
 

 
 

 

لێی وگوێگرتنوتنگۆرایناکینترسییهزساومه
 بْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَّحيمِ 

َأْعَمالَِنا َمْن يَ ْهِدِه اللَُّو  ِإنَّ اْلَحْمَد لِلَِّو َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَ ْغِفُرُه َونَ ُعوُذ بِاللَِّو ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاتِ 
َىاِدَى َلُو َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّداً  َفالَ ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ 

 .َأمَّا بَ ْعُد ... َعْبُدُه َوَرُسولُوُ 
شؤزيهةى طؤزانى ئةم زِؤذطازة كة هة غايىء بؤنةو يادةكاندا دةوتسيَت، وة  :باوةرِدارى خؤشةويصت

باضةى ؤؤغةويطةءىء ده دازيةة، وة باضةى  ةا ء       ا دةبيهسيَةتء دةبيطةَيَت  ةكانةد هة ئيصطةةو كةناه  
بةيةن طةيػءهة، يةزوةيا باضى زِوو ةتء غةاىء بةاَءء يءةد، وة تيَلةةَء بةكونى كةكزِو ك ةة، كةة         

 ئةوانيؼ يؤكازى بؤ ثاه هانى طةجناى بةزةو شيهاو داويَو ثيطىء بةد زِةوغءى .
ْْ  َوال) او ضةزطةزداى دةبيَت بةيؤى طؤزانىء  ؤضيقاوة بؤية دةبيهني شؤز جاز طةجنى دا    َوال َحو

َّْة وة  هيؼ بة ثيَكيطءم شانى كة ككزتة باضيَم هةضةز شيانةةكانى طةؤزانىء  ؤضةيقاى     (، بِاَللَّو  ِإالّ  قُو
 لةوانةش:ئةم ضةزدة ة باع بلةم، كة شاناكاى هة كءيَبةكانياندا باضياى كسدووة 
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   اميكردووة وةك دةفةرموويَت:يةكةم: خواى طةورة حةر 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چڇ ڇ ڇ ژ 

 [لقمان]ژڇ ڍ ڍ 
      )ؤكاى ىلَ زِاشى بيَت( ثسضيازياى ىلَ كةسد دةزبةازةى  عةبدولَآلى كورِى مةشعود ياوةه ى ؤؤغةويطت

فةز كوى: ضكيَهد بةو ؤكايةى تاكك تةنًاية  ةبةضت طؤزانيية، وة  ئةويؼ    ژ ڄ    ڄ ژ
 .ىَ جاز ئة ةى دووبازة كسدةوةض

ئايةتى تر زؤرة لةسةةر ةةةرى ى رةنرى ىؤ  نسةبةا  ةةَم ئبيَةة لبيةرةاى تةة اا يةة  ئايةة            
 اةهبينبنةوة، ضو كة  رؤظى ذير تة اا ية   ةَلطةى  ةسة .

 
 

 حةراميكردووةو فةرموويةتى: «»دووةم: ثيَغةمبةرى خوا 



 

 
 

: هةةة ئكتةةةتى  هةةدا  واتةةة  (َواْلَمَع  اِز َ  َواْلَخْم  رَ  َواْلَحرِي  رَ  اْلِح  رَ  َتِحلُّونَ َيْس   َأقْ   َوا ٌ  ُأمَّتِ    ِم  نْ  لََيُك  وَننَّ ) 
شوزِنةاو  ؤضةيقا بةة لةةدءَ دةشانةوء       ةقء  ةةىء كةضانيَم ثةيدا دةبو داويَو ثيطىء ئاوزيػةمء ئةاز  

 (.ٜٔالسلسلة الصحيحة:) .واتة: ؤؤى لةزا ة ( )لةده ى دةكةى 
 ى:وكعاوية )ؤكاى ىلَ زِاشى بيَت( فةز  ك طؤرانىيةزوةيا ضةبازةت بة

ثيَغة بةةزى ؤةكا    واتةة:  [ٜٗٔٙصحيح الجامع ](َواْلِغَناء...الن َّْوحِ  َعنِ  نَ َه  «» اهلل َرُسولَ  َأنَّ ) 
«»      َ يةةزوةيا طةؤزانيؼ بكوتسيَةت يةاؤكد طةكيَى هة َ        . زِيَطسى كةسدووة غةيكةى بةؤ  ةسدو بلةس

 .بطرييَت
 نةزاىء نةفامة: ئةوةى طؤرانى دةلَيَتشيَيةم: 

