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باوكیموحهممهدوهرگێڕانی:

پێشهكیشهرحوڕاڤهكردنیعهقیدهیتهحاوی
ئاڵقهییهكهم
بهشییهكهم

پێشهكی
(1)

   إ�ن) ال�ح�م�د� ل�ل�ه� ن�ح�م�د�ه� و�ن�س�ت�ع�ين�ه� ونستهديه ونستغفره، و�ن�ع�وذ� بال� م�ن� شرور أن�ف�س�ن�ا وم�ن� س�يئات� أع�م�ال�ن�ا، م�ن� ي�ه�د�ه� الل�ه� ف�ل�ا
 م�ض�ل� ل�ه� و�م�ن� ي�ض�ل�ل1 ف�ل�ا ه�اد�ي� ل�ه�، و�أ-ش�ه�د� أ-ن� ل�ا إ�ل�ه� إ�ل�ا الل�ه� و�ح�د�ه� ل�ا ش�ر�يك� ل�ه�، و�أ-ش�ه�د� -أ-ن) م�ح�م)د,ا ع�ب�د�ه� و�ر�س�ول�ه� اللهم علمنا

 ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا من كرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ بك من علم ل ينفع، ومن
قلب ل يخشع، ومن عين ل تدمع، ومن دعوة ل ي�ستجاب� لها. 

 بهیارمهتیخوایگهورهدهستئهكهینبهشهرحولێكۆڵینهوهیئهمعهقیدهوبیروباوهڕهپیرۆزو
.بهنرخه،عهقیدهیئیمامئهبیجهعفهریطحاویئهزدیمیسریحهنهفی

پهندوئامۆژگاریلهژیانیطحاوي  

 (یه،سوودوقازانجیزۆریبهمهزههبیشافعیگهیاندووه،شافعی(هاوهڵی)موزهنی(كچهزای)تهحاوی(ئیمامی 
 (یهخوالێیڕازیێ،چۆتههئهبیحهنیفبهڵملهگهڵئهوهشداكاتێكبۆیدهركهوتكهههقلهگهڵپهیڕهیئیمام)

 سهرمهزههبیئهو،لهگهڵئهوهشداپابهد)مقید(نهبووهبهوهیكهههرچیلهمهزههبهكهدایهوهریبگرێتولێی
لنهدات؛بهڵكوبهپێچهوانهیمهزههبیشهوهفهتوایداوه.

 كاتێكلێیئهپرسن:تۆكهلهسهرمهزههبیئیمامئهبیحهنیفهیت،چۆنبهپێچهوانهیمهزههبهوهفهتوا
ئهدهیت؟!!

).وهئایاكهسێكگهوجنهبێتئهبێته)مقلد(وچاولێكهر() وهلمنمقلدإلغبي: (مدادهڵێتوهڵله

 مهبهستیلهمقسهیهئهوهبووهكهعیلموزانستوزانیاریپێشهوایبووهومهبهستیگهشتنبهحهقیقهتوڕاستی
 بووه،ههمیشهلهگهڵبهڵگهدابووه،شوێنههقكهوتووهجالهگهلههرپێشهوایهك،یانههردروشموپهیڕهوێك،
 یانلهههركتێبێكدابوبێت.كاتێكههقیبۆڕونبۆتهوهباوهڕیپێهێناوهوشوێنیكهوتووهودهمارگیریمهزههبی

نهبووهبۆهیچلیهكوهیچپهیڕهومهزههبێكیداریكراو.
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ڕهحمهتیخوالێبێكتێبودانراویزۆریههنكهبهڵگیفراوانیعیلموزانسیتئهوون.) تهحاوی( ئیمامی

 و))ئهبییوسفوههردووقوتابیهكهی)) ئهبوحهنیفه(ئهمبیروباوهڕهینوسیوهتاكوعهقیدهوبیروباوهڕیئیمام
 ڕوونبكاتهوه،تاكوبهموسڵمانانوبهحهنهفیهكانیش-كهلهههموومهزههبهكان) محمدیكوڕیحهسهن

وترهوشوێنكهوتهیزیاترهبڵێتكه-:لبل

 كهعهقیدوبیروباوهڕیدروستوبهجێئهمعهقیدهیهیهئیترمرۆڤلهسهرههرمهزههبێگبێتلهبوارهكانی
 دیكهداگرنگنیه،گرنگئهوهیهلهعهقیدهوبیروباوهڕیدابهمشێوهیهبێتوبۆینیهپێچهوانهیئهمعهقیدهیه

بێت.

ئینجادوایئهوهئهحكاموفهرمانهكانیتریشهریعهتوهكوردبوونهوهلهئهحكامهكانیدین)فقه(وئهوانیتر-
 بهتایبهتئهوانهیكهبواریكۆششوئیجتیهادوڕاجوداییتیایاندكراوهیه-ئهوههیچنهنگیوقهدهغهییهكیتیا

 نیهكهههركهسهبتوانێتكهئهوهیكهلهگهڵبنهماشهرعیهكانئهگونجێتوهریانبگرێت،مادهمئههلی
بكاتتوانایههبێت.اجتهاد(ئهوهیهكهكۆشش)

   پهندوئامۆژگاریلهژیانیابنأبيالعز 

 وهریبگرینئهوهیهكهجیهادوههوڵو )ابنأبيالعز لهوپهندوئامۆژگاریانهیئهتوانینكهلهژیانیپێشهوا)  
 كۆششێكیزۆریلهژیانیداكردووهلهپێناویبڵوكردنهوهیئهمعهقیدهوبیروباوهڕهدا،بهڕاددهیهكگهیشتۆته

 لهگهڵئهوهشداكهههرچهندهدروستنیهكهسێكئهو   ،ئهشكهنجهدانوگرتنوزیندانكردنلهپێناویدا
 ناویدهركردبوو،واتهگهورهی"قاضيالقضاة"ناوهیلێبنرێتوناوبانگیپێوهدهربكات.بهقازیقازیهكان

قازیهكانیسهردهمیخۆی.

