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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 الحمدهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى اله وصحبه وسلم

لةبـةر ئـةوةي خةلَكـصك ئةيةوص ناوي سةلةفيةكان وة ناوي ئةم سايتةش      
بشـصوصنص نـاوو ناتـؤرةمان لـص ئةنـصن ثـصم خؤش بوو بؤ ميوانةكاين ئةم                

 هةموو ئةو كةسانةي دةنطي ئصمةيان ثص ئةطات ثصناسةي سةلةيف          سايتةو
و ثـــصناسةي ئـــةم ســـايتةش بكـــةين كـــة بـــؤ ناســـاندين ســـةلةيف و بـــآلو  
كـردنةوةيةيت تـا وةكـو خةلَك بةرضاوي أؤشن بص و ثصناسةي دوذمناين         

 .سةلةيف بؤمان واي لص نةكا أاسيت سةلةيف لص بشصوص
اي بةرز ثصغةمبةراين أةوانة ثـصش هةمـوو شـتص ديـارة كـة لـة وةتةي خو            

 دوذمنيان هةبووة و دوذمناين أاسيت و حةق عليم الصالة والسالم  كردووة  
بة هةموو شصوازصك ناوو ناتؤرةيان بؤ هةلَبةستاوون و بة هةموو أصطاو     
بــــة هةمـــــوو شـــــصوةيةك دذايةتــــيان كـــــردوون وةك خـــــواي بـــــةرز   

واً شَياِطين اِإلنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض        وكَـذَِلك جعلْنَا ِلكُلِّ ِنِبي عد     {:ئةفةرمـوص 

كَذَِلك ما َأتَى الَِّذين ِمن قَبِلِهم من رسوٍل ِإلَّا         {وة  ١١٢االنعام  } زخْـرفَ الْقَـوِل غُروراً    

   نُونجم َأو اِحر{وة  ٥٢الذاريات  }قَالُوا س    لْنَا ِلكُلِّ نَِبيعج كَذَِلكو    ِرِمينجالْم ناً مودع 

 ٣١الفرقان }وكَفَى ِبربك هاِدياً ونَِصيراً
  وة   عليهم الصالة والسالم  ديـارة ئـصمةش كـة شوصـنكةوتةي ثـصغةمبةرانني            

درصـذ ثـصدةري بانطةوازيانني لةو دذايةتية بص بةش نابني ئةمة بة شتصكي             
 .ئاسايي ئةزانني 

ثصناسةي _ س و ثصناسةي ئةم سايتة بكةم       ئيـنجا كـايت ئـةوة هاتـوة كة با         
، ئـةم سـايتة سايتصكي حيزيب نية لةبةر        _سـةلةيف بـؤ كؤتايـي هةلَئةطـرم         

ئـةوةي الي سةلةيف حيزبايةيت حةرامةو موسلَمان بؤي نية حيزيب بص ض           
جــاي بانطــةوازي بــؤ بكــاو خــزمةيت بكــا، وة لــةو ســايتة ئــصمة بانطــةواز   

ــةا   ناكــةين كــة خــةلَك شوصــين هــيض كةســصك     بةهــيض ناوصــك بكــةوص ت
 كة لةسةرمان واجبة شوصنص     صلى اهللا عليه وعلى اله وسلم     ثـصغةمبةري خـوا     

بكـةوين ئصمة أصز دا ئةنصني بؤ زانا سةلةفيةكان خؤمشان ئةوصن بةآلم لة      
 مةةجـي سـةلةيف ثةيوةسـت بـوون بـة كةسـصك غةيري ثصغةمبةري خوا               

ةسـةرمانة شوصين ئةوة بكةوين   نـية و تـةا ل  صلى اهللا عليه وعلى اله وسلم  
اتَِّبعواْ ما ُأنِزَل {:كـة الي خـوا بـؤمان دابةزيوة وةك خواي بةرز ئةفةرموص           