، وف    ا رواي    ة فَ    اِيَرْينِ  َأْحَمَق    ْينِ  َص    ْوَْ ْينِ  َع    نْ  ي     هِ نُ ) فةز كويةةةةةتى:  «» ثيَغة بةةةةةزى ؤةةةةكا  
 َوَش     ّ  ُوُي    وهٍ  َل ْ    مُ  ُمِص    يَبةٍ  ِعْن    دَ  َوَص    ْوتٌ  َش    ْي َانٍ  َوَمَزاِمي    رُ  َوَلِع     ٌ  َلْه    وٌ  نَ َغَم    ة ِعْن    دَ  َص    ْوتٌ "َمْلُعونَ    انِ "

 نةشاىء ؤساث، هة  سيم ىلَ كساوة هة دوو دةنطىزِيَط واتة: [ٜٗٔ٘صحيح الجامع ](ُيُيوب
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دا، وة زِيكايةتيَلى تسدا " نةفسةت ىلَ كساوة " دةنطيَم هةطةءَ ئاواشو  ؤضيقاو شوزِنا هة كةاتى ؤؤغةى  

 و يةؤة.دةنطيَم هة كاتى ده ءةنطىء بةدو  كضيبةتدا بةهيَداىء زِنيهى دة كضاو 
   ةناو ضوونى خةلَكى:ضوارةم: طؤرانى وتو يؤكارة بؤ ل

 اْلُمْسوِلِم َ  ِمو َ  َرُجو    فَوَقوا َ  (َوقَ ْذ ٌ  َوَمْس  ٌ  َخْس  ٌ  اأُلمَّةِ  َىِذهِ  ِف ) فةز كويةتى: «»ثيَغة بةزى ؤكا
 َ ْ نَ     اتُ  َظَه     َرتِ  ِإَذا):قَوووووا َ  ؟َذاكَ  َوَموووووَ   !اللَّووووو ِ  يَاَرُسووووو ص     حيح الج     امع  (اْلُخُم     ورُ  َوُش     رَِب ِ  َواْلَمَع     اِز ُ  اْلَقي ْ

هةئكتةةةتى  ةةو دا ئة انةةة زِوو دةدةى: زِؤضةةكوى بةةةناؤى شةويةةدا، وة طةةؤزِيهى  واتةةة: [.ٖٕٚٗ]
طةؤزِيهى ده ةةكاى هةة بةاوةزِةوة بةؤ بةىَ        –( وة يةاى  بووى بة مةميوىء بةةراز  غيَكاشى  سؤظةةكاى )  

 «»وة بةزد بازانى بةهيَص ةو بةييَص هة ئامسانةوة، ثياويَم وتى: ئةى ثيَغة بةزى ؤكا  -باوةزِى 
 كةى ئة ة زِوو دةدات؟ 

دةزكةوتو، وة بة ئاغةلسا هةبةةز ضةاوى ؤةةه م بةةبىَ      ذنى طؤزانى بيَرو  ؤضيقا كاتيَم كة  فةرمووى:
 تسضى تؤه ة  ةىء ئازةق ؤكزايةوة

 
 
 



 

 
 

 ئاوازى شةيتانة.  طؤرانىثيَهجةم: 
دوو  «»هةة زِؤذى جةذنةةدا ئةةبك بةةةكس )ؤةكاى ىلَ زِاشى بيَةةت( ضةكو بةةؤ  ةاه ى ثيَغة بةةةزى ؤةةكا      

 َأَمَزاِمي رُ )  ئةةبك بةةكس )ؤةكاى ىلَ زِاشى بيَةت( فةةز كوى:      وة طؤزانيةاى دةوت ىى عائيػةة   كةنيصةن
 اه ى غةةةيءاى هةةة ى ئةةاواش ئةةةوة واتةةة: [ ٕٜ٘رواُه الُبخ  ارّي ]( اللَّ  وِ  َرُس  ولِ  بَ ْي   ِ  ِف    الشَّ  ْي َانِ 
 .دا ىلَ دةدز َثيَغة بةز
 ويَهيَت:طؤرانى دوورِوويى لةدلَدا دةرِ شةشةم:

 .(اْلَقْل  ِ  ِف ا الن َِّف ا َ  يُ ْنبِ  ُ  اْلِغنَ اءُ  ) فةز كويةةتى:  )ؤةكاى ىلَ زِاشى بيَةت(   عةبدوه آلى ككزِى  ةضعكد
 طؤزانى تؤوى دووزِووى هة ناو ده دا دةزِويَهيَت . واتة:    [ٕٓ٘إلبن القيم] اللهفان إغاثة

