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 زوو ت و ده مل كردنی په  ست يان له ده حوكمی له
تی  حمه ڕه(   ی شخ عبدالعزیز بن باز كراوه ئاڕاسته  م پرسیاره ئه

 ) :خوای ل بت

ستی  به مه  زوو به ت و ده ست و مل كردنی په ده حوكمی له :پرسیار 

 ؟  و خراپه ھشتن و الدانی به نه

ت  درود و صه  بان، وه یھرهوم  وره سوپاس بۆ خوای گه :م  وه

تا  رانی ھه یت ویار ویاوه ر محمد المصطفی وئال وبه سه الم له وسه

 .  تایه ھه

شیرك   كرت، چونكه ڕگری ل ده  كارانه  و ندك له ھه    

صلی (ریش  مبه ، پیغه یه ، وجۆری نوشته شدانانی بچووكه وھاوبه

خ ي     فال ويم يه ،   من يق ّخ من يق «  :تی  رموویه فه) الله علیه وسلم

/ ٤(، ومستدرك الحاكم  )١٥٤ /٤(مسند أحمد  [ »  دع  فال  د  يه ،

 ] .  ، وصححه الحاكم ووافقه الذھبي )٢٤٠

ی  ئه  ندكردووه پابه  وه كه یه نووشته س دی به ركه ھه: واتا     

ند  پابه  وه كه یه ودعه  به ید  ی كه وه یت، ئه كه واو نه بۆی ته  خوایه
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  له  ك مرواری وایه وه  كه  یه سپیه  و شته ست ئه به مه  هودع(  كردووه

كاریان  فامیدا به می نه رده سه كان له به  ره ھنرت، عه رده ریا ده ده

ی  ئه)  زیانی چاوپیسی وجنۆكه پارزراو بن ی له وه ھنا بۆ ئه ده

 . ھنیت ج نه ی به كه سته به مه  خوایه

صلی الله علیه (ر  مبه پغه  كه  تكی تردا ھاتووه ڕیوایه  له   

س  ركه ھه:   واته»  من ع خ ي     فسدد وشك«  :تی  رموویه فه) وسلم

  وره ی بۆ خوای گه ھاوه  وه بواست ئه هــك ھ هــــی نووشته

 ...  بیارداوه

چوو  )خوای ل ڕازی بت(مان  ی كوڕی یه یفه كاتكیش حوزه   

ت و  تا په گرانه  له  وه ستی چاك بوونه به مه  بۆالی پیاوك بینی كه

  و كابرایه ی له كه ته په  فه یه ، حوزه وه خۆیه  كی كردبوو به زوویه ده

 :  وه ی بۆ خــونده ته م ئایه مجا ئه قرتاند و ڕگریشی ل كرد، وئه

ّ َ هُ  ▬ ّ  َِال ُُهمب بالا
َُ ثب
َ
ُن و ِبمال ُ�ونَ َ َما يُ ال

: تی  تی یوسف ئایه سوره[  ♂ م مرشب

خوای تاك   ڕناھنن به کی باوه ی زۆری خه ا زۆربهـــج: واتا ]  ١٠٦

بگومان ئیمان و (ن  ده ی بۆ بیار نه ی ھاوه وه نھا، ب ئه و ته
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خۆش   و تاوانه له  وره وای گهــــــو خ  ڕی وا ھیچ نرخی نیه باوه

