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احلمد هلل حنمده و نستعينه ونستغفره و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناا  مان   
يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له . وأشهد أن ال اله اال اهلل وحده الشريك له وأشاهد  

 أن حممداً عبده ورسوله .
وشراألمور حمدثاتها  () ي حممدأمابعد... فإن خري احلديث كتاب اهلل وخرياهلدي هد

 وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار وبعد.
ثيَويستة لةسةر هةموو موسَلمانيَك كةوا شارةزابيَت لةدينةكةة    :خويَنةرى خؤشةويست 

،وة بزانيَت كةوا ض شتيَك واجبة لةسةر  بؤ ئةوة  ئةجنامى بدات وةض شتيَكى ليَ خؤ 
   ,ونة  كاتخؤ  ليَ بثاريَزيَت قةدةغة كراوة بؤئةوة  
دا نية كةوا هةركةسيَك ئةوشتة  واجبة لةسةر  ئةطةر بيكات ةوة هيض كةس طومانى لةو

ئةوا ثاداشت وةردةطريَتةوة لةسةر  ، وةئةوشتة  كةوا ليَى قةدة غةكراوة ئةطةر خةؤ   
وانة  ئةمانةة  ثيَضةة  , ئةطةر بةليَ بثاريَزيَت بةهةمان شيَوة ثاداشت وةردةطريَت لةسةر  
موسَلمان  لة هةربؤية هةنديَك، بكةيت ئةوا طومانى تيَدا نية توشى تاوان دةبيت لةسةر 

ئةوة  واجبة لةسةر  واز  ليَ هيَناوة , وةئةوةشى ليَةي   هةية شتةكانى ليَ تيَكةلَ بووة,
بةؤ ئةةوة  شةتة     تسيجاخويَنةرى خؤشةو قةدةغةكراوة ئةوا دةيكات و طويَي ثيَ نادات,

كو ،تاوة ثيَويستة خؤمان لةدينى خوا  ثةروةردطار شارةزابكةين ، ان ليَ تيَكةلَ نةبيَتكامن
 بتوانني حةق و باتلَ ليَك جيابكةينةوة و توشى طومرِا  نةبني . 

    زةماندا خةَلكانيَك ثةيدا دةبندةفةرموويَت: لةئاخر  هةربؤ يةشة ثيَغةمبةر  خوا
بةآلم ئةمريان ثيَ نةكراوة لةسةر كردنةى ئةةم    ئةكةن واتة كردةوة ( )يفعلون ماااليممرون 

 هةروةكو لة فةرموودةيةك دا هاتووة ية هةركردةوةيةك بيَت جائةم كردةوة ، كردةوةية
 1))مَن عَمِلَ عَمَالً لَيسَ عَلَيه أمرُنا فَهُوَ رَدٌّ((. دةفةرموويَت : ثيَغةمبةر  خوا

مة  لةسةر نةبيَت بةة كردنةى، ئةةوة بةسةةريدا     واتة: هةركةسيَك كاريَك بكات و فةرمانى ئيَ
كةئةجنامى ئةدةيت ئةبيَت يةك هةركردةوة جابزانة برا  موسَلمامن دةدريَتةوةو ليَى وةرناطرييَت.

 يت لةسةر  .موافقى سوننةت بيَت ئةطةر نا ليَت وةرناطرييَت و تاوان بارئةب
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بول بوونى ةبةوة كردوة كةمةرجى قوةهةروةها خودا  ثةروةردطار لةقورئانى ثريؤزدا ئيشارةتى 
 عةمةل دووشتة:

 دوور بيَت لةشرك. و يةكةميان: عةمةلةكة بةخالَصى بؤ خودا بكريَ
واتةة : ئةةو عةمةلةة  تةؤ      : عةمةلةكة لةسةر سوننةت و رِيَبازى ثيَغةمبةربيَت دووةميان

يان ئةةمر  ثةيَ    بيكردبيَت ئةجنامى دةدة  بةمةبستى عيبادةت دةبيَت ئةم عةمةلة ثيَغةمبةر
نة  كردبيَت يان ئةمر  ثيَ نةكردبيَت ئةوا ئةم  كردبيَت ، كةواتة هةر عيبادةتيَك ثيَغةمبةر

لةسةةر ئةةم دوو    عيبادةتة قةبوول نية ئةطةر ضى مةبةستى خواش بيَت لةم عيبادةتةدا بةَلطةش

