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 ماڵپەری بەهەشت 
 :نەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵی

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.

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

 .تاوان

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

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

وانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فرا .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 

سالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و شتانەی كە نامۆن بە ئی

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 
  .ەیی کەخۆت لێی ڕازیتوگوفتارێکی جوان وچاک بەو شێوەی

 
 ى ماڵپەڕى بەهەشتستاف
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 ثيَشةكى مامؤستاى بةرِيَز: 
 مامؤستا خةليل ئةمحةد

َوَمْن سوثاس وستايش بؤ ثةروةردطارى جيهانيان كة فةرموويةتى: ]
ْن اْلُمْسلممميَ  اً َوَقاَل إمنَِّنم مم  [.َأْحَسُن قَ ْواًل ِممَّْن َدَعا إمََل اَّللَّم َوَعممَل َصاِلم

وسةالت وسةالم لةسةر باشرتين بانطخواز بؤ تةنها خواثةرستى 
ولة كةس و كارى باوةرِدارى و خيَزان و هاوةآلنى و « موحةممةد»طةورةمان 

 شويَنكةوتوانيان بة ضاكة تا رِؤذى دوايى.

ثاشان : بةرِاستى دؤستايةتى و دذايةتى لة ثيَناو خوداى طةورة 
ة بة بريوباوةرِى موسَلمانةوة ، ثةيوةندييةكى طةورة و مةزنيان هةي

وشويَنةواريَكى وايان هةية لةسةر رِةوشتى موسَلمان كة ئينكار ناكريَت، 
ولةبةر ئةوةى طةالنى موسَلمان نويَنةرايةتى تةنها ئوممةتيَك دةكةن كة بريتى 
ية لة ئوممةتى ئيسالم ثيَويستة لةسةر تاكى موسَلمان )كة خشتيَكة لة 

ة( كة رِيزثةرِ نةبيَت ولة كؤمةَلى موسَلمانان خشتةكانى ئةم ئوممةت
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دةرنةضيَت، وخؤشةويستى و دؤستايةتى ودَلسؤزى بؤ خوداى طةورةو ثاشان 
َا َولميُُّكْم بؤ كؤمةَلى موسَلمانان هةبيَت وةك خواى طةورة فةرموويةتى: ] إمَّنَّ

ُ َوَرُسولُُه َوالَّذميَن آَمُنوا  [.55]املائدة:[ اَّللَّ

انى ثةيوةست بيَت بة ئوممةتى ئيسالمةوة وةك وهةموو هةستةك
ْم َوتَ َراُحُمهمم »: فةرموويةتى  ثيَغةمبةرى خوا  َمَثُل اْلُمْؤممنمَي ِفم تَ َواد مهم

ْم   ْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائمُر اْلََْسدم الواحد َمَثل اْلََْسدم كَوتَ َعاطُفمهم ، إمَذا اْشَتَكى مم
لسََّهرم َواِْلُمَّى  تفق عليه عن النعمان بن بشري واللفظ ملسلم.م «ِبم

جا باوةرِ كاملَ نابيَت بة دؤستايةتى و دذايةتى لة ثيَناو خودا نةبيَـت ، 
َمْن َأَحبَّ َّللَّ َوأَبْ َغَض َّللَّ َوأَْعَطى َّللمَّم » وةك ثيَغةمبةرى خوا دةفةرمويَت :

ميَانَ  المام أُحد وأبو داود والرتمذي وهو ِف )رواه ا، «َوَمَنَع َّللمَّم فَ َقدم اْسَتْكَمَل اإلم

 السلسلة الصحيحة للشيخ األلباين(.

وئةوةش بزانة ئةم دؤستايةتى ودذايةتى ية مةسةلةيةكى طرنط 
 وبنضينةيةكى مةزنة لة بنضينةكانى باوةرِ.
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وئةم كتيَبةى كة بةرِيَز مامؤستا على خان وةريطيَرِاوة كتيَبيَكى بةسوود 
تة ولة اليةن )شيَخ فوزان(ـةوة نوسراوة كة كةسيَكى وثوختة لةسةر ئةم بابة

ناسراوةو هةَلكةوتوة لة بوارى عةقيدة، وبةيةكيَك لة متمانة ثيَكراوةكان 
 دادةنريَت لة عةقيدةى ئةهلى سوننةدا خواى طةورة بيثاريَزيَت.

ئةم وةرطيَرِانةش لةسةر داواى بةرِيَز مامؤستا على خان كة 
ينيم وةرطيَرِانةكةش وةك ئةسَلةكةى ثوخت و بيَ ثيَداضوونةوةى بؤ بكةم ب

طريَية، لة كؤتايدا داواكارم لة خواى طةورة ثاداشتى هةموو اليةكمان بة 
 آمي خةير بداتةوة، وخويَنةرى بةرِيَزيش سودمةند بيَت لة خويَندنةوةى.

 وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ثيَشةكى 

ةرسرتاوي هةق، سوثاسيَك شايستة بيَ بة سوثاس بؤ خوا، سوثاس بؤ ث»
جةاللةت وطةورةيي ئةو، بةردةوام بيَ بة بةردةوامي ئةو، قورس و سةنطني 
بيَ بة سةنطيين عةرشي ئةو، فراوان و زؤر بيَ بة زؤري دروستكراو و 
وشةكاني ئةو، بة ذمارةى ئةوةى بةضاو دةبينريَ و ئةوةشي بةضاو نابينريَ 

قودرةتي ئةو، سوثاس بؤ ئةو خوايةي كة دَلماني بة لةسةرسورِهيَنةرةكاني 
نووري ئيسالم رِووناك كرد، تاريكيي وضةوتي نةفاميي لةسةر دَلمان البرد، 
سوثاس بؤ خوا لةسةر نيعمةتي ئيسالم، ئيمان، ئةمان، سوننةت، لة سةر 
نيعمةتي قورئان، سوثاس بؤ ئةو خوايةى، كة هةقي سةرخست و دةرخست، 

ذيَر خست، سوثاس بؤ خواي بيَ شةريك، بيَ رِةفيق، بيَ  ناهةقي البرد و
هاوةلَ، بيَ هاوسةر، تةنيا لة ناوةكانيا، تةنيا لة سيفةتةكانيا، تةنيا لة 
زاتيا، تةنيا لة كرداريا، هيض شتيَك وةكو خوا نية و هةر ئةوة بيسةري بينا، 

ي نيازي تاكة بيَ نياز، تاكة جيَي نياز، بيَ نياز بة هةموو مةخلوقات، جيَ
خةَلك و كةون و كائينات، نة لة كةس بووة و نة كةسي ليَ بووة، زانا و 
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ئاطادارة بةوةى بووة و بةوةي ئةبيَ، بةوةى نةبوة و بةوةشي نابيَ، طةر 
 ببواية ضؤن دةبوو، بؤ نةبووة و بؤ نابيَ؟

بيسةر و دانا و زانا، بيسةري هةموو دةنطيَط، بة هةر رِةنطيَك، بة هةر 
ك، زانا بةوةى ثيَش ووتن ضي دةَليَي بة ضي نيةتيَك، زانا بة هةموو لوغةتيَ

نهيَنيةك، بةوةشى حةشار دراوة لة سنطي هةر كةسيَك، بينةري ميَروولةى 
رِةش، لةسةر بةرديَكي رِةش، لة شةويَكي رِةش، بيسةري خشةى ثيَي، 

يَتةوة بةرزى وثريؤزي ومةزني بؤ ئةو خوايةى كة طةآليةك لة دارةكةى بةر ناب
مةطةر بة ئيزن و ئاطا و زانسيت ئةو نةبيَ، بةر ئةبيَ يا بةر نابيَ، شايستةى 
هةموو سوثاسيَك، شوكريَك، سةنايةك، مةدحيَك، لةهةر كاتيَك، لة هةر 

 باريَك.

شايةتومانيَك رِزطارم كا و سوودم ثيَ بطةيةنيَ لة -شايةتي ئةدةم 
نن تؤسقاَليَك، مةطةر كةسيَك رِؤذيَك، كة نة مالَ و نة سامان سوود ناطةية

كةوا هيض  -دَلي ساغ بيَ و لة بؤ خواى طةورة سوَلحا بيَت ضؤن سوَلحانيَك
ثةرسرتاويَك بة هةق نية، تةنها اهلل نةبيَت، هةر اهلل شايستةى ثةرسنت و 
رِووليَكردن و هاوارثيَكردنة، جطة لة ئةو هيضي تر شايستةى ثةرسنت نيية. 
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ةى ثةرستنة، هةرضي غةيرة ئةو هةية سةرةجنامي بؤ تةنها ئةو شايست
أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا »نةمان و فةوتان و لةناوضوونة. 

« رَْحمًَة لِْلعَاَلمِني»سوثاس بؤ ئةو خوايةى كة ثيَغةمبةريَكي بة ، «رسول اهلل
ري و رِةوانة كرد، هةرضي خراثي و ضةوتيي و ضةثةَلي و طةندةَلي و هةَلديَ

ستةمي رِوونكردةوة و البرد. شايةتي ئةدةم كةوا موحةممةد بةندة و 
ثةيامبةر و رِةوانة كراوي خواية، رِةوانةى كرد لة بؤ سةرجةمي طةالن، 
خؤشةويستمان، مامؤستامان، سةرمةشقمان، نوري ضاومان، بة جواني بة 

ة تيَكؤشان، ئةركةكةى هةستا، بة بيَ وضان، بة بيَ وةستان، بة بيَ كؤَلدان، ب
بة جواني بانطةوازةكةى طةيان، خةَلكي لة خةو هةستان، تا ئةوةبوو: نةزاني 
فيَركرد، ضةوتي رِاستةوة كرد، ثيسي ثاكةوة كرد، ليََلي رِوونةوة كرد، 
تاريكي رِؤشنةوة كرد، غةم و خةفةت و ثةذارة و نارِةحةتي و نةهامةتي و 

مالَ وسامان ودايك وباوكمةوة بة نةفس و-مةينةتي و شةرِ و ئاشوبي البرد 
، بةزةيي و رِةمحةت لة بؤ جيهانيان، سةالت -بة فيداي خؤي ورِيَبازةكةى مب
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وسةالمي خوا لةسةر خؤي وخانةوادة وكةس وكارة ثاك وبةرِيَزةكاني، هاوةَلة 
 .1«مةرد وجواميَرةكاني، وخيَزان و شويَنكةوتوواني بةضاك تا رِؤذيي دوايي

 داوي ئةوة.

ئةم كتيَبة باس لة يةكيَك بابةتة طرنطةكاني ئيسالم  ي سةنطني:خويَنةر
دةكات، كة يةكيَكة لة داخوازيةكاني شةيةتومان، لة ثيَويستيةكاني 

 خؤشويستنمان، بؤ ثةروةردطارمان، بؤ ثةيامبةرمان، بؤ دينمان.

ضونكة كة خوامان خؤشويستوة، ئةبيَت خؤشةويستةكاني ئةويشمان 
 مان رِق ليَبيَت. خؤشبويَت، دوذمنةكاني

ئةبيَت  -لةبةرئةوةى خؤشةويسيت خواية-كة ثةيامبةرمان خؤشويستوة 
 خؤشةويستةكانيمان خؤشبويَت، دوذمنةكانيمان رِق ليَبيَت.

لةبةر ئةوةى ديين هةَلبذيَردراوي -كة ديين ئيسالممان خؤشويستوة 
 ت. ، ئةبيَت خؤشةويستانيمان خؤشبويَت، دوذمنانيمان رِق ليَبيَ-خواية

                                                           
 بة دةستكاريةوة.« دةميَك لة ميَذوي ئيسالم»برِوانة: ثيَشةكي كتيَيب  1
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ئةمانةش مةعلومن وبانطةشةى خؤشويستين لةسةر رِاوةستاوة، لة 
عةقَليشدا مومكني نية بانطةشةى خؤشويستين خؤشةويستيَك بكةيت 
وخؤشةويستانيت خؤشنةويَت، يان برِؤي دوذمنانيت خؤشبويَت، ئةمة ثيَمان 
دةَليَت ئةو بانطةشةكردنة رِاست نية، بةَلكو دذي بانطةشةكةية، ضونكة كة 

وذمنيت خؤشويست، ياني رِقت لةمة، كة خؤشةويستةكانيت د
 خؤشنةويست، ياني ئةميشت خؤشناويَت.

 

 قةييم لة نونيةكةي خؤيدا ئةَليَ ئينب

 وَتَدَّعِي اْلحَبِيبِ َأْعدَاءَ َأتُحِبُ
 

 إِْمَكانِ فِي ذَاَك مَا َلهُ حُبًّا
 

 َأْحبَابُهُ جَاهًِدا تُعَادِي وََكذَا
 

 الشَّْيَطانِ َأخَا يَا ةاْلمَحَبَّ َأْينَ
 

 اْلمَحَبَّـ تَْوحِيدِ َغْيرَ اْلعِبَادَُة َلْيسَ
 

 وَاأَلْرَكان اْلَقْلبِ خُضُوعِ مَعَ ــةِ
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رمحة -ئةمة سةرباري ئةوةى: ئةم باسة وةكو شيَخ حةمةد بن عةتيق    
واتة -هيض حوكميَك نية لة قورئاندا بةَلطةى لةم حوكمة »، ئةَليَ: -اهلل
 . 2«1زياتر ورِونرتي لة بارةوة هاتبيَت، دواي باسي تةوحيد -الء والرباءالو

بةرِاسيت يةكيَك لة طةورةترين واجبةكان بةسةر ئيماندارةوة: »
خؤشويستين خوا وخؤشويستين ئةوانةية كة خؤشي دةويَت: لة طوفتارةكان 
وكردارةكان بة ئاشكرا ونهيَنيانةوة، هةورةها خؤشويستين ئةو شتة 

: وةكو فريشتةكان وثياو ضاكان، ودؤستايةتيان 3«األشخاص»انةية ديار
بكةيت، هةورةها رِق ليَبوني ئةوةى خوا رِقي ليَيةتي: لة طوفتارةكان 
وكردارةكان بة ديار ونادياريانةوة، كة ئةم بنضينةية لة دَلي ئيمانداردا 

.. بةآلم ضةسثا، ئةوسا دَلنيا نابيَت لة دوذمين خوا، ولةطةَليدا دانانيشيَت
كة ئةم بنةماية لة دَلي زؤربةى خةَلكدا الواز وسست بو، دةبيين زؤربةى 

                                                           
ئةطةرضي ئةم باسةش لة باسة طرنطةكاني تةوحيدة، بةآلم ثيَدةضيَت مةبةسيت لةرِوي  1

 «.وماللز»و« التضمن»بيَت، نةك لة رِوي  وه«املطابقه»

 ، للشيخ محد بن عيق.14سبيل النجاة والفكاك من مواالة املرتدين واألتراك، ص 2

بةآلم بؤ مرؤظ زاَلرتة لةضاو بةكارهيَناني « روهُوُظ فاعتِاْر هلَ مْسجِ لُُّك»لة زماندا واتة:  3
 «املعجم الوسيط»بؤ شتةكاني تر. برِوانة: 
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خةَلك واي ليَهاتوة لةطةلَ دؤستاني خوا ضؤنة لةطةلَ دوذمناني خواش واية، 
تةنانةت )وةختة( وآلتي ئيسالم وةك وآلتي حةربي ليَديَت، ونةترساون لةو 

ؤكمةكان، تواناي هةَلطرتين وئامسانةكان وشاخة تتورِةييةى خوا، كة ئةرز 
 . 1«تورِةيي ئةويان نية

بؤية هةستاين بة وةرطيَرِان ورِونكردنةوةى ئةم كتيَبة بضوكة لة قةبارة، 
طةورة لة ناوةرِؤك، بة ئوميَدي ئةوةي ببيَتة مايةى ثرِكردنةوةى ئةو 
كةليَنةى لةم بوارةدا لة دآلن وكتيَبخانةكان بةدي دةكريَت، خواي طةورة 

ةتي دَلمان بدات، وزانسيت بةسود، وكرداري ضاكمان ثيَ ببةخشيَت، هيداي
 واهلل هو اهلادي واملوفق للصواب.

ئةطةرضي ئةمة زياتر لة شةش سالَ بةر لة ئيَستا بو، بةآلم بة هؤي 
سةرقاَليةوة نةمثةرذا رِيَكيبخةم وبةضاثي بطةيةمن، تا ئةوةبو خواي طةورة 

-ضونةوةمان كرد وئامادةمانكرد بؤ ضاث ئاساني كرد  رِيَكمان خست وثيَدا
 .-وهةميشة داواي ئاسانكاري ليَدةكةين

                                                           
 حممد بن العزيز عبد، نقله عنه الشيخ من كالم الشيخ محد بن عتيق رمحه اهلل بتصرف 1

 «.الزمان لدروس نآالظم موارد»، نقلته عنه من كتابه: اهلل رمحه السلمان
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جا هةرضي لة ثةرِاويَزةكان هةبيَت زيادةى خؤمن بؤية بة ثيَويستم 
 نةزانيوة هةمو جاريَك ئاماذةى ثيَ بدةم.

 ] [.لة مةتنةكةش زيادةكاني خؤم دةخةمة نيَو ئةم دو كةوانةوة 

سةرباري بوني كةم وكوررتي لة -مةوة لة خواي ميهرةبان دةثارِيَ
بة طةورةيي ومةزني  -ناوةرِؤكي كتيَبةكة وتيَكةَلبوني نيةتي وةرطيَرِةكة

وفةزلَ وبةخشندةيي ونياني وميهرةباني خؤي، ليَماني وةربطريَت، ، ئةوةش 
 ئوميَد وهيوامانة بة ثةروةردطارمان، ثةروةردطارا تؤي بيسةر وزانا.

 هـ1427زوحليججةى 

 هـ ثيَداضونةوةي كرا1433ثاشان لة شةعباني 

 لة مزطةوتي قازي حممد لة كةالر، لة طةرِةكي سريوان

 خؤبةريكردن لة ئيسالمداو دؤستايةتى
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وصةالت وسةالم لةسةر ثةيامبةري خوا وئال  ،سوثاس وستايش بؤخوا
 وبةيت وهاوةآلني وشويَنكةوتواني تا رِؤذي دوايي، ثاشان.

اجب بوني خؤشويستنى خوا وثةيامبةرةكةى، ثيَويستة بيَطومان ثاش و
 . 1خؤشويستيمان بؤ دؤستانى خوا ودذايةتيكردني دوذمناني هةبيَت

                                                           
ئيَمة وةكو ئةهلي سوننةت تةنها خوامان لةبةر خؤي خؤشدةويَت، جطة لة خوا هةر  1

كةس وشتيَكمان خؤش بويَت لةبةر خوا جل جاللة خؤمشان دةويَت ولةبةر خودي خؤي 
ان ناويَت، ثةيامبةرامنان خؤشدةويَت لةبةر ئةوةى ثةيامبةري خوان، ثياوضاكان خؤمش

ودؤستاني خوامان خؤشدةويَت لةبةر ئةوةى بؤخوا صوَلحاون ودؤسيت خوان، كةعبةمان 
خؤشدةويَت ضونكة خوا سبحانة كردويةتي بة قيبلة وماَلي خؤي، جا هةرشتيَكمان 

خؤشةويستيش خؤشةويسيت خؤشةويستةكةى  خؤشبويَت لةبةر خؤشةويستيمانة بؤ خوا،
 حُبِّهِ تَمَامِ مِْن هَذَا َفَكانَ, آخَرَ لِغَرٍَض َلا لِلَّهِ اْلمَْخُلوقَ وََأحَبَّ»..قال شيخ اإلسالم: خؤشدةويَت. 

 اللَّهِ وََأْولِيَاءَ اللَّهِ ْنبِيَاءَأَ َأحَبَّ َفإِذَا ،اْلمَْحبُوبِ مَحَبَّةِ تَمَامِ مِْن اْلمَْحبُوبِ مَْحبُوبِ مَحَبََّة َفإِنَّ, لِلَّهِ
 َفسَْوفَ]: تَعَاَلى َقالَ وََقْد. لِغَْيرِهِ َلا لِلَّهِ َأحَبَّهُْم َفَقْد, آخَرَ لِشَْيٍء َلا اْلحَقِّ بِمَْحبُوبَاتِ قِيَامِهِْم لَِأْجلِ
: تَعَاَلى َقالَ وَلِهَذَا. [اْلَكافِرِينَ عََلى َأعِزًَّة مِننِيَاْلمُْؤ عََلى َأذِلًَّة وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُْم بَِقْوٍم اللَّهُ يَْأتِي

 عَمَّا وَيَْنهَى ،اللَّهُ يُحِبُّ بِمَا يَْأمُرُ الرَّسُولَ َفإِنَّ [اللَّهُ يُْحبِْبُكْم َفاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ ُكْنتُْم إْن ُقْل]
 َأْن َلزِمَ لِلَّهِ مُحِبًّا َكانَ َفمَْن ،بِهِ التَّْصدِيقَ اللَّهُ يُحِبُّ بِمَا وَيُْخبِرُ للَّهُا يُحِبُّهُ مَا وَيَْفعَلُ ،اللَّهُ يُْبغِضُهُ

 َفَقْد هَذَا َفعَلَ وَمَْن، َفعَلَ فِيمَا بِهِ وَيَتََأسَّى َأمَرَ فِيمَا وَيُطِيعُهُ َأْخبَرَ فِيمَا َفيُصَدُِّقهُ الرَّسُولَ يَْتبَعَ
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فةرزة لةسةر : »1يةكيَكيش لة بنةماكاني بريوباوةرِى ئيسالمى ئةوةية
هةمو موسَلمانيَك كة بريِوباوةرِي ئيسالمي هةَلطرتوة، دؤستايةتى 

ي دوذمنانيان بكات، خةَلكانى يةكتاثةرست موسَلمانان بكات ودذايةت
ورِقيشى لة هاوبةش  ،وموخليصى خؤشبويَت ودؤستايةتيان بكات

 .2«ثةيداكةرةكان هةبيَت ودوذمنايةتيان بكات

                                                                                                                                                 

 فِي وَاْلجِهَادَ ،الرَّسُولِ اتِّبَاعَ: عََلامَتَْينِ مَحَبَّتِهِ لَِأْهلِ اللَّهُ َفجَعَلَ ،اللَّهُ َفيُحِبُّهُ ،اللَّهُ يُحِبُّهُ مَا َفعَلَ
 «.سَبِيلِهِ

بؤية لة بنةماكانة ضونكة تؤكمةبوني نيَو ماَلي موسَلمانان وبةردةوام بونيان  1
ةروةها لة داخوازيةكاني خؤشويستين وثيَشكةوتنيان لةسةر ئةم بنةماية رِاوةستاوة، ه

 خواية.