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


              ونا تَذَكَّراء قَِليالً مِليوِنِه َأوواْ ِمن دالَ تَتَّـِبعو كُـمبـن ركُم موة  ٣االعراف  }ِإلَـي ،
 ثص هةية بة ئاشكراو سةلةفيةكان شيت شاراوةيان نية ئةوةي كة بأوامان   

بـص ثـةردة ئةيلَـصني و بـآلوي ئةكةيـنةوة، ئـةو كةسـةي ثرسياريـشي هةبص           
شـــةرم لـــة وةآلم ناكـــةين ، وة لـــةو ســـايتة بابـــةيت هـــيض كةســـصك بـــآلو  
ــص يــان موخاليفــي مةةجــي ســةلةيف بــص جــا       ــنةوة كــة حيــزيب ب ناكةي
 هةركةســصك بــص ، وة ئــةو ســايتة ســةر بــة فــالن و فــالن نــية وة نوصــنةري
ــآلو كــردنةوةي مةةجــي ســةلةيف و زانــسيت      ــةا بــؤ ب ــية ت كةســيش ن
شـةرعية و هــةر كةسـصك ســةلةيف بــص يارمةتـيمان بــدا بـؤ ئــةو مةبةســتة     
خؤشحالَ ئةبني ، جا هةر كةسصك أةخنةي زانسيت هةبص با بؤمان بنصرص          
مةمـنوين ئـةبني نةك لة ثةناي ديوار و ثشيت ثةردة قسةي زل هةلَبةستص      

 !!!بداو بةلَطةشي بةتالَ بصتانةو تةشةر 
بـا بـصينة سـةر هةندصـك لةو ناوو ناتؤرانةي بؤماين هالَئةبةسنت ، هةندص        
كـةس زياتـر ئةوانـةي كة سؤفني يان دةمار طريي مةزهةبيان هةية لةبةر         
ئـــةوةي ســـةلةفيةكان ئةلَـــصن بـــا ووتـــةو فةتـــواي هـــيض كةســـصك ثصـــشي  

 نةخـةين و با لة جيايت       صلى اهللا عليه وعلى اله وسلم     فةرمـودةي ثـصغةمبةر     
خـوا داوا لـة مـردوو نةكـةين وة طؤأةكانيان نةكةين بة مزطةوت ضونكة           
 ئةمـة خـوا لةعـنةيت لـص كـردووة وة كاري جولةكةو ديانةكانة ثصغةمبةر              

لعنة اهللا على اليهود والنصارى : (   ئةفةرموص صـلى اهللا علـيه وعلى اله وسلم       

 .موسليم أيوايةتيان كردووةبوخاري و  ) اتخذوا قبور انبيائهم مساجد
ثـصمان ئةلَـصن ئـصوة وةهـابني ئـصوة أصـز لـة ثصـشةواكان ناطرن أصزي ثياو                

ئـةوة لةبةر ئةوةي زانايةكي ئيسالم ناوي ممحدي كوأي    ! ضـاكان نـازانن     
 سالَ ثصش ئصستا ئةويش بانطي خةلَكي ٢٠٠عـبدالوهاب بوو ثصشي دةوري   

صلى اهللا عليه ةوتين ثصغةمبةر ئةكرد بؤ تةا ثةرستين خواو تةا شوصنك     

 ئـةو زانايةكـي بةأصزة بةآلم ئةو بانطةوازة هي ئةو نية تا    وعلـى اله وسلم   
ثـصمان بلَـصن وةهـايب ئـةم بانطـةوازة خـوا ناردويـةيت بـؤ ثصغةمبةرةكةي              

 ئةطـةر وانية فةرموو شتصكمان ثص بلَصن بة   صـلى اهللا علـيه وعلى اله وسلم       
ب وسةلةفيةكان لة خؤيانةوة هصنابيان بةلَطـة كـة حممدي كوأي عبدالوها     

