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 يل ىل مل خل ٱ
 

 

ن   
ِ
ی ِ اِ   ا ُْ سَْْْ ُا َوِم ُروِر نانُْ،سْْْ ِ ُِْْْ ُْ تَْهِ،ُرُهع َونَُنوُل ِ للِە ِم ُُُە ونَسْْْ ْ تَِنی الَحْمَد للِە نَْحَمُدُه َونَسْْْ ْ

ِللِ  ْْْْ ُْ یُض ل  لَُەع َوَم ِْْْ ُْ یَهِْدِه اللُە فاَل ُمض إ  الل  ە  ناْعَماِلُاع َم
ِ
َە ا  ْ َ ل
ِ
هَُد ناْن َإ ا ْْْْ فاَل هاِدَي لَُە. َنِ

دًا َعبُدُه َوَرُسولُەُ   .َوَنِهَُد نان  ُمَحم 
 

 ١02ن ل عمران:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 

 جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ١النساء:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه

 

 ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 ٠١ - ٠0الاحزاب:  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 

ٍد َصلَی اللَُە عَلَْیِە َوَسلَمَ  ن  َنْصَدَق الَحِدیِث ِكتاُب اللِەع َوَخیَر الهَِدي َهْدُي ُمَحم 
ِ
ا بَْنُد:فَا  نام 

ر  اُلُموِر ُمْحَداثتُهاع َوُكل  ُمْحَدثٍَة ِبْدعٌَة َوُكل  ِبْدعٍَة َضاللٌَةع َوُكل   َِ  َضاَللٍَة ِفي الُ اِر. َو
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 زادی: ییپێشەکی 

 

بیی ( هەر لەزیُدانەوە توانییی کتێ ئەوەی جەانبیی مامۆسْْْ تا کرێ ار ایوای گەورە ئازادی ت ا  دوای

ااإإسالم(ْْْی سەعید حەووا ارحمە اللە( هەمووی وەرتڕێڕەتە سەر زمانی کوردی و ئەوەی نەند ُ 

ۆ کتێبیی ااإإسْْْْالم( کتێ ز ی زور گربڕە ب"ئەڵێت:  شْْْْیی سْْْْاە رمەزروی بوو هاتەدیع وەکو یۆ 

ڕوِْ ُ یرییی سْەرەرییی و زانیارییی سْەرەکی و تێڕەیشْئنی ئیسْالم بە گشْ تڕیرییەکەی. نووسەری 

ْْ تووەع داعیانە فەقزیەتی ڕ  ڕەحمەتی بە ْْ تووەع بیرمەندانە لە ئیسْْالم گەیش واوە و ئەکادیمیانە پێڕەیش

ِْْْْارەزاییی یۆی لە دیُەکە توانیوەتی بۆ نارەسْْْْەری زور  ەر زورلەب عئیسْْْالمی نیشْْْْانداوەتەوە

    ".جوان بخاتە بەردەست تێڕوانینیو کێشەی سەردەم ئیجتیهاد ت ا  و ڕا

نی وەإاننی ئیسْْْالمع زا ر یەك لە کتێبەکانی: اپێنج ڕوکُەکەیادەکردن و باڵوکردنەوەی هەئام دوای

دەوڵەتی ئیسْْْْْالمی( کە هەمووان بەِْْْْْ ێ ُ لە کتێبیی ااإإسْْْْْالم(ع کتێبیی  بنەماکانیئیسْْْْْالمع 

ْْالمیب بەِْْ ێ ە لە  ْْولع اإإسْْالم( کەئیس ێخ ی ڕەحمەتی ِْْ  نووسْْەر زنجیرە کتێبیی االلەع الرس

ْْەعید حەووا ْْا؛(  انو س ْْئیوانی یوای گەورە توانیمانی انوە االاس ْْ ێ ی یری کتێ  بە پش  ەکەببەِ

بەانوی اسْ یاسەتەکانی دەوڵەتی ئیسالمی( ئامادە ت ە ُ و بیخەیُە یزمە  موسوڵماانن بە گش تی و 

 فێریوازانی زادی بەریبەتی.

ْْْْْ تْا کرێ ار ایوای گەورە ئازادی ت ا ( دوو رە زیُْدانی ردنەوەی   ی  نەداەی پ ئەو دەرفەتمْامۆس

ْْا ع بۆیە ئێمە بەم ئەرکە  ْْان ت  ْْا  و تەیریجی فەرموودەک ْْداووونەوە بە کتێبەکەدا ت  یۆی پێ

ْْْا ُ و ْْْئیوانی یوای گەورە هەڵس ْْْت بێت بەپش ەم و کردوومانەع بێڕومان بی  ک بۆی ئەوەی پێویس

 .کوڕیب انبێت

 ە ان هیووسەرنیەع ئەوەیشی هی وەەوەرگێڕ ەنك بۆ کتێبەکە نوسْرابێت لەإیەهەر پەراوێز تێ یُی:

 اژەی پێ راوە.مدەس تەی زادی بێت ئا

 

 بەڕێوەبەرایەتییی زانکۆی ئازادی دیراساتی ئیسالمی )زادی(
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 نووسەرپێشەكیی 
 

(١) 

 بكات و ییرشالال ەرپەبكات و سالال ەیادیتا پ  تێبەه یكێتەحكوم تێبەد رەه سالال  یئ    

 .تێپاڕێزیب

 و  ردانەو ێس ەد ەل یس میئ ەیدیقەع یپاڕاس ن ۆب ەكێتەزەروور  یس میئ یتەحكوم

 رافینحیو ئ ەقەندەز  یوتەچ یر یفسهو ت رانەالد یر ێو  ور ال ەیو ەكدانێل ەل ،یواندنێش

 كافران..  ەمچین یكرنێپ

 رەسالالە( لەاو ەڕ گەڵه نیدە)ل ددەمورت یحوكم یسالالپاندنەو چ لماندنەسالال ۆییە بزەروور    

دل  د: ەو ەبنەزدەپالاشالالالگ ی ێمالانڵو موسالالالو  سالالال  یئ ەل ەیو ەئ ( َنه  ی)َمْن بالَ : ەوات ( ١)فاق لوه 

 ەل ەك ۆسالال ەئ ە ێگریب كێتەحكوم تێبە. كوشالال ن دكوژنیب ۆڕیگ ەیكەنید كێسالالەركەه

 .یژ ەد داییئاسا یكێخۆ بارود

 كانیەرس ەخواپ یكردنەادیپ ۆب ەكێتەزەروور ی س میئ یتەحكوم : 

 تنشەرز ەسس ن س كاتدانداەز  ەل ەیوانەئ ن،ێكرەد ێمەسالسال ن ت ژكردنێنو  ەل ەیوانەئ   

 نەكیو نا ەرز ەف رەسالالالەل انیالجەح ەیوانەئ ر،ەسالالال ە ێخرەد انیالو فشالالالار نیت و نێكرەد

 .تێكرەدێل انەیشەڕەه ێن،در ەهاند

 ی: كەڵخ یانیگ یپاڕاس ن ۆب ییەوورر ەز  یس میئ یتەحكوم 

 ەیو ەندنسالالالەقەه ی: مافەوات ١٠١البقرة:  َّ حت لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱ -    

                                         
 .(١131(، ترمذی )173١(، ئەبو داود )71١3بوخاری ) (١)
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 . ەرز ەف و ێتەتان دراو و كوژرا

 ەل وا ان الالانیالال: ژەوات ١٠١ة: الْبْقْر  َّ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت ُّٱ -    

 تالالا ێتەدراو  تالالانەمالالاف  ەئ ۆیەب ،كالالانییەریهزر و ژ نەخالاو  ەیئ یە،تالالانالالداەو ەنالدنەقسالالالەه

 ..یقواكار ەت ەنەبگ ەو ەشڕێیە وەو ل نەبكەی سهر موما

 تێبپاڕێز یكەڵخ یو ناموس وو ڕ زەروورییە تا ئاب یس میئ یتەحكوم : 

نوور و  یترەسو ) ەمە: ئەاتو  ١الُور:  َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -    

 . ەكردوو  رزمانەو ف ەو ەخوار  ەتەناردوومان ەمێئ ەكێترە( سوو دانێیت ەك سزا یكانەحكامەئ

 وەو ئ كاتەنادیز ەیتەئافر  وە: ئەوات 2الُور:  َّ نئ  ىهمه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ -    

 . نەدێل انیقامچ ەدس انەیكیە رەه كاتەد نایز ەیاو یپ

 وە: ئەوات 1الُور:  َّ ٰى ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ -    

 ،ەكردوو  انینایز نەڵێو د سالال نەبەدەڵه ردێمەب یتانەئافر  ۆب یسالالینپێداو  یتەمۆ ت ەیسالانەك

 ..نەدێل انەیلدەج ش اەه نن،ێبه ەكەروداو  رەسەل دیناتوانن چوار شاه  ەڵ ب

 تێبپاڕێز یكەڵخ یو سامان ڵتا ما ییەوورەر ز  یس میئ یتەحكوم:  

 ییك ریە یو سامان ڵما قەناهەب ەوات ١١١البقرة:  َّ جب  ين  ىن نن من زن ُّٱ -    

 .نۆ خەم

 هادیج یرپاكردنەب ۆزەروورییە ب یس میئ یتەحكوم:  

ْْْة:  َّ  مه حنجن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -      ١2٣الْتوب
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و  نەبك رپاەب هادیج ەو ە انێل كینز یكافران یدژ  ەناو ێه تانەڕ باو  ەیسالالالانەوكەئ ەی: ئەوات

 .ننیبب ەو ێل ش انیژیبا توند و ت و انیكوش ار ەونەبك

 بخات و  نماناڵموسالالو  تەسالالد كیەزانسالال  مووەزەروورییە تا ه یسالال میئ یتەحكوم

و  یتیەەڵمۆ و ك یاسیس یكانەس میو سال بكاتەردەرو ەپ سال  یئ رەسالەل انیكانەو ەن

 .تێنەڕێاپڕ  یس میئ ییریشنبۆڕ و  یخ قەو ئ یرباز ەو س یئابوور 

 یو حوكم تێب سالالتەدڵ با رعەشالال ی ێر ەرو ەتا سالال یەیوورەر ز  یسالال میئ یتەحكوم 

  :تێب ەكەنید یحكامەئ تاۆ و ك تاەر ەس

 ەكییەخوا ەواز ەناتوانن بانگ نانڵماموسو  بوو،ەن انییتەحكوم یتەڵ سەد سال  یئ رەگەئ    

  س  یو ناتوانن ئ یانڕ حوكم وە دار یو ئ ەاس ڕ ئا  ەیرچاو ەس ەنەبك رعەشال یكانەحكامەو ئ

 ەونەكەو د بنەد لیلەز  یانڕ و حوكم تەڵ سالالالەد ێبەب نەتمەح ن،ز بپالاڕێ مالانالانڵموسالالالو و 

 چیه نالالاخوازن یكالالانەزوو ەو ئالالار  زەو ح ۆڤمر  یسالالالەفن ەچونك ،یكالالار ەو خراپ ییەڕەڵب

  :ەو ە ێگرەد وڵت ەكە (سادە)ف ەیو ەوبوونڵ ب شەمەئ ت،ێبەه انیكێسنور 

 قەه رەگە: ئەوات ٠١المؤمنون:  َّ حق جعمظ حط مض  خض حض جض مص خص حص ُّٱ -    

 یكار ەاپخر ۆ خ ،یەبكردا یڕەف ار  وانەئ ەیاس ڕ ئا  ێیپەو ب یەوتاەبك ەوانەئ یسەو ەه نێو ش

 . نیژەد انداێیت ەیوانەئ ەڵگەل ،ەو ەگرتەد ییوەو ز  كانەئاسمان مووەه رەه

و  تێبەه ەو ەكەڵخ وەئ رەسالالەب یتەڵ سالالەد ەك تێبەه كێتەحكوم تێبەدەر ه وابووەك    

و  یندەپاب وەر ەب ەو ییەەڕەڵبەو ل یقواكار ەت وەر ەب تێنێانهیب ەو ەسەو ەه و واەهەل تێب وان

 یز اڕ  ێیل خوا) ففانەع ڕیكو  یعوسمان دناەیس  ێیەس ییڕاشید ەیفیلەخ ،یاسال ڕ ر ەسال

 وەئ ەور ەگ ی: خواەوات ،ه لََيَزع  بالالسالالاللمالان ما ال ََُزع  بال ر ن(لالن الإ ): رمووەفەید( تێالب

 رەس ەو ە ێنێهەید زێو ه تەڵ سەدەب ،ڕێ رەسە و ەتیەو نا ەو ە ێاست نابڕ قورئان  ەب ەیسەك
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 .ڕێ

 نابن: ادەییو ئاسوود یمنێه ەل مانانڵموسو  ەو یەكا ە ێنرێهەن یس میئ یكێتەتا حكوم 

 نیداب مانانڵموسالالو  ۆب ەدیقەع ییئازاد ەك تێناكرێپ ەیو ەئ ەیم مان مانڵموسالالو  ەر ەیغ     

 مانانڵموسالالو  ۆب یكسالالانیە ییرەرو ەدادپ یسالالپاندنەچ ەیم ممان مانڵموسالالو  ەر ەیغ ،بكات

 ەییسا رێژ ەل مانڵموسو  ناكات،ڕەچاو  مانڵموسو  ییندەو ەرژ ەو ب رعەو ش اسایو  تێناكرێپ

 و ناچار ەو ییەترسەم ە ێو ەو زوو بك رۆ ز  ەیكەسال میئ تێشالەد دایسال مینائ یتەحكوم

 شەمەبكات.. ئ داەور ەگ یخوا یرمانەفی چێرپەسەل مانڵموسو ە ر ەیغ یەڵیاێڕ گو  تێكرەد

و  ف ارڕە و س  یئ ییدیقائەع ینیوانێڕ ت و دید وانێن ەل ییەكارەوانەچێپ ەچونك ،ەەینگژ ەت

 یقیەال ەك ەكییەلیلەو ز  ەییسالال ەردێژ  ەو ەئ ەیو ەل ەجگ ەمەئ .ەو ەمانانڵموسالالو  یوشالال ڕە

 ۆب ەور ەگ یخوا ەك ەو ەتیەنالالا داییەرزەربەو سالالال تەزز یع وەئ ەڵگەلو ییە ن مالالانڵموسالالالو 

  :ەس وو یوو یمانڵموسو 

 يل ىل مل يك ىكمك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ -    

ْْْافْقْون:  َّ من زن رن مم  ام و  ەور ەگ یخوا ۆب ڵالالییو زا تەڵ سالالالە: دەوات ١الْمُْ

  .ەمانانڵو موسو  (ملسو هيلع هللا ىلص) ەیكەرراو ێن

 نەدەمەر ەب ەور : ەوات ١٣١ن ل عمران:  َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ -    

 بن.  مانڵسو مو یاس ڕ ەب ەیرجەم وەب بنەد ستەدڵ با ەو ێئ رەه و نۆ خەم ەژار ەو پ  ەخ و

و  یس ەدڵ با  ەئ ەو ەمانڵموسو  ەر ەیغ یحوكم یتەڵ سەد رێژ  ە ێو ەكەد مانڵموسو  كێكات    

 .ییەلیلەز  ۆیخەر ه ەو ە.. ئداتەس دەدەل ەتەزز یع

 ەك ەانداو ۆیخەب انیماف ەمەردەسالال  ەئ یتانەحكوم مماە.. ئییەگشالال  یكەیەو ێشالالەب ەمەئ    
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 ەیەیو ێوشەو ب تێبەه انیحوكم اندایوڵتها یكاروبار  ەیو گچك ەور ەگ یكێش  مووەهەل

و  دید وەئ، تێبەه اندای)وجود(  ەل انیالردانەو ێسالالال ەو د زاننەد یواڕەو  اسالالالتەڕ ب انۆیالخ

 ێیپ ۆیخ ەیەیرنالالامەب وەئ ،تێالالزانەد یاسالالال ەڕ ب ۆیخەك داتەد رداەسالالالەل انەیالنیوانێڕ ت

 ڕێی دوید رەسالالەل انیكانەو ەو ن انیكانڵەمندا یكردنەردەرو ەپ ەیرنامەب ەكاتەید ەندەسالالەپ

 ۆیخ تەحكوم ەك كاتەد انیناچار كێانو ڕەوش  تیرەدابون رەسەو ل كاتەشالدۆگ ۆیخ

اكات.. ن انڵیقبوو  ەمییەق و تیرەدابون وەئ ێو ب ەنیندترەسەو پ نیاوتریشال یەوا یالالالالالالالالێپ

و  سالالال  یئ یالوازكردن یكار ۆ ه ن،ینالدارید یادانڕ و  نید یالدان یەیمالا یموو ەه ەمالانەئ

و   ەدوو  ەیو ەن ن،ێوتەفەن اندایشیمەكیە ەیو ەنەل رەگەئ مانانن،ڵو موس یشكردنێكەشالیر

! تێڕێگا بدر  انیشالالالیناو رەگەئ ت،ێنێنام یسالالال میئ انیتر یچیه ناوەل ەجگ انیمێیەسالالال

 یسالال ەردێژ  یمانانڵو موسالالو  تۆڤیەسالال ی ێكیەو  نیچ یمانانڵموسالالو  ڵیحا كێسالالەركەه

 یكێتە یقەح ەمەئ تێانز ەد تێندبێخو  یمالانانڵموسالالالو  یهالانیج یكالانەددەمورت ەتەحكوم

 .ەیەانوڵت وەئ یمانانڵموسو  یعیواق

 یجو ئامان گاڕێ وەر ەب یتیەاۆڤمر  یكردنەاسالال ڕ ئا  ۆزەروورییە ب یسالال میئ یتەحكوم 

 .واڕەڕاست و 

 :ەیەه ەیاردیدوو د یتیەاۆڤمر  یوتنەشكێپ    

 .یتەیاۆڤمر  یانیژ ۆب ردوونەگ یراتێخ یركردنەبەس ەدەل وتنەشكێ: پ ەكیە ەیاردید    

و  یر یگێو ج ڕەوشالالالت و ڕەف الالار یكالالانەبوار  ەل ۆڤەمر  یوتنەشالالالكێ: پ ەدوو  ەیاردیالالد   

 ..انینانێهێجەو ب ركەماف و ئ ینیو زان یر ەرو ەو دادپ ەییئاسوود

 وتنداەشكێپ یمەكیە ەیاردید ەل س  یئ ێبەب یتیەاۆڤمر  ەك تێكرەد ینیبێاسان تئ ەو ەئ    

 ێبەب یتیەاۆڤمر  تینیبەد ۆیە.. بتێو ەكەدواد مداەوو د ەیاردید ەل  ەڵ ب كات،ەد ێشالالبركێپ
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و  یڕەوشت نزم ،یجاران ەییندڕ د  ی ێجەمەه یڕەوش  و ڕەف ار رەس ەو ە ەڕێگەد سال  ،یئ

 ەیدر ایدەل یتیەاۆڤالمر  تێالسالالال رمالادا  بو وابووە.. كینیمەكیە یتییەلیجالاه ینگەالسالالال

از و ڕەف ار و ڕێب ەرنامەو ب نیوانێڕ ت و دید ە ێبب س  یئ ەس یوێپ تێو ەشكێپ شالدایمەدوو 

و  دید ەتاك س  یئ ەچونك ،یكردنەاس ڕ ئا  یتەڵ سالەو د ەدار یو ئ  یەو ق و ڕەوشالت و دا 

 یتیەاۆڤمر  ەیگەڵمۆ ك دایكانەندەهڕەان و یژ یكانەبوار  مووەهەل تێب وان ەك ەڕاسالال  ڕێی

 بكات.. ەاس ڕ ئا  ەنگانەپارس

 ەو ە ێبب ایج ینیمەدوو  ەیاردیدەل یتیەاۆڤمر  یوتنەشالالكێپ یمەكیە ەیاردید كێركاتەه    

 كات،ەد انی)وجود( ەل ەشەڕەه ەك كاتەد مانانسوڵموەوو لڕ  ەنووسالسالازانەچار  ییدژوار

 ی سەردەسالەل انی ەو یەكاە ێب انداۆیناوخەو ل انۆیخ یسال ەد رەسالەل ەیەو ەابوونیج وەئ جا

 ی اسێئ ەیعیواق  ەئا ئ كوەو  ە،و یەكاە ێب مانداڵموسالو ە ر ەیغ یوڵتەو ل مانڵموسالو ە ر ەیغ

  ەئ ییەن سالال مدایئ یهلەئ  ەردەبەل شیكێر ەسالالەچار  چی.. هداتەد یشالالانین مانانڵموسالالو 

 ەر ۆ ج ردووەه ەك س  ،یئ ەیكڵەو ەد ەیو ەزراندنەدام ەل ەجگ تۆڕێبگ انەیخ ەسال ەعیواق

 ەیانیژێسالالال در ەو د یكار ەواشالالالەچ وەئ ۆب كێو سالالالنوور  تێالگرەد ۆخەل ەكەوتنەشالالالكێپ

 ەك  تێنێلمەسیب تێو ەیەد یكار ەواشەو چ ێڕو ز  برەز  ەب ەك تێنەداد  ەردەس یتییەلیجاه

 ..یەواڕەڕاست و  وەئ

 ەب تێالالنەێبگ سالالال  یئ ی ێریهالالانگیج یامەیالالزەروورییە تالالا پ یسالالال میئ یتەحكوم 

  :نیمەرز ەس ییتیەاۆڤمر 

 سەك تا ە،و ەور ەگ یخوا یتەعیرەشالال ی ێر ەرو ەسالال یەیسالالا رێژ  ە ێنێبه یتیەاۆڤمر  تا    

تر  یرانەبەانلیالالو گ ۆڤمر  سالالال  یئ یتەحمەو ر  تێالالكرەن ەیكەدیالالقەع ینۆڕیگ ینالالاچالالار 

و  ریگگش  ییرەرو ە.. دادپتێقوتاربب ۆڤمر  یمەو س  یژ ێسال در ەد ەل ۆڤو مر  ەو ە ێبگر

 ەتاك نەتمەح س  یئ یتەعیرەش ێبەب ،یید ەتیەنا تێبهن س مدایئ یر ەبێس رێژ  لەڕاست 
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 كات،ەد مووانەه یحوكم كێنیچ انی كات،ەد ەكەتەئومم یانڕ حوكم كێتەئومم ەل كێسەك

 ۆیخ یبدەع ەكاتەد  ریكانۆڤەمر  ۆڤمر  داەحوكمان ەر ۆ ج  ەئ مووەهە.. لكەیەوادەخان انیال

 یەیسالالا رێژ  ەل نهاە.. تیەرواەه شالالدایمەردەسالال یسالال میسالال نی ریموكراسالالید ەل تەنانەو ت

 .ەور ەگ یخوا یر ەیغ  یبدەع ە ێناب ۆڤمر  ەك یەس مدایئ یحوكم

 كیەرەبەل ۆیخ ییتدارەڵ سالالەد یتەحوكوم یبوونەه ێبەب سالال  ی: ئنیەڵێد داییتاۆ كەل     

َرى اْْلِْسَ ِ  : ەهاتوو  (ملسو هيلع هللا ىلص)خوا  یر ەمبەغێپ ەیرموودەف ەل كوەو  ت،ێشالەو ەدەڵه )لَ  ْنَ َضنل ع 

نل نَ  ل ه  بلَل النلاس  ِباللِ ل تَلِيَها، َولَول ْرَوةت تَشالالَ ْت ع  ْرَوًة، َفك للَما انَْ َ ضالالَ ْرَوًة ع  كْ   َو ِخر ه  ع  ا الْح  نل ْ ضالالً

) َ ة   كێیەگر كێرکاتەه ،ەو ەنێشالالالەو ەدەڵاله انەیالدان ەدان سالالال  یئ یکالانێ: گرەوات (١)الصالالالل

 ەک ێگر  نیمەکیە گرن،ەد ەو ەدواتالر  ێالیگالرەب سالالالالتەد ەکەکەڵالخ ەو ە ێالشالالالەو ەدەڵالاله

 .ەژ ێنو  انیتاشۆ و ک ەور ەگ یخوا یتەعیرەش ەب ەحوک  کردن ەو ە ێشەو ەدەڵه

 یحوكم یسالالال چوونەدەل شێپ وتەكەن تووەككەالواز و پ سالالال  یئ یكیەەكهاتێپ چیه    

 مووەه مابوو داریەپا یس میئ یتەحكوم كێ.. كاتمانانڵموسو  یتەڵ سەد یمانڕ  و س  یئ

 مابوو.. تەالمەس س  یئ یكەیەكهاتێپ

  ێبەو ب س نیوێپ مانانڵو موسو  سال  یئ ی)وجود( ۆب و اتنزەروور  مووەه ەمانەئ مادا     

 ەكچون ،ەرز ەف یسالال میئ یتەحكوم ییدەنانێه وابووەك ،ییدەانینا شیسالال میئ یتەكومح

 یتەڵ سەد ەیو ەزراندنەدام ۆب دانڵو ەه ۆیە.  بەرز ەف ،ییدەنیەنا رزەف تێبەن وەب كێرش ەه

 ەیفایك یرز ەف ەچونك مانان،ڵموسالالو  یتاك رتاكەسالالەل ەنەیع یرز ەف یسالال میئ یتەحكوم

 ی مسیئ یتڵەو ەد یزراندنەدام ۆكاركردن ب وابووە.. كییدەتەیەن تا تێنێنام ەخشالانەبۆخ

 .كێمانڵموسو  مووەه رەسەل ەرز ەف تدارەڵ سەد

                                         
 ( دەفەرموێ: )صحیح(ە.٥٧٠٥، ئەلبانیش لە )صحیح الجامع( )(8/112) یانەڕ بتە(، 2116بان )یبح وبنئی(، 66122د )ەحمەئ   (١)
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 یكردنەردەرو ەپەل ڵسالالالەئ ەو ەنینێربهیبەو   مالانانڵموسالالالو  نەیكەزدەح ەو ەیەنۆ ب  ەربەه    

 یەداەو ەل شیمانڵموسو  ی ێنەسڕە. ەیەانییكارەڵمۆ ك یكەیەردەرو ەپ ەك ەیەو ەئ مانداڵموسو 

 یانیژ ەل ڵسالالە. ئتێنێبگونج كارانداەڵمۆ ك ەڵگەل ۆیو خ یبژ  ەكارانەڵمۆ ك تێتوانەد ەك

 ندا،ەگمەد رۆ ز  یكێتڵەحا ندەچ ەب رەگەم ،ەیەكارانەڵمۆ ك یكێانیژ ەك ەیەو ەئ شدایس میئ

 كەیەبزاوت ب كیە بن، و ەڵمۆ ك كیەو  زیر كیەو  سالالالتەد كیە تێبەد مانانڵموسالالالو  ۆیەب

 ەك نەبخەڕ گەب ەیەاسالالال ڕ ئالالا  وەئ ەور ەب ەكالالارانەڵمۆ ك ناەیالووز  مووەه ن،ەبك ەاسالالال ڕ ئالا 

 یهاتن یكانەسالالال ەبەم ەیو ەسالالالپاندنەو چ لمالانالدنە.. سالالالەسالالال میئ یوكمح ەیو ەنالانێه

 ەل ەڵ ب ،ەو ەببن ەكارانەڵمۆ ك یكەیەردەرو ەپ مانانڵموسالالو  تێبەردەه ۆیەب ،ەیەكەسالال میئ

 .انداۆیخ یس میئ یكێتەحكوم یەیسا رێژ 

 (٢) 

 ێپ ی ێرعەو شالال تێزر ەمەداد رەسالالەل ییسالال میئ یتەحكوم ەك ەیرجەم ەنیمەز  وەئ

( داتەد ەمەئ رەسەل مانەیپ ە)ك ەور ەگ یخوا ەیكەتەعیرەشەب ی ێندبوونیەپا تێبەدادەیپ

 اندایژ ەل نید یكانەحكامەتا ئ (١)،تێزر ەمەداد مالانانڵموسالالالو  یبژاردنەڵو ه سالالالتیوەو ب

 ۆب ڵبا ی ێر ەرو ەس تێناخواز  ەك ەو ە ێس ەبو  كییەس كارەڵرهەب مووەه یو دژ  تێنەڕێراپ

 .سەو ب تێب خوا ەیكەنید

 ینبوو ەه ێبەب شیتەسالالال میئ ،ییدە  ێچاك ب یسالالال ەدەكارب ێبەب ڵەحاەچاك م یحوكم    

                                         
تی ریعهشالاله یماندان كهپه :میانكهناسالالێنێت: یهرعێ ی حوكمڕانی دهشالاله كه داوه رجهو مهی بهتی ئاماژهحمهری رهنووسالاله  (١)

 ، بۆیهوهكایهت بێ هڵبژاردنی ئوممههه بێ بهمیان: دهو ڕێسای ووڵت، دووه حكامی یاسائه كاتهو دهئهنها و ته خۆ گرێ هدهخوا 

حوك   رسالالاله تههاتوونهت نهویسالالال ی ئوممهبه ش كهوانهن ئیسالالال می نین و ئهناكهتی خوا پیادهریعهی شالالالهتانهو حكومهئاله

، جان فێربووه وههلی ئیس مهئه رۆژئاوا له كی حوكمی ئیس مین كهەر تایی و سهرهڵی سهدوو خا مه، ئهرعی نییهحوكمیان شه

(  ڵبژاردنی گههه)و ( س وورده)دوو ڕوكنی   له تی( كهڵیهس ی كۆمه)گرێبه ریگرت و كردی بهوه وهییهدر ماوه ۆسۆ لهڕ جاك 

 .ئاوایه رۆژائاوا  می حوك  لهسزرێت، ئێس ا سیمهداده
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.. تێالالدارببیەپالالا ڵەحالالاەم ەیكەگەڵمۆ و ك تڵەو ەد یسالالال ەدەكالالارب ەبنەد ەك اوچالالاكالالانیالالپ

 ،ەیەه اویو شالال واڕە ڕاسالالت و ەیرنامەبەب یسالال یوێپ شیتڵەو ەد یزگاكانەدەل كێكیەرەه

 ،رچنەد یسالالال میئ تڵەو ەد  یزگاكانەد ڵەحاەم بوونەن یسالالال میئ ەرنالامالانەب  ەئ رەگەئ

وە ەكەگەڵمۆ ك یانیژ یعیو واق كانەقەد ڕێیو  دیدەل تڵەو ەد یزگاكانەد ەیرنامەب رەگەئ

 تێبەد یەۆب ت،ێبدر  داەتڵەو ەد وەئ رەسەب یس میئ یحوكم ەیناسێپ تێناش ەو ەئ هاتبووەن

 ییواوهتەب نەكەد تڵەو ەد یزگاكانەد ەیاس ڕ و ئا  ەدار یئ ەحوك  ك یكانەمەس یس ووەمه

 بن.. یس میئ

 مووەهەب ە،و یەاسیسال یتەڵ سالەو د تەئومم ەب ،ەو ییەتەو حكوم  ەگ ەب كێتڵەو ەد رەه    

 تێبەد وابووەو كوفرن.. كەر ەب كوەڵناچن، ب س  یئ وەر ەب بن،ەن یسال میئ ەو ەانیزگاكانەد

 یاو كر ەردەرو ەپ تێبەد رواەه شەكەتەبن.. ئومم یس میئ تڵەو ەد یزگاكانەد یكەیەب كیە

 ینكاەنیەال مووەه ەل تێبەد ییەسالال میئ ەتڵەو ەو دهئ ەیگەڵمۆ ك ە.. واتتێب ەكەسالال میئ

 تێبەانو  رەگەئ ،ەو ە ێوشالالەبدر  داێت انیوەو ئ نبندیەپا ەو ەكەسالال میئ ەب دای ێشالالارسالال ان

 .تێر ڕ ناب رداەسەب یس میئ یتەفیس -ەیكەتەو ئومم  ەگ- تڵەو ەد

 كردنێجەبێ( و جیعیالشرە)ت اسادانانی یزگاكانەد ی ێرعەش ،ەتڵەو ەد ی ێس ور ەد ەمەئ)    

 یرباز ەو س یرخواز ێف نجایو دادگا.. ئ تەو حكوم مانەرلە: پەوات ،ییەرە( و داو اندنەڕ اپڕ )

 (و...ه د اندنەیاگڕ و 

 یسالال ەربەسالال ەیرادیو ئ سالالتیوەب توڵ  یاسالالیسالال یكێتدار ەڵ سالالەد / كێتەحكوم رەه    

 .ەلكردوو ێشێپ ەیكەتەئومم یو ماف ەژكار ێس در ەد ،ەمكار ەس  شێپ ە ێهاتبەن مانانڵموسو 

 یكانەس میسالال یتەحكوم مووەهەل ،هتانەحكوم یتەبیتا یكێر ۆ ج یسال میئ یتەحكوم    

.. تنەبیو تا اوازیج ت،ێزر ەمەداد انیرەسالالالەل ەیانیماەو بن ەنیمەز  وەئ ەچونك ،ەاواز یتر ج
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و   مانشیو ن تەئومم ەیربار ەد ۆیخ ەب تەبیتا ەیناسێو پ نیوانێڕ و ت دید س  یئ ەچونك

 .ەیەه انیكخس نڕێ یتیەنۆ و چ تڵەو ەد یتیەكاۆ ر ەس

 و یئابوور  یڕوو  ەل ەیەه ۆیخەب تەبیتا ەیاسالال ڕ و ئا  تسالالەایو سالال سالال  یسالال سالال  یئ    

 .نەو ۆیەخ ەیوانگڕ و  امەبن وە نیمەز  ەل ەك ەو ییەریشنبڕۆو  ییاسایو  یرباز ەس

 یزگاەدەل شیسالالال میئ یتڵەو ەد یزگالاكالانەد ەك ەیەانیال ێنالدەتمەبمیتالا  ەئ رەبەل رەه    

و  سالالال انەدەكالارب نیەالەچ ل ،ەو ەانیالو ئالامالانج ەرنالامەب ینیەالەچ ل اوازن،یالج تالانڵەو ەد

 ەشالالێك ەیربار ەد یسالال میئ یحوكم یر یۆ ت ەك ەو ە ێبەوون دڕ  ەو ەئ ەو ەمانە.. لەو ەانیرۆ ج

 نگەو پارس ەگەڵمۆ ك یكردنار یخ ەب یەیما شیوەئ نهاەو ت ەتەبیتا یحوكم كانیەكەر ەس

 .ەیەه یتڵەو ەد یاگرتنڕ 

 ەل هوامەردەب ش اێكرد و ه ەیسەو مومار  ناێداه یحوكمكردن یس میس انەید یتیەاۆڤمر     

 ەو ەوسانەچ رەه ەك یلماندەس گاكانەڵمۆ ك یعیواق  ەڵ تر، ب یس میس یش نڕو دا نانێداه

 یماف یلكار ێشێو پ یژ ێس در ەو د ۆڕو شال ەڕو شال نگەج ،ەو ەوتەكێل انیرۆ ژان و ناسال و

 یالنەگ ۆیك و تالاك ەییسالالال ەردێو ژ  یتیەو سالالالووكالا یلیلەز  ە،و ەوتەكێل انۆیالتالاك و ك

 ەقەه یتیەاۆڤمر  دایڕاس ە.. لەو ەوتەكێل یرز ەب یو ڕەوش  تیرەدابون یمانڕ دا ە،و ەوتەكێل

 ڵیشالالحاۆخ یچ ،ەخراپ یو چ ەچاك ۆیب یچ تێبزان ەك رەبە ێبگر سالال  یئ ڕێیو  دید  ریئ

 !ز؟ڵۆ ئا و وێپش یو چ كاتەد

و  یتیەركرداەسالالال ی؛تەامیالالو ق خواترسەزانالالا و دانالالا، ل عنالالاس،یواق یاوچالالاكالالانیالالتالالا پ    

 یەف ار ڕ  یخوا حوكم یتەعیرەش یكانەحكامەتا ئ ست،ەدەگرنەن یتیەاۆڤمر  ی ێوانەاس ڕ ئا 

 ەو ب باتەن ی ێشالالالارسالالال ان ی ێراق ەیلوتك وەر ەب نموواەو ه كاتەن النەگ ۆیك و تاك

 داییردانەرگەو س رۆ ژان و ناس ەو ب ەو ەننێمەد وزاداەف ەل رواەه كات،ەن انەیئاسوود س  یئ
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 ..چنەدڕۆ 

 ۆب تێو ەیەد س  یئ ەوو كڕ  ەنەیبخ یەگشال  ەانیژ وەئ یكیەناێو  نەیدەدڵو ەه داەر ێل ەمێئ    

 ەك تێاربید رچاوەبەل ەیو ەئ مانڵتا موسالالو  ت،ێنێزر ەدابم ۆییخ ەیكەتڵەو ەو د ەگەڵمۆ ك

تر  یكێو جار  تێچەد یتیەاۆڤمر  یتیەركرداەس وە ر ەب ەو ەیەكەسال میئ ڕێی و دید ەب نۆ چ

و  نێیدو ەد ەزاراو  كەڵێمۆ ك رەسەل داەر ێل ۆیە. بەو ەكاتەد ۆییخ ی ێشالارسال ان ەیاسال ڕ ئا 

 یتەاسیس ،یئابوور  ،یاسیس یس میس ش مان،ین ت،ە فیخ ت،ەئومم كوەو  ،نینێانناسالەید

 هاەرو ەه ،(یزائە)ج ییسالالزا یتەاسالالیسالال ،یرباز ەسالال یتەاسالالیسالال اندن،ەیاگڕ و  یرخواز ێف

 .یس میئ یتڵەو ەد یزگاكانەد ەل كێندەه

 یكێوڵت ەتەئومم  ە.. ئەس میئ یتەئومم ەك ەیەه داێو نو  نۆ ك یژوو ێم ەل كێتەئومم    

 یسالال میسالالەب ەك ەو یەكاە ێد ەو ێل یكێتەحكوم ە،(د ە)دارولع انی ەسال میدارولئ ەك ەیەه

 ،ەیەه یشالالنۆر  ەب ۆییخ یسالالادانانڕێ و اسالالای یتەسالالیایسالال ەك كاتەد یحوكم تە فیخ

 ی ێو راق ڵبا ەیانیربازەسالال یكێتەاسالالیسالال ،ەیەه یئابوور  ەیرانەرو ەدادپ یكێتەاسالالیسالال

 یكێتەاسیس ،ەیەه ۆییخ ینەسالڕە ییرخوازێف یوتوو ەركەسال یكێتەاسالیسال ،ەیەه ۆییخ

 ینكاەركەئ تێزانەدەك ەكێتە فی.. خەیەه یقخواز ەه ی(ایدی)م یناگەیاندڕ  یوانەاسالال ڕ ئا 

 ەاشكاو ڕ و ئاشالالكرا و  شالنۆر  ؟ییەچ ۆیخ یانیك ەیو ەر ەو د ەو ەناو ەب قەرهەد یرشالانەسال

ماف  ەك ەیەه ۆییخ ەب تەبیتا یزگاەد شەس مانیو س تەاسیس  ەل كێكیەرەهۆ ب دا،ێیت

 .ەكراو یارید داێت انیتەڵ سەو د ركەو ئ

        مانڵو موسالالال ەیمێئ ەك ،ەو ەنەیرخیب ەو ەئ ەسالالال یوێپ ەو ەكانەتهباناو ب ەنیبچ ەیو ەئ شێپ    

 كات،ەدیارید ۆب تمانەڵ سالالەو د ركەماف و ئ یسالالنوور  ی ێر ەرو ەدادپ و قەح -ەمێئ نهاەت-

 تێابن مانێل یترس تێناسەد مانەكەنیو د مانۆ ڕاست و دروست خ كێكات یتیەاۆڤمر  ۆیەب
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ڕێی  و ێج وە پل ەكەسالال میئ ەچونك ،نەیكەد یحوكم سالال  یئ ەب ەك نیەبكی اینڵمادا  د

 مانڵموسالالالو  ەل ەیوانە.. ئكاتەدیارید ەاوانیشالالال -كافر انی مانڵموسالالالو - كۆڤێمر  مووەه

 ەچونك ،داچوونەڵەه ەب ەانییتیەاۆڤمر  ی ێشارس ان یس دانەدەل یشۆر ەپ یەو گوا ترسنەد

 انیڕاس  ییو ئازاد تێبچ سالتەدەل ەیەه یییەوكاریو فر ەفشال ییەئازاد وەئ ترسالنەد ەو ەل

 یمانەن ەل انی ،ەدروسالال بوو  ۆب انیترسالال ەو ەسالال میئ ینیزانەنەل انەیوانەئ ،تێو ەكەسالال نەد

 .تێریبگ انڕێی ەانیمەو خ ترسنەد انیسەو ەو ه واەو ه ڵبات یندەو ەرژ ەب

 ەل ،ووەڕ تۆ خسالال  تمانڵەو ەد یكانەركەئ داەر ێل ەمێئ ەك ادی ەو ەنەیخب ەسالال یوێپ شەمەئ    

 ەو ەنێد ەو ەكێپ انیكێندەه داەر ێل یچ رەگەئ ە،تاكمان باسكردوو  یكانەركەتردا ئ یكێنێشو 

 ەگەڵمۆ ك یتاك رەسالالەل یچ دروسالالت بوو یسالال میئ یتڵەو ەد رەگەئ ەك ەیوانەل رچاوەب

 ەب ڵ،رحاەهەب ان؟یركەئ ە ێبەتر د یچ بووەن یسالالال میئ یتڵەو ەد رەگەئ انی ،؟ركەئ ە ێبەد

 یسالال میئ یتڵەو ەو د ەگەڵمۆ ك ۆیك و تاك یتەڵ سالالەو د ركەو ئ ماف یكانەباسالال یگشالال 

 .ەباسكراو  داەر ێل
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 :)1(دووەمبەندی 

 یسیاسەتی ئابوور

 
 انی خاوەنێتی لەئیسالمدا.كەم: ڕێساكباسی یە

 ان.كۆمەاڵیەتییەكێشە ئابوورییە كباسی دووەم: چارەسەری 

 باسی سێیەم: واریدات و مەسرووفاتی بەیتولمال.