طةليَك جار نةفام ودلَ نةخؤش ودةغةَلةكان ئةَليَن: بؤ باسي دؤستايةتي ورِق ليَبون،  2
لةكاتيَكدا ئةم سةردةمة سةردةمي برايةتي وثيَكةوة ذيانة، هةر ئيسالمة تؤوي رِق وكينة 

 دةضيَنيَت؟!
بة ثيَضةوانةوة لةسايةى دميوكراتيدا زؤرترين لة وةآلمدا ئةَليَني: سةرةتا ئةم سةردةمة 

كوشتار وجةنطي تيَدا بوة بة دريَذاي ميَذوي مرؤظايةتي سةردةميَكي وا خويَناوي كةم 
 ويَنةية.

دووةم: ئةمة كام بةرنامة وئايين ئامساني يان زةمينية ئةَليَ: دوذمنةكةت لة هةر كويَ 
كام حيزبةية كام ئاينةية ئةَليَ دوذمنةكةت بيين ماضيَكي نيَو ضاواني بكة، كام بةرنامةية 



 

 

 14 ba8.org 

 ......................................................... سالمدالة ئي دؤستايةتى و خؤبةريكردن

ئةوانةى كة خواى  ،ئةمةش لة بريوباوةرِى ديين ئيرباهيم وهاوةَلةكانيةتى
وةك  ،1ليَبكةين ثةروةردطار فةرمانى ثيَكردوين شويَنيان بكةوين وضاويان

                                                                                                                                                 

خؤش بويَت ورِقت ليَ نةبيَت ونهيَين خؤتي لةالدا باس بكة وةكو ئةو بكة وخبؤ وخبؤرةوة 
 وبثؤشة وهةَلسة ودانيشة...؟؟!!، بيَطومان هيض ذيريَك وا ناَليَ وناكات.  

ليَخؤشبون كردنة تةنها لة يةك شت نةبيَت شويَين ئيرباهيم ناكةوين، ئةويش داواي  1
بؤ بيَباوةرِ وموشريك، ئةمةش ئةو ئايةتةي شيَخ باسي دةكات، هةآلويَري كردوة 

إِالَّ َقْولَ إِْبرَاهِيمَ ألبِيهِ ألْستَْغفِرَنَّ َلَك وَمَا َأْملُِك َلَك مِْن اللَّهِ مِْن شَْيٍء رَبَّنَا وئةفةرمويَ: ]
لةهةمو شتيَكدا ئيرباهيم بكةنة جيَطاى »[ واتة: وَإَِلْيَك اْلمَصِريُ عََلْيَك تَوَكَّْلنَا وَإَِلْيَك َأنَْبنَا

ضاوليَكةرى خؤتان, تةنها لةوة نةبيَت كة بة باوكى خؤي وت: داواى ليَخؤشبونت بؤ دةكةم 
لةالي خوا, هيض دةسةآلتى خواشم نية, ثةروةردطارا ثشتمان بة تؤ بةستوة وهةر بؤ الى 

 «. يش هةر بؤ الى تؤيةتؤش طةرِاوينةتةوة, سةرةجنام
 ئةمةش ضؤن بوو؟

كاتيَك ئيرباهيم بانطةوازى باوكى كرد بؤ يةكتاثةرستى وازهيَنان لةبت ثةرسيت، باوكى 
 َكانَ إِنَّهُ إِْبرَاهِيمَ اْلكِتَابِ فِي وَاْذُكْربةرثةرضى ئيرباهيمى دايةوة، خواي طةورة فةرموي: ]

 يَا*شَْيًئا عَْنَك يُْغنِي وََلا يُْبصِرُ وََلا يَْسمَعُ َلا مَا تَْعبُدُ لِمَ َأبَتِ يَا لَِأبِيهِ َقالَ إِْذ*نَبِيًّا صِدِّيًقا
 تَْعبُدِ َلا َأبَتِ يَا*سَوِيًّا صِرَاًطا َأْهدَِك َفاتَّبِْعنِي يَْأتَِك َلْم مَا اْلعِْلمِ مِنَ جَاءَنِي َقْد إِنِّي َأبَتِ

 الرَّْحمَنِ مِنَ عَذَاٌب يَمَسََّك َأْن َأخَافُ إِنِّي َأبَتِ يَا*عَصِيًّا لرَّْحمَنِلِ َكانَ الشَّْيَطانَ إِنَّ الشَّْيَطانَ
 وَاْهجُْرنِي َلَأْرجُمَنََّك تَْنتَهِ َلْم َلئِْن إِْبرَاهِيمُ يَا آلِهَتِي عَْن َأْنتَ َأرَاغٌِب َقالَ*وَلِيًّا لِلشَّْيَطانِ َفتَُكونَ

 دُونِ مِْن تَْدعُونَ وَمَا وََأْعتَزُِلُكْم*حَفِيًّا بِي َكانَ إِنَّهُ رَبِّي َلَك َأْستَْغفِرُسَ عََلْيَك سََلاٌم َقالَ*مَلِيًّا
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َقْد َكانَْت َلُكْم ُأْسوٌَة حَسَنٌَة فِي إِْبرَاهِيمَ وَالَّذِينَ خواى ثةروةردطار ئةفةرمويَ: ]
مَعَهُ إِْذ َقاُلوا لَِقْومِهِْم إِنَّا بُرَآءُ مِْنُكْم وَمِمَّا تَْعبُدُونَ مِْن دُونِ اللَّهِ َكَفْرنَا بُِكْم 

[ اْلعَدَاوَُة وَاْلبَْغضَاءُ َأبَدًا حَتَّى تُْؤمِنُوا بِاللَّهِ وَْحدَهُوَبَدَا بَْينَنَا وَبَْينَُكْم 
 .[4املمتحنة:]

                                                                                                                                                 

[. جا ئيرباهيم علية السالم فةرموي: شَقِيًّا رَبِّي بِدُعَاءِ َأُكونَ َألَّا عَسَى رَبِّي وََأْدعُو اللَّهِ
ا، خواي طةورة بة لوتفة سآلوت ليَبيَت، من داواي ليَخؤشبونت بؤ دةكةم لة الي خو

جا خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت ئةم خةسَلةتةى ئيرباهيم مةكةنة جيَطاى «. لةطةَلمدا
ضاوليَكةرى وداواى ليَخؤشبون بؤ موشريك وكافران مةكةن. ثةروةردطاريش باسى ئةو 

 حاَلةتةى ثيَغةمبةر ئيرباهيم دةكات وعوزرةكةى لةسةر ئةو قسةيةى رِون دةكاتةوة.
يش ئةوةية كة بؤي رِون دةبيَتةوة باوكي دوذمين خواية ولةسةر شريكةكةى سورة، ئةو

 إِيَّاهُ وَعَدَهَا مَْوعِدٍَة عَْن إِلَّا لَِأبِيهِ إِْبرَاهِيمَ اْستِْغَفارُ َكانَ وَمَائةوسا حاشا لة باوكى دةكات: ]
ثيَشرت ئيرباهيم  [.114]التوبة:[ حَلِيٌم َلَأوَّاٌه إِْبرَاهِيمَ إِنَّ مِْنهُ تَبَرََّأ لِلَّهِ عَدُوٌّ َأنَّهُ َلهُ تَبَيَّنَ َفَلمَّا

ئةمةش وتةيةكة بة « سالم عليك»علية السالم باوكي بة جاهيل دةزاني بؤية ثيَي وت: 
 عَْنهُ َأْعرَضُوا اللَّْغوَ سَمِعُوا وَإِذَاخةَلكي جاهيل دةوتريَ، وةكو ثةروةردطار دةفةرمويَ: ]

 رَبِّ يَا وَقِيلِهِ[ هةروةها: ]اْلجَاهِلِنيَ نَْبتَغِي َلا عََلْيُكْم سََلاٌم َأْعمَاُلُكْم وََلُكْم َأْعمَاُلنَا َلنَا وََقاُلوا
 وَعِبَادُ[ هةروةها: ]يَْعَلمُونَ َفسَْوفَ سََلاٌم وَُقْل عَْنهُْم َفاْصَفْح*يُْؤمِنُونَ َلا َقْوٌم هَؤَُلاءِ إِنَّ

[. جا بة سََلاًما َقاُلوا اْلجَاهُِلونَ خَاَطبَهُمُ وَإِذَا هَْوًنا اْلَأْرضِ عََلى شُونَيَْم الَّذِينَ الرَّْحمَنِ
جاهيلي زانيوة بةآلم كة بيين دواي ثيشانداني بةَلطةكان هةر سورة لةسةر شريكةكةى 

 ودةستبةرداري نابيَت، تةبةرِاي ليَكرد.
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ئةى ئةوانةى ئيمانتان هيَناوة.. بةرِاستى لة ئيرباهيم »واتة: 
وشويَنكةوتوةكانيدا منونةي ضاك هةية بؤ ئيَوة كة ضاويان ليَبكةن وانةيان 

وة ولةو ت: ئيمة بةرين لةئيَليَوة فيَربنب، كة بة طةلةكةى خؤيانيان و
بيَ باوةرِين بة ئيَوة وبةو دين  ،شتانةشي كة لة غةيرة خوا دةيثةرسنت

ئيرت دوذمنايةتى ورِقةبةرايةتى لة نيوامناندا  ،وةي لةسةرنوئاينةشى ئيَ
  .1«بةرثابوة تا ئةو كاتةى باوةرِ بة خواى تاك وتةنها دةهيَنن

، خواى تةعاال ليه وآله وسلمصلى اهلل عهةورةها دينى موحوممةديشة 
يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا اْليَهُودَ وَالنَّصَارَى َأْولِيَاءَ بَْعضُهُْم دةفةرمويَ: ]

[ َأْولِيَاءُ بَْعٍض وَمَْن يَتَوَلَّهُْم مِْنُكْم َفإِنَّهُ مِْنهُْم إِنَّ اهلل ال يَْهدِي اْلَقْومَ الظَّالِمِنيَ
 .[51:املائدة]

نةكةن جولةكة وطاور بكةن بة  ،ئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَناوة»واتة: 
ئةوانة هةنديَكيان دؤستى  ،دؤست وثشتيوان وهاوكار وياريدةدةري خؤتان

                                                           
 ية...« ال إله إال اهلل»ئةمةش واتاي:  1
 [..نَّا بُرَآءُ مِْنُكْم وَمِمَّا تَْعبُدُونَ مِْن دُونِإِ]« = ال إله»
 [حَتَّى تُْؤمِنُوا بِاللَّهِ وَْحدَهُ]« = إال اهلل»
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جا هةركةس لة ئيَوة دؤستايةتيان بكات ئةوة لةوانة  ،هةنديَكى تريانن
ةتى طةىل وحسابي وةك ئةوان بؤ دةكريَت، بيَ طومان خواى طةورة هيداي

 «.ستةمكار نادات

 .1ئةمةش بؤ حةراميَيت دؤستايةتيكردني خاوةن كتيَبةكانة بة تايبةت

سةبارةت بة حةراميَتى دؤستايةتيكردني سةرجةم بيَ باوةرِان بة طشيت، 
ة: املمتحن][ يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَُّكْم َأْولِيَاءَدةفةرمويَت: ]

1]. 

ئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَناوة دوذمنانى من ودوذمنانى خؤتان »واتة: 
مةكةن بةدؤست ويار وياوةر وثشتيوان وجيَطاي متمانةى نهيَنيةكاني 

 .1«خؤتان

                                                           
ئةطةر رِق ليَبوني طاور وجولةكة واجب بيَت ودؤستايةتيان حةرام بيَت لة كاتيَكدا  1

وان بيَت، بةَلكو خاوةن كتيَنب وكتيَبةكة وثةيامبةرةكةي ئيَمةش بةرِاستخةرةوةى ئةوةى ئة
قورئان بَليَت: نزيكرتين بيَ باوةرِان ليَتانةوة طاورةكانن، سةرباري ئةوةش: رِق ليَبونيان 
 واجب بيَت ودؤستايةتيان حةرام بيَت، ئةى ض جاي شيوعي وبوزي وئاطر ثةرست وليربِاَلي

 ...هتد...وعةملاني و
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بوخاري موسليمدا هاتوة،  هؤكاري دابةزيين ئةم ئايةتةش ضريؤكيَكة كة لة صةحيحي 1

ئةَليَ: ثةيامبةري خوا صلى اهلل علية وسلم من وئةبو مةرسةدي غةنةوي  عةلي 
وهةمويشمان  -لة رِيوايةتيَكي بوخاريدا ئةَليَ ميقدادي كورِي ئةسوةد-وزوبةيري نارد 

شويَنيَكة نزيك -باخةكةى خاخ »ئةسث سوار بوين، فةرموي: برِؤن هةتا دةطةن بة 
، لةويَدا ئافرةتيَك لة موشريكةكان دةبينن نوسراويَكي ثيَية لة حاتةبي كورِي «-مةدينة

بةلتةعةوة بؤ موشريكةكان، ئةوةبو طةيشتني ثيَي لةسةر وشرتيَكدا بو لةو شويَنةى 
ثةيامبةر صلى اهلل علية وسلم فةرموي، ومتان: بيَنة نامةكة، وتي: نامةم ثيَ نية، خيمان بة 

نوسراوةكةمان نةدؤزيةوة، هةردو هاورِيَكةم وتيان: وانازانني نوسراوي  وشرتةكةيدا وطةرِاين
ثيَبيَت، ومتان: ثةيامبةر صلى اهلل علية وسلم هةرطيز درؤي نةكردوة، )عةلي وتي:( ئةو 
كتيَبة بهيَنة وةطةرنا )سويَند بةوةى سويَندي ثيَ دةخؤين( دَلنيابة رِوتت دةكةينةوة تا 

سورن دةسيت برد بؤ ثشتيَنةكةى ونامةكةى كة خرابوة نيَو  دةيدؤزينةوة، كة بيين زؤر
لة رِيوايةتيَكي بوخاريدا ئةَليَ: تةماشا دةكةين تيَيدا نوسراوة لة -ثةرِؤيةكةوة دةرهيَنا، 

حاتةبي كورِي بةلتةعةوة بؤ خةَلكانيَك لة موشريكةكان لة خةَلكي مةككة هةنديَك 
دمان بؤ ثةيامبةري خوا صلى اهلل علية وسلم، ئيَمةش بر -هةواَلي ثةيامبةري بؤ ناردبون

عومةر وتي: ئةى ثةيامبةري خوا ئةوة خيانةتي كردوة لة خوا وثةيامبةر وئيمانداران، 
ئيزمن بدة با لة طةردني بدةم، فةرموي: ئةى حاتةب ضي واي ليَكردي ئةوةى بكةى، وتي: 

كة، نة بيَ باوةرِ بوم )لة رِيوايةتيَكي بوخاريدا: ئةى ثةيامبةري خوا ثةلةم ليَ مة
ونةهةَلطةرِاومةتةوة ونة رِازيم بة كوفر دواي ئيسالم بومن، بةَلكو خؤشةويستيم بؤ ئيسالم 
زيادي كردوة( واهلل هيضم نية كة بيَتة مايةى بيَ باوةرِ بومن بةخوا وثةيامبةرةكةي صلى 

ئةو خةَلكةى قورِةيش اهلل علية وسلم، )نة طؤرِاوم ونةهةَلطةرِاومةتةوة( بةَلكو ويستم الي 
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بةَلكو خواى ثةروةردطار خؤشويستنى بيَ باوةرِي حةرام كردوة، ئةطةر لة 
ا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَخوا سبحانة دةفةرمويَت: ] ،نزيكرتين كةسيش بيَت

تَتَّخِذُوا آبَاءَُكْم وَإِْخوَانَُكْم َأْولِيَاءَ إِْن اْستَحَبُّوا اْلُكْفرَ عََلى اإلِميَانِ وَمَْن يَتَوَلَّهُْم 
 . [23التوبة:] [مِْنُكْم َفُأْوَلئَِك هُْم الظَّالِمُونَ

                                                                                                                                                 

دةستيَكم هةبيَت بةهؤيةوة خواي طةورة مالَ ومنداَلةكةم بثاريَزيَت، كةسيش نية لة 
هاوةآلنت مةطةر لةويَ كةسانيَكي هةية لة عةشريةتةكةى بةهؤيانةوة خواي طةورة مالَ 

رِاست دةكات، هيضي »ومنداَلةكةي دةثاريَزيَت، ثةيامبةر صلى اهلل علية وسلم فةرموي: 
، عومةر وتي: ئةوة خيانةتي كردوة لة خوا وثةيامبةر «ثيَ مةَليَن لة خيَر نةبيَت

وئيمانداران، ئيزمن بدة با لة طةردني بدةم، ثةيامبةر صلى اهلل علية وسلم فةرموي: ئايا لة 
بةشداربواني شةرِي بةدر نية، بةشكو خوا سبحانة ئةهلي بةدري بيين بيَت فةرموبيَيت: 

بيكةن، بةهةشتان بؤ مسؤطةرة، من ليَتان خؤشبوم، ئةوةبو فرميَسك بة  هةرضيتان دةويَت
ضاوةكاني عومةر هاتة خوارةوة و وتي: اهلل ورسولة أعلم، خوا وثةيامبةرةكةى زاناترن، )لة 

   َّ ِ  َال ذ ين   َ ُّ َ أ ي ه ا  َ ي ارِيوايةتيَكي بوخاريدا: ئةوةبو خواي طةورة سورةتةكةى دابةزاندة خوارةوة: ]
ْ و ع د و ك م   َ ُ ِّ ع د و ي  َّ ِ ُ  ت خ ذ وا َت  َ  ل ا   َ ُ  آم ن وا  ُ ْ إ ل ي ه م   ُْ ُ   َت ل ق ون  َ  ْ ِ َ  َأ و ل ي اء   َ َ ُ َّ ْ و ق د   ِ ْ  َ َ َّ ِب ال م و د ة   َِ ْ  ِ ْ ج اء ك م   ِ َ ب م ا َ َ  ُ  ك ف ر وا  ََ   ُ ْ م ن   َ  َ   ْ  َ ِّال ح ق   ِ

ْ ف ق د  َ  ْ ِ ِق و ل ه   َِ  إ ل ى  [.   َّ ِ  ِالس ب يل   َ َ  َس و اء   َ َّض ل  َ َ 
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ان مةكةن بة دؤستى باوك وبراكانت ،ئةى ئةوانةى باوةرتان هيَناوة»واتة: 
خؤتان ئةطةر هاتو كوفريان لة ئيمان ثيَ باشرت بو، جا هةركةس لة ئيَوة 

 «.دؤستايةتيان بكات، ئةوا ئةوانةن زاَلم وستةمكار

ثاشان هةرِةشةيةكي توند دةكات لةوةى خؤشويسيت دونيا خبةيتة ثيَش ]
 إِْن ُقْل] خؤشوييت خوا وثةيامبةر وجيهادكردنةوة لة ثيَناويدا، دةفةرمويَ:

 اْقتَرَْفتُمُوهَا وََأْموَاٌل وَعَشرِيَتُُكْم وََأْزوَاجُُكْم وَإِْخوَانُُكْم وََأْبنَاؤُُكْم آبَاؤُُكْم َكانَ
 وَرَسُولِهِ اللَّهِ مِنَ إَِلْيُكْم َأحَبَّ تَْرضَْونَهَا وَمَسَاكِنُ َكسَادَهَا تَْخشَْونَ وَتِجَارٌَة
 اْلَقْومَ يَْهدِي َلا وَاللَّهُ بَِأْمرِهِ اللَّهُ يَْأتِيَ حَتَّى 1بَّصُواَفتَرَ سَبِيلِهِ فِي وَجِهَاٍد

 [[.اْلَفاسِقِنيَ

ال تَجِدُ َقْومًا يُْؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاْليَْومِ هةروةها خواى طةورة دةفةرميَ: ]
َأْبنَاءَهُْم َأْو إِْخوَانَهُْم اآلخِرِ يُوَادُّونَ مَْن حَادَّ اهلل وَرَسُوَلهُ وََلْو َكانُوا آبَاءَهُْم َأْو 

 [.22اجملادلة: ] [َأْو عَشِريَتَهُْم

                                                           
 ئةوةش بؤ هةرِةشة وتةهديدة، وةكو ثيَيان بَليَ ضاوةرِيَي سزاي توند وسةخت بكةن. 1
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نابيين كةسانيَك برِوايان بةخوا ورِؤذى دوايى هةبيَت، لة هةمان »واتة: 
با  ،كاتتدا كةسانيَكيان خؤشبويَت كة دذايةتى خوا وثةيامبةرةكةيان كردوة

 .1«باوكيشيان بن يان نةوةيان بن يان عةشريةتيان بن

ة رِاستيدا زؤربةى خةَلكى ئةم بنةما مةزنةيان لة بريكردوة وفةرامؤش ل
تا كار طةيشتة ئةوةى طويَم لة يةكيَك بو لةوانةى كة بة بانطخواز  ،كردوة

