ َوَأنََّك َرُسوُل اّللَِّ ، قَاَل : َفَكربََّ ( اللَُّهمَّ اْهِدهِ 
َعْت يفَ طُُرِق َمكَّةَ اْلُمْسِلُموَن تَ   (.ْكِبريًَة مسُِ

هيَشتا نةياندةزاني كة موسولَمان بوم، كةسيان نةيانويَرا بيَن دةرطاكةم واتة: 
فةرموي: "دةرطاكةي ليَبكةنةوة ئةطةر خواي طةورة  ليَبكةنةوة هةتا ثيَغةمبةر

 ويسيت ليَبيَت توشي خيَري بكات، هيدايةتي دةدات" دةلَيَت: دةرطاكةيان
،  بؤكردمةوة، ئيرت دوو ثياويان قؤلَيان طرمت تاكو نزيك بومةوة لة ثيَغةمبةر
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دةن" بةرياندام و لةبةردةميدا دانيشتم، فةرموي"بةري   ئيرت ثيَغةمبةر
كراسةكةي طرمت و فةرموي:"ئةي كورِي خةتتاب موسولَمان بة، خواية هيدايةتي 

اويَكي بةحةق نيية اهلل نةبيَت بدةيت" منيش طومت: شايةتي دةدةم كة هيض ثةرسرت
"يان كرد أهلل أكربوة تؤش نيَردراوي خوايت، دةلَيَت: ئيرت موسولَمانان يةك"

 .ةنطي دايةوةلةهةموو رِيَطاوبانةكاني مةككةدا د

َنَما رَاٍع يف َغَنِمِه َعَدا َعَلْيِه لةكتييَب صةحيح دا هاتووة لة ئةبو هورةيرةوة) وة بـَيـْ
ْئُب فََأَخذَ  ْئُب فـََقاَل َمْن هَلَا يـَْوَم السَُّبِع يـَْوَم  الذِّ َها َشاًة َفطََلَبُه الرَّاِعي فَاْلتَـَفَت ِإلَْيِه الذِّ ِمنـْ

َها فَاْلتَـَفَتْت ِإلَْيِه َفَكلََّمْتُه  َنَما رَُجٌل َيُسوُق بـََقَرًة َقْد مَحََل َعَليـْ لَْيَس هَلَا رَاٍع َغرْيِي َوبـَيـْ
 ْخَلْق هِلََذا َوَلِكينِّ ُخِلْقُت ِلْلَحْرِث قَاَل النَّاُس ُسْبَحاَن اّللَِّ قَاَل النَّيبُّ فـََقاَلْت ِإيّنِ ملَْ أُ 

 (1)(.فَِإيّنِ ُأوِمُن ِبَذِلَك َوَأبُو َبْكٍر َوُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِ 

جاريَكيان طورط دةيدات لة رِانةمةرِي  فةرمويةتي:  واتة: ثيَغةمبةر 
دةفرِيَنيَت، كابراي شوانيش شوييَن دةكةويَت تاليَي  شوانيَك، وة كاورِيَك

بسيَنيَتةوة، ئيرت طورطةكة ئاورِدةداتةوة دةلَيَت: رِؤذيَك ديَت هةربؤخؤم دةبيَت 
ضونكة هيض شوانيَك ناميَنيَت خؤم دةمبة شوانيان. جاريَكيشيان كابرايةك 

وة قسةي لةطةلَ داوة باري ليَناوة، مانطاكة ئاورِ دةداتة مانطايةكي ثيَش خؤي
دةكات، دةلَيَت: من بؤ ئةوة دروست نةكراوم من تةنها بؤ جووتكردن 
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طوتيان  -ئيرت كة خةلَكةكة ئةم بةسةرهاتانةيان لة ثيَغةمبةر بيست-دروستكراوم
هةروةها فةرموي: من باوةرِم بةمة هةية وة  " ثيَغةمبةريشُسْبَحاَن اّللَِّ "

