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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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ُامُلحسن)يا ئا ُ ُ  .........................................................                               ناوي كة لةناوةكاني خواي طةورة؟  (ُُ 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمددهلل ع يمدديم انحسددع  جلادددا اتددن، جلاني أددع ك الدد خ قحسددن  دد   دد      دد ك 
جلبهللق ين طني   ق اننسع ك جلقصد   جلقدد م ي دس لددنل  ال عحد  قحسدأنا حمدن  هللا  سدن 

 .حيب انحسع 

 جلبعهلل... 

بةسودة كؤمكردونةتةوة دةربارةي سةةااندني ئةةوةي   ئةمة هةنديَك زانياري 
( ناويَكة لة ناوةجوانةكاني خواي طةورة، وة ئةو فةرمودانةم هيَناوة كة احملسن كة )

بةلَطةةةةن لةسةةةةر ئةةةةم طوتةيةةةة، هةةةةروةها فةةةةديكي و  وازي فةةةةرمودةكا ان 
ن باسكردووة ئةويش لة رِوانطةةي دوكدةداني زانايةاني فةةرمودة لةسةةريان، ثا ةا      

ئةوةمشان رِون كردؤتةوة كة دروستة بةو ناوة لة خةوا باارِيَينةةوة وةس سةةرجةم    
ناوة جوانةكاني تري، ضونكة ئةويش وةس سةةرجةم ناوةكةاني تةري سةةااوة كةة      
يةكيَكة لة ناوةجوانةكاني خواي طةورة. لةو بارةيةوة طوتةي زانايانيشدان هيَناوة 

 عبن لة زانايا ان نةةلََكردووة كةة ناويةان )    كة دانيان ناوة بةوةدا، وة ناوي زؤريَك
( بووة تاكو كؤتايي سةدةي نؤيةم، وة ضةةندي  سةودو زانيةاري تةريش لةةو      احملسن 

بارةيةوة، داواكارم لةة خةواي طةةورة كةة تةةوفيبدان بةداا و رِاسةتيدان ثَينيشةان         
 بداا.
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ُامُلحسن)يا ئا ُ ُ  .........................................................                               ناوي كة لةناوةكاني خواي طةورة؟  (ُُ 

ةرِيَز ئةوةي كة ثالَي ثيَوةنام ئةم بابةتة بنوسم ئةوةيةة كةة هةنةديَك زانةاي بة     
( يةةكيَك بيَةل لةة نةاوة جوانةةكاني خةواي طةةورة،        احملسن بةرِاستيان نةزانيوة كة )

منيش سوثاس بؤ خوا ضةةندي  بةلَطةةو طوتةةي زانايةاَ هَينةاوة لةوبارةيةةوة كةة        
( ناويَكة لة ناوة جوانةكاني خواي طةورةو بةة ثشةتيواني خةوا    احملس دةيسةايَن  )

اندني ئةةو رِاسةتيية بةؤ خويَنةةران، داواكةارم لةة       دةبيَتة مايةي ضاورِؤ ين و سةا
خواي طةورة كة ئةم كارةم ثرِكاا لةة دلَسةؤزي بةؤ رِوخسةاري خةؤي، وة موافية        

(، ئيَسةتا   كرمي  جواد  . هةر خواي طةورةية)بيَل لةطةلَ سوننةتي ثيَغةمبةرةكةي
 دةسل دةكةي  بة نوسيين مةبةستةكةمان كة بة  يَوةي خالَ رِيَكم خستون: 

ننُمح خةةواي طةةةورة بةةة ) لةةة سةةيَ فةةةرمودةي ثيَغةمبةةةردا )أ(  ( نةةاوبراوة،  س 
، (ةوةأَوحس ي كةورِي َشن ااد، دووةميان لة )(وةَمال ك ي كورِيأََنس  يةكةميان لة)

 . طيَرِدراوةتةوة بةم  يَوةية:(ةوةُجنحُ ب ي كورِيََسُرَةوة سيَيةميان لة )

 لةةة ثيَغةمبةةةرةوة ماليةةك : فةرمودةكةيةةة كةةة ئةنةةةس ي كةةورِييةكةةة 
نحح أَ فَ  مح تُ لح تنَ ذا قنَ إ  ا، وَ وُ لح    اعح فَ  مح تُ مح كَ ذا حَ إ  دةيطيَرِيَتةوة كة فةرمويةتي: )  دُ ح  هللا      ن  حم دوا نُ س   ن  س 

 .(1)(، يَ ن  س  حح مُ الح  ب  يُ  

                                                           
 /2م ل أخبنا  أ نبنا)  يح َعن( وأننو ننُ 2145 /6( وانن  عن يف ل الكامن   49أخرجن  انن  أع عا نم ل الن ص:      1

( م  طرق ع  مم  ن  نالل ثنا عمرا) القطا) ع  197 /5( والطرباين ل األوسط كما ل جممع الزوائ  للنيثمي  113
  .فذكره : قتادة ع  أنس ن  مالك  ضي هللا عن  قال  قال  سول هللا
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ُامُلحسن)يا ئا ُ ُ  .........................................................                               ناوي كة لةناوةكاني خواي طةورة؟  (ُُ 

واتةةا: هةةةر دوكديَكتانةةدا ئةةةوا دادثةةةروةرب ، هةةةر نيَتةةييَكتان كو ةةل )يةةان  
(ئةوا بةبا ةةي بيكةةوون )واتةةا ئة ةةكةنةي مةةةدةن(، ضةةونكة طيانةةدارتان سةةةربرِي
 (ةة واتا ضاكةكارةو ضاكةكاراني خؤ  دةويَل.  س  ُمح خواي طةورة خؤي )

