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 رِةمحةتي رِةمحةتكار بةناوي خواي خاوةن



 

 ثيَشةكي
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبي اهلل األمين وعلى آله 

 اهلل تعالى من أتباعه. أما بعد: وصحبه أجمعين، جعلنا
 م.خويَنةراني بةرِيَز: رِؤذيَك وتاريَكي ضةند دةقيقةييم بيين هي بةةرِيَز  

عومسان موحةممةد، وتةكاني سةرباري ئةوةي زؤريَكي لة جيَي خةيي نةةبو،   
داني رِاستيةكان وتيَكةة    ، لة هةمان كاتدا تيَكوشوييَن سةر مينبةر نةبو

 دةكةرد بةي   روسة  تةندنا و دروست ويَناكردنيَكي ناوكردني هةقيقةتةكان 
 هةة َ ضةوار مةزهةبةكةة و  ثيَشيناني وثيَشةواياني لةة  ئيسالم وميَذوةكةى و

ناوي وتاربيَذةكةت ال بداية زيةاتر لةة وتةةى دذة    طراني، بة تايبةت ئةطةر 
   دينةكان دةضون!!

وةوة بةة  منيش لة الثةرِةيةكي بيَدين ودذة دينةكان بينيم بآلويان كردب
بةةرِوانن وسةةةرنة بةةدةن دكتةةير عومسةةان ضةةةند »كي زةق ورِةق: ناونيشةةانيَ

لةةم شةيَوة   ، ضةةندين ناونيشةاني   «بارةي ئيسالمةوة دركاند رِاستيةكي لة
 ونزيك لةمة.  
وخةراثيش  كةرد  ي بكات، بةآلم خراثضاك  لةوانةية ويستبيَ  هةَلبةت

 .شكايةوة
طرت.  طويَم لة هةمو وتارةكةتمةوة بي سةرضاوةى وتارةكة وبيية رِؤيش

ومت نةوةك قسةكةى لة ضوارضيَوةكةى دةر كرا بيَت وبي مةبةس  خراث بةة  
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كار هيَنرا بيَت، بةآلم سةرةجنام ئةو تيَبينيانةةم بةي دروسةت بةو، كةة لةةم       
 كتيَبةى بةردةستان نوسراوةتةوة.

 خةمة رِوو: دةتيَبيين دوولةم ثيَشةكيةشدا 
. يناسةم شناةَلكو نية، ب م. عومسانطة  من هيض دوذمنايةتيةكم لة .1

وهيضةي   «دا يلةطةَل انةونةرم وني طفتوطييةكي هيَمن وزانس »جا ئةمة: 
 .  (1)تر

                                                 
ئةةم  بةةرِيَز   دكتةيريَكي  ،2019ي (6) حوزةيران 26واري بةرلةكة تةنانةت   (1)

ئةةو كتيَبةةى بةي    يَ كردم داواي لدواي هةنديَك طفتوطي  ،بيين  بةندةى لة ساي كتيَبة
كةة  ى كرد شباسي ئةو ظيدييية، وتومساني بداع د.وةى تا ثيشاني كردنةآلوثيَش بيَرم بن

منيش ، نابوو يان خيي امن هي م جا نازانديَ طةيةكي ثوطلةيي منةوة بآلو بيتةوة بة ناوي
 :(بة دةق) بيم نووسي

ن بةرثرسةم لةةو   بةةرِيَز مة   ية  ...ماميستا ، سةالمم هةية بي بةرِيَز دكتير عومسان
 ] :اوةتةوةكرد بآلو دا بوكي خيمفةيسولة  ومةنوسي مةقالةدا نوسينةي لة سي

.com/mamostaalixanBwww.F ] 
  :يَي ئةم كتيَبةدا بَلاو بيتةوةتودو ودواتر لة

30xan.com/ktebxana/-www.ali 
ئةازاري   30لةة بةةرواري   نةك لة ثارضة ظيديييةكي سيَ دةقيقةيي كة كةاتي خةيي   

ايةان  ظيديييةة بةةريم، ئةطةرضةي بر    ومن لةة كردنةوةيةكم بَلاو كردةوة وومت رِون 2015
وباسي  بيَت يَكبؤ هةر كةسبةَلام من بةريم لةو قسانة  ،عومسان ناكةم م.ئةَليَن باسي 
ماوةيةكي ثيَش ئيَستاش هةةم لةة   و ،، وا لة خوارةوةش دةقةكةي دةنيَرميَتهةر كةس ب

اني ةكودؤست تةلةبةيشي تي خيكا اهلل. ءتيَليطرام بَلاوم كردةوة ئةويشت بي دةنيَرم إن شا
ثرسةياري ئةةو ثارضةة    ، جةا  بينيةوة  رِةدةكةةتي  مسةان م. عو وتيةان وم نةارد  نامةيان بةي 

وةك ] ، ئةةو كاتةةش  ةوةوبة ئاطاداري منيش بآلو نةبيت ليَي بةريم :ومت ،ظيديييةيان كرد
خوا لةسةر داواكاري كةس نةمنوسي بةَلكو لةبةر خواس  ئيمةان وقةناعةةمت    بة [ئيَستا

http://www.fb.com/mamostaalixan
http://www.fb.com/mamostaalixan
http://www.ali-xan.com/ktebxana/30
http://www.ali-xan.com/ktebxana/30
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سةر تةنها لةبةر ئيسالم وميَذوةكةى وهةروةها من بة ويس  خوا  .2
طرانةةي بةةة وةآلم هةةاتوم، هةةةر بييةةة  وهةةة َمةزهةبةةةكاني وثيَشةةةواياني 

لم طفتوطةيي  عةي  ت وئوسلوبي ئيسالم وئةةهلي ويستومة بة ئةخالق ورِةوش
 دةكةةة لةطةةة َ دا بكةةةم، دوور لةةة هةةةر كاريطةريةةةكي تةةر. هةةةر بييةةة  

بةاوكي  » خاوةن بانطةواز وزانستماميستاي و ،ئةَلقةيةكي ليَ بآلو بويةوة
                                                                                                                   

نةكرد ئةوة ببةمةة   وحةزم ،: اللهم فاشهدمانيشوت وةي بكةنةبَلاو ثيَم وتناهلل(  ءشا )إن
ئةةو   ثاشةان نوسةيةيةكم نةارد بةي ضةاث تةا بةي        .فةةرمون سةالم ورِيزم قبو َ  قةبرةوة.

من كتيَبةكة  آلو بكاتةوةب ش َعومسان د.دا كة ئةطةر وبةَليَنيشيم ثيَ يَرين،يةماني بنبرا
  تر. ةوةى خراثةية نةك ش م بوونبةستمان كةية مةويش بةَلطةى ئةوة، ئةنادةمضاث لة 
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وتةي:  وخيشةي كةرد    بيين بوي دةسةت  «عةبدوحلةق عةبدوللةتيف ئةمحةد
   ن بو.زياهي بةرِيَ شب كردنيبريؤكةى بة كتيَ ،وةآلميَكي زانستية

، ضونكة هةم زيةاني بةي دكتةير    ئوسلوبةو هةنديَك رِازي نةبون بة بةآلم
وسةنور   عومسان هةبو، هةم زيةاني بةي ئةوانةة هةةبو حةةزيان لةة تونةدي       

ئةو  وةآلمي برايان دةَليَن: كة-ة . بيية ظيدييكي منيان بآلو كردةوبةزاندنة
كردبويانةة   ،-ل   لىى   ىع   ،يَ ري هاوبريهةنديَكي تصديق وم.  نية ووةآلمي

بةةآلم   ،ضةي مةن نةاوي كةةس نةاهيَنم تيَيةدا       ئةطةر! وةآلم بي م. عومسان
جةا ئةي     وومتان بةرين لةو قسانة كردنةوةيةكمان بآلو كردةوة رِون يةكسةر

جا د. عومسان وةآلمي سي مةقالةكةةمي نةدايةةوة    .باسي هةر كةس بيَت
ة وةآلمةيش  يزطة كسةةر وةآلميَكةي دايةةوة خ   ةيبيين  ظيدييكةيكة بةآلم 
 بواية.

ئيَستاش فةرمون بةي كتيَبةكةة وةكةو خةيي بةيَ دةسةتكاري مةطةةر        
 .كردبيَت لة هةنديَك شوييَن كةمداثيَويس  
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 ةستثيَكد
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سىعيد، ومىن الحمد هلل المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، من هىدا  هوىا ال
نه وأشىىى ر  والشىى ر مىىىن أ ىىىباب ا، أحمىىىد   ىىبحالطريىىىد قيلشىىأضىىله هوىىىا ا

المزيد، وأشود أن ال إله إال اهلل الااحد األحد الصمد، لم يلد ولم يالد ولم 
، صىلى ا عبىد  ور ىاله وصىفيه ولليلىهي ن له  فاا أحد، وأشىود أن محمىد  

  ا بعد:م  أ   ،وعلى آله وصحبه اهلل عليه
رية لةةة زجنةة -رةخةةواي طةةو  تيمةةةبةة يار -ئةةةدةم  هةةةو َ ...بةةرِيَزان 

ان ومسة د.ع»مةقالةيةكدا ضةند سةرنة وتيَبينيةكي خيَرا لةسةةر وتةاريَكي   
، خبةمةة  (1)«كةردن  فةتواي كوشنت وكافر»: بة ناونيشاني «ريبةد غةممةحوم

ة، وئةةم زجنةرية   دووثيَشكةشةي كةر   2014-8-15رِوو، كة لة بةرواري 
 ويَتي طة وس ئةقالميَك لة كاؤرة مةقالةيةي بةردةستت لة ئةسَلدا بريتية ل

م بةةهيي  آلبةة  ،نوسةيومةتةوة  اي وتارةكةة دورؤذ  13ليَطرتين وتارةكةدا 
 ة، داوا لةة خةوا سةب ان   بكةمةةوة  بآلويثةرذا  كاري تر نةمسةرقاَليةوة بة

 كةات  وسيفةتة بةةرزةكاني اةان   جوانةكانيدةكةم وليَي دةثارِيَمةوة بة ناوة 
داني زيادةرِؤياني تيَكئةوانةي كة الدان و ،ييكار لة دينةكةي خ بةرطري بة

                                                 
ثةشةيمان  ليَةي  ةوةى ئةةم كتيَبةة   لينكى وتارةكةى دكتير عومسان كة تا ساتى نوسةين  (1)
  :نةيسرِيوةتةوةتةوة ونةبي

https://www.youtu.be/tbhO8FaMZSk 

https://www.youtu.be/tbhO8FaMZSk
https://www.youtu.be/tbhO8FaMZSk
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ويل ةئبانطةشةي ثوضاني ليَ بةري دةكةنةةوة، تة  ودرؤ و ،ر دةخةنةوةدووليَ 
 .(1)ةثاك دةكةنةو وطيرِاني نةزاناني ليَ

 
 
 

 علي خان
 شةممة

25/11/1435 
 ز 20/9/2014

 
 
 
 

                                                 
وله طرق  ثيىرة وقىد حسىنه بعى    قد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابةو  (1)

، ينفىان  عنىه   هىذا يحمىل  »العلماء لتعىدد طرقىه:  دوول ىه  ُ  ع  لى ن ل  ىن  ىل  ، العلىم  من ُ  الاىالين   تحريى
، وتوويىل  الهىاهلين   بطلىين   ،(1/10) «للعقيلىي الضىعفاء»و ،(1/86) «البىزار ندمسى» «وانتحال  الم 

وها حديث مشوار صححه ابن عبد البىر(. »ير: بن الازا(، قال 1/59) «البن عبدالبر يدالتمو»و
 حمىد،قيىل أله :للخىالل «العلىل»وهىي  تىاب . «ها حىديث صىحي » ه قال:وروي عن أحمد أن

ينظىر:  «ته؟ هقال من غيىر واحىد...ها صحي  هقيل له: ممن  مع ، ونه  الم ماضاع؟ هقال: ال
 ، وجزم العالئي بون الحديث حسن.(1/308) «العااصم والقااصم»
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 مةقالةي يةكةم
 بريتية لة ضةند سةرجنيَك:

ةى فةآلن وفةآلن وفةآلن دةضةيَت لةة      تة و. هةنديَك قسة دةكات لةة  1
داران  دةسةةآلت انيت ئةطةر هةةر كةام لةة    دةز كة خوا ،ئيسالمناني مذود
ي ئيسةالم نة )جطة لة حيزبة آلسةراني ئةو حيزبانة يان هةر كام لةو كةناو

يةكان( ش  وايان بطوتباية ئيَستا بةشيَكي شةقام هةسةتا  ئيسالموكةناَلة 
 مسةال ئيناوي رِيش ومزطةةوت و  بةو بيكات ةرميَزةر بةس ئةطةرم آل، بةبوو

 دا دةرِوات. سةر هةموو خةَلك بة اسانبة ئبوتريَ  ودينةوة
ئةةَليَ:   دا ثةيامبةةر دا لةة ستايشةي    . لة ثيَشةكي وتارةكةةي 2

ناصر احلق باحلق. واتة: سةرخةري هةةق بةة هةةق. جةا ئةةَليَم لةةم ضةةند        
 ةسةةرخةري هةقة   ئةم ماميستايةاهلل كة ْ  مةقالةية رِوون دةبيَتةوة إن شا

 .باتلَسةرخةري هةقة بة ن ياق بة هة
وا خةةيي ثيشةةان دةدات كةةة كةسةةيَكي زؤر نةرمونيانةةة   نةةاوبراو. 3

م لةم ضةند مةقالةيةةدا بةيت رِون دةبيَتةةوة    آلوطوماني واي بي دةبريَت!! بة
ي ة وباسي ضة بووة وا نةرمونيان دووتا ئيَستا باسي ضي نةكركة اهلل  ْ إن شا

 دةكات.وند وزؤر توندة وقسةي ت ادةدالوبةرطي نةرم ونياني  بكات جل
. ئةو باسةي ئةو ئةطةر هةقيش بيَت شويَنةكةي مينبةةري جومةةة   4

كردني تةاكي   وناشري ئيسالمسةر  ةكردن هيَرش بريتية لةباسةكةي  كة، نية



10     

 ةضةارةيةك خباتة   ي هيض ضارةسةر و رِيَطاةوةمان وميَذوةكةي، بةبيَ ئموسَل
ون دةبيَتةةوة  رِي بةي  كاني ثةيامبةر رةتاكة كةسيَك برِوانيَت لة و ،وورِ

 .ةووببةو شيَوازة نةوتارى 
 اهلل لة بارةي ناوةرِؤكي وتارةكةاني ثةيامبةةرةوة    ةئينب قةييم رمح

ت ه  »ئةفةرمويَ:  ْطب  لنك    ان ْت ل  ىن  و   ذ  ىانن من يم  الن اْْلن يٌر ألن ص  ي  ت ْقرن
ا هن ن م   ، إن

ئن  ال  م  ن و  انن بناهلل  يم  ر  تن    اْْلن هن و  لن هن و   ت بن ىد  اهلل      ىا أ ع  م  ، و  الن ىارن ن ىةن و  ْ ىرن اْله  ذن ، و  ائنهن لنق  هن و 
ىىْن  ل ىاب  من ىي ْمل   اْلق  ، ه  هن تن ىي  ْعصن أ ْهىلن م  ائنىهن و   ْعد 

ىد  ألن ىا أ ع  م  ، و  ىهن تن أ ْهىلن ط اع  ائنىهن و   ْولني 
ألن

ي ىىىهن إن تن ْطب  ىىىة  ل  ه  ْعرن م  ا، و  يىىىد  ت ْاحن ان ىىىا و  ىىى م  ىىىبن أ ي امن ن و  ، اهلل  ىىىيهن ْيىىىرن ن ال تن ط ىىىغن غ   .«...ال    خ 
و لة باسي ضةسثاندن ورِونكردنةوةى بنضةينةكاني  بوبري   وتارةكاني 

ئيمةةان: ئيمةةان بةةة خةةوا وبةةة فريشةةتةكاني وكتيَبةةةكاني وثةيامبةةةراني   
هةربييةة   .شةت وئةاطر..  وطةيشتنةوة بةة ليقةاي خةوا، وباسةكردني بةهة    

 .حيدوتةو رِ دةكرد لة ئيمانث يوتارةكاني دَل
ىي ن » هةروةها ئةفةرمويَ: ط ىغ  الن بن ىل  ل  ىْن ت و م  م  ،  و  هن ابن ط ىغ  أ ْصىح  ل  و 

 ، ل ىىىه  ال  ىىىل  ج  ب ن ج   الىىىر 
ُن ا ىىىف  ْ ىىىرن صن ذن ، و  يىىىدن الت ْاحن ي و  ىىىد  ىىىانن اْلو  ي  ب  ىىىة  بن يل  فن ا    ه  ىىىد  ج  و 

ي الن اْْلن أ ص  ْعا  و  الد  ، و  ي ةن انن اْل  ل  ذن إن  ةن م  ن، و  ل ىى  ْ رن ل ى اهلل  ب ىه  إن ب ن ىال ى ال تنىي ت ح  ئنهن ت ع  آال 
ْم  ىب و  ب ن ي ي ح  ىْ رن ن ال ىذن ش  ْ رن ن و  اأْل ْمىرن بنىذن ، و  ىهن ىْن ب ْو ن ْم من ه و  ىا ن ىهن ال تنىي ت خ  أ ي امن ، و  هن ْلقن ل 

ةن  ظ م  ْن ع  ون  من ي ْذ  ر  ، ه 
ل ْيهن ائن  إن أ ْ م  اتنهن و  ف  صن ن و  ل ىم   هن اهلل  ب ه  إن ب ن ون  ى ل  ا ي ح  ر  ي ىْوم  ، و 

ىهن ْلقن
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ب ىا    ىْد أ ح  ق  ان  و  ع  ىامن َّ  الس  ىرن ي ْنص  ، ه  ل ْيىهن ْم إن ىب و  ب ن ىا ي ح  ْ ىرن ن م  ذن ، و  ىْ رن ن ش  هن و  تن ْن ط اع  من
مْ  ب و  أ ح   .(1)«و 

ةكاني وةَلةةوها  ثةيامبةةةر وردبيتةةةوة لةةة وتارةكةةاني وهةركةةةس
ة وبانطةةوازكردن  طةةور وسةيفاتةكاني خةواي    يةد وح: تةبريتية لة دةبينيَت
نيشانةكاني خواى طةورة كة الي بةنةدةكاني خيشةويسة    ئايةت وبيالي و

دةكةردن كةة لةة     دةكات وفةرمان كردن بة شةوكرانةبذيَري، ئةي  واي لةيَ   
 يست.ئةواني خيش دةو شةويست وخواد نةوة خوايان خيشضوووتارةكة دة

وة بةو  ثةيامبةةر اري ةَليَ ناوةرِؤكي وتة ئ يمبةَلكو ئةو باسانةي ئينب قةي
، وةكةي وتويَةك   ال لة وتارةكةي خييدا دذي دةوةسةتيَتةوة وبةة   ناوبراو

كةرةكةةي خييشةي بةة نةاوةرِؤك      خةيش  فيتنة ةباس ، كةضيباسي دةكات
 كرؤك دادةنيَت.و

زانسةتةكاني  و ي. هةمو تالب عيلميَك وفيَرخوازيَكي زانستة شةةرع 5
 طةويَ ، طر بيَةت  قَلي طويَى عةقسة بة طويَرة بيَتئةة تريش ئةوة دةزانن ك

 كةورِي  عةبةدوآلي وةك لةة   ثيَي ئةزم بكريَةت. طر  طويَبطات،  ليَي تيَطر 
ْم إنال »: ئةَليَمسةودةوة هاتووة  ىال و  ق  يث ا ال ت ْبل ا ىه  ع  دن ا ح  ث  ق ْام  د ن ح  ا أ ْنت  بنم  م 

                                                 
 (. 1/423زاد المعاد )  (1)
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ْتن   مْ   ان  هن ْيون ل  يان بةرِي  ةقَلخةَلك عة بي كةيت نا ةكةيهيض قس»: يانى. (1)«ة  ع 
 «.ئةبيَتة فيتنة وكيَشة بييان مةطةرثيَيان هةزم نةكريَت ونةكات 

ىىا »: ئةةةَليَهةةةروةها لةةة ئيمةةامي عةليةةةوة هةةاتووة  ، بنم  ُ اا الن ىىا   ىد ن ح 
ه ىىىان  أ ت حن  ىىىال ه  بىىىاي ْعرن ر    ، اهلل   و  ب  ىىىذ  لةةةة رِيوايةةةةتيَكي تةةةردا   .(2)«ن  أ ْن ي   

ا الن ا   » :ويَئةفةرم يى أ  أ ي و  ىا دووت رن ُ اا الن ىا   بنم  ىد ن ىال ه  ح  ر    ب  اهلل   و  ن  أ ْن ي   ىذ 
ون   ىر 

ىا ي ْن ن اا م  ع  د  ، و  ه ان  ئةى خةَلكينة ئايا ثيَتان خيشةة خةوا   »: يانى «.ي ْعرن
با ئةو قسةانة بيَةت كةة    وثةيامبةرةكةى بة درؤ خبريَتةوة، دةى قسةكانتان 

نن لةةو قسةانةى خةةَلك    ، واز بيَة تريَة دةك وثيَيان هةزم نطةدة يخةَلك تيَ
 .«ناكريَت  ثيَيان هةزم

ن قىام  راهيىة أال دوباب من لى  بىالعلم قامىا »خاري لةذيَر بةشي: بو
كةةس بيكةةيت ولةة     هةنديَ قسة بةي هةنةديَ  »: يانى دةيهيَنيَت.« يفومىاا

ر جةةةئةةينب حة «.نةةةوةك ليَةةي تيَنةطةةةن وة هةنةةديَ كةسيشةةي بشةةاريتة 
 :وهىىي روايىىة .يفومىىان :أي ،«بمىىا يعرهىىان » :الىىهد بقوالمىىرا»ةرمويَ: ئةفةة

وهيه دليل على أن المتشىابه ال  .يشتبه عليوم هومه :أي ،«ودعاا ما ين رون»
  .(3)«ينباي أن يذ ر عند العامة

                                                 
 «.مسلمصحي  »مقدمة  (1)
 .«اري  البخصحي» (2)
 (.225 /1هت  الباري ) (3)
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َِّ  ِبَ ننَوَلِكنن ك ونُونننُ   َ ئةفةةةرمويَ:   خةةواى مةةةزنيش   ننمن ك بَّننِِوِّيِ ِ وننك
ِكَمَِب وَ ليِ تنعَ  َُن  لك ُنَ ِب َ  ن سن من ك َتدك ن : ئةةَليَ د  «َ بَّنِِو ي »لة رِاظةةى  خاري بو[، ِ وننك
وئةينب حةجةةر   . «ويقال: الرباني الذي يربي النا  بصاار العلم قبىل  بىار »

 .(1)«اوالمراد بصاار العلم ما وض  من مسائله، وب بار  ما دق منو» :ئةَليَ
ونةاوة:  ة نانةوخةيي بةةم ناونيشةا   ى كةخاري بةشيَكي سةحي ةبوهةر 

مخاهة أن يقصر هوم بع  النا  عنه هيقعىاا  ،باب من ترك بع  االلتيار»
 «.هي أشد منه

حةديسةكةى عائيشة ديَنيَةت كةة ثةيامبةةر     داثاشان لةذيَر ئةم بةشة
 ِبييةة ئةينب   نةةكردني قةورِةيش كةعبةة نارِوخيَنيَةت     لةبةر عةقلَ بر .

 .(2)«اقاع هي المفسدةن اله ترك المصلحة ألمنم ادويستف»حةجةر ئةَليَ: 
وة هةنديَك حةديسةي سةيفات بةي    بوئةمحةد ثيَيان باش نةو بيية مالك

و حةةجاا  حةديسةي   بوخةَلك بطيَرِدريَتةوة، هةروةها حةسةن ثيَي باش نة
بةي   بيةانو بةة   عورةنيةكان ببيستيَت يان بةيي بطيَرِدريَتةةوة تةا نةةيكات    

 .دهت... مةرامةكاني خيي 

                                                 
 .(1/162)ري هت  البا (1)
 .(1/224) هت  الباري (2)
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وال ينباىي أن يملىي مىا ال يحتملىه عقىال » َليَ:ي ئةة هةروةها ئينب جةوز

ثيَيةان  نابيَت ماميستا شتانيَك باس بكات كةة عةةوام   »: يانى .(1)«العاام
 «.ريَتكان هةزم

أن يقتصىر بىالمتعلم »دا ئةَليَ: « إلحِّنِ »لة  -بة رِةمحةت بيَت- غةزالي
، لىىهه عقهينفىىر أو يخىىبي عليىى لىىهعق يبلاىىه ر هومىىه هىىال يلقىىى إليىىه مىىاالعلىىى قىىد

حتىى تسىلم  ،لىه بميىزان هومىه نْ وزن  ،عبىد بمعيىار عقلىه ل    ىلن  ْل ولذلك قيل:  ن 
  .(2)«وإال وقع اْلن ار لتفاوُ المعيار ،منه وينتفع بك

: ل ْا أ ن  »ئةَليَ:  ي قوتابي شافةيرِةبية ال  ي  ي ق 
عن اهن ْعت  الش  من د  ْبىن     م  ح   م 

نن   ان   س  ل ى ق  ي   اْلح  ن ا ع  ل نم  ْنه  ْدرن    ْمن ا ع  ا ه ون هن م  ْقلن ىْدرن  ، ع  ل ىى ق  ن ىا ع  ل نم  ن ه    ان  ي    ل  ن
النن ا ق  ىه ،ع  م  ن ْفو  ئةطةر حممد بن احلسن بةطويَرةى عةةقَلي خةيي   »يانى:  .(3)«ه 

بةة طةويَرةى خيمةان     نةدةطةيشةت،، بةةَلكو   قسةى بي بكردايةين ليَي تةيَ 
 .«ت،دةطةيش ية ليَي تيَبين سةى بي دةكرديق

والااجىغ أمىر العامىة بالهمىل الثابتىة »ئةفةةرمويَ:   ئينب تةمييةهةروةها 
بالن  واْلجماع ومنعوم من الخاض هي التفصيل الذي ياقع بينوم الفرقىة 

 .(4)«هإن الفرقة وااللتالَّ من أعظم مىا نوىى اهلل عنىه ور ىاله ،وااللتالَّ

                                                 
 (.1/57) حياءاْل (1)
 (.2/155داب الشرعية )اآل (2)
 (.1/57) حياءاْل (3)
 .(12/237الفتاوي )مهماع   (4)
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يت عةةقَليان  بكةة  ة َ خةَلكي عةوامداةطل واجبة بة شيَوازيَك قسة»: يانى
برِي بكات، ونابيَت باسي ئةو تةفسيالت ووردةكاريانةيان بةي بكريَةت كةة    

 «.ورِا جياوازيئةبيَتة مايةى ثةرتةوازةيي 
ى»: ئةةَليَ  ششاتبي ىا، وقىد أ ْلب  قد ْن  ىان ح  ىر  وإن ي ْنش  ْلىم  ي ب ىث  و  ر  لىي    ىل  عن

هن أ ن   ْن ن ْفسن النٌك ع  ْلم   د عنم  يث  وعن ادن ث  بوىا، و ىان ا مأ ح  ىد  ل م  هيوىا وال ح  ا ت   
ىان   ه  ىْم  ىاناا ي ْ ر  ىه  أ ن و  م  د  ىْن ت ق  م  ىر  ع  أ ْلبن ىٌل، و  م  ي ْ ر    ال الم هيما لي  ت ْحت ىه  ع 

ْعن ىى ىْه لنوىذا اْلم  ن ب  ت   يَتةةوة وبةآلو  ةك ناطيَرِدرهةمو زانياري»: يانى .(1)«ذلك، ه 
 «.هةقيش بيَتبا ة ةوناكريَت
ض  »زاب  ئةم بابةتةمان بةي بةاس دةكةات:    ن شاثا ىابنط ه  أ ن ىك  ت ْعىرن ض  و 

ىا بالنسىبة إلىى  النو  ْت هىي ميزانوىا هىانظر هىي م  ىح  ْن ص  إن مسولتك على الشريعة، ه 
د ن ذ رها إلى مفسدة هاعر ْن ل ْم ي ؤ  إن ضىوا هىي ذهنىك علىى حال الزمان وأهله، ه 

ْن ق   إن ا ه ل ك  أ نْ ل  بن العقال، ه  لم هيوا، إما على العمام إن  انت مما تقبلوا تت  ْتو 
العقال على العمام، وإما على الخصاص إن  انت غير الئقة بالعمام، وإن 
لىىىم ي ىىىن لمسىىىولتك هىىىذا المسىىىاه هالسىىى اُ عنوىىىا هىىىا الهىىىاري علىىىى وهىىى  

هةر شةتيَك لةة تةةرازوي شةةر      »: نىيا .(2)«ةالمصلحة الشىرعية والعقلىي
لةةو سةةردةمة   بكة ئةو بابةتة ى سةرةجنام اشايوة، ئيناا تةميةبووي يَج

                                                 
 .(170 /5المااهقاُ )  (1)
 .(172 /5المااهقاُ )  (2)
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.. ئةوسةا باسةي   .يةةوة بووسةردةمة، ئةطةر خراثةى ليَ نةئةو ولة خةَلكي 
 «.بكة

هةروةها قسةيةك دةكات وا هةست دةكةةيت رِوي كردؤتةة ئةمسةالي    
ل تصىار ذلىك هىيمن يتىبه  بىذ ر المسىائيو»ئةم هاورِيَيةمان وثيَةي ئةةَليَ:   

، أو ذ ىر  بىار المسىائل لمىن ال يحتمىل عقلىه إال هلواعلمية لمن لي  من أال
صىىاارها، علىىى ضىىد التربيىىة المشىىروعة، همثىىل هىىذا ياقىىع هىىي مصىىائغ، ومىىن 

، وقىىىد يصىىىير ذلىىىك هتنىىىة علىىىى بعىىى  .أجلوىىىا قىىىال علىىىي: حىىىدُاا النىىىا ..
هىىال يصىى   هىىذا ال تىىاب... السىىامعين، حسىىبما هىىا مىىذ ار هىىي ماضىىعه مىىن

هظىىة علىىى هىىذ  المعىىاني، وإال لىىم ي ىىن لمحاإال اربيىىة العلميىىة لتا للعىىالم هىىي
يىهن  ب ن ي ا، واحتاج ها إلى عىالم ي ر  ب ن ر  ئةوةى وا نةكات كةة بامسةان   »: يانى .(1)«م 

 كرد خيي ثيَويس  بة فيَركردنة نةك ببيَت بة ماميستا بةسةةر خةَلكةةوة  
 «.وخةَلك فيَر بكات

كةات  سةة ب دا وةكو برا طةةورة ق ةئ سةرةتا زؤر هةو َئةوةش بَليَم: . 6
دةدا وهيَةرش  اليةك الم كين ِؤ  لة دةست دةدات و بةآلوحةكةمي بكات بة

يةكةةوة كةة   اللة ئيسةالم ، بةَلكو هيَرش دةكاتة سةر كةي ترالدةكاتة سةر 
 .خيي نية ئاطاي لةدَلنيام 

                                                 
 .(124 /5المااهقاُ )  (1)
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زؤر شة  دذ   ئةم ماميسةتاية ة نة بيت رِون دةبيَتةوة كآل. لةم مةقا7
ةند دةقيقةيةةكي كةمةدا شةتيَك دةَليَةت     ةي ضتةنها لة ماو ،يَتةَلئ بةيةك

بيَطومان  ونةسازي ودذ بة يةكي ضتناق  ئةَليَت. كة زؤري  ثاشان دذةكةشي
ن ل  و  ضةةية شةةانةي ني ْيىىرن اهلل  ْنىىدن غ  ىىْن عن ىىان  من ىىال ىىْا    يىىهن اْلتن دووج  االا هن يىىر  ثن ىىا     [ه 

 .[82: ] لنسِ
ايةة  وب ئيسةالم ي تايةة دذ :ناونيشانيارة، وتو ثيَم واية ناوةرِؤكي ئة. 8

اي دةخويَندنةةوةي هةةموو مةقالةةكان    ود. برِياري تيش بةا  وبوزؤر باش  
 ..بيَت.

لة كيتاييدا ئةَليَم: من هيض شتيَكم لةطة َ ئةو ماميستاية نية وبةَلكو 
نديَك زانياريم دةسةتكةوت.  دواي ئةم وتارةى ثرسيارم كرد وهة ،ناسم ناشي

ثيَشةةةواياني ضةةوار ثيَشةةينان وو ةكةةةىودين يةةنم لةبةةةر خةةواةبد بييةةة وا
 ئةم وةآلمةم نوسيوة وخواش زاناترة بة مرؤظ لة خيي زياتر. مةزهةبةكة
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 ةموودمةقالةي 
 بريتية لة ضةند هةَلويَستةيةك:

يَتةةوة :  لة سةرةتاي وتارةكةي حةديسةيَك دةهيَن  هةَلويَستةي يةكةم:
دةيهيَنيَتةوة لةسةةر  طة وةكو بةَل «... ثيىرا اهىالالت يمن يعش من م هسير»

، بةي  يانميَةذوو  «رِةشي وتاَلي»ن وجياوازي نيَوان موسَلمانان وووبثةرتةوازة 
داود وتةةورمزي  ئةةةبوئةةةوةي بيسةةةَييَنَ حةديسةةةكة صةةةحي ة ئةةةَليَ:  

 .«حس  صحِّح» :ة وتومزي ئةَليَدوويوايةتيان كررِ
ي ئةودا قلَةعو نيَت ولةطة َ حةزهيَدةئيف اق م ثاشان كة حةديسي آلبة

 ناطوجنيَ ئةَليَ زةعيفة.
بةسةةةر  ى«حسنن  صننحِّح»كاتيَكةةدا تةةورمزي هةةةمان حةةوكمي   لةةة

   .(1)دا دةداتيشئيف اقحةديسي 
نةةبيَت،   « لكِّل ب كِِّلِّ » :هةوا نةبيَت، يان وودكةواتة ئةطةر بانيَك و

وئةةميان    ةةحيسة ئةةويان   خيَةرة م آلبةة  ،ةحيح بنسكيان دووئةبيَت هةر
 دةدا. مهةمان حوككيان دووكدا تورمزي بي هةركاتيَزةعيفة ! لة

                                                 
ْيىث  أ بىا ... مىةباب مىا جىاء هىي اهتىراق هىذ  األ» :ئةَليَتورمزي   (1) ر  ىْين  ْبىن  ح  س  ُ ن ا الح  ىد  ح 
ار   م  دن بْ ق ال   ،ع  م  ح  ْن م  ى، ع  ا   ْضل  ْبن  م  ُ ن ا الف  د  ىنْ : ح  ، ع  ة  ىل م  ْن أ بنىي    و، ع  ْمر  ة ، أ ن   نن ع  ْيىر  ر  أ بنىي ه  ن  ىال  اهلل  :  ر    ىىال  ىىتن ت ف  »ق  ق  ين  أ ْو ر  ىىْبعن ي و    ْحىد  ىىى إن ل  ىىاد  ع  ي  الي و  ىىار  الن ص  ، و  ىىة  ْرق  ين  هن ىىْبعن ىىْينن و    ن ت  ُْ ا

، لنك  ْثل  ذ  رْ  من ين  هن ْبعن ث  و    ُ ال  ل ى  تني ع  ق  أ م  ت ْفت رن ع  «. ق ة  و  ، و  ىْعد  ىْن    هني الب ابن ع  و، و  ْمىر  ن ْبىنن ع  ْبىدن اهلل 
النك   ْاَّن ْبنن م  ع  دن  .و  ي ٌ يث  أ  ح  حن ٌن ص  س  يٌث ح  دن ة  ح  ْير  ر   «.بني ه 
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خةةيال   دابةةينَ وايةةة لةسةةةر قسةةةى ئةةةم ماميسةةتاية:   باشةةة.. 
وثةرتةوازةيي زؤر رِودةدات، بةآلم لةة كيتةايي وتارةكةة كةة ديَتةة باسةي       

ممةتة خياليف تيَدا  زرر  يَ ئةم ئوئةوةى بَل» ئةَليَ: دةكات حةديسي ئيف اق
وننم  يِّن    دذي قورئاني وتوة كة ئةفدةرمويَ:  ةوةة ئووبة وثةرتةو زة ووب

ريةتي ئةم ئوممةتة لة كويَا ية ئةطةر ثةرتةو زة بيَت بدؤ ةدةفتا   خيَ[ أمة
 .«وسيَ بةش؟!

ئةطةةر خةيال  وثةرتةةوازةيي زؤر رِو دةدات لةةم      :ئةَلنيجا ئيَمةش 
 ، وئةةو هةةمو  -اتةكهيَنيتةوة باسي ديةو حةديسةى دةئ وةكو-ئوممةتةدا 

ة، ئةي  ضةين دةكريَةت    دووتيَداية كة تي وتارةكةتت بي تةرخان كريان خراثة
 [ بيَت !أمةيِّ   

 ىمن  ععنم مننك  رسنِّ »لة شةةرحي حةديسةي:    ةم:وودهةَلويَستةي 
 يَفدةرمو ئة» :-ئةيَليَ ولة زاري ثةيامبةرةوة -ئةَليَ  «رِ وثِّ  ...ال يم

و ز دروسدت  جيدا  ةبيينَ رِ ي ي من ئد دوة هةركةسيَك لة ئيَوة مبيَنيَت ل
، يةكددا الن، هةريددةب بةوبددرتددةو زة ، ئددةبينيَت موسددَلمانان ثةئددةبيَت

بةرِ سددئ ئددةو »ثاشةةان ئةةةَليَ:  «يددةكي رِ ئةكةيَ دديَالهةريددةب بددؤ 
 ،ئيَستا بة ضاوي خؤمان دةيبيدنني  فةرماي تة شريينانةي ثةيامبةر 

ان ئةطةر سدةيري ميَدموم   ،ينني ئيَستا تامي ئةكةاورسانَليةي تئةو تا
خؤزطدة   ،ئةو جياو زية ئدةبينني  ،كةين وسةيري سةردةمي مان بكةينب
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 ،جياو زيةكددة فددةتو ي كوشددتين لةطةَلا يددة  ، يددةوببددةس جيدداو زي 
 ،جياو زيةكة فدةتو ي ئدةوةي لةطةَلا يدة كدة ةةيبدةتي تدؤ دروسدتة       

 ،ة يرِئةَليَ طوم ،ئةَليَ موبتةديعة ،اتبايعت دةكةت ،تةفسيقت دةكات
قدة  ريئةَليَ تةنها طروثةكةي من ف ،ئةَليَ تةنها من ،نةمئةَليَ بؤ جةهةن

ة دووباسي ئيَمدةي كدر   ثةيامبةر ،تةنها ئيَمة رِزطارمان ئةبيَت ،ناجيةية
، ئينجا سدةيري   ،يةكيَك لةو طروثانة ئاو  سةيري خؤي دةكات هةر
 ئدةيبيين ؤ تد  هةر ئةوة نيدة  ،ةبةرِ سئ زرر تاَلي موسَلمانان بكة ميَمو

 ال ئةطةر ضةنا كةسدانيَك بدةناوي   ،مزطةوتيَك برِوخيَنريَةية ئيَستا لةو
ئةوة هدي   ،ئةطةر تةكفريي هةنايَ ز نا بكريَ ،ةوة سةر بربِدريَ  هلل الإلن  إ

ئةي  زؤر شة  تةر ئةةَليَ بةي       «....ةووبلة ديَر زةمانةوة هدة  ،ئيَستا نية
 مانان...َلوسدني رِةشي وتاَلي حازر وميَذووي مسةَان
 : تي لة كام لةو طروثانةي  رسمئةث سةرةتا. 1

 ، يان ئةَليَي يةكيَكيان.يان هيض كاميان
ةم بيَ ويةكيَك بيت لةو طروثانة ئةوا تيش بةشةيَكي  وودمي آلئةطةر وة

هاتوي سةرزةنش  خةيت  ولةو ميَذووة رِةش وتاَلةي خيت باسي دةكةيت، 
  !  كةيت دة

يدة تدؤ   وة نهدةر ئدة  »ة ئةةَليَي:  كة ةَلئيناا مةبةسةتت ضةية بةةو خ   
واتة بة خةَلكي مزطةوتةكةت ئةَليَي: ئيسالم ئاوها نيةة ئيَةوة     «ئةيبيين
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ليَي تيَطةيشتوون، خراثيةكانيش هةر ئةو تيزة نية وهةي ئةةمرِؤ نيةة كةة     
ركيَةنم كةة   ئيَوة دةيبينن، بةَلكو زياترة ولةةم هةينيةةدا نهيَنيتةان بةي دةد    

 ثيَش  نةتان بينيوة.
 «ئيسةالم ميَذووي رِةش وتةاَلي  » :نيسكردمةبةستت ضية لة بان اشاث

بي ئةو خةَلكةة سةةربةرز بةة ميَةذووي      ة ئيسالمبي ئةو خةَلكة ثابةند بة 
بةةيَ ئةةةوةي هةةيض عوزريةةك بةةاس بكةةةيت ورِيَطةةا ضةةارةيةك  ة !ئيسةةالم
   ريَك ثيشاني ئةو خةَلكة بدةيت !وضارةسة
 ةشة ا رِنن ميَذووةكةي ئاوهيَبهت ئةوةية بَليَي واز لةم دينة ةستمةب

سةةا َ تةمةنيةةةتي ئيَسةةتاي  1435 ئةتةةةويَ ثيَيةةان بَليَةةي دينيَةةك 
! برِؤنةةوة  يَت ئي  ئيَوة دَلتان بةضي خيشةة  ميَذوةكةي ئاوها رِةش وتا َ بو

 !!ماَلي خيتان بيضي هاتوون بي ئةم جومةةية
واش ) ة نةيكةةين ي ئةةوان كرديةان بةا ئيَمة    خي ئةطةريش ئةتةويَ بَليَ

 ت(بيَةست ئةزامن ئةمةت مةب
ري هاتيبَ )وةك تةي  آلسا َ بة 1435ئةَليَم ميَذويةك  دامآلوة ةئةوا ل

  !ناكريَتةوة تي رِيَكبة ئيَستا يي( ئةَل
ذمةين  دوكةس دةضةيَت يةان    ووداس  لة بنةرِةتدا ئةمة لة كاري بةرِ
 نازانيَ ضي ئةَليَ! يان جاهيل ونةفام كة ئيسالم
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تين ديَتةة  آليماريةكةي ئةةف بة كوسووننةت  ي قورئانانةكديارة تي دةق
 بة واقع بة ضاو نايبين،.   قيامةتثيَش ضاوت كة هةتا 

 ذمين بيضية!دودؤس  وةك تيي بيَت  ئيسالم
مي يةكةم هةَلئةبذيَريت وئةَليَيت من لةة هيضةكاميان   آلوةئةوةية يان 

 نيم.
بةرامبةرةكةةت   قيفسةي ةبةديع وت ة: نةةخيَر تةيش ت  ةَليَممتدا ئآللة وة
   ويش بةَلطة:ئة .دةكةيت

كدة  »ئةةَليَ:   [كيمةةَليَكي موسةَلمانان  بة ](دا 08:30لة دةقيقةي )
 .«مورجيئةن ا لةطةلَ كاربةدةستان ،خةو رجين ا بانطخو ز نلةطةلَ 

 خيزطةة »: خبويَننةةوة ي خةيي  ةاي ئةم تةبديةةى قسةةيةك دوئيَستاش 
تةي   طةَلدايةة كةة غةيبةةتي   ةل ئةةوةي  ،اية، جياوازيةكةبوو ياوازيبةس ج

، ئةةَليَ موبتةديةةة ئةةَليَ    دروستة، تةفسيقت دةكات، تةبةديةت دةكةات  
 .«طومرِاية

 !!كةواتة ليمةي ئةواني كرد كةضي خييشي وايكرد
وهةاوبرياني   «هةَلةجبةةيي  ...». ئايا ئةمةي تي دةيَليَي ئةوة نية كة 2

دةدةن وميَةذووي  ليَة ي َلي بة ورِؤذ هاواري بةي دةكةةن وتةةث    لة بيَدينان شةو
 ثيشان دةدةن. بة رِةش وتا َ مسالئي
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عومساني ليَبكةنةةوة وبنوسةن   مةال توخيوا وتةكاني بنوسنةوة وناوي 
لة هي مةةال دةضةيَت يةان    بزانن  ئةوسا ،«ثيَناوييَن ...هةَلةجبةيي و... »

 دذة دين.
فةرمو رِيَطا ضارةشي ثيشاني  فةرمايشتةىكة ئةو   . ثةيامبةر3
   ة يان نا:ووب تئي  بة ئةنقةست وةنةتهيَنا كةي ت جياواز لة ،ني داكاةهاوةَل

ع  أَب  َوجٍِّح  لِع بِِض بِ  َسِ عة  ض   هلل عن  َقَِل : َوَعَظَنِ  سُلن  هلِل 
 ، ِّنُنن َهِ  لعن ، َوَذَ َرتك ِمنك لنُبن َهِ  لقن َنِ: َعِ  سَُل  َمُعظًة َبلَِّغًة َوِجَلتك ِمنك لك َرقن

َُ وَّ  هلِل، َوأَ  ننن ِعَظنننةن من ُك ِصنننَنِ، َقنننَِل: ديِ َهنننِ َم َُ »ٍع َرأوك ننن ِ   ىأنوِصنننِّكن ك ِبَمقك ننن ك  هلِل، َو لسَّ
، َوِإوَّ ن َمن ك َعِعنمك ِمننككن ك َرَسنَِّ َ  ٌد َحَبِش ٌّ كن ك َعبك رنًِ ال يمِ  ىَو لطََِّعِة َوإنك َتأمَّ  َعَلِّك

ننننَّمِ  كن ك بسن َلِنننِِ   ل َّ ِ ننندِ َوثِّننن  ً، َرَعلنننِّك َن ننننَِّة  ل نننِدِعِّيَِ  عَ   َ ع  وسن َهنننِ ضنننُو لَ هك   َعَلِّك
  ِِ ََِ نَد حك ون ك َومن نُِ   رنَّنَّ ونلَّ بدعنة ضنألبِلنَُّ ِجِذ، َوِإعَِّ د ود  بنُ و ه أَ  .«لةالمن

 «.حدعث حس  صحِّح»َوقَِل :  ،و لم مذي
 كةار كردنةي   رِايةةَلي  واتة: ئاميذطاريتان دةكةم بة تةقواي خوا وطةويَ 

اي دولةة   تةان كام نكة هةةر ضو ،وب يشةشبةدةستان ئةطةر كييلةيةكي حةب
بطةرن بةة سةوننةتي مةن      جةا دةسةت   ،من بذي جياوازيةكي زؤر دةبةيينَ 

 ةاي منةةةوة وبةةدوكراوةكةاني   سةةر رِاسةةتة رِيَنمةةايي  وسةوننةتي خةليفةةة 
وئامان ورياي شتة تازةكان بن كة لةة ديةن    ،كاكيلةكانتان بة توندي بيطرن

 طومرِايية. دا يند لةة هةمو داهيَنانيَك ضونكةهيَنريَ داد
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  طرتن بةة سةوننةتي ثةيامبةةر    : دةستيتية لةة ضارةسةر برواتةك
مةنهةجي ئةةهلي  يَي ئةَليَ، مة ثار خةليفةكة. كة ئيَضووهاوةَلةكانيةوة لة 

 ئةةم هةركةسةيَكيش  و سوننةت وجةماعةت يان مةنهةجي سةلةيف ساَلةح.
ثاردة ر ئةةو رِاسة  سةة لةيداوة وئةوةشي البدا ال مبةر ةياى ثرِاسثاردةية

 دراوة.هيدايةت ايَنيَتو تبيَ
ئةةم خاَلةةيان نامةةويَت زؤر     ئيسةالم . سةبارةت بة طةشي ميَذووي 4

جيَةي   ئيسةالم ة لة خيري نيوةرِؤ رون ة كة ميَذووي ضونكبدةم  دريَذةي ثيَ
 لحن  منِ »داوة و شةاهيديان بةي   ئيسةالم ذمنةاني  دووشانازية، بةس بيَةت  

ي شةةةرِ وئاشةةوو ئةةةوة ودانةةني خةةاَلي رِةش ورِووبةة، «عنند  أل ننهدِ بنن   
 .رِةش وتاَلةهةموي  ئيسالمناطةيةنيَ ميَذووي 

وظن  ِ رن  تنِ ع  »زي لة كتةييَب  دووميَذوونوسي هيَلةندي رينهاردت 
عكننِد  ال ننعظ رهنن  رجننأة بننِّ  تلننا  ل ننحِ ي  لمنن  » دا ئةةةَليَ:«مالسننإل 

حِّنِة، بعند أنك رنل  لح مسن  ى ه علنودل  نعظ جدعند بندأ عن ثن عع رهِ أحنٌد،
، رِّحمدم  لنيِز ع وتق   لح ب ىي ألمقسً ِ تننِوئ ولُّ قبِّلة من   لقبِّلة   هًبِو

. ذلكن  ..ىولنأل لطِحنة، هِ قد  أعننِه عمحند، وعج ن   ن ل   لشنمِّت لل ن ة  
نن   بعنند أنك  ِن رننلَّ هننُ  لشننعظ  لننذي قلننظ رنن  لحظننة و حنندة إمب  عُ عننة  ل

سننطنطِّ  أج ننَل ِ  قة، و ومننزع منن  يلِنندَّ ِعنن  لسننُ  عنَنن  رنن  عظِمهننِ ق وًوننِ
 حِّه ، َ  سح  م لكة ج مِوِّة حدعثة  لعهد تحت قدمِّ ، و  ع عهدد ضُ

بعننند ذلنننا بقِّنننة أو وبنننِ، بِّن نننِ ونننِن رننن  ذلنننا  لُقنننت وِسننن  عنننُ ل  رمُحننن  
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نن   لظننِر  ىينن  منن   ل ع ننُ ة، حمننآلو وم ننَِ ه رنن   لجِوننظ   ة وصننلت جُِّ ن
ُب  لشننع  ِ رحسننظ، وغِّنن ه مننتًحننرِعننِ لنن  عكنن  ذلننا  لشننعظ الإلنن   له 

 .«، بل وِن د عًِِّ إل  دع  جدعد، ومبشً   ب  أعًضِ...ىي أل 
بِّن نِ أهنلن » هةر لة بارةي ئةو ميَذووة طةشةةي موسةَلمانانةوة ئةةَليَ:   

منن  َسنن يِ  لَِّننِ   إذ  ال  إضننُعنن ون  ل الم  لجهِلننة الأو وبننِ وننِ  ُن رنن  رنن
لنننُم وأدب ورلسنننِة ع مننن مِّة السنننإلمنننة  ألونننُ  قنننُي مننن  جِونننظ  سنننط  
ِ وأع نننِل عننند وكِّننن  ذلنننا  حِّنننثن وِونننت مننندن بغننند د و لب ننن ة نِعِوصننن

وك وِعنة وق عبنة م  ونز عظِّ نة  ورِ   وس  قند ودمش  و لقِّ و ن وم  
منن ، و كمننن  منهننِ أهننل أو بننِ رنن  أللنند   ة  ل عننِ م، ومنهننِ  ومشنن ِ رنن   

سط  مكمشِِِ ُن  .«وصنِعِِ ورنًُوِ عظِّ ة  لق ون  ل
م قد  ومش  السإلأن   ىإونِ و »َليَ: ئةا د «ملُك  لطُ  ف»:  يبولة كتيَ

بس عة مدهشة بِّ  تلا  لشعُب  لم  كز هِ، وهذه رِه ة ل  َعَ  لهنِ  لعنِل  
حلنن   ىسننبِّل إلنن الول وهلننة لنغننًز  مسمسنن   ، أل دومنن  قبننل، وهنن  تبنن المثننِّ

يُل رِّنن ، دُّ  لن ىكنن ه أحنًد  علننن هنذ   لنندع  لن  عسنِّ ِ إذ  ع رنننِ أالوتعلِّلن ، 
ح و  نند عننوقنند وننِن مح كضننِ ، وقنند وضنن  لل سننل ِّ  قِعنندَة الأم  بِلمسننِمن

ِ م  ل  عنِدنك ب  م  أهل  لكمنظ  ل نزلنة من   لِّهنُد  ى لجزعة، ور ضهِ عل ولي
أنك عنندرعُ  مننِ ر ضنن  علننِّه  منن   ىو لن ننِ ي، ر نننحه  حنن عمه   لدعنِّننة علنن

ح ، ر نح هنذه  ل زعنة ل ن  عق  لجزعة، وز د ر  قلنِّ   لبحن ع  من  إ طن تسِمن
 ِّ .  ش و ل
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 لمِّسنِّ  و لَِّن   لعنِم  ىم  ونِن عمنُيَّ السنإلهذ  أن  لحكنَ    ىأضف إل
 ىو لب  بِلشعُب  ل حكُمة  رقد وِن سُ دن  ل سِّحِِّّ  ر   لش ق عنم   إلن

حَِبهِ مذ هَظ َلِقَِّت م   ضطهِد حكُمة  لقسطنطِّنِّة وإعنِتهنِ منِ أ هن  أصن
ت ك لهن   لح عنة  -ِ يإل وم  عبِّعم   لمسِمح و- مالسالإ هًِقِ، رل ِ جِ   

ة ر   لبقِ  عل  دعنه  مِ د مُ  عؤَ وو  عل  كِّ ه م    دعِن، وَرلَّلهن  أل لمِمَّ
وحلهن ،  ىم َمنذ هبه  و نمَّ ال ينم ىبِّننه  رن   لحقنُق علن ىبح ِعم ، وسُ

ومِو إلِدحة ل   ظ ردر  ض ىتنَس أوَّه  وِوُ  مضط ع  إل الو ، مب  عُ   ل ُّ
ت هن  الجزعة معمدلة  المنهِ، ول  عِ ض علِّه  إِه  م أعِالسإل ِ جِ   رل

سننبِب، ز لننت دهشننما وعجبننا منن  إعثننِ ه  ألع رننت هننذه   ىأحننًد ، وممنن
ومننِن، و ونندرِعه  إلنن ىحكنن   ل سننل ِّ  علنن مسننِعدة  لعنن ب رنن   ىحكنن   ل ُّ

 م  منِوأِته  و لمألُّظ علِّه . اًل رمُحِته  بكل قلُبه  وقُ ه ، بد
نننِ إلننند وقننن ًِ ن ألمننن   لِِ ننندة  ل ِدعنننة إذ  أسنننل ُ    ععنننُدمنننِ  ىأل عننننِ ًو

 ىم، وأضف إلالسإل عمد لهِ وِن م ِ عن كبه  ر    ىإعِِ ه  م   لجزعة عل
هننذ  مننِ عشننع ون بنن  منن   لك  مننة  لشَ ننَِّّة إذ  أسننل ُ ، وأصننبح لهنن  منن  

 ىإلنن ىولننألم  ل سننِّح  وننِن  لَطننُة  الأنَّ إسنن ى لحقننُق مننِ لل سننل ِّ  علنن
ننننعُ  بننننِللك  م  وحننننده وِِّننننل بمحقِّنننن  مننننِ علِّهننننِ منننن   عزة،  مننننة و لشُّ و لننننزَّ

عم من  بكنل منِ  ال لَطُ ِ، ول  علبث  ب   ل سِّح  أنك ع نبح مسنلً ِ أصنِّ
 عم مَّ  ب   لع ب  م  عزة ووب عِ .

ولننُ صننح مننِ قِلنن   لقسِوسننة منن  أن مح ننًد  وبنن  منننِر  وننذ ب، ركِّننف 
 لل  وم ِ ه؟وع

 ؟ىي ألِ  ، وتملُ إحد هىمك َ تَ   ومِ بِل رمُحِِ أتبِع
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 تقف عند حد؟ ال لشعُب  ىومِ بِل  وم ِ  ته  عل
 .«معجزة هذ   ل سُل؟ ىعدل ذلا عل الووِّف 

 ئيسةةالملةةةبارةي هةيةةة  سةةويَند بةةةخوا ئةوةنةةدة قسةةةي بيَدينةةةكان
ئةةم  ي  نازامن ئك. دةتواني بيكةيتة كتيَبيَ  ثةيامبةرةوةي ويوميَذووكة

ة ئةو رِوبةارة طةةورة ورِوون   دووكرليَ يرِةش وتا َ وااَلي خ كبي هةنديَ كةسة
ئةةم قسةانةت لةة    » ..عجًبنِ! !ي ثةيَ تةا َ ورةش بةيبَ   ئيسالموسازطارةي 

 .«قازاجني كيَية لةبةر خاتري كيَ ئةضيَتة طريفاني كيَ !
و بةة داواكردنةي   دريَذةي ئةم طفتوطيية هةَلدةطرين بي مةقالةي داهاتو

 .رةةويارمةتي لة خواي ط
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 ميَيةمةقالةي س
، «ئيسةالم طروثةةكاني نةاو   ». ئةطةر مةبةستت ئةوةية كةة نابيَةت   5

تةبديةي يةك  بكةن با لة شتة بنضينةييةكانيشدا جياواز بن، ئةوا سةةيرة  
قسةي وا بكريَ بيَ ئاطا لةو هةموو وتةيةةي   ماميستايةكى مزطةوتةوةلة 
ة دعة بيوتةصةنيف وتةبةديع    :رةسة ان لة كين وتازة كة فةرمويانةة لة زاناي

 .ركةوتنةوةدووليَتةفسيق وو وفيسق
 ية:وجةماعة ئةهلي سوننة وبنةماكاني و سبةَلكو تةبديع لة ئو

أصننُل  لسنننة عننندوِ:  لم سننا ب ننِ »: .(1) مننِم أح نندإلقننِل   *
ل بدعة ره  قمد   به ، وت ك  لبدع، ووإل،  وِن علِّ  أصحِب  ل سُل، 

  ، وتنن ك هننُألك  لجلننُ  منن  أصننحِب   تننوِ لة، وتنن ك  لَ ننُمِالضنن
 «. ل     و لجد ل، و لَ ُمِِ ر   لدع 

نَت  لَّنِذعَ  لةة قورئانةدا نافةةرمويَ:      ةبةَلكو خةوا سةب ان  *  َوِإَذ  َ أَعك
ُ َن ُضَُع َن هن ك َحمَّ  َع ِ ضك َعنك ِ هِ ضَُن ِر  ًَعِِتَنِ َرأَعك  .[  ِر  َحِدعٍث َكِّك

عمس ح ل   عة مُعظة عظِّ ة آل ه هذور  »: هِقِل  لشُوِو  ر  تِسِّ 
 ،ن بكمِب  وسنة  سنُل بُوعالم  هلل وعمالب جِلسة  ل بمدعة  لذع  عح رُن و

رَّو  إذ  ل  عنك  علنِّه   ،أهُ  ه   ل ضلة وبدعه   لِِسدة ىن ذلا إلدووع 
لِّن  كِّن  عسنِّ  عوذلنا  ،حُ ل أن عمن ك مجِلسنمه آلرأقل    وعغِّ  مِ ه  رِّ 

                                                 
 .هي ر الته: أصال السنة (1)
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بسُن ب   بهة عشنبهُن عمل  ه معه  م  تنزه  ع ِضُوقد عجعلُن ح ،عسِّ 
 «.مج د س ِع  ل نك  ى ه مِسدة ز  دة علضُرِّكُن ر  ح ،بهِ  لعِمة
ننٌ    فةةةرمويَ:نا هةةةروةها خةةوا *  ننِ  لَّننِذعَ  ِرنن  قنلنننُِبِه ك َزعك ... َرأَمَّ

ِمغَ  َُن َمِ َتَشَِبَ  ِمنك ن  بك ِمَغَِ  تَ َرَِّمَِّبعن َنِة َو بك مك ِِ نَد ِإذك  ال ... َ بََّنِ.عِل ِ وِ أك َِ   لك تنِزغك قنلنَُبَنِ َبعك
ِبن  هَّ َُ َ ًة ِإوََّا أَوكَت  لك وكَا َ حك َمَنِ َوَهظك َلَنِ ِم ك َلدن  [َهَدعك

 :كاري ئةو سةيَ كةسةةي كةة    تةبةرِاي نةكرد لة ثةيامبةر ئايا * 
مةن  وتةي:  وئةةوي تريةان    ،ناخةةوم شةةو نويَةذ ئةكةةم و   وتي: يةكيَكيان »

وئةةوي تريةان وتةي: مةن هةةرطيز ذن       ،رمئةط موو رِؤذيَ رؤذوهة امةوبةرد
نويَةذ دةكةةم    شةةو  ،يَةنم ناهيَنم. لةسةر مينبةرةوة نةيفةرمو: من ذن دةه

جةا هةركةةس    ،وباريش نةايطرم  وبار رِؤذو دةطرم وجار ، وجارخةوم دةشو
 .(1)«ن نيةثشت لة رِيَباز وسوننةتي من بكا لة م

د ! بةةَلكو  نةةكر زةكات نةةدةرةكاني   قيسيتةف بةكر وبئيمامي ئة
 نةيكوشنت  !

شةابيهةكاني قورئانةدا   ةاي موتدوئيمامي عومةر هةركةسةيَك بةة   * 
ةبيغي سة خي ضريؤكي  ! بةَلكو داركاري نةدةكرد  بطةرِاية تةمبيَي نةدةكرد

 !ةبارةوة زؤر بةناوبانط لةو (2)كورِي عةسة  يان عوسةيل
                                                 

 .انظر: الصحيحين (1)
مهمىىىاع »و .3/458 «اْلصىىىابة هىىىي تمييىىىز الصىىىحابة»صىىىته انظىىىر: لترجمتىىىه وطىىىرق ق (2)

 (28/109( و )13/311) «لفتاويا
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يان وشةتن نةةكرد بةةَلكو بةة ك    ر وائيمامي عةلي شةرِي لةطة َ خة* 
نةةاوي  «كننِِبُو»خيشةة اَلي دةرنةةةبرِي وسةةوذدةي شةةوكري نةةةبرد وبةةة  

 (1) !نةهيَنان
هيةةتي عةةةليان  الئةوانةةي بةة ئةاطر نةسةةوتان كةة بانطةشةةي ئي     * 
 (2)كرد !

 ةوان بةةريم وئةةوانيش لةة   ئينب عومةر بة قةدةريةكاني نةوت من ل* 
 (3) !من بةرين
كةسةيَك نيةة   هةيض  قةم لةة   ةسةةر زةوي رِ ل وتئينب عةةبباس نةةي  * 

 (4) ئةوةندةي قةدةريةكان! 
نةةوة هةاتووة لةبةةر    آلهاشيَوةي ئةمانةش لةة كيمةةَليَكي زؤري هاوة  

 دريَذانةدرِي نايهيَنمةوة.
دةياني تر لةة سةةلةفةوة   ري سبوجلةوزائي بةئةلة حةسةني بةصرِي و* 

انةةةدرِي ذريَد لةبةةةر لةةة بيدعةةة دةربرِيةةوة،  ترسةةيانكةةة مة هاتووةنةةة
 .(5)ةوةنايهيَنم

                                                 
 نة: دةميَك لة ميَذوي ئيسالم.برِوا (1)
 وانة: دةميَك لة ميَذوي ئيسالم.برِ، و3017انظر: صحي  البخاري  (2)
 حي  مسلم.انظر: ص (3)
 .آلجريل الشريعةانظر:  (4)
 يث للصاباني.انظر: عقيدة أصحاب الحد (5)
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ئياما  نةقلَ ناكةات    (1)بةغةوي  :بةَلكو بي دريَذةي ثيَبدةم* 
تبِعه  وعل ِ   لسنة أوقد مضت  ل حِبة و لمِبعُن و» ناَليَ: ! لةسةر ئةوة

  .«معِد ة أهل  لبدعة ومهِج ته  ىممِقِّ  عل ،هذ  مج عِّ  ىعل
  ةوةت لةسةر ئة كانائياما  نةقلَ   ش«اليةع ئةبو»زي وقا* 

 .«مقِععة  ل بمدعة ىأج    ل حِبة و لمِبعُن عل»: رمويَنافة
بنِب »: (2)داودئةةبو لةة سةونةني    َلكو ئةمة ناونيشاني بةشةيَكة ةب* 

 .«هُ   وبغضه ألمجِوِّة أهل  
ل ننذ ي:   (3)ى« لم كِّظ و لم هِّنظ»ئةمةش ناونيشاني بةشيَكة لة * 

 .«حظأن  ل    م  م  ألع      وأهل  لبدأل لم هِّظ م  حظ  »
 لبِّهقن :  (4)ي«عمقنِدإل »ئةمةش ناونيشةاني بةشةيَكة لةة كتةييَب     * 

 .«بِب  لنه  ع  مجِلسة أهل  لبدع»
بنِب »: شافةينةوةوي (5)ى«ذونِ  أل»ئةمةش ناونيشاني بةشيَكة لة * 

 .« لمب ي م  أهل  لبدع و ل عِص 

                                                 
 .227ص 1جشرح السنة  (1)
(2) (4/198). 
(3) (3 /14). 
 .236ل (4)
 .323 ل (5)
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ر وهةَلويَسةتت  داكرقسة و لةد دةتوانريَلشي يةك موجةسويَند بةخوا بة
كردن لة بيدعةة   ريَتةوة لة ثيشينان وثاشينان لةسةر تبديع ونةهيطوازب بي

 كردني. زةنشت وسةر
لة كيتاييةكةى  ...«م  ععم منك  »ئةى ئةو حةديسةى باسي دةكةيت: 

 «.وإعِو  ومحدَِِ  ألمُ  رَّن ول بدعة ضاللة»نافةرمويَ: 
 ة.ة نييان مةبةستت ئةم ! يةن يان ئاطات ليَ نية يا برِوات ثيَ  لله 

تةبةةديةي سةةةلةفيةكان دةكةةات لةةة  ئةةةم ماميسةةتاية خةةييثاشةةان 
لةطةة َ بةانطيوازان   »( ثيَيان ئةَليَ: 08:30وتارةكةي خيي لة دةقيقةي )
 .  «ا مورجيئةندخةوارجين لةطة َ كاربةدةستان

نابيَت تةبةديةي يةةك بكةةين     كةواتة ئةطةر ئي تمالي يةكةم بيَت كة
 ،ئةةةَليَ نةةابيَ الهةةاتووة: لةةةو ةكيةيةةب دذز ونةسةةازي ناُقةتةةي وشةةئةةةوا ت

 شةوة تةبديع دةكات!!اللةو
ئةوةية بة مةةرجي خةيي    مةبةس هيضكام لةم دوانة نية و ئةطةريش

ئةوا هيضةي تيَةدا    ،تةبديع بكريَت شايستةن ئةهلي خييةوة خةَلكي اليةلة
 ةمة هةية.ب اننية وبةَلكو باوةرِم دارميان لةمةالئيَمةش  خي، نية

 ،ئي تيمالةكةةة هةَلةةدةطريَت وودت لةةة وتارةكةةة هةةةرةكانم قسةةآلبةةة
قسةكاني سةةرةتاي وتارةكةةت بيَطومةان ئي تمةالي يةكةةم هةَلةدةطريَت       

 .بندي الوةم هةَلدةطريَت وود، وقسةكاني كيتاييت ئي تمالي بندي الو
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لي بيَةت كةة قةيةدي ضةية ئةةه     ة ةموود. ئةطةريش ئةم ئي تيمالي 6
  !يَن موبتةديعد  بَلبتم خيي بة
 ةوا بة يارمةتي خواي مةزن ئةَليَم:  ئ

، ماوةتةة بةزان،   خةةَلك تةبةديع دةكةات   ئةم ماميستاية ثيَش  زانيت 
 ئةهلي خييةتي يان نا !

