
 

 داهَينراوةكان لة ديندا
 (البدع يف الدين) 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

صاااب   ألا  و آنبياء وخاا  املسسالني نبي اا  ماد وعلاى      صلى اهلل وسلم وبارك على سيّد األو هلل رب العاملني، احلمد
 تباع  اىل يوم الدين .أو

 ثَيناسةى داهَينراو )بيدعة( لة ديندا
ئيسالمدا ئةيضويَنن بة شةرعييةكانةوة، مةبةست لة كرردةوة آرك كردنرى برة      ريَطايةكى داهيَنراوة لةناو

طومانى خؤيان زيادة آةرستنى تيَداية بؤ خواى طةورة، بةآلم بة آيَضةوانةوة داهيَنراوةكان لةآةرسرتندا  
 ية بؤ خاوةنةكةى.تةنها خراآةكارى وطومرِايي

( بيَت، وةكو هةنرديَك لرة نةزانرةكان بانطرةوازى برؤ      البدعة احلسنةةهةروةها لة ئيسالمدا شتيَك نيية ناوى )
 دةكةن بة طومانى خؤيان، ضونكة هيض بةلَطةيةكيان بةدةستةوة نيية بؤ سةملاندنى.

كردنةوةى كرداريَكى شةرعى كة آيَشر  كرردةوةى    ( هةية كة بريتيية لة زيندووسنةة سسنةةلة ئيسالمدا )
 راطرياوة دواتر زيندوو كراوةتةوة.آك كراوة آاشان لةبةر هةر هؤيةك بؤ ماوةيةك 

ئيمامى مسلم لرة ييَرر    (1)(من سن في اإلسالم سنة حسننةكة فةرموويةتى: ) آيَغةمبةر  فةرموودةكةى
 ... ( باب احلث على الصدقة02)ئةم بابةدا هيَناويَتى: 

نردانى  آَيش  خيَر كردن فةرمانى آرككراوةو كرردةوةى آرككراوة، مةبةسرت لرةم فةرموودةيرة ترةنها ها       
مةدينرةو ئامرادةيى    هاتنرة  )مضن((موسلَمانانة بؤ خيَر كردن، لةبةر ئةوةى خةلَكانيَكى هرةيار لرة هرؤزى    

آيَغةمبرةر  ، برةآلم كاتيَرك    ى خروادا آيَغةمبرةر هةبوو بؤ بةشدارى كردن لة جيهراددا لةطرة     تةواويان
  يرة ضرووة يوورةوة آاشران    بينييانى زؤر نةبوو بوون رةنط تيَكضوونى لة روخساريدا دةركرةو،، بؤ

هاتة دةرةوةو فةرمانى كرد بة بيالل بانط بفةرموو، قامة، بكةو آاشران نويَر ى بؤيران كرردو وتراريَكى      
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نيش برة طرويَرةى توانراى    الَر هاوةبؤدان كة تيَيدا هانى دان بؤ خيَر كرردن وبةخشرل لرة ريَطراى خروادا،      
برؤ   ترا دوو كؤمرة  خرواردنؤ آؤشراكيان     خؤيان خيَريران برؤ كؤكردنرةوة لرة آرارةو آؤشراك وخرواردن،       

بينررى روخسررارى لررة خؤشرريدا دةدرةوشررايةوة وةكررو      ى خوايررانآيَغةمبررةركؤكردنررةوة، آاشرران  
   .(....من سن في اإلسالم سنة حسنة) آارضةيةكى ئالَتون، آاشان فةرمووى:

وة نرةك بكريَترة   تة: فةرموودةكة باسى خيَركردن دةكرا،، خيَركرردنيش آيَشر  لرة ئيسرالمدا هرةبو      اكةو
 بةلَطة بؤ شتى داهيَنراو كة لة ديندا هيض بنضينةيةكى نيية.