دةربارةى -وخاوةن زانست دةذميَردريَن، لة ئيَزطةيةكي عةرةبيةوة، 
 .2دةيوت: ئةوان برامانن. ئاى ضةند وشةيةكى ترسناكة -طاورةكان

                                                           
َ أ ول ئ ك تةواوي ئايةتةكة: ] 1 ْ و أ ي د ه م   ْ  ِ َ  َال إ مي ان   ُُ   ِ ِ ُق ل وب ه م   ِ ف ي َ  َ َك ت ب  ُ  َ  ِ ٍ ب ر وح   َ َ َّ َ ُ ْ  ُم ن ه   ِ ُ  ْ و ي د خ ل ه م   ِ ُ  ُِ  ْ ٍ ج ن ات   َ ُ  َّ َ  
ْ  ِ ت ج ر ي ْ م ن   َ ْ  ِ َ ت ح ت ه ا  ِ ْ ع ن ه م     َّ ُالل ه   َ ِ َر ض ي   ِ  َ ف يه ا  َ  ِ ِ  َخ ال د ين   ْ  َْ  َ  ُال أ ن ه ار   َ َ أ ول ئ ك   َْ  ُع ن ه   َ َ ُ  و ر ض وا  َْ  ُ ْ  ُح ز ب  ُ  َ  ِ   ِ َّإ ن   ََ  أ ل ا    َّ ِالل ه   ِ
ْ  َح ز ب  ئةوانة ئيمان لة دَلياندا ضةسثاوة وبةرقةرار بوة وخوا بة »واتة: [  ْ  ُ ْ ِ ُ  َال م ف ل ح ون   ُ ُه م     َّ ِالل ه   ِ

وةحي ويارمةتي خوايي ثشتطرييان دةكات ودةياخناتة نيَو بةهةشتانيَكةوة كة رِوبار بة 
ين ئا ذيَريدا دةرِوات وهةتا هةتاية تيَيدا دةميَننةوة، خوا لةوان رِازية وئةوانيش لة خوا رِاز

 «.ئةوانةن حيزبي خوان بيَطومان بزانن حيزبي خواية سةركةوتو وبراوة وسةرفرازة

بةَلكو لةم ماوةيةدا لةسةر شاشةى تةلةفزيؤنةوة بة رِاشكاوي يةكيَكيان كة بة  2
حسياب دكتؤراي لة سودان بة دةستهيَناوة وثلةداريَكي نيَو يةكيَك لةو حيزبة 

فةرهةنطي ئيَمةدا نية؟! بانطخوازيَكي تريان وتي:  ئيسالميانةية وتويةتي: كوفر لة
 طاورةكان كافر نني... وال حول وال قوة إال باهلل
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ا ضؤن خواى تةعاال دؤستايةتى بيَ باوةرِةكان  و دوذمنانى بريوباوةرِى ج
بةهةمان شيَوة دؤستايةتي وخؤشويستنى  ،ئيسالمى قةدةغةكردوة

إِنَّمَا وَلِيُُّكْم اللَّهُ ئيماندارانيشى واجبكردوة، خواى بةرز وبَلد دةفةرمويَ: ]
وَمَْن * الصَّالَة وَيُْؤتُونَ الزََّكاَة وَهُْم رَاكِعُونَوَرَسُوُلهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

 .[56-55]املائدة: [هُْم اْلغَالِبُونَ 1يَتَوَلَّ اهلل وَرَسُوَلهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا َفإِنَّ حِْزبَ اللَّهِ

                                                           
حيزبي خوا واتة: كؤمةَلي خوا، كة يةك كؤمةلَ وجةماعةتن نةك دةيان كؤمةلَ  1

باسي حيزبي اهلل وحيزبى شةيتاني كردوة، لةمةشدا دو  وجةماعةت. ثاشان خواي مةزن
اهلل ويةك جار باسي حيزبى شةيتاني كردوة، لةم سيَ شويَنةدا لةسةر جار باسي حيزب 

كة سةرنج  حيزبي خؤيي وحيزبي شةيتاني جيا كردؤتةوة.« الوالء والرباء»بنضينةى 
دةدةيت لة هةردو شويَنةكةدا حيزبي خوا لةيةك سيفةتدا هاوبةشن، ئةويش: دؤستايةتي 

تةرازوي خوايية. تةنانةت كة باسي حيزبي خوا وثةيامبةرةكةيي وئيماندارانة، جا ئةوةش 
شةيتانيش دةكات هةر لة يةك سيفةت هاوبةشن ئةويش دؤستايةتيكردني دوذمناني 

 خواية.
ْ و م ن ]. ئةم ئايةتةية كة ئيَستا لة خزمةتيداين 1ئةو سيَ شويَنةش:    َ َ ُ َ  ُو ر س ول ه  اهلل  َ َ َ َّي ت و ل   َ َ

ِ ِحِزِب َ  ِ َّف إ ن    َ ُ  آم ن وا  َ  َّ ِ  َو ال ذ ين   ِ ِ الِلِهِِ     َّ َ ُ  ات خ ذ وا   َّ ِ  َال ذ ين   َ َّ ِ ُ  ت ت خ ذ وا َ  ل ا   َ ُ  آم ن وا   َّ ِ  َال ذ ين   َ ُّ َ أ ي ه ا  َ ي ا*ْ  َ  ِ ُ  َل غ ال ب ون ا  ُ ُه م  ِِِ 
ْ د ين ك م   ُ ْ م ن   ْ  ِ َ  َال ك ت اب  ُ   ُ  أ وت وا   َّ ِ  َال ذ ين   ِ َم ن   ََ  ًِ  و ل ع ب ا  ُ ُ ً ه ز و ا  ِ  َ ْ ق ب ل ك م   ِ  ُ ُ  َّ  َو ال ك ف ار  َ  ْ ِ ْ إ ن  اهلل  َ  َُّ   و ات ق وا َ  ْ ِ َ  َأ و ل ي اء   َ ْ  ْ ك ن ت م   ِ ُ  ْ ُ 

ْ  ِ ِ َم ؤ م ن ني  ُ .] 
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تةنها دؤست وثشتيوانى ئيوة هةر خواية، هةروةها »واتة: 
وة، ئةوانةى نويَذةكانيان ئةجنامدةدةن ثةيامبةرةكةى وئةوانةى باوةريان هيَنا

وزةكات دةدةن وكورِنوش دةبةن و هةميشة ملكةضن بؤ خوا، جا هةركةس 
دؤستايةتي خوا وثةيامبةرةكةى وئيمانداران بكات، ئةوة هةر حيزبي خوا 

 «.سةرفراز وسةركةوتون

اءُ عََلى اْلُكفَّارِ مُحَمٌَّد رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ َأشِدَّهةروةها دةفةرمويَ: ]
 .[29]الفتح: 1[رُحَمَاءُ بَْينَهُْم

ئةوانةشى كة لةطةَليدان  ،واتة: موحةممةد ثةيامبةر ونيَردراوي خواية
وئيمانيان ثيَهيَناوة وشويَنى كةوتون، زؤر توندن بةرامبةر كافران وزؤر 

 بةرِةحم وميهرةبانن لةطةلَ يةكرتدا.

                                                                                                                                                 

ْ أ ل م ] -2  ً  ق و م ا  َ َ َّ ْ ت و ل و ا  ِ  َذ ين   َّال   َِ  إ ل ى  َ َت ر   ََ   ْ ْ ع ل ي ه م     َّ ُالل ه  َ  ِ َغ ض ب  َ  ْ ه م   َ م ا  ََ ْ  ِ ْ م ن ك م   ُ  ُ ْ م ن ه م   ََ  و ل ا  ِْ    َ َ ْ ُِ   َو ي ح ل ف ون   ِْ  ُ
َ  ِ ِال ك ذ ب   ََ  ع ل ى ْ و ه م   ْ  ْ  َ َاس ت ح و ذ ] تا ئةوةى ئةفةرمويَ: [ َ َْ  ُ  َي ع ل م ون   َ ُ َ  ْ َ   ُالش ي ط ان   ََ ْ  ِ ُع ل ي ه م    ْ ف أ ن س اه م     َّْ  ْ  َذ ك ر  َ  َْ  َ  ُ ِ  
َ أ ول ئ ك     َّ ِالل ه  ِ ِحِزِب ُ  َ  ِ  ِ ِ الِشِيِطاِنِِ  ِ ِ ِ  ِ ِ ِحِزِب  ِ َّإ ن   ََ  أ ل ا ِِ  ِ ِ الِشِيِطاِنِِ  ِ ِ ِ  ِ ئايةتةكةى كؤتايي  -. 3[.  ْ  َ  ِ ُ  َال خ اس ر ون   ُ ُه م  ِِ

 موجاديلة بو كة شيَخ خوا بيثاريَزيَت باسي ليَوة كرد.
ْ م ن    َ ُ  آم ن وا   َّ ِ  َال ذ ين   َ ُّ َ أ ي ه ا  َ ي ا] هةروةها خواي طةورة دةفةرمويَ: 1 ْ م ن ك م   َ ْ َ َّي ر ت د   َ  ُ ْ ع ن   ِْ    ِ  ِ ِد ين ه   َ

ْ  َف س و ف  ْ ٍ ب ق و م     َّ ُالل ه   َ ْ ِ ي أ ت ي َ  َ  َ ْ ي ح ب ه م   ِ ْ  ِ ِ َال م ؤ م ن ني   ََ  ع ل ى َ  ِ ٍَّ أ ذ ل ة   َ ُ ِ ُّ  َ ُو ي ح ب ون ه   ُ ِ ُّ ُ َ   ِ ِ  َال ك اف ر ين   ََ  ع ل ى َ  ِ ٍَّ أ ع ز ة   ْ  ُ  ْ ] 
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 .[10]احلجرات: [ ْلمُْؤمِنُونَ إِْخوٌَةإِنَّمَا اهةروةها دةفةرمويَ: ]

 واتة: تةنها ئيمانداران براى رِاستةقينةى يةكرتن.

جا ئيمانداران لة دين وبريوباوةرِدا براي يةكرتن، هاودين وهاوباوةرِن، با 
رِةط ورِةضةَلةك ونيشتيمانيان وسةردةمةكةيان لة يةكرتةوة دور بيَت، هةر 

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِْن بَْعدِهِْم يَُقوُلونَ رمويَت: ]براى يةكرتن، خواى تةعاال دةفة
رَبَّنَا اْغفِْر َلنَا وَإلِْخوَانِنَا الَّذِينَ سَبَُقونَا بِاإلِميَانِ وَال تَْجعَْل فِي ُقُلوبِنَا غِالًّ لِلَّذِينَ 

 .[10]احلشر: [ آمَنُوا رَبَّنَا إِنََّك رَءُوٌف رَحِيٌم

اى كؤضبةران وثشتيواناندا ديَن، ئةَلني: وة ئةوانةي كة بةدو»واتة: 
ثةروةردطارا! لة ئيمة ولةو برايانةمشان خؤش ببة كة بة ئيمانةوة ثيَش ئيمة 

 ،وهيض بوغز ورِق وكينةيةك لة ئاست ئيمانداران مةخةرة دَلمانةوة ،رِؤيشتون
 «.ثةروةردطارا بةرِاستى تؤ بةسؤز وميهرةباني

ظةوة كة دروستكراوة هةتا جا ئيمانداران هةر لة يةكةمني مرؤ
كؤتاهةمينيان با نيشتمان وسةردةميشيان لة يةكرتةوة دوربيَت، هةر برا 
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 ،، وثاشينةكةيان شويَنى ثيَشينةكان دةكةون1ودؤستى خؤشةويسيت يةكرتن
وهةنديَكيان دوعا بؤ هةنديَكى تريان دةكةن، وهةنديَكيان داواي ليَخؤشبون 

 بؤ هةنديَكي تريان دةكةن.

كؤمةَليَ نيشانةى « دؤستايةتي وخؤبةريكردن« »لوالء والرباءا»جا  
 هةية، ئةبنة بةَلطة بؤ بوني: 

 

 

 

 

                                                           
 شاعرييش لةم بارةوة خؤش ئةَليَ:  1

 أبكاني الصني يف مسلٌم بكى وإن        أّرقين اهلند يف مسلٌم اشتكى إذا    
 نوانيوع تارخيي اجلزيرة ويف         نرجسيت والشام ، رحيانيت مصر   

 )كردستان( ذكرى إىل وأسرتيح             نائيٌة وهي بالدي بُخارى أرى    
 أوطاني صلب من احلمى ذاك عددت             بلد  يف اهلل اسم ذكر وأينما     
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 يةكةميان: لةنيشانةكاني دؤستايةتيكردنى بيَباوةرِان

 .  خؤشوبهاندن ثيَيان لة جلوبةرط وقسةكردندا: 1

 ،ضونكة خؤضواندن ثيَيانةوة لة جلوبةرط وقسةكردن وجطة لةمانةش
ةر خؤشويستنى ضاوليَكراو، ئا لةبةرئةمةية ثةيامبةرى خوا بةَلطةن لة س

، واتة: 1«مَْن تَشَبَّهَ بَِقْوٍم َفهُوَ مِْنهُْم»دةفةرمويَ:  صلى اهلل عليه وآله وسلم
هةر كةسيَك خؤى بشوبهيَنيَت بة هةر كؤمةَليَكةوة ئةوا لةوانة، بة يةكيَك 

 لةوان دةذميَردريَت.

يَ باوةرِانةوة لة شتانيَكدا كة تايبةتة بؤية حةرامة خؤشوبهاندن بة ب
لة دابونةريتيان، وثةرستشيان، سةر وسيمايان، وئاكاريان،  ،بةخؤيانةوة

وقسةكردن بة زمانيان  ،2«مسيَلَ»وةكو: رِيش تاشني وهيَشتنةوةى شوارب 
                                                           

أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب يف لبس الشهرة. وصححه العالمة احملدث  1
 األلباني رمحه اهلل.

صلى اهلل عليه وآله وسلم هاتوة لة ئينب عومةرةوة كة ثةيامبةر  لة صحيحيندا 2
ثيَضةوانةى »واتة: « الشَّوَارِبَ وََأْحُفوا اللِّحَى وَفِّرُوا ،اْلمُْشرِكِنيَ خَالُِفوا» فةرمويةتي:

 جزُّوا»موشريكةكان بكةن، لة شوارب بطرن، ورِيش بهيََلنةوة. ولةالي موسليم ئةَليَ: 
 «.اجملوس خالفوا للحى،ا وأرخوا الشوارب
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 ،هةروةها خؤشوبهاندن لة شيَوازى جل وبةرط ،1مةطةر بؤ ثيَويستى
 كاني تريش.وخواردن وخواردنةوة.. وشتة

.  نيشتةجيَ بون لة وآلتيان، وكؤض نةكردن لة ترسي دينةكةى بؤ 2
 وآلتي موسَلمانان.

ضونكة كؤضكردن بةم واتاية، وبؤ ئةم مةبةستة واجبة لةسةر موسَلمان، 
لةبةرئةوةي مانةوةى لة وآلتى بيَ باوةرِاندا نيشانةى دؤستايةتيةتي بؤ بيَ 

مةزن مانةوةى باوةرِداري لة نيَو بيَ  باوةرِان، هةر لةم سؤنطةيةوة خواي
، خواى ثةروةردطار -ئةطةر بتوانيَت كؤض بكات-باوةرِان حةرام كردوة 

                                                           
بن،  الرطانةواتة: ئامان ورياي « األعاجم ورطانة إياكم»ئيمامي عومةر ئةفةرمويَ:  1

ش واتة: قسةكردن بة ئةعجةمي*، سةبارةت بة زةرورةتيش لةبةر ئةو «الرطانة»
حةديسةية كة ثةيامبةر فةرمان دةكات بة زةيدي سابت فيَري سريياني ببيَت كة زماني 

اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم بو،  بؤ ئةم باسةش برِوانة  جولةكةكان
 ، لشيخ االسالم ابن تيمية، حتقيق د.ناصر العقل.417ص

قسةكردنة بة « الرطانة»* ليَرةدا مامؤستاي بةرِيَزم: م.خةليل ئةمحةد نوسيويةتي: 
قسة بكةيت، ضونكة زمانيَك كة زؤربةى جةماوةر نةيزانن، نةك بة زمانةكان نابيَت 

 زمانةكان لة ئايةتةكاني خودان، ودروستة بة هةر هةمويان قسة بكريَت.
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ِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُْم اْلمَالئَِكُة َظالِمِي َأنُفسِهِْم َقاُلوا فِيمَ ُكنتُْم َقاُلوا إدةفةرمويَ: ]
تَُكْن َأْرضُ اللَّهِ وَاسِعًَة َفتُهَاجِرُوا فِيهَا  ُكنَّا مُْستَْضعَفِنيَ فِي اآلْرضِ َقاُلوا َأَلْم
إِآل اْلمُْستَْضعَفِنيَ مِْن الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  ،َفُأْوَلئَِك مَْأوَاهُْم جَهَنَّمُ وَسَاءَْت مَصرِيًا 

هُ َأْن يَْعُفوَ ، َفُأْوَلئَِك عَسَى اللَّ وَاْلوِْلدَانِ ال يَْستَطِيعُونَ حِيَلًة وَال يَْهتَدُونَ سَبِياًل
 .[ 99-97]النساء:[ عَْنهُْم وََكانَ اللَّهُ عَُفوًَّا َغُفوًرا

كة  ،-لةكاتى سةرةمةرطدا-واتة: ئةوانةى فريشتةكان طيانيان دةكيَشن 
فريشتةكان  ،ستةميان لة خؤيان دةكرد وكؤضيان نةدةكرد بؤ وآلتي باوةرِداران

بردة سةر، بؤضى لة موشريكةكان جيا ثيَيان ئةَليَن: ئيَوة لة كويَدا ذيانتان دة
بةَلكو ذمارةى ئةوانتان زيادكرد، ئةوانيش لة وةآلمدا دةَليَن:  ،نةبونةوة

ضونكة - ،ئيَمة بيَ دةسةآلت بوين لة سةر زةويدا وتواناى كؤضكردمنان نةبو
بؤية فريشتةكان ثيَيان دةَليَن: ئايا زةوى خوا ثان وفراوان  ،-رِاست ناكةن

ئا ئةوانة شويَين مانةوةيان دؤزةخة كة سةرةجناميَكى  ،كةننةبو، تا كؤضب
بيَ دةسةآلتن لة ثياوان وذنان  -بةرِاسيت-تةنها ئةوانة نةبيَت كة  ،خراثة
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ئا ئةوانة ئوميَد  ،ومنداآلن كة هيض ضارةيان نية وتواناى كؤضكردنيان نية
 ة.وخوا هةميشة ليَبوردة وليَ خؤشبو ،1دةكريَت خوا ليَيان خؤش ببيَت

دةبيين لةم ئايةتةدا خواى ثةروةردطار عوزر لةوانةى لة وآلتى كافران 
نيشتةجيَ دةبن وكؤضناكةن، قبولَ ناكات، تةنها عوزر لةوانة قبولَ دةكات 

هةروةها ئةو كةسانةش  ،كة الواز وبيَ دةسةآلتن، تواناى كؤضكردنيان نية
ةكو بانطةوازكردن عوزريان هةية كة لةبةر بةرذةوةنديةكي ديين دةميَننةوة و

 .2بؤالي خوا وبآلوكردنةوةى ئيسالم لة وآلتانةدا

 .  سةفةركردن بؤ وآلتيان بةمةبةستى طةشت وطوزار ورِابواردن.3

سةفةركردن بؤ وآلتى بيَ باوةرِان حةرامة، مةطةر بؤ زةرورةتيَك، وةك:  
 ضارةسةركردن، وبازرطانى، وفيَربوني زانست لة بوارة بةسودةكان كة ئةطةر

بةسةفةركردن نةبيَت بؤ ئةو وآلتانة ئةو زانستة بةدةست نايةت، ئةوكاتة بة 
                                                           

بةشكو لةاليةن خواوة «. عَسَى مِنَ اهللِ وَاجِبَة»ئينب عةبباس ئةَليَ: ]عَسَىَ اهلل[:  1
 .بةكار هات مسؤطةرة

انيَك لة جا سةرنج بدة، ئةمانة موسَلمان بون وكؤضيان نةكردوة، ئةى ض جاي موسَلم 2
نيشتماني ئيسالمةوة كؤض بكات بؤ نيشتماني بيَ باوةرِان وةكو لة رِؤذطاري ئةمرِؤمان 

 دةيبينني.
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كة ثيَويستى تةواو بو، واجبة بطةرِيَتةوة بؤ وآلتى  ،ثيَى ثيَويستى دروستة
 موسَلمانان.

 ،بؤ دروستيَيت ئةم سةفةرةش مةرجة ئةو كةسةى كة سةفةر دةكات
ندارى خؤى بكات وسةربةرز بةئاشكرا ئاسةواري دينداري ثيَوة ديار بيَت ودي

وئةبيَت  ،بيَت بة ئيسالمةتيةكةى، ولة شويَنة خراثةكان دور بكةويَتةوة
ئاطادارى خؤى بيَت لة ثيالن طيَرِى دوذمنان وفرِوفيََليان، بة هةمان شيَوة 
دروستة يا واجبة سةفةر بكريَت بؤ وآلتيان ئةطةر هاتو لة ثيَناو 

 .1بو بانطةوازكردن وبآلكردنةوةى ئيسالم

. يارمةتيدانيان وسةرخستنيان بةسةر موسَلماناندا، 4
 وستايشكردنيان وهاتن بةشان وباَليان وبةرطري ليَكردنيان.