 حةوتةم: شةيتاى حةزى لة طؤرانيية: 
بةىى كيرؤه ةيةكى ب ككدا تيَجةزِى طةؤزانى   )ؤكاى ىلَ زِاشى بيَت( طابزِى ؤةجازيَلياى عك ةزى كك

أخري    و البيهق    ا ف    ا ش    ع   (َى    ِذهِ  تَ     َر َ لَ  َأَح    ًدا الشَّ    ْي َانُ  َْ     َر َ  لَ    وْ )دةوت: عك ةةةةةز فةةةةةز كى:  
ئةطةةز غةةيءاى واشى هةة كةضةيَم بًيَهايةة، ئةةوا هةةم كةةةيرؤه ةيةةة دووز         واتة:  [ ٕٓٔ٘اإليم ان]
 ةةوةو واشى ىلَ دةييَهةةا .ةدةكةوت
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 كارة بؤ توورِة بوونى خواى طةورةطؤرانى يؤ  يةشتةم:
 اب ن أخري و.(ِلل رَّبِّ  َمْس َخَ ةٌ  اْلِغنَ اء)  فةةةةةةةز كيةةةةةةتى:  )زِةمحةتى ؤكاى ىلَ بيَةت( ضحاك  ثيَػةوا

 طؤزانى يؤكازة بؤ تكوزِةبكونى ؤكاى طةوزة .واتة:  [ٓٙ] المالىا ذ  فا الدنيا أبا
 .طؤرانى يؤكارى ثيض بووىء خراث بوونى دلَ نؤيةم:

 اب ن أخري و ( ِلْلَقْل  ِ  َدةٌ َمْفس  اْلِغنَ اء)   ةز كويةتى:ةةةةةف )زِةمحةتى ؤكاى ىلَ بيَت(ضحاك  ةةواةثيَػ
 . طؤزانى يؤكةةازة بؤ ثيظ بكىء ؤساث بكونى دءَواتة:  .[ٓٙ ص] المالىا ذ  فا الدنيا أبا

 وة بيَطك اى يةز كةضيَليؼ ده ى ؤساث بيَت، ئةوا دووزِوويى هةو ده ةدا طةغةةة دةكةةات .
 دةيةم: طؤرانى ثالَهةرة بؤ داويَو ثيصى .

 اب ن أخري و ( الزِّنَ ا رُقْ يَ ةُ  اْلِغنَ اءُ )  كى:فةةز   )زِةمحةتى ؤكاى ىلَ بيَت( عياض ككزِى ىفضيل ثيَػةوا
طؤزانى طةيةنةزو بةزةو ثيَؼ ضكونى داويَةو ثيطةيية    واتة: [.٘٘ ص] المالىا ذ  فا الدنيا أبا

 شيها.هة وةيؤكازة بؤ نصيم كةوتهة واتايةكى تس:



 

 
 

  َقدْ   نَّوُ ألَ   َعْنوُ  نُِهاَ   فَِإنََّما  َناءُ اْلغِ )  ى:فةز ك )زِةمحةتى ؤكاى ىلَ بيَت( تيمية بناثيَػةوا   يةروةيا 
بؤيةة زِيَطةسى هةة    واتة:   [ٕ٘٘/ٜٕ] ْيمي ة ب نى لش ي  اإلس ال  االفتاو  مجموع .( الزِّنَا إَل   َيْدُعو

 .ةغةء زِيَخةؤغلةةز بةؤ داويَو ثيطىةانطةطؤزانى كساوة ضكنلة شؤز جاز دةبيَءة يؤكازو ب
 طؤرانى وةكو شةراب مرؤظ شةر خؤش دةكات يانسةيةم:

 َْ ْفَع لُ  الن ُُّف وسِ  َخْم رُ  ِى اَ  اْلَمَع اِز ُ )  :فةز كويةةتى  )زِةمحةتى ؤكاى ىلَ بيَةت(  يةتيم بناةوا ةثيَػ 
 ( الشِّْر ُ  ِفيِهمْ  َحلَّ  بِاأْلَْصَواتِ  َسِكُروا فَِإَذا اْلُكُؤوسِ  ُحَميَّا َْ ْفَعلُ  ِممَّا َأْعَظمَ  بِالن ُُّفوسِ 
ؤزانى غةةزابى نةفطةة، وة ئةةوةى    ط واتة: [ٖٖٔ/٘ٔ] ْيمية بنى لشي  اإلسال  االفتاو  مجموع

طؤزانى بةنةفطى دةكات هةوة طةوزةتسة كة طةز ى كاضةكاى بةنةفطى دةكةى، ضةكنلة يةةزكات   
 .نةفطى  سؤظ بةدةنط ضةز ؤؤؽ ببيَت، ئةوا تةكغى غرين دةبيَةةت