 .(2)(نعمت البدعة هذه) بكةن كة فةرموويةتى:  وة ئةطةر باس لة قسةكةى ئيمامى عومةر
ة بةلَطرة،  ئةمرةيش ديسران راسرت نييرةو نابيَتر     كردنةوةى نويَ ى تةراويح بة جةماعة،،  لة باسى زيندوو

( سك شةو بة جةماعة، تةراوحيى بؤ كردن دواى ئرةوة كرة بينرى    3خؤى )  ى خواةرآيَغةمب ضونكة
بؤى نةكردن ضونكة لرةوة ترسرا نرةوةكو لةسرةريان فرةرز       ،هاوةآلن زؤر بة آةرؤشنؤ هةموو كؤبوونةوة

 ض بيدعةيةكى كردووة؟!!. بكريَت، ئي  ئيمامى عمر 
 داهَينراوةكان لة بريوباوةِردا:هةندَيك لة 

 :بيدعةى شيعةطةريَتىؤ خةوارجيةكان يةكةم:
بوونرة هرؤى نارةترةتىؤ ئرازارو آارضرة آارضرة كردنرى         كة دروست بوو لة عيَراقردا وة  كئاياوةيةيةكةم 

لررة كؤمةلَررة موسررلَمانان بررريو برروو لررة بيدعررةى شرريعةطةريَتىؤ خةوارجيررةكان، وة ئررةم دوو كؤمةلَررة    
 .(3)طومرِاكانن

مرؤظر نيية برةلَكو نيشرانةى شارسرتانيَتىؤ جروانىؤ      ال(جى )دةجضةواشة كردنى خةلَكى بةوة دووةم:
 . (4)رازاوةيى ئةوروآاية

( ملن  اون  لةكاتيَكردا نراوى لرة قورئانردا برة)     (، عيزرائين ناونانى فريشرتةى طيران كيَشران برة)     سيَيةم:
واترة: ئرةى    .[11]السندد:: [ ِبُكنمْ  ُقْ  يَنتَنَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكِّ َ هاتووة، خواى طةورة دةفةرميَت: ]

 .ة طيانتان دةكيَشيَت كة لةاليةن خواوة ئيَوةى آكسيَردراوة)مل  او  (آيَيان بلَىَ ئةو  حممد
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 ديَت.... مل  او  واتة: ...آاشان  .(5)(....ثم يجيء ملك الموت)... دةفةرميَت:  آيَغةمبةر  وة
هيض ئةصألؤ بنةمايةكى لة ئيسالمدا نيية، بةلَكو  )عيزرائيل(، وكةواتة: ئةمة ناويَتى لة قورئانؤ سوننةتدا

 ية لة ئيسرائيليا، بيَت.ةلةوان
ية كة يةك راوى يان دوو يان سرك يران كؤمرةلَيَك    يثه)ئةو تةدآحاد يثىطومانيَك كة طواية تةد ضوارةم:

 وةرِ.ناكريَت بة بةلَطة بؤ ضةسثاندنى بريوبا ريوايةتى بكةن ؤ نةطةنة آلةى متةواتر(
ئةمةيش قسةيةكة ئةصلَى نيية لة شةريعةتى ئيسالمدا، وة بؤضونيَكى زؤر دوورة لة قورئانؤ سوننة،، 

 ناويانردا نرةبووة، بةتايبرةتى آيَشرةوايان    ح بة هيض شيَوةيةك ئةم بؤضونة لةوةآيَشةوايانى سةلةفى صالَ
 .بيَت( )رةمحةتى خوايان ىلَ أمحد بن سةبل(و  والشافعي مال  بن أنسو  يفةسة)أب  

 وةلةو زانايانةيش كة بةرآةرضى ئةم بؤضوونةيان داوةتةوة:
 )خمتص( الص اعق او(سلة على اجلهمية واوعطلة(.)رةمحةتى خواى ىلَ بيَت( لة كتيَبىإمام ابن القيم -1
 )اإلسكام يف أص ل األسكام(. )رةمحةتى خواى ىلَ بيَت( لة كتيَبىإمام ابن سزم -0
)وجنن ب األخنني  ننديث ا سنناد يف العقينند:( تى خررواى ىلَ بيَت(لررة دوو ناميلكررةدا   )رةمحررة إمننام البنناي -3