دةلَيَةةةل: لةةةة  : ئةةةةو فةرمودةيةيةةةة كةةةة  ةةةةددادي كةةةورِي ئةةةةوس دووة 
ساَ) فإذائةم دوو  تةم لةبةركردووة: ) ثيَغةمبةرةوة قَنتَنلحنُتمح  إّ) هللا ُمحس    يُ ب  اإل حح

َرتَُ  مثا ل ُُيحح َذن يَحَت ُ  ُنوا الذّ نحَح ولُيح  ا أح ُكمح َشفح س  َلَة وإذا َذََبحُتمح فأحح نوا الق تنح س   .(1)(،فأحح

                                                                                                                                                 

 /1( وقننال العالمننة األلبنناين ل السلسننلة ال ننحيحة  90 /1تيسننُي  قننال اثيثمنني و جالنن  ثقننا:، وكننذا قننال ا ننناويف ل ال
وهننذا إسننناد جينن   جالنن  ثقننا: معروفننو) لننُي ممنن  ننن  نننالل وهننو الب ننريف الكننن يف  قننال اننن  عنن يف  أ جننو أننن     (761

 (    حسن ((  قلن   وقن   منز السنيوطي194 /1أبس ن ، وقال احلافظ     وق يغنرب( أ هنن وقنال ل  نحيح ا نامع  
  .( لضعف  فلم ي ب24 /1ل ا امع ال غُي  

( عن  معمنر عن  أينوب عن  أع قالننة 332 /7( وم  طريق  الطنرباين ل الكبنُي  492 /4 واه عب الرزاق ل ا  نف   1
عننن  أع األشنننعع ال ننننعاين عننن  شننن اد نننن  أوس  ضننني هللا عنننن   فنننذكره  و جنننال إسنننناده كلننننم ثقنننا:، فمعمنننر نننن   اشننن  

فاضنن  منن  كبننا  السننانعة وأيننوب هننو السننحتياين ثقننة ثبنن  حقننة منن  ا امسننة وأنننو قالنننة الب ننريف هننو  الب ننريف ثقننة ثبنن 
عبن هللا ننن  زين  ا رمنني ثقنة فاضنن  كثنُي اإل سننال من  الثالثننة وأننو األشننعع ال ننعاين هننو شنراحي  ننن   ده ثقنة منن  الثانيننة   

"إمنناش شننننُي منن  علمنننا   ل ترمجتنن  ل ا ينننزا)   فإسننناد احلننن يع  ننحيح لنننو  عنعنننة أع قالننننة، وهننو مننن لس، قننال النننذهي
التانعي، ثقة ل نفس  إ ّ أنن  من لس عمن  ل يلحقننم، وكنا) لن   نحف ين ي منننا وين لس"   وأو ده احلنافظ نن  حقنر 

 ، انظنر  محن  هللا(لك  احل يع  حيح اثنن  انا قبلن ، ولنذا  نحح  األلبناين   ل كتان  طبقا: ا  لسي ل الطبقة األوىل
وللح يع طريق أخرى فيننا عنعننة أع قالننة أيضناق، فقن   واه البينقني ل ( 293 /7( واإل وا   129 /1 حيح ا امع  

( م  طريق عب الوهاب ن  عب اجملي  ثنا خال  احلذا  ع  أع قالنة عن  أع األشنعع ال ننعاين عن  شن اد 280 /9سنن   
حس ع       ب  ان ححس ع   ي   س ُ       سح   إ    ن  أوس  ضي هللا عن  فذكره، لك  لفظ       .((...اَّلل     
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نُمح واتا: خواي طةورة ) (ةة و ضةاكةكاري ثيَؤؤ ةة بةرامبةةر هةةموو  ةتيَك،       س 
هةةر طيانةداريَكتان    ئةطةر نيَتييَكتان كو ل ئةوا بة  يَوةيةكي با  بيكوون، وة

سةربرِي بة جةواني و نةةرمونياني سةةري بة ِن، هةميشةة ئةةو ضةةلؤيةي بةةكاري         
دةهيَن  بؤ سةربرِي  تيذي بكةن، تا ئةو طياندارةي كة سةةري دةبةرِن ئة ةكةنة    

 نةدةن و بةئاسودةيي طياني دةربتيَل. 

لَيَةل:  دةيطيَرِيَتةةوة دة  : دةديسةكةية كة سةمورةي كورِي جوندوبسي ية 
ددن   -يددو جل دد   -إ   هللا فةةةرموي: ) ثيَغةمبةةةر فأحسنننوا ، فننإذا قَنتَننَ  أحنن ُكم ،   س 

نننننر ش مقتولَننننن  ، وإذا ذننننننح ، فليحننننن ا شنننننفرت  ، ولنننننُُي حح ذنيحتننننن  هةةةةةةمان واتةةةةةاي    (1 (فلُيكح
 فةرمودةكةي ثيَشوي هةية.

كةة   دةلَيَم: كةواتة بة بةلَطةةي ئةةم فةرمودانةة ئةةوةمان بةؤ رِون دةبيَتةةوة      
( ناويَكة لة ناوةجوانةكاني خواي طةورة، بةةبيَ هةيد دودلَةي و طومانيَةك،     احملسدن)

 جلهللا قي م.خوا  زاناترينة. 