                                                           
بة كورتي ئةبيَت ئةوةندة زانسيت ثيَ بيَت بةرطةى شوبوهات وطوماني ئةوان بطريَت،  1

 وئةوةندةى ئيماندار وديندار بيت بةرطةى شةهةواتي ئةوان بطريَت.
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ئةمةش يةكيَكة لة هةَلوةشيَنةرةوةكاني ئيسالم ولة هؤكارةكانى 
 .1ثةنا بةخوا لةم جؤرة كردارانة ،-هةَلطةرِانةوة لة دين

انة ثيَكردنيان، وكردنيان بة .  داواي يارمةتي ليَكردنيان ومتم5
 كاربةدةست ورِاويَذكار.

مِْن  2يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا بَِطانًَةخواى بةرز وبَلند دةفةرمويَ: ]
دُونُِكْم ال يَْأُلونَُكْم خَبَااًل وَدُّوا مَا عَنِتُّْم َقْد بَدَْت اْلبَْغضَاءُ مِْن َأْفوَاهِهِْم وَمَا 

                                                           
ن بةسةر موسَلماناندا بة كؤدةنطي زانايان كوفرة، يارمةتي دانيان ضونكة سةرخستنيا 1

وستايشكردنيان وهاتن بةشان وباَليان وبةرطري ليَكردنيان هةمو ئةمانةش نيشانةى رِازي 
بونة بةوةى ئةوان لةسةرين لة كوفر وبيَديين، ئةمةش وةكو شيَخ خوا بيثاريَزيَت فةرموي: 

 كوفرة. 
 اإلسالم علماء أمجع وقد»: «الفتاوى جمموع» يف اهلل رمحه باز بن عبدالعزيز الشيخ قال

 كافر فهو املساعدة من نوع بأي وساعدهم املسلمني على الكفار ظاهر من   َّأن  :على
 .«مثلهم

  َ َ َب ع ث   َ م ا» لة صةحيحي بوخاريدا هاتوة، ثةيامبةر صلى اهلل علية وسلم فةرمويةتي: 2
ُ اهلل  ْ م ن    ْ  َ َْ  َاس ت خ ل ف   َ و ال  َ ِ ن ب ي  ِ ْ ك ان ت  إال  َ ِ َ  خ ل يف ة  ْن  ِم    َ   َ َ  ِب ط ان ت ان  َ  ُل ه  َ   َ ٌ ب ط ان ة :  ِ َ   َ   ََ ْ  ِ ع ل ي ه ،   َ ُ ُّ ُوت ح ض ه   ِ ْ   ِب ال خري   َْ  ُ ُ ُت أ م ر ه   ِ

ٌ و ب ط ان ة  َ   َ ْ  ُ  ُو ال م ع ص وم   ََ ْ  ِ ع ل ي ه ،  َ َ ُ ُّ ُو ت ح ض ه   ِ   ُّ  ِب الس وء   َْ  ُ ُ ُت أ م ر ه   َ ِ ْ م ن   َ ْ  َ ُ اهلل   َ َ ع ص م  َ واتة: خواي طةورة هيض  « 
ي هةية، «بطانه» طةر دوثةيامبةريَكي نةناردوة وهيض خةليفةيةكي دانةناوة، مة



 

 

 32 ba8.org 

 ......................................................... سالمدالة ئي دؤستايةتى و خؤبةريكردن

                                                                                                                                                 

يةك فةرماني «بطانه»يةك كة فةرماني ثيَدةكات بة ضاكة وهاني دةدات لةسةري، و«بطانه»
 ثيَدةكات بة خراثة وهاني دةدات لةسةري، ثاريَزراويش ئةوةية خوا بيثاريَزيَت. 

ي مرؤظ ياني: صاحب سر، ئةوةى كة سرِ ونهيَين ال باسدةكات لة دارو دةست بطانه
 دةكةى. وثيَوةن

ي ثياو, زؤر نزيكةكانيةتى، خوا هؤكاري قةدةغةكردنى ئةم «بَِطانَة»بةغةويش ئةَليَ: 
كارةمشان بؤ  رِون دةكاتةوة ودةفةرمويَ: كؤَلنادةن وكةمتةرخةمى ناكةن لة كردنى هةر 

 كاريَكدا زيانى ئيَوةى تيَدابيَت.ت.و

بؤيان دةركةوتوة، كةوا ئةهلي  خةَلكاني ئةزموندار»شةخيولئيسالم ئينب تةمييةش ئةَليَ: 
زميمة لة جولةكة وطاور ومونافيقةكان، هةميشة بة دريَذايي ميَذو ذيَر بة ذيَر نامةيان بؤ 
هاو دينةكاني خؤيان ناردوة، هةر هةوالَ ونهيَنيةكي موسَلمانانيان ثيَطةيشتبيَت، بؤيان 

طريان، وهاوشيَوةكاني باسكردون، تةنانةت كؤمةَليَك لة موسَلمانان لة وآلتاني تةتةر 
ئةمةش كة زؤرة، هةر بة هؤي باسكردني ئةهلي زميمةوة بو بؤ هاودينةكاني خؤيان. لةو 

 شيعرة بةناوبانطانةشي كة طوتراوة:

 كل العداوات قد ترجى مودتها                   إال عداوة من عداك فى الدين

 هةمو دوذمنايةتيةك دةكرىَ خؤشةويستى بة دوادا بيَت

 دوذمنايةتى دينى نةبىَ ئةو هيوايةى ىلَ ناكريَت                         
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لةبةر ئةم هؤيانة وهؤى تريش، قةدةغةية بكريَن بة كاربةدةسيت موسَلمانان.. بةَلكو 
دانانى موسَلماني لةوان كةم شارةزاتر بة سودترة بؤ موسَلمانان بؤ دين وذينيان, كةميَكى 

ة زؤريَكي حةرام، ئةمةيان خوا سبحانة دةيباو ثيت قوتةكةى حةآللَ زؤر بةرةكةتدارترة ل
 ناهيََلى. برِوانة جمموع الفتاوى بة دةستكاريةوة.

 لةمانةوة بؤمان دةردةكةويَت كة: 

نابيَت بىَ باوةرِ بكريَتة كاربةدةست, ودةسةآلتى بةسةر موسَلماناندا هةبيَ, يان  -
ى ببات بةنهيَنى موسَلمانان, وةكو ئةوةى بكريَنة خبريَتة شويَنيَك بتوانيَت لة رِيَطةيةوة ثة

 وةزير، ورِاويَذكار، يان بكريَنة فةرمانبةر لة كار وبارى دةوَلةتدا.

دةكريَت بةكرىَ بطرييَن بؤ بةجيَهيَنانى هةنديَك كارى الوةكى كةوا هيض مةترسيةكيان  -
طة, يان دروست كردنى بؤ سةر سياسةتى دةوَلةت نةبيَت، وةكو دةليل ورِيَنيشاندةرى رِيَ

بيناية, وضاككردنى رِيَطة, بةمةرجيَك لةنيَو موسَلمانان كةسيَكى وادةست نةكةويَت 
وئةبوبكر لةكاتى كؤضكرنيان بؤ مةدينة هةستان بة  حهةستيَت بةم كارة. وثةيامبةر 

 كة موشريك بو.« الديل»بةكريَطرتنى ثياويَك لةبةنى 

 ى شةرِدا: سةبارةت بة ثشت بةسنت ثيَيان لةكات

ليَرةدا زانايان جياوازيان هةية، ورِاستةكةشى ئةوةية لةكاتى زةرورةت وثيَويستيدا 
 ئةكريَت ودروستة, بةمةرجيَ ئةوةى ثشتى ثىَ دةبةسرتيَت جيَي متمانة بيَت.
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هَاَأْنتُْم ُأْوالءِ *ي صُدُورُهُْم َأْكبَرُ َقْد بَيَّنَّا َلُكْم اآليَاتِ إِْن ُكْنتُْم تَْعقُِلونَتُْخفِ
تُحِبُّونَهُْم وَال يُحِبُّونَُكْم وَتُْؤمِنُونَ بِاْلكِتَابِ ُكلِّهِ وَإِذَا َلُقوُكْم َقاُلوا آمَنَّا وَإِذَا 

الغَْيظِ ُقْل مُوتُوا بِغَْيظُِكْم إِنَّ اهلل عَلِيٌم بِذَاتِ خََلْوا عَضُّوا عََلْيُكْم اآلنَامِلَ مِْن 
إِْن تَْمسَْسُكْم حَسَنٌَة تَسُْؤهُْم وَإِْن تُصِْبُكْم سَيِّئٌَة يَْفرَحُوا بِهَا وَإِْن *الصُّدُورِ

 وَإِْن]*تَْصبِرُوا وَتَتَُّقوا ال يَضُرُُّكْم َكْيدُهُْم شَْيئًا إِنَّ اهلل بِمَا يَْعمَُلونَ مُحِيٌط
]آل [ [مُحِيٌط يَْعمَُلونَ بِمَا اهلل إِنَّ شَْيًئا َكْيدُهُْم يَضُرُُّكْم آل وَتَتَُّقوا تَْصبِرُوا

 .[120-118عمران:

                                                                                                                                                 

ئينب قةييم لةسودةكانى صوَلحى حودةيبية دةَليَ: ولةو سودانةى تيَيداية ئةوةية: ثشت 
متمانة ثيَكراو لةجيهاد دا لة كاتى ثيَويستيدا دروستة.. خودي بةسنت بة موشريكى 

 ئةمةش بةرذةوةندي تيَداية ضونكة ئةو نزيكرتة لةدوذمنةوة وهةواَلةكانيان وةردةطريَت.ت.و

، واتة: «اْليَهُودِ مِْن بِنَاٍس اْستَعَانَ حَأنَّه »وتويةتي:  هةروةها لةزوهريةوة هاتوة
لةساَلى حةوتدا ثشتى بةهةنديَك جولةكة بةستوة. هةروةها  لةشةرى خةيبةردا حثةيامبةر 

ئةَليَن: صةفوان لةشةرِى حونةيندا بةشدارى كردوة ولةطةلَ ئةوةشدا موشريك بوة. هةربؤية 
بؤ ثيَويستى دروستة، وةكو ئةوةى بىَ باوةرِان ذمارةيان زياتر بيَت ومةترسيان ىلَ بكريَت, 

انان هةبيَت رِق لة دلَ نةبن بةامبةريان، بةآلم ئةطةر بةو مةرجةى طومانى ضاكيان بةموسَلم
 ثيَويست نةبو, ئةوا نابيَت. 
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نهيَين خؤتان وكاروباري  ،واتة: ئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَناوة 
مةيانكةن بة  ،موسَلمانان الي كةساني جطة لة خؤتان مةدركيَنن

ونكة ئةوان كةمتةرخةمى ناكةن لة دروستكردنى ناخؤشى كاربةدةست، ض
دةخوازن كة ئيَوة دوضارى ئازار ودةردةسةرى  ،وئازار ونارِةحةتى بؤ ئيَوة

وئةوةشى لة دلَ  ،زؤر بة ئاشكرا رِق وكينة بةدةم وقسةيانةوة ديارة ،ببنةوة
وا ئيَمة بةجواني  ،وسينةيان شاردراوةتةوة طةورةترة لةوةى دةرى دةخةن

يشانةكامنان بؤ ديارى كردون، ئيَوةش خيَر وشةرِى خؤتاني ثيَ بزانن ودؤست ن
ودوذمنتانى ثيَ جيابكةنةوة ئةطةر ئيَوة ذيرن* ئةوةتا ئيَوة ئةوانتان 

بةآلم ئةوان ئيَوةيان خؤشناويَت وباوةرِتان بةهةمو كتيَبة  ،خؤشدةويَت
ئيَوة نية، كاتيَكيش ئامسانيةكان هةية، بةآلم ئةوان باوةرِيان بة كتيَبةكةى 

بةآلم هةركة تةنها كةوتن  ،كة ثيَتان دةطةن دةَليَن: ئيَمة ئيمامنان هيَناوة
ثيَيان بَلىَ: دةك بة داخ  ،سةر ثةجنةكانيان دةطةزن لة رِق وداخ لةدَلياندا

بةرِاستى خواى ثةروةردطار زاناية بةوةى كة لة دَلةكان  ،ورِقتانةوة بـمرن
وةكو سةركةوتن -ر وخؤشيةكتان توش ببيَت حةشاردراوة * ئةطةر خيَ

، ئةوان ثيَى -بةسةردوذمن ودةست كةوتنى غةنيمةت وفتح كردنى ناوضةكان
ثيَى  ،غةمبار دةبن وثيَيان ناخؤشة خؤ ئةطةر بةآل وناخؤشيةكتان بيَتة ثيَش
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جا ئةى ئيمانداران ئةطةر ئيَوة خؤطربن و ]دَلخؤش دةبن وكةيفى ثيَ دةكةن*
ئةوا ثيالن طيَرِي وتةَلةكة وفرِوفيََلى ئةوانة هيض زيانتان ثيَ  ثاريَزكاربن،

وثيالنى ئةو  تى خوا دةورى كار وكردةوة ونةخشةضونكة بةرِاس ،ناطةيةنيَ
 .[كافرانةى داوة

جا ئةم ئايةتة ثريؤزانة نيَو دَلى كافرامنان بؤ شيكار دةكةن ورِوني 
 َلمانان:كة ضي لة دَلياندا هةية بةرامبةر موس ،دةكةنةوة

 لة رِق وكينة. -

 لة ثيالنطيَرِي ذيَر بة ذيَري دذ بة موسَلمانان. -

 لة فرِوفيَلَ وخيانةت. -

 لة ثيَخؤشبونيان بة زيانليَكةوتين موسَلمانان. -

 لة زةرةرطةياندن بة موسَلمانان بة هةمو هؤكاريَك. -

الن وئةوةى: ئةوان متمانة بوني موسَلمانان ثيَيان دةقؤزنةوة بؤ ثي -
 طيَرِي وزيان ثيَطةياندنيان ولةناوبردنيان.
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ئيمامى ئةمحةد رِيوايةت دةكات لة ئةبو موساى ئةشعةريةوة رِةزاي 
ُقْلتُ لِعُمَرَ: لِي َكاتٌِب نَْصرانٌي، َقال: ماَلَك قاتََلَك اهلُل، »خواي ليَبيَت، ئةَليَ: 

وا ال تَتَّخِذُوا اْليَهُودَ وَالنَّصَارَى يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنَُأمَا سَمِعتَ قوَله تَعَاىل: ]
، أال اختذتَ حنيفًا؟! قلتُ: يَا َأمِريَ [51]املائدة: [ َأْولِيَاءَ بَْعضُهُْم َأْولِيَاءُ بَْعض

امُلْؤمِننيَ لِي كِتَابَتُه وََله دِينُه، َقَالَ: ال ُأْكرِمُهم إِْذ َأهَانَهم اهلُل، وال ُأعِزُّهم إِْذ 
  .1«اهلُل، وال ُأدنيهم وقد أقصاهم اهلُلَأذَلَّهم 

                                                           
 ىلإِ وُفِدَ هْنعَ اهلُل يضِرَ ىوسَمُ ابَأَ ّنأَ»بةيهةقي بة ضةند لةفزيَك دةيطيَرِيَتةوة ئةَليَ:  1

 ىأَرَ امَ عنه اهلل رضي رمَعُ بجَْعأَفَ ي،رانِْصنَ باتِكَ عهمَوَ ماهُْنعَ اهلُل يَضِرَ ابِطَّاخل بن رمَعُ
 رمَعُ رههَتَاْنفَ ،دجِْساملَ لخُْديَ الَ انيرَْصنَ هُنَّإِ: لَاَقَ ا،اًبتَكِ انَلَ رُأْقيَ كبِاتِكَلِ لُق: القَفَ هظِْفحِ ْنمِ

 اآمنو الذين أيها يا» أرَوَق ،هْجرِْخَأ: القَوَ يذِْخفَ برَضَوَ نيرَهَتَاْنو ه،بِ مَّهَوَ عنه، اهلل رضى
 انكَ امَنَّإِ يته،ّلوَتَ امَ اهللِوَ: موسى أبو قال اآلية،« أولياء والنصارى اليهود تتخذوا ال
 وال اهلل مهُانَهَأَ ْذإِ وهممُرِْكتُ الَ !ك؟لَ بتُْكيَ ْنمَ المْسإلِا لِْهأَ يفِ تَْدجَوَ امََّأ: القَ ب،تُْكيَ
. َفَأْخرجَه اهلل مهُلَّذَأَ ْدقَوَ تعزوهم وال اهلل، مهُنَوَّخَ ْذإِ وهمنُمِتَْأتَ وال ،اهلُل ماهُصَْقأَ ْذإِ م،وهُنُْدتَ

 .وصححه األلباني يف اإلرواء. «َأبُو مُوسَى

ئةبو موساي ئةشعةري لةطةلَ نوسةرة طاورةكةيدا هات بؤالي عومةري كورِي خةتاب، »
َليَ: كتيَبيَكمان ئةوةبو عومةر سةيري لة ليَهاتوي نوسةرةكةي هات، وتي: بة نوسةرةكةت ب
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ئةويش وتي: ئةوة  ،ئةَليَ: بة عومةرم وت: من نوسةريَكى طاورم هةية
ضيتة خوابتكوذيَ، ئةى ئةو فةرمودةيةى خواى مةزنت نةبيستوة، كة 
دةفةرمويَ: ]ئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَناوة جولةكة وطاورةكان مةكةن بة 

كيان دؤسيت هةنديَكى تريانن[ ئةى بؤ يةكتا ئةوان هةنديَ ،دؤستى خؤتان
منيش ومت: ئةى ئةمريى ئيمانداران نوسينةكةى بؤ من،  دانانيَيت؟ثةرستيَك 

ودينى خؤي بؤ خؤى، ئةويش وتي: نةخيَر رِيَزيان ىلَ ناطرم لةكاتيَدا خوا بيَ 
ونزيكيان  ،وبةهيَزيان ناكةم لةكاتيَكدا خوا زةليلى كردون ،رِيَزى كردون

 ةمةوة لةكاتيَدا خوا دوري خستونةتةوة.ناخ

                                                                                                                                                 

بؤ خبويَنيَتةوة مادام ئاوا لةبةركردني باشة، وتي: نايةتة مزطةوت ئةو طاورة، ئةوةبو 
عومةر ضو بة طذيدا ويسيت بيكوذيَت وداي بةسةر رِامندا، وتي: دةري بكة، ئايةتةكةى 

تةنها  سةرةتاي سورةتي املمتحنةي خويَند، ئةبو موسا وتي: واهلل بةرثرسياريَتيم ثيَنةداوة،
دةنوسيَت، وتي: لةنيَو موسَلماندا كةسيَكت نةبينيوة بؤت بنوسيَت، رِيَزيان ليَمةطرن لة 
كاتيَكدا خوا بيَرِيَزي كردون، نزيكيان مةكةنةوة لة كاتيَكدا خوا دوري خستونةتةوة، 
مةيانكةن بة ئةمني ودةستثاك لةكاتيَكدا خوا بة خائني ودةست ثيس باسي كردون، 

من ليَرةدا « ةكةن لةكاتيَكدا خوا بيَهيَزي كردون، ئةوةبو ئةبو موسا دةريكردوبةهيَزيان م
  ضةند رِيوايةتيَكم تيَكةلَ كردوة لةبةر سود طةياندن.
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دةرضوة بةرةو بةدر،  حوموسليم دةطيَرِنةوة: كة ثةيامبةر  1ئيمام ئةمحةد
ئةَليَ ]ثيَى طةيشتوة، « احلرة»ثياويَكي موشريك شويَين كةوتوة ولة ناوضةى 

، وتي: [هاوةآلن دَليان زؤر خؤش بو، ضونكة ثياويَكي ئازا وليَهاتو بو
ئةويش فةرموى:  ،بكةوم وشتيَكم دةست بكةوىَ لةطةَلتاندا ئةمةوىَ شويَنت

فةرموى: بطةرِيَوة، ثشت  ،باوةرِت بةخوا وثةيامبةرةكةى هةية؟ وتى: نةخيَر
 . 2«بة موشريك نابةستم

                                                           
كة ئيمامي ئةمحةد دةبيين ناوي لةطةلَ بوخاري وموسليمدا ديَت ودةخريَتة ثيَشةوة،  1

ئيمامانةية لة رِوي وزانست ماليكيش بة هةمان شيَوة، يةكةم لةبةر لة ثيَشيَيت ئةو 
وتةمةن وجيلةوة، هةروةها لةبةر ثلة وثايةيان لة نيَو ئوممةتدا كة خاوةن مةزهةبيَكن، 
لةبةر ئةمانة وجطة لةمانةش ثيَشدةخريَن، بوخاري وموسليميش كة دةخريَنة ثيَشةوة 

، وةكو زؤرجار لةبةر صةحيحي كتيَبةكانيانة كة هةمو ئوممةت بة كؤدةنطي لةسةريان كؤكة
 موسنةدي ئيمام ئةمحةد وموةتتةئي مالك نية كة حةديسي الوازيشيان تيَداية. واهلل أعلم

قِبَلَ بَْدٍر، َفَلمَّا  حخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ »َأنَّهَا َقاَلْت:  حولفظ مُْسلِم: عَْن عَائِشََة زَْوجِ النَّبِيِّ  2
حِنيَ  ح َكانَ يُْذَكرُ مِْنهُ جُْرَأٌة وَنَْجدٌَة، َفَفرِحَ َأْصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ َكانَ بِحَرَّةِ اْلوَبَرَةِ َأْدرََكهُ رَجٌُل َقْد

: ح: جِْئتُ لَِأتَّبِعََك وَُأصِيبَ مَعََك. َقالَ َلهُ رَسُولُ اللَّهِ حرََأْوهُ َفَلمَّا َأْدرََكهُ َقالَ لِرَسُولِ اللَّهِ 
َقالَ: َفاْرجِْع َفَلْن َأْستَعِنيَ بِمُْشرٍِك. َقاَلْت: ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا ُكنَّا تُْؤمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ َقالَ: ال، 

َكمَا َقالَ َأوَّلَ مَرٍَّة، َقالَ:  حبِالشَّجَرَةِ، َأْدرََكهُ الرَّجُلُ َفَقالَ َلهُ َكمَا َقالَ َأوَّلَ مَرٍَّة، َفَقالَ َلهُ النَّبِيُّ 



 

 

 40 ba8.org 

 ......................................................... سالمدالة ئي دؤستايةتى و خؤبةريكردن

جا لةم دةقانةوة بؤمان دةردةكةويَت: حةرِامة بيَ باوةرِان بكريَن بة 
توانن ئاطايان لة حاَلى كة بةهؤيةوة ب ،كاربةدةست بةسةر موسَلمانانةوة

وثيالن وفيََليان بؤ دابرِيَذن بؤ ئةوةى  ،موسَلمانان هةبيَت ونهيَنيةكانيان بزانن
 زيانيان ثىَ بطةيةنن. 

