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 اکین درۆکردن  ترسییه زساومه
 بْسِم اللَِّو الرَّْْحَِن الرَّحيمِ 

ْل أَْعَمالَِنا َمْن يَ ْهِدِه اللَُّو َفالَ ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضلِ  ِإنَّ اْلَْْمَد لِلَِّو ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعوُذ بِاللَِّو ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاتِ 
داً َعْبُدُه وَ  ا بَ ْعُد .. َرُسولُوُ َفالَ َىاِدَى َلُو َوَأْشَهُد أَْن الَ إَِلَو ِإالَّ اللَُّو َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُو َوَأْشَهُد أَنَّ ُُمَمَّ  ..أَمَّ

كاى ضونكة حقء رِاشتتيية  ،يةكيَك لة تاوانة طةورةكاى وة رِةوشتة ناشريهةكاى درؤكردنة باوةرِدارى خؤشةويصت:
بؤيتة ثيَويصتتة    ،يتةروةيا شةرضتاوةى يتة وو كتاريَكا ةراثتة      ،وة نيصانةى دوورِوو ناثاكيية ،ثيَضةوانة دةكات

تتاكو نةكةويَتتة نتاو شتساو      ،لةشةر  رؤظا  وشمَماى ةؤى لةو رِةفتارو رِةوشتة بة دوور بطريَتء ليَا بتة ااطابيَتت  
 تؤلَةى ةواى طةوةرةوة .  
 .بؤ اةوةى ةؤتانا ىلَ بةدوور بطرىة نذيَك لة شساو  ةترشيةكانا درؤكردى باس بكةم جا بة ثيَويصتم زانها كة ي

 يةكةم: درؤزن نةفريهى خواى ىلَ كراوة .
ثاشتاى لتة    واتة:  عمرانن آلژۆئۆئ ۈئۈئېئېئېئىئژ  خواى طةورة دةفةرمووَيت:

  . تة شةر درؤزنةكاىيَلةعهةتي ةوا داببار ءيهةوةو ايهحا داوا بكةيو نةفريوارِيَةوا بج



 
اتةو  وشتضتو  كبة واتة:. [نلرانراتت] ژٺ  ٺ  ٺ  ژ  هةروةها لة ئايةتيَكى تردا خواى طةورة دةفةرموويَت:

 درؤزنانة و نةفريهياى ىلَ بيَت .
 دووةم: درؤزن خواى طةورة رِيَهمويىء هيذايةتى نادات .

اشتتخ ةتتوا بةرِ واتةةة: .[  غررت ا] ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ڱ  ژ خووواى طووةورة دةفووةرمووَيت: 
 .ت يَةو درؤزى برِات زيادةكنايَك شكةهموويي يَييذايةت و رِ

 ضوونة دؤزةخ.بؤ خراثةكارىء  شيَيةم: درؤ كردن هؤكارة
 نلنَّرترِ  ِإَلى ىاَرْهدِ  نْلُفُجورَ  َوِإنَّ  نْلُفُجوِر، ِإَلى اَرْهِدى نْلَكِابَ   َِإنَّ  َونْلَكِاَب، َوِإاَّتُكمْ )  دةفةر وويَت: «» ثيَغة بةرى ةوا
وة  ،ضونكة درؤ رِيَطةيةكة بتؤ ةراثتةكارى   ،ااطادارتاى دةكة ةوة نةكةى درؤ بكةى واتة: .[  ٘ٓٛٙ]( َرونه مسلم 

 ةراثةكاريض رِيَطةيةكة بؤ ضوونة دؤزةخ .
 ضوارةم: هةركةشيَك درؤزن بيَت ثيشةى درؤكردن بيَت ئةوا ناوى الى خوا بة درؤزن تؤمار دةكريَت .