 .تابيش برِوايان ثيَي هةية رِي خةتئةبوبةكري صديق و عومةري كو

( كة دةلَيَت لة جابر بن مسرةلةكتييَب صةحيحي موسلمدا هاتووة: لة ) وة
يُن َعزِيًزا ِإىَل اْثََنْ َعَشَر َخِليَفةً كة فةرموي:  ثيَغةمبةرم بيست زاد  ,اَل يـََزاُل َهَذا الدِّ

 .(1) (َفَكربََّ النَّاُس َوَضجُّواأبو داود )

باآلدةسيت دةميَنيَتةو تاكو سةردةمي دوانزة خةليفة(.)ئيرت  ئةم دينة بةواتة: 
 "يان كردوو بوبة هةراو وريا(.أهلل أكربخةلَكةكة لةخؤشيدا "

وةجطة لةمةش دةقي ترمان زؤرزؤرة، هةموشيان بةلَطةن لةسةر ئةوةي كة 
(كردن بووة ئةطةر بيان سبحان هللا(و)هللا اكربرِيَرِةوي ثيَغةمبةرو ئةسحابةكاني )

ويستاية ئةوة دةربربِن كة كاريَكيان ثيَ باشبووبيَت يان سةرسامي كردبن، وة 
 ۇئ وئ] :ضةثلَةليَدان لة رِيَرِةوي ئةوان نةبووة، وة خواي طةورةش دةفةرمويَت

 یجئ ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 .(االحزاب[)
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تان, بؤيةكيَك كة مةبةسيت بةرِاسيت ثيَغةمبةر باشرتين سةرمةشقة بؤواتة: 
 خواو رِؤذي دوايي بيَت و يادي خودا زؤربكات(.

 اْلَمْهِدّينيِ  الّراِشِدينَ  اخْلَُلَفاءِ  َوُسّنةِ  ِبُسّنيِت  َعَلْيُكمْ فةرمويةتي:) وة ثيَغةمبةريش
َها َعّضوا بـَْعِدي، ِمنْ   .(1)(اِبلنّـَواِجذِ  َعَليـْ

ن و سوننةتي خةليفة لةدواي خؤم دةستبطرن بة سوننةتي مواتة: 
 .ددانةكانتا بيطرنثيَطةيشتووة هيدايةتدراوةكامنةوة توند بة 

، وة ئةو  ئةصحابةكانييَت  جا وةك باسكرا ئةوة رِيَرِةوي ثيَغةمبةرو
ضةثلَةليَدانةش رِيَرِةوي بيَباوةرِةكانة، ئايا ضؤن ئةوةي بيَ نرخة دةطؤرِدريَتةوة 

( وازليَدةهيَنريَت بؤ اشرتين دروستكراو)بةوةي كة بةنرخة، ضؤن رِيَرِةوي ب
 ؟!.لوطقةومي  رورِيَرِةوي بيَباوةرِو هاوةلَربِياردة

  بةل طةي شةشةم:

لةسةر نةفامي  بةرِاسيت ضةثلَةليَدان كردةوةيةكي سوك و رِسواكةرةية بةلَطةية
و طةمذةيي ئةوكةسةي كة ليَيدةدات، ضونكة ئةوكردةوةية هةموو فيرتِةتيَكي ثاك 
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)  والدارمي(  موارد 102)  حبان وابن(  44 - 42)  ماجه وابن ، صحيح حسن:  وقال(  1816)  والَتمذي
 خترجيه يف للتوسع وانظر.  الذهيب وأقره علة له ليس صحيح:  وقال(  95/  1)  واحلاكم(  45 - 44/  1
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 .................................................................... وانطةي شةرعةوة    ِة ر لدان     َة لي   ل ضةثحوكمي 

قيَزةوني دةزانيَت، ئةطةر بةلَطة شةرعييةكانيش نةزانيَت، بؤية بةدريَذايي ميَذو بة 
ئةو كارةدةكةن كةسانيَكي زؤرخراث بوون، بؤية لةهةر سةردةميَكدا  ئةوانةي كة

 سةري هةلَدابيَت دةست بةجيَ زاناياني ئةو سةردةمة رِيَطريان ليَكردووة.