                                                           
( قال ثنا مم  ن  أمح  ن  احلسي األهوازيف ثنا جعفر ن  مم  ن  حبينب ثننا 2419 /6 واه ان  ع يف ل الكام    1

ا احلن يع ل جنامع عب هللا ن   شي ، ثنا جماعة ان  الزنُي أو عبين ة عن  احلسن  عن  َسنرة، فنذكره، وقن  ذكنر انن   جنب هنذ
  .(14العلوش واحلكم  أنظر     

، عبنن هللا ننن   شنني  لننيس يلقننويف وفينن  جنالننة   وجماعننة ننن  الننزنُي قتلننف فينن  وضننعف  النن ا قط  جلإدددأع،ض يددعي قلنن   
، لكدن احلدهلل ص صد ي   إدأع،ض يدعي ( 90 /1ولُيه   واحلس  قتلف ل َساع  م  َسرة ، وقال ا ناويف ل التيسُي  

 .(129 /1) ل  احل يثا) قبل ، وق   حح  األلباين ل  حيح ا امعيشن  
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( هةةاتووة لةطوتةةةي هةنةةديَك زانةةا و  احملسنن وة نةةاوي خةةواي طةةةورة بةةة ) )ب( 
 وََكنا)َ ( كة طوتويةتي: )... محن  هللا( )شيخ اإلسالش ان  تيمية ارةزاياني ئيسالمدا وةس )

نُ  نَنيحت   نَذ وََكنَذل َك أَهح َنا   احا  احلحُسح نَ  نَنلَن  ه  ن َعامانة  َأَسح ََرو يف  قَن ح ََسانأ أَهح اَلش  اثح نَنا   َللَنَب َشيحُخ اإلح سح
نننناَلش   َننننائ ن مح التناعحب يننننُ  ح ا  َكَعبحنننن   احا  م َوَعبحنننن   الننننرامححَ   م َوَعبحنننن   الحغَنننن  ّ  م َوالسا  م َوالحَقنننناه ر  م َعلَننننأ َأَسح

يم  وَ  ك يم  م َوالحَعز يز  م َوالراح  ن  َواللاط يف  م َواحلَح  .(   الحُم حس 

واتا:  يَؤي هةرةوي هةموو خةلَكي  ارؤضكةكةي خؤياني بة ناوةجوانةةكاني  
خةةواي طةةةورةوة ناونةةابوو، هةةةروةها نةةاوي كةسةةوكارةكاني ئيَدةةة  زؤرينةةةيان     

عبن  هللا ا، واتةا )ببد(بةة ناوةكانيانةةوة بةووة، وةس:     بةندايةتيان ثيَوةبووة بةؤ خةو  
    احملسنوعب الرمح  وعب الغ  والسالش والقاهر واللطيف واحلكيم والعزيز والرحيم و

نننن   يُنعحط نننني الحَعبحننننَ  َمننننا لة ةةةةويَنيَكي تةةةةردا دةلَيَةةةةل: )  َناننننُ  ُسننننبحَحانَُ  ننَننننْر َجننننَواد  ُمحس  أل 
ُب ُ   (.   يُنَناس 

دناي طةورة خؤي بةخشندةية و )واتا: ضونكة خو (ةةة هةرضةي  ايسةتةي    ُ حس 
 بةندةكةيبيَل ثيَي دةبةخشيَل.

( خواي طةورة نةاوبراوة   محن  هللا(دا )ان  القنيمهةروةها لةزؤريَك لة نوسراوةكاني )
 (.احملس بة )

فتأمن  (دا دةلَيَةل: ) النناس( لة تةفسةيي سةورةتي )  ن ائع الفوائ وةس لة كتييَب )
وهذه العظمة اليت تضمنتنا هذه األلفاظ الثالثة علأ أن ع نظناش وأحسن  سنياق  هذه ا اللة
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 ب الننناس ملننك الننناس إلنن  الننناس وقنن  اشننتمل  هننذه اإلضننافا: الننثالي علننأ مجيننع قواعنن  
فنننإ) النننرب هنننو اإلمينننا) وتضنننمن  معننناين أَسائننن  احلسنننذ، أمنننا تضنننمننا  عننناين أَسائننن  احلسنننذ 

إىل لنُي ذلننك منن     احملسددني القيننوش العلنيم السننميع الب نُي القناد  ا ننالق البنا ص ا  ننو  احلن
(. واتا: ضونكة خةواي طةةورة   معاين  نونيت  اليت ل  مننا ما يستحق  م  األَسا  احلسنذ  

    ن (احملسن والب ُيو السميع والعليمو القيوش واحليو ا  و و البا صو ا القو القاد )

ك باسةةي ناوةجوانةةةكاني خةةواي طةةةورة  ( كاتيَةةمنن ا ا السننالكيوة لةةةكتييَب: )
 (. ا عطي ا ّنا) وحنوها تقتضي  اث ها وموجباهتا احملسنواسم الرب دةكاا دةلَيَل: ) 

وإقننرا  قلوننننا أب) هللا الننذيف   إلنن  إ ّ  ( دا دةلَيَةةل: ) طريننق اثقننرتيوة لةةةكتيَيب ) 
ينب   سدن  فننو    و  أحن  أحنب إلين  اإلحسنا) منن سدن هو    وأن  حكنيم كنرمي جنواد

 (.احملسني  

(دا لةةةةكاتي بةةةاس كردنةةةي ناوةجوانةةةةكان و  الكافينننة الشنننافيةوة لةةةةهؤنراوةي )
 سيفةتة بةرزةكاني خواي طةورةدا دةلَيَل: 

