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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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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِت ِإنَّ احلمَد ِللِه حنمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوُذ ِباهلِل من شروِر َأنفسنا ومن سيئا
َأعمالنا . مْن َيهدِه اهلُل فال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيضِلْل فال هادَي َلهُه . وَأشههُد َأن إ ِإلهَه ِإإ     

 اهلَل وحدُه إ شريَك َلُه . وَأشَهُد َأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َوَرسوُلُه .

ة بيَطومان بانطةوازى سةلةفيةت بانطةةوازََى  شتةريطو و بةرفواوانة   َأّما َبعهُد    
بةشيَوةَةك كة هةموو بوار و الَةنةكان  ذَان دةشوََريةوة لة كؤمةَلطةى موسةََااناا  
... و خؤى دةبينيَريةوة لة : بانطةةوازكودن بةؤ رورنةان  زةو ز و سةوننةت و لةسةةر       

 زةَوِةو و تيَطةَترين  زيَتينان و سةلةف  صاَلح  نةم نوممةتة .

  نةبووة بةرتةسى  سنوردارى حيزب  ذان بانطةوازََى وة سةلةفيةت رِ ذََك لة رِ
و ناشبيَت , ضونىة دةرةكان  رورنان و سوننةت وةكو الى موسََاان رِوون 
وناشىواَة ة زانا بيَت َان فيَوخواز ة ز رن لةسةر زةمىودن و سةرزةنتت كودن  
زارضةشةرََري  و حيزباَةت  و زةرتةوازةَي , تا واى ليَهاتووة تةنانةت الى خةَلى  

ا و نةخوََناةوارَش حةراميَري  و خوازيَري  حيزباَةت  بووةتة َةكيَك لةو نةشارةز
 ناشىوابووة شاراوة نية , وة نةوةش كة هةردةم دةزانوََت وتة بةَلطة نةوَسريانةى بابة

, نةك هةر  واتة : حيزباَةت  لة نيسالماا نية (1) )) إ حزبية يف اإلسالم ((كة : 

                                                           
 ( . 7034) جمموع فتاوى الشيخ األلباين : سؤال :  (1)
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واتة : بوون  نةم حيزبانة  (2) تعين قتل اإلسالم (( )) األحزاب      نةوةش بةَلىو :
واتة كوشرين  نيسالم , وة زارضةشةرََري  و زةرتةوازةَي موسََاانان كار و كودارََىة 

، واتة : سةرةتا  (1) (( ًاهاإلنس ثاني داء اإلسالم منه، وأع حيرص عليه الشيطان أوًإ)) : 
، هةتةا واى يسالم لةة مو ظ وجنؤكة شةَريان سوورة لةسةرى ، و زاشةان دوذمناني ن

واتة : ،  (2) (( أركان احلزبية   التلبيس ، واخلداع ، والكذب)) ليَهةاتووة كة : 
كؤَلةكة و زاَةكان  حيزباَةت  بووة بة : ناوةذووكودن  رِاسرييةكان ، و فوَودان و 

 وإ حول وإ قوة إإ  باهلِل العظيم .هةَلخةَلةتانان, در دان ، 

اى موسََاان  حةق وَسريم : نةمةى زيَش ضاوت نووسواوََى  كورت و جا بو
بةسوودة ة بةوَسري  خواى زةروةردشار ة تيَياا ضةنا شةوهةرَةكم لة ووتة 

حةراميَتى دامةزراندنى حيزب  ] ناوازةكان  كةَلة زاناَان هيَناوةتةوة ة سةبارةت بة
ةَريان و د سريان  فوَوت ة ، بؤ نةوةى ش [ ئةطةرضى بةناوى سةلةفيةتيشةوة بيَت

نةدةن بةرسة و شوزارشرية رِازاوة و كودةوةكانيان , ضونىة كودن  حيزباَةت  
داهيَنواو و شوموِاَية بةهةر ناو و لةذََو هةر ناونيتانيَىةوة : ناوى سةلةف  بيَت 

                                                           
ملتقىىأ صارىىاد ا:ىىسى : د ىىل  ال لالىىش ال لىىل الشىىصوت ا م,تىىسى الرىىو يا  ا  ميىى   ىىو يا  وىى  )  (2)

 مجاوة اإلخوان امل لمني ا صدوال اإلمام اب  وثيمني يف البليغ واإلخوان ( .