 انی ئابووریی ئیسالمی.كسی چوارەم: هەندێك لە مەبەستەبا

 

  

                                         
پۆلی  ەندی یەکەمی کتێبەکە بە جیا کراوەتە کتێب و بەناوی )بنەماکانی دەوڵەتی ئیسالمی( باڵوکراوەتەوە، کە لەب(١) 

 )زادی( دووەمی ئامادەیی ئامەدی ئیسالمی ئەخوێنرێت.
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 ەوێك:ڕرێ

 و اسای یاس: بنەیبك ەڵكێت تەباب دوو تێناب س مدایئ ەل ییئابوور یتەاسیس یباسەل

 و ااسی یباس ( ولبموال ض)العر  سال نیو و بوونەه یڕێسالا كوەو  یئابور  یانیژ یڕێسالا

 .ەیەه ەو ەكانییەرعەش ەحكامەئ ەب انییندەو ەیپ ەك یئابوور  یتەاسیس یكانڕێسا

 ن،ۆڤمر  و انیژ و ردوونەگ یكانڕێسالالا كوەو  رەه یئابوور  یانیژ یكانڕێسالالا و اسالالای

 و س وورەد رەسەل كێبێك  كێسەك تێناكر ورەسالەت ەك كوەو  رەه ۆیەوجودن، ب یڕێسالا

 و ەر ێ سەئ ەیو ەخوالن و یو ەز  یشانێاكڕ  یز ێه یباس داێیت و تێبنوس كێس میسال یاسالای

 كێبێك  كێسالالالەك تێبكر ورەسالالالەت تێناب ەو ێشالالال مانەهەبكات، ب ەو ەك ر یە ەل انییدوور

 یكانڕێسالالا یو باسالال تێبنوسالال یئابوور  یسالال میسالال یحكامەئ و سالال وورەد و اسالالای رەسالالەل

 .(١)س نیو و بوونەه كوەبكات و  ییئابوور

و  راخۆ سالالال و زموونەئ كردن و ینیبێو ت نیزانەل یئابوور  یانیژ یكانڕێسالالالا و اسالالالای

 یندەو ەیپ ەمەئ ،ەر ەسالالەل ۆییخەب تەبیتا یبێك  و تێد ەو ەراسالالید ئامار و و وندواداچو ەب

 ەو ییەالالالالالیئابوور ییندەو ەیپەب یخیەبا ەك ییەن ەو ەكانەحكامەئ ڕێسالالا و و اسالالای رەسالالەب

 ییندەو ەرژ ەبەل ،نێژر ڕێدا ەرانەرو ەدادپ تێبەد ییئابوور یحكامەئ ڕێسالالا و و اسالالای..ەیەه

 ەشالالالێك ییرەسالالالەچالار  یتیەنۆ چ ەیبالار ەد هالاەرو ەه ت،ێالب نالانێمهەرهەچالاك ر ب و رترۆ ز 

 .تێبەدروست د ەو یەكەڵخ ەڵەیمام و ڕەف ارەل ەك كانییەئابوور

 ەیناسێپ دیدوڕا و بكات و تەباب كەڵێمۆ كەباس ل تێبەد یئابوور  یكێس میس مووەه

                                         
ڵێ ئەگەر کااڵیەی ڕێساااای وەبوون )ال(رو( و ویساااتل )الەژب( لەتیانی تای و کۆی وەموو کۆمەڵاەیەکدا وەیە کە دە  (١)

لەباازاڕدا کەمبوو زررتر دەخوازرێات، ئەگەر زرربوو کەمتر بەدوایدا دە،ل، ،ون ە پێویساااتییان نامێنێت، تۆ پاڵتۆ لەواویندا 

عەرز ب ەیت بۆ فررشاتل صاەڵ ی نای  ن ،ون ە پێویستییان نییە، ئەگەر لەزاتاندا زرر جۆرر پاڵتۆ عەرز ب رێت وەر کە  

ئاااا دەااتییان کەوتووە/دەکەوێت، پێویستییان نەماوە، بەاڵ  ڕێسا و یااای ایااەتی ئابووری تایبەتە  دەی  ن ،ون ە زررە و

 -و  -بەایستم و وواڵتانەوە، وەکو یاااکانی بانق و قەرزدان. 
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 ەیربار ەد یسالال یالیشالالۆسالال و یدار یەرماەسالال ەیناسالالێپ ا وڕ و دید كوەو  ت،ێبەه ۆب ۆییخ

 ەل ەیمافان وەئ و یكانەاو یشالالەن و اویشالال و كارۆ ه و وازێشالال و یكانیەتیەنۆ چ ،ی ێنەخاو 

 و ركەئ هالالاەرو ەه ،ێنكرەد نیداب نۆ چ و نالالدنەچ و نێك یه ،ەیەسالالالامالالانالالدا ه و كڵالالمو 

 یر ەسالالەچار  ،یسالالروفاتەم و تڵەو ەد یداتیوار دا،یئابوور یانیژەل تڵەو ەد یی ێرپرسالالەب

 ەنتاەباب  ەئ داەر ێل شەمێ. ئهاەرو ەهە . و ..ەیكەگەڵمۆ ك ۆیتاكوك یكانییەئابوور ەشالالالێك

 ەچوار باس ك ەنەیكەد یموو ەهە ك نەیكەباسد س مدایئ یس میسال ەیناسالێپ و دیدوڕاەل

 : ەو ەبنەادیج ەگڕ ب ەو ەشیكانەباسەل

 انی خاوەنێ ی لەئیس مدا.كە : ڕێساكباسی یە

 ان.كۆمەڵیەتییەكێشە ئابوورییە كباسی دووە : چارەسەری 

 ەسرووفاتی بەی ولما .باسی سێیە : واریدات و م

 انی ئابووریی ئیس می.كباسی چوارە : هەندێك لە مەبەس ە
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 باسی یەكەم: 

 كانی خاوەنێتی لەئیسالمداڕێسا

 

 انی خاوەنێتی.كەم: شێوازە ڕێگا پێنەدراوەكبڕگەی یە

 انی خاوەنێتی.كبڕگەی دووەم: شێوازە ڕێگا پێدراوە

 ەخاوەنێتیدا.بڕگەی سێیەم: مافی گشتی و مافی تایبەت ل

بڕگەی چوارەم: ئەو بەربەست و سنوورانەی سەربەستێتی مرۆڤ لە 
 نیەوە دەگرن.اردنیدا بەسامكلەڕەفتار

 بڕگەی پێنجەم: چارەنووسی خاوەنێتی ماڵ و سامان لەئیسالمدا.

 انی ڕێسای خاوەنێتی لەئیسالمدا.كبڕگەی شەشەم: سیفەتە
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 ی:ووربۆ ئاب یوانگەی ئیسالمڕبەڵگەنەویستی  سێ

 ێس ە وسێپ ن،ەیبك دایئابور یكخسال نێر ەل سال  یئ یڕێسالا و دید یباسال ەیو ەئ شێپ

 :تێرببیگێج نمانداەیز  ەل ستوەنەگەڵب

 ی مرۆڤ ئەستەمە:یبەڵگەنەویستی یەكەم: یەكسان -

 كیە كوەسالالالامان و  و یو ێبژ و یز ۆ ڕ  تێب وانر دایتیەاۆڤمر  یكەیەگەڵمۆ كەل ڵەحاەم

 انیتوخم و نەمەت سالالروشالالت و ەیو ەلەجگ ەچونك ت،ێربك شەداب دایكانۆڤەمر  رەسالالەب

 ەنیوچو  رەگە: ئەو ەنینێبه كەیەنموون . باەاواز یج رفكردنداەس ەپار ەل انیشیڕەف ار ؛ەاواز یج

 ەو یەئەبدەم یڕوو ەل ەمەئ ەندەرچەه ،نەیكسالالان بكەی انیمووەسالال مان هیوو  ەو ەكێگوند

 تێناشالالال و یەداێت ەیچكگ و ەر و ەگ ر،یپ و نجەگ ت،ەئافر  و اویپ ەكەگوند ەچونك ،ڵەاەیخ

 ۆیخ ەمەئ داكردن،ەڵگەل مانڕەف ار  كسالالانیە نڵێیب و ێنەیبد انیالالالالال(نارید زارەه یكیە)

 داەكەپار  یرفكردنەسالال و یسالال یوداێپەل كێكۆ زار  و غڵبا یكێاو یپ ەچونك ،ەیین یكسالالانیە

 ،وونكرد كسانمانیە و ەبوو  ەرانەرو ەدادپ مانەكەڕەف ار  نێیوادابن با  ەڵ ب ،نابن كیە كوەو 

 گومانێب داڵەسالالالا ەیماو   ەماون؟ ل كسالالالانیە نیبزان تا ان،یالال ەو ەنیچەد كڵێالسالالالا یدوا

 داكردنیەپ ەپار  ۆب یتوانالا و ەسالالال ەج و یر یژ ،ەكردوو  یكالار  ،ەداو یالڕەنج انەیالكیەرەه

 گومانێو... ه د. ب یر یرگەهاوسالال و شالالاكۆو پ راكۆ خەل ەكردوو  یسالالروفەم ،ەڕگەتۆ خسالال 

 زارەهەب یكاسب ەانەیه ،یەداێت رواەه انییژارەه و ندەمڵەو ەن، دجاران كوەرو ەه نینیانبەید

 بوو وەئ یهالالاوشالالالان ەتر ك یكێسالالالەك یچەك ،ەبوو  نالالدترەمڵو ەد و ەكردوو  ەو ەكەنالالار ید

 ،ەكردوو  رفەسالال دایزەروور ەر ەیغ یشالال  ەل ەیكەنار ید زارەه ەچونك ،ەژار ەه دایبوونەهەل

( نارید زارە)ه ەپار  ەمجار ەئ ،ەو ەنەیبك انیالالالالالال(كسالالالانیە) شڵیمسالالالاەئ تێو ەبمان رەگەئ

 ندەچ نیبزان ەو ەنیبچ كڵێپاش سالالا و انیكانەژار ەه ەنەیدیب و نینێبسالال انیكانەندەمڵەو ەدەل

 !وتوونەك شیدانڕەنج و یكاسبەل كوەڵب بوونەن كسانیە رەه كەن نینیبەد كسالانبوون؟یە

 ەنجەڕ  ەك  ەبك یكاسالالب ۆجا ب ی ێتو و كردبوو، و  یكاسالالب ەو ەكەپار ەب شالال رێپ یەسالالەك وەئ
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 ڵیسالالا ینار ید زارەه ێیەڕ چاو  و  ەناك یكاسالالب و منش كار ت،ێنرێسالال ەد ێلالالالال  ەكەادیز

 ڵیسالالا ێیەڕ چاو  و ەو ەتەداو ڵیپا رەه رگرت،ەو  یكانەنار ید زارەه ەك یو ە! ئ ەكەد داهاتوو

 ەیپار  و نالدەمڵەو ەد یڕەنج و شالالال وو یاند ەك  ەبك یكالاسالالالبۆ جالا ب ی ێ! ووتو ەمێیەسالالال

 انیالالالالال(ەبە)موراق  ەڵ ب ێمەدەد انەیكەپار  شڵیمسالالاەئ تڵێیب رەگە! ئت؟ێد ۆب  ولمال یەب

 یزافیئ یكەیەپالالار  و ەدانیڕۆ فەب ەپالالار  و كالالات و كالار ەمەئ  ەڵ ب ن؟ەكەد یچ ۆداخ  ەكەد

 دنكر ەرنێخ و یكۆ چاوچن و ەو ەشاردن یر ێف ەیو ەلەجگ ،انەیكەكردنەبەموراق ۆب تێخواز ەد

 شیانو ەئ ەك تێبكر نیعەت رێچاود شەكەگوند یكانەغڵبا ەسەك رەدەقەب تێناكر ۆ! خبنەد

 یندانەكارم ەچونك ن،ێینەداد ەبەموراق یهاز یج ێیالالالالالالەڵ)ن تێو ەد انینارید زارەه یكیە

 انەیكەو كار  نیال(یننە)ف حسا ەب ەچونك ت،ێو ەد انیرترۆ ز  ەیپار  و بنەردۆ ز  شەكەهاز یج

 !(.ەرنگگ و ییەڕۆژ و وەش

 ەل ەور ەگ یخوا ۆیەب بوو،ەڵەه ەكەنكردكسالالالانیە ەیكۆ ر یب ەتاو ەر ەسالالالەل رەه وابووەك     

 یانیژ ەیبوواەن دایكەڵخ وانێنەل تەشیعەم ییاوازیج رەگەئ ەك ێرمو ەفەقورئاندا باس د

 و یبوونەه ڕیب و ەادڕ  و انیژ یئاسالالال  تێبەد رەه ۆیەب بوو،ەدەن نگەپارسالالال یتیەاۆڤمر 

 . ییەئابوور ییردوونەگ و یدیقائەع یكیەڕێسا شەمەئ ت،ێاوازبیج یبوونەن

 ی: خواەوات ٠١الُحْْل:  َّ حم مغ جغ مع جع مظ حط  مض  ُّٱ: ێرمو ەفەد ەور ەگ یخوا     

 . داییزۆ ڕ  و زقڕ ەترتان ل یكێندەه یئاس ەل ەداناو  اوازیج یك انێندەه یئاس  ەور ەگ

 خي حي جي  ٰه مه جه ُّٱ: ێرمو ەفەد ەك ەو ەتۆ ن كردڕوو  یشالالەمەئ یتەكمیح     

 ییكاریبرەب ەك ەور ەگ یخوا ەو ە: ئەوات ١٦١الاننام:  َّ  مل  مثهت مت هب  مب هئ مئ هي مي

 یمووتانەهەب ەیو ەب تا ،ەكردوو یاریتر د یوانەل ترڵ با یك انێندەه یلەپ ناونیدا ییوەرز ەس

 . ەو ەبكات  انیاقت ەداو 

 ٣2الزیرف: َّجك جفمغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض  ُّٱ: ێرمو ەفەد هاەرو ەه     
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 یكێدنەه یبوونەه ەیپل وئاست  ەدانا ل ترڵ با انمانیكێندەه یبوونەه ەیپل : ئاست وەوات

 بووەو ه دنتكر ەخزمەب بووە)ن ك ردابنیە یتەخزمەل انیانیژ یش نۆڕ  نگەپارس ۆتا ب انیتر

 و ەیبووناەن اندایتر یكێندەه یتەخزمەل انیكێندەئالاوا ه یتیەاۆڤالمر  رەگە(. ئدانێالكر ەب

 كێش  مووەه ،شالتەڕۆیدەن ەگەڵمۆ ك یكاروبار  ایداەن ێكر ەب ۆییخ ەیووز  انەیكیەرەه

 .س اەو ەد

 بێت: سنوور یاسا و بەڵگەنەویستی دووەم: ناشێت خاوەنێتی بێ - 

 تێناش ت،ێبچەو ەڕێسامان ب و ڵما ی ێنەخاو  یڕێسا و اسالای ێب كەیەگەڵمۆ ك تێناشال

 ت،ێكرەن یار ید تەخزم و ێكر  و شالال نۆفر  و نڕیك یڕەف ار و  ڵكا یدراو ەنێڕ  و ودراێڕ 

 ،ەو ەر ێژ  ەب نەكەد كانەز ێه ێب كانەز ێهەب دارس ان و یوزاەف یانیژ ە ێبەد ەكەانیژ ەچونك

امان سالال و ڵما ن،ەكەد غ  یسال یئ انیانۆیخۆ ب انی ن،ەكەد انیمو ڕ حەم انی ن،ێنێوتەفەانەید

 ێڵف فرت و یتوانا راپسكاندن و یز ێه ە ێبە( داسای) ،تێخور ەد و تێبرەد قەناه و قەهەب

 و نەیال مووەه تێبەد نەتمەح ۆیەب ،تێنێنام ی ێر ەرو ە! دادپەو ەنیماش و یدز  یتەجورئ و

 تێكبخرێڕ  ئاشكرا وا و شنۆڕ  و ارید ییاسالا و ڕێسالاەب ی ێنەخاو  یكیەتیەنۆ چ و ڕەهەند

 كانییەكیزیف ییەس یوداێپ شال وانیدان مووەرهەه  ەك ی)الن ،یدە ێنێبه ی ەێرو ەدادپ ەك

 و وونبێجەشالالال ین یماف )سالالالوكنا و مالانەو ئ و...ه الد( شالالالاكۆپ و ەو ەخواردن و راكۆ )خ

 یلەه ،یو ێبژ یمالالانەئ ان،یالالژ یمالالانەئ ت،ێالالبكر نیداب انیالالا(مبوونەخ ێب و ەو ەگواسالالال ن

 تێناشالالال ەو ەتر  یكیەالەل ،ەو ەكیەالەل ەمەئ ،(ۆخ یگرنگ بوون و یلماندنەسالالال یخسالالالاو ەڕ 

 پێی و ەو ەبخوات نگەپ مداەك یكێسالالەك ەڵەمۆ ك سالالتەدەسالالامان ل و ڵما مووەه تێدر ێڕ 

 ەم و ەل ەمالالانە.. ئنەبالالادۆتردا خ یوانەئ رەسالالالەب ەنڵ اەڕ ه و رزەلالووتب بالبالن و بالوغالرا

 رەگۆ مسالالال ۆب انەیانڕۆژ  ییوێبژ ەوالو ەل هاشەنیۆ مل و زارانەه و نیبژ ەانالالالالالال(فی)موتر

 ماڵ و سالالامان ەداو ەن ێیڕ  ەور ەگ یخوا ەك ەیەمەئ رەبەبمرن.. ل برسالالاەل زارانەه ،تێكرەن

  یشالالالكردنەداب یكانەانجئامەل كێكیە ،ەو ە ێنێبم و تێبكر ەنینجەگ كانەنالدەمڵەو ەد یال

 . نێربدر یگ كانەندەمڵەو ەد یال تێسامان ناب ەك ەیەو ەئ داییس میئ ییئابوورەسامان ل
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ماڵ و  : تاەوات ٠الحشر:  َّ  هب ينىن نن من زن  رن مم ام ُّٱ: ێرمو ەفەد ەور ەگ یخوا     

 (١).ەو ە ێنێمەن كانەندەمڵەو ەد وانێنەل رەه سامان

 ێیالالالالج یئابوور  ییاسالا و ڕێسا ێب ەگەڵمۆ ك یلكردنەو  ی ڵێو ع نامە یباسال ەینۆ بەب

 یدوا نەڵێد ەك نەیبد كانەسالالال ینۆ مۆ ك ی ێو ڵ پڵاەیخەب زێئام وسەت یكەیەئاماژ  یتۆیەخ

 ت،ێنێنام یزەروور  تەحكوم یبوونەه  ریئ ەك تێد ز ینۆ مۆ ك یناغۆ ق ز یالیشۆس یناغۆ ق

 ۆیخ یتوانا رەدەق ەب انەیالكیەرەه ەك بنەد ریشالالالنبۆڕ  ەنالدەو ەئ ەكەكەڵخ مووەه ەچونك

 نەڵێد ەك ەیەو ەئ رەیسالال ،تێگرەڵه ۆیخ یسالال یداوێپ رەدەقەب شەسالالەركەه و داتەد ڕەنج

  ەئ ەگاتەد یموو ەه رەه یتیەاۆڤمر  كوەڵب ،ەزمیالیشالالۆسالال ییتاۆ ك یناغۆ ق رەه كەن ەمەئ

 ە ێد رەه و ییەتمەح شەناغۆ ق  ەئ ەشالالال نەیگ  ەئ نەڵێد ەك ەیەو ەئ شیرترەیسالالال ،ەناغۆ ق

!! یەیوتووخوازەشكێ( پەوناكڕو  و شە)گ ەداهاتوو   ەئ ۆب باتكردنەخ نەڵێد ۆیە!! بێشالێپ

 ەیكڤیەبزا و یفەلسالالالەف ەدیالالد ەڵیپووچ رەسالالالەل ەیەگەڵب ەو ڵ پڵاەیالالخ ەدیالالد  ەئ رەه

 و ەیەن  ێگ یەڕ شباو ۆخ دایڕاس ە.. لشۆروهیب یبوونەن رەسەل ەیەگەڵب كان،ەسال ینۆ مۆ ك

 ەیەو ەئ رەی!(. سەر ێشەڵەك ەیلكێ)ه ،ەرئاو ەس ی ڵب نەكەد شتێهبانگ ۆب یشیكەڵخ ەیو ەئ

 و ننێمەد كانەتەحكومەن ەك ێگاتەید یتیەاۆڤمر  ەینوسالالالەچالار  و نجالا ەئ  ەئ نەڵێد ەك

 تاەر ەسالال نەڵێد ،ییەتیەاۆڤمر ی یتاۆ وك  ەكیە یناغۆ ق ەمەئ ،یەرماەسالال و ی ێنەخاو ەن ،ەپار ەن

 ۆیەب ان،یوومەه ۆب ەشبوو ەهاوب كێش  مووەه اون،یژ ەس انینۆ مۆ ك یتیەاۆڤمر  ەیگەڵمۆ ك

 ەباشالال ێ! ئوەئ كوەرو ەه یكێناغۆ ق ەو ە ێنێیەگەد یتیەاۆڤمر  ەوتووخوازانەشالالكێپ یباتەخ

 انی! ؟ەو ە ێبەدروست د تاۆ ك یسال ینۆ مۆ ك نۆ چ  ریئ اۆڕ گ و ماەن  ەكیە یسال ینۆ مۆ ك ەك

 ەل ەمە! ئت؟ۆڕێناگ و تاینا ییتاۆ ك و تێبەد وا ەردەب - دروست بوو رەگەئ - شیوەئ نۆ چ

                                         
ێدەکەوێت. ل ب وانە زەکاتدان ،ەند کاریاەرە، کە نابێت پارەی دانراوت لەب ی )نیصاب( زیاتر بێت، واتە ئەوەندەی زەکاتی  (١)

مژیااار دریری وەیە و تەن ااا دەتی، تەنااانەت مۆبااایاات و کۆم یوتەری  ٠٧اااااڵە و  ٣٨)واریل بۆخت( ئەمری اییە، تەمەنی 

=  ١/٧یپتۆپیشااای نییەە ئە  مژیاارانەی ئەو لە باانق وەیەتی لە ئیساااالمادا زەکاتدان ناوێتێت دانرێت، ،ون ە وەر اااااڵە و )

 -و  -نا،ار دەکات بیخاتە ئیش و ئیش بۆ وەتاران مسۆگەر بێت.  (ی دەبات.. بۆیە خاوەنەکەی٪٥،٥
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 یمەكەی یس ینۆ مۆ ك یكێناغۆ ق ەك یەس داەردەبەل ییژووێم یكەیەگەڵبەن ەك یەكداێكات

 وەئ وەر ەب ەك تێنێلمەسالالەد ەو ەئ یسال یالیشالالۆسال یتانڵەو ەد سالال اێئ یعیواقەن و ەبوو ەه وا

 ەفشالالال ز ینۆ مۆ ك نیمەكیە كوەرو ەه ز ینۆ مۆ ك تالالاۆ ك وابووەك ،چنەد ەو ڵ پڵاەیالالخ ەنالالاغۆ ق

 ...رچووەد

دەوڵەت خاوەنی هەموو شتێك بەڵگەنەویستتی ستێیەم: ناشتێت  -
 بێت: كۆمەڵگەش كرێكاری ئەو بێت و

 رەه ەك ،تێتدابڵەو ەد سالالتەدەل  ەرهەب یكانەكار ۆ ه سالالامان و و كڵمو  مووەه تێناشالال

 یانیژ ۆب یكار ێكر ەگەڵمۆ ك شەوالو ەل و داریەرماەسالال یكێنیچ ەبنەد و نۆڤمر  كەڵێمۆ ك

 :ەمەئ ەچونك ،بكات یسك ەنان ییوێبژ و یرگەمەكول

 نیداب و ەگەڵمۆ ك یانیژ یڕێكسخ ن تڵەو ەد یركەئ ،ەتڵەو ەد یرچوونەد سالنوورەل -١

 ەگەڵمۆ ك ۆیتالالاكوك ەكە ەیو ەئ ۆب تڵەو ەد شالالال وانالالدا،یدان وانێنەل ییەرەرو ەدادپ یكردن

 ەو ەاتك انیتڕوو  ۆیخ كەن ،تێڵێهەن وانداێنەل انیمەس  و یك ر یەرەس ەنەكەن یژ ێس در ەد

 ە ێو ەكەد نەتمەترازا ح یر ەرو ەدادپ ینگەرسالالالاپ ەل رەگەئ ،بكات وتەز  انیالسالالالامالان و

 .ەو ییەمكارەس  ینگەالس

 و رەدڕەنجالال و اریالالجوت و كالالارێكر ە ێبەد یموو ەه ەگەڵمۆ كال ەك داەتڵەحالالا وەل -٢

 یكەڵخ ەچونك وات،ەڕ د یڕۆفەب رۆ ز  یكیەتوانالالا و ەووز  ،ێر ەسالالال ینیچ یتكالالار ەخزم

 تەحكوم یكار ۆ ب ەنالدەو ەئ بن،ەد زۆ سالالالڵد و نەدەدڕەنجال انۆیالخ یكالار ۆ ب ەك ەینالدەو ەئ

 .نابن شیزۆ سڵد وا و نەنادڕەنج

 داتڵەو ەد ستەدەوا ل ڕبنب ییزەركەم یكەیەو ێشەب كێزێه و تەڵ سەد مووەه كێكات -7

 یانكالالار ۆڕ گ و راپسالالالكالالانۆ خ یبوار  ت،ڵەو ەد یكالالار ێكر ەتۆ ب یموو ەه شەگەڵمۆ ك و

 ەك وكەرو ەه جا ،ەیەازاو ڕ  یاسالالاكراو ەیب یكییەتیە ۆیك ەمەئ یڕاسالال ەب ۆیەب ،ەو ە ێنێنام
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 ەگەڵمۆ ئاواش ك رەبكات، ه ڵسالالالكا تێواننالات و تێالرچەد ەییلۆیك ەل تێالنالاتوان ەلۆیك

 تێناتوان نیسالالالڵۆداپ و یر ەداو  یزگاەد و یەرماەسالالال و زێه نەخالاو  یتڵەو ەد یسالالال ەردێژ 

 ەوودس ێو ب مانا ێب یكێڕەف ار  كاتەد شییاسای یڵسكا ەك ت،ێركەد ندانیهاواربكات ز

 ەردوو ك ەیكەمڵزو  تەڵ سە! دۆیخ ەكەر ەداو ەل رەه رەداو  یال ەدنشكات كر  كوەو  ەچونك

 .ینكار ڕاۆ گ یدێئومەب وەئ ستەردەب ەتۆ چ و ەكراو  وەل رەه شەكڵسكا و

سست  یكار ێكر شەگەڵمۆ ك ،ەكێش  مووەه ینەخاو  و ەییزەركەم تڵەو ەد كێكات -1

 یكار  زارەه زارانەه ەك تێنێزر ەدابم یر ێچالاود یزگالاەد ێبەد تڵەو ەد ،ەهمالالكالار یئ و

 شەر ێچاود مووەه  ە! ئەكەگەڵمۆ ك رەسالالەل ەرتۆ راپ ینینووسالال انیشالالەكە! كار نەكەدادێت

 یكار  ەونەكەد ەكەسس  ەگەڵمۆ ك و مانەئ نجای! ئەگەڵمۆ ك یڕەنج رەس یر ۆ خەمش ەبنەد

! تڕەوش داد و و اسای یلكردنێشالێپ و لدانیرتەب و ەو ەنیناشال و یگز  و یدز  كوەو  یۆڵناق

 .. ەو ەخاتەد كەڵییەدنەچ گ ەار ید شەمەئ

 :نەڵێید ەس انیوەنەگەڵب  ەئ یشچاوخس نێپ یدوا

 یڕاست و ڕەوا ەیبناغ رەسەل ی ێنەخاو  یكانڕێگا مووەه ەك ەسال میسال ەتاك سال  یئ

 داێت یشنۆڕ ەب یكانەنیەال یماف ،ەش وو ڕدا ەیكارانەردو  یسنوور  ،ە وو شڕدا یر ەرو ەدادپ

 ەژ ەڕێب شەكەشالالالكردنەداب ەك ەدوو كر یاریالالد ینسالالالامالالا و ڵمالالا ینجالالامەئ ،ەكردوو یاریالالد

 ،(ێتۆ  شەیگەین ایدن یوتوو ەشالكێپ یكێوڵتچ یه سال اشێئ تاەه ە)ك راتیم یكانۆڕەگەن

 شیندەمڵەو ەد ەیو ەئ ێب ،ەكردوو ڕەچاو  یكەڵخ یكانەژ ێتو  ییندەو ەرژ ەب ەو ەكیەال مووەهەل

 وەئ ەڵگەل  ەه تێبگونج داۆڤمر  یسالالروشالال  ەڵگەل  ەه ەك كەیەو ێشالالەب ،ەو ە ێنێوسالالەبچ

 یتر  یكانەڕەهەند و نیەال ەڵگەل ەك ،ە كراو ڵەخ ۆب نیمەرز ەسالالەل ۆڤیمر  ەك داەسالال ەبەم

چاكساز،  و رخوازێخ ۆڤیمر  یكردنەردەرو ەپ نگەپارسال ۆب ەو سالازا سال مدایئ ەیاسال ڕ ئا 

 ەخاتەد انینگەپارس یكیەیاسالا و ڕێسا و كاتەد منێه ەگەڵمۆ ك و رێكاتدا تاك ت مانەهەل

 قداەح ەڵگەل یمووشالالەه رەه ،بكات نیداب ۆب انیسالالەب ك وپا یكییەئابور ەك سالالتەردەب
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 یمالالاف ەن تێڵێالالنالالاه و یدە ێنێهەد تڵەو ەد و ەگەڵمۆ ك ۆیتالالاكوك ینالالدەو ەرژ ەب ،ەو ە ێد

  ێڕ  ەن ،ەو ە ێبب نگەت مالداەردەبەل ییكالارەشالالالەگ یبوار  ەنو  تێالوتەتالاك بف ی ێنەخالاو 

 ڕێ ەن و ش وانیاند ییگش  و تەبیتا یمافر ەسال ەبكات یژ ێسال در ەد داتەد شیتڵەو ەدەب

 یكالالار ۆ ه ە ێبب تڵەو ەد ەیلینزەم فشالالالار و و نیت یر ێئالالام ەبكالالات تڵەو ەد یز ێه داتەد

 . ەو ەوساندنەچ و ەو ەنیماش و وتكردنەز  یاسای یش نڕدا

 ەمەئ ەك ادی ەو ەخاتەد ەو ەئ ەشیمەه كیەیاسالا و ڕێسالا مووەه یدوا و كێشال  مووەه شێپ

یە بەرنامە و ڕێبازی ژیان و مرۆڤایەتی.. جا ردوێ یكە كارزان و دادپەروەرە كال یخوا ینید

 ين ىن نن من ُّٱ: ێش هەیە بەرنالامە و ڕێبالازی جوان ر لەهی خوای گەورە داڕێژێالالتك

 یكێسالال میرسالالەه ۆیە! ب؟ەو یەكاە ێنێخوا د ینیدەجوان ر ل ێ: كەوات ١٣١البقرة:  َّ ىي ريٰى

 ڕەپ تینیبەد ،ەو هاتو  ەو ەڵەه و ێڵل ەیناسالالێو پ نیوانێڕ ت و دیدەل ەچونك ت،یبگر ییئابوور

 ییكارەواشەچەل ڕەپ ،یژ ێس در ەد و  ڵزو  یجوانكردن ەل ڕەكون، پ و نێلەك الواز و ڵیخاەل

 ئاسالالان و رۆ ز  تینیبەد ،ەو ییەرەرو ەدادپ و اسالالای یناو ەبردن ب ڕەنج كردن و وتەسالالامان ز 

  .تێكرەد لێشێپ - كداێنیچ یندەو ەرژ ەبەل - ۆتاكوك یماف رۆ ز  جگارێئ ڕیب و ەادڕ ەب

 ۆیتاكوك یئابوور  یخۆ بارود نۆ چ ەك نەیكەباسالالالد سالالال  یئ یكانڕێسالالالا داەر ێل ەمێئ     

 و ەیەرنالالامەب و دیالالد ەتالالاك سالالال  یئ ەك نینیبەد داەر ێل خالالات،ەكالالدێڕ  تڵەو ەد و ەگەڵمۆ ك

 داێو ەل و ەر ێل ینیەال كێندەهەل یرچەگەئ ،ەاواز یج هانیج یتر  یكێس میس و دید مووەهەل

 ،اوازنیج رۆ ز  رداەوهەجەل  ەڵ بچن ب كێل  مداسالالیسالال وەئ و سالال  یسالال  ەئ ەڵگەل تێشالالەد

 .ەو ەنەیكەن دڕوو  كداەیەگڕ ب ندەچەل داەر ێل كانەباس
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 بڕگەی یەكەم:
ە یپێنەدراوەكتتانی ختتاوەنێتی یچۆنیەتیڕێگتتاشتتتتێوازە 
 قەدەغەكانی(:

 

 خاڵی یەكەم: سووخۆری یالربا(:

 ەیحوكم وەئ رەه ییرۆ ز  و  ەك ،ەحەڕام سالال مدایئەل ییسالالووكار ەڵەیمام و وداەسالال

 ەك داەو ەئ ەڵگەل ،ەتر ەور ەگ نالالاكردنیزەل رۆ ز  ەیكییە ێحەڕام و یدژوار  ەیپالل ،ەیەه

 ەمەل نایز - بووەه یر ەهاوس رەگەئ -مردن  تا ی ێكردنجمەر  ناكاریز یحوكم ەك یەراكئاشال

 :ەتر ەور ەگ ەیسزاك و ەخ  ر ەس

 ()ملسو هيلع هللا ىلصخوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت( ەلەنز ەح ڕیكو  ەیعبدالل -

َو َُْعلَ   ): یرموو ەف ل  َوه  ا َُكك ل ه  الرلج  ِد ِمْن سالالالِ لَ  َوَِيَ ِِيَن زَنَْي ً  ،ِدرَْه   ِربالً  كیە: ەوات ( ١)(لَشالالالَ

جار  شەش و یس ەل خواتەید رەه و ەحەڕام و ەسالوو  تێزانەد كابرا ەسالوو ك یكێمەدره

 ! ەتر ەور ەگ ناكردنیز

با َِي َ ): ێرمو ەفەد هاەرو ەه - ه  الرِّ ل  ل مل وَن بَاباً لََُْسر ها ِملْل  لَْن َُْنِكَ  الرلج   :ەوات (٢)(َِ ت َوَسْبع 

 اویپ ەك ەگوناح ەو ەئ رەدەقەب انینیئاسان ر ،ەیەه یرگاەد ێس و ف اەح ییرۆ سووخ یگوناح

 (!ەتر گوناح ر  ینایزەل یالەچوون و ڵەبات ەكەییەمار  ە! )كبكاتەمار  ۆیخ یكیدا

 :ەو ە ێگرەد ییسووكار یكانەنیەال مووەه ەخ ەس و ەور ەگ ەگوناح  ەئ

                                         
، شاێخی ئەرنائو  لە )تخری  المساند( و )تخری  انل دارقەند(دا (٨/١١) دارەقوطنی(، ٨٨٣١زار )ەز (، ب61961د )ەحمئە  (١)

 صحیح(. دەفەرموێ: )ض(یف مرفوعا(، بەاڵ  شێخی ئەلبانی لە )تخری  مش اة المصابیح( دەفەرموێ: )إاناده

 ، حازی عێراقیش دوای توێژینەوەی دەفەرموێ: )إاناده صحیح(.( ٥٥٥٢)المستدری( ) لەحاكم   (٢)
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 ِكَل  )ملسو هيلع هللا ىلص(لََعَن َرسالالو   اللِه ): ێرمو ەفەد )خوا لێیان ڕازی بێت( ەعبدالل ڕكو  یجابر  -

ْ  َسَوا ت  اِهَدُِْه، َوقاَ : ه  ، َوشالَ ، َوكَاتَِبه  ْؤِكلَه  بَا، َوم   یتەعنەل )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێ: پەوات (١)(الرِّ

 ەل ەك كردوونێل ی)دوعا ەكردوو  یشەكەدیدووشاه و رەنووس و یلیكەسوو و و  یر ۆ بخەل

 اوتندەركەب گوناحەل مووە: هیتیەرمووەپاشالالالان ف ،(ەو ەنێدووربخر ەور ەگ یخوا یتەحمەر 

 ..كنیە كوەو 

 و تێرز ەلەد دایرەرامبەبەل تێمانداربیئ یو ەئ ە)ك ەیخ ەسالالزا سالال و ەشالالەڕەه  ەئا ئ

 ،ەكالاولكار  و دەب دژوار و رۆ ز  ییسالالالووكالار ەك ەیەو ەرئەبە( لتێالریگەدەڵالهەبەل ەیقر ۆ ئ

 رەسالالەل یسالاللب ییرەگی. كارەو ە ێو ەكەد ێل یر ۆ ز  یسالالادەف و ەیەه یخراپ یوار ەئاسالال

 یسالال ەردەبەل سالالامان ەك كاتەواد یی.. سالالووكاركاتەدروسالالت د ییئابوور یكانەنیەال

 اتدڵەو ەد سالالالتەدەل انی كانن،ەر ۆ سالالالووخ ەك ەو ە ێببۆك داەییز ەب ێب یر ۆ خەمشالالال یكێنیچ

 ەیكەپار  و ەش وو یدان رۆ سووخ یچونك ،پێی كاتەدەس ەردێژ  یكەڵتر خ ەیندەو ەئ تێبەد

 ە ێد و ەپار  ە ێبەد ۆب یكەڵخ یماندووبوون و ڕەنج و ەش وو یدان ت،ێنێهەد  ەرهەتر ب ەیپار 

 رۆ سووخ ە! كمبوونداەركەه شیكەڵخ ەیپار  و یەبووندادایزەل رەه وەئ ەی! پار یسال ەردەب

 ت،ێبەد تەحمەز  رۆ ز  انیالدان ەك ختەسالالال یر یگێج یكێنیچ بنەد رۆ ز  كداەیەگەڵمۆ كەل

 یال ە ێو ەكەد هنەر  وڵت یسامان ەیرچاو ەس تێدێلیوا تا كات،ەد ادیز انیسالامان ەانڕۆژ 

 !(.ەادیپ ەگەڵمۆ ك سوار و وانەئ  ری)ئ وانەئ

 ێلالالالال انیكەیەپار  ەك رۆ سووخ ییاۆڕ خ یكار ێكر ەببن یكەڵخ ەك كاتەواد ییسووكار

 - نەكەد یداەیالالپ یو ەئ و نەكەكالالارد رەه  ریئ و ەو ەتەداو  انەیالالكڵەسالالالەئ ،ەرگرتوو ەو 

 ییاۆڕ خ یڕەنج ڵسالالا انەیئاوا د  ری.. ئرۆ سالالووخ ەنەدەید - داەكەسالالوو  ەیادیز رەرامبەبەل

سالالالووگر  ەیەوانەل ەیو ەلەجگ ەمە! ئداتەد رانالالداۆ سالالالووخ ینالالدتركردنەمڵەو ەد نالالاوێپەل

 بانقەل انیالتر/  یكێسالالالەكەل ەی( پالار رنالاید زارەهەد ەنموونۆ )ب ۆیخ یسالالال یداوێالرپەبەل

                                         
 (.١٥٢٣مواژیم )  (١)
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 ەك ەو ەكێانیز ە ێو ەكەد ینیبەد ،بكاتەو ێپ یبازرگان انی ت،ڕێبكێپ یخانوو  تا ەرگرتوو ەو 

 ی سفیئ ەیكییەبازرگان!! ەو ە ێرێبژەسالوو د یەپار  شال اێه یچەك ،تێشالۆفر ەد ەكەخانوو 

 ڕەنج ەمەئ .. ئالالادابكالالاتەیالالپ ەكەسالالالوو  ەیادیالالز ەیو ەدان ۆب ەپالالار  تێالالبەد یچەك ،ەكردوو 

 . ڵۆڵییەك و یداماو  و یسار ەخەب

 رەه كەو ن نەناك چیه انۆیخ كالات،ەد  ەرهەب ێب نالدەمڵەو ەد زارانەهەب یسالالالووكالار 

 یوار ە.. ئاسستەردەب ە ێد ۆب انەیپار  ش وونیدان ،نێكرەد ندەمڵەو ەد كوەڵب ن،ێكرەودێخەب

 ،نەیبك یاسالالب ەو ە ێناب ێیجالالالال داەر ێل ەك ەدژوار  و ختەسالال رۆ ز  ەندەو ەئ ییسالالوكار یدەب

 و ەژوار د ندەچ یسووكار  نیبزان ەك ەسەب ەندەو ەئ، یەكانداییە هیف ەبێك ەل ۆیخ یباسالێج

 یشەكەر ەمبەغێپەب یرمانە! فەرپاكردوو ەب رەرامبەب ینگەج ەور ەگ یخوا ەك ەیەكاراندوژمن

 ەیەو ەئ شیسالالال میئ یتڵەو ەد یركەئ ۆیە!! بتێالالنەێاگڕ  رەرامبەب ینگەج ەك ەداو  )ملسو هيلع هللا ىلص(

 ەیر ەبەل و ەو ە ێسالالال ەبو  رانۆ سالالالووخ یدژ  و تێالالنەێاگڕ  رەرامبەب یمالالانئالالا ێب ینگەج

 . تێگرڕایان ییسواڕ و یلیلەز ەب رداەرامبەب

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ: ێرمو ەفەد ەور ەگ یخوا

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت مت خت

 رەگەئ و  رسنخوابەل ەناو ێه تانەڕ باو  ەیسانەوكەئ ەی: ئەوات 2٠١ - 2٠١البقرة:  َّ حض جض

 تانییەسووكار وەواز ل سالا ،یەداڵدەخواتان ل یترسال رەگەئ مانن،ڵموسالو  و نەكەد ڕاسالت

 نەكەادئام تانۆ سا خ ەید ننێهەن ێجەب ەرمانەف  ەئ رەگەئ ،ەیەو ەس انەدەب ش اێه ەك ننێبه

 ەو ێئ ەچونك نن،ەێگەدیاڕ  رتانەرامبەب )ملسو هيلع هللا ىلص( ەیكەر ەمبەغێپ و ەور ەگ یخوا ەك كێنگەج ۆب

 و ننێواز د رەگەئ ،ڕاگەیاندووە ن اەیكەر ەمبەغێپ و ەور ەگ یخوا یتیەدژا  انیكارسالالوو ەب

 نەبك یكەڵخەل  ەسالالال ەن ،ەو ەبگرنەڵه  ەك و ادیز ێب تانۆ خ ەیكیەرماەسالالال ن،ەكەد ەبۆت

 انی تانەكیەرماەسالال ەیو ەمبوونەكەب ببن شیانیز یتووشالالەن و انیندنەسالال ێلالالالالال ەادیبەز

 .یس دانەدەل
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 اڕێگ و رگاەد مووەه و ەداو  ییسالووكار ی ێحەڕام یار ڕیب ەانڕ بنب ئاوا ەور ەگ یخوا ەك

 یەیما ە ێبب ەك ەو ەتۆ كرد ڵیەڵح یكاسب یبوار  یرگاەد انیەد ،ەداخسال وو  یكانەچكێڕ  و

 یایمپالانۆ ك ەب یڕێگالا ەنموونۆ ب ،سالالالامالان ییكالارەشالالالەگ و ڵەڵح ەیپالار  ینالانێرهەبەو 

 نەخالالاو  و ەكیەرمالالاەسالالال نەخالالاو  نواێنەل كیەتیەكالالایرەشالالال ەل یە یبر ەك ە( داو ەبە)موزار 

 وەب یتیەكایرەشەب داانیوانێنەل شیقازانج و یكردنەو ێكار پ  ەل و یەرماەوسەل دا،ەكەكار 

 ەكیەرماەسالالال نەخاو  وتەكێل انیشالالالیانیز رەگەئ ،یر ەسالالالەل ونەكەدێڕ  ەینداز ەئ و ەژ ێڕ 

 ەسالالالەب انیز ەیندەو ەئ  ەئ ،ەیكەر ەنڕێسالالالو ەڵه كەن كاتەد ەكەكالانەانیالز یوولممەحەت

 ..تێچەد ستەدەل ەیكەر كاەك

 شێپ كێمەرهەب یش نۆفر  ەل ەیی یبر ەك ،ەداو  ( ەلەسال) ەب شال نۆفر ەب یڕێگا هاەرو ەه

 ەیكیەوەز  تێو یەناشالالال ،ەسالالال یوێخانووكردن پ ۆب ەیپار  سالالال اێئ كێار یجوت ،یشالالال نەیگێپ

 ەپار  ەندەو ەئ رەرامبەب ۆت ۆب شتەیگێپ ەك  ڵمساەئ یمەرهەب تەڵێد رەرامبەب ەب ت،ێشۆبفر 

 . كانداییەه یف یبێك  ەوا ل  ەلەس یباس ی تیفسە.. تێ یەبمد  اسێئ ەك

 تولما ەب ەل كراویارید ەیپار  كڕێكالابرا ب ەك ەداو نالهالا ی(ەنەسالالالەح یرز ە)ق هالاەرو ەه

 ۆیب ادبوونیالالز ێب كراویاریالالد یكەیەمالالاو  یدوا ە( ككێالالنالالدەرومێخەل انیالال) تێالالگرەردەو 

 و رێخ و كاتەز ەل ەجگ ەمەئ ،ەو ەداتیەد - ەادیز ێب - ەمانگان یقسالالال ەب انیال ،ەو ە ێنێهەد

 كوەو - تێبەه ۆیخ یزگاەد و تێبدر ێپ یخیەبا كاتەز  یڕاسالالال ەب رەگەئ ەك قاتەدەسالالال

 شیرزكردنەق یموح اج تەنانەت و تێنێموح اج نام سەك -الله  ن شاإ  نەیكەد یدواتر باس

 تێانو تەد دا،ێپ مانەئاماژ  ەیانیگاڕێو ەل كێكەیەب واەبوو ئ یشالالالیموح اج رەگەئ ،تێالنالاب