 ر حينئذ ل  نوعا)نبنفال

  سنو ف وفع  فنو نر 

 موىل ا مي  ودائم اإلحسا)

 وكذلك الوهاب م  أَسائ 



 

 

 7 ba8.org 

ُامُلحسن)يا ئا ُ ُ  .........................................................                               ناوي كة لةناوةكاني خواي طةورة؟  (ُُ 

 فانظر مواهب  م ى األزما)

(  محننن  هللا(ةةةةوة) شزح َحنن  ُ نحننإ  ( لةةة ) هللا م محنننن(ةةةيش ) رَقننحَ  ننن ُ إ  (و )يرطُ قُننئيدةةامي ) وة 
ئةوةيان نةللَ كردووة كة زؤربةي ناوة جوانةكاني خواي طةورةي كؤكردؤتةوة كةة  

(ةةة، وة  احملس لة لورئان و سوننةتدا هاتوون، وة يةكيَك لةو ناوانةي كة هيَناويَيت )
( دةيةان هيَنيَةل لةة كؤتايةدا      محن  هللا(ةةةوة ) شزح َحن  ُ نحنإ  (  لة )  هللا محن( )يرطُ قُنكة ئيدامي )

 ( واتا: )فادلي لة بي ضووة...(.  وفات  ال ادق   إخلدةلَيَل: )

ئةمة  ئةةوة دةطةةَينيَل كةة ئيدةامي لورتةوبي دانةي نةاوة بةةو ناوانةةدا كةة           
ة هةةمان  )ئيبنودةزم( كؤي كردونةتةوة، هةةروةها ئيدةامي )ئيبنودةجةر(ةةيش بة    

( ناويةةاني لةةة لورئةةان   67 ةةيَوةية دانةةي نةةاوة بةةةو ناوانةةةداو طوتويةةةتي كةةة )     
 دةرهيَناوةو باليية كةيشي هةلَبذاردووة لة فةرمودةكان.

هةرضةةةندة مةة  خةةؤم ئةةةو طوتةيةةةي )ئيبنةةو دةةةزم(م لةةة هةةيد يةةةكيَك لةةة      
ةوتوة كة كتيَبةكانيدا نةبينيوة دواي طةرِانيَكي زؤريش، بةآلم ووتةيةكيم بةرضاو ك

ثيَتةةةوانةي طوتةةةي ئةةةو دوو زانةةا بةرِيَزةيةةة كةةة ليَيةةةوة طيَرِاويانةتةةةوة، ئةةةويش   
 جلال احملسددن..فنال ين  أ) يسنمي هللا عنز وجن  القن مي و  احلننا)   ئةوةيةة كةة دةلَيَةل: )   

 (.و  نشي  ل ُيسمّ  ن  نفس  أ الق وإ) كا) ل لاية ا  ح
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  وةنةة بةة   احلننا)   القن ميب يَةل بةة     واتا: دروسل نيية كة خواي طةورة ناو
وة بةهيد ناويَك نابيَل خواي طةورة ناو بنريَل كة خؤي لة خؤي نةنابيَل   احملسن 

 هةرضةندة ئةو ناوة ئةوثةرِي واتاي مةدديش بيَل.

ئةمةةةة  بةرِاسةةةيت ثيَتةةةةوانةي ئةةةةو طوتةيةةةةي سةةةةرةوةية كةةةة ليَةةةوةي     
وايةة ئةةوةي كةة ئةةو دوو ئيدامةة بةةرِيَزة       طيَرِدراوةتةوة، بةآلم هةرضةندة م  ثيَم 

ليَوةي طيَرِاويانةتةوة هةر رِاستة، وة كؤكردنةوة ليَكدانةةوةي ئةةو دوو طوتةيةة     
(ي احملسن كة دووارن زؤر ئاسانة، دةتوانني بََةيَني: لةة ثيَشةدا )ئيبنودةةزم( نةاوي )     
يشةتووة  بةيةكيَك لة ناوةكاني خواي طةةورة نةةزانيوة، ضةونكة بةلَطةكةةي ثيَنةطة    

يةةان فةةةديكي ئةةةو فةرمودةيةةةي لةةة  نةسةةةااوة، ثا ةةان كةةة ئةةةو بةلَطةيةةةي   
ثيَطةيشتووة يان بةؤي رِون بؤتةةوة كةة فةةديكة، ئيناةا دانةي بةةوةدا نةاوة كةة          

 .وهللا أعلم( ناويَكة لة ناوة جوانةكاني خواي طةورة، احملس )

(ي بةؤ  بن عهةموو ناوةجوانةكاني خواي طةةورة دروسةتة كةة ثيَشةطري )     )ج( 
(يةان  عبن دابنريَل و بنريَل لة مةرؤ،، بةةلَكو هةنةديَك لةة زانايةان ئةةو ناوانةةي كةة )        

و هاو ةيَوةكانيان، وة   عبن هللا وعبن الرمح ثيَوةية بة با رتي  ناويةان دانةاوة، وةس:   
(خبريَتةة ثةيَش   عبن سةرجةم زانايان كةؤك  لةسةةر ئةةوةي كةة دةرامةة ثيَشةطري )      

عبن  العنزى وعبن  هبن  وعبن  عمنرو ي طةةورة نةةبيَل وةس:   هةرناويَكةوة كة ناوي خةوا 
هاو ةةةةيَوةي ئةمانةةةةة، ئةمةةةةة  طوتةةةةةي )ئيبنةةةةو دةزم(ةةةةةة، وة   وعبنننن  الكعبننننة