 )احلديث سدة بةفسه يف العقائد واألسكام(.
 طومانة بةتالَةيان ئةم بةشانةى بريوباوةرِ وةرناطرن: بةم
 وئةو آيَغةمبةرانةى كة ناويان لة قورئاندا نةهاتووة.  يَتى ئادةمآيَغةمبةر -1
 بةسةر هةموو آيَغةمبةراندا. آيَغةمبةر حممد  لةىآيَشخستنى آ -0
 لة رؤيى قيامةتدا. آيَغةمبةر تكا كردنى طةورةى  -3
 بؤ ئةو كةسانةى كة تاوانى طةورةيان ئةجنام داوة لةناو ئوممةتةكةيدا. آيَغةمبةر  تكا كردنى -3
 تةنها موعجيزةى قورئان نةبيَت. آيَغةمبةر  هةموو موعجيزةكانى -5
 وةهةنديَك لة خورِةوشتى. آيَغةمبةر يفاتى الشةيى س -6
ئةو فةرموودانةى باس لة سةرةتاى دروست بوون دةكةن، يان سيفةتى فريشتةؤ جنؤكرةكان، يران    -1

بةهةشتؤ دؤزةخ كة ئيَستا دروست كراون، هةروةها باوةرِ نةبوونيان بةوةى كة فريشتة لة نور دروست 
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برة   )حممن د لنلت  (بةردى بةهةشت بيَرت، كرة ئةمرةي شريَ      سن د()سدن( األكراون، يان بةردة رةشةكة 
 ئاشكرا ديايةتى دةكا،.

وةكو: ضونة نراو بةهةشرتؤ، بينينرى بةهةشرتييةكانؤ ئرةوةى       آيَغةمبةر  مةندييةكانىتايبة،  -8
 ةآيَغةمبرةر كة ئامادة كراوة بؤ ئيمانداران لة بةهةشتدا، موسرلَمان بروونى ئرةو جنؤكةيرةى كرة لةطرة        

. 
كة بةهةشرتى  ()العش(: اوبشن(ين باجلةنة( هاوةلَة بةرِيَزةكة بةبةهةشت12ديايةتى كردنى م دةدانى دة) -1

 بن.
 ديايةتى كردنى باوةرِ بوون بة آرسيار كردنى دوو فريشتةكةى ناو طؤرِ. -12
 ديايةتى كردنى باوةرِ بوون بة سزاى ناو طؤرِ. -11
 ووشار.ديايةتى كردنى باوةرِ بوون بة طؤرِ  -10
 .)ذي الكفني( رازووى رؤيى قيامة، دوو تاى هةبيَتةبةوةى كة ت ديايةتى كردنى باوةرِ بوون -13
 )ص(اط(.ديايةتى كردنى باوةرِ بوون بة آردى  -13
، وة هرةر كةسريَك كرة ترةنها يرةك جرار ئراوى ىَل        )كن ر((ديايةتى كردنى براوةرِ بروون برة ترةوزى      -15

 ابيَت.خبواتةوة ئي  هةرطيز تينوى ن
برةبك ليَثرسرينةوة لةسرةر     آيَغةمبرةر   لة ئوممةتى (12222تةفتا هةزار ) ضوونة بةهةشتى -16

 طوناهةكانيان.
لررة رؤيى كؤكردنررةوةى قيامةترردا كررة ئايررا  )علننيهم الصننا: والسنام(آرسرريار كررردن لررة آيَغةمبررةران -11

 دينةكةتان طةياندووة بة خةلَكى يان نا.
كة باسى سريفةتى رؤيى   آيَغةمبةر  بوون بة راستيَتى ئةو فةرموودانةى ديايةتى كردنى باوةرِ -18

 دواييؤ كؤكردنةوةى خةلَكؤ دابةي كردنى نامةى كرداريان بةسةرياندا.
ديايررةتى كردنررى برراوةرِ برروون بررة قررةزاو قررةدةر ضرراكؤ خراآررىؤ خررواى طررةورة هررةموو شررتيَكى    -11

 ؤ تةمةنى.مرؤظةكانى نوسيوة لة بةختةوةرىؤ نارةتةتىؤ رؤزى
 ديايةتى كردنى باوةرِ بوون بة قةلَةم كة هةموو شتيَكى نوسيوة. -02



 

 )جمنا((بة تةقيقة، قسةو فةرموودةى خواى طةورةيةو  ديايةتى كردنى باوةرِ بوون بة قورئان كة -01
 نيية. 