بيماني بسةةَيَنيَت كةة ئةةو    ئةبيَت  ،ضونكة لةسةر فةرمايش  خيي
 !نية بيتاهيَشتا قو، ةَلك تةبديع بكاتةية خبيي ه، وئةهلي زانستة

سي لةسةر نةهيَنمةوة وئةطةر قسةةي خةيي لةسةةر    ي كةوا بزامن قسة
 !  م لةطةَليداوبخيي بهيَنمةوة بة ويذدان 

وم سد عوئيَمة كةس بدة م »( وتارةكةيدا ئةَليَ: 09:16لة دةقيقةي )
نايان هةيدة  ، ئيَمة رِيَزمان بؤ هةموو ز نةبيَت  ثةيامبةرناز نني لة 

ئيَمدة ندا ئدةهلي هدة       ،تةرِ سد  ةية وئةوةيانةَله م ئةشَلينَي ئةوةيآلبة
نةب قوتابي وةكو ئيَمة ئاو  بةرز بيَتةوة وئاو  ثؤليَن بكا  ،ئةهلي ز نست

نددة كددةس آلنددة كددةس خةو رجيددة وف آلنددة كددةس مورجيئةيددة وف آلف
 .«....قةدةرية

ونابيَةت   بيةة تاقوخةيي هيَشةتا    ماميستاية بةة شةاهيدي   كةواتة ئةم
  !ئةيكاتة ك تةبديةي خةَلك بكات
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ياو زيةكة فةتو ي ئةوةي لةطةَلا ية كة ةةيبدةتي تدؤ   ج»: . ئةَلي7َ
 .  «دروستة

باشة خي تي لةسةر مينبةرةوة يةك وتارة خةريكي غةيبةتيان دةكةيت 
 (1) !يةك ئوممةت وميَذووةكةشي دةكةيت بةَلكو غةيبةتي

حاجيةان   1700كة  «شيةانةيميتة قةرِا». باشة من دةثرسم ئةو 8
ديان برد بي بةحرةين وعيَةراق  ةسوئة يرةجةوح -ةك خيت ئةَليَيو-ت كوش
حةوت سا َ نةيانهيَشتووة كةس زيارةتي مةاَلي خةوا    ،-وةك خيت ئةَليَي-

 !!-وةك خيت ئةَليَي-بكا 
شة وهايشةة وزؤر رِقيةان   ييان ئةو شيةانةي كة بة مانطايان وتوة عائ

 -وةك خيت ئةَليَي-نةية لة ئةهلي سون
 ! لةوة دةضيَت بَليَي ن«قة ناجيةفري» ن يان لة«ر ق  لهِلكنة» ئةمانة لة

 !!من باوةرِم بةم تةقسيمة نية كة لة حةديسي زةعيفةوة وةرطرياوة
، ثرسيارةكةم ئةطيرِم: لةسةر هةقن يان لةسةر باتةلَ  ! باتةلَ لةة    باشة

 .(2)بةهةشتة يان لة ئاطر !

                                                 
 ق .تنا (1)
 .شايستةي ضوونة بةهةشنت يان ضوونة ئاطر !! (2)
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ا ثاندة تدةنه  روط هةريةكيَك لدةو »: يَونةنطيةك ئةَل . وةكو عةيبة9
ئدةَليَ تدةنها ئيَمدة كؤمدةَلي      ،دةز نيدت  «فريقة ناجية» ي بةطروثةكة
   «.ينووبرِزطار 

 كردني ئةهلي سوننةية بة نةارِةوا.  بار ئةمة تيمةت بيَطومانسةرةتا: 
بيَطومان ئةهلي سةوننة  سيَيةم:  : ئةى خيت لةكام لةم كيمةآلنةيت !ثاشان

ريةان  ني تاترسةانة لةة فريقةةكا   خوة لة  -ةدوونةكروةكو ئةهلي بيدةعيان -
 -بيدعةضةيةكان وةكو -وهةر لة خيوة ولة خوا نةترسانة  طيترةة برِوانيوة و

نةةوة  ووباي ورددووكيمةَليَكدا نةداوة مةطةةر  كةس وحوكميان بةسةر هيض 
 .(1)وطةرِان وليَكيَلينةوة نةبيَت

مننِ أوننِ علِّنن   لِّننُم »فةةةرمويَ: ان مبةةةر ياةثديَةةت  سةةةيرم لةةيَ 
انةن كةة لةسةةر سةوننةت ورِيَطةاي مةن      ئةو واتة فريقة ناجية «ب حِوأصن

لةةو حةديسةةى   كة بةشةيَكة   عومسان نةيبنيوةم.ئي  نازامن وهاوةَلةكامنن، 
هةربييةة   !ة ووبيان بينيويةتي وباوةرِي ثيَنةة  خيي لة وتارةكة دةيهيَنيَتةوة
 يامبةر هاتون وةك:زاناكانيش لةسةر وتةيةى ثة

                                                 
ئةهلي سوننة لةةم بةارةوة هةَلةة    هة  وثاشان بة طش  ئةطةرنا ئةكريَ زانايةكي كو مةنوة (1)

 بكات وكةمسان ثيَ مةعسوم نية.
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ن منذ هظ دولنذع  عمعِهنث و هن  أهنل  لحندع»: َليَةئ عل  بن   ل ندعن 
ه ، لننن  تجننند عنننند  ل عمزلنننة و ل  رضنننة الن عننن   لعلننن . لنننُبُ ل سنننُل وعنننذ

 .(1)« جِ  و ل أي  ِّئِ م   لسن إلو لجه ِّة وأهل  
ولهننذ  وصنف  لِ قننة » :ئةةةَليَأح ند بن  عبنند لحلِّ   لح  ون   هةةةروةها

 ق  لِن عظن ، وأمنِألو لسنُ د    وبنأل  أوهِ أهل  لسنة وه   لج هُ  لنِجِّة ب
  التبلنن  منن  هننؤ الهننُ  ، وأل لبِقِّننة رننَّوه  أهننل  لشننذوذ و لمِنن ق و لبنندع و 

 .(2)«ع  أن تكُن بقد هِ الق عبًِ م  مبل   لِ قة  لنِجِّة، رض
لِ قننة  لنِجِّننة أهننل إن أحنن   لنننِ  بننأن تكننُن هنن   »هةةةروةها ئةةةَليَ: 

 وهن  ، سنُل  هلل الن لن  إوبُع عمع نبنُ،  لذع  لنِّس لهن  ممو لسنة لحدعث 
، عظ هننن  ت ِِّّنننز  بنننِّ  صنننحِّحهِ وسنننقِّ هِأعلننن   لننننِ  بأقُ لننن  وأحُ لننن  وأ

وحبنِ  التبِعنِ لهنِ ت ندعقِ وع ن وأ  مه  رقهِ  رِّهنِ وأهنل مع رنة ب عِوِّهنِ و
ة ِ  ل ج لنالن  ل قنِدوهِ ومعِد ة ل ن  عِد هنِ،  لنذع  عن الة ل   و الومُ 
ُوهننِ منن  عجعلن مقِلننة وبُوعن نن الرنن ،ةمننِ جننِ  بنن  منن   لكمننِب و لحك نن ىإلنن

، بننل لنن  تكنن  َِبمننة رِّ ننِ جننِ  بنن   ل سننُلمهنن  إن الأصننُل دعنننه  وج ننل و
و  ودصل  لذي ععمقألعجعلُن مِ بعث ب   ل سُل م   لكمِب و لحك ة هُ  

 .(3)«و دووععم 

                                                 
ال: قىىال علىىي بىىن قىى (2/30هىىي  ىىننه ) روي الخطيىىغ أيضىىا مىىن طريىى  الترمىىذي وهىىذا (1)

 المديني...
 (.346-3/345) الفتاوي (2)
 (.3/347الفتاوي ) (3)
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  تكل  ر  م  بلغنِ أو وأمِ تعِِّّ   لِ ق  لهِلكة، رأقدم»هةروةها ئةَليَ: 
ن ال   ل بنِ ك، وه نِ إمِمنِن جلنِّ بن، َن  عبند  هلل  أسنبِ ب سفتضلِّله  عُ

: أصنُل  لبندع أ بعنة:  لن و رل و لَننُ    ال، قنِ  أ  نة  ل سنل ِّ المن  أجن
بنن   ل بننِ ك: و لجه ِّننة؟ رأجننِب بننأن أولئننا الو لقد عننة و ل  جئننة، رقِّننل 

 .(1)«لِّسُ  م  أمة مح د
ليَكيَلينةةوة  و نةةوة ووباي ورددون ئةهلي سوننة متااي ئةوةي ودو. 10
تةنانةةت ئةةهلي سةوننةن     م دةدةن وبة كةةمي حةوكم دةدةن.  حوك وطةرِان

ك ين هةَلةة تةبةديع دةكةةن.    ضةوو طلةيي لةوانة دةكةن كة خةَلك لةسةةر ب 
ولُ أوَِّ ولَّ ِ أيطأ إمنٌِم رن   جمهنِده رن  ًحنِد »ئةَليَ:  وةكو زةهةبي 
عنِه و ل سِ ل يطأً م  بن   ِ الونِه، َلَ نِ سنل  معنن هجَ غُِ  ً ل  قن نِ علِّن  وبندَّ

 ، و   وال  ب  منده وال َم  هُ أوب  منه ِ، و هلل هُ هِدي  لَل  إلنى  لحن يِ
  .(2)«وهُ أ ح   ل  ح ِّ ، رنعُذ بِهلل م   لهُى و لِظِرة

ع ئةةوة  ية دوبتوبةة كيمةةَليَكيان وت م  كة حوكميشةيان فةةرمو و  جا 
ةتا واتةة نةاَليَن هة    ،لن   كِنإن  نِ   هلل عذبن  وإن  نِ   ،ةي«ئةتحت  ل شِّ»

نة ئةاطرن ئةي  يةان    ضةو هةتاية لة ئاطرن وةكو كافرةكان بةَلكو شايسةتةي  
خواي ميهرةبان بة ميهرةباني خيي ليَيان خيش دةبيَت يةان ليَيةان خةيش    

                                                 
 (.3/346الفتاوي ) (1)
 .(.40ى  14/39لسير )ا (2)
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سةةزايان دةدات وثاشةةان دةيا اتةةة    نابيَةةت وبةةة طةةويَرةي تاوانةكةةةيان  
 .(1)ةبةهةشتةو

من  أمنة  جمهندل نُ ب أون  من   : رِِّن كِوأمنِ  لم»: قِل  ب  تِّ ِّة 
بل عغِن  لن  يطنؤه. ومن  تبنِّ  لن    وق د  لح  رأيطأ: ل  عكِ  مح د 

و تبن  كِّن  سنبِّل  ىمِ جِ  ب   ل سُل رشِق  ل سُل م  بعد مِ تبِّ  ل   لهد
علن :  ال، وم   تب  هُ ه وق   ر  علظ  لح  وتكل  بن ل ؤمنِّ : رهُ وِر 
 ىح علنتن ج ِ وقند تكنُن لن  حسننِِقسنِر، َن  قند عكنُن رهُ عِص منذوظ

م حنِل  لشنَف رلنِّس ونل مَطن  ال، رِلمكِِّ  عَملف بحسظ  يمسِّئِت 
 العِصنِِّ  الرِسقِ بل و البل و  ضِل عكُن وِر   الجِهل و المبمدع و الو

وقننند كلننن  رِّهنننِ يلننن  مننن  أ  نننة  لطُ  نننف  ،سنننِّ ِ رننن  مثنننل مسنننألة  لقننن ًن
عن  رِّمبعق د وجهِ م   لح    بهِّ  عند  لنِ  بِلعل  و لدع ، وكِل ل ع ور

بل  ،ببعض  الببعل  لح  جِه عِ رِ ىعحقق  رِّبق الوععزب عن  وج  ًي  
 .(2)«منك   ل 

                                                 
ئةطةرضي هةنديَك تاك وهةنديَك كيمةَلي زؤر كةمي ئةهلي بيدة   .2بعتصىام اْل :برِوانة (1)

ةت بة هةمويان ئةوةية كةافر نة،. وةكةو    يال  لة موسَلمان بوونيان هةية بةآلم رِاي ثةسةند سةبارخ
يةة. بةةآلم قاديةاني يةان     يان هةهمية وشيةة وخوار ، ئةطةرضي كيمةةَليَك بريوبةاوةرِي كوفريشة   ج

 كانيان ئةوانة ئةسَلةن بة موسَلمان هةذمارنةكراون.ئةمحةديةكان وهاوشيَوة
 (.12/180الفتاوي ) (2)
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  ننة أوهنن  ع  عننُن  ل عننِو  ألرط عقننة  لسننلف و » :(1)هةةةروةها ئةةةَليَ 
ِّة،  لشننن علِنننِ  آل ل نننحِّحة  ل علُمنننة بِلشننن ع و لعقنننل، وع ن عنننُن أعضنننًِ  

رِّنن  معننن  بِعننل ب ننِ . ومنن  تكلنن  الذلننا سننبِّ ى  إلنندورِّعبنن ون بهننِ مننِ وجنن
  علِّنن ، ومنن  تكلنن  بلِنني مبمنندع عحم ننل حقننِ دووعَننِلف  لكمننِب و لسنننة  

 ال: إو ننِ قِبننل بدعننة ببدعننة و دَّ بننِع لبدعننة أعضننِ، وقننِلُ  ىبُه إلننوسنن الوبننِع
 .«ببِعل

 لَلنف قند قنِلُ  ووثِّن  من  مجمهندي  لسنلف و»: ئةفةةرمويَ هةروةها 
حِدعننث ضننعِِّة رنُهننِ ألإمننِ ععل ننُ  أونن  بدعننة،  لنن و ِ هننُ بدعننةورعلننُ  منن

عننِِ ره ننُ  منهننِ مننِ لنن  عنن د منهننِ، وإمننِ لنن أي  أوه ورنن  آلصننحِّحة، وإمننِ 
:  ل جل  ب  مِ  سمطِع ديل ر  قُل  ى ل سألة و ُص ل  تبلغه ، وإذ   تق

قند »قِل:  تعِلى ث أن  هللور   لحدع ،[تؤ يذوِ إن وسِّنِ أو أيطأوِ ال بنِ  
 .(2)«..«رعلت

شةتيَكي زؤر نةاليذيكي   ئةةم ماميسةتاية    انةي. ثاشان ئةةم قسة  11
 نية:آلوناعةق

ة ئةةي  ووبة ني دذ بةيةك دروست ضوولةناو موسَلماناندا ضةندين بريو بي
 خي ناكريَ هةموي لةسةر هةق بيَت.

                                                 
 .(1/254ء تعارض العقل والنقل )در (1)
 (.19/191تاوي )الف (2)
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ئةةي   ،شيةة وسوننة زؤر دذ بةيةكن تةنانةت لة شتة بنضةينةييةكاندا 
كةواتةة   ،بةن هةةق  لةسةر ةك بن وهةم يبةدذهةم  كياندووخي ناشكريَ هةر

ئةمةش شتيَكي مةنتقية   !ةميان لةسةر هةق بيَت يان ئةويانيان دةبيَت ئ
 وثيَم وا نية د.عومسان ليَي بيَ ئاطا بيَت.  

ئي  ئةو قسةية مةحةللي لة ئيةرابدا نية ئةوتريَ خةةوارجيش دةقيةان   
 ئةةي  ،يَيان ئةبيَتةوةج دائيسالمةقيان ثيَية وهةمويان لة ثيَية وشيةةش د

كاتي خيي دةق وئايةتيش ئةهيَنرايةوة بي ئيشة اكيةت وةكةو ئيَسةتا    خي 
  ة دةق وئايةتي بي دةهيَنريَتةوة!ميديَلي دميوكراتيةت

م آلبيَدين نيةة، بةة   «ثياوكوذ بةناوةي دين»ئةكريَ بَليَ، كابراي  ،بةَليَ
رة لةة مةبةسة    ود ةيةكبةَلطة هيَنانةوجيَي نابيبَتةوة وكارةكةي لة دين 

 ة.ينةود
نةوةي زؤر لة قسةةكاني هةسةت دةكةةيت ئةيةةويَ     بوواي ورددو. 12
رودريَةةذيان هةيةةة وودميَذوويةةةكي سةةاَلةح  سةةةلةيفشةةويَنكةوتواني بَلةةيَ: 

 كورِةكةي ئةمحةدي كورِي حةنبةة   لةوانة ،وضةندين زاناي توندرِةويان هةية
 .لةويشوجطة 

و خةَلكةة  ذ بةة شةةو ورِؤ ضونكة : (1)ةةكدذ بةييَكي سةير وئةمةش شت
لةة مةنهةةجي   و، نووبة  تةازة دروسةت   سةلةفيانة يان وةهابيانة ئةم :نئةَليَ

                                                 
 تناق . (1)
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ار ضةو هةيض ثةيوةنديةةكيان بةة     ، دينيَكي تازةيان هيَناوة،نداوةياالزانايان 
ن، وضة لي دةرئةةم سةةلةفيانة حةنبةة   لة ثرِيَكةدا  كةضي  مةزهةبةكةوة نية،

َُ  عجًبِ! ا ساَلي ثيَش ئيَست نداسةة بي ئةباتةو انيميَذو  .َر
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 ارةمضومةقالةي 
ئينجا سةيري ميَمووي موسَلمانان بكة بةرِ سدئ زرر تاَلدة،   »: ئةَليَ

هةر ئةوة نية تؤ ئةيبيين ئيَستا لةوةية مزطةوتيَك برِوخيَندريَ، ئةطدةر   
تةكفريي  ةرةطةوة سةر بربِدريَ، ئد« هلل الإ لن إ ال»ضةنا كةسانيَك بةناوي 

ئةطةر  ،ةووبكريَ، ئةوة هي ئيَستا نية، لة ديَر زةمانةوة هةنا بز  هةنايَ
 .«. .ببينني :
قةورِطي   تةا َ بيَةت هةي    ئيسةالم ئةطةر تامي ميَذوي  بيَطومان م:آلوة

. تييةة  ضةاويَلكة وديةدي  هي ضاو و رِةش بيَت ئيسالمية، رِةنطي ميَذوي تي
ةي بةةاردووم كةةرد وئيسةةالم ويثيَشةة يش باسةةي طةشةةي وشةةرييين ميَةةذو

 اكةمةوة.  ن
ي بةة  ئيسالمدا، ميَذووي ئيسالمتةكفري لة ميَذووي رِوداني كوشتار وو

م كةسةيَك خةيي ضةاويلكةي رِةشةي     آلكامَلي ثةيَ رةش وتةا َ نابيَةت، بةة    
ةي بةة  بةستبيَت وخيي قورِطي تا َ بيَت ضي بَليَم بةخوا هةرضي بة خيرد بد

 يبيينَ.  ي دةبة رِةشهةر ن بدةي شانيتاَلي تامي دةكات وهةرضيشي 
 وةكو موتةنةبيب ئةَليَ:

ننننٍ  َمننننِ عٍل  نننن ك َذ  َرننننٍ  من  َوَمنننن ك َعكن
 

ننننننن    ِبنننننننِ   لَ نننننننَِ   لنننننننزي  *  الالَعِجننننننندك من
 

 ئةةةوةي دةمةةي تةةا َ ونةخيشةةة  
 

 ناخيشةةةةال ئةةةاوي سازطاريشةةةي  *
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 ئيسةالم ذووي وة لةسةةر تةاَلي ميَة   بةَلطة دةهيَنيَتة :ةموودهةَلويَسئ 
ةسةور دةكةن طروثيَكي وةكو قةرِ ميتدةكان  : تئةطةر ببينني..»يَ : ةَلوئ

يددان «حجنن   ألسنُد» ن نزيكدةي بيسددت سدداَلي رِةبدة   ووبددكدة شدديعة  
يانة، بةس لةناو ةةرةما  هةز ر وةةوت سةد ةاجيدان  دوودةرهيَناوة وبر

برِو  زيارةتي مداَلي خدو     سةربرِيوة، تا ةةوت سالَ نةيان هيَ توة كةس
 .«...بكا

 م :آلوة
 .«ةي بيست ساَلي رِةبةقنزيك». ئةَليَ: 1
لة زماني كورديدا دذ بة يةكن. نزيكةة: ليَةرة واتةة     «رِةبةق»و «ةنزيك»

م رِةبةق واتة: بةيَ زيةاد   آلبة ،بيست سا َ تيزيَ زياد وتيزيَ كةمدةوروبةري 
ي كةة هةمبانةة بيرينة  لةة  وةكو هةذاري موكرياني وكةمي وتةواو. 

 .ةودوباسي كر (1)«رَ ة و» شيبة ةخييدا ل
برديان لة  317لة  ،ووبسا َ  وودبةَلكو بيست و ووب. بيست سا َ نة2
 ةوة.يارهيَن 339
بةةةس لةةةناو حةرةمةةدا هةةةزار وحةةةوت سةةةد حاجيةةان  ». ئةةةَليَ: 3

بةي  ، وسةرةتا كوشتار وقةتلَ وعامي قةرِاميتةة لةةناو كةعبةة   . «سةربرِيوة

                                                 
نة ثيَشةةكي  برِوا بي زياتر ،ي لة فةرهةنطةكةي خييدا ) ِ( لةسةرةوة دةنوسيَتموكريان (1)

 .فةرهةنطةكةي
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ت بيسة  ة نزيكةةي ووبري وا هةة اجة  ،ةووبة ر لةيةك جار ااجةكان زياتحةج
 (!!)دايتئيسةالم هةزاريان كوشتوة، جا تةيش لةة باسةي ميَةذووي تةاَلي      

ونةهيَنانةوةي ئةةو ذمةارة    ،هيَنانةوةي ئةم ذمارة كةمة كة باسي شيةةية
وشةةي   كانشةيةة كوشتاري سةوننةكان بةي     سوننة دةكةيت كة باسيزؤرة 

 ةبيَت!ن ار ! هيوادارم مةبةست دبةكاردةهييَنجينيسايد 
ضةواشةةكردني خةَلكةة، بةةو خةَلكةة وا نيشةان       ئةمةة . هةروةها 4
وزؤر كةس ئةوة لة قسةةكانت حةاَلي دةبيَةت كةة قةراميتةةكان       ،دةدةيت

!! لة رِاسةتيدا واش نيةة   هةذماردةكريَن ئيسالمموسَلمانن ولةسةر ميَذووي 
 :راووجولةكةة وطة   ئيسةالم كو ئاينيةةكان:  بة كيدةنطي هةموو زانايان بةَل

 !!باوةرِن يَق وبقةرِاميتةكان زندي
 قةرِاميتةكان كيَن؟

زياتر لة رِيَكيستين  « لبِعنِّنة»ن ووبقةراميتةكان بزوتنةوةيةكي باتين 
ن، بة رِوكةش خييان دةدايةة  ووبتا فراوان  ،نهييَن سةربازي خييان دةبينيوة

  وشة تيان بةيَ ديةين وبةيَ رِة   ةتةدا مةبةسة  م لة هةقيقآلثا َ ئالوبةيت، بة
ن بةةة زةردةشةة  و ووبةة. سةةةرةتاش ثةيوةسةةت (1)ووبةةورِوخانةةدني ديةةن 

 مةزدةكيةوة.

                                                 
 .اعة الميسرةالما  برِوانة : (1)



  45     

رِيَيةان لةة    ووب، ئةةوة ك حاجيةكان لة حة  دةطةرِانةوة294* ساَلي 
، وتيةان:  (1)ان حاجيةكان بة تونةدي شةةرِ دةكةةن   حاجيةكان طرت، كة بيني

ان ثيَتةان  ميشة ئ : دةيتيان: نةخيَر، وتيةان داية  وان لةطةَلنويَنةري خةليفةت
نةوة، ئةوسا خيانةتيان كةرد  بواخييان دَلني انيش كةوتنةرِيَ ولةئةو نةماوة!

وقةتَلوعام وجينيسايدي حاجيانيان كرد وهةمويانيان كوشةت، ميَذونوسةان   
بة كيمة َ بةرزكردؤتةوة، ئافرةتةاني  وكيما كوذراوةكانيان وةكو طرد  :ئةَليَن

بةي ئةةوةي     ةتيويانة كيَ تينيويوتو ونطةرِا ةراميتة بةسةر كوذراوةكانداق
ميَذونوسةان ئةةَليَن:    . هةةر بة ساغ دةرنةضيَة بيكوذن ودووهةركةسيَك زين

بيست هةزاريان كوشتوة ونزيكةي هةزار هةزار )يةك مليين( ديناريةان بةة   
ةرد ثرِيةان  ة بةة ثاشةةرِؤ وخاشةاك وبة    ووبة، هةرضي ئاو وبري هةدوون برآلتا

   كردؤتةوة!
هيَنا  ييةر حاجياني بةغدابةس كي كوشندةياندةرديَ 312* وساَلي 

 ، بة تينيويةتي زؤريَكي حاجيانيان كوشت.بةغداديان بي طةرِانةوةلة كاتي 
دةرديَكي كوشندةيان بةسةر بةسرِةدا هيَنا بةة نزيكةةي    311* ولة 
لة ترسا خييان ئةخسةتة  سةربازةوة خييان كرد بة بةسرِةدا، خةَلك  1700

هةرضةي بةردةسةتيان بكةوتايةة    ةوة ان، حةظدة رِؤذ مانة نكةخئاوةكةوة ود
 برد. ئةيان

                                                 
 نةبووة، بيية ضةكيان لةطة َ خييان دةهيَنا. ئةو كاتانة رِيَطاي حاجيةكان ئاسايشي ثاريَزراو (1)
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 دةرديَكةةي كوشةةندةيان بةسةةةر كوفةةةدا هيَنةةا.  312 وهةةةر لةةة* 
ر كوفةدا هيَنةا، بةةَلكو   بةسة تريان بةآليةكيديسانةوة  315 هةروةها لة

كة بيستيان قةرِاميتةة   بةغدا، تةنانةت خةَلكي ووبثيَوة واستيشي ئةنبار و
 .هاتن وهة َكرد  شاريان ضي َترسا  لةة هاتوو

بةسةر رِةحبة وموسلَ وشةنطا  ودةوروبةةري   بةآليةكيان 316* ولة 
دةس  لة كار كيَشةايةوة   ووبهيَنا، تةنانةت عةلي كورِي عيسا كة وةزير 

 ة دةرةقةتيان نةدةهات.ضونك ،وازي خةليفةاللةبةر 
ثيَشةوو   ةيانة وحةزئةكةةي بَلةيَ لةة هةةموو ئةو     317 ساَلي * ولة
تايةةري   بوماري كةعبةةيان دا بةة سةةركردايةتي ئةة    الثة ووبوةخراث : ئة

 ووبقةرِمةتي لةناو حةوشةي حةرةم ودةوروبةري حاجيةكانيان دةكوشت، هة
، بيية خيي هةَلدةواسةي بةة كةعبةة!    واي دةزاني حورمةتي كةعبة دةطرن

 لةة دَلةدا  ن ياالة هةةر كةربةة  ضونك-ن كوشت دةيا ! هةرووبم سودي نةآلبة
 .- !ال نيةي كةعبةيان رمةتوحو يةطةورة

نةوة وكوذراوةكانيان خستة ناو ئةاوي زةمزةمةةوة   ووبثاشان لة كوشنت 
وقوببةكةي سةريان رِوخاند وثاشان بةرطةكةي كةعبةيان درِي ولةت لةةتيان  

!! ربهيَننة رِةشةكة دةاني كرد بةردتايةري قةرمةتي فةرم بوكرد وثاشان ئة
بِبِّنل؟ أعن   لحجنِ ة ألأعن   لطِّن   »ي: ووت دةريهيَنا بةزؤران كييَيةك بوئةوة

 «   كوا بةردي ئامسان بي نابةاريَ كوا تةيري عةبابةيليَ»واتة:  «م  سجِّل؟
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رَّونِ هلل وإونِ إلِّن  . هيَنرايةوة 339يان مايةوة تا ساَلي ال سا َ 22 بووئةوة
 .ُة إال بِهللوال حُل وال ق   جعُن

كةات وميَةذووي   ن دةباسةيا  كةسةة ئةةم  كةة   يةنةئةمة ئةو موسةَلمانا 
 يان ثيَ ناشريين دةكات !ئيسالم

ئةمة سةرباري ئةوةي هةموو ئةوانةي باسي عةقيدةي قةراميتةكانيان 
 «ثةرسة او -إلن »خةوا   وودة كيكن لةسةةر ئةةوةي كةة برِوايةان بةة      دووكر
 .(1)ةووبهة

 بةة حةرامةةكان  هةةمو  بة سةوننةت و  يانمئيسالوهةموو فةرزةكاني 
ي ئةوان هةةقيقي نيةة وبةةَلكو    الرمان ونةهيةكان و فة. وهةمزانيوة  َآلةح

 ،غوسل ماناي خيي هةية وزينا ماناي خةيي هةيةة   وةك رِةمزة بي شتيَك:
 . رِؤذو بة هةمان شيَوة...، نويَذ وحة  وهةية انحةرامةكان ماناي خيي

ويةش  زة، نةوةبووودنة زين ،نة ئاطر ،ت هةيةوهةروةها ئةَليَن نة بةهةش
و ناضةيَت، وهةركةسةيَكيش اريَةت رِوحةكةةي ئةبيَتةة      لةةنا هةر دةمييَنَ و

 .  (2)ةووبرِوناكي وبةرةو ئةو شويَنة ئةرِوا كة ليَوةي دروست 
 ةهةروةها ئةَليَن: ئةوةشي لةبارةي قيامةتةوة هاتووة بةةو شةيَوازة نية   

 ني مةهدي.ووضوقيامةت نية ورِةمزة بي دةر

                                                 
 الفرق.ما اعة  ة :برِوان (1)
 .«اليهضائ  الباطنية ألبي حامد الاز»و« أهل البدع ىيه والرد علالتنب» برِوانة: (2)
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نيش بريتيةة لةة   ورئةا وقبريتيةة لةة عةةقلَ    ل رية هةروةها ئةَليَن: جوب
ة، هةةروةها  دووتةعبريي موحةممةد بي ئةو مةعريفانةي جربيل بيي دابةزانة 

كاتي ثيَويستة هةةر بةة زوويةي تةةواو نابيَةت وةكةو        وةحي دابةزاندنة ئةم
نيةا وكةاتي   دويةكسةةر نابيَتةة منةدا َ ونايةتةة     ضين منداَلي سكي دايك 

ئةةم شةةش مةانطي    م آلبةة مةان  و  جا ئةو نةي ، يةئا بةو شيَوة ،ثيَويستة
 ثيَويستة. ئةمةش خودي عةقيدةي فةيلةسوفةكانة.

وم سة هةروةها ئةَليَن: ئةبيَت لة هةمو سةةردةميَكدا ئيمةاميَكي مةع  
مةت و زانةيين هةقيقةةتي   سة هةبيَت وئةو ئيمامة وةكو ثةيامبةرة لةة عي 

 هةموو شتةكان.
ي كةورِي جةعفةةري كةورِ   ي يلن واية موحةممةدي كورِي ئيسةماع ياوثيَ

ة دووتاَلب زينة  ئةبومدي كورِي علي كورِي حوسةيين كورِي عةلي كورِي حم
 ة ئةو مةهدية.ضونكة ونامريَ تا زةوي رِزطار نةكات دووونةمر

قةرِاميتةكان لة ذيَرةوة بةيَ بةرِوان بةة هةةموو     بةَلكو هةنديَك ئةَليَن: 
كرا دةكةةةن ئاشةة كسةةيَي كةالوثةيامبةةةريَك وئةمةةةش تةةةنها كتيَبيَةةك 

 .ن ثيَي هةبيَتنةيامتما
قةراميتةةةكان لةةة ئةةايين جولةكةةة وطةةاور   ئةةةَليَن:  ي تةةرهةنةةديَك

يشةةدا كةةافرن، بةةةَلكو لةةة جولةكةةة وطاورةكةةانيش كةةافرترن ولةةة ئيسالمو
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، بةةَلكو لةة زؤريَكةي موشةريكةكاني كةين      ةمةي درؤزن درؤزن نموسةيل
 .  (1)كافرترن

رنن ق  ىِّننة علننبِعن   هلل أن ضنن    لدوسننعأ  عل ننُ »: (2)بةغةةدادي ئةةةَليَ
و ل جُ  بل أعظ  م  مضن ة  ى ل سل ِّ  أعظ  م  ض    لِّهُد و لن ِ 

 .« لده عة
 ئةمةش بة كيدةنطي زانايان:

  عشننهد الوهنؤ» :(3)ئةفةةةرمويَ بن  عبنند لحلِّ   لح  ون شةةيَئ ئةمحةةةد 
م السنإل  ِدقة عظهن ونأوه  وِوُ  منِرقِّ  زومة وأ  مهِ وج ِهِّ هِ ألعل ِ   

 . «وعبطنُن  لكِ 
منة ألمنِ ز ل عل نِ    «بننُ عبِّند  لقند ح»  الوهنؤ»هةروةها ئةفةرمويَ: 

عننذمُوه  بننِل رل  الِ عقنندحُن رنن  وسننبه  ودعنننه  وِ ودعًننن ل ؤمنننُن علً نن
 لق  مطنننة »و لمشنننِّ  رنننَّن لهننن  رننن  هنننذ   ننن وِ  وثِّننن ع  بنننل عجعلنننُوه  مننن  

  لكِننِوأمثننِله  منن    ، نن ة ح لسنن ِعِّلِّة  لَ مِّننة إل لننذع  منننه    « لبِعنِّننة
 .(4)« ل نِرقِّ 

                                                 
 (.144-141 /35الفتاوي ) برِوانة: (1)
 .82الفرق بين الفرق ل :لة (2)
 (.128 /35)الفتاوي  :برِوانة (3)
 (.131 /35)الفتاوي  :انةبرِو (4)
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 ،ته  من  أعظن   لكِن  و لن دةدي   و ِ الرَّن وِ  هؤ» هةروةها ئةفةرمويَ:
وهنننن  أعظنننن  وِنننن   و دة منننن  وِنننن  أتبننننِع مسننننِّل ة  لكننننذ ب ووحننننُه منننن  

 .(1)« لكذ بِّ 
أن منِ  ،ل سنل ِّ رهنل عنكن  أحند م ن  ععن م  » :(2)ةفةرمويَئهةروةها 

 «.ث؟الثل  ل ن  ل ِِ مَِلف لل يُإ عقُل  أصحِب  سِ ل
وم   ن  » ئينب قةييمي جةوزية ئةفةرمويَ:بك   بُ  س  لدع  أوشيَئ 

 :حنن  م الل والحنن المعننِد و العقنن ون ب ننِو  و العُ  ننف  ل جننُ   لننذع  
مننننذهبه  عُ  ننننف  لق  مطننننة  ى لَ مِّننننة أصننننحِب بِبننننا  لَ منننن ، وعلنننن

  لننذع  عسنن ُن أوِسننه ة دعننعة و لد زعننة، وسننِ    لعبِّو لن ننِّ  سنن ِعِّلِّةإلو 
ن بنندع  منن  دعِوننِِ دووعمقِّنن ال  الِع ِّننة، وهنن  منن  أوِنن   لكِننِ ، وهننؤ لِ

 .(3)«بش ععة م   لش     ال لعِل ، و
، لةةة بةةارةي قةراميتةكانةةةوة (4)« للجنننة  لد   ننة»لةةة كةةرا  وثرسةةيار

ة بةةَلكو كةافر وزنةديقن    نية  ةوةئيسالمقةراميتةكان فرِيان بة »فةرمويان: 
 .«دؤتةوةكر نوباوةرِيانيان رِوبرين وزانايا

                                                 
 (.139 /35)الفتاوي  (1)
 (..134 /35)فتاوي ال (2)
 (.247 /2ن مصائد الشيطان ) إغاُة اللوفان م (3)
رقىىم  ي( الفتىىا2/350للبحىىاث العلميىىة واْلهتىىاء )دائمىىة )هتىىاوي اللهنىىة ال وةكةةو لةةة  (4)

 .هاتووة(( 18952)
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ئةةم  ئةمةة ئةةو موسةَلمانانةية كةة     بةَليَ موسَلمانة خيشةويسةتةكان  
 يان ثيَ ناشريين دةكات !ئيسالمباسيان دةكات وميَذووي  كةسة

مانان َل  ئةمة ستةم كردن نية لةة موسة  ئةمة ضةواشةكردني خةَلك نية
انةةة لةسةةةر  نياتكي وزةردةشةة  وبةيان كةةة ئةةةم مةةةزدة وميَذووةيةكةة

ي ثيَ تةا َ  ئيسالمهةذمار بكةي وبة كارة بةدةكانيان ميَذووي كان ميَذووية
  !بكةي وبةد ورِةش

نةةهيَنا بةي    يشةت «جةنطي خاضثةرستان» ئةي جا بي حروبي صةلييب
 ! خي بة رِاي زانايةان قةراميتةةكان لةة   ةكةداركردني ميَذووي موسَلمانان ل

لةكةة  جو  ب أولنمن  بنِسةَلمانن  مون طاور وجولةكة كةافرترن مةادام ئةةوا   
  !وطاوريش موسَلمانن

: ة لةسةر تاَلي ميَذوومان وئةةَليَ بةَلطة دةهيَنيَتةو :هةَلويَسئ سيَيةم
ئينجا تةماشاي كؤمةَلكوذي شيعة بكدة بدؤ سدوننة و تةماشداي     ... »

 ي دووةرِيَت بدة بطن سوننةش بكة ضؤن شيعةيان كوشتوة، ئةبيَت ئينسا
ةفريقا سوننةكان تةقريبةن لة ئ.. .مارطريي نةيطريَتدة، هةقيقةتةكانا 

وةكو جينؤساياي شيعةيان كرد، لة و ستا  بةهةمان شديَوة لدة رِةيدا     
   .«بةهةمان شيَوة.. 

 م:آلوة
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ئةتةويَ بةو خةَلكة ضي بَليَي ! ئةتةويَ بَليَةي: ئةةهلي    بةرِيَز. باشة 1
 ارِةواية !ةزهةبيَكي نة وجةماعة مسونن

 رِةواية وئةوة ميَذووةكةيةتي !ناي دينيَك ئيسالم يَيبلَ يان ئةتةويَ
 لةسةر مينبةريشةوة !

  !َلكي موسَلمان وسونين مةزهةبيشدالةناو خة
 ال حُل وال قُة إال بِهلل

 يانلَوبةاية خةةَلك قة  بووا بةخوا ئةطةر جبة وميَزةرةكةت نة! ئةممئافةرم
 !!  نةدةكرد
 ! ةوة ئةيكةيتئيسالمبةناو  ةضونك مآلبة

زةرةوة طي َ لةو خةَلكة دةكةةيت!  ميَةذوويان   يَوم !! وا بة جبةئافةرين
 ! تاكةةةكاني بيَةةةةقلَ عةيبةةدار دةكةةةيت ! بةةةَلكو رِةش وتةةاَلي دةكةةةيت

   !- هلل إن  ِوةك ئيَستا باسي دةكةم -دةكةيت 
ة بةةناوي  ضةونك ن! بةرِيَزان ئا لةبةر ئةمةية زؤر باسةي بيدعةة دةكةةي   

 ةري دةطريَت.ت وور خةَلك فريو دةخواوتزودينةوة قسة بكةي 
ناشةريين   ئيسةالم هةر بيية بة دريَذايي ميَةذوو ئةوانةةي ويسةتبيَتيان    

بةَلكو هاتونةتةة نيَةو    ،ةوة بيكةنئيسالمبكةن نةيانتوانيوة بة ناوي غةيرة 
 يانة  !دووةوة كرمالئيسبة ناوي ةوة وئيسالم

 ر.ؤز يترئيةكان وكيمةَليَكي ةكان وسةبةوةكو باتني
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دةكةن ناويَرن لةذيَر نةاوي دذي   ئيسالماش شةرِي نيدوتاني آلتةنانةت و
دةنطي لةسةر دروسةت   بةَلكو ناوي تري بي دادةتاشن تا كي ،بيكةن ئيسالم
 ببيَت.

هةروةها ئةو طروثانةي ئةمرِؤ كة شةيتان بة نةاوي دينةةوة بيدعةةيان    
روث هةةن لةة   ط ندثيَ ناشريين دةكات. هةمان شتة. ضةثيَدةكات ودينيان 

  ! زؤر!ناشريين دةكةن ئيسالمةوة ئيسالمدا بةناوي نةكةطيرِةثا
ولة سةردةمي ئةمرِؤمشاندا ضةند مولي ةد وبيَةدين وشةيوعي هةيةة !     
زؤر! كةضي هةنديكيان ديارن! باقيةكةةي تةري ئةةَليَ بةرِوام بةةخوا هةيةة       

كي َلكةة نكة وضة بيَةت   يَت لةة دةوَلةةت جيةا   ةبئ ئيسالمم آلبة ،وموسَلمامن
ة! دينةكةمان! بيكاتي خيي شياو ووبئيَكسثايةر  مئيسال! وحكومداري نية

 نيا طيرِاوة.دو نكةضو، ة بي ئيَستا ناشيَتووب
 ئةو بة ئاشةكرا ناموسةَلمانة   دةي جياوازي ئةم بةناو موسَلمانة لةطة َ

  !ضية
 ئيسدالم قسدة بدة    كاتيَدك : ئدةو  ئةوةية ةكةزرر بة كورتي جياو زي

 ةكةمان و ية.ئيسالمئةَليَ: ئةم ةكةتان و ية. ئيسالم تدةكات ئةَليَ
تةنانةت ئةمسا َ لة يادي دامةزراندني حيزبي شيوعيدا لة رِاثيرتيَكي 

NRT !تةة شةةرقيانة كةة    آلئةَليَن: لةةم و  باسي ئةوةي دةكرد كة ضاوديَران
يَوازي كاري بطيرِيَت وةكةو  موحافزكارن ئةبيَ حيزبي شيوعي ناوةكةيي وش
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اشكرايية دذايةةتيكردني ديةن ناهيََليَةت    ةم ئتر، بةم شيَوازة وبي انحيزبةك
 ئةم حيزبة سةركةوتوو ببيَت.

هةةمان ئةةو شةتة ئةةَليَن كةة       «...ثيَناوييَن و...هةَلةجبةيي  »...جا 
 «هةَلةجبةةيي  »...م آل(، بةة ةوةئيسةالم ي عومسان ئةيَليَ )لةةبارةي ميَةذو  م.
يَةذووي ئةةم   يَ مد.عومسةان ئةةلَ  بةآلم  ،ةيَ ميَذووي ئةم دينةي ئيَوة وايَلئة

  ةمان واية!ئيسالم
ايةة  بووميَةزةري لةسةةر نة   ،يةابوئةفةنديةك  بةرِيَزة،ئيَستا ئةطةر ئةم 

ئةسةةَلةن نةيةةدةويَرا بةةةو رِاشةةكاوية  ،بةةةناوي دينةةةوة قسةةةي نةكردايةةةو
 .ة دةن  دةهاتن، جورئةتيشي بكرداية خةَلك ليَي بقسةبكات
-اي هةقيقةتدا دوبة  كة طةرِاوي ةوتمزط كييةماميستا . تي وةك2

نكة وضة ئةهلي سةوننة هةةقن يةا شةيةة !      :ثيَمان بَليَ -وةك خيت ئةَليَي
دروست دةبيَت كة سوننيت يةا   المرؤظ طويَ لي قسةكانت دةطريَ طوماني 

ويَم لةة  ن كاتيَةك طة  وبة بةي منونةة: منداَلةةكان لةة تةنيشةتمةوة       شيةيت.
، وتيةان: ئةةم   ووبة نت ة هةنديَك لة قسةكال انارةكةت دةطرت، كة طويَيوت
 ية سوننية يان شيةية ! منيش بزطةيةك طرمتي!المة

. سةةةبارةت بةةةو كيمةَلكوذيةةةي باسةةي دةكةةات، بةةا ئامةةاذة بةةة  3
 ضةةينيةةةتي  دووة  كةةيَ كرووبةةسةرضةةاوةكةي بكةةات بةةزان، لةةة كةةويَ  

ي يانةة يةان ناصةبيةكي موبتةةدية    دووكر يةتي ! ئايا ئةهلي سةوننة دووكر
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يةتي بة ئةهلي سوننةي دةلكييَن!  يان دوورسف ككو حةجاجي كورِي يووة
 ..يايةتي ! يا وودموسليمي خوراساني كر بوخويَنرِيَذ وطومرِايةكي وةكو ئة

    !بيية كوا سةرضاوةكةي
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 مةقالةي ثيَنجةم
وسدوننة شدةرِيان    مي شديعة  بة بدةردةو »ئةَليَ:  :هةَلويَسئ يةكةم

 .«ةووب
ن يةان  ووب  سونين ةووب  لةسةر ضي رِويداوةانة : لة كويَ ئةم شةرِمآلةو

يةةان   !حيسةةابي بكةةةي يهةةةر بةةة زؤر ئةتةةةويَ لةسةةةر ئةةةهلي سةةوننة
 سياسي خييان ئةيلكييَن بةة ئةةهلي   يانة بي مةراميوددةسةآلتدارةكان كر

ة قسةةي  ضونكةموي طرنط ة  ! ئةمةش لة هكوا سةرضاوةكةي سوننةوة !
 باوكة!منداَلي بيَة اوبيَ سةرض
يةك منونةي كوشةتين شةيةة   بةبيَ ئةوةي ليَرةدا ئاماذة بكات بة ئةمة
 . ئينصا  ئاوها دةبيَت  !!بي سوننة

 ي سةيري موسَلمانانيش بكة، كاتيَدك  دو»ئةَليَ:  ةم:دووهةَلويَسئ 
خسددتة سددةر  ئددةبينيت شدديعةكان سددةري طويَاريَددم ومانطايددان ئة  

ا، تةناندةت بدة   اةنبةير وعائي دةيان ليَد  زوو مزطةوتةكان وناوي تةَلحة
لةهجةي عيَر قي بدة مانطدا ئدةوتريَ هاي دة هاي دة لدة عائي دةوة        
هاتووة.. بةو شيَوةية ئةوةناة رِقيانة لة ئةهلي سوننة وئةهلي سدوننةش  

 .«بة هةمان شيَوة
 ة:يةكةم: سةرةتا ئةبيَت ئةوة رِون بكةينةو م:آلوة
 بةشةوة:   وود نةي شيةة ئةبالن لة الكة هاوة .1
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فةةت لةة   آلن بة زةوتكردني خيووبئةوانةن كة رِازي  يان:ةكةمبةشي ي
نن آلبةكر وعومةر وعومسانةوة، ئةمانةةش هةةمو هةاوة   ئةبويةن العةلي لة

 ضةند دانةيةكي كةميان نةبيَت.
ةوة ن ودذي وةسةةتاونةتووبئةوانةةةن كةةة بةمةةة رِازي نةةة ةم:دووبةشددي 

عةةلي زةوت   ن لةة فةةتيا الومسان خيوع ةرومبةكر وعئةبوة كة بواوثيَيان و
 ةووبة لة كاتيَكدا هةقي عةلي دوورك

م آل  رِيوايةتةكاني شيةة جياوازن، بةة نة ضةندةآلذمارةي ئةم هاوة ئةى
زةرِي  بويةكةدةنطن لةسةةر سةةيانيان كةة: ميقةدادي كةةورِي ئةسةوةد وئةةة     

 .غيفاري وسةَاني فارس، 
ندين ة ضةنة ضةندين بةشةوة بةبئ هةروةها ئةبيَت ئةوة بزان، شيةة .2

ناوي جياجياوة. تةنانةت شارةزايان ئةَليَن هيض مةزهةبيَك ئةوةندةي شيةة 
 تةوة.يبجيا نة طروثي ليَ

يةكسةةر    ثةيامبةةر اي دو :شيةة هةمويان بةة كةيدةنطي ئةةَليَن   
ي نيَوانيانةوة لةسةر ثةاش  تم جياوازيةكي زؤر زؤر كةوآلعةلي ثيَشةواية، بة

ورةها ثةةاش حةسةةةني  هةةة، ةرثةةاش جةعفةة حوسةةيَن وش ثةةاعةةةلي و
، بةةةَلكو ئةةةوةي بةناوبانطةةة لةةة ثةةاش هةةةر ئيماميَةةك لةةة عةسةةكةريش

ئيمامةكان تا رِادةيةك رِاجياوازي كةوتيتة نيَوانيانةوة، لةة ثةاش ئيمةامي    
ني كةورِي  ة وهةر ماوة وحةسةدوعةلي هةنديَك لة شيةة وتيان عةلي نةمر
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، ئيمامةة  حةسةةن ان وتية  م زؤربةةيان آلنا، بةنةداةثاشي بة ئيمام عةليان ل
اي ئةةو ديسةانةوة   ودم آلاي حةسةنيش رِيَككةوتن لةسةةر حوسةيَن، بةة   ود

يةوت ئةي  ئيمامةةت كيتةايي     جياوازي كةوتة نيَوانيانةوة، هةنديَكيان دة
م آلئيمامة، بةة ة، هةنديَكيشيان دةيوت: موحةممةدي كورِي حةنةفية ثيَهاتو

ثاشةان موحةممةةدي كةورِي    ام، يمسيَنيان كرد بة ئحوي زؤربةيان عةلي كورِ
ي اوازاي جةعفةر ديسةانةوة جية  ودعةليان كرد بة ئيمام، ثاشان: جةعفةر، 

دةيطوت:  ، كيمةَليَكي تريانموسا :كةوتة نيَوانيانةوة، زؤربةيان وتيانزؤر 
 ووبة  ن، هةشةيان «ليةكانئيسةماعي »، ئةمانةش ئيسماعيلي كورِي جةعفةر

اي حةسةةةني دووئيناةةا  ووة،ايي ثيَهةةاتامةةةت كيتةةيمئ دةيةةوت: ئةةي 
ن، هةنديَك وتيان: ئي  ئيمامةت كيتايي ثيَهةاتوة،  ووبعةسكةري رِاجياواز 

ئيمامةة كةة كةورِي حةسةةني      « ل نمظن »هةنديَكيشيان وتيان: مونتةةزةر  
ةني عةسةكةري  هةنديَكيشيان وتي: جةعفةري بةراي حةسة   .(1)عةسكةرية

ة لةو بارةيةةوة ئةةَليَت:   شية ة زانايانيلة طةور  ةخهةر بيية نيب ئيمامة.
اردة وضة ن بي سةر وباي حةسةن شيةة جياوازي كةوتة نيَوانيانةوة ودابةشدو

 اي حةسةن.ودكيمةَلةوة، ئةمةش تةنها 

                                                 
 .نةماوة جيَ ليَ بة بةرِاي ئةوان، بةرِاي ئيَمة حةسةن منداَلي  (1)
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ت، لةة:  يدةهيَنريَن وبةناوبانطن بر م ئةوانةي تا ئةمرِؤ بة شيةة ناوآلبة
 ةعفةريةةكان كةة كةةمن   وجن ئيسناعةشةةري( كةة زؤرينةة   ماميةكان )ئي

 بةشةوة: ووديديةكان لةوان كةم . ئةمانةش ئةبنة وزة
بةشيَكيان كيمةَليَك بيدعةيان تيَداية وهةنديَك غلويان تيَدايةة لةة    أ.

ةم باسةي  وودستا بي كيمةَلي كة ئيَ انةىبريوباوةرِ ئةوني ووبئالوبةيت بةبيَ 
 دةكةم.

ن ي زةيديةةكا لةة زؤربةة   ت،ئةمانةةش بةري   بيَطومان.ر ن، ة كافئةمان
يمةَليَكي جةعفةري وكيمةَليَكي ئيسناعةشةريةكان وبةة زؤربةةي ئةةم    وك

 شيان عةوامةكانن.ةجير
 ازدة ئيماميةكانن(: ئةوانةن كة:دووةم )كة شيةةي وودو. كيمةَلي 

طةرِاوة لة ن سيَ يان حةوتيان نةبيَت بة مورتةدد وهةَلآلهةموو هاوة -
 ةن.ةكد دين دةزانن وتةكفرييان

خةَلك هةةموي  »ئةَليَ:  ،هاتووة 246ل«  لكنِر  ة من  ل وض» وةكو لة
، منيش ومت جطة لة سيَ كةس نةبيَت  ثةيامبةراي دوهةَلطةرِانةوة لة 

زةري غيفةاري   ئةةبو ئةو سيانة كةيَن  وتةي: ميقةدادي كةورِي ئةسةوةد و     
 .«وسةَاني فارسي

ني ئةوا لة شةةيتان  ووبةباوةرِ ثيَنبة و ،ئيمامي غائيب بةن ووبباوةرِ -
  ي.خراث
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 13إو نِل  لندع  ل لةة  ئينب بابةوةيي قوممي كة لة طةةورة زاناكانيانةة  
ئةوةي باوةرِ بة ئيمامي غائيب نةكات ئةوة لة ئيبليسي شةةيتان  »ئةَليَت: 
 .  «كافرترة
 .ي تيَدايةريفكتةن دةدةن جويَنيَك آلجويَن بة هاوة -
يان  عنةالُ لة دةكةن كة بريتية ل ادزي مالسنالأ وِن  رِوكنيَكي تر بي  -

 .(1)مِمةإل 
 قورئان بة دةستكاري كراو دةزانن. -

ئةو رِيواتانةي هةاتوون لةةم بارةيةةوة    »ي جةزائريي ئةَليَت: آلنيةمةتوَل
 .  (2)«هةزار رِيوايةت تيَثةرِ ئةكات وود

حريفي قورئانةةوة  ي لةة بةارةي تةة   ئةو رِيواتانة»يةكيَكي تريان ئةَليَ: 
، بةةة رِادةيةةةك نةةاتوانريَ تانةةةي  كاوانةنرِاشةةرِون ئةوةنةةدة زؤر و نووهةةات

 .«ليَبدريَ
 برِوايان نة بة خوا ونة بة ثةيامبةرةكةي ئةهلي سووننة نية: -

ي جةةزائريي ئةةَليَت:   آلزاناي فةرمودةناس ودةرياي زانستيان نيةةةتولَ 
مبةر، نةة  ياثةلةسةر ك نايةين نة لةسةر خوا، نة ئيَمة لةطةَلياندا قةت رِيَ»

                                                 
يةا كةسةيان   كة دةيوت هةمو طروثةة ئيسةالميةكاني دون   ئةمةش وةآلميَكي تري ئةو كةسة  (1)

 دووة.رِوكنيَكي بي ثايةكاني ئيمان وئيسالم زياد نةكر
 .248رباب لب رب األُباُ تحريُ  تاإهصل الخطاب هي  برِوانة:  (2)
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بةةري ثةروةردطارةكةةيان   ة ئةةوان ئةةَليَن ثةيام  ضةونك يةك، شةوالةسةر ثيَ
م ئيَمة باوةرِمان بةو ثةروةردطارة آلبةكرة، بةبو، خةليفةكةشي ئةموحةممةدة

بةةكر بيَةت. بةةَلكو ئةةَليَ،: ئةةو      وبةش كةة جيَطرةكةةي ئة  ثةيامبةروبةو 
، نةةة ئةةةوة بةةيَ كربةةةبوةكةةةي ئةثةيامبةريين ةي كةةة جيَنشةةثةةةروةردطار

 .(1)«ي ئيَمةيةثةيامبةرةش ثةيامبةراري ئيَمةية ونة ئةو ةردطثةرو
 هةرضي غةيرة خييانة بة كافر دةزانن:   -

لةةة رِةزاوة رِيوايةةةت دةكةةات  233ل 1بكولةةةيين لةةة كافيةكةيةةدا 
شةيةةكةي   نييةة جطةة لةة خيمةان و     ئيسالملةسةر ميللةتي »وتويةتي: 

 .«نةبيَت خيمان
تيةة لةة طةرِانةةوةي زؤريَةك لةة      بري ةجةة هةيةة. كةة  بة رِن ياباوةرِ -

نيا ثيَش رِؤذي قيامةت، لةسةر ئةو شيَوازةي كة لةة  ودةكان بي ذياني ودمر
 .(2)نوبنيا لةسةري دو

، سةةرجةم  مالعلِّه   لسان ثةيامبةرهةمو »ةكان واتة: دوزؤريَك لة مر
ية لة ئيمان هةن ةرزيالةطة َ هةمو ئةوانةي ثلةي ب ئيمامة مةعصومةكان،

   .(3)«كة ثلةي بةرزيان هةية لة خراثةةشي وئةوان
                                                 

، ماميىىىة وأنىىىه يهىىىغ اتباعىىىه دون غيىىىر يىىىن األبىىىاب نىىىار هىىىي حقيقىىىة د «نىىىاار النعمانيىىىةاأل»  (1)
 .ز إيرانط تبري (،2/278)

 .51الحر العاملي ص ي «ُأوائل المقاال»: برِوانة  (2)
 .95وص 51ص «أوائل المقاالُ»: برِوانة  (3)



62     

بةةكر  ئةبودةبنةةوة لةطةة َ    دووواتة لةة ئةاخر زةمةان ئالوبةةيت زينة     
 وتاقمةكةي ئةوسا ئالوبةيت تيَلةي خييانيان ليَدةكةنةوة.

وبةةَلكو بةة درومشةي    جا ئةَليَن ئةوةي باوةرِي بةم رِةجةة نةبيَت كافرة 
نةةقلَ دةكةةن. بةةَلكو     ةسةةر وئيامةاعي خييةاني ل   نةن زاشيةةطةريَ  دة

ازدة ئيمامي دووشيةةي »شييي موفيديان كة لة طةورة زاناكانيانة ئةَليَ: 
   .(1)«اندوويةكدةنطن لةسةر واجبيَ  طةرِانةوةي زؤريَك لة مر

 يةةة كةةة لةسةةةر البيسةةت كتةةييَب شةةيةةم لة  20ونةةاوي زيةةاتر لةةة 
 ي رِةجةة نوسيويانة.ئيسثاتكردن

خةوا سةب انة شةتانيَكي بةي رِوون      :واتة ،ةهةي ( لبند  ةرِيان بة )اوب -
 دةبيَتةوة كة ثيَش  نةيزانيوة.

 !! لبد  رِيواياتيان ئةَليَت: ثةرستشي خوا نةكراوة بة هيض شتيَك وةك 
جطة لة خييان نةبيَت هةموو خةَلك بةة رِةشةيك وعةةوام ومنةداَلي      -

 نا دةزانن.زي
شةتانيَكيان بةي   نةةت  الوبةةيت دةكةةن، تةن  ئاة زيادةرِؤييةكي زؤر ل -

تي خوا هةية سةب انة، وةكةو زانةيين    آلئيسثات دةكةن كة تةنها لة دةسة
.. وهةةةروةها شةةتانيَك .علنن  مننِ وننِن وعلنن  مننِ سننِّكُنعيلمةةي غةةةيب و

 ئيسثات دةكةن كة تةنها بي ثةيامبةران هةية.
                                                 

 .51ص «أوائل المقاالُ»: برِوانة  (1)
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 ئةسَلي بابةتةكة:جا ئيَستا برِؤينة سةر 
يش ثيَةي بفةةرمويَ   مةةزن وخةواي   يَ زيناكةةر بَلة ة شيةيةك بة عائيش

داويَن ثاك، وقورئان بة دةستكاري كراو بزانيَت وخوا سب انة بفةرمويَ من 
ن بكةا ئةةو   آلخيم دةيثاريَزم لة دةستكاريكردن، خوا سب انة ستايشي هاوة

دةزامن  ومنِ سنِّكُنن ونِ علن  منِتةةنها مةن   بليَ مورتةددن، خوا بفةرمويَ 
ة ثيَشة  نةةيزانيوة يةان بَلةيَ     تةةو يَنيَكي بةي روون دةب تاشة  ئةو بَلةيَ خةوا  

دةزانةن. ئةي  كةوفر شةا       ونِن ومنِ سنِّكُن علن  منِئيمامةكاني ئيَمةش 
 فرن.وبريوباوةرِانة ك مبةآلم ئة وطويَي هةية.

 كةواتة: ئةو شيةة موسَلمانة كة:
وبةي هةةمو    بةي سةوننيةكيش  كوفر نةكات وكافر نةةبيَت وةكةو ضةين    

كةوفر   موسَلمانة كةة:  ةيسوننئةو : يَ،وئةَل قسة هةر رِاستة انكةسيَك هةم
 .نةكات وكافر نةبيَت

بةَليَ خيال  هةية لةنيَوان زاناياني ئةهلي سوننةت لةةبارةى شةيةةوة   
 ئايا كافرن يان موسَلمان، وئةوةي من برِوام ثيَيةتي كافر ن،.

