
 1 

 اسالمدیئەل دکر ۆبر یحوکم

 .الدِّين َوَصْحِبِه والتَّاِبِع ِبِإْحَساٍن ِإَلى َيْوِم ِلْلَعاَلِمني، َوَعَلى آِلِه احَلْمُد ِللَِّه َربِّ الَعاَلِمني، َوَصالًة َوَسالم َعَلى امَلْبُعوِث َرْحَمًة

ئةى طةجنى موسلَمان زؤر جار شتانيَك ئةجنام دةدةين، كة بة شتيَكى سوك و سادة 
 خواى ثةروةرديطارةآلم دةبيَتة مايةى خةشم و تورِةيي سةيرى دةكةين ب

م بة هؤى ئةم آللةسةرمان. كة قسةى وا دةكةين لةالمان زؤر شتيَكى سادةية، بة
قسةيةوة دةكةوينة ناو ئاطرى دؤزةخةوة، ثةنا بة خواى ثةروةرديطار، هةر وةكو 

ُم ِباْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اللَِّه َلا َوِإنَّ اْلَعْبَد َلَيَتَكلَّ )دةفةرموويَت:  ثيَغةمبةرى خوا 
1ُيْلِقي َلَها َباًلا َيْهِوي ِبَها ِفي َجَهنََّم(

واتة: بةرِاستى بةندةى وا هةية قسةيةك   
دةكات و وشةيةك دةر دةبرِيَت كة جيَي نارِةزايي خواية وة هيض طرينطيةكى ثيَ 

وة بةهةمان شيَوازيش  نادات. بة هؤى ئةوةوة دةخريَتة ناو ئاطرى جةهةننةمةوة.
كردارى وا هةية كة طةجنى موسلَمان لة ثياوان و ئافرةتانيش بة طشتى طرينطى 
ثيَ نادةن و لة اليان تاوانةكة زؤر بضوك و سادةية، بةآلم دةبيَتة مايةى تورِة 

. جا يةكيَك خواى ثةروةرديطارن لة رِةمحةتى وبوونى خواى باآلدةست و دوور بو
بؤتة دياردة و كاريَكى ئاسايي كة ثياوان و ئافرةتان  ةمرِؤلةو كردةوانةى كة ئ

(ية واتة برؤكردن. البردنى برؤهةلَكةندن و )      ثيَيةوة سةرقالَن ئةويش 
دةبينني ئةمرِؤ طةجنيَكى زؤر برؤكانيان باريك دةكةنةوةو خيَت دةكةن. بؤية 

ر كورت و سم لةسةر ئةم بابةتة ئةطةوخؤشةويستان بة ضاكم زانى شتيَك بنو
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كةميش بيَت، بؤ ئةوةى موسلَمان بزانيَت و وريا بيَت كة هةر شتيَك ببيَتة مايةى 
ليَ بثاريَزن و نةيكةن. بة  ىخؤيان خواى طةورةتورِةبون و دةرضوون لة رِةمحةتى 

رِوونى دةكةينةوة بؤ ئةوةى بزانني تاوانى برؤكردن ضية لة  خواى طةورةثشتيوانى 
 !! ئيسالمداو سزاكةى ضؤنة

عن النامصة والواشرة  )نهى رسول اهلُل عبداهلل ى كورِى مةسعود دةفةرموويَ: 
2 والواصلة والوامشة(

 نةهى كردووة لة هةلَكةندنى برؤ واتة: ثيَغةمبةرى خوا  
وة ئةو ئافرةتانةى بؤشايي دةدةنة نيَوان  -واتة: برؤكردنى قةدةغة كردووة

رضيَكى تر بة ثن، وة ئةو ئافرةتانةى كة ددانةكانيان و دةوروثشتى رِةونةق دةكة
درؤ دةخةنة سةر سةريان، وة ئةو ئافرةتانةى كة خؤيان دةكوتن. كةوابوو 

نةهى كردووة لة برؤكردن و وة نةهيشى لة زاراوةى شةرعدا  ثيَغةمبةرى خوا 
َلَعَن ): جاريَكيان فةرمووى وة عبداهلل ى كورِى مةسعود  بة ماناى حةرِامى ديَت.