 ،لهوكاتهداڕۆچوونومیسرقهزاوهتیگرتبووهدهستوقازیههرهگهورهیسهردهمیمهمالیكبووله  
 زیادهڕهویلهخۆشهویستیپێغهمبهرداصلیاللهعلیهوسلملهشیعروهۆنراوهوقسهیزرۆێكدابهدیدهكرا،چونكه

 ههرلهسهدهیسێێهموبهدواوهئیترلههۆنراوهیشاعیرهكانداپیاههڵدانیزیادهڕۆییودوورلهشهرعیبهدی
 أبيالعز(( دهكرا،جاكاتێكگوێبیستیهۆنراوهیئهوئهمیره-یانخۆیئهیڵێتیانبۆیئهڵێن-ئهبێت،ئیمام

 ناڕهزاییدهردهبڕێتوبهرههڵستیدهكات،چونكههۆنراوهكهلهههندێبڕگهیداشیركوهاوهڵگیریتێدادهبێت،
 ئیمامگۆێناداتبهوهكهئهمهكێئهیڵێتیانشیعروهۆنراوهیكێێهوئهمشیعرهیهكێكلهئهمیرهكانیخێزانی

 }إنمنأعظمالجهادكلمةحقعند :تداروتویهتی،ئهویشبۆگۆێڕایهڵیئهوفهرموودهیهكهئهفهرموێتادهسهڵ
رواهأبوداود) {بهڕاستیلهگهورهترینجیهادوشهیهكیههقهلهكندهسهڵتدارێكیستهمكار }سلطانجائر{

 جاكاتێكوشهیههقیوتوئهوهیناڕهواوشیركبوو (عنأبيسعيد.4011(،وابنماجة)2174(،والترمذي)4344
 لهوهۆنراوهیهداڕوونیكردهوه،ئهوههڵوێستهیبووههۆیلدانیلهپلهوپایهكهیولهپاشانیشدالهسهرئهو

ههڵوێستهیتووشیئهشكهنجهوئازارێكیزۆرهات.

 بهڵمئهمهگرنگنیه،بهڵكوگرنگئهوهیه-كهئهمگرنگترینكاره-كهعهقیدهوبیروباوهڕیدروستینهدۆڕاندكه
 بهڕاستیئهوهبههاترینوگرانترینشتێكهكهمرۆڤخاوهنیهتی،مرۆڤههرچهندهلهخۆشیوماڵوپلهوسامانی

 دنیابێبهشبێتلهڕاستیداهیچیلێوننهبووهئهگهرعهقیدهوبیروباوهڕهكهیپارێزراوبێت،به
 پێچهوانهشهوهئهگهرمرۆڤخاوهنیههمووسامانوخۆشیهكانیدنیابێت،ئهگهرعهقیدهوبیروباوهڕینهبوو،

ئهوهبهڕاستیزهرهمهندهوبهتهواویههمووشتێكیلهدهستداوه.

2

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000004
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000007


دروستبوون.گومانانهیسهبارهتبهدیاریكردنیلێكۆڵهرهوهیئهمكتێبهئهو

پرسیارێكلێرهداوروژێنراوهوهاتۆتهپێشێئهویشكهدهوترێتلێكۆڵهریئهمعهقیدهیهونهونازانرێتكێیه؟ 

 لهڕاستیداتێكهڵیهكهدروستبووهسهبارهتبهنیسبهتووهپاڵدانیئهمعهقیدهیهكهئایابۆلیكێوهپاڵ
دهدرێ،هۆكهشیئهوهیهكهههندێلهدهستنوسهكانناوینووسهرهكهیلهسهرنهنوسراوه.

 بووهڕهحمهتیخوایلێبێ،له)ئهحمدشاكر (یهكهمكهسێككهئهمعهقیدهیهیچاپكردبێت-چاپیكۆنی-شێخ
 سهربنهمایئهونوسخهیهیكهلهكتێبخانهیحهرهملهمهككهیپیرۆزبهردهستیكهوتبوو،ئهونوسخهیهشناوی

 ه،وهڕوونیشهكه)ابنأبيالعز(نوسهرهكهیلهسهرنهبووه،بهڵمعهقیدهكهدیاروئاشكرایهكهخاوهنهكهیئیمام
.ههرئهوبهشێوهیهكیسهلهفیوڕێكوڕوونشهرحیكردووهولێكدانهوهیلهسهركردووه

(ه.ابنأبيالعزبهڵگهكانلهسهرئهوهنكهلێكۆڵهریعهقیدهیطحاویپێشهوا)  

 ابنأبي( دا،بهشێكیزۆریلهمعهقیدهیههێناوهوپاڵیداوهتهلی)شرحإحياءعلومالدين(له)زوبهيدي . (1 
 لهگهورهترینئهوزانایانهیهكهجێگهیسیقهومتمانهنلهشارهزاییاندابهزانیاریبهپیاوان) شزوبهيدي(،)العز

 بووه،كهزۆربهیدهستنوسهكانیلكۆمیسر(،-بهتایبهتكاتێككهخۆیلهالرجالوالمخطوطات(0وبهدهستنوس
 بۆتهوهوشارهزایانبووه-ئهمهشپێشهاتنیههڵمهتوهێرشیداگیركهرانیئیستیعماریبۆوڵتهكانمانبووهكه
 ههرچیپاشماوهوكتێبخانهودهستنوسهكانمانههیهبردیانوفهرهودیانكردوخستیانهگهنجینهوكتێبخانهكانی

 ڕهحمهتیخوایلێبێبهپشتبهستنبهمهئهوهیپهسهندكردووهكهلێكۆڵهری )ئهحمدشاكر(ئهوروپاوه،شێخ
(ه.ابنأبيالعز (عهقیدهیطحاویئیمام

 وهئهوهیكهزۆردژبهوهنكهئهمهشهرحیئهوبێودژیئهمعهقیدهیهگومانیاندروستكردووه،گومانی 
 ههندێلهئههلیبیدعهوداهێنراوهكانهكهپێشهوازۆربهتوندیدابهزیوهتهسهربیروبۆچوونهناڕێكهكانیان،

 چونكهزۆربهرهوڕوویئهوبیروباوهڕوعهقیدهناڕێكوبهتاڵنهیئهوسهردهمبۆتهوهوهكسۆفیهكان،
 ئهشعهریهكان،ماتریدیهكان،موعتهزیلهكان،وهجههمیهكان،جائیترلهحاڵێكیواداشتێكیسروشتیهكه

 كهسانێكیوهكئهوانهوابڵوبكهنهوهكهئهمعهقیدهیهخاوهنهكهینهناسراوه،تاكونرخوبههایلیخهڵكی
كهمبكهنهوه.