ةكاني قةومي لوت، وةك لة ثيَشةوة يةكيَك بووة لة كردةو طيَرِدراوةتةوة كة
 باسكرا.

وة نةرييت بيَباوةرِةكاني مةككة بووة لة نويَذةكانياندا، بؤية خواي طةورة 
 سةرزةنشيت كردون لةسةري.

 رِيَطري ليَكردن. وةكاتيَك كة ئةصحابةكان لة نويَذدا ليَياندا ثيَغةمبةر

ية زؤرينةي زانايان كردوةوةية لة ناو صؤفية بيدعةضييةكاندا بآلوة بؤ ئةو
ابن اجلوزي يف تلبيسه، وابن الصالح يف فتاويه، والعز بن  :دابةزيونةتة سةريان، وةك

عبد السالم يف قواعده، وشيخ اإلسالم يف كثري من املواضع، وابن القيم يف اإلغاثة، 
 وغريهم .

( لة شيخ اإلسالمبووة وةك )ي ذنانيةكان وة ضةثلَةليَدان كردةوة
 انةوة بؤي نةقلَ كردوين.ثيَشينةكامن
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 .................................................................... وانطةي شةرعةوة    ِة ر لدان     َة لي   ل ضةثحوكمي 

كاتي سةرسامي  هةروةها لة نةرييت كافرةكاني ئةم سةردةمةي خؤمشانة وة
و بةباشزانيين شتيَك ضةثلَةليَدةدةن، بؤية زانايان رِيَطريان كردووةو 

 فةتواكانيشيان بآلو بونةتةوة دةربارةي حةرامييَت لةم سةردةمةماندا.

 ئةوناو كةوتبيَتة  امةزراوبيَت لةديندارِاستطؤو دبؤية كةسيَك نابينيت كة 
دةردةوة، بةلَكو بةدريَذايي ميَذو هةر زانايةك دةبينيت بةرثةرضي ئةو نةريتةي 

انةش هةموي بةلَطةي ئةوةن كة ئةو كارة حةرامةو دروست نيية. وداوةتةوة، ئة
 .وهللا املستعان

ئةو ) جا ئةطةر ئةوانةي سةرةوة جيَطري بوون ئةوا ئةو بةلَطةيةي كة
وادةبينيَت  دةلَيَت:)ئةو كةسةي كة دةبيَت: كة (داواي كردبوو ئاشكراشيَخة

 .ضةثلَةليَدان دروست نيية ثيَش هةمو شتيَك ثيَويستة بةلَطةي شةرعي ثيَبيَت(

 .مان هيَنايةوةبةرِاسيت ضةند جؤريَك بةلَطةي حةراميَيت ضةثلَةئيَمةش 

ن واية ئةوكارة هيضي تيَدانيةو ثيَيا بةآلم ئةوكةسانةي كة دةلَيَت: كة وة
دةبيَتةمايةي هانداني قوتابيةكان و سةرنج رِاكيَشانيان ئةوا نابيَت رِيَطريان 

 . ليَبكريَت

ئةوا رِونكرايةوة كة ضةثلَةليَدان خراثةيةكةو شةرع بةخراثي داناوة لة قورئان 
يان داناوة مو حةديسدا وة زانايان يةك لةدواي يةك رِيَطريان ليَكردووة و بةحةرا

بةدريَذايي ميَذو، بؤية هانداني قوتابيان و سود ثيَ طةياندنيان بة ثيَضةوانة 
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رِازي بون بة رِيَرِةوي بيَباوةرِان نايةتةدي، كة ئةو   بونةوةي رِيَرِةوي ثيَغةمبةرو
ثةرسنت و نةريتياندا، بؤية لة كارة وةك لةثيَشةوة باسكرا رِيَرِةوي بيَباوةرِانة 