لة منونةى ئةمةي كة بامسكرد، هاتنى بيَ باوةرِانة بؤ وآلتانى موسَلمانان، 
كةر ، كة كراون بةكارة1-بؤ وآلتي هةردو حةرةمة بةرِيَزةكة-بةتايبةت 

وتيَكةلَ بون  ،وشؤفيَر وخزمةتكار، وكراون بة ثةروةردةكةر لةماَلةكاندا
بةَلكو تيَكةلَ بون لةطةلَ سةرجةم موسَلمانان لة  ،لةطةلَ خيَزانةكاندا

 سةرتاثاي وآلتاني ئيسالمدا.

                                                                                                                                                 

 بِمُْشرٍِك. َقالَ: ثُمَّ رَجَعَ َفَأْدرََكهُ بِاْلبَْيدَاءِ. َفَقالَ َلهُ َكمَا َقالَ َأوَّلَ مَرٍَّة: تُْؤمِنُ َفاْرجِْع َفَلْن َأْستَعِنيَ
 «.: َفاْنَطلِْقحبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ َقالَ: نَعَْم. َفَقالَ َلهُ رَسُولُ اللَّهِ 

دةوتريَ حةرةم ضونكة دو حةرةمة بةرِيَزة ثريؤزةكة، ياني مةككة ومةدينة، ثيَيان  1
ئيرباهيم مةككةي حةرام كردوة وثةيامبةريش مةدينةى حةرام كردوة. ئةمةش لة 
حةديسيَكدا هاتوة، كة ئيمام ئةمحةد وئةبو داود ونةسائي بة صحيحي رِيوايةتيان كردوة 

 بني ما حرام املدينة، أحرم وإني مكة، حرم براهيمإ»وئةصَلةكةشي لة صةحيحةينداية: 
 «...حرتيها
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.  رِؤذ ذماردن بة رِؤذميَري ئةوان، بةتايبةت ئةطةر طوزارشت بيَت 6
 ةك رِؤذميَري زاييين.لة داب ونةريت وجةذنيان، و

سةالمي -ميَذوي زاينيش بريتية لة يادي لة دايك بوني عيساي مةسيح 
، ئةو يادةى كة لةاليةن خؤيانةوة دايان هيَناوة ولة ديين -خواي لةسةر بيَت

شيت وا نية، بؤية بةكارهيَنانى ئةم  -سةالمي خواي لةسةر بيَت-مةسيحدا 
كردنيَكة بؤ زيندوكردنةوةى دروشم ميَذوة وكردني بة رِؤذميَر، بةشدارى 

 وجةذني ئةوان.

وهةر لةبةر خؤ دورخستنةوة بو لةمة، هاوةآلن رِةزاي خوايان ليَبيَت 
كاتيَك ويستيان ميَذويةك بؤ موسَلمانان دابنيَن لةسةردةمى خةليفة عومةر 

ئةوةبو وازيان لة سةرجةم ميَذوةكانى ترى بيَ باوةرِان هيَنا ولة -دا، 
، ئةمةش بةَلطةية لةسةر واجبيَيت -ةيامبةرةوة ميَذويان داناكؤضكردنى ث

ثيَضةوانةكردنى بيَ باوةرِان لةم ثرسة ولة ثرسةكاني تريشدا كة لة 
 تايبةمتةندي ئةوانة. هةر خوايش ثشت وثةناية.
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.  بةشدارى كردنيان لة جةذنةكانياندا، يا يارمةتى دانيان 7
بةو بؤنةيةوة، يا ئامادةبون  يا ثريؤزبايى ليَكردنيان ،لةسازكردنيدا

 تيايدا.

 .[72]الفرقان:  1 [وَالَّذِينَ َلا يَْشهَدُونَ الزُّورَخوا سبحانة دةفةرمويَ: ]

ئةم ئايةتةش تةفسري كراوة بةوةى: ئامادةى جةذنى كافران نابن. كة 
 ئةمةش يةكيَكة لة سيفاتي بةندةكاني خوا.

يةت وشارستانيةتةى .  ثياهةَلدانيان ودَلخؤشى كردن بةو مةدةن8
بةبىَ  ،ئةوان لةسةرين، وسةرسام بون بةرِةوشتيان وليَهاتوييان

 تةماشاكردني بريوباوةرِة ثوض ودينة خراثةكةيان.

وَال تَمُدَّنَّ عَْينَْيَك إَِلى مَا مَتَّْعنَا بِهِ َأْزوَاًجا ]خواي تةعاال دةفةرمويَ: 
 .[131]طه: [تِنَهُْم فِيهِ وَرِْزقُ رَبَِّك خَْيٌر وََأْبَقىمِْنهُْم زَْهرََة اْلحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَْف

ضاو مةبرِة بة ماَلي دونياي خؤشطوزةرانةكان، بة مالَ وكؤشك »واتة: 
وتةالر وخواردن وخواردنةوةى خؤش وجل وبةرطي طرانبةهاكانيان، ئةوانةى 

                                                           
 واتة: ئةوانةى بةشداري ئاهةنطي بيَ باوةرِان ناكةن. 1
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، بةآلم ئاخريةتيان لة بريكردوة، ئةمةيان بؤية ثيَدةدةين تا تاقيان بكةينةوة
 .1«بيَطومان رِزق وبةخششي ثةروةردطارت باشرت وهةميشةييرتة

 ،ئةمةش ئةوة ناطةيةنىَ كة موسَلمانان هؤكارةكانى بة هيَزبون ناطرنةبةر
وشيَوازة  ،لة فيَربونى ثيشةسازيةكان وبنةماكانى ئابورى رِيَثيَدراو

وََأعِدُّوا ] بةَلكو ئةمانة خوازراون، خواى تةعاال دةفةرمويَ: ،سةربازيةكان
. واتة: هةرضى لة تواناتاندا هةية لة [60]االنفال: [َلهُْم مَا اْستََطْعتُْم مِْن ُقوٍَّة

 .2هيَز وتوانا، بةطةرِى خبةن بةرانبةريان

                                                           
ئةم ئايةتة فيَرمان دةكات: هةركات نةفسمان جوآل بؤ جواني وماَلي دونيا، بريي  1

 ئاخريةت وناز ونيعمةتي نةبرِاوةى ثةروةردطار بكةينةوة، كة بؤ بةندةكاني ئامادةكردوة.

عامرةوة، ئةَليَ: طويَم لة  لة صةحيحي موسليمدا هاتوة: لة عوقبةى كورِي 2
 مَا َلهُْم وََأعِدُّوا]»ثةيامبةري خوا بو صلى اهلل عليه وسلم لةسةر مينبةرةوة دةيفةرمو: 

واتة: . «الرَّْمىُ اْلُقوََّة إِنَّ َأال ،الرَّْمىُ اْلُقوََّة إِنَّ َأال ،الرَّْمىُ اْلُقوََّة إِنَّ َأال [ُقوٍَّة مِْن اْستََطْعتُْم
ئايةتةى خويَند: ]هةرضى لة تواناتاندا هةية لة هيَز، بةطةرِى خبةن بةرانبةريان[ ئةو »

فةرموي: بزانن بةرِاسيت هيَز هاويشتنة، بزانن بةرِاسيت هيَز هاويشتنة، بزانن بةرِاسيت هيَز 
نةوةوي ئةَليَ: كةواتة سوننةتة موسَلمان خؤي فيَري هاويشنت بكات بة نيةتي «. هاويشتنة
 لة ثيَناوي خوادا..تيَكؤشان 
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لة رِاستيدا خؤي ئةم شتة بة سود ونهيَنية طةردونيانة لة بنةرِةتدا بؤ 
ْن حَرَّمَ زِينََة اللَّهِ الَّتِي ُقْل مَوةك خواى تةعاال دةفةرمويَ: ] ،موسَلمانانة

َأْخرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِْن الرِّْزقِ ُقْل هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي اْلحَيَاةِ الدُّْنيَا 
 .[32]األعراف: [ خَالِصًَة يَْومَ اْلقِيَامَةِ

بَليَ: ئةوة كيَية جوانيةكاني خواي حةرامكردوة  حواتة: ئةى ثةيامبةر 
بؤ بةندةكاني دةريهيَناوة؟! كيَية رِزق ورِؤزية ثاكة خواييةكانى حةرام  كة

كردوة كة لة بؤ بةندةكانى دةريهيَناوة؟! لة جؤرةكاني جل وبةرط، لة 
جؤرةكاني خواردن وخواردنةوة، لةاليةن خواوة بؤ بةندةكاني حةآللَ كراوة بؤ 

ش تايبةتة بة بةندة ئةوةية لة ثةرستتش وطويَرِايةَلي بةكاري بهيَنن، وئةمة
ئيماندارةكانةوة، هةربؤية دةفةرمويَ: بَلىَ: هةمو ئةو شتانة بؤ كةسانيَكة 
ئيمانيان بةخوا وبة ثةيامبةرةكةى هةبيَت لة ذيانى دونيادا، بة خاَلصي بؤ 

 ئةوانة لة رِؤذي دواييدا.

ْرضِ وَمَا فِي اآل وَسَخَّرَ َلُكْم مَا فِي السَّمَوَاتِهةروةها دةفةرمويَ: ]
. واتة: هةرضى لة نيَو ئامسانةكان وزةويداية بؤ ئيَوةى [13]اجلاثية: [ جَمِيعًا مِْنهُ

 هةموشى بةخششن لةوةوة. ،بةطةرِ خستوة وموسةخةري كردوة



 

 

 45 ba8.org 

 ......................................................... سالمدالة ئي دؤستايةتى و خؤبةريكردن

[ ْرضِ جَمِيعًاألهُوَ الَّذِي خََلقَ َلُكْم مَا فِي اهةروةها دةفةرمويَ: ]
 زةويداية بؤ ئيَوة دروستى كردوة. . واتة: ئةو خوايةية كة هةرضى لة[29]البقرة:

بؤية ثيَويستة موسَلمانان ثيَشربِكىَ كار بن بؤ قواستنةوةى ئةو سود و 
ووزانة، وداوا لة كافران نةكةن بؤياني بدؤزنةوة، بةَلكو ئةبيَت ئةمانيش 

 كارطة وتةكنةلؤذياى خؤيان هةبيَت.

 .  ناونان بةناوةكانى ئةوان.9

موسَلمانان ناوى كورِ وكضةكانيان بنيَن بة  بة شيَوةيةك كة هةنديَك لة
و واز لة ناوى باوك ودايك وباثري وداثري وناوة ناسراوةكانى نيَو  ،ناوي بيانى

 صلى اهلل عليه وآله وسلمكؤمةَلطةى خؤيان بهيَنن. ثةيامبةرى خواش 
شرتينى ، واتة: با«خَْيرُ األْسمَاءِ: عَْبدُ اللَّهِ وَعَْبدُ الرَّْحمَنِ»ئةفةرمويَ:

 ناوةكان،

 .1عةبدولرِمحانة : عةبدوَلآل و[خؤشةويسرتيين ناوةكان لةالي خوا] 

                                                           
 مِنَ يُْستَحَبُّ مَا وَبَيَانِ اْلَقاسِمِ بَِأبِى التََّكنِّى عَنِ النَّْهىِ بابرواه مسلم: كتاب اآلداب،  1

 من حديث عبداهلل بن عمر. .األْسمَاءِ
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هةر بةهؤى طؤرِينى ناوةكانةوة، نةوةيةك ثةيدا بوة، كؤمةَليَك ناوى وا 
نامؤيان هةَلطرتوة، بوة بة مايةى دابرِاني ئةم نةوةية لة ناوةكاني ثيَشوتر، 

نةش كة بةناوى تايبةتى خؤيانةوة وثضرِاندني ناسياري نيَوان ئةو خيَزانا
 .1دةناسرانةوة

 .  داواى ليَخؤشبون بؤ كردنيان ورِةمحةت بؤ ناردنيان10

مَا َكانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ خواى تةعاال ئةمةشى حةرام كردوة وئةفةرمويَ: ]
بَْعدِ مَا تَبَيَّنَ َلهُْم آمَنُوا َأْن يَْستَْغفِرُوا لِْلمُْشرِكِنيَ وََلْو َكانُوا ُأْولِي ُقْربَى مِْن 

 . [113]التوبة: [ َأنَّهُْم َأْصحَابُ اْلجَحِيمِ

                                                                                                                                                 

-ئةطةرضي ئةَليَني: موسليم رِيوايةتي كردوة لة فآلن باب، بةآلم بزانة ئيمامي موسليم 
ئةو بابانةى دانةناوة بةَلكو لةاليةن زانايانةوة دانراوة، بؤية  -ى بوخاريبة ثيَضةوانة

 ئاطاداربة.
ناونان بةناويَكةوة بةَلطةى دؤستايةتية بؤ ئةو ناوة، ئةمةش رِاستيةكة وةكو روناكى  1

خؤر ديارة، تةنانةت كاتيَك كة هةنديَك فيلمى دؤبالذكراو لة ناوضةكانى هةريَمدا 
خةَلكانيَك ناوى منداَلةكاني خؤيان دةنا بة ناوى هةنديَك لة ئةكتةرى ثةخشكرا، بينيمان 

 ئةو فيلمانةوة.
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واتة: بؤ ثةيامبةر وئيمانداران نية، داواى ليَخؤشبون بؤ موشريكةكان 
بكةن ئةطةر ضي خزمى نزيكيشيان بيَت، دواى ئةوةى بؤيان دةركةوت كة 

 ئةوانة نيشتةجيَى دؤزةخن.

ؤشويستنيان وبةرِاست زانينى ئةوةي كة ضونكة كردنى ئةم كارة ياني خ
 .1لةسةرين

 دؤستايةتيكردنى ئيمانداراندياردةكاني ةم: لة ودو

 .  كؤضكردن بؤ وآلتي موسَلمانان وجيَهيَشتين وآلتي بيَ باوةرِان.1

كؤضكردنيش: بريتية لة طواستنةوة لة وآلتى بيَ باوةرِانةوة بؤ وآلتى  
 موسَلمانان لةثيَناوى دين.

                                                           
وةك ئةوةى شتيَك لة دَلي هاوةآلندا دروست بو بيَت، يان لةوةو دوا دروست دةبيَت لة  1

 إِلَّا يهِلَِأبِ إِْبرَاهِيمَ اْستِْغَفارُ َكانَ وَمَا]دآلندا، بؤية ثةروةردطار ثاش ئةم ئايةتة دةفةرمويَ: 
[ حَلِيٌم َلَأوَّاٌه إِْبرَاهِيمَ إِنَّ مِْنهُ تَبَرََّأ لِلَّهِ عَدُوٌّ َأنَّهُ َلهُ تَبَيَّنَ َفَلمَّا إِيَّاهُ وَعَدَهَا مَْوعِدٍَة عَْن

وةك ئةوةي ثيَمان بَليَ: ئةطةر دةثرسن ئةى بؤ ئيرباهيم داواي ليَخؤشبوني  [.114]التوبة:
ةى ئةوةية: ئةوة تةنها لة ماوةيةك بو، كة دواي بؤي دةركةوت بؤ باوكي كرد، وةآلمةك

 دوذمين خواية، ئةوةبو تةبةرِاي ليَكرد.



 

 

 48 ba8.org 

 ......................................................... سالمدالة ئي دؤستايةتى و خؤبةريكردن

يش بةم واتاية ولةم ثيَناوةدا واجبة، هةر دةمشيَنيَت هةتا كؤضكردن
صلى ثةيامبةرى خواش قيامةت، تا ئةو كاتةى خؤر لة خؤرئاواوة هةَلديَ. 

تةبةرِاى كردوة لة هةر موسَلمانيَك لة وآلتي » اهلل عليه وآله وسلم
، هةر بؤية حةرامة لةسةر موسَلمان لة وآلتى 1«موشريكان نيشتةجىَ بيَت

اندا مبيَنيَتةوة، مةطةر تواناى كؤضكردنى نةبيَت، يان لة مانةوةكةى كافر
بةرذةوةنديةكى دينى هةبيَت، وةكو بانطةوازكردن بؤ الى خوا وبآلكردنةوةى 

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُْم اْلمَالئَِكُة َظالِمِي ئيسالم، خواى تةعاال ئةفةرمويَ: ]
ْرضِ َقاُلوا َأَلْم تَُكْن َأْرضُ ألوا ُكنَّا مُْستَْضعَفِنيَ فِي اَأنُفسِهِْم َقاُلوا فِيمَ ُكنتُْم َقاُل

                                                           
ئةمةش لة حةديسيَكدا هاتوة، ئةبو داود وتورمزي رِيوايةتيان كردوة، لة جابري  1

 ظهراني بَني يُقيم مُسلم كل من بَرِيء َأنا» دةفةرمويَ: حكورِي عةبدوَلآلوة، ثةيامبةر 
 «. ناراهما ترَاءَى ال»: َقالَ ؟مَبِ اهلل رَسُول يَا َقاُلوا «مُْشركنياْل

 مَْنزل عن مَْنزَِله يُبَاعِد أن عليه ويَجبُ امُلْسلم يلزَمُ أيقال يف النهاية يف غريب احلديث: 
 يف َقدهاأو إذا امُلْشرِك لنارِ وتظهرُ تُلوحُ نارُه فيه ُأوقِدَت إذا الذي باملوضع يَْنزل وال امُلشرك
 قيل :وجوه ثالثة معناه يف :اخلطابي قالاهـ. و..دَارِهم يف املسلمني مع ينزلُ ولكنه منزله
 جيوز فال والكفر االسالم داري بني فرق اهلل أن :معناه وقيل .حكمهما يستوي ال :معناه
 :ناهمع وقيل .يراها حبيث منهم كان نارا أوقدوا إذا حتى بالدهم يف الكفار يساكن أن ملسلم

 . وشكله هديه يف به يتشبه وال املشرك بسمة املسلم يتسم ال
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 إِالَّ*اللَّهِ وَاسِعًَة َفتُهَاجِرُوا فِيهَا َفُأْوَلئَِك مَْأوَاهُْم جَهَنَّمُ وَسَاءَْت مَصِريًا
 وَال يَْهتَدُونَ اْلمُْستَْضعَفِنيَ مِْن الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَاْلوِْلدَانِ ال يَْستَطِيعُونَ حِيَلًة

-97]النساء: 1[*َفُأْوَلئَِك عَسَى اللَّهُ َأْن يَْعُفوَ عَْنهُْم وََكانَ اللَّهُ عَُفوًَّا َغُفورًاسَبِياًل

99]. 

.  سةرخستنى موسَلمانان ويارمةتى دانيان بةمالَ ونةفس وزمان 2
 لةوةى ثيَويستيان ثيَي دةبيَت لة دين وذينيان.

[ وَاْلمُْؤمِنُونَ وَاْلمُْؤمِنَاتُ بَْعضُهُْم َأْولِيَاءُ بَْعض: ]خواى تةعاال دةفةرموىَ
. واتة: ئيمانداراني ثياو وئافرةت هةنديَكيان دؤست ويارمةتيدةر [71]التوبة:

 وسةرخةري هةنديَكى تريانن.

وَإِْن اْستَنصَرُوُكْم فِي الدِّينِ َفعََلْيُكْم النَّْصرُ إِآل عََلى هةروةها دةفةرمىَ: ]
. واتة: وئةطةر هاتو موسَلمانان داواى [72]األنفال: [ ْوٍم بَْينَُكْم وَبَْينَهُْم مِيثَاٌقَق

يارمةتى وكؤمةكيان ليَكردن لة بؤ شةرِيَكي ديين، ئةوا ثيَويستة لةسةرتان 
جطة لة دذي ئةو خةَلكانة نةبيَت كة  ،سةريان خبةن وكؤمةكيان بكةن

                                                           
 ثيَشرت واتامان كرد. 1
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ت، ئةو كات ئةو ثةميانة مةشكيَنن و واز لةنيَوان ئيَوة وئةواندا ثةميان هةبيَ
 .1لة سةرخستنيان بهيَن

.  ئازار ثيَطةيشنت بةئازار ثيَطةيشتنيان وخؤشحالَ بون بةخؤشحالَ 3
 بونيان

مَثَلُ اْلمُْؤمِنِنيَ »دةفةرمويَ:  صلى اهلل عليه وآله وسلمثةيامبةرى خوا 
لُ اْلجَسَدِ إِذَا اْشتََكى مِْنهُ عُْضٌو تَدَاعَى فِي تَوَادِّهِْم وَتَرَاحُمِهِْم وَتَعَاُطفِهِْم مَثَ

 .2«َلهُ سَائِرُ اْلجَسَدِ باْلحُمَّى والسَّهَر

واتة: منونةى ئيمانداران لة سؤز ورِةحم وبةزةييدا بؤ يةكرت، وةكو يةك 
هةمو  ،ئةطةر يةك ئةندامى ئيَش وئازاريَكى هةبيَت ،الشة واية

 ، بة تا وشةوخنوني.ئةندامةكاني تريش ئازاريان دةبيَت

                                                           
ئةمةش بةرزي وشكؤمةندي ئيسالم دةردةخات، واجبيَك زاية دةكات، فةرمانيَك جيَ  1

بةجيَ نابيَت، قةيناكات مادام ثةميانيَك هةية، لة ثيَناو نةشكاندني ثةميانيَك. اهلل أكرب، 
 نةم بؤ بيَنن؟!!وةكو ئةو دي

رواه البخاري: كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم. ومسلم، كتاب الرب والصلة،  2
 باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم. من حديث النعمان بن بشري.
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اْلمُْؤمِنُ »دةفةرمويَ: صلى اهلل عليه وآله وسلم  هةروةها ثةيامبةر
 .1«-وَشَبََّك بَْينَ َأصَابِعِهِ-لِْلمُْؤمِنِ َكاْلبُْنيَانِ، يَشُدُّ بَْعضُهُ بَْعضًا 

واتة: ئيماندار بؤ ئيماندار وةكو بينايةك واية ضؤن خشت وبلؤكةكاني 
كيان هةنديَكى تريان قايم وتوند وتؤَلد دةكةن، تيَهةَلكيَشن وهةنديَ

موسَلمانانيش ئاوها توند وتؤَلن ويةكرت بةهيَز دةكةن. ئيرت ثةجنةكانى كرد 
 بةيةكدا.