 یاناتو  ەیندەو ەئ ەچونك دا،ییسووكار ەل ییەن یكێعوزر  چیه تڵەو ە.. دتێنێبه یسال ەدەب

 ێب - ەیكەگەڵمۆ و ك ۆیخ ییندەو ەرژ ەب تێتوانەد ەك یەسالال داەردەبەل ییو ئابوور ییدارا

 ەك ەییتیەاۆڤالالمر  ەیگەڵمۆ ك ینالالدەو ەرژ ەبەل ەور ەگ یبكالالات، خوا نیداب - ییرۆ سالالالووخ

 ،یەیكەڵخ یندەو ەرژ ەبەل ۆیخ ەكەنید ان،یژ ەیرنامەب و ڕێباز ەتەكردوون ۆب ۆیخ ەیكەنید

 و ەگەڵمۆ ك ۆیتاكوك یایدن و نید یندەو ەرژ ەبەل تێب داێت یكێشالالال  ەك ل یلەحالاشالالالا و 
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 (١) .ركوتووبوونەس ەك انیلماندەس شیكانییەس میئ ەبانك یزموونەئ ،تێبەن تڵەو ەد

 :نەیگرنگ بد یكێش ەب ەئاماژ  داەر ێەل ەس یوێپ

 ەك ەو ەربەدارولحەب كەن ،ەیەه ەو ەس میدارولئ ەب یندەو ەیپ نەیكەدیباسال رداێل یەمەئ

 كەن تێزانەد حەڕا ەب س  یدارولئ ەیكەڕەعییەت یماڵ و سامان س  یئ ،ەاواز یج دیئكەتەب

 ەكیەەو ەوانگڕ   ەل ،بن س  یدارولئ یمانەیهاوپ رەگەم ر ،ەدراولح یكەڵخ ڵیما و نێخو 

 ەك ەمەردەسالال  ەئ كوەو  ،ر ەدارولح ەچوو  مانەئ یكێمانەیپ یێپەب كێمانڵموسالالو  رەگەئ

 ییواوەتەب تێالالبەد داەتڵەحالالا  ەل ان،یالالكالالانەوڵت ە ێچەد رتۆ پەپالالاسالالالەب مالالانڵمالوسالالالو 

 ندابنماەئەل تێبەد ەك انینامووسالال و ڵما و انیگ ەیربار ە)د تێندبیەپا ەو ەانەیكەمانەیپەب

 ەیەه ۆیب وتەسالالالكەد  - ناۆیالخ یینالدەزامەر ەب - ەو ەانێیالل یكەیەپالالار  رەگەئ ،(ێیلالالالالالال

 سالالال مدایدارولئەل ەك تێداكرابەیالپ كیەڕێگالاەب یرچەگەئ ،ینەخالاو  ە ێبب و تێالبگریرەو 

 وەئ ڵەەڵح ۆیدانا، ب اندایكانەبان  ەل ەیپار  كێمالانڵموسالالالو  رەگەئ ەنموونۆ ب ..تێالب حەڕا 

 یمالاڵ و سالالالامان( نیئمە)ت یاكالانیالمپالانۆ ك رەگەئ ،(٢)ێنەدەیالد ە( بخوا كەن ێ)ر  ەیەادیالز

 ۆیب ەاكیمپانۆ كرد، وك یمەك انی وتا،ەف ەیكەسامان و دایڕوو كێپاشالان ش  ماركردبووۆ ت

و  ەفینەبوحەئ یچوونۆ ب ەمەئ ،تێرگرەو  ێلال انەیكەربوو ەق ەپار  ەیەه ۆیب ،ەو ەكرد بووەر ەق

                                         
ی ڕەحمەتی ئاماتەی پێدا اااڵنی اەرەتای وەشتاکانی اەدەی ڕابردووە، بەاڵ  ئەوەی شتێ ی زررگەورە و نوواەر ئەوەی   (١)

ی ١١بەاااەر جی اندا وات، کە دەر،ەیەکی لێدانەکەی ئەمری ا بوو لە  ٥٧٧٣ەکەی ااااڵی کاریاەر بوو کە لە تەناژە ئابووری

بان ی ئیسااالمی وەبوو، وییییان تووشاای زیان نەبوون و بەپێیەوانەوە قازانجییان زرر  ١٧٠، ئەو ااااڵە ٥٧٧١اااێ تێمبەری 

 ( دریر.٨،٧٧٧،٧٧٧،٧٧٧،٧٧٧)بوو، ئەمە وای رد فەڕەنسا بان ێ ی ئیسالمی بە اێ تریژیۆن دابمەزرێنێت، واتە 

ی ڕەحمەتی تێی ەوتووە، کە ڕاوبۆ،وونی مەزوەبەکەی )حەنەفی( لێرەدا وێناوەتەوە نووااااەر ئەمە یەکێ ە لەو وەاڵنەی   (٢)

کە قساااەیەکی بێ بەڵاە و باتتە، ئیمامی ئەبو حەنیوە و محمدی کوڕی حەااااەن نموونەیان وێناوەتەوە بەاڵ  شاااەڕعناااااانی 

ردیاانە ڕێساااا و بەڵاەی شاااەڕعی، بۆیە )ن(و( باالژای( حەنەفییەکان لەئەوڕوپا گرتیانەبەر و بەدەگمەنیش دوایینی حەنەفی ک

یەکێا  ناابینیات ااااووکااری نەکات، لە  ڕواناە بێ بەڵاەوە وەندێ  فەتوای ااااەقەتیاندا کە جائیاە پارەی بانق لەڕرتئاوا 

بوو  ٥٧٧٨دااتان دوای زەمانی اەرمایەداریی ئیحتیال  لە وەربایرێت، لەوەش ااەقەتتر و باتتتر فەتوای وەندێ  مەیی کور 

 کە وتیان پارەی بانق وەرگرن حەاڵڵ و زواڵڵە، فەتوایەکی باتڵ و دوور لەدینە..
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 .(١)ەنەسەح ڕیكو  یمحمد

 

 خاڵی دووەم: قوماركاریی:

 نەڵێیدێوكاران پیفر و تییەلیجاه یهلەئ ەك بیالانسالالالیال ەوانەل ،ەو یەكێر ۆ ج مووەهەب

 مداسالالال  یئ شێپ ەل كانەبەر ەع ەك ەخراپ ر  و ترەور ەگ ەقومار  وەل ە(! كییرێخ یبیانسالالالی)

 ەیسالالالەك وەئ داییلیجاه یمەردەسالالالەل ە.. چونكەو ەخوار ەهات رەسالالالەل یتیەئا و انكردەید

و داماواندا  ژارەه رەسالالالەب كوەڵب گرت،ەدەنەڵه ۆیخ ۆب ەیكەپار  ەو ەبردەد ەیكەبیانسالالالی

 وكەو  انی رچوو،ەد ۆیب كێسەركەه ەك ەیەو ەئ ەمەردەس  ەئ یبیانسی مماەئ كرد،ەدیشالەداب

 تێچەدر ەد ەك بووەو ەئ وەئ ەیكە اقیب ەیژمار  ،چاكبوو یخ ەب رەگە: ئنەڵێد ەنڵ بات انۆیخ

 زارانەه و سەك دانەس ەو ەشەردەپشت پ ەل گومانێ.. بتێبەد وەئ ۆب ەكەالالال(تەڵ )خ واەئ

 و ەقومار  یموو ەه ەمە! ئنیژەد ییەوكاریفر  ەئ رەسالالالەل -  ەرهەب و كار ێب - رۆ خەمشالالال

 یكار ەواشالالالەچ و  تاندنەڵەخ ەڵەهەب سالالال مدایئ ەل ،ەحەڕام شیقومالار یكێر ۆ ج مووەه

 ەمێئ ،ەحەڕام گومانێب شیمەسالال  ،ەو ەمكارانەسال  ینبوونەخاو ەب ەیخان ە ێچەد و ەبێحسال

 رەه ك،ێسەك ەنەیدەید و ەو ەنەیكەدۆ ( كییەایسالور یتەحمەر  ینووسالەر ) ەر یل زارانەه ەك

 یكێڕەف ار  ایئا ،ەیەكەالالالالالال(تەڵ )خ یكراو یارید وەئ ەیكە اقیب ەیژمار  ەك ەیو ەرئەبەل

 یكابرا ۆب ەو ەكانەسەكەل ەپاران وەئ ی ێنەخاو   ەك نەیدەنجامدەئ ڕاست و ڕەوا و ع و ەم

 ەیژمار  و ەداو ەڵه یكێزار  كێسالالالەك ەیندەو ەب رەه ایئالا ن؟ەیكەد ڵقالەن رچووەد ە الاقیب

 ؟ەچاك یكێكار  ەمەئ ایئا ؟ێ ێبدر  یتر  یكەڵخ یسالالالامالان تێالبەد ەو ەتۆ هالات ۆب یداواكراو 

 یكێڕەف ار ەب رواەه كێر ەرمانبەف ەیموچ كڕێب و كێار یجوت یڕەنج و كێكار ێكر یارەپال

 وانە! ئ؟ییەرەرو ەدادپ ەمەئ ایئالا ،ەكردوو ەن یچیه ەتر ك یكێسالالالەك ە ێبالدر  ەلكالانیسالالالاو

 ڕیب یچەك ،ەكردوو ەن یچیو ه ەشالالال وو یدان شیمەئ ،ەردوو ك انیالالداەیالالپ و ەداو  انیالالڕەنج

                                         
 ئە  فەتوایەش وەکو ئەوەی پێشووتر بێ بەڵاە و باتتە بەتایبەتی کە ئاوا بەشێوەیەکی گشتی بووترێت.  (١)
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، ەشالالالنۆڕ  و ارید ەو ەانیكیەال مووەهەل انییقومارچ یعی!! واقەهالاتوو  ۆب یوانەئ یرمەرهەب

 یر ەو ەر ێكو  انەید یتووش انیكینز یو خزمان زانێخ و انۆیخ ،ەیەشێك و رۆ ناسالڕ پ انیانیژ

 یكۆ ! نالالاكەو ەشالالالۆگ و شۆه ێب یسالالالئوولەنالالام یسالالالەك كیە یكردنقومالالار  ۆیهەب بنەد

 اتریكردن زیدز و ەو ەنیماشالالالەپار  و كارەل ەو ەنیدزۆ خ ت،ێشالالالەو ەدەڵاله زانێخ دات،ەدڕوو 

 و یكەر ەدووب ندەچ ،كاتەید و تێبەد اتریز یكردنیدز یتەجورئ تێنۆڕێكابرا تا بد ت،ێبەد

 ەپالالار  و ەتوانالالا و ووز  نالالدەچ ؟ەو ەوتەك ەو ەكێسالالالەك یقومالالاركردن ۆیهەب یتیەدوژمنالالا

  ەئ یندانەكارم و كانە اقیب یار یفرشالالال و بیانسالالالی یارانیالرشالالال ەرپەسالالال چوو؟یڕۆ فەب

 یشونماەن و ەشەگ ۆب یكێنانێ.. داهمنەرهەب ێب و نەكە)كار( د رەه مووەه ەانالالالال(ەژ ڕۆ)پ

 و یتیەەڵمۆ ك یكانەنیەال رەسالالالەل یشالالالیخراپ یوار ەئاسالالال ،ییەن داێت ۆتاكوك ییئالابوور

 ۆب ەو ەكێسانەكەل ەیەپار  یواڕەنا   یكەەیو ەگواس ن ەچونك ،ەر ۆ ز  رۆ ز  یئابوور  و ڕەوشالت

 ەك بوونڕەتوو  و مخواردنەخ و یو ێكات و پشالال یدانیڕۆ فەبەل ەجگ ەمەتر.. ئ یكێسالالەك

.. ەو ە ێبەتر ن یكانالالالالالییەقومارچ ەل یرق تێنریناب كییە.. قومارچكاتەد نگەالسالال ڕەف ار

 تر بدات! یوانەل ەبەڕ ز  تێو ەیەد ۆیخ ییندەو ەرژ ەب ۆب انەیكیەرەه ك رن،یە یدژ  مووەه

 

 ماشینەوە: زەوتكردن و خاڵی سێیەم: دزی و

 ردار،ۆ ز  و وتكالالارەز  زارانەه بن،ەه گرێڕ  و ەردەج دز و زارانەه كالالداێالوڵتالەل ەك

 ووتڕ او ڕ  و ی( دز ییای)ماف ەڵیمۆ ك انداۆیناوخەو ل بنەو ەنیماشالالال یكیرەتر خ یزارانەه

 یو ەئ ؟یچ ە ێنێیەگەد ەمەئ ن،ەربكیداگ ەانیواڕەنا  وەئ و  ەئ یو سالالامان ڵما و ننێبهكێپ

 ەچونك ت،ێنیناب یڕەنج و سالالامان و ەپار  ەل رێخ كات،ەد یكاسالالب و داتەد ڕەنج وا ەردەب

 ەیپار  تێو نازان تێنێسالالال ەدێل یمانەئ انیال ت،ێالنێسالالال ەدێیالل و تێالد ەالو و ەل كڕێالملهو 

 انی ت،ێبەه یكێكڵو مو  ەار ەیسالال و خانوو تێرێناو  انی ت،ێدابن ێكو ەل ینەمەت ەیكراو ۆ ك

 كێژێچ چ ەمەئ ێئ ی،ر ەسالال ەنێد رەكسالالیە ت،ێاربید ەو ێپ ییندەمڵەو ەود یبوونەه یمایسالال

 ییەن انیكەیەشیو پ كار چیه ،خراپ و سئوو ەنام یسالانەك شەوالو ەل كات؟ەد یسالامانەل
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 ان،یتوانا و ەووز  ن،ۆ خەتر د یكەڵخ یڕەنج و نەناد ڕەنج ت،ێبەن یكەڵخ ەیو ەت كردنڕوو 

 ەیو ەئ ێیجالالالەل تێبەد دایكەڵخ یماڵ و سامان یوتكردنەز  و یدز ەل انییزاەشار  و یكەر یز

 یتڵەاح یوامبوونەردەكار.. ب ە ێبخر اندایرەوروبەد و انۆیخ یڕاست و ڕەوا یاتنانیبون ەب

 ەل رۆ ز  یكێكالالانەڵخ و تێالالنەالدەو  رۆ ز  ەیژ ڕۆتوانالالا و پ و ڕەنج بوو كێالالوڵت رەهەل وا

 انیناچار و تڕێبەد ندانەمڵەو ەدەل مانەئ و ەو ەكالاتەچالاك سالالالارد د و رۆ ز  ینالانێمهەرهەب

 ەك تر یكێوڵت ە)بچن نێڵبهێج انۆیخ یوڵتو  ەگەڵمۆ ك انیەیرماەسالالال و انۆیخبە كاتەد

 دز و ،!(تێب شیكێكافرس ان یرچەگەئ ت،ێب ێلالالالال یانیكردنیكاسب یبوار  و انۆیخ یمانەئ

  ەه ەچونك ،ەانالالالالال(فیرە)شالال یكیەكاسالالب و ركارەسالال ەونەناك شیكانەخراپاو یپ و ەردەج

 یكیەەر پا و نەگەد انۆیخ یرادو مەئاسان ر ب  ەه ،ییەن انیكاسب یشوالر ەبوون و ل ەڵممەت

 انییالالدز ەیسالالالانەك وە! ئنەكەدادەیالالپ ەوانالالامڕ ب نەخالالاو  یرانەرمالالانبەف ەیمووچەل رترۆ ز 

 و م رەك - ەیو ین انی یموو ەه انەیكیەرماەسالال ەیەوانەل ،ەو ەنێكرەت دڕوو  انی تێكرەدێل

 تێالالتوانەن و ێخوار  یكالالانەپل ەو ە ێب كالالاتەدێالاللیوا شەمەئ ت،ێالالبچ یسالالال ەدەل  - اتریالالز

 ینایز یموو ەه ەمانەئ، ركارەس ەبخات داێت یشیتر یكەڵخ ەك تێنێزر ەوا دام یكەیەڕۆژ پ

 ..نیكارەشەگ ڕێی یسپۆك و ندەك یموو ە.. هنیوێبژ یمانەئ یمانەو ن مانەئ

 چیه ،ەس وو ەب یموو ەه ەیمانەئ یڕێگا سال  یئ ەك ەیەنجامانەئ و تڵەحا  ەئا ئ رەبەل

 ەك ەكردوو ەن ژمارەه كڵسالالالامان ومو  یكردنڵقەن یاو یشالالال یكیەڕێگالاەب ەمالانەل یكێكیە

  .ەو ە ێزر ێتر بگو  یكێكیە ۆب ەو ەكێكەیەل

 یتوند و ختەس رۆ ز  یسزا شەوالو ەل ،ەگرتوو  ەسانەمومار   ەل ڕێی ەك ەم و ەل س  یئ

 دز(. ینڕیس بەد و گرێڕ  و ەردەج یعدامیداناون )ئ ۆب

 و وانێكورت پ و شانێسووك ك :ەوانەل رن،ۆ ز  ەو ییەدز ەیناسێپ ناو ەونەكەد ەیوانەئ

 ه د. . و.. مدانەك و رگرتنەو  رۆ ز 
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 كاربەدەستێتی: ێتی ئیستیغاللكردنی پلە وپایە وحەڕامخاڵی چوارەم: 

 ۆب یگشالالال  یتیەسالالال ەدەكارب و یەوپاەپل و ەفیزەو  یكێغ لكردنیسالالال یئ ەر ۆ ج مووەه

 كێندەكارم ەك كییەارید انی لیالرتەب ەوانە. لەحەڕام وتنەسالالالكەد ەپالار  بوون ونەخالاو ەب

 یرگرتنەو  شێپ نەتمەح ەچونك ،ەیو ەر ەدەل انیالال تێالالوامالالدابەد یكالالاتەل تێالالگرەدیالالرەو 

 انی ،ەكردوو  ەیكەر ەبد ۆب ییگش  یماف ییلكارێشێپ انی ەكردوو  یتەبیتا یكییەئاسانكار

 ەو ەردنب یار ید انی ە یواس انی لیرتەب ڕێیەل كێس ەك ەنموون ۆ. بكاتەید یرگرتنەو  یدوا

 نای ،ەبوو ەن یاو یشالال ە... كەشالالیپ ،یقیەسالالا ندن،ێخو  ەیوانامڕ : بتێگرەردەو  كەیەوانامڕ ب

 یماف و ەو ە ێنێبشالالالك مالداەئ یالەتالا ب كێالر ەداو  ەداتەد یار یالد انیال لیالرتەب كێالسالالالەك

الدات،  رەسالالالەل یالالالالالال(ەبیرەتا باج )ز  كێسالالالەك ەداتەید انی ،تڕێالبپچ ۆب یەكەر ەرامبەب

 . هاەرو ەهەو  ،ێبدات یكیەایمپانۆ ك یتۆڵەم شخات،ێپ ەیكەلەمعام

 ڕیكو  یدەیحوم بوەئ ەك ەیەیەرموودەف وەئ انەیو ێهاوشالال و ەانو ەئ ی ێحەڕام ەیگەڵب

 ه  لَ  ا    َ ُ   دِ ْز الَ  نَ  ً مِ ج  رَ  )ملسو هيلع هللا ىلص(النلِبِل  َل مَ عْ  َ سْ إ): ەو ە ێڕێگەید )خوا لێی ڕازی بێت( یدیسالاع

، ف ا  النبلِ هْ َقاَ : َهَذا لَك ْ  َوَهذا ل    َ دِ ا قَ مل لَ فَ   ِ دقَ لصالالالل   لِ ابن الل بيال   َفَحِمَد الللَه  )ملسو هيلع هللا ىلص( دَي إللل

، َفَيكْتِل  َولََِْنى َعلَْيِه ِ  ل َقاَ : ا َواللنِل اللله  ل ِمْنك ْ  َعلَى العمل ِممل َ ْعِمل  الرَج  ، َفإِنِّل لَسالالالْ ا بَْعد  لَمل

ذِ  َذا لَك ْ  َوهالَ : هالَ و   ِه َح لى تَكْتَِيه  َهِدُل  ه  إِْن َفَي   ََ ِفل بَْيِت لَِبيِه ول مِّ ، لَف  َجلَ ِدُل ت ل ْهِدَُْت إلِلل ا هالَ

َُْوَ  اْلِ َياَمِ ،  َُْحِمل ه   ِه إاِلل ل ل الللَه  ذ  لََحد منك  َشْيًئا ِبَغْيِر َح ِّ أََلَْعرَِفنل فَ كَاَن َصاِدًقا، َوالللِه ال َُكْخ 

اة تَْيَعرلحالداً من ، لَْو شالالالَ َوارت ، لَْوبََ رَة لََها خ   ِ  ل َرَفَع ََُدُِْه َح لى، ك  ل ل الله ُحمل بَِعيًرا لَه  ر َغا ت

ت   ْل بَللغالْ ِه ُ و : الله  هالَ اض  إِبْمَيالْ  ەل یكیەكالابرا )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێ: پەوات (١)(رؤي بَيالَ

 ەو ەكردنۆ ك كالالاتەز  یدوا ەو، كبو  ییەتبەل بنویئ ینالالاو  وان،ەكالالاتەز  ەكرد ب دەز ەئ یز ۆ ه

 یكڕێب شەوالو ەل و ەیەو ێئ یه ەمەئ یوتو و  دانالالا ایالالجەب ەیكەكالالاتەز  ،ەنیدەم ەو یەاەڕ گ

 :ێرمو ەفەد دەیحوم بوەئ ،ەمدراو ێپ ییاریدەب ،ەمن یه انیشەمە: ئیتر و ووت یكێش  انیتر/

                                         
 (.٥٢٧١، ئەبو داوود )(١٣٨٥م )یاژو(، م٠١٠٢) یخار و ب  (١)
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شان پا كرد و ەیور ەگ یخوا یشیس ا و سوپاس و ێپ رەس یەس اەه )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ

 یومو كرد ەور ەگ یخوا ەیو ەل كێركار ەس ەمەخەد ەو ێئ ەل كێسە: پاشالان: من كیرموو ەف

 ەییارید شەمەو ئ ەیەو ێئ یه ەمە: ئڵێد ەو ە ێد ەك یچەك ،ەو یەرەسالالەب اریرشالال ەرپەسالال ەب

 ڕاست رەگەئ ایبهاتا ۆب ەیمەبا ئ یەش ایدان یكیدا باوك و ڵیماەل رەگە! چما ئەدراو   ۆ خەب

 یڕۆژ  ت،ێربگرەو  ۆیخ یقەح یر ەیغەب كێشالال  ك انێسالالەك رەه  ەسالالەق خواەب ،كاتەد

  انسالالەوانازان  ك ،(یزحكردنەف ۆ)ب تێبەد ەو ۆڵەكەب ەیشالال  وەئ شێپ ەو ە ێد ەك تەامیق

وار و ها تێب ەو ۆڵەك ەب یكێحوشالال ر ەور ەگ یخوا یدار ید ەگاتەد ەبكات ك زەح تێب داێت

 ۆب یپاك یسالالال ەد ردووەپاشالالالان ه ،تێنڕێببا  كەڕێم انی ت،ێنۆڕێبب كیەمانگا انیبكالات، 

من  انیگ یە: خوایرموو ەف و نرایبەد ڵیبنبا ی ێسالالالپ ەك كەیەادڕ ەب ەو ەرزكردەئالاسالالالمان ب

  .اند ەیگ

 ۆب ۆییخ یتا ماف كێسالالال ەدەكارب یەدا یكییەارید انی كەیەپار  كێسالالالەك رەگەئ مماەئ

 ،ەو ەلیرتەب ەیخان ە ێو ەناك  ەڵ ب ،ەلدانیرتەب كوەو  ەندەرچەه ەمەئ ،ەو ە ێرگرە/ و تێرگرەو 

 یالنانەتردا و  یوانەل و یتۆیەخ یافم یوتنەسالالالكە/ دەو ەانێڕ گ سالالالتەبەم اندایمەل ەچونك

 .تێب ەیس یشاو  وایش ەیو ەئ ێب كێش  یوتنەسكەد و یكەڵخ یماف

 نەخاو ەب و وتنەسالالكەد ۆب ەفیزەو و  ەپل یغ لكردنیسالال یئ یكانەواز ێشالال ەل كێكیە  •

 انیالال ەو ە ێكرەد كیەایالالمپالالانۆ ك ەو ەو ەئ یڕێگالالاەل ەك ەیەو ەئ قەنالالاحەب كێالالمالالاف یبالوون

 ەو ە ێبگر ەتانڵەحا وەئ ەك كاتەردەد كێماتیعلەت  ەئ ەیو ەب ت،ێخرەد ەڕگەو  كیەیەمار ەس

 .ەكەتەئومم ییندەو ەرژ ەب یحساب رەسەل ت،ێدابەانیایمپانۆ ك وەئ یتەخزمەل و

 ەك ەتەبیتالالا ایالالمپالانۆ ك وەئ یر ەمشالالال  ە ێكرەد ەكەتەوادا ئومم یواڕەنالا  یكێتڵەحالاەل

  .ەكردوو  – ەنموونۆ ب - ییرعەش یتەحكوم یكیەایمپانۆ كێی كالڕ شبێپ

 : ەوانەل ،ەیەه یواز ێش رۆ ز  وات،ەڕ د ە یو واس لیرتەبەب رەه ەوا ك ییئاسانكار
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 ەهاورد وڵت ەیو ەر ەدەل ڵكا ەك ەیەبالازرگاندا ه ەڵگەل یتیەكالایرەشالالال كێالریزەو  -١

 ەنبەد انۆیالخ نهالاەت و نەكەد كالاریح یئ یەڵكالا ەر ۆ ج وەئ ینالانێه ردووالەهەب ەك ن،ەكەد

 وایش یماتیعلەت یركردنەدەب شەكەر یزەو  ،كار و یەرماەسالەب وانەئ ،ەكڵكا ییكارەهاورد

 ییەن رجە!( متێشالالێكەادڕ  ۆب انەیجاد شیمەئو  نەكەد ەامادو بار ئ ەار ەیسالال وانە. )ئانۆیب

 تێو ەیەد رەه ت،ێناو  ەیپار  یپشالالك و ەخزم تێشالالەنا، د ت،ێب انیكیرەشالال رەه ەكەر یزەو 

 و تێو ەد ۆیخ یلیرتەب و ییەن كیرەشالالال انی ،شێپ ە ێنێهیب انیبكالات  نالدەمڵەو ەد وانەئ

 .منەئ ەیكەحزبەكان لەبازرگان ەیو ەرئەبەل نهاەت ت،ێبەن ەمانەل چیه ەیەوانەل ،سەب

 ەیو ەر ەد ەناردن ۆب ت،ێبەن ڵكا یكردنەهاورد ۆب ەكەفیزەو  یكردن غ  یسالال یئ تێشالالەد 

 ە ێرر ێبن ڵكا رۆ ج نڵ ف تێنالاب ەك كالاتەردەد لمالاتیعەت ەكەر یزەو  ەیو ەب ،تێالب  ەرهەب

 یلیرتەب  ەئ  ەڵ ب ،ەو ەر ەد ە ێرر ێتالالا بن ەنراو ێمهەهر ەب وا ۆیەب ەك كالالداێكالالاتالەل ،ەو ەر ەد

 كانەقەه ەنێمهەرهەب ەیشالالالەگەل  ڕێ تا ەرگرتوو ەو  ەو ەتر  ینێمهەرهەبەل انی ایمپالانۆ كەل

 یانجقاز  ۆب كوەڵب یدانێانلیز ۆب كەن ەو ەر ەد ە ێبچ كیەڵكا تێاللێهەن تێالشالالالەد .تێالبگر

 ەنایمپانۆ ك  ەئ یڵتا كا تێبكر ەهاورد ەو ێهاوشالالال یڵكا تێڵێنالاه ەوالو ەل ەیو ەب رتر،ۆ ز 

 رزانەه ەكڵكا انی.. ڕبازا یكردن غ  یسالالال یئ نەڵێد ەمەب ن،ێشالالالرۆبفر  ترڵ با یكێنرخەب

 ەنێمهەرهەب یڵكا ەیو ەر ەد ەناردنەب  ڕێ انی.. تێنێتر بشالالالك یوانەئ ڕیتالا بازا كالاتەد

 ەب ڕێگا نجایئ تێشالالالرۆفر ەو د واتەڕ د كانەر ەلدیرتەب یمەرهەب تا خات،وادەد كانێكڕ بێك

  (١).داتەد مانەئ یمەرهەب ەیو ەر ەدەچوون

 ەل ادیز- یادیالز جگالاریئ یكڕێب ت،ێالنێهەد  ەرهەب كێالقومالاشالالال ەر ۆ ج كەیەكالارگ -٢

 ەك تێو ەكەدێڕ  ردایزەو  ەڵگەل ەیكەر ەبەو ەڕێب ،ەنالاو ێه  ەرهەب  -یكەڵخ یسالالال یداووێالپ

 ەوماشق  ەل - كچان و انڕ كو - ییتاەر ەس یانیقوتاب یشاكۆپ ێبەد ەك ركاتەد كێماتیعلەت

                                         
 ەل یتەبیتاەب ە،وو یكوردس اندا د یباشوور ەل مانەینموون زارانەه دانەو س ەر ۆ ز  رۆ ز  ییەكارەواشەچ و ەسالالم وە ئالم  ەئ  (١)

   .ەو ال(٢117) یدواەل شیتر یتەبیتاەو ب ەو الە(١99١)
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 ۆب  ەئ بوو،ە( هدەحەمو  ەی)ز  داەكەوڵتەل رەگەئ ،(دەحەمو  ەی)ز  ەنێبكر و نێدروسالالال كر

 و نیورقوماش و دو  ەر ۆ ج وەئ ێب نایقوتاب ەك كاتەد یرز ەواش ف ،تۆڕێگەید كڵێالسالالالا

 رەسەل ەرانۆ خەمشال یكانەوو ر رگدەب و ەكەكارگ داڵەحا  ە! بەقوتابخان ۆب ەو ەنەیەن ەنیزاید

 و بنەد و ەڵەق یگشالالال ەب ەگەڵمۆ ك مووەه و یتەبیتاەب كانەژار ەه ەنیچ و ژێتو  یحسالالالاب

 .نێنەد كیەرەس ەپار  ەف ەس

 كەیایمپانۆ ك یهاندانەب انی كدا،ێنالدەه یو فشالالالار  نیت رێژ ەل تەحكوم تێالشالالالەد -7

 یمەرهە)ب تا تێبكر ەهاورد ڵكا رۆ ج نڵ فەل یكەر ەد یمەرهەب تێناب ەك ركاتەد كێار ڕیب

 مانێپ شەمێو ئ ەقەح و ڕاسالالالت دایڕواڵەتەل ەمەئ ،نەیبدێپ ەشالالالە( گمانۆ خ یشالالال مالانین

 - ییەكەر ەد ڵكا وەئ ەش وو ێانهەین س انەدەكارب ەك ەیەو ەئ ەمەئ یتە یقەح  ەڵ ب ،ەندەسەپ

 كالالارگالالا و وەئ یمەرهەتالالا ب تێالالبكر ەهالالاورد - ەكیەمالالانیشالالال ین یمەهر ەب ەل ەچالالاك ر  ەك

  ەل ،نەبكیارید ۆب ینرخ انۆیالخ یینالدەو ەرژ ەب ێیپەب و ەو ڕەبالازا ە ێو ەبك ەانیالایالمپالانۆ ك

 ڵكالالا و تێالالو ەسالالال نالالاكەد یبالالاشالالال یڵكالالا ەك تێالالو ەكەد ەكەگەڵمۆ ك ەل انیالالز داەتڵەحالالا

.. تێو ەكەد شیگران و تێرنێناه  ەرهەباش ب ێكڕ بێك یبوونەن رەبەل شەكییەمالانیشالالال ین

 و یحزب یەیپاوەپل نەخاو  انی دار،یەرماەس ڕیملهو  كەڵێمۆ ك یندەو ەرژ ەب ەل یمووشالەه

 یغ لكردنیسالالال یئ ەیو ەل ەجگ ەمەئ، بنەد نالالدترەمڵەو ەد ێپ یوانەئ و ەو ە ێد یحكوم

 ،ەشەكەتەوممئ یز ۆ و س ستەه یغ لكردنیس یئ ،ییەئابوور یدنكر  غ  یس یئ ،یەیەپاوەپل

 یار ڕیك ەنێكرەد مانۆ خ یمانیشالالال ین یمەرهەب یكردنێپ ەشالالالەگ و واجدانەر  ینالاو ەب ەك

 تسەد انیباش ر یەرایگەن ێلال انێیڕ و  یەكراناەن ەواشەچ رەگەئ ەك كیەڵكا ەیو ەساغكردن

 .ناێهەد  ەرهەب انیباش ر انی وت،ەكەد

 ەكەتڕەعییە مووەو ه یەگش  ەك تێبەه س مدایدارولئ یوڵتەل كێوبار ڕو  تێشەد -1

 و دروس بكات رەسەل یكێالالالال)سّد( ونداەب تێو ەیەد كیەایمپانۆ ك  ەڵ ب ،ەیەه داێیت انیماف

 ییەكەڵخ یماف و ڵما ەك كداێكات ەل ؟ەز یجائ ایئا ،ەو ە ێشۆبفر  ارانیجوتەب ەیكەپاشالان ئاو 

 ایئا ،ەو ە ێشرۆفر ەد انێیپ سالتیوێپ ڕیبەكاتدا دواتر ب مانەهەل  ەڵ ب ،ەكراو  غ  یسال یئ و
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 یكانەركەئ یز یر ەل ەكەنداو ەب یدروسالالت كردن ەچونك، رێخەن دات؟ەد ەمەب ڕێگا رعەشالال

 ۆیخ یركەئ و كارەب ەیمەئ ۆیخ یژوو ێم ییژاێدر ەب یسالالال میئ یتە فیخ ۆخ ،ەتڵەو ەد

 یەكراو ۆ ك ەئاو  ەب كیەایمپالانۆ ك ەز یجالائ ایالئالا ییەن زیجالائ ەمەئ ەجالا ك ،ی ێكردو  و ەو یزان

 - ەیەكیەگشالالال  ەئاو  یمەرهەب رەه ەك - ەباكەار ك دروسالالالت بكات و بالاەكالار  ەكەنالداو ەب

 ەتڵەو ەد ۆیسالالال ەئەل و ەركەئ شەمەئ ەچونك ،ییەن ۆی.. برێخە! ن؟ەو ە ێشالالالۆبفر  یكەڵخەب

 دزن وب یگش  یكڵمو  كێرانۆ خەمش ەڕێگێل كەن ،كاتیب تڵەو ەد ێبەد ،یەداەكیەس میئ

 یاڕێگ تڵەو ەد ە. ك.ەو ەشنۆبفر  ەكەگەڵمۆ ك ەب نێنەداد یر ەسەل ەینرخ وەب باەكار پاشان 

 و ی ێدز  یكیرەشالالال ە ێبەد ؛تێگرەردەو  ێلالالالالالال ەیبیرەز  یشالالالۆخ و ەداو  یەایمپانۆ ك وەب

ا ت زراونەدام ەو ەئ ۆب یس انەدەكارب و تڵەو ەد كداێكاتە.. لیژ ێس در ەد و  ڵزو  یشەهاوب

 ەباكەكار  یدروسالالال كردن یقەه تڵەو ەد تێالبەد اواد یتڵەحالاەل ،ننێسالالالپەبچ یر ەرو ەدادپ

 ەب انیباەكار  شەكەكەڵو خ  ولما ەیب رەسالال ەو ەبخات ەاكیمپانۆ و ك ەاكیمپانۆ ك ەب ەو ەبدات

 داێت انییرەرو ەدادپ و تێالوتەفەن انیالمالاف ەك كەیەو ێشالالال ەب انیال ت،ێالو ەسالالالكەد ییاۆڕ خ

 .تێسپەبچ

 ەیەو ەئ تڵەو ەد حز  و و ەفیزەو  یەیپاوەپل یغ لكردنیس یئ یواز ێشەتر ل یكێكیە •

 تێو ەكسەد انیكێازاتیم یئ داەفانیزەو  و ەپل وەل انیبوونەه ۆیهەب كێسانەك انی كێسەك

 یگرتنر ەو  شێپ ەكەسەك تێبەد ەمەل تنڕێگر  ۆب ،ەسامان و پار  نەخاو  ەانكاتیب قەناهەب ەك

لێی  ادبوویز رۆ ز  رەگەتا ئ ،ەیەسالالالامان ه و ەپالار  ینالدەچ ەك ڵێب تڵەو ەدەب ەیكەفیزەو 

ا؟ ذلك ه نی: )ِمن ل(زی بێت)خوا لێی ڕا رەعوم دناەیسالال ەیكڕێسالالا رەسالال ەل ەو ە ێبپرسالالر

 ەیسالالەمومار  و ڕێسالالا( كاتەدێپ یكار  ئاواڕۆژ  سالال اێئ ە)ك ەمەئ ،بوو؟( ێكو ەل تەمەئ

 كردەد انیكییەوال رەه ەیبەموحاس ەك، ()خوا لێیان ڕازی بێتبوو  نیڕاشالید یكانەفیلەخ

 ی لغیس یئ ەچوو ك ەو ەئ ۆگومان ب رەگەئ ، ندبوونەمڵەو ەد ەك ێاتیبدار انڵیواەه رەگەئ

 :تێكردب انیانۆیخ یكانەس ۆپ و ەپل

)خوا لێی عاص  ڕیكو  یمر ەع ەك یسالالال یب ()خوا لێی ڕازی بێت رەعوم دناەیسالالال -١
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وا  یچە: بیپرسالالال ێیلالالالالالالو  ەنیدەم ەكرد یبانگ ،ەندبوو ەمڵەو ەد ڕسالالالیم یوال (ڕازی بێت

 ێكر  و  ەكەد یكەڵخ ۆب ەنێدرو  ، ەكەد یپانەسالالال وارانێ: ئیرموو ەف ت؟یبوو نالدەمڵەو ەد

 !!ەو ەكاتیتر ب یكێجار  شتێهەین و گرتێل ڕێی رەعوم دناەی! سگر ەردەو 

 ەل ینیب یڕ كو  ەیعبدالل یكانەحوشالالال ر  كێالڕۆژ  ەك بووەو ەئ ارتریالسالالال ەه شەو ەل -٢

 :یپرسالال ەیمەئ یكار ۆ هەل بانگ كرد و ەی! عبداللوترنەڵەق ەكەكەڵخ یگشالال  یحوشالال ر 

  ەڵ .. بكانەشالالوان ەمەدەد كان ەحوشالال ر  ەكەڵخ وەئ كوەو  شی: نازان .. منیرموو ەف ەعبدالل

 یكانەشالوان حوش ر  كێندەه ەك وتەركەد ۆیب داچوو،یدوەب و داەن ۆڵیك رەعوم دناەیسال

 یكانەش ر حو ەل اتریز ەانیخیەباێئاو، ج و ایگەل نەكەد انیرێباش و ت ینەپاو  ەنەبەد ەعبدالل

 ە خس یانیشەكەپار  و ەو ەش ۆفر  ەیكڕەكو ەب یكانە.. حوشال ر یەقەناه ەمە: ئیرموو ەف ،تر

 !!ەو ە ولمالیەب

 ۆییخ یكانییەوال ۆب (الله ەرحم) زیزەعبدولع ڕیكو  یر ەعوم ەك ەیرمالانانەف وەل -7

بكالالات،  یبالالازرگالالان تێالالنالالاب ەفیلەخ ەك نینیبە: )وادنینووسالالال ۆیب ەك بووەو ەئ ركردەد

 و وداەسالالال ەوتەك كێریمەئ كێكات رەه ەچونك ن،ەبك یكاسالالالب ییەن انۆیب یشالالالیكانیەوال

 ندەرچە(، جا هخاتەد شالالال رێپ ۆیخ ییندەو ەرژ ە)ب كاتەد ڕەچالاو اتریالز ۆیخ ،ەو ەڵەمالام

 (.ەو ە ێشەو ەدێل یقیەناال یڕەف ار  رەه نەتمەح ییڕاست و ڕەوا رەسەل تێسوورب

 

ئیحتیكتتار  ڕێیێتتتتی بەختتاوەن بوون لە حەڕامتختتاڵتی پتێتنتجەم:      
 ەوە:تیمۆنۆپۆڵ(

و  ۆیخ یسالالال ەد رێژ  ەخالالاتەد كێالالمەرهەب كێالالنیە/ الكێالالسالالالەك ەك ەیەو ەئ كالالاریح یئ

 - ەكەكەڵخ یسالالال یوێپ یكالالات - داۆیالالخ یكالالاتەل نجالالایئ ت،ێالالبەیه وەئ رەه داتەدڵالالو ەه

 ەك تێنەداد رەسالالەل ەینرخ وەئ و ەو ڕەبازا ەخاتەید بنەد یموح اج رۆ ز  ەك ،ەو ە ێشالالار ەید

 . ندنەسێل ەپار  و ەو ەتاندنڕوو  ەل ەتر  یكێر ۆ ج شەمە.. ئیید ە ێنێهەد ێپ ۆیخ ییندەو ەرژ ەب
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 :ەوانەل ،ەر ۆ ز  كاریح یئ ی ێحەڕام رەسەل قەد

َق ): ێرمو ەفەد )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ - ِ ل لَْربَِعيَن َُْوماً َوتََصدل َمِن اْحَ كََر طََعاماً َعلَى ل مل

ه   ْل ِمنالْ ِه لَْ  ُ ْ بالَ  و ەو ەگرتڕۆژ چل  ەیماو ۆ ب  ەكەتەئومم ەل یز ۆ ر  كێسالالالەركەه :ەوات (١)(بالِ

 كاتی.. بتێناكر ڵقبوو لێی  ەو ە ێخشەبیب راتێخ و رێخ ەب كاتیكرد، پاشان ب یكار یح یئ

 شەانییالالرعەشالالال یڕێگالالا ەب ۆیخ یقالالازانج ۆب ەیو ەئ یچ جالالا تێالالنالالاب ڵقبوو  شیرێخ ەب

 !ەو ە ێشۆفر یب

: یرموو ەف )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت( رەعوم دناەیس -

ونت ال) ْحَ ِكر  َملْع   ەو ەش نۆفر  ۆب یتڵ وحاس  ەرهەب ەیسەك وە: ئەوات  (٢)(َجالِب  َمْرز وقت َوالْم 

 ەك شەسالالالەك وەئ دات،ەد یرزق اتریالز ەور ەگ یخوا ەئالاسالالالانكالار  و سالالالتەردەب ەخالاتەد

 .ەور ەگ یخوا یتەحمەر  ەل ەدوور  ەوات ،ەلعوونەم كاتەد كاریح یئ ەیكەمەرهەب

 .نەكەكاردیح یئ: گوناحكاران ەوات (7)(ال َُْحَ ِكر  إالل خاِطئت ): ێرمو ەفەد هاەرو ەه -

َو َخاِطئت ) :ێرمو ەفەد هاەرو ەه - ْسلِِميَن َفه  كْرًَة ُ ِرُد  لَْن ُ َغلَِّل ِبَها َعلَى الْم   َوَقدْ  َمِن اْحَ كََر ح 

مل   اللل  ِِ  وەب تێب شیكێبكات با جار  كاریح یئ كێشالالال  كێسالالالەركە: هەوات (1)(هبَرِئاَلْت ِمْنه  

و لە ئەمان و ڕەحمی خوای گەورە  ەگوناحكار  ەو ەگران بكات، ئ یمانانڵموسالالو ەل ەیدێئوم

 بەرییە.