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  چ  مةرجة ئةم ئايةتة ثريؤزةية كة خودا  ثةروةردطار دةفةةرموويَت : 

 چڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چ  
لةسةةر زةوية     كة واتة: ئيَمة طشت ئةوشتانةى 2
وةكو خةلَكى ثةيَ تةا ي بكةينةةوةو تابؤمةان      كردومان  بةجوانى و رِازاندنةوةى زةوى هةتا

سةةبارةت  ( عياا  كةورِى   فوضايل  ) خويَنةر  بةرِيَز : ، دةركةويَت كيَ باشرتي  كردةوة دةكات
ئايةتة ثريؤزة دةفةرموويَت : باشرتين كردةوة ئةوةية كة دوو مةةرجى تيَةدابيَت    بةتةفسري  ئةم

) أن يكاون   واتة : دةبيَت بة ثاكى بؤ خوا بكريَت ، دووةميان : )أن يكون خالصاهلل( يةكةميان
واتةةة: ئةةةم كردةوةيةةة دةبيَةةت وةكةةو كةةردةوة      ( صااواباً أي موافقاااً لساانة الاان    

لةةم ئايةتةة ثةريؤزةدا بؤمةان دةردةكةةوَيت كةة هةةر        جةا   ادو كةم .بةبيَ زي ثيَغةمبةربيَت
واتة شتيَكى زيةادو   )بدعاة(  نةبيَت ئةوا ثيَى دةوتريَت كردةويةك لةسةر سوننةتى ثيَغةمبةر

 نةيكردوةو قةبولَ نية لةال  خودا  ثةروةردطار. داهيَنراو لة ديندا و ثيَغةمبةر
 دعة( ضية؟يئايا )ب

زمانةوانيدا: داهيَنانى شتيَكى تازة لة ديندا ثاش تةواو بوونى، يان داهيَنانى  لة )البِدعَة( وشة 
 شتيَكى تازة لة هةواو ئارةزوو و كردةوةكان ثاش مردنى ثيَغةمبةر


  

  4(الشيءَ  قوالً أو فعالً إذا ابتدأته عل  غري مثال سابق إبتدعتُ) تريَت:ودةو
 ن كردةوة( كةلةوةو ثيَش هاو شيَوة  نةبوبيَت .شتيَكى تازةم داهيَنا )قسة بيَت ياواتة: 

                                                 

         ٧الكهف:  2
 .33/141  وفتاوى ابن تيمية 1/9  ولسان العرب 609القاموس احمليط ص  برِوانة: 3
 .446معجم املقاييس يف اللغة البن فارس ص  وانة:برِ 4



 1 

بؤ كردن و داهيَنانى كاريَك بةكارديَت كةة لةةوةو ثةيَش بةوونى      "بِدَع" وة بنضينة  ووشة 
خةوا  ثةةروةردطارة   كةة  نةبوبيَت، بةَلطة لةسةر بةةكارهيَنانى ووشةة  بيدعةة بةةو شةيَوةية      

رو بةديهيَنةر  واتة: خوا  ثةروةردطار دروست كة 5چڭۇۇۆچدةفةرمويَت:
لةة   ""البدعاة  وشةة   ئامسانةكان و زةويية لةسةر شيَوةيةك كة لةوةو ثيَش بوونيةان نةةبووة.  

 كةر  هةنديَكيانن، لةوانة:ورِوانطة  شةرعةوة ضةند ثيَناسةيةكى بؤ كراوة كة هةنديَكيان تةوا
)بيدعةة لةة   يَت: وزانا  ثايةبةرزو شيَخى ئيسالم إبن تيمية )رِةمحةتى خوا  ليَبيَت( دةفةةرمو 

بةشةةرعيان   ديندا بريتية لة: كردنى ئةو كارانةى كةة خةواى ثةةروةردطار و ثيَغةمبةةر    
دانةناوة، واتة: كردنى ئةو كارانةى كة نة فةرمانى ثيَكراوة تا ببيَتة واجة  يةان فةةرمانى    

دا بوونى ثيَشرت واتة ئةوشتة  كةوا لةدعة( ي)ب كةواتة زانيمان 6ثيَكرابيَت تا ببيَتة سوننةت(
ليَرة باسى بيدعة ئةكةين مةبةستمان بيدعةية لةدينةدا نةةك لةةدونيادا     بةآلم ئيَمة كة . ة ونةبو