وحةزى ضاكة بؤ كردنيان وفيَلَ ىلَ نةكردنيان 2ِ.  ناصيح بي بؤيان4
 وهةَلنةخةَلةتاندنيان.

َلا يُْؤمِنُ َأحَدُُكْم »يَ: دةفةرموصلى اهلل عليه وآله وسلم  ثةيامبةرى خوا 
 .1«حَتَّى يُحِبَّ أَلخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَْفسِهِ

                                                           
رواه البخاري: كتاب األدب، باب تعاون املؤمنني بعضهم بعضا. ومسلم، كتاب الرب  1

 احم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم. من حديث أبي موسىوالصلة، واآلداب، باب تر

 إرادةِ مجلةِ عن بها يعبَّر كلمٌة :النصيحُة»ئةَليَ:  اخلطابي«: النصح هلم»عةرةبيةكةى:  2
واتة:  .«صَفَّْيتَهُ إذا: العَسَلَ نَصَْحتُ: قوهلم من اإلخالصُ: اللغةِ يف وهي له، للمنصوح اخلْيرِ

 حةزي خيَركردن بؤيان..
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ثيَى خؤشة بؤ براكةشي  واتة: كةستان ئيمانى نية تاوةكو ئةوةى بؤ خؤي
 .2ثيَى خؤش نةبيَت

اْلمُْسلِمُ َأخُو اْلمُْسلِمِ َلا يَْحقِرُهُ، وََلا يَْخذُُلهُ، »هةروةها دةفةرمويَ: 
هُ، بِحَْسبِ اْمرٍِئ مِْن الشَّرِّ َأْن يَْحقِرَ َأخَاهُ اْلمُْسلِمَ، ُكلُّ اْلمُْسلِمِ عََلى واليُْسلِمُ

 .1«اْلمُْسلِمِ حَرَاٌم دَمُهُ وَمَاُلهُ وَعِْرضُهُ

                                                                                                                                                 
 أخرجه البخاري: كتاب املظامل، باب نصر املظلوم. ومسلم: كتاب اإلميان. 1
واتة كامل وتةواو نية، ئةمةش بة طويَرةى دةقةكان دةطؤرِيَت، ياساكةشي بةم  2

 شيَوةيةية لةبةري بكة: هةرضي دةقيَكي شةرعيت بيين نةيف شتيَكي دةكرد:
نفي الوجود »شتة بيَت  ئةو« بوني». ئةوة ئةصلَ واية، مةبةست ثيَي نةيف 1

 «.اهلل إال للكون خالق ال: »، وةكو«واألصل
« نفي الصحة». خؤ ئةطةر شتةكة هةبو ئةوا مةبةست ثيَي نةيف دروسيت شتةكةية 2
 «. الكتاب بأمِّ يقرأ مل ملن صالة ال» وةكو:
. خؤ ئةطةر ئةمةش نةدةكرا، بةوةى ئيشةكة بةبيَ ئةو شتةش هةر دروست بو، 3

وةكو ئةم دةقة. ئيَستا لةم « نفي الكمال»ةست ثيَي نةيف تةواوي شتةكةية ئةوسا مةب
دةقةدا ئةطةر ئةوةى بؤ خؤي ثيَي خؤشة بؤ براكةى ثيَي خؤش نةبيَت، بيَ ئيمانة؟! نةخيَر، 

 ئةى ئيمانةكةى كامَلة؟! نةخيَر. كةواتة ئيمانةكةى كاملَ وتةواو نية.
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وسةر شؤرِى  ،بة كةمى نازانيَت ،موسَلمان براى موسَلمانة»واتة: 
ة خراثى بةسة بؤ ئةوةند ،«نايدات بة دةستةوة»وتةسليمى ناكات  ،ناكات

هةمو موسَلمانيَك  ،ئةو كةسةى كة برا موسَلمانةكةى بةكةم تةماشا بكات
 «.شةرةفى ،ماَلى ،خويَنى ،لةسةر هةمو موسَلمانيَك حةرامة

ال تَبَاَغضُوا، وَال تَدَابَرُوا، وَال تَنَاجَشُوا، واليَبْع »هةروةها دةفةرمويَ: 
 .2«بَادَ اللَّهِ إخوانًَابَعضُُكْم عَلى بَيعِ بعٍض، وَُكونُوا عِ

مةكةن،  3واتة: رِقتان لةيةكرت نةبيَت، وثشت لةيةكرت مةكةن، النجش
 ومامةَلة بةسةر مامةَلةى يةكرتدا مةكةن، وببنة بةندةى خوا وبراى يةك.

. رِيَز ليَطرتنيان وبةطةورة رِاطرتنيان وقسة ثيَنةكردنيان وعةيبدار 5
 نةكردنيان

                                                                                                                                                 
يظلم املسلمُ املسلمَ واليسلمه. ومسلم: كتاب الرب أخرجه البخاري: كتاب املظامل، باب: ال 1

 والصلة واآلداب، باب: حتريم ظلم املسلم.
أخرجه البخاري: كتاب األدب، باب ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريًا من الظن.  2

 ومسلم: كتاب الصلة واآلداب، باب: حتريم الظن والتجسس والتناجش وحنوها.
تومةكةكة زياد بكا، خؤيشي نايكرِيَ، بةَلكو بؤ ئةوةى النجش: ئةوةية لة نرخي ش 3

 براكةى بة زياتر بيكرِيَ، يان زياني ليَبدات.
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يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَْسخَْر َقوٌم مِْن َقْوٍم ] خواى تةعاال دةفةرمويَ:
عَسَى َأْن يَُكونُوا خَْيرًا مِْنهُْم وَال نِسَاٌء مِْن نِسَاٍء عَسَى َأْن يَُكنَّ خَْيرًا مِْنهُنَّ 

اإلِميَانِ وَمَْن  ْلَقابِ بِْئسَ االِْسمُ اْلُفسُوقُ بَْعدَألوَال تَْلمِزُوا َأنُفسَُكْم وَال تَنَابَزُوا بِا
يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اْجتَنِبُوا َكثِريًا مِْن الظَّنِّ إِنَّ *َلْم يَتُْب َفُأْوَلئَِك هُْم الظَّالِمُونَ

بَْعضَ الظَّنِّ إِْثٌم وَال تَجَسَّسُوا وَال يَْغتَْب بَْعضُُكْم بَْعضًا َأيُحِبُّ َأحَدُُكْم َأْن يَْأُكلَ 
 .[12-11]احلجرات: [  مَْيتًا َفَكرِْهتُمُوهُ وَاتَُّقوا اهلل إِنَّ اهلل تَوَّاٌب رَحِيٌمَلْحمَ َأخِيهِ

ئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَناوة با هيض كؤمةَليَك لة ثياوان طاَلتة »واتة: 
بة هيض كةس وكؤمةَليَكي تري ثياوان نةكات وبةسوك وكةم تةماشايان 

وبا هيض كؤمةَليَك لة ئافرةتان  ،ةمانلةوة دةضيَت ئةوان باشرتبن ل ،نةكات
  ،طاَلتة بة هيض كؤمةَليَكي تري ئافرةتان نةكات وبةسوك تةماشاى نةكات

تانةش لة يةكرت مةدةن ويةكرت عةيبدار  ،لةوة دةضيَت ئةوان ضاكرتبن لةمان
كة بةرِاسيت خراثرتين ناو  ،و ناو و ناتؤرةى ناشرين لةيةكرت مةنيَن ،مةكةن

يمان هيَنان: فيسقة: كة بريتية ناو وناتؤرةى ناشريين بة وسيفةت دواي ئ
يةكرتةوة نان، وهةركةس تةوبة نةكات ونةطةرِيَتةوة ئةوا بةرِاستى ستةمكارة 

ئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَناوة بة دوربن لة زؤربةى طومانةكان، ضونكة * 
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بةت وغةي ،سيخورِى بةسةر يةكرتةوة مةكةن ،هةنديَك لة طومانةكان تاوانة
ئايا كةس لة ئيَوة ثيَي خؤشة طؤشتى براكةى خؤى  ،وزةمى يةكرت مةكةن

خوا ليَبوردة وبة  ،كةواتة خؤثاريَز بن ،بةمردويى خبوات، كة ثيَتان ناخؤشة
 . 1«بةزةيية

.  ئةبيَت لة خؤشى وناخؤشى وتةنطانة وفةرحانة ودارايى ونةداريدا 6
 لةطةَلياندا بيَت.

                                                           
 َأْسمَعَ حَتَّى وسَلَّم عََليه اهلل صَلَّى اهلل رَسُولُ خََطبَنَا»بةرِائي كورِي عازب ئةَليَ:  1

 اإلِميَانُ يَْدخُلِ وََلْم بِلِسَانِهِ آمَنَ مَْن مَْعشَرَ يَا: َفَقالَ خُدُورِهَا، فِي َقالَ َأْو بُيُوتِهَا، فِي اْلعَوَاتِقَ
 َفإِنَّ ،عَْورَاتِهِْم تَتَّبِعُوا وَال، [موهُرُّيعَتُ الَوَ ،منيلِْسمِاْل واذُْؤتُ وَال]، اْلمُْسلِمِنيَ ابواتَْغتَ الَ َقْلبَهُ،
 . «بَْيتِهِ جَْوفِ فِي يَْفضَْحهُ عَْورَتَهُ اهلل تَتَبَّعَ مَْنوَ عَْورَتَهُ، اهلل تَتَبَّعَ َأخِيهِ عَْورََة تَتَبَّعَ مَْن

واتة: ثةيامبةر وتاريَكي بؤ داين ودةنطي زؤر بةرز كردةوة بة رِادةيةك وايكرد كضة 
عازةبةكاني ماَلةوة طويَيان لة دةنطي ببيَت، وفةرموي: ئةى ئةوانةى بة دةم ئيَمانتان 

انةوة: غةيبةت وزةمي موسَلمانان مةكةن، وئازاري هيَناوة وئيمان نةرِؤيشتؤتة دَلت
موسَلمانان مةدةن، وعةيبداريان مةكةن، وشويَين عةيب وعةواريان مةكةون، ضونكة 
هةركةس شويَين عةيب وكةموكورتي براكةى بكةويَت، خواي طةورة شويَين عةورةت 

رِوي ئةبات وكةمورتي ئةو دةكةويَت، هةركةسيش خوا شويَين عةيب وعاري بكةويَت ئاب
 «.ئةطةر لة بن ماَلةكةى خؤيدا بيَت
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فيقةكانةوة كة لةكاتى خؤشى وداراييدا لةطةلَ ئةوةش بة ثيَضةوانةى مونا
 بةآلم لة تةنطانة ونارِةحةتي ثشتيان تيَدةكةن. ،ئيماندارانن

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بُِكْم َفإِْن َكانَ َلُكْم َفْتٌح مِْن خواي تةعاال دةفةرمويَ: ]
نَصِيٌب َقاُلوا َأَلْم نَْستَْحوِْذ عََلْيُكْم اللَّهِ َقاُلوا َأَلْم نَُكْن مَعَُكْم وَإِْن َكانَ لِْلَكافِرِينَ 

 .[141]النساء:[وَنَْمنَْعُكْم مِْن اْلمُْؤمِنِنيَ

ضاوةرِيَ دةكةن بزانن ضيتان  ،واتة: ئةوانةى خؤيان بؤ ئيَوة مةآلس داوة
بةسةر ديَت، خيَرة يا شةرِة، وبؤ هةردوكيشيان بة طويَرةى نيفاقةكةيان 

ئةطةر هاتو توشي فةتح وسةركةوتنيَك بون  جا ،وةاَلميان ئامادةكردوة
لةاليةن خواوة، ئةوسا لةبةر دةستكةوتي جةنط تا موسَلمانان بةشداريان 
بكةن، ئةَليَن: ئةى ئيَمة لةطةَلتاندا نةبوين؟ خؤ ئةطةر كافرةكان توشي 

جا سةرنج بدة نةيفةرمو فةتح، ضونكة كافران -، بةشيَك بون لة سةركةوتن
، مونافيقةكان ئةَليَن: ئايا ئيَمة لةسةر ئيَوةمان -تفةحتيان بؤ ناكريَ

ونةمانهيَشت ئيمانداران زيانتان ثىَ  ،نةدةكردةوة ويارمةتيمان نةدان
 بطةيةنن هةتا ثيَمان كرابيَت.
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 . سةرداني كردنيان وحةزكردن لة موالقاتيان، ودانيشنت لةطةَلياندا7

. واتة: 1«بَّتِي لْلمُتَزَاوِرِينَ فِيَّوَجَبَْت مَحَ»هاتوة:  لة فةرمودةى قودسيدا
خؤشةويستين من ثيَويست ومسؤطةر بوة بؤ ئةوانةى لة ثيَناوى مندا 

 سةردانى يةكرت دةكةن.

                                                           
 َأتَْيتُ :َقالَ اْلخَْوَلانِيِّ مُْسلٍِم َأبِي عَْن»أخرجه أمحد والطرباني ولفظ أمحد بتمامه:  1

 وَإِذَا ،وَسَلَّمَ عََلْيهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ َأْصحَابِ مِْن ُكهُوٌل فِيهَا حَْلَقٌة َفإِذَا دِمَْشقَ َأْهلِ مَْسجِدَ
 ،-شَابٌّ َفًتى- اْلَفتَى إَِلى رَدُّوهُ شَْيٍء فِي اْختََلُفوا ُكلَّمَا ،الثَّنَايَا بَرَّاقُ اْلعَْينِ َأْكحَلُ فِيهِْم شَابٌّ
 َفَلْم اْلعَشِيِّ مِْن َفجِْئتُ :َقالَ ،جَبٍَل ْبنُ مُعَاذُ هَذَا :َقالَ ؟هَذَا مَْن لِي لِجَلِيٍس ُقْلتُ :َقالَ

 إَِلى يُصَلِّي بِالشَّابِّ َأنَا َفإِذَا ،َفرُْحتُ ،يَجِيئُوا َفَلْم :َقالَ ،اْلغَدِ مِْن َفغَدَْوتُ :َقالَ ،رُوايَْحضُ
 :َقالَ !اللَّهِ فِي َلُأحِبَُّك إِنِّي :َفُقْلتُ مِْنهُ َفدَنَْوتُ َفسَلَّمَ: َقالَ ،إَِلْيهِ تَحَوَّْلتُ ثُمَّ َفرََكْعتُ ،سَارِيٍَة
 .اللَّهِ فِي َلُأحِبَُّك إِنِّي :ُقْلتُ ؟ُقْلتَ َكْيفَ :َقالَ ،إَِلْيهِ يَفمَدَّنِ

ِالل ه ِف يِاْلم ت ح ابُّون » :يَُقولُ رَبِّهِ عَْن يَْحكِي وَسَلَّمَ عََلْيهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ سَمِْعتُ :َقالَ
 عُبَادََة َلقِيتُ حَتَّى َفخَرَْجتُ :َقالَ ،«ظ لُّه ِإ ل اِظ ل ِالِ ي و م ِاْلع ر ش ِظ لِِّف يِن وٍرِم ن ِم ن اب ر ِع ل ى

 وَسَلَّمَ عََلْيهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ سَمِْعتُ :َفَقالَ ،جَبٍَل ْبنِ مُعَاذِ حَدِيثَ َلهُ َفذََكْرتُ الصَّامِتِ ْبنَ
ِل ْلم ت ب اذ ل ني ِم ح ب ت يِو ح ق ت ِ،ف ي ِل ْلم ت ح ابِّني ِت يم ح ب ِح ق ت »: يَُقولُ وَجَلَّ عَزَّ رَبِّهِ عَْن يَْحكِي
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َأنَّ رَجُاًل زَارَ َأخًا َلهُ فِي اهللِ، َفَأْرصَدَ اللَّهُ »لة فةرمودةيةكى تردا هاتوة: 
تُرِيدُ؟ َقالَ: أزورُ َأخًا لِي فِي اهللِ، َقالَ: هَْل  َلهُ عََلى مَْدرَجَتِهِ مََلكًا، فسأله َأْينَ

َلَك عََلْيهِ مِْن نِْعمٍَة تَرُبُّهَا، َقالَ: اَل، َغْيرَ َأنِّي َأْحبَْبتُهُ فِي اللَّهِ، َقالَ: َفإِنِّي رَسُولُ 
 .1«اللَّهِ إَِلْيَك بَِأنَّ اهلل َقْد َأحَبََّك َكمَا َأْحبَْبتَهُ فِيهِ

خواى طةورة  ،ك سةردانى برايةكي خؤى كرد لة ثيَناوي خواداواتة: ثياويَ
ثرسياري ليَكرد: نيازي  ،فريشتةيةكى لةسةر رِيَطاكةي دانا ضاوةرِيَي دةكرد

كويَت هةية؟ ئةويش وتى: سةرداني برايةكم لةبةر خوا دةكةم، وتي: هيض 
 ،روتى: نةخيَ ،مافيَكت هةية بةسةريةوة ومةبةستى وةرطرتنةوةييت هةبيَت

فريشتةكةش، وتى:  ،تةنها ئةوة نةبيَت كة من لةبةر خوا خؤشيم ويستوة
كة ثيَت رِابطةيةمن خوا خؤشي دةويَي وةك  ،منيش نيَردراوى خوام بؤ الى تؤ
 ئةوت خؤش ويستوة لةبةر خوا.

 .  رِيَزطرتن لة مافةكانيان8
                                                                                                                                                 

ِظ لِِّف يِن وٍرِم ن ِم ن اب ر ِع ل ىِالل ه ِف يِو اْلم ت ح ابُّون ِ،ف ي ِل ْلم ت ز او ر ين ِم ح ب ت يِو ح ق ت ِ،ف ي 
 اهلل يف صحيح اجلامع الصغري. وصححه األلباني رمحه« ظ لُّه ِإ ل اِظ ل ِل اِي و م ِ،اْلع ر ش 

 رواه مسلم: كتاب: الرب والصلة، باب: فضل احلب يف اهلل. 1
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 ونابيَت نرخ لةسةر نرخى ،نابيَت مامةَلة لةسةر مامةَلةى ئةوان بكات
ونابيَت  ،ونابيَت خوازبيَنى لةسةر خوازبيَنى ئةوان بكات ،ئةوان دابنيَت

 رِيَطربيَت لةوةى كة ئةوان ثيَشى دةكةون لة شتة حةآلَلةكان. 

أال ال يَبْع الرَّجُلُ عََلى »دةفةرمويَ: صلى اهلل وآله وسلم  ثةيامبةرى خوا
اتة: با هيض كةس مامةَلة نةكات . و1«بَْيعِ َأخِيهِ، وَال يَْخُطبُ عََلى خِطبَتِهِ

 وبا خوازبيَنى نةكات بةسةر خوازبيَنى براكةيدا. ،بةسةر مامةَلةى براكةيدا

واتة:  .2«وال يَسُوْم على سَْومِ َأخِيهِ»لة ريوايةتيَكى تردا دةفةرمويَ: 
 «.1[ئةَليَن: واتة: ثاوةنكردن]وبا نرخ لةسةر نرخى براكةى دانةنيَت »

                                                           
رواه البخاري: كتاب: البيوع، باب: اليبع على بيع أخيه. ومسلم: كتاب: النكاح،  1

 باب: حتريم اخلطبة على خطبة أخيه.
وقد بوب البخاري  أخرجه مسلم: كتاب: النكاح، باب: حتريم اجلمع بني املرأة وعمتها. 2

 َأْو َلهُ يَْأذَنَ حَتَّى َأخِيهِ سَْومِ عََلى يَسُومُ وََلا َأخِيهِ بَْيعِ عََلى يَبِيعُ َلا بَاٌبرمحه اهلل باًبا بعنوان: 
 .يَْترَُك
 َأْو بِثَمَنِهِ، هُمِْن خَْيًرا ألبِيعََك رُدَّهُ: اْلمَالُِك َفيَُقولَ لِيَْشتَرِيَهُ شَْيًئا يَْأخُذَ َأْن ة السَّومصُورَو
 ذَلَِك مِْن يُْمنَعُ وَإِنَّمَا ذَلَِك، مِْن بَِأْكثَرَ مِْنَك ألْشتَرِيَهُ اْستَرِدَّهُ: لِْلمَالِكِ يَُقولَ َأْو بَِأْرخَصَ، مِْثَلهُ
 عََلى وَالشِّرَاءِ اْلبَْيعِ عََلى اْلبَْيعِ صُورَُة وََأمَّا اآلخَرِ، إَلى َأحَدِهِمَا وَرُُكونِ الثَّمَنِ اْستِْقرَارِ بَْعدَ
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 ة بة الوازةكانياندا .  بةزةيي هاتنةو9

َلْيسَ مِنَّا مَْن »فةرمويةتى: صلى اهلل عليه وآله وسلم  هةروةكو ثةيامبةر
، واتة: لة ئيَمة نية ئةوةى رِيَز لة 2«َلْم يُوَقِّْر َكبِريَنَا، وَيَْرحَْم صَغِريَنَا

طةورةكامنان نةطرىَ وبةطةورةيان رِانةطريَ، وبةزةيى بة بضوكةكامناندا 
 نةيةتةوة.