 .(  204ى  202ا ص : 5جمموع فتاوى الشيخ اب  اب  ا ج )  (1)

كتاب دحال  لووية للشىيخ مقبىب بى  يىالو الىوالوت و مقتمنىا  مى  صدوالىه وفتاويىه : ص )   (2)
 ( . 117ى  110
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َاخود جطة لةو , جا وورَابة ... وة لة خواى زةروةردشار داواكارم كة وةرى بطوََت و 
هةبيَت بؤ موسََاانان , وة بيىاتة توََتووَةك  ضاكة بؤ كؤكةرةوةَي و سوودى 

وةرشيَوِ و خوََنةر و بآلوكارى , و زاداشرييان بااتةوة لة رِ ذََىاا كة مالَ وسامان 
سوودَان نية تةنها كةسيَك نةبيَت كة بةدَليَى  زاك و سةالمةتةوة شةرِابيَريةوة الى 

 خواى زةروةردشار ... نامني .

 

 

*************** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5 ba8.org 

 ..................  حيزب بةناويةوة امةزراندنيدسةبارةت سيت   َوي               َسةلةفيةت و هةل طةوازي بان 

 

 

 يةكةم 

 شَيخى فةرموودةناسى ثايةبةرز وتةى
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 بـة  ــ  ( حممهد نارهرالدين األلبهان     )  شيَخى فةرموودةناسى ثايةبةرز
صاات  الادعوا الفاة يآل اتس غفاإلقل ة اماآل       )) رِةمحةت بيَت ـ فةرموويـةتى     

ألنه ما معنى : العمل مباا  ؛  و الفة يآل غَبْرَؤُ من احلزبيآل!!!  اسم الفة يآلأحزاب ب

وعةى م هوم الفةف ،  العمل بالكإلاب والفنآل:  يعين؟!  كاس عةيه الفةف الصاحل

 . الصاحل

مل يكاان ع عةمااا  الفااةف  ؟!  هاال كانااز احلزبيااآل عياهااا عةمااا  الفااةف  

فضا   ، وي يشىاا اليىوم املاليىني مى  امل ىلمني ى ى يذه الى  نى  صا,ىا هليىه ًانىا   املذهبيآل

، دىال ى  هااذا ـاا ا اةسا م   !!!  عن أس يكوس بينهم الإلاديني باحلاازب الفياساي   
َااا   ]ى :  تَاَعاا َ   اااِ       ااا َاع   ُ ااا      ِ  وََ ااا نُِو ا  ًُ اااَم ِرقااا  َِم ََانق ُاااِو و ِااا َا اااَم ِِرُكنِيااان   َل َ  َوََل َتُكونُاااِو َ 

ِ  ََن  ُ   ً ِِ  ، يذا واد  التحزب و التكتب .(  32 - 31 : ِرنوم)  [ ونَ َرَد

فاااانا أتاك كاا ق ظ ل لااآل !!!  أماااا القاا ظ ل لااآل الفااة يآل عةااى حااازب ماااا  

 !!! اةسا ميآل عةى بدعاآل ماا

فا,ىىىىىا  مىىىىىثال : الب,ىىىىىو  اإلسىىىىىالمية !! وي,ىىىىىا  : األ ىىىىىاين اإلسىىىىىالمية !! وي,ىىىىىا  : 
 صلف يف اإلشرتاكية اإلسالمية !!!اإلشرتاكية اإلسالمية !! ا يتويا ؟ كتش 

املهاام اسااإلقةوا اتس هااذك الكةمااآل لصاا ياد الناااو الااذين ي منااوس بالاادعوا   

ولو  ام به أكرب تجل ،  الدعوا الفة يآل ل غإلعرا الق  ا عةى أي حتزب،  الفة يآل
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جمرد ما يدعو الىل الإلحزب والإلكإلل معناك أس هذا بادأ  ،  عالام ع الدعوا الفة يآل

ى يف احلسيث الرىحي   عل ه ِرصالة و رساالم، ودس دال ى  ةحنراا عن اخلط املفإلقيما
خمىا م ىتقيما ، ودىصو دولىه ى بني ص ىحابه ، وخىهل :ىل ولىأ األد   : حي,ما كان جال ا

ََ  ]ى :  تَاَع َ   َُِسَتق  ك   ََ تقب ُعوُه َوََل تَاتقب ُعِو ِرس ُبَ  ََاتَاَفانق نَِط ي  )  [ ب ُكاِ  َعاِم َباب  ل ه  َوأَنق َهَ ِ ص 
عل ااه ِرصااالة ، وخىىهل خمولىىا درىى ا حىىول ايىىهل امل ىىتقيل ،   دىىال ى (  153:  األا ىىام

ى : يىىذا  ىىصا، و ، ويىىذه لىىصج ، ولىىأ جاابيىىه ايىىهل امل ىىتقيل ل ىىص ج ، وولىىأ  ِورسااالم
 دصس كب لصيق م,اا شيمان يسوو ال,اس هليه .

