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

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

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

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

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

 .تاوان

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

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

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

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

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

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

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

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

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان 
  .وەیەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێ
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 ثيَشةكى

احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد واله وصحبه والتابعني 
 سان إىل يوم الدين.... أما بعد:هلم بإح

لةرِاستيدا  طرنطيدان بة باسى يةكخواثةرستى وبريوباوةرِ لة طرنطرتينى 
وة ثيَضةوانةى يةكخواثةرستى بريتية لة  ،باسةكانن ولةهةمووشيان ثيَويسترتن

 ،هاوبةش برِياردان بؤ خوا وة مةترسيشى بؤسةر موسَلمان الى كةس شاراوة نية

بآلوبؤتةوة بريتية لةوةى  كؤستةى كةبةدريَذايي كات وسةردةمبةآلم ئةو بةآلو 
كة كؤمةَليَك لة موسَلمانان ثةيوةست بوونة بة طؤرِو مردووانةوة وشةيتان 
هةَلى خةَلةتاندوون بةشيَوةيةك كة زيادةرِؤييةكى زؤريان كردووة لة رِؤيشنت بؤ 

اوةرِيشيان بةوة اليان و سةردانى طؤرِستانيان بة ثةرستنيَكى طرنط داناوة وب
هةية كة ئةو مردووانة لةتواناياندا هةية سوودو زيان بطةيةنن بةشيَوةيةك 
كةداواى يارمةتى ومنداَليان ليَدةكةن بؤية كةوتونةتة سةرثيَضيةكى طةورةى 

وة خواى  ،شةرعيةوة هةر لة بيدعةو شريك وطومرِايي ترى طةورة

كة ثاريَزطاري داناوة ثةروةردطاريش كؤمةَلة زانايةكى لةم ئوممةتةدا 
وبةرطريةكى بةرضاويان كرد لة بريوباوةرِى يةكخواثةرستى وةك: ئةمحةدى كورِى 
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وة لةم  ،حةنبةل وئينب تةميية وجطة لةوانيش لة ثيَشينانى ئةم ئوممةتة

سةردةمةى دواييشدا خواى طةورة ضةند زانايةكى لةم دوورطة ثريؤزةدا رِةوانة 
ن بة بانطةوازى سةلةفيةت وةكو حممدى كورِى كرد بؤ تازةكردنةوةو طةشةدا

عبدالوهاب و نةوةكانى وقوتابيةكانى و ئةوانةى كةلةسةر مةنهةجى ئةوان 
دةرِؤن لةبةرطريكردن لة يةكخواثةرستى و جيَبةجيَكردنى و بانطةوازبؤكردنى و 
هؤشياركردنةوةى خةَلك لةثةيوةست بوون بة دروستكراوةكانةوة زيندووبن يان 

 مردوو.

ةوانةى كة دةست ثيَشخةريان هةية لةم سةردةمةدا لةبةرزكردنةوةى ئاآلى ل
عبدالعزيز بن )يةكخواثةرستى وبيَداركردنةوةى خةَلك لة شريك زاناى ثايةبةرز 

بةرِاستى ئةو ثيَشةوابوو لةم بوارةدا  ،رِةمحةتى خواى ليَبيَت(عبداللة بن باز

سراوى ترى سةبارةت بةم ئةمةش نووسراوةكةيةتى لةبةردةستمانداية وة نوو
 باسة زؤرة.

هةنديَكة لة فةتواكانى —خويَنةرى بةرِيَز –بةَلكو ئةمةى لةبةردةستتداية 
شيَخ كة وةآلمى داونةتةوة لة باسة طرنطةكانى سةبارةت بة مردوان و طؤرِ بؤ 

 ئةوةى سووربوونى شيَخ وزانايانى ترت بؤ رِوون بيَتةوة لةسةر يةكخواثةرستى.
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ئةم باسةو بؤئةوةى بةرضاو رَؤشن بيت لة دينةكةتدا ئةوا زانست  لةبةر طرنطى
ورِةوشت لةو زانايانة وةربطرة كة خواى ثةروةردطار تيَطةيشتنى ثيَبةخشيون لة 
ديندا و ثيشةيان بةرطريكردن وثاراستنى سوننةتى ثيَغةمبةرة )صلى اهلل 

 علية وسلم( . 
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 انان و سوكايةتى ثيَ نةكردنىواجبيَتى رِيَزطرتنى طؤرِى موسلَم

نبينا حممد وعلى آله  ،والصالة والسالم على من ال نيبَ بَعده ،احلمدُلِله وحده

 أما بعد. ،وصحبه

نامةيةكى زؤرم بؤ هاتووة كة تيَكرِا ئةوبابةتة لة خؤ دةطريَت كةلةاليةن 
يَلكردنى زؤريَك لة خةَلكةوة رِوودةدات لة رِيَزنةطرتنى طؤرِى موسَلمانان و ثيَش

مافى طؤرِستان بؤية بةباشم زانى كةئةم ووتةيةى لةسةر بنووسم بؤ 
بؤ  مانان و وةكو ئامؤذطاريةك بؤ خوائاطاداركردنةوةو ورياكردنةوةى موسَل

 بؤية دةَليَم: ،بةندةكانى

( بةَلطةن لةسةر وسلم ةصلى اهلل عليفةرموودة سةحيحةكانى ثيَغةمبةر)
وة بيَطومان رِيَكردن  ،وسَلمانان و ئازارنةدانيانواجبيَتى رِيَزطرتنى مردووى م

وبازدان بةسةريداو ئؤتؤمبيل ليَخورِين بةسةريداو فرِيَدانى زبلَ وثامشاوة تيَيدا 
وة هةموو ئةمانة كاريَكى  ،بة رِيَزنةطرتن وسوكايةتى ثيَكردنى دةذميَرريَت

ذية بؤ نةخوازراون وسةرثيَضى خواو ثيَغةمبةرةكةيةتى وستةم و دةست دريَ
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( جيَطريبووة كة نةهى وسلم ةصلى اهلل عليوة لة ثيَغةمبةرةوة ) ،مردووان

دانيشنت  كردووةو خةَلكى ئاطاداركردووة لةهةندىَ كارى ترى تةنانةت وةك:
 .  لةسةر طؤرِ يان ثاَلدانةوة بةسةرطؤرِداو هاوشيَوةكانى

إىل القبور وال ال تصلوا ":  ( دةفةرمويَتوسلم ةصلى اهلل عليوة ثيَغةمبةر )

نويَذ بةرةو رِووى طؤرِةكان مةكةن،  واتة:.رواه مسلم"جتلسوا عليها

 وةلةسةريشى دامةنيش.

إلن جيلس أحدكم عىل مجرة فتحرق ثيابه وختلص  " وة هةروةها دةفةرمويَت 

 .رواه مسلم "إىل جلده خري له من أن جيلس عىل قرب 

دانيشيَت وجلةكانى  واتة ئةطةر يةكيَك لةئيَوة لةسةرثشكؤيةك ئاطر
بسوتيَنيَت تابطاتة سةر ثيَستةكةى باشرتة بؤى وةك لةوةى لةسةر طؤرِيَك 

  دانيشيَت..

وعن عمر بن حزم قال: رآين رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( متكئًا عىل 

رواه  "ال تؤذه "أو "ال تؤذ صاحب هذا القرب "قرب فقال: 

لم( بينيمى شامن دابوية سةرطؤرِيَك. وس ةواتة:ثيَغةمبةر )صلى اهلل عليأمحد.
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فةرموى:ئازارى خاوةنى ئةو طؤرِة مةدةيان ئازارى مةدة. بؤية واجبة لةسةر 
هةموو موسَلمانان رِيَز لة مردووةكانيان بطرن و هيض جؤرة ئازاريَكيان نةدةن 
وةكو دانيشنت لةسةريان ورِيَكردن وليَخورِينى ئؤتؤمبيل بةسةرياندا وفرِيَدانى 

اوةو هاوشيَوةكانى. خواى طةورة هةموو موسَلمانان سةركةوتووبكات بؤ ثامش
تيَطةيشنت لة دين ووةستان لة ئاستى سنوورة شةرعيةكاندا ضونكة بةرِاستى 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه  خواى ثةروةردطار بيسةرونزيكة.

 وسلم

 حوكمى نووسني لةسةر طؤرِ

ةيةك لة ئاسن يان الفيتة كة هةندَيك ئايا دانانى ثارض  ثرسيار :
ئايةتى قورئانى لةسةرنووسراوة يان ناوى مردوو بةروارى مردنى 

 لةسةر نووسراوة لةسةر طؤِر دروستة؟

دروست نية هيض شتيَك لةسةر طؤرِى مردوو بنووسريَت نة ئايةتى وةآلم : 
ةى لةبةر ئةو ،لةسةر ئاسن بيَت يان هةرشتيَكى تر ،قورئانى ونة جطةلةو

لةفةرموودةى جابرةوة كة  وسلم( ة)صلى اهلل عليجيَطريبووة لة ثيَغةمبةرةوة 
رواه  "هنى أن جيصص القرب و أن يقعد عليه وأن يبنى عليه"فةرموويةتى
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وأن "زاد الرتمذي والنسائي بإسناد صحيح: ،اإلمام مسلم يف صحيحه

 ."يكتب عليه

ردووة لةوةى رِيَطرى ك (وسلم ةصلى اهلل علي)ثيَغةمبةر  واتة:
كةطؤرِ)طةضكارى يان ضيمةنتؤ كارى بكريَت(وةلةسةريشى دابنيشريَت وخانوو 

 بيناى بةسةرةوة دروست بكريَت و لةسةريشى بنوسريَت.

 

 ( لةناو مزطةوتداحيكمةتى بوونى طؤرِى ثيَغةمبةر)

 ،ئاشكراية كة دروست نية ناشتنى مردوو لةناو مزطةوتدا  ثرسيار :

 ،كيش طؤِرى تَيدا بَيت نوَيذكردن تَييدا دروست نيةوة هةر مزطةوتَي

)صىل اهلل عليه وسلم( حيكمةت ضية لةوةى كة طؤِرى ثَيغةمبةرو 

 هةندَيك لة هاوةآلنى لةناو مزطةوتى ثَيغةمبةردان؟

" جيَطريبووة كة فةرموويةتى (وسلم ةصلى اهلل علي)لة ثيَغةمبةرةوة وةآلم :  
 .متفق عىل صحته"وا قبور أنبيائهم مساجدلعن اهلل اليهود والنصارى اختذ
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طاورةكان بيَت طؤرِي ثيَغةمبةرةكانيان ئةكردة و نةفرةتى خوا لةجولةكة  : واتة
 مزطةوت .

وة هةروةها جيَطريبووة لة دايكة عائيشةوة كةدةفةرمويَت ئوم سةلةمةو ئوم 
كرد كة  وسلم( ةصلى اهلل عليحةبيبة باسى كةنيسةيةكيان بؤ ثيَغةمبةر )

( وسلم ىصلى اهلل عليثيَغةمبةريش ) ،ويَنةى تيَدابووة لة خاكى حةبةشة

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عىل قربه مسجدًا ": فةرمووى

 متفق عليه. "وصوروا فيه تلك الصور أولئك رشار اخللق عنداهلل

تيان واتة:ئةوانة ئةطةر ثياويَكى ضاك لةناوياندا مبرداية لةسةرطؤرِةكةى مزطةو
دروست ئةكردو وةئةو ويَنانةيان تيَدا ئةكيَشا ئائةوانة خراثرتينى دروستكراوى 

 .خواى طةورةن

مسلم يف صحيحه عن جندب بن عبداهلل البجيل قال: سمعت  وروى 

كنت  اًل كام اختذ إبراهيم خلياًل ولوإن اهلل قد اختذين خلي "رسول اهلل يقول:

أال وإن من كان قبلكم كانوا  ،كر خليالً متخذًا من أمتي خلياًل ألختذُت أباب
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أال فال تتخذوا القبور مساجد  ،يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد

 ."فإين أهناكم عن ذلك

وسلم( كةئةيفةرموو:بةرِاستى  ةواتة: بيستم لةثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علي
كردووة خواى طةورة منى كردووة بةدؤستى خؤى هةروةك ئيرباهيم ثيَغةمبةرى 

بةدؤستى خؤى وة ئةطةر لةئوممةتةكةم كةسم بكرداية بةدؤستى خؤم ئةوة 
ئةبوبةكرم ئةكرد بةدؤست ،ئاطاداربن ئةوانةى ثيَش ئيَوة طؤرِى ثيَغةمبةران و 
ثياو ضاكانيان ئةكردة مزطةوت ،وريابن طؤرِةكان مةكةنة مزطةوت ضونكة من 

 رِيَطريتان ىلَ دةكةم.