 ( بيَت.جما(ديايةتى كردنى باوةرِ بوون بة عةريؤ كورسى خواى طةورة بة تةقيقة، نةك ) -00
ديايةتى كردنى باوةرِ بوون بةوةى كة ئةو موسلَمانانةى كرة طونراهى طرةورةيان ئرةجنام داوة برة       -03

 هةميشةيى لة دؤزةخدا ناميَننةوة.
ديايةتى كردنى باوةرِ بوون بةوةى كة روتى شةهيدان لةناو سريقةتؤرةى بالَندةيرةكى سرةوزدان     -03

 لة بةهةشتدا.
ى كة خرواى طرةورة ترةرامى كرردووة لةسرةر زةوى كرة الشرةى        ديايةتى كردنى باوةرِ بوون بةوة -05

 آيَغةمبةران خبوا،.
ديايةتى كردنى باوةرِ بوون بةوةى كة خواى طةورة فريشرتةى تايبرة، كرردووة ئةطرةرِيَن بةسرةر       -06

 .آيَغةمبةر  زةويداؤ سةالمى خةلَكى دةطةيةنن بة
تنى رؤيى قيامرة،، وةكرو: هراتنى    هرا ش آريَ  ديايةتى كردنى باوةرِ بروون برة هرةموو نيشرانةكانى     -01

، هاتنرة دةرةوةى طيانرداريَك لرةناو    ؤهاتنى دةججالو،  عيسى آيَغةمبةرمةهدىؤ هاتنة خوارةوةى 
 زةوىؤ نيشانةكانى تريش.

( كؤمةلَؤ تيزبردا، كرة   13ديايةتى كردنى باوةرِ بوون بة آارضة آارضة بوونى موسلَمانان بةسةر) -08
  وآيَغةمبرةر زطارى دةبيَت ئةويش ئةوانةن كة شويَن كةوتووى ئةو دينرةن كرة   تةنها يةك كؤمةلَيان ر

 ةوشتى بةرزى خواويستانة.هاوةآلنى لةسةر بووة لة بريوباوةرِو خواآةرستىؤ خورِ
ديايةتى كردنى باوةرِ بوون بة طشت ناوة جوانؤ سيفاتة بةرزةكانى خواى طةورة بةو شريَوةيةى   -01

 وصفة الف قية والةزول...... صفة العلي والقدي(هاتووة، وةكو:  كة لة فةرموودةى صةتيحدا
برؤ ئااانرة برةرزةكان، وةبينينرى      آيَغةمبرةر   ديايةتى كردنى براوةرِ بروون برة سرةركةوتنى     -32

 نيشان طةورةكانى آةروةردطار.

 هدانا اهلل وإياهم اىل س اء السبيل.
 (اءستو اإل) آرسيار كردن لةضؤنيَتى ثيَنجةم:



 

كةمرؤظرةكان   فةتيَكي )اهلل(ة سري لةبرةر ئرةوةث آرسرياريكة لر     بدعةيرة  اإلسنت اء آرسيار كردن لةضؤنيَو 
كرردن لةسريفةتي خروا وةك     لةبرةر ئرةوة آرسريار    ة بؤيرة نراتوانن وةآلمري بدةنرةوة     ير زانياريان آيَي ني

ةآلم سريفةتةكة  ة، بر ير آرسيار كردن واية لةتةقيقةتي خوا خؤث ئةوةي لةتواناث عةقلي مرؤظةكانردا ني 
 ،ة آرسريارث لريَ بكرةن   ير بةآلم ضؤنة؟ ئةمةيان لةتواناث مرؤظةكاندا ني ةو زانراوةعلومةموني و ماناث وب

 ضونكة تةقيقةتي سيفةتةكة هةر خوا خؤث ئةيزانيَ.
 ئةمة وةآلمي ئةم زانايانةية:

-1  ابنننن ييمينننة-6 يربيعنننة الننن(أ-5 اللينننث بنننن سنننعد-3 سنننفيال الىننن رى-3 منننالكى كننن رى أننننس-0 األو(اعنننى-1
 ابن عبدالرب .-8  اخلطاىب

ئرةو  ياريران داوة كرة   يةك دةنطرن و برِ  نةتى آيَغةمبةر نوتوانى سوابن عبدالرب فةرمويةتى: شويَن كة
ةتدا هاتووة تةقيقةتةو خواى طةورة هةموو ئةو سيفاتانةى هةيةو نى خوا كة لةقورئان و سونسيفةتانة

خوا خؤى نةبيَت كةس نرايزانىَ و زانيرارى ضرؤنيةتيةكةى تايبةترة     ماناكةى ئاشكراية  بةالَم ضؤنة ئةوة 
 بةخواى طةورة خؤيةوة.