 ؟!كة ناتوانن بؤ درؤ هةلَدةبةسنت 
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ئيتـر سـةلةيف بـة كـةس نـالَص شوصـين حممـدي كـوأي عـبد الوهاب بكةون                    
 صلى اهللا عليه وعلى اله وسلم     ئةلَـصني شوصـين حممـدي كوأي عبداهللا بكةون          

 !يان ئةويشتان ثص أاست نية بة آلم بة ناوصكي تر دذايةيت دةكةن 
ة حيزبيةكان ئةوانةي بة ناوي ئيسالم حيزبايةيت ئةكةن ثصمان ئةلَصن ال        و

مجاعـي يـاين بـة ووتةي ئةوان ئصمة بأوامان بة جةماعةت نية أصك ناوي            
خـؤيان لـة ئـصمة نـاوة ضـونكة لـة ئيـسالم جةماعـةيت شةرعي دوو واتاي                   
هةيـة يةكـصكيان ئةوةيـة كـة لةسةر حةق يب ئةطةر تةنياش يب دووةميان       

يـة كـة لـة ذصـر طوص أايةيل سةرؤك يان ثصشةواي يان سةرؤكي وآلت            ئةوة
بـيت ئـةوة ماناي جةماعةتة جا بة هةردوو مانا حيزبيةكان لة جةماعةت           
بـص بةشـن ضـونكة ئةوان دذايةيت ثصشةوا يان سةرؤك وآلت ئةكةن وة بة          

 صلى اهللا داخـةوة لـة سـةر حةقـيش نـني ئـةو حةقـةي كة ثصغةمبةري خوا          

 لـة سـةري بوو حالَي خؤشيان بة سة بؤ ئةم شايةتية           وسلم علـيه وعلى اله   
ئةي ! باشة كام حيزبةيان أاسنت و لة سةر حةقن؟ ئةطةر بشلَصن هةمووي          

ضـي واي لـص كردوون لصك جيا ببنةوة لة طةلَ ئةو هةموو دةقةي قورئان           
و سـوننةت كـة فـةرمامنان ثص دةكا بة يةك طرتن و لصك جيا نةبوونةوة،               

 لةوان جورئةيت بطاتة ئةو أاددةية بلص ثصضةوانةي ئةم         تـؤ بلَـصي كةسـصك     
 !!!دةقانة أاستة 

يـان ثـصمان ئةلَـصن جامـي يـان مةدخـةيل ئةمـةش لـة بـةر ئـةوةي ئةم دوو                      
 زؤر بةتوندي أةخنة ربيع بن هادي المدخلي و محمـد بن امان الجامي   زانايـة   

ــزبيانة ئةطــرن و أاســيت و حةقــيقةيت ســةركردةكانيان ئاشــكرا     ــةو حي ل
كـردوون بـؤية ئـةوةي أةخـنةيان لـص بطـرص ئةلَـصن جامـية يـان مةدخةيل                   
ئـصمةش ئةلَـصني فةرمـوو ثـصمان بلَـصن ئـةم زانا بةأصزانةو سةلةفيةكان لة             
ضـي لـة أاسـيت اليانداوة أووين بكةنةوة بة بةلَطة ئيتر قسةي ضاخيانةو              
سةر شةقام شايان بة كةسي تصطةيشتوو نية كة أةددي حةقي ثص بكاتةوة          

م دوو زاناية وة سةلةفيةكان كتابةكانيان و سةرضاوةكانيان ئاشكران      ئـة 
ــصيب        ــسةو كت ــو ق ــصن بةلَك ــةركردةكانتان نالَ ــة س ــسة ب ــضةوة ق ــة هي وة ل

ئيتــــر ئــــةم ! سةركردةكانيــــشتان ئاشــــكرايةو شــــاردنةوةي ئةســــتةمة 
بانطـةوازة هي كةسصك نية و خاوةنةكةي خواي بةرزة أةوانةي كردووة          