 ههندێدهستنووسلهتوركیادۆزراونهتهوه-نوسخهیتوركی-كهبهئاشكراناوینووسهرهكهیانلهسهر22.22222
.نوسراوه

هۆیشاراوهییناوینووسهر 

 ئهونوسخانهیكهناوینووسهریانلهسهرنهبووه،ئهتوانینهۆكهیبگهڕێنینهوهبۆئهوتاقیكردنهوهوئهشكهنجهو
 بهنموونه،چهندجارێكگیراوهوههرله) ابنتیمیه ناڕهحهتیهیكهتوشیهاتووه،چونكهشێخیئیسلم)

 گرتوخانهشدامردووه،وهزۆرێكیتریشلهزانایانكهبهرههڵستیشیركوهاوهڵگیریانكردووهلهوسهردهمهدابونه
 قوربانیئهوبهرگریوجیهادوتێكۆشانهیان،چونكهلهوڕۆژگارانهدائهوهیخاوهنعهقیدهوبیروباوهڕێكیساغو

 یهكهم:دروستبوایهولهسهرعهقیدهیسهلهفبوایهلهدوولوهتوشیئهشكهنجهوئازاریقورسوبههێزئهبوو،
تدارهكانخۆیانهوه.للهلیهنسوڵتانهكانودهسهلدووهم:ت،للهلیهنیزانایانیخراپوسهربهدهسهل
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 لهئهنجامیئهمهدابهنامۆنازانرێتكهچهندنوسخهیهكههبێتناویدانهریلهسهرنهبێت،چونكهلهوماوهی
 ئهشكهنجهیهداكهههندێلهزانایانتوشیهاتبوون،كتێبهكانیانههڵگیراوهوناویانیلهسهرنهنوسراوه،ئهمهش

ڕویداوه.(داابنتیمیه ( ههروههالهگهڵچهندكتێبیكیشیخالسلم

 بۆكهسانێكهقوتابیعیلموزانستنئهوهندهبهسیانهكهئهمكتێبهبخوێننهوهوتێیبگهنئیتربانهشزاننكه
 نوسهرهكهیكێیه،مهبهستلێرهئهوهیه:كهپێویستهلهوبارودۆخهبێئاگانهبینكهزانایانكتێبیانتیانوسیوهو

ئهوئهشكهنجهوئازاروناڕهحهتیهیكهتووشیهاتوون.

 هڕهحمهتیخوایلێبێ،ئهوهیه)ابنأبيالعز (وهلهوبهڵگانهشكهدهیسهلمێنننووسهریئهمكتێبهپێشهوا. 3
 (یپێشهواريخالسلمأت (پێشهوایناسراوهومێژونووسوفهرموودهناس-پاشكۆیهكیلهسهركتێبی) –سهخاوی(كه

 وهئهوكهسایهتیانهیتهواوكردووهكهدوای(،ذيلتأريخالسلم (نوسیوهڕهحمهتیخوالێبێ،ناویناوه) الذهبي(
 هاتوونیاننزیكبهووهفاتیانكردووه،ئینجاناویئهوزانایانهیهێناوهوتهواوباسی) الذهبي(وهفاتیئیمامی

.ه)ابنأبيالعز (كردوونومێژویبۆداناوون،كهیهكێكلهوانهپێشهوا

 )محمدناصرالديناللباني (دالهپێشهكیئهونوسخهیهداههیهلهشیخ))سهخاوی وهئهموێنهیهلهكتێبهكهی
 عليبنالعلءعليبنوفيذيالقعدةالعلمة-يعنيتوفيالعلمة-الصدر" لێكۆڵینهوهیلهسهركردووهوئهڵێت:
 "وهلهذی. "يحاويطالط-الحنفيشارحعقيدةدمشققاضيها-يعنيقاضيمحمدبنمحمدبنأبيالعزالدمشقي

 داعهللمه)علیبنالعلءعلیبنمحمدبنمحمدبنأبیالعزالدمشقی(حهنهفیشارحیعهقیدهیطحاویالقعدة
كهقازیدیمهشقبوووهفاتیكرد".

 لهمهوهئهزانینكههیچگومانێكنامێنێتهوهڕاستبێسهبارهتبهشارحولێكۆڵهریئهمكتێبهبوروژێنرێت،له
 گهڵئهوهیكهئێمهباشئهزانینئهوهیگرنگهبهلمانهوهوجێیسوودوهرگرتنمانهناوهڕۆكوبابهتهكانیئهم

 كتێبهیه،بهڵمئههلیبیدعهئهیانهوێتگومانبخهنهسهردانهریكتێبهكهتاكولهوڕێگهیهوهكتێبهكهش
 گوماناویبكهنوببێتههۆكارێكتاكوخهڵكیلێیدوركهونهوهرونهیخوێننهوه،ئهناسوپاسبۆخواهیچگومانێك

بێت.) ابنأبيالعز (نهماوهلهوهیكهنووسهریئهمشهرحولێكۆڵینهوهیه

 وهلهوبهڵگانهیكهڕاستیپاڵدانیئهمكتێبهئهسهلمێننبهلینووسهردائهوهیهكهلهههندێشوێندا-كه. 4 
 )ابنأبيالعز(ئهفهرموێت،زانراویشهكه) ابنكثير(حافظ انشاءاللهلهداهاتودادێتهپێشمان-ئهڵێت:شێخمان

 ڕهحمهتیخوایلێبێ-خاوهنیتهفسیریبه )ابنكثير (حافظ یهكێكبووهلهباشترینودڵسۆزترینقوتابیهكانی
 هوه)ابنالقيم (وشێخیئیسلم)ابنتیمیه (  ههرههائهودهقهزۆرانهیكهلهشێخیئیسلم- ) ابنكثير( ناوبانگی

 ئاگاییوشارهزاییبهسهر) عبدالرزاقعفيفي(وهریگرتووه،لهگهڵئهوهشداكهئاماژهیبۆنهكردوون،شیخ
زۆرێكلهودهقانهداپهیداكردووهوههندێلهوحاڵهتانهیدوپاتكردۆتهوه.

حهقیقهتوڕاستهقینهیبانگهوازیسهلهفی 

 عهقیدهوبیروباوهڕیسهلهفی–عهقیدهیئههلیسوننهتوجهماعهت-عهقیدهیهكیكۆڕاییوكۆمهڵییه،عهقیدهی
 نیهبهتهنها،بهڵكو) ئهحمهدیكوڕیحهنبهلُ (نیهبهتهنها،ههرههاعهقیدهیئیمام) ابنالقيم (و)اب�ن ت�ي�م�ي)ة�)

عهقیدهوبیروباوهڕیچینییهكهمه،عهقیدهیپێشینهچاكهكانمانهبهگشتی.