 ەانەیه ،بوون ێاجو ڕ  كاردایح یئ یر ۆ ج و تییەماه ەل رعناسالالالانەو شالالال انیواەشالالالێپ

                                         
 وضوع(اە.، شێخی ئەلبانیش لە )ض(یف الجامع(دا دەفەرموێ: )م(١٠/١٨ر )یااكەع وبنئی  (١)

(، وەریەی لە شێخی ٥/٥٣٠( و )السنل الصغیر( )١/٨٧، بەی یقی لە )السانل ال بری( )(٥٥٣١) یدارم، (٥١٥٨)ە ماج وبنئی  (٢)

 ( بە )ض(یف(یان داناوە.٣/٧٣١( و شێخی ئەرنائوطیش لە )تخری  المسند( )٧٥٨ئەلبانی لە )ض(یف ابل ماجی( )

 (.٥٠٥٧٣(، ئەحمەد )١٠١٥، ئیبنو ماجی )(٨٧٧٠(، ئەبو داوود )١١٧٥مواژیم )  (7)

( ٣١١٠( لە ئەبو ئیسحاقی غەایژییەوە گێراوێتیەوە و قسەیەی لەاەر اەنەدەکەی وەیە،  وەروەوا ئەحمەد )٥١١١حاکم )  (1)

 بە )ض(یف(ای ناااندووە. (6439) (مع٥٨٧٢ض(يف الجابەکورتی وێناویەتییەوە، شێخی ئەلبانیش لە )
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 ەل رموونەفەد انیالالتر یكێنالدەه ،یەخواردنالدا ەل رەه ەحەڕام ەك كالالاریح ی: ئیتیەرمووەف

و  ەفیلەخ گومانێب.. تێب انیسالال یوێپ یكەڵخ ەك یەتردا یكێشالال رەه و شالالاكۆو پ راكۆ خ

 و نر ێبژەڵه انۆیخ ینێكات و شالالالو  یعیواق یو گونجاڕای  ەیەه انۆیالب یرانەنێنو  و گرێج

 انیشیندەو ەرژ ەب ،یید ە ێنێبه یكەڵخ ییندەو ەرژ ەب ەك كەیەو ێش ەب ،وڵت یاسالای ەنەكیب

 یتاك مماەئ ،ەاواز یتر ج یكێنێشالالالو  ۆب ەو ەكێنێشالالالو ەتر و ل یكالالالالالالێكالات ۆب ەو ەكێكالاتەل

 كاریح یئ ەل اتریز تێوتربەپ  ەیكییەندارید قواوەتا ت ەك ەس یوەنەگەڵب ەو ەئ مانڵموسو 

 .ەو ە ێو ەكەتر دوورد یحەڕام و

 

 ێتی پارەپەیداكردن بە گۆڕینی نرخ:حەڕامخاڵی شەشەم: 

 كێسالالەك ەك ،ەحەڕام ەیپار  یداكرنەیكردن و پ غ  یسالال یئ یتر  یكەیەو ێشالال شەمەئ

 یكێنرخ ەو ەوانگڕ   ەل ،قازانج ندەچ و ەیەیرماەس ندەچ ەك ەحسا  كردوو  یۆ خ یمەرهەب

 انی ،اتریز دواتر و انی ت،ێنەداد رەسالالالەل یاتر یز یكێنرخ ەیسالالالب  ەڵ ب ،ەدانالاو  رەسالالالەل

 یر ۆ ز  یكێنرخ و تێالنێهەد  ەرهەب كییەشالالالۆخەن یرمالالانەد - ەنو نمو  ۆب - كیەایالالمپالانۆ ك

 انی ،ەیبواەه ێیكالڕ بێك رەگەئ ەمەئ ،نڕ كیناچارن ب یكەڵخ تێزانەد ەچونك ت،ێنەردادەسەل

 ەیهاورد انیتر  یهلەئ انی یسالالالمەڕ  یایمپانۆ ك ەل اتریز ینالانێمهەرهەبەب ڕێی تەحكوم

.. تێنبدا ۆیخ یفەیكەب ەكەرمانەد ینرخ یتوانەدەین ەنێمهەرهەب ایمپانۆ ك وەئاوا ئ ،یەبكردا

 یسالالزا و ەشالالەڕەه رەب ە ێو ەكەد ەك ییەرۆ خحەڕام و ەڵیندەگ و ەپار  ەیو ەنیماشالال شەمەئ

 . ەور ەگ یخوا

وَ  الللِه ): ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت( سالاریە ڕیكو  یلیع ەم -  ()ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعت  َرس 

اً على الله تبارك وتعالى  ْسلِميَن لي ْغلَيه َعلَْيه ؛ كاَن ح ل : َمْن َدَخَل فل َشْل  ِمْن لْسعاِر الم  و     َُ
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امالالَ ِ  اِر َُْوَ  الِ يالالَ مَْ  ِمَن النالالل َده  ِبع  فەرمووی:  )ملسو هيلع هللا ىلص(گوێ  لێبوو پێغەمبەر : ەوات  (١)(لَْن ُ ْ عالالِ

 ەقەح ەو ەات، ئكگران ب مانانڵموسو  رەسەل انكەش  ینرخ ەیو ەئ ۆا بكب ێار ك ێسالەكر ەه

 .ەو ەئاگر  ەخاتیب تەامیقەخوا ل رەسەل

 ەك ونەكەكدێر  انداۆیناوخەل كیەایمپانۆ ك ندە: چەنموون ۆ: بەیەمەئ ەیو ێهاوشالالال یو ەئ

 ێیكڕ بێك یدێئومەچ ب ،ەو ەنەرزبكەب اتریز ۆیخ ییئاسالالا یسالال ئا ەل انیكانەمەرهەب ینرخ

 یكردن داەیپ ەپار  ۆب رەچ ه و یكەڵرخەس ەفشالار خس ن و نیت یدێئومەچ ب ان،یننااوشالاه

 . تێناش و ەحەڕامتر  یكەڵخەب ەاندنەیانگیمادا  ز ەمەئ ،تێب غ لكردنیس یو ئ رترۆ ز 

: یرموو ەف )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێیان ڕازی بێت( بباسەع بنویئ -

َرارَ ) َرَر َواَل ضالالالِ  وەئ ەیەز یر  ەل رەه یو ە. ئاندانیزەن و وتنەكێل انیالزەن :ەوات ( ٢)(اَل ضالالالَ

 ،یال ەنێب ەك تێو ەكەدێر  كداێسالالەك دوو كیە ەڵگەل كێار یشالالۆفر  ەك ییەیەكارەواشالالەچ

 و تێب ڕازی ەكەڵسالالەئ ەنرخەب كێار ڕیك تا نەكاتر یز ەكڵكا ینرخ یكانەار ڕیك یرچاو ەبەل

 ەوالو ەل ش ،ۆفر ەد زارەه ێسەب ەیەار ەیسال  ەئ ەڵێد ەكەار ڕیكەكابرا ب ەنموون ۆ)ب ،تڕێكیب

 و نەیدەد وین و ێس ەمێئ نەڵێد انی ،ەرزانەه شیوین و ێس ەب نەڵێد ەكەكار ێڵف ەسەك دوو

 بدات(! ەكەزار ەه ێس نەكەدێوا ل ەكەار ڕیك یكەالو  ئاوا ،ەمێئ ەب ەدیب

 

 :حەڕاموتەم: پارەی شتی خاڵی حە

 ەیقەر ەو و   ایسالالۆم یر ێئام كوەو  ،حەڕا  یشالال  ەڵەیمامەب ەپار  نەخاو  ە ێبب تێناشالال

                                         
 وە لە( ، ٧٣١ ،٧٣٧ ،٥٧/٧٠٢) (الكبيرلە ) یانەڕ ب، تە(٨٠/٧٧٣)تاريخ دمشاااق( ) لە ریاااااكەع وبنئی(، ٥٧٨١٨)ئەحمەد   (١)

( و شێخی ئەرنائوطیش ١١٧١(یف الترغیب( )ضا، حاکمیش  بە کورتی وێناویەتییەوە، شاێخی ئەلبانی لە )(٣١٧١) (األواا )

 (یف(ە.ض(دا دەفەرموون: )٣/٧٣٥لە )تخری  المسند( )

قی ی(، بەی ١/٢٧(، تەبەڕانی لە )م(جم األواااا ( )٥٨٧١(، ئیبنو مااجی )٥٣١٥، ئەحمەد )(٥/٠٧٥) (الموطا )  لە  یاماال  (٢)

 ( دەفەرموێ: )صحیح(ە. ٥٥٧لە )السژسژة الصحیحة( ) ش(، شێخی ئەلبانی١١٠١٣)
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 هاەرو ە(. هییەن حەڕا  رعناسانەشالەل كێندەه یاڕ  ەب ە)ك شالانێكەنێو و  رەكەیپ قومار و

و  ماەو س نایز و شالەڕا  ۆكردن ب ك  ێر  انی ەو ەگواسال ن انی شال نۆفر  انیدروسال كردن 

 ینیو نووسالالال ارۆڤگ و یجسالالالن یمیفل ینانێمهەرهەب گومانێب ان،ەیالو ێهالاوشالالال و لهالاەم

 واجەڕ  و نانێمهەرهەب ەبدات رنجەس ەكارانەوورد كێسەركە.. هانەیو ێو هاوش كردنەسالار یئ

 ەك وات،ەڕ د یڕۆفەب داێت انەیپار  و ەتوانا و ووز  نالدەچ ەك تێالزانەد ەشالالال الان  ەئ یدانێالپ

 ەو ەمانەب سەك زارانەهەب ا،یبخرا ەڕگەب داەچاك و یز رخواێخ یاتنانیبنەل یموو ەه توانراەد

 مانداشەكەتەئومم یاتنانیبن یعیواقەل و ەانیكیرەخ ەكارگ و ایمپانۆ ك دانەس و نڵشالغو ەم

 و داریەرماەس ەو ەوالشەل و گاتەد یكەڵخەب ەو ەكیەال مووەهەل انیز، ەانیین انیز یر ەیغ

 .بنەد ندترەمڵەو ەدپێی  نانێمهەهەب یاكانیمپانۆ ك نەخاو 

 

 ە:حەڕام حەڕامكرێدانی شتی ەخاڵی هەشتەم: ب

 یدانێكرەب انی ن،ینەژ   ایسالالۆم و یماكار ەسالال ێیرك و ەسالال ەج یژ ێچ یدانێكرەب كوەو 

 ە ێكرەد كێنێشو  انی ما،ەنیو سال ۆشالان و ەڵكێت ێیكەڕ پەڵه و ماەسال یالالالال(ە)قاع نۆ صالال

 و رەلدیرتەب وانێن ییكارە یو واسالال حەڕا  ینگەئاه و یرانۆ گ ێیرك هاەرو ەه ،ەقومارخان

 و تكارەانیجاسووس و خ ەیمووچ و یشالۆشالفر ەل یڵیەڵد و یوادەگ ەیپار  و رۆ لخیرتەب

 . ەمانەئ ەیو ێهاوش گوناح و تاوان و یرانەدیتەارمیو  راویگێكرەو ب كوژاو یپ

تا توانا و  مكارانەسالالال  یبوون( ال نیعە)ت دانێكرەبۆخ كوەو  یەشالالالداەخالان  ەل یو ەئ

 ێب ەك ەو ە ێنێبه ەو ەب ەهانەب تێ)ناب ننێكالاربهەب داییالوانكالارتالا ڕێیەل یو كالات یكەر یز

 . ننێبه یكار ەدا بال(سقیگوناح )ف ەل انی!( ەكاربوو 

 رەسالالەل یكانەوتوو ەنكێشالالو  تێو یەنا سالال  یئ ت،ێناب و ەحەڕام انەیو ێو هاوشالال ەمانەئ

 ینایز ەك نەدابكەیپ كێش ەب ەپار  تێناشب ت،ێبەه انینیژو  نید ۆب یانیز ەك نیبژ كێشال 

 ێب یش  ەل داننیڕۆ فەتوانا ب و ەوز  ەو ەرعەش یدیدەل ەبواران  ەئ مووەه ،تێدابێت یكەڵخ
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 ڵەڵح یمەرهەب ییسازەشەگ و تەئومم یاتنانیبن ۆب تێبەد یكەڵخ یتوانا و ەوز نرخدا.. 

 ا حەڕ  یكردنیكاسالالبەدووجار ب مانڵموسالالو  ۆی.. تاكوكتێربەگیكار یز ێه ینانەو ەكێپ و

 یتوانا و ەوز  یخسالال نەڕ گەب ەب و ا ڕ ەحەب واجدانەڕ و  نانێمهەرهەب ە: بتێو ەكەدێل یانیز

 .داەیكەتەئومم و تڵەو ەد یكردن زێهەب یر ەیغەل

 

 ئەوقاف: و وخاڵی نۆیەم: زەوتكردنی سامانی هەتی

كات، ب ەو یەماڵ و سامانەب ڕەف ار ەس انەربەسال ئازاد و تێتوانەد غڵبا یكۆڤێمر  مووەه

 كێكاتەبدات، ه یار ید انیبكات  تەڵ خ هن،ەڕ ەب انی تێبگر ێكر ەب ت،ێشالۆبفر  و تڕێبك

 و ویتەه  ەڵ ب ت،ێس مدابیئ یتەعیرەشال ەیو ێچوارچەمادا  ل ،ەیەه ۆیوابكات ب یسال یو

 یەۆب ن،ەبك اندایماڵ و سالالامانەل ەسالال انەربەسالال وا ئازاد و یڕەف ار ناتوانن  غڵنابا یكۆ زار 

 ەكڵەدامن انی ەكەو یتەه ییندەو ەرژ ەبەتا ل ەداو  انیارانیرش ەرپەس باوك و ەب ڕێی سال  یئ

 رەگەئ :ەنموون ۆ. بننێكاربهەب ۆب قداەح یو دروسالالال  ڕاسالالالت ەیو ێچوارچ ەب انیسالالالامان

 ەك تێب م رەك و اتریز یكەڵخ ییئاسالالالا ینرخەل نڕ بك ۆب انیبگرن  ێكر ەب ۆب انیكێشالالال 

 حەڕا  شەكیەكاسب و بنەگوناحبار د ەكەار یشۆوفر  ارڕیك ،تێناش ت،ێوتەبف  داێت یانیماف

 ەیین ۆیب كییە.. والەو ە ێگرەد شیتەئومم یگشالالال  یكێمالالاف مووەه ەحوكم  ەئ ،تێالالبەد

موو ەه ێبەد ،ریمەئ ەن و ریزەو  ەن و وەئ ەن ،بكات ەو ەتەئومم یكڵمو ەب ڕەف ار ۆیخ یفەیك

 ەك ەیەیو ێوشالالالەب ت،ێالالخواب یتەعیرەشالالال ێیپەب ەو یەگشالالال  یكڵمو ەب كێالالكردنڕەف الالار 

 یكڵمو  یكییەوەز  ەپارچ رەگەئ شیمانەئ ،یدە ێد داێت یاو و ەتەب یتەئومم یینالدەو ەرژ ەب

 انیگوناح ،ییەن انۆیب ن،ەبدێكرەب انی شنۆبفر  ڕبازا ەیڕۆژ  وەئ ینرخەل رزان رەهەب یگش 

 كەن بن،ەگوناحبار د انیردووكەه اریشۆفر  و ارڕیك ت،ێبەد حەڕا  یشەكەڵەمام و ێگاتەد

. ی ێنەخالالاو   ولمالالا ەیب ەك ەوقالالافەئ یكێكڵمو  مووەه یحوكم ەمەئ ،ەكەار یالالشالالالۆفر  رەه

 ەو ەیسالالالامان و كڵمو ەب ڕەف ار ەوانڕەتاك ییەن ۆیب سەك و ەتەئومم ەینینجەگ  ولما ەیب

 ،تێبەن ڕبازا ینرخەب انیبكات  ەو ۆیەخەل كەڵەیەمام و وداەس ەر ۆ رجەه كێسەركەبكات. ه
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 ەونكچ ،ەو ە ێنێشالالالەو ەڵه انێیالپ ێبەد تەئومم و ەحەڕام ؛تێالدابێالالت یكەڵخ یانیالالز انیال

 .ەبوو  یرعەناش یكێس ەبێگر

 

 خۆتری ئەم و خاڵی دەیەم: بەخاوەنبوونی موڵكی بەیتولمال بەخاتر و
 ە:حەڕامئەو 

 ە ێبالالدر  تەئومم ینالالدەزامەڕ  ێب تێالالنالالاشالالال ەیەكەتەئومم مووەه یه ەك كێالالكڵمو 

 انی ت،ێبەفیزەو  و یەپا وە: پلننێكاربهەب یانۆیخ یندەو ەرژ ەب ۆب ەك تەبیتا یكێسالالالانەك

 یرچەه و كانەخاو  ەس ەر ەك  ،ۆ  ر یب ن،یمەز  رێژ  یكانزا :ەنموون ۆب ،ئاسالمانو او ئ خاك و

خواكرد  رەه ەك ەیو ەئ ەوات - كازیر نەڵێدێیپ رعناسالالالانەشالالال ەك - ەیەه دایوەز  ینالاخ ەل

 .ەو ەنێزر ۆ بد كداێسەك ییوەز  ەپارچ ەل یرچەگەئ ن،یگشال  یكڵمو  ەمانەئ ،ناوخاكدابووەل

و  ساكرەعبنو یئ و داەیكەال(خی)تار ەل یو بوخار  ەبیەبوشەوئبنیئ ەك ەیەو ەئ شەمەئ ەیگەڵب

 ڕیو ك ەینیەیعو ەك ەو ەتەاو ێڕ گ ەو ەانەیدەیعوب ەل انیالسالالالوف ڕیكو  یع وبیە و ی یهەیب

 یكر ەبوبەئ ەفیلەخ تەخزم ەهاتن )خوا لێیان ڕازی بێت( َیحاب ڕیكو  یعەقر ەو ئ صنیح

 )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ یەفیلەخ ەیكرد: )ئ انیالرزەع و )خوا لێی ڕازی بێالت( قیصالالالدد

 سەك ۆب یو سوود تێو ڕ نا  ێلال یایگ ەك ەیەه ییوشكا یكییەوەز  ەپارچ ەمێئ یكەڕەگەل

 ەیكەو نام دانێیپ شیوەئ ن،ینێچەیو د نێڵیكەید ەمێئ ەب تەیدیب و تیب ڕازی رەگەئ ،ییەن

 خوا) یابمخ ڕیكو  یر ەعوم دناەیو سالال نینووسالال ۆب (ەنامەگەڵب و رمانەف كەو ) ەو ەوبار ەل

 یتەخزمەپاشان ل ،بووەئاگادار ن رەعوم دناەیسال ەندەرچەه د،ێشالاهەكرد ب (تێب یراز ێی ل

 ەك ،ەدیشاه ەك نەبك یرز ەتا ع رەعوم دناەیس تەخزم ەونچو  و س انەه كرەبوبەئ دناەیس

! ەو ڕییەو س كردێت یكێو تف رگرتنەو ێل ەیكەگرت، نام انەیكەقس ەل یێگو  رەعوم دناەیس

 یر ەبمەغێ: پرموونەف ێیپ رەعوم دناەیس ،كرد انیخراپ یكەیەسالو ق بوونڕەتوو  شیوانەئ

 سالالال  یئ ەك بووەو ەرئەبەل گرتن،ەادڕ  ڵید و كردنەد ییواەنڵد ەك ۆیخ یكالالات )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا 
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 و نەكب یكاسب تانۆ خ نڕۆ ب ،ەكردوو  تدارەڵ سەد یس میئ ەور ەگ یخوا س اێبوو، ئ لیلەز 

 تەخزم ەو ەهالالاتن ەو ۆڵەبۆڵەب و ەییگلەب .تێالالبەن ارتالالانیالالرشالالال ەرپەخوا سالالال ،نەبالالدڕەنج

 ر؟ەمعو  انی ەیفیلەخ ۆت نینازان ەواللل  :كرد انیرزەع و )خوا لێی ڕازی بێت(رەوە كئەبوبە

 ەو ەییەڕ توو ەب شیرەعوم دناەیس ،ەیەفیلەخ وەئ كاتیب رەگە: ئیرموو ەف كرەبوبەئ دناەیس

  ەب ییەیوەز  ەپارچ وەئ ای: ئایرموو ەو ف سالالال اەو  كرداەبوبەئ دنالاەیالسالالال  ەردەبەل هالات و

: یرموو ەف ؟ەمانانڵموسو  یگش  یسامان انی ەتۆ خ یتەبیتا یسامان ەل ەوو یخشەب تەدووان

 مووەه وەئ وانێنەل یچۆ ب یدە: ئیرموو ەف رەعوم دناەیس ،ەمانانڵموسالو  یگشال  یسالامان

 ر ەوروبەد ەیوانەب  ڕاوێژ : ئاخر یرموو ەف ؟ەو یخشالالەب تەمانەب یتەبیتاەب داەمانانڵموسالالو 

 تڕاوێژ  رەگە: چما ئیموو ەف رەعوم دناەیسالال خشالال ،ەبب یمانەب بوونڕازی شیوانەئ كرد و

 ؟ێ ەیاندیو ب تیب ڕازی تێبەد  ریئ مانانڵموسالالالو  مووەهەب انیكرد،  رتەوروبەد ەیوانەب

 (تە فیخ) ەكار   ەئ ۆب و تیزترێهەب منەل ۆت تیوتەد  ێ: ئاخر پیرموو ەف كرەبوبەئ دناەیس

 .(تكردەن و)كرد  ڵزا تۆ خ ەیرقسەه  ەڵ ب ،تیاوتریش

 ەیسالالال انەر ەكانزا و ك وەئ مووە: هموونر ەفەد كانییەكیمال ەكەیەو ەگانەڵب و دید  ەل

: رموونەفەد كانییەلەنبە.. حیەیسالالال میئ یتەئومم یسالالالامالان یموو ەه دانیالوەز  ینالاخەل

 یكاتەز  ەوابوو ك ەكەسالالالەك رەگەئ ،ەر ەسالالالەل یكاتەز  تێنرێربهەد دایوەز  یناخەل یرچەه

 .تێب مانڵموسو  ەوات ،تێب رەسەل

 ەیو ێشەب و ەر ەسەل یكیەنجێ( پیو ەز  یناخ ی)سامان كازیر رموونەفەد كانییەفەنەح -

 ر ەن ەك تێب ەر ۆ ج وەل ەرجەم ەانیمووەف  ەڵ ب ،تێكرەشالالالدە( دابتەمینە)غ وتەسالالالكەد

  ۆ  ر یپ ۆیەب ,(..ه د مَ و كانزاكان )ئاسالالن و كوەو  ,تێریگەردەو ێل یسالالوود و ەو ە ێكرەد

 وو،بەن ییەیگرنگ وەئ  ۆ  ر یپ وانالالداەئ یمەردەسالالالەل ەچونك ،ییەن كالالازیر ەو ەوانەئ یالەب

 رەس ەكییەورەچ ەر ۆ : جەانیموور ەف دایشالەناسالێپەل ۆیەب ،ەشالت باشال ندەچ ۆب زانراەشالدەن

 .ێتەداو  انیوەئ یو حوكم ەكردوو  داەڵگەئاو ل كوەو  انیالشالالالیڕەف الار ۆیەب ت،ێالو ەكەئالاود

 ەمەئ ..ەگرنگ ویز و رێز  رەدەقەب  ۆ  ر یپ یانزانیەد یەانالایالبژ داەمالانەز   ەل رەگەئ نەتمەح
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 ەكەرموودەف ەل ەك ییەبەر ەع یزمان ەیوانەچێپ ەاشالالالكالاوانڕ  انەیالكەچوونۆ ب ەیو ەل ەجگ

 لوفِ ): ێرمو ەفەد ەك ەو ییە ێاو ێڕ گ )خوا لێی ڕازی بێت( ەر ەیبوهور ەئ ەكپێی  نیبەد ڵیحا

  َ ْم  . تێدر ەد كازیرەل كیەنجێپ :ەوات (١)(الرِّكَاِز الْخ 

 ینیپشالالكن رەسالالەل كێكانەڵخ تێتوانەد ەفیلەخ ەك ەموو ر ەف انیشالالەو ەئ كانییەفەنەح

 ەچونك ،تێالالدابن رەسالالالەل انیالرجەم ەیەه یشالالالۆب و ەو ەنێزر ۆ هالالانبالدا تالا بالد یو ەز  ینالاخ

 رەه ت،ەئومم ۆب ەو یتەه یار یالالرشالالال ەرپەسالالال كوەو  ەفیلەخ موونر ەفەد كالالانییەفەنەح

 !تێبكر ەیقسەب تێبكات ناش دایركەئ ەل كییەتڕ موكو ەك

 تسەدەب ەك ەرزكردوو ەف یرمانەسەل ەیو ەئ س  یئ ەك ەسال یوەنەگەڵب ەو ەئ ڵرحاەهەب

 یتڵەو ەد و ەگەڵمۆ ك ییندەو ەرژ ەبەل و نیبناسالالال مانۆ خ یتڵ و  یر ێروبێخ مانۆ خ یچاو  و

 .ەو ەنەیبخ ەڕیگەب ماندایس میئ

 یكێتڵ و ر ەه و ەبوو  ڕداب ڕداب تڵەو ەد ت وڵ و  هاەندەچۆ ب ڕۆمەئ یی سالال میئ یهانیج

 مووەه یكڵمو  و سالالالامان ەك ،ەیەه داەیالكییەوەز  ینالاخەل ەی رەسالالالەكالانزا و ك هالاەر ۆ ج

 یكیەەناوچ یش وانیدان ەل كەیەس ەر ەك رەگەئ ەك یەوا شدایرعەشەل ن،یس میئ یتەئومم

چ  ،یتەێیپ انیالالسالالال یوێپ ەتر ك ەینالالاوچ ۆب تێالالر ر ێبن تێالالبەد ادبوو،یالالز سالالال  یدارولئ

 ینڕیۆ گ كوەو  -تر  یشالال ەب ینۆڕیگ انی ەیو ەشالال نۆر ف یدوا ەییپار ەچ ب ەییسالال ەر ەكەب

 ۆب ەو ەنێنێرر ب تێبەد انی - انەیو ێهاوشالال و رمانەدەب ەو یم و ەوز ەسالال  ،ەار ەیسالالەكانزاكان ب

 كەی انیمووەه رەگەئ ەمەئ ،كانەسالالال یوێپ ەناوچ ۆب تێرر ێبن ەو ێو ەو ل تڵەو ەد ەینێز ەخ

  ەڵ ب ،نەوابك داەتڵەاحالال  ەل تێالالبەردەه ەچونك ت،ێالالبەه انەیالال فیخ ییزەركەم یتڵەو ەد

 سەك و رناكاتەد یو ەز  یكێسالالالامان چیه ەل كالاتەز  سەك ەك ەیەو ەئ داتەدڕوو  ەیو ەئ

 كانییەكیمال ەك ەیو ەئ یچ جا ،ەانیموور ەف كانییەفەنەح ەك رنالاكالاتەد شەكەكیەنجێپ

                                         
 .(١٠١٧م )ی(، مواژ١٢١٥) یخار و ب  (١)
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 یشالالال وانیدان نەتمەح كراەوان رەگە! ئەتەئومم مووەه یكڵمو  یموو ەه ەك ەانیالالرمووەف

و  نیژەد داییلەب ەدەگ و یلەسەت و رێت ەڕیپوەكانزاكان ل سامان و ەب ندەمڵەو ەد یكێتڵ و 

 ەمەئ س مانەبەم نەڵێیدوا ەك ەمێئ (١)!داییدارەن و یژار ەه ەڕیوپەل انێیهاوس یتر  یوڵت

 و ددەمورت كالالافر و ەتەحكوم ۆب تێالالرێبن ەپالالار  سالالالامالالان و ەكەنالالدەمڵەو ەد ەوڵت ەك ییەن

 ەدارانەن و ژارەه ەوڵت وەئ یش وانیدان یدار ەن و ژارەه ەب یچیه كداێكاتەل ،(٢)كانییەاخی

 ەوڵت تێالالو ەمالالانەد ەمێ. ئتێالالبەد یتالالدارانەڵ سالالالەد یدنالالەو ەرژ ەب ۆب یموو ەه نالالاگالالات و

 ەكانڵمو  سالالالامان و  ەتا ئ ننێكبهێپ یز ەركەم یتڵەو ەد كیە  ەردەسالالال یكالانییەسالالال میئ

 ەتیە یو رەسەب ەرانەرو ەدپپاشان دا و ەو ە ێببۆك دایگش  ی ولمالەیب ەل ەو ەكیەال مووەهەل

 ابوون وڕ  و یكالالار ەشالالالەگ ەیژ ڕۆپ تالالا ،ەو ە ێبكر شەداب دایالالسالالال میئ یكالالانەكگرتوو یە

 ەییزەركەم ەتڵەو ەد  ەئ (هاللل   ن شالالاإ ) ەیمانەز  وەتا ئ ،ەو یەكاە ێب ێپالالالالال ەیو ەزبوونێهەب

 و ەو ەمانانڵموسو  یتەخزم ە ێبخر ەیەادیز ەپار  وسالامان  وەئ نەیكەداوا د ؛تێبەدروسالت د

 یكەیەو ێشالالالەب شەمەئ ەسالالال یوێپ ،انیالالكالالانەدار ەن و ژارەه یتەبیتالالاەب ن،ەه ێركو ەهەل

 و تەرو ەس مووەه  ەئ كێسەك ەڵەمۆ ك تێناشال ەچونك ،تێب ەخشالەن ێیپەب ەییكخراو ێر 

 ۆژڕ  شیتەئومم یدارانەن و ژارەوه ننێكاربهەب یانۆیخ ۆب ستەردەب ە ێو ەبك انەیسالامان

 توڵ  انەید و ەو ە ێببۆك  ەك و ەگچك یكێتڵەو ەد یالەل یموو ەه انی بن،ەد اتریز ڕۆژەب

 ەسالالامان  ەئ، ەو ەببن یدار ەن ی وژار ەه یڕوو ەبڕوو  نۆ نازانن چ یسالال میئ یتر  یتڵەو ەد و

 ناۆیخ ییندەو ەرژ ەب ۆب و ینەخاو  ەببن سەك كەڵێمۆ ك تێناشالال و ەتەئومم مووەه یكڵمو 

 .ییەن زیجائ ەمەئ ،ەو ەننێبهیكارەب

َفإِْن لَِعْش إِْن َشاَ  اللله  لَْ  َُْبَق لََحدت ِمَن ): ێرمو ەفەد ی ڕازی بێت()خوا لێ رەعوم دناەیس -

                                         
ب ە کە خەڵ ی یەمەن اەر بەجەزیرەی عەرەبستانل و عەرەب  جا اەیری ئە  ڕێسا ئیسالمییە و واقی(ی دەوڵەتانی خەلی   (١)

 ی خەڵ ەکە لەخوار وێتی وەتاریەوەیە، واتە ڕرتی یەی دریریان دەاتدەکەوێت. ٪٧٧عەرەب و ئەاتی عەرەبل، کە،ی 

 ( نارد بۆ ئینقیالبییانی موڕتەددی میسر.٥٧١٧( مژیار دریریان لە )٥٧وەکو کە ا(ودیە و ئیمارات ب ی )  (٢)
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رل َوِحْمَيَر َُكْتِيِه َحِ ه  َولَْ  َُْعرَْق ِفيِه َجِبين   لِِميَن إاِلل َسَيكْتِيِه َحِ ه  َح لى الرلاِعل ِبس  سالْ : ەوات (١)(ه  الْم 

 تەنانەت ،گاتەنێپ ۆیخ یماف ەك تێنێبم كێمانڵموسو   ێڵناه  ،یبژ و زكاتەخوا ح رەگەئ

 ێ( بكاتەز  ە)پشالالك ێبگات ۆیخ یماف ێبە( دننەمەیە)ل ریەمیح و ڕر یسالالەل ەیشالالوان وەئ

 .تێبش ڕ ۆب یوانەناوچ یقەئار  ەیو ەئ

)خوا لێی ڕازی  رەعوم بووێل  ێ: گو ێرمو ەفەد ،ەو ە ێڕێگەد ەو ەمەسالالاللەئەل ی یهەیب -     

ْ : إِنِّل لََمرْت ك ْ  لَْن اْج َ ): رمووەفەید بێالالت( اَ  لَه  ه  ِ  ل قالالَ انْم ر وا لَِمْن تََرْونالالَ اِ  فالالَ َذا الْمالالَ وا لِهالالَ ِمع 

وا لَِهَذا الَْماِ  َفَ ْنم ر وا لَِمْن تََرْونَه  َوإِنِّل َقْد َقَرلْت   َُاَت ِمْن ِكَ اِ  الللِه َسِمْعت  اللل  و   تَْجَ ِمع   :َه َُ  

  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ
 مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن

 حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت  هب
َو لَِهؤ الَِ  َوْحَده  ْ  ١ - ٠الحشْْر: َّٱجض مص خص  حص مسخس  حط مض خض حضُّ   َوالللِه َما ه 

 ١الحشْْر:  َّ  من مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ

َو لَِهؤ الَِ  وَ  ْسلِِميَن  ١0الحشر:  َّ مي يل ىل مل خل ُّٱ ْحَده  ْ َوالللِه َما ه  َوالللِه َما ِمْن لََحَد ِمَن الْم 

َدنَ  ِنَع َح لى َراعَ ِبعالالَ ه  لَْو م  اِ  ل ْعمَى ِمنالالْ َذا الْمالالَ ِق ِفل هالالَ ه  حالَ  یتییەنۆ چ ۆ: بەوات ( ٢)(إاِلل لالالَ

: رموونەفپێی  پاشان ،ێ ێدر یب ی ێانیشالا ێبزانن ك و ەو ەببنۆك ەسالامان  ەئ یشالكردنەداب

 تا ی ێانیشا ێبزانن ك و ەو ەببنۆك ەسامان  ەئ یشكردنەداب یتیەنۆ چ ۆب ەك  انداێپ رمان ەف

 :ێرمو ەفەد ەور ەگ یخوا ێیەل  ێو گ ،ەو ەنمێخو ەد قورئان یكانەتیەئا ەمن ك  ەڵ ب ،ێ ێدر یب

  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ

 مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن

                                         
( وێناویەتییەوە کە ئەمە بەشێ ە لەفەرموودەیەکی درێژ، ئەلبانیش لە )إرواء الغژیت( ١٥١٣٥ەی یقی لە )السانل ال بیر( )ب  (١)

 ( دەفەرموێت: )إاناده صحیح(.٥/٣٧)

( دەفەرموێ: )إااااناده ٥/٣٧وێناویەتییەوە، شاااێخی ئەلبانیش لە )إرواء الغژیت( ) (١٥١٣١بەی یقی لە )السااانل ال بیر( )  (٢)

 ل(.حس
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 حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت  هب
 یوتەسالالكەسالالامان و د رەسالالەب ەیحوكم  ەئ): ەوات ١ - ٠الحشْْر: َّٱجض مص خص  حص مسخس

 ێب ،ەو ێشالال وەب ەتر، ك یكێوڵتو  شالالار مووەه یحوكم ە ێبەد ندرا،ێسالالپەچ ردایزەنوننەب

 ریمالالالالالەئ انی ەفیلەخ ،مانانڵموسالالو  سالالتەردەب ە ێو ەكەد انیو سالالامان تەرو ەسالال نگەج

 یسالالالوكالالار ەك رەسالالالەب یموو ەه یتر  یو ەئ ،ەكراو یاریالالد ەك ت،ێالالو ەكەردەب یكێشالالالكپ

 ەل ڵتا سالالالامان و ما ،تێكرەد شەداب بوارانداێڕ و  ژارانەو ه وانیتەخوادا و ه یر ەمبەغێپ

 حروو ەم ێیلالالال شیكانەس كورتەو د تێدر ەن ریگالالال نداەمڵەو ەد یكێسەك ەڵەمۆ ك ستەد

 تێب كێنۆ چ رەو ه كیەرچەه داتەدێپ ن انرمالاەف )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك ەیو ە.. ئبنەن

، ونەكەن یتوخن كردن،ێل یشیكێش  یرچالالالەه ەل یس ەڵرهەب ،نەبك ێجەبێو ج بگرنیرەو 

 یخوا ە.. لنەكەیم ێرمو ەفەد ۆیەب ،ییەن  الالانینالالدەو ەرژ ەب ەل و ەیەخراپ نەتمەح ەچونك

 یر ەمبەغێپ ییكارەوانەچێپ ەب - تانۆ خ -،   یەال یخ ەس یسزا ەور ەگ یخوا ،ب رسن ەور ەگ

 ەیف ەیسامان وەئ یانیشا ەك ەیژارانەه وەئ .ەور ەگ یخوا یسزا رەب ەنەخەم )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا 

 ەیوانەئ ،بوون ەككەم یرانیموهاج ەل - انیسەدوو ك ەل ەجگ - انیمووەه ی ێاندر یبوون ب

ا خو  یر ەمبەغێپ  یرخسالال نەسالال یرز ەف و ەكەنید یندەپاب و ەور ەگ یخوا یخاتر  رەبەل ەك

 یرخس نەس ۆو ب شتێهێج ەككەم ەل انیانۆیخ یو سامان ڵما و وكارسالەو ك شالار )ملسو هيلع هللا ىلص(

 نهالالاەت ،بووەن انالالدایالژدانیو و و هزر ڵد  ەل ییایالالدن یكێسالالال ەبەم چیه ؛انڕ بێخوا ل یامەیالپ

 س اێئ ەك ەمانەئ ،بوو وەئ یپاداش  و ەور ەگ یخوا ییندەزامەڕ  ینانێسال هەدەب انیسال ەبەم

 انداۆیخ ێیو ر  ێج ەل ت،ێشەدێپ انیریزەنوننەب ەییف ەیكەو سامان سكورتنەد و ژارەوا ه

 یامەیپ یرخسالالال نەسالالال یناو ێپەل  ەڵ ب ،بوون انۆیخ یار كالسالالالو ەك ینەخالاو ، بوونبوو ەه

 ۆو ب كرد انیالالتەجر یه )ملسو هيلع هللا ىلص(خوادا  یر ەمبەغێپ ەیكڤەبزا و وازەو بالالانگ یسالالال یوخالوا

 ۆب رەه ەسامان  ەئ  ەسالەق خواەب .(!كاننۆ راسال گ ەمانەئا ئ ،انڕ بێخوا ل ینید ی ێر ەرو ەسال

  جع مظ حط مض خض حضُّ .. نێد مانەئ یدواەل ەك ەشالالەسالالانەوكەئ ۆبییە، ن ەمانەئ

 واتە: ١الحشْْْْر:  َّ  من مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
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 ەككەم یمانانڵموسو  نەكەد زەبوو بوون، ح مانیشارو ئ ێیجەش ین وانەئ شێپ ەیوانەئ)

 یكۆڵێو گ ێگر  چیه ،ببن انیالالانیالالژ ەب ەڵكێت و ەو ەانیالالنالالاو ەو بچن نەبك چۆ ك انیالالال ۆب

 .(انمەب دراەو ن درا وانەب نهاەت ریزەنوننەب یسامان ەك ەیو ەب بوو،ەال دروست ن انیروونەد

 ُّٱ ..نێد مانەئ یدواەل ەك ەشەسانەوكەئ ۆب ییە،ن ەمانەئ ۆب رەه ەسامان  ەئ  ەسالەق خواەب

ْْْْْر:  َّ مي يل ىل مل خل  و رانیموهالالاج - وانەئ یدوا ەل ەك ەیوانەئوە ) واتە: ١0الحش

 ت،ێبەن داەسامان  ەل یماف ەك ییەن مانڵموسو  یكێتاك چیه  ەسەق خواەب، (هاتن - نسارەئ

 (.نەمیەە/لەبس انەر ەع یشار  تاۆ )ك شینەدەع یكێشوان تەنانەت ،ێ ێدر ەین انی ێ ێدر یب

 ەك ەو ەكاتەد یگش  یسامان ییریگشال گەل ختەباسالمانكرد ج ییەیسال میئ ڕێسالا وەئ     

 چیهەب شیسالالال میئ یتەعیرەشالالال ت،ێب كێیەركو ەهەل ،یەداێت یانمانڵموسالالالو  مووەه یماف

 رێخ ڕپ ەندەو ەئ انیشیوڵتو  نیو موح اج بژ دارەو ن ژارەه مانانڵموسو  ناداتێڕ  كەیەو ێش

 مووەه تدارڵ سەد كەڵێمۆ ت بن و كڕوو شو ەڕ  ور ژاەه ایدن یمانانڵموسالو  تێناشال ،ەر ێب و

 یفەنەح یعناسالالانڕ ەشالال .ننێبهر كاەب یانۆیخۆ ب و نەوتكەز  وڵت یسالالامان و تەرو ەسالال

 تێب پێی انیسالال یوێپ مانانڵموسالالو  ەك كازیر ەل كێشالال  ییەن ۆیب شەفیلە: خموونر ەفەد

 ەەیو ەئ كازیر شمانیووت .بكات حرو ەم ێلالالال یتر  یوانەئ و مانڵموسو  كێندەه ەب داتیب

 ەو ەڵو گ ێو خو  كانزاەل ەكردوو  یر یگێج انی ەكردوو یل ەخ دایوەز  یناخەل ەور ەگ یخوا ەك

 ..وتەن و ریق ەگاتەتا د

 

 امە:ڕری حەوورخاڵی یازدەیەم: مووچەی وەزیفەی نازە

 ۆب ەمووچ و تێزر ەكار دابم و ەفیزەو  كێندەه بداتڕێگا یسالال میئ یتڵەو ەد تێناشالال 

 رەرامبەبەل ەچونك ەامڕ ەح ەیەمووچ  ە.. ئنین یر وو ر ەز  ەك ەو ە ێر ڕ بالب ینالالدانالەكالالارم

 ەگاتەد كێسالالالەك ەك ەیەو ەئ یكار  ەك كانەلێئوت یگاوانر ەد كوەو ) ،تێدر ەدا  دالالالالالال(چی)ه

تە ە دەگاكەسەكە ك ڕۆنی هەیە و كە ئێسال ا چاوی ئەلیكسالەیرە  ،ەو ە ێكرەد ۆیب ەرگاكەد
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. (!ێیەو ەل رەه رگالاوانەد یكالابرا و نێاندانال چالاو یچەكرێ ەوە، كە بۆی دەكنزیالك دەرگالا

 ناكات و یكێكوپێر ەب یكاروبار  ەك كێالكالار ێكر ێیرك و رەرمالانبەف ەیمووچ هالاەرو ەه

 ەیسالالەك وەئ انی ،،سالالتەدە ێگرەكار د ەمانەرخەم ەك انی ،ەو ە ێدز ەد ۆیخ شیئ یكاتەل

 انی ،تێنێهەكاردەب ۆیخ یندەو ەرژ ەب ۆب ەیكەكار  یاتیسالالالمەڕ ناو و  و یەوپاەپل و ەفیزەو 

 ەل كاتەد ەڵیمبەت و یسالالالسالالال  انی خات،ەد انیدوا ناكات و ییاڕ  انیوڵتها یكالاروبار 

 سالالالتەدو زو  ركار،ەسالالال ە ێد ەنگر د ت،ێبەد بیغا رۆ ز  انیال دا،ۆیالخ یركەئ یڕاپەڕانالدن

 كەیەپار  مووەه ،(!ەندووشیز زرپ  و و ساغ و تێگرەردەو  یشۆخەن یتۆڵەم) تێگرەدەڵه

 ی یرەندابو  ەب تێالبووب رەگەم ،ەحەڕام یرگرتنەو  تێالو ەكەد ەخ الانەو ەسالالالات وەئ رەب ەك

 ەب ەبك ەمەئ  ری.. ئتێبووبەه یرپرسالالالانەب یتۆڵەم انی، (١)ەر یدائ یاتیالسالالالمەڕ  و ەگەڵمۆ ك

 یڕ ب ە ێو ەكەد كەیەپالالار  ەك ەو ێبپ ێپ یمەرخەم ەك یتر  یكێڕەفال الالار  مالووەه ،رەو ێالپال

 و تێو ەناك یسالالال ەد و ەكاركردن ەیئاماد ۆیخ كێالسالالالەك رەگەئ ممالاەئ ،كێالالالالالالال(چی)ه

 ێب كوەو ) ێنەدەد یمەك یكەیەمووچ و ەو ەتەو یزۆ دەن انۆیب شالالال اێه شیتالدارانەڵ سالالالەد

 انیالالتالالا كالالار گرنەردەو  یكالالار ێب ەیمووچ ەف الالانەه ەك وتووداەشالالالكێپ یتڵ و  ەكالالاران ل