ئـةم زانايانـة تةا درصذة   ى اهللا عليه وعلى اله وسلم      صلبـؤ ثـصغةمبةرةكةي     
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ثـصدةري ئــةم بانطــةوازةن ئيتـر هــةر وةك ئــةوان أةخـنة لــة ســةركردةو    
ثصـشةواكانتان ئةطـرن بـة بةلَطـة لـة كتـصبةكاين خؤيان هةلَةكانيان دياري           
ئةكـةن ، فةرمـوو ئـصوةش ثصمان بلَصن هةلَةكاين ئةم زانايانة ضيةو لةضي             

ئان و سـوننةت ئةطةر ناتوانن ئةوة ضاكترة أاسيت و          دةرضـوون لـة قـور     
 !حةق قبولَ بكةن نةك بيشصوصنن 

ثـصمان ئةلَـصن سـةلةفيةكان تةا خةريكي ئةوةن موسلَمان كافر ئةكةن و      
 !تةبديعيان ئةكةن و غةيبةتيان ئةكةن 

أاسـت نافةرمـوون سـةلةيف غةيـبةت ناكا بةلَكوو جيهادصكي طةورة ئةكا              
 ديين خةلَك ئةدزن و قيامةتيان و ئينجا دونياشيان لص          بةرامبةر ئةوانةي 

وصـران ئةكـةن ، حةقـيقةيت ئةمانـة بةخـةلَك ئةلَـصن ئةمةش جيهادة نةك                
 !غةيبةت 

وة ســةلةيف تــةكفري ناكــا بةلَكــو ئةمــة لــة ئــصوة دةوةشــصتةوة كــة واتــان  
قوتابـيةكان ثـةروةردة كـردووة لة سةر تةكفري وةك ئة بينني بة كؤمةلَ       

ةكـةن و بـة كؤمةلَيش ئةكوذن فةرق لة بةيين ذن و ثياو و ثريو            تـةكفري ئ  
 !منالَ ناكةن 

تةبديــع كــردنيش بــة لَــص ئةطــةر كةســصك لــة قــورئان و ســوننةت ال بــداو    
دذايـةيت كةسانـصكيش بكـا كـة لـة سةر مةةجي قورئان و سوننةت بن و         

  وةصـلى اهللا علـيه وعلى اله وسلم  بلَـصن تـةا ئـةوة حةقـة كـة ثـصغةمبةر            
هاوةلَـةكاين لـة سـةري بـوون ، كةسـصك ئـةوة حالَي بص أاسيت جوانترين        

 .ناوو بؤيان مبتدع ة 
ئيتــر هــةر ناوصــكمان بــؤ دروســت ئةكــةن بكــةن ئــصمة ئــةوةي هةمانــة بــة  
أاشكاوي ئةيلَصني مالَي خؤشتان شوشةية ئاطادار بن بةرد مةطرنة خةلَك         

. 
ماناي ضية وة ئايا    كـايت ئـةوة هاتـووة ثـصناسةي سـةلةيف بكـةين بزانني              

دروسـتة ئـةم نـاوة لـة خـؤمان بنـصني بـؤ ئةمةش ووتةو فةتواي زاناياين           
 .سةلةيف ئةهصنني لةو سةردةمة 

ديارة ئيسالم خواي طةورة لة ئامسان دايبةزاندووة بؤ        : ماناي سةلةيف 
ئةويش بةو ثةأي ئةمانةتةوة صـلى اهللا عليه وعلى اله وسلم    ثـصغةمبةرمان   

اند ، وة تةا ئةوة ئيسالمة كة لة اليةن خواي بةرز بؤ  بةهاوةلَةكاين طةي 
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 هاتة خوارةوة هةر بةوةش  صـلى اهللا علـيه وعلى اله وسلم     ثـصغةمبةرمان 
 صلى اهللا عليه وعلى اله وسلم       ئةوتـرص ئيـسالم كـة لـة سـةردةمي ثـصغةمبةر           