ري كاسةت ورئةان بةة دة  بة زيناكةر بزانيَةت وق بةآلم شيةةيةك عائيشة 
ى دذي سةرحيي قورئانن بة كيدةنطي هةمويان كةافرة  تانةكراو وهتد ئةو ش
 نةك بة خيال .  
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 .سةبارةت بة شيعةهةنديَك وتةي زاناياني ئةهلي سوننة 
مِم مِلنا  ح نة  هلل علِّن  رن  إلعة  ومزع  آلوم  هذه  »: (1)قِل  ب  وثِّ 

وهننن  أل: لِقننن ن  ل نننحِبة ضنننُوبغلننن و رل  لنننذع  ع و عنننة عنننن  بمكِِّننن   
عنة وو رقن  عِ ِنة من  آلرهنُ ونِر  لهنذه    ل نحِبة  كنِ  عغِّظُوه  ومن 

 .«ذلا ىعل  لعل ِ  
لقنند أحسنن  مِلننا رنن  مقِلمنن  وأصننِب رنن  تأوعلنن  ر نن  »قننِل  لق عبنن : 

 هلل  ب  لعننِل ِّ   ىوقنف و حند ً مننه  أو ععنن  علِّن  رن   و عمنن  رقند  د علن
 .(2)«      ل سل ِّ وأبطل  

ِم علِّنن   لكِنن  مثننل أينن  ممنن   نن» أونن  قننِل:  نندأح  و وى  لَننالل عنن
وأم  أن عكُن قد من ق  ال م   م  أصحِب  لنب  »: ، َ  قِل« ل و رل
: سنألت أبن  قنِل ،ون  عبند  هلل بن  أح ند بن  حنبنلأيب » :وقنِل .«ع   لدع 

 ىمننننِ أ  ه علنننن»: رقننننِل منننن  أصننننحِب  لنبنننن   العنننن   جننننل  ننننم   جنننن
 .(3)«مالسإل 

ضن ، أم صنلِّت ل  رلِّت يلنف  لجه ن  و صن  ِلمنِ أبن»قِل  لبَنِ ي: 
 العنننِوحُن و الن ودووععننِ العسننل  علننِّه  و اليلننف  لِّهننُد و لن ننِ ي و

  .(4)«تؤول ذبِ حه  الن ودووعشه

                                                 
 .( 219/  4تفسير ابن  ثير )   (1)
 (. 297/  16تفسير القرطبي )   (2)
 (. 558 - 557/  2السنة للخالل )   (3)
 .125لعباد ص لل  أهعال ا  (4)
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ئةو قسةي دةهيَنيَتةوة لةسةر صةحيح كة   ئينب حةزمهةروةها 
ا لةطة َ طاورةكان ثيَيةان وتةوة:   وزةعيفي حةديس لةكاتي موناقةشةكردنيد

ئةةةَليَن قورئةةان  كانشةةيةةزراوة، ئةةةوةتا ثاريَةش قورئانةكةةةتان نةةةوئيَةة»
ععنن  -وأمنِ قنُله  »ميان دةداتةةوة:  آلئاوها وةئةويش ، «دةستكاري كراوة

ن رننَّن  لنن و رل لِّسننُ  منن   لنن و رل تبنندعل  لقنن ً ىرنن  دعننُ - لن ننِ ي
بَ ننس   د مننُِ  سننُل  هلل، إو ننِ هنن  ر قننة حنندث أولهننِ بعنن ل سننل ِّ 

رنن   لكننذب  ى ننِ ِّهننُد و لن ل ى. وهنن  عِ ِننة تجنن ي مجنن .ةوعشنن ع  سننن
  .(1)«و لكِ 

إذ   أعننت  ل جننل عنننمقف أحنند ً منن  »ز عننة  لنن  زي:  بننُمننِم أإلوقننِل  
 .«رِعل  أو  زودع  أصحِب  سُل  هلل 
ن دووهن  ععمقنأل، مِمِّةإلتكِِّ    ىمة علأل جم عت  و»وقِل  لس عِو : 

  .(2)«به علِّ   المِ  ىوه  إلوبُ ل حِبة وعنك ون إج ِعه  وعنسلِّل تض
 ال  رضن ، و الأصنل  يلنف جه ن ، و ال»ع  أبن  عُسنف أون  قنِل: و
 .(3)«قد ي

وِن   رن  حنظ  الو ووحنظ أصنحِب  سنُل  هلل »وقِل  لطحنِوي: 
ومبنن أ منن  أحنند منننه ، ووبغنننل منن  عبغضهننن ، وبغِّنن   لَِّنن   الأحنند منننه ، و

                                                 
 (. 213/  2حل ) الفصل هي الملل والن  (1)
 .341/  6نساب األ  (2)
 .4/733عتقاد االشرح أصال   (3)
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 : غضنهِن، وإحسنِن، وبع وإبَِّ ، وحبه : دع ،  الوذو ه  إ العذو ه ، و
 . (1)«ِ ، ووِِق، وعغِِّنو

من  قنذم أم  ل نؤمنِّ  عِ شنة  ضن   هلل عنهنِ بعند » :(2)ئةةَليَ  زةهةبيو
 .«...وزول ب   تهِ م   لس ِ  رهُ وِر  مكذب للق ًن 

ر ن  قنذرهِ »ئةَليَ:  29لة لومةةكةي خييدا صئينب قودامة 
 .« وِ  بِهلل  لعظِّ أهِ  هلل من  رقدب ِ ب 

ئةنةةس وتويةةتي   كةة   لة باسي ئةةوةى دا  (3)«ىل ل ح»لة  ئينب حةزم
م جةويَن  آلبةة  ،دةدريَ عومةر بدا قامضي ليَوبةكر ئةبوهةركةس جويَن بة 

ة دذي قورئةان وةسةتاوةتةوة، ئةةَليَ:    ضةونك  ،دةكوذريَةت  تبة عائيشة بدا
وثاشةان   «ةدووفةةي قورئةاني كةر   مالكيش وتويةتي ئةةو كةسةة موخالة  »

قنُل مِلنا ههننِ »: يَ مورتةةددة ئةةلَ  بةةَلكو  ،تطريي دةكةا شةت ث خييشي
جةةا ئيشةةي  «.رنن  قطعن  بب   تهننِ ىصنحِّح وهنن   دة تِمنة وتكننذعظ هلل تعنِل

فوقةها وزاناياني ئةهل البيت وجطة لةوانيش لةسةر ئةمةة رِؤيشةتوة كةة    
 .(4)جويَندةر بة فاتيمة وعائيشة دةكوذريَت

                                                 
 .689أبي العز صالعقيدة الطحاوية مع شرحوا البن   (1)
 .ة الفرقانمشوار حسن، ط:م تب ، ُ:210دا ص «ال بائر» هل  (2)
(3)  (13/504.). 
 .الالصارم المسل :برِوانة  (4)
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ي رسدةي  ي دو»ئةةَليَ:   كةسةة  مةئة  اتيَكيةوة: كبووتة بيت رِوون واكة
موسددَلمانانيش بكددة، كاتيَددك ئددةبينيت شدديعةكان سددةري طويَاريَددم  
ومانطايددان ئةخسددتة سددةر مزطةوتددةكان وندداوي تةَلحددة وزوبددةير    
وعائي ةيان ليَاةنا، تةنانةت بة لةهجةي عيَر قي بدة مانطدا ئدةوتريَ    

 «هاتووة..!!هاي ة هاي ة لة عائي ةوة 
نيَتةوة كة جويَن بةة  ةهيَد ةكةشي بة شيةةيةكونمنكة ئةَليَ موسَلمان و

وقورئةةان بةةة  دايكةةة عائشةةة دةدات )بةةة تايبةةةت لةةةبارةي ناموسةةيةوة(
 دذ بةيةكة.ورِيَك نايةتةوة بة قسةي زانايان  دةستكاري كراو دةزانيَت،
ئينجا   »: -كة ئةمةة ثوختةكةيةةتي  -ئيناا ئةَليَ  هةَلويَسيت سيَيةم:
ئاةم ةةَلكاة ه نةادة     كاة   ،رةوة لةن و ئةوانةزةدؤوةرة سةيري بكة ع قلَ ب

ن ووساَمن نةوة، ؤاؤ  ئاةو    وباة ووساَمن      ،لَ بكاة  ةاوو بؤ ئةوةي يةكرت ق
 .«ةدةنةوة ئيَست  شةرِي لةسةر بكة بؤطةنة هةَلن

تيَيةةدا وتةةراوة ئةةةو ثةيامةةة بةةة مةةرؤظ  (1)سةةياقةي ئةةةم قسةةةية لةةةو
ن َلكردبةوو بي يةك  قت داة خةَلكي عاقلَ ئةوةي خةَلك هان بدةطةيةنيَت ك

. جةا هةةركاميان بيَةت بةرِاسة      يةان دةطمةنةة   ناو شيةة وسوننة نيةة لة
يَري ئةم كةسةية لة ئاست ئةو هةةموو كةَلةة ثيةاو وزانايانةةي     بوبةَلطةي 
، وهةةرطيزيش  ردةيي وتسةامح بةوو كة موسَلمانانيان هانداوة بي ليَ ئيسالم

                                                 
 .ضوارضيَوةى رِستة وقسة :يان ،واتة ثاش وثيَشي قسة: سياق   (1)
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ت لةة  بيَوبودةسةتيان هةة   ئيسةالم  نيانا ناودارةكاناكةم يةك زانا لة زباوةرِ 
سوننة ئةطةر رِويدا بيَةت، يةةك بةَلطةةش    يةة وفيتنة وئاذاوةكاني نيَوان ش

 لةبةردةست هةية با دريَغي نةكات. نية ش  وا بسةَيَنيَت. ئةطةريش
 ةَلةاي هدوئةطةرِيَ بة  ئيسالموةك دةبينن لة ميَذووي  ئةم ماميستاية

 يَكي جةوان نيةة!  يفةت، دةي ئةةوة سة  ئاَليَدةو وبرينةكاندا وثيَوةي دةنوسيَ
 ة.ئيسالمنةك هةر ئةوة بةَلكو سيفةتي نةياراني 

: ئيناةا وةرة عاقةلَ بةدؤزةرةوة لةةناو     ئةةَليَ كةة   :ارةمؤوهةَلويَسيت 
َلكردن بةة موسةَلمان   بةوو ئةمانة، كة ئةةو خةَلكةة هانبةدةن بةي يةةك  ق     

هةَلنةدةنةةوة   طةنةة بية َلكة بكةةن ئةةو ميَةذوو   ة، وا لةو خةناموسَلمانةوو
 ستا شةرِي لةسةر بكةن.وئيَ

وديةدةي تةي شايسةتةي ئةةو وةسةفةية وا       فيكرةئةو ئةَليَم: بيَطومان 
من سةةرةتا وامزانةي وا   كة  كةيت.وةسف دة ي ثيَئيسالمميَذووي طةشي 

ئةةَليَ:   ،ان: بةَليَهةنديَك دؤست وبرا وتي ،)ضونكة قسةكةى رِون نية( ناَليَ
 .!!«نميَذوي بيطة»

بةَليَ، »م: بووبيي نوسي ىطويَي طرت لةو وتةية كة نياتةنانةت يةكيَك
دَلةم تونةد ئةةبيَت حةزناكةةم لةةوة زيةاتر طةويَي         ...نئةَليَ: ميَذوي بيطة

 .«ليَبطرم
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بةةةَليَ رِاسةةتة واهلل موسةةَلماني رِاسةةتطي ثيَةةي ناخيشةةة مينبةةةري    
كردني فةسةةوو ئيسةةالمبةةي دذايةةةتيكردني يَتةةةوة بقوازر يامبةةةري ةث

 ةن وتا َ ورِةش.بيط ميَذووةكةي بة
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 مةقالةي شةشةم
 وبةور دةكدةن قدةبري ئيمدام ئدة    سد تة»ئةةَليَ:   : يةكاةم هةَلويَسيت 

 .« !ةدووشيَخ عبا لقادريان دةرهيَناوة وسوكايةتيان ثيَكرةةنيفة و
لةكاتي داطريكردني عيَراقدا لةة   بةَليَ ئةمة شيةة صةفةويةكان كرديان

!! بةةَلكو هةنةديَ   دويانةة وي ناَليَت شيةة كراشكاةكاندا، كةضي بة رِةديسن
 يةتي.ودئةهلي سوننة كركة ن ووبكةس واي ليَ حاَلي 
سةيري ئةهلي سوننةش بكةن بةزانن ضةيان   »ئةَليَ:  :ةمدووهةَلويَسيت 

تةسةةور دةكةةن    ،وام  لةطة َ زاناكاندا نةك خةةَلكي عةة  !ة بةيةكديدووكر
ان ليَكةرد: حةنبةليةةكان   ن ضةي ي تةبةةري موسةَلمانا  اميمكةسيَكي وةكو ئ

سي با « م  لِقهنِالإينم» ضيان ليَكرد ! لةسةر ئةوةي كتيَبيَكي دانا بةناوي
. .، هةر لةسةةر ئةةوة بةةرد بارانيةان كةرد     ة تيايدادووئيمام ئةمحةدي نةكر

 .«دةرةوةئةوةندة بةرديان تيَطرت نةيتواني بيَتة 
 :مآلوة
يةوة ولةة ئةةهلي    بين ي شةيةةكان الرجةار لةة  زؤم من ئةةم تانةيةة   .1

 !سوننةيان داوة
 ! ن بيين باسيَكي شيةةمشان بي بكةةي ئةَليَم: بي نةما تي ثاشان: بة .2

ة ! خيَرة ثةلةتة بةي باسةكردني هةَلةةي ئةةهلي     دووكة ضيان بة يةكدي كر
 سوننة !
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ةشةةابيَتةوة بيَطومةةامن لةةة خةةي ئةطةةةر شةة  واش لةةة سةةوننيةكان و 
ةوةش ياسةايةكة: هةةر هةَلةيةةك    ة، ئة ة خراث  وةشةاوةتةو ةمل نشيةيةكا

ع لةةوة  يدةبتة وم بيَطومان، مآلسوننيةك كردي لةطة َ داننان بةو هةَلةية بة
 خراث ي هةية:

ِ   لكَحَ  ِم ِقَمٍِل ِرِِّ  قنلك ِقَمٌِل ِرِِّ  َوِبٌِّ  َوَص   هك َوَا َعِ   لشَّ أَلُن دٌّ َع ك َسِبِِّل َعسك
ِك ٌ  ِ َوون ِجِد  بِ   هللَّ َب ن ِمَ  لكحَ ِ  َو لكَ سك َنةن أَوك مك

ِِ ِ َو لك َد  هللَّ َب ن ِعنك ِلِ  ِمنك ن أَوك َ   ن أَهك َ  ِم َوِإيك
ِل وَ  َقمك َن عنَقِِتلنَُوكن ك َحمَّ  َع ن  ال لك ُ دووَعَز لُن َمَطِعن  [ون ك َع ك ِدعِنكن ك ِإِن  سك
هةسةتان نةةك   ي يَة هةنديَك لة عةوام ثدةيهيَنيتةوة  ئةو منونةي تي .3
، زانايةان ثشةتطريي   - هلل  إن  نِك بة ميَذوو بيتي دةسةةَيَنم  وة- زانايان

مةكان وحةنبةليةةة سةةيسةجوة، بةةةَلكو هةنةةديَك لةةة مدووخةةةَلكيان نةةةكر
دا «مالسنإلتنِ ع   »ن لة رِيَيدا، وةكةو زةهةةبي لةة    ووبدةمارطريةكان رِيَطر 

  تأينذه رن ال عن  م ن  ج بن مح د  لِ كِو : ونِن مح ند  أبُِل قو»ئةَليَ: 
و لشنِعِِ م  جِهنل وحِسند  ىذأل  ، م  عظِّ  مِ علحق  م   ال لُمة  هلل

وملحد. رأمِ أهل  لدع  و لعل  رغِّ  منك ع  عل   وزهده ر   لدوِِّ و رضن  
 .(1)«لهِ

: ديةارة  ئةةَليَم  !خي ئةطةر بَليَي نةخيَر عولةةما حةنبةليةةكان كرديةان   
دةكةيتةة سةةر    شهيَةر ةسةةر مينبةةرةوة   ن لضيي ة وةك تووببةناو عاَيَك 

                                                 
 .(14/274السير )  (1)
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ي كورِي ئيمامي ئةمحةد وشيَئ موقبلي زانا كة يةمةني بةة  آلَلدووشيَئ عةب
خيري سووننةت ئةاوةدان كةردةوة وتةاريكي شةيةةطةريَ  لةة كيمةةَليَك       

تةا   دةكةيتةة سةةري كةة كوردسةتان     ناوضةي يةمةةن رِةوانةدةوة، هيَةرش   
اية هيَرشةت  بوو ستتةد يت بلواية ولةبةرب يشدةَليَ تيةمةنتان بةينة، كيَ 
  !بارانت نةدةكرد نةدةكردة سةري وبةرد

ئةةةوة زوَلمةةة لةةة حةنبةليةةةكان كةةة ئاوهةةا بةةة رِةهةةايي ئةةةَليَي   .4
ن لة حةنبةليةةكان نةةك   ووبحةنبةليةكان! بةَلكو خةَلكة عةوام ورِةشيكةكة 

 .  بامسكردكو وة هةموو حةنبةليةكان
 .(1)«علِّ   بُو ِ بعل  لحنِبلة تع ي وي وإ» َِّ :ألقِل  ب   

 .(2)« عِعه بعل عُ م  لحنِبلة و»وقِل  ب  وثِّ : 
 .(3) «. ع ن  عن   لعِمة.و وظ وِزوك صِحظ  لش عة»وقِل  لح ُي: 

 بينَت.بووبا ئةوانةشيان تيَدا بيَت سةرقاَلي حةديس 
ي قةازيش دةكريَةت لةسةةر تةبةةري،     ال آلتةنانةت دةطيَرِنةوة كة سكا

م وهننذه  لع ننِبة السننإلع ننِبة رنن    ال»: ش بةةي قةةازي دةنوسةةيَت  ويئةةة
ون  ونِن عنبغن  أن ألوهنذ  قبنِّح منن ، »، بيية ئينب جةةوزي ئةةَليَ:   « لَسِّسة

                                                 
 .(3/408) «هي التاريخ ال امل»  (1)
 .(11/146البداية )  (2)
 .(2/366معهم األدباء )  (3)
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من  عنمسنظ  ىِ وهُ عد ي إلنيِص  ، وأمِ أن عذم عِ ِم  ج ِّعً عَِص  م  
 .«رغِعة ر   لقبح

لةة  ميان تةسة  حةنبةليةة  خةَلكةة ومةان ئةةو كيمةَلةة    بيية دةَليَم بيَط
كو ضين ئةم ماميستاية ستةمي لة حةنبةليةكان كةرد ولةة   وة .تةبةري كرد

زؤرة قسةكانيشي رِق وكينةى زؤر بةرامبةر حةنبةليةكان دةبيين، ئةوةنةدة  
 ناشاردريَتةوة وبة ئاساني هةس  ثيَدةكةيت، واهلل أعلم.

 ةرير:زانايان وستايشيان بؤ ئينب ج
  رنن  د  ه ودرنن ِّمن  سننُ د وثِّن ،ولح سنن  أورنن   نع  »: (1)قنِل  بنن  وثِّن 

 لنن رل،  ىه إلننبُن بعننل عننُ م  لحنِبلننة و عننِعه  منعننُ  درننن  وهننِ   ووسننأل
حنِد، وحِ نِه من  ذلنا ولن . بنل ونِن أحند أ  نة لإلِوم   لجلهنة من   منِه ب

 عن  أبن   ذلنا دوبكمنِب  هلل وسننة  سنُل ، وإو نِ تقلن الم عل ِ وع نالسإل 
وع مِّن  بِلعظنِ    رِّن ل   ي، حِّنث ونِن عنمكِهلظبك  مح د ب  د ود  لِقِّ   

 .«وبِل رل
 ي: أول منِ بُِبن  علن   لنِّسن سن عت حسنِّ »عبند هلل  لحنِو :  أبُقِل 

 ،السننألن   بنن  يزع ننة قننِل لنن : ومبننت عنن  مح نند بنن  ج عنن   لطبنن ي قلننت: 
 ،  من   لنديُل علِّن ووِوت  لحنِبلة ت نن ،عظه  الو  وِن ألقِل: ول  قلت: 
ومبت عنه ، وس عت من   ل م مظ ع  ولِّما ل  تك ت،علرقِل: بئس مِ ر

 أب  جعِ .
                                                 

 التر ي.ُ: ، 849ص  14هي تاريخه مهلد   (1)
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بكنن  بنن   أبننُ قننِل لنن : وسنن عت أبننِ بكنن  بنن  بِلُعنن  عقننُل: قننِل  لحننِو :
 بلغن  أوا ومبت  لمِسِّ  ع  مح د ب  ج ع ؟ يزع ة:

  .ال، ومبم  عن  إمىبل قلت:
 ول ؟ قِل:
 وع . قلت:
 نة؟ر  أي س قِل:
 تسعِّ  ومِ مِّ . نةس ىث وَ ِوِّ  إلالم  سنة َ قلت:

 .بك ، َ   ده بعد سنِّ  أبُه من  ِسمعِ ر ل:قِ
 ض ألأدعن    ىًي ه، ومِ أعل  علن ىلقد وظ ِ رِّ  م  أول  إل َ  قِل:

 . «أعل  م  مح د ب  ج ع ، ولقد رل م   لحنِبلة
ود، وونِن ونل وقد وق  بِّ   ب  ج ع  وبنِّ   بن  أبن  د »: (1)قِل  لذهب 

  بننن  أبننن  د ود،   بكنننِونننت  لحنِبلنننة حننزب أبنننوو يننن ،آلعن نننف   المنه ننِ 
 .«ى، ولزم بِّم ، وعُذ بِهلل م   لهُى ب  ج ع ، ووِل  أذ ى  علبُركث و  و غ

ثاشان هيَرشي قةَلةم وكاغةز وزمان زؤر قورس ة لة شوييَن بيكس  .5
يك، بةةَلكو لةة زاري   كة بة شيَئ موقبلي زانا ئةةَليَن رِةشة   ،ق وشةقآلوشة

ئةةوةى   لةسةةر  ، ئوسةلوو ة بةيَ بةة شةيَئ موقبلةت وتةو    ة ةوتيوة دةطيَرِن
لةة  خةوا  » نوسةيوة، لةةو كاتةةى قةةرزاوي وتويةةتي:     قةرزاوي وةآلميَكي 

تةنانةةت كةة   !! «ناهيَنيَةت لةة هةَلبةذاردن    %99وة ةخةوار  ةئامسانةوة بيَت

                                                 
 (.14/278هي السير )  (1)
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شةيَئ   ر رِقةي لةة  وةي وا زؤئةة  :ئةةيانوت  ئةم كةسة كيَيةة   ثرسيارم كردي
 !موقبيلة 

نةخيَر  تيان سارِيَذ بيَتةوة ئةوانةى ئةو وييَن برينةكانير شطةئةكةواتة 
 .-وةك كوردةواري ئةَليَن-نكة شوييَن قسة بة ئاساني خيش نابيَتةوة ضو

خيَرة لةوةو ثيَش باسي ضي طةني وتةاَلي ورِةشةيةك دةكةةيت نةاو      .6
ةتي القةادر موسةةَلمانان باريةةك  ناهيَنيةت، كةضةةي لةة ثرِيَكةةدا وبةة قةةودر   

نيش بي حةنبةليةكان ! هيةوادارم تونةدي   ئةواة بي ئةهلي سوننة وةويتدةكة
 !!حةنبةليةكان لةسةر سوننةت زؤري بيت نةهيَنابيَ

ن لة ميَذوودا بة كةةمي رِويةان   ووب. ئةم جيرة كارانة ضةند حاَلةتيَك 7
باسةي حةنبةليةةكان   يةن مةزهةبةكاني تريشةوة كراوة، بةس بي الداوة، ولة

  !اكاتي مةزهةبةكاني تر ناسوبدةكات بة تةنها 
. ئةي منونةي ئةو فةتوايانة بي ناهيَنيتةوة كة ئةَليَت ئةطةةر قورئةان   8

 مةنسوخة. ويل بكريَ ياةئئةبيَت ت ةئةو ،ووبحةنيفة  بوثيَضةوانةي رِاي ئة
كو يان ئةوةي ئةَليَ: نابيَت حةنةةيف لةة شةافيةي مةارة بكريَةت، بةةلَ      

حيسةابي ئةةهلي    مبةآل ،ان: بةَليَ ئةبيَتتيو هةنديَك لة فوقةهاياني حةنةيف
 كيتابي بي دةكةيت !  
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يان لةسةر ئةوةي زانايةان نةةيان دةوت قورئةان مةخلوقةة ئةشةكةجنة      
كانةةةوة، لةوانةةةش  موعتةزيلية يةةةن خةليفةةة موبتةديةةةة  الدةدران، لة

 .ووبئةشكةجنةي زؤر دران: ئيمام ئةمحةد 
   !يَلَةب  !مةبةستةكةي تي ناثيَكن زياتر ئةمانة

 ناكةيت !باس ئةي ئةمانة بي 
نكة بة خةَلك ئةَليَت ئةو مةزهةبطةريَتيةي كة ئيَوة شةةرِي لةسةةر   ضو

 دةكةن خراثة. كة ئةمةش خاَلي داهاتومة:
دةرةجنةةامي ئةةةو   ،سةةةر تةبةةةري  يبةةةَليَ ئةةةو هيَرشةةكردنة   .9

تينةوة وئيَوةش بةةرطري ليَدةكةةن،   مةزهةبطةريَتيةية كة ئيَمة دذي دةوةس
 ش خاَلي داهاتومة.مةئة

كة دذي مةزهةبطةةريَت،، ليَةرةش   نضووة ئيَمة خراث، الخيَرة لةو .10
 .(1)ة خراث، !دوولةسةر ئةوةي مةزهةبطةريَتيمان كر

ن، دةي ئةوة ستةم نيةة  وبموسَلمانان لةو رِؤذدةدا ضةندين مليين  .11
سةةد   كة، سةردةمةا موسَلمانةي ئةو مليينةه ولة ئةو ئيسالملة ميَذووي 

كاريَكيان كردبيَت ميَةذوي هةةموياني    هةزاريانتي بَليَ ن ن ياموسَلمانيَكيا

                                                 
لةسةةةر ئةةةوةي  ث، ضةةونكة دذي مةزهةبطةةةريَت،، ليَةةرةش   وة ئيَمةةة خةةرا لةةةوال (1)

 بت.أين دهمةزهةبطةريَتيمان كردوة خراث، ! فيا للةقو  
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ئةةو   منِ  حن   بنا الإلة كاتيَكدا هةمو موسَلمانان   !ثيَ عةيبدار بكةيت
 كارةيان ثيَناخيشة كة بة ئيمامي تةبةري كراوة !

 .  « ..رد بارانيان كرد.هةر لةسةر ئةوة بة». ئةَليَ : 12
بةةة فارسةةي وعةةةرةبيش  ،نياي كورديةةدا واتةةة: تةةةانزمةةلةةة  «رهةةة»

 .ةة«رق »بةرامبةري 
هتانةةة وضةواشةةةكردنةوة وشةةت طةةةورة كردنةةة، بةةةَلكو بودةي ئةةةوة 
ي خةواي طةةورة باسةي دةكةةم لةة      ن وةكةو بةة يارمةةت   ووبهيكاري تر هة

 دا.ةكاني داهاتوخاَل
 ريبيَ لةة نيَةوان تةبةة   بوويَ شةتيَك هةة  كةةس وا نةةزان  بةرِيَزان  .13

كة زؤر بة دريَذي باسي ذيان  (1)، بةَلكو حةمةويةلداحةنبئةمحةدي كورِي و
يطيَرِنةةوة، ئةةَليَ: كةة    ةة وزؤريَةك لةةوةوة د  دوومي نةتةكةي تةبةري كةر 

م آلبةة  ،تةبةري هاتيتة بةغدا ويستويةتي حةديس لة ئةمحةةدةوة ببيسة َ  
ووِن  ،ماللس  جعِ  إل  مدعنة أبَُ  ديل »: وبردئةمحةد ئةوكاتة وةفاتي ك

رل  عمِ  ذلا ل ُتن   ،ن عس   م  أب  عبد  هلل أح د ب  حنبلأ (2)ر  وِس 
 .«عبد  هلل قط   لحدعث قبل ذلا بسنِّ  أبُقبِّل ديُل  إلِّهِ، وقد وِن 

                                                 
 .(2/364معهم األدباء ) (1)
َلي ثشةت  كة لة دةروني بووة  كةواتة حةمةوي ضين زاني ! ئةَليَ، بيَ دوو دئةمة شتيَ (2)

كةردووة وةطةةرنا كةيَ ئةةزانيَ ضةي لةة        بةخوا: ئةمة بةَلطةى ئةوةية كة تةبةري خيي باسةي 
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 ميحنةتي تةبةري لةسةر كتيبةكةي
اري ضةو سيَ و ة سةدةكانيلمي نةتي تةبةري لةسةر كتيبةكةي: . 14

دا، ئةمةةش بةةهيي   راقة لةة عيَ  ووبزؤرتر بةاو ي ةلهياريدا مةزهةبي حةنب
ي  بةةةوة خةةيرِاطري ئيمةةامي ئةمحةةةد لةةة فيتنةةةي خةةةلقي قورئةةان، ئةة  

والي  يةةةوةبو ثةةيَش ضةةاوي خةةةَلك زؤر بةةةرز  حةنبةليةةةكان ثايةةةيان لةةة
دةسةآلتيش دةستيان دةضو بة هيي ئةو ستةمةى لة سةةردةمي دةسةةآلتي   

لةة  و ةيةةك اي ماودوة عيَراق، اته يش، كة تةبةرةزيلةدا ليَيان دةكراموعت
توشةي ئةةم مي نةتةة هةات، وا لةة خةوارة بةة         ووبكيتاييةكاني ذيانيدا 

ديراسةةي خةيم لةسةةر ئةةو مي نةتةة       ييارمةتي خواي ميهرةبان ثوختة
 دةطوشم وعةرزتاني دةكةم:

 َ، ثاشةان  ة تا نزيكةي بيست سةا وب: تةبةري شافيةي مةزهةو يةكاةم 
ة وةكةو  ووبي هةة ة خةي ةبيَكي تايبةت بة ةزهم  ني زانسووب اي فراواندو
 ار مةزهةبةكة.وض

بةةةَلكو لةسةةةرة مةرطةةدا ئةةةَليَن: ئيَمةةة متمانةةةمان ثيَتةةة لةسةةةر   
ئةةوةي لةة كتيَبةكامنةدا     : ! ئةةَليَ مان رِازي ئةةبيَت مةزةهةبيَك ب، خوا ليَ

 نوسيومةتةوة، باوةرِم بةوة هةية.

                                                                                                                   
رة تةي زانياريةت لةة    ا، ديةا وةكو ضين ئةَليَي فالن كةس ئةيويست ئةةو كةارة بكة    .ةكاندايةدَل

 دني خيي يان بة قةرينةكان...مةبةس  ئةو هةية بة باسكر
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ا دووم لةةوةو آلبةكةة بةة  ةزهمة ضةوار ة وةك ووبنكةوتةي هةو شويَبةَلك
 ماون.نة

رِاطرتين، ستين بي ئيمامي ئةمحةد وبةة طةةورة  : سةرباري خيشويةموود
ي تةبةةري لةة ئاسةت شةافيةي     الثايةةي ئةمحةةد   دةردةكةويَ ثلةو م واآلبة

 ة.ووبحةنيفةي وئةوان نة وبوئةوزاعي ومالك وئة
 .يهةقانيوة نةك بة فنبةلي بة موحةديس ز. ئةمحةدي كورِي حةسيَيةم
بةكري كورِي ئةةبي  بوئةلة بةغدا حةنبةليةكان ةبي مةزه : سةرةمؤاوار 

ة وةك ضةين لةة نيَةوان    ووبدا كيَشة هةة  شة، لة نيَوان ئةم وتةبةريووبداود 
 ة.ووبنة داشئةو لة ئاس  تةبةري ضيئةقرانةكان كيَشة ئةبيَت. ئةطةر

 وةنةيةةن حةسةودةكا  الةمةكانةتي تةبةري ل: حةسودي بردن بة ثيَنجةم
 ان:ت ئةقرانةكبةتايبة
مننى ِإذ َلنن  َعنننِلُ  َسننعِّ ن دووَحَسنن َِ     ل

 

 َرننننننِلَقُمن أَعنننننند ٌ  َلنننننن ن َوين ننننننُمن  
 

جِههنننننِ َُ  َوَضننننن  ِ ِ   لَحسننننننِِ  قنلنننننَ  ِل
 

 َحسنننننننند ً َوَبغِّننننننننًِ ِإوَّنننننننن ن َلننننننننَدمِّ ن  
 

ة ووبة يشةتةجيَ  تيَيدا ن تةبةري : زؤرينةي خةَلكي ئةو شويَنةيشةشاةم 
 ن.ووبكة عيَراقة حةنبةلي 

 لةبةر: ،ئةوةي كة تةبةري شيةية وةيةنبوووآل: بحةوتةم
يةن ئينب جةريرةوة لةسةر رِيَطاكاني حةديسةي  ال. نوسيين كتيَبيَك لةأ

 ووبميَك بي ئينب ئةبي داود كةة جةوزئيَكي نوسةي   آلوةكو وة. «غةدير خوم»
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وةكةو بةةرطري لةة هةةق      لةسةر زةعيفي ئةو حةديسة، ئةمةةش تةبةةري  
 .  (1)رد حةديسةكة صةحي ةشي كطةريَ  ورِاستييةةش ةكي نةك وبوووت

م آلني زانايةكي شيةية بة هةمان ناوةوة، بةة بوو. هةنديَكيش ئةَليَن ب
ة ووبة سةةدةكاندا   ضةوار ة ئةو شيةية لةة  ضونكلة رِاستيدا ئةوة رِاست نية 

 ة.ووبسةدةكاندا  وودلة  تةبةريةوئةم 
 لةة  ةكة ووبيَك باسةوة دةنه بةهييية ثاطةندةوثرِ ئةم نةوةيبوووآل. بج

 .وروذاندويةتيكتيَبةكاني 
باسةةي هةنةةديَك لةسةةةر هةنةةديَك ئايةةةت و  الني خةةيووبةة: هةشااتةم

 ئةمسائوسيفات لةطة َ كيمةَليَك لة حةنبةليةكاندا.
 « م  لِقهنِالإينم»: نوسيين كتيَبيَك بة ناوي جيةاوازي فوقةةها   نؤيةم

 عةوزري ئةةوةي ئةمحةةد    ةبة  ،اني ئةمحةةدي كةورِي حةنبةة    ناوهيَنة بةبيَ 
 نةك فةقيه. بووة ةديسموح

يَي لةةبارةي  : تا رِؤذي جومةة هات وثرسياريان ليَكرد ضةي ئةةلَ  دةيةم
، (2)  وضي ئةَليَي لةبارةي ئةمحةدي كورِي حةنبةلةوةدانيشنت لةسةر عةرش

 :ناكريَةت، وتيةان   يفالئةويش وتي: ئةمحةدي كورِي حةنبة  حسيَب بةي خةي  
                                                 

 .فةت.بة خيال  ثيَش ي عةلي بةآلم بةَلطةي تيَدا نية بي لة (1)
ةبةةري خييةةتي،   بارةى ئةمحةةد وقوتابيةكانيةةوة زانسة  ت   بيَطومان وةآلمةكةى لةة  (2)

وةآلمةكةةى لةةبارةى دانيشةتين سةةر     ةت بةة  وةطةرنا ناوبانطي ئةمحةد مةعرو  بوة، سةبار
 ةكةويَت كة تةبةري ثيَكابيَ  تا حةنبةليةكان.عةرشةوة دةرد
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امن كةةس شة  ليَةوة    ، وتةي نةاز  فداالننةوة لة خيدةهيَ ةيوتم زانايان آلبة
 ، وكةسيش ناناسم لة قوتابيةكاني ثش  ثيَببةس يَ!طيَرِابيَتةوة

 ، ثاشان وتي:نيشنت لةسةر عةرش ش  وا مةحاَلةسةبارةت بة دا
 سنننننبحِن مننننن  لنننننِّس لننننن  أونننننِّس

 

 لننننننن  رننننننن  ع  ننننننن  جلنننننننِّس وال 
 

ةويش رِؤيشةةتة ئةة ن،ووبةةكةةة ئةةةوةيان بيسةةت تةةورِة َلك هةرئةي  خةةة 
كيمةا  وةكةو   ئةةَليَن:  بووئةةوة . خةَلك ماَلةكةيان بةرد باران كرد ..وةماَلة

هةات ورِيَطةري لةة خةَلكةة      (1)، تةا شةورِتة  يتةةوة اكةي بةرز بلةبةر دةرط
 .دةكرد كةعةوامة
ستايشةي ئةمحةةدي كةورِي حةنبةةلي دةكةرد      لةةوةودوا  م تةبةري آلبة

 د.كروباسي فةزَلي دةكرد، هةتا وةفاتي 
رة وضينيَ  ووردةكاري ئةةم ضةريؤكة موبالةغةة    ذما م بيَطومان لةآلبة
 رِوونة وثيَوةي ديارة، لةوانة: ئةمةش لةم ضريؤكةدا ،هةية

 ةتة ماَلةوة ئةمةي لةسةر ماَلةكةي نوسيوة:ضوو* ئةَليَن: تةبةري كة 
 سنننننبحِن مننننن  لنننننِّس لننننن  أونننننِّس

 

   جلنننننننِّسلننننننن  رننننننن  ع  ننننننن وال 
 

 وييَن نوسيويانة:ش لةئةوانيش سرِيويانةتةوة و
  نننننا عنننننِل مننننننزل ال ح ننننندأل

 

  لننننن ح   و رننننند ىإلننننن ىإذ  و رننننن 
 

 رِّدعننننننننننننن  وعقعننننننننننننده و ع ننننننننننننًِ 
 

  كنن  لهنن  رنن  أوننف حِسنند ىعلنن 
 

                                                 
 ة تا ثيليس..شورِتة كوردي  (1)
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 عنننننن ه عِلغنننننن  بطِّننننننظ ىعلنننننن
 

 وبننننِد منننن  بننننِغ وعِونننند أل ىعلنننن 
 

 لننننن  هنننننذ   ل قنننننِم  لِننننن د حقنننننًِ 
 

 وننننذ ك  و ه لِّننننث عنننن  مجِهنننند 
 

 ةدةربةةردي تةيَطرياوة لة    دةةنئةو ،ناا بيهيَنة بةرضاوي خيت، ئيباشة
دةر ري لةة كويَةوة هاتةة   تةبة ئيَ ماَلةكةيدا وةكو كيما وطرد بةرز بيتةوة!!

 وئةو نوسينةي لةسةر ماَلةكةي نوسي.
هيَةور   كةةى خةَلكة عةوامةئةطةر ثيَي بكراية بةَلكو تةبةري لةو كاتة 

 ة خيي.نةك تونديان بكاتةوة لدةكردةوة 
 ةة لةةبكةة مقننِم  ل ح ننُدي سةةريةفبةَلطةةةي قسةكةشةةم تةماشةةاي ت 

تةفسريةكةي خييدا بةرِاس  سةتةمي ليَناكةةم ئةطةةر بَلةيَم موجامةلةةي      
 ة!دوعةوامي كر

بةَلطةيةكي تر هةنديَك وتةي كةمي ئةمحةدي كورِي حةنبةةلي داخلةي   
 ة.دووكتيَبةكةي كر

ي ئةمحةةةدي كةةورِي اي ئةةةو رِوداوةوة ستايشةةدوبةَلطةيةةةكي تةةر لةةة 
 ة.دووي كرحةنبةل
كردؤتةوة نةك تونديان بكاتةوة لةة خةيي    يَورتة تةبةري خةَلكي هواكة

وبيَت لةسةر ديوار وماَلةكةي خيي شيةريَك بنوسيَت كة ئةوان هيََلي سورة 
 يان.اللة

 ئيناا ضين ويَرايةتي !
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 يان شيةر نوسينةكة!  ،كةواتة يان بةردةبارانةكة درؤية
 اللةة ة ودةرسةيان  وودكي تايبةةت سةةردانيان كةر   ديَك خةَلثاشان هةن

 ي  !الة، ئةطةر بةو شيَوازة بيَت ضين رِؤيشتون بيدوونخويَ
ة ووبةةئةةةوةي رِوون دةبيَتةةةوة وةكةةو ئابليقةةة دانيَةةك  و هلل أعلنن بييةةة 

 ولةوةش ئةضيَت هةنديَك بةردي تيَطريابيَت.
دةكةاري ئةةم   مةةوة موحةةققيين زانايةان باسةي ور    الئةوةي سةيرة بة

 ،ةدووماذةيةان بةيكر  ن ئاهةةر بةة ئامةاذةثيَكرد    انة يدوومي نةتةيان نةكر
 ...زةهةبي وئينب كةسري وئينب عةساكروةكو: 
 ةدووكةر ليَباسيان  ..كان وياقوتي حةمةوي وئينب خةلة ئةمسالي مآلبة

 واهلل أعلم. بة وردي
ةقالةية لةة  خبويَنةوة واهلل أعلم لة جطة ئةم م يجوانبةمةم آلجا ئةو وة

ورِونكردنةةوةى   وةيةي كيراورِيَراوةيي  وكةيك خ ثةو ئاوها بة  داشوييَن تر
، وأسنأل   ل زعند من   وًين  أواًل و لح ند هلل . دةستت ناكةةويَت  هيكارةكان

 رضل .
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 مةقالةي حةوتةم
سةيري نةسدائي  »ةري ئةَليَ: اي ئةو باسةي تةبود:  هةَلويَسيت يةكةم

ر سدة لة ،ليَدار ون  ، نة سدز  در ون دوئةو  ! سةيري ةاكم ئةكةي!ئةكةي
باسدي موعاويدة    زرر وتويانة ئةبيَت ةةديسديَك بة  ؟ لةسةر ئةوةي!ضي

ة، لدة  بووي منةوة ةةديسديَك ندة  البكةي!! ئةي كاكة نةمارزيوةتةوة بة
 .«؟!بؤ د ركاريم دةكةيت ،كةسم نةبيستوة ئةو ةةديسةم بؤ بطيَرِيَتةوة

 :مآلوة
 سةي با، ئةةوان  ئةهلي سةوننة لة شيةةكانة  ئةمة تانةى. ديسانةوة 1

 كةن.بةسةر هاتة دة مئة
  يةان مي نةةتي   تخاري ناكةيبوي ئيمامي ت. ئةي بي باسي مي نة2

  !ئةمحةدي كورِي حةنبة 
. ئةطةر وردبيتةوة لةم قسانةي: دةبيين باسي سةيَ كةةس دةكةات:    3

بةة   «تيمةتبارن»ئةوانيش تةبةري ونةسائي وحاكمن، هةموو ئةم سيانةش 
ة  ! يةاخوا بةة   سةيان كةواتة خيَةرة ئةةم    ا،ندني تيزيَ شيةةطةريَ  تيَياوب

 !مةبةستةوة نةبيَت
بيَةت،   ووبة . ثاشان بةو شةيَوازة نيةة ئةةو باسةي دةكةات: بةة زؤر       4

: يان حةدسيَكمان لةسةر موعاوية بي دةطيَرِيتةةوة  طرتبيَتيان ثيَيان وتوبينَت
 نيرِيَةدابرد الذووة وضةواشةةكردن وبةة   يان ليَت دةدةين، ئةوة شيَواندني ميَ
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هيكارةكةان    هلل إن  نِ تايبةت. وةك لة خةوارةوة  راميوداوةية بي مةةو رِئ
 دةكةمةوة.رِوون

. هةةةروةها ئةةةو رِوداوة بةةةو تيَكدراويةةةي ئةةةو دةيطيَرِيَتةةةوة لةةة  5
وثةيوةس  بة حاكمةوة نية. واتة:  دةضيَتمي نةتةكةي ئيمامي نةسائيي 

هةةةم تيَكةةةَلكردني ، يةةةةوةي رِوداوةكةةة بةةةو شةةيَوةية هةَلةهةةةم طيَرِانةة
 تةكةي نةسائي لةطة َ بةسةرهاتةكةي حاكم هةَلةية.ي نةم

 . خةَلكي عةوام ئةوةيان بةسةر نةسائي هيَنا نةك زاناكان.6
ن، ووبة بةةَلكو ئةةهلي مزطةةوتيَك     ووب. هةروةها هةمو خةةَلك نةة  7

ذوويةةةكي سةةتةمة ميَ ن. كةواتةةةووبةةئةةةوةي حةةاكميش كةرِراميةةةكان  
 كةي.شريين بنا رودريَذي ثيَوود

ئةةهلي  »نةي بة دةرة لةة ناونيشةانةكةي كةة بريتيةة لةة :      منو . ئةم8
ة ئةوةي بةسةر حاكم هاتووة ئةةهلي  ضونك «ة دوونة ضيان بة يةك  كرنسو

يانةة!! وةكةو ئةينب كةسةري     دووة بةَلكو كةرِراميةكان كردووسوننة نةيان كر
 .(1)باسيدةكات

ستوة نةبيلة كةمسان »ويانة: وتي ثاشان ئةَليَ ئيمامي حاكم ونةسائ .9
 .  «حةديسمان لةسةر موعاوية بي بطيَرِيَتةوة، ئي  بي داركارميان دةكةن

                                                 
 (.562 - 15/561) «البداية والنواية» (1)
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ني ووبة م: بيَطومان ئةمةش ضةواشةكردنة ئي  نازامن مةسةلة رِق ليَآلوة
ة نةسةائي ضةةندين حةديسةي بيسةتوة لةسةةر      ضونكموعاويةية يان ضي  

 ة.  ووبةحيح نةسيةوة الم بةآلوعاوية، بةم
م آلة، حةديسي بيستوة لةسةةر موعاويةة، بةة   شيَوحاكميش بة هةمان 

دةرونةةي ئةةيقرةي نةةةطرتووة بةةة طيَرِانةةةوةي. نةةةيوتوة كةةةس بةةيي       
نةطيَرِاومةتةوة، بةَلكو حةديس لةة موعاويةة وعةةمرةوة ئةطيَرِيَتةةوة لةة      

 . « ل سمد ك»
 لنُ ر  »و ي ئةينب ئةجلةةوزي  (7/275) « ل ننمظ ». ئةوةي لةة  10

نةةدراوة، بةةَلكو    «حنِو  ل»هاتووة لةة   «دي ل ِ»ى (1/427) «ِِرِّلُبِ
 ورِيَطةري ة وضة مةا َ دةرنة  لةة ئةميش لة ترسةان  مينبةرةكةي شكيَنراوة و

 ة.واليَكر
. سةبارةت بة مي نةتةكةي ئيمامي نةسةائي، ئةةوا تةةنها يةةك     11
 إندةكةةم   ئيَستا باسي ئةو مي نةتةبي ئةو بةرخوردة، وةكو  ووبهيكار نة

ئةةةوةي ئةةي  كةةةس بةةة ضةواشةةةكاريةوة  بةةي، ةوةوهةنةةديَك رِ لةةة  هلل  ِ ن
 نةيهيَنيَتةوة بي فريودان:  

 ميحنةتةكةى نةسائي
سةرةتا كةس طوماني لة عيلم وثايةداري وشارةزايي ئيمامي نةسةائي  

حةةجا   قيين عولةما لة موسةليمي كةورِي   يبةَلكو بة قسةي موحةق ،نية
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ةدةسةتاني  كاربتةنانةةت  موسةليمة.    يحية كةة خةاوةني صةة   ووبليَزان  
طيَةرِي  نالم بةةهيي فيةت وثي  آلميسر كرديان بة قةازي هةةمو ميسةر، بةة    

 .-وسأل  هلل  لعِرِّة- ميسري بةجيَهيَشت وبئةقرِانة ناهاوتاكانةوة ئةوة
جا نةسائي لة شام توشةي ئةةم مي نةتةة هةات، شةاميش زؤريَكةي       

 ووبة دانيَكيةان تيَةدا   الو نووبة  ووبشويستين بةني ئومةية طةورة لةسةر خي
بي هيدايةتداني خةَلكي شةام وبريخسةتنةوةيان،    ووبلةبارةي عةليةوة، ئةوة

ي نِ ف »كتيَبيَكي نوسي لةبارةي فةزَلي ئيمامي عةليةةوة ونةاوي ليَنةا    
، ثاشان كتيَبيَكةي نوسةي   «تايبةمتةنديةكاني ئيمامي عةلي» «منِم علن إل 

 ئةمةةةش طومةةانيَكي ،ة ةوةحابةكاني ثةيامبةةةرسةةبارةي فةةةزَلي لةةة
 ستكرد كة شيةةطةريَ  بكات.درو

بةكر حممدي كورِي موساي كورِي يةعقوبي كورِي مةئموني هةامشي  بوئة
مة شةام خةةَلك   ضةوو خةَلك وا ئةةَليَن  ئةةويش وتةي: كةة      وت ئةَليَ: ثيَم

ةتةدانيان ئةةو كتيَيبةةم    لةةبارةي عةليةةوة بةي هيداي    ووبة دانيَكيان تيَدا ال
كةرد فةزَلةةكاني موعاويةةش لةة     ن ليَم كة داواياووبادة امئ سي، ومننوو

تشنب   ال للهن  »كتيَبكدا دابنيَت، ئةويش وتي: ضي تيَدا بنوسم  حةديسةي  
 .ووبوكابراش بيَدةن   بووتيَدا بهيَنم ! ئي  ئةو بيَدةن   «بطن !

لةة   ووبة ا، كة تةمةني زيةاتر  ماريان دا وليَيان دالئةوانيش ثة ووبئةوة
كرد، ثاشان كيضةي كةرد بةي فةلةسةت،     يان كي زؤر خراثوكاريَ  َساهةشتا 
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ة وقةبرةكةشةي  دووبةهيي ئاسةواري ليَدانةكةوة وةفاتي كةر  ئةَليَنولةويَش 
 لةويَية. هةر

ن نةةك هةةموو   ووبة كةة ئةةهلي مزطةةوتيَك     ووبليَرةوة بيمان رِونةةوة 
اني نهيَة. لةبةةر نةة  دوويان كروام ئةم كارة. وخةَلكي عةئوممةتي حممد 

 .-وا تيَطةيشنت- ةووبو لةبةر لةكةداركردني موعاوية كةَلة بووبيس نةحةد
نة ضةوو ني ئةو بيووبة مايةي دروست ووببيية ثوختةي ئةو هيكارانةي 

 :ووبئةمانةي خوارةوة   لةسةر نةسائي
اوي ليَنةا  . كتيَبيَكي نوسي لةةبارةي فةةزَلي ئيمةامي عةليةةوة ونة     أ

 .«عةليةمتةنديةكاني ئيمامي يبتا» «مِم عل إلي ِ ف  »
، ئةمةةةش بةةي  « لَ ننِ ف». هةةةروةها نةةاوي كتيَبةكةةةي نةةا:   و

 « لِضنِ ل»ن وثياوضةاكان دةوتريَةت   آلبي هةاوة  نكةضوثةيامبةران دةوتريَ، 
 رة.وودئةمةش رِايةكة ثيَم  .« لَ ِ ف» نةك « ل نِقظ» يان

رةوة بةة امةحابةكاني ثةيسة سي لةبارةي فةةزَلي  . ثاشان كتيَبيَكي نو 
لةبارةي فةزَلي موعاويةوة لةو كتيَبة نةهيَنا. يَكي، وهيض حةديس 

 ووب. خةَلكي شام زؤريَكيان لةسةر خيشويستين بةني ئومةية طةورة د
 لةبارةي عةليةوة. ووبدانيَكيان تيَدا الن وووب

طيَرِيَتةةوة لةةبارةي   . لة ناو ئةةو خةَلكةة داواي ليَكةرا حةديسةيَك ب    ه
 رِايةوة.يَيطموعاويةوة نة
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  للهن  ال» :حةديسةي »: ةوةى وتويةةتي دني موعاويةة بة  اركر. لةكةدو
 .تيَدا بنوسم  «تشب  بطن !
 نةوةى ئةوةى كة نةسائي شيةةطةريَ  تيَداية.بووز. بآلو

و هلل -ن ووبة ئةمانةة هةةموو هيكةار    بةطويَرةى ليَكيَلينةةوةى بةنةدة   
ةروةك ضةين  هة  ر،ورتي بكةيتةةوة لةة يةةك هيكةا    ستةمة كة ، بيية -أعل 

هةةر موسةَلمانيَكي    ي ثيَ ناشريين بكةي. وةكو ضين لةممةتك ئوستةمة ية
 . مِ  ح   ب الإ بيَطومامن ئةم كارةي ثيَ ناخيشة ،نياية بثرسيتدوئةم 

 ميحنةتةكةى حاكم
، وةكو ئاماذةم ثيَكرد . سةبارةت بة بةسةرهاتةكةي حاكم 12

 ة.ةي نةسائيدا هةَلةيةكةتمي نةكاندا تيَكةَلكردني لةطة َ لة خاَل
  كيَ بةسةةري هيَنةا  هيكارةكةةي ضةي     ووبا ضي بةسةرهات  ضين ج

  ووب
كةة ئامةاذةي    ،لةة حاكمةدا   ووبة  شةت ك ني هةنةديَ ووبة  هؤكارةكةي

 لةوانة:  نووبشيةةطةريَ  ئةو 
 ى ل سننمد ك علنن»ي كتةةييَب «مع رننة منِقننظ  ل ننحِبة» . لةةة بةشةةي:أ

كةورِي   ةمريوةكو موعاوية وعة  تااكن ، باسي هةنديَك هاوة َ« ل حِّحِّ 
 ئةمةة  بييةة وتيةان:   ن،ووبلةبةرئةوةي خةصمي ئيمامي عةلي   سعا

 كاريَكي ضاك نية.
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. هيَناني كيمةَليَك حةةديس كةة زيةاتر شةيةةكان دةيانهيَنايةةوة،      و
 «بِبهنِأونِ مدعننة  لعلن  وعلن  »كةة، وحةديسةي   «باَلنةدة »وةكةو حةديسةي   

كة سةةنةديَكي  تر، ، وضةندين حةديسي «دةبنِع  عل ى لنظ  إل»وحةديسي: 
ةحي يان هةبيَت لةسةةر مةةرجي   سةحي يان نية،   جاي سةنةديَكي وا س
و نوسيت كةة بةري  بيَةت لةة    ليم بن، بةَلكو لة كتيَبيَك بيانسوخاري ومبو

 ! ي ئةوانيشةجولةسةر مةر ةووضشتانةي لة دةست ئةوان 
 قُلن  ىعلمِمنُ  رِّن  إلن  ول، رأوك  علِّ  أصحِب  لحدعث ذلا» ووبئةوة

 ووب. جا فةرمودةناسان ئةو كارةيةان ثةيَ بةاش نةة    (1)«ه ر  رعلن بُصُ الو
 ثةسةةند وئاورِيان بي كتيَبةكةي يان ئةو حةديسانةي نةدايةوة وئةو كارةيان 

 .نةكرد
زَلي لةسةةر فةة   بواواز بةَلكو هةَلبةس اوي هيَنال. ضةندين حةديسي  
لةسةةر   بوانهيَينةة  هةةبو  بةةهيَزتر  انةة وةلم حةديسةي  آلبة ،مي عةليئيما

واز ال، ئةةي  بييةةة وتيةةان: خيَةةرة بةةي عةةةلي،  فةةةزَلي موعاويةةة وعةةةمر
ةحي ةكانيش سة م بي موعاوية وعةمر آلةحي ن، بةسوهةَلبةس اوةكانيش 

 وازن !ال
ةوة  . ثيَيةةان وتةةوة: حةديسةةيَك بطيَةةرِةوة لةةةبارةي فةةةزَلي موعاويةةد

 !دَلم ئيقرة ناطريَتيان  ،َلم رِيَطةم ناداد انوتويةتي: لة دَلمةوة ناية، ي
                                                 

 . ما هي تاريخ باداد (1)
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ماري البةةةهيي كيمةةةَليَك لةةةم هيكارانةةة: كةرِراميةةةكان ثةةة   بييةةة
مزطةوتةكةيان دا وميبنةرةكةيان شكاند وئةويش لة ترسةي ئةةوان لةةما َ    

 .ووضدةرنةدة
يةةوة  بووبيت رِوون بة ثوخ  ئةمة بريتية لة بةسةرهاتي حاكم، بيية 

ة، وزؤرجةار  دووكةةمي ليَكةر  اد وطةورة كردؤتةوة، زيي كةشتة ئةم مةالية
، ئةمةةش  ئيسةالم تاواني ضةند كةسيَك ئةخاتة ئةستيي هةةموو ئوممةةتي   

 ستةمة.
 اييدووثةنا بةخوا دةطرين بة فةزَلي خيي لة تاريكيةكاني رِؤذي 

 مةقالةي هةشتةم
ئدي  ةيببدان لةشدار بدةدةر     »يَ: اي باسكردني تةبةري وحاكم ئةَلدو
 .«وةكر 

 ضةند تيَبينيةكم هةية:   يئةم قةسةش ةسةرديسانةوة ل :مآلوة
 ميحنةتةكةى ئينب حيببان

. سةرةتا وثيَش هةموو شتيَك طومامنان لة ئيمامةتي ئةينب حيببةان   1
ة لةة زانسةت، ولةةوة    ووبنية، بةرِاس  دةريايةك  «س بووحاتيمي  ئةبو»

ةي خةيي لةة   ةكة انبيَةت كةة كتيَبيانةة ئةوةد   ووبةسةيَك  ئةضيَت يةكةةم ك 
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ي كةسيةوة كردبيَتة كتيَبيانةيةكي طش  بي ئةةوةي هةةموو   ةيةككتيَبيان
 كةسيَك سودي ليَببينيَت.

 ووبة وةخةت   ووبة م ئةي بي باسي ئةوةش ناكةيت لةسةةر ضةي   آل. بة2
  ووبهيكارةكةى ضي   ولةشار بةدةر بكريَ بكوذريَ
 واتةةةة: «ة:  لعلننن  و لع نننلُبننن لن»: تةةةيو ووبةةةلةةةة مزطةةةةوت   .3

واتة: ثةيامبةرايةةتي   :وةية. رِوكةشي وتةكةيكردةبةرايةتي زانست وامةيث
ئةويش بريتيةة لةة زانسةت وكةردةوة،      ،شتيَكة بة هةوَلدان بة دةست ديَت

جةا وابيَةت هةركةسةيَك ويسة  دةبيَتةة       ،(1)كةسبية ومةوهيب نيةياني: 
ةكانة وكةةوفرة بةةة كةةيدةنطي هةةةموو ثةيامبةةةر، ئةمةةةش رِاي فةيلةسةةوف

 ن.يانازا
كةةي تريشةي   الن، ووووبة ةكي مزطةوتةكة تورِة يال كة ئةمةش وايكرد

ةقةةيان بةسةةردا   دثشتطرييان لةة قسةةكةي كةرد!! تةنانةةت حةوكمي زةن     
 .كرد رِزطاريخيي  بة رِةمحيم خوا سب انة آلوبة ،طةيشتة قازي آلوسكا
لةةم رِوداوة برِوانةيَ بةرِاسة     . ئةطةر كةسةيَك لةة هةنةديَ رِووةوة    4

 لة خاَلي داهاتوو رِووني دةكةمةوة.ةكو ي طةشة نةك رِةش، وووذميَ

                                                 
اوةكةي بةخشربةوةي شياوة دةبةخشريَت، بةبيَ ئةوةي هةوَلي ثيَ  ن خواوةكة لةالية (1)

 .داتوبة زانست وكردةوة ثيَي ب ،تيَدا بيَت
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يةةةتي ئةةةم ئوممةتةةة، كةةة هةةةر كةةةس   دوو. بةَلطةيةةة لةسةةةر زين5
، هةةر ثلةة وثايةيةةكي    «بةة رِاي ئةةوان  »دةستدريَذي كردبيَت بيسةر دين 

خةوا،   لةسةر ديةن، لةبةةر  ة، ئةوة غةيرةية دوو َ نةكربووبيَ ليَيان قةووبهة
خيشةية   ريَكي باشة وجيَي دةسةت ة كا، بيية بنضينةي كارةكمئيساللةبةر 

لةطة َ عوزر هيَناوة بي قسةيةك كة مةمحةلي ضاكيشي هةية وةكو زانايةان  
 كرديان بي قسةكاني ئينب حيببان.

. ثياوي بة ويذدان ئةبيَت بَليَ: خيزطةة ئةينب حيبةان ئةةو قسةةيةي      6
 ووبة بكا كة خةريك ا وهيض ثيَويستيشي نةدةكرد قسةيةكي ئانةكرداية، وه

يَت. عاقَلةةكان لةةم باسةة ئاوهةا ئةةَليَن. نةةك       بذياني كيتايي يةوة هي ةب
دةريبهيَنن ولةة   ئيسالم ةكانيثةرِة سثي وطةشالبيكةنة خاَليَكي رِةش ولة 

 ولةسةر مينبةريشةوة بيطيَرِنةوة. ندايبنيَالثةرِة رِةشةكاندا 
 وة.ثيزشيان بي هيَنايةن ياسانةوة عةوام كرديان وزاناكارة دي. ئةم 7
، بةةَلكو  ووبة ن، بةَلكو ئةهلي مزطةوتيَك ووب. هةموو موسَلمانان نة8

، ئي  زوَلم نية ميَذووي مليينةةها خةةَلكي   ووبيةكي ئةهلي مزطةوتةكة ال
 ثيَ تاوانبار وناشريين بكةي !

بانطةشةة بةي مةزهةةبيَك    مةطةةر  . ئةمة رِاستيةكةية، ئي  نةازامن  9
 بيَت لة: ي بكةيت كة بر
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 «ةكةس نةَليَت وكةس هةقي بةسةر كةسةةوة نةةبيَت !  يض ببا كةس ه»
بةةكر بةي وازي لةة زةكةات نةةدةرةكان      بوكةواتة ثةيامبةران بي هاتوون  ئة

نةهيَنا  عةلي بي شةرِي لةطة َ تةَل ة و زوبةير وموعاوية كرد ! بي نةةيوت  
امي دارةكةةي ئيمة  ي ئةدا شةرِي كرد ! لةطة َ خةوارجبي  با ثيَكةوة بذين !

ت با هةقمان بةسةر ري ثيَ رِاست دةكردةوة ! بي نةيوالة خةَلكي ةر كعوم
لة كيتاييشدا ئةةى ئةةم كةارةى تةي نةاوي ضةية لةسةةر         ! كةسةوة نةبيَت

انزةي نيةوةرِؤ  دوومةزهةبة لة رِؤذي  مثوضي ئة  ل هن مينبةرةوة دةيكةي ! 
 .رِون ة
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 مةقالةي نؤيةم
رِونكردنةوةي  ،«دينإحياء علوم ال»يب تيَك سوتاندني

 ورِةواندنةوةي شوبهةكان ،راستيةكان
ئيمددامي »اي باسةةكردني تةبةةةري وحةةاكم وئةةينب حيببةةان ئةةةَليَ:  دو

ةةز لي: ئةمر كر  كة ئةبيَت كتيَبدةكاني بسدوتيَنريَ، بدةَلكو عدةلي     
ت يَد ئةوةي كتييَب ةةز لي بة دةستةوة بكورِي يوسفي بنتاشفني برِياريا  

 .«ي ئةو تارخية تاَلةسةير.. .ئةبيَت بكوذريَ
بةة  -ودور لةة هةَلضةون   لة ضةةند خاَليَكةدا بةة شةيَوةيةكي زانسة       

 ئيسةالم ثةرِة بةزؤر رِةشةكراوة لةة ميَةذووي    الئةم  -يارمةتي خواي طةورة
، تةا  ا رِةش بيَةت ئي  سثية با سثي بيَت ورِةشة ب ووةكو خيي ليَدةكةينةوة

سةتةم دةكةات    ئةةم كةسةة  نيةت  ةو بابةتة بيةت، وبزا ئي ةزابة تةواوي شار
 ورِاستيةكان تيَك دةدات:

يَري ئةةةم كةسةةة بكةةةن: لةةة مزطةةةوتي  بةةووسةةةرةتا تةماشةةاي  .1
داية، ئيسالمي لةبةرداية، لةناو ثةيرِةواني ئيسالمداية، جلوبةرطي ئيسالم

ئةَليَ:  ئيسالمة، كةضي بة ئيسالمة، لةسةر مينبةري ئيسالملة جومةةي 
طةوت دةربكريَيةت  ي لة مزووباس  تي شايستة بةرِهةر ي تاَلة، ووةكةذميَ

 ! يان ئينب حيببان
 سةير لةوةية ئةم تانةية سيفيةكان لة ئةهلي سوننةي دةدن. .2
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لة كويَدا هةاتووة بةن تاشةف، يةةك كةسةي كوشةتيبَ لةسةةر بةة          .3
 وي  ئةوةنةةدةي مةةن شةةارةزاي ميَةةذو« ِِّنحإل »ني كتةةييَب ووبةةدةسةةتةوة 

مةن  رِو ئةطةر هةيةة بةا خبريَتةة     .و هلل أعل  ،اوةكوذرورابيتةكامن كةس نةم
 سوثاسطوزاري دةمب.