 یخواردنەن و یەداێت یمەرخەم ەكەن ەچونك ییەن حەڕا   انەیمەئ گومانێب ،(تێو ەكەس دەد

 .یانیتڵ و ها یو ێبژ ەل ەرپرسەب شیكێتەمحكو  و تڵەو ەد مووەتر، ه یسانەك یماف

 

 ە:حەڕامی خاڵی دوازدەیەم: پارەی غەشكار

 نجا ەئ ە انساڕ ر ەس و ڕاست پاك و ەك ەكێش  مووەه ،ەو ە ێگرەشت د رۆ ز  یشكار ەغ

 ەك )خوا لێی ڕازی بێت( ەیەر ەیبوهور ەئ ەیڕیوایەت وەئ شەغ ی ێحەڕام ەیگەڵب ت،ێدر ەن

ه  بَلًَ   )ملسو هيلع هللا ىلص(لنل َرسالوَ  اللِه ) :ێرمو ەفەد ْبرَِة طَعاَ  فكْدَخَل ََُده  فيها، َفنالَْت لصالالاِبع  َمرل علَى صالال 

ما   ُا َرسالالوَ  اللِه، قاَ : لَف  َجَعلَْ ه  َفْوَق ف ا َ : ما هذا ُا صالالاِحَب الملعاِ ؟ قاَ  لصالالابَْ ه  السالالل

                                         
 نموونە لەعێ اقدا دوای نیوەڕری پێنجشەممان زرر موعامەلە دەوەاتێنرا، ،ون ە بۆ ابەی وەینی بوو/ پشوو بوو. بۆ  (١)
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ََ ِمنِّل ، َمن َغشل فلي اس   (ڕبالالازا ەل) )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێ: پەوات (١)(الملعالالاِ  كَْل َُراه  النالالل

 یسالال ەاكرد، دد ەكەراكۆ خەب یپاك یسالال ەد ،ەڕیپێت كداێشالالۆفر  راكۆ خ ۆیكەسالال یالەب

 ەو یربا رداەسەب یكرد: باران یرز ەع (؟ەڵەكێت یوا ئاو  یچۆ ب) ؟ییەچ ەو ە: ئیپرسال ،بووەڕ ت

 یاو ئ ەك ننیبیب یكەڵخ ەك تەیالشالالالانبالدیوان بووەدەن ێ: ئیرموو ەف ،خوا یر ەمبەغێپ ەیئ

 ..ییەن ەمێئ ەل ەو ەبكات ئ رەرامبەب مانیشكارەغ كێسەك رەه ؟یەداێت

 كاتەد یكیەڵكاەل ش نۆفر  یهاوار  كێسە: ككوەو  ،ەو ە ێگرەد ڕەف ار رۆ ز  یشكار ەغ

 ەك تێشۆفر ەد كێتر ش  یكێسەك ،ییەن داێیت و یەیوان ەك كاتەد یسالفەو  كێتەفیسالەب و

 نشالالایسالالنەد باس و ەیكەار ڕیك ۆو ب ەو ە ێشالالار ەد ەیكیەنوقسالالان  ەڵ ب یەداێت ینوقسالالان

 یو یدوو د رەه ەیگوا ەك داتەشالالالاندین ەیكڵكا ەیكەجوان ەو یتر د یكێسالالالەنالاكات. ك

 جوان و ەیو ەر ەسالالال ،ەداناو  ەیو یم انی ەوز ەسالالال كێ/ سالالالندوقكەیەتەبەسالالال انیال ،یەرواەه

 ەیكڵتر كا یكێسالالالە. كەشالالال وو ەیگەنێپ انی ویزڕ و  شالالالكاو ەیو ەو خوار  ەشالالال وو ەیگێپ

تر  یكێسالالەك، تێنریبەد یكانیەنوقسالالان دایوناكڕ  رەبەل ەچونك داتەشالالاندین رەبێرسالالەبەل

 .رناخاتەد ەكەبدار ەیع ەتاك و داتەشاندین ەكەنجوا ەتاك ت،ێشۆفر ەد وێڵ پ

 نجامناداتەئ ۆیخ ەیكەشالالالیپ ەكارانەوورد كەیەشالالالیپ نەخاو  ەكەییشالالالكارەغەل رەه

، (شالالاگرد.. ه د پان،ەشالالوان، سالال ار،یندازەئ شالالك،یپز نا،نەب ر،ەگنێڕیز  ،وور رگدەب كوەو )

 انی ؟تەیكەوا د یش ۆخ ۆب تەیكەید ەیكار  ەو ێش وەئ ایئا ەك ەیەو ەئ ەمەئ ینیزان یر ەو ێپ

 .ەییشكارەغ ەو ەئ ت،ەیكەد یتۆ خ ۆب كوەت و ەیواناك یشیكەڵخ ۆب رەگەچاك ر؟ ئ

 یڕۆ مەئ ینرخ یەگوا ەك ەڵێد ەكەار ڕیكەب كێنرخ اریشالالۆفر  یرابكا ەكییەشالالكارەغەل

  رمەكەب ڕبازا ڕۆیمەئ ینرخ ەو ەوانەچێپەب ارڕیالك ە ێبەد ۆیخ ەك شەوالو ەل ،یەوا ڕبالازا

 .كاتەد یشكار ەغ ەردووالو ەهەئاوا ل كات،ەباسد

                                         
 (.٥/٨٥٧) یقیي ەب(، ٥٥٥٧(، ئیبنو ماجی )١٨١٥(، ترمذی )١٧٥مواژیم )  (١)
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 امە:ڕخاڵی سێزدەیەم: پارەی ئیستیغاللكردنی موحتاجی خەڵك حە

 ،ەالالال(دی)فاس یكەڵەیەمام یناچار  یش نۆفر  و نڕی: كرموونەفەد یفەنەح یرعناسانەش

 ی سالالەد تا داتەد كیەڵكا ینرخ ەل اتریز یكەیەپار  دایناچار ەل كێسالالەك ەیو ەل یە یبر ەك

 رەگەئ هاەرو ەه ،تێشۆفر ەد ڕبازا ینرخ ەل رزان رەه ەیكڵكا و ەیەپار  یناچار  انی ت،ێو ەك

 :ەو ە ێگرەد رۆ ج رۆ ز  ەتڵەحا  ە.. ئتێگرەڵه قساننو  یكیەڵناچاربوو كا

 ەل م رەكەب انی ،ێكر  وینەب  ەڵ ب نجامبداتەئ كێكار  تێكرەدناچار  و ییەبرس كێسەك -

 ەیماو  ۆب انیبكات،  شیئ م رەكەب تێكرەناچار د كالارێب یكێكالار ێكر، تر یكەڵخ ێیرك

 یردنغ لكیس یئ كوەو ) تێو ەس ناكەد یتر  یكێكار  كاتەین رەگەئ ،ەناچار  ەچونك ،(١)اتریز

 انیشالالالوان،  گاوان و و پانەوسالالال رایتجو  هاەرو ەه (،یكار ێب یدانەی/ ماندەیم یكالار ێكر

 رۆ ز  گرن،ەدەو   ەك و نەكەكارد رۆ ز  دایناچارەل ەك ت،ڵ حاس و  ەرهەب و باخ و زەڕ  نەخاو 

 ۆب انی ،ێالد ەو ەنەڕێبگ ناچارن زوو ەچونك ڕبازاەل م رەك یكێنرخەب و شالالالنۆفر ەد زوو

 و تێد كێكیە ،ەو ە ێب و  ی ێمەخ و ەشالالالۆفر  ۆڵهەسالالال تێبەخراپ ن ەیكەمەرهەب ەیو ەئ

 رزەق نەخاو  و ەبوو  رزارەق رۆ تر ز  یكێكیە ت،ێشالالالۆفر یب كاتەد یناچار  م رەك ینرخەب

 ەكەیەه ەو ێهاوش یتڵەحا زارانەه و دانە.. ستێشۆبفر  ررزان ەه یكەش وم كاتەدیناچار

 .ەحەڕام یكەڵخ یس یداوێپ یغ لكردنیس یئ ەیپار  ەك ەیەو ەئ ەیكڕێسا

 و ارڕیك ەتاك انی اریشالالالۆفر  ەتاك ەكاتەد ۆیخ ەك ەحەڕام شیتڵەو ەد و تەحكوم ۆب

 انیاوكاره ەك مماەئ ت،ێكردن بغ لیس یمادا  ئ شنۆبفر  یو ەب نهاەت كاتەناچار د یكەڵخ

 ،ییایمیك ینەیپەب ،ەپار ەب دات،ەد ارانیجوت یتەارمی ەیو ەئ كوەو  ،ەندەسەپ یكێكار  تێبەد

 تێب انیهاندان ەك یئاسالالانكار  یتر  یكێر ۆ رجەهەب ،انیمەرهەب ەیو ەنڕیكەب ،ییزاەشالالار ەب

 تەڵو ەد یركەئ داڵسالالەئەل ەچونك ان،یخۆ بارود یغ لكردنیسالال یئ ێب نانێمهەرهەربەسالالەل

 رەگەئ ن،ەنكیداب انۆیخ یو ێبژ انۆیخ تا ەانیكردنیكاسالالب ەیشالالەگ و یكەڵخ یاندنەیگێپ

                                         
 ئیستیغالل ردنی کەای بێ ئیقامەیە.وەکو ئەوەی لەڕرتئاوادا پێیدەوترێت کاری ڕەش، واتە نایااایی، کە وەمووی   (١)
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 تێبەد انیرەدیتەارمیكو ەڵب من،ەئ و ربالازەسالالال ەببن ۆینالاكالات ب انیالنالاچالار یان وانەیالن

  ەل ەو ەتەحكوم ینیەالەل انیتڵ و ها یكێناچاركردن ەر ۆ ج رەه ،انۆیالخ ێیرپەسالالال ەوتنەكەل

 .یەداییەرۆ خحەڕام ەیخان

 

 نەزانراو: امێتی نرخی فرۆشراوی نادیار وڕ: حەخاڵی چواردەیەم

 نۆ چ تێنازانر انی ،یەبووداەن یحوكمەل انی ،ییەن یوجود ەك تێشرۆبفر  كێش  تێناشال

 ینش ۆفر  ەوانە.. لاریشۆفر  یكڵمو  ەتۆ بەن انی ،یەواەڕ  مانانڵموسالو  مووەهۆ ب انی ،ەندەچ و

 تڵ حاس و ەو یم و بوو رو ەب گواندا،ەل ریشال ،یكیدا یناوسالك ەیلەرپۆ ك یرخە/ بەلیكار

 یرچەگەئ ایگ هاەرو ە.. هشالالالەڕا  راز،ەب ن،ێخو  بوو،ەو ەار مرد هاەرو ە.. هیوتنەركەد شێپ

 و ەلكیچ و دار ردا،یب و وبارڕو  ەئاو ل، تێب كێسالالالەك یكڵمو  ەك تێكدابیەوەز  ەپالارچەل

 كوەو  تێب ستەدەب تێب تەحمەز  ەك كێش  یش نۆفر  هاەرو ەه ان،ەیو ەكردنۆ ك شێپووش پ

 ەڵێب وزدا،ەحەل یماسالالال یكردنەردەرو ەپ مماە.. ئادایرەدەل یماسالالال ،ەو ەئاسالالالمانەب ەنالدڵبالا

  .ڵەەڵح یش نۆفر 

 ایائ ،ەو ە ێببۆك داێت یماس ەك بووەه یسالروشال  ی(الالالالەاچیرە/ د ۆ گ)كێڵسال ەئ رەگەئ

 دناەیس ۆب ەینام نادیز بوەئ ەك ەهاتوو  وسفدایبوەئ ی)الخراج( یبێك  ەل ؟ەز یجائ یدانێكرەب

 داێت یسالالما ،ەیەه راقداێع یخاكەل كەیەاچیرەد ەك ینووسالال لێی ڕازی بێت( )خوا رەعوم

. ( ١)(ەبالالدێیكرەب ەڵێ: بەو ینوسالالال ۆیب رەعوم دنالالاەیالالسالالال  ؟ەبالالدێیكرەب ایالالئالالا ،ەو ە ێبەدۆ ك

 دەوەمماەح ەل ەفینەبوحەئ یمالامیئ كوەگرتنالدا و  یحوكمەل داەتڵەحالا  ەل شیكالانیەمالاسالالال

 یماسالالال ەكێسالالالەمووكەه یماف رموونەفەد كالانییەفەنەح كوەو  شەمالاف  ەئ ،ەو ە ێڕێگەد

 ایرەد بار وڕوو  نارەكە( لیناعە)سالال یكێكێڵسالال ەئ رەگەئ مماەئ ،ەو ە ێشالالۆفر یب و تێبگر

 ەك كوەرو ەه ت،ێنێنام یگشالالال  ێو ەئ ،ەو ە ێببۆك داێت ییماسالالال تا ئاو و تێدروسالالالت بكر

                                         
 ش بێت وەکو گەڕاوەکەی خوڕماڵ. ای(ادەزانم ئەوە حوکمی )ئاوی کیبریتو   (١)
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 .نەكەید كانەور ەگ ایمپانۆ و ك تانەحكوم

 

ەستتتتتی فتتاستتتتد بگرێامێتی پتتارەیەك كە بەڕختتاڵی پتتازدەیەم: حە
 پەیدادەكرێت:

 پێی یكردنداەیپەپار  ت،ێ( دابنردی)فاس ەب س مدایئ یتەعیرەش ەل كێس ەبێگر رەه 

 یسالالالووكار ەل كێر ۆ ج ە ێبەد رموونەفەد یفەنەح یرعناسالالالانەشالالال كوەو  ەچونك ،ەحەڕام

و  ەوساتەئ ەن و تێدابێت یردووالەه یبوونڕازی ەك ەیەو ەئ ەانییرعەشال یسال ەبێ(. گربای)ر

 تێب یرعەش یرجەم پێیەب ستەبێگر ەشیرجەم ی،ر ەسەل تێو ەكەنێت انیكۆ ناك واترد ەن

 . تێبەد دیفاس ناەد

: یرموو ەف )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێیان ڕازی بێت( بباسەبنوعیئ

َو بَاِطلت َوإِْن كاَن مائََ  َشرَْط ) ََ ِفل ِكَ اِ  الله تََعالى فه   كێرجەم رە: هەتوا  (١)(ك ِل َشرَْط لَْي

 ەمەئ یباسێج ،تێب شیرجەم دەس یرچەگەئ یەواڕەنا  ەو ە ێگرەین ەور ەگ یخوا ەیكەبێك 

 .ەكانییە هیف ەبێك 

 

قی قئەوەی موستتتەحە خاڵی شتتازدەیەم: وەرگرتنی زەكات و خێر بێ
 امە:ڕبێت حە

 و یژار ەه یتڵەحا ی نید انیتر  یكێسەك یداوا انی ۆیخ یداوا رەسالەل كێسالەركەه

 ەك بووەن ەوانەل رەگەئ ،ەامڕ ەحپێی  ت،ێالالبكرێپ یر ێخ انیالال كالالاتەز  ەو ێیەپ یرتسالالالكو ەد

                                         
بەکەمێاا  جیاااوازیەوە، اااایوطی لە  (٥٥٥٧٧)(، ئەحمەدیش ٧/٥٧٣(، وەیثەمی لە )المجمع الاوائااد( )١١/٨٧بەززار )  ( ١)

( بە اەحیحی ٧٥٨٧وەوا شاێخی ئەلبانی لە )الصحیح الجامع( )ی داوەتێ، وەر اااا( رەمای )صاحیح(١٥٢٥)الجامع الصاغیر( )

 داناوە.
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 :تێب راتێخ و رێخ و كاتەز  یق ەحەموس 

خوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێالالت(جونالالدو   ڕیكو  ەیمور ەسالالال -

، َفمَ ): یرموو ەف )ملسو هيلع هللا ىلص( ل  َوْجَهه  وحت َُكَْدح  ِبَها الرلج  ائِل  ك د  اَ  لَبَْ ى َعلَى َوْجِههِ إِنلَما الَْمسالالَ  ْن شالالَ

ا لْمَاَن لَْو ِفل لَْمَر اَل َُِجد  ِمْنه  ب د  َِا س   یكەڵخەردن لك: داواەوات  (١)(َوَمْن َشاَ  تَرََك، إاِلل لَْن َُْسكََ  

جالالا  دا،ییالالدوا یژ ۆر ەل ەو ەوانەوچێنەب یتڵەجالالاەو خ ەبەیع ە ێبەئ تێالالبەن تەزەروور  ەك

 ت،ێالالنێمەد ەیرمەو شالالال زڕێ  ەئ داییالالدوا یژ ەڕۆل ات،كالالەن یكەڵخەداوا ل كێالالسالالالەكر ەه

 ەداوا ل ەك تێبەن ەسالالالەك وەئ نهاەت ت،ێنێنام ۆیات بكب یكەڵخەداوا ل شیكێسالالالەكر ەه

 .ییەن ەو یەرەسەب یتوانا ەك اتكەد كێش  یداوا انی اتكەد ەیكەتدار ەڵ سەد

: ێرمو ەفەد )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت( ەر ەیبوهور ەئ -

َ كِْلْر( َ ِ لل لَْو لَِيسالالْ كَ   َجْمًرا، َفلَْيسالالْ كََ  النلاَس تَكَِلًرا َفإِنلَما َُسالالْ )َمْن سالالَ
 ۆب كێسالالەركە: هەوات (٢)

 یداوا ەو ەبكات( ئ ڵ)سالالوا نەبد یتەارمیبكات  یكەڵخەداوا ل یماڵ و سالالامان یادكردنیز

 داواكات. با رۆ ز  انی تێو ەد یمەجا ك كات،ەد یكەڵخ ەل نگرە/ پۆپشك

 ()ملسو هيلع هللا ىلصخوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێیان ڕازی بێت( مرەع ڕیكو  ەیعبدالل -

ِوي  ): یرموو ەف ِل الصالالالدق   لَِغِنل  وال لِِذي ِمرلَة سالالالَ  راتێخ و رێخ و كاتە: ز ەوات (7)(ال تَحالِ

 ساغ. شەل وۆ خەب و زێهەب یسانەكەب هاەرو ەه ت،ێناش ندەمڵەو ەدەب

 

 ە:حەڕاموەرگرتنی نرخی فرۆشتنی كااڵی فەوتاو خاڵی حەڤدەیەم: 

                                         
دەفەرموێ؛ )حساال صااحیح(، وەروەوا شااێخی  (١٣١) یترمذ، (٥٧٥٠٣د )ەحمئە(، ٥٥٢٢) یاااائە(، ن١١٨٢د )و بو داو ئە  (١)

 ( دەفەرموێ: )صحیح(ە.٠٢٥ئەلبانی لە )صحیح الترغیب( )

 بەلەفای جیاواز وێناویانەتەوە. (٠١١٨د )ەحمو ئە (١٣٨٣ماجی ) وبن(، وەروەوا ئی١٧٧١مواژیم )  (٢)

 ( دەفەرموێ: )صحیح(ە.كتاب تخري  مشكژة الوقرشێخی ئەلبانی لە ) ،(١٥٨٧د )ەحمئە(، ١٥٥) ی(، ترمذ١١٨٧د )و بو دائە (7)



 

 - 64 -  

 ،ەو ەتەكراو ەن ێ/ لالالالەو ەتەنراو ێچەن ش اێه ەك ەو ڕیك ەیكەنەخاو ەل كتێباخ یروبوومەب

 ەور ەالفاو، ه كوەو  دات،ەدێیالل كێالئالافالات ەیو ەنیچن ۆب تێیالد تالا  ەڵ ب ،ێتەداو  تەكەپالار 

 تەیكەپار  ییەن ۆیب ەیكەنە. خاو تێوتەفەد و .. ه د،.ەكولل یو ڵشا ،یسوتاندن و ەبروسك

 ڕیك یكێمەرهەب كێسالالەك رەگە)ئ :رموونەفەرعناسالالان دە.. شالالەحەڕام خواتیب ،ەو ەداتەن

 ەكەوتاو ەف ینرخ ێبە، دوتاندەف یكڕێب انی یوتاندەف و داێی( لكیەە)جائحئافاتێك پاشالالان 

 : یدە ێهاتب رجەم دوو رەگئە .ەكەار ڕیك ۆب ەو ە ێر ێڕ بگ

 بالالاران وو الفالالاو  و یگران :ەنموونۆ ب ت،ێالالبووبەن ڤۆ مر  سالالالتەدەب ەكە: ئالالافالالات ەكیە

 . ی ێوتاندبەف ەش ان ەر ۆ ج وەئ و ەكولل و باەشەڕ  و كوتانەرز ەت

 .تێوتاندبەف ەیكەمەرهەب یكێیەس ەكە: ئافات ەدوو 

 ینرخ ەیلەسالالەم ەل رعناسالالانە: شالالێرمو ەفەد داالالالالالالمج هد(  ی)بدا ەل وشالالدڕ  بنویئ -

 ەیكەپار  ێبەد رموونەفەد یرانەاو یو  كیبوون،. مال ێاجو ڕ  ئافات ەب وتالاوداەف یمەرهەب

 ەك )خوا لێی ڕازی بێالالت( ەجالالابر  ەیكەڕیوایەت انیالالشالالالەگەڵب ،ەكەار ڕیالالك ۆب ەو ە ێر ێڕ بگ

، ف إْن بْعَت ِمن لِخيَك ََِمًرا): یرموو ەف )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێ: پەو ە ێڕێگەد   فكصابَْ ه  جائَِح ت

َذ منه شالالاليًئا، بَ   ؟َُِحِل لَك لْن تَكْخ  ذ  ماَ  لِخيَك بغيِر َحق   ەل كتێمەرهەب رەگە: ئەوات  (١)(تَكْخ 

 چەب ،تیالگرەڵه تەبراك ەیپالار ەل چیه تۆ ب ییەن ڵەڵح دا،ێیالل كێالئالافالات و ڕیك تەبراك

 ەیكەپار  نۆ چ ۆت ،ەوتوو ەكەسالالنەد یچیه وەئ ەك) ؟تیگرەدەڵه تەبراك یسالالامان كێقەه

 .(ت؟ۆ خ ۆب تەیبەد

 و انكوتەرز ەت كوەبوو و  یئاسمان یئافات رەگەئ ەك ۆیەك ەو ەئ رەسەل ڕایان رعناسانەش

 یكێسالالالەك یسالالال ەد نین كێئافات ەك ،ڵیسالالالاەوشالالالكو  نانەڵێوهەڕ و ك یگشالالال  ییگران

 دایڕب و ەادڕ ەل و واتداەوز ەس یمەرهەبەل  ەڵ ب ،تێبخور  ەیكەپار  تێناب واەئ ،تێدابووبێت

                                         
 (.٥٥١٢(، ئیبنو ماجی )٧٥٧٧(، نەاائی )٨٧٠٧(، ئەبو داوود )١٥٥٨مواژیم )  (١)
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 .یئاسمان یرئافاتەب ەوتنەك رەگەئ ەبوون ك ێراجو 

 

 دەیەم: پارەی فرۆشتن بەسوێندی درۆ:خاڵی هەژ

بوو،  ەو ەكردنێل ێڵفەل انی شالالالرا،ۆفر  ەو ۆ در  یخواردن ندێسالالالو  ینجامەئەل كێشالالال  رەه

 .ەحەڕام ەیكەپار 

***                                         ****                                        *** 

 كێسەركەه ن،حەڕام ەك ،ەداكردنەین پساما و ەپار  یدراو ەنێپێڕ  یواز ێش كێندەه ەمەئ

 داەر ێل شەمێ.. ئكانییە هیف ەرچاو ەس رەسال ەو ە ەڕێبگ ێبەد تێبزان ێلالالالال یاتر یز تێو یەب

 ەرانەرو ەدادپ ندەچ سالالال  یئ تێالو ەكەردەد ۆب نمالاەو ەئ داەكورت و پوخ  ڵەخالا نالدەچ  ەل

 و ڵكا ەڵگەل هاەرو ەه ،ەكردوو  دای ێنەخاو  و سەك و تسالالێو ەڵه بزاوت و ەڵگەل یڕەف ار 

 مووەهەل س اێئ ەیو ەب ەبك وردراەب ەمەئ، نبوونەخاو ەب یكانەر ۆ ج انی ش ندا،ۆفر  یلەلوپەك

 یاسای و نید ەیو ەئ و ێكو ەل ی ێناو ێه س  یئ ەیو ەئ دات،ەدڕوو  ندایمەرز ەسال یكێوڵت

 رەگەجا ئ ،ەسالالال میئ یسالالال میسالالال یكێنیەال ەمەئ ،كدوورنێل رۆ ز  ؟ێكو ەل ەانەیه انوڵت

 نەیبك راوردەب كانەدید و نید یس وور ەد و اساەیب س  یئ یكانەحكامەئ و اڕێسال مووەه

 یەزاد یرچەهەل ە ر یاقڕ  و ترڵ با رۆ ز  ەو ەكێنیەال مووەهەل س  یئ ەك تێو ەكەردەد مانۆ ب

 .ۆڤەمر 
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 :  بڕگەی دووەم
 پێدراوەكانی خاوەنێتی:ڕێگاشێوازە 

  

 شەشالالال ەنەیبخ شیداكردنەیپەپار  و نبوونەخاو ەب یكانەدراو ێپڕێگا ەواز ێشالالال تێشالالالەد

 :نەیبد انیشانین ڵخا شەشەب و ەو ەخان

 

 حەاڵل: ێیخاڵی یەكەم: پێشبڕكت

 انیسەك یماف و نیگش  ەیوانەساماندا، ل و ڵما ینانێس هەدەبەل اویشال ێیكڕ بێك ەوات

 :ەوانەل ،یەینەو ێپ

 زیندووكردنەوەی خاكی مردوو:  -1

 ەر ەیغەن و مانڵموسالالو ەن ن،ین سەك یكڵمو  و راونێڵكەن ەك نەانیوەز  وەمردوو ئ یخاك

و  تێبدر  ەڵگەل انیڕەنج تێشەد  ەڵ ب ت،ێنیناب ێلالالالال انیكێسوود چیه سەك مان،ڵموسالو 

 ەینانێشو  وەئ كوەتر، و  یسوود انیواندن ڕ  چاندن و یزار  و یو ەز  و تیپەب یخاكەب ەو ەببن

 ەب كێسەك رەگەئ ..دارنێخو  انی وون،یشۆپیل  دا انی بوون،ئاو  ین ووم انی ،ەاو ڕ بێل انیئاو

 یتۆڵەم رموونەفەد رعناسالالالانەشالالالەل كێنالدە)ه یكێر ەنێنو  و گرێج انیال ەفیلەخ یتۆڵەم

 تێالالبب یتۆیەخ یمالالاف ،ەیو ەنالالدووكردنیو ز تەخزم ەوتەك كرد و ی( سالالالنووردار تێالالنالالاو 

 .ینەخاو ەب

 اوكردن:ڕ -2

 یاوكردنڕ  كوەو  ،ینەخاو  ە ێبب یو ێك یر یچێن یاوكردنڕ  ەب ەیەه ۆیب كێسالالالەك مووەه

 ەیو ەئ كوەو  ،ۆیخ ەیانییرعەش یرجەمەب شەمەئ ،یماس و ەندڵبا انی یو ێكەڵەك و كئاس
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 و ەشالالانین ەب كاتیب رەه كەن ،تێب ەیو ەشالال نۆفر  انی یخواردن ەكەاوكردنڕ ەل یسالال ەبەم

 انیالالشالالال ۆگ ەك بووەوانەل شەكەر ەبەانلیالالبوو )گ ینخوارد یدێالالئومەب رەگەئ ،تێالالكوژ یب

 ۆیب تێرێنەد ەیكەباز  كێكات انیبكات  (بس  الله) دایكردنێلەقەت یكاتەل ەرجە( مخوراەد

 ییەن یكێرجەم چیه ەك دایاییرەد یر ەبەانلیگ و یماسالال یر ەیغەل گومانێب ەمەئ ،اوبكاتڕ 

 .یبژ  ئاوداەل رەمادا  ه

 دەرهێنانی كانزا: دۆزینەوە و -3

 و ایچ و شتە)د دایگش  ینێشو  ەل ەیەه ۆیب كێسەمووكەه ت،ێبەن سەك یكڵمادا  مو 

 ە ێبب تێشالالالەد و ڵەەڵحپێی  ت،ێنێربهەد یۆ خۆ ب و تەڕێكانزا بگ یدوو ە( ل. ه د..ایالرەد

 تێكرەشدەداب تەمینەغ كوەو  ەك  ولما ەیب ەبدات ێلال یكیەنجێپ كێرجەمەب  ەڵ ب، ینەخاو 

 كانییەلەنبەح كوە)و  كاتەز  یسامان رەسال ە ێخرەد انی ،(رموونەفەد كانییەفەنەح كوە)و 

 و تێنێربهەد رخالاكێژ  ەیسالالالامالانالان  ەئ تێالبەد تڵەو ەد ەك ەیەو ەئ ڵسالالالەئ ،(رموونەفەد

 شیتەئومم مووەه ۆب و یگش ەب تێبەد و تنەئومم یكڵمو  ەچونك  ولما ەیب رەسالەخاتیب

 ،یهلەئ یایمپانۆ ك ەداتیب انی تێنێزر ەدامۆ ب ەیكالارگ ۆیخ تڵەو ەجالا د ،ەو ەنێبكر رجەخ

 .ەو ە ێبكر رجەخ یگش  یندەو ەرژ ەب ۆب و ەو ە ێنێبم یگش  یكڵمو ەب ەیەو ەگرنگ ئ

 هاوشیوەیان: نین وڕگیا داركردن و -4

 كوەو  ات،دابكەیپ یگش  یكڵمو  ییسروش  یش  یس خس نەدەب ەپار  كێسەك تێشالەد

 ەمانە.. ئەپار ەب یكەڵخەب یاندنەیگ و نجانێهەڵئاوه و شالالتەد و شالالاخەل  نینڕ ا یو گ نڕیداب

 ،ەڕگەبخات داێت ۆیخ یڕەنجو  واتڕ ب كێسەك تێشەد ،نشەهاوب داێیت مانانڵموسو  مووەه

 ەیرجەم وەب ،ەو ە ێنێبهیكارەب ۆیخ یخانوو  و پاۆز  ۆب انی ەو ە ێشۆفر یو ب تێنێبه دارەبار 

 و رانەبەانلیگ رەسالالەدارسالال ان ل ینڕیب ییرەگیكار كوەو  ،ەو ە ێو ەكەن ەانڕەف ار   ەل انیز

 ،ەنجاو ێهەڵه ێلالالالالالال یر ۆ ز  یئاو  ەك كەیەرچاو ەسالالال و اویكالان ەیو ەمبوونەك انیال ،ەنگیژ

 ۆچ ب ،ڵنالاوما ینالانێكالارهەو ب ەو ەخواردن ۆچ ب ،ەمالاو ەن یكەڵخ یشالالالەب ەك كەیەو ێشالالالەب



 

 - 68 -  

ئالالاو  ەیەه یمالالاف كێالالسالالالەك مووە: هرموونەفەد كالالانیەفەنە. حانیالالزار و یو ەز  یدانەئالالاو 

 یگشالالال ەل انیز كێرجەمەئالاو بالدات ب ێپ ۆیخ یزار  و یو ەز  و تێالنجێهەڵه ادایالرەدەل

 ەتر ك یكێرشالال ەه و واەه مانگ و و رۆ خەل رگرتنەسالالوود و  هاەرو ە. هتێنەێگەن یكەڵخ

 كێنداو ەب تێناتوان (١) ێی.لالالال تێگرەن شیتر یكەڵخ یسوودەل  ڕێ ەرجەم وەب و یەیگش 

 یمەلەب و یشالال ەك ەو ەاتكب كینز كێل وا ایرەد ینار ەك تێدروسالالت بكات، ناتوان ۆیخۆ ب

 ،بدات یكەڵخەل انیز ەببات ك كداەیەاسالال ڕ ئا ەب ەیكەالالالال(وێڕە)ر  جراەم انی اتو ەڕ ن داێپ

 .هاەرو ەهەو 

 

 ی كافرانی شەڕانی:ماڵ و سامانخاڵی دووەم: گرتنی 

 ەیو ەر ەدەل ەتر ك یكێكافر ،یژ ەد اندایناوەل و یەمانانداڵموسالالالو  یمانەئەل ەك كێكافر

 یر ت یماف وو ڕ ئاب و ڵما و نێخو  تێناشالال ندە،ەب ەو ەاننماڵموسالالو ەب مانەیپ و ەسالال میدارولئ

ماڵ  یركردنیداگ ،دژمانن یر ەنگاو ەج و نیانەڕ شالال ەیرانكافر/كاف وەئ  ەڵ ب ،تێبكر ڵەڵح

  ەئ ەیرجەم وەب  ەڵ ب ، ینەخالاو  ە ێبەد ۆیخۆ ب یبرد كێالسالالالەركەه ،ڵەەڵح یو سالالالامالان

 ،ەمانانڵناوموسالالالو  ە ێهاتبنە رگرتنەو  مانەئەب شیوەئ و وانەئ یوڵت ە ێچووبەن مانەئەب

 كێمانڵرموسالالالو ەه وابووەك، تێگرەد یسالالالامان یبردنەل  ڕێ مانەئ یمانەیپ ردووالداەهەل

 یكردنڵقبو  و ە الالامیئ و ەز ڤی) یمالالانەئ یمالالانەیپ ەو ەالالالالالال)دارولكوفر( ر ەدارولح ەچوو 

وەرگرت بۆی نییە ببێ ە جێ هەڕەشالالە لە خوێن و ( ندی پەنابەرێ ی و هاوشالالێوەیانەبەڵمەل

 انیشیرەنگاو ەج و یانەڕ با ش - وانەل كێكافر رەگەئبەهەمان شالێوە  .سالامان و ئابڕوویان

 یژ ێسالال در ەد ییەن ۆیب سەك ،ەو ەناومان ەهات مانانڵموسالالو  یمانەئ یمانەیپەب ەك - تێوببو 

  .یو و ڕ ئاب و سامان و نێخو  رەس ەبكات

                                         
ێ  دەگرێت و کەپر و ااااباتی لێ دروااات دەکات و دەڵێ وی خۆمە و وەر دەبێت بێنە اااەیران وەکو کە کەاااێ  شاااخ  (١)

 لەکەپر و وەوار و ئوتێژەکەی ملەە بێاومان ئەمە نابێت ،ون ە شاخەکە گشتییە.
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 وەب ،ڵەەڵح - تێب ۆیخ یبوونڕازی ەب ەك - كافرەل كێالرگرتنەسالالالامالان و  ەر ۆ ج مووەه

 ەور ەگ ی: خوایەئاوا ڵەخا  ەئ ڵیسالالالەئ ،ێ ێدرابەین مانانڵموسالالالو ەل انالدانیالز ۆب ەیرجەم

 رەگەم كافرانەب ەداو ەن یكردنەو ێپ ڕەف الار و ی ێنەخالاو  یمالاف ،ەیەردوونەگ  ەئ ینەخالاو 

 یمانەئ و ەو ەییس میئ یحوكم یەیسا رێژ  ەهات كێكافر رەگەئ مانان،ڵموسو  ییندەزامەر ەب

 و تێبەد ی ێنەخاو  یو ماف یەالالالال(ەممیز یهلە)ئ ەو ەئ ەو یەما ۆیخ ینید رەسالالەل و رگرتەو 

 . تێكرەد رەبەس ەد ۆب یشیسامان وو ڕ ئاب و انیژ یمانەئ

 ەیو ەر ەدەل بوو،ەن سالالالتەو ەیپ ەو ەمانانڵموسالالالو ە( بمانە)ئەب ەن ( ومالانی)ئەب ەن رەگەئ

وو )محار (ب یانەڕ شالال یكافرانەل رەگە.. ئتێببر یماڵ و سالالامان ەز یبوو، جائ سالال  یدارولئ

 ەردك انیرشێه دیموجاه كەڵێمۆ ك رەگەئ ،یسامان یبردن یچ جا ەز یجائ ی نكوشال گومانێب

 سالالامان و رەسالالەب سالالتەد ەانۆیخ یماف انشالالكاندنیكێت و یانەڕ شالال یكافر  كەڵێمۆ ك رەسالال

 جر ەخ داەبواران وەل انەیكەالالال(تەمینە)غ وتەسكەد یكیەنجێپ ەوكاتەئ ،بگرن اندایكڵمو 

 ەك تێكرەد شەداب كانداەدیرموجاهەسەب یتر  ەیكیەباق ن،ەیكەد یپاشال ر باسال ەك نەكەد

 ەمەئ .ەو ەهاتەدەوان ەنجامەئ  ەئ ایبووناەن وانەئ رەگەئ ەچونك ،ەكشالالالكاندوو ێت انیدوژمن

 و گرێج انیالال ەفیلەخ یدانێالالپێڕ  ەب شەیەز ەفر ەم  ەئ وو،بەه یسالالال میئ یتڵەو ەد رەگەئ

 انیالالهالالادیج انۆیالالخ بوو،ەن انیالالتڵەو ەد رەگەئ ممالالاەئ ،ەهالالادیج وەئ ەچووبوون یرانەنێنو 

 انەیالالنجالالامەئ وەئ و كالالانیەانەڕ شالالال ەركالالافر ەسالالال ەچووبوون یزانیپالالارتەب بوو،ڕاگەیالالانالالد

 سالالفویبوەئ م ر،ەك انی سالالبوونەك ێسالال رەگەئ رموونەفەد كانییەفەنەح نابوو،ێسالال هەدەب

 یه ماڵ و سالالالامان ەل ەانیگرتوو یرچەه م ر،ەك انیبوون  سەك وتەح رەگەئ ێرمو ەفەد

 یر ەنێنو  و گرێج انی ەفیلەخ یدانێپەڕێب رەگەئ ت،ێكرەشالالالدەداب اندایرەسالالالەب و ەانۆیالخ

 .اندایرەسەب تێكرەشدەداب یتر  ەیكیەباق و ەو ە ێكرەادیج ێلال ەیكەكیەنجێون پچووبو 

 و یو ەز  خاك و اممەئ ،ەو ە ێگوازر ەد و تێریگەدەڵه ەك كێماڵ و سامان ەیربار ەد ەمەئ

 ەبدات ك ارڕیب ەیەه ۆیب ،ەرپشالالالكەسالالال داێیت ەفیلەخ رموونەفەد كانییەفەنەح ەو ەزار، ئ

 رەسالالەب شیوەئ انی  نێریربگەو ێل انیعوشالالر و ەو ە ێنێمب ەو ەانیكانەكافر  ەنەخاو  سالالتەدەب
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 .شبكاتەداب كانداەدیموجاه

 حەاڵڵە:پێی  ێك كەماڵ و سامانخاڵی سێیەم: وەرگرتنی 

 و تێبەوانەل شیمەئ ،ێك ەب تێالبالدر  ەكردوو یاریالد رعەشالالالەك كالاتەز  ەپشالالالك كوەو 

 ەتەڵ خ انی(، فقە)و  ەب ەكردوو ۆ ب یكێسامان ەپشك انی كەیەپار  ڕەب كێسالەك انی ،ێ ێدر یب

 انیالال ،ەو ە ێرابڕ ب ۆب ەپالالار  یكڕێب ەو ە ولمالالالەیب ەل تێالالب كۆیەرهەهەب انیالال. ێی ێالدراو  و

 .نی ێنەخاو  ڵیەڵح یواز ێش یموو ەبوون.. ه نەخاو ەب یتر  یكێواز ێش

 

 خاڵی چوارەم: ئاڵوگۆڕكردنی شەرعیانە:

 دایكەڵخ وانێنەل ەیو ەنۆڕیسالالالامان گ یاو یشالالال یڕێگا نیندەچ سالالال  یئ یتەعیرەشالالال

 انی ەپار  نەخاو  ەببن یشانەهاوب مووەه انی ردووالەه یندەزامەر ەب تواننەد ەك ەوو كردیارید

 ،یو ەز  و رێز  انی خواردنەب شالالالاكۆپ انیقومالاش  ەیو ەنۆڕیگ كوەو  ،ەراو ۆڕ گ یسالالالامالان

 چاندن، ،یر ێئاود ،یتیەكایرەش رز،ەق ،ڵەواەح رگرتن،ەو  ێكر  كوەو  ەپار ەب تەخزم هاەرو ەه

 ،(یتیەكایرەشالالەقازانج ب كار و ۆتەل و ەمن پار  ە)ل یەرماەسالال و كار یشالالەهاوب یبازرگان

 ەتر ك یواز ێشالالال و رۆ ج بوار و هاەندەخولع.. چ ،ەییمار  ،ییواەئاشالالال  ن،ڕێكەوت هاەرو ەه

 باسكراون. لیفسەتەب كانداییە هیف ەبێك ەل

 

 سامانەكە:وەرگرتن بەرەزامەندی خاوەن پارە/خاڵی پێنجەم: 

 .انەیو ێهاوش و كردنێرپێو خ تەڵ خ و تێسەو  ەپشك كوەو 

 خاڵی شەشەم: پشكە میرات:

 یماف انی ،یكردن ێسالالالەو و  تەفار ەك و ەو ەرزدانەق یدوا ەیكەراتیو م ەمردوو  یباوك
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 ،ەشالالكراو ەداب داەیكەسالالەر ەو  رەسالالەب ەیكیەباق و ەركراو ەدلێی  ەدابوو ێیت ەك یكەڵخ یتر 

 تێب ەپار  ،ینەخاو  ە ێبب یتۆیەخ یماف ،ەوتوو ەركەب ۆیخ یو پشك ەوانەل ەكێكیە شیمەئ

 زار.. و یو ەز  انیخانوو  انی

***                                    ****                              *** 

 ی ێنەخاو ەل ۆیخ سالالالامان و و ەپار  نەخاو ەب بوو ەانیرعەشالالال ڕێگا  ەب كێسالالالەركەه

و  ماڵ مووەه كردبوو،ەن ڵیەڵح یسامان ەب ەڵكێت یحەڕام ەوات ،الدا كانەراو دەنێپڕێگاەب

 سەك .تێببر ۆیخ یبوونڕازی و تۆڵەم ێب ەحەڕامتر  یكەڵخەل و یتۆیەخ یه یسالالالامان

 رەسەب ستەد ییەن انۆیب شیمانەئ یر ەیغەن و تەئومم ۆیوكتاكەن و یس میئ یتڵەو ەدەن

 وە ر ەسەل یكێماف ەیو ەئ كوەو  ،یرعەش ەیگەڵبەب رەگەم - بگرن دایكڕێب انی - دایسامان

 تڵەو ەد ،ەكردوو ەین  ەڵ ب ،ەدار ەن ەبكات ك یكیدا یفوو ر سالالالەم بووەد و یتەیەه ،ەداو ەین

 كێسالالەمووكەه ەیەو ێشالال  ەب ،یكیدا ەداتەید و تێگرەدەڵه ەیكەسالالامانە( لسە)ب یكڕێب

 یكانەحكامەئ ێیپەب مانداەئەو ل ماڵ و سالالالامان نەخاو  ە ێبەد سالالال  یدارولئ یڕەعییەتەل

 .. كاتەد ەو ێپ یكاسب رعەش

 رەبەبوو، ل ەیكەڕەعییەت یمالالاڵ و سالالالامالالانەب یسالالال یوێپ یسالالال میئ یتڵەو ەد رەگەئ

 و ڕب وەئ انی ەوكاتەو تا ئ تێدان یكەڵخ رەسە)باج( ل ەیەه ۆیب وەئ  ولما ،ەیب یاجیح یئ

 ەانیرعەش ەك یس میئ یتڵەو ەد ۆب ەمە.. ئتێبگریرەو  ەو ە ێبەدڕ پ ێپ یكیەنوقسان ەیەیادڕ 

 یتڵەو ەد و ددەمورت یتەحكوم كەن ەراو ێبژەڵه ەانییعر ەشالال یشالالەكەتەحكوم و ەزراو ەدام

 و كڵمو  ەر ۆ ج مووەه رەسەل انەینڵ و سا ەمانگان و ەانڕۆژ  یباج هاەر ۆ ج ەك سال اێئ یكافر 

 ینكرد یەڵیاێڕ گو  ،ەو ە ێنالالاكر رجەخ شەگەڵمۆ ك ۆب ەك گرنەدیالالرەو و  ەدانالالاو  كێالالڕەنج