 )ئيبنولبةييم(ةيش ليَي طيَرِاوةتةوة.
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(بةووة،  يبهللاحملسندةبينني زؤريَك لة زاناياني ثايةبةرز و جطة لةوانيش ناويان )
كة بةرضاوم كةوتون تاكو كؤتايي سةةدةي   منيش ليَرةدا ناوي هةنديَكياَ نوسيوة

نؤيةم، هةولَدداوة تةنها ناوي ئةوانةيان بنوسم كةة وياننامةةيان هةيةة و ناسةراون،     
(بةووة بةةآلم مة     يبهللاحملسدنهةرضةندة هة يانة يةةكيَك لةة بةاوو باثيانيةدا نةاوي )     

ئةوانةةةةم دسةةةاب نةةةةكردووة، تةةةةنها ئةوانةةةةم هَينةةةاوة كةةةة خؤيةةةان ناويةةةان        
 (بووة، فةرموو ئةمة  ناوةكانيانة: نيبهللاحملس)

ن  عمرو ن  يىي ن  سعي  أنو القاسم ال فا ،  ويف ع  أع نكر أمح  ن  عمرو  يبهللاحملسن -1
 هن   333ن  جانر الرملي ا توىف سنة 

 هن   419ن  مم  ن  أمح  ن  لالب ال و يف الشاعر ا شنو  :  يبهللاحملسن -2

 هن 482قزوي   َسع مع أني  أي من و  ا قومي سنة :ن  علي ن  احلس  ال يبهللاحملسن -3

ن  مم  ن  علي البغ اديف ا عروف يلشيحي احمل ي التناجر السنفا  أننو من نو   يبهللاحملسن -4
 هن   489:

 هن 503ن    قة ن  عب هللا أنو ا واهب ا  ريف الشاعر : يبهللاحملسن -5

 هن 560ازيف الشافعي :ن  عب ا نعم ن  علي الكفرطايف الشُي  يبهللاحملسن -6

    375ن  تريك األزجي أنو الفض  : يبهللاحملسن -7

 طغ يف( ن  ختلع ن  عب هللا أنو مم  األمُييف البغ اديف الفرضي يسمأ طغ يف  يبهللاحملسن -8
 هن   589وهو نطغ يف أشنر : يبهللاحملسنويسمأ 
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 هن نقلي    590ن  علي ن  الفراش، تول نع   يبهللاحملسن -9

 هن   597ن  أمح  ن  وهب الزاع أنو من و  البزاز : سنيبهللاحمل -10

 هن   601ن  شفا  ن  أع ا عايل الرتاسي احلمُييف : يبهللاحملسن -11

 هن   604ن  اَساعي  الوزير ال    شرف ال ي  ن  احمللأ الفلكي : يبهللاحملسن -12

 هن 611ن  يعيش ن  انراهيم ن  يىي احلراين الفقي  احلنبلي : يبهللاحملسن -13

ننن  أع القاسننم عبنن ا نعم ننن  انننراهيم  شنني  النن ي  أنننو ممنن  اننن  النقننا  ا  ننريف  يبهللاحملسددن -14
 هن 613:

نننن  ن نننر هللا نننن  كثنننُي الفقيننن  زيننن  الننن ي  انننن  البيننناع الشنننامي األ ننن  ا  نننريف  يبهللاحملسدددن -15
 هن   621الشافعي :

نننن  ممننن  أننننو القاسنننم ننننن  نننن  خطينننب ا و ننن  أع الفضننن  عبننن هللا نننن  أمحننن   يبهللاحملسدددن -16
 هن   622الطوسي ا و لي :

 هن 624ن  أع العمي  ن  خال  ن  عب الغفا  األهبريف الشافعي : يبهللاحملسن -17

 هن 625ن  عب الكرمي ن  ظافر ن   افع احل ريف ا  ريف احلنبلي الفقي  : يبهللاحملسن -18

يف الشافعي عرف ينن  الن جاجي، ن  إنراهيم ن  عب هللا ن  علي ا ز جي ا  ر  يبهللاحملسن -19
:626    

ن  أع عب هللا ن  علي ن  عيسأ أنو مم  العشيشي الشامي مث ا  ريف الفامي  يبهللاحملسن -20
 هن   633:
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 هن   634ن  عب هللا الفاضلي الزماش : يبهللاحملسن -21

 هن   636ن  أع القاسم ن  خلف ن   افع ا سكي  : يبهللاحملسن -22

 هن   643ن  محود التنوخي احللي الكاتب ا نشئ : يبهللاحملسن -23

ننن  عبنن الرمح  ننن  ممنن  الكننن يف ال شننناويف، َسننع احلنن يع منن  هبننا  النن ي  اننن   يبهللاحملسددن -24
 هن   654نن  ا ميزيف سنة 

ن  عبن هللا نن  احلسني نن   واحنة األن نا يف، تقلن  كتاننة ا نيش للملنك الظناهر  يبهللاحملسن -25
 هن   646أخي  عب هللا ن  احلسي ا توىف َبلب،  وى عن  ان  

ننن  أع العننال  مرتفننع ننن  حسنن  ننن  عبنن هللا ا ثعمنني ا  ننريف الشننافعي األثننريف  يبهللاحملسددن -26
 هن   656السراا : 

ننن  علنني ننن  أع الفتننوح ننن  إنننراهيم األن ننا يف ا  ننريف أنننو ممنن  ا عننروف  ننن   يبهللاحملسددن -27
 هن   665الزهر، : 