ئةوةى هاتوة وتويةتي: هةركةس بيشاريَتةوة ونةيهيَنيَت بي سةوتاندن،  
ئةو سزايةي دةدةم، سزاي كةسيشي نةداوة لةسةري تةنها بي ترسةاندن واي  

   وتوة.
بانةةي  كتيَ ةو كتيَبةي يةان ئةةو  ئ ةي. كيَ ئةو كتيَبانةي سوتاند  ئ4

وا برِياردرا بسوتيَنريَ  بةة فةةتوا وهانةداني كةيَ ئةةو       بواغةزالي ضي تيَد
 برِيارة درا 

ة ئةةزاني ئةةو ثةةردة هةَلةدةماَليَ كةة      ضةونك  !باسي ئةمانةة ناكةات  
 وة.  ساَلةهاي ساَلة توند طرتويانة ونايانةويَ هةَلبدريَتة

 طومرِاييةة  اسة  ةوة بةرِدا بيَت! ئة تيَي تريَ طرن  نية ضبووجا ئةطةر 
، بةَلكو ياسا ورِيَسةا  ئيسالمنة لة هةمو مةزهةبة كارثيَكراوةكاني ضووودةر

نكة هةةموي  وضة  -   هللإن  ِوةك باسي دةكةم -كارثيَكراوةكاني ئةمرِؤش 
 دان.المدانةوةي طومرِايي وآلكيكة لةسةر وة
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تيَكي تةر، ئةةوة   شة  دنمدانةةوة شةتيَكة وسةوتان   آلبَليَي وةخي ئةطةر 
يةةن  الدةكةمة ئةوةي لةبارةي غةةزالي وكتيَبةكانيةةوة وتةراوة لة    نياتدَل

 !ةوة زؤر لة سوتاندن خراث ةئيسالمزاناياني 
لةةة هةةةمو دونيةةا  هةةةروةها لةةةناوبردن وسةةوتاندني كتةةييَب خةةراث 

 كارثيَكراوة.
 غةزالي كيَية؟

كةة لةة   يةناحامةدي غةةزالي زا   بوبيَطومةان ئةة   ة . غةزالي كيَ ي5
هةَلةي هةية ورِاستيشي هةية وةكو هةر زانايةكي تةر، نةة    المئيسني زانايا

تةبةديع وطةومرِاي دةكةات، نةة ئةةوةش       ةدورِاس  كرو ةودئةوة ضاكي كر
حِِّن  رلنِّس من  إلمن  لن  عقن أ  »ئةةَليَ:  كةة   ةدوضةاكي كةر  وة دورِاس  كةر 

بةي بكةة،    يودنةةخوييَنَ ئةةوة حسةابي مةر     «حِِّ إل » هةركةس!! «حِِّ أل 
 يةكي رِونة!رِؤيئةمةش زيادة

فةةرمودةدا   م لة رِووي زانستيةوة، زؤر شةارةزاي لةة زانسة    آلبة .6
 دةهيَنيَتةةوة، ئةمةةش   يةش دا حةديسةي زؤر  ة، كةضي لة كتيَبةةكاني وبنة

 بيَطومان توشي هةَلةي دةكات:
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ننَلِِّة منِنبُوَنِن   لنآلبِ لننِّس لنن  منن   لَبنن ةِ »زانايةةان ئةةةَليَن:  هننل أل عننة و لسَّ
وَنِن   ل ُآلحِدعننث و أل  عننذو  رنن  ومبنن  منن   ولهننذ ل ع رننة بننذلا...  عة ضنُن

   .(1)«عٌة ل  عذو هِضُوو ل كذوبة، مِ لُ عِلَ  أوهِ مُ
زجَ »: خييشي ئةَليَ  .(2)« لِبضِعِة ر   لحدعث ىأوِ من

يبن ة بِلسنن   الو َِن آلولن  عكن  لن  علن  بِ»زةهةبي لةبارةيةةوة ئةةَليَ:   
ب  سِن ل إيُن ن إدمِن لعقنل، وحبنظ إلِّن   ىلنع عة  لقِضِّةبُ لن ن  لنظن  رن  ومِن

 .  « ل ِِ، وهُ د   عضِل...
حي شارةزوري وئةينب تةمييةة ومةازري    الكة نزيك لةم وتةية لة ئينب سة

ا دوة لةةوةو ضونك ولةبةر دريَذادرِي نةمطواستةوة وجطة لةمانيشةوة هاتووة
 .-بةخواي ميهرةبانثشت -تانة دةكةم طوزةريَك بةو و

د قينةاغيَكي جيةاوازي جيراوجةيردا    نضة بة م غةزالي آل. بة7
ة، ئةمةش لة نوسةينةوةي كتيَبةكانيةدا رِةنطةي داوةتةةوة، واي     ووبتيَثةرِ 

 ة وتةي زانايان وليَكيَلةرةوان لةسةر خييي وكتيَبةكةي جياواز بيَت.دووكر
 ة ووبي تيَيدا انةدانالوة هةَلة لةو دوو. ئايا تةوبةي كر8

                                                 
 .(7/149درء التعارض ) (1)
 ي(، ومهمىاع الفتىاو1/5درء التعىارض ) انظر مثال :، وقانان التوويل ص للازالي نفسه (2)

(35-176). 
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ة ووبة ، وحاَلي ضةاك   شتانة ة لةودوي كرمان غةزالي تةوبةطويَب بةَليَ
خاري وموسلم وكتيَبةكاني تري حةةديس،  بوبة خويَندةوةي  وةودةس  كرد

 .(1)بيية باسةكةم باسي غةزالي ثيَش تةوبةكردنة
اري   بةة برِية  ووبة . كيَ ئةةو كتيَبانةةي سةوتاند يةان برِيةاري كةيَ       9
 بن تاشف،.ي سفوَوئمن، عةلي كورِي يوئةمري
، بةَلكو حةزي ةدوياوي وةك ئةو  حةزي لة ئيسراحةت نةكرثوا م كآلبة

رِوبةةروي هيَرشةي    ووبة ئةةو  ة لة ثيَنةاوي خةوا،   دولة سوننةت وجيهاد كر
ماري ئةةو ناوضةانة   اليةةوة، بةرِادةيةةك ترسةان ئةي  ثةة     ووبخاضثةرستان 

لةبارةيةةوة  ي ةبرِانيش رِوبدات هي تاوانةة، جةا زةهة   بدةنةوة، بيَطومان دؤ
 ئةَليَ:
دوونن» وً    الِن  ننجًِعِ مجِهننًد  عنِن لًحِ معظً نِن للعل نِن  مشنِن دعًننِن و ًعنِن صنِن

َِن ، آلتكِسلُ  عن   لحندعث و  ىله ، وِ  ر  زمِو   لِق  و لكمظ و لِ وع حم
م اللكنأن   ىعل يٍ عل و سمحك  ر  ذه  ،م ومقتالوأهِّنت  لِلسِة، ومج  لك

ح  ق  لكمنظ،   بنَّا، وومنظ عمهندد وعنأمذلن  بدعة مِ ع رن   لسنلف رأسن م رن
، و عمننوومظ عأم  بَّح  ق تُ لِّف  لشِّ  أب  حِم  ىد، وتُعد بِلقمل م  وم هِن

 . هن (2)«وشِ  وعن يِ إلبعل   ل سِ ل و 

                                                 
 .(5/269ومنواج السنة )صفوانية، : العقيدة األانظر  (1)
 .(10/124) السير  (2)
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. بة فةتوا وهانداني كيَ ئةةو برِيةارة درا   بةة فةةتوا وداواكةاري      10
ةرمانةة لةسةةر   ف ةملة مةغرو وئةندةلوس. ئة  ووبةردةمة زاناكاني ئةو س

كة ئةو كتيَبةي غةزالي كتيَبيَكة  ووبزاناياني قورئان وسوننةت  ردنيداواك
ثرِيةتي لة هةَلة وطومرِايي وئةبيَت بسوتيَنريَ بي ئةوةي كةسي ثةيَ طةومرِا   

نتريَةت هةةموو زاناكةاني دةوَلةةتي     بونةبيَت. دةي مةعقوَلة  لةة    ل   بطُن
ا َ وي تة تي ! وبةة ميَةذو  ايةة مرِطون لةسةةر  ووبب وئةندةلوس كيك يمةغر

 لةقةَلةم بدريَت  !
ِ وأبِّن  عنند إ ِن ة  لِقهِن  وأهنل  لعلن ، قند َ دَّ » ًِ سف و ق ووِن عل ُّ ب ن عُن

ب  إلج ِّننَ   أل ه بننَّح  ق ومنِن ُك م إلننِّه ، رل نِن أرَمنن أهننل  ىحِّنِن ، وومننظ إلننحكنِن
 ، وِّندً أ ِحِِّن  بحًثنَحنَث عن  ونَسنِ   ألأن عنبقطِن  بنم ِن  و ألم لكم  رن  سِن    أل

ثننن وعنحنننَ َق مننِن هِ عننندٌد وثِّنننٌ  بنننبالعن ، رجن ننن  مننن  وسننَن وننندلس، د  أل  علِّننن  منهننِن
، َ  أوِقد علِّهِ  لنِن ، وونذ   ظَّ علِّهِ  لزعتن عبة، وصن ِ  جِم  قن ك ِضَعتك بَ حك وون

نننَ  ِمننن  ونَسنننٍ  ب ننن  وم، وتننُن ل   إل ِِ د   بنننالحننن  قن علِّهننِن رننن  سننِن رنعنننل ب ننِن أنل
 .(1)« ل غ ب

 ؟يَندرانوتس بؤ كتيَبةكاني
وا برِيةاردرا   بواةي يان ئةو كتيَيبانةي غةزالي ضي تيَةد تيَب. ئةو ك11

م بةةخوا  آلبسوتيَنريَ  بيَطومان كتيَبةكاني غةزالي سودي زؤري تيَداية، بة

                                                 
 لسامي.الف ر ا  (1)
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    هللإن  ِنكةة بةة خةا َ    -وموسيبةت وخورافياتيشي تيَدايةة   آلئةوةندة بة
ك كةسيَيَندريَتةوة مةطةر خونةكة وا دةكات  -كي دةكةينبة هةنديَئاماذة 

وشةارةزا لةة رِيَبةازي     ،ثشت ئةستور بيَةت بةة زانسة  شةةرعي رِةسةةن     
 تةسةو  وفةيلةسوفةكان.

ة بةة بابةةتي تةسةكي    ووبثةيوةس  نةئةم سوتاندنة هةق و. بيية 12
 .(1)وتايةفةطةريَتيةوة مةزهةبي
تاشةةف،، ي عةةةلي كةورِي يوسةةفي بةن   . لةةو رِؤذة ولةةة سةةردةم  13

ارةكاندا، خيَةرة  بوون لة هةموو ووبكي زؤر هةبيَن، كتيَووبكي زؤر هةيةنازا
و دةكةنةةوة ! كةواتةة   آلتةنها كتيَبةكاني غةزالي وئةو كتيبانةي بيدعة بة 

 ماسةكة بيَ موو نية:
م  لنندع ». هةةةروةها كتيَبةكةةة نةةاوي:   14 ةةةة، واتةةة  «إحِّنِن  علنُن

ك بيَةت باسةي   بيَة يَةكان، كةواتةة ئةةبيَت كت  انستة دينية كردنةوةي زدوزين
داواي دةكةةات، نةةةك كتةةييَب فةلسةةةفة   ئيسةةالمات وةكةةو بكةة مئيسةةال

ودةرونناسي وش  خورايف وثو  بيَت، بةَلكو زؤريَكي ئةةوةي لةةو كتيَبةة    
  إن  ِن- زؤر ش  تةر كةة  وداية ش  خورايف وثو  وحةديسي هةَلبةس او 

بكةات بةة    مئيسةال وبةةرطي  ئةيةةويَ جل  دةكةين، كةهةنديَكي  باسي - هلل
: ةةة « حِِّنإل »يلةسوفةكاندا. ئةمةش مةترسةي كتةييَب   ي فةبةري مةزهةب

                                                 
 .سةلآلبيش هةَلةي كرد كة وا ئةَليَ  (1)
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بطريَةةت  ئيسةةالمذمنيَكةةي دوشةةتانيَكي تيَدايةةة لةةةهي كةسةةيَك دةضةةيَت 
 ي بة بةردا بثيشيَت.«ئيسالم»وجلوبةرطي 
ان ئةةَليَن  . سودي زؤري وةرطرتوة لة فةيلةسوفةكان، تةنانةت زاناي15

 :بريتيةة لةة   ،توةي خسة ئةوةي نةخيش :واتة ة!اينةخيشيةكةي غةزالي شيف
 ئينب سينا. ي«كتييَب شيفا»

غةزالي زؤر بابةتي لةسةر ياسةاكاني فةيلةسةوفةكان دانةاوة، زؤر رِاي    
ة، لة شتانيَكدا كةة بةة رِاي هةةموو زانايةاني     ووبوةكو رِاي فةيلةسوفةكان 

وتةوة لةة   ن ياثةيامبةران ئةوةي بة خةَلكئةوةي  ة، وةكوووببيَديين  ئيسالم
ة ووبة لةوةي لة دَلي خيياندا هةة ووبايي جياواز دوا وبة رِؤذي وة خن ببوابرِو

لةو بارةوة، بي ئةوةي خةَلك سودي ليَببينن، وةطةرنا هةقيقةتي ئةوةيان بة 
 ليَي تيَدةطةشت.   « لمعطِّل»تاية خةَلك بة بووخةَلك 

وايةان  ي كتةةوة، وزانسةتيَ  هةةقيان رِوون نةكردؤ هةروةها ثةيامبةةران  
و فيَري بةيبَ، بييةة زانسة  رِاسةتةقينة ئةةوةتا خييةان       ثيا جيَنةهيَشتوة

   .(1)دةيزانن
وزات وكةرداري   سةيفات وهةروةها ثيَي واية زانس  خوايي وةكو نةاو  

 .ن«ندنآلخةم»خوا ش  تةمخين، 

                                                 
 .(10/270درء التعارض ) انظر:  (1)
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لةةوانيش، كةة     وشبلي وجطة آل. ش  زؤر نةقلَ دةكات لة حةل16
، وةكةو  ةووب ي هةمو شتيَككةَليان واية خوا تيَةرِاوب بةوةي ناسراونةمانة ئ

كةواتةة غةةزالي ئةيةةويَ     ثةةنا بةةخوا،   دار وبةرد وسةرئاوةكان وهتةد... 
 !بكاتةوة  دوزانستة دينيةكان بةمانة زين

لةة كةين    كانبيدعةة  زؤريَكيبنةما بي و بنضينة وةبب. ئةم كتيَبة 17
 وتازة.

 ةداةقيداري عوب ي زؤر لةآلبةو ني هةَلة وئين را  وشيَواندنووب. 18
 .لةالي غةزالي

 يائةكةي غةزالي كتيَبيَكة زانايان بة سيَاار شيردني بييةان  ئي. 19
ثاك نةبيتةوة، سيَ جار شيراوةتةوة هيَشتا ثيسي وطةرد وخةوشةكانيان بةة  

وزي ةئةجلة نب ئيةب  منونةة: غةةزالي نوسةيويةتي،    تةواوةتي دةرنةهيَناوة. بي
نب ئيةب وة هةات وئةةوةي   دامةة تةةوة، ئةينب قو  يبنة اكث يةتيةوة هةردوشير
بارة ئاوثاككردةوة، كةضي هةر ثيسي ثيَوة ماوةتةوة، ثاشةان  وودوزي ةئةجل

تةحقيقان كةرد هةةر تيَبةيين لةسةةر ماوةتةةوة!!      هاتن  وموحةقق،خةَلك 
 ! !كردنةوةيةكي زانستة دينيةكان بيَتدووئةمة   زين
حي الةنب سة يَبةكانيدا وةكو ئةي كتة ني ضةندين فةتواي هةَلة لووب .20
 كي دةكةين.باسي هةنديَ  هلل . إن  ِئةفةرمويَ شافةي شارةزوري
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ة بةةَلكو  ووبكان نةة وماميستا ومةال لة زانا وفةقيه هةر . شتةكة21
 ة:ووب َ نةة بووئةو شتانةي غةزاليان ثيَ قةة  ئيسالمثيَشةواياني زانا طةورة و

 .(1)«ومب    ر هذد أب  حِم ىوقد أوك  أ  ة  لدع  عل»
 ، كةة لةالي غةزالي وازةكانالي ذمارةي حةديسة بيَ بنةما وزؤر .22
ئةو حةديسانةي ئةسلَ وئةساسي نيةة وهةَلبةسة اوة وزةعيفةة بةة      ئةَليَن:

لةة رِوي   كة واي لةة ضةةندين زانةا بيَةت ثاَلفتةةي بكةات       هةزاران دةبيَت.
يةي باسةي ليَةوة    واد وةك ان كةرد خرجيي فةرمودةكاني ناوية فةرمودةوة وتة

 ة ويس  خوا.ين بدةكة
كة يةكيَكة لةوانةي دةمارطريي زؤري هةيةة بةي   -  السبكيئينب .23

زانايةاني ئةةهلي   كيمةةَليَك لةة   بةي  غةزالي وناسراوة بةة دذايةةتيكردني   
 يائةدا تةماشةا دةكةةم    ئياي حةديسةةكاني  ودئةَليَ: طةةرِام بةة    -سوننة

 . كةة دايةة ئةساسةي تيَ و ئةسةلَ  يَوبة زؤر حةديسي بيَ سةنةد كيمةَليَكي 
كي طةيشةتيتة  بووحةديسةةكاني سةو   :ئةَليَ « الم  لننبالسِّ  أعن» موحةقيقي
حةديس. ئي  مةثرسةة لةة حةديسةة هةَلبةسة اوةكان،      «943»نزيكةي 

 وازةكان !الو
 لةيفوتةةي زؤري سةة  ضةةندين رِيوايةات و   هيَنانى. ئةمة جطة لة 24

 ة.انةوبة ناوي ئةو س اوةبةَلوهة كة درؤية اَلةح وثياوضاكانص
                                                 

 .انيقاله أحمد بن عبدالحليم الحر  (1)
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ي كورِي ئيمةام ئةمحةةد دةكةةيت    آللَود. كة باسي كتيَبةكةي عةب25
جنيَةوي بةة    «183»نةينوساية، لةبةر ضي  لةبةةر ئةةوةي    آلئةَليَي: شةل

 ! دةي ئةطةةر تةةنها كتةييَب   (1)يحةنيفةة تيَدايةة وةكةو خةيت ئةةَليَ      ئةبو
تيَةدا  ماي بةيَ بنةة  ي يسة ني سةد حةد «900»غةزالي زياتر لة  ئي يائي

 وازي بةة دةم ثاميةةرةوة   الئةي ئةطةر سةدان حةديسي درؤينة و ،يَتب
كاميةان   !! يَةت سةةدان بيدعةة وخورافةاتي تيَةدا ب    !  ئةي ئةطةر يَتتيَداب

 .نةينوساية : شةلآلبي ئةميان ناَليَ:  نةينوسياية ! آلشةلشياوترة بَليَي 
 د !أمح غةزالي وعبداهلل بنن وارة ئةم جياوازي كردنة لة نيَن خيَثاشا
شةتة   . ئةطةر سوتاندني كتييَب غةةزالي بةي ئةةوةي خةةَلك بةةو     26

بيَت،  ئيسالمخراثانةي نيَو كتيَبةكةي طومرِا نةبن، نيشانةي تاَلي ميَذووي 
يةةن ئيمةام   الئةي لةوةوثيَش سةوتاندني موصة ةفةكاني تةري قورئةان لة    

ةي يشةان اوازي نةميَنيَت، نجيو ست نةبيَت لةسةريةوة تا كيَشة دروعومسان
 ضية !

. كتيَب سوتاندنةكةي خراثة يةان ئةةو هةةموو قسةةيةي زانايةان      27
  !ة بة كتيَبةكاني غةزالي ئةيَليَنمةزهةبةك ضوارلةهةر 
تةا ئةةمرِؤش    ،طرتية بةر « ل   بطُن». ئةو ئيارائاتةي دةوَلةتي 28

تيَةك  آلم هةةر و آلةبة  ن،ةية وثةيرِةوي دةكةبة بنضينةكةي هتان باوةرِيان آلو
                                                 

 .ثوضة َ دةكةينةوة بةيارمةتي خواي طةورة لةوةودووا ئةم بووهتانة  (1)
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تةان هةةموو كتيَبيَةك ثةيَش لةة ضةاثداني       آليَوازيَك، ئيَسةتا لةة و  بة شة و
نةوةي بي دةكريَت وذمارةي سثاردني ثيَةدةدريَت. ئةطةةر دةوَلةةت    ضووثيَدا

 .شيَوازي هةية ثيَي رِازي نةبيَت رِيَطري ليَدةكريَت، رِيَطري كردنيش
 لةةة بةةازارِ ،ووبةة وةثةشةةيمانة دةوَلةةةت ئيناةةاكرا ةر ضةةاثخةةي ئةطةة

اي لة ميزةخانةي دانانيَن هةر دةيسوتيَنن، دووةوة، دةي ئي  خي يَشندةيك
 يان شتيَكي ليَدةكةن !

عةاي لةة   دوو. ئةوة هيض بنضينة وبنةمايةةكي نيةة كةة غةةزالي     29
وي آلة بة خوا لةناوي بردبينَت، ئةمةة ئةوانة  ئي  ، مةملةكةتةكةيان كردبيَت

 .تنةت هةَلنايةسوونن وضاويان بة ووبة ورطةدةكةنةوة كة لةسةر بيدعة 
هةةةروةها  .. هةةةروةها نابيَةةت نازنةةاوي طةةةورة فريةةوت بةةدات  30

كردنةوةي زانستة دينيةكان بيَت، عيربةت بةوةيةة  دوكتيَبةكةي با ناوي زين
انةةوة  تا ضةند ئةو ناوة رِيَكة لةطة َ ناوةرِؤكةكةةي. ئةمةةش لةة ديَةر زةم    

طةةةورةيان اوي نازنةة ،ن بةةة باتةةلَدااجةةةوبةةي رِ ة،ووبةةئيشةةي نةخيشةةةكان 
  ح ة و سعة.  لغز ل   إلمِم ىعل ى ح ة  هلل تعِل بةكارهيَناوة.
. ئيَمةةة لةةةو شةةتانةدا عةةوزري ئةةةوةي بةةي دةهيَنينةةةوة كةةة بةةة 31

ة لةةة حةديسةةةكاني ووبةةة، بةةةَلكو زؤر سةةةردةرنةكردني ووبئةنقةسةة  نةةة
 .ثةيامبةر 
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 وةتةوةئةو زانايانةي وةآلمي غةزاليان دا
 وي غةزالي   داوةتةوة:آلةةي وئةو زان ي ن. 32

لك أ ز ي  ل نِن وبنِن ن عنن  ال لكشننفن و »رنن  ومِبنن :  ،. مح نند بنن  علنن   ل نِن
 حِِّ (.إلومِِب  
ل  رنن   لنننقل أل »رنن  ومِبنن :  ،لبِّنن ي مح نند بنن  يَلننف  لق عبنن إل.  ب منِن

 .« لغز ل  ىعل
 ىرنن   لنن د علنن  ِِّننحألإحِّنِن  مِّننت  »رنن  ومِبنن :  ،  سننك  لحسنن   بنن أبنُن.  
 .«ِ حِّإلومِب  
  الحِِّن  بنأكألم  الإعن»رن  ومِبن :  ، لِ   عبد  ل ح   ب   لجُزي أبُ. د

 .«حِِّ إل 
لك ه لنن  رنن  تعقننظ ال لضننِِّ   ل م»رنن  ومِبنن :  ،. عننز  لنندع  بنن   ل نِّنن   ل نِن

 «.حِِّ  للغز ل أل 
يو لنن  رنن   لنن د علنن  أبنن  آلعقنند  ل»:  رنن  ومِبنن ،. عحِّنن  بنن  ح ننزة  لعلنُن

 «. لغز ل د ِمح
لك م كنن ب أبنُنز.   ، رنن  ومِبننن :ح نند بنن   لُلِّنند  لق  ننى  لط عُ ننى  ل نِن

 «. ألس    و لعب  ر   ل د على  إلحِِّ »
يةن ضةندين زانةاوة  ال. ئةمة جطة لة كورتكردنةوةي كتيَبةكةي لة33

، وةكةو ئةينب جةةوزي    بي ئةوةي باشةكةي بهيََليَنةوة وخراثةكةي ليَدةربكةن
 .ةياندومسي وهتد كرقاو وئينب قودامةوة
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وضةندين زانا تةخرجيي حةديسةةكانيان كةرد بةي ئةةوةي خةةَلك       .34
وةكةو حةافزي عيَراقةي و     بييان رون بيَتةوة حةديسةكاني لة   ئاستيَكداية

 ...كيبوئينب سوزوبةيدي و
دا رِةدديةان  تويَي كتيَبةكانيانة  وود. ئةمة جطة لة ضةندين زانا لة 35
ي خيي، وئةينب عةةقيل   ورِيَئيس اقي مةرغيناني ها وئةبة، لةوانة داوةتةو

تةرتوشةي  حي شةارةزوري و الوقوشةيري وئينب رِوشد وئينب تةميية، وئينب سة
لةة   وهةنديَكي تريش كة وئ، ئةلةةرةبي قوتابي خيي وهتد.. وجطة لةوانة

إن  كيان بةاس دةكةةين  تويَي ئةم بابةتة بةرضاوت دةكةون.. كةة هةنةديَ  وود
    هلل. ِ

 وئيحائةكةيةوة  الي زانايان لةبارةي غةز ةيوت
 دا كةة كةورتكراوة  «منهِن   لقِصندع » ئينب جةوزي لة ثيَشةكي أ.. 36

م  لندع إحِِّ» وثوختكراوةى ب  »ةةة، ئةةَليَ:   «  علُن عل  أن رن  ومِن حِِّن  إلرِن
 ِ عة، و ل ُقُرننة ضنُن ل ُ حِدعننث  لبِعلننةأل لعل نِن ، وأقلهنِن   الععل هنِن إ الًرنِن

، و ال هنِن  قم ة وإو نِن وقلهنِن و نِن ُعنن روقنند جعلهنِن م عنبغنن   لمعبنند  الأونن   رم  هنِن
كمننن    بلِننني م ننننُع، ووِّنننف أ تضننن  لنننا أن ت نننل  إلع و ضننُنبحننندعث مُ
ل  هلل ألصلُ ِ   ؟! ووِّنف أوَن  أن عِم ولِِّلِّهِ، ولِّس رِّهِ ول ة قِلهِن  سُن

رة  لننذي ج العطنن ق سنن عا منن  ونن  ال لع ننل بنن ، منِن  ىعنن  وونندب إلننم  ل م نُن
ع، و لَنن و  إلننأللبقنِن ، و   و م رنن   لِننِنال   لكننمنن  لنن حِصننل  ىمنن  بشنندة  لجنُن

كِّن  ذلنا م ِن قند  ىة بغِّن  ز د؟! إلنال لسِِّحة ر  كِّ  حِجنة، و لنديُل رن   لِن
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ب   ل سنن  ً «تلبننِّس إبلننِّس»ى: وشننِت عنن  عنُن  ه رنن  ومنِن ، وسننأومظ لننا ومِبنِن
ي كةةةم ين ئافةةةت وبةةةآل»يةةانى:  .« نندهعَننل بُِ  العَلنُن عنن  مِِسننده، و

  وهةَلبةس اوةكانة كةة دروسةت نيةة ئيشةي     ة ثوحةديس« ئي يا»يَبى كت
 «.ثيَبكريَت...

حِمند  أبُن نَِّنِ »بي قوتابي دَلسيزي غةزالي ئةةَليَ:  ةرةةئةلنب ئي .ب
. يةان ئةةيوت:   (1)«سِة، َ  أ  د أن عَن   مننه  ر ِن قند الديل ر  بطُن  لِ

ة: واتةة .(2) «ِ  سننمطِعر نن  أ  د أن عمقِّننأهسننِة، والبلنن   لِ :دحِمنن أبنُن ننَِّنِ »
فةيلةسوفةكاني قوتدا بةآلم هةرضةي  زانس  : حامد ئةبوماميستامان »

 «.توانيدة نةي وبيان رِشيَنيَتةوة كرد بيانهيَنيَتةوة
م  لندع  » :ئةَليَنهةنديَك لة زاناياني مةغرو  ج. لنِّس ذلنا بَّحِِّن  علُن

م دعنن» ن:كو هةنديَكيان ئةَليَبةَل « لدع !وإو ِ هُ إمِتة علُم   ، هذ  إحِِّ  علُن
ب  بننِن وسنننة وبِّننِن أ ئةةةم كتيَبةةة »واتةةة:  «!!منِن دعنننِن رَّحِّنِن  علُمنن  بكمنِن

كردنةةةةوةى زانسةةةتة دينيةةةةكان نيةةةة، بةةةةَلكو مراندنيةةةةتي،   دووزين
كردنةةوةى  دووكردنةوةى زانستة دينيةةكاني خييةةتي، ئةطةةرنا زين   دووزين

 «.بة قورئان وسووننةت ئةبيَت مسالئيزانستةكاني 

                                                 
 .درء التعارض  (1)
 بالء.م الن ير أعال  (2)
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وِّف ألحِمند ذو   أبُنشنِّ  و ل»قازي عياز ئةةَليَ:   .د وبِن   لشننِّعة و لم ِن
ر  ع ع   لم ُم، وتج د لن   مذهبه ، وصِ  د عِّة ر  ذلنا،  ال لِظِّعة، ك

ن أمننة،  وألننف رِّنن  تُ لِِّنن   ل شننهُ ة، أيننذ علِّنن  رِّهنِن مُ ضنن ، وسنِن ِ بنن  رننُن
ل غ ب، ورمُنأمنن   لسننلطِن عنندو  أعلن  بسنن ه، ووِنذو هللي   لِقهنِن  بَّح  قهنِن  ىِ بنِن
قازي عياز ئةَليَ: شةيَئ ئةةبو حامةد خةاوةن      .(1)«عنهِ، رِممثنل ذلنابعد و ل

كتيَبة خراثةكان، زيادةرِؤييكرد لة سيفيطةريَ ، وخيي تةةرخان كةرد بةي    
سةرخستين مةزهةبةكةيان... بةرِادةيةك ئوممةت طومةاني خراثيةان ثيَةربد    

 ..دا. اننيفوقةها فةتواي سوتاندني كتيَبةكا ... تا
تايبةةت   ة بةة ووبة ي فوقةها وزانايةاني مةزهةبةةكان   ةتواكةواتة بة ف

 مةزهةبي ماليكي.
حِدعنث  لبِعلنة ج لنة، ورِّن  ألحِِّن  رِِّن  من   إلأمِن  »زةهةبي ئةةَليَ:   ه.

م وزهند من  ع   ن   لحك ِن ، ومنح رن   اليِّ  وثِّ  لُ مِ رِّن  من  ًد ب و سُن
 .  (2)«.ِ..ِ وِرعً رِّة، وسأل  هلل عل ً  ل ُ

ل إن للقند  سن   وهِّنِن عن  إرشِن   وم ِن»هةروةها ئةةَليَ:    .«أينذ علِّن ، قِن
دةطةريا ئةةيوت قةةدةر نهيَنيةةكي هةيةة،       لةو شتانة رِةخنةةى لةيَ  اتة: وو

 كراوة ئاشكراي بكةين. نةهيمان ليَ

                                                 
 .(19/327) « ير أعالم النبالء»  (1)
 (.19/339) « ير أعالم النبالء»  (2)
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عنة  لقِضنِّة بُ لن يب ة بِلسن  الَِ  وآلول  عك  ل  عل  بِ»هةروةها ئةَليَ: 
ب  لنظن  رن  و  إدمِن لِّإ  لعقل، وحبظ ىعل  سِن ل إيُن ن  ل نِِ، وهُن د   مِن

ل، ولُن ذوِِّن ، ويِِّن  ألأن أبِن حِمند من  وبِن    العضِل، وج ب م د، وس  قمِن
 .(1)«... ل َل ِّ  لملف

ب  أل لكشنف و » لا  ومازريش  و. ولقند »دا ئةةَليَ:  «حِِّن إلوبِن  عن  ومِن
أن ع سن  عجِوظ و عدمِم عه ب م   لمحدإلع ون مِلكِ   أعجظ م  قُم مِلكِّة

رِّ ِن عح نل  ىأو قِِّ  مِن تُ عِن وتحِظِن من   لِمُن ،ن وِن رِّ  أَ  مِوإ ، س ِ
و حقِّقنة لن ، ورِّن   المِن  ىمبنِهِن علن ى لنِ  علِّ  َ  عسمحسننُن من   جنل رمِن

  لِنن  رِّنن   لثِبننت بغِّنن   لثِبننت، ووننذ  منِن أو د عنن َنِن  عنن   لنبنن  آلوثِّنن  منن   
ِ    منن تنن  ولنن ، وأو دُبع كنن  َ ال لسننلف  ِولِّنِن ، ووألوزكنِن صننِِِّ  منِن أل  ِثنِن

ر  بِلضنِن ، ِ عحكِّهنِن عنن  بعضننه  الوَّع عجننل مُقعنن  لكنن  مننز  رِّنن   لننِن  القنِن
ل مُز إلن ىقهِ لشنِعمهِ، وإن أيذِ معِوِّهِ علالعجُز إع  ىرُ ه هِن وِونت وِن

 ال للِني م ِن  ىعلنبمعسنف  ال لحن  إ ىتن  م معِوِّهِ إل القدح  ل لحدع ، و
حظ  الرنن  ونن الإ  ثلننعمكلننف  لعل نِن  م  لننذي  ضننط ِ  ل عجننز ِ  لشنن عم صنِن

 .(2)«علظ  لمأوعل ىصدق   ل ِوعة م  جهل  ووذب  إل ى لد لة عل

                                                 
واهربىاا هالحىذار الحىذار مىن هىذ  ال تىغ »وتمامىه:  (.19/328« )أعالم النىبالء ير »  (1)

ن من رام النهاة والفاز هليلىزم العباديىة بدين م من شبه األوائل وإال وقعتم هي الحيرة، ه ىْدمن ولي 
 ىىالم وأن يتىىاهي علىىى إيمىىان الصىىحابة، لىىي اْلاْل ىىتااُة بىىاهلل وليبتوىىل إلىىى مىىاال  هىىي الثبىىاُ ع

 «.ابعين، واهلل الماه ، هبحسن قصد العالم يافر له وينها إن شاء اهللو ادة الت
 (.19/330ء )م النبال ير أعال  (2)



112     

لك  و ز. أمِن مِن ذون ِ من  أمن  »: ئةةَليَ مح د ب   لُلِّد  لط عُ ن   ل ِن
وهضنت لعل ، قند م  أهل   الجلِّ ال لغز ل ، ر أعت  ل جل وول م  رُجدت   ج

ن علنسة   لعقل و لِه  وم ِ   رِّب  رضِ ل ، و جم    ل ع ن ه، ووِن  ىلعلُم عُن
ل َنن   ذلنا معظنن  زمِون ، َنن  بند  لنن  عن  ع عنن   لعل ِن ، وديننل رن  ك نِن   لع ِن
ب  ب  لقلنُن م  لَنُن ع  وأ بنِن ، وديننل رنن  علنُن م وأهلهنِن ت نن م ب حِّنن   لعلنُن

 ى ، وجعل عنحُن علنالحسِة و مُز  لالووسُ    لشِّطِن َ   ِبهِ ب أي  لِ
د أن عنِّ ، ولقنند ل ننمك لِقهنِن  و ل  منن   لنندع ، رل نِن ع ننل ومِبنن  سنن ِه سننل  ونِن

م   ن كِّن  الإحِِّ  علُم  لدع ، ع د عمكل  ر  علُن رِّة، ووِن حُن ل وم  قن   ل ُن
ر  عل ِ   ل سنل ِّ  قن ،  الأم  أس ، ر ىيبِّ  ب ع رمهِ، رسق  عل الد ي بهِ و

ل  هلل  ى ح  ومِبن  بِلكنذب علن ر  أحُ ل  لز هدع   سمق ، الو  الرن ، سُن
ل  هلل  ى ض رن  مبلن  عل ن  أوثن  ونذبِ علنال  بسنِّ  ىأعلن  ومِبِن علن   سُن

م عنن ون المننن  سننبك  ب ننذ هظ  لِ و   سنِن ل إينُن ن  ل ننِِ ، وهنن  قنُن سننِة ومعنِن
ة  ومسِبِ ولِّس  لنب  ر  زع ه  أوث  م   َف رِضنل تَلن  ب حِسن  بُو لن
 نهُ ت    لبنتغ الملنا قِِّدهِن رن ىوسِن  وِسن  حمن ق وجِوظ سِسِرهِ،اليال 
ن  هلل الينالق ، َ  سِ   لَل  بملا  اليُ  أعقه ه س الو ق، وأوكن و  أن عكُن

ل عجز ِ حِّنل ال لَل   سُ ىم  أق  منه  بِل ِو  عبعث إل ىتعِل ، وعؤعده بِن
 السنِة وً     ل نطقِّنة إالم ب نذ هظ  لِالسنالومَِ ع ... ومِ م  عن ن  دعن   

  لن  عبعند ومِبنِ سط ه رن  ععمقد م جلل .. رَّن وِن  .ل،بُو ل ِ  بِلعغسل و   
نِ  هنذ  .ععمقده ر ِ أق ب تضلِّل .التكِِّ ه، وإن وِن  .. ومعظ  َم  وَق  ر  ِعشك

ل  لندعِوِِ، و ال لكمِب  جٌِل صِلحُن،   المع رنَة لهن  ب ِن علنزم  لعقنل وأصُن
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ن   ِ، والعِه نُن ن حقنِن    ل ننِِِ، واللهَِّّنِن وننس العَبننن ون  ننِِّعَِّ   الععل نُن
عبُومنند لننذع   و د   ، و  للطعنن  رننن   لننديِ هِِّ  َع ننُن و  السننالتنُن م وتعطِّننِل  ل ننِن

بيِ عن  ِدعن  بُنألوإرسِد  ل عجز ِ، رَ   ل  عك  عنده ت ٌِِّّز لهذه    ب من   لنذَّ
َُ مِن لنِّس لن  بن  علنٌ ، عَ ندح علن ن ِن َبنِ  لن  أن عَقك ى  هلل تعِل ، وو  ة  ن ععم  لن  عَنك

نايةةم  شةك   واتة: هيض كتيَبيَةك  .(1)«مالكِّ  علن  و لسن ىمُّ عل، وعذن كِّ  عل ٍ 
لةم سةر ئةرزة ئةوةندةى ئةو كتيَبةةى غةةزالي درؤي بةةدةم ثةيامبةةرةوة     

 .تيَدا بيَت 
: -كة باسي هيكةاري سةوتاندنةكةمان بةي دةكةات    - (2)هةروةها ئةَليَ

َِ ِم ك ِإحَ  ق  لِكَمِِب بِلنِ ، رَّو» ِ َمِ ذو    ،  إنك تنِ َك  ومش  بِّ  رهُن   لَلنَوأَمَّ
ِه  أَنك عَعمقنسن ُممع رَة ل  ب الَم  و نطيِ  دوو   لقِتلنة، و ِيِّنَف َعَلنِّك َة مِن سن   صنحَّ

ٍم أن أوِ د ل .ٌل الرِّ  م ِ هُ ض   رأسنمَ َ  ج ِّن  هُِ تن ، (3).. وإو  لعل  َعزك
، ورنن   ننح سننقطِِت ، وأبِّيِنهنِن ح ًرنِن ح ًرنِن َِّننةٌ ووِِعننةٌ ونن  منن   لكمننظ كن دوووأوضيِ  نك

 .« قِِ  ل ِلحِّعبو يُ ونِ  ل سل ِّ ال
ل ح. ن »: (4)أح نند بنن  عبنند لحلِّ   لح  ونن  وقنِن حِمنند منن  منِن  أبنُنولهننذ  ونِن

ة وكِّ  ذلنا، ُبسِة وتكِِّ ه له  وتعظِّ   لنال لِ ىم  م   ل د علالعُجد ر  و
ومنن  منِن عُجنند رِّنن  أ ننِِّ  صننحِّحة حسنننة، بننل عظِّ ننة  لقنند  وِرعننة، عُجنند رنن  

                                                 
 .(339 /19) :لنبالء ير أعالم ا  (1)
 .(243/6) :ُ الشاهعية ال بريطبقا برِوانة:  (2)
 .الذي تقدم ذ ر  «رار والعبراأل » :وصنُ  تابه ،وقد هعل   (3)
 (.1/169) :لعقيدة األصفوانيةا برِوانة:  (4)
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دة رلسنِِّة وأمُن  أضنِِّت إلِّن البعل و ل  لُِ ت من  مِن دة لِِسنسنِة  الرن  أصُن
ِ منن   ىحمنن ،بننل  ل َِلِننة ل نن عح  لعقننل ،ةُبنن ل َِلِننة للن تكلنن  رِّنن  ج ِعنِن

وأبن   لُرِن   ،و رِّق  أب  إسحِق  ل  كِّنِو   عل ِ  ي  سِن و لع  ق و ل غ ب
ز ي ،و بنن    نند ،و لط عُ نن  ،و لقشننِّ ي ، بنن  عقِّننل ِ  ،و ل نِن منن  وج ِعنِن

ِ  ج عن ح رِّ ِن الع ن و بن   ل ن ُأبنذو  ذلا  لشنِّ   ىحم ،ولِّ أل  من  عبقِن
ب: ر نل  ،زو عِ  لنُوي أبُوق  ه  لشِّ   ،أصحِب  لشِرع  قِل ر  هنذ   لكمِن

مِم  لغز ل  رن  م ننِِت  ولن  ع تضنهِ أهنل إل  ىر  بِِّن أ ِِّ  مه ة أوك ِ عل
ح لةة كتيَبةةي   واتةة: ئةينب سةةآل    .«مذهب  وكِّ ه  م   لشنذوذ رن  ت ن رِت 

بةشة تةرخان دةكةةم بةي ئةةو    ئةم ةيةكانةوة ئةَليَ: افش خييدا لةبارةى زانا
مةزةبةةكاني وجطةة    شتة طرنطانةي نكوَلي لة ئيمامي غةزالي كةرا وهةاو  

 وكةوتة نةشازةكاني. لةوانيش رِازي نةبون لة هةَلس
م بِلِلسنِة و نِن يلن   »هةةةروةها ئةةةَليَ:  ل ألوبسننبظ يلطن   لم نُن صنُن

م منن  لننِّس ى  عنسننظ إلننلسننِة، صنِنبِلِ ع   ل مُ رقنِن لل ُ هنن  لم نُن ِّ  لبنُنقشنِن
ل  مة لسِن صدق أل لذع  له  ر    ن مبِعنِن لهن  رن  أصُن ن، إل، بل عكُن ع ِن

م  إلوِ لة و لِّننننُن ن بِلمُحِّننننند و ل سننننِن ن هنننننذه منننننذ هظ آلع ننننِن يننننن ، وعجعلننننُن
 .(1)« ل ُرِّة

 لكِنن  وأمنِن ومننظ  لِلسننِة رِلبِعننل كِلننظ علِّهنِن بننل »هةةةروةها ئةةةَليَ:  
ب   ، ل ننن عح وثِّننن  رِّهننِن أحِدعنننث وثِّننن ة ِِّننن  ِ  لننن  حكننن  وظننِن  ه، رِّنننحإلوومننِن

                                                 
 (.1/173) :العقيدة األصفوانية  (1)
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دة م نننِ  رنن   لحنندعث ضنُنصننحِّحة وأحِدعننث وثِّنن ة ضننعِِّة أو مُ عة، رننَّن منِن
د مِلن  من   ل ُن د الَِ  ووآلو  دة ضنعِِّة، وأجُن م  لسلف وتِسنِّ ه  للقن ًن مِن

رِّة أهننل  لعلنن  بِ رِّة، ولنُن سننلا رِّهنِن مسننلا  ل نُن دة  ل نُن عننة، ُبَنِن   لنآل ل نِن
 .(1)«ب  ووِل مق ُدهمطلُ سِة  ل ِبئِّ  لح لِل مو حم ز ع  ت ُم  ل
رَّون  رِّن   ،و إلحِِّ  رِّ  رُ  د وثِّ ة، لك  رِّ  مُ د مذمُمة»هةروةها ئةَليَ: 

ومنُن د رِسنندة منن  وننالم  لِالسننِة، تمعلنن  بِلمُحِّنند و لن د، رننَّذ  ذونن  بنُن ة و ل عنِن
ن ب نزلنة من  أينذ عن ب  ل سنل ِّ ودمعِ م  ل ُرِّة وِن  ،  لل سنل ِّ  ألبسن  َِِّن

َضنن ن لننى أأوكنن  أ  ننة  لنندع  ع قنندو لُ : َم َّ  « لشننِِ »بننى حِمنند هننذ  رنن  ومبنن ، وقنِن
وورِّ  أحِدعنث وًَِن  ضنعِِّة، بنل مُ :  ِِ   ب  سِّنِ ر   لِلسِة(ععنى) عة ضُن

ته ، ورِّنن  منن  ذلننا منن  وننالم  هنِن رِّة وت َّ لِّ   ل نُن وثِّنن ة، ورِّنن  أ ننِِّ  منن  أكنِن
ر ع   ل نُن ل  ل شنِن بقلنن لِّة  لعنِن رِّ   ل سننمقِّ ِّ  رنن  أع نِن  ُب،  ل ُ رنن  للكمنِن

ب و لسننة، مِن و ل سنة، وم  كِّ  ذلا م   لعبِد ِ و ألدب، مِ هُ مُ ر  للكمِن
 .(2)«هُ أوث  م ِ ع دُّ من ، رلهذ   يملف رِّ   جمهِد  لنِ  وتنِزعُ  رِّ 

 هةنديَكي وتةي خييةتي هةنديَكي-حي شارةزوري ئةَليَ الئينب سة .ط
ل  لِقن رن  أو سنمبح  رن   لِقن  و..» :-لة غةيرة خييةوة دةيطوازيَتةوة . .صُن

 .(3)«وأمِ أصُل  لدع  رلِّس بِل سمبح ..

                                                 
 (.1/185) :العقيدة األصفوانية  (1)
 (.10/551) مهماع الفتاوي  (2)
 (.1/170) :العقيدة األصفوانية  (3)
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م علن»هةروةها ئةَليَ:  قن   ة  ىوقد ع رن  بعل أصحِب  أو  وِن ل  عكُن
لة مسنمقلة  ى سِ ل إيُ ن  ل ِِ، وهذه  ل سِ ل ه  إحند ن، ونل  سِن وي سُن

نبنِسننهِ، وقنند رنن  رنن  مؤ  ( سنِن ل ل   ضننععننن  و)ورنن   لج لننة هنُن  ،لِهنِن رننُن
م  لشنن ع م قنند جننل رِّلسنُن ض رنن  علنُن ر ننز  منِن بننِّ   لعل ننِّ  وحسنن   ،ينِن

 .(1)« لِلسِة ر  قلُب أهل  لش ع بآعِِ وأحِدعث عذو هِ عندهِ
رن   ( ب  سنِّنِ ىأي عل)ووجدِ هذ   لغز ل  ععُل علِّ  »ئةَليَ:  هةروةها

م  لِ عِّ  عنألإونن  رنن  بعننل   ىحمنن ،لسننِةأوثنن  منِن عشننِّ  إلِّنن  رنن  علنُن ف ونن قننلحنِن
 لش عِِِّ أوث  م ِ وقل  بن  سنِّنِ  ىوأحِِّوِ عغِّ ه وعنقل  إل ِّ ،م  م  كِّ  تغِّالو
 بنن  سننِّنِ ومؤلننف  سنِن ل إينُن ن  ل ننِِ  ىكُونن  أعلنن  بأسنن     لشنن ع مننن ، رعلننل

 .(2)«عُل  لغز ل  ر  عل   لِلسِة
    دوعلن   لنقن   ة  لهندسنة وهذ  وِّف أرِده  ىرِوظ  إل..»هةروةها ئةَليَ: 

 .(3)«ب   ل سل ِّ .. ىرأرم لش ع  ىل  إلأن وقِ مهوأحكِ
ز ي رن  محِسن   » هةروةها ئةَليَ: حِِّن  ومذ من  ومنِرعن  ألَن  تكلن   ل ِن

م عُعننل يم نن ، بننأن منن  لنن  عكنن  عنننده منن   لبسننطة رنن   لعلنن  منِن الومضنِن ه بكنن
زالععم   ب  م  كُ  ل هذ   لكمِب، رَّن ق   تن   ن رِّن  مِن عنمِن  لن   تجُن وإن وِن

 لَِصننة ومنن  عنننده علنن   ونِن هننذ  إو نِن عقنن  ه المأن عل ننِن أن إ اللنُنو ِلبنن ... قنن
ب بِلثنِن ، ولن  ومعن ض لنذو هِ،  ىعأم  ب  عل وِس ، ل  ومب  محِسن  هنذ   لكمِن

                                                 
 (.1/170) :العقيدة األصفوانية  (1)
 (.1/171) :نيةألصفواالعقيدة ا  (2)
 (.1/171) :العقيدة األصفوانية  (3)
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عظنن  أعضنِن منن  عمع ننظ لل جننل أونِن جِوبننِن  الولكننِن وحنن  أمننِن منن   لمغ عنن  ولننئ
م رننن   لكنننإل  ده هنننذ  رِّنننِن سنننببِمِو ىم علنننالو ننِن ن  عمقننِن عقبنننل  الئلننن بننن  وعكننُن

تة: لةبةر ئةوةش نةبيَت ئةزامن ئةم نوسراوة خةَلكي تايبةةت  وا .(1)«و ِّحمنِ
ئةيبينن وعةوام نايبينن ئةوا باسي هيض ضاكةيةكي ئةو كتيَبةةم نةةدةكرد،   

 بةآلم لة فريوخواردن دَلنيام وهةروةها بي ئةوةش نةَليَن: ئينسايف نية.
ن عنمحنل عني ع من إن بعل » لج ِعة  ب  ح دع :  قِض قِل  ي. م ن  وِن

رِّة، أوشنأ و  سنة تب أ منن   نغِِ بِلشن عة  لغز لِّنة َ  ،لِق س     ، و لنحلنة  ل ُن
م بندعمه ، رنأع  هُن من   نن   ل ىمعن ىتشم ل عل مع ظ لكمِب أب  حِمند إمِن
وِّ ه عِّ ه  ل بِعنننة للنندع ؟ ،مننِن لِّل أسنِن عِملننة ! وزعنن  أن هننذ  منن  علنن   ل ومضنِن

عسنِ  عن   ال لنذي بِّنة بُوسن   ل  ىبهن  علن قن ُ عل   ل كِ ِة  ل ى ل ِض  إل
، مهِناللم   لم   رن  لهن  أعالم  ت ط  إلِّ  َبج ض الع  إالعُِز بِع ال، وقنِع 

ئي  كيمةَليَك قسةي غةزالي دةهيَنيَتةوة كة موضركة بة  .«و ن ع أحكِمهِن
 .(2)طياندا دةهيَنيَت

  ئيحيا يَبنةما والوازةكانيمشتيَك لة فةرمودة ب
وازاناةي كاة لاة    البناةو  وزؤر   بايَ  يَكي كةم لةو حةديساة دنةه .37

 دا ه تووة:«حي ئي»
 «.   لعل  ولُ بِل ِّ بُو عل». أ

                                                 
 (.1/172) :العقيدة األصفوانية  (1)
 .ءالنبالم :  ير أعالبروانة  (2)
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ل ضنُنح». ب دة ألننف الأرضننل منن  صنن ،  مجلننس عنِن ة ألننف  وعننة، وعِّنِن
ل :  م عل، و هُد ألف جنِزة، رقِّل: عِ  سُل  هلل، وم  ق   ة  لقن ًن، رقِن

 .«بِلعل  الوهل عنِ   لق ًن إ»
 ىعن  ىع قنت  لنِن  رن  ذ ِ  هلل، وحمن ىِقن  حمنل  لعِق   لعبند ون ال».  

 «.للق ًن وجُهِ وثِّ ة
أمُن له  ذ بِن  ىع  ض  لنِ  ولبِ ضِن عِ، و لشن ه إلنألرِّحش   ل  زق ». د
 «.…عِدعِ
 «.سم ِعإلم أحظ إلِّ  م   الم  رمنة  لعِل  أن عكُن  لك». ه
ل  هلل  الأن  جنن» .و ل: جنِن   سنُن ِل ، رقنن  منن  ك   ننظ  لعلنن عل ننن» رقنِن

ل  ل: ومِن  أ   لعلن ، رقِن هنل ع رنت  :ل : مِن صننعت رن   أ   لعلن ، رقِن
ل ى ل ب تعِل ل :مِن  ِن   هلل، رقِن هنل  :؟ قِل: وع ، ر ِ صنعت ر  حقن ؟ قِن

ل  ل: منِن  نِن   هلل، قنِن ل: ر نِن أعننددِ لنن ؟ قنِن ل: وعنن ، قنِن ِ؟ قنِن : ع رننت  ل نُن
ِك ك مِ هنِك  «.  ا م  ك   ظ  لعلعلو ِلَ  تع ، ذهظ َرأَحك

ن ك عزتنن   لعقننل المنِن منن  ًدمنن  إ». ز ب، ولكنن  منن  ونِن وسننجِّم   ،ولنن  ذونُن
ب و سننمغِ  وونندم رمكِنن  ذوُبنن ، أل ،لنن  تضنن ه  لننذوُب ، لِّقننِّ  ونن  ول نِن أذوننظ تنِن
 «.ل  رضل عديل ب   لجنة ىوعبق

 «. لشِّ  ر  قُم  وِلنب  ر  أمم ». ح
 .«ِ لن  ىتنزوي  لجلدة علِ و إن  ل سجد لِّنزوي م   لنَِمة ».  
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  ةكاني ئيحيايدعة وشتة ثوضمشتيَك لة ب
هةنديَكي كةم لاةو بيدعاة وشاتة ثوؤا نةي كاة ووؤاركة باة        . 38 

 :ه تووة (1)ئيحي داطي ندا دةهيَنن و لة 
هةنةديَك بةشةي كتيَبةكةةي بكةة:      ناونيشةاني سةرةتا تةماشاي  (1)

ب»، « لُجدومِب  »و «ِع ب  لس ومِب ًد» ب و»، «ضنة  لننِسعِ  ومِن سن  ومِن
 ..«لشهُتِّ  

بةشي جيهاد لة كتيَبةكةيدا نية، كة ئةمةت زانةي ئةوسةا بزانةة     (2)
كةة ئةمةشةت زانةي     كردنةوةي زانستة دينيةكانةة، ودناوي كتيَبةكةي: زين

  !ارييَنَ وا غةزالي نةيهيَناوة تي بَليَي جيهاد دين ئةوسا دةثرسم:
ةكان لةة  سيفي»: ئةَليَدا «حُ لألِب  ل ِ ح» هةروةها غةزالي لة (3)

بيَداريدا فريشتةكان ورِوحي ثةيامبةران دةبينن وطويَيان لة دةنطيان دةبيَت 
رِّة رن  » ،«وبةَلكو لةوة زياتريش كة زمان نةاتوانيَ باسةي بكةات!    إن  ل ُن

ن وبِِّ ، وعسن عُن مننهأل كة وأ و ح  الن  ل ودعقظمه  عشِه   أصُن تِ وعقمبسُن
ق  ى ة إل ل ُ لحِل م  مشِهدة    قعممنه  رُ  د َ   د جِِ عضِّ  عنهِن وطِن

 .(2)« لنط 

                                                 
 .كتيَبةكاني تريشي  (1)
قذ من الضالل وها هي  تابه المن .205ي تلبي  إبلي  صقاله ابن الهازي ه (2)
 .ة، مصردار ال تغ الحديث، عبد الحليم محماد، ُ 178ص
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ئةةَليَ ئةةم جيهانةة لةوثةةرِي وردةكةاري       دا« حِِّنأل » غةزالي لة (4)
وجواني ورِيَكيداية ولةوة جوان  ورِيَك  نابيَت، وئةسَلةن لة ئيمكةاني خةوا   

 خاوةتية،سةة ي ودذ ةدوويلةي كةر  وةطةرنا خوا رِةز ،نية لةوة جوان  بهيَنيَت
 ئةوةش دةقةكةي: ودذي دادطةريية. ةدوووستةمي كر

ده من   زق وأجنل وسن و  وحنزن وعجنز  ىوول مِ قس   هلل تعِل» بنِّ  عبِن
ن ووِنن  وعِعننة ومع ننِّة، ركلنن  عنندل محننل  وحنن   ،جنُن  رِّنن  الوقنند ة وإع نِن

مِن عنبغن ، وو ِن  ى  علن لم تِّنظ  لُ جنظ  لحن ىرل  رِّ ، بنل هُن علن الص م 
ن أصنإل   لذي عنبغ  ولِّس ر   قدعنبغ ، وبِل أتن  منن ،  الأحسن  منن ، و المكِن

ن بن  الو ن و دين ه من   لقند ة ولن  عمِضنل بِعلن  لكِن قل  الَنأو ل، ولُ وِن عنِن
 .(1)« لجُد، ورل ِ عنِقل  لعدل

هةروةها غةزالي ش  وا ئةةَليَ كةة ئةةوة ئةطةيةةنيَ قسةةكاني      ( 5)
وحند » :(2)ئةةَليَ  ة،ادئةمةةش بنضةينةي ئيل ة    ،سةودي نةةبيَت   ثةيامبةر

د بننِّ  هننذ   قمإل  مل الوحننإل نِن د  لحنِبلننة دقِّنن  كنِن عطلنن   الل ولنن ، وبننِّ  ج نُن
ن  لننننذع  عنننند وُن   العلِّننن  إ بِلسنننن ِع، َنننن  إذ   المنننُن  بننننُن  إلهنننن  أل ل ُرقنننُن

لِنِن  أل لسنن   و  ىوظنن و  إلنن ،منِن هنن  علِّنن  ىمنُن  علننأل وكشننِت لهنن  أسنن     
ه   دة ر ِ لُ لف أقن  و ِّ ِّقنه بنُن   لدووو رن  مِن  ِن هه، ومِن يِن ، رأمِن من  ولُن

                                                 
 .(4/258اْلحياء ) (1)
 .(1/104اْلحياء ) (2)
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عمعنِّ  لن   العسمق  ل  رِّهِ قندم و المُ  م   لس    ل ج د رألعأيذ مع رة هذه  
 .«مُقف
ض » لةة كتةييَب    ل ظِ  عُسف سب   ب   لجُزي أبُهةروةها  (6)  عِن

م رنن  منِقننظ أهننل  لبِّننتأل  عومةةةر هةةةوا »: غةةةزالي ئةةةَليَ»ئةةةَليَ:  «رهنِن
، بيية نكوَلي لةة  يَتة سةرؤكي ببسةريدا بي ئةوةي خيبةة ووبزا َ  يوئارةزو

 .«ةدووفةزَلي عةلي كر
ل «س   لعِل ِّ  ووشف مِ رن   لند  ع »حِمد ر  ومِب   أبُذو  »قِل:  ، رقِن
ب  ب ، أصنبحت  :إن ع   قِل لعل ، «هالرعل  مُ هالم  ونت مُ»ر  حدعث 

َ  بعد هذ  كلنظ  ،ىوهذ  تسلِّ  و ض :حِمد أبُة، قِل ول مؤم  ومؤمن ىمُل
د، وأمنن   لَ ى لهنُنعلِّنن   ، رح لهنن  علننالحبنِن لل عِسننة، وعقنند  لبننُن  ىرننة ووهِّهنِن
ربنئس مِن عشنم ون، وسن د  الم رنبذوه و    رهُ ه  و  م و  بن  َ نِن قلنِّال لَ

 ؟ مِمِّة، ومِ أد ي مِن عنذ ه رن  هنذإلم  لِسل  لذي تزع    الوثِّ   م  هذ   لك
 .«و هلل أعل عل  ن  ل جل م  بحُ   لرَّ، لح و لظِه  أو   ج  عن  وتب   

خةيي بةة    خوا وةليةةك لةة وةليةةكاني   »دا هاتووة: «حِِّن أل »لة ( 7)
، هةةةمو زةوي وهةةةموو ئامسانةةةكاني بينيةةوة، ئامسةةان وزةويةةدا سةةورِداوة

بةهةش  ثيشان داوة وبةَلكو عةرشيشةي بينيةوة، ولةبةةر دةسة  خةيي      
 كةةي بكةة لةوانةةي كةة    دةي اوة وتويةتي ئةةي عةبدةكةةم داواي ضة   داين
لعنن  أبنن  عزعنند  لبسننطِم  »«:  !يةةتبين رنن   لِلننا  [هلل]أي:  : )أديلننن  قنِن

 ، وى ر   ل لكُِ  لسِلى وأ  وى  أل ضنِّ  ومِن تحمهِن إلنى  لثن ىدو ألسِل ر
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م بنن  رنن   لسنن ُ ِ ى رطنُن وأ  وننى منِن رِّهنِن منن   ،َنن  أديلنننى رنن   لِلننا  لعلنُن
أهبن  حمنى  نى   أعنت  يسنلنى أ :لقِنر ،أوقِننى بنِّ  عدعن  ،ِن إلى  لعن ه لجن
هعِ سِّدى مِ  أعت  ِّئً  :رقلت ؟لا ل ،ِ  سمحسنم  رأسنألا إعِن  يأونت عبند: رقِن
 .(1) «...رذو  أ ِِّ  ،ألرعل  با وألرعل  ،ِصدقً   ِ تعبدوى ألجلحقً 

 ناسي. دةكات كة بريتية لة زانس  فةرمودة «حدَنِ»زةمي ( 8)
ؤز ريثة  دائيسةالم يَنيَت لة ةهادبة كورتي: كيمةَليك كاتي ثريؤز د (9)

نية، يان ثريؤزيش بيَت ئةو عيبادةتانةي تيَدا نية كةة ئةةو باسةي دةكةات     
 تيَيدا.
 دا نية.ئيسالم( كيمةَليَك نويَذ ورِؤذوو دادةهيَنيَت كة لة 10)
 ( هةنديَك ئايةت ديَنيَت ئةةَليَت ئةمةة زاهريةكةيةةتي وةطةةرنا    11)

 بي دةكات! يناتخيي ئاوهاية وثاشان تةفسرييَكي ب
: ئةَليَ طويَطرتن لةة طةيراني لةة حةةوت رِووةوة لةة      تيكور ( بة12)

طويَطرتن لة قورئان بة سودتر ود َ جوَليَنةرتر وبة جيش وخرؤشة ة. لةبةةر   
 بي دةطواستنةوة. بة دريَذياية قسةكانيم بودريَذادرِي نة

ي الكةة ثلةيةكةة   »  لكشنفبةدة لةة    ( ئةَليَت قورئان وحةةديس 13)
دةبيةةنن كةةة لةةة رِاسةةتيدا هةقيقةةةتي قةةةت ان وكيمةةةَليَك هةقيةكفيسةةي

                                                 
 .(3/356اْلحياء ) (1)
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ئةوا ئيقراري بكة، هةرضةيش ثيَضةةوانةي    ووبئةطةر رِيَكي ئةو  «شةيتانية
 تةئويلي بكة. ووبكةشف 
هةركةس ثشت بة مسع ببةستيَت كة بريتية لةة قورئةان   »( ئةَلي: 14)

ري نابيَةت،  مطقاز دامةزراو وثيَضةسثاو نابيَةت وسةة  وحةديس، ئةوا هةرطي
 .« لكشفلة  يداتمةطةر ب

اهيبيَكةوة فيَةري  ( لة ئيرباهيمي ئةدهةمةوة دةطيَرِيَتةوة كة لة ر15ِ)
   ة.ووبمةعريفة 

يةان زانسة     ةكردنةوةي زانستة دينيةكاندوكةواتة كتيَبةكة ناوي زين
 رِاهيبةكان 

 نياي ثيَدةدا.دورِقي ليَبيَت  ( ئةَليَ: هةر بةندةيةك خوا16)
 سولةميان !ود وئةي ثةيامبةر دا :يَمَلئة
بةا   ،لة خةَلوةتطرتن تةنيابة ئةطةر نةكرا شتيَك بكةة سةةرت  »( 17)

وطويَةت لةيَ   ميَشكت سا  بيَت. ئي  اهلل اهلل بكة تا كةشفت بةسةر ديَت 
 .«تيدةكريَ ئةبيَت بان 

ة بةي  يَكي بةة كةريَ طرتةوو   ة لة ثياوضاكان كةسة ووبهة»( ئةَليَ: 18)
ثيَبدا وقسةةي ثيَبكةات تةا فيَةري     ين ضاوي خةَلكةوة جويَ شثيَئةوةي بة 
 .«سةبر ببيَت
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عابةدة هينديةةكان ئةطةةر تةمبةةَلي     »( باسي ئةوة ئةكات كةة  19)
بياني طرتاية بي عيبادةت لةسةر يةك ثيَ رِادةوةسةتان شةةو هةةتا بةةيان،     

 .«دةوةستان اان شةو تا بةيان رِوهةنديَ لة ثياوضاكانيش لةسةر سةري
بي ئةوةي فيَري جةربةةزةيي ببيَةت لةة    كان هةنديَ لة ثياو ضا»( 20)

 ئةمةدةى . «ة ناو دةرياضوونةوةي شةثيلةكاندا ئةبووزستاندا لة كاتي بةرز
 حةرامة.