نًًت نللَّروِ  ِعْنردَ  ُاْكتَر َ  َحتَّرى نْلَكرِابَ  َواَرَتَحاَّى َاْكِابُ  نلاَُّجلُ  اَرَزنلُ  َوَمت ) دةفةر وويَت: «»  بةرى ةواثيَغة ( َرونه  َكراَّ
تاكو ناوى الى ةوا بة درؤزى تؤ ار  ،ثياوى وا يةية بةردةوام درؤ دةكاتء ثيصةى درؤية واتة:.[ ٘ٓٛٙ]مسلم 

 دةكريَت .
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 .ؤكردن نيشانةى مرؤظى دوو رِووةدر ثيَهجةم:
ُهنَّ  َخْصَلةٌ  ِ يوِ  َكتَنتْ  َوَمنْ  َختِلًصت، ُمَنتِ ًقت َكتنَ  ِ يوِ  ُكنَّ  َمنْ  َأْرًَعٌ  ) دةفةر وويَت: «» ثيَغة بةرى ةوا  ِ يروِ  َكتنَرتْ  ِمرنرْ

َفررررت ِ  ِمررررنَ  َخْصررررَلةٌ  رونه  ( َ َجرررراَ  َختَصررررمَ  َوِإَذن غَررررَدَر، َعتَىرررردَ  َوِإَذن َابَ َكرررر َحرررردَّثَ  َوِإَذن َخررررتنَ  نْؤُتِمررررنَ  ِإَذن .اَررررَدَعَهت َحتَّررررى نلنرِّ
وار نيصانة يةيتة يةركةشتيَك بتةردةوام بيَتت لةشتةرىء ةويتاى ثيَتوة        ض واتة:  .[ ٜٕٔ]ومسرلم  [ٖٗ]نلبختري
تا  ،يةاةوا نيصانةيةكا دوورِوويا تيَذا ،وة يةركةشيَك يةكيَك لةو ضوارةى تيَذا بيَت: تةواوة وىاةوا دوورِو ،بطريَت

 ئةوانيش: وازى ىلَ دةييَهيَت.
 .ةيانةتا ىلَ دةكات البيَت ناثاكاء شجاردةىطةر   -1
 .-ثيصةى درؤ كردنة - طةر قصة بكات درؤ دةكات -2
 . شةر يباتةيَهاَء نةصكا دا بيطةر ثةميان -4
 .قصةى ناشريو بمَاَ لةطةلَ كةشيَك ناكؤك بووطةر  -4

 شةشةم: مرؤظى درؤزن لةناو طؤرِدا شسا دةدريَت .
وتيتاى:  ء اتةم شتةو دووثيتاو يتاتو بتؤ الم يةلَيانصتانذم       دةفةر وويَت: «» ثيَغة بةرى ةوالة فةر وودةيةكذا 

ت كتةوتبوو يتةكيَكيض   لةشتةر ثصت   ،تا طةيصتني بة ثياويَك وة  هيض لةطةلَيانذا رِؤيصتم ،بابرِؤيو وةرة لةطةلَمانذا



 ،تاكو ثصتة شةرى ذيصانيةلَيذةقمَ يذا والشةويمطة ااشها بةدةشتةوة بوو دةيكردبة ةشتابوو، قوالثيَكاو بةشةر
الى اتةو ةخيصتتة شتةر   دثاشتاى   ،تاكو ثصتة شةرى يةلَيذةقمَيصانذ يذاو ضاو بةلووت ة ااشهةكةى دةكردوة قوالث

دةكرد الكةى تترى ضتاك    رد، تا اليةكا وا ىلَى ترى كردبوو اةو اليةشا وا ىلَ دةكيةال وترى بةية اى شيَوة ضا لة
 دةفةر وويَت اةم الو اةوالى يةلَذةقمَيصانذ و اة ةى دووبارة دةكردةوة،بةردةوام  ودةبؤوة

 اةم دوانة ضني؟سبحتن نهلل( ) :ومت
نُروُ  قَرَفرتُه، ِإلَرى هُ َوَمْنِخاُ  قَرَفتُه، ِإَلى ِشْدقُوُ  ُاَشْاَشاُ  َعَلْيوِ  َأتَرْيتَ  نلَِّاى نلاَُّجلُ  َوَأمَّتقَتال: )  ِمرنْ  اَرغْرُدو نلاَُّجرلُ   َِإنَّروُ  قَرَفرتُه، ِإلَرى َوَعيرْ

