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 زووەئار زوەح ەیتنیفو ڵیگومان و دود ەیتنیف

 

 :دوو فیتنە کارەسات بارو لەناو بەرەکەی باوەڕدار

 !.ڵیگومان و دود( الشبهات) ەیتنیف :مەکیە

 !.زووەئار زوەح( شهواتال) ەیتنیف: مەدوو

أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله  عن
ِمنًا  )): عليه وسلم قال ِبُح الرَُّجلُ ُمؤأ َعأَماِل ِفتَ ًنا َكِقَطِع اللَّيأِل الأُمظأِلِم، ُيصأ بَاِدُروا بِاْلأ

ِبُح َكاِفًرا، يَِبيعُ  ِمًنا َوُيصأ ِسي ُمؤأ ِسي َكاِفًرا، َأوأ يُمأ ن أَيا ِديَنهُ ِبَعَرٍض ِمنَ  َويُمأ أخرجه ].((الدُّ
والترمذي ( 1707و 17001)واللفظ له، وأحمد ( 111)مسلم 

مسلم : وصححه . وغيرهم(  4076)وابن حبان ( 1112)
 .[والترمذي وابن حبان وأبو عوانة والبغوي واأللباني وغيرهم

 ەوەتێڕگەد( تێب یازڕ ێل یخوا)ەوەرەیهور بوەئ ەل: ەوات
: یتیەرمووەف( وسلم یەالله عل یصل)خوا یرەمبەغێپ واەک
 ەیوەئ شێپ داەچاک ەیوەکردەل نەبک یرەخ شێپ ستەد
 اویپ ،!رتانداەسەبدات ب كیتار یوەش كەیەپارچ كەو ەتنیف
 ەڕباوێب ەوارێئ ەگاتەو د باتەردەسەب یدار ەڕباوەب یانەیب
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 یانەیو ب باتەد رەسەب یدارەڕباو ەب ەوارێئ انی ،ەوەتێبەد
 ڵیماەل كێشەب ەب تیشۆفرەد ەیکەنید ،ەوەتێبەد ەڕباوێب

 !.ایدون

 !.ڵیگومان و دود( الشبهات) ەیتنیف" مەکیە

سامناك  رۆز یاستەڕبەک ەوەنیئا ەب ەستەوەیپ ەیەتنیف مەئ
 کخوایە یتێپاک ەل دارەڕباو ۆڤیمر ە، چونک ەرەناوبەو ل

و  داکردنەیپ ەڵهاو یسیناو پ ەباتەد ەویە یرستەپ
 كەیەوێشەب ن،یدەل ەوەوتنەدور ک وەوەانەڕگەڵوه ەڕیباوێب

 ەل ەک ۆڤمر ەڕیروباویب رەسەل کاتەدروست د یرەگیکار
 ییکایتار ۆب ەوەرەد ەباتەید ەوەتەسونن یوناکڕ ونور

 !.کانەنراوێو داه ییاڕو گوم ەڕیباوێب

 ۆب ەوەتێگوازرەد ەوەکێسەکەل یە ڵیگومان و دوو د مەئ
،  کاتەالواز د رەرامبەو ب کاتەد ادی، تا ز شیتر یسانەک

 وەژنامڕۆ اروۆڤگ ەیگەڕێل یگشت یکەیەوێشەب شیکانەگومان
 ۆڕەو ، ت کانیەئاسمان ڵەناەو ک تێو کاس بێکت
و  کردنۆگفتو گ ەیگەڕێل انی،  تێرنەنتەو ئ کانیەتیەالەمۆک
 اداڕگوم انی نید ێب یکێسانەک ەڵگەل ەوەوبونەڕوبڕ
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 مانڵمسو یسەک رەگەئ یتەبیتاەب تێگرەد ەرچاوەس
 !.داۆیخ ەیکەڕەباو رویو ب نیئا ەل تێب زاەشارەن

 رویب نەخاو یمانڵمسو یکیەتیەساەک نینیبەد ۆیەب رەه
 شۆخ یتەو سونن یرستەکخواپیە ە، کو پاك استڕ ەڕیباو