برريض اهلل عنه عن النبي)صىل اهلل عليه وسلم( وروى مسلم أيضًا عن جا 

 واتة: ."أنه هنى أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ":

رِيَطرى كردووة لةوةى كةطؤرِ)طةضكارى يان  (صلى اهلل علية وسلم)ثيَغةمبةر 
ضيمةنتؤ كارى بكريَت(وةلةسةريشى دابنيشريَت وخانوو بيناى بةسةرةوة 

م فةرموودة سةحيحانة ئةوةى لة ماناكانياندا دةردةكةويَت . ئةدروست بكريَت
ئةوةية كة هةموويان بةَلطةن لةسةر حةراميَتى دروستكردنى مزطةوت لةسةر 

هةروةكو ضؤن بةَلطةن لةسةر حةراميَتى  ،طؤرِ و بةَلكو نةفرةتيشى لةسةرة
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 ،دروستكردنى بينا لةسةريان و بةرزكردنةوةيان و طومةز دروستكردن

ةوةى ئةمانة هؤكارن بؤ هاوبةش برِياردان بؤ خوا و ثةرستنى مردووان لةبةرئ
هةروةكو ضؤن ئةمة لة كؤن و نويَدا رِوويداوة. بؤية ئةركى هةموو 

صلى موسَلمانيَكة لة هةر شويَنيَك بن وورياوئاطاداربن لةوةى كة ثيَغةمبةر )
ك لةخةَلكى ( نةهى ليَكردووة وة فريو نةخؤن بةوةى كة زؤريَوسلم ةاهلل علي

ضونكة حةق ورِاستى وونبوى موسَلمانة هةركاتيَك دؤزيةوة ئةو  ،ئةجنامى دةدةن

وة حةقيش بةبةَلطةى قورئان وفةرموودةوة دةناسريَتةوة نةوةك  ،شايستةترة بؤى

( دوو وسلم ةصلى اهلل عليوة ثيَغةمبةرو ) ،بةبؤضوون وكردةوةى خةَلكى

بةآلم  ،َلكو لةماَلى عائيشةدا نيَذراونهاوةَلةكةى لة مزطةوتدا نةنيَذراون بة

كاتيَك كة مزطةوتةكة فراوان بوويةوة لةسةردةمى وةليدى كورِى عبدامللك 
ذوورةكةى عائيشة كةوتة ناومزطةوتةوة لةكؤتايي سةدةى يةكةم وة ئةم كارةش 

ضونكة ثيَغةمبةرو  ،بةوة ناذميَردريَت كة مردوو لةناو مزطةوتدا نيَذرابيَت

دوو هاوةَلةكةى نةطوازرانةوة بؤ زةوى مزطةوتةكة بة  وسلم( ةلي)صلى اهلل ع
َلكو بةهؤى فراوان بوونةوة ئةو ذوورةى كة ئةمانى تيَدابوون كةوتة ناو 
مزطةوتةوة وةئةمةش نابيَتة بةَلطة بؤ هيض كةسيَك كة بينا لةسةر طؤرِ 
دروست بكات يان مزطةوتى لةسةر دروست بكات يان طؤرِ لةناو مزطةوتدا 
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بنيَذيَت لةبةرئةو فةرموودة سةحيحانةى كة ثيَشرت ئاماذةم ثيَكرد كة رِيَطرن 
وة كارةكةى وةليد هيض بةَلطةيةكى تيَدا نية لةسةر  ،لةوجؤرة كارانة

واهلل ويل . وسلم( ةصلى اهلل عليثيَضةوانةكردنى سوننةتى ثيَغةمبةر )

 التوفيق.

 

 ضاندنى درةخت لةسةر طؤرِ دروست نية

لة دواى ناشتنى مردوو هةندَيك كةس سورةتى )يس( :   ثرسيار
 ،وة هةندَيك جؤرى درةخت دةِروَينن ،لةسةر طؤِرةكة دةخوَينن

وةلةسةر ِرووى طؤِرةكةش جؤ يان طةمن دةضَينن بةبةَلطةى ئةوةى كة 
ئةوكارةى كردووة لةسةر طؤِرى دووان  )صىل اهلل عليه وسلم(ثَيغةمبةر 

 ئةوة ضية؟ ئايا حوكمى ،لة هاوةآلنى

خويَندنى سوورةتي)يس( يان هةر سوورةتيَكى تر لةسةر طؤرِ لةدواى وةآلم :  
وة قورئان خويَندن لةسةر طؤرِستان  ،ناشنت يان لةكاتى ناشتندا دروست نية

ونة جيَنشينة  وسلم( ة)صلى اهلل عليضونكة نة ثيَغةمبةر  ،دروست نية
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وةكو ضؤن بانطدان وقامةت كردن هةر ،هيدايةتدراوةكانى ئةم كارةيان نةكردووة

صلى بةَلكو هةموو ئةوانة بيدعةن. وة ثيَغةمبةر ) ،دروست نية لةسةر طؤرِ

 :( لة فةرموودةى سةحيحدا دةفةرمويَتوسلم عليةاهلل 

 .خرجه اإلمام مسلمأ"من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد"

ةر نةبيَت ئةوة واتة: هةركةسيَك هةر كردةوةوةيةك بكات كة قسةى ئيَمةى لةس
 ئةدريَتةوة بةسةريداو ىلَ ى وةرناطرييَت.

وةبةهةمان شيَوة دروست نية ضاندنى هةرجؤرة درةختيَك يان ضاندنى طةمن يان 
جؤ يان هةر دانةويََلةيةكى تر ضونكة نة ثيَغةمبةر )صلى اهلل علية وسلم( ونة 

ى كةئةجناميدا جيَنشينة هيدايةتدراوةكانى ئةم كارةيان نةكردووة. بةآلم ئةوة
بةسزايان كة لقى  ردلةطةلَ ئةو دوو طؤرِةدا كةخوا ثيَغةمبةرى ئاطادارك

 ةدارةخورماى لةسةرضاند ئةم كارة تايبةتة بة ثيَغةمبةرةوة )صلى اهلل علي
وة  ،ضونكة بؤ طؤرِةكانى تر ئةم كارةى ئةجنام نةدا ،وسلم( وبةو دوو طؤرِةوة

ك دابهيَنن كة خوا فةرمانى ثيَ بؤموسَلمانانيش نية كة هيض ثةرستشيَ
نةكردبيَت لةبةر ئةو فةرموودةيةى كة بامسان كردو لةبةر ئةم ئايةتةش كة 

يِن َما ََلْ َيْأَذْن ]:خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت ُعوا ََلُْم ِمْن الدِّ َكاُء رَشَ َأْم ََلُْم رُشَ
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َوإِنه الظهاِلنَِِي ََلُْم َعَذاٌب  بِِه اهللهُ َوَلْوال َكلَِمُة اْلَفْصِل َلُقِِضَ َبْينَُهمْ 

  21 الشورى:[َألِيمٌ 

 ةرِازين بةبةرنامةي خوا(ياخود شويَين ئةو هاوةَلطةرِان ة)ئايا ئةو بيَباوةرِان
بةرنامةيان بؤ داناون و ثةيرِةوييان دةكةن بيَ ئةوةي  ةبةناوي دينةو ةدةكةون ك

ةَلاَليان بؤ دياري دةكةن(، خؤ خوا مؤَلةتي دابيَت و ثيَي رِازي بيَت )حةرام و ح
فةرمان  ةمانةوةيان تا كاتي دياريكراو، ئةو ةب ةنةبوايئةطةر برِياري ثيَشرتمان 

ئيَش و بةسؤ  ةو بردنيان، بيَطومان بؤ ستةمكاران سزاي بلةنا ةدةدرا ب
  ئامادةية. 

 حوكمى بانطدان وقامةتكردن لةالى طؤرِدا

 كردن لةالى طؤِردا ضية؟ئايا حوكمى بانطدان وقامةتثرسيار :

طومانى تيَدا نية كة بيدعةية خواى ثةروةردطار هيض بةَلطةيةكى وةآلم :  
( ونةلة وسلم ةصلى اهلل عليلةسةرى دانةبةزاندووة ضونكة نة لة ثيَغةمبةر )

وة هةموو خيَروضاكةيةكيش بريتية لة  ،هاوةآلنةوة باسنةكراوةو نةطيَرِرِاوةتةوة

طرتنةبةرى رِيَبازى ئةوان وةكو خواى ثةروةردطار شويَنكةوتنى ئةوان و 
َبُعوُهْم : ]دةفةرمويَت ِذيَن اته ُلوَن ِمْن اِلَُْهاِجِريَن َواألَنَصاِر َواله ابُِقوَن األَوه َوالسه
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َتَها األهَْنَاُر  ِري ََتْ بِإِْحَساٍن َريِضَ اهللهُ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعده ََلُْم َجنهاٍت جَتْ

 100التوبة: [َخالِِديَن فِيَها َأَبدًا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ 

ئيسالم  ةثيَشكةوتن و يةكةم كةس بوون ل ةخواي ميهرةبان لةوانةي كواتة:
بوون و خزمةت كردني ئيسالمدا لةكارواني كؤضبةران و ثشتيوانان و ئةوانةي 

ش لةو رِازي بوون، رِيَكوثيَكي شويَنيان كةوتوون، رِازي بووةو ئةواني ةب ةك
بةردةم  ةضةندةها رِووبار ب ةكردوون ك ةباخةكاني بةهةشيت بؤ ئاماد

كؤشكةكاني و بةذيَر درةختةكانيدا دةرِوات، هاورِيَ لةطةلَ نةمريدا بؤ 
 سةر كةوتنيَكي زؤر طةورةية. ةهةميشةيش تيايدا دةميَننةوة، ئةو سةرئةجنام

من أحدث يف أمرنا :"دةفةرمويَت وسلم( ةوة ثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علي

واتة: هةركةسيَك لةم كارةى ئيَمة كةئيسالمة  "هذا ما ليس منه فهو رد

 شتيَك دابينيَت كةتيايدا نةبيتَ ئةوة ئةدريتةوة بةسةريدا وةليَ ي وةرناطرييَت.

من عمل عمالً ليس عليه أمرنا  "ويف لفظ آخر قال عليه الصالة والسالم: 

هةر كردةوةوةيةك بكات كة قسةى ئيَمةى لةسةر نةبيَت  هةركةسيَك ."فهو رد

 ئةوة ئةدريَتةوة بةسةريداو ىلَ ى وةرناطرييَت. 
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 "ورش األُمر حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة "وقال)صىل اهلل عليه وسلم(

  أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث جابر.

 طومرِايية. واتة: خراثرتينى كردةوةكان  داهيَنراوةكانة وةهةمووداهيَنراويَكيش

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 

 حوكمى سةردانى طؤرِستان بةمةبةستى ثارِانةوة لة مردووان

حوكمى سةردانى طؤِرستان ضية بةمةبةستى ثاِرانةوة لة  ثرسيار :
 مردووان و نزيكبونةوة لَييان بةسةربِرينى ئاذةآلن بؤيان؟

مةبةستى داواكردن لةمردووان بيَت و ئةطةر سةردانةكة بؤ  وةآلم :
نزيكبوونةوة ليَيان بةسةربرِينى ئاذةلَ ونةزركردن بؤيان وداواى فرياكةوتن 
ليَيان جطة لة خوا ئةمة هاوبةش برِياردانى طةورةية وة ئةمةشة كة ئةجنامى 
دةدةن لةطةلَ ئةوانةى كة بة ئةوليا ناويان دةبةن مردووبن يان زيندوو كة 

ة ثيَيان دةتوانن سوودو زيانيان ثيَبطةيةنن يان وةآلمى برِوايان واي
داواكاريةكانيان بدةنةوة يان شيفاى نةخؤشيةكانيان بدةن هةموو ئةمانة 
هاوبةش برياردانى طةورةية ثةنا بةخوا وةئةمةش وةكو كردةوةى هاوبةش 
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ئةركى  ،برياردةرةكانة لةطةلَ )الت و عوززا و مةنات( و بت و خواكانى تريان

ربةدةستان و زانايانى وآلتى موسَلمانانة كة رِيَطرى بكةن لةم كارانة. وةكو كا
ئاشكراية بةبةَلطةى قورئان وفةرموودة كة نزيك بوونةوة لة خوا بةسةربرِينى 
ئاذةلَ بؤ جطة لة خوا لة ئةولياو جن و بتةكان و جطة لةوانيش لة هةر 

تاك وتةنهاو كاروكردةوةى دروستكراويَكى ترى خوا هاوبةش برِياردانة بؤ خواى 
ُقْل إِنه ]وة خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: ،نةفامى وهاوبةش ثةيداكةرةكانة

يَك َلُه َوبَِذلَِك  (162)َصالِِت َوُنُسكِي َوحَمَْياي َوََمَاِِت هللِهِ َربِّ اْلَعاِلَنَِي  ال رَشِ

ُل اِلُْْسلِِمنَي   (االنعام)[ (163)ُأِمْرُت َوَأَنا َأوه

ئيمانداران بَليَ: بةرِاسيت  ةوسلم(، ب ةئةي ثيَغةمبةر )صلي اهلل علياتة : و 
بؤ خواي ثةروةردطاري  ةنويَذو سةربرِينةكامن، هةروةها ذيان و مردمن تايبةت