هل تُْنصَرُونَ وتُْرزَُقونَ إال »هةروةها ثةيامبةر  دةفةرمويَ: 
بؤ مةطةر سةر دةكةون ورِؤزي دةدريَن ئةطةر الواز »، واتة: 3«بِضُعََفائُِكْم؟

                                                                                                                                                 

 يَُقولَ َأْو بَِأْنَقصَ، أَلبِيعََك اْفسَْخ: اْلخِيَارِ زَمَنِ فِي سِْلعًَة اْشتَرَى لِمَْن يَُقولَ َأْن َفهُوَ الشِّرَاءِ،
 إَلى اْلجُْمهُورُ ذَهَبَفَ اْلمَْذُكورِ اْلبَْيعِ صِحَّةِ فِي وَاْختََلُفوا. بَِأْزيَدَ مِْنَك ألْشتَرِيَ اْفسَْخ: لِْلبَائِعِ
 جَزَمَ وَبِهِ ، عَْنهُْم الرِّوَايَتَْينِ إْحدَى فِي َفسَادِهِ إَلى وَاْلمَالِكِيَُّة اْلحَنَابَِلُة وَذَهَبَْت اإلِْثمِ مَعَ صِحَّتِهِ

 . انظر فتح الباري.حَْزٍم اْبنُ
 .بالفارسية «بهاوكردن» :االستيام: «األرب منتهى» يف قال 1
 الرتمذي: كتاب: الرب والصلة، باب: ماجاء يف رمحة الصبيان. أخرجه 2
أخرجه الرتمذي: كتاب: اجلهاد، باب: ما جاء يف االستفتاح بصعاليك املسلمني.  3

والنسائي: كتاب: اجلهاد، باب: االستنصار بالضعيف. وأبو داود: كتاب: اجلهاد، االستنصار 
 بِرَْذلِ اخليل والضعفة. 
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وبيَ دةسةآلتةكانتان نةبيَت، واتة: بة هؤى بىَ دة سةآلت والوازةكانتانةوة 
 «.ورِؤزيتان دةداتخواى طةورة بةزةيى ثيَتاندا ديَتةوة، سةرتان دةخات 

وَاْصبِْر نَْفسََك مَعَ الَّذِينَ يَْدعُونَ رَبَّهُْم بِاْلغَدَاةِ خواى بةرزيش دةفةرمويَ: ]
[ وَاْلعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَْجهَهُ وَال تَْعدُ عَْينَاَك عَْنهُْم تُرِيدُ زِينََة اْلحَيَاةِ الدُّْنيَا

 .[28]الكهف:

لةطةلَ ئةوانةدا كة بة بةيانيان  خؤرِاطر بة، حواتة: ئةى ثةيامبةر 
وئيَواران لة ثةروةردطاريان دةثارِيَنةوة وزيكرى دةكةن ودةيانةويَت خوا لة 

رِو لةوانة وةرمةطيَرِة و رِو بكةيتة دونيا ويستان  ،خؤيان رِازى بكةن
 وئةوانةى جوانى ذيانى دونيايان دةويَت. 

 ن.  دوعاكردن بؤيان وداواى ليَخؤشبون كردن بؤيا10

[ وَاْلمُْؤمِنَاتِ وَلِْلمُْؤمِنِنيَ وَاْستَْغفِْر لِذَْنبَِكخواى تةعاال دةفةرمويَ: ]
. واتة: داواى ليَخؤشبون بؤ تاوانى خؤت وتاوانى ئيمانداراني ثياو [19]حممد:

 وئافرةت بكة.
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ا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِْن بَْعدِهِْم يَُقوُلونَ رَبَّنَهةروةها خوا سبحانة دةفةرمىَ: ]
 . [10]احلشر: [اْغفِْر َلنَا وَإلِْخوَانِنَا الَّذِينَ سَبَُقونَا بِاإلِميَانِ

ـةوة -كؤضبةران وثشتيوانان-واتة: وئةوانةشي كة لة دواى هاوةآلنةوة 
ديَن، ئةَليَن: ئةى ثةروةردطارا لةئيَمة خؤش ببة ولةو برايانةمشان خؤش ببة 

 كة لةثيَش ئيَمةوة بة ئيمانةوة رِؤيشتون.

 ئاطاداريةك:

ال يَْنهَاُكْم اللَّهُ سةبارةت بةو فةرمايشتةى ثةروةردطار كة دةفةرمويَ: ]
عَْن الَّذِينَ َلْم يَُقاتُِلوُكْم فِي الدِّينِ وََلْم يُْخرِجُوُكْم مِْن دِيَارُِكْم َأْن تَبَرُّوهُْم 

 .[8متحنة:]امل 1[وَتُْقسُِطوا إَِلْيهِْم إِنَّ اهلل يُحِبُّ اْلمُْقسِطِنيَ

هةر بيَ باوةرِيَك ئازاري موسَلماناني نةدا  ئةم ئايةتة ماناي ئةوةية:
ولةطةَلياندا شةرِي نةكرد ولة نيشتماني خؤيان دةري نةكردن، ئةوا 
موسَلمانان لةبةرامبةري ئةوةدا ثاداشتيان دةدةنةوة بة ضاكة لةطةلَ كردن 

                                                           
ريتان ناكات كة ضاك ودادطةر بن لة ئاست ئةو كافرانةى كة ئازارى واتة: خوا رِيَط 1

موسَلمانانيان نةداوة ولةطةَليان نةجةنطاون ولة مالَ وزيَدى خؤيان دةريان نةكردون, خوا 
 دادطةراني خؤش دةويَت.
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 ،م بةدلَ خؤشيان ناويَنودادطةربون لةطةَلياندا لة كاروباري دونيادا، بةآل
[، واتة: كة ضاك َأْن تَبَرُّوهُْم وَتُْقسُِطوا إَِلْيهِْمضونكة خوا سبحانة دةفةرموىَ: ]

رِةفتاريان لةطةَلدا بكةن ودادثةروةر بن لةطةَلياندا، نةيفةرموة: كة 
 .1خؤشيانتان بويَن ودؤستايةتيان لةطةَلدا بكةن

ةية كة باس لة دايك وباوكى بىَ ئةو ئايةت ،هاوشيَوةى ئةم فةرمايشتةش
وَإِْن جَاهَدَاَك عَلى َأْن تُْشرَِك بِي مَا َلْيسَ َلَك بِهِ باوةرِ دةكات ودةفةرمويَ: ]

[ عِْلٌم َفال تُطِْعهُمَا وَصَاحِْبهُمَا فِي الدُّْنيَا مَْعرُوفًا وَاتَّبِْع سَبِيلَ مَْن َأنَابَ إَِليَّ
 . [15]لقمان:

يك وباوكت كؤششيان لةطةَلدا كردي هاوةلَ بؤ من واتة: ئةطةر هاتو دا
ولة دونيادا  ،ثةيدا بكةيت بةبىَ هيض بةَلطة وزانستيَك، ئةوا بةطويَيان مةكة

                                                           
لة رِاستيدا تيَطةيشنت لةم جياوازية كيَشةيةكي زؤر ضارةسةر دةكات، وشوبهةيةكي  1

ئيَوة لة سةرةتاوة سآلو لة جولةكة »نيَتةوة، ئةو ثةيامبةرةى دةفةرمويَ: زؤر دةرِةويَ
، هةر ئةو ثةيامبةرةية: هاوسيَي جولةكةى هةية ومايف هاوسيَيةتي دةدات «مةكةن

وقةرزي ليَكردون وستةمي ليَنةكردون، ئةَليَن: عةبدولآلي كورِي زوبةير ئاذةَليَكي سةربرِيوة 
 ةكةكةي خؤي داوة.يةكةم جار بةشي دراوسيَ جول
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بة باشى هةَلسوكةوتيان لةطةَلدا بكة وشويَنى رِيَبازى ئةوانة بكةوة كة بؤ 
 .1«الى من طةرِاونةتةوة

ت ضاك بيَت بةآلم بة دلَ ليَرةشدا هةَلسوكةوت ومامةَلةى دونيايي ئةبيَ]
 .[نابيَت خؤشيامنان بويَن

جاريَكيشيان دايكى ئةمسا هات بؤ الى ئةمسا وداواى سيلةي رةحم »
بؤية ئةمسا بؤ ئةو  ،طةياندني ليَكردبو كة نةيثضرِيَنىَ، دايكيشي كافر بو

مةبةستة داواي ئيزني لة ثةيامبةر كرد، ئةويش بة ئةمسائي فةرمو: سيلةى 
 .2«طةيةنة وسةردانى دايكت بكةخزمايةتي ب

                                                           
ئةوانةن كة ئيمانيان بةخوا وفريشتةكان وكتيَبةكان وثيَغةمبةران ورِؤذى دوايى  1

هيَناوة, وتةسليمى خودان وطةرِاونةتةوة بؤ الى ئةو. رِيَبازيشيان بريتية لة طةرِانةوةى دلَ 
 والشة بؤ الي خوا، برِوانة تةفسريي سةعدي.

هلدية للمشركني. ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل أخرجه البخاري: كتاب اهلبة، باب ا 2
 النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد.
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ال تَجِدُ َقْومًا يُْؤمِنُونَ ئةمةش لةبةرئةوةى خواى تةعاال دةفةرمويَ: ]
بِاللَّهِ وَاْليَْومِ اآلخِرِ يُوَادُّونَ مَْن حَادَّ اهلل وَرَسُوَلهُ وََلْو َكانُوا آبَاءَهُْم َأْو َأْبنَاءَهُْم 

 . [22اجملادلة:] [َأْو إِْخوَانَهُْم َأْو عَشِريَتَهُْم

كةسانيَك شك نابةيت برِوايان بةخوا ورِؤذى دوايى هةبيَت لة واتة: 
هةمان كاتدا كةسانيَكيان خؤشبويت كة دذايةتى خوا وثةيامبةرةكةيان 

 ئةطةر ضى باوكيان بن يان نةوةيان بن يان عةشريةتيان بن.  ،كردبيَت

يستى جا سيلةى رةحم وثاداشت دانةوةي دونيايي شتيَكة، خؤشةو
 ودؤستايةتى شتيَكى ترة.

ضونكة سيلةي رةحم طةياندن وجوان رِةفتاركردن، هانداني تيَداية بؤ بىَ 
بؤية ئةو دو شتة لة هؤكارةكانى  ،باوةرِان بؤ هاتنة نيَو ئيسالم

بة ثيَضةوانةى دؤستايةتى وخؤشةويسيت، ئةم دوانة  ،بانطةوازكردنن
ئةمةش دةبيَتة  ، باوةرِ لةسةريةتىنيشانةى دان ثيَنان ورِازى بونة بةوةى بىَ

 هؤى بانطةواز نةكردنى بؤ ئيسالم.

ماناى ئةوةنية  ،بةهةمان شيَوة حةرامبونى خؤشويستنى كافران
بازرطانى حةآلَليان لةطةَلدا نةكريَت وشتومةك ودروستكراوة بةسودةكانيان 
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مبةرى نةهيَنريت وسود لةشارةزايى وداهيَنانةكانيان وةرنةطرييَت. ئةوة ثةيا
خواية ئينب ئورةيقيت لةيسي بةكرىَ طرت بؤ ئةوةى رِيَطةيان ثيشان بدات بؤ 

 .1كةضى كافريش بو ،شاري مةدينة

 . 2قةرزيشى لة هةنديَك جولةكة كردوة

                                                           
 يوجد مل إذا أو الضرورة عند املشركني استئجار بابأخرجه البخاري: كتاب اإلجارة،  1
 رَسُولُ وَاْستَْأجَرَ. عن عائشة وذكرت قصة اهلجرة من بدايتها.. إىل أن قالت:.. اإلسالم أهل
 اهَادًِي عَدِّي ْبنِ عَْبدِ بَنِي مِْن وَهُوَ الدِّيلِ بَنِي مِْن رَجًُلا بَْكٍر وََأبُو وَسَلَّمَ عََلْيهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ

 َلىعَ وَهُوَ السَّْهمِيِّ وَائٍِل ْبنِ اْلعَاصِ آلِ فِي حِْلًفا َغمَسَ َقْد -بِاْلهِدَايَةِ اْلمَاهِرُ وَاْلخِرِّيتُ- خِرِّيًتا
 بِرَاحَِلتَْيهِمَا َليَاٍل ثََلاثِ بَْعدَ ثَْوٍر َغارَ واعَدَاهُ رَاحَِلتَْيهِمَا إَِلْيهِ َفدََفعَا َفَأمِنَاهُ ُقرَْيٍش ُكفَّارِ دِينِ

 ..السَّوَاحِلِ َطرِيقَ بِهِْم َفَأخَذَ وَالدَّلِيلُ ُفهَْيرََة ْبنُ عَامِرُ مَعَهُمَا وَاْنَطَلقَ ثََلاٍث صُْبحَ
: من اشرتى اباإلستقراض وأداء الديون واحَلْجر والتفليس، ب أخرجه البخاري: كتاب: 2

 وَسَلَّمَ عََلْيهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيَّ َأنَّ»بالدين وليس عنده مثنه أو ليس حبضرته. عن عائشة 
 اشرتى وكذلك: املنذر ابن الق«. حَدِيٍد مِْن دِْرًعا وَرَهَنَهُ َأجٍَل إَِلى يَهُودِّي مِْن َطعَاًما اْشتَرَى

  .أجل إىل اليهودى من الشعريصلى اهلل عليه وسلم 
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موسَلمانانيش هةر لة ديَر زةمانةوة كاآل وشتومةك ودروست كراوةكانى 
فةزلَ ومنةتيَكي  ئةوانيان بةكارهيَناوة، ئةمةش شت كرِينة بة ثارة وهيض

 تيَدا نية.

ئةمةش نابيَتة هؤي خؤشويسنت ودؤستايةتي كردنيان، كة حةرامة، خواى 
مةزن خؤشويسنت ودؤستايةتى كردني ئيمانداران ورِق ليَبون ودوذمنايةتى 

 كردني كافرانى واجب كردوة.

َأْموَالِهِْم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِخواى تةعاال دةفةرمويَ: ]
 وََأنُفسِهِْم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوا وَنَصَرُوا ُأْوَلئَِك بَْعضُهُْم َأْولِيَاءُ بَْعض

 وَإِنِ يُهَاجِرُوا حَتَّى شَْيٍء مِْن وََلايَتِهِْم مِْن َلُكْم مَا يُهَاجِرُوا وََلْم آمَنُوا وَالَّذِينَ
 وَاللَّهُ مِيثَاٌق وَبَْينَهُْم بَْينَُكْم َقْوٍم عََلى إِلَّا النَّْصرُ َلْيُكمَُفعَ الدِّينِ فِي اْستَْنصَرُوُكْم

 فِْتنٌَة تَُكْن تَْفعَُلوهُ إِلَّا بَْعٍض َأْولِيَاءُ بَْعضُهُْم َكَفرُوا وَالَّذِينَ*بَصِرٌي تَْعمَُلونَ بِمَا
 . [72]األَنفال:[ َكبِرٌي وََفسَاٌد اْلَأْرضِ فِي

ى باوةرِيان هيَناوة وكؤضيان كردوة وجيهاديان كردوة لة واتة: ئةوانة
وئةوانةشى كة لة مالَ وحاَلى خؤياندا  ،ثيَناوى خوادا بةمالَ ونةفسيان

ئا ئةوانة  ،جيَطاى كؤضبةرانيان كردةوة وثشتطرييان كردن وسةرياخنسنت
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بةرِاستى هةنديَكيان دؤست وثشتيوانى هةنديَكى تريانن، وئةوانةشي 
هيَناوة وكؤضيان نةكردوة هيض دؤستايةتي وسةرخسنت ئيمانيان 

وثشتيوانيةكيان لةسةرتان نية تا كؤض دةكةن، خؤ ئةطةر داواى سةرخستنيان 
ليَكردن لة بؤ شةرِيَكي ديين، ئةوا ثيَويستة لةسةرتان سةريان خبةن 

جطة لة دذي ئةو خةَلكانة نةبيَت كة لةنيَوان ئيَوة  ،وكؤمةكيان بكةن
ان هةبيَت، ئةو كات ئةو ثةميانة مةشكيَنن و واز لة وئةواندا ثةمي

سةرخستنيان بهيَن، خواي طةورةش بيناية بة كردةوةكانتان*وئةوانةشى بىَ 
خؤ ئةطةر ئيَوةى  ،باوةرِن هةنديَكيان دؤست وثشتيوانى هةنديَكى تريان

ئةوا دةبيَتة  ،ئيماندار دؤستى يةكرت نةبن وثشتيوانى تةواوى يةكرت نةكةن
 ئاذاوة وفةساد وخراثةيةكي طةورة لةسةر زةويدا.هؤى 

 تَُكْن تَْفعَُلوهُ إِالَّئينب كةسري دةفةرمويَ: ماناى فةرمايشيت: ] 1حافظ
[ ياني: ئةطةر خؤتان بة دور نةطرن لة َكبِرٌي وََفسَاٌد اْلَأْرضِ فِي فِْتنٌَة

                                                           
 ذكر العلماء أن ألهل احلديث مراتب: 1

 أو بعلومها معرفة غري من ، وإمساعها األحاديث مساع على يقتصر الذي وهو: داملسنِ -
 .فقط الراوية وهو هلا، إتقان
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 ،ان نةكةنموشريكةكان ورِقتان ليَيان نةبيَت ودؤستايةتى وثشتيوانى باوةرِدار
ئةمةش بريتية: لة  ،ئةوا شةرِ وفيتنة وخراثة لة نيَو خةَلكدا بةرثادةبيَت

ثةشيَو بوني طوزةران وتيَكةلَ بوني شتةكان وتيَكةآلو بونى باوةرِداران بة 
                                                                                                                                                 

 الروايات من كثري على ويطلع ، ودراية يةروا احلديث بعلم يشتغل من هوو: ثاحملّد -
 . رواتها وأحوال

 شيوخه، وشيوخ شيوخه عرف حتى -مما ذكرناه عن احملدث- ذلك يف توسع فإن :احلافظ -
. احلافظ هو فهذا جيهله، مما أكثر طبقة كل من يعرفه ما يكون حبيث طبقة، بعد طبقة

 للمحدث. رادفم  منهم كثري عندواحلافظ 

 وتعدياًل وجرحًا وإسنادًا، متنًا املروية األحاديث جبميع علمه أحاط من ووه احلاكم -
 .وتارخيًا

 بن كشعبة الشأن هذا أئمة إال به يظفر مل لقب وهو :املؤمنني أمري لقب بعضهم وزاد -
 من والدارقطين والبخاري حنبل بن وأمحد راهويه بن وإسحاق الثوري وسفيان احلجاج

 .املتأخرين من حجر وابن املتقدمني،

وهناك من زاد ونقص يف العدد ويف التعريف، وما ذكرناه للتصور ال لذكر الراجح. انظر: 
، والباعث احلثيث ألمحد حممد شاكر، وتيسري السعد لعبداهلل املصطلح علم يف املوقظة شرح

 مصطلح احلديث حملمود الطحان.
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بةو هؤيةوة خراثة وفةساديَكى زؤر بةرفراوان وثةرش وبآلو رِو  ،بيَباوةرِان
 دةدات. ت.و. 

 كة لةم رِؤذطارةدا رِويداوة، خواش ثشت وثةناية.دةَليَم: ئةمة ئةوةية 

  دةرهةقيان« الوالءِوالرباء»سيَيةم: بةشةكانى خةَلك، لةواجب بوني 

 خةَلكى لة دؤستايةتي ورِق ليَبوندا دةبنة سىَ بةشةوة: 

ئةوانةن كة خؤشدةويسرتيَن بة خؤشويستنيَكي ثاك  بةشى يةكةم:
 ا نية.وثوختانة كة هيض رِق ودذايةتيةكى تيَد

ئةمانةش بريتني: لة باوةرِدارة موخليصةكان، لة ثةيامبةران ورِاستطؤيان 
 وشةهيدان وثياوضاكان.

