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پیَشۀکی

 ومن له، مضلَّ فال اُهللا يهِدِه من أعماِلنا، سيئاِت وِمن ،أنفُسنا شروِر ِمن باِهللا ونعوذُ ونستغفره، ،ونستعينه ،نحمده ،هللا احلَمد إنَّ
  .له هاِدي فال يِضلل

دال أن وأشه اُهللا إال إله، هحدال و شريك له.  
دداً أنَّ وأشهحمم هبدع ورسولُه.   

 وكـلَّ  حمـدثاا،  األموِر وشر ،-صلى اهللا عليه وآله وسلم  - حممٍد ىده دىاهلُ خريو ،اهللا كتاب احلديِث أصدق فإنَّ بعد؛ أما
.النار يف ضاللٍة وكلَّ ضاللةٌ، بدعة وكلَّ بدعة، حمدثٍة

َّفإن احلديِث أصدق و ،اهللا كتابدىاهلُ خري هىد 
لة، وكل ضاللة يف النار، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضالحمدثاا األموِر وشر ،-صلى اهللا عليه وآله وسلم- حممٍد

حشَيوةى وتاري ثةيامبةر 


 َولُ كَانسِإذَا -صلى اهللا عليه وآله وسلم    - اهللا ر طَبخ ترماح ،اهنيالَ ععو ،هتوص دتاشو هبغَض .ىتكَ حهأَن ِذرنٍش، ميج 
 ِبدعـةٍ  وكُلّ. محدثَاتها اُألموِر وشر. محمٍد هدى الْهدى وخير. اهللا ِكتاب الْحِديِث خير فَِإنّ. بعد أَما: ويقُولُ.. . ومساكُم صبحكُم: يقُولُ
ضالَلَةٌ

- هللا عليه وآله وسلم صلى ا-


َّفإن احلديِث أصدق و ،اهللا كتابدىاهلُ خري هاألمـورِ  وشـر  ،-صلى اهللا عليه وآله وسلم - ٍدحمم ىد 
حمدثاا


-صلى اهللا عليه وآله وسلم-






                                                        
)١( 




 
 

 )أصـحابه  يعلمهـا  وسـلم  يـه عل اهللا صلى اهللا رسول كان اليت احلاجة خطبة(
.  
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  روح والشة: شةمرؤظ دوو بة















اا يهأَي وا الَِّذيننوا آمِجيبتوِل ِللَِّه اسسِللرِإذَا و اكُمعا دِلم ِييكُمحي]  ٢٤:األنفـال[




الْنزأَنو كِإلَي الذِّكْر نيباِس ِلتا ِللنلَ مزن ِهمِإلَي]٤٤:النحل[


اما ولْنزأَن كلَيع ابِإالَّ الِْكت نيبِلت ملَفُوا الَِّذي لَهتى ِفيِه اخدهةً ومحرٍم وونَ ِلقَوِمنؤي]٦٤:النحل[






  دين كامَلة، بؤية زيادةى كةسي ناوَيت


موالْي لْتأَكْم لَكُم كُمِدين تممأَتو كُملَيِتي عمِنع ِضيترو لَكُم لَاما الِْإسِدين] ٣:املائـدة[  





 ))ْكراتولَ نسلَّى- اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسا ،-ومو طَاِئر قَلِّبِه يياحناِء، ِفي جوالْه 
)) لَكُم بين وقَد ِإال الناِر، ِمن ويباِعد الْجنِة، ِمن يقَرب شيٌء بِقي ما: -وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى- لَفَقَا: قَالَ ِعلْما، ِمنه يذَكِّرنا وهو ِإال
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]


هإن لَم كُني يبِلي نقّاً كَانَ ِإالَّ قَبِه حلَيلَّ أنْ عدي هتلَى أُمِر عيا خم هلَمعي مم ، لَههِذرنيو را شم هلَمعي ملَه