 ةو من بةو ةهيض هاوةلَ و هاوبةش و شةريكيَكي ني ةجيهانيانةوة. ئةو زات
 .و من يةكةم كةسي موسوَلمانامن ةفةرمامن ثيَدراو

وة خواى ثةروةردطار لةم ئايةتةدا رِوونى  ،بريتية لة سةربرِينسك( )ُن وة

دةكاتةوة كة سةربرِين بؤ جطة لة خوا هابةش برِياردانة بؤ خوا وةكو نويَذكردن 
( 1إِنها َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر ) :]خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت ،بؤ جطة لة خوا
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واى طةورة لةم سورةتة ثريؤزةدا فةرمان دةكات كة خ[ َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحرْ 

نويَذوسةربرِين بؤ ثةروةردطارى بكات نةك وةكو هاوبةش برِياردةرةكان كة 
سةربرِين وسوجدةبردنيان بؤ جطة لة خوا بوو. وة خواى ثةروةردطار 

اهُ ]دةفةرمويَت:  (23إرساء : ) [َوَقََض َربَُّك َأاله َتْعُبُدوا إاِله إِيه

 لةو كةسي تر نةثةرسنت ةجط ةك ةثةروةردطاري تؤ برِياريداو: واتة 

يَن ُحنََفاَء : ]خواى طةورة ئةفةرمويَت َوَما ُأِمُروا إاِله لَِيْعُبُدوا اهللهَ ُُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

َكاَة َوَذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمةِ  الَة َوُيْؤُتوا الزه  (5) البينة: [َوُيِقيُموا الصه

خواثةرسيت بكةن و بةثاكي و  ةبةوةي ك ةنيشيان ثيَنةدرابوو جط: فةرماةوات
هةموو  ةبن و البدةن ل ةدَلسؤزي و ملكةضي فةرمانبةرداري ئاين و بةرنامةك

ئايينيَك و تةنها ثابةندي ئاييين ئيسالم بن، نويَذيش بةرِيَك و ثيَكي ئةجنام 
رِاست و  ةنامئايين  ةمالَ و سامانيان دةربكةن، ئةوةي ةبدةن، زةكاتيش ل
 بةنرخةكاني خوا

سةربرِين بريتية لة ثةرستش بؤية تةنها  ،وة ئايةت سةبارةت بةم باسة زؤرة

 دةبيَت بؤ خواى بكريَت.



 

 

 18 ba8.org 

 ....................................................... ن بةفةتواكاني سةرقةبرانآلدنةوةي كرد

ويف صحيح مسلم عن أمرياِلؤمنني عيل بن أيب طالب قال:قال رسول اهلل 

 "لعن اهلل من ذبح لغرياهلل ")صىل اهلل عليه وسلم( :

 كةسةى بؤ جطة لةخواى طةورة ئاذةلَ سةرئةبرِيَت.واتة: نةفرةتى خوا لةو 

 

 هاوبةش برِياردان بؤ خوا

ئايةتةش ضية كة ئايا هاوبةش بِرياردان ضيةو تةفسريى ئةم ثرسيار:
ِذيَن آَمنُوا اتهُقوا اهللهَ َواْبَتُغوا إَِلْيِه اْلَوِسيَلَة :]خوا دةفةرموَيت َا اله َيا َأُّيُّ

 .؟(35)مائدة: [ِه َلَعلهُكْم ُتْفلُِحونَ َوَجاِهُدوا يِف َسبِيلِ 

         ِ                         ِ                              هاوبةش بر ياردان هةرلة ناوةكةيةوة ر وون وئاشكراية كة بريتية لةوةى  وةآلم :
                                   َ                           ِ      كة جطة لة خوا بكةيت بة هاوبةش لةطةل  خوادا لة ثةرستندا وةكو ثار انةوة 
                        ِ                َ               َ    ِ        لة بتةكان و داواى فريادر ةس وفرياكةوتن لي يان و نةزر ونوي ذو ر ؤذوطرتن 

       َ         يان نوي ذكردن بؤ  ،عيدروس ،بةدةوى –          ِ      وةكو سةربر ين بؤ  ،      ِ        وسةربر ين بؤيان

 ةصلى اهلل علي                                            َ       فآلن وفيسار وداواى يارمةتى وهاوكاريكردن لة ثي غةمبةر)
        َ                                                ( يان شي خ عبدالقادر يان عيدروس لة يةمةن وجطة لةوانيش لة وسلم
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  ِ       بر ياردان مردووانى ترو ئةوانةى كة ئامادة نني. هةموو ئةمانة بة هاوبةش 
          َ            ِ              َ                 بةهةمان شي وة ئةطةر ثار انةوة لة ئةستي رةو جنؤكةو داواى  ،        َ ناودةبري ن

               َ               َ                             َ       بةهاناوةهاتن لي يان يان هةر شتي ك لةو بابةتة ثةرستشيانة بؤ بي طيان و 
 ،                                           َ                          مردووان و ئامادةنةبوان ئةجنام بدات ئةوا دةبي تة هاوبةش ثةيداكردن بؤ خوا

ُكوا حَلَبَِط َعنُْهْم َما َكاُنوا َولَ :]                            َ وة خواى ثةروةردطار دةفةرموي ت ْو َأرْشَ

هةرضي  ة                          ِ             خؤ ئةطةر شةريك و هاوبةش بر يار بدةن، ئةو واتة: األنعام[َيْعَمُلونَ 

                  َ         َ   هةمووي ثووض و بي  نرخ دةبي ت.. ةكارو كردةوةيةكي )ضاكيشيان( هةي

ل ك  و  ]                           َ  وةخواى ثةروةردطار دةفةرموي ت: م  ب ط ـن  ع  كت  ل ي ح  ن  أ رش  
ُ  َ  َ ل ئ   َ  َ َ   ه   َ  ْ  َ  َ  َ  َ ْ  َ   ْ َ      ه ل ت كـونن  َ  ِ  َ

ين   ن  اخل ارس 
َ    َ  ِ  َ م   (65)زمر: [ِ 

بؤ تؤو بؤ ئةوانةي  ة              َ     وةحي و نيطا ني ردراو ة   َ            َ        سوي ند بةخوا بادل نيابن ك :ةوات   
 ة  َ                 َ                          ِ                   ثي ش تؤش: ئةطةر هاوةل طةر بيت و شةريك بؤ خوا بر يار بدةيت كاروكردةو

  ِ                                ر يزي خةسارةمتةند و زةرةرمةندانةوة. ةو دةضيت ةضاكةكانيشت ثووض

ُقوا ] )وةسيلة(يةى كةلةم ئايةتةدا باسكراوة بةآلم ئةو  ِذيَن آَمنُوا اته َا اله َيا َأُّيُّ

         َ                             َ ِ   َ   مةبةست ثي ى نزيك بوونةوةية لةخوا بة طوي ر ايةل ى [اهللهَ َواْبَتُغوا إَِلْيِه اْلَوِسيَلةَ 
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   َ                     نوي ذكردن نزيك بوونةوةية  ،كردنى وة ئةمةش واتاكةيةتى الى هةموو زانايان

    ِ                وة ر ؤذوو سةدةقةكردن  ،       ِ                 وةسةربر ين بؤخوا وةسيلةية،لةيةلةخوا كةواتة وةسي

ئةمة واتاى  ،                    َ              َ          يادى خواو قورئان خوي ندن بةهةمان شي وة وةسيلةن ،وةسيلةن

ِذيَن آَمنُوا اتهُقوا اهللهَ َواْبَتُغوا إَِلْيِه اْلَوِسيَلَة ]فةرمايشتى خواية  َا اله َيا َأُّيُّ

                               َ     واتة ويستى نزيك بوونةوةتان هةبي ت بؤ [  ُتْفلُِحونَ َوَجاِهُدوا يِف َسبِيلِِه َلَعلهُكمْ 

 .             َ ِ   َ       الى خوا بة طوي ر ايةل يكردنى

و جطة لةوانيش بةو  البغوي ،ابن جرير ،        إ بن كثريزانايانى تةفسريى وةك   

واتة ثةيوةستى نزيك بوونةوةبن بؤالى خواو داواى بكةن  ،  َ             شي وةيةيان وتووة

            َ    َ               بؤتان لة نوي ذو ر ؤذوو سةدةقات و          َ                 ِ         لةهةركوي يةك بن لةوةى كة ر ةواى داوة
            َ                          َ               وةبةهةمان شي وة وبةهةمان واتا لة ئايةتي كى تردا هاتووة  ،ثةرستشةكانى تر

ِْم : ]                       َ كة خواى طةورة دةفةرموي ت ِذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن إىَِل َرِّبِّ ُأْوَلئَِك اله

ُْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرمْحََتُه َوََيَافُ  وَن َعَذاَبُه إِنه َعَذاَب َربَِّك َكاَن اْلَوِسيَلَة َأُّيُّ

 (57رساء  : اإل)[ حَمُْذوراً 
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خوا نزيكرتة؟!  ة                       َ                ئةوان هاناو هاواريان لي  دةكةن، كاميان ل ة: ئا ئةوانةي كةوات
 ةل ةخوا دةكةن و داواي نزيك بوونةو ةئةوان خؤيان هاوار ل ة    َ     كاتي كدا ك ةل

       َ             سزاو تؤل ةشي دةترسن،  ةةتي دةكةن، ل                             ِ      ِ  ثةروةردطاريان دةخوازن و ضاوةر واني ر ةمح
      ِ                              َ      بةر اسيت سزاي ثةروةردطارت مةترسي لي كراوة.

  َ             َ                  َ                                    ثي غةمبةران وشوي نكةوتوانيان بةم شي وةية بوون لة خوا نزيك دةبوونةوة بةو 
              ِ                             َ    ِ                      هؤكارانةى كة ر ةواى داوة بؤيان لة جيهادو نوي ذو ر ؤذوو يادى خواو قورئان 

بةآلم طومانربدنى  ،ةرستنة شةرعيانةى تر   َ                            خوي ندن و جطة لةمانيش لةو كارو ث

  َ     َ                                                            خةل كاني ك بةوةى كة وةسيلة بريتية لة ثةيوةست بوون بة مردووان و داواى 
                                  َ            ِ                       ِ  فرياكةوتن لة ثياوضاكان ئةوا طوماني كى ثووض ونار ةواية. وة ئةوة بريوباوةر ى 

:           ِ                                                    َ هاوبةش بر ياردةرةكانة كة خواى ثةروةردطار لةبارةيانةوة دةفةرموي ت
 ُشَفَعاُؤَنا َوَيعْ ]

ِ
ُهْم َوال َينَْفُعُهْم َوَيُقوُلوَن َهُؤالء ُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللهِ َما ال َيُُضُّ

 (18يونس: )[ِعنَْد اهللهِ 

زيانيان  ة    َ      ِ                   َ                       :)بي  باوةر ان وخوانةناسان( شتي ك دةثةرسنت لةجياتي خوا نةوات
 انن الي خوا .تكا كارم ة           َ  َ                   قازانج، دةشل ي ن: ئا ئةو بت و شتان ة  َ        َ   ثي دةطةيةني ت ن
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ُقْل َأُتنَبُِّئوَن اهللهَ باَِم ال َيْعَلُم يِف ]                           َ      ِ          وة خواى ثةروةردطاريش بةم شي وةية ر ةدى دانةوة

َمَواِت  ُكونَ  السه   .(18) يونس: [َوال يِف األَْرِض ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل َعامه ُيْْشِ

خوا  ة       َ ئايا ئي و ةهوسلم(: باش ة)صلي اهلل علي   َ      ثي غةمبةر    َ     َ  َ     : ثي يان بل ي  ئةي ة وات
                           َ        لةئامسانةكان و لةزةويدا هةبي ت و خوا  ة     َ   بةشتي ك ك ةئاطادار دةكةنةو

لةوةي كةنةفامان دةيكةن  ة       َ            َ              َ          نةيزاني ت؟! ثاك و بي طةردةو بةرزو بل ندةو دوور
       َ   بةهاوةل ي.

 

 ووتةى كةسانيَك كة دةلَيَن داواكردن لةمردووى ناوطؤرِ دروستة

: داواكردن لةمردووى ناو طؤِر هةندَيك كةس دةَلَين  ثرسيار :
"واتة: إِذا َتريتم يف األُمور فاسَتعينوا بَِأهِل الُقبوربةبةَلطةى"  ،دروستة

ئةطةرثةرَيشان بوون و كارةكانتان بؤ جَى بةجَى نةبوو ئةو ثةنا ببةنة 
 ةحيحة؟صى طؤِرةكان. ئايا ئةم فةرموودةية ةنبةر خاو

استانةية كة هةَلبةسرتاوة بةدةم ئةم فةرموودة لةو فةرموودة نارِ وةآلم :
وة زؤريَك لةزانايانيش خةَلكيان  وسلم( ة)صلى اهلل علي ثيَغةمبةرى خواوة

سالم ابن تيمية يةكيَك لةوانة شيخ اال ،هؤشياركردؤتةوة سةبارةت بةمة
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بيَت وةكو لة جمموع فتاوى دا دةَليَت:" ئةم فةرموودةية درؤية رةمحةتى خواى ليَ
بةيةكدةنطى شارةزايانى بوارى ( وسلم ةصلى اهلل علي)ى خواوة بةدةم ثيَغةمبةر

فةرموودة وهيض زانايةك نةيطيَرِاوةتةوةو لة هيض كتيَبيَكى باوةرِثيَكراوى 
 فةرموودةشدا نةهاتووة".