سةتا  زؤر شت نةةبوو ئيَ   لةسةردةمى ثيَغةمبةر  بؤمنوونة حةآلَلة دونيادا لة بيدعة ضونكة
 وانيَةت كةةس نات  ئةوانةشةتى باشةن  هتد ، ...........كؤمثيتةر, سةيارة،  كارةبا هةن وةكو :

  7{ردنياكموأنتم أعلم بأم} دةفةرموويَت: ثيَغةمبةر  خوائينكار  بكات. 
 أَمْرِنَاا  فِاي  أَحْدَثَ مَنْ]وةدةفةرموويَت:كاروبارى دونياتان لةئيَمة. واتة : ئيَوة شارة زاترن لة 

ت ئةوة مةةردوودة و  واتة : هةركةسيَك شتيَك لةدينى ئيَمة دابهيَنيَ  8[رَدٌّ فَهُوَ مِنْهُ لَيْسَ مَا هذا
  [الدنيا ماليس منه فهو ردأمور من أحدث يف ] نةيفةرموو  ثيَغةمبةر قةبوولَ نية،

دونيا دابهيَنيَت ليَي قةبوولَ نيية. بةَلكو فةةرموو  لةدينةدا نةةك     واتة : هةركةسيَك شتيَك لة
يدعةة دةكةةن و   لةدونيا ، جا بؤية زؤر كةسى ناحاَلى لةدين دةَليَن : ئةوكةسانة  كة باسى ب

دةَليَن : جائيز نيية ثيَويستة بةسوار  ووشرت بيَن و بضن ضونكة سةيارة بيدعةيةة ، ئةةم جةؤرة    
و رِاكردنة لة تيَطةيشنت لة جياواز   قسانة هةَلةنةو تيَنةطةيشتنة لةفةرموودةكانى ثيَغةمبةر

 يةو  و بيدعة  دينى .نيَوان بيدعة  دون
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 ؟ةيضحوكمى بيدعة لة ديندايائا
ئةجنامدانى بيدعة لة ديندا حةرامةو طومرِاييةة بةَلطةةش لةسةةر حةةراميَتى قةةوغ ثيَغةمبةةر        

دثات األماور  فاإن كال حمدثاة بدعاة وكال بدعاة        )وإياكم و حما كة دةفةرموويَت: خواية
موسَلمانان ووشياربن و دوور بكةونةوة لة شتة داهيَنراوةكةان لةدينةدا ، بةة    واتة:   9ضااللة( 

يبادةتى نويَ بيدعةية و طشت بيدعةيةك طومرِايية و سةر ليَ شيَواوية لة رِيَطا  تةئكيد طشت ع
   10[رَدٌّ فَهُوَ مِنْهُ لَيْسَ مَا هذا أَمْرِنَا فِي أَحْدَثَ مَنْ] :دةفةرموويَت وة ثيَغةمبةر  خوارِاست. 

نةبوو ئةوة ئةم جؤرة يبادةتيَك دابهيَنيَت لة دينى ئيَمةدا وة لة دينى ئيَمةدا ك عواتة: هةركةسيَ
عيبادةتانة قةبوولَ نية. ئةم فةرموودانة بةَلطةنة كةشتى داهيَنراو لةديندا زيةادةو قةةبوولَ نيةة و    

جةؤراو جةؤرة ، هةنةديَك بيدعةة هةيةة      حةرامة، بةآلم زانايان دةَلةيَن حةراميةةتى بيدعةةكان    
تةةوا    :بؤمنونةة   ى ،خاوةنةكة  ثيَ كافر دةبيَت ئةطةر هةر بةردةوام و عينادبوو لةةكردن 

لةسةريان يان  ، يان حةيوان سةربرِينكردن بةدةور  قةبر  ثياوضاكان يان غةير  ثياوضاكان 
ئةةم جةؤرة    هاوار كردنيان ئةم جؤرة كوفر  ئاشةكران و بيدعةةن ، هةاوةآلنى ثيَغةمبةةر    

ت هةتاوةكو ة شتانة بكات يةكسةر كافر نابيَريَك ئةم جؤهةركةسيَبينى :ت. ان نةكردووةشتانةي
بةةآلم نةزانةة،    تةواو بؤ  رِوون دةكريَتةوة ، ضونكة زؤر كةس هةية بيدعة  كةوفر  هةيةة،  

جابؤية جائيز نية يةكسةر بةم جؤرة كةسانة بطوتريَت كافر بةَلكو ئيَمة دذ  ئةوكةسانةين كةة  
نة و طوناهة يدعة ئةجنامدانى تةنها تاوا: لةب ى دووةميانروةجؤ بةثةلةن لةبةكافر دانانى خةَلك.