صلى اهللا عليه   ثـصي ئةوتـرا ئيـسالم هـةر شتـصك كة لة سةردةمي ثصغةمبةرا               

 نةبـوبص وة هاوةلَةكان ئاطاداري نةبوو بن ئةوان نةيان          سلموعلـى الـه و    
ئـةوة ئيـسالم نـيةو    صلى اهللا عليه وعلى اله وسلم طصأابـصتةوة لـة ثـصغةمبةر      

صلى اهللا بـؤمان نـية شوصـين بكةوين ، ديارة لة سةردةمي ثصغةمبةري خوا         

  رضي اهللا عنهميـةك ئيسالم هةبوو كة هاوةلَةكانيش       علـيه وعلى اله وسلم      
ةسـةري بـوون هـيض تةفـرةقةو خيالف نةبوو نة حزب حزبصنة هةبوو نة          ل

ئـةو مةزهـةب و ئةو مةزهةب هةبوو بةآلم لة ثاشي ئةو سةردةمة زصأينة       
خـيالف و لـصكترازان ثةيدا بوو لة نصو موسلَمانان تا ئةمأؤ وةك ئةبينني            

ــة       ــةو هةمــوو تةريقةت ــزبة ئ ــةو هةمــوو حي ــة ئ .... ئــةو هةمــوو مــةز هةب
وةك خواي  ! ذايـةيت يةكتـر ئةكاو هةر كةسة ئةلَص من أاستم           هةموشـي د  

 ٣٢الروم }كُلُّ ِحزٍب ِبما لَديِهم فَِرحون{: بةرز ئةفةرموص 
ئصمةش ئةلَصني نا هيض كامصكتان أاست نني تةا ئةو يةك ئيسالمة أاستة        

و صـلى اهللا علـيه وعلـى الـه وسلم           كـة لـة سـةردةمي ثـصغةمبةري خـوا            
 هةبـوو خـوا لص يان أازي بص ئصمةش ئةبص تةا شوصين ئةو            هاوةلَـةكاين 

ئيـسالمة بكةوين كة ئةواين لةسةر بوون و هيض خيالف و تةفرةقة نةبوو   
  صـلى اهللا عليه وعلى اله وسلم       يـةك خـوايان ئةثةرسـت شوصـين ثـصغةمبةر         

ئةكةوتن و هةموو وةك برا بوون ئةوةش ماناي سةلةفية كة شوصين ئةو        
لةطــةلَ صــلى اهللا علــيه وعلــى الــه وســلم صغةمبةري ئيـسالمة بكــةوي ثــ 

 لـة سـةر بـوون نةك ئةو هةموو شتةي كة       رضـي اهللا عـنهم    هاوةلَـةكاين   
صلى اهللا عليه وعلى اله وسلم      بـةناوي ئيـسالم داهـصنراوةو ثـصغةمبةري خوا          

 صلى اهللا عليه لـصي بةريـة بةكـوريت سـةلةيف يـاين شوصـنكةوتين ثصغةمبةر          

 .ةكاين بص زياد كرن و كةم كردن و هاوةلَوعلى اله وسلم
ديــارة كــة زؤر كةسانــصكيش هــةن بــة خــؤيان ئةلَــصن ســةلةيف بــةآلم ئــةو  

 صلى اهللا عليه وعلى     ثـصناسة نايـان طرصـتةوة ضونكة موخالةفةي ثصغةمبةر        

 ئةكـةن بـؤ ئـةوةي بشيان ناسن    رضي اهللا عنهمهاوةلَـةكاين  الـه وسـلم و     
ئةوةي ئة بينرص لة كةسانصك بـزانن كـة لـة سـةلةفيت حيـزبايةيت نية وة             