دذو ثيَضةوانةية ( وسلم ةصلى اهلل علي)وة ئةم درؤية بةدةم ثيَغةمبةرةوة  
فةرمان بة يةكخواثةرستى دةكةن و  لةطةلَ طوتارى قورئان وفةرموودةدا كة

وة طومانى تيَدا نية كة ثارِانةوة  ،هاوبةش برِياردان قةدةغةو حةرام دةكةن

لةمردووان وداواى فرياكةوتن ليَيان لة خؤشى وناخؤشيدا لة طةورةترين 
  هاوبةش برِياردانة بؤ خواى ثاك وتاك.

نطانةدا خوايان هاوبةش برِياردةرةكانى سةردةمى كؤن لةكاتى ناخؤشى وتة
بةآلم كة ناخؤشى وتةنطانةكة نةدةما دةستيان دةكردةوة بة  ،بةتةنها دةثةرست

َفإَِذا َركُِبوا يِف ] وةكو خواى طةورة دةفةرمويَت: ،هاوبةش برِياردان بؤخوا

اُهْم إىَِل اْلرَبِّ إَِذا ُهمْ  يَن َفَلامه َنجه  اْلُفْلِك َدَعْوا اهللهَ ُُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

ُكونَ   .(65)العنكبوت: [ُيْْشِ
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:  هةر كاتيَك خةَلكي )باوةرِ الواز( سواري كةشيت دةبن، مةترسي نوقم ةوات
 ةبوون و تياضوون رِوويان تيَدةكات، زؤر بةكولَ، هاناو هاوار بؤ خوا دةبةن و ب

باوةرِ دةهيَنن، بةَلام كاتيَك خوا رِزطاريان دةكات و  ةدَلسؤزي و ملكةضيةو
رِيَبازي يةكتاثةرسيت دةترازيَن و هاوةلَ و  ةوشكاني دةستبةجيَ ل ةدةطةنةو

 هاوبةش بؤ خوا برِيار دةدةن.  

بةآلم هاوبةش برِياردةرانى دواترو ئةم سةردةمة هاوبةش برِياردانيان بؤ خوا 
لةكاتى خؤشى وناخؤشيداية و بةَلكو لةكاتى تةنط وضةَلةمةدا تاوانةكةيان 

 ،بؤية كوفرو طومرِاييان لةوان زياترة لةم بارةيةوةزياتر دةبيَت ثةنا بةخوا 

َوَما ُأِمُروا إاِله لَِيْعُبُدوا اهللهَ ُُمْلِِصنَي َلُه ]وةخواى ثةروةردطاريش دةفةرمويَت

ينَ   (5بينة: )[ الدِّ

خواثةرسيت بكةن و بةثاكي و  ةبةوةي ك ة:  فةرمانيشيان ثيَنةدرابوو جطةوات
هةموو  ةبن و البدةن ل ةداري ئاين و بةرنامةكدَلسؤزي و ملكةضي فةرمانبةر

ئايينيَك و تةنها ثابةندي ئاييين ئيسالم بن، نويَذيش بةرِيَك و ثيَكي ئةجنام 
رِاست و  ةئايين نام ةمالَ و سامانيان دةربكةن، ئةوةي ةبدةن، زةكاتيش ل
 بةنرخةكاني خوا.  
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يَن َوَلْو َكِرَه َفاْدُعوا اهللهَ ُُمْ ] : وةخواى ثةروةردطاردةفةرمويَت لِِصنَي َلُه الدِّ

 .(14) غافر: [اْلَكافُِرونَ 

هةر هانا و هاوار بؤ خوا بةرن و ملكةض و  ةئةي ئيمانداران: ئيَو ةكةوات :ةوات
فةرمانبةرداري ئاين و بةرنامةكةي ئةو بن، ئةطةر ضي كافرو بيَ برِواكان ثيَي 

 سةغَلةت بن و ثيَيان ناخؤش بيَت

إِنها َأنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ ] دةفةرمويَت ثةروةردطار خواىهةروةها  وة

يَن  يُن اخْلَالُِص  (2)َفاْعُبْد اهللهَ ُُمْلِصًا َلُه الدِّ  :ةوات .)زمر([ ...َأال هللِهِ الدِّ

بؤ تؤ ئةي ثيَغةمبةر صلي اهلل  ةكردوو ةئةم قورئانةمان رِةوان ةبيَطومان ئيَم
و هةر  ةهةر خوا بثةرست ةحةق و رِاسيت رِوون بكاتةوة، كةواتوسلم تا  ةعلي

بؤ ئاين و بةرنامةكةي.  ئاطاداربن: ديين ثاك و خاويَن  ةملكةض و دَلسؤزب
 تةنها بؤ خواية

ِذيَن ] خواى ثةروةردطاردةفةرمويَتهةروةها  وة  َذلُِكْم اهللهُ َربُُّكْم َلُه اِلُْْلُك َواله

( إِْن َتْدُعوُهْم ال َيْسَمُعوا 13َما َيْملُِكوَن ِمْن ِقْطِمرٍي ) َتْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ 
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كُِكْم َوال  ُدَعاَءُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكْم َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن بِِْشْ

 (فاطر)[ (14ُينَبُِّئَك ِمْثُل َخبرٍِي )

موو موَلك و بةديهاتووةكانة، خاوةني هة ةثةروةردطارتان ةئةو خواي ئاواتة : 
تةنانةت  ةلةو هاناو هاواري بؤ دةبةن وليَي دةثاريَنةو ة)بةَلام( ئةوانةي جط

تةنكةكةي دةوري ناوكي خورمانيش نني. خؤ ئةطةر هاناو  ةخاوةني تويَكَل
 ةدةمتانةو ةو نابيسنت، ئةطةر بشبيسنت ب ةهاواريان بؤ بةرن طؤيَيان ليَتان نيي

)خواتان( زانيوون،  ةب ةامةتيش حاشا دةكةن ليَتان و لةوةي كناية، رِؤذي قي
وةك )خوا( ئاطاو زانا بيَت و هةواَلي رِاست و دروست  ةبيَطومان كةس نيي

 بطةيةنيت. 

 وة ئةم ئايةتة هةموو ئةوانة دةطريَتةوة كة هاواريان بؤال دةكريَن جطة لةخوا. 
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 نووسينى ناوى مردوو لةسةر طؤرِ

نى دةكرَيت لةسةر هةندَيك طؤِر كة ثارضةيةك لة خشت تَيبي ثرسيار:
يان ضيمةنتؤ دادةنرَيت لةطةَل نووسينى ناوى مردوو لةسةرى 

اللهم ارحم فالن بن فالن( ئايا روارى مردنى وضةند ِرستةيةك وةك)وبة
 ئةمة حوكمى ضية؟

دروست نية بينا لةسةرطؤرِ دروست بكريَت بةهةر ماددةيةك بيَت وةآلم :  
( وسلم ةصلى اهلل عليلةبةرئةوةى لة ثيَغةمبةرةوة ) ،لةسةرى بنووسريَت وةيان

 .جيَطريبووة كة نةهى كردووة لة بينادروست كردن ونووسني لةسةرى

هنى رسول  "فقد روى مسلم رمحه اهلل من حديث جابر ريَض اهلل عنُه قال

 "نى عليهاهلل )صىل اهلل عليه وسلم( َأن جيصص القرب وَأن يقعد عليِه وَأن يب

 ."وَأن يكتب عليهِ  "وخرجه الرتمذي وغريه بإِسناٍد صحيح وزاد

لةبةر ئةوةى ئةمة جؤريَكة لة جؤرةكانى زيادةرِةوى كردن بؤية ثيَويستة رِيَطرى 
جطة لةوةش نووسني لةسةرى هةنديَك جار سةردةكيَشيَت بؤ  ،ليَبكريَت

ى طؤرِةكةى دووبارة بةَلكو خؤَل ،ضارةنووسى خراث وزيانبةخش وكارى ناشةرعى
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بةسةردا دةكريَت وبةئةندازةى بستيَك بةرزدةكريَتةوة بؤ ئةوةى بزانريَت طؤرِة 
وة دروست نية بيناى  ،ئةمة سووننةتى طؤرِة كة ثيَغةمبةروهاوةآلنى لةسةربووة

لةسةردروست بكريَت ويان بة قوماش بثؤشريَت وةياخود طومةزى لةسةر 
 " وسلم( ةدةيةى  ثيَغةمبةر )صلى اهلل عليدروست بكريَت لةبةر ئةم فةرموو

 متفق عليه. "لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

 

 حوكمى تةبةرِوك كردن بة مردووانةوة

ثياوَيك لةشارةكةماندا مرد و هةواَلى مردنةكةى   ثرسيار :
ئةو ثياوةش بينيمان ئافرةتان دةِرؤيشنت بؤ ماَلةكةى و ،بآلوبويةوة

بةمردووى دواى كفن كردنةكةى لةنَيو ئافرةتةكان دانرابوو ئةوانيش 
لة ضواردةورى بوون لَيمان ثرسني كة بؤضى دةِرؤن بؤ الى ئةوكةسة؟ 

ئايا حوكمى ئةو جؤرة  ،ئةوانيش وتيان تةبةِروكى ثَيوة دةكةين

 كارانة ضية؟ وةئايا سوننةتة؟

لةبةرئةوةى  ،ونةخوازراوة كى ناثةسةندئةم جؤرة كارة دروست نيةو كاريَوةآلم:

دروست نية بؤ هيض كةسيَك كة تةبةرِوك بةمردووانةوة يان بةطؤرِةوة بكات 
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وداوا لة جطة لةخوا بكات بؤ ثرِكردنةوةى ثيَويستيةك يان شيفاى نةخؤش يان 
هةر شتيَكى تر ضونكة ثةرسنت تةنها مافى خواى ثةروةردطارة وةهةرلةويش 

ةكريَت ضونكة خواى طةورة بة تبارك باسكراوة وةكو لةم داواى بةرةكةت د
َل اْلُفْرَقاَن َعىَل َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاِلَنَِي َنِذيراً ] ئايةتةدا ) [َتَباَرَك الهِذي َنزه

قورئاني  ةئةو زاتةي ك ة                   َ   بةرزو ثريؤزو ثاك و بل ند :ةوات .(1فورقان: 

   ِ                            نار است، بؤ سةر بةندةي خؤي )حممد              ِ     جياكةرةوةي ر است و ة      َ تا ببي ت ةدابةزاندوو
دانيشتواني                   َ          هؤشيار كةرةوةو بي داركةرةوةي ة            َ وسلم( تا ببي ت ةصلي اهلل علي

 .             َ   هةموو سةردةمي كدا ةجيهان ل

 ]                    َ   خواى طةورة دةفةرموي ت : 
ٍ
ء ِذي بَِيِدِه اِلُْْلُك َوُهَو َعىَل ُكلِّ ََشْ َتَباَرَك اله

هةموو  ةوبارةك و ثريؤزة، ئةو زاتةي ك:  طةورةو مة وات.(1اِللك:) [َقِديرٌ 

                                         َ                    َ         بوونةوةرو جيهاني بةدةستة، ئةو زاتةي دةسةل اتي بةسةر هةموو شتي كدا هةية.