كةسيَك بَلىَ من ذن ناهيَنم بؤئةوة  مةشغوَلم نةكات لةعيبادةت كةردن   بؤمنونة: كوفر نيية
يان كةسيَك لةكاتى بةرِؤذو بوونى بضيَتة بةر هةتاو بةمةبستى ثاداشتى زيةاتر، يةان ئةجنامةدانى    

 11وة.مناسةبة  مةولود سرودو ثةقآلوة خواردن تيَيدا كة صةحابةو تابعني نةيان كردو
  هةية؟ )حسنة(يا لةديندا بيدعةى ئا

لةوةآلمى ئة ثرسيارة دا زانايانى شويَنكةوتة  سةلةفى صاحل دةفةرموون: هةركةسةيَك بَليَةت   
 بيدعة  حةسةنة لةديندا هةية ئةوة هةَلة  كردووة و موخالةفةة  فةةرموودةكانى ثيَغةمبةةر    

                                                 

 رواه ابوداود والرتمذى وقال حديث حسن صحيح 
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واتة: طشت بيدعةيةك بةبيَ جياواز  )فإن كل بدعة ضاللة(  خوا  كردوة، كة دةفةرموويَت :
رةمحةةتى   بان رجا (  إ) وة ئيمامى طومرِايية و سةر ليَ شيَواوية و الدانة لةرِيَباز  ثيَغةمبةر

 دا دةفةةرموويَت : ووتةة  ثيَغةمبةةر  خةوا    )ئةربعني نةوةوى(  خوا  ليَبيَت : لةشةرحى
هةيض شةتيَكى لةةذيَر     يةكيَكة لةووشة  طشةت طرةكةان   )كل بدعة ضااللة(  كةدةفةرموويَت
وة ئةوانة  دةَليَن بيدعة  حةسةنة هةية هيض بةَلطةيةكيان نية تةنها قسة  ئيمامى  دةرناضيَت ،

لة مزطةوت بةجياجيا نويَذدةكةن هةموويانى ( كة كاتيَك سةحابةكانى بينى عومةر نةبيَت )
: باشرتين عيبادةتى  واتة )نعمت البدعة هذه(فةرموو  كؤكردةوةو يةك ئيمامى بؤدانان ثاشان 

  ،يةنةبوو ئةجنام دانى ئةوتةراوحية ئيمامى ئةبوبةكر سةردةمى لة نويَ و داهيَنراو كة
 : بةؤ وةآلمدانةةوة  ئةةم شةوبهةيان ئةويةة كةمةبةسةتى ئيمةامى عومةةر        خويَنةرى بةةريَ  

سيَ  بةركة ثيَغةم هةبووئةوةبووكة بيدعة لةزمانةوانيدا نةك لةشةرعدا بةَلطةش لةسةر ئةوة، 
واز  لةيَ هيَنةا كةواتةة    شةو لةسةردةمى خؤيدا ئةجنامى داوة ثاشان لةترسةى واجةب بةوونى    

شتيَكى نويَ و داهيَنراو بةوو بةةآلم    ئيمامى عومةر سةردةمى تةراويح كردن ئةطةر ضي لة
سيَ شةو ثاشان واز  لةيَ هيَنةاوة ،    بةَلطةيةكى شةرعى لةسةر بووكة كردار  ثيَغةمبةرة

  .سةر  هةَلدايةوة عومةر ئيمامى سةردةمىمى ئةبوبةكريش نة  كرد بةآلم لةوةئيما

وة شوبهةيةكى تر ديَننةوة بؤجائيز بوونى بيدعة ئةويش ئةوية كةدةَليَن: كؤكردنةوة  قورئةان   
 بةش بةش بوو كؤنةكرابووةوة. سةردةمى ثيَغةمبةر لة لةناو دووبةرط دا كة

  ثيَغةمبةةر  سةبةبى كؤنةكردنةوة  قورئان لةسةردةمىية كة ةوةآلمى ئةم شوبهةيةش : ئةو
 ضونكة هيَشتا ئايةتةكان بةسةر ثيَغةمبةردابةزينى وةحى بوو نة دةتوانرا قورئان كؤبكريَتةوة 