 زۆرێكلهقسهودهقهكانیكۆكردۆتهوهوڕێكیخستوونوپاڵفتگهی)ابنتیمیه ( بهڵمئهوهیهكهشێخیئیسلم
 كردوون،لهزۆرێكلهومهسهلهكهلمیانهیكهدوایچینییهكهمدروستبوونقسهیكردووهوچووهبهناوهڕۆكی

بابهتهكانداووهڵمیگومانهكانیداوهتهوهومهسهلهكانیبهجوانیخستۆتهڕوو.
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 ابن ( ئهمعهقیدهیهعهقیدهوبیروباوهڕیپێشینهههرلهكۆنهوه،بهڵمشیخیئیسلم مهسهلهكهبهمشێوهیهیه:
 بهشێوهیهكیجوانپیشانیداوهوبهرگریلێكردووهوههرچیگومانههبێتلهسهریدروستبوبێت)تیمیه

یشبهههمانشێوه.)ابنالقیم (هێناویهتیودانهدانهپوچیكردونهوه،ههروهها

 لهوسهردهمیخۆیدالهبهرژهوهندینهبووه) ابنأبيالعز (جالهئهنجامیئهوپاڵهپهستۆیهیكهكراوتهسهر 
كهئاماژهیانبۆبكات.

 وتبێتی،بێئهوهیلێیبكۆڵنهوهووردبنهوهپهرچیان)ابنتیمیه (  خاوهنبیدعهكانسهیریانئهكردههروتهیهك
 دهدایهوهوباوهڕیانپێنهئهكرد،ئیتربێئهوهیلێیبكۆڵنهوهكهئهمهڕاستهیاننا،كهئهمهشلهنزمترین

ئاستیدهمارگیریوشوێنكهوتنیههواوئارهزووهوهسهرچاوهدهگرێ.

 ...ئیتربێچهنوچوونپهرچیانئهدایهوهو)ابنتیمیه (  لهوسهردهمهدابهشێوهیهكبووئهگهرههربوترایه 
 بهردهستكهوتایه...بههیچشێوهیهك) ابنتیمیه (  باوهڕیانپێنهئهكرد،وهئهگهركتێبێكیانلهكتێبهكانی

 ابن  (وهریاننهئهگرتولیانقبوڵنهبوو؛بهشێوهیهكئهگهربابهتێكیانمهسهلهیهكتباسكردایهوناوی
شبوایه.)ابنتیمیه  (تنهبردایهوهریانئهگرتبائهوبابهتهیانئهومهسهلهیهقسهی)تیمیه

 دهرئهكهوێت،كهڕهچاویلیهنیبهرژهوهندیشهرعی) ابنأبيالعز (جالێرهوهزیرهكیولێهاتوویشیخیقازی
 كردووهولیهنیئهمانهتیعلیمیشیفهرامۆشنهكردووه،لهبریتیئهوهیوتهكانڕاستهوخۆبداتهپاڵشیخی

فهرموویهتی:ههندێلهلێكۆڵهرهوهكاندهڵێن،یانزانایاندهڵێنوهههروهها.)ابنتیمیه ( ئیسلم

 ).هۆیههڵبژاردنیبیروباوهڕیپێشین)سهلهف 

 عهقیدهوبیروباوهڕیسهلهف-عهقیدهیئههلیسوننهتوجهماعه-مۆرڤههروابۆخۆشیوبهئارهزوویخۆی 
 ههڵینابژرێت،بهڵكوئهوعهقیدهوبیروباوهڕهیهكهپێویستوواجبهههمووكهسلهسهریبێت،وهنابێودروست

نیهكهبهجگهلهمعهقیدهوبیروباوهڕهیههبێتوخواپهرستیبهجگهلهمعهقیدهیهبكات.

 ئهمهشزۆربهدڵنیاییهوهئهیڵێین؛چونكهئهمهفهرمانێكیشهرعیهوبۆهیچكهسێكنیهپێچهوانهیبكات،
 ئهوهندهمانبهڵگهلهدهسته-سوپاسبۆخوا-كهبهسبنبۆلدانیههرگومانێككهخۆیانقیتدهكهنهوه،یان

 پوچكردنهوهیههربوختانێككهكهسانێكیناحهزبهعهقیدهیسهلهفئهیكهن،ئهمعهقیدهیهئهوهندهی
 تایبهتمهندیوجیاكاریبههێزوپتهویههیهكهئامادهییبداتێوبیكاتهتاكهعهقیدهیهككهنهكرێتبێئهوخوا

.بپهرستینوباوهڕمانبهجگهلهوههبێت

لهتایبهتمهندیهكانیبیروباوهڕیسهلهفی. 

 تاكهبیروباوهڕێكهكهلهخوایپهڕوهردگارهوهسهرچاوهیگرتبێت،ههمووعهقیدهوبیروباوهڕهكانیدیكهیجگه 
 (یتێكهڵوبووه،یانتێكهڵهبه)یۆنانلهعهقیدهیسهلهفئهگهرسهیریانبكهینئهبینینیانقسهوبیروڕای

 قسهیئهوانهیكهناویانلێناوونداناودادوهروشارهزاكۆنهكان،یانلهقسهیبانگخوازانیبیدعهوگومڕاییو
 لهڕێدهرچووهكانه؛تهنهائهمعهقیدهیهنهبێتكههیچقسهوبیروڕایهیچكهسوكۆمهڵكیتیانیه،تهنهائهو
 تێگهیشتنولێوهرگرتنهنهبێتكهزانایانلهدهقهكانیقورئانوسوننهتتێگهشتوونوڕاڤهیانكردووه.كهواته
 ئهمعهقیدهیهبهپێچهوانهیههمووعهقیدهوبیروباوهڕهكانیدیكهوهسهرچاوهكهی)وحی(یهولهوێوهسهرچاوهی

گرتووه.
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 ههورهكچۆنئیسلمتاكهئاینیخواییهلهسهرزهویداكهسهرچاوهكهیوهحیبێت،بهڵمزانایانههوڵ 
 ئهدهنوكۆششئهكهنلهههندێشتیفهرعیداتاكولهژێرسێبهریئهودهقهتهواووكولییانهدابیخهنهدنیای

 واقعوبهرجهستهبكرێت؛ههروههاشعهقیدهیسهلهفبنهماسهرهكیوگشتیهكانیلهخوایگهورهوهیهو
 سهرچاوهكهیوهحیونیگایخواییه؛بهڵمئهبینینههندێمهسهلهههنكهئیجتیهادوكۆششیانتیائهكرێتله

چوارچێوهیئهوبنهمایانهوهكهله)وحی(یهوهوهرگیراوون.