الَواِشَمات وامُلْسَتْوِشَمات والنَّاِمَصات وامُلَتَنمَِّصات وامُلَتَفلَِّجات للُحْسِن امُلَغيَِّرات  اهلل
واتة: نةفرةتى خوا لةو ئافرةتانة بدات كة خؤيان دةكوتن و وة  (َخْلق اهلل

ئةوانةى كة بؤيان دةكوتن، وة نةفرةتى خوا لةو ئافرةتانةش كة برؤكانيان 
بؤيان دةكات، هةروةها نةفرةتى خوا لةو ئافرةتانةش بدات  دةكةن و وة ئةوةى

كة ددانةكانيان بؤ جوانى لة يةك دةكةنةوة و بؤشايي دةدةنة نيَوانى ددانةكانيان 
. عةلقةمةى ئةوانة دةسكارى دروستكراوةكانى خوا دةكةن و دةيطؤرِن بؤ جوانى،
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ثيَيان دةوت دايكى  كورِى عبداهلل دةفةرموويَت: ئافرةتيَكى بةنى ئةسةد هات كة
يعقوب ووتى ئةى عبداهلل شتيَكم لة تؤ ثيَطةيشتووة كة نةفرةتت كردووة لة 
ئافرةتيَك كة خؤى بكوتيَت و وة لةو ئافرةتةش كة بؤى دةكوتىَ، وة نةفرةتت 
كردووة لةو ئافرةتةش كة برؤى دةكات و وة ئةوةش كة بؤى دةكات هةروةها 

ددانةكانيان بؤ جوانى بؤشايي دةدةنىَ،  نةفرةتت كردووة لةو ئافرةتانةى كة
خوا  ثيَغةمبةرى ناكةم لة كةسيَك كة بةلَىَ ضؤن نةفرةت :فةرمووى عبداهلل 
  ثيَغةمبةرى خوا نةفرةتى ليَكردووة واتة ئةم قسةية  وة  –كردوويةتى

هةية، ئافرةتةكة وتى من لةو سةر بؤ ئةو سةرى  خودادائةمةش لة كتابةكةى 
ئةم ئايةتةت  :فةرمووى عبداهلل  تيَدا نةبينيوةندووة ئةم شتةم قورِئامن خويَ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ نةخويَندؤتةوة كة خواى طةورة دةفةرموويَت:

 واتة: ئةوةى  ٧الحشر:  چۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ   
ثيَتان دةبةخشيَ وةرى بطرن و ئةوةى ليَتانى قةدةغة دةكات  ثيَغةمبةرى خوا 

ئافرةتةكة ووتى دةنا من شتيَكى لةو بابةتةم لة خيَزانى تؤ  ؤتانى ليَ بثاريَزن.خ
برؤ سةيرى بكة بة  (اْذَهِبي َفاْنُظِري): فةرمووى عبداهلل كورِى مةسعود بينيوة، 

جوانى، ئافرةتةكة طةرِايةوة وتى هيض شتيَك لة مانةم ليَ نةبينى، عبداهلل ى 
واتة: ئةطةر يةكيَك  3 (َلْو َكاَن َذِلَك َلْم ُنَجاِمْعَها  أَما) :فةرمووى كورِى مةسعود 

 لةو شتانةى تيَدا بواية ئةوة ضيرت لةطةلَى كؤ نةدةبومةوة و لةطةلَى دانةدةنيشتم
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بة هيض شيَوازيَك  ثيَغةمبةرى خوا نى آلقم دةدا. بةرِاستى هاوةآلواتة تة
موسلَمانى بةرِيَز تؤش  ئةى ،ثيَغةمبةرى خوايان نةدةكرد سةرثيَضى فةرمانى 

شويَنى هاوةآلن بكةوة لة هةموو شتيَكدا بؤ ئةوةى وةكو ئةوان سةرفرازى دونياو 
قيامةت ببيت. لةوانةية ثرسياريَك لة ناو ميَشكت دروست ببيَت كة ئةم 
فةرموودانة هةمووى باسي برؤى ئافرةتان دةكات ض ثةيوةنديةكى بة ثياوانةوة 

 ؟ناوى ثياوانى نةهيَناوة. ةرى خوا ثيَغةمبهةية لة كاتيَكدا 

ثيَغةمبةرى خوا لة وةآلمى ئةم ثرسيارةدا زانايان دةفةرموون: ئةم سيَ شتةى كة  *
  .ناوى هيَناون تايبةت نني بة ئافرةتانةوة بةلَكو ثياوانيش دةطريَتةوة