 :فةرموى ح كة ماَلئاوايي كرد

  بيدعة مةكةن
-   صلى اهللا عليه وآله وسـلم-


- صلى اهللا عليه وآله وسلم-

 ى أُوِصيكُمقْوِع اللَِّه ِبتمالسِة والطَّاعِإنْ ،وا ودبا عِشيبح، هفَِإن نم ِعشي كُمِدى ِمنعى  بريفَـس 
 ومحدثَاِت وِإياكُم ،ِبالنواِجِذ علَيها وعضوا ِبها سكُواتم ،]ِمن بعِدي [الراِشِدين الْمهِديني الْخلَفَاِء وسنِة ِبسنِتى فَعلَيكُم ،كَِثريا اخِتالَفًا
 ضالَلَةٌ ِبدعٍة وكُلَّ ِبدعةٌ محدثٍَة كُلَّ فَِإنَّ اُألموِر







  دةرةنجام



  صلى اهللا عيه وآلـه

وسلم



-صلى اهللا عليه وآله وسلم-
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  هيض نةماوةتةوة باسنةكرابَي


 نم معداً أَنّ زحمم مئاً كَتيا شلَ ِممزِه اهللا أَنلَيع، فَقَد ظَمةَ أَعيلَى الِْفرا: اهللا يقولُ اهللا، عا يهأي 
.ربك ِمن ِإلَيك أُنِزلَ ما بلّغْ الرسولُ

اا يهولُ أيسلّغْ الرِزلَ ما بأُن كِإلَي ك ِمنبر.





  با ِراستطؤ بين

-
-صلى اهللا عليه وآله وسلم


-صلى اهللا عليه وآله وسلم-

  !مةولود نةبةوى 






-صلى اهللا عليه وآله وسلم-

-صلى اهللا عليه وآله وسلم-


  تدَل ثاك سود لةم باسة دةبينَي
- صلى اهللا عليه

-وآله وسلم
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  ِراستطؤترين فةرمايشت فةرمايشتى خواية









  لة شةرعدا ماَلي زيادة سةر دةشكَينَيت

- صلى اهللا عليه وآله وسلم-
نثَ مداأَ ِفي أَحِرنذَا ما هم سلَي  ـهِمن،  ـوفَه در








نِملَ ملًا عمع سِه لَيلَيا عنرأَم وفَه در

   منه فهو رد  ما ليس


  !هةر كةس باسي مةولود بكات وةهابية؟



-صلى اهللا عليه وآله وسلم-
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رفض وتشيعفيه 
 



 



  


  


 




  


  




 


 


 


  




  






-صلى اهللا عليه وآله وسلم-




  !ئةم قسةية خراثة؟)) با ئةوةندة بكةين كةثةيامبةر كردويةتي((
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  طفتوطؤيةكى هَيمنانة
-صلى اهللا عليه وآله وسلم-

 ))ام ِقيٌء بيش بقَري ِة، ِمننالْج اِعدبوي اِر، ِمنِإال الن قَدو نيب لَكُم ((


 ))ْكراتولَ نسلَّى- اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسا ،-ومو طَاِئر قَلِّبِه يياحناِء، ِفي جوالْه 
)) ِعلْما ِمنه يذَكِّرنا وهو ِإال


امكَانَ و كبا رِسين








  !ةيامبةر وسةلةف وضوار مةزهةبةكة مةولوديان زيندو كردؤتةوة؟ث
-صلى اهللا عليه وآله وسلم-


–رضي اهللا عنهم أمجعني


رمحهم اهللا أمجعني
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  بؤ يةكةمين جار كَى  زيندوي كردةوة






































                                                        
  ))املولد يعمل وكان ..حسنة آثار له ،االجماد وامللوك ،اءالكرب والسادات ،االجواد أحد ،تبكتكني بن علي الدين زين ابن كوكربي سعيد أبو املظفر امللك 