 . ) نابت

ڵ  شیرك وھاوه  كاره  م جۆره ئه  كه  وه بته ڕوون ده  وه مه له   

و   زوو و نوشته ت و ده واسینی په ، ھه وره بۆ خوای گه  بیاردانه

  مانه موو ئه ھه ،و موو ودانی گورگ ڵ ی ئاژهموروو، یان ئسك

  خراپه  له  ، وجۆریكه فامیه شتكی خورافی و پوپووچ و نه  ه كۆمه

 .بت ڕگری ل بكرت  و تاوان و ده

ندك جار  ھه  ك كه یه واسینی نوشته ھه یه  و شوه ر به ھه   

ی  قه: واتا ) الحروز ( ن  ، و پی ده تی قورئانیشی تدایه ئایه

كان،  وه ره كۆكه: واتا ) الجامعات ( وترت  پیشی ده  قایم، وه

صلی الله علیه (ر  مبه پغه  ونكهدروست نیین، چ  مانه موو ئه ھه

و  ، و ئه مووی  كردوووه ھه كی گشتی ڕگری له یه شوه  به) وسلم

یری  قورئان و غه  كه  وه گرته ش ده پستانه  وپارچه  نوشته

  م جۆره كارھنانی قورئان له به  ، چونكه قورئانیشی تدایه

ش  وه ، ئهیری قورئانیش ی غه وه كشت بۆ ئه رده دا سه شتانه

ر  ، ھه وه كاته ده  وره شیدانان بۆ خوای گه كی شیرك وھاوبه رگایه ده
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) صلی الله علیه وسلم(ری خوا  مبه بینین پغه ده  وه ر ئه به له

سنن أبي داود برقم [  »  ِن يرربدا  يو ا م  يوول  شك« : تی  رموویه فه

]  لذھبيوصححه الحاكم ووافقه ا) ٢٤١/  ٤(، ومستدرك  )٣٨٨٣(

ڵ  گه وله)   شروعه ی نامه ست پی ڕوقیه به مه(  ڕوقیه:   واته: واتا 

وری وشیرینی نوان ژن وپیاو  وترت چه ی پی ده وه و ئه  نووشته

 .  وره بۆ خوای گه  ڵ بیاردانه موو شیرك و ھاوه ر ھه ھه

  ھنراو كه كی ناو نه یه شوه  ش به ڕوقیه  ست له به مه

رعی  كی ناشه یه شوه  به  كه  یه و ڕوقیه ست پی ئه به مه،  باسكراوه

  واسرت به ده ھه  نوشته  بینین كه یه ده و شوه ر به كرت، ھه ده

واسرت  ده چاوی خراپ، یان ھه ستی پاراستنی له به مه منادا به

موو  ، ھه جنۆكه  پناو پاراستنیان له  له  وه خۆشه تان ونه ئافره  به

 .فامین  می نه رده ی سه وه كرده بگومان كاری خراپن و له  مانه ئه

  انهوری وشیرینی نوان ژن وپیاو چه: التولة    ستیش له به مه

كانیان  ی ژنان الی پیاوه وه كرت بۆ ئه ده  یه و نوشته ئه  گوایه

ری  مبه سیحر و جادوو، پغه  له  ش جۆركه وه ن، ئه ویست بكه خۆشه

داوای   ، چونكه شیركی داناوه  به) ه علیه وسلمصلی الل(خوایش 
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كرت،  كانی تدا ده كان وجنۆكه یتانه شه  كی له تی و كۆمه یارمه

فری بوون و   ی كه و جادووه ھۆی ئه ر به ژن و پیاوی جادووگه

ندك  ن ھه ده نجام ده كانی تدا ئه تانه و شیه  تی جنۆكه عیباده

ن  ندكشیان بكه مه ی زیاتر كه وه هویش بۆ ئ شتیان بۆ پش دت، ئه

 .ن  یان ڕازیان بكه كاره  و ی به وه ئه بۆ ناو شیرك وگومایی بۆ

سك  ركه ھه) مائم ته( و   نوشته  جۆركن له: زوویش  ت و ده په

ھۆكاری شیفا   ، و وا بزانت كه وه ردنیه ، یان گه وه ستیه ده  بیكاته

و تاوان و   خراپه  له  ش جۆركه هو خۆشی، ئه نه  ن له وه وچاك بوونه

 ..  وه بپچنرت و ل بكرته  كه  گوناھـ ، و واجبه

 .  ش زاناتره وره خوای گه

تی  حمه رز عبد العزیز بن باز ره به  سایتی شخی پایه:  رچاوه سه

 www.binbaz.orgخوای ل بت 