 ئههلیسوننهتلهناوئههلیئیسلمداوهكئههلیئیسلموانلهناوههمووگهلولهبهرئهوهوتراوه:
 ،عهقیدهیسهلهفیبریتیهلهكتێبیخواوسوننهتیپێغهمبهرصلىاللهعلیهوسلمبهوشێوهكهنهتهوهكانیدیكهدا

 نهوهییهكهمتێیگهیشتوونولێكیانداوهتهوه،جابهمتهفسیرهلێكدانهوهلهحهقیقهتوكرۆكیئیسلم
ئهكاتهوه،ههمووتایبهتمهندیومومهیزاتهكانیئیسلمیلهخۆگرتووه.

 (یه،واتهنهبهستراوهبهكهسێكیانگرۆهێكهوه،بهڵكوعهقیدهیسهرجهمإجماعيههروههاعهقیدهیهكیكۆمهڵی)
 موسڵمانانهبهگشتی،ههمووعهقیدهوبیروباوهڕهكانیتربیروباوهڕیتاكهكهسێكیانچهندكهسێكن،عهقیدهی

 (لهمێژوودابهساڵیكدیاریكراوهناسراوهكهكهیسهریههڵداوه؛بهوهیكهئهشعهریش(وهههروهها)ئیعتیزال(
 یپهیڕهوكردووهوبڵویكردۆتهوه،بهڵكوئهگهرمهسهلهزانستیهكانیش)موعتهزله (یهكهمكهسكێبووهپهیڕهوی

 )الكلمبگرینئهبینینههربهوهشێوهیهن،بهنموونه:ئهزانینكهیهكهمكهسێككهقسهیلهسهروتهینهفسی
 لهمهسهلهیقهزاوقهدهرداكردبێتكێ )الكسبكردبێتكێبووه،یانقسهیلهسهربهدهستهێنان)النفسی(

 وبۆتهوه،تهنهالبووه،ئیترزۆرشتیتریشبهمێژووهكهیدائهزانینكهكهیئهمعهقیدهیهدهركهوتووهوبل
 عهقیدهوبیروباوهڕیسهلهفنهبێت-سوپاسبۆخوا-چونكهههمانقورئانوسوننهتوپهروهردهیپێغهمبهره

 صلىاللهعلیهوسلمبۆهاوهڵهكانیوتێگهیشتنیئهوانهلهقورئانوسوننهت،وهلهناوههمووئهسڵوبنهماكانی
 ئههلیسوننهتوجهماعهتداهیچئهسڵێكنیهبههیچشێوهیهككهلهپاشئهوسهدهڕێزلێندراوانهوه)سێ

 سهدهییهكهم(دروستبوبێتوهاتبێتهكایهوه،یاندوورلهكتابوسوننهتوبهبێئهودووسهرچاوهیهپهیدا
بوبێ،كهواتهعهقیدهوبیروباوهڕێكیكۆمهڵییه.

 بهڵمبیروباوهڕهكانیترئهوهڕوونهكهعهقیدهیكهسێكیانچهندكهسانێكبوونولهوانهلهئهنجامی  
 زیرهكیولێهاتوویوتایبهتمهندیزهینوقوڵبونهوهیژیریدابونهتهخاوهنشتانێكیزۆر،بهڵمئهوانهكهلهوان

شارهزاتروژیرتروبیرتیژتربوونپێچهوانهیانبونهتهوهوباوهڕیانپێنههێناون.

 بهڵكوزۆرێكلهدامهزرێنهرانیئهوبیروباوهڕوعهقیدهداهێنراووگومڕایانهبهسهرشۆڕیوبێرێزیهوهژیانیان
 كهخاوهنیبیدعهینهرێكردنونهسهلماندنی) جهعدیكوڕیدرههم،)بردۆتهسهروههربهوشێوهیهشمردوون

سیفاتهكانیخوایگهوره)نفیالصفات(بووبهسهرشۆڕیكوژرا.

 (لهڕۆژیجێژنیقورباندانهوهیئومهییهكهیهكێكبووهلهوالیهكانی)) كوڕیعبداللهیقهسریخالیدی ( 
 )جهعدیكوڕیدرههم (وتی:ئهیموسڵمانهكانقوربانیخۆتانبكهن-خوالێتانوهرگرێ-چونكهبهڕاستیمن

 ئهكهمهقوربانی،چونكهبهڕاستیئهوئینكاریئهوهئهكاتكهخواقسهیلهگهڵموساداكردبێتبهقسهكردن،
 ئیترلهوڕۆژهدامسوڵمانهكانیڕزگاركردلهوفیتنهیهوئهوانیشدڵخۆشبوون،چونكهئهوپیاوهدامهزرێنهری

ئهسڵوبنهمانینهرێكردنی)نفی(سیفاتهكانیخوایگهورهبوو.

 چووئهویشكوژرا،تهنانهتكاتێك)جهعد(یقوتابیشیههربهههماندهردی)جههمیكوڕیصهفوانوه) 
 پێیوت:تكات) خۆراسان (كهئهوكاتهسهرۆكپۆلیسینهوهیئومهییهبووله)سولهمیكوڕیئهحوهز(هێنایانهلی

لێئهكهممهمكوژه؟!!

 وتی:ئهیجههمسوێندبهخوالهبهرئهوهناتكوژمكهتۆكهسێكیخاوهنڕاووسیاسهتوبهرههڵستكاریدهوڵهتی،
بهڵمچهندقسهیهكیتۆمپێگهیشتۆتهوهسوێندمخواردووهئهگهربكهویتهبهردهستملهملتئهدهم.

یدانا.)جههميه (جاههرئهوبووكهپهیڕهوومهزههبی
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 شلهقۆناغیدوومی)ئهشعهری((یداناو الكلبية(كهبیروباوهڕی)عبداللهكوڕیسهعيدكوڕیكلبا)ههروهه 
ژیانیداپێشئهوهیبگهڕێتهوهسهرپهیڕهویئههلیسوننهتوجهماعهتپهیڕهویلێئهكرد.

 ئهحمهدی(مهیلولیهنگریهكیبهلیتهسهووفوئههلیكهلمداههبوو،ئیمام) الحارثالمحاسبي(ههورهها  
 فهرمانیداكهخهڵكیبهتهواویلێیدوربكهونهوه،ئیتركهمێكنهبێتكهسلهقوتابیانیعیلم) كوڕیحهنبهل

 فهرمانیان )ئهحمهد (لێینزیكنهئهبونهوه؛لهبهرئهوهزانایانیئههلیسوننهتولهسهروههموشیانهوهئیمام
دابووكهخهڵكیلێینزیكنهبنهوهوگۆیلهقسهكانینهگرن.