توراو بة يةةكيَك لةة دةرويَشةةكاني خةيي      بورِؤذيَ ئة»( ئةَليَ: 21)
يةوة!  ينب ئةويش وتويةتي: من خةوام  بينياية !يةزيدت ب بووتوة، ئةطةر ئة
يةزيدت ببينياية ئةوا لة حةفتا جةار بينةيين    بوطةر ئة: ئةئةويش وتويةتي
 .«ووبخوا بيت باش  

ثياوضةةاكان هةيانةةة ئةطةةةر بَلةةيَ خوايةةة قيامةةةت   » :( ئةةةَلي22َ)
 !!«هةَلمةسيَنة ئةوا قيامةت هةَلناسييَنَ

ة نةتضةو يةةن بيَباوةرِانةةوة،   الدا لة( ئةَليَ: لة كاتي طرتين بةسرة23)
عا بكةة بةا خةوا سةتةمكاران لةةناو بةدات،       دو :انةوتوي ،كي ثياوضاكيَال

عةا بكةا خةوا سةتةمكار نةةهيََليَت      دووتويةتي: ثياوضاكي وا هةية ئةطةر 
ة ئةةوةي خةوا حةةزي    ضةونك ! م نايكةةن آلئةمشةو هةمويان نةاميَنن، بةة  

 «.ليَنةكات ئةمانيش حةزي ليَناكةن...
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ي شةاندراوة، تةا سةوذدة   ثيي يةكيَك لة ثياوضاكان ضةل حةير  »( 24)
 .«ة لة ثيَش ضاوي نةماوةدوعاي كردوة ودوبر

 يان حيري!! وبسم اهلل ناميَنيَت، عا دوشةيتان بة سوذدة و :ئةَليَم
( باسي شة  وا دةكةات كةة ئةةبيَت شةيَئ ودةرويَةش وبيخةوا        25)

شة    ئيسةالم هةرطيز  ،رخيسوَل او بيكات لة سةركزي وسةرِشيرِي وبيَ ن
ةركز تةر. بيضةي بةي ئةةوةي فيَةري      ةط سيَ لة سةنانةت ئةَلت ة.واي نةوتو

 رب نةبيَت.بةكةتوزةليلي ببيَت وم
ة، دوة لة ناوضةكةي خيي بة ثياوضاك ناوي دةركةر وب( ئةَليَ هةيان26)

ة تةا طرتويانةة   دووجا ئةو ناوبانطية دَلي تيَكداوة، بيية رؤيشةتوة دزي كةر  
 ة.ووبة وزةليل ووبة ئاسود يئةوسا دَل :ئةَليَ ،ن داوةوليَيا
سةةراني  »ةروةها بةي ئةةوةي بطةةيت بةةو زانسةتةي ئةةوان       ( ه27)

ورِيش بتاشي وعابايةةك بثيشةيت    ثيَي طةيشتون ثيَويستة سةر «تةسةو 
وتورةكةيةك بكةيتة ملت وثرِي بكةي لة طويَز، ئيناا برِؤ مندا َ لة دةوري 

دةدةم، ئةي   يَة ث يَ: هةركةس يةةكاار ليَمبةدا طةويَزي   خيت كيبكةرةوة وبَل
ة بةازار ولةةو شةويَنانةي خةةَلك دةتناسةنةوة، تةا نةفسةت        كةة لة  ئةمة ب

زةيةدة بةي كابرايةةك، كةابراش ئةمةة       بوبشكيَتةوة، ئةمة ئاميذطاري ئةة 
ة ضةونك دةبيس َ، ئةَليَ: سب ان اهلل، ئةويش ئةَليَ: سةب ان اهلل شةريكة،   

    !ة نةك خوا...وودتةسبي اتي خيتت كر
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 !سب ان اهلل
وةية كة طةويَي لةة قورئةان ئةةبيَت     م ئةي غةزالي كةمتةرخةال (28)

 وةكو ئافرةت ئةطرييَ.
( عيسا وتويةتي: هةركةس فريدةوسي ئةويَت لةة بةهةشةت: بةا    29)

 ناني جي خبوات ولةسةر زبَلدان لةطة َ سةطدا خبةويَت.
تةماي ثاداشةت ئةةوا    ( هةروةها خوا ثةرس  لة ترسي سزا وبة30)

 يت ولة عةوامي.ن اشتي عةبديَكي ب
 ة.دووقسةي لةطة َ ئينب ئةدهةم كر ل الجل جا ( خو31)
لقن  وبن  من  » ،جياوازة لة رِيَبازي ثةيامبةران ( رِيَبازي عابدةكان32)

ن علنأل  د تع لُن وبِِّن  ألأمن  لسننِ معشن    ىوبِِّ  عِبًد  رقِل ل : إوك  معِ    لعبِن
ن علننوع ننل علِّنن ،  م و ل جنِن ، و ىأوننم  تع لنُن  ل حبننة  ىوع ننل علنن  وحنن لَنُن

 .«لشُقو 
ولهنذ  دينل ج ِعنة » :ةة« لمُونل»داواي رِزق ورِؤزي كردن دذي  (33)

ذ  تطل ىعل ل: مِن ل: إن عل نم  رن  أي بُن لجنِّد رقِن لُ : وطلنظ  لن زق، رقِن ن؟ قِن
وه، رقِلُ : ه، قِلُ : وسأل  هلل، قِل: إن عل م  أو  عنسِو  رذو بُمُض  هُ رِعل

ل:  لم  نظوديل  لبِّت وومُول وو ن، رقِن لُ ىعلنُونل مِ عكُن  :  لمج بنة  نا، قِن
   .«ر ِ  لحِّلة؟ قِل: ت ك  لحِّلة

ع  نندعد، » لن  جنُن ل أح نند بنن  عِّسنن   لَنن  ز: ونننت رنن   لبِدعننة رننِن وقنِن
ولِّ ، ى رغلبمن  وِس  أن أسِل  هلل تعِل ععِمِ، رقلت: لِّس هذ  م  أرعِل  ل مُن
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ًِ  عتس  ، رل ِ ه  ت بذلا أسأل  هلل صب ً رطِلبمن  أن  ل:ِ عهمف ب  وعهِت  قُن
  وعزع  أو  منننِ ق عظ..
 قمِ  جهد ...ال  ىوضِّ  م  أتنِوِ * وعسألنِ عل الوأوِ 

 .«عن  وِ الو  ه و الوأوِ 
  ئيحياكتييَب لة كردنيَكي زؤر  زيادةرِؤيي

: راوةكةة دا«حِّنِن إل »زيةةادةرِؤييكردنيَكي زؤر لةسةةةر كتةةييَب  .(34)
كةراوة لةة    ؤييا بةزان ضةةند زيةادةرِ   وسة ئةتةماشاي ئةةم ضةريؤكة بكةة و   

 :يداةزالغي «حِِّ  إل»
خويَندؤتةةوة  « حِِّن  إل»لة خةودا كتةييَب   كة بة كورتي ثةيامبةر 

عةبةةدولقادري  .ة وبةةة ضةةاكي زانيةةوةدووويةةةك هةَلةةةي لةةي نةةةدةر نةةةكر
 :  (1)عةيدةروس ئةَليَ

رع  أعًضن» زه  حن   ِم  لكبِّن  أبِن  لحسن  علن  بنِّ   إلمنأن  لشن ِوذو   لِِّن
م  لنندع   ل   لِقِّنن   ل شننهُ  ب إحِّنِن  علنُن ل  رنن   إلوكنِن  علننى ومنِن ن بنِن غ بنن  ونِن

ً مسنن ُع  لكل ننة، رننأم  بج نن  منِن رِنن  بنن  منن  وسنن   إلحِّنِن  وهنن   ن مطِعنِن وونِن
م  رنَّذ   بَّح  قهِ ر   لجِم  عُم  لج عة ر أى لِّلة تلا  لج عة وأو  ديل  لجِن

لنب  م  لغنهع بكن  وع ن   ضن   هلل أبُنرِّن  ومعن    هُ بِن   قِن  ز لن  ِن و إلمِن
ل  هلل  ل  لغز لن : هنذ  ي ن   عِن  سُن بِّ  عدي  لنب   رل ِ أقبل  ب  حن زه  قِن

                                                 
تعريىُ األحيىاء بفضىائل » ، و تابىه هىا:عيدرو عبد القادر بن شيخ بن عبد اهلل ال وها (1)

 بوامش  تاب اْلحياء المطباعة. وها «اْلحياء



128     

  رَّن وِن  ألم  و ِ زع  تبت إلى  هلل، وإن وِن  نِّئًِ ح نل لن  من  ب ومنا
ب  إلحِّننِن  ول  لنبننن  ومننِن ع سننننما رَنننذ لننن  حقننن  مننن  ي ننن  ، َننن  وننِن ، و تبننِن

ل: و لنى ًين ه، َن إ لن و قة و قة م  أو رم ِح   لنب   إن هنذ  لشن     هللقِن
ل: وعنن   حسنن ، َنن  وِولنن   ل نندع   ضنن   هلل عننن ، رنظنن  رِّنن  رِسننمجِده. َنن  قنِن
لح  إونن  لشنن   حسنن ، َنن  وِولنن   لِنِن وق ع نن   ضنن   هلل عننن ،  و لننذي بعثننا بنِن

ل  ل نندع ، رننأم   لنبنن  بمج عنند  لِقِّنن  علنن  بنن   رنظنن  رِّنن  وأَنننى علِّنن  و نِن قنِن
جنن د وضنن ب. رل نِن ي، رضنن ب وعحنند حنند  ل ِمنن ع أنحنن زه  عنن   لق ننِّف و

ل  هلل  ل: عِن  سُن  ض ب ي سة أسُ   تشِ  رِّ   ل دع   ض   هلل عن  وقِن
م  لغز لن  وقبنل  نِِعة  لعل  ر  رِّ  يالم سنما رأيطأ ر  رن ، ر ض   إلمِن

ب  ل دع ، َ   سمِّقي  ب  ح زه  وأَ   لسِِّ  ر  رهن ه، وأ علن  أصنحِب  وتِن
ً و سنملى  إلمِم  لغز لن  ع  هإلى  هلل ع  إوكِ غِ ، ولكنن  بقن  مندة عُعلنة ممأل ِن

ل  هلل ، إلنى أن  أى  م  أَ   لسِِّ  وهُ عمض ع إلى  هلل تعِلى وعمشنِ  ب سُن
ر  و ننِ  بننَّذن  هلل    لنبن  ديننل علِّنن  ومسننح بِّننده  لك ع نة علننى رهنن ه رعنُن

لى، َنن  الزم مطِلعننة إحِّنِن  ع ل  لتعنِن م  لنندع  رِننمح  هلل علِّنن  وونِن هلل،  رنن علنُن ة بنِن
 .« ل شِع  أهل  لعل   لبِع  و لظِه   ح    هلل تعِلى وِب وصِ  م  أ

لنُن ة:  ووبنةة  يخويَندةوار ئةمة لة كاتيَكدا ثةيامبةر  نَت َتمك َوَمِن وننك
ِلِ  ِم ك ِوَمٍِب وَ  طُّ ن ِبَِِّ ِِّنَا ِإًذ   الِم ك َقبك َن بك آلَت تََِب  لك ن نَ  ك  .[ِطلُن

 ! كتيَةب هةيةة    ةوةي تيَدا نةديبيَتةةَله ت يةكثاشان ضين ئةكريَ
 بيَ هةَلة بيَت !
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و : . (35) وعلن  بن  عُسنف بن  تِ نِِّ  »قِل مح د  ل نم   بِهلل  لكمِن
ب  لغز لن ، ومنن  ديُلن  لل غن ب،  سنمجِبة ل سمشِن ي  لمن ، دوإو ِ أح ق ومِن

ن عسننع  كِّنن  ذلنن ن سننلِ   لعقِّنندة وولهنن  منن   لِقهنِن ، ومنِن ونِن ا رنن  مجم نن  ونِن
ع ة، ال نِن   لكننظ علمِلننا، عنن ي رنن  مننذ ه هظمننذعلنن   م بكننل رنن قه : أ نِن

ومِت عدعنننة، ومعمزلنننة... منننذ هظ أحننندَت رننن  دعننن   هلل مننِن لننن  عحدَننن   لسنننلف 
 .« ل ِلح، صحِبة وتِبعِّ  وأ  ة مجمهدع 

بيَةت، وةك   ووبة ن نةةك سياسةي   ووبة هيكارةكان ئةم شةتانة   .(36)
 ان وكلكةكانيان ئةيَليَن.سةكتناآلرِؤذهة
! كةرد بَلةيَن: نةة    !لةة هةنةديَك  واي انة وجطة لة مانةةش  ةمئ (37)

كرنةةةوةي زانسةةتة  دوة ونةةة كتيَبةكةةةي زين ئيسةةالمغةةةزالي حوجاةتول
دينيةكانة، بةَلكو زانايةكة لة زانايان، كتيَبةكةشي هةَلةيةكة لة هةَلةكاني 

 ني ضاكي وسود تيَيدا.وبسةرباري 
شةي  ، بةآلم هةَلةكانيمالسيئحوجاةتولدروستة ثيَي بوتريَت  :ممن ئةَليَ

 .بينريَتب
مةزهةبةكةة   ضةوار يةوة كةة زانايةان لةة هةةر     ووب هةروةها بيت روون

مي ئةو شتانةي غةةزاليان داوةتةةوة، ئةي  ثيَويسةت بةة هيَنانةةوةي       آلوة
 واز وسست ناكات.الشوبهةي 
ي رِةسةني ئةةويَت،  مئيسال. لة كيتاييدا بيَطومان هةركةسيَك (38)

ةبيَت باوةرِي بة ثاككردنةةوةي  ، ئطارةكةيةوة ئةويَسازة وطي لة ضائيسالم



130     

هةبيَت لةو شتانةي تيَي ئاخيَنراوة. ئي  لةة هةةركتيَبيَك هاتبيَةت     ئيسالم
يةن هةر زانايةكةوة نوسرا بيَةت، ئةمةةش نيشةانةي طةشةي ميَةذووي      اللة

 ة نةك رِةشي وتاَلي.ئيسالم
ئةم كارة بةة ضةاوي    ةيةوة كووبن بيت رِوون تي خواي مةزجا بة يارمة

ثةرِةي رِةش نية. مةطةةر كةسةيَك بةةبيَ    الافةوة ليَي برِواني سوئيندان ويذ
 ! !ايف و بة ضاويلكةي رِةشةوة بييويَنيَتةوةسئين
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 دةيةممةقالةي 
شيَخ ي «السنة»ي: ـلة كتيَب  حةنيفة بوباسي ئيمامي ئة

 ئةمحةد. يوري ئيمامعبداهلل ي ك
ئيمدامي ئةةدةد خدو     رِي ي كدو آللاوووةكو عةبي ككةسيَ»ئةَليَ: 

 -د ينةنايدة  آلشدةلَ -«  لسننة» :ليَي خؤش بيَت، كتيَبيَكي د ناوة بةناوي
 .«ةةنيفة... ئةبويَا ية بة ئيمام جنيَوي ت 183
مةةي  آلم: بة كورتي وا بة يارمةةتي خةواي نيةمةتبةةخش ئةةو وة    آلوة

 ة دةيطوشم:دوئامادةم كر
ئةةم ئوسةلوبة   ة نكضةو ة، ة بةيَ ئينسةافي  ةمة ئ ثيَش هةموو شتيَك .1

ئةوةية باسةي رِوة طةةش   وئينسا  ئوسلوبي عيلمي نية، ئوسلوبي زانس  
يةنةة  الم تي تةنها باسي يةك رِوو دةكةةيت كةة   آلورِوة رِةشةكان بكةيت، بة

ةوانةشةي  . ئةمةش بيَ ئينسافية! وئ-ئةوةش بة طوماني خيت-رِةشةكانة 
نةة نةاو هةَلةةي    ةكةوي دةكةةن بييةة د  ةك تة و ةردةطرن ه ئيسالمرِةخنة لة 
 طةورةوة.
. هةةةروةها جةةةخت لةسةةةر ئةةةوةش بكةمةةةوة كةةة طومامنةةان لةةة  2

م ثاريَزراويش آلنية واحلمد هلل. بة حةنيفة  ئةبوثيَشةوايةتي ئيمامي 
ةوة هةةتا  بةةكري سةدديق  ئةبونية لة هةَلة وةكو هةر زانايةكي تر، هةر لةة  

 ايي.دوؤذي رِ
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لةةةو  ةفةةامرا كةةة تانةيةةي ليَنةةةدا وئةةةوةالم مةقالةةةا هةرضةةيش وتةةر
ثيَشةواية، ئةوا مةن لةةو فةهمةة بةةريم، وتةةنها لةة رِوانطةةي ئيلزامةي         
خةمسةوة هيَنراوةتةوة، وةكو ئينب تةميية لة كاتي ئيلزامكردنةي شةيةة بةة    

ن تانةة لةة   ووبة حةاَلي   وجطة لةويش، واي ليَ « نهِن  ل» كيمةَليَ بابةت لة
 كة عةرزمكردن. رةيةنية. بةَلكو لةم جيش واعةلي دةدات و

عبةداهلل ي   شيَئلة زانايةتي وثايةداري  يشمانضين طومان هةروةك. 3
ة وبشَةيئ وماميسةتاي هةة    200كورِي ئيمام ئةمحةد نية، كة زيةاتر لةة   

لقامسي ئةةبو ووانةي بة دةياها لة زاناكان وتيتةوة وةكو ئيمةامي نةسةائي و  
ة، وهةشةتا  دووكريان زانايان ضةندين ستايشو  ،الخةل يبةكرئةبوبةغةوي و

ل  بن  ةريةش.  دوبةة دا  بةوة هةزار حةديسي بةس لة باوكيةوة بيسةتوة،   قِن
ب ع رة  ل جِل وعلل  لحندعث   ن لودأوِب   ُِّينِ عشه ىمِ زلنِ و » ل نِدي: 

 .نية لة هةَلة..م ثاريَزراويش آلبة .« لطلظ علىس ِ ، و ل ُ ربة ألو 
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 بة هةق بيَت ةطةرنية ئ ةسةكان قةيديك يرِونكردنةوةى حالَ
. هةةةروةها ئةةةبيَت ئةةةوة بةةزان، رِونكردنةةةوةي حةةاَلي تاكةةةكان    4

ة دين بةوة لة طةةرد  ضونكدا شتيَكي طرنطة، ئيسالموكيمةَلةكان لة ديين 
   .(1)وخةوش ثاك دةبيَتةوة

 كة: ئةبيَت حةاَلي كةسةةكان  لةسةر ئةم خاَلة كيك،،  وئةويشجا من  
َلطةي ئةوةي: لةسةةر مينبةةرةوة باسةي    ة بةبكريَتةوة، ب رِون انةكوكيمةَل

 عبداهلل دةكات، باسي دةكات، باسي ئيسالمةتي ممحاَلي بةشيَكي زؤري ئو
دةكات، باسةي هةَلةةي تاكةةكان دةكةات،      كةوتواني سةلةيف ساَلةح شويَن

بةي باسةيان    بكةةي بَليَةي:   يشي ليَثرسياربةَلكو تةبديةيشيان دةكات، كة 
يَكةةدةدةن!! يةةان خةةراث لةةة ديةةن    تيةةن ة دضةةونك: ت  ئةةةَليَةيةكةةد

ايي، كةواتة هةركةس ديةين تيَكةدا يةان خةراث     دو..هةتا .تيَطةيشتوون!!
 ، ئةبيَت:..ليَي تيَطةيشت

باسي بكةين وبَليَ، ئةوة هةَلةية، ئةطةر لةسةةر مينبةريشةةوة بيَةت!    
 اميش بيَت!ئةطةر بي خةَلكي عةو

                                                 
ن، بةتايبةةت لةسةةر   ا بكةةي م ئةميَنيَتةوة ليَرةدا ضين مامةَلة لةطة َ ئةةو حوكمانةةد  بةآل (1)

حةنيفة، كة بةة هةةردوو شةيَوازةكة حةاَلي رِونكراوةتةةوة ئةةوةش لةة        كةسيَكي وةكو ئيمام ئةبوو 
 ة.ورَلةكاني كيتاييدا ئاماذةم ثيَكردووة بة يارمةتي خواي طةخا
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م كةارة ديةارة   ة ئةة كة رِوون دةبيَتةةوة،  ي ب كة ئةمةت زاني، ئةوةشت
شتيَكي ئياتهادية ولة كةسيَكةوة بي كةسيَكي تةر دةطيرِيَةت: بةي منونةة:     

ن كيمةَلة خةَلكي ثيَباش نية، بييةة  آلن زاناي ثيَ باش نية، فآلعومسان فم.
 !اطادار دةكاتةوةلةسةر مينبةرةوة وتاريان لة دذ دةدا وخةَلكيان ليَئ

نةكةي ثيَ باش ضوووبييَزة بةرِئةم ةي كي تر: ئةوسيَكةهةروةها ئةكريَ 
 نةبيَت.

 كةواتة ضار ضية  ضين بزان، كيَ هةقة 
 ئةَليَم: خوا سب انة لةوة داناترة خةةَلك بةة سةةرطةرداني بهيََليَتةةوة،    

ن، كةةة بريتيةةة لةةة ودبةةةَلكو ضارةسةةةري بةةي نةةار يان بةةي دانةةةنيَت،وضةةار
 .مالة و لسالعلِّه   ل ثةيامبةران 

ين كة ضةي بكةةين تةا لةة     دوثيَي رِاطةيان يةتةكو خواي مةزن لةم ئاةو
ًة َو ِحَدًة َرَبَعنَث دؤزينةوة  وةك ئةفةرمويَ:  بهةق  دا« الخي» َوَِن  لنَِّ ن أنمَّ

نكِذِ عَ  َوأَوكَزَل َمَعهن ن  لكِكَمَِب  ِ عَ  َومن َبشيِ ن  لنَِّبِّيَِِّ  من َ    هللَّ كنَ  َبِّك ِِ  ِرَِّ ِن لنَّن ِبِلكَح يِ ِلَِّحك
َملَ  نُن  يك ًِّنِن  ِن ِن َبغك َننِن َبِّيِ َ تكهن ن  لك ننِد َمنِن َجنِن هن ِمنن ك َبعك َمَلننَف ِرِّننِ  ِإالَّ  لَّننِذعَ  أنوتننُن ِرِّننِ  َوَمنِن  يك

ِو ِ  ِنُ  ِرِِّ  ِمَ   لكَح يِ ِبَِّذك َمَل ن  لَِّذعَ  ًَمنُن  لَِ ِ  يك نَهن ك َرَهَدى  هللَّ ِدي َمن ك عََشِن ن  َبِّك ن عَهك َو هللَّ
َمقِ لَ إِ  سك  ، ئةم ئايةتة زؤر طرنطة ثيَمان ئةَليَ كة:[ِّ ٍ ى ِصَ  ٍ  من

  .البردني خيالوكتيَبةكان نيَردراون بي  . ثةيامبةران أ
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  هةر ئةةبيَت وئةةميَنيَت، بةةهيي شةويَن نةكةةوتين      الم خيآل. بةو
 خةَلك بي ثةيام وثةيامهيَنةران.زؤربةى 
يام  ثةة ن كة شوييَن، ئةوانةوةنةفة هةق دةدؤزالةوانةي كة لةو خيئ . 

فةةدا لةطةة َ   الدةكةون. كةواتة: هةق لة نيَةو ئةةو خي   وثةيامهيَنةران 
 ةكةيانداية.ثةيامو ثةيامهيَنةران

نَمِقِّ ٍ ». ئةو هةقة ناوي رِيَطةاي رِاسةتة   د سك ، كةة بريتيةة لةة    «ِصنَ  ٍ  من
 .رِيَبازي ثةيامبةران 

 دؤزينةوةش فةز َ ومننةتي خواية. و. ئةه
ردطاري جوبرةئيل وميكائيل وئيسةرافيل!  ةروةسا خوايةطيان! ئةي ثةد
، هةةروةها بةة م.عومسةاني    يشةان بةدةيت واكةيتةة شةويَنكةوتوي    هةقم ن

 وسةرجةم موسَلمانان.
، كةة بريتيةة لةةوةي ثةيامبةةر     ووبة بةَليَ، جا هةركةةس بةَلطةةي ثيَ  

ي سةوننةت  لهةئة ، قورئان وحةديس يةان  يَي ئةَليَكة ئيَمة ث-هيَناويةتي، 
، ئةوا بيَطومةان  -جياواز ن،وهيض  ،يَبازي سةلةيف ساَلةحرِ اني وجةماعةت

ارِؤذ دونيةا و دوارِؤذ بةَلطةي هةقيَ  خيي ثيَية، وةطةةرنا لةة   دونيا ودولة 
بةَلطةي دؤرِاوي خيي ثيَية. خوا اان ثاريَزيَت بةو ثاراسةتنةي ثياوضةاكاني   

 يَدةثاريَزيَت.ث
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ش الةوة هةروا بة بةرد ئنة كةسيَكي تةبديع كآلةجا هةركةس لةم كيم
 وبة دةكاتةوة، ئةطةر بةَلطةةي ثيَ  الفة يةكالنارِوا، خوا لة قيامةتدا ئةو خي

ة، وةطةرنا ما َ ويَةران بةة   دوئةوة خيش لةخيي كة بةرطري لة ديين خوا كر
 ة.دوخيي كة ستةمي لة خةَلك كر

سةب انة لةة رِؤذي   ة ايي خوالكردنةوةي ئةوةي كيَ هةقة، البةَليَ، يةك
ِقََِِّمةِ ]: امةتقي َم  لك ُك نَهن ك َع ِ لن َبِّك ِك َ َع فانةة  ال[ واتة: خوا سب انة ئةو خيِإنَّ  هللَّ

 دةكاتةوة. اليةك
َعنٍة ِمن ك هةروةها ئةفةرمويَ:   َب َرناَل َتكنن ك ِرن  ِم ك َُسنى  لكِكَمِن َنِن من َولََقندك ًَتِّك

ًدى ِلَبِن  إِ ِلَقِ ِ  نَِهن هن نَ  َ سك ِ  َوَجَعلك نِ مِ  ِ َِّل َوَجَعلك نًة عَهك و  دوونكهن ك أَ ِ َّ ِن َصنَب ن ِ َوِن لَ َّ َن ِبأَمك
وُن  ِرِّنننِ   ِقََِِّمنننِة ِرَِّ ننِن َوننِن َم  لك ُك ننننَهن ك َعننن ِ نننلن َبِّك ِك َُ َع ننن َن ِإنَّ َ بَّنننَا هن ِقننننُن وُن  ِبآعَِِتَنننِن عُن َوَوننِن

نَ  ُن ِن َمِل َك ان ونيَة ة   كةوتة الم خةي آلة موسا، بةة بةخشي ب ثةياممان»[ واتة: َع
 الفةة يةةك  ال، جا ئةي ثةيامبةر! خوا لة قيامةتدا ئةو خيلةوةبةني ئيسرِائي

 «دةكاتةوة وقةزاوةتي بةينيان دةكات، كة كيَ هةقة وكيَ باتَلة 
لةو شةتانةي كةة جيةاوازي     بيَطومان ئةمةش بي قةومي موساية 

، يةن وذ قةوةمةكاني تريش، لة كاري ديةن  ية لة نيَوانيان، هةروةها بووبهة
ي دةكاتةةوة لةة   ال، هةموو ئةوانة خوا سب انة يةكوةةكردلة لة بريوباوةرِ، 

 اييدا.دورِؤذي 
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ن ك وةكو ئةفةرمويَ:   َثنَ   لَّنِذي هن نَ  ِ َِّل أَوك ًَن عَقنفُّ َعَل  َبِن  ِإسك ِإنَّ َهَذ   لكقن ك
نَ  ُن ِن َمِل َك م ئايةا  آليةةتي، بةة  دوفةكةة نار الخي[ كةواتة: بةي ضارةسةةري   ِرِِّ  َع

 طومان نةخيَر.بيَ ين هةق كةوتن شويَ ووةمه
دةدات وشةوييَن رِيَبةازة   الةوةي لة كيتاو وسوننة بي ئ يبيية سةرشيرِ

 رِيَكان دةكةويَت.ال
 «183»ئةمحةد لةبةةر ئةةوةي   . كتييَب سوننةي عبداهلل ي كورِي 5

 آل، ئةةَليَي: شةةل  -خةيت لةسةةر قسةةى   - حةنيفة تيَدايةة  ئةبوجنيَوي بة 
غةزاليةدا ثيَةنة قةات ئةةوة،      ى«ِ حِّنإل »كتييَب  تةنها لةي دةنةينوساية! 

دان ودرؤ وشة  ثةو  وبيدعةة وحةديسةي بةيَ      ال، هةَلة و183×5ياني: 
بنةما وهتد... تيَداية، بةَلكو زياتريش!! ش  واي بة ثياوضاكان تيَداية لة 

لةة  الخواش جةل ج يَ جنيَةوي بةة  بة ديدي تي بة -جنيَويش خراث ة! بةَلكو 
نةةيان   آلم بي ئةةويان شةةل  آلنةينوساية، بة البي ئةميان شةَليَرة خ -ةتيَداي

 سوتانداية !
جنيَوة، خراث يين ناويةان بةة    «183»ثاشان تةماشا بكةن: لةو . 6

 منونة دةهيَنيَتةوة! ئةمةش بيَ ويذداني وبيَ ئينسافية.
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 وةئةبو حةنيفة ن لةبارةىليَكؤلَينةوة لةو رِيوايةتانةى هاتو
  

هلل دةكةيت، ئةو وتانةي لةسةةر  عبداة تةماشاي سوننةي كا نا. ئي7
حةنيفة دةيهيَنيَتةوة لةبةشيَكدا دةيهيَنيَت لة ذيَر ناونيشاني:  ئةبوئيمامي 

ع  رن  أبن  حنِِّنة» ئةةوةى لةة   »واتةة:  « مِ حِظت ع  أبن  وكِّن ه من   ل شِن
ي ، ورِيوايةةت «حةنيفةوة ئةبورةت بة ستومة سةبايباوكم وجطة لةويشةوة ب

حةنيفةة   ئةبوبة بةرضاو ناكةويَت لةسةر ئيمامي كتيَ ييَن تر لةوت لة شوتر
 شوييَن تر نةبيَ. وودمةطةر لة يةك يان 

جا من بة وردي ديراسةي رِيوايةتةكاني ئةو بةشةم كرد، هةم لةة رِووي  
رِووي  وازيةةةوة، هةةةم لةةة رِووي ذمارةيانةةةوة، هةةةم لةةة   الةحي ي وسةة
يفةة...، تةماشةا   حةن ئةةبو مي اني لة ئيماةداننةوةوة وئاس  تبووبارةوود

: وازيةةوة بريتيةة لةة   البةارة وسةاغ و  ووددةكةم هةةموو رِيوايةتةةكاني بةة    
رِيوايةت. ئةمةش بةثيَي سيَ نوسةيةي ئةةو    ضوارسةد وحةفتا و «174»

 كتيَبة:
و »ئةةةو نوسةةيةيةي كةةة    يةكااةوي  : ، «د.مح نند بنن  سننعد  لقحطنِن

رِيَةك دةسةت   ةوة «180»ثةرِة الكة لة  ،«د    ب   لقِّ »ة، دووتةحقيقي كر
 كيتايي ثيَديَت. «229»ثةرِة الثيَدةكات ولة 
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ة، دووتةةحقيقي كةر   «مِلا  ل عِ   أبُ»ئةو نوسيةيةي كة  ةوي  :وود
م  لبَِن يإلمكمبة  » ةوة رِيَك دةسةت ثيَةدةكات   «108»ثةرِة ال، كة لة «مِن

 كيتايي ثيَديَت. «227» ثةرِةالولة 
 هةية. «لشِملةبة   ل كم»يةيةي كة لة وسن ئةو سيَيةوي  :

 هةموو ئةم نوسيانة هةمان ئةو ذمارةية كة باسم كرد.
، -كةة وا نيةة  -ئةطةةر هةةر رِيوايةةتيَك جنيَويَةك بيَةت       بوادةي كةو
حةنيفةة   ئةةبو ، وهةمويشي لةسةةر  -كة وا نية-ةحيح بيَت سوهةمويشي 

نةةك   جنيَةو!  ارضةو سةد وحةةفتا و  174ةكاتة: ، ئةوا ئ-كة وا نية-بيَت 
«183» 

-رِيوايةتة كة لةو بةشةدا هةاتووة،   ضوارسةد وحةفتا و 174ةم . ل8
 ووديةةك  حةنيفةة ناهيَنيَةت    ئةةبو ناوي ئيمةامي   بةشة جطة لةوكة ومتان 

 وازة.الهةشتا رِيوايةتي  80 نزيكةي ،-نةبيَ يَكجار
ئةةوةم جيةاكردةوة كةة     ،رِيوايةتةة  ضةوار سةد وحةفتا و 174. لةم 9

بيست وحةوت رِيوايةتي مايةوة!! لةةو   27ها تةن ،ليَك دةدريَتةوةو يَجنبة
رِيوايةةتي سةاغي    13وازةكامن جياكردةوة، تةنها البيست وحةوتةش  27

 مايةوة!
دةكريَةت بةة   . ئةمة بيَاطة لة رِيوايةتي يةكةمي ئةو بةشةة كةة   10
 .تةوة زياترليَك بدريَحةنيفة  ئةبوستايشي 
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 ئةةبو ة باسةي  شةة كة  بةرِيوايةةتيَك لةةو   د ةن. ئةمة بيَاطة لة ض11
 حةنيفة ناكات.

ةكان، جاري وا هةية نزيكةي وببارةوود. ئةمة بيَاطة لة رِيوايةتة 12
م هةةر رِيوايةةتيَك لةة    آلبةارة دةبيَتةةوة، بةة   ووددة رِيوايةت يةك رِستةية و

 ك لة ثيَشينةوةية.رِيَطايةكةوةية وهةر رِيوايةتيَك لة يةكيَ
ر بةة هةةمان رِسةتةش    رِيوايةتةةكان ئةطةة  ئةمة بيَاطة لةوةي . 13

 13بارةيةة، مةن لةة ذيَةر     وودم بة ناوةرِؤك زؤريَكي آلبارة نةبنةوة، بةوود
لةة كةيي   -رِيوايةةت   142تةوانيم   -بة يارمةتي خواي طةورة-ناونيشان 
كةي بكةمةةوة. ناونيشةانةكانيش بةي منونةة يةةكيَكيان:        -رِيوايةت 174

تباركردني بةةة ن بةةة خةةرو ، تيمةةةووببةةة ئريجةةا وبةةاوةرِ تيمةةةتباركردني
 هتد.عةقيدةي جةهميةكان و...

ازة بي دةيهيَنيَت ! منيش ئةَليَم: ئةمةة يةان   وال. ئةطةر بَليَي: كة 14
حةنيفةة   ئةةبو نة بي ئيمةامي  ووبنةزانينة، يان ئةوثةرِي دةمارطريي وكويَر 

 هةةموو رِيوايةةت   ئةةي بةي باسةي ئةةو     ئةطةةرنا رِةمحةتي خواي ليَبيَةت!  
بةسة اوانة ناكةةي كةة بةشةيَكي طةةورةي توراسةي       واز وهةَلال وفةرمودة
 ئيسةةالموبةةة نيشةةانةي ناشةةرييين ميَةةذووي  ة،دووي داطةةري كةةرئيسةةالم

خةليفةكةة   ضوارنايهيَنيتةوة كة جوييَن بةوة تيَداية تي خيشتةويَ، هةر لة 
هةمويشةي دراوةتةة    !يَيداية، بةَلكو بة ثةيامبةةرانيش نةوة تآلوباقي هاوة
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 ئةةبو ، خةي قابيةل ئيمةامي    وبةناوي ئةوةوة وتراوة ثاَلي ثةيامبةرةوة 
 اي ليَبيَت لة هةمو ئةوانة بةرِيَز تر بيَت! حةنيفة رِةمحةتي خو

واز وهةَلبةس او، ئةوة السةبارةت بة هيكاري رِيوايةتكردني حةديسي 
 اري شيكردنةوةميان نية.بوكيمةَليَك خاَلة ئيَستا 

قسانة لة قازاجني كيَية  ئةضةيَتة  ئةم » ديَم وئةَليَم قوربان. ثاشان 15
 سكردني ئةو جيرة شتانةية !مينبةر كةي جيَي با «طريفاني كيَ 

كةة لةة هةةمو    بةَليَ بةرِيَزان: وا لةسةر ميبنةرةوة وبةي ئةةو خةَلكةة    
: -ئي  ئاطاي لةة خييةةتي يةان نةا!    -، ئةم وتاربيَذة ئةَليَ تيَداية يجيريَك

مةزهةبةكةة قسةةيان بةة يةةك       ضوار ،ةدووزاناكامنان بة يةك  قسةيان كر
ة، وهةنديَك منونةةي زؤر خةراثيش   ووبان نةَلكردنيبووورِوحي يةك  قة ةدوكر

 دةهيَنيَتةوة
توخيوا وتاربيَذي دلسيز ش  وا دةكةات! ثيةاوي دانةا دةرطةاي لةةم      

يةن لةة ديةن بةدا! يةان      جيرة دةكاتةوة ! اللهم مةطةر كةسيَك بيةويَ: بة د
 ه ِ م .الوأحي ئةكا!! كةسيَك نةزانيَ ض

ك، بةة دروسة  دةزانةيَ    . وا دابينَ ئةم قسانة هةقن، ئايا   ذيري16َ
 قسةي وا لةسةر مينبةرةوة بكريَ !

. بزانن لة شيةةكان زيةاتر، كةيَ ئةةم    .. ديسانةوة بطةرِيَن بةرِيَزان17
 تانةية لة ئةهلي سوننة دةدات !
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يةة لةة تانةةدان لةة    عةيبة ببيت بة زماحنةا َ ووتةبيَةذي شة    ئاي ضةند
 ت ثيشي بيَت !ئةهلي سوننة، لة كاتيَكدا ثيشاكي ئةهلي سوننةتيش

كيمةَليَ  لة يةكيهةَلة ئةو كةشة   جياوازيةك هةية لة نيَوان . با18
، وثيَيان ئةةَليَ: مورجيئةة، ثيَيةان    اتباسيان دةك هاتوةموسَلمان بينيوة، و

 خةوار .: ئةَليَ
ثيَشةوا عبةداهلل ي كةورِي ئيمةام ئةمحةةد     ئةو و  جياوازيةك لة نيَوان 

يَ رِيوايةتي ثيَطةيشتووة لةسةر هةَلةكاني ، كة كيمةَل-بة ديدي تي-هةية 
حةنيفة وهاتووة لة كتيَبيَكدا نةك لةسةةر مينبةةرةوة باسةي     ئةبوئيمامي 

  ة!دووكر
فة وتراوة مورجيئة، ئةةي خةي   حةني ئةبولةو كتيَبة ئةطيَرِيَتةوة كة بة 

 كيكة لةسةر ئةو شتة. يسالمئئوممةتي 
وحةنبةليةةةكان ئةةةَليَي  م تةةي بةةة كيمةةةَليَكي زؤري موسةةَلمانانآلبةةة

مورجيئة، تةنها تي وجةماعةتةكةت وهاوبريانتان ش  وا ئةةَليَن وهةةموو   
 ئوممةت وا ناَليَن.

حةنيفةة نةةوتراوة    بوئة! لةو كتيَبةي عبداهلل بة !ثيَيان ئةَليَي: خةوار 
 خةوار !!

ذ بةيةكيةكي تري تيية، لةو ضةندين دذ بةيةكيةةت كةة لةة    ئةمةش د
وة زةمدةكةي لةسةر كاريَ، كةضةي  ال! لةو!كيدا تيَي كةوتويوتاريَكي ضارة
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ناونيشةةاني بةشةةيَكي ئةةةم   هلل  إن  نِن خةةيتيش تيَةةي دةكةةةوي، ئةمةةةش
 .«عومسان.م(  لمنِقضِِ) دذ بةيةكيةكاني»نةمانة: آلمةقا
ننننٍ  َوَتنننن ال لن ننننَ  َعنننن ك ين َلنننن ن َتنك  أكتَِ  ِمثك

 

نننننننَت َعِظنننننننِّ ن   نننننننَا ِإَذ  َرَعلك ٌ  َعَلِّك  َعننننننِن
 

 كةضي خيشت برِؤيت ئةجنامي بدةيت  بكةيت نةهي لة كاريَ نيةعةيب 
. هةروةها ئةبيَت ئةوة بزان، كة لة سةةرةتاوة ئةةم جةيرة قسةانة     19

نةةوة، لةسةةر   آلن وفآلة، ولةة فة  دةطيَرِدرانةوة: لة وةكيةةوة، لة سةةوريةو 
اي ئةةو سةةردةمانة، وةكةو ئيمةامي تةةحاوي      دوم آلحةنيفة. بةةبوئئيمام 
ن لةسةر ئةوةي كة ئةو شتانة نةطيَرِنةوة لة خيَر زيةاتر  ووبيةكدةن  ئةَليَ: 

 ا.دوولةوةو ضواراي سةدةي دونةبيَت، بة تايبةت 
وردكارةكةان،  طةيشةتنةكان، ذيةر و  خاوةن عةقَلةكان، خاوةن تيَ». 20

بةَلطةةي ئةةوةش تةماشةا دةكةةيت      ،«نايطيَرِنةوةئةم شتانة ئةيثيَضنةوة و
كة مةن  -وماميستاكانيش  اليمةَليَكي زؤر لة مةهةموو خةَلك تةنانةت ك

ئةو شتانةيان نةبيستوة، كةواتة هي ئةوةيةة زانايةان    -وردة رِاثرسيةكم كرد
وة دةكةات كةة ئةةم    تةنانةت خودي م.عومسةانيش ئامةاذة بةة    يانة.دومران

 انن ونةيان بيستوة.مةسةالنة خةَلك نايز
رِازي نيةة، بةةَلكو هةةر    نايةويَ! وبةم كارةي زانايان  ئةم كاكةيةم آلبة

بكةةن   ئيسةالم ي بكاتةوة وبةو خةَلكة بَليَ ها سةيري دوئةيةويَ بة زؤر زين
 دةبنة طياني يةك !  ضين بةر
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متةدا  آلي كردؤتةوة، لةة وة دوخي ئةطةر ئةَليَي ئةوة شيَئ موقبيلة زين
 ئةَليَم:
 ئةو هةَلة بو، ئةى تي ضي  . ئةو كردي تي بي كردت! أ

ذيريَةةك زانةةراوة ئةةةوةي لةةة كتيَةةب دةوتريَةةت لةسةةةر ي هةةةمو ال. و
 مينبةرةوة ناوتريَ.

، كةواتةة بةي   تيَبةكةي بةة سةةنةدةوة نوسةيوةتةوة   . شيَئ موقبيل ك 
 ريبةةزؤ  م تيآل  لة سةنةد دةزانيَت ! بةتايبةتةكان نوسراوة وةطةرنا عةوام 

 بي عةوامي دةطيَرِيتةوة.
لةسةةر ئةةو كةارةي،     . شيئ موقبل هةَلةةش بيَةت ثيَشةيين هةيةة    د

م تي كيَ ثيَشينتة لةم كارة، آلثيَشيين وا كة بة رِاي من وتيش ئيمامن، بة
! كة لةسةر مينبةرةوة ديَي باسةي حةسةودي   !اللهم مةطةر شيةة رِافزيةكان

ن زانايان دةكةيت، وهةيبةت وسةام  يةك  بردن وقسة بة يةك  وتين نيَوابة 
، كةة ئةمةة ئيشةي بيَدينةكانةة:     كةدا خةَلوطةورةييان دةشكيَنيت لة دَلي 

ي مجهةوري موسةَلمانان، تةا    الئةدةن لةة زانةا وماميسةتا ورِةمزةكةان لةة     
 رِةمزةكان خبةن، ئي  كة زانا ورِةمزةكان كةوتن دينيش دةكةويَت!!

سةي عبداهلل خيي نية وهةةموي  . ديسانةوة ناَليَت ئةو جويَنانة! ق21
 ةوة.لة ثيَشينانةوة بة سةنةدةوة دةطيَرِيَت

 تاوان ئةوان دةيكةن وئةم دةبيَت باجةكةي بدات !
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 كِّنن ي جننن  وأونِن  ل عِقننظ رننِّك 
 

 ركنننننننننننننننأون  سنننننننننننننننبِبة  ل منننننننننننننننندم 
 

لةةة كةواتةةة ئةةةي بةةي ئةةةيلكيَنيت بةةة عبةةداهلل ةوة    مةبةسةةتيَكي 
ليةةكان ومالكيةةكان وئةةهلي حةةديس     بي ليَداني حةنبة ياخواثشتةوةية  

 بيَت، كة توندن لةسةر سوننةت.نة
–ة كتيَبةكةي غةةزالي  ضونكش ديارة ئةو توندية زؤري بي هيَناوة. وا

كةة باسةي   -مالكيةكان سةوتانديان، تةبةةري   بة زؤري  -كة باسي دةكات
كةة باسةي   -حةنيفةة   ئةةبو ، حةنبةليةكان توشي مي نةتيان كرد -دةكات
 يَك لة ئةهلي حةديس قسةيان لةسةر كرد.كيمةَل -دةكات
ئيمامانة كة رِيوايةمتان بي بكةةن باسةي    . باشة دةثرسم: خيَرة ئةو22

وةردةطرييَةن،   ةحي ة وسة نويَذ و رِؤذ وزةكات وهتد... بكةن، سةنةدةكاني 
 (1) يَ!  وازة و وةرناطريالحةنيفة بيَت نةخيَر  ئةبوم باسي آلبة

 ةنيفة كرا لةاليةن هةنديَكةوةبؤضي قسة بة ئيمامي ئةبو ح
يةةن كيمةةَليَك لةة    اللة وةيةبةةهيي ضة  و ،بةي  :يََل. ديسانةوة نةا 23

 رِةمحةةتي خةواي لةييَبَ    حةنيفةة  ئةةبو زاناياني ثيَشينةوة وا بةة ئيمةامي   
 !وتراوة 

                                                 
 «.2» برِوانة خاَلي (1)
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بةة   سةرةتا من نكوَلي ناكةم كيمةَليَك لةو قسانةي ثيشينان سةبارةت
ة دوم ئياتهاديةان كةر  آلبةة  (1)ي تيَدايةة حةنيفة وتراوة سةنور بةزانةدن   ئةبو

لةسةر ئةو ئياتهادةيان كة بي دين وتويانةة   هلل   إن  ِنوثاداشت دةدريَنةوة 
ايةة،  بوكةةس   وودنةك بي نةفسي خييان، بة بةَلطةي ئةوةي ئةطةةر يةةك و  

ةر هةمويان لةبةةر  ، بيية ناكريَ ه«ىعن و الو ىقن  ن عطُنألم  الو»دةموت: 
ة كاتيَكدا زؤربةيان ئةطةر نةَليَم هةموان، ئيمامةةكاني  بيَت، لووبنةفسيان 

نيا نةويسة .  دوهةروةها سةرمةشقن لة عيبادةت وخواناسي وئةم دينةن! 
    هلل.ومأجُ ن إن  ِ بيية ئياتهاديان كرد

بةةة -ميَكةةي تيَروتةسةةةلت آلبةةي سةةنور بةزانةةدني هةنديَكيشةةيان، وة
 بةرضاو دةكةويَت.لة خاَلةكاني كيتايي  -تي خواي طةورةيارمة

ي مةةالكي لبةةةرِدووجةةا مةةن لةةةم بةةارةوة تةةةنها وتةيةةةكي ئةةينب عةب
ة ئةوتريَ ئينب عبدالرب لةة هةةموي بةة ويةذدان  قسةةي      ضونكدةهيَنمةوة 

 ة لةسةر ئةم بابةتة، ئةمةش كورتة ومةغزاكةيةتي:دووكر
وحةديسةةة  ثةيامبةةةر  زؤريَكةةي زانايةةان لةبةةةر خةةاتري جةةةنابي

ة ثيَيةان وا  ضةونك ة، دووحةنيفةة كةر   ئةبويان بة ئيمامي ثريؤزةكاني، قسة
 بيَت رِةدي كردؤتةةوة، بةي  ووبني ئةو ضووفة حةديس دذي بيحةني ئةبوة ووب

                                                 
 .د تعبير ابن عبدالبرح ىعل (1)
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وا  ة ثةيامبةةر  ضةونك حةنيفةة وا مةةَليَ!    ئةةبو منونة ئةَليَن: وتويانةة  
 .(1) !ئةفةرمويَ! وتويةتي: ئةم حةديسة خورافاتة

مين ببينيايةة،   ةتي: ئةطةر ثةيامبةر يان ليَوةي ئةطيَرِنةوة: وتوي
 .(2) دةكردنةكامنضووئيشي بة زؤريَك لة بي
ني خيي ثيَش حةديس خسةتوة،  ضوووبي وديد رِاة بوابة كورتي: ثيَيان و

ئةمةةةش دةرطةةاي شةةةرِ وخراثةةة لةةة خةةةَلك دةكاتةةةوة. جةةا دينةةيش بةةي 
ي نضةوو نةكان، جةا بي ضةوو ت لةة تةةرازوي بي  ئيشثيَكردن هاتووة نةك بدريَ

ا كةسةكانيش جياوازة، ولة كةسيَكةوة بي كةسةيَكي تةر دةطيرِيَةت، ئةوسة    
ديةةن ئةبيَتةةة يةةاري بةةة دةسةة  خةَلكةةةوة. ئةةي  لةةةو ثيَنةةاوةدا ئةةةكريَ 

 .زاندبيَ وزيادةرِؤيشيان كردبيَتسنوريشيان بة
 «قِِّن  و أي»ي ئةم زياتر لةوانةي ثةيَش خةي  كة ئي  لةبةر ئةوة بيَت 

يةان   ني خةيي بةكارنةةهيَناوة،  ضةو ئةوةندةى ئةم بيكة كةس  بةكارهيَناوة،
ة، يةان  ضةو ة وكةم  سةري لة حةةديس دةر دوا كركةم  سةري بة حةديسد

                                                 
مامي ئةبوو حةنيفةةي ثيَةي وا نةةبووة حةةديس     ية: ئيوةآلمي خيَراي من بي ئةمة، ئةوة (1)

صةةحيح بيَةت، ورِةدديشةي    ت وسابت بووبيَت، وةطةرنا ليَي ناوةشيَتةوة، ثيَي وابيَةت حةديسةي   بيَ
 كريَ ش  واي فةرمو بيَت.بةَلكو ثيَى وا بووة نابكاتةوة، 

، اس ت بةرِناطوجنيَ  طة َ دونيا نةويس  وتةقوا وخواناسي ئةبوحةنيفةئةمةش لة (2)
 بيية برِواناكةم سةحيح بيَت.
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ي ةحاَلسةةثةةيَم باشةةةيان زؤر بةةةكارهيَناوة، يةةان ثيَضةةةوانةي سةةةلةيف    
 . هلل أعل  ة..دووزؤركر

لحدعث ر  ذم أبن  حنِِّنة  ح ن  وأر   أصحِب  »ئةوةش دةقةكةيةتي: 
جِوزو   لحد ر  ذلا، و لسنبظ  ل ُجنظ لنذلا عننده : إديِلن   لن أي  هلل، وت
ن: إذ  صنح  آلِ  عل   و لقِّ ، وأوثن  أهنل  لعلن  عقُلُن َن  من  ألَِ  و عمبِ ه ِن

ن  ده ل نِن  د منن   إلجهننة   حِدعننث بمأوعننل ألسنننِد بطننل  لقِّنِن  و لنظنن ، وونِن
ل محم ل، ووثِّ  من  قد تقدم  ل أي، وجنل  إلِّ  كِّ ه وتِبع  علِّ  مثل  م   قِن بِن

هِّ   لنَعن  وأصنحِب هنل بلنده ونَّب  ألمِ عُجد ل  م  ذلا مِ وِن من   تبِعِن 
أونن  أكنن ق وأرنن   رن  تنزعننل  لننُن زل هنُن وأصننحِب ، و لجنُن ب  ال بن  مسننعُد، إ

م وثِّ  للسنلف و نن  هن  الرِّهِ ب أعه  و سمحسِوه ، رِّأت  منه  م  ذلا ي
ولنن  تأوعننل رنن  ًعننة أو  العلنن  إِلِِّه  بنندع، ومنِن أعلنن  أحنند  منن  أهننل  لعننند مَنن

بمأوعنل سِن   أو  دعِن   ىنة أين مذهظ ر  سنة،  د م  أجل ذلا  ل ذهظ بسن
 .«الب  حنِِّة م  ذلا وثِّ   وهُ عُجد لغِّ ه قلِّآلأن  الوس ، إ

 ترة تر دادطةرانة ن بؤ لةو ئيماموبو تورِة
ت حةنيفةة تةورِة ئةةبيَ    ئةبوك بي ئيمام . هةروةها ئةَليَم: كة كةسي24َ

ي كورِي وثيَي ناخيشة قسةي ثيَدةكريَت، ئةبيَ ئةوةش بزانريَت كة عبداهلل 
ئيمام ئةمحةد وخةتييب بةغدادي وئينب ئةبي شةيبة وشيَئ موقبيةل وجطةة   

 ئةةبو كة تانةةيان لةة ئيمةام     بونةئةو هةموو ئيمامة تورِة  لةبةرلةوانيش، 
يمةام  وزانةاتر   حةنيفةة ئ  ئةةبو  لةة  و ئيمامانةؤريَك لةحةنيفة داوة، كة ز
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ي. كةواتةة ئةطةةر   وهةشةيانة هاوشةانيةت   ،وبةتةمن ن  ولةثيَش وطةورةتر
ئةوانةةمان   وودهةةر  ئةةبيَت ئيَمة ئيمامةكامنان بةرِاس  خيش ئةويَ، ئةوا 

 يَ كة بة هةق بةرطري لةو زانايانة دةكةن.بووخيش 
وحةديسةكاني بةي تةورِة    بي ثةيامبةر . هةروةها ثيَت ئةَليَم: 25
 نابي !

تيَةك  ، ئافرةماميستايةكي! ميسري لة كةةناَلي ئةجلةةزيرة   !جاريَكيان
قسةةةي بةةة   لةسةةةرئةوةى وةدوطلةةةيي ليَكةةر  وةدتةلةةةفيني بةةي كةةر  

وتةي: مةن بييةة     ئةةويش . «عةمر خالد»تر كردوة بةناوي  !ماميستايةكي
بةة ثةيامبةةري   و ة،ودركة  ة قسةي بةة ثةيامبةةر   ضونك، قسةم ثيَوت

م وبة تةورِة   ثةيامبةةر   ربييةة لةبةة   شةلي هيَناوة،وتوة: فة خواي 
م بةي  آلن وتويةتي: تي بي عةمر خالةد تةورِة ئةةبي، بةة    ثاشا .كردم ثيَوقسة

 تورِة نابي !بي  ثةيامبةر 
 جا منيش هةمان شت بة تي ئةَليَم.

يفة ناشوبهيَنم حةن ئةبو: ئيمامي ئيسالممن ثيَشةوا وئيمامي ئوممةتي 
 ل ثنل »م آلخالد وبةةَلكو لةة بةراوديشةدا نة،، بةة     عةمر  وةككةسيَكي بة 

م قياسةي لةسةةر ناكريَةت،    آلبة ،منونة دةهيَنريَتةوة «عقِ  علِّن  العض ب و
 .  (1)ي ذيرةكان زانراوةالوةك 

                                                 
 «.2»انة خاَلي ذمارة برِو (1)
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. ثاشان تي خيت ئةَليَي: قةيدي ضية ئةهلي خيي هةَلةةي زانايةان   26
 ،إن  ِن  هلل ئةوةيةة  ئةهلي  لح ند هلل عبند هلل ،ةمادام وايرِون بكةنةوة، دةي 

    هلل.إن  ِنئةةهلي ئةةوةن    ئةوانةي لة خاَلةكاني داهاتودا ناويةان ئةةهيَنم  
 ئةمة   نةنطيةكي تيَداية ! وابئي  كةو

 «اجلهمية ىالرد عل»ناوةرِؤكي كتييَب: 
 ة:. هةروةها تةماشاي ناو وناوةرِؤكي كتيَبةكةي عبداهلل بك27

يةةة، باسةةي جةهميةةةكان «ه ِّننة لج ى لنن د علنن» كتيَبةكةةةي كةةة نةةاوي:
ة لةسةةةر وبيوايةةةت هةة ي هةنةديَك رِ شةةدةكةةات، ولةبةةر ئةوة ومورجيئةة  

حةنيفة لةطة َ جةهةميةكان بييةة باسةيان    ئةبوني ثيشةوا ضووني بيبورِيَك
 :(1)دةكات

سةرةتا بةو رِيوايةتانة دةسةت ثيَةدةكات: كةة قورئةان مةةخلوق نيةة       
باسي نامةكةي ئيمامي ئةمحةد  ثاشان  ةوةي بَليَ مةخلوقة حوكمي ضيةوئ

ي، كةة ئايةةت وحةةديس ووتةةي     يةتدوونار  ل مُونلدةكات كة بي خةليفة 
ثيَشياني تيَداية لةسةر ئةوةي قورئان مةخلوق نية، ئيناا ديَتة سةر باسةي  

، ئيناا باسي بيشةري مةريسةي وجةةهمي كةورِي سةةفوان دةكةات        للِني

                                                 
وةك دوايةي بةرضةاوت    «كة جةهمي بو بيَت نةبووةئيمام ئةمحةد ئةَليَ آلي ئيَمة سابت »  (1)

 .شاءاهللن دةكةويَت إ
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باسي نكوَلي كردن دةكةات لةة    يةتةكان لةسةريان دةهيَنيتةوة، ئينااورِيوا
، ئيناةا ديَتةة سةةر    دةكاتكان ( لُ قِنة»، ئيناا باسي «مال لكن»سيفةتي 

حةنيفةة وتويانةة. ئيناةا ديَتةة      ئةبوباسي ئةو وتانةي سةلة  كة لةسةر 
، ئيناا باسي هةنديَك سةيفاتي تةر دةكةات    « ل  عنة» سةر باسي مةسةلةي

 ،« لك سن »ة سةةر مةسةةلةي   ، ئيناا ديتة « لجه ِّنة»ان ديَتةوة سةر وثاش
مورجيئةة، ئيناةا باسةي     مدانةةوةي آلئيناا ديَتة سةر باسةي ئيمةان ووة  

قةدةريةكان وقةزا وقةدةر دةكات، ئيناا باسةي دةجاةا  دةكةات، ئيناةا     
باسي كيمةَليَك سيفاتي تر دةكات لة قورئان وحةديس كة رِةددي جةهميةة  

مةي شةيةة   آلدةكات ووةخةليفةكة  ضوارفةتي الئيناا باسي خي دةداتةوة،
ي طيرِ وئيناةا ديَتةة سةةر    رِافزيةكان دةداتةوة، ئيناا ديَتة سةر باسي سزا

 باسي خةوار .
 ئةو كةسانةى قسةيان لةسةر ثيَشةوا ئةبوحةنيفة كردوة

. ئةطةةةر ئةةةو قسةةانةي عبةةداهلل يةةان حةةةز ئةكةةةي بَلةةيَ ئةةةو   28
بةيَ،   ئيسةالم وي عبداهلل، نيشانةي رِةشي وتاَلي ميَةذو ةي «رِيوايةتكردن»

انةةش نيشةانةي رِةشةي    طيَرِانةوةكاني ئةةم ثياو رِيوايةتكردن و ئةوا با قسة
حةنيفةة هةيةة    ئةبوكة هةمويان قسةيان لةسةر  بن ئيسالموتاَلي ميَذووي 

لةة ئيمةامي ئةةبو حةنيفةة ئيمةاتر      يَكيةان  ، زؤريان ليَيانةوة طيَرِدراوةتةوة
 ن:وزاناتر شةنط وثيَ
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ك(، كة وةسف دةكريَ  129مةسقةَلة )وةفاتكردن: رِةقةبةي كورِي  •
م ئةينب ماجةة لةة    آلبةة . (1)ية« لج ِعنة»لة رجالي ة. وبة: ئيمام، عامل، سيق

 التفسري ليَوةي دةطيَرِيَتةوة.
ك(،  136بةي   133وموغريِةي كورِي ميقسةةم )وةفةات: دةوري    •

 ية.« لج ِعة»يه، لة رجالي مة، سيقة، فةقآلئيمام، عةل
ك(، ئيمةام،   150 - 66ي كةورِي عةةوني مةوزةني )   آللدوووعةب •

ي مثلن ،  ،(2)ة، حافزسةرمةشق، زاناي بةسرِ ن: لن  تن  عِّنِن م بن  حسِن قِل هشِن
ل   ن وسننِِِّن  سنننمُألوقنِن ِ  بننن  عننُن لةةةة رجةةةالي   لنننِن . ىوز عننن : إذ  مننِن

 ية.« لج ِعة»
وةفةاتكردن:   – 60: دةورينووبة وقةيسي كورِي رِةبيع )لةة دايةك    •

 حافز. ،سور(، ئيماموق 160دةوري 
حةةافز،  ك(. ئيمةةام، عابةةد، 131 – 66وئةةةيوبي سةةةختياني ) •

 ية.« لج ِعة»لة رجالي  قِل  عبة: مِ  أعت مثل .طةورةي فةقيهةكان.. 

                                                 
ة: بوخاري، وموسلم، وئةبوداود، وتورمزي، ونةسةائي، وئةينب   واتة: هةر شةش ئيمامةك  (1)

ي ئةوتريَ رجا  مسلم بي منونة رجةا  البيةاري..   ، الي زانايان ثيَةديسيان ليَوة طيَرِاوةتةوةاجة، حم
 هتد.

زؤرتةرة لةةوةى   ناوي فةرمودةناسيَكة ئةةوةى دةيزانةيَ لةة حةةديس وثيةاواني      حافز ناز  (2)
 نايزانيَت.
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ك(،  148يةان   147 – 61وئةعمةش سولةمياني كورِي مهران ) •
 ل قنن ي ، أحنند  فةرمودةناسةةةكان، ، شةةيَييمالسننإل ننِّ   ئيمةةام، سةةيقة، 

 ية.« لج ِعة»لة رجالي  م.العأل 
 178يةان   177تكرن: ي نةخةعي )وةفاآللَدووشةريكي كوري عةب •

 يةة. « لج ِعنة» لةة رجةالي   .معنالأحند  ألة، ووبمة، حافز، قازي آلك(، عةل
 خاري بة تةعليق.بوم آلبة

ك(، ئيمةةام، حةةافز،   160 - 82وشةةوعبةي كةةورِي حةةةجا  )   •
، زانا وشيَيي خةةَلكي بةسةرِة،   واثةرست، ئةمريي ئيمانداران لة حةديسخ

 .ية« لج ِعة»لة رجالي 
نةويست، نيادو، حافز،  إلسنالم نِّ  ك(،  157 – 88وئةوزاعي ) •

لةةة رجةةالي فةقيةةه، كةةة هةةةموو موسةةَلمانان كةةيكن لةسةةةر ئيمامةةةتي. 
 .ية« لج ِعة»

ك(، ئيمةام،   167 – 90سةعيدي كورِي عبدالةزيزي تةةننوخي )  •
لةةة رجةةالي  دميةشةةق، هاوشةةاني ئةةةوزاعيسةرمةشةةق، ومةةوف  وزانةةاي 

 .« ل ِ د ألدب »ي لة بوخارم آل، بةةي« لج ِعة»
ك(،  167 - 91وحةممادي كورِي سةلةمةي بةسرِي )دةوري ساَلي  •

، عابد، ئةطةةر ثيَةت بطوتبايةة سةبةي      إلسنالمثيَشةوا وسةرمةشق، شيئ 
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 يةة. «عنة لج ِ» لةة رجةالي    ألعنالمبيكا، أحةد   ووبدةمريت لةوة زياتري نة
 خاري بة تةعليق.بوم آلبة

ك(،  176يةةان  175 -وقسةةور  90عوانةةةي واسةةي  ) ئةةةبوو •
 .ية.« لج ِعة»لة رجالي  ئيمام، حافز، فةرمودةناسي بةسرِة،

ك(. ناسةةاندني  179 – 93وئيمةةامي مةةالكي كةةورِي ئةنةةةس ) •
   ية.« لج ِعة»لة رجالي ناويَ، 
،  إلسننالميئ ك(، حةةافز، شةة  161 – 97سةةوفياني سةةةوري ) و •

 ئيمةةامي حافزةكةةان، طةةةورةي عاَةةة عاملةةةكاني سةةةردةمي خةةيي،    
قِل  ب   ل بِ ك: مِ ومبت ع  أرضل من ، وقِل و قِن :  مجمهد.نةويست، دونيا

 ية.« لج ِعة»لة رجالي  ل  ع  سِِِّن مثل وِس ،
ئيمةام، فةقيةه،    ك(، 179 – 98وحةممادي كورِي زةيدي ئةزدي ) •
ل  بن   ألعنالمأحند دةناسةي سةةردةمي خةيي،    مة، حافز، فةرموآلعةل . قِن

 .(1)ية« لج ِعة»لة رجالي  ك  عكمظ أحِي من ،مهدي: مِ  أعت أحد  ل  ع
 169 – 100وحةسةني كورِي صاَل ي كورِي حةةيي هةمةداني )   •

 ةبوئة نيةا نةويسةت، كةة    دوو، فةقيه، ئيسالمك(، يةكيَكة لة ثيَشةواياني 

                                                 
ئةطةةرنا خةوا    طريَت.اوانة دةخويَننةوة هةقي خيتانة بَليَن: خوا سةبةبكارةكة بكة ئةم ن  (1)

 ئاطادارة من ثيَم ناخيشة.
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اسةةةوة حةديسةةم نوسةةيوةتةوة ئةةةم فةةةرمودة ن 800نوعةةةيم ئةةةَليَ: لةةة 
 ة.ووبباش ينيان 

يان  192 – 100يان  96يان  95عةيياش )بةكري كورِي ئةبوو •
 ، عِبد. ألعالم، بقِّة  إلسالم، فقيه، شيئ  ل ق ي ك(،  194يان  193
ك(،  180 – 102ي كةةورِي سةةةعيدي عةنبةةةري ) وعبنند لُ  ث •
 ة.ي« لج ِعة»لة رجالي  ، ل ق ي حافز،  ئيمام،
ك(، ئيمةامي   183 – 103ويةحياي كورِي حةمزةي حةدرةمي ) •

 ية.« لج ِعة»لة رجالي ة لة دميةشق. ووبةر دواناية زاناية، داطةورة، ز
 183 – 104موعاويةي سةلةمي هوشةميي كورِي بةشةري )  ئةبوو •

، فةةرمودةناس  مسنالإل ك(، لة طةورةي ئةتباعي تابةينةة، ئيمةام، شةيئ    
   ية.« لج ِعة»ة رجالي لوحافزي بةغداد. 

مةامي طةةورة،   ك(، ئي 198 – 107وسوفياني كورِي عويةينةة )  •
 .ية« لج ِعة»لة رجالي .  إلسالمفةقيه، حافزي سةردةمي خيي، شيئ 

(، 187يةةان  186 - 107وبيشةةري كةةورِي موفةةةددة  )دةوري  •
 ية.«ِعة لج » لة رجاليئيمام، حافز، عابد. 

يةان   186يةان   185 - 108ري ئيس اقي فةةزاري )دةو  ئةبوو •
 ، تيَكيشةر. إلسالمك(، ئيمامي طةورة، حافز، شيئ  188
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حةنيفةة يةةعقوبي    ئةةبو يوسف قوتابيةة ناسةراوةكةي ئيمةام     ئةبوو •
مةةةة، الك(، ئيمةةةام، دتهةةةد، عةل 182 – 113كةةةورِي ئيةةةرباهيم )

 قِض   لقضِة.ثيَي وتراوة  ةووبفةرمودةناس، ئةَليَن يةكةم كةس 
ك(، ئيمةام،   190يان  189 - 114اني كورِي حةييان )وسولةمي •
 ية.«لج ِعة »لة رجالي حافز. 
م آلوعبداهلل ي كةورِي نومةةيري هةمةداني )هةمةدان قةبيلةيةة بةة       •

لةة رجةالي   ك(، حافز، ئيمةام، سةيقة،    199 – 115هةمةزان شارة( )
 .ية.« لج ِعة»

افز، ك(، ئيمام، حة  192 – 115وساي سيناني )وفةدَلي كورِي م •
 ية.« لج ِعة»لة رجالي 
ك(، ئيمةام،   195يةان   194 - 117وحةفسي كةورِي غيةاس )   •

 .ية« لج ِعة»لة رجالي ة. ووبمة، سيقة، فةقيه، قازي آلحافز، عةل
ك(، ئيمةةام، شةةيئ  181 – 118عبةةداهلل ي كةةورِي موبةةارةك ) •

ةواي تةةقواكاراني سةةردةمي خةيي،    ، زاناي زةماني خةيي، ثيَشة   إلسنالم
شيَيي خوراسانيةكان، فةقيةه، سةةخي، تيَكيشةةر، هةةمو ئاكةارة       حافز،

 .ية« لج ِعة»لة رجالي ،  ألعالمأحد ةوة، ووبي تيَدا كيجوانةكان
ك(، ئيمةام،   196 – 119وموعازي كورِي موعازي عةنبةةري )  •
 ة.ووبقازي  ،ر   لمثبت بِلب  ة ىإلِّ   ل نمه حافز،
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ق عبدالرمحن ي  ئةبوو • ك(، ئيمةام،   213 - 120)دةوري   ى مُن
لةةة رجةةالي يةةة، خاربو، شةةيَيي حةةةرةم، شةةيَيي  ل قنن ي زانةةا، حةةافز، 

 ية.« لج ِعة»
ك(،  198 – 120ويةةةحياي كةةورِي سةةةعيدي كةةورِي قةةةتتان ) •

ئيمامي طةورة، ئةمريي ئيمانداران لة حةديس، حافز، سةرمةشق، ثيَشةةوا  
لةة  . رأيت مثل مق ة، ئيامي سةردةمي خيي. قا  أمحد: لة زانست وكردةو

 ية.« لج ِعة»رجالي 
ك(، ئيمةام، حةافز،    192 - 120وعبداهلل ي كةورِي ئيةدريس )   •

لةةة رجةةالي ، فةةةقيهيَكي عابةةدة. مالسننإل ، سةرمةشةةق، شةةيئ  ل قنن ي 
 ة.ي« لج ِعة»

مةة،  العةل ،ك( 204 – 122(ي كورِي شةومةيل )  لنضن ونةدر ) •
 .ية«لج ِعة »لة رجالي ، «مةرو»ز، زاناي خةَلكي ئيمام، حاف

 197يةان   196 - 129يةان   128ووةكيةي كورِي جةرِراح، ) •
ل أح ند: مِن  أعنت  ألعالمأحد (، ئيمام، حافز، فةرمودةناسي عيَراق، ك . قِن

د: لُن  نئت  أحِي، وِن أحِي م   بن  مهندي، الللعل  من  و ىأوع ل ح ِن وقِن
 ية.« لج ِعة»لة رجالي لقلت: إو  أ جح م  سِِِّن. 
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يةةان  218 -ك  130نوعةةةيم ) ئةةةبوكةةةين دووي وفةةةزَلي كةةورِ •
لةة رجةالي    ،يةة بوخار، شةيَيي   إلسنالم ك(، حافزي طةورة، شةيئ  219

 ية.« لج ِعة»
ك(، سيقة،  198 – 135وعبدالرمحن ي كورِي مةهدي )نزيكةي  •

و زانةاتر  ، زانا، كةةس لةة  محافز، شارةزا بة حةديس ورجالي حةديس، ئيما
ن أرقن  من  عحِّنة وثياوانيةدا.  نةبينراوة لة زانس  فةرمود ل  لنذهب : وِن  ىقِن

 ية.« ِعة لج»لة رجالي  لقطِن. 
ي: عبةداهلل ي كةورِي زوبةةير )وةفةاتكرن:     بوخاروحومةيدي شةخيي  •
ي حةديسةي تةا   بوخارك(، ئيمام، حافز، فةقيه، شيَيي حةرةم، كة  219

ل م،العنألأحند  تر نايطيَرِيَتةوة، لةوةوة دةست بكةويَت لة كةسي  أح ند:  قِن
 ية.« لج ِعة»لة رجالي  لح ِّدي عندوِ إمِم. 