ى صيضىا ى  والمناا هاي  ،  آل فقاط هذك ال رظ ليفز هي ال رظ الصوفيآل القديا 
 ، ... . هذك األحزاب اجلديدا

يذه المصج دسميا كاات  تبىن صفكادا  ووقائىسا  لىيهل :ىا والدىة ابل ياسىة ؛ كىاإلوتزال 
واإلدجاو ونو ذلى  ، ب ضىاا كااىت  تبىىن م,ايىا سياسىيا ؛ كىايوادج ى مىثال ى ؛ الىذي  مى  

 لي,ال ايصوج و  صئمة امل لمني وحكامال .

هي جتما    ا عل ه ِرسالم ا هذك ال رظ القصريا اليت أشات الليها الرسولأدول : ف

وغإلبناى  ، كل ال رظ وكل املذاهب وكل املناهج اليت ل متشي عةى اخلاط املفاإلقيم   

 . تأياً من باب القايآل غربت الوسيةآل
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كىىب م ىىلل ى عنىىأ وليىىه مثىىب ب ىىك اها  الىى  ذكصنيىىا مىى  ال,اىىت وىى  التنىىصج و 
 حزب ، لك  اجلواب يقولون : املرلحة اهن  قتضت ذل  !!!و  الت

اقىىىول : املرىىىلحة ى  كىىىون شرالنىىىة الشىىىصي ة ، ودا ىىىة هذا كىىىان  ىىىؤلو ه   نصيىىىق 
 . (1) امل لمني شي ا  وصحزااب ، كب حزب شا لسيال فصحون ((

بانطــةوازى ســةلةفيةت واى لـــو هــاتووة كــة دة وزريَتــةوة و      واتةةة : 
كةضـى  !!!  لة ثيَناوى دامةزراندنى حيزب بةناوى سـةلةفيةتةوة بةكاردةهيَنريَت 

كردةوة :  ضونكة ماناى ئةوة نادات كة,  سةلةفيةت بةرية و دوورة لة حيزبايةتى
كـردةوة  :  واتـة ؟!  كردن بةو ثةيرِةوةى كة ثيَشني و سةلةفى صالَحى لةسةر بووة
 . لَحى ئوممةتكردن بة  ورئان و سوننةت بةتيَطةيشتنى ثيَشينو سةلةفى صا

ئايا زانايانى ثيَشني و سةلةفى صالَح حيزبايةتيان كردووة و لة نيَو خوياندا 
ــردووة  ــان ثيَك ــت  ؟!  و كاري ــة بووتريَ ــة ك ــةت  :  وةآلم ئةوةي ــةخيَر تةنان ن

ة نةةوةى كةة نيَاةة زيَتةم ناماذةمةان زيَىةود و         مةزهةبطةريَتيشيان تيَدا نةبووة
ض جاى دينـداريَتى بـة حيزبـى رِامياريـةوة     َن ة  مَيؤنةها لة موسََاان تيَياا دةذ

، ضونىة خةواى ة بةةرز وبََنةا وزاَةبةةرز ة          ئةمة ثيَضةوانةى ئيسالمة!!!  بكةن
َاا  ] فةرموَةةةت  :  ااِ       ااَ ع   ُ اا      ِ  وََ اا نُِو ا  ًُ ااِم ِرقاا  َِم ََانق ُااِو و ِاا َا ااِم ِِرُكنِياان   َل َ  َوَل َتُكونُااِو َ 

                                                           
 ) استغالل ال لنية إلاشاو صحزاب ابمساا ( . تؤماركراويَكى دةنطى بة ناونيشانى : (1)
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ََن ُ اونَ    ِ  ً ِِ ، واتةةة : وةكةةو هاوبةةةش زةَااكةةةران مةةةبن  ( 32ه    31) الههروم   [  رَاَد
نةوانةى كة ناَنةكةَان زةرتةوازة و زضوِزضوِكود و بوون بةضةناَن كؤمةأل و شووث و 
دةسريةوة , و هةر كؤمةأل و شووزيَىيتيان بة بةرنامةة و بووبةاوةرِى خةؤى دَلخةؤش     

 . ة و ثارضةطةريَتىهةر ئةمةشة وا ع و حالَى حيزب حزبيَنبوون ... 