      ِ             ئةوثةر ى ثلةى مةزنى  وة ئةمةش واتاى ئةوةية كة خواى طةورة لة
              ِ َ      ئةويش كة خوا ر ي نمايي  (مبارك)             َ        َ  بةآلم بةندة ثي ي دةوتري ت  ،وبةرةكةتداية

وةكو ضؤن  ،        َ                 َ          َ و واى لي بكات كة سوود بةخةل ك بطةيةني ت بكات و ضاكى بكات

                               َ                       ِ        خواى تاك وتةنها لةباسى بةندةوثي غةمبةرى خؤيدا عيساى كور ى مريةم 
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َقاَل إيِنِّ َعْبُد اهللهِ آَتايِن اْلكَِتاَب ]                  َ          َ سةالمى خواى لةسةربي ت دةفةرموي ت

  (31—30)مريم:  [...نُت ( َوَجَعَلنِي ُمَباَركًا َأْيَن َما كُ *َوَجَعَلنِي َنبِّيًا )

 ةطفت و بةدةنط ةهات بوو  َ      ي غةمبةرث عيسا            َ          )ئينجا مندال ي ساوا كة واتة:
                  ِ                       َ            َ            ناسكةكةي( وتي: بةر اسيت من بةندةي خوام، كتي يب ئينجيلي ثي  بةخشيووم و 

هةر  ةل ةمين موبارةك و ثريؤزيش كردوو ة  َ               ثي غةمبةري خؤي.  و ةكردوومي ب
 ...   َ     كوي دا مب 

 لةالى طؤرِو داوا ىلَ كردنيانحوكمى سةربرِين 

ئايا حوكمى نزيكبونةوة ضية بةسةربِرينى ئاذةَل الى طؤِرى  ثرسيار :
ثياوضاكان وةووتنى )بةحةقى ئةم ثياو ضاكةيةت شيفاى نةخؤمشان 

 بدة يان فآلن ناخؤشيمان لةسةر البدة(؟ 

خوا                    َ                                        وةكو ئاشكراية بةبةل طةى قورئان وفةرموودة كة نزيك بوونةوة لة وةآلم :
       ِ         َ                                                       بةسةربر ينى ئاذةل  بؤ جطة لة خوا لة ئةولياو جن و بتةكان و جطة لةوانيش لة 
              َ                    ِ                            هةر دروستكراوي كى ترى خوا هاوبةش بر ياردانة بؤ خواى تاك وتةنهاو 

وة خواى ثةروةردطار  ،كاروكردةوةى نةفامى وهاوبةش ثةيداكةرةكانة
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 (162)َوََمَاِِت هللِهِ َربِّ اْلَعاِلَنَِي ُقْل إِنه َصالِِت َوُنُسكِي َوحَمَْياي ]         َ  دةفةرموي ت:

ُل اِلُْْسلِِمنَي  يَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوه  (االنعام)[ (163)ال رَشِ

                                 ِ     وة خواى ثةروةردطار لةم ئايةتةدا ر وونى  ،                        ِ  وة )نسك( بريتية لة سةربر ين

        َ      وةكو نوي ذكردن                  ِ                         ِ               دةكاتةوة كة سةربر ين بؤ جطة لة خوا هابةش بر ياردانة بؤ خوا 
( 1إِنها َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر ) :]                         َ  خواى ثةروةردطار دةفةرموي ت: ،بؤ جطة لة خوا

خواى طةورة لةم سورةتة ثريؤزةدا فةرمان دةكات كة [ َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحرْ 

   َ       ِ                                         ِ              نوي ذوسةربر ين بؤ ثةروةردطارى بكات نةك وةكو هاوبةش بر ياردةرةكان كة 
                                                        َ  ةبردنيان بؤ جطة لة خوا بوو. وة خواى ثةروةردطار دةفةرموي ت:     ِ        سةربر ين وسوجد

اهُ ]  .(23إرساء : )[ َوَقََض َربَُّك َأاله َتْعُبُدوا إاِله إِيه

 لةو كةسي تر نةثةرسنت ةجط ةك ةثةروةردطاري تؤ برِياريداوواتة : 

هللهَ ُُمْلِِصنَي َلُه َوَما ُأِمُروا إاِله لَِيْعُبُدوا ا: ]                            َ وة خواى ثةروةردطار دةفةرموي ت

َكاَة َوَذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمةِ  الَة َوُيْؤُتوا الزه يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الصه  (5) البينة: [الدِّ

     ِ                               سةربر ين بريتية لة ثةرستش بؤية تةنها  ،وة ئايةت سةبارةت بةم باسة زؤرة.

     َ              َ  دةبي ت بؤ خواى بكري ت.
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ن أيب طالب قال:قال رسول اهلل ويف صحيح مسلم عن أمرياِلؤمنني عيل ب

 "لعن اهلل من ذبح لغرياهلل ")صىل اهلل عليه وسلم( :

               َ      َ  َ                               َ            بةآلم ووتةى كةسي ك كة بل ي ت: داوا لة خوا دةكةم بة حةقى ثي غةمبةر )صلى 
                                            َ               وسلم( يان حةقى ثياوضاكان يان لةبةر خاترى  ثي غةمبةر )صلى اهلل  ةاهلل علي

                 ِ                  ة نابنة هاوبةش بر ياردان بؤخوا بةآلم وسلم( يان ثياوضاكان ئةم ووتان ةعلي
         ِ              ضونكة ثار انةوة ثةرستنة  ،بيدعةية الى زؤرينةى زانايان وة هؤكارن بؤ شرك

وةلة  ،     َ                                    َ        ِ     وضؤني تيةكةشى لةو كارانةية كةشياوى دةست لي دان وطؤر ين نني

                                   ِ َ       وسلم( هيض فةرموودةيةك نةهاتووة كة ر ي طة بةم  ة  َ                     ثي غةمبةرةوة )صلى اهلل علي
                   َ                           وة دروست نية بؤ موسل مانيش كة هؤكارو وةسيلةيةك  ،بدات جؤرة كارانة

ُعوا ََلُْم ]تعاىل ةلقول ،     َ           ِ َ      َ       َ دابهي نن كة خوا ر ي طةى ثي  نةدابي ت َكاُء رَشَ َأْم ََلُْم رُشَ

يِن َما ََلْ َيْأَذْن بِِه اهللهُ   ( 21)شورى: [ ِمْن الدِّ

من "       َ فةرموي توسلم( كة دة ة                     َ                  وة لةبةر فةرموودةى ثي غةمبةر )صلى اهلل علي 

 .متفق عىل صحته "َأحدث يف َأمرنا هذا ما ليس منُه فهو رد
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من عمل  "ويف رواية ِلسلم و علقها البخاري يف صحيحه جازمًا ِّبا: 

            َ     " واتة دةدري تةوة فهو ردوة واتاى ووتةى "" عماًل ليس عليه َأمرنا فهو رد

كة ثةيوةست بن               َ        بؤية ئةركى موسل مانانة  ،                            َ بةسةر خاوةنةكةيدا و وةرناطريي ت

            ِ                                      َ          َ  َ            بةوةى خوا ر ةواى داوة بؤمان و ووريا بني لةوةى كة خةل ك دايدةهي ني ت لة ديندا. 

    ِ َ     َ                                                ىل ر ي طة ثي دراو بريتة لة داواكردن لة خوا بة ناووسيفاتة بةرزوسةوةبةآلم ت
وثريؤزةكانى و بةيةكخواثةرستى و بةكردةوة ضاكةكان؛ لةوانة ئيمان بةخواو بة 

                         َ           وسلم( و خؤشةويستى خواو ثي غةمبةرةكةى  ةى اهلل علي  َ              ثي غةمبةرةكةى )صل
             َ                           َ       َ     وسلم( و هاوشي وةكانيان لة كردةوةى ضاك وخي ر وة بةل طةش  ة)صلى اهلل علي

 لةوانة: ،لةسةر ئةمة زؤرة

 .(180اعراف: )[َوهللِهِ األَْساَمُء احْلُْسنَى َفاْدُعوُه ِِّبَا]ى طةورةوتةى خوا

         َ       ِ َ     ناوانة ىل  ى بثار ي نةوة. بةو تى جاةيةة هواتة: خواى طةورة هةرضى ناوى جوان

         َ    َ            َ  وسلم( طوي ى لي بوو كة ثياوي ك  ة              َ                  وة هةروةها  ثي غةمبةر )صلى اهلل علي 
اللُهم إيِنِّ أسَأُلَك بَِأين أشهد أنك أنَت اهللُ الإله إالهأنت األحد " دةيوت

 فقال )صىل اهلل عليه "الصمد الذي َل يلد وَل يولد وَل يكن له كفوًا أحد
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وإذا دعَى بِه  ،لقد سأل اهلل باسمه الذي إذا سئل به أعطى "وسلم( 

 .أخرجه أهل السنن األربع وصححه ابن حبان "َأجاب

            ِ            َ                                  خواية من بةر استى داوات ىل  دةكةم بةوةى كة شايةتى ئةدةم كةتؤ  واتة:
   ِ                                                            َ بةر استى ئةو خوايةى كةكةس جطة لةتؤ شايةنى ثةرسنت نية وةتؤ تاك وبي  

     َ    هاوشي وةو  ولةهيض كةسيش نةبوويت وة كةس   َ    َ       سي كت ىل  نةبووةهيض كة نيازو
 ئةوثياوة بةو وسلم( فةرمووى: ة  َ                 ثي غةمبةر)صلى اهلل علي هاوشانى تؤ نية.جا

                                        َ         كرد كةئةطةر بةو ناوة داواى بكةيت ئةتداتي  وةئةطةر  ناوةى خوا داواى لةخوا
َ             ىل  ى بثار ي يتةوة وةال مت ئةداتةوة.         َ ِ       َ  

                                     َ        ةكان بريتية لةو فةرموودةيةى كةباسى سى  كةسةكة        َ          َ  وة يةكي كى تر لةبةل ط 
 دةكات كة داوايان لة خوا كرد بة كردةوة ضاكةكانيان:

                       َ ِ   َ                          داواى لةخوا كرد بة طوي ر ايةل ى و ضاكةى بؤ دايك وباوكى  يةكةميان 

                          َ                               بة خؤطرتنةوةى لة زيناوداوي ن ثيسى دواى ئةوةى كة دةشيتوانى  دووةميان 
 ئةجنامى بدات 

 ،   َ          َ     َ    َ           َ       وهةل طرتنى كري ى كري كاري ك وثاشان ثي دانةوةى ة كؤكردنةوةب   َ      سي هةميان 

                                             َ                       بؤية خواى طةورة داواكانيانى وةرطرت و ئةو تاوي رةى كة بةر ئةشكةوتةكةى 
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  َ                                                                   لي طرتبوون بة ئيزنى خوا الضوو ئةمانيش دةربازبوون وئةو ناخؤشيةيان لةسةر 
 ةحيحة. صوةئةم فةرموودةيةش  ،الضوو

 

 

 

 

 

 طؤرِ حوكمى مانةوة لةسةر

ثياوضاكَيك لة شارةكةماندا مردووةو جَيطايةيةك لةسةر ثرسيار :
طؤِرةكةى دروستكراوة و بووة بة خوو نةريت لةناوماندا كةهةموو 
ساَلَيك لةكاتَيكدا بةثياووئافرةتةوة دةِرؤين بؤ سةر طؤِرةكةو سَى ِرؤذ 
دةمَينينةوة لةسةرى و وةسف وستايش وزيكرو باسى ضاكةى 

تكاية ِروونكردنةوةمان بدةنَي سةبارةت بة  ،ةينمردووةكة دةك

 دروستَيتى ئةم كارة.



 

 

 36 ba8.org 

 ....................................................... ن بةفةتواكاني سةرقةبرانآلدنةوةي كرد

  َ                  َ     َ      َ   بةل كو بريتية لة داهي نراوي ك كةخةل ك  ،ئةم كارة دروست نية  وةآلم :

                                 ِ           َ         دروست نية هيض بينايةيةك لةسةر طؤر  دروست بكري ت مزطةوت  ،     َ    دايهي ناوة

ةردةمى   َ                       َ           َ         ِ        بي ت يان طومةز يان هةرناوي كى ترى هةبي ت. وة طؤر ةكان لةس
                     ِ             وسلم( هاوةآلندا لة طؤر ستانى بةقيع   ة  َ                   ثي غةمبةرو )صلى اهلل علي

وجطةلةويش هةموو ديارو بةدةرةوة بوون وهيض بينايةكيان لةسةر نةبوو وة 
وسلم( نةهى كردووة لة بينادروستكردن  ة  َ                  ثي غةمبةر )صلى اهلل علي

رى اختذوا لعن اهلل اليهود والنصا"         ِ                         َ لةسةرطؤر و بةرزكردنةوةى و دةفةرموي ت

 متفق عىل صحته. "قبور أنبيائهم مساجد

هنى رسول اهلل )صىل  "وقال جابر بن عبداهلل األنصاري ريض اهلل عنه : 

رواه  "وأن يبنى عليه ،وأن يقعد عليه ،اهلل عليه وسلم( ان جيصص القرب

 . مسلم يف صحيحه

بةتى                              ِ                   ِ            بؤية بينا دروستكردن لةسةر طؤر  و بةرزكردنةوةى و ر ازاندنةوةوبا
           َ     َ                                          َ      جوانكارى ثي وة هةل واسني و ثةردة هةموو ئةمانة مونكةرن وهؤكاري كن بؤ 

         َ                    ِ          وة بةم شي وةية سةردانكردنى طؤر ستان وةكو  ،هاوبةش ثةيداكردن بؤ خوا
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ثرسياركار باسى كرد بةمةبةستى مانةوة لةاليداو زيكرو خواردةمةنى خواردن 
                      َ      اليدا هةموو ئةمانة داهي نراون          َ    َ          ِ              َ      و دةست ثي داهي نانى و ثار انةوة الى و نوي ذكردن 

  َ      َ                                  ِ     َ  بةل كو شي وة دروستةكةى ئةوةية كة سةردانى طؤر  بكري ت  ،ودروست نية

                        ِ                                               بةمةبةستى بريخستنةوةو ثار انةوة لةخودا بؤيان وبةزةيي نواندن بؤيان وثاشان 
     َ  َ        بةجي هي شتنيان. 