-موعتةزيلرةكان -ةكانير وة برريتل لرة )جةهمي  وئةوانةى كة ئينكارى تةقيقةتى سريفاتى خوايران كررد   
 خةوارجيةكان(.

 هةموو شويَنيَكة. ئةم قسةيةي: خوا لة شةشةم:
ئرةم قسرةية    ة كرة ير ني خروا لةهرةموو شرويَنيَكة( طومرانى تيَردا     ترى  ذاقسةى زؤرينةى خةلَك كرة ئرةلَيَن )  

ية  ئةو كةسانةى كة ئرةم قسرةية ئةكرةن ئةوانرةن كرةجياوازى ناكرةن لرةنيَوان خرواو دروسرت          ىيطومرِا
(، رِاستى والعيناذ بناهلل) خواية بةضاو، ئةيبينى ئةوة كراوةكانيدا  طةورةكانيان ئةلَيَن: هةموو ئةوانةى كة

 يارى خوا هةموو شويَنيَك ئةطريَتةوة.ئةوةية كة زان
برةكار نرةهاتووة،    ( ئةم دوو ووشةية لرةرِؤيطارى هراوةالَنى آيَغةمبرةردا    بنائن( و)ذا آاشان وشةى )

ةكان ير هميةهرةموو شرويَنيَكة( برؤ بةرآرةرض دانرةوةى ج      لرة  ةكان ئةم قسرةيان كرد)خروا  يهميةكاتيَك ج
ائن( يان بةكار هيَناو كةسيش لةزانايان ئينكرارى يران   زانايانى شويَن كةوتوى سةلةفى صاحل ووشةى )ب

 نةكردوة.



 

قسرةى صرةتابةو شرويَن كرةوتوانى سرةلةفى       ؤسوننة، ؤلةقورئاننيسبةتى شويَن بؤ خوا،  حةوتةم:
شرويَن برؤ خروا     ىصاحلدا نةهاتووة  بؤية شويَن كةوتنى ترةواو برؤ سرةلةفى صراحل ئةوةيرة كةنيسربةت      

 نةوتريَت.
 يةكةم دروستكراوى خواية. : نورى حممدئةم قسةيةي هةشتةم:

ية، بةلَكو يةكرةم دروسرتكراوى خوا)قةلَرةم(ة برةم بةلَطرة      ئةم قسةية هيض  بةلَطةيةكى رِاستى لةسةر نى
 تيحة.ةص

 :م(ف عا-امعن ابن عباس رضي اهلل عةه
كرة خرواى   واترة: يةكرةم شرت     . (6)(يكنون أن يكتن  كن  شنيءمنره أو  ،خلقه اهلل تعالى القلنم أول شيءن إ)

 طةورة دروستى كرد قةلَةم بوو، وةفةرمانى آك كرد هةموو شتيَك بنوسيَت كة روودةدا،.
رج منن ننار، لقنت الجنان منن مناوخُ  ،لقت المالئكنة منن ننورخُ ) : قال رس ل اهلل عن عائشة رضي اهلل عةها،
لرة ئراطر دروسرت    واتة: فريشتةكان لة نور دروست كراون، وة جنؤكةكان  .(7)(وُخلق آدم مما وصف لكم

 كراون، وة ئادةميش وةكو بؤتان وةسف كرا لةقورِ دروست كراوة.
 (.لفظي بالقرأن مخلوقئةم قسةيةي)  نؤيةم:

ي بنالق(أل ظنلف) ئةم قسةيةي سةرى هةلَدا و، )قورئان مةخلوقة(وكةئةيان  يل فيتنةث ئةو قسةيةيةدوا
خاريش ئةمة قسرةيةتي برةلَام   وطواية ب كة (اهلل ه)رمحن( ئيمنامي اناري) ( ئةم قسةيةشيان ئةداية آالَخمل ق

 دا بةبةرآةرض دانةوةيان.( فتح الباري)خارث بةرِائةتي خوَى ليَ كرد لةورِاستيان نةكردوو ئيمامي ب
قورئرران قسررةى خوايررةو دةنطةكررة دةنطررى   ةية بةتررةواوى:نشررويَن كررةوتواني سررونئةمررةي بوَضرروونى 