 املولد يف عنده حيضر وكان.. حلوى صحن ألف وثالثني ،زبدية ألف ومائة ،دجاجة آالف وعشرة مشوى سأر آالف مخسة السماط يف ميد كانو.. هائال احتفاال به وحيتفل، االول ربيع يف الشريف
 زوجته قالت ..وغريمها احلرمني على والطاعات القرب مجيع يف صدقاته وكانت، معهم بنفسه ويرقص ،الفجر إىل الظهر من مساعا للصوفية ويعمل هلم ويطلق عليهم فيخلع والصوفية العلماء عيانأ

 خري بالباقي واتصدق ،خبمسة ثوبا لبسي فقال بذلك اتبتهفع ،دراهم مخسة يساوي ال قميصه كان :قالت -عكا على معه كان ملا الدين صالح أخوها إياها زوجه قد وكان- أيوب بنت خاتون ربيعة
 تعاىل اهللا رمحه السر صدقات سوى دينار ألف ثالثني احلجاز بدرب واملياه احلرمني وعلى ..دينار ألف ثالمثائة سنة كل يف املولد على يصرف وكان ،املسكني الفقري وادع ،مثمنا ثوبا لبسأ أن من

 )). علي مبشهد فدفن يتفق فلم مكة إىل حيمل أن صىوأو إربل بقلعة وفاته وكانت
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كةى لة دايكبوة؟ ح  ئايا دةزاني ثةيامبةر
له وسلمصلى اهللا عليه وآ

















!ئاهةنط دةطَيِرن وخؤشي دةكةن؟ ح  ئايا دةزاني لة ِرؤذي وةفاتي ثةيامبةردا


 صلى اهللا
عليه وآله وسلم







  ؟!لة سالَيكدا ِرؤذَيك دانراوة بؤ يادكردنةوة
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   فةرمان-سبحانه-لة كاتي خيالفدا خوا 
   دةكات بطةِرَيينةوة بؤ قورئان وسوننةت


اا يهأَي وا الَِّذيننوا آمأَِطيع وا اللَّهأَِطيعولَ وسأُوِلي الراآلمِر و كُمفَِإنْ ِمن متعازنءٍ  ِفي تـيش 

وهدوِل اللَِّه ِإلَى فَرسالرِإنْ و متونَ كُنِمنؤِم ِباللَِّه توالْيالْآِخِر و ذَِلك ريخ نسأَحأِْويلًا وت





ِْإنْ قُل متونَ كُنِحبت وِني اللَّهِبعفَات كُمِببحي اللَّه ِفرغيو لَكُم كُموبذُن اللَّهو غَفُور ِحيمر



فَاتِبعوِني:باشترين تةرازو











ِْإنْ قُل متونَ كُنِحبت اللَّه-   عليه وآله وسلم  صلى اهللا-

وِنيِبعفَات


وِنيِبعفَاتكُمِببحي اللَّه



لمصلى اهللا عليه وآله وس


-صلى اهللا عليه وآله وسلم-
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موالْي لْتأَكْم لَكُم كُمِدين تممأَتو كُملَيِتـي  عمِنع 
ِضيترو لَكُم لَاما الِْإسِدين]٣:املائدة[














  مةرجي وةرطرتني هةر عيبادةتَيك






-  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم-
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  ؟ هةية ))بيدعة حةسةنة(( ئايا 




 َّيف ضاللٍة وكل ضاللةٌ، بدعة وكل بدعة، حمدثٍة وكل 
النار
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  هةر عيبادةتَيك ئةبَيت لة ضوار
   ِروةوة وةك شةرع بَيت


  ِروي يةكةم





  ِروي دووةم







  ِروي سَييةم









  ِروي ضوارةم

















 

o r g . 8b a . w w w   

١٥ 

  !بؤ نابَيت زياتر بكةين؟









-
-صلى اهللا عليه وآله وسلم















  زيندوكردنةوةى تؤمةتباركردني دينة
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    صلى اهللا عليه وآله وسلم


 يراهـا  بدعةً اإلسالم يف ابتدع من 
 يكن مل فما ]٣:املائدة[ِدينكُم لَكُم أَكْملْت لْيوما :يقول اهللا ألن الرسالة، خان -وسلم عليه اهللا صلى- حممداً أن زعم فقد ،حسنة
)) ديناً اليوم يكون فال ديناً يومئِذ