كرابيَت ئةوا لةسةر موسولَمانيش ثيَويستة كة  لةشةرعدا رِيَطري ليَهةرشتيَك 
بةطويَرةي تواناي خؤي رِيَطري ليَبكات، بة بةلَطةي ئةو فةرمايشتةي خواي طةورة 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ] دةفةرمويَت: كة

 .(آل عمران[) ڃ ڤٹ ٹ ٹ

طةورة بؤ خةلَكي بةديهيَناون  ئيَوة باشرتين تاقم و دةستةن كة خواي واتة:
ضونكة فةرمان دةكةن بةباشةو رِيَطري دةكةن لةخراثة وة باوةرِتان بةخواي 

 .تاكوتةنها هةية

 (دا رِيوايةتمسلم(هاتووة كة لة كتييَب )سعيد اخلدري وأبلةفةرمودةي) وة
ْهُ ) فةرمويةتي: كراوة ثيَغةمبةر  بَِيِدِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليُـَغريِّ

 .(1)(فَِبِلَسانِِه فَِإْن مَلْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اإِلميَانِ 

هةركةس لة ئيَوة كاريَكي ناثةسةندي بيين با هةولَبدات بةدةست واتة: 
بةدلَي  بيطؤرِيَت، ئةطةر نةيتواني با بة زوبان بيطؤرِيَت، وة ئةطةر هةرنةيتواني با

 .ؤش بيَت، ئةمةش الوازترين ئيمانةثيَي ناخ

                                                           
 ( . 79 ، 78/  اإلميان)  مسلم رواه 1
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 .................................................................... وانطةي شةرعةوة    ِة ر لدان     َة لي   ل ضةثحوكمي 

لةمةش ضةندين دةقي ترمان هةية كة بةلَطةن لةسةر واجب بوني رِيَطري  جطة
 كردن لةخراثة.

ضونكة ئةوةي كة بيَباوةرِةكان كردويانة ئةوة بووة فيكةو  دةلَيَت: كة وة
، نةك لةكاتي سةرسام ةثارِانةوضةثلَةيان الي مالَي خوادا ليَداوة لة بري نويَذو 

بون و بةباش زانيين شتيَك، تاكو بطوتريَت هةركاتيَك موسولَمانيش لةكاتي 
سةرسام بون و بةباش زانيين شتيَكدا ضةثلَةي ليَدا ئةوا خؤي ضواندووة بة 

ٹ ٹڤ ] :بيَباوةرِةكان. ضونكة لة رِاستيدا خواي طةورة دةفةرمويَت

 .(األنفال)[ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڃ
ة بؤمان رِونكردةوة كة ئةوة رِاست نيية، ضونكة مةرج نيية لة ئةوا لةسةرةو

بة بيَباوةرِانةوة لة رِوالَةتي كارةكانياندا هةمان نييَت ئةوانيشي  داخؤضوان
هةروةها ئةوةمشان سةملاند كة ضةثلَة هةرضةندة لة رِابوردودا  لةطةلَدابيَت، وة

زانراوة، ئةم باسةشم  م ئيَستا نةريتيانةو ئةمةش شتيَكيثةرسنت بووة بةالَ
 باسكرد لة سيَ اليةنةكةي سةرةوةدا دةتوانيت بياخنويَنيتةوة. بةدريَذي

ئةمةو داواكارم لة خواي طةورة كة حةقمان بةحةق نيشان بدات و شويَن 
كةوتنيمان ثيَببةخشيَت، وة ناحةقمان بةناحةق نيشان بدات و دوركةوتنةوةميان 

انةي كة ضي قسةدةبيسنت شويَن هةرةباشةكةي ثيَببةخشيَت، وة مبانطيَرِيَت بةو
 دةكةون.

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.