 خويَنةرى قورئانةكةية .
 ( بوَ خوا .صفة العلوئينكارى كردن لة ) يةي،ئةم قسة دةيةم:
ةكةى بةبةلَطررةى قورئرران و سررونة، ئةوةيررة كررة خررواى طررةورة لةسررةرووى عةرشررةوةية بررةو     يرِاسررتي

 .[٥طه: ]  چڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ شيَوةيةى كةشايستةى طةورةيى خوا خوَى بيَت،

                                                 

 (.133ابن أيب عاصم يف: السةة، وانظ(: سلسلة األساديث  الصحيحة: )رواه ( 6)

 (.0116رواه مسلم: )( 1)



 

شاعرييَكى طاور كةوتون و تةفسريى دعةيةو شوييَن قسةى يب (لىستو ا)بة  ء(ستواا)تةفسريى يانزةهةم:
 سةلةفى صالَحيان وةرنةطرتووة .

  :ئةم قسةيةي دوانزةهةم:
المتصنا بنه وال مةفصنا  ،ال داخنل عناو والخارجنه ,مينني وال يسنار وال أمنام وال خلن  اهلل ليس ف ق وال حتت وال)

ى ضةآة، وة نة لة آيَشةو نة لة واتة: خواى طةورة نة لة سةروو نة لة ييَرة، وةنة الى راستةو نةال .(عةنه
 ى جياية.آاشة، وةنة لة ناو جيهانة وةنة لة دةرةوةى، وةنة آةيوةندى آيَوةية وةنةىلَ

 وني خوداية.وسويَند بةخودا ئةم قسةية كوفرةو ئينكارث كردني ب
 والعياذ باهلل .ة يوني نيوئةم قسةية ماناث ئةوة ئةطةيةنيَ كة خوا ب

)ئةمانة كةسرانيَكن خوايران لرةكي      :فةرمووىبيست  يانعادلةكان ئةم قسةيةى ليَوا يةكيَك لة لةآيَشة
 ضووة(.

شريَوةيةى كرة شايسرتةى     وخوايرةى كرة لةسرةروى عةرشرةوةية برة     آاك وبىَ طرةردى وترةواوى برؤ ئرةو     
 .ى اهلل بيَتيطةورة

 زيلةكان:ةعتووارج ومةقسةى خ سيانزةهةم:
بةردةوامى لة دؤزةخدا دةميَننرةوة، خةوارجرةكان بةئاشركرا    ئةوانةى طوناهى طةورةيان ئةجنام داوة بة

شرريان بيدعةيررة وآيَضررةوانةى   يةيئررةلَيَن ئةوانررةى طونرراهى طررةورةيان ئررةجنام داوة كررافرن ئررةم قسة    
 (.131-1)الصحيحة بريوباوةرِى سةلةفى سالَحة 

بةلَطة ماناى ، يامةتداباوةرِدارانةوة لةرِؤيى قبيدعةى ئينكارث كردنى بينينى خوا لةاليةن  ضواردةهةم:
 ناوى )جماز(دا. قورئانييةكان دةطؤرِن لةييَر

و كردارةشيان طومرِاييةكى ئاشكرايةتادة( ئةم ئاكة طواية )تةديسى  خةلَكى دروست دةكةن بؤ طومان
 .(لةناوياندا خاوةنى ضوار مةزهةبةكة)آيَضةوانةى سةلةفى سالَحة 

فاتانةدا يفاتى اهلل ومةبةستى خوا لةو صر يبوون بةماناى صنة باوةرِ واتة: تفنوي((بيدعةى ) ثانزةهةم:
فةتةكة يفاتى اهلل دا كة باوةرِيران برة صر   يو ص ناو كة ئةمةي آيَضةوانةى بريوباوةرِى سةلةفى سالَحة لة

 (.1/311.)الصحيحة فةتة هةبووةيو صيفةتةكةو مةبةستى لةوماناى ص



 

و عيلمرةو  بةيان كرردووة لرة  تةو )علنم الكنام(انايانى بؤية زؤريَك لة ز يدعةية،ب )علم الكالم( شانزةهةم:
)جمم عنة  إمنام احلن(منيبراوكى   ()عبنداهلل بنن ي سن  اجلن يىح وةكرو الَصر اونةتةوة بؤ مةنهرةجى سرةلةفى   طةرِ