ك(، ئيمةةام، سةةيقة،  224 – 144رِي حةةةرو )وسةةولةمياني كةةو •
لةة  ة. ووبة ، شارةزاي ثياواني فةرمودة، قازي مةككةة   إلسنالمحافز، شيئ 

 ية.« لج ِعة»رجالي 
ناسراوترة بيناسةيَن،،  ك(. لةوة  204 - 150وئيمامي شافيةي ) •

 .تةعليقبة خاريش بوئيمامةكةية، و ضوارلة رجالي 
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ك(، ئيمةةام، حةةافز،   233 – 158ويةةةحياي كةةورِي مةةةع، )  •
، رضِن ل   ألعنالمأحند ثيَشةواي جةرح وتةعةديل، شةيَيي فةرمودةناسةان،    

 ية.« لج ِعة»لة رجالي ، رضِ ل  وثِّ ة،  ألعالمأحد وثِّ ة، 
 ك(، حةافز، ئيمةامي نةاودار،    235 – 159)وئينب ئةبي شةيبة  •

طةورةي حافزةكان، هاوشاني ئةمحةدي كةورِي حةنبةة  وئيسة اقي كةورِي     
ل ع ن و بن   اهةوةيه وعةلي كورِي مةدينية لةة تةمةةن ولةبةركردنةدا،   رِ قِن

لةةة رجةةالي   : منِن  أعننت أحنند  أحِنني منن  أبنن  بكنن  بنن  أبنن   ننِّبة،العلنن   لِنن
 .تةنها تورمزي نةبيَ ،ية« لج ِعة»

ك(،  249، وةفات: 160ي س، )دةورالوعةمري كورِي عةلي فةل •
 ية.« لج ِعة»لة رجالي  حافز، ئيمام،

ك(. لةةةوة  241 – 164مي ئةمحةةةدي كةةورِي حةنبةةة  )وئيمةةا •
 ية.« لج ِعة»لة رجالي ناسراوترة بيناسيَن،، 

ِ»ك(، خةةاوةن كتةةييَب  230 – 168وئةةينب سةةةعد ) • ، « لطبقنِن
 مة.الحافز، عةل

ك(، حةةافزي  262 – 180ويةةةعقوبي كةةورِي شةةةيبة )دةوري   •
 .« ل سند  لكبِّ »مة، بيَ ويَنة. خاوةني آلطةورة، عةل

 –وقسةور   190وئةمحةدي كورِي حممةدي كةورِي عيسةاي بريتةي )     •
 ة، وحةنةفيشة.ووبمة، سيقة، عابد، قازي الك(، حافز، عةل 280
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جبنل  خةاري، بوك(، خةاوةني سةةحي ي    256 - 194خاري )بوو •
ة لة ووبتين حةديس، ئيمام، دتهد، تاك نيا لة تيَطةيشدو، ئيمامي  لحِني

 زانست وعيبادةت.
مةة،  آلك(، ئيمام، حافز، عةل 285 – 198ي حةربي )وئيرباهيم •

 . إلسالمنيا نةويس ، فةقيه، ثيَي ئةوتريَ شيئ دووثيَشةوا لة زانست، لة 
ئيمام، طةةورةي   ك(، 264 – 200زورعةي رِازي: )نزيكةي ئةبوو •

، باسةي مةنقةبةةكاني دريَةذة     ألعنالمي رِةي، أحد حافزةكان، فةرمودةناس
 داود نةبيَت. ئةبوخاري وبوتةنها  ية.« لج ِعة»لة رجالي ئةكيَشيَ. 

ك(، خاوةني سةحي ي موسلم، ئيمةامي   261 – 204وموسلم ) •
 طةورة، حافز، رِاستطي.

ةسةةائي، ئيمةةام، ك( خةةاوةن سةةونةني ن 303 – 215ونةسةةائي ) •
 ...اي ئةمةدوبزان، ثيَش  فرميَسكي بي دةرِشت!  كة . إلسالم ِّ  حافز، 
مةةة، الك(، ئيمةةام، عةل 354 –وقسةةور  270وئةةينب حيببةةان ) •

 ..وةي وا ثيَش  فرميَسكي بي رِشت.حافز، شيَيي خوراسانيةكان. ئة
، « لكِمننل»ك(، خةةاوةني كتةةييَب  365 – 277وئةةينب عةةةدي ) •

 حافز.ئيمام، 
ك(، حةاكم، ئيمةام،    378 – 290ري )دةوري أبووحاكمي نةيسة  •

 مة، فةرمودةناسي خوراسان.الحافز، عةل
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، علن   إلسنالم نِّ  (، ئيمةام، حةافز،   385 - 306ارةقوتين )ود •
 ، فةرمودةناس. لجهِبذة،  ل ق ي 

مةة، مةوف ،   آل(، عةل463 - 392وخةتييب بةغدادي شافةي ) •
  .، يِت ة  لحِِ إلمِم  ألوحدي، حافز، فةرمودةناسي زةماني خي

 وحوسةيين كورِي ئيرباهيمي جةورةقاني هةمةزاني بة رِةطةز كةوردة  •
ك(، ئيمةةام، حةةافز، كتيَبيَكةةي هةيةةة لةةةبارةي      543)وةفةةاتكردن 

و ل ُ» و ل ُ»وة كة ئينب اجلةوزي كتةييَب   ة«عِِضُن  خةيي  ةكةةي «عِِضُن
 ناوة.نيادبوولةسةر 
 لشننِّ  ك(.  597 - 510يةةان  509وئةةينب جةةةوزي بةغةةدادي ) •
 مَِ   لع  ق. ، ل ِس   لعالمة إلمِم 
مةة، شةيَيي   الم، عةلك(، حةافز، ئيمةا   748 – 673وزةهةبي ) •

 فةرمودةناسان، ميَذوونوس.
وئةمحةدي كورِي عةلي ئةببارِ، كةة حةافزيَكي بةناوبانطةة. بييةةش      •
 ئةةبو ام مةي ئيمة  آلة ناوي ضةندين كةس ديَنيَةت كةة وة  ضونكام خست دوو

 حةنيفةيان داوةتةوة، لةوانة:
د بن  سنل ة، » م بن  عحِّن ، وح ِن أعُب  لسَمِِّو ، وج ع  ب  حِزم، وه ِن

عُ وة، وعبد  لُ  ث، وسُن    لعنبن ي  لقِضن ، وعزعند بن   أبُح ِد ب  زعد، وو
ز ع ، وعل  ب  عِص ، ومِلا ب  أونس، وجعِن  بن  مح ند، وع ن  بن  قنِّس، 

 هلل بن   وز عن ، وعبندألسنعِّد بن  عبند  لعزعنز، و عبد  ل ح    ل قن ي ، و أبُو
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ِب ، وسنِِِّن إسحِق  لِز  ي، وعُسف ب  أسبِ ، ومح د ب  جن أبُ ل بِ ك، و
 لثُ ي، وسِِِّن ب  عِِّّنة، وح ِد ب  أب  سلِّ ِن، و ب  أب  لِّل ، وحِنف بن  

بك   ب  عِِّه، و  عا ب  عبد  هلل، وووِّ  ب   لج  ح، و قبنة بن   أبُكِِّث، و
وس، و ل م قلة، حجِن  بن  أ عنأة، ومِلنا و لِضل ب  مُسن ، وعِّسن  بن  عُن

 .«ب  مغُل، و لقِس  ب  حبِّظ، و ب   ب مة
 َ دةيةها زاناي تر كة لةبةةر كةورتربِي نةةمهيَنان وزيةاتر ويسةتم      لةطة

 ناسراو وطةورةكان بهيَنم...
جا ئةطةر ئةو قسانةي عبةداهلل يةان ئةةو قسةة طيَرِانةةوةي عبةداهلل،       

وقسةة طيَرِانةةوةكاني ئةةم     ةشي وتاَلي ميَذوو بيَ، ئةوا با قسةة نيشانةي رِ
يشةانةي رِةشةي وتةاَلي ميَةذووي     حةنيفةوة ن ئةبوزانايانةش لةبارةي ئيمام 

 ئيتي بيضي طرتويةتي بة حةنبةليةكانةوة ! بن! ئيسالم
دةي ئةطةر ئةم ثياوانة خراث بن ئي  كيَ مايةوة، ئي  دين لة كيَيةوة 

خةاري وموسةليمن،   بو ةطةر سةرجنت دابيَت زؤربةيان ثيةاواني ئ وةربطرين  
ن ونويَةذ  ئيسةالم شةواياني كة ئةمانة زؤربةيان ئةطةر نةَليَم هةمويان لة ثيَ

 ورِؤذ وزةكات وجيهاد وهتد... ئةم كةَلة ثياوانةوة بيماني دةطيَرِنةوة!
 ئةو كتيَبانةى رِيوايةتيان لةسةر ثيَشةوا ئةبوحةنيفة هيَناوة

بةةداهلل كةةة هةنةةديَك ةروةها ئةةةَليَم: ئةطةةةر ئةةةو كتيَبةةةي ع. هةة29
تةوة، نيشانةي رِةشةي وتةاَلي   حةنيفة دةيطيَرِيَ ئةبورِيوايةتي تيَداية لةسةر 
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بيَ، ئةوا با ئةم كتيَبانةش نيشانةي رِةشي وتاَلي ميَةذووي   ئيسالمميَذووي 
 :دةكةن ةنيفة دةكةن يان رِيوايةتيح ئةبوبن كة باسي هةَلةكاني  ئيسالم
وِّ  و ل ننننحأل »•  هِّ بِعِّننننل و ل ننننِن لعبنننند  هلل بنننن   لحسننننِّ   ،«ِح و ل شنننِن

  لجُ قِو   له ذ و .
 ب  أب  حِت .ال ،«لشِرع  ومنِقب ًد ب  »• 
 ب  أح د  لحِو .أل «ىسِم  و لكنأل »• 
 ب  عبد لب .ال «َة  لِقهِ ال  ة  لثألومقِ  ر  رضِ ل  إل »• 
 .«تِ ع  أب  ز عة  لدمشق »• 
 .ب   لقِس   لج جِو أل «تِ ع  ج جِن» •
 للبَِ ي. « لمِ ع   لكبِّ »• 
 للبَِ ي. «وس أل لمِ ع   »• 
 للبَِ ي. «ِ ع   ل غِّ  لم»• 
 للَطِّظ.« تِ ع  بغد د»• 
 ب  عبد لب .ال «جِم  بِِّن  لعل  ورضل »• 
 ب  أب  حِت .ال « لج ح و لمعدعل»• 
 ب  وعِّ .أل «ولِِّ ألحلِّة  »• 
 للذهب . « لضعِِ  و ل م ووِّ  دعُ ن»• 
 «. لم مذي سن »• 
 للبِّهق . «ى لسن   لكب »• 
  .للذهب « الم  لنبالسِّ  أع»• 
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 لكِ  .اللهبة  هلل ب   لحس   ل «أصُل  عمقِد أهل  لسنة و لج ِعة   ح»• 
 للعقِّل . « لضعِِ   لكبِّ »• 
 .«ب  ز عة  ل  زي ر  أجُبم  عل  أسئلة  لب ذع أل لضعِِ  »• 
 .ب   لجُزيال « لضعِِ  و ل م ووِّ »• 
 ب   لجِ ودال « لضعِِ  و ل م ووِّ »• 
 سِ  للن « لضعِِ  و ل م ووِّ »• 
 للسِج  « لعلل»• 
َوزي.أل « لعلل ومع رة  ل جِل»•   ح د ب  حنبل  و عة  لنَ  ك
 ل ح د ب  و    ل  وزي. «قِِّم  للِّل و لُت »• 
 ب  عدي.ال « لكِمل»• 
 .«ن ب   لحس   لد  قطألة ب  عُسف  لسه   ِ ح زالسؤ »• 
 ب  حبِن.ال « ل ج وحُن»• 
 للغز ل . «ى ل سم ِ»• 
 ب  قمِّبةال «عثمشكل  لحد»• 
دةدا يةةك  ضوارتةماشا دةكةيت لة بةرطي  ب  أبن   نِّبة.ال « ل  نف»• 

ب  لن د علن  أبن  حنِِّنة»  بةش تةرخان دةكات بة ناونيشةاني:   485، «ومِن
نةي المةسةة مةسةلةي لةخيطرتووة لةو  122كات، كة ئةسةر رِيوايةت دة

   ة.دووحةنيفة موخالةفةي حةديسي تيَدا كر ئةبوكة ئيمامي 
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ضين ئةم ماميساية تورِة بوة وهيَرش دةكاتة سةر عبداهلل كةورِ ئيمةام   
ئةمحةد ئاوهاش كةوسةري كتيَبيَك دةنوسيَت لةسةر ئةمة هيَةرش دةكاتةة   

 بة.خةتييب بةغدادي وئينب ئةبي شةي
 للِسُي. « ل ع رة و لمِ ع »• 
 للغز ل . «صُلأل ل نَُل م  تعلِّقِِ  »• 
 للذهب . «عمد لالمِّز ن  »• 

 ئيسالمجا ئةطةر ئةو كتيَبةي عبداهلل، نيشانةي رِةشي وتاَلي ميَذووي 
بيَ، ئةوا با ئةةم كتيَبانةةش كةة رِيةزم كةردن وهةيانةة زؤر وهةيانةة كةةم         

يَتةوة، بةا  حةنيفة دةهيَن ئةبو رِيوايةت لةسةر وهةيانة زؤرتر لةوةي عبداهلل
 بن!! ئيسالمنيشانةي رِةشي وتاَلي ميَذووي 

ان كرد تةنها عبداهلل نية هةستا بيَةت بةة هيَنانةةوةي    . وةكو بامس30
حةنيفة، بةَلكو جطة لةويش لةة زانةا    ئةبوقسةي ثيشينان لةسةر ئيمامي 
بيَئاطاييةةة: بةةة هةةيي ة، كةواتةةة: ئةمةةة دووطةةةورةكان ئةةةم كارةيةةان كةةر

رِةش دةكةةيت، بيَئاطةا لةةوةي     ئيسةالم يَبيَكةوة ميَذوي وتةيةكةوة يان كت
ةي لةو ضةشنة وكتييَب لةو ضةشنةي هةية، كةواتةة: بةةو   جطة لةويش، وت

! بةَلكو بةَلطةةي  ئيسالمت، يةك بةَلطة نية لةسةر رِةشي ميَذووي يَب ةقسةي
 دَلةي ثةيَ   ئيسةالم ذمناني دونها زؤر هةية! ئةمةش ئةو دةرةجنامةية كة تة

 كةن.دة خيش
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كة ثيَشة  فرميَسةكي بةي      . هةروةها ئةو ئينب حيببانةي31
بةةيي! كةةة بةةيين كيمةةةَليَك لةةة حةنةفيةةةكاني  ووبةةت وبةئةسةةة  دةرِشةة

سةردةمي خيي طةومرِا وسةرليَشةيَواون وثيَشةيان ئةةَليَي: بةي وا دةكةةن        
 ئةبووسي، يةكيَكيان لةسةر زةمي كتييَب ن وودئةَليَن: ئيمام وتي! رِؤيشت 

مةي ئةةو مةنقةبانةةي ئةدريَتةة ثةاَلي و وتةي       آلفة، يةكيَكي تر بي وةحةني
 انة مةناقب ن، مةسالنب!!ئةو

م ياني ضةي  بةيَ، لةسةةر    آلبةكاريَكي باشي نةكرد. لة رِاستيدا بةَليَ 
مينبةرةوة تةشهري بة ئينب حيببةان بكةةين وباسةي هةَلةةي بكةةين  كةة       

يةن بةدةين! ثةةنا    بةة ديةن لةة د   ان كرد ئةوا يان بيَدين، ئةمانةويَ ئةمةم
 مي ئةو قسانة ضةند خراثة.ئاسا، نازانيَت دةرةجنابةخوا، يان نةزان

 ئةبو حةنيفةلة ثيَشةوا  دانتانة هؤكارةكاني
، ولةةة بةشةةيَكي كتيَبيَكةةدا، وهةنةةديَك   ِّ جنِن. عبةةداهلل لةبةةةر 32

 و   ِّ جِنيَنيَتةوة، تةيش لةبةةر تيمةةتي    حةنيفة ئةه ئةبورِيوايةت لةسةر 
يةةةكي ئةةةم ئوممةةةتي ال، لةةة زؤريَكةةي وتاريَكةةدا، قسةةةي زؤر بةةة رو خةة
 .ئةطةر نةَليَم هةموي دةكةيت حةممةدة مو

ضية ! ئةوةي بة عبةداهلل ئةةَليَي    عبداهلل كةواتة جياوازي تي و
 نةيكرداية خيت كردت.   آلشةل
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ني بيدعةة،  ووبة َلي دايبنيَيت: زؤرخا وود. ئةم خاَلةش دةتواني بة 33
 وملمالنيَ. ريا سني ووبدوتون

وة كةة بيدعةة تيَيةدا    كدا نوسيبةَليَ، دةوتريَ: ئةو كتيَبةي لة رِؤذطاريَ
ة، بةتايبةةت فيتنةةي خةةلقي قورئةان، بةتايبةةت: ئةةو       ووببازارِي طةرم

ي ة، كة زؤر لة عةقيةدة ووبسةردةمة طةرمةي وةرطيَرِاني كتيَبة يينانيةكان 
ةي طرتووة، وبة هةيي ئةةو كتيَبانةةوة    ئةهلي بيدة  لةو كتيَبانةوة سةرضاو

ة، ووبة عوةي ئةهلي سوننةش لةطةرمةةدا  ملي دةقةكانيان باداوةتةوة، ودة
 ئةةهلي سةوننةي  ريِاعةكةش لة نيَوان سة، دوورياعةكةي توند كرسئةمةش 

دةكةرد   ئةو كاتة كة زؤربةي زانايان وفوقةها لةةو سةةردةمة رِابةرايةةتيان   
ن كةةة موعتةزيلةةةكان  ووضةةم وبياللةطةةة َ ئةةةهلي بةةدة  وئةةةهلي كةةة  
ن ووبة ةم وودجا ئةوانةةي لةة بةةرةي    وهاوشيَوةكانيان رِابةرايةتيان دةكرد. 

حةنيفةيان بة بةَلطةة دةهيَنايةةوة وكيمةةَليَك     ئةبوهةنديَك وتةي ئيمامي 
ئةةو لةة    حةنيفةة وبةرِاسة    ئةةبو شوبهةيان دةهيَنايةوة ودةياندايةة ثةا َ   

إن  بة قسةي ئينب تةمييةة ئةمةة دةسةةَيَن،   اتريش دوو- ووبزؤريَكي بةري 
مةش ئيمةام ئةمحةةد هةنةديَك رِةددي دانةةوة،     ، هةر لةةو سةةردة  -  هلل ِن

 لةوانة:
حةنيفة وتبيَ  قورئان مةخلوقةة.   ئةبوة ووبي ئيَمة سابت نةالوتي: لة

ن ولة رِؤذطةاري  ووبةحيح سن لةسةري كة ووبم كيمةَليَك رِيوايةتيش هةآلبة
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ة، بووبةهيي هةنةديك بريوبةاوةرِةوة كةة هةةي     وابحةنيفة وتر بوئةخييدا بة 
حةنيفةيةة   ئةةبو يش هات وهيَنايةوة، وةكةو ئةةوةي بَلةيَ: ئةةوة     بيية ئةم

ورِيوايةتةكان واي لةبارةوة ئةَليَن، ئةي  بةا بشةَليَ قورئةان مةخلوقةة! بةا       
 برِواشي بة ئريجا هةبيَت...هتد.

داهلل ئياتهةادي كةرد وئةةو    عبة  ملمالنيَكةةدا نةةوةي  بوو توند جا لة
بيَت ولةو رِؤذطارة دةوري خةيي  ئاسارانةي هيَنا، جا ئةطةر ئةو شتانة واش 

طيَرِا بيَت لة ثوضكردنةوةي شوبهةي بيدعةةكاران، ئةةوا ئةةمرِؤ احلمةد هلل     
 حةنيفة ئيمامة. ئةبو  نية وهةموو ئةَليَن: الخي

يةنن ئةةوةي   دةب كةسةة ئةةم  ة، ووبة ريِاعةكة تونةد  سا وةكو ضين ئيَست
ي جياوازي لة (ي دةكات، دةئيسالمنةشيَت لةسةر مينبةرةوة بة زاناياني )

لةطةةة َ نيَةةوان زةمكردنةةي ئةمحةةةدي كةةورِي حةنبةةة  وعبةةداهلل ي كةةورِي 
 !  كيان سةر مةزهةو ن،دووحةنيفة ضية ! هةر ئةبوزةمكردني 
 حةنيفةة،  ئةةبو ي ئيمامةكاني ثيَش، لة . هيكاريَكي تر بي تانةدان34

 .(1)ةدووة وبةرطريشةي ليَكةر  ووبة لة ئيماندا عةقيدةي ئريجائي هةووبئةوة 
م ئةوةش بزانة، مورجيئةة  آلبيَتةوة لةمة. بةبوووليَوةي نةضةسثاوة ثاشطةز 

خراثةةكاني نيةة، بييةة ثيَيةان ئةةوتريَ      زؤر ضةندين جيرن ئةةم لةة جةيرة    
 مورجيئةي فوقةها.

                                                 
 .(8/81التاريخ ال بير )برِوانة:   (1)
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ةحي ي ليَةوةي  سة بةة   يَنئةةلَ  حةنيفةة كةة   ئةبوارةت بةو وتةيةي سةب
لةيس وةكةو يةكةة، ئةةو     بةةكر وئيمةاني ئيب  ئةبوهاتووة، ئةةَليَ: ئيمةاني   

 وتويةتي: يا رو، ئةميش وتويةتي: يا رو!!
 حةنيفة لةوة طةورةترة ش  وا بَليَ. ئةبوئةَليَم: بةرِاس  
   هلل. و هلل أعل .إن  ِةتةوة ووبةحي ة! ئةَليَم: ثاشطةز سئةطةر بشَليَي 

حةنيفةة،   ئةةبو هيكاريَكي تر بي تانةداني ئيمامةكاني ثيَش، لة . 35
نةةوة ولةةدذ   ووبةحي ةكان ورِووبةرِوسة ة لة: رِةدكردنةةوةي حةديسةة   بريتي

 .(1)ن وقياسضوووةستانةوةي بة بي
ربيين ووردتيَطةيشنت بةي  وودبيَطومان كة ئةوةش وترا ئةبيَت شاهيدي 

ئةةكريَ  م آلة، بةة ووبة ي كةم ويَنةة  حةنيفة بدريَ كة بةرِاس  فةقيهيَك وئةب
ثيَةي بةخشةيوة، لةة حةةديس ثيَةي       خوا سب انة ئةو بةشةي لة تيَطةيشنت

 .نةبةخشي بيَت
 م  أ  د أن ععن م  لِقن ، رلِّلنزم أبِن حنِِّنة »ئةَليَ:   شافةي

 .(2)«وأصحِب ، رَّن  لنِ  وله  عِِّل علِّ  ر   لِق 
لُِه رن  أ نِِّ   و ِن أن أبِن حنِِّنة وإن» ةميية ئةةَليَ: وئينب ت ن  لنِن  يِن وِن

وقنند وقلنُن  عننن   ،ورهه نن  وعل نن  عسننم عظ أحنند رنن  رقهنن  الرنن ،وأوك وهنِن علِّنن 

                                                 
 .(14-14/13التمويد )برِوانة:   (1)
 (.13/346تاريخ الخطيغ )  (2)
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مثنل مسنألة  لَنزعن   ،وهن  ونذب علِّن  قطعِن ،ن بهِن  لشننِعة علِّن دوأ ِِّ  عق 
 .(1)« لب ي ووحُهِ

فة ئةطةةر دذي حةديسةيَك   حةني ئةبو   هللإن  ِنم طومانيشمان نية آلبة
ة، بةةَلكو ليَةوةي ضةسةثاوة حةديسةي     ووب، بة ئةنقةس  نةة وةستا بيَتةوة

 ثيَش قياسةوة. وازي خستيتةال
لى  هلل  مِ ِ قعِّ  )العنأ بةَلكو برِوانة: تعِن تةا ئةينب قةةييم     (1/77م  ل ُن

 ضةندين منونةشت بي بهيَنيَتةوة لةسةر ئةمة.
 يوسةف  ئةةبو و مح ند بن   لحسن  قوتابيةكةي: وودبيية تةماشاي هةر

حةنيفةةيان وتةووة، تةنانةةت     ئةةبو ة زؤر قسةةدا ثيَضةةوانةي   ، لة دةكةيت
ي ئةَليَ: ئةطةر هاوةَلةكةم ئةوةي ببيناية كةمن بينيم ئةةوةي  ئةمةي كيتاي

 .(2)دةوت كة من دةيَليَم
حنِِّنة وهُن أوبن  عُِّبن  وأ ندُّ  أبُنوهذ  م ِ عِّظ بن  »ئينب عبدالرب ئةَليَ: 

قلِّ  ل ثِلبنن ، ب ذوُبنن  َنِن   ل ننحِح و ده لهنِن آلِعم  ضنن   عننند أهننل  لحنندعث  لننِن
ل  عشنمغل  ،رقد وِن كِّ ه رِّ  أديل وب  أقُل جِ   ل نسُب إلِّ  الوأمِ   ،ب أع 

أهل  لحدعث م  وقل مثِلب  و و عة سقطِت  مثنل مِن   نمغلُ  بن  من  مثِلنظ أبن  
  لنن  منن  تنن ك دوِ وجننوذلننا منن ،كِّنن  الو لعلننة رنن  ذلننا منِن ذونن ِ لننا  ،حنِِّننة

                                                 
 (.620-2/619) «منواج السنة»  (1)
 (.20/304) «ياومهماع الفت»: برِوانة   (2)
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ِآلل  ود لسنن   ل نقُلنة بأيبِن   لعن :أعنن  ، لسن  و دهِ ب أع  د  لثقِن و هلل  ،حِن
 .«ِن ل سمع

بيية كيمةَليَكي زؤر لة زانايان بةةرطريان ليَكةرد، وةكةو ئةينب تةمييةة      
 دي كورِي عبدالوهاو.ةممةحووئينب قةيم وم

د  لثِبنت اللِّن  رنَّن  حنِِّة  ح نة  هلل ع أبُووذلا » ئينب تةميية ئةَليَ: عمقِن
د هنؤالحِّد و لقد  ووحُ ذلا، مُ رن  عن  ر   لمُ د هنؤالعمقِن   هُن ال ، و عمقِن

ب مننِن وننِن ن، وهننُن مننِن وطننن  بننن   لكمننِن بعُن لهننن  بَّحسننِن ن علِّننن   ل نننحِبة و لمننِن
 .(1)«و لسنة

لألإن  »هةروةها ئةَليَ:  ن  ل نِِِ هلل تعِن ، ى  نة  ل شنهُ ع  ولهن : عثبمُن
ن إن  هللالوعقُلُن إن  لقن ًن ون ق، وعقُلُن ين ة، آلرن    ى عن م  هلل لنِّس ب َلُن

ن منن  أهننل  ل بعِّ  لهنن  بَّحسنِن بِّننت وكِّنن ه ، وهننذ  هننذ  مننذهظ  ل ننحِبة و لمنِن
و  نة  ل مألمذهظ   عِّ   مثنل: مِلنا بن  أونس، و لثُن ي، و للِّنث بن  سنعد، بُن

 .(2)«وز ع ، وأب  حنِِّة، و لشِرع ، وأح د ب  حنبلألو 
ده  ل سنل ِّ  أن  ولكن  »هةروةها ئةةَليَ:     نة  لنذع  ألمن   ح نة  هلل بعبِن

ن صنندق، مثننل:  أللهنن  رنن    ِلننا و لثنُن ي  بعننة، وكِّنن ه : و أل  ننة  ألمننة لسنِن
رع  وأح نند وإسننحِق وأبنن  عبِّنند وأبنن  ألو  وز عنن  و للِّننث بنن  سننعد، ووِلشنِن

وُ  عنكنن ون علنن م منن   لجه ِّننة الأهننل  لكنن ىحنِِّننة وأبنن  عُسننف ومح نند  ونِن

                                                 
 (..5/256) يمهماع الفتاو   (1)
 (.2/106ة )ج السنمنوا   (2)
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له  رنن   لقن ًن و  وُ  ممِقنِّ  علننإلقُن ن وصنِِِ  لنن ب، وونِن ن علِّنن   ىع نِن مِن ونِن
ق، وأن  م  هللالينن ة، وأن  لقنن ًن وننآلرنن    ى لسننلف منن  أن  هلل عنن  كِّنن  مَلنُن

 .(1)«بد رِّ  م  ت دع   لقلظ و للسِن الع ِن إل 
 دي كورِي عبدالوهاو ئةَليَ:ةممةحوهةروةها شيَئ م

د، رننننح  مقلنننإلوأمننِن مننِن ذوننن ت  مننن  حقِّقنننة  » ب و لسننننة ن  لودجمهننِن كمننِن
لح سننلف   د منن  أقنُن ل  إل   مننة ومنِن علِّننألوصنِن  بعننة  أبنن  حنِِّننة أل  ننة  ألعم نِن

ن بنن  َِبننت، و مِلننا بنن  أوننس، ومح نند بنن  إد عننس، وأح نند بنن  حنبننل  لنع نِن
 .(2)«ى ح ه   هلل تعِل

. هةةةروةها هيكةةاريَكي تةةر ئةةةَليَن: بةةاوةرِي بةةة خةةةلقي قورئةةان 37
ة وهةنديَكشةيان رِةدي  ووبة كراو  ثيَ ي هةنديَكيان باوةرِالة، ئةمةش ووبهة

 .(3)ن نةك خييووبكةوتوةكاني وا  شويَنة ووبوثيَي وا  كردؤتةوة
، بةةرازا و هلل أعلنن ة بةةاوةرِ بكةةريَ  دووم ئةةةوةي زيةةاتر واي كةةر آلبةةة

ن بة خةلقي قورئان ديين خةيم  ووبة: كة وتويةتي: باوةرِ ووبموبتةديةةكةي 
اجار باسةي  دو، وةك ةووبري خيي هةكاريطةقسةشي  ئةمجا وباو باثريمة. 

 م.دةكة
 ة:كضونليَي ثةشيمان بيتةوة    هلل، إن  ِئةطةر رِاستيش بيَت  ل ه 

                                                 
 .(7/403) الفتاوي (1)
 .(1/97)« السنية هي األجابة النهديةالدرر » (2)
 هي ئيمام ئةمحةد خيي. (105-104) «ميةالهو ىالرد عل»برِوانة:  (3)
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 .(1). لة كتيَبةكاني ئةوة رِةتكراوةتةوة وباوةرِي بةوة نيةأ
 .(2)ةدو. هةروةها تةكفريي جةهمي كرو
ة . هةروةها بة سةحي ي لة ئةمحةةدةوة هةاتووة رِةدي كردؤتةةوة لة     
 .(3)حةنيفةوة ش  وا ضةسثا بيَت ئةبو

 ةووبحةنيفةة بةاوةرِي بةةوة هةة     ئةبويوسف:  ئةبو. ثرسيار كراوة لة د
قورئان مةخلوقة  وتويةتي: ثةنا بةخوا! منةيش بةاوةرِم وا نيةة. وتويانةة:     

ة  وتويةةتي: ثةةنا بةةخوا ا! منةيش     ووبي بة قسةكاني جةهم هةئةي باوةرِ
 .(4)باوةرِم وا نية

وطيمان كرد لةسةةري، تةا   يةسف ئةَليَ: يةك ساَلي رِةبةق طفت وئةب. ه
 .(5)قة كافرة مةخلويََكةس بَل ين: هةرووبكمان كيك دووهةر

. هةروةها لة عبداهلل ي كورِي موبارةكةةوة هةاتووة: سةويَند دةخةوا     و
سودي تيايةة:   وود شئةمة .(6)ةووبة باوةرِي بةمة نةدوحةنيفة كة مر ئةبو

و هلل ايةي تةمةةني.   دوادوة لةة  دوة، هةروةها تةوبةي كروبثيَ ثيَش  باوةرِي
 أعل .

                                                 
 كتيَبة هي ئةوة يان نا.ئةطةر ضي خيالفيش هةية ئةو  «قه األ برالف»برِوانة:  (1)
 .(156مختصر  تاب العلا )برِوانة:  (2)
 (.378|13تاريخ باداد )برِوانة:  (3)
 ( وقال: رواته ُقاُ.1/611 ماء والصفاُ للبيوقي )األنة: برِوا (4)
 لوم ُقاُ.( وقال: رواة هذا  1/611 ماء والصفاُ للبيوقي )األانة: برِو (5)
 (.1/298السنة والهماعة ) شرح اعتقاد أهلبرِوانة:  (6)
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عةقيدةي بة طش  سةةلةيف  ثات دةكاتةوة، كة وود. تةحاويش ئةمة ز
 ة.ووب

حةنيفةةش   ئةةبو لةكائي لة كاتيَكدا ئياما  دةهيَنيَتةوة، وتةةي  ال. ح
 مي خواية و مةخلوق نية.الدةهيَنيَتةوة لةسةر ئةوةي كة قورئان كة

ة لةةة ووبن هةةةضةةووةر. هةةةروةها هيكةةاريَكي تةةر بةةاوةرِي بةةة د 38
 هاتووة. ةحي ي ليَوةستدار. ئةمةش كيمةَليَك ئةسةري آلدةسة

ل »، بة ناونيشةاني:  يةي دكتيرا«أع وحنة»هةية كة  كتيَبيَكم آلبة أصُن
م أبنن  حنِِّننةإل لنندع  عننند   ( ئةطاتةةة ئةةةو  569-564ثةةةرِة )اللةةة  «منِن

 ند هلل. و لح، ةتةةوة لةةم بةاوةرِةي   ووبثاشطةز  حةنيفة ئةبودةرةجنامةي كة 
 .بِلحقِّقة أعل  تعِلى و هلل

ن، ووبةَليَك حةنةةيف دةمةارطري هةة   . هةروةها هيكاريَكي تر، كيم39
ة، هةنةةديَكيش لةةة كةرِراميةةةكان، دوحةنيفةةة بةةر ئةةةبوهةنةةديَكيان لةةة 

بيةةكان و...، ثاشةان   الهةنديَكيش لة موعتةزيلةكان، هةنديَكيش لةة كول 
 .  (1)حةنيفة ئةبوويانةتة ثا َ دا

                                                 
 برِوانة: دمو  الفتاوي. (1)
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م زيةاتر  الحةنيفةة سةةرةتا لةة عيلمةي كةة      ئةبويكاريَكي تر . ه40
م آل، بةة (1)ةووبهةة، بيَطومان ئةمةش كاريطةري زؤر طةورةي ووبدةركةوتو 

 .  (2)ثاشان وازي هيَناوة ورِيَطاي سةلةيف ساَلةحي طرتوة
ة، ووبةكي هةة حةنيفة كورِة زاية  ئةبو -وةك باسم كرد- . هةروةها41

وة  وتويةةتي: ئةمةة ديةين وخةيم بةاو      يَيان وتة ة، كة ثدووزؤر بيدعةي كر
 ة.ووبخراثي هة باثريمة!! ئةمةش كاريطةري

نةةوة  ووبنة آل. هةروةها ئةو كاتة مةزهةبةكان وةكةو ئةةمرِؤ يةةك   42
حةنيفة وا ئةَليَ، ئةةوزاعي   ئةبومةزهةو، بةَلكو تةنها ئةوترا  ضوارلةسةر 

 اَبارك وا ئةَليَ،... وهتةد،  نبئيوري وا ئةَليَ، مالك وا ئةَليَ، ةوا ئةَليَ، س
ا دروسةت  دووة وةك لةوةووبخييان نة مةزهةبيَك وقوتاخبانةيةكي تايبةت بة

 ... دةبيَت
. ئةم خاَلةيان هةنديَك وردة وثيَويس  بة تيَفكران هةية: ئةةويش  43

يت، ئةوكاتةة شةتانيَك   ئةوةية زانايان كة ببينن زيادةرِؤيي لة كةسيَك دةكر
نة بيَتةوة، بي ئةوةي خةةَلك زيةادةرِؤيي نةكةةن. جةا زيةادة      ئةَليَن وةكو تا

                                                 
 (.13/333تاريخ باداد ) انة:برِو (1)
 (.116-1/115صبواني )هة هي بيان المحهة للالح برِوانة: (2)
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ي ئةةعزةم  حةنيفةة، ثيَيةان دةوت: ئيةام    ئةبودةكرا لة ئيمامي رِؤيي زؤر 
 .(1))ثيَشةواي هةرة طةورة(

 اوة!كر حةنيفة ئةبوتةنانةت ئةيانوت لة تةورات وةسفي 
ضةراي ئةةم   » :وتويةةتي  و نةاوي هيَنةاوة  بة ناوهيَنان  وثةيامبةر 

 لةطة َ كيمةَليَك حةديسي ، لةوانة: «.وممةتةيةئ
 ئةةةةبواي قورئةةةان: دوو ي ثةيامبةةةةر طةةةةورةترين مةةةوعايزة»

 «.حةنيفةية
 «.دةكات معيسا كة ديَت ئيش بة مةزهةبةكةي ئة» :هةروةها
هةموو ثةيامبةةران شةانازي بةة منةةوة دةكةةن ومنةيش       » :هةروةها

يَ مةين خةيش   بووي خيشة حةنيفةوة دةكةم، هةركةس ئةو ئةبوبة  شانازي
 .«نةدةويَ، هةركةس رِقي لة ئةو بيَت ئةوا رِقي لة م

زانايان شتانيَكيان وت بي ئةةوةي زيةادةرِؤيي نةةميَنيَت واهلل     ووبئةوة
 أعلم، بي منونة:

نةسائي كة رِؤيشتة شام باسي ضةاكةكاني موعاويةةي رِةزاي خةواي     •
 ووبة زياتر  (2)بصةة ننكضوةكرد تةنها ضاكةكاني عةلي نةبيَت، ليَبيَت نةد

موعاويةةة لةةة كتيَبكةةدا لةةة شةةام. تةنانةةةت داوايةةان ليَكةةرد فةزَلةةةكاني 

                                                 
 ميَذوي بةكارهيَناني ئةم نازناوة بزان،.ئةطةرضي ثيَويستة  (1)
 بوونةوةى ئا  وبةيت. ليَ واتة رِق (2)
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تشنب   ال للهن  » بنوسةيَتةوة، ئةةويش وتةي: ضةي تيَةدا بنوسةم  حةديسةي       
 ! كة ئةمةش رِوكةشةكةي تانةية لة موعاوية رِةزاي خواي ليَبيَةت،  «بطنن !

 .  (1)ئةوةي خةَلك غلو نةكةن لة موعاوية م بيآلبة
يةت باسةي مةةناقيب علةي بكةة،      بووسةوري ئةَليَ: ئةطةر لة شةام   •

 .(2)بةكر وعومةر بكةئةبويت باسي مةناقيب بووةر لة كوفة ئةط
هةر لةوةوة هاتووة ئةَليَ: شيةة نةيانهيَشت باسي مةةناقيب عةةلي    •
ئةةمانيش حةديسةيان   ن، ووبة ة ئةةوان خييةان نةةخيش    ضةونك . (3)بكةين!

 يةتةوة ئةوةندةي تر نةخيشيان ئةخسنت.لةوبارةوة بطيَرِيا
كاتيَك عةلي كورِي  اتووة، ئةَليَ: هةرلة يةحياي كورِي مةعينةوة ه •

مان خيي بة سونين ثيشةان دةدا، كةة برِؤشةتاية بةي     المةديين بهاتةية بي
ةسةرِة بييةة   . زةهةبي ئةَليَ: لةة ب (4)بةسرة خيي وةك شيةةطةر ثيشان دةدا

ة بةسةرة عومسةاني   ضةونك تين عةليان بكةات،  واي دةكرد تا فيَري خيشوي
 .(5)نووب

                                                 
 مةقالةكاني ثيَشوو.برِوانة:  (1)
 (.7/27بي نعيم )أل «الحلية» (2)
 (.7/27بي نعيم )أل «الحلية» (3)
 (.11/460) «تاريخ باداد» (4)
 .(3/139عتدال )ميزان اْل (5)
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ة، لة ماَلةكةي خيي لة كوفة وتويةةتي: حةكةةم،   لة شوعبةوة هاتوو •
 وة، لةة عةليةةوة لةة ثةيامبةةرةوة     اللةي ئةبولة عبدالرمحن ي كورِي 

هلل لةةة خيشةةيان شةةتيَكي بةةي طيَرِاوينةتةةةوة ئةطةةةر بيتةةاني بطيَرِمةةةوة وا
 .(1)ا هةرطيز لة مين نابيسنتهةَلدةثةرِن، بةس بةخو

ت لةة هةنةديَك شةويَندا    هةروةها تةماشاي ئيمامي شافةي دةكةةي  •
شتانيَك ئةَليَ كة لةكةةداركردني مةالكي تيَدايةة، لةكاتيَكةدا بةناوبانطةة      

 .ةدوتةماشاكرضةند مالكي بة طةورة شافةي 
ي ي موسةليم دةكةةيت شةتانيَك    ةحسة هةروةها تةماشاي ثيَشةكي  •

سةر بة مةر  طرتين زانيين بةيةةك طةيشةنت، كةة لةكةةداركردني     ئةَليَ لة
 وئةَليَن: موسةلم بةة   خاري شةخيي موسليمةبو اد كاتيَك داية، لةخاري تيَبو

 ضيي نةدةكرد. بيَ بوخاري هاتو
ئةةَليَ: بةي يوسةفي كةورِي ئةسةبات      ْ  ساَلةحي فةرِرا ئةبوهةروةها  •
تنةةوة، وتةي: ئةمةة هةةر لةة      م لة وةكيةةوة طيَرِايةةوة لةةبارةي في  شتيَك

غةيبةةت بيَةت، وتةي: بةي      ماميستاكةي ئةضيَت! ومت: باشة ناترسي ئةمة
من نةةهي لةة خةةَلك     ،ئةي بيَ عةقلَ  من لة دايك وباوكيان باش م بييان

تة كا دةكةم كة شوييَن ئةو زيادانة بكةون ئةوان دايان هيَناوة، وةطةرنا ئةو

                                                 
بىن (، ال امىل ال9/261(، وتاريخ باداد )7/157(، والحلية )5569العلل لعبداهلل بن أحمد ) (1)
 (.1/152عدي )
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ا بةرِاس  هةركةس ستايشةان بكةات   خراثةكانيان هةموو بي دةرِؤيشت، ج
 .(1)زةرةريان ليَدةدات
، وةكو ثيشة يش  إن  ِن  هلل ومت مةنهةجي سةلةيف ساَل ةئةمانةش كة 

ي ئةةوان  الة ناسن، جا ئةو شتابووومتان لةوة ديندارترن ئةو شتانةي بي هةَل
ؤريَكيشةي نةضةسةثاوة ليَةوةي.    تةةوة. وز يم ثاشةطةز ب آلة، بةة ووبجةسثاو 

كةةة هيدايةةةتي داويةةن بةةي مةنهةةةجي ناوةنةةد كةةة مةنهةةةجي   و لح نند هلل
 بةرانة.مثةيا

ة لةسةةر  وبن هةة ووضة بةي   وودلة نيَةو سةةلةفدا   ». كةواتة بةَليَ: 44
نيَكي ضةوو ة، بيدوونيَكيان تةزكيةي كرضوو: بيحةنيفة  ئةبوئيمامي 

تةزكيةةي دةكةةن زؤرتةرن لةوانةةي      م: ئةوانةيآلة، بةدووتر: تةجرحييان كر
 .  (2)«ي دةكةنتةجرحي

ي ئةةهلي  كةان يَةك بكةةم، زانا  . هةروةها طرنطةة ئامةاذة بةة خالَ   45
خةنيفة بة ئيمةام دةزانةن ولةة خيَةر نةةبيَت       ئةبوئةمرِؤ هةمويان سوننةت 

ناطيَرِنةةوة، ئياتهةادي زانايةةكيش لةة نيَويانةدا، ئةةو بنضةينةية         يليَوة
 ناطيرِيَت(.: )شاز ياسا يرةكان هةموو كيكن لةسةر، وةكو ذناطيرِيَت

                                                 
 ىىىير (، 1/190(، توىىىذيغ التوىىىذيغ )4/232(، الضىىىعفاء ال بيىىىر )1/410عتىىىدال )ميىىىزان اْل (1)
 (..7/364ء )م النبالالأع

 ةبدوولبةرِي مالكية، حافزي مةغريب.ئةمةش وتةي ئينب ع (2)
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ان يةكةدةنطن  دةكريَت زانا طةةورةك ضاث « لسننة»هةربيية كاتيَك كتييَب 
بربيَةت. ئةمةة جطةة    الحةنيفةي تيَداية  ئةبوكة ئةو بةشةي باسي ئيمامي 

وةضةي شةيَئ  -شيَئ عبداهلل بن حسن ئالي شيئ  يةناللةوةي لةوةو ثيَش لة
ةيةنرا، ئةو بةشةةي  ئةو كتيَبة بة ضاث ط -ي عبدالوهابةوةدي كورِةممةحوم

 .ةووبككة . كة ئةوكاتة بةرثرسي قازيةكاني مةوةدراالتيَدا 
تةنانةت كة كةسيَك هةَلدةس َ بة ضاثكردني ئةو كتيَبة وئةو بةشةةي  

حةنيفةةش   ئةةبو نادات )لة كاتيَكدا ئةو كةسة بةةرطري لةة ئيمةام    التيَدا 
ورة زانايةان  ني شيَئ بن باز وشةيَئ فةةوزان وطةة   ووضيم هةر بآلدةكات(، بة
كيكردنةةوةي   ايدووة كة ئةو بةشة ضاث نةكراية. ئةمةةش  ووبلةسةر ئةوة 

نيان ضةوو شيَئ فةوزان هاتووة بي طةورة زانايان لة ماَلي خييدا وهةمويان بي
 ة.ووبوا 

حةنيفة ئيمامة، كيَ ثيَي خيشة ثيَةي   ئةبوهةربيية شيَئ فةوزان ئةَليَ 
نةاخيش بيَةت. وهةةروةها شةيَئ     خيش بيَ وكيَش ثيَي ناخيشة هةةر ثيَةي   
 ئةةبو حةنيفة طومرِايةة،   ئةبوةَليَ زةيدي مدخةلي ئةَليَ: ئةوة هةَلةية كة ئ

ئيمامةكة بةَلكو بة تةمةةن يين نيَويانةة، وهةيض     ضوارحةنيفة يةكيَكة لة 
 جيفة.   ئةبو تريَبووكةسيَكيش لة هةَلة ثاريَزراو نية، بيية حةرامة ثيَي 

 ! بةة  هةَلي دةداتةوةبي  انةثةرِة ثيَضراوالئةم انة ئةم م.عومسئي  نازامن 
 ئةضيَتة طريفاني كيَ و  قازاجني كيَ
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 حةنيفة دراون: ئةبو. ثوختةي ئةو تانانةي كة لة ئيمامي 46
. تانةدان ليَي لة رِووي رِيوايةت وكةةم زةبة  وسةةردةرنةكردني لةة     أ

ةنطيةةك هةيةة   ز، ئةمةيان رِاسةتة وابةزامن نيمضةة كيد   واالحةديسي ساغ و
 لةنيوان زاناياندا لةسةر ئةمة.

ووي عةقيدة وثرسة بنضةينةييةكانةوة، ئةمةةيان   . تانةدان ليَي لة رِو
حةنيفةةوة   ئةةبو نةبيَت هيض نةضةسثاوة لة  ْ بيَطومان جطة لة ثرسي ئريجا

خةةلقي  ، وةكةو  كة عةقيدةي جياواز بيَةت لةة عةقيةدةي سةةلةيف سةاَلةح     
.. هتد، ئةطةر ضةسثاويش بيَت ليَيةةوة،  سيفاتةكان، وتةئويلي ناو وقورئان

 .ثاوةسدذةكةشي ضة
ني خستيتة ثيَش حةديسةوة، ووض. تانةدان ليَي لة رِووي ئةوةي رِاوبي 

ئةمةيان ئيَستا كاتي دريَةذة ثيَةداني نيةة وثيَشة  هةنةديَك رِونكردنةةوةم       
 عةرزكردن.

ةيةة تانةةي لةةو    ي لة هةنةديَ رِووةوة كةة بةرِاسة  هةلَ   . تانةدان ليَد
ة لةة  ضةونك فة بدريَ. حةني ئةبوحةنيفة ولة غةيرة  ئةبوشيَوازة لة ئيمامي 

يةان   رة، وةكو تانةةدان لةة شةكل وشةيَوةي وهتةد     وودةوة ئيسالمئاكاري 
هةنديَك نازناو بي داناني كة خواى طةةورة نةةهي ليَكةردون لةة ناوونةاتيرة      

 ...دانان 
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نةة  آلتةويَي ئةةم مةقا   ووديم لة كة ثوختةكة-. لة كيتاييدا ئةَليَم 47
حةنيفةة جطةة لةة     ئةةبو  ئيمةامي  : هةر تيمةتيك بدريَتة ثا َ-عةرز كردن

ئةوةشةةي ضةسةةثاو بيَةةت، ثةشةةيمان  ،و نةةةبيَت هيضةةي نةضةسةةثاوةئريجةةا
ني ووبة . جا زانايةكة لة طةةورة زانايةان و   هلل إن  نِنةوةكةشي ضةسثاوة ووب
ضاكةيدا نوقم دةبيَت، ئةمةش عةيبة  لة دةرياي  هلل  إن  نِةنديَ هةَلةش ه

ة وكةسيش ثةاريَزراو نيةة، ئةةوةش    ووبنةنية ونةنطي نية كة بة ئةنقةس  
ة، عةيب لةوةداية ئةم شتانة بةة ميَةذووي   دووتريَ هةَلةي كربووعةيبة نية 

سةيَ سةةر   حةنيفةة وهةةر    ئةةبو رِةش بزانيت، خوا لة ئيَمة ولةة ئيمةامي   
ريَت وشةادمان بكاتةةوة   بووواياني ترمان بمةزهةبةكةي تريش وباقي ثيَشة
و لح ند هلل  لنذي بنع من  تنم  . ة َ ثةيامبةةران ثيَيان لةة بةهةشةتاكاندا لةطة   

  ل ِلحِِ.
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 دةهةم يازمةقالةي 
ئةةةد خدو  ليَدي    ثيَ ةو ي كورِي آللاوكةسيَكي وةكو عةب»ئةَليَ: 

 183، -نايدة د ينة آلشةَل-  لسننةناوي  د ناوة بة كتيَبيَكيخؤش بيَت، 
جيفدة، ثيَدي    وئدةب ةةنيفة، ثيَدي وتدر وة:    ئةبوجنيَوي تيَا ية بة ئيمام 

وتر وة: زنايق، ثيَي وتر وة: مار ، ثيَدي وتدر وة: مو،دا، ثيَدي وتدر وة:      
 ئدةبو لةعنةتي خو ي ليَبيَت، ثيَدي وتدر وة: يةكرارضدة ئداطرة قدةبري      

 . «ب  حنِِّةأ أم م  أ المِ ولد مُلُد أ   و  وة:ةةنيفة، ثيَي وتر
 م:آلوة

 «أبو جيفة»: ليَكؤلَينةوة لةوةى ثيَي وتراوة
 جيفة(. ئةبو: لةسةر ئةوةي ئةَليَ: )ثيَي وتراوة: َلويَسيت يةكةمهة

حةنيفةة   ئةةبو ثيَش هةموو شتيَك لةم رِؤذةدا زانايان وتين ئةو وتة بة 
 ماَلي رِؤذي خييةتي.بة حةرام دةزانن. هةر قسةيةكيش 

ةرِةيةكةة ئةةبيَت بثيَضةريَتةوة، نةةك لةسةةر مينبةةر       ثال: ئةوة ةموود
من ك وَ تِ ] هةَلبدريَتةةةوة. ننٌة َقنندك َيَلننتك َلَهننِ َمننِ َوَسننَبتك َوَلكننن ك َمننِ َوَسننبك ننَا أنمَّ  آللك

َ لنُنَ  ِ َوِوُن  َععك َن َع َّ أَلُن  .[تنسك
دةي ثيَي بَليَن: ئةةو بكةةر    : تةماشا بكةن ئةَليَ: )ثيَي وتراوة(،سيَيةم

ي ئةةَليَ  ثيَة  يةة واي ثيَ يشاريتةوة ! باشة بي نةاَليَي كيَ كيَية  بي دةناديارة 
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كةة باسةي كتيَبةكةةت كةرد، بةةدةنطي بةةرز وتةت،         ووببَليَن: ئةوة خيَر 
تةنانةةت نةاوي باوكيشةيت    عبداهلل ي كورِي ئيمامي ئةمحةد نوسيويةتي، 

كان ية، ئةي بي كةة قسةة  « لسننة»ش هيَنا كة بةَلكو ناوي كتيَبةكةتيهيَنا، 
 حةنيفة دةهيَنيتةوة، ناَليَي كيَ واي ثيَوتوة ! ئةبولةسةر 
 وي ئةو ثرسي رة، بزانة:آلوةبؤ 

حةنيفة دةيهيَنيَتةوة خاوةنةكانيان لةة   ئةبوزؤربةي ئةو قسانةي لةسةر 
 حةنيفة ئيمام  وطةورةترن، بةةَلكو هةشةيانة خةاوةن مةزهةبةكانةة،     ئةبو

ئةم كةسة لةسةر مينبةرةوة ئةةَليَ  دةى تةسةور بكة وةكو مالك وئةمحةد، 
 ئةةبو حةنيفةي واي وتةوة! ئةمحةةد بةة     بوئة: مالك بة -بزانيَ يان نةزانيَ-

 .نية دذي مةزهةبةكان قسة ةمئئايا حةنيفةي واي وتوة!! 
 حةنيفة واي وتوة، ئةةوة حةةممادي   ئةبوبةَليَ، من ثيَتان ئةَليَم كيَية بة 

حةممادةي كة يةحياي كةوري مةةع،   نيا، ئةو دووكورِي سةلةمةية ئيمامي 
قسةي بة حةمماد دةكرد تيمةتباري  وعةلي كورِي مةديين ئةَليَن: هةركةس

بيكات  ووببكة. ئةو حةممادةي كة ثيَت بطوتباية سبةي دةمريت زياتري نة
هةميشةة   ة، ئةو حةممادةي كة نةبينراوة ثيَبكةةنيَ، ووبئةوةندة خواثةرست 

ة، يان زيكةر  دوورِاوةتةوة، يان قورئاني خويَنة: يان حةديسي طيَووبسةرقا َ 
ة، لة رِؤذدا ئةمةة ئيشةي   ووبان خةريكي نويَذكردن ة، يدوووتةسبي اتي كر

: - الم  لننباللن  سنِّ  أعن- ئةةَليَ  لةبارةيةةوة  زةهةةبي  ،ئةو حةممادةي ة،ووب
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،  لقن إل » ُِ   لِعلك ِ .. .مِ السك إلةن، َ ِّك ن  دووَمِمن نظن .َوَِن َبحك  ً ِم ك بنحن َهِّك . َوَقَِل ون
وَ  ننِدن بنن ن َسننَلَ َة َسننِّيِدن َسننبنن ن َيِِلننٍد: َح َّ ُك َنننِ... وَقننَِل من َل ن َل  ىِ َوأَعك ننَ ِِعِّك بنن ن ِإسك

، بُو لمَّ  نَِد بنَ  َسنَلَ َة َضنِِحكًِ، َلَ نَدقكتن  ك َمِ َ أَعنتن َح َّ
ُك قنلكتن َلكن : ِإويِ : َل َذِو ُّ

ُك  َوِنَ  غن َث،الَمشك نِ أَنك عنَحنديِ نَ   لنَّ  ، ِإمَّ َح، أَوك عنَ نليَِ ، َقندك َقسَّ نَ أَ، أَوك عنسنبيِ َهنَِ  أَوك َعقك
 .«َذِلَا  ىَعلَ 

وتةةراوة...،  : ديسةةانةوة سةةةرنة بةةدةن، نةةاَليَ: بةةي واي ثةةيَ ةمؤااوار
   بيية ثيَي بَليَن:ةووبهيكارةكةي ضي 

ةبةةريت كةرد وتةت: لةبةةر     باسي مي نةتةكةةي ت  ووببَليَن: ئةوة خيَر 
 ! باسي حاكم ونةسائيت كةرد كةة   ووبمحةدي كورِي حةنبة  باسنةكردني ئة
ة لةسةةر موعاويةة !   ووبة   وتت: لةبةر نةطيَرِانةوةي حةديس ضيان ثيَكراوة

حةنيفةة  ئةبوبَليَن: ئةوة خيَرة كة باسي غةزالي وئينب حيببان وقسةكردن بة 
 ان بي باس ناكةيت !!دةكةيت وةكو ثيَش  باسي هيكارةكةمي

ان... لةهةر كويَ ليَداني ئةهلي حةةديس بيَةت ئةةم كةسةة     بةَليَ بةرِيَز
اكات، بةة دةنطةي بةةرز ئةةيَليَ!! لةهةةركوَي ببيَتةة هةيي        دةستثاريَزي ن

نةيان، كشةت ومةات   آلدةرخستين عةيب وعةواري ثةردة لةسةر دراوي سا
  هيض ناَليَ!

 ردنةةوةي حةديسةي ثةيامبةةر    جا بةرِيَزان.. حةةمماد لةبةةر رِةدك  
بي ديين خوا واي وتوة. ياني وةكو دين وتويةتي ولة دَلسةيزيدا   وغةيرةيةك
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بي خةَلك، بي ئةوةي خةَلك بةة هةَلةةي زانايةةك بةة هةَلةةدا نةةرِؤن،       ة ووب
  جمهد رأيطأ! كةواتة ئةوثةرِةكةي ئةوةية بَليَي:

ة، بةةَلكو  حةنيفةة خةيي جيفةية    ئةةبو : مةبةس  لةوةش نية ثيَنجةم
ة. يةان  ووبة ن خسةتنة ثةيَش حةديسةةوة    ووضة مةبةس  مةسةةلةي: رِاوبي 
ة،...هتةد.. هةا بةكةسةيَك    ووبئريجةا  ة، يان ووبمةسةلةي خةلقي قورئان 

 بيطةن نية ! ةكانينووضئةَليَن فكرةي بيطةني هةية!  خي هةموو بي
رِيوايةتةي لةم بارةوة دةيهييَنَ لةة عومسةاني بيةت      وود: ئةو شةشاةم 
ةحيح سة ، ئةطةريش سةيَيةميان  هلل و لح ندوازة الكي دووهةر يةوحةممادةوة

 وبِهلل  لمُرِّ .ة كة باسم كرد. بيَت، ئةوة تةوجيهةكةي بةو شيَوةيةي

 «زنديق»ليَكؤلَينةوة لةوةى ثيَي وتراوة: 
 : لةسةر ئةوةي ئةَليَ: )ثيَي وتراوة: زنديق(.ةموودهةَلويَسيت 

 بوئةة ايةك لةم رِؤذةدا وتين ئةو وتة بةة  ثيَش هةموو شتيَك هةموو زان
 حةنيفة بة حةرام دةزانيَت.

 ندةوةية، نةك ليَثيَضينةوة.ثةرِةيةكة مايةي ثيَضاال: ئةوة ةموود
: باشة بي نايَليَي كيَية واي ثيَ ئةَليَ  ضةي مةبةسةتيَكت هةيةة    سيَيةم

تةيزيَ  كةة  لةمةدا ! بةَليَ، ئةوة حةممادي كورِي سةلةمةية واي ثيَ ئةةَليَ،  
 .كردثيَش ئيَستا باسم ليَوة
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: باشة بي باسي ئةوة ناكةيت هيكارةكةي ضية واي ثةيَ ئةةَليَ    ةمارؤاو 
رِووني ناكةيتةوة ! وةكو ئةوةي هيض هيكاريَك نةبيَت، هةر لة خييانةةوة  بي 

 بة ستةم وتوبيَتيان 
بةَليَ، لةبةر مةسةلةي خةلقي قورئان وا دةَلةيَ، جةا ئةتةةويَ بزانةي      

تا بزاني هةةر كةةس وتبةيَ      عبند هللاويَك خبشيَنة هةر بةو كتيَبةي ئةوا ض
 ان ثيََيان وتوة: زنديق.قورئان مةخلوقة، ئةوا ضةند لة ئيمامةك

نةةةك لةسةةةر   جمهنند رأيطننأ.: : ئةوثةرِةكةةةي ئةوةيةةة بَليَةةي ثيَنجااةم
 مينبةرةوة تةشهري بكةيت.

ييَنَ لة حةةممادةوة  : لة كيتاييدا، ئةو رِيوايةتةي لةم بارةوة دةيهشةشةم
ن ئةةوةي وتةووة،   آلواز بَليَ فة الوهةركةس بة رِيوايةتي  .و لح ند هللوازة ال

 ة.دووني بي كرهتابوئةوة 
 «مارق»ليَكؤلَينةوة لةوةى ثيَي وتراوة: 

 : لةسةر ئةوةي ئةَليَ: )ثيَي وتراوة: مارق(.هةَلويَسيت سيَيةم
حةنيفةة بةة    ئةةبو  سةرةتا هةموو زاناياني ئةمرِؤ وتين ئةةو وتةة بةة   

 زانن.نا دروست
ثةرِةيةكةةة مايةةةي ثيَضةةاندةوةية، نةةةك ليَثيَضةةينةوة،  ال: ئةةةوة ةموود

 مينبةر هةَلدانةوة.ولةسةر 
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حةةممادي كةورِي    كةة : باشة بي نةايَليَي كيَيةة واي ثةيَ ئةةَليَ      سيَيةم
 سةلةمةية.
: باشة بةي نةايَليَي بةي واي ثةيَ ئةةَليَ  لةبةةر ئةةوةي ئةةوةي         ةمؤوار

حةنيفةة ئاوهةا    ئةةبو يةان وتةووة:   توايةكي زؤر سةيريان بي هيَنةاوة، ثيَ فة
دان لةةة حةةةديس الجةةا لةبةةةر ة، دووئةةةَليَت!! ئةةةويش ئةةةو قسةةةيةي كةةر

 و هلل أعل .ة. ووبورِةدكردنةوةي 
نِة »: : مارق ياني ضي  لة زماندا ئةةوتريَ ثيَنجةم َمنَ َق  لسنه ن من   لَ ِمَِّّ

ني ئي  وشةةيةكة بةةثيَي بةةكارهيَنا   . «ين آلمن وقًِ، أي ي   م   لجِوظ  
َ َق رنن  َمننَ َق  لسننه ، وَمننَ َق منن   لنندع ، وَمنن»: زمةةان دةطيرِيَةةت، ئةةةوتريَ 

هنننِب، وَمنننَ َق إلوَمنننَ َق     لقننند ، وَمنننَ َق  ل نننُم و لشنننع .. ض، وَمنننَ َق أل 
 .(1) «.وِ..الوَمَ َق ر  ل ب ..
ق. جةا ثيَويسةتة   ئةم نةيوتوة مارق لة دين، تةنها وتويةتي مار بواكةو

َلدةطريَ مةمحةلي ضاكي بةي بدؤزينةةوة، بةة تايبةةت     وتةي زانايان هةتا هة
، ئةمة سةرباري ئةوةي مارق بة واتةاي كةافر   ووبهة ئةطةر مةمحةلي ضاكي

وةك -، نةة كوشةتين   ،حةنيفةيةة  ئةبوئي  ئةمة نة فةتواي تةكفريي  ناية.
 .-ناونيشاني وتارةكةى ئةو كةسةية

                                                 
 م ر ق.. :معهم الا يي (1)
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 جمهند  بَليَةي:  ن ودَلسيزي وتراوة، بيية ئةوثةرِةكةةي : وةكو ديشةشاةم 
 رأيطأ.

 «موحليد»ليَكؤلَينةوة لةوةى ثيَي وتراوة: 
 .«مُلحِّدثيَي وتراوة: »: لةسةر ئةوةي ئةَليَ: ةمؤوارةَلويَسيت ه

ان عومس المن لة كتييَب السنة، ش  وام نةدؤزيةوة، بيية لةوانةية مة
بةسةةةر خييةةدا  (1)، سةةةيتةرةيوةضةةونةوهةَل نبةةوولةوكاتةةةدا بةةةهيي تورِة

 ابيَت وئةو قسةيةي كردبيَت..نةم
 ، ئةوا:  «وِر » وشةىم آلبة

 سيَ شويَندا واي ثيَ ئةوتريَ. لةبةَليَ، 
دروسةت  حةنيفةة بةة    ئةبوزانايان ثيَوتين ئةو قسة بة  كةس لة: ةموود
 .ند هللو لعل  ع ، وبةَلكو ئةمرِؤ كةسيَك بيَليَ دةطةرِيَتةوة بي خيينازانن

 ..يةي ثيَضاندةوةيةثةرِةيةكة ماالم: ئةوة ةسيَي
 بةرِيَزان..