كة صلى اهلل عليه وآله وسلم لة ثيَش هةموشيانةوة ثةيامبةرى خواية 
خؤشويستين ئةبيَ طةورةتر بيَ لة خؤشويستنى نةفس وكورِ وباوك وهةمو 

 خةَلكى.
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ئال وبةيتة ، و1«دايكانى ئيمانداران»ثاشان خؤشويستنى خيَزانةكانى 
ثاكةكاني وهاوةَلة بةريَزةكاني ديَت، بةتايبةت خةليفة رِاشيديةكان وباقى دة 

، وكؤضبةران وثشتيوانان وئةهلي بةدر وئةهلي بيعةى 2مذدة ثيَدراوةكة
ى خوا لة هةمويان رِةزا-رِيزوان وثاشان خؤشويستنى باقى هاوةَلة بةرِيَزةكان 

 .-بيَت

، وسةردةمة فةزَلدارةكة «التابعني»ثاشان دواى ئةمانة شويَنكةوتوان 
 .-وةك ضوار ئيمامةكة-وثيَشينان وثيَشةوايانى ئةم ئوممةتة ديَت 

                                                           
[ ْْ ُأمَّهَاتُهُم وََأْزوَاجُهُ َأْنُفسِهِْم مِْن مِنِنيَبِاْلمُْؤ َأْوَلى النَّبِيُّخواي تةعاال دةفةرمويَ: ] 1

 واتة: خيَزانةكاني ثةيامبةر دايكاني ئيماندارانن.
 َأبُو»فةرمويةتي:  حدة مذدة ثيَدراوةكة: لة حةديسيَكي صةحيحدا هاتوة، ثةيامبةر  2
 ،اْلجَنَّةِ فِي وََطْلحَُة ،اْلجَنَّةِ فِي وَعُْثمَانُ ،اْلجَنَّةِ فِي وَعَلِيٌّ ،اْلجَنَّةِ فِي وَعُمَرُ ،اْلجَنَّةِ فِي بَْكٍر

 ،اْلجَنَّةِ فِي وَقَّاٍص َأبِي ْبنُ وَسَْعدُ ،اْلجَنَّةِ فِي عَْوٍف ْبنُ الرَّْحمَنِ وَعَْبدُ ،اْلجَنَّةِ فِي وَالزُّبَْيرُ
رواه أمحد «. اْلجَنَّةِ فِي اْلجَرَّاحِ ْبنُ ْيدََةعُبَ وََأبُو ،اْلجَنَّةِ فِي نَُفْيٍل ْبنِ عَْمرِو ْبنِ زَْيدِ ْبنُ وَسَعِيدُ

 والرتمذي وأبو داود وغريهم من حديث عبد الرمحن بن عوف وسعيد بن زيد.
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وَالَّذِينَ جَاءُوا مِْن بَْعدِهِْم يَُقوُلونَ رَبَّنَا اْغفِْر َلنَا ]خواى تةعاال دةفةرمويَ: 
ا الَّذِينَ سَبَُقونَا بِاإلِميَانِ وَال تَْجعَْل فِي ُقُلوبِنَا غِالًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَإلِْخوَانِنَ

 .[10]احلشر:  [إِنََّك رَءُوٌف رَحِيٌم

واتة: ئةوانةش كة بةدواى كؤضبةران وثشتيواناندا ديَن، ئةَلني: 
ةوة ثيَش ئيمة ثةروةردطارا! لة ئيمة ولةو برايانةمشان خؤش ببة كة بة ئيمان

 ،وهيض بوغز ورِق وكينةيةك لة ئاست ئيمانداران مةخةرة دَلمانةوة ،رِؤيشتون
 ثةروةردطارا بةرِاستى تؤ بةسؤز وميهرةباني.

بةرِاستى كةسيَك ئيمان لة دَليدا هةبيَت هةرطيز رِقى لة هاوةآلن 
ودلَ  وثيَشينانى ئةم ئوممةتة نابيَتةوة. وئةوةشي رِقي ليَيانة تةنها طومرِا

. داواي 1وخةوارج 1نةخؤش ومونافيقةكان ودوذمنانى ئيسالمة وةك: شيعة
  بيَوةيي لةخوا دةكةين.

                                                           
، بةطوشراوي وبة ثوخيت: ئةوانةن كة زيادةرِةوى دةكةن لة خانةوادةى ثةيامبةر  1

رتهةَلديَنن، فةزَلي كو خيالفةت وئيمامةت تةنها لة خانةوادة بةرِيَزةكةي ثةيامبةردا 
. لة رِيوايةتي صةحيحرتين وناودارترين ئيمامي عةىل دةدةنة سةر هةموو هاوةآلندا 

كتيَبيان كة كافية: ئةبوبةكر وعومةر وعومسان وعائيشة وحةفصة بة كافر دةزانن، بةَلكو 
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ئةوانةن كة دةبوغزيَندريَن ودذايةتى دةكريَن بة ثاك  بةشى دوةم:
 وثوخيت، كة هيض خؤشةويسنت ودؤستايةتيةكى  تيَدا نةبيَت.

                                                                                                                                                 

كاني خؤياندا هاتوة ئةَليَ: -ناصةحيحة-هةموويان كافرن، هةروةك لة رِيواتة صةحيحة 
، بة حةوتيش هاتووة، هةروةها «هاوةآلن هةموويان هةَلطةرِاونةتةوة تةنها سيان نةبيَ»

قورئان بة دةستكاري كراو دةزانن. لة رِووي قةدةرةوة ديدوبؤضونيان وةكو قةدةريةكان وان.. 
بةهؤي اليةنطريان بؤ ئال وبةيت، « سةرخةر-ثشتطري-اليةنطر»ثيَيان دةطوتريَت شيعة 

ضونكة رِةفزي زةيدى كورِي حوسةيين كورِي عةىل « رِةفزكةر-رافضة»ت ثيَشيان دةوتريَ
كورِي ئةبو تاليبيان كرد، كاتيَك ثيَيان وت: ضي ئةَليَي لة بارةى ئةبوبةكر وعومةرةوة؟ 

، ئةوةبوو ئةويش ستايشي كردن ووتي: ئةوة دو وةزيرةكةى باثريي منن ياني ثةيامبةر 
ؤية ناونران رِافيزة. هةنديَك ئةَليَن: رةفزكةر تةنها بةوانةيان ثشتيان تيَكردو ورِةفزيان كرد، ب

ئةوتريَ، كة بة ئاشكرا هاوةآلن بة كافر دةزانن وجنيَويان ثيَ دةدةن، ئةمةش رِاي ثةسةندة. 
 .336ل« 1»برِوانة كتيَيب دةميَك لة ميَذوي ئيسالم ثةرِاويَزي ذ 

كةس تاوانيَكي طةورة بكات بة ، هةرئةوانةن كة خروجيان كرد لة ئيمامي عةىل  1
كافري دةزانن و ئةَليَن: بة هةتا هةتايي لة دؤزةخدا دةميَنيَتةوة، هةروةها دةسةآلتداري 
فاسق بة كافر دةزانن بؤية خروج ليَكردني بة حةآللَ دةزانن، هةروةها ئةمانيش ئيمامي 

- دةطوتريَت عةىل وموعاوية وعةمر وئةبو موسايان بة كافر دةزانن، حروريةيشيان ثيَ
دةرضوون بؤ ئةو  ضونكة كاتيَك خروجيان كرد لة ئيمامي عةىل  -شويَنيَكة نزيك كوفة

 .336ل« 2»جيَطاية. برِوانة كتيَيب دةميَك لة ميَذوي ئيسالم ثةرِاويَزي ذ 
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ثةيداكةران  ئةمانةش كافرة ثةتيةكانن: لة بيَ باوةرِان وهاوبةش
 ومونافيقان وهةَلطةرِاوان وبىَ دينةكان بة سةرجةم رِةطةزةكانيانةوة.

ال تَجِدُ َقْومًا يُْؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاْليَْومِ اآلخِرِ وةك خواى تةعاال دةفةرمويَ: ]
إِْخوَانَهُْم َأْو  يُوَادُّونَ مَْن حَادَّ اهلل وَرَسُوَلهُ وََلْو َكانُوا آبَاءَهُْم َأْو َأْبنَاءَهُْم َأْو

 .[ثيَشرت واتامان كرد]. [22]اجملادلة:[ عَشِريَتَهُْم

هةروةها دةبيين خواى تةعاال عةيبداري بةنى ئيسرائيل دةكات 
تَرَى َكثِريًا مِْنهُْم يَتَوَلَّْونَ الَّذِينَ َكَفرُوا َلبِْئسَ مَا َقدَّمَْت َلهُْم ودةفةرمويَ: ]

وََلْو َكانُوا يُْؤمِنُونَ ، هُ عََلْيهِْم وَفِي اْلعَذَابِ هُْم خَالِدُونََأنُفسُهُْم َأْن سَخَِط اللَّ
[ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا ُأنزِلَ إَِلْيهِ مَا اتَّخَذُوهُْم َأْولِيَاءَ وََلكِنَّ َكثرِيًا مِْنهُْم َفاسُِقونَ

 .[81-80]املائدة:

سويَند بيَ كاريَكي  ،ننواتة: دةبيين زؤربةيان دؤست وثشتيوانى بيَباوةرِا
خراثيان ئةجنامدا كة خوايان لةخؤيان تورِة كرد ولة سزاى دؤزةخيشدا 

خؤ ئةطةر ئةوانة باوةرِيان بهيَناية بة خوا وثةيامبةرةكةى  ،دةميَننةوة
ئةوكاتة ئةو كافرانةيان نة دةكرد بة دؤست  ،وبةوةى بؤى دابةزيوة

 ني خوا دةرضون.بةآلم زؤربةيان لة فةرما ،وثشتيوانى خؤيان
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بةشى سيَيةم: ئةوانةن لة رِويةكةوة خؤشدةويسرتيَن ولة رِويةكةوة 
 .1دةبوغزيَندريَن

ئةمانةش تاوانباراني ئيماندارانن، لةم كةسانةدا خؤشةويسنت ورِق ليَبون 
كؤدةبيَتةوة، خؤشدةويسرتيَن بةهؤي ئةو ئيمانةى هةيانة، دةبوغزيَندريَن 

 .-كة ناطةنة ئاسيت كوفر وشريك-انة بةهؤي ئةو سةرثيَضيانةى هةي

خؤشويستنيشيان ئةوة دةخوازىَ كة ئامؤذطارى بكريَن ونكؤَليان ىلَ 
بةَلكو جَلؤطرييان  ،بؤية نابيَت بيَدةنط بني لة ئاست سةرثيَضيةكانيان ،بكريَ

وحةدد  ،ليَدةكريَت وفةرمانيان ثيَدةكريَت بةضاكة ونةهيان ليَدةكريَت لةخراثة
كانيان بةسةردا جيَبةجيَدةكريَت وتاوةكو دةست بةردارى وتةمبيَكردنة

 تاوانةكانيان بنب وبطةرِيَنةوة لة خراثةكانيان.

بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا نابيَت بة تةواوةتي رِقمان ليَيان بيَت وتةبةرِا 
وةكو خةواريج ئةمة دةَليَن دةربارةى ئةو كةسانةي - ،1وحاشايان ليَبكةين

 .-ام داوة ونةطةيشتؤتة ئاسيت هاوةلَ ثةيداكردنكة تاواني طةورةيان ئةجن

                                                           
 بوغز: واتة رِق. 1
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بة هةمان شيَوة خؤشناويسرتيَن ودؤستايةتي ناكريَن بة تةواوةتي، وةكو 
بةو  ،مورجيئة ئةمة دةَليَن، بةَلكو دةبيَت ناوةند بطرييَت لةبارةيانةوة

 شيَوةيةى بامسان كرد، كة بؤ ضونى ئةهلى سوننةت وجةماعةتة.

واو رِق ىلَ بون لةبةر خوا توندوتؤَلرتين وثتةوترين جا خؤشويسنت لةبةر خ
وخةَلكيش لةرِؤذى قيامةتدا لةطةلَ ئةو  ،2«عرى االميان»دةسكى باوةرِة 

 .1كةسانةن كة خؤشيان دةويَن وةكو لة فةرمودةدا هاتوة

                                                                                                                                                 
بةشي  رِق ليَبوني باوةرِداري تاوانبار، كة وةك رِق ليَبوني بيَ باوةرِ نية، بةَلكو 1

ئيمانةكة خؤشةويسيت تيَداية، بةَلطةكةى ئةو حةديسةى بوخارية لة ئيمامي عومةرةوة 
َكانَ اْسمُهُ عَْبدَاللَّهِ، وََكانَ يَُلقَّبُ حِمَاًرا، وََكانَ  َأنَّ رَجًُلا عََلى عَْهدِ النَّبِيِّ »دةيطيَرِيَتةوة: 

ْد جََلدَهُ فِي الشَّرَابِ، َفُأتِيَ بِهِ يَْوًما َفَأمَرَ بِهِ قَ ، وََكانَ النَّبِيُّ يُْضحُِك رَسُولَ اللَّهِ 
ال تَْلعَنُوهُ : »َفجُلِدَ، َفَقالَ رَجٌُل مِنَ اْلَقْومِ: اللَّهُمَّ اْلعَْنهُ مَا َأْكثَرَ مَا يُْؤتَى بِهِ. َفَقالَ النَّبِيُّ 

 «.َفوَاللَّهِ مَا عَلِْمتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اهلل وَرَسُوَلهُ
ئةم وتةيةي شيَخ لة حةديسيَكي صةحيحدا هاتوة كة تةبةرِاني لة ئينب عابباسةوة  2

 يف واملعاداة اهلل يف املواالة: اإلميان عرى أوثق» فةرمويةتي: رِيوايةتي دةكات، ثةيامبةر 
 «. وجل عز اهلل يف والبغض اهلل يف واحلب اهلل
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بةآلم دةبينني ئةمرِؤ بارودؤخةكة طؤرِاوة وزؤربةى خةَلكى دؤستايةتي 
ئةطةر كةسيَك تةماعيَكى دونياييان  ،وى دونيايةوخؤبةريكردنيان لة ثيَنا

ثيَي هةبيَت دةبنة دؤسيت، ئةطةر دوذمنى خوا وثةيامبةر ودينى 
 موسَلمانانيش بيَت.

خؤ ئةطةر تةماعيَكى دونيايان ثيَي نةبيَت، دوذمنايةتى دةكةن ئةطةر 
وةىل خوا وثةيامبةرةكةى بيَت، بةهؤى بضوكرتين شتةوة تةنطي ثيَ 

 وسوكايةتي ثيَدةكةن.هةَلدةضنن 

                                                                                                                                                 

 طرف من به يتعلق ما األصل يف هي: اإلميان عرىقال املال علي القاري يف املرقاة: و
 وقوله اإلميان شعب من به يتعلق الدين أمر يف به يتمسك ملا فاستعري وحنوهما والكوز الدلو
 ...أحكم أي أوثق
لة حةديسيَكي صةحيحةيندا هاتوة لة ئينب  -خوا بيثاريَزيَت-ئةم وتةيةي شيَخ  1

 يلحق وملا قومًا أحب رجل يف ترى كيف :فقال ، اهلل رسول إىل رجٌل جاء» مةسعودةوة:
 «.أحب من مع املرء : اهلل رسول فقال ؟بهم
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: -رِيوايةتي كردوة 1وةك ئينب جةرير-عةبدوآلى كورِى عةباس دةفةرمويَ 
مَْن َأحَبَ فِي اهللِ، وأبغضَ يف اهللِ، واىل يف اهللِ، وعادى يف اهللِ، فإمنا تُنالُ »

وَاليُة اهللِ بذلك، وقْد صارْت عامُة مُؤاخاُة الناسِ على أمرِ الدُنيا، وذلك ال 
 «.على أهلِهِ شَيئًايُجدي 

 ،واتة: هةر كةس خؤشويستين لةبةر خوا بيَ، ورِق ليَبوني لةبةر خوا بيَ
ودؤستايةتي لةبةر خوا بيَ، دذايةتيكردني لةبةر خوا بيَ، وةاليةتي خوا 

ئا بةمانة بة دةست ديَت، زؤرينةى خةَلك وايان ليَهاتوة « دؤستايةتي خوا»
 «زاجنيَك بة خاوةنةكةى ناطةيةنيَتبرايةتيان لةسةر دونياية كة هيض قا

لة ئةبو هورةيرةوة ئةَليَ: ثةيامبةرى خوا فةرمويةتى، ثةروةردطاري 
بوخاري  2«مَْن عَادَى لِي وَلِيًّا َفَقْد آذَْنتُهُ بِاْلحَْربِ»مةزن فةرمويةتي: 

 رِيوايةتي كردوة.

                                                           
وا دةَليَ، وا ديارة لة غةيرة خؤيةوة نةقَلي كردوة، بةآلم  -خوا بيثاريَزيَت-شيَخ  1

هةنديَك لة زانايان ئةَليَن الي ئينب جةرير طةرِاون نةياندؤزيوةتةوة. ئةمة جطة لةوةى 
 ئةسةريَكي زةعيفة.

 البخاري: كتاب: الرقاق، باب: التواضع . أخرجه 2
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واتة: هةركةسيَك دذايةتى دؤستيَكى من بكات، ئةوا شةرِى لةطةَلدا 
 ادةطةيةمن.رِ

ئةوانةن كة دذايةتى  ،توندترين كةسيَكيش كة دذايةتى دينى خوا بكات
صلى اهلل عليه وآله وسلم هاوةَلة بةرِيَزةكانى ثةيامبةرى خوا دةكةن 

 وجويَنيان ثىَ دةدةن ولةكةداريان دةكةن.

اهلَل اهلَل فِي »دةفةرمويَ: صلى اهلل عليه وآله وسلم  ثةيامبةرى خوا
بَْعدِي، َفمَْن َأحَبَّهُْم ]، َلا تَتَّخِذُوهُْم َغرَضًا [اهلَل اهلَل فِي َأْصحَابِي] َأْصحَابِي،

، فمَْن آذَاهُْم َفَقْد آذَانِي، [َفبِحُبِّي َأحَبَّهُْم، وَمَْن َأْبغَضَهُْم َفبِبُْغضِي َأْبغَضَهُْم
أخرجه الرتمذيُ «. خُذَهُوَمَْن آذَانِي َفَقْد آذَى اهلل، وَمَْن آذَى اهلل يُوشُِك َأْن يَْأ

 1وغريُه
                                                           

رواه الرتمذي: كتاب املناقب، باب: فيمن سب أصحاب النيب. من حديث عَْبدِ اللَّهِ ْبنِ  1
، وضعفه األلباني، ولكن الوجه هذا من إال نعرفه ال غريب حسن حديث هذامُغَفٍَّل. وقال: 

 ثُمَّ ،أْصحابِي يف اْحَفُظونِي»قال: صح اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أنه 
 ويَْحلِفَ ،يُْستَْشهَدُ وما الرَّجُلُ يَْشهَدَ حَتَّى ،الَكذِبُ يَْفشُو ثُمَّ ،يَُلونَهُْم الذِينَ ثُمَّ ،يَُلونَهُْم الذِينَ
التسبوا أصحابي، َفَلْو »وكذلك صح عنه بل هو يف الصحيحني، أنه قال: «. يُْستَْحَلفُ وما

جنيَو وقسة بة »واتة: ، «دَُكْم َأْنَفقَ مِْثلَ ُأحٍُد ذَهًَبا مَا بََلغَ مُدَّ َأحَدِهِْم وَال نَصِيَفهَُأنَّ َأحَ
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واتة: ئامان ئامان خواتان لة ياد بيَت لة ئاست هاوةَلةكامن، مةيانكةن 
 ،جا هةركةس ئازاريان بدات، ئازارى منى داوة ،بةجيَطاى تانة وتةشةر

وهةركةسيَك ئازارى خوا  ،ئازارى خواى داوة ،وهةركةس ئازارى من بدات
 نزيكة لة ناوى بدات. ،بدات

 ويَنانةت الى هةنديَك لة طروثة طومرِاكان دذايةتى كردنى هاوةآلن وجتةن
 .1ثيَدانيان دين وعةقيدةية

وداواى ليَبوردن وبيَوةيي  ،ثةنا دةطرين بةخوا لة تورِةيي وئيَشى سزاى
 ليَدةكةين .

 وصلى اهلُل وسلَّمَ وبارَك علي نبيِنا حممٍد وآلِهِ وصحبِه

 

                                                                                                                                                 

هاوةآلمن مةَليَن، سويَند بةوةى نةفسي مين بةدةستة ئةطةر يةكيَكتان بة ئةندازةى كيَوي 
اه البخاري: رو ئوحود زيَرِ ببةخشيَ ناطاتة مشتيَكي ئةوان بةَلكو نيوة مشتيَكيشيان.

كتاب: فضائل الصحابة، باب: لو كنت متخذا خليال، ومسلم: كتاب: فضائل الصحابة، 
 باب: حتريم سب الصحابة.

 ئةو كؤمةَلةش شيعةكانن خوا لة شةرِ وخراثةيان مبان ثاريَزيَ. 1
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 إن شاء اهلل: ضاوةرِيَي ئةم بةرهةمانة بن

ضراي رِوناك لة سريةى ثةيامبةري رِاستطؤي دةستثاك. تةواو بووة خواى ميهرةبان لة   -1
 .«بةرط 2»ضاثداني ئاسان بكات.

. تةواو بووة من حيث اإلطالة واإلختصارإحتاف األخيار عن كيفية صالة النبـي   -2
 خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.

وسَلمانان. هؤكار وضارةسةر.تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني جياوازي نيَوان م -3
 ئاسان بكات.

تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان «ناميلكة»تةبةروك كردن وجؤرةكاني.  -4
 بكات.

ثةروةردةكردنى منداآلن و بةرثرسياريَتى دايكان و باوكان. تةواو بووة خواى ميهرةبان لة  -5
 «ناميلكة»ن بكات.ضاثداني ئاسا

 تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات..جيهانى جنؤكة و شةيتانةكان -6

 كارةكانى دلَ . تةواو بووة خواى ميهرةبان لةضاثدانى ئاسان بكات -7

رِونكردنةوةى ناوة ضاكةكاني خواي طةورة. تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان  -8
 بكات.
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تةواو بووة خواى ميهرةبان لة «.ناميلكة». و ئةمةكداري ثيَغةمبةري خواوةفا  -9
 ضاثداني ئاسان بكات.

خواى ميهرةبان تةواو بووني ئاسان « ناميلكة»رِؤذهةآلتناسى و رِؤذهةآلتناسان.  -10
 بكات.

خواى ميهرةبان تةواو بووني داويَن ثيسي هؤكارةكاني، كاريطةريةكاني، ضارةسةر.  -11
 كات.ئاسان ب

 .ميهرةبان تةواو بووني ئاسان بكات نةخؤشيةكانى دلَ  خواى -12