 وهاووێنهیانكهپهیڕهووعهقیدهیموعتهزیلهیانپێك)واصلیكوڕیعطاء(و)عهمریكوڕیعوبهید (ههروهها
 القدحو (كۆكنلهسهرتانهلێدانوبهخراپباسكردنیان) جهرحوتعدیل (هێناودروستیانكرد،ههمووكتێبهكانی

).الطعن

 جاههرعهقیدهوبیروباوهڕێكجگهلهعهقدهیئههلیسوننهتوجهماعهت،یانئهوهتالهدوایئهوانهوه 
 ملهلیهنزاناوپێشهوایانیئیسلمهوهههمیشهلدروستبووه،یانئهوهتهلهكاتیئهوانداهاتۆتهبوونبهل

جێگهیتهشهروتانهبووهوخهڵكیلێدورخراوهتهوه.

 وهبهنزیكیلهسهدهیسێیهمهوهتاكوئهمڕۆ،زۆربهیمسوڵمانهكانشوێنچوارپێشهواكهكهوتوون،وهبه  
 یداناوه،زاناله)بيانالحجةكهكتبێبی)) )ئهصبههاني(و)ئهسفهرائيني(وموزهني(و)شافعی(  سورشتیحاڵكه

 داههموویانلهسهرپهیڕویئههلی)شافعی(دوایزانا،چینلهدوایچینوكۆمهڵلهدوایكۆمهڵلهمهزههبی
سوننهتوجهماعهتبوون.

 ڕهحمهتیخوایلێبێلهسهرپهیڕهویئههلیسوننهتوجهماعهت) ئهبوحهنیفه( ههروههائهبینینكهپێشهوا
 یشبهههمانشێوه،ئینجادوایئهوانیش)ئهبويوسف (و)محمدیكوڕیحهسهنیشهيباني (بووه،وهههروهها

 هاتكهمهتنیئهمعهقیدهیداناوهكهناسراوهبهعهقیدهیتهحاویكهخۆیلهئهبوجهعفهریتهحاوی(پێشهوا
 بوو.) ئهبوحهنیفه (پهیڕهوانیمهزههبیپێشهوه

 كهلهپێشهوایمهزههبهكهبوون) ئهبیحهنیفه (وهبهوشێوهیهزۆرێكلهوانهیكهپاڵدراونهلیمهزههبیپێشهوا
ههموویانلهسهرپهیڕهویئههلیسوننهتوجهماعهتبوون.

 كهپێشهوایئههلیئهسهرهبهگشتی،لهسهرپهیڕهویئههلیسوننهتو) مالك (ئینجامهزههبیپێشهوا
 وهاووێنهیان،ئینجائهوانهیدوای) ابنالحسن (و)القاسم (جهماعهته-سوپاسبۆخوا-وهقوتابیهكانیشیوهك

 (هوكتێبهكانیبهناوبانگومهغریبتی)ل(كهلهگهورهترینزاناوشارهزایانیولابنعبدالبر(ئهوانهاتنوهك
زانراوون،ههموویانئهمانهلهسهرپهیڕهویئههلیسوننهتوجهماعهتبوون.

 (پێشهوایئههلیسوننهتوجهماعهت،ههروههاشوێنكهوتووانییشیكهبهردهوامبوونلهئهحمهد(ئیمجاپێشهوا
.سهرپهیڕهویكردنیئههلیسوننهتوجهماعهتتاكوسهدهیدهیهمبهڵكوتائێستهش

 وهاووێنهكانیانلهزانایانی) ابنالوزير (و)صنعاني ((وشوكاني (ههروههابهمشێوهیهشئهبینینههریهكله 
 ،كاتێككهبهتهواویبهقوڵییعلیموزانیاریداچونهخوارێلهمهزههبیزهیدیهوههاتنهناوپهیڕهویزهيدي

ئههلیسوننهتوجهماعهت.

:شاهیدلێرهدهئهوهیهكهئهمعهقیدهیهعهقیدهیهكیكۆمهڵیهلهچهندڕووهوه

 لهسهدهكانییهكهمداجگهلهمبیروباوهڕهشتیكێترنهبووه،وهههرچیهكعهقیدهوبیروباوهرێكی.1
 خراپوتێكدهر)فاسد(بوبێئهوهڕهزیلكراوهوپهرچدراوهتهوه؛چونكهزۆربهیزانایانوهكخاوهن
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 تهنانهتزانایانیزمانهوانیشلهسهرپهیڕهویئههلی  (،المهاتالست( شهشسهرچاوهكه
سوننهتوجهماعهتبوون.

 چونكهتاكهبیروباوهڕهكهبگونجێتوشیاووبێبهوهیكهههموومسوڵمانانیلهسهركۆبكرێتهوه،.2
 كهپێویستیشهمسوڵمانانههمووبهگشتیبهشهرعیودینیلهسهریكۆبكرێنهوهوهیچیتر

 وهرنهگرن،وهبهردهوامیشههرئهوعهقیدهیهیهكهههروهكچۆنیهكهمنهوهیكۆكردهوهوچاكسازی
 ڕهحمهتیخوای) مالك (كردنئاوههاشئهتوانێتنهوهكانیپاشئهوانیشكۆبكاتهوه،ههروهكپێشهوا

 "كۆتاییئهم رويعنالماممالك. [["ليصلحآخرهذهالمةإلبماصلحبهأولها"]] لێبێدهفهرموێت:
 ئهگهركۆتاییئهمئوممهتهچاكنابێتمهگهربهوهنهبێتكهنهوهیپێشهوهیپێچاكبووه"

 تلئوممهتهویستیانكۆببنهوهویهكبگرنوسهربكهونبهسهردوژمنانیانداولهسهرزهویدادهسهل
 وپلهوپایهیانههبێت،كهخوایگهورهكردویهتیهمیراتگریبهندهئمیانداروباشهكانیخۆیله

 نهوهییهكهمدا،ئهوهلهسهریانهكهئهمبیروباوهڕهههڵگرنوباوهڕیپێبێننولهسهریبڕۆن،
 چونكهبهڕاستیزامنودهستهبهرهبهوهیكهبهیارمهتیخواببێتههۆییهكگرتنوسهرفرازیو

سهركهوتنیانوهیچبیروباوهڕێكیترناتوانێتبهئهنجامیانبگهیهنێت.

 عهقیدهیهكیخۆڕسكوساغوتهواوه،ههمووموسڵمانێككهپهڕاویخوائهخوێنێتهوهههربهخۆرسكوج. 
 فیترهیخۆیباوهڕیپێیهتی،عهقیدهیسهلهفی–عهقیدهیئههلیسوننهتوجهماعهت-لهئیماندا،بهوهندهواز

 دێنێكهباوهڕێكیكورتوپوختیههبێتبوكهسێككهناتوانێتبهتهواویلهبهشهكانیباوهڕشارهزابێتو
تێیانداقوڵببێتهوه.