دادةبةزين ئةطةر بيَت و كؤيان بكرداية ئةوا دةبووة مةشةقةت لةسةريان و ضونكة هةر ئايةتيَك 
اوةَلةةكانى نةةيان   وهكةواتة هةرشةتيَك ثيَغةمبةةر   كرداية ,دابةزياية دووبارة دةبوا كؤيان ب

ويستيشيان بةكردنى هةبووبيَت ئةةوا هةركةة سةيَك لةةدوا  ئةةوان بيكةات        كردبيَ و وة ثيَ
نى مةولودكردن ئةطةر خيَربيَت ئةوة دةبواية ثيَغةمبةر و هاوةالكا بؤمنونةبيدعةية و طومرِايية.

ئةوان لة خواترس تربوون وةئةوانيش ثيَويستيان بةةخيَر بةوو   لةثيَش ئيَمة بيان كردباية ضونكة 
 و هاوةآلنى لةسةردةمى خؤيان كةنةيان كرد نابيَت ئيَمةش بيكةين، بةآلم هةرشتيَك ثيَغةمبةر
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 وةدابةوو،  لةةذيان كة ثيَغةمبةةر مةبةست لةسةردةمى ئةوان واتة  ئةوكاتة  ،كردبيَنةيان 
دةَليَن )مصاحل كات جائيزةو ثيَي يدوا  ئةوان ب كةسيَك لةرةهبةكردنى نةبوبيَت ئةوا ثيَويستيان
 ثيَويست بة كؤكردنةدابوو لةذيانكاتيَك ثيَغةمبةركؤكردنةوة  قورئان بؤمنونةاملرسلة(

      ئةويش بةردةوام دابةزينى وةحى بووكؤكردنةوة  نةبووضونكةريَطريَك هةبوولة وة  قورئان
 سةبارةت بة بيدعةبةر وتةكانى هاوةآلنى بةرِيَ ى ثيَغةمو

يةتى: )ئةى خةلَكينة وريةاب  مة  تةةنشا شةويَ  كةةوتووى      وفةرمو  كرئيمام  أبوب - 4
بيدعةضى نييم و شتى تازة دانا هيَنم لةم دينةدا، بؤيةة هةةر كةاريَكم كةرد      ثيَغةمبةرم 

ةبوو ئيَةوة  ى دةرم ب ، وة هةر كاريَكم كرد المداو هةلَتئةطةر رِاست و دروست بوو ئيَوةش يارمة
 12رِاستم بكةنةوة(.

فةرمويةتى: )ئاطادارتان دةكةمةوةو دةتان ترسيَنم لة هةلَس و كةوت    ئيمام  عُمَر - 2
كردن لة طةلَ كةسانى شويَ  كةوتووى هةواو ئارةزوى خؤيان، ضةونكة ئةةو كةسةانة دوىمنةى     

( بؤية كةسانيَكى ، ئةوانة بة بؤضونى خؤيان  سة دةكةن )لة ديندا سوننةتى ثيَغةمبةرن
 13(سةرليَشيَواون و سةر لة خةلَكيش دةشيَويَن  و طومرِايان دةكةن.

يَت: )شةويَ  كةةوتووى  ورئةانى ثةو ز و سةوننةتى      ودةفةرمو  عبداهلل كورِى مسعود - 3
ب ، شتى تازة دامةهيَن  لةم دينةدا و بيدعةضى مةب ، ضونكة  ورئانى ثو ز  ثيَغةمبةر 

تا شويَنى بكةون، وة هةموو بيدعةو تةازة داهيَنراويَة     بةسة  بةرتان و سوننةتى ثيَغةم
 14.لةم دينةدا طومرِايى و سةرليَشيَواويية(

 15[ حسنة الناس رآها وإن ضاللة بدعة كل ]: عمر  بن اهلل قال عبد -4

                                                 
 .3/439الطبقات الكربى   :برِوانة: 12
  424  بارقم  4/11  والدارمي يف ساننه   204  برقم 4/436أخرجه الاللكائي  يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة   13

 .2003  ورقم 2003  ورقم 2004  برقم 2/4014وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله  
  وقاال  1110  بارقم  6/431  والطرباناي يف املعجام الكابري     42  41  بارقم  13أخرجه ابن وضاح يف ماا جااء يف البادع  ص    14

: "ورجاله رجال الصحيح"  وأخرجاه الاللكاائي يف شارح أصاول اعتقااد أهال السانة واجلماعاة          4/414اهليثمي يف جممع الزوائد: 
  وجمماع الزوائاد    13( يف ماا جااء يف البادع البان وضااح ص      اهلل بن مسعود )  وانظر: آثارًا أخرى عن عبد 402  برقم 4/69
4/414. 
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فةرمووى :هةموو بيدعةيةةك طومرِاييةة باخةةلَكيش بةباشةى       عمار  بن اهلل عبدواتة:] 
 ببين [.