لةسةةةر مينبةةةرةوة بَليَةةي: خةةاوةن تيَةةرِاميَنن.. وردبنةةةوة... دةكةةريَ 
  كةسي ذير ش  وا دةكات ! !ملحد وونِر مةزهةبةكان بةيةك يان وتووة: 

 إوِ هلل وإوِ إلِّ    جعُن.

                                                 
 .لة وشةى كين ِؤ َ كوردي ة (1)
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ثيَ ئةةَليَ ! ئةةوة حةةممادي كةورِي     : باشة بي نايَليَي كيَية واي ةمؤاوار 
حةنيفةة خييةةتي، ئةةو     ئةةبو ي سولةميانة، شةيَئ وماميسةتاي ئيمةام    ئةب

 وودة ثيَةوةي. لةة   ووبة حةنيفةة ثةيوةسةت    ئةبوايةي كة هةميشة ماميست
شوييَن ئةو كتيَبة واي ثيَ ئةَليَت، ئاية شايةتي ماميسةتا بةي تةلةبةكةةي    

 وةرناطرييَت! 
يَ، لةمةةرِ  ةَلي ئةوة ناكةيت بي واي ثيَ ئةَليَ ! بة : باشة بي باسثيَنجةم

يةاني  -و كافرة بَلةيَ  برِؤ بة»ة، بة سوفياني وتووة: ووب ثرسي خةلقي قورئان
، ئةطةر ثيَت وايةة قورئةان مةخلوقةة نزيكةي دةرسةةكامنان      -حةنيفة ئةبو

 .«نةكةويتةوة
  جمهد رأيطأ. : وةكو دين وتراوة، نةك بي خيشي، كةواتة:شةشةم
س بَلةةيَ قورئةةان مةخلوقةةة : بةةةَليَ زانايةةان ئةةةَليَن: هةةةر كةةةتااةمحةو
 .ن، وتةي ئيمامةكان لةم بارةوة زؤربيَباوةرِة

 .كةضوو: مةبةس  كوفري طةورة نية، بةَلكو كوفري بهةشتةم
 لةضريؤكةكةوة دةردةكةويَت قسةيةكي هاكةزايي بوة. :نؤيةم
وازة الحةةةممادةوة : ئةةةو رِيوايةتةةةي لةةةم بةةارةوة دةيهةةييَنَ لةةة دةيااةم

 :ةة«منك »ودةقةكةشي 
 سةب رةت بة دةقةكةي:
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رجيئةةش  ووم ة،ووبهةة  حةمماد بةناوبانطة: كةة بةاوةرِي بةة ئريجةا     .أ
حةنيفة ئريجائي لةوةوة وةرطرتةوة،  ئةبووئةشَليَن  لةسةر تةكفري زؤر سسنت،

 حةنيفة دةكات ! ئةبوكةواتة ئةطةر مورجيئةية ضين تةكفريي 
بَلةيَ: )بةرِؤ بةةو    نياد نانريَت، ضين ئةكريَ بووطومان  حوكم لةسةر .ب

ئةطةةر دَلنيةا نيةة واي     كافرة بَليَ: ئةطةر ثيَت واية قورئان مةخلوقةة...( 
وتبيَت، ضةين تةةكفريي دةكةات ! حةوكم ضةين بةة طومانةةوة دةدريَةت !         

يةن ثيةاويَكي وةكةو ئةينب ئةةبي     البةتايبةت تةكفريكردنيش ! بةتايبةت  لة
 ئةم ئةسةرةية. نارِاس شةوة!!  بيية ئةمانة بةَلطةي سولةمياني

 سةب رةت بة سةنةدةكةشي:
 وازة.الة كة تيَداي « لجه   لكُر  أبُ»

خي ئةطةةر ئةةَليَي خةةتييب بةغةدادي بةة سةةنةديَكي تةر رِيوايةةتي         
ي «ضن    بن  صن د»ة، بي ئةويش مذدةت ثيَدةدةم، كةة سةةنةدةكةي   دووكر

 تيَداية ئةويش درؤزنة.
ة! ئةةَليَم: ئةةويش هةةر    دوورلةكائيش رِيوايةتي كة الةريش ئةَليَي: ئةط

، ةدوورِيوايةةةتي كةةر وةةةةة«مؤمننل بنن  إسنن ِعِّل» لةةةرِيَطاي مةةذدة بيَةةت،
  . و لح د هلل.ن«منك   لحدعث» عم«مؤمل»

حةنيفةيةة، لةة    ئةةبو كة هةر هي حةةممادي شةةخيي    ةم:وودرِيوايةتي 
 باسي زينديقدا رِومنان كردةوة.
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ئةمةنيَنيَتةةةوة رِيوايةةةتي هةةي شةةةخيةكةي خييةةةتي!!   وودكةواتةةة 
 رِيوايةتي سيَيةم:

ري كورِي سولةميانةوة ئةيهيَنيَت، ئةم جةعفة ئةبولة  :رِيوايةتي سايَيةم 
 وازة:الة وسةنةدةكةشي «منك »ئةسةرةش دةقةكةي 

 سةب رةت بة دةقةكةي:
ر نيةة. كةة   دةي بة ئياما  كةاف . «حةنيفة كافرة ئةبوواهلل »ئةَليَ:  .أ

جةعفةر كيَيةة  ئةمةةي وا تةةكفري    ئةبوزانريَ ئةمةت زاني ئةوةش بزانة نا
 دةكات! نازانريَ كيَية 

م بةة سةةحي ي لةة    آل، بةة «ةووبة حةنيفةة جةةهمي    ئةبو»ئةَليَ:  .ب
ئةةَليَ:   -وةكةو خةةتيب رِيوايةةتي دةكةات    -ئيمامي ئةمحةةدةوة هةاتووة   

كةة  -بيَت ووبةهميةةكاني هةة  ني جضووحةنيفة بي ئةبومان النةضةسثاوة لة
يوسةف   ئةةبو هةاتووة،   مَم ن   لعلنُ. هةروةها لة -ن مةخلوقةبَليَ قورئا

منان ضةوو ايةي بي ودحةنيفةكرد تةا   ئةبو مان  طفتوطيم لةطة َ شةش :ئةَليَ
لةسةر ئةوةي هةركةسيَك بَليَ: قورئان مةخلوقة، كافرة. ئةمةةش   ووبكيك 

  .ي ً ًو اًل  أوو لح د هللي . زياتر رِونكرايةوة لة خاَلةكاني ثيَش 
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ني ووضة، بيشريش بيووبني بيشري كورِي موساي هةضووبي»يَ: . ئةَلج
حةنيفةة   ئةةبو ي ليَهاتووة ريواتةتوئةَليَم: ئةوةي وةك م. «ةووبةخةوارجي ه

 .  (1)ة نةك خةوار ووبني ئريجائي هةضوويب
 سةب رةت بة سةنةدةكةشي، ؤةند دةرديَكي هةية:

، كيَيةة بةيي   ، دةي نةازانريَ «أنيبن ِ»داهلل ئةةَليَ:  عبة  دةردي يةكةم:
ش جيريَكةة لةة   ، ئةمةة (2)طيَرِاوةتةوة، بةمةش حةديسةكة ثضةرِاو دةبيَةت  

 واز وبيَهيَز.الجيرةكاني حةديسي 
نةدؤزراوةتةةوة. ئةمةة    ذياننامةىفةزَلي كورِي جةعفةر  ةم:ووددةردي 

 ةوتريَت.جةعفةريشةوة هةمان شت د ئةبوسةرباري ئةوةي لةبارةي 
 .و لح د هللوازة. الكةواتة ئةم ئةسةرة 

 «تنةفرةتي خواي ليَبيَ»ليَكؤلَينةوة لةوةى ثيَي وتراوة: 
ثيَةي وتةراوة: لةعنةةتي    »لةسةر ئةةوةي ئةةَليَ:    هةَلويَسيت ثيَنجاةم: 

 .«خواي ليَبيَت

                                                 
بةآلم لةاليةكي ترةوة، ش بيَت وخةوارجي لة رِويةكةوة، ك مورجيئة بيَتئةكريَ كةسيَبةَليَ،  (1)

 ة..نةضةسثاو ةلة ئةبوو حةنيفةو
كة دوو رِاوي ليَثضرِا بيَت « معضىل»و بيَت، يان بيَت كة لة سةرةتاكةيةوة ثضرِا «معلى »ئي   (2)

« منقطىع»بيَةت، يةان    بيَت كة لة كيتاييةكةوة لة سةروي تةابة، ثضةرِاو  « مر ل» يان ،بةدوواي يةك
 نةبيَت،  هةر لة جيرةكاني الوازن.«مر ل»و  «معضل»و  «معل »بيَت كة وةكو 
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 ئةةبو ، هةموو زانايةان ثيَةوتين ئةةو قسةة بةة      باش دةزانيَ ئةم كةسة
دةطةرِيَتةوة بي خةيي   ةزانن، بةَلكو ئةمرِؤ كةسيَك بيَليَتحةنيفة بة حةرام د

 . هلل إن  ِ
 ..ثيَضاندةوةيةثةرِةيةكة مايةي ال: ئةوة ةموود

: باشة بي باسي ئةوة ناكةي كيَية واي ثيَ ئةَليَ ! ئةوة ئيمةامي  سيَيةم
، ئةمريي ئيمانداران لة حةديس. ئةو دةريةاي  (1)شوعبةي كورِي حةجااجة

زؤر حةةةديس هاوشةةاني ئةةةوزاعي ومةعمةةةر وسةةةورية لةةة زانسةةتة، كةةة 
حةديسةي  ايةة كةةس   بووطيَرِانةوة، كة شةافةي ئةةَليَ: ئةطةةر شةوعبة نة    

نةدةناسي لة عيَرِاق، حاكم ئةَليَ: ئيمامي ئيمامةكانة لةناسةيين حةةديس   
سةةةد شةةيَيي بةةةس لةةة تةةابة، هةيةةة، ئةنةسةةي كةةورِي ضوارلةة بةسةةرِة.  

 مالكيشي بينيوة.
 ة، وتويةةتي: بةة  وبة ا نوحي بينيةوة، قةميسةيَكي لةبةةرد    بوئةرِؤذيَ 

 !اَلةت ئةاوا بةيَ   وتويةتي: بة هةشةت درهةةم، وتويةةتي: م     ضةندت كرِيوة
تةرت بةةخيَر   ةكةي ضةوار درهةميةةكت بسةةنداية و   ضةوار  !لةخوا ناترسةي 

  !ووببكرداية بيت باش  نة
وتةي:   الةزبري   ئةةبو هةروةها وتيان: بي وازت هيَناوة لة حةديسةكاني 

 يكيَشا، بيية وازم ليَهيَنا.  بينيم كيَشانةي ئةكرد، قورس ئة
                                                 

 .ممادي كورِي سةلةمةشةوة هاتووةلة حة (1)
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ة مةزنانةن، ئةو كةَلةة ثياوانةةن كةة    بةَليَ بةرِيَزان.. ئةمانة ئةو ئيمام
يان طةشاندؤتةوة. بةَليَ بيَطومان كةسةيش لةة   ئيسالمثةرِةكاني ميَذووي ال

ةَلةيةةك ودَلةيثيَ   م توخيوا بيَ ئينسافيش نية بة هآلهةَلة ثاريَزراو نية، بة
  ي طةورةي ضاكة تا َ ورِةش بكةيت!ايةكرِةشي وتاَلي، دةري

-اكةيت بةي واي ثةيَ ئةةَليَ  بيَطومةامن     : باشة بي باسي ئةوة نةمؤوار
 - ةووبة بةهيي هةَلةيةكي طةورةوة  -وةكو لة كيي ئةو رِيوايةتانة دةفامريَ

. جا ئةةو هةَلةيةةش   واي ثيَ بَليَن ، كة ئةوةي هيَناوة-وا ثيَيان طةيشتووة
ة، يان بةهيي خةلقي قورئانةوة ووبن وثيَم باشةوة ضووييان بةهيي قياس وب

 ة... هتد.ووب
ياني تي طومان ئةبةيت بة ثياويَكي وةكو شةعيب هةر بةي خيشةي بةة    

 رة.وود  ش  وا زؤر ليَبيَت..! حةنيفة بَليَ لةعنةتي ئةبو
ع يدةبتة ويان لةة م : خي ئةمان يةكةم كةةس نة، لةعنةةتكردن   ثيَنجاةم 

ثيَش ئةةمان بةي كةةس لةة موبتةديةةة بةةكاري       تري داهيَنابيَت، وكةسي 
 نةهيَنايَت!
دابينَ رِاستة، ئةي نابيَ عوزريان بةي بهيَنينةةوة، ئةطةةرنا    : وا شةشةم

م آلحةنيفة بهيَنريَتةةوة، بةة  ئةبوبيَ ويذداني نية عوزر بي هةَلةكاني ثيَشةوا 
عةوزر  حةنيفةة ئيمةاتر وطةةورةترن     ئةبوكة لة بي هةَلةي ئةم كةَلة ثياوانة 
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 جمهند تريَ: بةوو نةهيَنينةوة!! خواية لة دةمارطريي اان ثاريَزيت. بييةة بةا   
 رأيطأ.

: لةعنةةةت لةةة ديةةاريكراويَكي شةةياو، لةسةةةر رِاي دروسةة  حةوتااةم
 زانايان، بة مةرجي خيي دروستة.

ري كةورِي  : ئةو رِيوايةتةي لةةم بةارةوة دةيهةييَنَ لةة مةنسةو     هةشتةم
كةسةوة، يةةكيَكيان: لةة    وودةوة، ئةميش لة سةلةمةي خوزاعي دةيطيَرِيَت
 ئةةبو نةةفرةتي دةكةرد لةة     ووبة ئةَليَ: طةويم ليَ حةممادي كورِي سةلةمةوة، 

 حةنيفة.
 .«حةنيفة ئةبوجا شوعبةش لةعنةتي دةكرد لة »: ئةَليَ: ةةميشدو

 حي ة.سةبارةت بة رِيوايةتةكةي حةمماد ئةوة سةنةدةكةي سة
 :ئةوة ئةبيَت بسةَيَنريَت كة سةبارةت بة رِيوايةتةكةي شوعبة

 .لة شوعبةي بيستوة
 نووبن وهاوسةردةمي يةكووبيان هاوشاري يةك

 ة بطةن بة ديداري يةك.ووبيا ئيمكاني ئةوة هة
 .ان ئةو كةسة كيَية ليَوةي بيستوةي

ت هةَلسيَتة وةطةرنا ئةم ئةسةرة بة دةردةداري دةميَنيَتةوة وهيَزي نابيَ
ة تةبةقةي حةوتة ولةطةورةي ئةتباعي تابةينةة،  ة شوعبة لضونكسةر ثيَ. 

م آلة، بةة ووبة(، لة بةسرِة دووك وةفاتي كر 160 -ةووبلة دايك  82ولة )
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ة، كةواتةة كةةي   ووبك لة دايك  140اي دوومةنسور بةغدادية، ئيناا لة
ست  ثاشان لةة  وكةي هات بي بةسرة وكةي ش  لة شوعبةوة بي ووبطةورة 

 ة.دوووةفاتي كر 220بي  210ي تةبةقةي دةية، ولة دةور
و رِيوايةتةةش دةسةةَيَنريَ.   جا بةكورتي: ئةطةةر ئةةوة سةةَيَنرا، ئةة    

 ئةوكاتةش تةوجيهةكةي بةو شيَوازةية رِومن كردةوة. جا با ديراسة بكريَ.
 «ةكةىيةكثارضة ئاطرة قةبر»ليَكؤلَينةوة لةوةى ثيَي وتراوة: 

ثيَي وتراوة: يةكثارضة ئاطرة لةسةر ئةوةي ئةَليَ: ) ويَسيت شةشاةم: هةَل
 حةنيفة(. ئةبوقةبري 

 ئةَليَم:
ئةةوةى   دةق وقسةى وا لةو كتيَبةدا نةةهاتوة، هةموو شتيَك:  لة ثيَش

حدَن  هِ ون ب  سِِِّن، حدَن  عز ة  لَ  سنِو ، »عبداهلل ئةَليَ:  هاتوة،
س عت سِِِّن  لثُ ي عقُل: َض ب  حدَنِ  لِضل ب  مُس   لسِّنِو ، قِل:

ةتي: سةوري وتوية »واتة: . «قبِ  أِب  حنَِِّة عًِقِ منَ   لنينِ  ىعز وجل عل هلل 
 ئةةةبوئةاطري داوة لةةة قةبرةكةةي    (ثشةةتيَنةيةك)خةواي طةةةورة بازنةيةةك   

 .«حةنيفة
 ئةةبو يةكثارضةة ئةاطرة قةةبري    »، بةة:  «عًِقِ منَ   لنَّنِ »جا وةرطيَرِاني 

 ةضةونك اشةكرا،  دنةوةيةكي رِؤشنة بي ضةواشةةكرنيَكي ئ طةورةكر «حةنيفة
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اتايانةة ديَةت ليَةرةدا    ، ليَرة بة واتاي بازنة وكةوانة وثشتيَنة وئةو و«عنُق»
 كة نزيك بيَت لة دةورةدانةوة.

 ...ثةرِةيةكة ئةبيَت بثيَضريَتةوةال: ئةوة ةموود
نةن  حةنيفةة بةة حةةرام دةزا    ئةةبو : زانايان ثيَوتين ئةو قسة بة سيَيةم

 .ةوبةَلكو بانطةشةكردني غةيب
عايةة نةةك   دوو: ئةو قسة ئةطةر رِاسةتيش بيَةت، بةة مانةاي      ةمؤوار

عا دةكات: خواية ثشتيَنةيةكي ئاطرين بدةي بةة  دواَلدان، ياني خةبةر وهةو
حةنيفة، بةهيي ئةةوةي بةسةةر ئةةم دينةةي هيَنةا لةة        ئةبودةوري قةبري 

 ن وقياس وهتد!!ضووييكردن لة بيؤزيادةرِ
شتيَنةيةكي ئاطريين داوة بةة دةور  ث نةك هةواَلدان بيَت وبَليَ: خوا 

ة ئةةوة غةيبةة   ضةونك دان نيةة،  ةواَلة نةةخيَر ه  .داحةنيفةة  ئةبوقةبرةكةي 
وتةرا بيَةت، يةاني:    وبيَذةكةي لة كويَوة زاني ! ئةشكريَ لة بابي ئوميَدةوة 

 ..ئوميَد دةكةم
ي ثةيَ ئةةَليَ ! ئةةوة    : باشة بةي باسةي ئةةوة ناكةةي كيَيةة وا     ثيَنجةم

، ئيمةةامي زاناكةةان، مالسنإل ننِّ   نيةةا، دووئيمةةامي  سةةوفياني سةةةورية،
نةويست، ئةةو سةوفيانةي كةة خييشةي      نيادوكان، سةرمةشقي زانا عاملة

ئةينب  دا. ئةةو سةوفيانةي    نةويس  نياودوةكو خيي نةبينيوة لة دينداري و
ديسةةم شةةيَيةوة حة 1100لةةة زيةةاتر لةةة  »ئةفةةةرمويَ:  ئةةةَوبارةك



  199     

وةسةفي  »هةةروةها ئةةَليَ:    «نووباش  نةنوسيوةتةوة، كةسيان لة سوفيان ب
م، تةماشةا ئةكةةم بةة طةويَرةي وةسةفةكة      هةركةسم بيكرا بيَةت وبينيبيَةت  

 .«ة، تةنها سةوري نةبيَووبنة
لة سةوري باش م نةةديوة، وتيةان: ئةينب    »يونسي كورِي عوبةيد ئةَليَ: 
دت بنيوة ضةين وا ئةةَليَي ! وتةي: هةةر     جوبةير وئيرباهيم وعةتا وموجاهي

 .«ئةوةية كة ثيَتان ئةَليَم: لة سةوري باش م نةديوة
. «هةرطيز كوفيةكم نةبينيوة لة سوفيان باش  بيَةت »يَ: سةختياني ئةَل

ة، ئةةوة سةوفيانة: عةاَي ئةةم     ووبة بةَلكو ئةَليَن لة ئيمام مالةك حةافزتر   
 ئةةبو  َ وبةحةةرام،  آلكةس بة حةة ئوممةتة، عابدي ئةم ئوممةتة. شارةزاترين 

 ، وبة رِاشكاويووبحةنيفة شارةزاتر  ئةبوواهلل لة »ي مةككي ئةَليَ: ساَلةح
م بةاوةرِي بةة خةرو     آل، بةة «ةدووتداران كةر الوبةئاشكرا نكوَلي لةة دةسةة  

 ة.ووبنة
ي ئيَمةة ئيمةامي خةَلكةة، وئةةو بةي      السةةوري  »بيشري حايف ئةَليَ: 
 .«بي سةردةمي خييان بواوعومةر و بةكرئةبوسةردةمي خيي وةكو 

ة، هةةروةها كةة   ودسوفيانةي كةس لةو زياتر يادي مردنةي نةةكر   ئةو
 ةَلك بريي مردني كةوتيتةوة.بينراوة خ

بةَليَ بةرِيَزان.. ئةمانة ئةو ئيمامة مةزنانةن، ئةو كةَلةة ثياوانةةن كةة    
ةسيش لةة  يان طةشاندؤتةوة. بةَليَ، بيَطومان كئيسالمثةرِةكاني ميَذووي ال
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بيَطومان بيَ ئينسايف وبيَ ويذدانيشة بة هةَلةيةةك  م آلهةَلة ثاريَزراو نية، بة
 وتا َ، دةريايةكي طةورةي ضاكة تا َ ورِةش بكةيت!!ودَليثيَكي رِةش 

ئةةةبيَ ئاوهةةا طةةةورةبن لةةة ثةةيَش ضةةاومان، وئاوهةةاش عوزريةةان بةةي 
ا هةَلةةكانيان  ، ية نينةوة بةبيَ ئةوةي بَلةيَ،: بةيَ هةَلةةن ومةعسةومن    بهيَ

 .طةورةوة بكةين
باشة بي باسي ئةوة ناكةيت بي واي ثةيَ ئةةَليَ  وةكةو بامسةان      :شةشةم

يان لةوة ديندارترة لة بي خيشي ش  واي ثي بَليَ، بةَلكو بةةهيي  كرد سوف
ن وثيَم باشة زؤرةكانةةوة ئةةوة وتةراوة، هةةروةها ئةةو شةتة       ضووقياس وبي

ن ضةوو يَي ئياتهادي ثشت ئةسةتور بةة بي  ن لةرِبوازؤرانةي تيَكةَلي دين كر
ن بةة  ووبة ني عةقيدةي ئريجا، هةروةها بةةهيي بةرِوا   ووبقياس، هةروةها و
 ةلقي قورئان..هتد. واهلل أعلم.  خ

م آللة خاَلةكاتي ثيَشو ولةكيتاييشدا بة يارمةتي خوا ئةو تيمةتانةة وة 
 تةالي. حةنيفة  ئةبودراونةتةوة، كة دةدريَنة ثا َ ئيمامي 

. وةكةو ضةين نةةبيز    مهند رأيطنأ ج : ئةوثةرِةكةي ئةوةية بَلةيَ،: تةمحةو
ة، هةروةها ووبي تيَدا «تشنِّ »نديَك  َ زانيوة، هةروةها هةآلي بة حة« لنبِّنذ»

 ، جا ئةمةش بة هةةمان شةيَوة!  اي ثةيامبةر ودعةلي بةسيَيةم داناوة 
 خي ئةمة لةوانة طةورةتر نية !
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ة سةوفيان  ووبوازة، وسةابت نةة  السةرة : ماوةتةوة بَليَم: ئةو ئةهةشتةم
دةخةم تا فيَر ببيَةت عةوزر بةي    ادو واي وتبيَت، ئةم خاَلةش هةميشة ش 

، تا فيَر ببيَت رِيَةزي زانايةان   -ووبئةمة ئةطةر سةحيح -انايان بهيَنيَتةوة ز
بطريَت وبةو توراسةي بةجيَيان هيَشتووة، ثاك وثيسي نةكا بةة ثيَةوةريَكي   

 آلاهلل شةةل دبة نةةيان سةوتانداية، وبةي ع    آلزالي: شةةل نة بةي غةة  النا عادي
 نةينوسياية!!

مةةي نةدؤزراوةتةةوة،   ةرجةتيَداية، ت «عز ة  لَ  سنِو »جا سةنةدةكة 
بةمةش سةنةدةكة حوكمي ثضةرِاوي هةيةة وبةمةةش ئةسةةرةكة دةردةدار     
دةبيَت وهيَزي نية هةستيَتة سةر ثيَ. وبةمةش هةركةس بَليَ سةوفيان واي  

 لح د هلل.و . وةكو سةنةد ةدووهتاني بي كربووو وتوة درؤ

أشأم من  ما ولد مولود أشر وال»كؤلَينةوة لةوةى ثيَي وتراوة:  ليَ
 «!أبي حنيفة

منِ ولند مُلنُد ثيَي وتةراوة:  »: لةسةر ئةوةي ئةَليَ: هةَلويَسيت حةوتةم
 .«أ أم م  أب  حنِِّة الأ   و

ضةين   وةكةو  دا نيةة، «ة لسنن»سةرةتا رِيوايةتي بةو دةقةة، لةة كتةييَب    
 نةبوو ! «ةكةى بكا لة ئاطروثرِ طير موحليد»
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لةسةك يةةك، كةة يةةكيَكيان     رِيوايةتةة   وودبةَلكو تيَهةَلكيَشةكردني  
ي ئةةهلي  الة، ئةمةةش  دووكرنةبي شي ماذةئاوازة، الةحي ة ويةكيَكيان س

 .(1)وخيانةت وطزي كردن خيي جيريَكة لة جيرةكاني ضةواشةكردن
ئةةمرِؤ زانايةان   ا بيَةت وايةة، ئةةو   ئةو زاناياية واي زانيئةطةر ثاشان، 

 .ريَتوبة وئةوانيش بوخوا لة ئيَم ئةَليَن: ئةو وتةية بةو شيَوازة نية
ثةرِةيةكةة ئةةبيَت بثيَضةريَتةوة، نةةك لةسةةر مينبةةر       ال: ئةوة سيَيةم

ننٌة َقنندك َيَلننتك َلَهننِ َمننِ َوَسننَبتك َوَلكننن ك َمننِ هةَلبدريَتةةةوة،  ننَا أنمَّ من ك وَ  ِتلك  الَوَسننبك
ِ َن َع َّ أَلُن َ لنُنَ  تنسك  !م بةداخةوةآلبة [َوِوُن  َععك
ستيش بيَت، ئةي بي باسةي ئةةوة ناكةةيت    : ئةو قسة ئةطةر رِا ةمؤوار

 بيضي وايان ثيَوتوة !
: ئةو قةسةية بةو ماناية ديَت، كة هةر كةسةيَك زيةانيَكي بةي    ثيَنجةم

ة كةة هةةم بةرِواي بةة     ووباني نةبيَت، ئةوةندةي ئةو كةسة زيبووهة ئيسالم
ورئانة، هةم عةقيدةي ئريجةائي هةيةة، هةةم خةرو  بةة دروسةت       خةلقي ق

ني دةخاتةةة ثةةيَش حةديسةةةوة، قيةةاس زؤر بةةةكار ووضةةبي دةزانيةةت، هةةةم
م دةداتةوة بةبيَ ئةوةي ثيَش خيي آلدةهيَنيَت، هةر ثرسياريَكي ليَبكةي وة

                                                 
ةيةة، بةمةةرجيَك   ة ناو رِواتي فةرمودة تيَهةَلكيَشكردني دوو رِيوايةت يان زيةاتر ه بةَليَ ل (1)

 ي بةةخاري بةة رِاشةكاوي لةسةةرةتاي حةديسةي     سةنةدي هةموي سةحيح بيَت، وةكو لةة سةةحي   
والواز بكةيت هةرطيز مةقبوو   سةحيح دا بةرضاوت دةكةويَت، بةآلم تيَهةَلكيَشي« اإلفك»ضريؤكي 

 .آل َ نيةنية وش  وا حة
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ةش بةناوبانطة وخةَلكي زؤر كةس فةتواي لةو شيَوازةي دابيَت... ئةو كةس
دا هيض كةس لةةوة خراث تةر   ئيسالمةكةن... بيية بةرِاس  لة بة قسةي د
 .«ر ع ع  ت ُ ه   لش  ى لحك  عل» ية، وزانراوة لة ئوسوَلدا:وشوم  ن

! ئةةوةيان بةة دَلمةةوة وبةة     ة بةو احةنيفةة و  ئةةبو ئايا ئيمةامي  م آلبة
 .إن  ِ  هلل ديراسةوة ئةيَليَم: نةخيَر

 ئةةبو نةة فةةتواي كوشةتين    : ئةو قسةية نة فةةتواي تةةكفري و  شةشةم
 حةنيفةية!!
تانة: كةس ئةوةندةي ئةمانةة زةرةري  : باشة ئيَوة ضةند جار وتوحةوتةم

 ئيسةالم كةس ئةوةندةى ئةمانة بةآلي بةسةةر ئوممةةتي    نةداوة ! ئيسالملة 
  هةةر  ة، دةي بةرِاسة ووبة ان شويَنكةوتواني سوننةت تمةبةست نةهيَناوة،

ئةطةةر سةةحيح   -حةنيفة  ئةبو ة لةسةر ئةوة ماناي قسةكةي سةلةيف ساَل
 .-بيَت كة سةحيح نية

اشة بي باسةي ئةةوة ناكةةي كيَيةة واي ثةَي ئةةَليَ ! ئةةوة        : بهةشتةم
سوفياني سةةورية، كةة بامسةان كةرد، ئةةوة ئةوزاعيةة، كةة لةة سةوفيان          

، وةكو ئيمامي مالةك  بةتةمةن  وطةورةترة، ئةوة سوفياني كورِي عويةينة
ي مالكة، ثيَويست دةكات مالك بناسةيَنم ! ئةةوة ئةينب    واية، ئةوة ئيمام
ردةمةكاني خيي وتويانة: ئةطةةر ئةينب عةةون وسةوفيان     عةونة، كة هاوسة

 مردن ئي  خةَلك هةموو وةكو يةكن.
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نيايةةة، دووثياويَكةةة لةةة تابةيةكانةةة، ئيمامةةة، سةرمةشةةقة، زانةةاي 
عةةوني  ئةةَليَ: ضةاوةكامن هةةرطيز وةكةو ئةينب       هيشامي كورِي حةسسةان 

 نةبيناوة.
وةكو ئةةون!   ةطةرنائحةنيفة ئيمام ن  ئةبوبةَليَ، ئةمانة هةمويان لة 

 خيَرة لةبةر خاتري تاكة كةسيَك تيمةتباري هةمويان بكةين !
: وا دابينَ رِاستة، ئةي نابيَ عوزريان بي بهيَنينةوة، ئةطةرنا بةيَ  نؤياةم 

م بةي  آلبهيَنريَتةةوة، بةة   حةنيفةئةبووزر بي هةَلةكاني ثيَشةوا ويذداني نية ع
فةةة ئيمةةاتر وطةةةورةترن حةني ئةةةبوهةَلةةةي ئةةةم كةَلةةة ثياوانةةة كةةة لةةة  

 ةوة!!ريَتنةهيَن
تريَ: بوونةك    رأيطنأو .دو جمهنةكةي ئةوةية بَليَ،: : بيية ئةوثةرِدةيةم

 هرييان ثيَبكريَ.شبي خيشي وتويانة وتة
وازة، وسةابت  التةةوة بَلةيَم، ئةةو ئةسةةرانة زؤريَكةي      : ماوةي زدةهةم

تانةةي كةة بةةم    ة من هةةموو ئةةو رِيواية  ضونكة ش  وايان وتبيَت: ووبنة
ةوة، طةيشتة نزيكةي دة رِيوايةت: نكيمكرد « لسننة»لة كتييَب  ووبشيَوازة 

، ئةةوانيش: ئةةوزاعي،   ووبة ئةم دة رِيوايةتةش تةةنها لةة ثيَةنة كةسةةوة     
ةون، وئيمةامي  ري، وسوفياني كةورِي عويةينةة، وئةينب عة    وسوفياني سةو

 مالك.
 سةب رةت بة رِيوايةتةك ني ئةوزاعي:
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دةيطيَرِيَتةةوة، جةا    «حِنف  لمنِّسن  أبنُ»تيَكيان: لة رِيَطةي رِيواية .أ
نيةة، وةكةو    «ي كورِي يوسف عبند هلل». وئةوةي رِاست بيَت ي الوازةتينيس

يةة  «عةةمري كةورِي ئةةبي سةةلةمة    »ئةيَليَ، نةةخيَر، بةةَلكو     لقحطنِو 
 .و لح د هلليةوة بوواي طةرِان رِون ودوئةمةش 
دةيطيَرِيَتةةوة، سةةنةدةكةي    «  ب  عُوسعِّس»رِيوايةتيَكي تريان:  .ب

عبند هلل بن  مح ند بن  علن  بن  »تيَدايةة، جةا ئةطةةر     «جعِن   لح  ون  أبُ»
 .وازة وسابت نابيَتالنةبيَت كة سيقةيةكي حافزة، ئةوا  «وِِّل
دةيطيَرِيَتةوة لة ئةةو   « اقي فةزاريئيس ئةبو»رِيوايةتيَكي تريان:  .ج

 ئةةةبوكيان شةةيَيي دووة هةةةرونكضةةةحي ة. سةةوسةةوفيانةوة، ئةمةةةيان 
 ئيس اقن.

دةيطيَرِيَتةةوة لةة ئةةوةوة،     «مح د ب  م نعظ»رِيوايةتيَكي تريان:  .د
 ةحي ة.سئةميش 

 سةب رةت بة رِيوايةتةك ني سةوري:
تةوة، بامسان كةرد كةة   دةيطيَرِيَ «ئيس اقي فةزاري ئةبو»ان يةكيَكي .أ

 ةحي ة.س
يطيَرِيَتةةوة، ئةمةةش وةكةو    دة «ئةمسةةعي »رِيوايةتيَكي تريةان:   .ب

 تةحسة، ئةيبيين ئةمسةعي يةكسةر لة سةوفيانةوة ئةيطيَرِيَتةةوة، بةةَليَ،    
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تيَةدا  م لة ثيَيش خيي ئةو زيادةيةي آلرِيوايةتةكاني ثيَش خيي، بةكراوة بة 
 ل .و هلل أعنية كة جيَي مةبةستة. 

مح ند »دةيطيَرِيَتةوة، سةنةدةكةي  «سةعلةبة»رِيوايةتيَكي تريان:  .ج
تيَداية، ئةَليَن درؤزنة، جا ش  وا بة قسةي درؤزن ضةين   «ب  ح ِّد  ل  زي

 دةضةسثيَت !
 سةب رةت بة رِيوايةتةكةي ئينب عويةينة:

مح ند »داية، ئةمةةش ئةطةةر   ي تيَ «مح د ب  أب  ع ن »سةنةدةكةي 
 و هلل أعل .وازة. الي عةدةني نةبيَت ئةوا نةضةسثاوة و «ب  أب  ع  

 رِيوايةتةكةي ئينب عةو : سةب رةت بة
خةاري  بوتيَداية بامسةان كةرد كةة    ى «مؤمنل بن  إسن ِعِّل»سةنةدةكةي 

 كةواتة نةضةسثاوة. .«منك   لحدعث»ئةَليَ: 
  لك:سةب رةت بة رِيوايةتةك ني ئين وي و

ِنن ي » َنِّك ةوة، «ئيمامي مالةك »دةيطيَرِيَتةوة، لة  «إسحِق ب  إبن  هِّ   لحن
ونةسةائيش ئةةَليَ:   ، «رِّن  وظن » ةيةةوة ئةةَليَ:  خاري لةباروبجا حونةينيش، 

وزةهةبي ئةةَليَ:   .«ضنعِّف»: يَئةَل ،هاتووة يشدا«تهذعظ»ولة  .«لِّس بثقة»
 . و لح د هلل.كةواتة نةضةسثاوة .«ضعُِه»
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ي لةةة ضةةواريةتةةة يةةةوة، كةةة: لةةةو دة رِيوا بوويمةةان رِون كةواتةةة ب
ةينةة، وئةينب   ئةوزاعيةوةية، سياني لةة سةةرويةوة، سةوفياني كةورِي عوي    

 عةون، وئيمامي مالكيش يةكي يةك رِيوايةت.
يةوة، كة: نة سةوفياني كةورِي عويةينةة، ونةة     بووهةروةها بيمان رِون 

ة. تةةنها ئةةوزاعي   بوونة ئينب عةون، ونة ئيمامي مالكيش ليَيانةوة سابت
 ت.وسةوري نةبيَ

 بي تةوجيهي ئةم وتةيةش برِوانة: خاَلةكاني ثيَشوو.
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 دةهةم ازودةقالةي م
، ديَتةة سةةر   «عبداهلل بةن أمحةد بةن حنبةل    »اي باسكردني دوئيناا 
ئينجدا كةسديَكي ديكدةش وةكدو     »، ئةةَليَ:  «شيَئ موقبل»باسكردني: 

 400و دعي هاتووة، كتيَبيَكدي د نداوة    : موقبيلي بن هاديريعاصوم
 بدن  ثةرِةية، لة سةرةتاوة تا كؤتاييةكةي ثرِة لدة جنيَدود ن بدة ئيمدام     ال

ئةمة تازة نةب كدؤن، ئدةم كةسةشدة بدة هدةز رةها خدةَلك        ،(1) لوزير
 .«شوييَن ئةكةون

 م:آلوة
عبةداهلل ي كةورِي ئيمةام    »ثيَش هةموو شتيَك، ئةوةي لةة باسةي    .1
م لةبةر كةورتربِي  آلمي ئةمةش دةشيَت، بةآلزؤريَكي بي وة كردم، «ئةمحةد

 بارةي ناكةمةوة وتةنها ئي الة دةكةم.وود
ثات بكةمةةوة كةة تةي سةاغ نيةت      وودةم ئةمةويَ ئةوة وودي . خاَل2

، ئةطةةرنا  وئةهلي حةديس بةرامبةر بة زاناياني ئةهلي سوننة وجةماعةت
وئةةهلي حةديسةة، بةي     خيَرة تةنها باسي حةنبةلي ومالكي وشةافةيةكان 

ة ! بةي  دوور بة ئةهلي سوننةن هيضي لةو جيرةيان نةكرحةنةفيةكان كة سة
شةةيةةكان ! وموعتةزيلةةةكان هيضةةي لةةةو جيرةيةةان   ئةشةةةةريةكان ! و

                                                 
 وهةَلضةونةوة  يةارة بةةهيي تورِةبةوون   وا ئةَليَ! بةآلم مةبةس  ئيمام ئةةبوو حةنيفةيةة، د   (1)

 .وسةهو دةكات سةيتةرة لةدةست دةدات
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ة ! بي ميَذووي كيمةَلة طومرِاكان ئةوةندة ثاكة وا هيضةت دةسةت   دوونةكر
دا دةرِؤيةت ولةة ضةةند    نةكةوتوة بة منونة بيهيَنيتةوة، وا مر الكرام بةسةري

ئاماذةيةكي خيَرايان ثيَدةكةيت، بةةبيَ ئامةاذةكردن بةة     سانيةيةكي كةمدا
. ئةمةش نيشانةي بيَ ئينسافيتة، ئي  نازامن بةي زؤر ثةلةتةة   طروثةكاني تر

قةوتيَكي  وخيَرا خيَرا خةيت دةخةيتةة نيَةو دةريةاي ئةةهلي سةوننةوةوة و      
ةو بن دةريةاي زانسةت وطةةش    دةخييتةوة، بةر -وةكو غةواص-رودريَذ وود

بةشكو شةتيَكي   -ذمنانيانودبة شاهيدي -ةي ئةهلي سووننة وثرِ مةعريف
وة، تا بةو دَليثة رِةش وخراثانة دةيدؤزيتةوة ئةو دةريا سةثي  خراث بدؤزيتة

ناشريين بكةي، جةا خةوا بةة ميهرةبةاني خةيي       توطةشةي ئةهلي سوننة
 !(1)...خباتة سةر زوبانت ميهرةبانيت لةطة َ بكا وهيدايةتت بدات وهةق

ةر لةو شتانةي بةَلطةي بيَ ئينسافيتة، منونةي زؤر لةةوةي  ثاشان ه .3
 ل رِةش  وتاَل  هةية!شيَئ موقبي

باشة ضاوت ئةو هةةمو كتيَبةةي نةةبيين كةة سةوكايةتي بةة مالةك        
ي زاهيةةدي «تأوِّننظ  لَطِّنظ»وشةةافةي وئةمحةةةد دةكةةات، باشةةة كتةةييَب: 

ئةةو كتيَبةةي    ميآلبة منونة نةتهيَنايةوة، كة لة وةبي نةبينيوة   كةوسةريت
سةيَ سةةر   ، نوسةيويةتي تانةة لةة هةةر     «خةتييب بةغدادي»و «عبداهلل»

ة لةة  ضةونك م آلمةزهةبةكة وزؤربةي ثيَشةواياني ئةهلي سوننة دةدات، بةة 
                                                 

 .منة، وةطةرنا طومانة خراثةكة ئةوةية بووتريَ بة ئةنقةستتةئةمةش طوماني خيَري  (1)
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م آل، بةة ناهيَنريَتةةوة فروعدا حةنةفية وبريوباوةرِي موعتةزيليةة، بةة منونةة    
يَبةةازي سةةةلةيف شةةويَنكةوتةى رِة ضةةونكدةهيَنيَتةةةوة  « لننُ دع »منونةةةي 
ئاوةدان كةردةوة   ، ئةو وادعيةي كة بة بانطةوازي سووننةت يةمةنيساَل ة

 نةتةوة.بوووآلنيا بدوووتةلةبةكاني بة هةموو 
ضي ئةَليَ  وا هةرايةكي ناوةتةوة لةسةةري، ئةةي زاهيةدي     « لنُ دع »

 واتة سةري:كةوسةري ضي ئةَليَ  وا كشت وماتة ونارِ
 وموقبيلي وادعي لة نيَوان زاهيدي كةوسةري

 ة:ئةوةي لة كتيَبةكةي زاهيدي كةوسةري حةنةفيدا هاتوو
ئةوةندة جوييَن تيَداية مةثرسة. ئةمة وهةرضةي تةرت بةيين بزانةة      •

حةنيفةة، بةي ئةةوةي ئةةو      ئةةبو تةنها لةبةر بةرطريكردنيةتي لة ئيمةامي  
 حةنيفة هاتووة.ئةبور ئيمامي رِيوايةتانة بة درؤ خباتةوة لةسة

سةيَ سةةد لةة زانايةان وثيشةةوايان       300دةدات لة زياتر لة تانة  •
نةوةديشةيان   90هةواَليوانان، كة هةمويان سيقةن ونزيكةي وثياوضاكان و

تةنها تانةي لة يةك كةس داوة لةو  « لنُ دع »ثيَشةوا وحافزن. لة كاتيَكدا 
 كتيبةيدا يان سيان.

م آلنيةة. بةة   ي كةوسةري تانةةيان ليَةدةدات ثيَشةينةي   زؤريَك لةوانة •
 ثيَشينةي هةية. « لُ دع »
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وشنن  » ي مالةةك. بةةرِؤن نةةةك لةةة تانةةة دةدات لةةة ئةنةسةةي كةةورِ  •
بةَلكو لة هةموو كتيَبةكانيدا بطةةرِيَن بةزانن يةةك     « لُ دع » ي« ل حِِّة

 .، بة ئةنةس يان هةر هاوةَليَكي ترتانةي لةو شيَوةي تيَداية
 ئاحادةوة. حةنيفة دةخاتة ثيَش حةديسي ئةبوني ووضبي •
 بة هيشامي كورِي عوروة ئةَليَ درؤزنة. •
 .« لشِرع » ئيمامي ةتانة دةدات ل •
 مالك. خاوةن مةزهةبي مالكي.ئيمامي دةدات لة  تانة •
 دةدات لة ئةمحةدي كورِي حةنبة . خاوةن مةزهةبي حةنبةلي. تانة •
 لة.بوومةق «ة س    أمم حنِِّ أبُ»ئةَليَ: حةديس:  •
ا ئةَليَ ضاكة بة ئياما  خراثة، بة هي واش ئةةَليَ خراثةة   بة رِاوي و •

 ضاكة، بةَلكو ئيمام وثيَشةواية.بة ئياما  
خةتييب بةغدادي وةسةفدةكات بةة: مةةخيير. تةةنها لةبةةر ئةةوةي        •

 .تةوةحةنيفة هيَناوة ئةبوحةديسةكاني لةسةر ئيمام 
أرقن  أهنل »: نية، لةكاتيكدا شافةي ئةَليَ هافة يد ئةَليَ: ئيمام ئةمحة •
 .«بغد د
 .ب  أب   ِّبةال « ل  نف»تانةداني لة كتييَب  •
 تانةدان لة حةممادي كورِي سةلةمة. •
 تانة وتةشةري نارِاستةوخي لة مةزهةبي سةوري وئةوزاعي. •
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لةكاتيَكةدا   ة.ووبرِةوانبيَذي شافةي كةة ليَةزان نةة   تانةدان لة زمان و •
 بةالغةتي شافةي لة هةمو دونيا بآلوة.

. بةي وا دةكةات   ةضةةَلةكي شةافةي كةة قورِةيشةي نيةة     تانةدان لة رِ •
حةنيفةة وتةراوة نيةب ، ئةةميش      ئةةبو ةري  تةنها لةبةر ئةوةي بة كةوس

 .-هةر بة زؤر-ئةيةويَ بيسةَييَنَ شافةيش عةرةو نية 
 درؤكردن بة دةم شافةيةوة. •
 : شافةي سيقة نية.زؤر هةوَلدةدات بَليَ •
 ئةبوبَليَ: زؤريَكي عيلمي شافةي هي خيي نية ولة  زؤر هةوَلدةدات •

 ةوة.حةنيفة بيي ماوةت
 خاري.بوتانةدان لة ئيمامي  •
 تانةدان لة ئيمامي تورمزي. •
 تانةدان لة حاكم خاوةن اَستدرك. •
 تانةدان لة ئينب حيببان. •
 .«ابيئينب يوسف الفري»تانةدان لة ئيماني  •
 درؤزنة.   -يةكيَكة لة ئيمامةكانكة - «نةيم بن محاد»ئةَليَ:  •

 هةتا كيتايي ورِيَنةكاني.
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منونةيةة زيةاتر شةياوة بةي يةةك        وود. كةام لةةو   .ا بةرِيَزانجا توخيو
كامةةي   وكاميان شياوة بة منونة هيَناوة لةسةر مينبةرةوة، َلنةكردن،بووقة
 ت !  يةكي ئةم ئوممةتة بة خراث دةزانيَال

، دةبيين لة بةةراورد كةردن   « لُ دع »ي بةراودري بكة لةطة َ كتيََبةكة
 هةر ناية.

 سةةلةيف لةسةةر رِيَبةازي   لةبةةر ئةةوةي   تةنها   «  لنُ دع»كةواتة: بي 
 ناشريين بكات. شويَنكةوتواني ئةو رِيَبازة، تا لةو رِيَطةيةوة ساَل ة
وة تا كيتايي، ثرِة لةة  ثةرِةية لة سةرةتاال 400. ئةَليَ: )ئةو كتيَبة 4

 حةنيفة(.   ئةبوام جنيَو بةم ئيم
نة لةة سةةرةتاوة تةا     ثةرِةية، نة ثرِة لة جنيَو،آل 400دةي وانية، نة 

 حةنيفةية. ئةبوكيتايي باسي 
ةوة ئةمةةةش بةَلطةيةةةكي تةةرة لةةة بةةيَ ئينسةةايف وشةةت طةورةكردنةة  

 .وضةواشةكاري تي
 رِووني دةكةمةوة: كة ئيَستا  هلل إن  ِ بةَلكو بةم شيَوازةية
سةد وسةي، يةةك رِيوايةةت     130ثةرِة التا نزيك هةر لةسةرةتاوة هة

 يفة.حةن ئةبوناهيَنا لةسةر 
ئةي  دةسةت دةكةات بةة هيَنانةةوةي رِيوايةتةةكان        130لة نزيةك   

 .150، هةتا نزيكي  -كة هي عبداهلل وئينب ئةبي شةيبةن-لةسةري، 
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ثةةرِة  البيسةت   20زيكةةي  ، تةنها ن150هةتا نزيك  1كةواتة: لة  
ئةي  بريتيةة لةة كيمةةَليَك      (150لةة   )يفةيةة، لةةويَوة   حةن ئةبوباسي 

حةنيفةة   ئةبوني ضوومةسةلة كة بي 125ةديس، لةسةر حةديس، تةنها ح
حةنيفة ناكةات   ئةبوة، وهيض شيوةيةك باسي ووبتيَيدا ثيَضةوانةي حةديس 

نانةةةوةي هةةةر ئةوةنةةدة نةةةبيَت ثةةاش باسةةكردني هةةةر مةسةةةلةيةك وهيَ
 واي وتووة. داحةنيفة لةسةر ئةم مةسةلة ئةبوم آلحةديسيَك، ئةَليَ : بة

وة  ئي  ئةمةش دريَةذة ئةكيَشةيَ هةةتا نزيكةي     دةي ئةمة كويَي جنيَ
اي ئةةوة ئةةرِوا تةةخرجيي ئةةو     ود. ئيناا رِاستةوخي هةةر  227ثةرِةي ال

شةيوةيةك   حةديسانة دةكات كة ئينب ئةبي شةةيبة هيَناويةةتي، بةة هةيض    
ثةةرِة  المةش دريَذة ئةكيَشةيَ هةةتا نزيكةي    حةنيفة ناكات، ئة ئةبوباسي 
300. 

سةيَ سةةد،    300 ثةةرِة اليةكةوة هةةتا نزيكةي    1ثةرِة الكةواتة لة 
 حةنيفةية.   ئةبوثةرِةيةك باسي التةنها بيست 

 حةنيفة نية. ئةبوثةرِةي كيتاييشي باسي الئيناا نزيكةي دة 
ة سةةند  بزانة، بةسةنةد دةيهيَنيَت، جةا ديةار   كة ئةمةت زاني ئةوةش

 ثةرِةكة ئةبات الضةنديَكي 
يةك ذياننامةي ئةو كةسةةي تيَدايةة   ثةرِةالهةروةها ئةوةش بزانة هةر 

 قسةكةي ليَوة دةطريِيَتةوة.كة 
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 مةي رِاويةكانيشي تيَداية.ةبةَلكو تةرج
 ئةةبو ة لة هةروةها ئةوةش بزانة كة جنيَو نية بةَلكو كيمةَليَك رِةخنةي

 حةنيفة طرياوة، نةك جنيَو.
.عومسان رِاست ئةكات ئةةَليَ: ثةرِة لةة جنيَةو ! نةة بةةوخوا       مكةواتة: 

 مةزنةي كة رِاطرتين ئةو نةبيَت ئامسانةكان بةر ئةبيَتةوة.
حةنيفةة(( ئةةم قسةةية     ئةبوثةرِةية ثرِة لة جنيَو بة ال 400»كةواتة 

ةورةكردنةةوة، بةيَ ئينسةايف وبةيَ     ناو بنيَ، ضي  زيادةرِؤيي وموبالةغة، ط
ني، هةر بة زؤر واية، ضةواشةكاري، خيانةت، خيَلكردنة ضاو... هةي  ويذدا
 ب  و لح ند هللم رِةوشةتمان رِيَطةةمان نةادا بةي لةةوة زيةاتر.       آلش، بةتري

 . لعِل ِّ 
عبند هلل بن  »مةبةس  ئةوةية: ئةوة . «نةك كينئةمة تازة ». ئةَليَ: 5

 م خي ئةمة تازةية.آل، بةووبكين  «أح د ب  حنبل
 م: ئةوة بةَلطةية لةسةر ئةم شتانة:جا ئةَليَ

 جرح وتةديل كينة. بةَلطةية لةسةر ئةوةي مةزهةبي -
ميَةذوويان كينةة    تسةلةفيةرِيَبازي هةروةها بةَلطةية لةسةر ئةوةي  -

بة كيني ئةهلي حةديس وئةهلي هةق وزانايان وفوقةهاكان ورِةدكردنةةوةي  
 هةَلةكان.
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رِيَبةازي  كرد ئةوانةي دةيةان وت   وئةم قسةيةي ثيَمان ئةَليَ: درؤيان -
ن ئةةم شةتانةي ئةيكةةن داهيَنةراوي     ، يةا ةووبتازة دروست  ساَلةح سةلةيف

ني ووبة خييانة، يان داهيَنراوي سةوديةية، يان ئةم شتة لةة مةزهةبةكانةدا   
 ة وكينيشة!ووبنية. بةَلكو هة

 ةها خةَلك شوييَن ئةكةون(.. ئةَليَ: )ئةم كةسةشة بة هةزار6
سةرمةزهةبةكان وطةورة زاناكانيان بة مليينةها شةويَنكةوتويان  ئةَليَم: 

دةي  لةسةةر مينبةريشةةوة،   ي شةرم ناتطريَ وتانةةيان ليَةدةدةيت،  هةية ت
وةك خةةاوةن  ئيَسةةتا شةةةرمي وادعةةي دةتطريَةةت، كةةة شةةويَنكةوتوي   

  !مةزهةبةكان زؤر نية
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 هةمدة سيازمةقالةي 
بةة   -ياني شةيَئ موقبيةل  -كةسةشة  ئةمة تازة نةك كين، ئةم»ئةَليَ: 

اي لةوة سةير وسةةمةرةتر: هةةر لةة    هةزارةها خةَلك شوييَن ئةكةون، فةتو
 وود «تحِنة  ل جِّنظ»يةاخود   « عنِض  لجننة»كتيَبيَكي ديكةدا بةة نةاوي   

يَت كتينَب، تيَيدا هاتووة ئةَليَ: واجب وئةةركي سةرشةاني موسةلمانانة ئةةب    
ة بيدعةيةة،  ضةونك بيَت لة نةاوي بةةريت   تةكيَنن، ئةهةَل ثةيامبةرقوببةي 

َلمانان موشريكن كة ئةضن زيةارةتي ئةةو   لةتة طومرِايية، شريكة، موسالزة
 .«!ئةكةن  ثةيامبةرقوببةية ئةكةن، زيارةتي 

 م:آلوة
ةت ثيَويست دةكات لة ضةندين وضةواشةكاري وطةورةكردن هتانبووئةم 
 اي طةورة:يارمةتي خو ةويَستةي لةسةر بكةين، برِوةوة هةَل
امبةةر  سةرةتا قوببة بريتية لةو طومةزة سةوزةي سةةر قةةبري ثةي   .1
 جا ثةيامبةر .        لة ذورةكةةي عائيشةة نيَةذرا كةة لةة تةنيشة ،

دا لةة  «وةليةدي كةورِي عبةداَلك   »، ثاشان لةسةةردةمي  ووبمزطةوتةكةوة 
داخلي مزكةوتةكة كةرا، ئةطةرضةي   ذورةكةي دايكة عائيشة  «88»ساَلي 

، ووبة بةةَلكو مةبةسةتيان فراوانكردنةي مزطةةوت      ووبيان ئةوة نةة مةبةست
ليد حةزي لة ئاوةنكردنةوةي مزطةوت دةكرد، ئةي  هةةتا دةوري   ة وةضونك
ووني آلكيضةي ثةريؤز ولةسةةردةمي مةةليك مةنسةور قةة       «670»ساَلي 
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لةسةر قةبري ثةيامبةةر  ساَل يدا، فةرماني كرد بة دروستكردني قوببةيةك 
 ئةوةي بيين كةنيسةكان رِازاوةن، ضةاوي لةةوان بةرِي،    اي دو. ئةمةش

اوي ليرَبِين لة رِازاندنةوةي مزطةوتدا، جا سةرةتا رِةنطي وةكو ضين وةليد ض
، ثاشان كرا بة سةثي، ثاشةان كةرا بةة شة، ولةة       ووب «دار ئاسا»خةشةبي 

، ثاشةان لةة سةةردةمي    ووبة دا ش، «حممدي كورِي عبدالوهاو»سةردةمي 
كرا بة سةوز، لةو رِؤذةوة تةةنها نةيذةن دةكريَتةةوة     دا«ميدسوَلتان عبداحل»

 اري نة طيرِدراوة.وبة يةكا
ئةم هات وهاوارةت بي ئةو قوببةية لةبةر كيَية  بة قازاجني كيَيةة    .2

فةةةرماني بةةة  ئةضةةيَتة طريفةةاني كةةيَ  ئةةةو قوببةيةةة نةةة ثةيامبةةةر 
ونةة ئةةتباعي    يانةة، نةة تةابة،   دوة، نة خةليفةكان كردودروستكردني كر

دويانةة،  وضةاكان كر يانةة ث نة ضوار مةزهةبةكة كردويانة، يانة، دوتابة، كر
ئي   !دروستكراوة اي وةفاتي ثةيامبةر ودسةدة  شةش ،سةد سا َشةش

 !بربيَت شتيَكي سةيري وتووة الئةطةر وتبيَتيشي ئةبيَت 
ن ئةو ة، بيَطومادووةي قوببةكةيان دروست كرهةنديَك ئةَليَن: ئةوان .3

ويسةتيةكاني  سةركةوتنة سةر قةبرةكة نةبيَت بةة ثيَ  نةكراوة بة كارةيان ثيَ
ناني قوببة، دةي ئةوة رِيَزنةطرتنة لة خةاوةن قةبرةكةة،    نيادبوووةستاوة بي 

ة خةوا سةزاي داوة   دووبيية سةمهودي ئةَليَ: ئةو كةما  ناوةي دروس  كر
اَلي بيية برِياري داوة ليَةي  ة بة دةمةقووبكيَك لة كاربةدةستةكان ولةطة َ ية
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ة. ئةمةةش سةزاي   ودزيَنةكةي بةر ة وخةدوبدريَت وموسادةرةي ماَلةكةي كر
ًلن   ى هلل علِّن  وعلن ىصنلة بةرامبةةر بةة ثةيامبةةر    ووبة ئةو بيَ ئةدةبيةي 

 ت.و بة دةستكاريةوة. .وسل 
 شيَخ موقبيل بة تةنها نية

ي بةة دروسةت   ني ئةةو قوببةيةة  ووبل بة تةنها نية كة شيَئ موقبي .4
ردبيَةةت، وةكةةو ئةةةوةي شةةتيَكي كة بةةة هةةةرا ودكةةر نةةةزانيبيَت، وا ليَةةت

بيدعةيةك بيَت كةس نةيكردبيَت، بةَلكو زانايان لة كين وتازة ولة سةرجةم 
كردنيةوة هةةتا ئةةمرِؤ،   ة هةةر لةة دروسةت   ودمةزةهةبةكان نكوَليان ليَكةر 

بيَت بةو قوببةيةة  ووبرِازي  ووبانايةك هيضي ليَوة نةهاتمةرجيش نية هةر ز
دإلتطهِّن   »وئةمةمشان لة شةرحي  وتةسةلي رِونكردؤتةوة بة  دا بة تيَر «عمقِن
 يارمةتي خواي طةورة.

 جا لةو زانايانة هةر بة منونة:
 « قمضِن   ل ن     ل سنمقِّ »هةة( لةة   728بةي   661ئينب تةمييةة )  -

سنِّ   ِن  حمن ق  ل سنجد و ل نبن  سننة بضن  وي وبنن  ونذلا ل..»ئةفةرمويَ: 
ق   ، ىبب ن بنل إلوسم ِ ة، وره ِ  لنِ  بأ ض  لحجِز  لم  أضِن ِ لهِن أعنِن

ن،  . َن  ع ن   ل سنجد و لسنقف و ِن وِن وج ِ بعدهِ رمنة  لم ك ببغد د وكِّ هِن
وأحدث حُل  لحج ة  لحِ    لَشظ َ  بعد ذلنا بسننِّ  ممعنددة بنِّنت  لقبنة 
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سةةتكراوة كةواتةةة هةةةر لةوكاتةةةوةي درو .«منن  و هنن  لسننقف، وأوكنن ه  ىعلنن
 ة.ووبكيمةَليَك لة زانايان بة منكريان زانيوة وثيَيان باش نة

تطهِّن  » هةة( لةة   1182بةي   1099ئةمريي سةنةاني يةمةةني )  -
قد عن  ِ علِّ  قبةٌ عظِّ نةٌ  رَّن قلت: هذ  قب ن  ل سُِل »دا ئةَليَ:  «عمقِدإل 

:أل وِقت رِّهِ   ؟ قلتن هنذه  لقبنَة لنِّس  هذ  جهٌل عظٌِّ  بحقِّقِة  لحِِل، رَّن مُ لن
بعِّه ، و المنن  أصننحِبِ ، و ال، وبنِ هنِن مننن ن  بعِّ ، و المنن  تنِن بِ   لمنِن  المنن  تنِن

من  أبنِّنِة بعنِل  قبن ِه  ىمِ ، بنل هنذه  لقبنةن  ل ع ُلنةن علنمِة وأ  ة ملألعل ِ   
ِ  رن  وون  ل ِلح   ل ع وم بِل لنِا الملُِك م    ل مأي ع ، وهُ ق   ل ن ُن

ٍن وسننبعِّ  وسننت لِ  د ِ  »مئننة، ذونن هن رنن   سنننِة َ نِن تحقِّننِ   لن نن ِة بملَننِِّف معنِن
ٌ  ، رهذ« لهج ةِ  بةونى ئةةو طومةةزة بكريَتةة      كةواتةة  .«دلِّلِّنةٌ  اللِّنة دوه أمُن

 .دةليل بةَلطةى جةهليَكي طةورةية وةك سةنةاني ئةَليَ
 عبد  لعزعز ب  بِز. -
ز نييةة  يَ: هةموو زانايان ثيَيان واية جةائي بةَلكو ئةَل مح د  لعثِّ ِّ . -

 ون أوهِن جِن زة، عنال  أحد عق هِ، ج ِّن   لعل ِن ال ا أوهِ كل  والهذه  لقبة »
 .«ىسبِب أي أللك  قد عمَلُِن ع  هدمهِ 

 لبِو .ألوِص  لدع    -
 عِِِّ . لعبد  ل ز ق  -
 و ِ ي.ألح ِد   -
 .زؤريَكي تريشو رغِو   لحنِ .أل  س  لدع    -
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    ةو قوببة بة باش نةز نر وةيةن ز نايانةوة د ناني ئالبؤ لة. 5
وةكةةو لةةة  تي لةبةةةر ئةةةوةي دذي حةديسةةي ثةيامبةةةر خييةةة  

هةيياجي ئةسةدي هاتووة: عةلي ثيَي وتةووة: رِةوانةةت    ئةبوحةديسةكةي 
نةكةم بي ئيشيَك كة ثةيامبةر مين بي رِةوانة كرد  هةر ثةيكةريَكت بةيين  

 كةرةوة.يَكي بةرزت بيين رِيَكي ب، وهةر قةبرثاني بكةرةوة
ة لةة بينةا   دوونةهي كةر  هةروةها لة صةحي ي موسليمدا هاتووة 

وخانوو دروستكردن لةسةر قةبر، وبيَطومةان قوببةة دروسةتكردن جيريَكةة     
ةثر لةسةةر  لةبينا، وةكو ضين حمةجةر بيداناني يان ديوار بةيكردني يةان كة   

 .كردني جيريَكة لة بينا
ة دوو، كة هةةتا مةر  رِةكردنى ئةو طي «مساد»ها هيكارة بي بة هةروة
 ليَي. ينةتةوةدوئاطاداري كر 

ِثةرسةةتانة كةةة خزمةةةتي طةةيرِي   كةةةري طةةير لةةيَ هةةةروةها ضةةاو
ثةرسةة اوةكانيان دةكةةةن وقوببةةة وبينةةاي لةسةةةر دروسةةت دةكةةةن،      

دايةةك وبةةامب بةةة قوربةةاني بيةةت هةةةتا رِوحةةي ثةةاكي  وثةيامبةةةريش 
ي وموسةليم وجطةة   اربوخهةر لةوة ترساوة. وةكو لة سةحي ي ة، دووسثار

 لةوانيش هاتووة.
 ؟نةبر وةال سةردةمة هةمولةو كةو ية بؤ د نر وة، ئينجا بؤ  .6
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وةآلممةان دايةةوة كةئيشةي    سةبارةت بة بةشي يةكةمي ثرسديارةكة  
وهاوةآلن وضوار مةزهةبةكة وثياوضاكان نية، بةةَلكو ئيشةي    ثةيامبةر 
 وة لة ثاشاكان.ثاشايةك ب

هؤكداري   ؟ ئةمةشنةبر وةهةمو سةردةمة ال ةوسةبارةت بةوةى بؤ ل
 خؤي هةبووة:

ن زانا وشارةزا وثابةنةد بةة   ووبانةي كاربةدةس  مةدينة زؤربةي ئةو. أ
 ن.ووبسوننةت نة

ن ترسةي فيتنةةيان   ووبة هةروةها ئةوانةشةي ثابةنةد بةة سةوننةت      .ب
 رةتريَ: رِقةي لةة ثةيامبةة   بوساون ثيَيان ة، تردووة، بيية نةيان رِوخانووبهة
بيةان   ة وايان ثةيَ وتةراوة، ئةةي ئةطةةر    ود، ئةوةتا زانايان نةيان رِوخان

 رِوخانداية !  
دةوَلةتةكةةي سةةودية دةوَلةةتي يةكةةم      وودهةربيية ئةو كارةي هةةر 

ة ئةو بانطةوازةي ضونك، ووباييةش كرديان كاريَكي دروستدوووئةمةي ئةم 
ةَلدةواسي كة رِقي لةة  ثةرستةكان ئةوةيان بي ه طيرِ « لُهِبمح د ب  عبند»

ةسةةر ئةةو بانطةةوازة    جا ئةوةشيان بكرداية، زؤر خةراث ب  ثةيامبةرة 
نة مةدينة خةَلك ضاوةرِيَيان كرد كاريَكي ضوودةشكايةوة، تةنانةت لةكاتي 

 بيَتةوة ولة ديةايةوة ببيَتةة رِاسة  كةة رِقيةان لةة      الوا بكريَ وئةوسا يةك
ةيان فةةرماني كةرد بةة ثاكردنةةوة     ئةمريةك بووم ئةوةآل، بةثةيامبةرة 
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ي مةدينة، بةوةش زؤريَك دةمكوت وخاويَنكردنةوة وبي يشكردني مزطةوت
 و لح د هلل. نووب

ئةمةش بة ثيَضةوانةى ئةوانةى ئةةَليَن: خراثيةان كةردوة، بةةَلكو ئةةو      
منةيش بوايةةم     ، جا بة رِاسكةسانة سياسةتي شةرعي وحيكمةت نازانن

 مشان هةر بةوة هةية.هةر وام دةكرد وبرِوا
كةة عةةرزم كةردن،    اي هةةمو ئةوانةةي   دووأما بةد: بةةرِيَزان...   .7
واهلل لة سةرةتاوة هةتا كيتايي هةمو خويَنةدةوة.   م«تحِة  ل جِّنظ»كتييَب 

 .« لُن دع »هتانيَكي ئاشكراية بةي  وبئةوةم تيَدا نةبيين كة باسي دةكات. و
كةةيت ! طيشة  زانايةان    هتةان بةي زانايةان دة   بووةخوا ب سةة كةة   دةي ل

 ذةهراوية ودةتكوذيَت.
 شدا باسي قوببةي هةر تيَدا نية.«جنة عِض  ل»ولة كتييَب  .8
ل صنل ىحكن  قبنة  ل بنِّنة علن»بةَلكو لة كتييَب  .9  هلل علِّن   ىقبن   ل سُن
ةو دا، شيَئ موقبةل باسةي قوببةكةة دةكةات، ئةةويش بة      «ًل  وسنل  ىوعل

و شيَوة بةيَ ئيناسةفي وضةواشةةكاريةي    شيَوازةي رِووني دةكةينةوة نةك بة
ض  لجننة» لةطةة َ كتةييَب  باسي دةكات، جا ئةم كتيَبة  ئةو ضةاثكراوة   « عِن

لةة  وةك نازانيَةت،   شئةةم رِاسةتية  بةةآلم ئةةو   وبةشيَك نية لةةو كتيَبةة،   
 دةردةكةويَت. وتارةكةدا
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رِؤيي وموبالةغةة وضةواشةةكاري   دا، زيادة لة نةقلةكةي ناو براو .10
 دا حةرامة.ئيسالمزؤر دةكات كة لة ونارِاستى نسايف وبيَ ئي
ي ليَدةطريَ وا دةزانيَ شيَئ موقبةل وئةةو زانايانةةي    كةسيَك طويَ .11

ة بةرامبةةر بةة ثةيامبةةر    دووباوةرِيان بةو مةسةلة هةية، بيَ ئةدةبيان كةر 
 :َموسةَلمانان  »وتويةتي:  «ادعيالو»، بةتايبةت كة طويَت لييَبَ ئةَلي

لةكاتيَكةدا شةيَئ   . «ئةكةةن   ثةيامبةةر كة ئةضن زيةارةتي  موشريكن 
شةكي ئةو كتيبةدا بةشيكي داناوة بةناونيشةاني: كةرامةةت   موقبيل لة ثيَ

ي خوا سب انة. جةا ئةةَليَ: بييةة بةمةة دةسةتم      اللة ورِيَزي ثةيامبةر 
 .ي ثةيامبةرة ثيَكرد با كةس وا نةزانيَ ئةمة شكاندني شكي

 ري خستةوة، ثيَوةي لكيَنرا.ووديي كةضي ئةوةي شيَئ لة خ
موسةَلمانان موشةريكن   »تويةةتي:  و «الوادعي»هةروةها ئةَليَ:  .12

 «.ئةكةن  ثةيامبةركة ئةضن زيارةتي ئةو قوببةية ئةكةن، زيارةتي 
هتانةة بةي شةيَئ    بووئاوها ئةَليَ، جا مةن دَلنياتةان دةكةمةةوة ئةةوة     

موشةريكة. نةة   بكةات  سةةرداني قوببةكةة   ئةةوةى  . نة وتويةةتي  موقبيل
 .موشريكةبكات  سةرداني ثةيامبةر ئةوةى وتويةتي 

ة ودانت نةةكر هتبوووةطةرنا بي ئيَمة وجةماوةرةكةشت بيسةَيَنة كة تي 
 :بةدةم شيَئ موقبلةوة
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، يةان  بيمان بهيَنةةوة  ثةرِةكةياليان دةقي وتةكةي لة كتيَبةكة لةطة َ 
 :  بَليَ بةوةي

ر مقبل بن هادي الوادعي ئةم قسةةيةي  بةر لةعنةتي خوا بكةوم ئةطة
كة ئةضن زيارةتي ئةو قوببةيةة ئةكةةن،   موسَلمانان موشريكن »ة: دوونةكر

 .«ئةكةن  ثةيامبةرزيارةتي 
شيَئ موقبل لة كتيَبةكةيدا قوببةكة بةم شتانة وةسةف دةكةات:    .13

 . وخةليفةكاني  ازي ثةيامبةر زيادةرِؤيي، بيدعة، ثيَضةوانةي رِيَب
م ئةينب بةاز وجطةة لةةويش تةةنها ئةةَليَن:       آلشيَئ موقبيل، بةة  ئةمة
 بي شريك، واتة: هيكار وسةبةو ورِيَطا ووةسيلةية بي شريك.  زةريةةية 

ئةةوةي بَلةيَن خاوةنةكةةي    كةواتة ناَليَن خودي كارةكة شريكة،   جاي 
 موشريكة.