 ن  هبة هللا ن  أع ا ن و  الفويف زكي ال ي ، تول ل عشر التسعي وستمائة    يبهللاحملسن -28

 هن   687ن  موسأ ن  سليما) ا الكي ا فيت نبي  ال ي ، كا) حياق سنة  يبهللاحملسن -29

 هن   694ن  عب الرمح  ن  احلسي ن  ها و) البكريف األ منيت :  يبهللاحملسن -30

    704  هبة هللا ن  أمح  ن  يىي ن  جراده العقيلي  : ن  مم  ن  أمح يبهللاحملسن -31

 هن   719ن  عب الق وس ن  إنراهيم الشعراويف أنو أمح  احلنبلي :  يبهللاحملسن -32



 

 

 12 ba8.org 

ُامُلحسن)يا ئا ُ ُ  .........................................................                               ناوي كة لةناوةكاني خواي طةورة؟  (ُُ 

 هن   729ن  عيسأ ن  جعفر األ منيت  :  يبهللاحملسن -33

 هن   730ن  علي ن  مم  ن  عب الغ  ن  تيمية احلراين  :  يبهللاحملسن -34

 هن   733ن  عب اللطيف ن  مم  ن  احلسي ن   زي  :  بهللاحملسني -35

 هن   735ن  عب العزيز ا حزومي  :  يبهللاحملسن -36

 هن   736ن  أمح  ن  مم  ن  علي ن  ال انوين أنو الفض  :  يبهللاحملسن -37

 هن 755ن  مم  القي ريف فقي  حنفي عروضي م  الروش :  يبهللاحملسن -38

   احلس  ن  سليما) البا ي  مجال ال ي  م  القر) الثام    ن يبهللاحملسن -39

ن  محود احللي أمي ال ي ، كاتب السر للكام  سيف الن ي  أع الفتنوح ا تنوىف  يبهللاحملسن -40
 هن   746سنة 

 هن  824قواش ال ي  أنو مسلم الفايل الشافعي :  يبهللاحملسنن  مم  ن   يبهللاحملسن -41

 هن   835ا) البغ اديف القطف  الباطاي  األديب كا) حياق ن  حس يبهللاحملسن -42

 هن   848ن  البغ اديف مث ا كي :  يبهللاحملسن -43

 هن   889ن  عب ال م  ن  لطف هللا ن  مم  ن  حس  الشرواين الشافعي :  يبهللاحملسن -44

تربكناق  سدنيبهللاحملنن  أمحن  نن  البن   حسني نن  األهن ل اَسن  ممن  وَسناه والن ه  يبهللاحملسن -45
 هن   893نعب  احملس  الشاذيل فلم يس  نذلك  نعاق، كا) حياق سنة 

 هن   898ن  أمح  ن  أع نكر عب هللا ن  ظنُية القرشي ا كي :  يبهللاحملسن -46
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 ن  علي ن  عمر اليماين، م  القر) التاسع    يبهللاحملسن -47

 شطاويف   ن  انراهيم ن  فتوح القو ي أنو مم  ا  يبهللاحملسن -48

 ن  مم  ن  علي شن ايل     يبهللاحملسن -49

(بةووة تةاكو كؤتةةايي   يبهللاحملسدنئةمةة  نةاوي ئةةو بةِريَزانةة بةوو كةة ناويةان )       
سةدةي نؤيةم، هةرضةندة ئةمة تةنها ئةوانةبوون كة بةرضةاوم كةةتووة نةةس بََةيَم     

ييةة  ئيرت بةو ناوةوة كةسي تر نييةة، كؤكردنةةوةي ئةةم ناوانةة   ةتيَكي تةازة ن      
ضةةونكة زانايةةاني ثيَشةةو كتةةيَيب وايةةان دانةةاوة دةربةةارةي كؤكردنةةةوةي نةةاوي ئةةةو 

 كةسانةي كة ناويان ضونيةك  بؤ  ونة:  

مننن   واة احلننن يع( للحنننافظ أع القاسنننم سنننليما) نننن  أمحننن  نننن  أينننوب  يطدددع كتننناب  مننن  اَسننن    –
 هن، وهو مطبوع  360الطرباين : 

 هن  581ن  أع نكر ا  ي  األ بناين : ( ألع موسأ مم  صعحلكتاب  م  اَس    –

 هن، وهو مطبوع  646م  الشعرا  وأشعا هم(، لعلي ن  يوسف القفطي :  احملمهللجل كتاب    –

 هن  705( لعب ا ؤم  ن  خلف ال مياطي : يبهللاملؤينكتاب  العق  الثمي فيم  اَس    –

 هن  722(  مال ال ي  حسي ن  علي السبكي : حسنيكتاب  م  اَس    –

( لعبناس نن  ممن  نن  ممن  نن  اننراهيم نن  احلسني السنماليل يبدع كتاب  األ اس فنيم  اَسن    –
 . هن1378: 



 

 

 14 ba8.org 

ُامُلحسن)يا ئا ُ ُ  .........................................................                               ناوي كة لةناوةكاني خواي طةورة؟  (ُُ 

(ةة   مشنتقئةو ناوانةي خواي طةورة كة لة لورئةان و دةديسةدا هةاتوون )    )د( 
(و نن ائع الفوائن (ةنني، ئةمةة  ئيبنولبةةييم رِونةي كردؤتةةوة لةة كتةييَب)      جامن واتا )