 .طؤرانى شةرمء حةيا كةم دةكاتةوة دوانسةيةم:
ُُمْ ) فةةز كى:   بيَةت( )زِةمحةةتى ؤةكاى ىلَ   ثيَػةوا يةشيةدى كةكزِى وةهيد    يُ  ْنِق ُ  فَِإنَّ وُ  ،َواْلِغنَ اء إيَّ ا

 واتةةةة: [ٕ٘ٗ/ٔ]اللهف  ان إغاث   ة، واب  ن الق   يم ف  ا ال   دنيا أب  ا اب   ن أخري   و البيهق  ا و . ( الَحيَ  اءَ 
 ضكنلةة غةزمء لةيةةا كةم دةكاتةةوة . ،ئاطادازتاى دةكة ةوة بةوةى ؤؤتاى بجازيَصى هةطؤزانى
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 . خو بة طؤرانييةوة بطريَت، ئةوا شايةتى ىلَ وةرناطرييَت يةركةشيَك :شيانسةيةم
 َمْك ُروهٌ  َلْه وٌ  اْلِغنَ اءَ  إنَّ : ) فةز كويةةتى  ثيَػةواى ثايةبةزش ئيما ى غافيعى )زِةمحةتى ؤكاى ىلَ بيَت(

 إغاث     ة وة[ ٜٕٓ/ٙاأل ] .( َش     َهاَدُْوُ  ُْ      َردُّ  َس     ِفيوٌ  فَ ُه     وَ  ِمْن     وُ  اْس     َتْك َ رَ  َم     نْ ، َواْلُمَح     الَ  اْلَباِط     لَ  ُيْش     ِبوُ 
طؤزانى بةىَ يةكدةو ناثةضةةندة، ياوغةيَكةو      واتة: [ٕ٘ٓ]ص  إبليس ْلبيس وة[ٕٕٔ/ٔ]اللهفان

هيَل كوى نةاِزةوايى و نالةةقء ضةاؤءةيية، وة يةزكةضةيَم شيةادةِزةوى تيَةدا بلةاتء ؤةكوى ثيَةكة          
 .وةو هيَةةى وةزنةةاطيةسيَةةتبطسيَت، ئةوا طة رةو نةشاىء طيَوةو غةةايةةةتةةى دانةى زِةت دةكةسيَءةةة

 ةيةم: يةركةشيَك خو بةطؤرانييةوة بطريَت خراثةكارةضوارد
 (اْلُفسَّ ا ُ  ِعْنَدنَا يَ ْفَعُلوُ  إنََّما: )فةز كويةتى ثيَػةواى ثايةبةزش ئيما ى  اهيم )زِةمحةتى ؤكاى ىلَ بيَت(

 ؤةزيلى ئةو كازةى  ىى ئيَمة تةنًا ؤساثةكازاى واتة: [ 41/55]اْلُقْرُطِبّ  تةفطريى
  ابُو اهقيةم ) زِةمحةتى ؤكاى ىلَ بيَت ( فةةةز كويةةةتةةةةى:  ثيَشةةوا 
 َوَش ارِِبا اْلُفسَّ ا ِ  ِش َعارِ  ِم نْ  أَنَّ وُ  ِفيوِ  َما َوَأَقلُّ  َذِلكَ  َْْحرِيمِ  ِفا يَ تَ َوقَّ َ  َأنْ  اْلِعْلمِ  رَاِئَحةَ  َشمَّ  ِلَمنْ  يَ ْنَبِغا َوال)

 ييض كةضيَلى غياو نيية بؤ واتة: .[ٕٕٛ/ٔالبن القيم الجوزية ] اللهفان إغاثة بسِوانة: . ( اْلُخُمورِ 



 

 
 

 
طؤزانى لةةزام نييةة،   ء بكةضةءيَت هةضةةز ئةةوةى كةة    بؤنى شانطتء شانيازى كسدبيَتو ذيس كةغازةشا

ةق بةه لك بةىيةنى كة ةوة دةبيَت ئةوة بصانسيَت كة طؤزانى هة دزومشى ؤساثةةكازاى ء طةك سِا و ئةاز   
 ؤؤزانة .

 اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  لِلَّوِ  اْلَحْمدُ َوآِخُر َدْعوانا َأِن 

 .َوَعَل  آلِو َوَصْحبِو  َأيَمعين َعَل  نَِبيّ َنا ُمَحمَّد الصَّالة َوالسَّال ُ  وَ 
 ئامادةكردنى  
 أُبوَبْكر أمَحـدم. 