ئيمامى نةوةوى )رِةمحةتى خواى طةورةى ليَبيَت( لة شةرحى ئةم فةرموودةيةدا 
قةدةغة  واتة: ئةم  4 (وسواء يف هذا كله الرجل واملرأة واهلل أعلم): موويَتدةفةر

وة زانايان دةفةرمون ئةصلَ لة  .كراوانة بؤ ثياوان و ئافرةتان يةكسانن واهلل أعلم
ئافرةت لوسي و بيَ مويية ضونكة جوانى دةم و ضاوى ئافرةت لةوةداية، لةطةلَ 

رةتانةى كة برؤكانيان دةكةن، بةآلم ئةوةش لةعنةت و نةفرةت كراوة لةو ئاف
ئةصلَ لة ثياو ئةوةية كة دةبيَت مووى ثيَوة بيَت كة لة ضةندين فةرموودةدا 

فةرمان دةكات بة هيَشتنةوةى رِيش  ودةسكارى نةكردنى هةر  ثيَغةمبةرى خوا 
(  ) َوفُِّروا اللَِّحى، أرخوا اللَِّحى، واعفوا اللحى، واوفو اللحىوةك دةفةرموويَت: 

جا زانايان  واتة: با برِوات رِيشةكانتان، رِوخسةتى بدةنىَ، عةفوى بكةن.
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بكةويَت كة برؤى بكات  خواى ثةروةرديطاردةفةرموون ئةطةر ئافرةت بةر نةفرةتى 
لة كاتيَك كة ئةصلَ لة ئافرةت لوسي و بيَ موويية !! ضؤن ثياو بةر ئةم نةفرةتة 

و ئةوةية كة موى ثيَوةبيَت، بؤية ثياويش ناكةويَت!! لة كاتيَك كة ئةصلَ لة ثيا
 دةكةويَت.  خواوةكو ئافرةت بةر  نةفرةتى 

 ئاية جطة لة برؤ كردن دروستة ئافرةت بيكات 

ئةطةر هات و ئافرةت رِيش و مسيَلَي هات ئةوة زؤريَك لة زانايان دةفةرموون 
افرةت دروستة بيان تراشيَت ضونكة دةبيَتة شتيَكى زيادة لةسةر دةم و ضاوى ئ

ضونكة ئافرةت رِيش و مسيَلَى نيية كةوابو دروستة جطة لة برؤ ئافرةت شويَنةكانى 
بةآلم ثياو بؤى دروست نيية هيض يةكيَك لةمانة بكات و الى بدات  ،ترى بكات

ضونكة ئةصلَ لة ثياو ئةوةية كة دةبيَت مووى هةبيَت تةنها ئةطةر هات و 
يةوة ناشرينى بكات ئةوة دروستة بة برؤيةكةى يان رِيشى هاتبوة الى ضاوةكان

مةقةص كورتى بكات نةك هةلَى بكةنبيَت. بؤية يةكةم جار داواكارم لة هةموو 
رِيَطرى ليَكردوون وةكو  خواى طةورةسةرتاشيَك خؤيان بةدوور بطرن لةو شتانةى كة 

تراشيين رِيش و مسيَلَ و حةفركردنى ثرض و وة لةسةرووى هةموويانةوة خيَت كردن 
ثياوان كة خاوةنةكةى ض سةر تاشةكة و ض ئةو كةسةى كة بؤ دةكريَت بةر بؤ 

دةكةون. ئةو كةسانةى كة ئةم كارانة دةكةن با  خواى طةورةنةفرين و لةعنةتى 

ک  ک  ڑ  ک     چبن كة دةفةرموويَت: خوايية ئاطادارى ئةم هةرِةشة 

واتة: دةبا  ٣٦النور:  چگ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ    ک   گ  گ
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ئةكةن، برتسن كة سةر  وانةى سةرثيَضى لة فةرمانى خواو ثيَغةمبةرى خوا ئة
                                  ئةجنام توشي بةآلو نةهامةتيةك بنب يان توشي سزايةكى بة ئيَش و ئازار بنب. 
جا ئةو كةسانةى كة كارى سةرتاشي دةكةن با برتسن لةوةى كة توشي بةآلو 

ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ دةفةرموويَت: خواى طةورةبنب. وة هةروةها ناخؤشيةكانى ذيان 

واتة: بةآلم بؤ طوناح و تاوان دةستدريَذى و لة  2المائدة: چۈئ     ېئېئ ی 
ديارة كة سةرتاشةكان  سنور دةرضوون هاوكارى و يارمةتى يةكرتى  مةدةن.