ُلغُ  نْلَكْاًَةَ   َرَيْكِابُ  ًَرْيِتوِ   . نآل َت َ  تَربرْ
 . [ٖٙٛٔ]رونه نلبختري - نْلِقَيتَمةِ  اَرْومِ  ِإَلى ًِوِ   َرُيْصَنعُ  - 

اتةوة  يتةتا ثصتتة ما   هراو يةلَذةقميصتيَهرا  ضتاوى دةضتةقيَ   ءلتوت  ءاةو ثياوةى كة قوالث لة شةويمطةوة  وتيان:
ثاطهتذةى درؤى بوودةكتردةوة، وة اتةو درؤيتة لتةوةوة       وثترِ  بةيانياى كة لتة الَ دةردةضتوو   كا درؤزى بووثياويَ

 . بوودةبؤوة دةطةيصتة شويَهانا دوور
 . - بةو شيَوةيةى ليَ دةكريَت تا رِؤرى قيامةت - 

 .كة خواى طةورة لة دونيادا بةثةلة تؤلَة ىلَ بصتيَهيَتةوة شايانى ئةوةيةحةوتةم: مرؤظى درؤزن 
َةَ  ِلَصتِحِبوِ  تَرَعتَلى نهلل اُرَعجِّلَ  َأنْ  َأْجَدرَ  َذْن ٍ  ِمنْ  َمت)  دةفةر وويَت: «» ثيَغة بةرى ةوا نْرَيت ِ ي نْلُعُقًو ِخُاهُ  َمرت َمرعْ  نلدُّ  اَردَّ

  ييض تاواناَ واتة: . [٘ٓٚ٘]للشيخ نأللبتني  نلجتمع صحيح ( َونْلَكِاب ِخَيتنَةِ َونلْ  نلاَِّحمِ  َقِطيَعةِ  ِمنْ  نآلِخَاةِ  ِ ي َلوُ 
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لةطتةلَ اتةوةى كتة بتؤى      ،شايةنا اةوة نيية كتة ةتواى طتةورة بةثةلتة تؤلَتة لتة ةاوةنةكتةى بكاتتةوة لتة دونيتادا          
 .انةتء ناثاكاء درؤكردىبةويَهةى ثضرِانذنا ثةيوةنذى ةس ايةتاء ةي ،دااا ادةكراوة )لة شساو تؤلَة( لة دوارِؤر

 رِقى لة مرؤظى درؤزن بووة. «»ثيَغةمبةرى خوا هةشتةم: 
 نْلَكرِابِ  ِمرنَ  «» نللَّروِ  َرُسرولِ  ِإلَرى َأًْرغَر َ  ُخلُر ٌ  َكرتنَ  َمرت)  دايكا باوةرِداراى عاايصة )ةواى ىلَ رِازى بيَت( فةر ووى:

َهرت َأْحرَدثَ  قَردْ  َأنَّروُ  اَرْعلَرمَ  َحتَّرى نَرْفِسروِ  ِ رى اَررَزنلُ  َ َمرت ًِتْلِكْاًَرةِ  «» نلنَّبِرىِّ  ِعْنردَ  ُاَحردِّثُ  نلاَُّجلُ  َكتنَ  َوَلَقدْ  نلسلسرة  (تَرْوًَرةً  ِمنرْ
 . بةويَهةى در «» ثيَغة بةرى ةوا قا ليَا بيَتييض رِةوشتيَك نةبوو كة زؤر رِ واتة: [ٕٕ٘ٓ]نلصحيحة 

ةكرد ايرت بةردةوام دلَا ليَا ثتاك نتةدةبووةوة تتاكو    درؤيةكا د «» ثيَغة بةرى ةوا جارى وا يةبوو ثياويَك الى
 بؤى رِووى دةبوويةوة كة اةو ثياوة تةوبةى كردووةو لةو درؤيةى ثةشيماى بؤتةوة .

 َوآِخُا َدْعوننت َأِن نْلَحْمُد لِّلِو َربِّ نْلَعتَلمينَ 

 َأجَمعين. َوَعَلى آلِو َوَصْحبِو  َعَلى نَِبيّرَنت ُمَحمَّد نلصَّالة َونلسَّالمُ  وَ 
 ئامادةكردنى

 م. أُبوَبْكر أمَحـد