ئةلَـصن سـةلةفني كة خةلَك تةكفري ئةكةن و ئةيان كوذن ئةوة سةلةفيةت            
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صلى اهللا عليه   لـص يـان بةرية ضونكة ئةمةي ئةوان ئةيكةن ثصغةمبةري خوا            

 نـةيان كردووة ئيتر بة ضي   رضي اهللا عنهم هاوةلَـةكاين وعلـى اله وسلم و      
 !سةلةفني 

ةســصك ئــةلَص مــن موســلَمامن بــةآلم كــارص بكــا ئةمــة فــةرق ناكــا لــة طــةلَ ك
موخاليف بة ئيسالم، ئيسالم لصي بةرية ئاوها كةسصكيش بلَص من سةلةفيم           

 !بةآلم بةدرؤ
لة كؤتايي سةلةيف ياين موسلَمانصكي أاستةقينة كة شوصن هيض اليةنصك و    

صلى اهللا عليه وعلى    هـةواو ئارةزوي كةس ناكةوص تةا شوصين ثصغةمبةر         

ئةكــةوص وة بــؤ هةمـوو كارصــك و هــةلس و كةوتــصكي ووردو  م الــه وســل
صـلى اهللا عليه وعلى اله وسلم       درشـيت بةلَطـةي ثـصية كـة لـة ثـصغةمبةرةوة              

 . وةري طرتووة
بؤ زياتر أوون كردنةوةي ماناي سةلةيف وة زانيين كة دروستة ئةو ناوة 

ة لـة خـؤمان بنـصني ئـةوة فةرمـوون لةطةلَ  ضةند ثرسيار و وةآلمصك كة ل        
 :مامؤستاو ثصشةواياين سةلةيف كراوة 

  : - اهللا اإلمام ابن باز رحمه سئل

  واألثري ، هل هي تزكية؟بالسلفي تقول فيمن تسمى ما

 :  سماحته فأجاب

فالن :  بأس، مثل ما كان السلف يقول      ال سلفي أنه   أو أثري كـان صـادقاً أنـه        إذا(
 .)واجبة تزكية ال بد منها، تزكية ،أثري فالن ،سلفي

 ضي ئةلَصي بةوةي ناوي     رحمه اهللا _ابن باز   _ ثرسـياركرا لـة ثصشةوا      
ئايا ئةوة تةزكيةية؟ وةآلمي داوة     ) اثري(يـان    ) سلفي(لـة خـؤ نـاوة       

 ة ئةوة هيضي اثريئةطـةر أاسـت بكـا بةوةي كة سلفي يان       : (وويت  
، اثريلـة سـةر نـية، وةك ئـةوةي سـةلةف ئـة لَصن فالن سلفي ، فالن           

  ) .  هةر ئةبص ببص ، تةزكيةكي واجبة ئةمة تةزكيةكة
 . بالطائف١٦/١/١٤١٣، في "حق المسلم: " محاضرة مسجلة بعنوانمن

 
ü ٢/١٦٤}{٦١٤٩ {هاتووة لة فةتواي ليذنةي داميي سعودي ذمارة {: 
  ؟. . .  تفسيراً لكلمة السلف ومن هم السلفيون أريد: س"

د صلى اهللا عليه وسلم      المتبعون لمحم  والجماعةالـسلف هم أهل السنة       : ج
 إلى يوم القيامة، ولما     نهجهممـن الصحابة رضي اهللا عنهم ومن سار على          
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 من كان على مثل ما هم: " عن الفرقة الناجية قال  عليه وسلمسئل صلى اهللا 
 ... " .وأصحابيأنا عليه اليوم 

ــيار  ــصن    : ثرســ ــلف وة كــ ــةي ســ ــؤ ووشــ ــصكدانةوةيةكم دةوص بــ لــ
 ؟...سةلةفيةكان 

 ســــةلةف ئــــةوان ئةهلــــي ســــوننةو جةماعــــةتن ئةوانــــةي :وةآلم 
لـة هاوةلَـةكان    صـلى اهللا عليه وعلى اله وسلم        شوصـنكةوتةي حممـدن     