مـن وةكـو   !!!  بو هةر حيزبيَك"  سةلةفى"  وة سةبارةت بةكارهيَنانى ووشةى
 !!! بةكارهيَنانى ووشةى ئيسالمى دةبينم بو بيدعةيةك لة بيدعةكان

بؤ منوونة : بانى  نيسالم  !! وشؤران  نيسةالم  !!! ونيتةماكيةت  نيسةالم     
نووسواَةوة لةسةةر نيتةماكيةت  نيسةالم     !!!!! بوتان ضووَةوة ؟! كة ضؤن كرييَب 

!!!!! 

بةهةرحالَ ئيَستا ئةم ووشةية دة وسرتيَتةوة و بةكارئةهيَنريَت بو رِاوكردنـى  
بـةآلم بيَطومـان   ,  ئةو خةلَكانةى كة برِوايان بة بانطـةوازى سـةلةفيةت هةيـة   

 , بانطةوازى سةلةفيةت هيض حيزبايةتيةكى نةناسيوةتةوة و بةخويةوة نةبينيوة
تـةناا  ,  طةرضى طةورةترين كةسى زانا لة بانطةشةى سةلةفيدا ثيَـى هةسـتيَت  

هةر بةوةى كة بانطةشة بكات بو حيزبايةتى و هةولَى ثارضةطةريَتى بدات واتاى 
, ضةونىة لةة فةرموودةَةةك      سةرةتاى الدانى لة رِيَطاى رِاست دةسـتى ثيَكـردوة  

لة نيَو هاوةآلنيةاا دةبيَةت , و    جارََىيان صةحيحاا هاتووة كة زيَغةمبةرى خوا 
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هيَََيَى  رِاست لةسةر زةوى بؤ كيَتان , و زاشان نةم فةرماَتريةى خواى خوََناةوة : 
ََ ب ُكاِ  َعاِم َباب  ل ه  ]  َُِسَتق  ك   ََا تقب ُعوُه َوَل تَاتقب عُاِو ِرس اُبَ  ََاتَاَفانق نَِط ي  ) األا ىام :  [ َوأَنق َهَ ِ ص 

الى هيَََةة رِاسةريةكةدا , و    نةو , وة ضةنا هيَََيَى  توى كورت  كيَتا بةمالو ( 153
زاشان فةرمووى : نةمة رََِطاى رِاسري  خواَة , وة نةمانةش رََِضىة و رََِبازى تةون ,  

الى هيَََة رِاسريةكةدا رََِضىةن ، و لةسةر هةر رََِضةىةَةك شةةَريانيَك    نةو و لةمالو
 ة دةكات .هةَة كة خةَلى  بؤ بانطةش

،  وة بشزانن كة ئةم رِيَضكانة و رِيَبازانة تةناا رِيَضكة كونةكانى صوفيطةريَتى نيـة 
 , ... . ئةم حيزبة تازانةش دةطريَتةوةة  هةروةهاة  بةلَكو

نةم رََِضةىانة لةكؤنةاا هةةَلطوى ضةةناةها بووبةاوةِر بةوون كةة زةَوةنةاى بةة          
  و هاوشةيَوةكان  , وة هةناََىيتةيان   سياسةتةوة نةبوو , وةكو موعريةزََة و نوجةا  

بووبؤضوونيَى  سياس  زيَبوو , وةكو خةوارج , و لة زةَوِةو و زو شوامياناا دةرضوون 
 لة زيَتةواى موسََاانان و كاربةدةسريانيان هةبووة .