 ههركهسێكقورئانبخوێنێتهوهیانگوێبیستیببێڕاستهوخۆوبێلێكدانهوهوبهخۆڕسكیخۆیئهمئیمانهكورت
 وپوختهیلیدروستئهبێت،چونكهئاینیههمووكهسێكهوخوایگهورهبوسهرجهممرۆڤایهتیهێناوهتهخوار،

 خوایگهورهنهیهێناوهتهخوارهوهبۆزانایانێككهچهندههاپهڕهوكتێبئهنووسنودواییكهستێیانناگاتو
 خۆشیانوهحیبهدرۆئهخهنهوه)مهبهستزانایانیئههلیكهلمه-وهرگێڕ-(،بهڵكوخوایگهورهبۆههمووخهڵكی
 ناردۆتهخوار،بۆدهشتهكیهكیبێئاگاكههیچنازانێ،بۆزاناوشارازایهككهلهكیمیاوفیزیاوزانیاریهكانیتر
 شارهزایه،بۆكهسێكیتێگهیشتووخوێنهواروپلهبهرز،بۆكهسێكینهخوێنهواروبێئاگا،ئهمقورئانهداواكاریو

 پێویستیههمووچینهكانیمرۆڤبهجێدێنێتوههموویانبهگشتیسوودیلێوهرئهگرنورێیهیدایهتوڕۆشنی
تیائهبیننهوه.

 وهلهوانهیكهڕۆشنیوسهلمهتیئهمعهقیدهیهئهگهیهنێئهوهیهكهنهیارانیبیروباوهڕیسهلهفیئینكاری 
 ههندێمهسهلهئهكهنلهبابهتهگرنگهكانیوهكسیفاتوبابهتهكانیترووائهدهنهقهڵهمكهئهمانهزۆرلێڵنو

 لهكاتێكدازۆرڕونئاشكرانتهنانهتبونهخوێنهواریش،بهنموونهكاتێككهسێكینهشارهزائهمیایهتهی
[5 ]طه: الر�ح�م�ن� ع�ل�ى ال�ع�ر�ش� اس�ت�و�ى : خوێندهوهیانگوێیلێبوو

پێیئهڵێی:ئایا)الرحمن(لهسهرعهرشه)تهختیفهرمانڕهواییخوایپهروهردگار(؟

لهوهڵمدادهڵێ:بهڵێ.

ئیتربههیچشێوهیهكبهخهیاڵیدانایهتهكهمانای)استوی(لهماناكهیخۆیلبرێتووبكرێتبه)استولی(.

 وهگرنگترلهوهوبهئاڵۆزترلهوهناێێتبهبیروخهیاڵیداكهبهمشێوهیهوهسفیخوایگهورهبكاتوبڵێت:خوانه
 لهناوجیهانهوهنهلهدهرهوهیجیهانه،وهنهلهلیڕاستیجیهانهونهلیچهپ،وهنهلهدواوهیجیهانهونه

دهیڵێنوباوهڕیانپێیهتی. )ئهشعهريهكان (لهپێشهوهیجیهانه،وهكچۆن

 بهیهكهوهدهڵێن:باوهڕنهزیادئهكاتونهكهم؛وهله) خهوارج (و)موڕجئیه (وهلهمهسهلهیباوهڕداههریهكله
 ئهڵێن:ههركهسێتاوانێكیگهورهیئهنجامدائهوهكافروبێباوهڕبووه،چونكهمادهمبهشێك) خهوارج (بهرئهوه

 لهباوهڕهكهیكهمیكردووهئهوهمانایوایهههمووباوهڕهكهیكهمیكردبێوئیترباوهڕینهماوه)چونكه
باوهڕیانوایهكهباوهڕیهكبهشهوجیاناكرێتهوه(.
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 كانئهڵێن:مادهمزیناكهركاتێكهزینایكردههربهباوهڕداریئهمێنێتهوه،كهواتهباوهڕ)موڕجئیه (لهملشهوه
كهمناكاتتهنهابهكوفرنهبێت.

 زیادوكهمئهكات،جائهگهریهكێكلهعهوامو ئههلیسوننهتوجهماعهت(ئیمانوباوهڕلهكن)بهڵم
[ 31 ]المدثر:و�ي�ز�د�اد� ال�ذ�ين� آم�ن�وا إ�يم�انا :نهشارازیانهاتوئهمفهرموودهیخوایگهورهخوێندهوهكهدهفهرموێت

 ئهوهههربهفیترهوزیرهكیوبهدیهیخۆیبێئهوهیكهسدهرسیداباتو[ 17 ]محمد:و�ال�ذ�ين� اه�ت�د�و�ا ز�اد�ه�م� ه�دى
پێیبڵێئهڵێتكهباوهڕزیادئهكات.

 ههروههاقهدهر–كهلهزۆربهیئهوبابهتولێكۆڵینهوانهیهكهخهڵكیتیایداڕایجیاجیایانههیهوچهندهها
 كتێبیگهورهگهورهیلهسهرنوسراوهكههیچسوودێكیاننیهوبرسێتیتێرناكهن-ههمووكهسێككهفهرموودهی

 ئهگهرپرسیارتلێكردئایاتوویستو [30 ]ال�نس�ان: و�م�ا ت�ش�اء�ون� إ�ل�ا أ-ن� ي�ش�اء� الل�ه�: خوایگهورهبخوێنێتهوهكه
ئیرادهتههیه؟

 تۆویستومهشیئهتتههیهو [30 ]ال�نس�ان: و�م�ا ت�ش�اء�ون� إ�ل�ا أ-ن� ي�ش�اء� الل�ه�: ئهوهدهڵێ:بهڵێ،ئهوهتهخوائهفهرموێت
خواشسبحانهوتعالیویستومهشیئهتیههیه.

 جالێرهوهدهڵێینكه:ههمووئهوئایهتوفهرموودانهكهلهسیفاتهكانوبنهماوبنچینهكانیعهقیدهدهدوێن 
 ووننیهوواتهله)متشابه(نين؛بهڵكولهوئایهتانهنكهماناكانیانڕوونوڕلهوئایهتانهنینكهماناكانيانڕ

 ئاشكرایه،واته)محكم(ن،ههرچهندهلهههندێیكیاندالهوانهیهكهئهگهرزانایانیانقوتابیانیعلیموزانست
 نهبێتخهڵكیترتێینهگهن،بهڵمبهگشتیلهئایاتی)محكم(ننهك)متشابه(،بهڵمبواریتێگهیشتنئهوه

 جیاوازهولهیهكێكهوهتایهكێكیدیكهدهگۆڕێتههریهكبهپێیئهوزیرهكیهیكهخوایگهورهپێیبهخشیوهله
زمانوئههلیهتلهوكارهدا.