 انیباج ەیو ەئ یچ جا ییەن زیجائ ەمكار ەس  و ددەو مورت كافر ەتەڵ سەد ەر ۆ ج  ەئ یرمانەف

 .نێبكر زترێهەب و ێ ێبدر 
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 بڕگەی سێیەم: 
 دا:یمافی تایبەتی لەخاوەنێت مافی گشتی و

 

 خاڵی یەكەم: ماف لەسامانی زەكاتدا:

 یسامانەلواتە:  ١١الذارا :  َّ من زن رن مم ام يل ُّٱ: ێرمو ەفەد ەور ەگ یخوا     

 . ەو ەمانڕوو حەم و سكورتەدەب ەتەبیتا ەك ەیەه كراویارید یكێپشك كانداەندەمڵەو ەد

 كێ: كاتەوات ١1١الاننام:  َّ  مس مجحج  مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱ: هاەرو ەه -     

 یماف یشەكەو ەنیچن و ەنێدرو  یڕۆژ  و نۆ خیب ش انۆخ گاتەدێپ م انەرهەب باخ و و زەڕ 

 .ەكاتەز  ەك نەركەدێل یشەكید یوانەئ و بوارێڕ  و دارەن و ژارەه یپشك ن،ەبدێل ۆیخ

 وەئا : نیص ،)نصا ( ڕیب ە ێش بەیگەن رەگەئ تێناب رزەف ماڵ و سامانر ەسەل كاتەز 

 سەركەه ەك ،ەداناو  یندەمڵەو ەد ێیر خوا یئاس  ۆب س  یئ یتەعیرەش ەك ییەیەرعەش ڕەب

 یر ۆ جێی پەب شەكەكاتەز  ،ركاتەد یماڵ و سالالامانەل كاتەز  تێبەد ەئاسالال  وەئ ەشالال ەیگ

 ەك مەڕ، مماەئ دا،ەدێل یكیەنجێپ تێبەه یحوشالال ر  نجێپ كێسالالەك ەنموونۆ ب ،ەكانەسالالامان

 .داەدێل یكاتەز ئینجا  رەچل س ەش ەیگ

 یسالالروفەم و ڵمندا ڵما و ۆیخلە ەك تێبەرزدەف مانڵرموسالالو ەسالالەل ەوكاتەئ كاتەز 

 اكۆ خ یانكیەس یداوێتا پ ،تێناب رەسەل یكاتەز  تێب رزارەتا ق ،تێبەه یاتر یز ەیكڵەسالا

 كێندەه رەگەم ت،ێناب رەسالالالەل یكاتەز  تێبەن نیابد یتر  یكالانییەزەروورو  شالالالاكۆپ و

 .ەسكراو با كانداییە هیف ەبێك  ەلەك تەبیتا یتڵەحا

 ەسالالالامان رەسالالالە( بەڕۆژ 733) یچۆ ك ڵیسالالالا ەك تێبەرزدەف ەوكاتەئ كاتەز  سالالالان،ید

 یوكمح ەمەئ ،تێكردبەن یمەك ەكەصابین ڕیب داەیەماو  وەل و تێبووب ەڕپێت داەكەكراو ۆ ك
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 یكڵێسا ەیو ەهاتنەن انیمەئ ،ەو ە ێزر ۆ دەد رخاكداێژ ەل ەیو ەل ەجگ ەكێسامان ەر ۆ ج مووەه

 وەئ رەگەئ دا،ێیت تێكرەدڕەچاو  یشەكەنەخاو  ی ێرزار ەقەن و تێكرەد بێحس ۆب رداەسەب

 وەب بداتێل انەیكەكاتەز  تێبەد ۆڤمر  كردوون،یارید رعەش ەك ییدەهاتن داێت ەیرجانەم

 :تێكرەردەد ەسامانان ەر ۆ ج  ەل كاتە.. ز كردوونیارید رعەش ەیسانەك

 یكالالاتەز  ی تیفسالالالەت رەسالالالەل نێاجو ڕ  كالالانەبەزهەمڕای دو یالال: دیو ەز  یمەرهەب -١

 ی ێنەخاو  مانڵموسالالو  و ەكێخاك ەمادا  پارچ رموونەفەد  انیكێندەه ،یو ەز  یكانەمەرهەب

 شیراجەخ ەیكەنەخاو  یچ رەگەئ - ەو ەكێپ یمەرهەب و ۆیخ -بدات  یكاتەز  تێالبەردەه

 شیتر یكێندەه ،یەنی رەسالالەل یكاتەز  رموونەفەد انیتر یكێندە. هێیلالالالالال تڵەو ەد ەبدات

 رۆ ج و ندەچەب انیشالالەمەك وەئ ،تێنادر ێل یكاتەز  مبووەك ەكەمەرهەب رەگە: ئرموونەفەد

 یكر ەئ اسای ەیو ێشەب یش نڕو دا ڕایان و دید كیە یندكردنەسالەپ ڵحا رەهەب ،كردوویارید

 .یتەیەكەگر ێج و ەفیلەخ

 .(ییكانزا و زە)كاغ ەپار  و ویز و ێڕز  -٢

 .یبازرگان یڵكا -7

 یشالالالیكانەبەزهەم یاڕ و دید یچ رەگە: ئنێنرێهەردەد یو ەز  یناخەل ەیانیكانزا وەئ -1

 ەر ەسەل یكاتەز  تێب مانڵموسالو  ەیكەنێرهەد رەگە: ئرموونەفەد انیكێندەه ،ەاواز یج داێت

و  ەر ەسەل یتكاەز ە: نرموونەفەد انیشیكێندە. هتێشەدێپ انیكاتەز  ەیوانەب تێشالدر ەد و

 .كیەنجێپەن

 

موسوڵمانانە، غەیری موسوڵمانیش جزیە  سەرخاڵی دووەم: زەكات لە
 خەراجی لەسەرە: و

 یەیجز سالال  یدارولئ ناو یمانڵموسالالو  ەر ەیغ ،ەمانڵموسالالو  رەسالالەو ل ەكێرز ەف كاتدانەز 



 

 - 74 -  

 ەب تێشالالەد راجەخ .واندن بووڕ چاندن و  ینێرمهەب و اریجوت رەگەئ شیراجەو خ ەر ەسالالەل

 ەیژ ێر  رەسالالالەل تێالالشالالالەد ەكەار یالالجوت و یسالالال میئ یتڵەو ەد ت،ێالالب یتالیەكالالایالرەشالالال

 تێالالكرەقورس ن ەكەار یالالوتج یركەئ ەیرجەم وەب وتبن،ەككێڕ  انەیالالكییەتیەكالالایرەشالالال

/ رەرمانبەف كوەو  ەكەار یجوت تێشالالالەد انی.. تێبووب تەحمەز  ەو یەالەب و یرشالالالانەسالالالەل

 ۆیخ ەینڵ / سالالالاەانمانگ ەیمووچ و ەو ەڕێببات ب ەكەمەرهەب و یو ەز  یكاروبار  ندەكارم

 سالالتەد ەوتەك ەكیەوەز  رەگەئ ایئا  ەڵ ب ،ۆیخ ەینڵ سالالا یپشالالك شیتڵەو ەد و تێرگرەو 

 یراجەخ ەڵێ: بەكراو ێپ یكار  ەیو ەئ ت؟ێنێمەد رەسالالەل رەه ەیكەراجەخ ایئا ،مانڵموسالالو 

 یمانەیپ نەخاو  یمانڵموسالالو  ەر ەیغەل ەك ەكێ/ سالالامانەپار  ڕە: بیەجز مماەئ ،تێنێمەد رەسالالەل

 ا حكەئ ی ێر ەرو ەس ۆب یبوون چەملك یمز ەر  كوەو  ت،ێریگەردەو  سال مدایدارولئەل مانەئ

 وەئ شدایرەرامبەبەل ،یداركردنیەپا یشالداربوونەب و تڵەو ەد یاسالیسال ی ێتدار ەڵ سالەد و

 ینید ییسامان و ئازاد وو ڕ ئاب و مانەئ ماف و و تێبەد داەكەگەڵمۆ ك و تڵەو ەد یمانەئەل

 .تێناكرێل انییربازەس یداوا و تێبەد راوڕێز پا  انۆیخ

 

دەبێت تێیاندا  ختاڵی ستتتتێیەم: موستتتتوڵمانان دوو جەژنیان هەیە و
 ببەخشن:

 داێت یمالاڵ و سالالالامان ینیخشالالالەب ەور ەگ یخوا ەقوربالان ك یژنەج و زانەمەر  یژنەج

 .تێب شیمەك یكڕێب یرچەگەئ ،ەرزكردوو ەف

 یشەب كێنماڵرموسو ەه ەك ،ەرزكردوو ەف ەیرف ر ەس ەور ەگ یخوا زانداەمەڕ  یژنەج ەل -

 ێبەد - ەو ە ێهاتبەردانەسەب یشیكڵێبا سا - تێبەه یشاكۆپ و راكۆ خ ڵیمندا و ڵما و ۆیخ

( رەس) ەب ساوا و ریپ ،بدات یكێزانێرخەرسەه ێیجەل ۆج كێصاع انی ن ەصاع گ وین ڕیب

 رت یكێكاتەز  ەر ۆ رجەه كوەو  ەكاتەز  ڕەب  ەئ ،تێدر ەد ۆب انەیالرف ر ەسالالال و بنێحسالالال زانێخ

 ڕەب  ەئ تێناشالالال ،داونێپ ەیقورئان ئاماژ  ەینراوانێناوه ەلۆ پ وەب تێدر ەد ،تێكرەشالالالدەداب
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 . تێبكر ماشاەت سووكەب ەرف ر ەس ەیمەك

 ەو ەئ - ەو ەگچك و ەور ەگەب - تێب ێلال یمانڵموسو  نیۆ مل كیە كەیەناوچ رەگە: ئەوانڕ ب

 نالالدەرچەه ەیەونالالاوچەئ یژارانەه ،ەیكەنرخ انیالال ن ەگۆ لیك نیۆ دوومل ینیخشالالالەب یعنیە

 شیشالالیئ ێب رەگەئ - رۆ ز  یكەیەو ماتا و تێو ەكەد انیایفر ۆیەلیك نیۆ دوو مل  ەئ ربنۆ ز 

 .تێگرەدڕایان - بن

 ێیجەش ین و غڵبا یكێمانڵموسالو  مووەه رەسالەل ەور ەگ یخوا شالدایقوربان یژنەجەل -

 ەت ببكا كەڕێم تێبەد او،یپ انی تێب تەئافر  ،ەیەه یصابین ڕیمادا  ب ەك  ،(١)ەرزكردوو ەف

 كدایەمانگا انی كێحوشالالال رەل سەك وتەح انی ،ەو ە ێخشالالالەبب ەیكەشالالال ۆگ و یقوربان

 یكەێیسالال و رێخ ەبكات یكێیەسالال تێتوانەد  ەڵ ب ،ەرز ەف ەكەكردنی.. قوربانبنەد شالالدارەب

سالالالوود  یشالالالۆخ ،بن شینالالدەمڵەو ەد یرچەگەئ ت،ێالالرێبن یكالالانڕێهالالاو ۆ و ب یار یالالد ەبكالالات

 بكات. یتر  ەیكەكێیەسەل

و  راكۆ خەل شیدارانەن و ژارەه تێبەد ەك یەئاشكرا و شالنۆڕ  ەنیخشالەب  ەئ یتەكمیح

 و یتیەبرا ەب سالالالالتەه و ژنێبچ انەیالالكەژنەجەل یشالالالۆخ بن تالالا  ەخ ێب انیالالشالالالالاكۆپ

دن كر  یقوربان و ەرف ر ەسالال ینیخشالالەب ،ڵرحاەهە.. بنەتر بك یمانڵموسالالو  یبوونەو مەەخەب

 .تێبكرێجەبێج تێبەردەه و ەژارانەه یماف و ندەمڵەو ەد یرشانەس یرز ەف

 

 ی چوارەم: حەج لەسەر بەتوانا فەرزە:خاڵ

 نین. تواتێبەرزدەف رەسەل یجكردنەح ج،ەح ە ێبچ بووەه دایتواناەل مانڵموسو  رەگەئ

 ەیانمالانگ وەل ،ەو ە ێب و جەح ە ێبچپێی  تێالبەه ەینالدەو ەئ ەك ییدارا یتوانالا ەل یە یبر

 ڕیب تێبەد دایشالالالەو ەهاتن چوون و ەیماو   ەل و تێالب ێپ ۆییخ یسالالالروفەم شالالالدایجەح

                                         
 ی ڕەحمەتیش حەنەفییە.نوواەر لەمەزوەبی حەنەفی و مالی یدا فەرزە،   (١)
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 ێو ەل رەگەئ ،تێبەن رەسالالالەل یرز ەق و تێردبك نیداب ڵیمندا و ڵما یو ێبژ یالالالالالال(سە)ب

 ینانێهێجەبەل رەگەئ ت،ڕێرببەس كەڕێم تێبەد ەو ەبكات ئ ەو ەكێپ ەعومر  و جەح یسال یو

 و رێخ تێبەد ەك رەس ە ێو ەكەد ییدارا یسزا كرد ینوقسالانەب یجەح یكانەوكنڕ  و رزەف

 ەك ەراتێخ و رێخ كردن و سالالالروفەم یبوار  و ڕەف ار كەڵێمۆ ك جكردنەح ،بكات راتێخ

 .یدە ێد ێپ یشیدارانەن و ژارەه یماف و ەرز ەف  ەئ رەسەل یموو ەه

 

 خاڵی پێنجەم: هاوسەرگیریش بەخشینی مارەیی دەوێت:

 شدایسالال میئ ەل ت،ێنێژن به تێبەد مانڵموسالو  یكێاو یپ مووەه یگشال  یكەیەو ێشالەب

 یسالالالوكار ەك انی ەكەاو یپ تێبە  دەك انی تێب رۆ ز  ەییر ما ت،ێناب دانەییمار  ێب نالانێژنه

 یرچەگەئ ،ەكراو ەن یار یالالد ەییمالالار  یڵبالالا یئالالاسالالال  سالالال مالالدایئەل .ەكەتەئالالافر  ەب نەدیالالب

 یالالالال(ەمیددە)موق یكەشالالێپ تەئافر  ەییمار  ،ەاركردوو ید ۆب انێیخوار  یئاسالال  كانەبەزهەم

 تێبەردەه و نەكەتەئافر  یماف انیردووكەه ،ەیەه یالالالالالال(ەر ەخخە)موئ یكەپاشالالال و ەیەه

 یكێندەه انی ،ەو ەداتەد یموو ەتا ه یەداەیكەردێم یردنەگەل و ەرز ەق ەكیەكەپاش ،ێ ێدر یب

 ێلالالال یس ەد ۆیخ یس ەربەس و یئازادەب ەرجەم ەك ت،ێبب شۆخ یكێندەهەل شەكەژن و

 دایانیژ ەیماو ەل تێبەردەه رناەگەئازاد بكات، ئ ێلالالالالالال ەیكەردێم یردنەگ و تێالگرەڵه

 - یشالالالكردنەداب شێپ - ەیكەراتیمەل تێالبەد و ەرزار ەق ،یێداەیالن مرد و رەگەئ ،ێداتیالب

 رەگەئ دابوو،ۆیسالالال ەئەل ەك ەتر  یكەڵخ یرز ەق كوەو  ،ەو ە ێبدر  ێلالالالالالال ەیكەژن یرز ەق

 .ێبدات مووەه ەییەیمار  وەئ ێبەد دایشیقەڵ ت

 

 خاڵی شەشەم: نەفەقە لەسەر مێردە:

 و رمانەد و سالالوكنا و شالالاكۆو پ راكۆ خەل ەیكڵەما یشالالانێفكەسالالر ەمەل ەرپرسالالەب ردێم

 یوكردنێخەب هاەرو ەه كار،ێب و ەور ەگ انیبن  ەگچك ،یكانڵەژن و مندا یتر  یسالالال یداوێپ
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 ەو ێش مانەهەبوون، ب سكورتەد و ژارەه رەگەئ ەر ەسەل یكانەر یباپ و نكەن و باوك و كیدا

 نشالال ر ێپەل مانەئ ەچونك داربوون،ەن و ژارەه رەگەئ یكانەسالالوكار ەك و خز ەل ەرپرسالالەب

 رەسەل یفوو ر سەم ردێمەب یدوور.. ژن یسانەكەل كوەو  بكاتێپ انیراتێخ و رێوخ یتەارمی

 و ەكەژن یبرا ا  ومالال و بالالاوك تێالالبەداربوو دەن و ژارەه ەیكەردێم رەگەئ ،یتەیەكەردێم

 انی ،ەكار ەشالالیپ انی ت،ێندبەمڵەو ەد ەكەتەئافر  رەگەم ،شالالنێبك یفوو ر سالالەم یسالالوكار ەك

 رەگەئ ت،ێبەد ۆیرخەسالالەل یفوو ر سالەم ەوكاتەئ ،ەیەه یالالالال(سەب) ەیمووچ و ەر ەرمانبەف

 یۆ خ یفوو ر سالالالەم كرد،ەد یان كالالار یالال رەرمالالانبەفەبووبوو ب ەیكەردێم یزنالیالئال ێبالەب

 ەمەئ ،ەنالالدەمڵەو ەد و ەبوو ەه ەك تێالالكالالدابێتڵەحالالاەل تەئالالافر  ەیەوانە.. لت،ێالالبەردەسالالالەل

 رەگەئ یباوك و كیدا یوكردنێخەب كوەو  رشانەس ە ێو ەكەد یشیتر یسالانەك یفوو ر سالەم

 ەمالالانەئ ،نالالدبووەمڵەو ەد شیمەئ بكالالات و انیالالوێخەب بووەن انیالالتر یسالالالەك و نو ژاربو ەه

تر  یه و ەمانەئ ڵرحاەهەتر.. ب یسانەكەسامان دانن ب و ەار پ شالانن،ێكفوو ر سالەم یموو ەه

 .كانداییە هیف ەبێك ەل وا لیفسەتەب

 

 ساماندایە: خاڵی حەوتەم: باجی دەوڵەتیش لەمافی دارایی و

 ەڵگەمادا  ل ت،ێالدابن ەیكەگەڵمۆ ك رەسالالالەل كیەالالالالالال(ەبیرەبالاج )ز  ەر ۆ رجەه ەفیلەخ

 داییسالالالااینا یتڵەحاەل ەك یتەبیتاەب ت،ێبكرێجەبێج تێبەد ،ەیەرانەرو ەدادپ و یەرعداەشالالال

تا  تێبەد وا ەردەب ەمەئ، تێدابن كانەندەمڵەو ەد رەسالالالەل كێالبالاج تێالبەنالاچالار د تڵەو ەد

 كانەدار ەن و ژارەه یسالال یوداێپ ەك كەیەو ێشالالەب تێبەدادێت یالالالالالال(سە)ب ڕیب  ولما ەیب

 ەك كەیەژ ڕۆپ ە ێبووب انیالال ،ەو ە ێبكر شەداب شەرانەرو ەدادپ ەیرجەم وەب ،ەو ەبكالالاتڕ پ

 یپش  ەفیلەخ یەیساڕێ وەئ .(ەشخانۆخەن كوەو ) تێببڕ بەد ێپ ەیكەڕەعیەت یسال یداوێپ

ا  م ف  لموناح اج المسالال )إِا :ێرمو ەفەد ەك ەیەو ەئ داەیر ۆ مجەل یار ڕیبەل تێسالال ەبەدێپ

 ەفیلە. ختێنێنام ماڵ و سالالامان نەخاو  سەموح اج بوو ك مانانڵموسالالو  رەگە: ئەوات (حدل 

 یتەزەروور  و  ولمالالا ەیب یتەرامەد  ەك یكالالاتەل ەیەه انۆیالالب یرانەنێنو  و گرێج انیالال



 

 - 78 -  

 كیەوپاس ینانەو ەكێپ ۆب :ەنموون ۆب .نێدابن كانەندەمڵەو ەد رەسە)باج( ل كدایەس یداووێپ

 ەچونك ت،ەڵ سالالەد و تە فیخ یناسالال ر پا ۆب یمنەئ یكێزێه انی هاد،یج ەیر ەب ە ێچەد ەك

 و ەفیلەخ یر ەگیكار و ەپل و زەركەم داتەگونجاودا ن یكاتەل وا یار ڕیالب ەفیلەخ رەگەئ

دوژمنان  ەچونك وتان،ەف ییترسالالالەم رێژ  ەونەكەد ەفیلەخ و وڵت و تێالبەد كز تە فیخ

 .اننیشڕێه یتەرفەد ێیەڕ چاو  و ردانەنگەسەل

 

 خاڵی هەشتەم: بەخشین بەكەسی موحتاج:

 یخالالانوو  ەنالالاچالالاربوون بچن كێالالكەڵخ رەگە: ئێرمو ەفە( دكالالانییەلەنبەحە)ل  ەیبنول یئ

 یالالالال(یگشالال  ەیوانخانیخان )م ەچوون انی وتەكەسالالنەد انیتر ینێشالالو  ەك ،ەو ەكێسالالەك

 رماەسالالالەبوو ل كێسالالالەك یرمەگ یشالالالاكۆپ یخواسالالال نەب انیسالالال یوێپ انی ،ەو ەكێسالالالەك

تا  ریب ەیكۆڵد و ڵتەس انی بوو، كێسەك یئاش انی ڕسال ا ەدەب سال انیوێپ انی ،تێێزڕ انپا یب

 یوسالالال ێپ ەتر ك یكێرشالالال ەه نایوداس ور ەت انی ەمەقابل و ەڵنجەم انی نجن،ێهەڵئالاوه

 و ێنەاندیالب ەگالاكێج و ڵكالا و رێئالام نەخالاو  رەسالالالەل ەسالالال یوێپ كرد،ەدڕ بەد انیالانۆیالخ

 ما یئ یرانەاو ی رگرن؟ەو  ێلالالالال انێیكر ەیەه انۆیب ایائ مماەئ ،نەبكڕ بەد انیكانیەس یوداێپ

 تێناب ەك ەكردوو  انیرجەم ێكر  یرگرتنەو ەب ەداو  انێیڕ  ەك ەیوانە: ئانڕ دوو  داێیت دەحمەئ

 .ەر ۆ ز  ەمانەئ ەیگەڵب. تێب اتریز یەو ێهاوش ییئاسا ێیركەب

 يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ: ێرمو ەفەد ەور ەگ یخوا -   

 ەكیەسزا ەر ۆ ج انی ەكۆڵێد) لەیو  یسزا :ەوات ٠ - 1اعون: الم َّ  يت ىت نت مت زت رت

 و نەكەد ایر ەیوانەئ ،نڵغاف اندایكانەژ ێنو ەل/انیكانەژ ێنو ەل ەیسانەوكەئ ۆ( بخداەز ۆ دەل

 .گرنەد یكەڵخ ییكاریهار و یتەارمی ەل ێڕ  ەك شەوانەئ

: موونر ەفەد )خوا لێیان ڕازی بێت( شیتر یر ەو ای و سالالعوودەم بنویئ و بباسەبنوعیئ -
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 ەیكۆڵد و ڵتەس و ەڵنجەم یدانەن كوەو  ،ەس یوێپ یر ێئام یدانەن َّ  يت ىت نتُّٱ

 .انەیو ێهاوش و ورەت و ریب

 یەبالالار ر ەد )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێالت( ەر ەیبوهور ەئ -

لت رَ )... فەرمووی:  كێسالەك ەیسال ەداب یسالپەئ ا اللِ ل ِهَل لَه  ِسْ رت : َفرَج  بَمََها ِفل َسِبيِل َولَمل

ََ َحقل الللِه ِفل  ِه، ِ  ل لَْ  َُْن  ەیكەسالالالپەئ ەك ەیو ەئ مماە..ئ.: ەوات (١)(، َواَل رَِقاِبَهاظ ه ورَِهااللالل

 ،ەگرتوو یاڕ خوادا  ینالاو ێپەل هالالادیج ۆب ەك ەیەو ەئ ی ێگونالالاح ینیشالالالۆ/ داپ ریسالالال یەیمالا

 ەكردوو ەن شۆرامەف داێالالت ەیور ەگ یخوا یمالاف شالالالدایكالات مالالانەهەل ،ەكردوو  یسالالال ەداب

 .یگش  ییسوار ۆب داینانێكارهەبەل انی داینیخشەبەل

 

 خاڵی نۆیەم: كەفارەتەكان مافن لەساماندان:

 یتەفار ەك و ندێسالالالو  یتەفار ەك و سالالالتەن ەئەب یكوشالالال ن ( وهاری)ز یتەفار ەك كوەو 

ماڵ و  انیمووەه ەتر.. ك یفاراتەك هاەرو ەه عوزر و ێب زانەمەڕ  یوو ڕۆژ  یشالالالكالانالدن

 .نێخشرەبب تێبەد ن ومانسا

 

 خاڵی دەیەم: هەقدانی خوێن یقەتڵ(:

 ینێخو  یداوا ەك ەكەكوژراو  یسوكار ەك و تێكوژ ەتر د یكێسەك ییئاگاێبەب كێسەك

 ەكەندانێخو  ییهاوكار ەكەبكوژ  یسوكار ەك تێبەد ،ەو ەنەكە( دیانیژ یسال دانەدەل یقە)ه

 ی ێرپرسەب یخزمان ێبەوو، دب سكورتەد ەكەبكوژ  رەگەئ ن،ە( بكەدان ماڵ و سالامان ە)ك

 .ۆس ەئ ە( بگرنەكەندانێ)خو  ەكەتەفار ەك

                                         
 فاێ ی وا.( بەلە٥٨٠١(، بوخاریش )٢٣٠مواژیم )  (١)
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 خاڵی یازدەیەم: كۆمەككردنی موسوڵمانان:

 و كەمۆ ك و دانیتەارمی ،ەیەه مانداڵموسالالالو  ۆیتاكوك یماڵ و سالالالامانەل ەیمافان وەل

 و یگران یتڵ حا كوەو  ،ەو ەر ۆ ناس و ساتەكار  ەونەكەد ەك ەیەمانانڵموسو  وەئ ۆییس گر ەد

)خوا لێی  رەعوم دناەی. سالالالربوونەدەربەد و ومانە ێل یتر  یر ۆ ج و ەرز ەلەبووم الفاو و

 ژارەه ڵەما( شێمۆڵەخ ڵیسا ناونرابوو ەك) اته اندایرەسەب یەیگران ڵەسا وەل ڕازی بێت(

 كێژار ەه كێندەمڵەو ەد رەه تا شالالالكردەداب كانداەنالدەمڵەو ەد ڵەرمالاەسالالالەب یكالانەدار ەن و

 .ۆخە ێبگر

 

 كردنی بێكەسان:دفن ەم: كفن وخاڵی دوازدەی

 و مالالانڵموسالالالو  ەیگەڵمۆ ك ۆیتالالاكوك یمالالاڵ و سالالالامالالانەل و ەدارانەن یمالالاف شەمەئ

 یتانوو ڕ شو ەڕ  ەیو ەكردنەش ۆپ و یبرس یركردنێت ەشالیمەئ كوەو  یو ەئ، یەانداەیكەتڵەو ەد

 یماف ەچونك ان،یكانێپاشان دراوس ،ەانیخزمان ی ێرپرسالەب  ەكیە ەیپلەب ەك ،ەیەگەڵمۆ ك

 تێبەد ێدرواس ڵیحاەب اتریز ێدراوس ،ییەن م رەك یتەایخزمەل و ەیەور ەگ شیتەێیدراوس

 دانەنخیەبا ،نێوتەفەد انیكانەرمنەشالالال و ژارەه ناەد بنەو ەك ر یە یمەخەب تێبەد و تێبزان

 كێسالالەك ،ییەندارید ییكز ەیشالالانین یچووننەەو هاناەب و دانەنیتەارمی و ێدراوسالال ڵیباحا

 ێب ەیشالالانین ەو ەئ ،ەو ە ێربنەسالال وێشالال ێب ەیكێدراوسالال و تێو ەبخ بخوات و رێت ۆیخ

 .یەوا ڵیحا یبوو یزان رەگەئ ییەمانیئ

 

 ێبواران:ڕ خاڵی سێزدەیەم: مافی میوان و
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 و ەپار ەل انیماف ،ناسەن انیالنالاسالالالراوبن  نالد،ەمڵەو ەد انیال ژاربنەه بواران،ێڕ  و وانیم

 و ۆیخ یوانیم وەسالالالەركەه ،ەیەه  ولمالداەیب یسالالالامان و ەگەڵمۆ ك ۆیتاكوك یسالالالامان

 ..یال ە ێو ەكەد ڕێی ەیموح اج ەبوار ێئەو ڕ  وەسەركەه

 یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت( كرو یە یعدەم ڕیكو  ی دامیم -

، إْن ): یرموو ەف )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  سلَِ ، فَمن لصَبَ  بِفنائِه، فهو عليه َدُْنت يِف َحِق على ك لِّ م  لَيل   الضل

 مووەه رەسەل ەوانیم یماف وانیم ی ێواندار یم ەو ەش :ەوات (١)(َ  تَرَكَ شاَ  اق َضى، وإْن شا

 ەو ەداتیب تێو ەیەد رەگ ،یر ەسەل وا ەكێرز ەق ەو ەئ ڕێی و رگاەردەب ە ێد ەك ك،ێمانڵموسو 

 .تێنێمەد یر ەسەل رەنا هر ەگەئ ،ەو ەداتیب با

 یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت( مرەع ڕیكو  یدیلەیخو   ەیبوشور ەئ -

، ): ێرمو ەفەد )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  ، جائِزَت ه  َُْو ت ولَْيلَ ت ْيَفه  َمن كاَن ُ ْؤِمن  بالللِه والَيوِ  اآلِخِر َفلْي كْرِْ  ضالالَ

، وال َُِحِل له لْن َُْلِوَي ِعْنَده  ح لى ُ ْحرَِجه   َدَق ت ياَف   َِ َِ   لُلاَ ، َفما بَْعَد ِلَك َفهو صالالالَ  ( ٢)(والضالالالِّ

 یمالالاف ت،ێالبگر ەیكەوانیمەل یڕێز  بالالا ەیەه ییدوا یڕۆژ ەب و خواەب ەڕیاو بالال یو ە: ئەوات

 نەخاو  و ەر ێخ اتریز ەو ەل ،ەڕۆژ  ێسالال یواندار یم ،ەو ە ێنێبم یال كێڕۆژ  و وەشالال یتۆیەخ

 .كاتەد یتەحڕەتا نا  ەو ە ێنێبم یال ەندەو ەئ ییەن زیجائ ۆیب  ریئ ،كاتەید ڵما

، قالوا: وال َُِحِل ): ەتردا هاتوو  یكێڕیوایەتەل - ْسلَِ  لْن ُ ِ يَ  ِعْنَد لِخيِه ح لى ُ ْؤَِِمه  َل م  لِرَج 

؟ قالاَ : ُ ِ ي   ِعْنَده  وال شالالاللَ  له َُْ ِرُِه بهِ  ه   تێ: ناشالالالەوات (7)(ُالا َرسالالالوَ  اللالِه، وكيَف ُ ْؤِِمال 

 انیزر ەع ،كاتەد یوناحبار گ تا ەو ە ێنێبم یوانیمەب ەیبراك یالەل ەندەو ەئ كێمانڵموسالالالو 

                                         
، شاێخی ئەلبانیش لە )صااحیح  بو داود(دا (١٠١٣١د )ەحمئە(، ٨١٠٠ماجی ) ئیبنو، لەفاەکەش وی ئەمە( ٨٠٥٧د )و بو داو ئە  (١)

 دەفەرموێ: )صحیح(ە.

(، ئەحمەد ٥/٢٥٢، مالی  )(٨١٠٥مااجای ) وبنئی(، ١٢١٠) ی(، ترماذ٨٠٧٣د )و بو داو (، ئە٧٠(، موااااژیم )١١٨٥بوخااری )  (٢)

(٥٠١١١.) 

 (.١٧٠١(، بوخاری )٧٣مواژیم )  (7)
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 و ەو ە ێنێمەد یرالەه :یرموو ەف كات؟ەد یگوناحبار  نۆ چ ەخوا، باش یر ەمبەغێپ ەیكرد: ئ

 بكات. ێجەبێج ێپ ەییكییە ێواندار یم یركەئ ییەن یچیه شیوەئ

 سامانی تاكوكۆدایە: خاڵی چواردەیەم: مافی قوتاركردنی دیل لە

 رەگەئ نۆ ك ەو ەئ رەسالالالەل رعناسالالالانە: )شالالالێرمو ەفەد (هاللل  ەرحم) یقورتوب یمالامیئ

 ێبەبكات، د انیكاتەز  یرفكردنەسالالالەب سالالالتیوێپ ەك وماەق مانانڵموسالالالو ەل كێسالالالاتەكار 

 . (تێبكر رجەخ ەكەساتەكار  یالدان ۆب یموو ەه

 ڵماەب انیكانەلید یكەڵخ رەسالالالەل ەسالالال یوێپ): رمووەفەید (هاللل  ەرحم) كیمال یمامیئ

 داەیگاڕێو ەل ەناەیه یرچەه انیمووەه یرچەگە( ئانیرزگاركردن ۆب نەدبال یەدیال)ف ەو ەنڕ بك

 .(ەر ەسەل ی(جماعی)ئ اۆڕ ك شەمەئ ،نەبك یرجەخ

 

 كۆدا:وخاڵی پازدەیەم: جۆری تری مافی موسوڵمان لەسامانی تاك

 ەیكەباخ یر یب رەگە: )ئێرمو ەفەد الدا( یالف ه نی)ال وان ەل (الله ەرحم) یر ەز ەج بنویئ

 بوو،ەه یشڵیكاكش و  و بووەیو ەپاك كردن چاك كردن و یكیرەخ كرد و یوشالكو  ێدراوسال

 ئاوبدات. شیوەئ ەیكڵەكش وكا ۆیخ یكێڵس ەئ یر یبەل تێبەد  ەئ

 ،رزارەق ۆب ەیەو ەرزدانەق یكات ەیو ەژكردنێدر  ،ەركەئ ماف و  ەئ یتر  یر ۆ ج هالاەرو ەه

 ،ییەن ەو یەسالال ەدەب  ەڵ ب ،ەو ەبدات ەكەرز ەكاتدا ق نڵ ف ەل ەبوو  نەڵێب ،ەكردوو  یرز ەكابرا ق

 . ەو ەكاتەد ژێدر  ۆب ەیكەماو  رزەق نەخاو 

 ربكاتناچا وا ، قەرزاررزەق نەخاو  تێ: )ناشالالالێرمو ەفەد ەو ەبالار   ەل دەحمەئ یمالامیئ

 انیسالالالوكنا  انی رگەجلوب تێناچاربب و بگالاتێپ یانیالز ەك ەیكەرز ەق ەیو ەردانەسالالالەل

 و كاتەدەو ێپ ییكاسالالالب یەیەیرماەسالالال و رێئام وەئ انی ت،ێشالالالۆبفر  ۆب ەیكەتكالار ەخزم
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 (. ی ێر ەسەل ڵیمندا و ڵما ەیقەفەن

 رەگە: ئەوات 2١0البقرة:  َّ حك مغجغ مع جع مظ حط  مض خض ُّٱ: ێرمو ەفەد ەور ەگ یخوا     

 ەك ەو ەكێكات ەنەبخ ۆب ەیكەو ەرزدانەق ەیواد ،ەو ەداتیب بووەن یس ەدەل ەكەرزار ەق

 .ەو ەداتیب تێب وان
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 بڕگەی چوارەم: 
ستتنوورانەی ستتەربەستتتی مرۆڤ  بەربەستتت و ئەو

 ە دەگرن:دا بەسامانیەویكردنڕەفتارلە

 

 ێتی فەوتاندنی سامان:حەڕامخاڵی یەكەم: 

 كداێتڵەحا چیهەل ت،ێالنێوتەبف سالالالتەن ەئەب ۆیخ یمالاڵ و سالالالامالان ۆڤمر  تێالنالاشالالال

 انی ت،ێنێبسوت ۆیخ یواندنڕ  چاندن و یكێمەرهەب تێناش ،ەدراو ەن ەو ەب  ڕێ سال مدایئەل

 كێشالالەب تێناشالال ،بخات یكار ەل انی ت،ێنێوتەبف ۆیخ یسالال ەد ییسالالازەشالالیپ یكێمەرهەب

 هاەرو ەه ( ١)،تێز ەبەدان داڕ بالازاەل یخنر  ەیو ەئ ۆب تێالنێوتەبف ۆیخ یروبوومەب و ڵكالاەل

 نهاەر، تت ەیهانەبەب انی تێبەهانەب وەب ان،ەیو ێهاوش و یماس و ەڵئاژ  یناوبردنەل كوش ن و

: راكۆ خ یكالالات یواوبوونەت كالوە)و  تێالالمالالابالەن یسالالالوود ەك ەز یالجالالائال كالالداێالتالڵەحالالاەل

 ناوەل كێردەد كوەو  ،دایناوەل انیپێی  یشالالالۆخەن ەیو ەوبوونڵ ب انی ،(یربوونیەكسالالالپایئ

 كانڕەبا  ییرەرسالالەسالال كێندەه ەك كوەرو ە! هەپار  یسالالوتاندن انی ،ەو ە ێوبڵ ب یشالالكیرم

 یئاگر  ەك ۆیب تێنێرسیگەداد كەیەپار ەب ەكەالالالال(ە)راقص رەماكەسال ەیر ەجگ ەك نەكەید

 ەانڕ  انی ،تێوتەفەد ات اتكەد یهمالیئ و ەیەه یكێباخ ەك وەیەب هالاەرو ە! هداتەردەبێت

 انی انخواتیگورگ ب تا تێڵێد انێیالج وانەپالاسالالال ێب ۆڵد و شالالالتەدەل و ەیەه یكەڕێم

 بمرن.. یشۆخەنەب انی برسانەل

 

 

                                         
واڵتە اەرمایەدارەکان و کۆم انیاکانیان دەی ەن، بۆ نموونە بەڕازیت کە یەکە  بەروەم ێنی قاوەیە، اااڵنە نرخی وەکو کە   (١)

نە اڵ قااوەی خۆی بەوە ڕاگرتووە کە زیادە بەروەمەکەی دەخاتە دەریاوەە فاتی انیش کە )مەرکەزی دینیی کاۆۆلی ییەکانە( ااااا

 وەزاران اەرماناای موڵ ی دەکوتێت تا نرخی دانەبەزێتەە وەموو وادەکەنە 
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 خاڵی دووەم: ئەوی خەڵكەكە پێویستێتی دەبێت بیفرۆشێت:

 انیس یوێپ كەیەناوچ یكەڵخ رەگەئ ەك ۆیەك ەو ەئ رەسەل ڕایان یفەنەح یرعناسانەش

  ینرخەب و ەو ڕەبازا ەنەخیب رەكسیە رانەنێرهمهەبازرگان/ ب تێبەد بوو، كێمەرهەب/ ڵكاەب

 یكەڵخ ەك ەو ە ێگرەد كێالالشالالال  مووەه ەمەئ ،ەو ە ێشالالالۆبفر  ەیو ێهالالاوشالالال انیالال یجالالاران

 یس یوداێپ  دانەس و انەید رمان،ەد شاك،ۆپ ،ەو ەاردنخو  راك،ۆ : خەنموونۆ ب نن،ێهەدیكارەب

 ینرخ انی ،ەو ڕەبازا ەبخات  ەك یتێیەپ ستیوێپ انیرۆ ز  ەكەكەڵخ ەیو ەرئەبەل تێناشب تر و

  .گران ر بكات

 یدانێكرەب كوەو  ،ەو ەحوكم  ەئ ەیو ێچوارچ ە ێو ەكەد شیتر یوشالالال ەڕ  و ڕەف ار رۆ ز 

 كوەو  تێالالزانەید داەیەونالالاوچەل وەرئەه ەیەیشالالالیپ وەب یتكردنەخزم انیالالو خالالانوو  یو ەز 

 تێاشالالبتر.. ن ەیشالالیپ انەید ( وەڵئاژ  یشالالكی)پز یر  اەیب ،یشالالكیپز ،ییرگدروەب ،ییاننەب

 غ لكردنیس یئ) تێب ەكەكەڵخ یس یوێپ یغ لكردنیس یئ ەك كاتیب یینائاسا یكێنرخەب

 وەئ ەیلەمعام ەیو ێچوارچەل رەه ەك ەتر  یكێشالال  ییئاسالالا ەڵەیمام و وداەسالال و ەكێشالال 

  ەئ یر ێچاود تێبەد تڵەو ەد رموونەفەد یفەنەح یرعناسالالالانە. شالالال(تێبەد داڕ بازا ەیڕۆژ 

 ێالالالالل ڕێی ەیو ەب ،بكات (خو ەدە)ت غ لكردندایسالال یئ یبوونەه یكاتەلبكات و  ەتانڵەحا

 .تێبگر

 

 ئیسراف كردن: خاڵی سێیەم: زیدەڕۆیی و

 كوەو  ،ەال(ریز)تب سرافیبوو ئەو یەالالیریژ و رعەش ەیوانەچێپەب كێرفكردنەس ەپار  رەه     

 انیدا، ال(اتییمالە)ك یر ۆ جەربۆ ج یشاكۆپ و ەو ەخواردن و خواردنەل رفكردنەس ەپار  رۆ ز 

سالالوود  ەاو یدن و نید یڕوو ەل ەیو ەئ ێبكات ب رفەسالال داێت ەیپار  ەوا ك یكێكردنڕەف ار 

 و یتۆ لەب نەدەد رۆ ز  یكەیەپار  ەك كێسانەك كوە. و یشاناز  و رخس نەدۆ خ رەگەبكات، م

 ت،ێنێبه انیناو و بداتەڵه داێپ انیعریشالال رێدوو د ەیو ەئۆ ب رەه نگداەئاه یكاتەل ریەشالالا
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 و ( ١)نێڕ گەد افڕ سالالالیئەل ڕپ ینگەئاه ەو ەانیتر ەینۆ ب انی نانێژن ه ەینۆ بەب ەیوانەئ انیال

 ی ایسۆم یپیت گران و یگاێج انی ن،ەدەدەڵه كانەنە اژ یسۆم و ژێبیرانۆ گ ۆب ەپار  ەف ەسال

باز  و ەڵۆه انی رۆ راوجۆ ج و رۆ ز  یتر ۆ ك یشالالاناز  ۆب كێسالالانەك انی گرن،ەد ێكر ەگران ب

 كداێكاتەنادات ل نرخەب ێگو  نداڕیكەل انی ،نەدەدێپ انیرۆ ز  جگاریئ یكەیەپار  و گرنەادڕ 

 تڕێكەید ەر ێل  ەڵ ب ،ەرزان ر ەه ەوشار ەل رەتر ه یكڕێبازاەل و ەگران وا ەر ێل ەمەئ تێشزانەد

 ! یە(یعبە)ش یكڕێبازا انیوەئ ەچونك

 رۆ و ز خواردن  رۆ ز  كوەو  ،یەكالالداێڕەف الالار  ەر ۆ ج مووەهەل ،ییەن داەپالالار ەرلەه ەڕۆییدێالالز 

ماڵ و  رەگە: ئموونر ەفەد یفەنەح یرعناسالالانەشالال تەنانەت ەحەڕام یموو ەه ،ەو ەخواردن

 رەهبكات  رجەخ وتەمزگ یدروسالالال كردن كوەو  راتداێخ و رێخ ڕێیەل یموو ەه یسالالالامان

 ژمارەه ۆییخ یالالال)عباد( ەب ەك كانداەماندار یئ ەمانڵموسو  یسفەو ەل ەور ەگ یخوا، ەحەڕام

: ەوات ٦٠ال،رقان:  َّ  جن هل مل خل حل  جل مك لك ُّٱ: ێمو ر ەفەالرحمن( د كردوون )عباد

 و ڕۆییمەكەن و نەكەد ەڕۆییدێالالز ەن انیالالخشالالالەخوادا ب ینالالاو ێپەل رەگەئ ەك نەوانەئ