هـةموو  .  ئاماذةى بو كرد  ئةو هيَلَة كورتانةى كة ثيَغةمبةر:  بوية دةلَيَم
, وة  رِيَضكةيةك دةطريَتةوة كة لةسةر هيَلَـة رِاسـتةكة نـةرِوات    مةزهةب و رِيَباز و

 " دةشوََريةوة .الغاية تربر الوسيلة هةَلطوى بؤضوونيَىة واتاى : " 
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هةناََك لةو ناَةتانةى كة ناماذةمان زيَىودن لةالى هةموو موسةََاانان شةاراوة   
, بةةآلم نةةوان لةة     نية و دةَزانن سةبارةت بة حةراميَري  حيزباَةت  و زةرتةةوازةَي 

 وةآلماا دةَليَن : نيَسريا بةرذةوةناى خوازَارى نةوةَة !!!

نَياةش دةَلةينَي : بةرذةوةنةاى زيَضةةوانةى شةةرَنةت نيةة , بةتاَبةةت نةشةةر        
سةربىيَتيَت بؤ زةرتةوازةَ  و زارضةزارضةكودن  موسََاانان بؤ ضةةناةها شةووث و   

و بةرنامةَةى كةة هةَةةت  دَلخةؤش و     حيزبةوة , و هةموو حيزبيَىيش بةو زو شوام
 . ((بةخريةوةر بيَت !!! 

 

 

******************* 
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 دووةم

 شَيخ و شةرعزانى ثايةبةرز  وتةى

 ) حممد بن صاحل العثيمني ( 

 بة رِةمحةت بيَت ــ  
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 بـة رِةمحـةت   ـ  ) حممس ب   احل ال ثيمني ( : شيَخ و شةرعزانى ثايةبةرز
، ألن ال ىلف الرىاحل  النإلفاب الىل الفةف الصاحل واجب))  تى  بيَت ـ فةرمووية 

 . يل الذي  كااوا ولأ ما كان وليه ال,يب 

ف نناا  ،  الس أتاد ال اماآل حازب أو النإلماا  الىل احلازب    (  أناا ساة ي   : ) و وله

،  وحزباا خـار يفامى الـوانياا    ،  نقيم حزبا يفمى ساة يا ، ... ،  نعاتض األحزاب
ماا نارى   ،  ما نرى هذا؟!  وحزبا خـرا يفمى كذا وكذا،  يقياوحزبا خـر يفمى غبة

 !!! هذا

 ؟! صجيبوا . هل ع الصحابآل حتزب كهذا

 . ل] احلاضصون [ : 

 . ونقول من عندك دعوا سوى ذلك فةيا  بها،  ل:  نقول] الشيخ [ : 

،  يإلبعوس خثاتك ظاهرا وباقنا  كةهم عةى قريقآل النيب،  ما حتزب سةف األمآل
 . (1) ... (( وأما الإلحزب ف ننا ننكرك أشد اةنكات.  دا و ول وفع عقي

, ضونىة سةلةف  صةاَل  نةوانةةن    خو دانةثالَ سةلةفى صالَح ثيَويستة واتة :
 لةسةر بووة . كة لةسةر نةو بةرنامةَة بوون كة زيَغةمبةرى 

                                                           
 ناونيشانى : تؤماركراويَكى دةنطى بة (1)
(Se dire Salafi - Réponse aux hizbis - Shaykh Muhammad Ibn Al-Uthaymine  ) 
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ـ    " :  من سـةلةفيم : "  بةآلم كة دةلَيَت دنى ئةطـةر مةبةسـتى ثيَـى دامةزران
ئـةوا ئيَةـة بـةرةنطارى    ,  يـان اليـةنطريكردن بيَـت بـو حيزبيَـك     ،  حيزب بيَت

ــك دازــةزريَنني بــةناوى ســةلةفيةوة, ... ،  حيزبــةكان دةبينــةوة وة ,  حيزبيَ
وة ,  و حزبيَكـى تـريب بـةناوى تةبليغـةوة    ,  حيزبيَكى تر بةناوى ئيخوانـةوة 

نـةخيَر  ،  ا بةشةرعى نـابينني ئيَةة شتى و،  حيزبيَكى تر بةناوى فآلن و فآلنةوة
 . شتى وا بةشةرعى نابينني

 ؟! وةآلم باةنةوة . ئايا لة نيَو هاوةآلندا حيزبايةتى بةم شيَوازة هةبووة

ــةخيَر:  [نامةةادةبوان  ] ــيَن  [شةةيَ   ],  ن ــةش دةلَ ــةوابوو ئيَة ــةخيَر :  ك ن
جطة لةمة  وة ئةوةشى شتيَكى ترى ثيَية,  حيزبايةتى وا لة نيَو هاوةآلندا نةبووة