اسةي ورِؤذي  بومينبةريشةةوة هةةَلي    هتانة ولةسةةر بوسب ان اهلل لةو 
 نيش بيَت وميَزةر بةسةريش بيت !ةيه

نة فةةتواي تةةكفريي تيَدايةة،     «الوادعي»هةروةها ئةم قسةيةي  .14
نة فةةتواي كوشةنت. كةواتةة هيَنانةةوةي ئةةو منونةة هةيض ثةيوةسة  بةة          

 ناونيشاني بابةتةكةتةوة نية كة بريتية لة فةتواي تةكفري وكوشنت.
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يَستا وهةر ئةمرِؤ واجبةة  لةو كتيَبةيدا ناَليَت، هةر ئ «وادعيال» .15
كيَنن وةكةةو لةةة رِوكةشةةي لةسةةةر موسةةَلمانان بةةرِؤن بيطةةيرِن وهةةةَلي تةةة

 قسةكةتةوة ديارة.  
ة لةة رِؤذي نيةوةرِؤ رِونة     دووهتانيَكي بةي كةر  بووهةركةسيش وا بَليَ 

ة ئةوةيةة  بةَلكو مةبةس  حةوكمي شةةرعي لةسةةر ئةةو بابةتة      .ورِوناك 
ئةوسةا ئةةو    ووبيَت، ياني هةةركاتيَك توانةا هةة   وبةثيَي توانا جيَبةجيَ دةب

 اي وةفةاتي ثةيامبةةر   دووسةا َ   600ياتر لة دةبريَت كة زالقوببةية 
دروستكراوة. وةكو ئةوة واية بَليَي واجبة لةسةر موسةَلمانان لةهةةر كةويَ    

 خراثةيةكيان بيين نةيهيََلن ئةمةش بةثيَي تواناية.
ئياتيهاديَك بيَةت ونةةيثيَكابيَت    لةوة زياتر هةية  يةدابنة هةَلة .16

يتي بةي سةور بكةيتةةوة وبةة منونةة      ئةوة دةهيَنيَت لةسةر مينبةةرةوة خة  
بيهيَنيتةوة بي فةتواي كوشنت وكافر كردن ! كة نةة ئةةو كةارةي بةة كةوفر      

 ة.ودداناوة ونة فةتواي كوشتين بي دةركر
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 مدةهة ضوارمةقالةي 
 ةَلويَسيت يةكةم:ه
ةيةكي هةَلبةس او بة دةم شيَئ موقبلةةوة لةسةةر   اي هيَنانةوةي قسدو

مان ترسديَنن، ئداو  ئدةمان    ئا بةو شديَوةية ئدة  »يَ: ئةَل ،قوببة سةوزةكة
 .«تؤقيَنن
 م:آلوة

ياني كة وادعي وسةةنةاني وبةن بةاز و...هتةد، بةةو قوببةة وتويانةة        
ة وترسةادنويانة !  دوكيان تيقانة ة زةريةةية بي شريك، خةةلَ ضونكة «منكر»

يةان  «منكةر »ةو زانايانةي لة كاتي دروستكردني ئةو قوببةيةدا بةة  ياني ئ
ة ! كةواتةةة: ودخةةةَلكيان تيقانةة -وةك شةةيَئ ئةمحةةةد باسةةيكرد- ةزانيةةو

مننك  منكن   رلِّغِّن ه بِّنده رنَّن لن   ىمن   أ»كةة ئةفةةرمويَ:    ثةيامبةر 
و ، رننَّن لنن  عسننمط  ربقلبنن .. ئةمةةة تيقانةةدني خةَلكةةة ! ثةةةنا  .«عسننمط  بلسنِن

 بةخوا.
كة بةيةةةتي لةة ذيَةردا     « نضُن » باشة ياني ئيمامي عومةر كة داري

ة بة زةريةةي زاني بةي شةريك وبةي ئةةوةي     ضونكلة رِيشة دةركرد  طريا،وةر
 ة !ودة وتيقانودخةَلك توشي شريك نةبن، خةَلكي ترسان

 كة لةطة َ قوببةكة هيض جياوازي نية !
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وخةةوار ، ودةيةان    ة كةة بةةم سةةلةفيانة ئةةَليَن: مورجيئةة     ياني ئيَو
تدار، آلي دةسةة فةتواي تونديان لةسةةر دةردةكةةن، وةكةو عةةميل وثيةاو     

خزمةتكاري ئا  سةود، وجاسوس ومبتد  و..هتد، بةةم شةتانة خةةَلكتان    
 ة  !ودة وترساندوتيقان

 : خوار  ومورجيئة.نئةوة نية لةسةر مينبةرةوة ثيَيان ئةَليَ
ونكوَلي ليَبكةةن، خةةَلكيان   ريَك ببينن ةنكوة خيَرة سةلةفيةكان مئةو

لةة سةةلةفيةكان    نيَةك ببيةن  «رةنكة وم» ئيَةوة م آلة، بةدوة وترساندوتيقان
لةة قةَلةةم    نوخاوةنةكاني بةة خةةوار  ومورجيئةةش بةدة     نونكوَلي ليَبكة
  !  مقلكم كيف حتكمونن ! ودثيَشكةش كر انضةثكة طوَلت

 خةرماني بيَ ئينسافيت.باري لة  تر منونةيةكيةمةش ئ
، ئةطةةر  -كةة خةيتيش ثيَةوةي ثابةنةد نيةت     -ةم قسانةي تي بيَ جا ب

وا نابيَةت   بربيَةت ! الئةبيَ  ،رةةنكوينرا نابيَت بَليَيت: ئةمة مريَك بونكوم
  بَليَيت

يةان ترسةي    ووبة نابيَت بَليَي كوفرة  شريكيش  ووبئةطةر شتةكة كوفر 
شةريكة  كةة   هةر نابيَ فةتواي ئةوة دةربكريَ ووب سةركيَشاني بي شريك تيَدا

 يان سةردةكيَشيَ بي شريك !
عومسةان وهةاوبرياني   م.يَةي ! تةا   نةابيَ هةيض بلَ   ،، كة  ووبة بيدعةش 

ة  لةبةرئةةوةي كةةس   دونةتيقيَن ! ئةطةر وامان كرد ئةوا خةَلكمان تيقانة 
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ةك  ة ئةوة خةَلك ئةةتيقييَنَ ونيشةانةي ية   ضونكنةترسيَ وكةس تةتيقيَ ! 
 دينة تازةية. َلنةكردنة ! ثةنا بةخوا لةمبوقة

ناني ئةدةو ورِةوشت بةَليَ بيَطومان ئيَمة باوةرِي تةواومان بة بةكارهيَ
فةرمامنان ثيَكراوة كةة   ووبهةية لةطة َ بةرامبةردا، بةَلكو ئةطةر بيَدينيش 

م ئةمةة باسةيَكة   آلضاك ين شيَوة طفتوطيي لةطة َ بكةين. بة [أحسن  بة 
ئةةم حةةديس    دووبيَت هةةر ئينكاري مونكةريش باسةيَكي تةرة، كةة ئةة    و

ةسةةر حسةابي ئةةوي تريةان     وئايةتة جيَبةجيَ بنب، بةبيَ ئةوةي هيضةيان ل 
بيَت. واتة: ثيَكةوة هةم فةرمان بة ضاكة دةكةيت، هةةم نةةهي لةة خراثةة     

 م بة جواني وبة ضاكي.آلدةكةيت بة
 ةم:  وودهةَلويَسيت 

كدة   : ئدةو كةسدانةي  -ياني شيَخ موقبيل-ةتي ئينجا وتوي»ئةَليَ: 
رِةددي ئيَمدة   [:ئدةَليَم ] باسم دةكةن وئةَليَن ئةو كتيَبةت بدؤ نوسديوة؟  

ل ومضنل»مبتاعة و  ئدةبو ةكان ئةدةينةوة وةكدو كةسديَكي وةكدو    د«ضِن
 .«ةةنيفة
 م:آلوة

ثةةرِة ضةةندة  ئةطةةر    الديسانةوة ئةَليَم: ناوي ئةةو كتيَبةة ضةية  لةة     
ان كردنةت بةي   هتة بوةكةيت. وةطةرنا بةي ئةةوةي طومةاني    هيَنات رِاست د

دي الةوادعي ئةةم   نةبةين، بَليَ: لةعنةتي خوام ليَبيَت ئةطةر مقبل بةن هةا  
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ةكان ئةدةينةةوة  «ضِل ومضل»و «مبمدعة»ئيَمة رِةددي » ة:دووقسةيةي نةكر
وةطةةرنا ئةةوة ضةةندةم جةارة تةي      . «حةنيفةة  ئةةبو وةكو كةسيَكي وةكةو  

 ةوتوة.بةرضاومان نةكيت ولة كتيَبةكانيشيدا ي دةكةهتاني ببوو
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 ازدةهةمثمةقالةي 
بزان   زانايةك لة دةسةت وزوبةاني ئةوانةة    سةيري ئيَستا بكة »: ئةَليَ

 .« [مةتة !السة]
 م:آلوة

ئةمة ئةسَلي وتارةكةتة، كابرا ئةَليَ: خرِ ودةوري ئةمةةت بةو   : سةرةت 
 لةكةيةوة.
 نةةكراوة،  هتانيَكي طةورةية، قسة بة يةك زانةا ووب: ئةوة ئاةَليَ  ئينج  

َلكو ئةوةي قسةي بة زانايةكيش هةَلةيةكي رِاستكرابيَتةوة هيضي تيَدا نية،
رِيَةوة قسةةيان لةسةةر    الثيَكراوة ضةند كةسيَكن بةهيي قسة وهةَلويَسة   

ئةةو   يانة لة زؤربةضونكدةهيَنمةوة  يانكراوة، ليَرةشدا تةنها منونةي يةكيَك
ةةة، خةوا   «د.يوسف قةةرزاوي »ويش رِيَيانة بة تةمةن ة وشارةزاترة، ئةرال

جا بةَليَ قسةةي ثيَكةراوة،    است.رِيَطاي رِبدات بي من وئةويش هيدايةتي 
 م لةسةر ضي آلبة

لةبارةي طاورةكانةوة ئةَليَ: يةك ئوممةةت،، ومةن ثيَيةان ئةةَليَم بةرا       -
 دارن لة رِويةكي ترةوة.مةسي يةكان، ئيَمة ئيماندارين، ئةوانيش ئيمان

قي قورئانة، بةَليَ لة ئيسالم لة طةردنيان نادةى بةةآلم  ئةمةش دذي دة
 يان نازان،.بة ئيماندار
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لةبارةي قيبتيةكانةوة ئةَليَ: هةزاران شةهيديان داوة لةبةةر ئةةوةي    -
 مةزهةبيان جياوازة.

 ئةمةش دذي قورئان وحةديسة وشةهيد بةس بي موسَلمانة.
ين موسةَلمان بةي   خيشويستين كافرانةوة ئةَليَ: خيشويسةت لةبارةي  -

 غةيرة موسَلمان هيضي تيَدا نية.
 ورئانة.ئةمةش دذي سةرحيي ق

ها ذمنايةتي نيَوان موسَلمانان وجولةكة بة تةةن ودهةروةها ثيَي واية  -
 ئةَليَ: لةسةر عةقيدة نية لةسةر خاكة.لةسةر خاكة، نةك لةسةر دين. و

سةةت، موسةَلمانان وجولةكةة ثةيَش كيَشةةى فةلة    لةكاتيَكةدا كيَشةةى   
 كيَشةيةكي عةقةدية وةك قورئان ثرِة لةو باسة.

د.. تي: وئةَليَ: ئايةة  - ، [لمجندن أ ند  لنِن  عند وة للنذع  ًمنُن   لِّهُن
 نةك ئيَستا. ة وبلةسةردةمي ثةيامبةر 

 ئةمةش طاَلتةكردنة بة قورئان.
و ك  لك  الِذعَ  ًَمنننُن ك َعنِن أَعَُّهنِن  لَّننهةةةروةها لةسةةةر ئايةةةتي:    - ننذن َِ َد َتمَّ نُن َِّهن

ِلَِِّن  ىَو لنََّ ِن َ  هةمو جولةكةيةك وهةموو  [، ئةَليَ: ئةم ئايةتة بة رِةهاييأَوك
 طاوريَك وهةمو كافريَك ناطريَتةوة.

 بكريَنة كاربةدةست ووةزير.جولةكة وطاور دروستة وئةَليَ:  -
 خةلة . ئةمةش خياليف جةماهريي عولةماية لة سةلة  ولة
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 زية هةَلبطرييَت لةسةر طاور وجولةكةكان.ئةمرِؤ ئةبيَت جيوئةَليَ:  -
 ئةمةش دذي دةقي قورئانة.

هةروةها ئةَليَ: ئةطةر حممد جاريَكي تر بنيَردريَتةوة، ئةةوا دةسة     -
 دةخستة نيَو دةس  ناتي. لة زاري وةزيري ئةقايف فةلةستينةوة.

شي لة ئوممةةتي مةسةي ي وزانةا    هةروةها ئةَليَ: واجبمانة سةرةخي -
ان بكةين لة فاتيكةان وشةويَنةكاني تةريش لةة جيهانةدا، كةة       مةسي يةك

.. سةرةخيشي خيمان ئاراستةيان بكةين بةةهيي  .اورِيَشمانن،هةنديَكيان ه
.. زؤر ،ةم كةة ثاثةاي فاتيكانةة(   وودوةفاتي ئةم ثاثاوة )يةاني يوحةةنناي   

، سةةرباري  ووبة ك الوضةا وكردنةةوةي دينةكةةي خةيي    آللة ب ووبموخلص 
بي دينةكةةي خةيي.. ويةكيَكةة لةة      ووبك وخملص ال، ضاتةمةنة طةورةكةي

وكردنةةوةي بانطةوازةكةةي، وكيمةةَليَك هةَلويَسة      آلبكةكان لةالهةرة ضا
هيضان   ثيَن كريَا    . .كة لةة حةسةانةتيدا تيماردةكريَةت    ووبسياسي هة

ثيَةكا ت وث داشايت   وةطةر ئةوة نةبيَ  كاة داوا لاة ةاوا بكاةين رِة اي      
ة، وئاةو كاردةوة   دووةيَرةي ثيَشكةشي ورؤظ ياةتي كار  بداتةوة لةسةر ئةو 

ووة، وسةرةةؤشي ةؤو   ئ راستةي وةسايحيةك ني  ؤ ك نةي جيَي هيَشت
هةوو جيه   وه ورِيَي من   لاة رِؤوا  وه ورِيَي منا   لاة جةو ياةي سا ن        

ةي باؤ ئوةاةتي   تيديو لة رِؤو  دةكاةين، وداواكا رين ةاواي طاةورة جيَ ا     
 .ةيَر وةسيحي ثرِ بك تةوة بة
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بةيَ  بةي  خيشةبون   داواي لةيَ  نابيَت زاناياندةنطي  دا بة كي لة كاتيَك
 بكريَت.باوةرِ 
سةبارةت بة جيهاد، ئةوة ئةطةر لة قسةكاني ورد بيتةوة جيهاديَةك   -

 كةس نةيوتوة. كة دروست دةبيَت
خةةَلك ودةنطةي    هةروةها ئةَليَ: ئةطةر خوا خةيي عةرزكاتةة سةةر    -

 .تناهيَنيَ %99ثيَبدريَت 
و هةروةها ئةَليَ: ئيَمةة شةةِر ئةكةةين لةة ثيَنةاوي دميةوكراتي ولةة        -

 ثيَناوةدا تيَدةكيش،.
ي حةةةزارةت ئيسةةالمبةشةةةوة  وودئةكاتةةة  ئيسةةالمهةةةروةها  -

ي عةقيةدة، بييةة مةسةي يةكامنان لةة جةيري      ئيسالموسةقافةت، لةطة َ 
 يةكةمن.

 د بي ديفاعة.ئةَليَ: جيها -
 ة :  سةبارةت بة ئةهلي بيد -
تةكان ئةوة برِواي بة رِةددانةوةي مبتدعةكان كة تةئويلي ناو وسةيفا  -

 .دةكةن وهتد... هةر نية
ن آلثيَي واية ئةوةي شيةة رِافزيةكان دةيكةن لة: جنيَودان بةة هةاوة   -

وبة دةستكاري كراو زانةيين قورئةان وبةمةعسةوم زانةيين ئيمامةةكانيان      
 ،اويَزي عةقيدةداية، ئةمة شةيةة حةجكردن بي مةزارةكان، شتيَكة لة ثةرو
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ةةريةكان ئةوانةةة ئةةةهلي سةةوننةن وئةشةة « ل ِتنِ عدعننة»م ماتوريةةدي آلبةةة
 ومةجالي طفتوطيي نية.

 كردني خومةيين كرد. تايادي وةف بةشداري مةراسيمي سا َ -
ةدي سةبارةت بة سوننةت: هةر حةديسةيَك عةةقَلي بةرِي نةةكات رِ     -

دذي عةقلَ بيَت رِةددي دةكةينةةوة بةا لةة     دةكاتةوة. بةَلكو ئةَليَ: هةرضي
 .هاتبيَت ششةش كتيَبة

خةاري  بولةة سةةحي ي    «بِل ُِ وهِّئة وبم أملنح ىعؤت»رمودةي فة -
وموسةةلمدا هةةاتووة. ئةةةَليَ: مةعلومةةة عيلمةةي يةةةق، كةةة عاقَلةةةكان   

مانطايةة ونةة    ناسان لةسةري كةيكن كةة مةردن نةة بةرانةة ونةة      ئيسالمو
 !نآلئاذةَليَكة لة ئاذة

ي بوخةار لةة سةةحي ي    «ل  عِلح قُم ولُن  أمن ه   من أة»فةرمودةي  -
ري السةا  ة كةة ثيةاو  ووبة لمدا هاتووة. ئةَليَ: تةنها بي ئةو سةردةمة وموس

 م ئةمرِؤ نةخيَر.آلة بةووب
ِ عقننل ودعنن  أسننلظ للننظ  ل جننل »فةةةرمودةي  - منِن  أعننت منن  وِق نِن

زم منن  إحنند و . ئةةةَليَ: ي وموسةةلمدا هةةاتووةبوخةةارلةةة سةةةحي ي  «  لحِن
 !بي طاَلتة وتويةتي ثةيامبةر 
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ر  عقمنل مسنل  ال»فةرمودةي  - لة سةةحي ي موسةلمدا هةاتووة.     «بكِن
نة بةي ئةةم   ضةوو ئةَليَ: ئةوةي ثةسةندة موسَلمان بة كافر دةكوذريَ، ئةةم بي 

 سةردةمة طوجناوة!
 .ةطوجناو بووةسةردةمة ن وبي ئة ديارة

ةوةي ذنةةان وثيةةاوان لةةة تةةان، ئةةةَليَ جياكردنةةةسةةةبارةت بةةة ئافر -
دا نية. بةَلكو ئةَليَ: بةة   المئيسنةريتيَكة لة بواموحازةرةكاندا بيدعةية ود

داخةوة من لة حةفتاكانةوة سةرداني ئةمريكا دةكةم بي بةشةداريكردن لةة   
تةر،  يةةكي  اليةكن وثياوانيش لةاليةكان، كةضي ئافرةتان لةئيسالمكينطرة 

ر ئةةو خةَلكانةةي ئةةويَ، وكيمةةَليَك     جا توندرِةوي بةاَلي كيَشةاوة بةسةة   
طيمةةةَلكا عةرةبيةكانةةدا، بةرِادةيةةةك ة بةسةةةر دوونةريتيشةةان سةةةثانبواد

)!!( ووة وفةةتوا ثةسةةند ورِاج ةةكانيان   رِؤيشتون فةتوا توندةكانيان وةرطرت
 .شوييَن ئافرةتان واز ليَهيَناوة، واي ليَهاتووة شوييَن ثياوان جياوازة لة

دا جياي دةكردنةوة وئةوان لةة دواي   مبةر لة نويَذيشدا ثةيا كاتيَك لة
 نةهاتوة خبريَنة قاتيَك يان نهيميَكي تايبةت. بة دةقبةَليَ ثياوانةوة بون، 

ة بةةي ئافرةتةةان ثياويَةةك بةرنامةكةةةي دووبةةةَلكو ئةةةَليَ: قسةةةم كةةر -
! مةةفروز وايةة ئافرةتيَةك لةة     ة، ومتة تي ضي ئةكةي ليَرة دووثيَشكةش كر

ت بيَت وئةو ثرسيارم ليَبكةات، بةمةةش رِايةان دةهيَةن، لةسةةر      شويَنةكة
 قيادة.
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 سةبارةت بة فةتوا شازةكاني تري:
نةةنيَردراوة   وئةَليَ: ثةيامبةةر  . «يُبعظ  لن» نكوَلي دةكات لة -

 شةكان ئةوة ئةهلي خيي هةية.البي ضارةسةردكردني 
 ي.ت لة بانكةكان وكيمثانياكاني دَلنيايدروستة ئيش بكةي -
 َلة وشتيَكي ضاكة.آلئةَليَ ميسيقا وسينةما حة -
لةو هونةرمةندانةي كة تةوبة دةكةن، واز لة هونةةر   ونكوَلي دةكات -

بةةَلكو   !!بكةنةةوة بةة كارةكةةيان    دةست دةهيَنن. بةَلكو هانيان دةداتةوة
رسنِّ و  »ا وهةوَلتان زاية ناكات ئةَليَ: برِؤن بي ثيَشةوة لةسةر بةرةكةتي خو

 .«ب وة  هلل و هلل معك  ول  عم و  أع ِلك  ىعل
 لةة طيرانيةةكاني: شةادية وئةوم كةلسةوم      وباريش طةويَ  بةَلكو جار -

بةة خيشةويسةتيةوة   »جطة لةمانةش ئةطريَت، هةةروةها ئةةَليَ:   ووفةيروز 
طيراني بةي  طويَ دةطرم لة دةنطي فايزة ئةمحةد وزؤريش كاريطةرم ثيَي، كة 

ُعِن وعِن ستيِ  لحبِ خيَزان ئةَليَ: ل ، وبِّنت  لعنزيِ عِبمنِن ُبعظ، وعِ حبِّب  عِن ين عِِّن
 .«زؤر خيش ئةيضرِيَ عنبمنِ،عل  بِبا 

ب إل »بةَلكو موتابةعةةي فةيلم وزجنريةكةانيش دةكةات، وةكةو       -  هِن
ب ، وفيلمةي  -ينةةكان ةدوتوكة طاَلتةية بة دين وم-ي عاد  ئيمام، «و لكبِن

ل  » ن»وفيلمااي  « لحل ِّننةلِّنِن ةكاني غةةةووار، ونةةوري وفيلمةة « أرننت  لهجنِن
 شةريف ومةعالي زايد وهي تريش.
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روستيش بيَت بة مةرجي خيي دروستة نةةك ئةافرةتي   كة ئةطةر فيلم د
 بيَت وةك ئةو فيلمانةى ئةو سةيريان دةكات. نيمضة رِوتي تيَدا

 بةدةسةةت دةتةةوانيَ هةةةَلي  كةةردن كةةار  هةةةروةها ئةةةَليَ: رِةجةةم  -
 ةشيَنيَتةوة.بوو

جيرةوة، ئي  بة ئارةزوي خةيي دابةشةي    وودئةكاتة طةرِانةوة  وهة َ -
كيان دووة ئارةوزي خةيي كيمةةَليَك مةةر  بةي هةةر     ئةكات، ئيناا هةر ب

ئةةكوذريَ وئةويشةيان   دادةنيَت، ئيناا بة ئةارةزوي خةيي ئةةَليَ ئةةميان     
 ناكوذريَ.

 سفور دروستة. ئةَليَ: هةروةها -
دةطريَةت بةةآلم    ة هة َريَ: دةوَلةت خةَلك مةجبور ناكات، قسئاخر بوت

 بَليَ: دروستة !
 روستة.دان لةطة َ ئافرةت د ودةست -

 ئةمة مشتيَكة لة خةرماني هةَلةكاني قةرزاوي.
ختيوا   ذيريَكي موسَلمان بة دروسة  دةزانيَةت لةة ئاسةت ئةمانةة      

 !وني نةكةيتةوة بيَدةن  بيت ورِ
دانةي  الةيةة  اميَكي يةكطرتو يان كيمةة َ بةةو رِيَذ  توخيوا ئةطةر ئةند

يَ ! بةةَلكو  هيضةي لةطةة َ نةاوتر   هةبيَت، هةبيَت لة ثرؤطرامي حيزبةكةي 
 دةرناكريَ !
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مةت النةك ضةواشة بكةيت وبَليَيت: هةيض زانايةةك لةة دةسةتيان سةة     
 ة.ووبنة

م لةسةرضةي  وةطةةرنا ئةطةةر    آلة، بةة دووكةواتة، بةةَليَ قسةةيان كةر   
َلةيَ: بةة قةةرزاوي قسةة     فةرمو لةسةر مينبةرةوة بةةو خةَلكةة ب   دةتواني،
سا بةزان خةةَلك ثشةتطريي    وسيَ و..هتد، ئةو وودم لةبةر يةك وآلدةكةن بة

 .ئيسالمكاراني  قةرزاوي دةكةن يان لة بةرطري
خواية بة ميهرةباني خيت ليَت دةثارِيَمةةوة رِينمةويم بكةة و طةومرِام     

يش ولة د. عومسةان  يكاري ديين خيت بة هةقنةكةي واثاريَزة واكة بةرطر
 خيش ببة.

 ًمِّ  و لح د هلل  ب  لعِل ِّ 
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 شازدةهةممةقالةي 
 كة بةرِاس  لةطة َ بانطيوازةكاندا خةوارجن لةطةة َ حوككةام  »ئةَليَ: 

دا  حوككةام  دا خةةوارجن لةطةة َ   خوازةكةان  دا مورجيئةن، لةطةة َ بةان   
 !ةدوركة  . زوبانيان دريَذبارةي ئةكاتةوة(ودجار دو ) مورجيئةن بةو شيَوةية

.. ئةمةة  حةيا وناموست بةرن، باشة [تا]خوايانة تي هةَلةيةك بكةيت  خوا
 «لة قازاجني كيَية  ئةمة لة سودي كيَداية  ئةضيَتة طريفاني كيَ !

 هةَلويَسيت يةكةم:
 ودا ئةَليَ :آللة وة

يةان ئةةَليَ   دةكةات ! دةبةيين ضةين ثيَ    انسةرجنت داوة ضةين تةبةديةي  
 مورجيئة وخةوار  !

مةةال  ةت زاني ئةوسا لةطة َ مندا فةرمو ئةم ضةةند قسةةيةي   كة ئةم
   هللإن  ِن تانةمان وتةار خبويَنةةوة وثاشةان ديَينةةوة خزمةةت     عومسان لة ه

 مةكة تةواو دةكةين:آلوةو
كةة  ] بةرِاسة  ئةةو فةرمايشةتة شةريينانةي ثةيامبةةر      »ئةَليَ: 
، ئةةو تاَليةةي   ئيَستا بة ضاوي خيمان دةيبين، [توونفةوة هااللةبارةي خي

ن بكةين وسةةيري  ئةطةر سةيري ميَذوما ،ني ئيَستا تامي ئةكةيندووترسان
سةردةميشةةمان بكةةةين ئةةةو جياوازيةةة ئةةةبين، خيزطةةة بةةةس جيةةاوازي 
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 ،.. جياوازيةكة فةتواي ئةوةي لةطةَلداية كة غةيبةتي تةي دروسةتة  .ايةبوو
 .«..يةت دةكاتتبد ،تةفسيقت دةكات

 ! ئةةوةتا فةةتواي   بوايةة خيزطةة بةةس جيةاوازي      !زانبةرِيَبينيوتانة 
غةيبةةتي يةةك ئوممةةتي    ئةم كةسة ةر مينبةرةوة ئةوةي لةطةَلداية كة لةس

وبةة خةةوار     ،بةةَلكو تةبةديةيان دةكةات    ،طةورة لة موسةَلمانان دةكةات  
 ومورجيئة لة قةَلةميان دةدات.

 كرد لةسةري، خيي تيَي كةوت. سوننةى ئةهليكةواتة ئةوةي ليمةي 
بةةرِواي بةةة تةبةديع كةةردن هةيةةة يةان نيةةة ! ئةةةوا   باشةة ئةةةم كةسةة   

ني ثيَشوتردا خاَلم لةسةر ثيت دانا لةسةر ئةم بابةتة بة يارمةةتي  لةبةشةكا
 بارةي ناكةمةوة  وودخواي طةورة و

 ةم:وودهةَلويَسيت 
ةدات كةة لةطةة َ   نةةيان بةسةةردا د  ابيضي ولةبةر ضي ئةم وةسةفة زاَلم 

 ةطة َ بانطيوازةكاندا خةوارجين !حوككامدا مورجيئةن ول
ن خرو  مةكةن لة كاربةدةسةتةكانتان،  لةبةر ئةوةي ئةَليَن با موسَلمانا

بي ئةوةي ثشيَوي وفيتنة وخويَن رِيَذي دروسةت نةةبيَت، يةاني ئةطةةر دذي     
 خويَن رِشنت وتيقاندني وخةَلكي بيَتاوان ب، مورجيئةين !

فةآلن داعةي   ن: يَئةةوةي ئةةلَ   ! لةبةر بارةت بةوة ئةي بي خةوارج،سة
ن وموسةا لةة   آللةة هةاوة   قسةي بة عومسان وعةمر وموعاويةة وبانطيواز 
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ن شةريك  آلباوةرِي بة ف فآلن داعية ! لةبةر ئةوةي ئةَليَ،: ودثةيامبةران كر
 ريَي وتوة ! يةاني هةَلةةكان بةاس بكة    وا وا و فالن داعية، ووبوبيدعة هة

 ن !  جيخةوارئي  نةوة ريَوخةَلكيان ليَ وريا بك
كةان  زانائةي ئةوةي تةي باسةي هةَلةةي     !ووبخرو   ئةوانباشة ئةوةي 

 وةكو عبداهلل بن أمحد وئينب تةميية ووادعي وجطة لةوانيش.دةكةيت 
 ئةي ئةمةي تي ضية !  
 هةَلويَسيت سيَيةم:

حوككامةدا. جةا بةةو    ئةم قسة لة رِويةكي ترةوة زوَلمة: ئةَليَ: لةطةة َ  
َلكو لةطة َ حاكمي موسَلماندا نةك كةافر. كةواتةة ئةةم    رِةهايية ستةمة، بة

 ضةواشةكارية لةبةر خاتري ضي وئةضيَتة طريفاني كيَ !هتان وبووهةمو 
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 حةظدةهةممةقالةي 
 :هةَلويَستةي يةكةم

، ندةبيَت   ثةيامبدةر ئيَمة كةس بة معصوم نداز نني لدة   »ئةَليَ: 
م ئةشدَلينَي ئدةوةي هةَلةيدة    آلرِيَزمان بؤ هةموو ز نايان هةيدة بدة  ئيَمة 

نةب قوتابي وةكدو   ،هلي ز نستئيَمة نا ئةهلي هة  ئة ،وئةوةيان رِ ستة
ندة  آلنة كةس مورجيئةيدة وف آلئيَمة ئاو  بةرز بيَتةوة وئاو  ثؤليَن بكا ف

 ةيةتةي د آل.. ئةمة كيَ ئدةم سدة  .نة كةس قةدةريةآلكةسة خةو رجية وف
ندة كدةس لدة ئدةهلي     آلبيَدت، ف بة جةنابت ئةم تةر زوةت بة دةسدتةوة  

او ئدةهلي سدوننةت   سوننة وجةماعة دةربكدةي وئةوةكدةش يةيتدة ند    
فةرمويدةتي بدةس    ثةيامبةروجةماعةت بةس طروثةكةي خؤي؟! باشة 

 ثةيامبدةر جةماعةتةكةي تؤ ئةهلي سوننة وجةماعةتة؟! ندا    ئدةَليَ   
 .«ن شتةكان تيَكةلَ دةكريَت؟!.. تؤ سةير ضؤ.فةرمويةتي:

 م:آلوة
د عبداهلل بن أمحة  اية قسةي بةبو. ئةطةر رِيَزي بي هةموو زانايان هة1

شيَئ موقبل نةدةكرد كة هةتا مرد جيهادي كرد لة ثيَناوي خوا ويةمةةني  و
ئةو سةوننةتةي كةة بةةرطري    لةبةر بة نوري سوننةت رِوناك كردةوة. ئةوسا 

 نةدةكرد. وقسةي ثيَطرت  ة شةرم دةيدووكر ليَ
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لةسةةر مينبةةرةوة ثةيليَن دةكةةيت وتةبةديع       يتب. ئةوة تيي قوتا2
! باشةة ئةةي   !ة قةَلةم دةدةيت وئةو بة مورجيئةة دةكةيت ئةم بة خةوار  ل

حيةتةي دا بة جةنابت كة ئاوا شةمل كويَرم نةاثريَزم خةةَلك لةة    آلكيَ ئةو سة
مورجيئة وئةةويان بكةةيت   رِيَطاي رِاست بكةيتة دةرةوة وئةميان بكةي بة 

 بة خةوار  !
ئةةهلي سةوننةية بةةَلكو     ئيَمةة تةنها جةماعةتةكةةي   نةمانوتوة. 3

: هةركةةةس ثةةةيرِةوي قورئةةان وفةةةرمودة رِاسةةتةكان بكةةات بةةة انةةةموتو
ئةةوة ئةةهلي سةوننة وجةماعةيةة، ئةي       ، ثيَشةوايانوتيَطةيشتين ثيَش، 

يرِةوي بيَت ئةهلي سةوننةية  م ئةوة ثةآلهةركةس خيي بة هةرضي بزانيَت بة
، وةكو ضةين هةركةسةيَك ثةةيرِةوي مةزهةةبي سةةلة  نةةكات         هللإن  ِن

ئةطةر ناوي سةلةفيشي لةخيشي نابيَت، يةاني     هللإن  ِننية ئةهلي سوننة 
 .عيربةت بة ناو نية بة ناوةرِؤكة

جا حةنةيف وشافةي ومالكي وحةنبةلي وئةهلي حةديس وئةهلي فيقةه  
ة وشةوييَن هةةق   ودوش كة ثةيرِةوي قورئةان وحةديسةيان كةر   وجطة لةواني

وار  وشةةيةة م خةةةآلبةةة   هلل.إن  نِن كةةةوتون هةةةمويان ئةةةهلي سةةوننةن 
ة دوووموعتةزيلة وجطة لةوانيش كة ثةةيرِةوي قورئةان وحةديسةيان نةةكر    

وشوييَن هةق نةكةوتون بةَلكو شوييَن هةةوا وئةارةزوو كةةوتون هةةمويان     
   هلل.إن  ِ بيدعةنئةهلي هةوا وئارةزو و
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هتانيَك زيةاتر هيضةي   بولة  ناوبراويةوة: ئةو قسةيةي وبوكةواتة رِوون 
 تر نية.

ياةكي  البينياةكي زؤر زؤر طارنه هةياة عاةرزي هاةوو       تيَ ليَرةش
 بكةم:

كة برِوامان ثيَيةتي وبة ديةين  ساَلةح  سةلةيفرِيَبازي  خويَنةراني بةرِيَز!
دا ةنة تةويَي ئةةو قورئا   وودوكردني ئةوةي لة خواي دةزان،، بريتية لة ثةيرِة

يَي كتيَبةة  تةو  وودهاتووة كة ئةم ئوممةتة كيكة لةسةري، لةطة َ ئةوانةي لة 
، حةديسيةكاندا هةاتووة وبةة سةةحي ي ضةسةثاوة لةة ثةيامبةةرةوة       

وةك  ،ئيسةالم ئةمانةش بة تيَطةيشتين ثيَشينان وثاشينان لة ثيَشةةواياني  
سةتدا،  لةطةة َ ئيامةاعي رِا   وهاوشةيَوةكانيان، سةراني ضةوار مةزهةبةكةة   

برِوايةةي   لةطة َ قياسي دروستدا. ئةوة بريوباوةرِمانة، ئي  هةركةةس ئةةو  
هةبيَت وهاورِا بيَت: بة ئةةهلي سةوننةي دةزانة،. بةا نةشةي ناسة،، وبةا        

رطةيةك بيَةت خةيي بةة تةةنها، بةا ثيَشةي       دوونيا بيَت، با لة دوولةوثةرِي 
 إن  ِ  هلل. ةوة خودي سةلةفيةتةنةوتريَ سةلةيف ئ

 تة:كةوا
-نيش آلوتةي ثيَشينان خيي بيخيي بةَلطة نية وتةنانةت قسةي هةاوة 

هةةروةها  تةنها ئةوة نةبيَت حوكمي فةةرمودةي هةةبيَت.    -علي الص يح
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ن لةسةةري يةان   ووبة مان مةبةستة وةكو ئةةوةي كةيك   ةئةو تيَطةيشتنةيان
 ...ةبن بةبيَ موخالةفووبزؤربةياني لةسةر 

بان  بةرز بكاتةةوة   وودان بكات وياني كةسيَك ضاو لة ئيمامي عومس
بكةات ويةةك بةان  بةةرز      لة جومةةةكان وكةسةيَكيش ضةاو لةة عةةلي     

دةر نازان، ئةطةر بة شويَنكةوتين هةةق بيَةت   الهيض كاميان بة  (1)بكاتةوة
 نةك ئارةزو وهةوا.

 بةسةتةكةم تةيَ  بةدةرةوة لةة مة   جا بةم منونةم ئةو وتةيةي ثيَشو ليَةك 
 . هلل  إن  ِةتي نارِةوا بةخشرايةوة باوةرِ ناكةيت دةطةيت وئةوسا ئي  تيم

بةة  تةةنها  وخيدانة ثا َ سةلة   ئينتيساو يةوةبوورِون  ليَرةشةوة بيت
مةزهةةبي   يناو نية، ئةوةنةدةي مةبةسةتمانة خةةَلك بةة كةردةوة ثةةيرِةو      

 سةلة  بكةن.
بةةة  وفةةةرمودةبةةة قورئةةان  نةةة ووبمةةان ثابةندالكةواتةةة ثيَةةوةر  

 ! لةة جةماعةتةكةةي   يان نةا  نةك لةطةَلماني دروستةوة. شيكردنةوةيةكي
  وةكو ومت ئيَمة خيمان بةة شةتيَك نةازان، بةةدةر بيَةت لةة       !ئيَمةي يان نا

، ئةطةر لةسةةر ئةةو مةنهةجةة    ورِيَبازي ئةهلي سوننةت وفةرمودةقورئان 
                                                 

طواستةوة، ولة كتييَب جومةةكةشدا ليَوةى ئةطةرضي سةرةتا لة شيَيي ئةلبانيةوة ئةوةم دة (1)
تبيةوة نةةقَلي دةكةات     دوواي طةرِان وليَكيَلينةوة بيم رِون بوويةوة لة قورطواستمةوة، بةآلم بةرِاس

وتةنانةةت   ةسة يَ دا، ئةويش بة بيَباوك هيَناويةتي بييةة ناكريَةت ثشة  ثيَبب   لة تةفسريةكةي خيي
 .ثيَشي بووتريَ الوازة
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سة  خيمةاني دةزانة،، وةطةةرنا     كةار ودؤ وبيَت بة برا وهاورِا وهاوبري وها
بيَةت  وفةرمودة قورئان  لة هةر كيمةَليَك مةنهةجةكةي ثيَضةوانةي بةريئ،

 ةر سةلةفيش بيَت ناوي لةخيي نابيت سةلةيف.ئةط
اَهم نامةويَ برِؤمة سةةر باسةي عةقيةدةي سةةلة  وئةةهلي سةوننة       

ةمةة رِوو  ضةند هيََليَكي طش  لةوبارةوة خب ووبوجةماعة، بةَلكو مةبةستم 
 وسةلةفيةت ضية.تا بزانريَ مةزهةبي سةلة  

 :ةموودهةَلويَستةي 
كة َ دةكريَت!  ئةَليَم: خةةَلك طةويَي لةة    ئةَليَ: تي بزان ضين شتةكان تيَ

جا با خةةَلك برِيةار بةدات تةي شةتةكان تيَكةة َ        ووبقسةكاني تي ومنيش 
 دةكةيت يان ئةوان.
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 هةذدةهةممةقالةي 
ن شدتةكان  ةير ضدؤ تدؤ سد  -فةرمويدةتي:   ثةيامبةريَن ئةَل»ئةَليَ: 

سيَ طدرو    ئةم ئوممةتة د بةش دةبيَت بةسةر ةةفتاو -تيَكةلَ دةكريَت؟
كيَيدة؟ ئدةو    ةهةموي لة ئاطرد ية تةنها يةكيَكيان نةبيَت. ئينجدا ئدةو  

تةنها طروثةي كة ئةضيَتة بةهةشدتةوة كيَيدة؟! بدةس خؤمدانني، بدةس      
ئدةم  ئوممةتة بؤ جةهةننةمة، زرربدةي زرري   خؤمانني، زرربةي زرري ئةم

  ثةيامبدةر ئوممةتة كة هةندايَ شدئ وردي ئدةم عةقيداة نداز نن،      
بكة! لدة   ئيمامن فيَر رسول  هلل  ي وتويةتي: ياالر يةب هاتووة بؤكاب
سيَ كتييَب بؤ د نةناوة، وةكو  وودة ئيرت دووكر سيَ دةقة ئيماني فيَر وود

قياةيدة  كةسديَك ئدةم عة   د ناوة، ئةطةر هةر بؤ ئيَستا ئيَمة وردةكارميان
ي لة ئةليفدةوة تدا يدا لةبدةري ندةبيَت ئةضديَتة جةهةننةمدةوة وئدةوة        

نةيز نيَت ئةضيَتة جةهةننةمةوة ئةطةر ئةمسا وسيفات بدة وردةكاريدةوة،   
هن   اله  هُ و الهل  ل ِِِ ه  عِّ   لذ ِ أو يِ جة ع   لذ ِ أو »ئايا 
 ئةطدةر  ،طدةر ئةماندة هدةر هدةموي ندةز نيَ     ئا ئةم بةزمانة ئة، «كِّن ه

تدةوة  مي مورجيئة با آلمي قةدةرية با تةوة ئةطةر نةز نيَ وةآلنةز نيَ وة
 [مدي آلئةطدةر ندةز نيَ وة  ] مدي كةر ميدة با تدةوة،   آلئةطةر ندةز نيَ وة 
مي ئةمانة با تةوة ئدةوة ئدةو    آلوة [ئةطةر نةز نيَ]، موعتةزيلة با تةوة
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، ئةو  رِزطداري نابيَدت لدة رِرذي قيامدةت    طروثةكةي لة دةست دةد ت، 
 .«..ئينجا با بيَنة سةر ئةو فةرمودةيةي كة بامسان كرد

 م:آلوة
مةي  آلش ئةوةي برِؤينة سةر ئةوة فةرمودةيةي باسي دةكات، بةا وة ثيَ

 بةشيَك لة ضةواشةكاريةكاني تا ئيَرة بدةينةوة بة ثشتيواني خواي طةورة.
ن عظنِّ سبحِوا هنذ  »سةرةتا ئةَليَم:  .1 نارِاستيةكي شةا   واهلل  ،«بهمِن

انةةوة بةا   يبةة دةم  نارِاسة  نيةة  ة، وةطةرنا مةن داوا دةكةةم، ئةطةةر    دار
 ئةةهلي سةوننة  دا زانايةةكي   بيهيَنيَت لة نوسراو يان بينراو يان بيسةراويَك 

 موسةَلمانانةوة رؤ بةة دةم  نية د ةوة رِةوائوتبيَ  تةنها خيمان، ! ئةطةرنا 
بكةةين     ةكافرانةةو  وسَلمانان توخيوا رِةواية درؤ بة دةمبكريَ ! بةَلكو م
 جاي موسَلمانان !

زؤربةةةي زؤري ئةةةم ئوممةتةةة بةةي   سةةةبارةت بةةةوةي وتبيَتيةةان:  . 2
جةهةننةمة. ئةَليَم هةركةس طويَي لة وتارةكةي تي بيَت دةبيينَ ئةوة تةيي  

ودَلةرِةقن   ويَناي ئوممةتيَكي بي دةكةي كة زؤر خراث وخويَن رِيَذ وخويَن مةذ 
ة. دوويانة كافريش بة موسَلماناني نةةكر دووةي كربةرامبةر بة يةك ، كة ئة

 .-  هللإن  ِسةري  ئةم خاَلةش ديَمةوة-
ة بةسةةر ئيَمةةي   دووجا ئيَستا خيَرة هاتووي ئةو طيزةي خيت ثرِت كر

 ئةو دةردةى بة تيوةية، دةينيَي بة ئيَمةوة وبيي دةردةضيت. دةرِيَذي !
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ويانةة هةركةةس   ةت بةةوةي عةقيةدةيان ورد كردؤتةةوة ووت   سةبار .3
يَكي تةري طةورةيةة   هتانبووردةكاري عةقيدة نةزانيَت ئةوة لة ئاطرة. ئةوة 
شة  واي   ئةةهلي سةوننةت  ويةك زانام نةبينيوة لة كين وتازة لة زاناياني 

بةَلكو رِيَك بة ثيَضةوانةوة ئةوةم بينيوة كة موبتةديةةكان ورديةان   ،وتبيَت
 بةَلكو زانايةاني سةةلة  وشةويَن    ة.دوودؤتةوة وخةَلكيان لةسةر كافر كركر

 نةكردنةةوة وورد  انةداوة بةي قةو َ   كةوتوانيان لةة كةين وتةازة خةةَلكيان ه    
تةنانةت وتويانة ئةو بابةتانة ضين هاتووة هةةروا   ،نةكردنةوةي ئةو بابةتانة

وثاشان وتيةان  ن هاتن ورديان كردةوة ووببةرِيَي بكةن. ئةوة موبتةديةةكان 
 نة نةبيَت كافرة يان لة ئاطرة.هةركةس باوةرِي بةم شتا

كابرايةةك    ثةيامبةرتويانة: ن وووبسب ان اهلل ئةوة ئةهلي سوننة 
سةيَ دةقةة    وودرسو  اهلل ئيمةامن فيَربكةة! لةة     ي وتويةتي: ياالهاتووة بي

ة ئةةي  ورد وقةةوَلي نةكردؤتةةةوة وةكةةو ئةةةهلي بيةةدة  دووئيمةةاني فيَركةةر
 بة فةزَلي خوا. ةئةهلي سوننةتيانة. جا ئةوة قسةي دوكر

كاتيَةك جةوةيين   بةَلطةيةكي نزيكي ئةو قسةيةشم كة ئيَستا لةيادمة 
ضي دةَليَن  ئةةَليَن:    ساَلةحورِازي تةوبة دةكةن وديَنةوة سةر رِيَطاي سةلةيف

ة خيزطة هةر ئةو بريوبةاوةرِ »واتة:  .« أبُعقِّدة عجِ ز وِّس ىلِّمن  أمُِ عل»
يةاني ئةوةنةدة قةو َ    . «ثريةكةان هةيانةة  رِةسةنةمان وةربطرتبا كة ئافرةتة 

 .ن هةر بة سادةييةوة وةربطرتبايةوئيمامنا ووردمان نةكردايةتةوة
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 بةَلكو رِازي ضي ئةَليَ  ناَليَ:
لن  ِل ِعَقنننننِن نننننُن قن ننننننَد ِم  لكعن  ِوَهَِعننننننةن ِإقك

 

لَِ َِّ  َضنننال  َعننِن ِ   لك  لن َوَكَِعنننةن َسنننعك
 

َننن َو حن ِمنََِوأَ ك نُن سن َشننٍة ِمنن ك جن  ِ ِرنن  َوحك
 

لن وَ   ََِِّونننننِن أََذي َوَوَبنننننِن وك  َحِِصننننننلن دن
  

دك ِمن ك بَ  ِِ نَم ِ َوِنَولَ ك وَسك َل عن ك ِثَنِن عنُن  حك
 

  َُ لُ  ىِس َنِن رِّن  قِّنل وقِن  أَنك َجَ عك
 

  :هةر رِازي ناَليَ
َق  لككَ  ننتن  لطُّنن ن لك َِّّةَ الَقنندك َتأَمَّ

ِِ َسنن لك َِ ِهَج  لك ننَة، َو لكَ َننِن ِِ  َعِلننِِّمَِّّ نن منَهنِن َتشك ، ال، َرَ نِن َ أَعك
ِوي َكِلنننِّ الوَ  ِق عَِ عَقنننَة التنننن ك نننَ َب  لطُّننن ن نننتن أَقك نننَ أك ِرننن   ، َوَ أَعك ًِن،  قك ننن ك :إل لكقن ِِ َبننِن  َك
َ  ن َعلَ   حك َُ  ى ل َّ نَم ِه  سك نَعدن  لكَكِلن ن  لطَِّّيِنظن  [. 5]عن : [ى لكَعن ك نِ  عَ ك ع : [ِإلَِّك [. 10]رِن

ننِ : ِك ِلننِ  َ نن ك ٌ َلنن  وأقنن أ رنن   لنَّ َس َوِ ثك نُن َ  [ِّك ً نِن الوَ   [11:ى] لشُّ َن ِبننِ  ِعلك  [عنِحِّطننُن
ِ َرِم وَ »َن َّ َقَِل:  [.110]عََ : ِ َبِم  َعَ َم ِمثكَل َمعك َب ِمثكَل تَجك  .«َم ك َج َّ

 شةهرستاني ناَليَ:
تن  لكَ َعِِهَد ونلََّهِن ِك ِ ي لََقدك عن  لََع ك

 

ننن  َ  ِتلك ِرننن  َبنننِّك ِن عَ ك ِل ِ َوَسنننَِّّ ك  َا  لكَ َعننِن
 

ِ  ٍ  َرَلننن ك أََ  ِإال  َو ِضنننًعِ َونننفَّ َحننِن
 

ِدمِ  ىَعَلنننننن   َذَقننننننٍ  أَوك َقِِ ًعنننننِن ِسنننننن َّ َونننننِن
 

كةةة يةكيَكةةة لةةة قوتابيةةة -ئةةةي شةمسةةةدين خةسرؤشةةاهي نةةاَليَ 
كة جاريَكيان ثياويَك سةةرداني دةكةات،   »: -طةورةكاني فةخرةديين رِازي

ي! : ئةةوةي موسةَلمانان باوةرِيةان ثيَيةةت    ثيَي ئةَليَ: بريباوةرِت ضية  ئةةَليَ 
ةَليَ، يةقينت ثةيَ هةيةة ! وتةي: بة      وتي: ئةي دَلت ئيقرةية ودَلنياي ليَي

وبةاوةرِم ضةية  واهلل    م واهلل من نةازامن بةري  آلوتي: دة سوثاسي خوا بكة، بة
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من نازامن بريوباوةرِم ضية  واهلل من نازامن بريوبةاوةرِم ضةية  ئةي  ئةوةنةدة     
 «.  ووبتا رِيشي تةرِ طريا هة

بةي  ة وطومةاني  دووَلي كردؤتةوة و زيادةرِؤييان تيَدا كةر ياني ئةوندة قو
 ة.ووبلة عةقيدةكةى دَلنيا نة، دروست بووة

ئةةهلي   ىلةة كتيَبة   مالكردنةي ئةةهلي كةة   بي مةطةر ئةو هةموو زةم
لة كين تازةدا دةبيين، وةكو شافيةي وهتد.. رمحهم اهلل تةةالي،   سوننةتدا

 كردنةوانة نية ! وورد ةوةكردن هيي ئةو قو َ يي ضيةوةية  بةبةه
ي بوخةار ةحي ي ةوة وسة ووبئةي غةزالي  ثيَش مردنةي ثةشةيمان نةة   

 لةسةر سنطي نةنا !
بةةة ملةةي ئةةةهلي  ةيتخيَةةرة ئةةةوةي موبتةديةةةةكان وتويانةةة دةيكةة

ة دادطايةكت بةستووة لةة  دوور سوننةوة، ئيناا لةسةر قسةيةك كة نةيانك
 مةحكةمةيان دةكةيت !دذيان و

  !ودةضيَتة طريفاني كيَ كردنة لةضي ولة قازاجني كيَيةئي  ئةم ضةواشة
هنل »كردؤتةوة وباسةي   وردشتةكانيان  موبتةديةةكانين دةبي بيية. 5

 «هنن  كِّنن ه الهنن  هنُن و ال ل نِِِ هنن  عننِّ   لننذ ِ أو يِ جننة عن   لننذ ِ أو 
كردنةةوةيان داوة   رِونة، ئةوةش زاناياني ئةةهلي سةوننةن تةةنها    وديان كر

 ة كة كويَي رِاستة وكويَي ضةوتة.لةسةر ئةو وتان
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قسةي موبتةديةةكانة ئةيداتةة ثةا َ    كردنةكةشي لةويَداية ئةمة تيَكة َ
 وبةمةش موبتةديع وسونين تيَكة َ دةكات. تزاناياني ئةهلي سوننة

ة دووكردؤتةوة وباسي ش  وايةان كةر  بةَليَ ئةوة موبتةديةةكان ورديان
ئةةوةي لةة كتةييَب عةقيةدةكاني     ة لة كيتاو وسوننةتدا نةهاتووة وةكةو  ك

ثَّنٍة، »يَن: خيياندا لةبارةي خواي بيَ هاوتاوة ئةَل ٍ ، َوال َ نَبٍح، َوال جن َس ِبِجسك لَِّك
ٍن،  ُك َهٍ ، َوال َعنَ ٍض، َوال َلن ُك ٍف، َوال َجن َك ٍ ، َوال َ ن َُ ٍة، َوال َدٍم، َوال لَحك َوال صن

نٍ ، َوال ِبجثنٍة، َوال ِبنذِ  َوال َ   َِحٍة، َبنٍة، َوال َوال عَعك عُن وَدٍة، َوال  ن ي َحنَ  َ ٍة، َوال بنن ن
لٍ َسننننٍة، وَ بُوعن  ِمننننَ  ٍق، َوال  ،ال عننننُن ٍع، َوال  رك ِمَ نننِن ننننٍ ، َوال  جك ٍض، َوال عن ك َوال َعنننن ك

ننننَز  ٍ  ٍض َوأَجك َعنننِن َس ِبننننِذي أَبك ، َوَلننننِّك ، َوال عََمننننَبعَّلن ننننكن ن ، َوال عَسك كن َُ ِ ٍح  عََمَحنننن َّ َوَجنننن
َس  َضٍِ ، َوَلنِّك نٍف َوأَعك ٍم َوَيلك ، َوال ِبنِذي عَِ نٍِّ  َوال ِ نَ ٍِل َوأََمِن ٍِ ٍق ِبنِذي ِجَهِن ُك  َوَرن

ننةن  ننِ   لكَ َ ِسَّ زن َعَلِّك نُن ٌن، َوال عَجن ننِ  َزَمنِن ننِ ي َعَلِّك ٌن َوال عَجك ننٍت، َوال عنِحننِّ ن ِبننِ  َمَكنِن َوتَحك
لن ِرنن   الَمنِن لننُن َلننةن َوال  لكحن زك ٍ  ِمنن ك ِصننَوال  لكعن َصننفن ِبَشنن ك ننِ  ِوِ ، َوال عُن لك ََ ِِ  لك ِ َِ

َصفن ِبأَ دوو لدَّ لَِّة َعَل  حن  ، َوال عُن َحةٍ َِِه ك َصفن ِبِ َسِن َمنٍَِه، َوال عُن ٍب  ،وَّ ن من َوال َذَهِن
َس ِبَ حك  ، َولَِّك ِِ ، َوال ،دٍ دووِر   لكِجَهِ نَد  ن ٍد، َوال تنِحِّ ن ِبنِ   القك لُن ُك  َوال َو لٍِد َوال َم

َمِ ن  بن ن  السك جن  .«تَحك
رِةد دةكريَتةةوة وةك   دا ضانة لة كتيَبةكاني ئةهلي سوننةتئةم شتة ثو

 حاوي.عةقيدة تة
دةي تي بيَ منةت بة ولة كتيَبةكاني زاناياني ئةهلي سوننةتدا لة كةين  

دا نةهاتبيَت وجيَي نةبيَتةةوة   وتازة شتيَكمان بي بهيَنة لة قورئان وحةديس
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كةافرة يةان    ت ئةةوة بيَتيشيان هةركةس بةاوةرِي بةةوة نةةبيَ   لةذيَرياندا ووت
  ! بيَ منةت بة!!ئةرِواتة جةهةننةمةوة

ئةةَليَم:  . «دانةاوة  وةكو ئيَستا ئيَمة وردةكارميان بةي »ةَليَ: . ئيناا ئ6
ئةطةر مةبةستت ئةةهلي سةوننةتة، سةةَاندم نةةخيَر وا نيةة، ئةطةةريش       

 ...واحلمد هلل ةيت.مةبةستت ئةهلي بيدعةية، بةَليَ رِاستةك
 

 كةمية بةرطىكؤت يي 
 

 واحلند هلل رب ال  ملني
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 اهلل تعاىل: ءضاوةرِيَي ئةم بةرهةمانة بن إن شا

تةواو  «.ضراي رِوناك لة سريةى ثةيامبةري رِاستطيي دةستثاك» -
 بان لة ضاثداني ئاسان بكات..ةبوة، خواى ميهر

تةواو بوة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان  .«ل الرحبيةتسهي» -
 بكات.
تةواو بوة خواى «. ياوازي نيَوان موسَلمانان، هيكار وضارةسةرج» -

 ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات. 
تةواو بوة خواى ميهرةبان لة ضاثداني «. كردن وجيرةكاني تةبةرِوك» -

 ان بكات. سئا
تةواو «. وبةرثرسياريَتى دايكان وباوكانثةروةردةكردنى منداآلن » -

 اني ئاسان بكات. بوة خواى ميهرةبان لة ضاثد
خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان «. جيهانى جنيكةو شةيتانةكان» -

 بكات. 
تةواو بوة خواى «. رِونكردنةوةى ناوة ضاكةكاني خواي طةورة» -

 داني ئاسان بكات.ثميهرةبان لة ضا
تةواو بوة خواى «. ثةيامبةري خوا  وةفا وئةمةكداري» -

 ت.ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكا
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تةواو بوة «. لة قورئان وفةرمودةدا ضريؤكي ثةيامبةر يوسف » -
 خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.

تةواو بوة خواى « سي ري ليكراوة ! ئايا ثةيامبةري خوا » -
 رةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.همي

سةنطاندني وتةى فةلسةفةخوازيَك لة تةرازوي عةقلَ هةَل» -
تةواو بوة خواى ميهرةبان «. وةآلمي فاروق رِوفيق«. »اومةعريفة وواقةد

 لة ضاثداني ئاسان بكات.
تةواو بوة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان «. دوعا وثارِانةوة» -

 بكات.
 ات.خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بك. «كارةكاني د َ» -
 خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.«. نةخيشيةكاني د َ» -
خواى ميهرةبان « ناميلكة«. »رِؤذهةآلتناسى ورِؤذهةآلتناسان» -

 تةواو بوني ئاسان بكات. 

خواى «. داويَن ثيسي هيكارةكاني، كاريطةريةكاني، ضارةسةر» -
 ئاسان بكات. يميهرةبان تةواو بون

 خواى ميهرةبان تةواو بوني ئاسان بكا.. يللذهبا« شرح الكبائر» -
 ةبان تةواو بوني ئاسان بكا.خواى ميهر« رِيبا ضية » -
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تةواو خواى ميهرةبان بة كوردي. « أين حنن من أخالق السلف » -
 لة ضاثداني ئاسان بكات.بون و
لة واو بون وةتخواى ميهرةبان بة كوردي. «. ريقض الصقحلني» -

 ضاثداني ئاسان بكات.
خواى ميهرةبان تةواو بوة  «حوكمي ويَنةطرتن لة فيقهي ئيسالميدا» -
 ضاثداني ئاسان بكات.لة 

طفتوطييةك لةطة َ مةال « »طيش  بةراز خيشة يان وش  !» -
خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان تةواو بوة  )ناميلكة(« بةختيارس

 بكات.
ةواو بوة ت« وةآلمي ثالتفيرمي دابرِان« »يةيةميئةمة ئينب تة» -

 خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.
 