 یتەئومم ینیشێپ یاوچاکانیپ ەورەگ ێیپ نێو شو تێوەد
 اڕو گوم نید ێب یکێسانەک ەل یگرتنێگو ۆیهە، بەگرتوەڵه

 ڵید وێن ەتێچەو گومان د تێبەدروست د رەسەل یرەگیکار
و  باتەدا د ڕێیال ەب انیکانەو گومان نینوس وەوت ،وەویە
 تێبەدروست د ۆب یو گومان تێبەد اڕگوم شیوەئ  نجامەرەس
 ەوەتێوەکەدوور د نجامەرەس داو،ەیکەاستڕ ەڕەباو رویب ەل
 ەکەسەک یخود شتاێه ەچونک سالم،یئ یزۆریپ ینیئا ەل

 !.کانیەرعەش ەزانستەل ەبوەن یواوەت یزاەشار

 شڵیگومان و دوو د( الشبهات)ەیتنیف یکانەنمون
 :ەل نیتیبر انینیگرنگتر

 انیهانیج یردگارەروەپ یخواەب ەستەوەیپ ەیگومانان وەئ
و  عاتیشرەو ت یکانەزۆریپ رزوەب ەو کردار فاتیناو س ەب

 یرەمبەغێپ انی، یکانەکراو ەغەدەو ق رمانەحوکم و ف
 یرانەمبەغێو پ( وسلم یەالله عل یصل)محمد سالمیئ
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 ینەاڵهاو انیقورئان،  انی، (افضل الصالة والسالم همیعل)تر
 ییژڕۆ انی ،ەیکەڕەش روێخ رەدەق ەیلەسەم انی ز،ەڕێب

و  یرستەپ کخوایە انی ن،ەشاراو ەک ەیباسان وەو ئ ییدوا
 انی کان،ەنراوێو داه تەسونن انیکردن،  داەیپ ەڵهاو

 کان،ەکراو رامەح انی کان،ەو واجبات یستیوێپ ەپ كێندەه
 ەڵگەل وەدراوێپ انەیئاماژ تداەسونن ەل ەک ەیوشتانەئ انی
 !.ەوەتێناگر كیەدا  مەئ ڵیقەع

و  یتەواوەتەب رۆز دارەڕباو ەیندەب ەستیوێپ وابوەک
 ەیگەڕێل زابکات،ەشار ۆیخ وەنمونان مەل تێوانڕب ەویەگرنگ

و  انیزاناەل گرتنێگو انی یرعەش یزانست یندنێخو
 ەیتنیناو ف ەتێوەکەن ەیوەئ ۆ، بەوەاستڕ رەس یبانگخوازان

ناو  ەتێوتبەک سەرکەه ەچونک ،ڵیگومان و دوو د( الشبهات)
 مەستەئ وەداو ستەدەل ەیکەڕەروباویب ەوەئ ،ەوەگومان مەئ

 !.تر یکێجار ۆب ەوەتێبیزۆد یوانڕەو  استڕ ەیگڕێ  ەبو

 ەرچاوەس ەویە یکەرەس یکارۆهدوو  ەل شەیەتنیف مەئ
 :تێگرەد

 مان،ڵمسو ناوەب یکێسانەک نیەالەل تەاڵسەد ەگرتن :مەکیە
 ەداران تەاڵسەد ەرۆج مەئ رکاتەه: ەڕباوێب ئاشکراەب انی
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 ستەد ن،ەبک زێهەب انەیگێپ انیستیحوکم و و رەس ەهاتن
 کوە، تاوستکردەد یاسای ستوروەد ەیوەنینوسەب نەکەد
، و نڕدابب ەکیە ییخوا یەحەو گاوین ەل مانڵمسو یکەڵخ
 وەورەگ یو خوا ۆڤمر وانێنەل كیەندەوەیپ چیه