 .ەو ەس گرنەد

 ئاوا كێسالالەك رەگە: ئدەفەرموون یبانەیشالال یمحمد و وسالالفیبوەئ و یعیشالالاف یمامیئ     

 ەادڕ ەب و نەبك جزیح ەیكەانماڵ و سام تێبەد یس میئ یتدارانەڵ سالەد رچوو،ەد ەڕۆدێز 

 لێگ انی رزاربوو،ەق فیموسالالر یسالالەك رەگە: ئرموونەفەد ،ێنەدیب ۆیخ یوسالال ێپ ڕیب و

 ننێتەڵەخەدەڵیه ەیو ەبكات، ب ەو ەسامان و ەپار ەب ڕەف ار ڕاست و ڕەوا یزانەدەین انیبوو، 

 ینسالالالاەك یسالالال ەردەب ە ێخرەد و تێریگەردەو ێل یسالالالامان و ەپار  نادات، ەپار ەب ێگو  انی

 . تڵەو ەد انی رشتەرپەس

اوان ت گوناح و یكیرەخ رەه ەوات) تێب شیفاس  رەگە: )ئێرمو ەفەد یعیشالاف یمامیئ     

                                         
   ئاوەنای قوبادی کوڕی جەی  تاڵەبانی کە لەئیتاڵیا گێ ای دە مژیۆن دریری تێیووەە  (١)
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 ەكەسالالەمادا  ك :تێرمو ەفەد ەفینەبوحەئ یمامیئ .تێكرەد جزیح ەیكەسالالامان و ەپار  (تێب

 زجیح یماڵ و سالالامان رەسالال ە ێو ەبك یرعەشالال یفیكلەت و تێب سالالتەربەسالال و ریژ و غڵبا

 نجێپ و ستیب ینەمەت تا تێشەد ەوكاتەئ ت،ێو ەدوابك ەیكەشكانێپ ڵقەئ رەگەم ت،ێناكر

 یار ڕیب ەیەه ۆیب ەفیلەخ ،ەو ە ێدر یالب ەوكالاتەئ و تێالجزبكریح یمالاڵ و سالالالامالان ڵیسالالالا

 بدات(.. رەرامبەب یگونجاو 

 :ەیەه یناغۆ ق و ەپل ندەچ ماڵ و سامان یجزكردنیح     

 .بكات ەو یەماڵ و سامانەب ەك كێڕەف ار  رەهەل ی ێگرتنڕێ انینیتوندتر -     

 یۆ ب یار یرشالالال ەرپەسالالال یر یقدەت ێیپەب و داوابكات تێدر ەدێپ ێیڕ  انەیكەندەنالاو  -     

 .تێبدر  نجا ەئ

 .یدەننێهەد ۆیب و نەكەاردیخ یئ ۆیزوو ب كات،ەد كێش  ی: داواانەیكەئاسان -

 ڵەما وەل رەه یفو ر سالالالەم كداێسالالالەك یماڵ و سالالالامان یجزكردنیح یتڵەحاەل گومانێب

 .تێشرێكەد قیەال و اویش یكەیەو ێشەب

 

زیتتان بەخەڵكی تر  كردن بەستتتتتامتتانەوە كەڕەفتتتارختتاڵی چوارەم: 
 ێنێت:ینەگە

َرَر َواَل : ێرمو ەفەد ەك ەشالالنۆڕ  ی هیف یڕێسالالاەب ەبوو  ەیەیرموودەف وەئ ەچونك )اَل ضالالَ

َراَر(  ،ەو ە ێبەدێل یل  رۆ ز  شیەڕێسالالالا  ە.. ئتێبدر  انیزەو ن تێو ەبك انیزەن :ەوات (١)ضالالالِ

 :ەوانەل

                                         
قی ی، بەی (١/٢٧(، تەبەڕانی لە )م(جم األواااا ( )٥٨٧١(، ئیبنو مااجی )٥٣١٥، ئەحمەد )(٥/٠٧٥) (الموطا )  لە  یاماال  (١)

 ( دەفەرموێ: )صحیح(ە. ٥٥٧(، ئیمامی نەوەەوی دەفەرموێ: )حەاەن(ە، شێخی ئەلبانیش لە )السژسژة الصحیحة( )١١٠١٣)
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 وواوبو ەت انەیواد ەیوكاتەل گرتبوو، ێكر ەب كەیەماو  تا یكیەوەز  كێسالالالەك رەگەئ -١

 یتر  یكەیەماو  ەك مالابوو داێالت یتێگر رك یكالابرا یتر  یمەرهەب انیال/ ودانڵغەد شالالال الاێه

 ێیركەب ،ەو ە ێژبكرێدر  ەكەماو  ێبەد ،ەو ە ێچنرە/ دەو ە ێدور ەد و گاتەدێپ تا خواسالالالتەد

 تێناچاربب تێو ەكەنێل یانیز شیتێگر رك یكالابرا تالا ،ەیو ێشالالال و نێهالاوشالالالو  ەیوكالاتەئ

 ەیاو م یتر  ێیرك شەكیەوەز  نەخاو  ت،ێنێوتەفیب انی تێبب ەیكەمەرهەب یردار ەسالالال بەد

 .تێو ەناكێل یانیز ەیەڕۆژ  وەئ ێیركەب ەك تێگرەردەداهات و 

 داالالال)ش( ەیكیەوەز  ناوەب بووەردەه ە)س( ك ەیكیەوەز  ەش ەیگەدەن كێئاو  رەگەئ -٢

 ەمەئ، )س( ییوەز  ۆب ەكەئاو  یاندنەیالگەل تێالبگرڕێ ییەن ۆی)ش( ب ییوەز  نەخالاو  وات،ڕ ب

 .(تێب ڕازی یێوا لالخ) ەر ەعوم دناەیس یحوكم

 یترسەم ەك ەو ەرزكردەب رۆ ز  انەیكڵكا ینرخ ڕبازا یكیەڵكا یارانیشالۆفر  رەگەئ -7

 ێپ انەیكەنرخ ەیەه ناۆیب یرعەشالال یتدارانەڵ سالالەد ،ەو ە ێو ەكەدێل یكەڵخ یماف خوران

 .نەبكیارید ۆب یكێنرخ ڕبازا یانیزاەشار  یپرس و ڕا و ڕاوێژ یدوا انی ،ەو ەخوار  ەننێبه

 هما یئ ەیكیەوەز  ەپارچ ەك كێسالالالەك ەیەه انۆیالب یرانەنێنو  و گرێج انیال ەفیلەخ -1

 یگشالالال  یینالالدەو ەرژ ەب ەك ەو ەكەیەڕۆژ پ ەخالالاتیب انیالال تێالالنێچیب نەنالالاچالالاربالك ەكالردوو 

 ەل و تێالالنالالاب نالالدەسالالالوودم سەك دایالالمهالالالكردنیئ ەل ەچونك ،یدە ێد ێپ ەیكەگەڵمۆ ك

 كەیەژ ڕۆپ رەه ە ێبكر ەچونك ن،بەد ندەسوودم ژارانەه یر ۆ ز  یكەیەژمار  دایخس نەڕ گەب

 یكالالار  ەیوانەل ەجگ ەمەئ ،ەدارانەنو  ژارەه یپشالالالك شەمەئ ت،ێالالچەردەدێالالل یكالالاتەز 

 .راجەخ یو ەز  ەپارچ یتەبیتاەب ،یشەكڵەمندا و ڵما و یو ەز  نەخاو  و نەكەدادێت

داخات  ەیكێدراوسەب ما ەح ەیەه ۆیب ێ: )دراوسالێرمو ەفەد وسالفی بوەئ یمامیئ -3

 تێواب ت،ێبەه انیمامەح شیمانەئ رەگەم هات،ەد مانەئ ۆب ەڵیوكد انەیكەمامەح رەگەئ

 (.تێبچ وانەئ ۆب ەڵیدوك و
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 انێیل ڕێگاەل  ەڵ ب شالال ن،ۆفر  ۆب ڕبازا ەبردەد یسالال یوێپ یكیەڵكا كێسالالەك رەگەئ -6

 .ەو ە ێشەو ەڵه تێبەد و ییەن زیجائ دابووێت یگش  یانیز ەڵەیەمام  ەئ رەگەئ ،ڕیك

 كرابوو كێش  رەسەل كێسال ەبێگر ەك نراێلمەسال رەگەئ :(١)رموونەفەد كانیەفەنەح -3

 و ەو ە ێنرێشالالالەو ەدەڵه ت،ێبەد انیكێنیەال ۆب ڵییمالا و یانیالگ یانیالز ەك وتەركەدواتر د

 ەك تێو ەكەردەد ستەبێگر یدوا ك،ەیەس ەر ەك رەسەل انینڕێكەوت كوەو  ،تێناكرێپ یكار 

 انی ،یربوونیەكسالالالپایئ یدوا ەك كێرمانەد ینڕیك كوەو ) ەكەار ڕیك یانیز یەیمالا ە ێبەد

 تێبەد ەكەس ەبێگر (،هرەژ  ە ێبەد ەدار ێ/ شە/ ساردەرمەگ ەتر ك یكەیەناوچ ۆب یبردن یدوا

 .ەر ۆ ز  رۆ ز  ەو ێهاوش یتر ی ەنموون .ەو ە ێنرێشەو ەڵه

 

 ك:ێگشتی دەخرێتە پێش مافی تاك یخاڵی پێنجەم: بەرژەوەندی

 كیەەجاد یشانێاكڕ ەب یسال یوێپ یوانەشالار  سال اێئ  ەڵ ب ،ەكردوو  یكیەخانوو كێسالەك

 ەكەوتەمزگ و ەیەه وتداەگمز  ڵپالاەل یكییەوەز  انیال ت،ێالو ەكەردەب ەیكەخالانوو  ەك ەیەه

 ییندەو ەرژ ەب یكابرا دژ  ی ێنەخاو  یفما تێناشالالال داەتڵەحا  ەل ت،ێبكر رفراوان رەب تێبەد

/ ەپار  یال(زیعوە)ت بووەر ەق بكات و ەكیەوە/ ز خانووەل نازو ەت تێبەد ۆیەب ،ەو ە ێبب یگش 

 و یتۆیەخ یماف ەكەو ەكردنبوو ەر ەگومان قێب ،تێالربگرەو  ەیكیەوەخالانوو/ ز  یلیدەب انیال

 .تێبب تێبەردەه

 

 

                                         
فیق ی حەنەفی وەر لەبەر ئەوە نییە کە خۆی حەنەفی بوو، بەڵ و لەبەر  زرر نموونە وێنانەوەکانی نوواەری ڕەحمەتی بە  (١)

ئەح امی جۆراوجۆر، ،ون ە مەزوەبێ ە ئی(تیمادی لەااااەر ئەح ا  و وەرگرتنە لەقوڕئان و ئەوەشاااە کە فیق ی حەنەفی پ ە لە

 مژیۆن( مواوڵمان حەنەفیل. ٣٧٧زیاتر لەوەموو مەزوەبەکانی تریش حوکم انی کردووە، ئێستاش زیاتر لە )
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 كرێیەك: خاڵی شەشەم: ناچاركردنی خاوەن پیشە لەسەر

بگرن  (مان) ییەن انۆیب كانەشیپ نەخاو  ،ەو ۆ س رابەب ەو ەكەیەشیپەب یگش  یماف رەگەئ

 ،تێبەن ژارداەه یكەڵخ یتواناەل ەك نەداوابك وا یكێنرخ و ێب انی نەكلەو  انەیشالالیپ و

 ناچار بكات.  كراویارید ینرخ و ێكر  و كار رەسەل كانەشیپ نەخاو  تێتوانەد تڵەو ەد

 ەل: واتلالالالم )إلزا  الصالالالالانع قبو  لجر یشالالالالانیاوننالال رێژ ەل (اللالاله ەرحم)  ەییبنول یئ

 یكەڵخ رەگە: )ئێرمو ەفەد داال(ەیو ێهاوش یس ەقدەه یرگرتنەرو ەسەل س اەو  یناچاركردن

 ..،ه د و نیچن سالالال ن وڕ و ییانالنەب و یار یالجوت كوەبوو، و  كەیەشالالالیپ ەب انیالسالالال یوێپ

 یار ك نەناچار بك ەشالالالانیپ نەخاو  وەئ ەیەه انۆی( بمرل ا ل)ول تڵەو ەد یسالالال انەدەكالارب

 ۆب انیانیشالالۆخ ەیو ێهاوشالال هاوشالالان و ێیرك و نەبك انێیپ تێبەد و ننێهەنێوازل انۆیخ

 .(داتەد یگش  یندەو ەرژ ەبەل انیز انیكانەشیپەل انینانێوازه ەچونك ت،ێبكر بێحس

  

دا یی ستتەربەخۆ لەستتێیەكی سامانڕەفتارخاڵی حەوتەم: ناشتێت ژن 
 مۆڵەتی مێردی بكات: بێ

 یموو ەه ەیكەردێم یتۆڵەم ێبەب ییەن ۆیب ،ەیەه ۆییخ ێڕیز  كێالالژنال ەمالووننال ۆبال

 ەمەئ ،تێتوانەد یكێیەسالالال  ەڵ ب ت،ێو ەسالالالكەد رداەرامبەبەل یچیه ەیو ەئ ێب تێخشالالالەبب

 بەیشالالوع ڕیكو  یمر ەع ەك ەسالال وو ەب كێڕیوایەتەب یپشالال  ەك ەكیمال یمامیئ یچوونۆ ب

اَل ): یرموو ەف )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد ەو ییەریباپ ەل شیوەئ و ەو یەبالاوكەل

َمِ َها َو َمالِك  ِعصالالالْ ِْ ه  ِن َزْوجَها، إ ِْ ا إالل بالإ الِهالَ وز  اِلْمَرلَة َعِميالل ت فل مالَ  ییەن زی: جائەوات (١)(َُج 

 ینەخاو  ەیكەردێم ەچونك ت،ێخشالالالەبب ەكەسالالالامالان ەل ەیكەردێم یپرسالالال ێب كێالتەئالافر 

 . ەیەكییە ێریرگەهاوس

                                         
 وە.( بەکەمێك جیاوازییە7363( و نەسائی )7316(، هەروەها ئەبو داوود )٢711ئیبنو ماجه )  (١)
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ِن َزْوِجَها) :ێرمو ەفەد هاەرو ەه ِْ وز  اَلْمَرلََة َعِميل ت إالل ِبإِ  كێتەئافر  ییەن زی: جائەوات (١)(اَل َُج 

 .كێسەك ەبدات تەڵ خ ەیكەردێم یپرس ێب

 یباسێج ەر ێئ و ەرعناسانەش و كانەبەزهەم وانێن ێیراجو  یكەیەلەسەم ەمەئ ڵرحاەهەب

 .ییەن انیكانەچوونۆ اوبڕ 

 

 رع ببەزێنرێت لەپارەختاڵی هەشتتتتتەم: ناشتتتتێت ستتتتنووری شتتتتە
 سەرفكردندا:

 ان،ێڕ نگەو شالالی انی یرانۆ گ یتنێگر ركەب ە ێبدر  ەپار  تێ: )ناشالالرموونەفەد كانییەفەنەح

  ەئ ،گوناحەب تێنادر  ەپار  ەچونك ،ەو ەگوناح ەیبالازن ە ێو ەبك ەك نالدنڵ خالاف ەیمەگ انیال

 اویشالالال ەڵەی. مامێكر ەب یچ جا تێبكر ییاۆڕ خەب تێناشالالال گوناحن و شەانڕەف ار  ەر ۆ ج

  داەتالالانڵەحالالا  ەل ممالالاەئ ،تێالالبەه ەكەسالالال ەبێگر ینیەردووالەه ۆب یسالالالوود ەك ەیەو ەئ

 یرمانەف یكردنێجەبێج رەسەل ەس وو ەب انیكێس ەبێگر بن،ەگوناح د یتووش انیردووالەه

 (٢).(ل یعوزوبەن ەور ەگ یخوا

 هاەرو ەه ،تێبگر ێكر ەب انێڕ نگەو یش انی نڕیچ یرانۆ گ ۆب كێنێشو  كێسەك تێ)ناشال -

 انی تێشالالۆبفر  شالالەڕا  تا تێبگر ێكر ەب یممیز یمانڵموسالالو  ەر ەیغ یكێسالالەك ییەن یۆ ب

 (7)(.ەهاتوو  رەسەل یهەن و ەیین زی.. جائنێخو  و بووەو ەمردار  یش ۆگ

 وا یڕەف ار  ت،ێبدر ێكرەب یناكار یز ۆ( براوڕ ك ەیلۆیك یتە)ئافر  كەز ینەك تێ)نالاشالالال -

                                         
( بەدرێژی وێناویەتییەوە، شاااێخی ئەلبانیش لە )الساااژساااژة ١١٣١(، ئەحمەدیش )٥٥٧٧(، نەااااائی )٨٥٧٠ئەبو داوود )  (١)

 ( دەفەرموێ: )إاناده حسل(.٣٥٥الصحیحة( )

 .(3/١33یعەلەی)ز   (٢)

 .(٢/7٢٢ ی الخان ی)الف او   (7)
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 (١)(.ەگوناح ەیو ێپ

 ات ڕیكەدێیتر ل یكێكیە ،ڵەەڵح یكێكار  ەك شالالتۆفر ەد یتەربەشالال كێسالالەك رەگە)ئ -

 ،یتییەچ ۆب ەك ەداو ەنێپ یشالالالەئاماژ  و ەوتوو ەن ەیكەار یشالالالۆفر ەب  ەڵ ب ا ،ڕ ەشالالال ەكاتیب

 ا ڕ ەشالالال ەكالالاتەید رەگەئ ەك تێالالتالالا بزان ،ە یچ ۆب تێالالبپرسالالال ییەن فەللەموك ەكەار ڕیالالك

 ێلالالالالال یابڕ ەشالال شەكەار یشالالۆفر  با ،ڵەەڵح ەكەڵەیەمام یسالال ەبێگر ەمەئ ،تێشالالۆفر ەنێیپ

  (٢).(دروست بكات

 ا ڕ ەش ەكاتیشیب ارڕیك یرچەگەئ ت،ێشۆبفر  تەربەش تێشالە: )ددەفەرموێ یعەلیەز 

 ەڕیش و ەئاژاو  یكاتەل ییەن كەچ یش نۆفر  كوەو  ەتڵەحا  ەئ ،تێنازان ەكەار یشالۆمادا  فر 

 انیوەئ ،ەامڕ ەح ۆیەب ەر ێئام مانەهەب و ۆیەوخەڕاسالالال  انیمەئ مالانالاندا،ڵموسالالالو  ۆینالاوخ

 و نڕیب كوشالالال ن و یدانیتەارمی ەكەشالالال نۆر ف كەچ ،ڵەەڵح داۆیالخەل ۆیخ و ەتەربەشالالال

 یتەارمی نیداوێپ یرمانەف ەور ەگ یخوا ەگوناح ك رەسالالەل یدانیتەارمی ،ەیەكییەكارەخراپ

 ەك تێكاردەب شیتر یشالال  انەید ۆب ەكەتەربەشالال ن،ەیدەگوناح ن و تاوان رەسالالەل یك ر یە

 . (ییەكارەخراپ ەك ەش  كیە ۆب داەوكاتەل ەكەكەچ  ەڵ ب ن،ڵەڵح

 ینیكر ەوات - موونەیم ممالاە: )ئەانیالرمووەدا فالالالالالال)البالدائع( ەل كالانییەفەنەح رەه -

 ،ەز یناجائ و زیجائ ەك ەهاتوو  چوونۆ ب دوو )خوا لێی ڕازی بێت( ەو ەفینەبوحەئ ەل - موونەیم

 یكێسوود چیه ەو ییەرعەش یڕوو ەل ەیو ەرئەبە: )لێرمو ەفەد ەك ەیەو ەئ ەیكییە ێزیناجائ

 داییتر ەیكیەاڕ ەل ،كڵالمو  ە ێبەد و ەیەه یسالالالوود و تێالكرەودێخەب ەك ییەن رازەب كوەو 

 ەو ەنیەال  ەل ۆیەب  نێریگەردەو  ەیكەسالال ێپ ەل سالالوود ەك ەیو ەرئەبەل ەز یجائ یتیەرمووەف

 یرخاتر ەبەل و ییەن زیجائ ەك ەیەو ە ر ئڕاس   ەڵ ب ،ەز یجائ ینڕیك و تێكرەژماردەه كڵمو ەب

 یكێڕەف ار  شیمەئ ەك ت،ێر ڕ كەد یكردنێماپەسالالال ۆب نەتەعاد ت،ێر ڕ ناك یشالالالەكەسالالال ێپ

                                         
 .(1/١91)البدائع   (١) 

 (.٢11  مخ صر المحاوي)  (٢)
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 (.ییەن زیجائ ۆیەب ەحەڕام رەه یشیداكردنەیپ ێپ ەپار  و ەامڕ ەح

 نواێن ەڕیشالال و ە نیف یكاتەل ەیو ێهاوشالال و كەچ یشالال نۆ: )فر رموونەفەد كانییەلەنبەح

 انی ،تێشالرۆبفر  ر ەدارولح یكافرانەب ییەن زیجائ ەك كوەرو ەه ،ییەن زیجائ مانانداڵموسالو 

 ۆوخەڕاسالالال چ  ن،ڕ كەدێیل ەسالالال ەبەم وەئ ۆب یزانەید اریالشالالالۆفر  رەگەئ گر،ێڕ  و ەردەجەب

: ێمو ر ەفەد ەور ەگ یخوا ەچونك ت،ێو ەربكەد اندایڕەف ار و ەئاماژ ەچ ل تێبزان ەو ەانەیقسەل

 گوناح  و رەسالالەل نەدەم یك ر یە یتەارمی: ەوات 2المائدة: َّ  جم خكحك جك مق  حق مف ُّٱ

 رەرامبەب ینگەج ەك ەز یجائ د ەدارولع یهلەئەب شالالال نۆفر  كەچ  ەڵ ب. كردنیژێسالالال الدر ەد

 ەدانیك ریە یتەارمی انیمەئ ەچونك گر،ێڕ  و ەردەج یژ د انیال نەكەدێال( پة)ب غالا انییالاخیال

  (١).(یقواكار ەت و ەچاك رەسەل

 ێتر  كوەو  ەحەڕام ەك تێشرۆبفر  كێش  ۆب ڵەەڵح كێش  تێ)ناشال :ەك ەهاتوو  هاەرو ەه     

 (٢)(.ەیو ێهاوش و وژێم انی ا ،ڕ ەش ەنێكرەد ەك تەربەش و

 (. ڵەبات شەڕا  ەكاتیب ەك كێسەكەب تەربەش یش نۆ: )فر ێرمو ەفەد ەقودام بنویئ -

 شەڕا  ەكاتەید تێبزانر ەك كێسالەركەهەب تەربەشال یشال نۆ: )فر ێرمو ەفەد هاەرو ەه

ْْدة: َّ  جم خكحك جك مق  حق مف ُّٱ: ەكەتیەئالالا ەچونك ،ەحەڕام ْْائ  ەك ەكێكردن یهەن 2الم

 (7).(ەس ەبەم یكردنحەڕام

و   الله ) :ەك ەو ییە ێاو ێڕ گ )خوا لێی ڕازی بێت( سەنەئ -  :رَةً ِفل الَْخْمِر َعشْ  )ملسو هيلع هللا ىلص(لََعَن َرس 

ولَ   إِلَْيِه َوبَائَِعَها ومب اعها وواهبها  ْع َِصرََها َوَشاِربََها َوَساِقَيَها َوَحاِملََها َوالَْمْحم  َعاِصرََها َوم 

                                         
 .(7/١16 اف ال ناع)كش  (١)

 وەمان اەر،اوەی پێشوو.  (٢)

 .(1/٢٢7 ل)المغن  (7)
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 كەڵخ  ۆ پ ەد ەل یتەعنەل داشەڕاب ەیلەسەمەل )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێ: پەوات (١)(ِنَهاَو ِكَل َِمَ 

 و تێشۆنەید ەیو ەل گوشن،ەد ۆیب ەك ەیو ەل و تێگوشەد ەكێتر ەیو ە: لداێیت ەكردوو 

 ،گرنەدەڵه ۆیب ەیو ەل و تێگرەدەڵیه ەیو ە(، لشانداۆنشەڕاب رەسەب) تێڕێگەید ەیو ەل

 . خواتەد ەیكەپار  ەیو ەل و تێخشەبەید ەیو ەل ،تڕێكەید ەیو ەل و تێشۆفر ەید ەیو ەل

 ەتەعنەل  ەئ رەب شالالەڕا  ەكاتەید ەیكەار ڕیك تێبزان و تێشالالۆبفر  تەربەشالال كێسالالەركەه

 ێكر ەب ۆیخ ەیكەكەز ینەك ەك ەیەسالالالەك وەئ كوەو  ەچونك ت،ێبەگوناحبارد و تێالو ەكەد

 ىي مي خيٱٱٱٱُّ: ەشالالنۆر  شەكەتیەئا ،كاتەد داەڵگەل ینایز تێبشالزان ەك كێسالەك ەبدات

 و ەكردوو  ڵەڵح یشالالال النۆفالر  و نڕیالكال ەور ەگ ی: خالواەوات 2٠١الْبْقْرة:  َّ نت ٰرٰذ يي

 ەتەبیتالالا ەیو ێچوارچ ەخالالاتەد یگشالالال  ەڵەیمالالام رۆ ز  ەتیەئالالا  ە. ئحەڕا  شییسالالالووكالالار

 ەكەڵەمام ۆخ  ەڵ : بتەڵێد یو ەئ .تێڵێناه ۆییناوك شداەمێئ ەیلەسالەم  ەل ،ەو ەكەحەڕام

  ریئ ،نراێلمەس ەمەئ رەگە)ئ ستەربەب یبوونەه رەبەل تێناشال نیەڵێد ،ەواو ەت یكاتەرجەم

 یچۆ ب ەیكەار ڕیك ی ێو یزان اریشالالۆمادا  فر  ،ڵەبات ەكەڵەمام و تێبەد حەڕا  ەكەشالال نۆفر 

 ەو ەییتر یڕەف ار و  ەاژ ئامەچ ل ،ی ێبیزان ەو ەكەار ڕیك ەیقسالالالەل ۆوخەڕاسالالال چ  ت،ڕێكەید

 (.ی ێبیزان

 تێڕكەد ەكەتەربەش كێار ڕیك ەیو ەئ كوەو  بوو،ە( هیمالیح ی)ئ یر ەگەئ رەگەئ مماەئ

 یەف ار ڕ ەلەن و ەقسەلەن ،شەڕا ەب كاتیب یتەیەو ەئ ۆب وەئ ەك تێنازان ەكەار یشۆفر   ەڵ ب

زانرا  رەگەئ ،ەز یجالالائ ەكەشالالال نۆفر  گومالالانێب ،ەوتوو ەكەرنەد ۆب یوا یشالالال  ەو ەكەار ڕیالالك

 ەك ڵەەڵح یكێشالالال  مووەه یحوكم ەمەئ ،ەحەڕام ەكییەكالالاسالالالب و ڵەبالالات ەكەشالالال نۆفر 

 و ەردەجەب انی ر ،ەدارولح یكەڵخەب كەچ یش نۆفر  كوەو  ،تێر ڕ كەد حەڕا  یسال ەبەمەب

 یرانۆ گ ۆب كەز ینەك یش نۆفر  انی ،ۆییناوخ یدوژمندار  یمانڵموسو  یسانەكەب انی ،ڕێگر

                                         
 شاااێخی ئەلبانیش لە (،٨٨٣١) ەماج وبنوەروەوا ئی، (واذا حاديار غريب مل حدير  ن ) و دەفەرموێ: (١٥٢٥) یترماذ  (١)

 (.حسل صحيح): دەفەرموێ (٥٨٥٠)صحيح الترغيب والترويب( )
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 داێت تا شالالالەڕابی ێكر  ەداتەد ەیكەخانوو  انی ،ەسالالال ەبەم وەئ ۆب یدانێكرەب انیال ،یوتنێپ

 ینرخ و ێكر  ان،ەیو ێهاوشالال و جووسەم ەیدەشالالكەئات انی سالالاێڵك ە ێبكر انی تێرشالالۆبفر 

 .ڵەبات انیكانەڵەمام ەچونك ەحەڕام ەمانەئ

 ەیربار ەد ن،حەڕام ەك ەداو  وا ەڵەیمام كێندەه ەیربار ەد ییشالالدارۆه دەحمەئ یمامیئ

و  كالاتەد دروسالالالت ێپ انیالكێراكۆ خ ەك انیالالزان رەگە: )ئێرمو ەفەد واەنالان و سالالالا ەق

 رەگەئ تێشۆفر ەد رداخەپ یو ەئ ت،ێشۆبفر  انێیپ تێناب كاتەد تەعو ەد ۆب یرانۆ خشالەڕاب

 (.تێشۆبفر  ێیپ تێناب ەو ەدا بخواتێت یشەڕابتا  تڕێكەد ەیو ەئ ۆب تێبزان

 ەز یائج تانەئافر  ۆب  ەڵ ب ت،ێشالالالرۆبفر  اوانیپە( بشالالال ی)ئاور باجید ەداو ەنێیڕ  هالاەرو ەه 

 رەگەئ ت،ێشرۆبفر  نڵ منداەب زێگو  تێ)ناب :ەك ەو ەتەراو یرگەو ێل یشەو ەئ (.شنۆپیب و نڕ كیب

 (.ڵەاتب ەتانڵەوحاەل ەوانەئ یش نۆ.. فر ەلكێه هاەرو ەه ، وەنەكەدێپ یزانرا قومار 

 كافرانەب نالگەج یر ێئالام ەاو ر دەن مالانالانڵموسالالالو ەب ێڕ : )رموونەفەد كالانییەكیمالال

 هاەرو ەه ن،ەكەدێپ مانانڵموسو ەدژ ب ینگەج ەك ەكافر  یانیانەڕ شال یسال ەبەم ت،ێشالرۆبفر 

 ەنەكیەد ییزان رەگەخانوو ئ انیال ن،ەكەد دروسالالالتێالل یخالاچ ییزان رەگەدار ئ و ەخ ەت

  (١).(نەكەدروست دێل یشەڕاب ییزان رەگەئ ێتر  هاەرو ەه سا،ڵێك

 ،تێكرەد ێمەت تێشۆبفر  ندنڵ خاف و ەمەگ یر ێئام كێسەركە: )هێرمو ەفەد داێو ەرلەه

 (.نێنرێشكەد یشیكانەر ێئامو  ەو ە ێنرێشەو ەدەڵوا ه یش  یس ەبێگر

 بكات و دروسالالالتێل یشالالالەڕاب ەك كێسالالالەركە: )هرموونەفەد كانییەكیمال هاەرو ەه -

 زیجائ دروست بكات ێپ ەیاوانیپ یشاكۆپ كێاو یپە( بریرە)ح ش یئاور یقوماش یش نۆفر 

 (٢).(ییەن

                                         
 (.٢/١13/ ابن فرحون ة)ال بصر   (١)

 (.٢61-7/٢67ا  م)شرح الخ   (٢)
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 كات،ەدروست د ێلالالالال یخاچ ییزان رەگەئ ،یەوا شەخ ەت یش نۆ: )فر ەهاتوو  هاەرو ەه

 ۆب تێبزانر ەك كێسالالەكەب كەچ یشالال نۆفر  انی ،شالالەڕا  ەب تێكرەد ییزان رەگەئ  ێتر  انی

 ی ێدوژمندار  و یكەر ەدووب ۆب انی ت،ێكاردەب مانانڵموسو  یڕێگر و  ووتڕ او ڕ و  ەییردەج

 (١).(اندایوانێنەل

 فاسالالالق و ەك كێسالالالانەكەب شیكەز ینەك یشالالال نۆفر  كدایمال یمالامیئ یبەزهەمەل رەه 

 شیحەڕام رن،ۆ خحەڕام انۆیخ ەك  ەك یالن ەكچون ،ییەن زیجائ اندا،یینداریدەل رنیشالالاللگ

 (٢).ەكەكەز ینەك ەنەدەد

 و وایشەن یس ەبەم ۆزانرا ب رەگەئ ەیەغەدەق كێشال  مووەه یشال نۆ: )فر ەدا هاتوو  ەل -

 یش نۆر ف انیفسق و فجوور،  یهلەئ ەب كێكەز ینەك یش نۆفر  كوەو  ،ەو ە ێكاردەب یرعەناش

 كێسەكەدار ب و ەخ ەت هاەرو ەه ،ەخانەیم انی ساڵێك ەكاتەید ەك كێسەكەب كییەوەز  ەپارچ

 ەك كێسالالەكەمَ ب ،شالالەڕا  ەكاتەید ەك كێسالالەكەب ێتر  كات،ەد دروسالالتێل یخاچ ەك

 یكافرانەب شینگەج یتفاق و رێئام  یشالال نۆ.. فر كاتەدروسالالت د ێلالالالالال یسالالاڵێك ینگەز 

ر ت یكێرش ەو ه سپەئ ینیز و ێزر  كوەتر و  یس یداوێچ پ تێب كەچ چ ەحەڕام یانەڕ ش

 نێكرەناچار د انبوویشەه رەگەوا، ئ یمَ و.. شال  ئاسالن و ەل نەبك زێهەب ێپ یانۆیخ ەك

 (7)..(.نەركەد انی ێنەخاو ەل ۆخ

 رەسەل داەمانەئ یشال نۆفر ەل یێیاجو ڕ : )ێرمو ەفە( دەكانییەكیمالەل رە)ه وشالدڕ  بنویئ

 اریڕك تێزانەد اریشالالالۆفر  ایئا ؟ەانییچ ۆب ەك ،ەانیكانەنالانێكالارهەب ۆیه ینیزانەن و نیزان

 یكار ەگوناح ب ۆب وتەركەد ییدوا شت،ۆفر پێی  و یزانەدەین رەگەئ ت؟ڕێكەد یچۆ ب ەمەئ

 ۆییخ ی ێنەخاو ەل ەك تێكرەناچار د ەكەار ڕیك  ەڵ ب ،ەو ە ێشالالالەناو ەڵه ەكەڵەمالام ،ەنالاو ێه

                                         
 (٢31-1/٢37  )المدون  (١)

 وەمان اەر،اوەی پێشوو.  (٢)

 .(علیه لالدسوق ی وحاش ،ریلدردل یر)الشرح الكب  (7)
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 ردنك تێسە: و ەانیرمووەف رعناسانەش مووەه  .تر یڕێگاەب انی ەیو ەشال نۆفر ەب ركات،ەد

 ەڕا ش ەیكەراتیمەب ەك كێسەك ی كردنێسالەو  كوەو  راو،یگێلڕێ یكێشال  یننجامداەئ ۆب

 ەیپار  كڕێب كاتب ێسالالالەو  انی ،ەو ە ێوبڵ ب ۆیب و تێبدر  ێڕنگەو ێشالالالەب ەپار  انی ت،ێر ڕ بك

 (.ەو ە ێو ەكەدێل انڵیوبات نڵبات مووەه ەمانەئ ،كانیموشر یكیەرس گاەپ ە ێبدر 

 

 بەرتیلدانە:انەی نابێت بیكات ڕەفتارخاڵی نۆیەم: ئەو     

 داێت ەیانییرعەش یڕەف ار  و تێندبەپاب ەو ەانێیپ مانڵموسو  تێبەد ەك ەیسنووران وەل

 انیر ت یكێسالالالەك یماف یاپسالالالكاندنڕ  ۆب لدانیرتە. بەدانەلنیرتەب ت،ێالنێز ەبەین بكالات و

 . ەماڕ ەتر ح یسانەك یماف یلكردنێشێپ

 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ: ێرمالالو ەفەد ەور ەگ یخالالوا     

 یك ر یە یماڵ و سالالامان: ەوات ١١١البقرة:  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني

 و س انەدەكارب ەنەدەم شیلیرتەب و وتكردنەز  ی ودز  كوەو  ن،ۆ خەم قەناهەب تانداۆ خو ناەل

 یماف نەخاو  ەنەب انك یژ ێسالالال در ەد و درەغەب و بپچرن ۆترتان ب یكەڵخ یتالا ماف رانەداو 

 ..ڵما

 ەیانییرعەشالال یكاروبار ەل دانتێپێڕ  ۆب انی تۆ خ یماف ەیو ەانێڕ گ ۆب لدانیتر ەب مماەئ     

 ەك ەحەڕام وەئ ۆب ،تەیدەید ەك ۆت ۆب ەز یجائ و تێنالاكر ژمالارەه لیالرتەب ەب ەو ەئ تالداۆ خ

 . تێگرەدیرەو 

 انكەشالالالێك یو ەر ڕێتا  سالالال انەدەاربڕیب و رەداو  ە ێدر ەد ەك ەیەو ەئ ە نیرتەب ەر ۆ ج  ەل     

 .ەالو ەنەبخ ێپ یگش  یندەو ەرژ ەب و نۆڕ بگ

 ەك تێب سە( باویش و ڵەڵح یڕەف ار  ۆسنووردانان ب و سالتەربە)ب یباسالەل ەندەو ەئ با     
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 - ەو ەمەكیە ەیگڕ ب ەب انیندەو ەیپ - ەو یەكانڵەخالاەب - ەیەگڕ ب  ەئ گومالانێ... بەو ەنالامالانێه

 یاسانكار ئ ۆب ەمێئ  ەڵ ب ،ەو ەببن ەڵكێت تێشەد انداینیەال رۆ ز ەل و ەیەه - ەو یەشیكانڵەخاەب

 .ۆخەربەس ەیگڕ دوو ب ەكردمان وا یش نەیگێت و ندنێخو 
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   :بڕگەی پێنجەم
 لەئیسالمدا: ماڵ و سامانچارەنووسی خاوەنێتی 

 

و  ەو ۆیەخ ستەدەب وا یكانییەرعەشال ەڕەف ار  ت،ێماب اندایژەل مانڵموسالو  ەیوكاتەئ تا

 یسالالەك یماف ییزان و رگەرمەسالال ەگاتەد كێكات ،یتۆیەخ یو سالالامان كڵمو  ینەخاو  ۆیخ

ماڵ  یكێیەس ەك تێرێراسپ ەیەه ۆیب ،بكات تێسەو  ەچاك ر  ییەن رزارەق و ییەن ەو ەر ەسەب

 ەاو كخر ێڕ  و زگاەد ەنەبد ۆیب انی دارانەن و ژارەه ەب نەدیب ر،ێخ ەب نەبك ۆب ەیكەو سامان

 ت،ێخشەبب اتریز یكێیەسالالەل ییەن ۆی.. بنەبك رجەخ ۆیب رداێخ ڕێیەتا ل كانەییرخوازێخ

 و تەفار ەك و رزەق بوو،ەو رەەسەب یسامان یماف رەگەئ واننەڕ د كات،ەد ییدوا یچۆ ك ەك

 و سەك وەئ ە ێدر ەد یشالالەكەسالالامان یكێیەسالال ،تێكرەردەد ەیكەتار یمەل ان،ەیو ێهاوشالال

 رەسەب نكاییەرعەش ەقەد ەیر ێگو ەب ەیكەراتیم یباق نجایئ كردبوون،یارید ۆیخ ەینانیەال

 ەیانییرعەش یكراو یارید یپشك كێسەركەه ،تێكرەد شەداب دایدوور و كینز یسوكار ەك

 ۆب ەو ەمالالانالالانڵموسالالالو  ی ولمالالالەیب ە ێخرەد ەیكەسالالالامالالان بووەن یراتگر یم رەگەئ .ۆیخ

 .ەو ە ێكاردەب یگش  ییندەو ەرژ ەب

 ەك كدا،یە یدواەل كیە ەیبازن ەوان ل ەكەمردوو  ەل انییكینز دوور و ێیپەب راتگرانیم

.. تێبرەدێیپ ەك ێ ێدر ەد یەو ەئ انەیكیەرەه و زكراونیر كانییەرعەشالالال ەحكالامەئ ێیپەب

 رۆ .. ز ژراونڕێدا تە  یدەب و ەكالالارانەوورد تڵالێالیالالبال تالالاەه راتیالمال یكالالانالەحالكالالامەئ

 كانەسالالەك ییدوور و یكینز ڕیب و ۆڤمر  یسالالروشالال  و زۆ سالال و سالالتەه ،ەیەرانەرو ەدادپ

خز   مردوو تا  یسالالامان ،ەكراو ڕەچاو  داێت یمووانەه یقازانج و یندەو ەرژ ەب و ەكەمردوو ەل

 و ەتڵەو ەد ەینێز ەخ ەك ە ولمالالالەیب ۆب بووەن یسالالالەركەگەئ ت،ێالالبەد وانەئ بۆ تێالالبەه

 ەیكەنەخاو  ۆب ەكەسالالامان یكێیەسالال ی. بوار یەداەكەگەڵمۆ ك یدار ەن و ژارەه یتەخزمەل

 ،ەانەیه ەو یەرەسالالالەب و ەكردوو  انیتەاو یپ و ەچاك ەیوانەب تێالنەێگیب ۆیخ تالا ەو ەتەراو ك

 ماف و بوون و یز ۆ سالالالڵد انییانیژ ەل ەك یدوور  و كینز یخزمان ۆب یشالالالیتر ەیكیەباق



 

 - 111 -  

 .ەبوو ەه ەو ەكیەرەسەب انیركەئ

**                               *******                                * 

 ینانناو  ەمەئ كان،ەرز ەف یزانس  تێوترەدێیپ رعناسانداەش ەیزاراو ەل راتیم یزانسال 

 یتیەنۆ چ ەور ەگ یخوا ەونكچ ،ی ێنیگرنگرتر ەك ەو یەكێشالالالەب ینالالاو ەب ەیەكیەزانسالالال 

 ۆب ۆییخ یقەه انەیكیەرەه و ەكردو یارید كانداەپشك نەخاو  رەسەب یراتیم یشالكردنەداب

 (.ضفرائ)عل  ال ەناونراو  ۆیەب ،ەرز ەف ەشكردنەداب ەو ێش  ەئ یكردنێجەبێج دا،ێیت ەاركردوو ید

 ەك ەیەه ۆیخەب تەبیتا ەیزاراو  كەڵێمۆ ك -تر یكیەزانس  رەه كوەو  - یەزانس   ەئ -

 :بگاتێت راتیم یزانس ەتا ل تێبب انیزاەشار  ۆڤمر  ەتاو ەر ەسەل ێبەد

 .تێو ەكەد راتگریم رەب ەك ەیەراتیم ەشەب  ەپشك )سه (: ئ -

 یو ەب تەبیتا یكراو یارید یكێراتیم ەشەب تەعیرەش ەك ەیەسەك وەپشالك: ئ نەخاو  -

 .ەداناو 

 یادو  ،ەو ە ێنێبم ۆب انیترایم ەپشالالك تێشالالەد ەك نەوانەدوور )العصالالبات(: ئ یخزمان -

 .تێكرەشدەداب ەكەمردوو  یكانەكینز ەسەك یپشك ەیو ەئ

لله(، ا  ان شا  تێدواتر د انیكێندەه ەیناسێپ و ە)ئاماژ  رنۆ ز  دایراتناسیمەتر ل ەیزاراو 

 ی ێراق یكانڵبا ڕێسالالالاەگرنگن، ل و ەور ەگ و ەكارانەورد رۆ ز  یراتناسالالالیم یكانڕێسالالالا

 .نیس میئ

 كێمانڵموسالالو  مووەه ییارگژ ۆئام ۆیەب ،ەقورسالال یانۆڕ پسالالپ یال یراتناسالالیم یندنێخو  

 ەیزانسالال   ەئ ییتاەر ەسالال یكێسالالپەد یكێبێك  انۆیخ ەیكەكەڕەگ یالەم یال ەك نەیكەد

 یكێهانیچ ج ە ێچەد تێبزان و تێداببەیالپ یكەر ەس ییتاەر ەسال یكیەزاەتا شالار  ت،ێنێبخو 
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 ینكاەقەد تینیبەد ،ەیەنید  ەئ یكەیەز یموعج شیراتنالاسالالالی.. مەیەز یموعج ەسالالال میئ  ەئ