 ووتةكانى تابعية بةرِيَ ةكان سةبارةت بة بيدعة
أصول السانة عنادنا التمساك  اا     ) )رِةمحةتى خواى ليَبيَت( دةفةرموويَت: أمحدئيمامى  - 4

  واإلقتااداء وتاارب الباادع  وكاال بدعااة ضاااللة  وتاارب   كااان عليااه أصااحاب رسااول اهلل  
 16.(خلصومات يف الديناخلصومات  واجللوس مع أصحاب األهواء  وترب املراء واجلدال وا

واتة: بنضينةكانى سوننةت الى ئَيمة بريتيةة لةة: دةسةت طةرت  بةةو ووتةةو كارانةةى كةة         
 لةسةرى بوونة، وة شويَ  كةوتنيان و واز هيَنان لة بيدعةة، ضةونكة    هاوةآلنى ثيَغةمبةر

تنةةوة و  وة واز هيَنان لة دوو بةرةكى ناكؤكى، وة دوور كةوهةموو بيدعةيةك سةرليَشيَواوية، 
دانةنيشنت لة طةأل كةسانى شويَ  كةوتووى هةواو ئارةزو و بيدعةضى، وة دوور كةوتنةةوة لةة   

  مونا ةشةو دةمة دةمآ كردن و دوو بةرةكى و ناكؤكى لة ديندا.

ن الثوري ]البدعة أح  إىل إبليس من املعصية   املعصاية يتااب منهاا والبدعاة     قال سوفيا -2
ئةفةرموويَت: ]بيدعة خؤشةويسرتة لةةالى شةةيتان لةة     الثوري نسوفيا واتة:اليتاب منها[ 

 تاوان كردن ، ضونكة تاوان كردن تؤبةى ليَ ئةكريَت ، بةآلم بيدعة تؤبةى ليَ ناكريَت[
  واتة:)ئةوكةسة  كةبيدعة ئةكات بةحيسابى خؤ  كاريَكى باش ئةكات بؤية تؤبة  ليَ ناكات(     

مان ابتادع يف اإلساالم بدعاة يراهاا      )بيَت( دةفةرمويَت: )رِةمحةتى خواى ليَئيمامى مال   -3

  چڇ   چ چ چ چ ألن اهلل يقول:خان الرسالة  حسنة فقد زعم أن حممداً 

 17.(فما مل يكن يومئذ ديناً  فال يكون اليوم ديناً
واتة: هةر كةسيَ  بيدعةو زيادةيةك لة ئيسالمدا دابشيَنيَت و طومانى وابيَت كاريَكى باشة و 

خيانةتى كردووة لة   ةيةكى حةسةنةية ئةوة ئةو كةسة طومانى واية كة ثيَغةمبةربيدع
طةياندنى ئةم دينة، ضونكة خواى ثةروةردطار دةفةرموويَت: ئةمرِ  دينم بةؤ تةةواوو كامة     
كردوون )بة هيض شيَوةيةك نابيَت ليَى زياد بكريَت هةر وةك ضؤن نابيَت ليَى كةم بكريَت( بؤية 

 ريَ  لةو رِ ىةدا دي  نةبووبيَت ئةوة بة هيض شيَوةيةك ئةمرِ  نابيَت بة دي .هةر ووتةو كا

                                                 
 .4/419شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  للاللكائي   برِوانة: 16
 .4/93اإلعتصام  لإلمام الشاط    برِوانة: 17
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بطةريَنةوة سةرئةم كتابانة )روناكى سوننةت وتاريكى  لةسةر ئةم بابةتة بؤزياتر شارةزابوون وة
 (لةناو ئومةتدا ............. ، بيدعةوشويَنةوارة خراثةكانى لةديندابيدعة