 وة ئةوانـةي لةسـةر مةةجي ئةوان ئةأؤن تا أؤذي      رضي اهللا عنهم  
صلى اهللا عليه وعلى قـيامةت ، وة كـة ثرسـيار كرا لة ثصغةمبةري خوا             

ئةوانةن : (طاريان ئةبص فةرموي دةربارةي ئةو كؤمةلَةي أزاله وسلم 
 ... ) . كة لة سةر ئةوةن من و هاوةلَةكامني لةسةرة 

  

ü ١/١٦٥} {١٣٦١ {وة هاتووة لة فةتواي ذمارة {: 

  ؟  هي السلفية وما رأيكم فيهاما: س"
 هم صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه        والسلف إلى السلف    نسبة السلفية : ج

الذين } رضي اهللا عنهم   {األولىقرون الثالثة   وسـلم وأئمة الهدى من أهل ال      
 الناس قرني خير{: قولهشهد لهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالخير في   

 يلونهم ثم يجئ أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه الذينثـم الذين يلونهم ثم   
 والسلفيون أحمد في مسنده والبخاري ومسلم،       اإلمامرواه  } ويمينه شهادته 

 معناه وهم الذين ساروا على منهاج       تقدم وقد   ، إلى السلف  سبةن سلفي جمع
 بهما فكانوا بذلك أهل     والعملالسلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما        

 وصحبه وآله   محمدوباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا       . الـسنة والجماعـة   
 ". وسلم

 سةلةفيةت ضية وة ِراتان ضية بةرامبةري ؟: ثرسيار  
ــةلةفيش  : موةآل ــةلةف وة ســـ ــؤ الي ســـ ــسبةتة بـــ ســـــةلةفيةت نيـــ

وة صـلى اهللا علـيه وعلى اله وسلم         هاوةلَـةكاين ثـصغةمبةري خـوان       
 ) رضي اهللا عنهم( ثصشةواياين أصطاي هيدايةتن لة سص سةدةي يةكةم 

شايةيت بة  صلى اهللا عليه وعلى اله وسلم       ئةوانـةي كة ثصغةمبةري خوا      
ضــاكتريين خــةلَك ســةدةي مــنن  : ( خــصري بــؤ دانــة لــة فةرمــودةي  

ثاشـان ئةوانةي لة دوايان دصن ثاشان ئةوانةي لة دوايان دصن ثاشان           
قةومـي وا دصـن كـة شايةتيان ثصش سوصنديان ئةكةوص وة سوصنديان          

ثصــشةوا امحــد لــة موســنةدةكةي طــصأاويةتيةوة وة ) ثــصش شــايةيت 
بـوخاري و موسليميش ، وة سةلةفيةكان كؤي سةلةفية نيسبةتة بؤ           
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ــةر    ــةن كـــة لةسـ ــرا وة ئةوانـ ــشتر كـ الي ســـةلةف ، وة ماناكـــةي ثصـ
مةةجـي سـةلةفن لـة شوصن كةوتين كتاب و سوننةت وة بانطةواز           
كـردن بؤيان وة ئيش كردن ثص يان ئا بةوة بوون بة ئةهلي سوننةو           

  وسلم وصحبه وآله محمدوباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا . جةماعةت 
  واالفتاءالعلمية  الدائمة للبحوثاللجنة

عـبداهللا بـن غديان، نائب رئيس       :عـضو عـبداهللا بـن قعـود،       :عـضو 
  عفيفي،عبدالرزاق :اللجنة

  بازبنعبدالعزيز :الرئيس
لـة كؤتايـي سـوثاس بـؤ خـوا كـة دةرفـةمت بـوو بؤ ئةم أوون كردنةوةية                     

 .وصلى اهللا على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
 

 بؤ ساييت سةلةيف كورد
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