وني أ) ا راد ي شتقاق هو أ) ا سم دال علأ  فة هلل تعناىل ناوةتةوة، )بةلَطةي بؤ هيَ
 ( بؤية لة )نونية(كةيشيدا دةلَيَل: وليس علماق مضاق كما يزعم ا عتزلة

 أَساؤه أو اف م ح كلنا

 مشتقة ق  محل   عا)

ومعنناه أ) ( )احملسن  مشنتق من  أحسن  يسن  إحسنا ق لةسةر ئةو طوتةيةوة كةواتة)
حسنننا) و نننف  زش لننن     لنننو موجنننود مننن  إحسنننان  طرفنننة عننني فالنننن  لكننن  مكنننو) مننن  اإل

 (إحسان  إلي  ننعمة اإلجياد ونعمة اإلم اد 

وة خواي طةةورة دةةزدةكاا كةة بةنةدةكاني بةة هةنةديَك سةيفةا ليَةي نزيةك          
فننو النرمح  ينب الرمحنا  وهنو ببنةوةو كة نزيكةة لةة ناوةجوانةةكاني خؤيةةوة وةس: )    

 (.يب احملسني احملسنب الكرما  وهو الكرمي ي

رِةمحانة و بة رِةمحةكاني خؤ دةويَل، كةرميةو بةخشندةكاني خؤ دةويَل، 
 ُمكسنةو ضاكةكاراني خؤ دةويَل.

ن يَ ] خواي طةورة دةفةرمويَل س  ُنواح إ )ا هللَا يُ ب  الحُمحح س     195البقرة/  [َوَأحح

س   َكَما َأحح ]  وة دةفةرمويَل    77الق ص/  [َسَ  هللاُ إ لَيحكَ َوَأحح
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َسا)ُ ]  وة دةفةرمويَل َسا)  إ ا اإل حح    60الرمح /  [َه ح َجزَاُ  اإل حح

ُنو)َ ]  وة دةفةرمويَل    128النح /  [إ )ا هللاَ َمَع الاذ يَ  اتناَقواح والاذ يَ  ُهم م حس 

ينةدا، وةس لةةو   ( واتا ضةاكةكاري بةةرزتري  ثَةةي بةندايةتيةة لةد    اإلحسا)وة )
دةكةاا دةربةارةي    ( ثرسيار لةة ثيَغةمبةةر   جربين فةرمودةيةدا هاتووة كة )

أ) يعب  العب   ن  كأنن  ينراه فنإ) ل يكن  ينراه فنإ) هللا دةفةرمويَل: ) ( ئةويشا حسا))
 ( ضونكة خواي طةورة هيد  تيَكي ليَ ون نابيَل.جّ  وعال يراه

 نم بة نوسيين سيَ زانياري طرنط:ئةم خاآلنة  كؤتايي ثيَ دةهيَ )هة( 

:  ناوة جوانةكاني خواي طةورة ومارةيان نةةزانراون، وة كؤكردنةةوةي   يةكة 
( ناو، لة لورئان و فةرمودةكاندا ئةوة ناطةيةنيَل كةة  99هةنديَك لة زانايان تةنها )

خواي طةورة تةنها ئةو ناوانةي هةيةو بةس، بةلَكو مةبةستيان ئةوة بووة كة ئةةو  
( ناوة كؤ بكةنةوة تا ئةوانةي دةزدةكةن لةبةةريان كةةن و ليَيةان تيَبطةةن و     99)

نَعةق فةرمويةةتي: )  كردةوة بة واتاكانيان بكةة، ضةونكة ثيَغةمبةةري خةوا     إ )ا ح ا  ت سح
َناةَ  َ اَها َدَخَ  ا ح ا ، َم ح َأحح َئةق إ  ا َواح  ق ع َي اَسحقا م   (. َوت سح
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اماريةان بكةاا   (نةاو هةيةة، هةركةةس ئ   99طةةورةدا )  واتا: لة ناوةكاني خواي
 .(1)دةضيَتة بةهة تةوة

: ئةو ناوة جوانانةةي خةواي طةةورة كةة لةةلورئان و سةوننةتدا هةاتوون        دووة 
 (داني ناوة بةم رِاستيةدا. مح  هللا( )شيخ اإلسالش ان  تيمية( ناو، وة )99زياترن لة )

( ناوي خواي 99كاتيَك زانايةس)بةلَطة  لةسةر ئةم طوتةية ئةوةية دةبينني  
( نةاوةي كةة   99طةورةي كؤكردؤتةوة، هةنديَكيان جياوازيان هةية لةة طةةلَ ئةةو )   

( نةاو  99زانايةكي تر كؤي كردؤتةوة، ئةمة  ئةةوة ناطةيةةنيَل كةة هةرضةي لةة )     
زياتربوو ئةوة ماناي وايةة يةةكيَك نييةة لةة ناوةجوانةةكاني خةواي طةةورة نةةخيَر،         

هةموو ئةةم ناوانةةي كةة زانايةان كؤيةان كردؤتةةوة بةة  ةيَوةيةكي         بةلَكو دة يَل 
( نةةاويش تيَاةةةرِ بكةةاا، كةواتةةة 99رِاسةل نةةاوي خةةواي طةةةورةب  هةرضةةةندة لةة )  

رِاسيت و نارِاسيت ئةو ناوانة كة بدريَنة ثالَ خواي طةورة تةنها ئةوةية كة بةلَطةةي  
 لةسةر بيَل لة لورئان و سوننةتي فةديكدا يان نا.