 ئهمتایبهتیوجیاكاریانهوجگهلهمانهشوامانلێئهكهنكهتهنهابهمعهقیدیهخواپهرستیبكهینوهیچ  
 بیروباوهڕوعهقیدهیهكیدیكهلهژیانماندانهكهینهبهرنامهیخۆمان،فێریببینوشارازهییلێوهربگرینولهم

 ڕێگهیهوهخواپهرستیبكهین،خۆئهگهرشارهزاییمانلهجگهلهویشداوهرگرتئهوهتهنهالهبواریئهوهیهكه
.شارهزایینارێكیوبهتاڵیهكهیانببیننهكباوهڕمانپێیههبێتووهریبگرین

 ئهوهیلهمعهقیدهداههیهبهسمانه،چونكهپێغهمبهرصلىاللهعلیهوسلمههروهكلهوفهرموودهیهداكه
 (وهخوالێیعومهریكوڕیخهتاب (بهدهستی)تهورات(ێتهوهكاتێككهپهڕهیهكلهرئهیگێر) )نهسائیپێشهوا

 حديث ماوسعهإلاتباعي{احيا موسىبنعمراننانك}أوقدفعلتموه،واللهلوك ڕازیبێئهبینێتئهفهرموێت:
 }ئهوهئهوكارهتانكرد،  ).1589(عنجابربنعبدالله،وحسنهاللبانيفيالرواء)3/387صحيحرواهأحمد)

 وهسوێندبهخوائهگهرموسایكوڕیعیمرانزیندووبووایههیچڕێگهیهكینهبووجگهلهشوێنكهوتنیمن{
 یگرت،كۆمهڵێكتێبیگهورهیانبینیهوهكه )مدائنكسرى (شاریمهدائین) سهعدیكوڕیئهبيوقاص (كاتێكیشكه

 ازیبێ:ئایاڕازیترخوالێیر) عومهر( كیسرالیخۆیپاراستبوونیلهجۆرههازانستوهونهروبابهت،نوسیانبو
؟كهبیگوێزینهوهبۆمسوڵمانهكانیانسوودوقازانجیانلێبكهین

 وتی:بیانسوتێنن،یاننوقمیئاویانبكهن،ههرچیشهڕوخراپهوبێكهڵكیتیابێتئهوهخوالهكۆڵیكردوینهوه،
 خۆئهگهرخێروباشهیهكیشیانتیابێتئهوهسوپاسبۆخواخوایگهورهبێنیازیكردووینبهوهیكهزۆرلهوانه

باشتروبهسوودترمانههیه.

 لهوهرگرتنیئاینهكهمانوناسینیپهرورهردگارمانپێویستمانبههیچسهرچاوهوژێدهرێكیترنیهجگهلهو
سهرچاوهیهكهپێغهمبهروهاوهڵهكانلێیانوهرگرتووهئهویشكهنیگاو)وحی(یه.

 مهسهلهیوهرگرتنیبیروباوهڕههروائاسانوسانانیه،بهڵكوپڕلهمهترسیه،چونكهتهنهاڕایهكیانجا  
 بیروبۆچونێكنیهكهمرۆڤئازادبێتتیایداوبهئارهزوویخۆیبیریلێبكاتهوهوههڵیبژێرێت؛بهڵكومهسهلهكه
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 شوێنكهوتنوپابهندبوونوخۆبهدهستهوهدانهبۆخوایگهورهسبحانهوتعالی،ههركهسێههقیئهوێتوئهو
 ئاینهڕاستهیئهوێتكهلهلیهنخواوهاتووه،ئهوهپێویستهلهسهریكهشوێنئهمبیروباوهڕهكۆمهڵیهبكهوێتو

ئیتربۆینیهبههیچشێوهیهكلێیلبداتودهربچێت.

 خۆئهگهروانهبێتئهوهبهڕاستیلهڕێگهیموسڵمانانلئهداتولپهڕئهكهوێت،وهكخوایگهوره 
 ]النساء:و�م�ن� ي�ش�اق�ق� الر)س�ول- م�ن� ب�ع�د� م�ا ت�ب�ي)ن� ل�ه� ال�ه�د�ى و�ي�ت�ب�ع� غ�ي�ر� س�ب�يل� ال�م�ؤ1م�ن�ين� ن�و�لHه� م�ا ت�و�ل�ى و�ن�ص�ل�ه� ج�ه�ن�م�: ئهفهرموێت

 }ئهوهشدوژمنایهتیپێغهمبهر)صلىاللهعليهوسلم(بكاتولێیجیابێتهوهلهدوایئهوهیڕێگهیڕاستو[115
 دروستیبۆڕوونبۆتهوهوڕێبازێكبگرێتهبهركهجیابێتلهڕێگهوڕێبازیئیمانداران،ئهوهڕوویوهردهچهرخێنین
 بۆئهوڕووگهوبهرنامهیهیههڵیبژاردووهوڕویتێكردووه،)لهقیامهتیشا(دهیخهینهناودۆزهخهوهودهیسوتێنینكه

ئهمئایهتهلهوئایهتانهیهكهبهڵگهنلهسهربهبهڵگهبوونیكۆڕا-ئهویشسهرهنجامێكیزۆرناخۆشوسامناكه{
 –ههروهكزانایاندهقیانلهسهرئهوهیهكهشوێنكهوتنیڕێگهیجگهلهموسڵمانانتووشیحجيةالجماع

 پهرتهوازهییمانئهكاتولهئاینیڕاستلمانئهدات،جاكهواتهپێویستهههموومانشوێنشاڕێگهیڕاستی
 و�أ-ن) ه�ذ�ا ص�ر�اط�ي م�س�ت�ق�يماP ف�ات�ب�ع�وه� و�ل ت�ت�ب�ع�وا السOب�ل: پهروهردگاربكهوینولێیلنهدهینوهكخوایگهورهئهفهرموێت

 }وهئهمڕێبازیمنهكهڕاستهدهئێوهششوێنیبكهونوشوێنیڕێچكهكانیتر[.153 ]النعام:ف�ت�ف�ر)ق� ب�ك�م� ع�ن� س�ب�يل�ه
مهكهونچونكهجیاتاندهكاتهوهلهڕێبازیخوا{.
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