 . بابيايَنيَت

, هةةمووَان   ثيَشني و سةلةفى صالَحى ئةم ئوممةتة حيزبايةتيان نـةكردووة 
و شةةوََن  بةناشةةىوا و لةناخةةاا بوونةةة ، و  لةسةةةر رََِبازةكةةةى زيَغةمبةةةر  

بـةآلم حيزبايـةتى   فةرموودةكان  كةوتوون ، لة بووباوةرِ و كودار و شوفريارَاناا , 
 . ((...  ن شيَوة بةرهةلَستى دةبينةوةئةوا ئيَةة بةتوندتري
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 سيَ يةم 

 شَيخى فةرموودةناسى وتةى

 وآلتى يةمةن 
 ) مقبل بن هادي الوادعي ( 

 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 
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 ــ بـة   (   قبل بهن ههادي الهوادع   م)  شيَخى فةرموودةناسى وآلتى يةمةن
ت بةرامبــةر رِةمحــةت بيَــت ـ ســةبارةت بــة هةلَويَســتى بانطةشــةى ســةلةفية  

 (1) (( الفة يآل ليس فيهاا غعددياآل  )    بةحيزبايةتى و ثارضةطريَتى فةرموويةتى
بانطةواز و ثةيرِةوى سةلةفيةت حيزب حيزبيَنـة و ثارضـةطةريَتى تيَـدا     ، واتة :

 . نية

بؤَة هةر نةم زيَتةواَة ة بة رِةمحةت بيَت ة بةو كةسانةى كة دةَانةوََت بة ناوى   
ةتةوة خةةةَلى  ضةواشةةة بىةةةن حيزباَةةةتيان زيَبىةةةن ،  سةةوننةت َةةان سةةةلةفي 

، ص ىب  ال ى,ة كاجلبىة هملاىا هذا  وا عةى الناو باسم الفنآلفُبِّةَل غُ)) دةفةرموََت : 
الفااة يآل أس  ...  ول باساام الفااة يآل صدال صن هملاىىا ، وي,زواىىا هذا صدال صن ي,زواىىا ، 

اإلمىام صدىس   وهال دو كىان حزبيىا ؟! اإلمىام البرىا هل،  ما كاس عةيه الفةف الىل  َجِرْغَ
سى يس بى  امل ىيش كىان حزبيىا  وهال كان وبسو ب  املباد  حزبيا ؟!   وهلكان حزبيا ؟! 

مل يكونااوا حزبيىىا ؟!   كىىان صبىىو بكىىص  وهاالكىىان حزبيىىا ؟!    صبىىو يصيىىصا وهاال؟! 

أماا أس نَادْـُلَ عةاى    ...   كانوا يدعوس الىل كإلاب اهلل وسنآل تساول اهلل ،  حزبيني

والفاة يآل عانكم   ،  الفانآل عانكم بعيادا   ،  لناو باسم الفة يآل أو باسم الفنآل ف ا

                                                           
 ( . 52) هوالم األجيال بكالم اإلمام الوالوت يف النصج والكتش والصجال : ص  (1)
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، ضةونىة   بـةناوى سـوننةتةوة ضةواشـةى خـةلَك مةكـةن      ، واتة : (1) (( بعيادا 
بةداخةوة سوننةت وةك جوببةةى ليَهةاتووة ، هةَليةاةشوََت هةةر كةسةيَك بيَةةوةََت       

 وة نةش بةناوىََت داَبىةةنيَت ،  هةَليبطوََت ، و داَت  دةكةنيَت نةو كةسةى بيَو
:  ضــونكة ســةلةفيةت ئةوةيــة كــة...  ســةلةفيةتةوة خــةلَكى ضةواشــة بكــةن

زيَتةةوا   ئايـا ،  بطةرِيَيتةوة بو ئةوةى كة ثيَشني و سةلةفى صالَحى لةسةر بـووة 
وة زيَتةوا نةمحةدى كورِى حةمبةةل حيزبة  بةووة ؟!     وة ئايابوخارى حيزب  بووة ؟! 