السالم عليكم "                                     ِ            َ  َ وة سوننةتة بؤئةو كةسةى كةسةردانى طؤر ستان دةكات بل ي ت

نسأل اهلل  ،وإنا إن شاءاهلل بكم الحقون ،ل الديار من اِلؤمنني واِلسلمنيأه

 "يرحم اهلل اِلستقدمني منا واِلستأخرين ،لنا ولكم العافية

    َ  َ   َ           كؤمةل ى  مال ن)مةبةستى  لة               َ   َ                  سةالمى خواتان ىل  بى  ئةى ئةوكةسانةى كة واتة:
ئةطةين     ِ               َ             ِ                    َ   طؤر ةكان بوو(لةموسول مانان وباوةر داران بةويستى خوا ئي مةش

واى طةورة خ   َ                                           َ           ثي تان،داواى سةالمةتى لةئاطرى دؤزةخ بؤخؤمان وئي وةش ئةكةين،
 ِ                          َ                                     ر ةحم بةوكةسانةمان بكات كةثي شكةوت ومردن وةلةوانةمشان كةدواكةوتوون 

           َ            َ            ئةمة ئةو شي وةيةية كة ثي غةمبةر )صلى  ،  َ                    وي نةى ئةمانة لة نزاكان وماون. وة

 ووة.                      َ    وسلم( هاوةآلنى لةسةر في ركرد ةاهلل علي
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عن ابن عباس قال: مر النبي )صىل اهلل عليه وسلم( عىل وروى الرتمذي  

يغفراهلل لنا ولكم انتم  ،السالم عليكم يا أهل القبور "قبور اِلدينة فقال:

 ."سلفنا ونحن باألثر

                  ِ               وسلم( داى بةالى طؤر ةكانى مةدينةدا  ة  َ                 ثي غةمبةر)صلى اهلل علي واتة:
    َ      َ        لةئي مةو ئي وةش خؤش  خوا           ِ     خاوةنى طؤر ةكان،          َ   َ    سةالمتان ىل  بى  ئةى وفةرمووى:

 تانةوةين.   َ              َ         ثي شمان كةوتن وئي مةش بةدوا   َ    َ  بي ت،ئي وة

                  ِ                                       َ      بةآلم مانةوة الى طؤر  بةمةبةستى خواردن وخواردنةوةو زيكرو نوي ذكردن 
           َ                                                         وقورئان خوي ندن هةموو ئةمانة نادروسنت وهيض بنضينةيةكيان لةشةرعدا نية. 

        َ                          ِ        اكردن لي يان هةموو ئةمانة هاوبةش بر ياردانى         ِ                  بةآلم ثار انةوة لة مردوو داو
وة ئةمانة لة كردةوةى بت ثةرستةكانى سةردةمى  ،طةورةن بؤ خواو

 وسلم( .  ة  َ                   ثي غةمبةرن) صلى اهلل علي

  َ                                َ       َ                  ِ       ثي ويستة لةوجؤرة كارانة وريابني و خةل كيش بي داربكةينةوة و ضاور ؤشنيان 
         ِ        هاوبةش بر ياردانة                                      َ          بكةين لةديندا بة زانست بؤ ئةوةى ثاري زراوبن لةو

                                                 َ      ئةمةش ئةركى زانايانة كة منةتى ناوة بةسةريان لة تي طةيشنت  ،زيانبةخشة

هةر وةك خواى  ،                              َ            َ  ِ            لةدين و زانينى ئةوةى كة خوا ثي غةمبةرانى ثي  ر ةوانة كردووة
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ادُع إىل َسبيِل َربَِّك بِاحِلْكَمِة َواِلَْوِعَظِة احلََسنَِة ]                َ   طةورة دةفةرموي ت :

تِي ِهَي َأْحَسنُ َوَجاِدَلُمْ   (125النحل: )[  بِاله

بؤ  ةوسلم،) ئةي ئيماندار( بانطةواز بك ة      َ                 ئةي ثي غةمبةر صلي اهلل علي :ةوات
             ِ َ                                            َ     الي بةرنامةو ر ي بازي ثةروةردطارت بةحيكمةت و دانايي )بؤ هةندي ك( و 

بةجوانرتين  ة                     َ           َ                        ئامؤذطاري جوان و بةجي ، )بؤ هةندي كي تر(و طفتو طؤو موجادةل
 .                 َ      تايبةتي خاوةن كتي بةكان( ة     َ      َ         لةطةل  هةندي كي تردا ب) ة  َ شي و

ُسوالً َأِن ْعُبُداهللَ َواْجَتنُِبوا ]                    َ   وة هةروةها دةفةرموي ت : ٍة ره َوَلَقْد َبَعْثنا يِف ُكلِّ ُأمه

 (36النحل: )[ الطهاُغوَت 

لةناو هةر طةل و نةتةوةيةكدا  ة      َ        َ خوا بي طومان ئي م ة   َ    سوي ند ب :ةوات
  َ     َ  َ             ثي يان بل ي ت: تةنها خوا  ةك ة ِ               َ     ِ         ر ةوانةكردووةو ثي مان ر اطةياندوو  َ       َ     ثي غةمبةري كمان 

   .              َ     هةموو ثةرسرتاوي كي تر ة    َ        ثةري ز بطرن ل ةبثةرسنت، خؤتان دوور

ُقْل َهِذِه َسبِييل َأْدُعو إىَِل اهللِ َعىل َبِصرَيٍة َأنا َوَمِن ] :                   َ وة هةروةها دةفةرموي ت

َبَعنِي َوُسْبَحاَن اهللِ َوَماَأنا مِ  كنِيَ اته  (108)يوسف: [َن اِلُْْشِ
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 ِ َ    ر ي طةو  ة           َ  َ        وسلم! تؤ( بل ي : ئا ئةم ة        َ                 :)ئةي ثي غةمبةر صلي اهلل عليةوات  
 ِ َ               َ                                                 ر ي بازمة: من و شوي نكةوتوامن بانط دةكةين بؤ الي خواي ثةروةردطار لةسةر 
                   ِ                       َ                            بنضينةو بناغةيةكي ر وون و ئاشكرا، ثاكي و بي طةرديش بؤ زاتي ثةروةردطارة، 

              َ           موشريك و هاوةل طةران نيم. ةل           َ  من هيض كاتي ك 

هْن َدَعا إىَِل اهللِ َوَعِمَل َصاحِلًَا ]  :                   َ وة هةروةها دةفةرموي ت  َوَمْن َأحَسُن َقْوالً َمِّ

 (33فصلت: )[ َوَقاَل إِنهنِي ِمَن اِلُْسلِِمنْيَ 

بانطةوازي  ةك ةقسةي بةجيَ تر طفتار ترو جوان ةجا كيَ لةو كةس :ةوات 
ا، كاروكردةوةي ضاكيشي ئةجنام داوة، وتوشيةتي: بةرِاسيت من بؤ الي خو ةكردوو

 رِيزي موسَلماناندام. ةل

) صلى اهلل عليه وسلم (  ئايةت لةم بارةيةوة زؤرة.وة كاتيَكيش كة ثيَغةمبةر 
 :نارد بؤ يةمةن ثيَي فةرموو معاذى

 إنك تأِت قومًا من أهل الكتاب فادعهم إىل أن يشهدوا أن الإله إاله اهلل" 

فادعهم إىل أن  "ويف رواية للبخاري رمحه اهلل  "وأَن حممد رسول اهلل

يوحدوا اهلل فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس 
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فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض  ،صلوات يف كل يوم وليلة

أجابوك فإن  ،عليهم صدقة يف أمواَلم تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم

واتق دعوة اِلظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل  ،لذلك فإياك وكرائم أمواَلم

 .متفق عىل صحته "حجاب 

بانطيان بكة بؤ ئةوةى  ئةضى بؤالى طةليَك لة خاوةن كتيَبةكان جا تؤ واتة:
كةشايةتى بدةن كةجطة لةخواى طةورة هيض كةسيَكى تر شايةنى ثةرسنت نية 

وةلةطيَرِانةوةكةى بوخاريدا هاتووة  ى خواية.وةموحةمةديش ثيَغةمبةر
"جاداوايان ىلَ بكة كةخوا بةتاكى بثةرسنت جائةطةر وةالميان دايتةوة بؤئةمة  

كردوون لةهةموو شةوو  فيَريان بكة كةخواى طةورة ثيَنج نويَذى لةسةر فةرز
يَرى رِؤذيَكدا جائةطةر وةالميان بؤ ئةمة دايتةوة فيَريان بكة كةخواى طةورة خ

دةوَلةمةندةكانيان وةردةطرييَت  لة زةكات( فةرزكردووة كة : لةماَلةكانيان)واتة
دوور ووريابةو  ئةطةر وةاَلميان بؤ ئةمةدايتةوة. و ئةدرىَ بةهةذارةكانيان جا

وةخؤت بثاريَزة لةنزاو دوعاى ستةم ىلَ كراو  بكةوة لةماَلة بةنرخةكانيان،
 .هيض ثةردة و رَِيطريَك  نية وخواى طةورةدا ضونكة لة نيَوان ئةو
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فةرمانى ثيَكرد كةبةبانطةواز بؤالى يةكخواثةرستى دةست ثيَبكات 
وخؤثاراسنت لة هاوبةش برِياردان بؤ خوا لةطةلَ باوةرِهيَنان بة ثيَغةمبةرو 
شاهيَدى دان بة ثةيامةكةى. بةهؤى ئةوةوة زانرا كة بانطةوازكردن بؤ 

ةثيَش هةموو ئةحكامةكانى ترةوةن؛ضونكة ضاككردنى بريوباوةرِو ثاراستنى ل
هةر وةك خواى  ،بريوباوةرِ بنةرِةتةو ئةحكامةكانى ترى لةسةر دادةمةزريَت

اكاُنوا َيْعَمُلونَ ]طةورة دةفةرمويَت: ُكوا حَلَبَِط َعنُْهْم مه  .88نعام:األ[َوَلوا أرْشَ

ِذْيَن ِمْن َقْبلَِك َلئِْن َوَلَقْد ُأْوِحَي إَِلْيَك َوإىَِل ] وة هةروةها دةفةرمويَت :  اله

ينَ  ْكَت َلَيْحَبَطنه َعَمُلَك َوَلَتُكوَننه ِمَن اخلَارِسِ وةئايةتى   65زمر: [ َأرْشَ

 تريش لةم بارةيةوة زؤرة.

 

 حوكمى نويَذكردن لةمزطةوتيَك كة طؤرِى تيابيَت

 ئايا نوَيذكردن لةو مزطةوتانةدا دروستة كة طؤِريان تَيداية؟ ثرسيار :

 ،ئةو مزطةوتانةى كة طؤرِيان تيَداية نويَذكردن تيَيدا دروست نية وةآلم :

وةدةبيَت طؤرِةكة هةَلبدريَتةوةو رِوفاتةكةى) ئيَسك وثروسك( بطويَزريَتةوة بؤ 
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هةر طؤرِيَك ضاَليَكى تايبةتى بؤ هةبيَت وةكو هةموو  ،طؤرِستانى طشتى

مبيَنيَت ض وةىل بيَت يان  وة دروست نية هيض طؤرِيَك لةمزطةوتدا ،طؤرِةكان

وسلم( نةهى  ةلةبةر ئةوةى ثيَغةمبةر) صلى اهلل علي ،هةركةسيَكى تر

جولةكة لةسةر ئةو كردةوةيةى كة  وةنةفرةتى كردووة لة طاورو ،ليَكردووة

 .دةيكةن

لعن اهلل اليهود والنصارى  "َأنه قال:( صىل اهلل عليه وسلم)  فقد ثبت عنه 

حيذر ما  "قالت عائشة ريض اهلل عنها : "مساجد اختذوا قبور َأنبيائهم

 . متفق عليه "صنعوا

وةهةروةها كاتيَك كة ئوم حبيبة وئوم سةلةمة هةواَليان ثيَدا دةربارةى 
ُأولئك إذا مات فيهم " ئةويش فةرمووى ،كةنيسةيةك كة ويَنةى تيَدا بووة

لئك ًأو ،الرجل الصالح بنوا عىل قربه مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور

أال  "متفق عىل صحته. وقال عليه الصالة والسالم: "رشار اخللق عنداهلل

وإن كان من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال 
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خرجه مسلم يف صحيحه أ "تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك

 . عند جندب بن عبداهلل البجيل

ت بكريَت بة طؤرِستان وةنةفرةتيشى بؤية نةهيكردووة لةوةى كة مزطةو
بؤية  ،ليَكردووة وةهةواَليشى داوة بةوةى كةئةو جؤرة كةسانة خراثرتينى خةَلكن