 ەحوکم کردن ب ەب تەبارەس نێڵهەن ەویەدروستکار
 روێکاد دانەو س انەید ەیگەڕێو، ل ییخوا یعاتیشرەت

 اسای وەکەتەاڵدس ەوەانیزاەشار رویكبیتار روەنوس
 یچاو شێپ ەل نەکەجوان د انۆیخ یکانەستکردەد

 ەک یشەانیرعەش ەحوکم وەئ مەرجە، سو مانانڵمسو
و  نەدەد ێل ەیتان ،ەکەتەاڵسەد ەیگێپ ۆب ەیەه یرەرەز

 یو دروست یاستڕ ەسەل ەوەمسولمانان ڵید ەنەخەگومان د
 !.کانیەرعەش ەو حوکم کانەکراوەغەذەو ق رمانەف

 كێتەاڵسەد رەه: راویگێکرەو ب ستیو ایدوون یزانا :مەدوو
دوور  مانانڵ، مسوو تێبن الەو ەورەگ یخوا یحوکم یتێستبیو

 ەیگەڕێل ەوە، ئو دروست استڕ ەڕیباو رویب ەل ەوەنێبخر
 ەیگڕێ ە، ب!ەوەستیو ایدروستکراو، دوون یزانا كەڵێمۆک

 ،ەوەوتەستکەد ویەپا وەناو پل اویدوون یسامان وەپار
 یشت كێندەه ەبکات ب ڵرقاەس مانانڵمسو یتیەویتوان
گومان  ەوەانیکانەوتارو کردار وۆڕک ەیگەڕێو، ل ەویە یکەالو
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 ەامەیپ مەئ یو دروست یاستەڕل مانانڵمسو ڵید ەنەبخ
 مەک یمانانڵمسو ڵیدەگومان ل ەیەوێش وەب ەک ،!یەئاسمان

و  سالمیئ ەل انیقڕ تریئ و، تێبەدروست د زاەشار
 مووەهەب شداەوەئ ەڵگەل ،!ەوەتێبەد ەیکەرنامەب

 وەوەڕەباو ێب ەتەاڵسەد وەئ یال ەنەدەد ڵپا ەوەانیکیەتوانا
 و، وانەئ یرەرخەو س وانیپشت ەبنەود نەکەد ێل یرگرەب

 انیرەرامبەو ب نەکەد استڕ رەس یمانانڵمسو یتیەدژا
 !.ەوەستنەوەد

 !.زووەئار زوەح( الشهوات) ەیتنیف :مەدوو

 ەوەکەسەک ەب ڵپاەک زو،ەو ئار سەوەه واوەه ەل یە یتیبر
 یرەمبەغێخواو پ یکانەرمانەف یچێرپەس ۆب تێنەد

خراپ  ەیوەکرد یدان نجامەو ئ( وسلم یەالله عل یصل)خوا
 !.ەوەکردەب

 دا،ەمێئ ەیمەردەس مەل ەواڵب رەب رۆز شەسامناک ەتنیف مەئ
 ەک ەوەكێسانەکەل ەكینز ە، و!ەبردوو داڕێالەب یشیسەک رۆز

 ەوتەک مانڵمسو ەیندەوەئ رەالوازن و، ه یکەیەرادیئ نەخاو
زوو  رە، گ! ەویەکانەزووەئار ەیتنیو ف فسەو ن تانەیش یداو
و  تێسکیخلەدەڵه یکانیە ێپ ەوەئ تێوەکەن ۆیخ یایفر
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 انی ەوۆیەه وە، ب!باتەد یکارەخراپ روێدەڵه وەرەب
الواز  یمانیئ یواوەت ەب انی دات،ەد ستەدەل ەیکەمانیئ
 !.تێبەد

 انینیگرنگتر زووشەئار زوەح( الشهوات)ەیتنیف یکانەنمون
 : ەل نیتیبر

 یزووەئار انی رکردن،یو داگ یوسامان و دز ڵما یزوەئار
 ەنێشو ەچون یزووەئار انی ،یسیپ ڵواەڕو ش یسیپ نێداو