(ةة ، واتةا بةة دةليَةي  ةةربي      تنوقيفي: ناوة جوانةكاني خواي طةةورة ) ة سي ي
نةبيَل نادرَينةة ثةاَل خةواي طةةورة، ئةمةة  سةةرجةم زانايةان دانيةان ثيَةداناوة و          

                                                           
زيةاترن بةةآلم كؤكردنةةوةو لةبةةركردن و      99فةرمودةكةة ئةةوة دةطةيةةنيَل ناوةكةاني خةواي طةةورة لةة          1

ناوة بةتايبةتي دةبيَتة مايةي ضونة بةهة ل، بؤ زيةاتر تيَطةيشةل لةة واتةاي ئةةم       99كاركردن بةواتاي ئةو 
 ممن  نن   نال العثيمني   نوسةيين ( القواع  ا ثلأ ل  فا: هللا و اَسائ  احلسذ   ية بطةرِيَرةوة بؤ كتييَبفةرمودة

  . مح  هللا(  وهللا اعلم



 

 

 17 ba8.org 

ُامُلحسن)يا ئا ُ ُ  .........................................................                               ناوي كة لةناوةكاني خواي طةورة؟  (ُُ 

( لةةة مةسةةةلة يةيبيةكانةةة و لةةة  هللابؤضةةونيَكي رِاسةةل و دروسةةتة، ضةةونكة )زاتةةي  
ةوة ناويَك لة خةواي طةةورة   دةرةوي هةستةكاني ئيَدةداية، كةواتة نابيَل لة خؤمان

ئةةو نةاوةي    بنَيني كة خةؤي لةة لورئانةدا لةة خةؤي نةةنابيَل يةان ثيَغةمبةةرمان        
نةدابيَتة ثالَي، ضونكة داناني هةرناويَك بؤ خةواي طةةورة جطةة لةوانةة، لسةةكردنة      
دةربةةارةي خةةواي طةةةورة بةةةبيَ زانيةةاري  ةةةربي،  كةةة ئةمةةة  لةةة تاوانةةة هةةةرة  

َننا َوَمنا ة دةفةةرمويَل:   طةورةكانة، خواي طةور ننح َش َمنا َظَننَر م  َ الحَفنَواح  َنا َحنراَش َ عّ  قُن ح إ ما
 .(33األعراف/ )[ "َوأَ) تَنُقوُلواح َعَلأ هللا  َما َ  تَنعحَلُمو)َ  تا دةطاتةَنَطَ   " 

وة داناني هةر ناويَك بؤ خواي طةورة جطة لةوانةي كة لة لورئةان و دةديسةي   
( وةخةواي طةةورة  هةرِة ةةي لةةو     اإلحلنادريَكة لةة  دان ) فةديح دا هاتوون جؤ

 دةرانةكردووة كة خؤيان لة ناوةكاني خواي طةورة دةبةويَرن، وةس دةفةةرمويَل:   
َ) َمنننننا َكنننننانُواح   َزوح َائ ننننن   َسنننننُيقح نننننُ وَ) ل  َأَسح َنننننا َوَذُ وا الانننننذ يَ  يُنلحح  نننننَذ فَنننننادحُعوُه هب  َننننناُ  احُلسح َوح ا  اأَلَسح

 .(180األعراف  )[ و)َ يَنعحَملُ 

ئةمة  كؤتايي ئةو باسةةية كةة ويسةتم كةؤي بكةمةةوة، داواكةارم لةة خةواي         
 طةورة توانيبيَتم رِاسيت بايَكم. 

جلي س آل   هلل  م  جلهللا قي م جلص س هللا جلد م جلابلك جلقنعم ي س يبهللض جللدنل  نبيأع ُ   
 جلص ب  قمجعني.
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  فن  حتقيق د  عب الكرمي علي يز، نشر مركز إحينا  النرتاي اإلسنالمي إحتاف الو ى لعمر ن -1
 هن  1408جبامعة أش القرى، األوىل 
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إ وا  الغليننن  ل جنننريي أحادينننع مننننا  السنننبي ، لسلبننناين، ا كتنننب اإلسنننالمي، ننننُيو:، األوىل  -3
   هن1399
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ات يننخ إ ننن  ألع الربكننا: اننن  ا سننتوىف اإل نلنني، منن  منشننو ا: وزا ة الثقافننة واإلعننالش العراقيننة،  -5
 حتقيق سامي ال قا   
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 هن  1407  ينة ا

 هن  1403حتفة الودود أبحكاش ا ولود  ن  القيم، دا  الكلمة الطيبة، األوىل  -7

 هن  1404الت وي  ل أخبا  قزوي  للرافعي  ط ا طبعة العزيزية، حي   أيد، اثن ،  -8

 هن  1408تقريب التنذيب  ن  حقر، دا  الرشي  سو ص،  -9

 لمنذ يف، ط مؤسسة الرسالة، الثالع  التكملة لوفيا: النقلة ل -10

 التلحيص احلبُي  ن  حقر، ادا ة البحوي اإلسالمية ي امعة السلفية، يكستا)   -11

 التيسُي نشرح ا امع ال غُي للمناويف، ا كتب اإلسالمي، نُيو:   -12

ي  جامع التح ني  ل أحكناش ا راسني  للحنافط  نالح الن ي  العالئني حتقينق محن يف السنلف -13
 هن  1398ال ا  العرنية للطباعة، العراق 

 ا امع ال غُي للسيوطي، دا  الكتب العلمية، نُيو:   -14

 جامع العلوش واحلكم  ن   جب، دا  ا عرفة، نُيو:  -15
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