ثيَويستة ووريابني لةوة. وة زانراويشة كةئةوةى الى طؤرِ نويَذبكات ئةوة 
ئةوةشى مزطةوتى لةسةر دروست بكات ديسانةوة  ،طيَرِاويةتى بةمزطةوت

وة مزطةوتةكان طؤرِيان  ،تة طؤرِستان لةمزطةوتةوة دووربيَتبؤية ثيَويس ،واية

 ةوةكو طويَرِايةَليةك بؤ فةرمانى  ثيَغةمبةر) صلى اهلل علي ،تيَدا نةبيَت

وسلم( و هةروةها بؤئةوةى نةكةوينة بةر ئةو نةفرةتةى كة خواى ثةروةردطار 
طةر ضونكة ئة ،كردوويةتى لةوانةى كة مزطةوت لةسةر طؤرِ دروست دةكةن

 كةسيَك نويَذ لةمزطةوتيَكدا بكات كة طؤرِى تيابيَت دوورنية شةيتان هاوار
بكات وةيان سوجدةى بؤببات  كردنة مردووةكةى بؤ برِازيَنيَتةوة يان نويَذى بؤ

 ،وة ئةمةش لةكردةوةى طاوروجولةكةية ،هؤيةشةوة شريكى طةورة رِووبدات بةو

دووربكةوينةوة لة رِيَبازو كردةوةى وةواجبيشة لةسةرمان كة جياوازبني ليَيان و
خراثيان. بةآلم ئةطةر هاتوو طؤرِةكان كؤن بوون ومزطةوتيان لةسةر دروستكرا 
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وةكو ضؤن ئةهلى  ،ضونكة ئةوة داهيَنراوة ،ئةوا دةبيَت برِووخيَنريَت والبربيَت

زانست بةدةقى وايان فةرمووة وةكو رِيَطة طرتنيَك لة سةرهةَلدان ودروستبوونى 
 ك.شري

 

 حوكمى سةردانى طؤرِى ثياوضاكان

حوكمى كةسَيك ضية كةسةردانى طؤِرستان دةكات وثاشان ثرسيار : 
لةطةَل  ،بةتايبةت طؤِرى ثياوضاكان ،سورةتى فاتيحة دةخوَينَيت

بةآلم ئةطةر  ،ئةوةى كةهةندَيكيان دةَلَين: نامةوَيت شريك ئةجنام بدةم

وا دَيتة خةومن وثَيم دةَلَيت: بؤضى سةردانى ئةوثياوضاكة نةكةم ئة
 ئايا ئةوة حوكمى ضية؟ خوا جةزاتان بداتةوة. ،سةردامن ناكةيت

وةكو ضؤن خواى  ،سوننةتة ثياوانى موسَلمان سةردانى طؤرِستان بكةنوةآلم : 

وسلم( كة  ةصلى اهلل علي؛ لةبةر فةرموودةكةى  ثيَغةمبةر)طةورة رِيَطةى داوة
خرجه اإلمام مسلم يف أ "فإهنا تذكركم اآلخرة  ،بورزوروا الق" دةفةرمويَت

 .صحيحه
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وروى مسلم يف  واتة: سةردانى طؤرِةكان بكةن ضونكة دوارِؤذتان  بريئةخاتةوة.

عن بريدة بن احلصيب قال: كان النبي ) صىل اهلل عليه  ،صحيحه أيضاً 

وسلم( يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السالم عليكم أهل 

نسأل اهلل لنا  ،وإنا إن شاءاهلل بكم الحقون ،يار من اِلؤمنني واِلوسلمنيالد

 ."ولكم العافية

كاتيَك كة سةردانى طؤرِستانيان كرد غةمبةر هاوةَلةكانى فيَر ئةكرد واتة:ثيَ
بَليَن: سةالمى خواتان ىلَ بىَ ئةى ئةوكةسانةى كةلةكؤمةَلىَ ماَلن)مةبةستى 

وباوةرِداران بةويستى خوا ئيَمةش ئةطةين طؤرِةكان بوو(لةموسوَلمانان 
 .ثيَتان،داواى سةالمةتى لةئاطرى دؤزةخ بؤخؤمان وئيَوةش ئةكةين

وصح عنه ) صىل اهلل عليه وسلم( من حديث عائشة أنه كان إذ زار القبور 

 ،وإن إن شاءاهلل بكم الحقون ،السالم عليكم دار قوم مؤمنني "يقول

 ."اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد ،ستأخرينيرحم اهلل اِلستقدمني منا واِل

واتة: سةالمى خواتان ىلَ بىَ ئةى ئةوكةسانةى كةلةكؤمةَلىَ ماَلن)مةبةستى 
طؤرِةكان بوو(لةباوةرِداران بةويستى خوا ئيَمةش ئةطةين ثيَتان،داواى 
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سةالمةتى لةئاطرى دؤزةخ بؤخؤمان وئيَوةش ئةكةين،حواى طةورة رِةحم 
كةثيَشكةوت ومردن وةلةوانةمشان كةدواكةوتوون وماون بةوكةسانةمان بكات 

 ة،خواية لةخةَلكى بةقيعى غةرقةد خؤش ببة. وة ثيَغةمبةر) صلى اهلل علي
وسلم( لةكاتى سةردانيدا بؤ طؤرِستان نة سورةتى فاحتة وةنة هيض سورةتيَكى 

 ،وة خويَندنيشى لةكاتى سةرداندا بيدعةية ،ترى نةدةخويَند لةقورئان

لةبةر فةرمودةى ثيَغةمبةر) صلى  ،ن شيَوة هةر سورةتيَك لة قورئانبةهةما

متفق عىل  "من َأحدث يف َأمرنا هذا ما ليس منُه فهو رد " وسلم( ةاهلل علي

 .صحته

 ."من عمل عماًل ليس عليه َأمرنا فهو رد"  وةيان 

صىل اهلل بن عبداهلل األنصاري عن النبي ) ويف صحيح مسلم عن جابر 

أما بعد: فإن خري  "( أنه كان يقول يف خطبته يوم اجلمعة:عليه وسلم

ورش  ،وخري اَلدي هدي حممد ) صىل اهلل عليه وسلم(  ،احلديث كتاب اهلل

رواه مسلم كتاب اجلمعة باب ختفيف  "وكل بدعة ضاللة ،األمر حمدثاهتا

 (867الصالة واخلطبة برقم: )
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ين رِيَبازيش رِيَبازى واتة:بةرِاستى باشرتين ووتة كتيَبى خواية وباشرت
وسلم( وةخراثرتين كردةوة داهيَنراوةكانة وةهةموو  ةموحومةدة) صلى اهلل علي
واتة: هةموو . "وكل ضاللة يف النار "وزاد: داهيَنراويَكيش طومرِايية

  طومرِاييةكيش لةدؤزةخداية.

بؤية ئةركى موسَلمانانة كةثةيوةست بن بةم شةرعة ثاكةوةو وريابن لة 
راو لةسةردانى طؤرِو شتى تردا. وة سةردانكردنى طؤرِستانى موسَلمانان داهيَن

بةَلكو هةموو ذن وثياويَكى  ،دروستة بةطشتى بةثياوضاك ناوبربيَن يان نا

َأال إِنه َأْولَِياَء اهللهِ ]وةكو خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت ،ئيماندار دؤستانى خوان

ِذيَن آَمنُوا َوَكاُنوا َيتهُقونَ 62ُنوَن )ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيْزَ   يونس[ ( اله

َوَما َكاُنوا َأْولَِياَءُه إِْن َأْولَِياُؤُه إاِله اِلُْتهُقوَن َوَلكِنه ]: وة هةروةها دةفةرمويَت

 . 34نفال: األ[ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُمونَ 

داوا وة دروست نية بؤكةسى سةردانكةرى طؤرِستان وجطةلةويش كة  
لةمردووان بكات يان نةزريان بؤبكةن يان قوربانيان بؤبكةن لةناو طؤرِستان 

بؤئةوةى شيفاى نةخؤشيان بدات يان يارمةتيان  ،بيَت يان لةشويَنى تربيَت
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ضونكة ئةم كارانة سةربة بابةتى  ،بدات يان بؤ هةر مةبةستيَكى تربيَت

 :كو خوا خؤى دةفةرمويَتوة ،ثةرستنن وثةرستيش تةنها بؤ خوا ئةجنام دةدريَت

يَن ُحنََفاءَ ]   . 5البينة: [ َوَما ُأِمُروا إاله لَِيْعُبُدوا اهللَ ُُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

 . 56الزاريات: [ َوَما َخَلْقُت اجِلنه َواإلْنَس إاله لَِيْعُبُدونِ ] 

  . 18اجلن: [ َوَأنه اِلََساِجَد هللِِ َفاَل َتْدُعوا َمَع اهللِ َأَحَداً ] 

اهُ ]   . 23االرساء: [ َوَقََض َربَُّك َأاله َتْعُبُدوا إاِله إِيه

يَن َوَلْو َكِرَه الَكافُِروَن  ]  .14غافر: [ َفاْدُعوا اهللَ ُُمْلِِصنَي لُه الدِّ

ْيَك َلُه ]  ُقْل إِنه َصاَلِِت َو ُنُسكِي َوحَمْياَي َوََمَاِِتِ هللِِ َربه اْلَعاِلَنَِي* الرَشِ

ُل اِلُْسلِِمنيَ َوبِ   . 163-162األنعام: [ َذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوه

وةئايةتى تر لةم بارةيةوة زؤرة. وةفةرمودةى سةحيحيش هاتووة لة  
حق اهلل عىل العباد: أن  وسلم( كةفةرمويةتى" ةثيَغةمبةرةوة) صلى اهلل علي

 ."يعبدوه واليْشكوا به شيئاً 
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يَتةوة لة نويَذو رِؤذو و رِكوع وسوجدةو ة ئةمةش هةموو ثةرستنةكان دةطرو
ثارِانةوةو سةربرِين ونةزرو جطة لةمانيش. هةروةكو ضؤن ئايةتةكانى ثيَشوو 

 .هةموو ئةوانةى دةطرتةوة

 "ويف صحيح مسلم عن عيل عن النبي ) صىل اهلل عليه وسلم( أنه قال : 

عن ويف صحيح بخاري عن عمر بن اخلطاب  "لعن اهلل من ذبح لغرياهلل 

ال تطروين كام أطرت النصارى ابن  "النبي) صىل اهلل عليه وسلم( أنه قال 

 ."فقولوا: عبداهلل ورسوله ،إنام أنا عبد ،مريم

واتة: لةثلةو ثايةى خؤم زياتر بةرزم مةكةنةوة هةروةك ضؤن طاورةكان عيسا 
اى جابَليَن بةندة نيَرراوى خو ثيَغةمبةريان بةرزكردةوة، بةرِاستى من بةندةم،

 طةورة.

وة فةرموودة زؤرة دةربارةى ثةرستش تةنها بؤ خواى ثةروةردطار وةهةروةها 
 نةهيكردن لةهاوبةش برِياردان بؤ خوا.

لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر)  ،بةآلم ئافرةتان دروست نية سةردانى طؤرِستان بكةن

وسلم( نةفرةتيكردووة لةو ئافرةتانةى كة زؤر سةردانى  ةصلى اهلل علي
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كةسةردانيان  )خواش زاناترة(وةهؤكارى ئةمةش ئةوةية ،دةكةن طؤرِستان

وة  ،دةبيَتة هؤى دروست بوونى فيتنة بؤخؤيان بؤجطة لةخؤيان لةثياوانيش

بؤ رِيَطةطرتن لةدروست  ،سةردانى طؤرِستان لةسةرةتاى ئيسالمدا قةدةغة بوو

تةشةنةى بةآلم كاتيَك كةئيسالم فراوان بوويةوة ويةكخواثةرستى  ،بوونى شريك

وسلم( ئيزنى دا سةردانى طؤرِستان بكةن بؤ  ةكرد ثيَغةمبةر) صلى اهلل علي
هةمووان بةآلم ئافرةتانى تايبةت كرد تيَيدا بؤ رِيَطةطرتن لةدروست بوونى 

 فيتنةو تاوان.