 يارمةتى ئةو كةسانة دةدةن كة برؤكانيان بؤ دةكةن لة كارى خراثةو خراثةكارى
وة دووةم جار  خواى طةورةية.يارمةتيان دةدةن كة سةر ئةجنامةكةى تورِةبوونى 

داواكارم لة طةجنانى موسلَمان كة ثاريَزطارى بكةن لة دين و رِةوشتة ئاينييةكان 
 خواضونكة باش بزانة تؤ ئةو رِؤذةى كة لة ذيان دايت ئةوة لة ذيَر تاقيكردنةوةى 

كةوتوو بيت لة تاقى كردنةوةى دونيات، بة دايت بؤية دةبيَت هةولَ بدةي سةر
. خواى طةورةتايبةت كرداريَك كة دةبيَتة مايةى غةزةب و لةعنةت و نةفرةتى 

ئةى طةجنى موسلَمان باش بزانة هةر شتيَك كة شةريعةتى ئيسالم قةدةغةى 
كردبيَت ديارة حيكمةتيَكى تيَداية، جا برؤكردنيش يةكيَكة لةم شتانةى كة 

ر طةورة بة خاوةنةكةى دةبةخشيَت بؤية حةرِام كراوة، هةر وةكو زةرةريَكى زؤ
ثزيشكةكان  و زانستى سةردةم سةملاندويةتى كة برؤكردن هؤكاريَكة بؤ تووشبون 
بة سةرةتانى سينط و مةمك، ئاى ئةم ئيسالمة ضةندة بة خشندةيةو 

( سالَ بةر لة 3311ضةندة رِةمحةتة بؤ مرؤظايةتى كة ) ثيَغةمبةرةكةى 
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 ئيَستا قةدةغةى كردووة.

 برؤكردن لة رِوانطةى زانستى سةردةمةوة : 

بة رِاستى سةرةتانى سينط و مةمك ثةيوةنديةكى زؤرى هةية بة هةلَكةندنى برؤ، 
كاتيَك يةك موو هةلَدةكيَشى لة برؤكةت دةبيَتة هؤى رِةق بوون و ثةيت بوونى 

ووةكةدا، ثاشان دابةزينى ئةم خويَن لةم شويَنةدا، وة وةستانى خويَن لة شويَنى م
خويَنة مةييوة لة رِيَطةى خانةكانةوة بؤ ماوةيةكى دريَذ خايةن وة كؤبوونةوةى 
زؤرى ئةم خويَنة ثةيتة لة خالَةكانى خويَندا، سةرئةجنامى ئةم هةلَكةندنة 
سةردةكيَشىَ بؤ طؤرِان و نةمانى ئةم خانانة بؤ خانةى سةرةتانى و دةبنة هؤكار بؤ 

)سةرةتانى مةمك(. كةواتة هةر شتيَك ببيَتة هؤكار بؤ لةناو ضوونى نةخؤشي 

َوَلا ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم  چ: دةفةرمووىَخواى ثةروةرديطار مرؤظةكان ئةوة حةرِامة ضونكة 

وة هيالك مةدةن.ستى خؤتان خؤتان بةبةدةواتة:٥٩١البقرة:چالتَّْهُلَكِة ِإَلى
واتة: نة زةرةر لة خؤتان  5(ضرر وال ضرارال )دةفةرموويَت:  ثيَغةمبةرى خوا 

بدةن و نة لة خةلَكيش. كةواتة برؤكردن دةبيَتة مايةى ذيان لة دةست دان و لةناو 
ضوون. وة داواكارم لة خواى طةورة لةو كةسانة ببوريَت كة برؤكانيان كردووةو 

مةش نةيان زانيوة كة حةرِامة، وة لة طوناه و  تاوان و كةم و كورِتيةكانى ئيَ
 .ان شاءاهللببوريَت 

                                           

 (.7/74( والبيهقى )2/77( واحلاكم يف املستدرك )1/515( وأمحد )2581أخرجه ابن ماجه )  - 3



 8 

 

واخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى اله وصحبه 
 وسلم

 لەچۆمان/  کۆسرەتان مزگەوتی خوێنی وتار نوێژو پێش چۆمانی ساالر مامۆستا نوسینی
 (٥١) ژمارە دێرین زنجیرەڕێنمایەکانی

 فەرموودە ماڵپەڕی 
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