 (.352-13(. فتح البارى )581-1/512) (ال(سائل اوةريية
تررة: ئيَسررتا مررن تؤبررةم كررردوو وا (.ب السننل ه، فقنند رجعننت واعتقنند  مننيواألل) :إمررامى ايرروينى ئررةلَىَ

كىن( الةناس لنكان عةند اونن   أ) :يرةكيَكى تريران دةلَيَررت  طةرِامرةوةو بريوبراوةرِى مةزهررةبى سرةلةفم هةيررة.    
كة شويَنى )علرم الكرالم(    ى كة بةطومانةوة دةمرن ئةوانةنانةخةلَكئةو زؤرينةى واتة:  .صحاب الكام(أ

 .كةوتوون
واترة: )مةزهرةبى سرةلة      (.حكنمأعلنم و أسنلم، ومنذه  الخلنف أه  السنلف منذئةم قسةشيان بيدعةية ) حةظدةهةم:

ى (، ئةم قسرةيان ئةطرةر برةجوانى ىلَ   آرِ تيكمة، ترة سةالمة، ترة، وة مةزهةبى خةلة  زاناتر وضةسثاوتر و
 كة آرِة لة نةزانل وطومرِايى، ئرةطينا ضرؤن زانيرارى خرةلَكانى سرةدةكانى دوايرى       بؤ، دةردةكةويَتتىَ بطةيت 

 باش ة لة زانيارى خةلَكانى سةدةكانى آيَشوو، ضؤن زانياريران ترةواوترة لرة زانيرارى هراوةالَنى آيَغةمبرةر      
ضؤن زانيارى باش ين خةلَك كةم ة لة زانيارى خةلَكانى سةدةكانى دواى هاوةالَن وسىَ سرةدة آررِ خيَرةكرة؟    

صيفاتةكانى لرة شرويَنكةوتووانى آيَغةمبرةران    زاناترن بةخواو  ىنديه ىؤضؤن شويَنكةوتووانى فةلسةفةى يؤنان
 وانى قورئان وئيمان.وشويَن كةوتو( عليهم الصا: والسام)

هؤى ئةم طومانة خراآةيان كة ماناى آشت كردنرة لرة ئيسرالم ودرؤ دانرة آراَل شروَينكةوتوانى سرةلةفى        
رِيَطرةى   زانينيان برة ، نرة ئةمرةي كؤكردنرةوةى دوو طومرِاييرة   ح وبةرِاست زانينرى رِيَطرةى خةلرة ،    صالَ

 نةزانل وطومرِاييان بة رِاست زانينى رِيَطاى غةيرى سةلة  .وة، سةلة  ودرؤدانة آالَيان
ئينكارى كردنى ئةوةى كة )مرؤظةكان بؤ كردةوةكانيان توانايان هةبيَت يان بة رِةزامةندى  هةذدةهةم:

يةكةى ئةمةية كة )مرؤظةكان بكةرى ، رِاستيئةم بؤضوونةشيان بيدعةية ،خؤيان كارةكان ئةجنام بدةن(
كردةوةكررانى خؤيررانن بةتةقيقررة، بررة ويسررتى خؤيرران، خررواى طررةورة دروسررت كررةرى كردةوةكررانى     

 ويستةكانيانة.  ة دروستكةرى خؤيان وكردةواكانيانؤمرؤظةكانة، ضونك
 خواى طةورة دةفةرميَت:

 .[01-08التك ي( ] چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   چ 



 

ئةم بةشةى قةدةر زؤرينةى ئةوانةن كة ئينكارى قةدةر ئةكةن وباوةرِيران آيَرى نييرة .كرة آيَغةمبرةرى      
 ةتى ئيسالم.ناوى ناون مةجوسى ئومم خوا 

 ( بيدعةية .الرضا(بة )العج  والضحك ويل كردنى سيفةتى )ةئت نؤزدةهةم:
 ى خوا بيَت .يةى طةورةو شيَوةيةى كة شايست( دوو سيفةتى خوان و بةالعدب والضح )

 الغضب وال(ضنى( بيدعةية .)سسالنتقام واإلاراد: اإل( بة )الغضب وال(ضىويل كردنى سيفةتى )ةئت بيستةم:
 ى خوا بيَت .يو شيَوةيةى كة شايستةى طةورة( دوو سيفةتى خوان بة
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