و  یرانۆگ یکانۆڵەه و،ەقومارخان وڕبا كەو یکانەخراپ
 یزووەئار انی قا،یسۆم یرانۆگ ەل گرتنێو گو ێکەڕپەڵه

 انی، کانیەکحول ەوەو خواردن کانەکراو رامەح ەخواردن
 ،یرعەو ناش وتڕ ەمچین یرگەو جل و ب شاكۆپ یکردنرەبەل
 روێن یزەگڕە ردووەه یرعەناش یبون ەڵکێت یزووەئار انی
 سنورەو ل انەڕباوێب ەیوەکردن ییالسا انی نها،ەتەب ێم
ناوبانگ  ویەپا وەو پل تەاڵسەد یزووەئار انی رچوان،ەد
 !.رکردنەد

 ەرچاوەس ەویە یکەرەس یکارۆدوو ه ەل شەیەتنیف مەئ
 : تێگرەد
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سامان  وەپار رکاتەه ەک: سامان وەپار یربونۆز : مەکیە
و  ڵما یداکردنەیپ یمەخەل نهاەت یکەڵکردو خ یادیز

و  ڵەاڵح انی رامەح ەدانێگو ێبەبون ب ایدوون یسامان
 ەتنیف وەئاژاو وەڕش ەوکاتە، ئ!کرد ادی ەل انیژڕۆدوا

 یژێدر ستەد ەیەوێش وە، بو تێگرەد مانانڵمسو یکۆرەب
 نجامەرەو س یکتریە یو سامان و ناموس ڵما رەس ەنەکەد
 !.تێناب انیشیکێکام چیه ۆب

و  یوشتڕە دەب ەیوەبون واڵب یکانەکارۆه : مەدوو
 ۆڕەو ت اندنەیاگڕ ۆیهەب شەمەئ: یکارەخراپ

 وەورەگ یالنیپ روەنتەس انەید ەیوەو کردن کانیەتیەالەمۆک
 ینیەال یو وروژاندن کانەنجەگ یکردن ڵرقاەس ۆسامناك ب

 ەوەکردن ەگڕێو  یو، ئاسان کار انیکانیەهوانەش ەزووەئار
 وانێنەل ،ەو خراپ یوشتڕە دەب یکار یدان نجامەئ ۆب
 یستەب ێگر ەهاتوێل یواەدا، ک ێم روێن یزەگڕە ردووەه

و  انڕکو و،ەشتوڕۆ مانەن وەوەبون ڵکا وەرەب یریگ رەهاوس
 نجامەئ ۆب نەبک یکترەیەب ەناتوانن متمان یئاسان ەکچان ب

 ەگەڵمۆک نجامەرەس یەوێش وەو،بەستەب ێگر وەئ یدان
 !.تێچەد مانەو ن اچونیت وەرەب
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 تەبارەس :ستیوەشۆخ زوەڕێب یمانڵمسو ەیئ ەبزان وابوەک
 ێیت ەویە ییزاناەب یکەڵخەل كەڵێمۆک ەیەتنیدوو ف مەب
 وانێنەل شیکەڵێمۆو، ک یزانەنەب شیکەڵێمۆ، ک!وتونەک

 رەگ شیوانەئ نجامەرەس و،ەکردو انیریگ کانداەزانەزاناو ن
ناو  ەونەکەد ەوەکەیەگڕێ ەل ەوەئ ونەکەن انۆیخ یایفر
پاك و  تیەن ەک یشەڵەمۆک وە، ئ!ەوەکەرەب ناوەل ەتنیف
 شێپەل انیتەامیق یمەو خ انیردگارەروەپ یخوا ۆب زنۆسڵد
 رچاوەب ۆیخ یستیوەب ەورەگ یخوا ەیەوەانیایدوون یمەخ
جا  داەبار ساتەکار ەتنیف مەل یتونکردون و پاراس یشنڕۆ

 !.؟ەوەتینیبەد تۆخ انەڵیمۆک کامەل ۆت ەبزان

 