وة سةردانكردنى طؤرِى بيَباوةرِان هيضى تيَدا نية بةمةستى ثةندوئامؤذطارى 
ضونكة  ،عاوثارِانةوةو داواى ليَخؤشبوونيان بؤبكريَتبةآلم نابيَت دو ،وةرطرتن

وسلم( داواى  ةلةسةحيحى موسلمدا هاتووة كة  ثيَغةمبةر) صلى اهلل علي
خوايش  ،لةخوا كردووة ئيزنى بدات كة داواى ليَخؤشبوون بؤ دايكى بكات

 ،بةآلم داواى كرد كةسةردانى طؤرِةكةى بكات خوايش رِيَطةى ثيَدا ،ئيزنى نةدا

ةش لةبةرئةوةى كةئةو لةسةردةمى نةفاميدا لةسةر ئايينى طةلةكةى ئةو
 مردبوو.
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داواكارم لة خوا كة ذنان وثياوانى موسَلمان سةركةوتوو بكات بؤ تيَطةيشنت لة 
وة  ،لةرِووى كردارو طوفتارو بريوباوةرِةوة ،دينةكةى وبةردةوام بوون لةسةرى

تةنها  ضونكة بةرِاستى ،ى شةرعىثةنايان بدات وبيانثاريَزيَت لة هةر الدانيَك

سةآلت وسةالميش لةسةر ثيَغةمبةر) صلى  ،خوا دةسةآلتى بةسةر ئةوةدا هةية

 .اهلل عليه وسلم( و يارو ياوةران وشويَنكةوتوانى

 

 هاتن ويارمةتى لة مردوو شريكى طةورةية داواى بةهاناوة

هاناوةهاتن تى وبةةهةندَيك لةخةَلكى نةزان داواى يارم :ثرسيار
ئايا حوكمى ضية؟ ضونكة لة  ،وشيفاو سةركةوتن لةمردوو دةكةن

 زؤرَيك لة وآلتاندا ئةجنام دةدرَيت.

ئةم كردارة شريكى طةورةيةو بريتية لة شريكى هاوبةش برِياردةرةكانى وةآلم :  
كؤن لة قورةيش وجطة لةوانيش كة ) الت وعوزاو مةنات(يان دةثةرست 

وةكو ئةبوسوفيان لة رِؤذى ئوحود دا  ،ريان ليَيان دةكردوداواى كؤمةكى وهاوكا

واتة: عوززا )كةبتيَك بوو ( هي ئيَمةيةو ئيَوة " لنا العزى وال عزى لكم"وتى
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 وسلم( بةهاوةآلنى فةرموو ةعوززاتان نية ثيَغةمبةريش) صلى اهلل علي
شت ثيَ ي بَليَن خواى طةورة ث واتة:"قولوا له: اهلل موالنا والموىل لكم":

 "ُأعُل ُهبَل "فقال أبوسفيان وثةنامانة وةئيَوةش ثشت وثةناتان نية

  ،بةطةورة رِاطرن واتة:هوبةل)ئةو بتةى كة قورةيش لةمةككة دةيانثةرست(

وسلم( فةرمووى " وةآلمى بدةنةوة" ئةوانيش  ةثيَغةمبةريش) صلى اهلل علي
( ؟ ئةويش وسلم ةوتيان ضى بَلينَي ئةى ثيَغةمبةرى خوا) صلى اهلل علي

واتة:خوا طةورةو بةرزة .وةكورتةى قسانيش  ."اهلل َأعىل َوَأَجل "فةرمووى بَليَن

لةم بارةيةوة ئةوةية: ثارِانةوة لة مردووان يان دارودرةخت يان بت يان هةر 
دروستكراويَكى تر بةهةر هؤيةكةوة بيَت بةمةبةستى داواكردنى يارمةتى يان 

هةموو ئةمانة شريكى  ،ةزركردن يان تةوافكردنبة هاناوةهاتن يان سةر برِين ون

طةورةن؛ ضونكة هةموو ئةمانة بابةتى ثةرستنن وثةرستيش تةنها مافى خواى 
 بؤية واجبة تؤبةوثةشيمانى ليَبكريَت. ،ثةروةردطارة

وة ئةركى خاوةن زانست وبانطةوازكارانة كة ئامؤذطارى ورِيَنمايي خةَلك بكةن 
ةوة كةئةم جؤرة كردةوانة كاروكردةوةى هاوبةش لةو بارةيةوة و رِوونى بكةن
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َويعُبدوَن ِمن دوِن اهللِ  ]برِياردةرانة كة خواى طةورة لةبارةيانةوة دةفةرمويَت

 ُشَفَعاؤَنا ِعنَْداهلل
ِ
ُهْم َوالَينَْفُعُهم َوَيُقولوَن هؤالء  . 18يونس: [ َماالَيُُضُّ

ةنة سووديان شتانيَك دةثةرست جطةلةخواى طةورة كةنزيان و واتة: 
 ثيَناطةيةنيَت وةئةشَليَن ئةمانة تاكاكارمانن الى خواى طةورة.

 48ء نساال[ إنه اهلل الَيغِفُر َأْن ُيَْشَك بِِه وَيغِفُر َمادوَن ذلَِك ِلَِْن َيَشاءُ ] 

بكريَت  هاوبةشى بؤ ثةيدا واتة: خواى طةورة لةو خؤش نابيَت كة.

 .ؤ هةركةسىَ كةبيةوىَ خؤش ئةبىَ)هاوبةش برِياردان( ب وةلةخوارئةوةوة

َم اهللُ َعَلْيِه اجلَنهَة َوَمأَواُه النهاُر َوَمالِلظاِلنَِِي ِمْن ]  ك بِاهللِ فَقْد َحره إنهه َمْن ُيْْشِ

 .72مائده: [ أْنَصارٍ 

واتة:بةرِاستى هةركةسيَك كةهاوةلَ بؤ خوا برِياربدات ئةوة خواى طةورة 
وجيَطةى ئاطرةو وستةمكاران هيض بةهةشتى لةسةر حةرام ئةكات 

 يان بؤ نية.كسةرخةريَ

ْكَت َلَيْحَبَطـنه َعَمُلَك ]  ِذْيَن ِمْن َقْبلَِك َلِئْن َأرْشَ َوَلَقْد ُأْوِحَي إَِلْيَك َوإىَِل اله

ْينَ    . 65زمر: [ َوَلَتُكوَنـنه ِمَن اخلَارِسِ
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اَت َوُهَو َيْدُعوا هللِِ َمْن مَ " وسلم( دةفةرمويَت ةوة ثيَغةمبةريش) صلى اهلل علي

ًا دخل النهار  .رواه البخاري يف صحيحه "نِده

واتة: هةركةسيَك مبريَت جطة لةخوا هاواربكاتة كةسيَكى تر ئةوة ئةضيَتة ناو  
 .ئاطرةوة

حق اهلل عىل العباد: أن يعبدوه واليْشكوا به  ")صىل اهلل عليه وسلم( وقال 

 .متفق عىل صحته "شيئاً 

 .خوا لةسةر بةندةكانى ئةوةية كةبيثةرسنت و هاوةَلى بؤ برِيارنةدةن واتة مافى 

ومن لقيه  ،من لقي اهلل اليْشك به شيئا دخل اجلنة "وة هةروةها دةفةرمويَت:

 .رواه مسلم يف صحيحه "يْشك به شيئا دخل النار

بطاتة خواى طةورة وهاوةَلى بؤ برِيارنةدابيَت ئةضيَتة  كهةركةسيَ واتة:
 .ة وةهةركةسيَ بطاتة خواو هاوةَلى بؤ برِياردابيَت ئةضيتة ئاطرةوةبةهةشتةو

وةئايةت وفةرموودة لةم بارةيةوة زؤرة.  وةداواكارين لة خواى باآلدةست  
كةيارمةتى هةموومان بدات بؤ تيَطةيشنت لة دينةكةى وزانايانى موسَلمان 
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نةوة لةهةموو سةركةوتوو بكات كة زياتر بابةتة دينيةكان بؤخةَلك رِوون بكة
 شويَنيَكى دونيا.  أمني.

 

 ومالَ وسامانةوة سةردانى طؤرِستان وتةوةسولكردن بةطؤرِ

ئايا حوكمى ئاينى ئيسالم ضية سةبارةت بةسةردانكردنى   ثرسيار :
طؤِرستان و بردنى ئاذةَل وسةربِرينى لةو شوَينةدا وةكو سةردانى 

ثَيبطةيةنن خوا سوودتان  )سةيد بدوي و حسني و زةينةب(؟ سودمان
 ثَيبطةيةنَيت. 

  سةردانى طؤرِستان دوو جؤرة:  وةآلم :

دروست ورِيَطة ثيَدراوة بةمةبةستى نزاكردن بؤ مردووان ورِةحم  يةكةميان:
وبةزةيي نواندن بؤيان ويادكردنةوةى مردن وخؤئامادةكردن بؤ دوارِؤذ؛ لةبةر 

زوروا " لم( كة دةفةرمويَتو س ةفةرموودةكةى ثيَغةمبةر) صلى اهلل علي

وة خؤى سةردانى دةكردن وهةروةها هاوةآلنى وة " القبور فإهنا تذكركم اآلخرة

بةآلم ئافرةتان دروست نية بؤيان سةرداني ، ئةم جؤرة تايبةتة بة ثياوانةوة
وسلم(  ةضونكة ثيَغةمبةر) صلى اهلل علي ،طؤرِستان بةَلكو نةهى ليَكراوة
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ضونكة  ،رةتانةى كة زؤر سةردانى طؤرِستان دةكةننةفرةتى كردووة لةو ئاف

سةردانكردنيان دوورنية فيتنة وتاوانى ليَدروست بيَت بةهؤى كةمى سةبريان 
بةهةمان شيَوة دروست نية بؤيان  ،وزؤرى نائاراميان كة زاَلة بةسةرياندا

ضونكة جيَطري بووة لة ثيَغةمبةرةوة)صلى  ،شويَنى جةنازة بكةون بؤ طؤرستان

هنينا عن اتباع اجلنائز وَل " وسلم(لة ئوم عةتيةوة كة فةرموويةتى ةعلي اهلل

ئةم فةرموودةيةش بةَلطةية لةسةر ناشةرعيَتى شويَنكةوتنى " يعزم علينا

وة ئةسَليش لة نةهيدا حةرامة بةبةَلطةى ئةم ئايةتة  ،ئافرةتان بةدواى جةنازةوة

سوُل ] كة خواى طةورة دةفةرمويَت َفُخَذوُه َوَما هَنَاُكْم َعنُْه  َوَماآتاُكم الره

 [َفاْنَتُهوا

 .(7) حْش: 

واتة:هةرشتيَك كةثيَغةمبةر داي ثيَتان وةري بطرن وةهةرشتيَك كةثيَغةمبةر 
 رِيَطرى كردن ىلَ ى دووربكةونةوة.

بةآلم نويَذكردن لةسةر مردوو دروست و رِيَطة ثيَدراوة بؤ ثياوان و ئافرةتان  
وسلم( كةهاتووة لةو بارةيةوةو  ةةمبةر) صلى اهلل عليلةبةر فةرموودةى  ثيَغ
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بةآلم ووتةكةى ئوم عةتية كة دةَليَت" ومل يعزم علينا"  ،هةروةها لة هاوةآلنةوة

ضونكة  ،ئاماذة نية بؤ دروستيَـتى شويَنكةوتنى جةنازة لةاليةن ئافرةتانةوة

ة طشتطرية وسلم( دةرضووة ك ةنةهيةكة لة خودى  ثيَغةمبةرةوة) صلى اهلل علي
بؤية بةرامبةر  ،بةآلم ئةوة ووتةى ئوم عةتية خؤيةتى وطومان واجتهادى ئةوة

 سوننةتى ثيَناكريَتةوة. 

بيدعةيةو ئةويش بريتية لة سةردانى طؤرِستان بةمةبةستى جؤرى دووةم: 
ثارِانةوةوداواكردن لة مردووان داواى بةهاناوةهاتن ليَيان يان سةربرِين 

وة شيَوةيةكى تريش ئةوةية  ،مةش شريكى هةرة طةورةيةئة ،ونةزركردن بؤيان

 ،كة سةردانى دةكةن بةمةبةستى دوعاكردن ونويَذكردن و قورئان خويَندن اليدا

كةلة  ،ئةمةش بيدعةيةو دروست نية وهؤكاريشة بؤ دروست بوونى شريك

  رِاستيدا ئةبيَتة سىَ جؤرةوة:

ردنى بةمةبةستى دوعاكردن بريتية لةسةردانك ،رِيَطة ثيَدراوة :جؤرى يةكةم

 بؤيان وبريخستنةوةى دوارِؤذ.
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قورئان خويَندن بريتية لة سةردانكردنى بةمةبةستى  ،بيدعةية جؤرى دووةم:

 كة هؤكارن بؤ شريك. ،ونويَذكردن وسةربرِين لةاليدا

بريتية لة سةردانكردنى بةمةبةستى سةربرِين  ،شريكى طةورةية جؤرى سيَهةم:

ثارِانةوة لةمردووةكةو داواى يارمةتى يان  ،وونةوة بةهؤيةوةبؤ مردووةكةو نزيكب

وةهيض جياوازيشى نية  ،ثيَويستة ووريابني لةم جؤرة سةردانة خراثانة ،ليَكردنى

ضونكة هةنديَك لة  ،ئةطةر داواليَكراوةكة ثيَغةمبةر بيَت يان ثياوضاك بيَت

( وسلم ةاهلل علي صلىنةفامان ئةم كارة ئةجنام ئةدةن الى طؤرِى ثيَغةمبةر) 
 خوا ثةنامان بدات. ،وشيَخ عبدالقادرو ضةند كةسانيَكى تر 