-صلى 
 -وسلم عليه اهللا






















                                                        
 


اي نفوالـذي  أَِخي اب 

.. والقر اجلوع من بنا ما صميم من أحد الناس من قام فما ؟ القيامة يوم رفيقي اهللا جعله خبربهم فيأتيين يذهب من : يقول وهو اخلندق يوم معه رأيتنا لقد بيده نفسي
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  بيدعةيةكي كةمتر 
  و

  عاقيبةتَيكي سةالمةتتر 



















   خؤش دةوَيتح ثةيامبةرمان

   بةآلم  بةخواي نازانين
-      صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم-


- وســلمصــلى اهللا عليــه وآلــه-

-      صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم-
-صلى اهللا عليه وآله وسلم-
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  هةندَيك لة بوردةكةى بوصةيري


  مـن  ضرورة الدنيا إىل تدعو وكيف
  

  العـدم  إىل الـدنيا  ختـرج  مل لواله
  

   نبـيهم  يف النـصارى  أدعته ما دع
  

  واحتكم فيه مدحا شئت مبا واحكم
  

  ـا  الكـرام  الرسل أتى آي وكل
  

  ــم نــوره مــن اتــصلت فإمنــا
  

  ملـتمس  اهللا رسـول  مـن  وكلهم
  ج

  الـدمي  من رشفا أو البحر من غرفا
  

  لــه أن املنـشق  بـالقمر  أقـسمت 
  

  القـسم  مـربورة  نـسبة  قلبـه  من
  

  هب واستجرت ضيما الدهر سامين ما
  

  يـضم  مل منـه  جـوارا  ونلت إال
  

  يـده  من الدارين غين التمست وال
  

  مـستلم  خري من الندى استلمت إال
  ج

  سـاحته  العـافون  ميـم  من خري يا
  

  الرسـم  األينـق  متون وفوق سعيا
  جججججج

ــه ــديح خدمت ــتقيل مب ــه اس   ب
  

  واخلـدم  الشعر يف مضى عمر ذنوب
  

  مبنـتقض  عهـدي  فما ذنبا آت إن
  

ــن ــنيب م ــىح وال ال ــصرم بل   مبن
  

ــإن ــة يل ف ــه ذم ــسميىت من   بت
  

  بالــذم اخللــق أوىف وهــو حممـدا 
  

  بيـدي  آخذا معادى يف تكن مل إن
  

  القـدم  زلـة  يـا  فقـل  وإال فضال
  

  مكارمـه  الراجـي  حيرم أن حاشاه
  

  حمتـرم  غـري  منـه  اجلار يرجع أو
  

  مدائحـه  أفكـاري  ألزمـت  ومنذ
  

ــزم خــري خلالصــي وجدتــه   ملت
  

  تربـت  ايـد  منـه  الغين يفوت ولن
  

  األكـم  يف األزهـار  ينبت احليا إن
  

  بـه  ألـوذ  مـن  مايل اخللق أكرم يا
  

  العمـم  احلادث حدوث عند سواك
  

   يب جاهـك  اهللا رسـول  يضيق ولن
  

  منــتقم باســم جتلــى الكــرمي إذا
  

  وضـرا  الـدنيا  جـودك  من فإن
  

  )٧(والقلـم  اللوح علم علومك ومن
  جج

  هةندَيك لة شيركةكاني ئةهلي بيدعة
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  !!ئةوةى بيَلَي مةولود نية ثياوي ئيسِرائيلة












- اهللاإن شاء-.

  اللهم فاشهد.. اللهم هل بلغت





 
  الْعالَِمني رب ِللَِّه والْحمد الْمرسِلني علَى وسلَام يِصفُونَ عما الِْعزِة رب ربك سبحانَ


 



 

 ۀرِى بۀهۀشت مالَپ

www.ba8.org 
 