سةعياى كورِى موسةةَية    وة ئاياى كورِى موبارةك حيزب  بووة ؟! عةباوَلآل ئايا
 نةبوبةةكو   وة ئايـا حيزبة  بةووة ؟!    نةَو هورةَوة  وة ئاياحيزب  بووة ؟! 
بةلَكو ئةوان بانطةشةيان بـو  ورئـانى   ،  حيزبى نةبوون،  نةخيَرحيزب  بووة ؟! 

ةى كة خـةلَكى  ايـ    بةآلم ئةو...  كردووة  ثريؤز و سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا
،  ئـةوةيان نـةخيَر  ؟!!!  يان بـةناوى سـوننةتةوة  ،  بكةن بةناوى سةلةفيةتةوة

 . و سةلةفيةتيب هةر لة ئيَوةوة دوورة،  ضونكة سوننةت لة ئيَوةوة دوورة
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وة بةرََِزَان ة بة رِةمحةت بيَت ة هؤكارى نةو ناو لةخؤنانة ة بةناوى سةةلةفيةت     
هةةروةك   (1)اج بةخؤدان و فوَودان و هةَلخةَلةتانةان  خةةَلك   ة دةشةرََِنيَريةوة بؤ رِةو

؛  بعض احلزبيني من أجل أس ين قوا بضاعإلهم غفاموا بالفاة يني  )) فةرمووَةت  : 
،  فاذا  يإلفامى ساة يا   ، ، يىل ى يضىصيل هى صان ىال  من أجال أس يقارتوا بالنااو   

  آل تساول اهلل وهذك حبمد اهلل بدع سإلذوب الذا انإلشر سن،  وذا  يإلفمى الـوانيا
هةنديَك لة حيزبيةكان بو ئةوةى كاالكانيان بةكاربةرن و رِةواجى  ، واتة : (2)(( 

 بو فريودان و هةلَخةلَةتاندنى خـةلَك ،  ناوى سةلةفى لةخويان دةنيَن،  ثيَبدةن
ئةوةيان ناوى خـوى بنيَـت   ، نةوان زةرةر بةكةس ناشةَةنن جطة لة خؤَان نةبيَت ، 

شوكر و ستايب ة   هةموو ئةمانة،  ن ناوى خوى بنيَت ئيخوانىئةويرتياو  سةلةفى
ئةطةر سوننةتى ثيَغةمبـةرى خـوا   ،  بيدعةن و دةتويَنةوةة   بو خواى ثةروةردطار

 بآلوبيَتةوة . 

موسةََاانان  شةوََنىةوتةى رورنةان  زةو ز و سةوننةت        لة كوتاييدا دةلَيَم  
شاتون كة تووش  حيزباَةت  بة   ز ر لةوة ذَوتو و بةنا زيَغةمبةرى خؤشةوَست 

                                                           

شيَخ هاودةنطة لة طةأل ووتةكةى ثيَشةوا ئةلبانى لةوةى كة ئةو ناو لةخؤنانة بؤؤ رريؤادا    ئةم ووتةيةى )1( 
و هةَلخةَلةتاندنى ماسَلمامنانة ، بؤيؤة دةبَيؤم ماسؤَلما  لؤةوة ريرتؤر بؤة كؤة بؤة نؤاو هةَلبخؤةَل يَ رَية و           

 رريابدريَة .

  . (66ال : ص هوالم األجيال بكالم اإلمام الوالوت يف النصج والكتش والصج)2(  )
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و هةَلبخةَلةتيَنوََن و فوَوبارََن بةهةر ناوََىةوة بيَت ، بةةناوى سةةلةفيةت بيَةت ،    
ك و حةريقةت  بووباوةرِ و  َان بةهةر ناوََى  تو بيَت جطة لةو ، ضونىة مةرج ناوةرِ

مبةةر بةن   كودار و شوفريارةكانة كة زيَوَسرية بةزآى رورنان  زو ز و سةوننةت  زيَغة 
       وة بة تيَطةَترين  زيَتني و سةلةف  صاَل  ة بة رِةمحةت بن ة ، نةةك تةةنها ،

نةوةى كة ناو و زاراوةكان شةرع  بن ، كةض  بووباوةرِ و كودار و شوفريار زيَضةوانةى 
رورنان و سوننةت و تيَطةَترين  زيَتني و سةلةف  صاَل  بن ، خوا زةةنامان بةاات   

!!! 

 َأِن احَلْمُد ِللَِّه َربِّ الَعامَليَِ َوآِخُر َدْعَواَنا