 یڵچ لق و كوەو  اوازیج یحكامەئ انەید یچەك اركراون،ید زانراو و و اریالد یراتنالاسالالالیم

 ینێو شالال ەو ەئ سالالت،ەردەب ەنەیناخ راتیم یزانسالال  گومانێب داەبێك   ەل ەمێ. ئەو ە ێبەدێل

 یكانەنگاناوبەب ەتەبابو  كانیەكەر ەس ەل  و یكانەقەد ەب ەئاماژ  كوەڵ. بەیەه ۆیخ یتەبیتا

 ەگڕ ب  ەئ ەڵگەل تێو ەمانەئاسالالان، د كورت و پوخت و یكەیەو ێشالالەب شیوەئ ووڕ  ەنەیخەد

 نۆ چ ەكەسالالامان و تەرو ەسالال ی ێنەخاو  ینووسالالەچار  ەیربار ەدەك تێبگونج مانداەباسالال

 : ەو ە ێزر ێگو ەتر د یسانەك ۆب ەو ەكێسەكەل

 ەینیرۆ ز  یاڕ ەب ەو یەاەڕ گەڵه سالالال مدایئەل - خواەب نالاەپ - كێالمالانڵموسالالالو  رەگەئ -

 یاڕ ە. بمانانڵموسو  یگشال  ی ولمالەیب رەسال ە ێخرەد یسالامان و تەرو ەسال رعناسالانەشال

 یخ ەو ەسات یسالامان و ی ێراتگرانیم ۆب ەیكەو ەانەڕ گەڵه شێپ یسالامان ان،یتر یكێندەه

 .تێبەد  ولما ەیب ۆب ەیكەو ەكافربوون

ماڵ و  وە)ئ ەیكەراتیم كات،ەد ییدوا یچۆ ك مانڵموسالالالو  ەك داییئاسالالالا یتڵەحالاەل -

 ەچونك ،ەو ە ێنێمەد یالالالالال(راتگرانی)م ەسالالەر ەو  ۆ( بتێنێمەد ێج یمردن یدواەل ەیسالالامان

 رەگەئ، ەكردوو  مالالانالالانڵموسالالالو ەوا ب انیالالرمالالانەف )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ و ەور ەگ یخوا

 . ەو ە ولمالەیب ە ێخرەد ەیكەسامانو تەرو ەس مووەه بووەن ەیسەر ەو 

 ییاسالالائ یتڵەحا ەباس ل ،ەو ییەاتناسالالر یم یكانەباسالال ەنیبچ نگاوەهەب ونگاەه ەیو ەئ ۆب

تر..  یسالالانەك ۆب ەو ە ێگوازر ەمردوو د یسالالامان و كڵمو  ی ێنەخاو  نۆ چ ەك نەیكەد راتیم

 كورت و یكێرحەشالالال ەڵگەل نەیكەد یكانیەقورئالان ەقەد ەب راێخ یكەیەئالامالاژ  تالاەر ەسالالال

 كەیڕێسا نە.. پاشان چكانەدوور  ەخزم و كانەراتیم ەپشك نەخاو  یپاشالان باسال ان،یپوخ 

 یتەاسیسال ەل كەڕەیەالپ نجایئ ن،یزەروور دایراتناسالیم یشال نەیگێت ەل ەك ەو ەنەیكەندڕوو 

 یرباسەس ەنیچەپاشالان د ،ەو ەكاتەن دڕوو  یكانییەكارەوردو  راتیم یتەكمیح ەك ییدارا

 ماڵ و ی ێنەخاو  ینووسالالەچار  شەمانە.. بسالال مدایئ ەكردن ل ێسالالەو  یر ەگیكار و یگرنگ
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 .ەو ە ێبەن دڕوو  ۆب س مدایئەمان لسامان

 

 خاڵی یەكەم: دەقی ئایەتەكانی میراتناسی:

النسْْْاء:  َّ  خن منزن رن مم ام يلىل مل  يك ىك ُّٱ: ێرمو ەفەد ەور ەگ یخوا -     

 كوەو  ەنیرێن یپشالالك راتدایم یشالالكردنەدابەل ەك داتەدێپ رمان انەف ەور ەگ ی: خواەوات  ١١

 رن،گەردەو  انۆیخ یكپش كانەپشك نەخاو  ەیو ەئ ی: دواە. واتتێب تانەنێییم دوو یپشك

دوو  ەكەنیرێن یپشالالالك مالالابووێجەب دواەل یكێكچ و ڕكو  نهالالاەت ەكەمردوو  رەگەئ انیالال

  .تێبەد ەكەنێیم یپشك ەیندەو ەئ

ْْْاء:  َّ  خن ييىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ننٱٱُّ -       یكچ نهاەكابرا ت رەگە: ئەوات ١١النس

 . تڕێبەدێپ انەیكەراتیم یكێیەس اتربوون،یدووكچ ز رەگەئ مابوو،ێجەب دواەل

 دواەل یشالالالیكێكچ نهاەت رەگەئواتە:  ١١النسْْْْْاء:  َّ  خنجبهئ  مئ خئ حئ جئ ُّٱ -     

 . ێ ێدر ەد ەیكەراتیم ەیو ین ەو ەئ مابوو،ێج

 و كیدا رەگەئ واتە: ١١النسْْْاء:  َّ  خن مجحج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حبٱٱُّ ٱ -     

 رەه زاشەوكچ زاڕە)كو  مابووێجەب دواەل یكێكچ انی كڕێكو  مابوون و ەكەمردوو  یباوك

 ە ێدر ەد ەكەراتیم یكیەشەش داەتڵەحا  ە( لنێكرەد بێحس داەر ێل ەكەمردوو  یوكچ ڕكو ەب

 .یباوك ە ێدر ەد یتر  یكیەشەش و یكیدا

 مابوو،ێج دواەل ڵیمندا رەگەئ واتە: ١١النساء:  َّ  خن  خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ -     

تر  یر راتگیم رەگەئ تێبەد یباوك ۆب یشالالەبێسالالەدوو ل و ی ێكیدا ۆب ەكەراتیم یكێیەسالال

  .بووەن سەك

 یخوشالالك انیبرا  ەكەمردوو  رەگە: ئواتە ١١النسْْاء:  َّ  خن مظحط مض خض حض جض مص  ُّٱ -     
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شك خو ،یباوك ۆب یشەكیەباق و تێو ەكەردەب یكیەشەش ەیكەكیدا بوو،ەن ڵیمندا بوو،ەه

 . رناگرنەو  چیه یبراكان و

 مل خل حلجل  مك لك خك حك جك مق حق مفخف حف جف  مغ جغ مع جع ... ُّٱ -     

 خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم خم حم جمهل
 ٍّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جييه  ىه مه جه ين ىن من
 مت زت  رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مثزث رث يت ىت نت
: ەوات ١2 - ١١النسْْْْْاء:  َّ متزي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم اميل ىل

 ەیكەسامان یكێیەس ە)ك ی ێكردو ەك ەی ێسەو  وەئ و ەو ە ێدر ەد یكانەرز ەق ەیو ەئ یدوا

 انیكام نكان اەو ەن و والدەئ انی ران انیو باپ نازانن باوك ەو ێ.. ئتێكرەدێجەبێ( جەو یخشالالەب

 ەور ەگ یخوا و ەرز ەف راتیم ەیشالالالكردنەداب  ە.. ئتانۆ ب تداەامیق و ایدن ەل سالالالوودترنەب

 ..ەیزانا و دانا و زاەشالالار  ەور ەگ یخوا ،تانۆ سالال ەئ ەتۆ خسالال  یكردنێجەبێج و ەكردوو یارید

لێی  /انیڵمندا رەگەئ بوو،ەن یكێژن چیهەل ڵیمندا رەگەئ تڕێبەدێپ شالال انەكەراتیم ەیو ین

 ،ەو ەتەماو  راتیمەب ەیو ەل تێالو ەكەردەب  الانیكیەچوار ەو ە( ئزاشەكچ و زاڕە)كو  بووەه

 یكیەچوار بووەن  انڵمندا رەگەئ ،تێدر ەالد ێلالالالالالال یكانەرز ەق و تێسالالالەو  ەیو ەئ یدوا

 ەب ەكەراتیم یكیەش ەه بووەه انێی/ لێیلالالال یشڵیمندا رەگەئ ،یكانە/ ژنەیكەنژ  ە ێدر ەد

 رەگەئ ،ەو ە ێكرەادیج ێلالالالالال ەیكە ێسالالەو  و رزەق ەیو ەئ یدوا شیمەئ ت،ڕێبەد ەیكەژن

 ای كهیبرا ،وابوو مرد كێتەئافر  انی بوو،ەه یباوك و كیالداەن و والدەئ ەن مرد و كێالسالالالەك

 ،تره یكێر ۆ ج یكهراتهیبن منه یكیدا یر خوشكگهئه بوو، چونكههه یكیدا یكێخوشالك

 رگهئه (،دا ێم و رێن وانێنله یاواز یج ێب) هیههۆ ب یكهراتهیم یكهیش شالاله انیكههیرهه

 رێن ،نبهده ەكمیراتە یكهێیس انیمووهه ،بوون اتریز كێكهیله كانهییكیدا و خوشالكه برا

 ی.كسانهیبه انێیم و
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 یۆ خ یكیداەل یتر  یبرا  ەڵ ب باوكەن بووەه ڵیمنداەمردوو ن یكالابرا رەگەئ وابووەك

 كەەیل رەگەئ نهابوو،ەتەب رەگەئ تڕێبەدێپ یكیەشالالەشالال انەیكیەرەه ،خوشالالك انی بووەه

 . تێو ەكەردەب انیكێیەس كیە كوەو  انیاویپ بوون ژن و اتریز

  خت حت جت هبمب خب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي...  ُّٱ -     

  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مجحج مث هت مت
  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حضجض مص
یش دوای پێكهێنانی و میراتگرتنهئه  ١1 - ١2النسْْاء:  َّ  لك خك حك جك مق حق مف

جۆرێك بێ به كهتهسالالالیهنابێ وه ،تیریهسالالالهرزێ لهدوای قه، یان لهتێالك كراوهسالالالیالهوه

ی ش گرنگوابوو ئێوه، كهدراوه خوداوه له   بریارهئه ان،كالمیراتگرە خش بێالت بالهزیالانباله

، یهرخۆسه، ئاگادار و لهزانێ چ شال ێ چاكهبۆخۆی ئه ی داوهو بڕیارهئه و خوایهئه ،نپێبده

 - باسالالكرا تانۆ ب - راتهیم یاسالالای  ئه یان لێبسالالێنێت.ناكا تۆڵه لهرپێچیكاران پهسالالهله بۆیه

 خوا ینرمارفهبه كێسركهو هه ێب انێیان لئاگات یباشبه شوهێئ ێبخوان، ده یكانسالنووره

و  ئاو هك ،وهكهێند باخ و باخاتناو چه خاتهیده واخ تێب انڵیهیراێبكا و گو  یكهرهامبهیو په

وتن و ركهسالاله شالالهوهئه ،وهننهێمئه اندایاێیت شییتاتا هههه و به تێچده اندایربه به ووبارڕ 

و  ێرچده یكهرهامبهیو په خوا یرمانفهله شیكێسالالالر كههه. زنهو م ورهگه ییاریخ باله

 داێیت شییشهیمهه به ،وهكهێناو ئاگر خاتهیئه ێنێز خواش ببه یكات و سنوور نه انێیگو به

 .هیهه ۆب یشیرسواكهیر یكهیو سزا وه هێنێمئه

 تیالالرعەشالالال یمحوك ی: داواەوات ١٠٦النسْْْْْْاء:  َّ  نث خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ -     

 ۆب ەسالالالەك وەئ ەیربار ەد انیتۆ خ ییرعەشالالال یحوكم ەور ەگ یخوا ەك رمووەبف ن،ەكەدێالل

  .ەماو  اندایژەل یشیباوكەن و ەماو ێجەب ێلال یمردن یدواەل یوالدەئ ەن ەك كاتەدیارید

النساء:  َّ  نث ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم...  ُّٱ -     

 كیداەچ ل بوو،ەه یخوشك  ەڵ ب باوكەن بووەه یوالدەئەن ەك ردم كێسەك رەگە: ئواتە ١٠٦
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 رەگەئ ت،ێو ەكەردەب ەیكەراتیم ەیو ین ەیكەخوشالالك ،یباوكەل نهاەبن چ ت ۆیخ یباوك و

 ایماب پاشەل ەینیرێن یكڵێمندا رەگەئ ت،ێو ەكەد وەئ رەب ەكەراتیم مووەه بوو،ەه یاشالالبر 

 ،وتەكەد ەیبراك رەب ەكەكچ یشكپ یدوا با،ەه یكێكچ انی گرت،ەدەرنەو  یچیه ەیبراك

 ت،ێو ەكەردەب انەیبراك یراتیم یكێیەسالالال دوو ماێج دواەل یاتر یز دوو خوشالالالك و رەگەئ

 رەدەقەب انیكەیەنیرێن رەه ەوكاتەئ ربوون،ۆ ز  ن وبوو  یبرا خوشالالك و كانەسالالەر ەو  رەگەئ

 تۆ ب ەك ەیەور ەگ یخوا ەیكەتەعیرەش یحكامەئ ەمەئ گرن،ەردەو  كانەنێییم یدووپشالك

 ەور ەگ ی.. خواتار یمەپشك رەسالەل ەو ییەكۆ ناك ەونەكەن و بنەن اڕ گوم تا ەو ەكاتەن دڕوو 

 .تێزانەد ەیبار ر ەد شیكێش  مووەه و ەكێش  مووەه یئاگادار 

 .راتبوویم یباس تاۆ ك ەتیەئا  ەئ ەك ەو ەنێڕ گەد  یموسل و ییبوخار      

 ش رنێپەخزمان ل :ەوات ٠١الان،ال:  َّ  هن خمحم جم هل مل خل حل ُّٱخزمان  َّ  هن  جل مك ُّٱ -

.. ەو ەتەكردووننڕوو  ۆیب قورئانداەل ەك ەور ەگ یخوا یحوكم ەیەمەبگرن، ئ ییك ریە یراتیم

 یراتیم ەو ەنكردالالالالالال(تەجر ی( و )همانی)ئ ۆیهەب ەتیەئا  ەئ ەیو ەخوار ەهالاتن شێپ ەچونك

 الدا: یشوو ێپ ەیوحوكمەئ ەتیەئا  ەئ، وتەكەردەب انیك ریە

 ەڵگەل یسالالال ەبێگر كێاو یال: پیرموو ەف ەك ەو ە ێڕێگەد ەو ەر ەیبنوززوبیئ ەل ریرەج بنویئ -

  ەئ  ریئ ،ۆت یراتگر یم ەبمەد شیمن و من یراتگر یم ەب تیالالبب ۆت ەك كردەتردا د یكێاو یالالپ

 جم هل مل خل حل  جل مك ُّٱ :ناێه ە یرەدابون وەب ییتاۆ ك و ەو ەخوار  ەهات ەتیەئالا

 .٠١الان،ال:  َّ  هن خمحم

 كێندەدواتردا ه ڵیخاەل وا ت،ێسالالالەو و  راتیم ەیربار ەقورئان بوون د یكێقەد ندەچ ەمەئ

 :رانەاو ی یتواەف ەڵگەل ەو ەنینێهەد ەرموودەف ەل شیتر یقەد
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 خاڵی دووەم: دەقی فەرموودە لەسەر میرات:

: یرموو ەف )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك دەگێ یتەوە )خوا لێیان ڕازی بێت( بباسەبنوعیئ -     

ا،) كَْهلِهالالَ وا الَفَرائَِض بالالِ َِكَرَ  لَلِْح   َل   نەشالالالكەداب ەكەراتی: مەوات (١)(َفمالالا بَِ َل َفهو لَْولَى َرجالال 

 .چكردووۆ ك یكابرا یكانەنیرێن ەسوكار ەكەب نەدیب ەو یەما یرچەه ،انیكانەنەرخاو ەسەب

 ()ملسو هيلع هللا ىلصخوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێیان ڕازی بێت( رەعوم یڕ كو  ەیعبدالل -

 یتەئومم و نید دووەل ەیسالالالانەك وە: ئەوات (٢)(ْيِن شالالالَ لىال ََُ واَرث  لهل  ِملل َ ): یرموو ەف

 انیالال مالالان،ڵموسالالالو  یكڕێكو  كالالافر و یكێبالالاوك كوەو )نالالاگرن  كێالالل تار یم اوازنیالالجال

 .(ەو ەوانەچێپەب

دَس ، إِا ل   )ملسو هيلع هللا ىلص(لنل النلبلل ): ەو ە ێڕێگەد (ەر ەاو ی و ەاو یپ) ەدەیبور  - ِة السالالالِ جعَل للجدل

مردوو  یكابرا ینكەن ۆب یكیەشەش یپشالك )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێ: پەوات (7)(َُك ن دونَها ل ِ 

 .ماباەكابرا ن یكیدا رەگەئ نا،ەداد

بيعِ إلى رسوِ  اللِه ): ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت(جابر  - جا ِت امرلة  َسعِد بِن الرل

ما مَعَك بيعِ، ق ِ َل لبو ِبابنََ ْيها ِمن َسعَد، ف الَْت: ُا رسوَ  اللِه، هاتاِن ابَن ا َسعِد بِن الرل  )ملسو هيلع هللا ىلص( ه 

، قا :  ه ما لَخَذ مالَه ما، فل  ََُدْع له ما مااًل، وال ُ نكَحاِن إالل ولَه ما ما ت َد َشهيًدا، وإنل َعمل فل ل ح 

ِهم )ملسو هيلع هللا ىلص(ف ا : َُْ ضل الله  فل ِلك، قا : فَنَزلَْت ُ    الميراِث، فكَْرَسَل رسو   اللِه  ا، إلى َعمِّ

                                         
 (.٥٧٢٣(، ترمذی )٥٢٢٨(، ئەحەد )١١١٥(، مواژیم )١٠٨٥بوخاری )  (١)

ماجه  هەروەها ئیبنو، ، لەفزەکەش هی ئەمانە(6661د )ەحمئە(، 6111)السالالنن الكبرى( ) لە یسالالائە(، ن٢9١١د )و بو داو ئە  (٢)

( بە)حسالالالن(ی 36١1. شالالالێخی ئەلبالانیش لە )الصالالالحی  الجامع( ))ال َُ َواَرث  لهالل  ِملل َيِْن(بە کورتی هێنالاویەتییەوە: ( ٢37١)

 ناساندووە.

 (، شێخی ئەلبانیش لە )ض(یف  بد داود(دا بە )ض(یف(ی ناااندووە.٥٣٢٥ئەبو داوود )  (7)



 

 - 117 -  

َن، وما بَِ َل فهو لكِ ف ا : لْعِط ابَن َ  َهما الِلم   یعدەس ەیكە: ژنەوات  (١)(ْل َسعَد الِلل ليِن، ول مل

 یشەكەدووكچ و )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ تەخزم ەهات )خوا لێی ڕازی بێت( عیبەر  ڕیكو 

ا، خو  یر ەمبەغێپ ەیكرد: ئ یرز ەع ،نابووێه داۆ خ ەڵگەبوون ل عیبەر  ڕیكو  یعدەسەل ەك

 یمام ،دبوویهەش دابوو،ۆ ت تەخزمەئوحوددا لەل ەك عنیبەر  ڕیكو  یعدەس یكچ ەدووان  ەئ

 ێج ەدووان  ەئ ۆب یچیه برد و یعدەس یسامان و تەرو ەمووسەه هات و ەمانەئ

 )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ .تێو ەد انیفوو ر سەم نەبك شوو ەك شەدووان  ەئ ،ەش وو ێهەن

 یتیەئا  ریئ ،ەو ەاتكەد یك  یە و كاتەد ەیەشێك  ەئ ییرەداو  ەور ەگ ی: خوایرموو ەف

 ێیو پ داەكەدووكچ یمام نێشو ەب ینارد )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ،ەو ەخوار  ەهات راتیم

 انیكیدا ۆب یشیكیەش ەه ،ێر ەبد ەیكەراتیم یكێیەس ەكچان  ەل كێكیەرەه ۆ: برمووەف

 .تۆ خ ۆب ەو ە ێنێمەد یو ەئ و

 ا لێی ڕازی بێت()خو  مووسا بوەئ ەل انیاریپرس ێرمو ەفەد  ەیشور  ڕیكو  یال(لیذَ )ه   -

 ەیو ی: نیرموو ەف ،كیەمردوو یخوشالالك و ڕكو  یكچ كچ و یراتیم ەپشالالك ەیربار ەكرد د

ێی )خوا ل سعوودەم بنویئ داەكات وەل ،ەیكەخوشك ۆتر ب ەیكەو ین و ەیكەكچ ۆب ەكەراتیم

 یمەڵ ئاوا و  شیوەو ئ كرا مووسا بوەئەل وا یكێار یپرس ەووت ك انێیپ هات و ڕازی بێت(

 وە! با ئەبزربوو  ێ  لالالالالالالڕاسالالال  ڕێی بوو  و اڕ من گوم وابووە: جا كیرموو ەف ،ەو ەتەداو 

 ،ەیكەكچ ۆب ەكەراتیم ەیو ی: نەداو  داێیت )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك  ەدابالدێالت ەیحوكم

 ەیكەخوشك ۆب یتر  ەیكیەباق و ەكیەشالەشال دوو وەئ ،ەیكڕەكو  یكچ ۆب شیكیەشالەشال

  (٢).تێبەد

                                         
، لەفاەکەش وی ئەحمەدە، (١٧٠٢٣د )ەحمئە(، ٥٠٥٧ماجی ) وبنئی، و بەحەاەنی داناوە (٥٧٢٥) ی(، ترمذ٥٣٢١د )و بو داو ئە  (١)

شاێخی ئەلبانی لە )صحیح الترمذی( بە )حسل(ی داناوە، شێخی ئەڕنائوطیش لە )تخری  المسند(دا ئەفەرموێ: )إاناده محتمت 

 .لژتحسیل(

(، نەااائی لە )السنل ال بری( ٨١٢١(، ئەحمەد )٥٠٥١(، ئیبنو ماجە )٥٧٢٨(،  ترمذی )٥٣٢٧وود )(، ئەبو دا١٠٨١) یبوخار  (٢)

(١٨٥٣.) 
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 سالالاومو  وبەئ تەخزم ەو ەنی)چوو :ەهاتوو  شەیەادیز  ەئ داەحمەئ و یبوخار  یڕیوایەتەل

  ەئ ەك پرسالالنەم منە: لیرموو ەف ،ەشالالكردوو ەب یئاوا سالالعوودەم بنویئ ەكرد ك رزمانەع و

 .یەناوداەتان لەالزانست( یزاەشار  یاوانیرە)د ەر یح

 تەخزم ەهات كێنكە: نەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت(( بِؤیال ڕیكو  ەیصالالالی)ق م -

ورئان ق ێیپەب  ەڵ : بیرموو ەف ت،ێرگرەو  ۆب ەیكەراتیم ەپشالالالك كردێل یداوا و كرەبوبەئ

 داێت یوا یشالالال  یبڕیار  )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەنازان  ك شیكێحوكم ت،ێو ەنالاك چالتیه

 ڕیو ك ەیر یموغ ،یپرس ەیكەكەڵخەل نجایئ ،پرس ەد یكەڵخەل تۆ بتا  ڵما ەو ەر ڕۆ ب ،تێداب

َس  )ملسو هيلع هللا ىلص(لِه حَضرْت  رسوَ  ال): یرموو ەف )خوا لێی ڕازی بێت( ەشوعب : ەوات ،(لَْعماها الِسد 

 دناەی. سالالكێنكەن یەدا یراتیم یكیەشالالەشالال ەك )ملسو هيلع هللا ىلص(  خوادا بوو  یر ەمبەغێپ تەخزمەل

 )خوا لێی ڕازی بێت( ەمەسلەم ڕیكو  یمحمد دابوو؟ەڵگەترت ل یسالەك یپرسال كرەبوبەئ

 یار ڕیب كرەبوبەئ دناەیالسالالال نجالایئ موو،ر ەف ەیر یموغ ەیو ەئ كوەو و  ێرپەسالالال یەسالالال الاەه

 . داەنكەن وەئ ۆب ەیكەراتیم یكیەشەش

 ،كرد یتر  یكێكیەشالالەشالال یداوا و رەعوم دناەیسالال تەخزم ەهات انیشالالیتر ەیكەكنەن

 اندایوانێن ەل بنەد ەو ەكێپ ەك تڕێبەدێپ تانەكیەشەشال وەئ رە: هیرموو ەف رەعوم دناەیسال

  (١).تێكرەشدەب

 ەك رمووەفەیباوك  د بووێل  ێگو  :ێرمو ەفەد ز ەح ڕیكو  یكر ەبوبەئ ڕیكو  یمحمد -

ِ  ت وَرث  َوال ): رمووەفەید )خوا لێی ڕازی بێت(ا  مخ ڕیكو  یر ەعوم دناەیسالالال َعَجًبا لِلَْعمل

 ەیكەراتیم یچەك ت،ێالالو ەرنالالاكەب یراتیبالالاوك م یخوشالالالك ەك ەر ەی: سالالالەوات ( ٢)(تاَلرِث  

 .تێكرەشدەب

                                         
( و دەفەرموێ: اااەحیحە، نەاااائی لە )الساانل ٥١٧١(، ترمذی )١٣٧٧٢(، ئەحمەد )٥٠٥٧(، ئیبنو ماجە )٥٣٢٧ئەبو داوود )  (١)

 (.١٨٧٧ال بری( )

 (.١/٥١٨ال بری( ) بەی یقی لە )السنل(، 1١1/ ٢)مالك   (٢)
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 خاوەنەكانیان: خاڵی سێیەم: پشكەمیرات و

 دوو انی كیەشالال ەه انی یكێگەچار  انی ت،ێب ەكەراتیم ەیو ین تێشالالەد راتیم ەپشالالك

 یتڵەحاەل ،تڕێبەدێپ انەیو ین سەك نجێپ ،ەكەراتیم یكیەشەش انی كێكێیەس انی یكێیەس

 ك،یەشالالال ەه سەك كیەتردا  یتالڵەحالالاەل ت،ێالالو ەكەردەب انیالالكالیەچالوار سەك تالردا دوو

 شەمەئ ك،یەشالالەشالال شیسالالەك وتەح و كێیەسالال سەك دوو و كێیەسالال دوو شیسالالەچوارك

 :ەانیرحەش

 انداەیتانڵەحا وەل و ەسانەك  ەب تێدر ە(: د٢\١) راتیم ەو ین: 

 بوو. نهاەت ۆیخ رەه رەگەكچ ئ -

 ێجەب دواەل ۆیخ یكچەن و ڕكو ەو كالالابرا ن نهالالابووەت ۆیخ رەه رەگە: ئڕكو  یكچ -

 .مابووەن

 ڕیكو ەن بووەه ڕیكو ەكابرا ن نهالابوو،ەت ۆیخ رەه ەك كیالدا انیالبالاوك  یخوشالالالك -

 .ڕییكو 

 و بووەن ڕیكو  ڕیكو  بوو،ەن ڕیبوو كالابرا كو  ۆیخ نهالاەت رەگەبالاوك: ئ یخوشالالالك -

 .بووەن یشیخوشك

 .بووەن ڕیكو  ڕیكو  انی بووەن ڕیكو  ەكەمردوو  رەگە: ئرەهاوس -

  ەب تێدر ە(: د1\١) راتیم ەگەچار: 

 .یڕ كو  ڕیكو  هاەرو ەه بوو،ەن ڕیكو  ەكەمردوو  رەگە: ئرەهاوس -

 .بووەن ڕیكو  ڕیوكو  ڕرا كو كاب رەگەئ ەیكەژن ەتاك انی ،ەكەمردوو  یكانەژن -
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 یكڕێكابرا كو  رەگەئ ەیكەژن ەتاك انیكابرا  یكانەژن ەب تێدر ە(: د1\١) كیەش ەه 

 .مابووێجەب دواەل یكڕێكو  ڕیكو  انی

 ەب تێدر ە(: د7\٢) كێیەدووس: 

 .انبوونۆیرخەه رەگەئ ەكەمردوو  یاتر یز انیدووكچ  -

 انیكابرا كچ  انبوون،ۆیرخەه و اتریز انیالدووكچ بوون  رەگەئ ەیكڕەكو  یكالانەكچ -

 .مابووەنێجەب دواەل ڕیكو 

 ناتربوو یز خوشك و دوو رەگەبوون، ئ ێباوك و كیداەل ە( ك اتی)الش  یكانەخوشك -

 .باوكەن و ڕیكو  ڕیكو ەن مابووێج پاشەل ڕیكو ەن كابرا انبوون،ۆیرخەه نهاەتەب و

 ناتربوو یز انیك خوش دوو رەگەئ (بن یباوكەل رەه انی یكیداەل ەك)باوك  یخوشكان -

و  كیداە)ل یخوشالالكەن و ڕكو  ڕیكو ەن مابوو،ێجا دو ەل ڕیكو ەكابرا ن انبوون،ۆیخ نهاەت و

 مابوو. یشیباوكەن باوك( و

 ەب تێدر ە: د(١/7) كێیەس: 

 دوو و ڕیكو  ڕیكو  هاەرو ەه بوو،ەن یالكچ( انی ڕ)كو  والدەئ ەكەمردوو  رەگە: ئكیدا -

 .بووەن یاتر یز خوشك و دوو برا و

 رەگەئ ڕی،كو  ڕیكو  انی بووەن ڕیكو  رەگەئ ،یشیكانەخوشك و ەو یەكیداەل یانبراك -

 .بووەن یشیریباپ انیباوك 

 ەب تێدر ە: د(١/6) كیەشەش: 

 .داەكەمردوو  ڕیكو  ڕیكو  انی ڕكو  یبوونەه ەڵگەباوك ل و كیداەل كیەرەه -
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 انی ،تێوتبەكەرنەب انیشیراتیم یرچەگەخوشك، ئ و براەدوو ل یبوونەه ەڵگەل كیدا -

 .ڕیكو  ڕیكو  انی ڕكو  یبوونەه

 انیكێكیە نهاەت رەگەئ ت،ێكرەشدەب ێلالالال انیپشك كیەبوون  دوو رەگەئ ،یكانەنكەن -

 .تێگرەردەو  ۆیخ یكیەشەش تێمابەن ەكەمردوو  یكیدا و تێب

 .تێمابەن یباوك و ڕیكو  ڕیكو  انی تێبەه ڕیكو  ەك كداێكاتەل یر یباپ -

 .بووەدانەڵگەل انیتر یخزم رەگەئ ەیكەكچ و ەیكڕەكو  یكچ انی یكانەكچ -

 ە( كییباوك و كی)دا یخوشالالك كیە یبوونەه ەڵگەل ەو ەیباوك یر ەبەل یكانەخوشالالك -

 .تێگرەردەو  ەكەپشك ۆیرخەبوو ه نهاەتەب رەگەئ بن،ەد شەهاوب

 بوو. نهاەت رەگەئ كیدا ڕیكو  -

 

 پشكەمیراتی كەسوكاری نزیك یالعصبات(: :خاڵی چوارەم

 یو ەئ گرن،ەردەو  ەكەراتیمەل انۆیخ یشالالەب كانەباسالالكراو  ەپشالالك نەخاو  ەیو ەئ یدوا

 انیكەیەنەیر ێن رە. هتێكرەشدەداب داەكەمردوو  یكانەكینز ەسالوكار ەك رەسالەب ەو ە ێنێمەد

 انكەنیرێن نهاەت شالالالدایتڵەحا كێندەهەل ت،ێگرەردەو  انیالكەیەنێییم یدووپشالالالك رەدەقەب

 نیدوور/ دوورتر/ دوورتر/ كیالال/ نزك ری/ نزنیك رینالز ێالیپالەب كالالانەپشالالالك گالرن،ەردەو 

 :ەو ەخوار  ەیەیو ێش  ەب ،نێكرەشدەداب

 .كانەنیرێن نهاەت ان،یكانڕەكو  و كانڕە: كو  ەكیە ەیپل -

 .كانەنیرێنەلر ەه تروو ر ەوس  یر یباپ : باوك و ەدوو  ەیپل -

 كی)دا یبرا رەگە( ئەو ییەباوكە)ل یبراكان انی( ییباوك و كی)دا ی: براكان ێیەس ەیپل -
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 .انیكانەنیرێن رەه ان،یكانەو ەن و زاڕەكو  و انیكانڕەپاشان كو  بوو،ە( نیباوك و

 یمام رەگەئ ،ەو ەباوك ڕێیەل رەه انیباوك(  و كیداەباوك )ل یكانە: مام ەچوار  ەیپل -

 .وانەئ یكانەنیرێن زاڕەكو  و ڕكو  نجایئ بووە( نییباوك و كی)دا یتر 

 .انیكانەنیرێن زاەڕ كو  و ڕن كو ( پاشاەو یەباوك ڕێیەباوك )ل یكانە: مام ەنجێپ ەیپل -

 دوو ەكەنیرێن ەك تێو ەكەردەب یراتیم ەپشك ەو ەتر  یسانەك ڕێیەخز  ل یتە: ئافر ینیبێت

 یاكابر  ڕیكو  یكچ انی ،ەیەه یبرا و ەكێكچ رەگەئ ،تێگرەردەو  ەكەنێیم رەدەقەب یپشك

 ەوشكخ انی.. یەبرادا ەڵگەل و ەخوشالك انی دایەڵگەل ەیەه شیتر ڕییكو  ڕیكو  و ەمردوو 

 ..یەكداینز یخزم یكچان ەڵگەل ،یەدایتر یخوشكان یكچان ەڵگەل و

 

 مێیینە: خاڵی پێنجەم: كۆی میراتگرانی نێرینە و

 :كانەنیرێنەل   •

 ییباوك و كیدا یبرا تر،وو ر ەس و ریباپ تر، با  ووو ر خوا و زاڕەكو  و ەیكڕەكو  و ڕكو 

(، ەو ەباوكەبرا )ل ڕی(، كو یباوك و كی)دا یبرا ڕیكو  ،(ەو ەكیداەبرا )ل ( وەو یەباوكەبرا )ل و

 ما  ڕیكو  ،ەو ییەباوكەل ییباوك یما  )برا ،(ەو ەباوك و كیالداەبالاوك ل ی یقەح یمالا  )برا

 ئازادكراو. ەیلۆیك رد،ێباوك، م یمما ڕیكو ،( تێب كیە انیباوك ە)ك

 :كانەنێیمەل   •

 و كی)دا یخوشالالالك ،یباوك یكیدا ،ینكەن و كیالدا و ەیكڕەكو  یكچ كالابرا و یكچ

 ەكەز ینەك ،ۆیخ یژن ك،یالالدا یخوشالالالك ،(ەو ەبالالاوكەبالالاوك )ل یخالوشالالالك ،(ی الێالبالالاوكال

 .ەیكەكراو ئازاد 
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 .ێم و رێن ن،ێد تری یخزمان ەلۆ پ دوو  ەئ یدوا

 

 نێرینەكانی دەكەوێت: ئەو حاڵەتانەی میرات بەر خزمە: شەشەمخاڵی 

 راتیم ەبەصەعەب ەک ەیوانەئ شێپ ەل تێبەد گرێڕ و  باتەد راتیم ەبەصەعە: بڕکو  -١

 .نەبەد راتیم ی ێرز ەفەو ب رزنەف نەخاو  ەک ەیسانەک وەئ یدواەل نەبەد

 ەک ەیو ەئ یدواەل ڕکو  یبوونەن پالالاشەل بالالاتەد راتیم ەبەصالالالەعە: بڕکو  ڕیکو  -٢ 

 .نەبەد انیکانەراتیم ەکانرز ەف نەخاو 

 ڕکو  ڕیکو  رەگەئ ،تێبەه ڕکو  ڕیکو  انی ڕکو  رەگەئ باتەد كیە شەشالال :باوک -7 

 .ەو ە ێنێمەد کانەرز ەف نەخاو ەل ەک ییدواەل باتەیش دەبەصەعەب واەئ بووەن

 ڕیکو  ڕیکو  انی ڕکو  ەک ەمردوو  ەو  ،بووەباوک ن رەگەئ باتەد كیە شە: شالالریباپ -1 

 یباوک ەڵگەل ەو  ڕکو  ڕیکو  انیال ڕکو  ەکەمردوو  رەگەئ بالاتەید شەبەصالالالەعەب تێالبەه

 .تێبەن

 انی كباو  انی ڕکو  ڕیکو  انی ڕکو  رەگەئ باتەید ەبەصالالەعە: بیو باوک كیدا یبرا -3 

 .بووەن ریباپ

 یر یاپب انی كباو  انی ڕکو  ڕیکو  انی ڕکو  رەگەئ باتەید ەبەصالالەعەب :یباوک یبرا -6 

 .بووەن یکیو دا كباو  یبرا انی بووەن

 وەر ەب ڕکو  انی ەو ەر ەس وەر ەبوو بەن ڕکو  رەگەئ ەو  ،باتەد كیە شە: شیکیدا یبرا -3 

 ك.یە ێسەل تێبەد شەهاوب یبراکان ەڵگەل ەو ەخوار 

 رەگەئ کانەرز ەف نەخاو  یدواەل باتەد راتیم ەبەصالالالەعە: بیو باوک كیدا یبرازا -1 

 ەبەصەعەب کانەنیرێبرازا ن داەتڵەحا  ەل بووەن یباوک انی یو باوک كیدا یو برا كو باو  ڕکو 
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 .ەنێیم ەل ەجگ باتەید

 .بووەن یو باوک كیدا یبرازا رەگەئ باتەید ەبەصەعەب :یباوک یبرازا -9 

 ەن ڕکو  رەگەئ کانەرز ەف نەخاو  یدواەل باتەید ەبەصالالەعەب :یو باوک كیدا یمام -١1 

 یزاو برا یکیدا انی یو باوک كیدا یبرازا انی یباوک انیال یو بالاوک كیالدا یبرا ەن كبالاو 

 .بووەن یباوک

 ەل ۆیخ شێپ ەیوانەئ ەو  بوو،ەن یو بالالاوک كیالالدا یمالالام رەگەئ :یبالالاوک یمالالام -١١ 

 .کانەبەصەع

 ەو  بووەن یباوک یمام رەگەئ باتەد راتیم ەبەصالالالەعەب یو باوک كیدا یزاۆ ئالام -١٢ 

 .بووەکان ن ەبەصەع ەل ۆیخ شێپ ەیوانەئ

 ،وبو ەن یو باوک كیدا یزاۆ ئام رەگەئ باتەد راتیم ەبەصالالەعەب :یباوک یزاۆ ئام -١7 

 .بووەکان نەبەصەع ەل ۆیخ شێپ ەیوانەئە ئەگەر و 

 یۆ خ ە، لتێبێڵ هەنێج ڵیمندا و مرد ەیکەزانیخ رەگەئ تباەد رزەف ەیو ین :ردێم -١1 

 ۆیخ یدواەل یاڵمن ەیکەزانێخ رەگەئ باتەچوار د رەسالالالەل كیە. ۆیخ یر ەیغەل انی تێب

 .ۆیخ یر ەیغ انی ۆیخەل تێبێڵ هێج

 .بووەن ینو تر بو  ەیبەصەع رەگەئ باتەد راتیم ەبەصەعەب ەندەب یر ەکئازاد  -١3

 

 دەكەوێت: مێیینەکانمیرات بەر خزمە : ئەو حاڵەتانەی حەوتەمخاڵی 

ن وو ب ەو ەر ەسالال وەر ەب انیدوو  رەگەئ ەو  ،باتەد ەکەرز ەف ەیو یبوو ن نهاەتەب رەگەئ کچ:-١

 رەگەئ نەبیب ەو ە ێنێمەئ ەیو ەئ ە. کەبەصەعەب کرانەن رەگەئ نەبەد ێس رەسالەدوو ل واەئ

 َّ  خن منزن رن مم ام ُّٱ :نەبەد ەبراک ەیو ین ەبەصالالالەعەب واەبوو ئ داەڵگەل انیبرا

 ١١النساء: 
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 انیالالبرا و زتریهەب ۆیخەل یکچ رەگەئ بالالاتەد ەو یبوو ن نهالالاەتەب رەگە: ئڕکو  یکچ -٢

 یکچ رەگەئ نبوو  ەو ەر ەسالال وەر ەب انیدووان  رەگەئ نەبەد ێسالال رەسالالەدوو ل ،ێبەن ەڵگەل

 یکچ ەکەو و مردو  تێب كێکیە رەگەئ باتەد كیە شەش بوو،ەن داەڵگەل انیبرا انی زتریهەب

 ەل بنەد رژداەب واەبوون ئ اتریز كێکەیەل رەگەئ ،ەبەصالالەع ەکاتیب ێبەن شیڕو کو  تێبەه

 تێبەئ ەبەصالالەع ەکاتانەیئ ەک ەیو ەئ ڕکو  یکچان انیکچ  ەڵگەل رەگەئ ،ەکەکیە شەشالال

 .بووەن ڕکو  رەگەئ نەبب راتیم ەبەصەعەب

 انی كخوش انی ڕکو  ڕیکو  انیکچ  انی ڕکو  ەکەو و مرد رەگەئ باتەد كیە ێس :كیدا -7

 .داەمانەئ یبوونەل باتەد كیە شەکات شو ەئ ،تێبەن یاتر یز انیدوو برا 

 ،ێبەن ەڵگەتر ل ەیر یداپ انی كیدا رەگەئ باتەد كیە شە: شالال(یکیدا ینیە)ال ەر یداپ -1

 .ەکەکیە شەش ەل بنەد ژدارەب واەبوو ئ ەڵگەل یتر  ەیر یداپ رەگەئ

 رەگەئ ،بووەن (یکیدا ینیەال) ەر یداپ رەگەئ باتەد كیە شەش :(یباوک ینیە)ال ەر یداپ-3

 .ەکەکیە شەش ەل بنەد ژدارەب واەئ بووەه

 ادەڵگەل یسالالالەک رەگەئ ،باتەد ەو یبوو ن نهاەتەب رەگەئ :یو باوک كیدا یخوشالالالك -6

 كێوشکخ ەل رەگەئ ەو  ،ەبەصالەعەب تێبەکچ دا ئ یبوون یکاتەل ەبەصالەعەب کاتیب بووەن

 ،ەبەصالالالەع ەل یبراکالان ەڵگەل تێالبەد ژدارەب انیالدا ەکەو ین ەل بنەد ژدارەب واەبن ئ اتریالز

 .بووەن كباو  انی ڕکو  رەگەئ

 یبوونەن یکاتەل ەیەه یو باوک كیدا یخوشالالالک یحوکم مانەه :یبالاوک یخوشالالالک-3

  ەئ .دایو باوک كیدا یخوشك ینو بو  یکاتەنابات ل كێراتیم چیه ،دایو باوک كیدا یخوشك

 .تێبەن یبوون كو باو  كیدا یخوشک تێبەد ێجەب ێج کێکات ەحوکم

 تێبەد دارشەب ەو  بوو،ەن ڕکو  ەن كباو  ەن رەگەئ باتەد كیە شەش :یکیدا یخوشك -1

 .یکسانیە ەب كخوش انیبرا  یبوون ەڵگەدا لكیە ێس ەل
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 تێبڵ ێهەنێج ۆیخ یدواەل ڵیمندا ەیکەردێم رەگەئ باتەچوار د رەسالالالەل كیە ژن: -9

 .تێبڵ ێهێج ۆیخ یدواەل ڵیمندا رەگەئ باتەد كیە شتەه ،ۆیخ یغير  انی ۆیخەل

 

 ێج یدواەتر ل ەیبەصالالالەع رەگەئ باتەد راتیم ەبەصالالالەعە: بەندەب یر ەکئالازاد  -١1

 .تێمابەن

 

 یاساكان:

 ییاو بر  كخوشالال ۆب ەو ە ێنێمەد یو باوک كیدا یدوو خوشالالک ەل ەک ەیو ەئ : ەکیە ییاسالالای

 .باتەخوشک د یشەبرا دوو ب ١١النساء:  َّ  خن منزن رن مم ام ُّٱ ،یباوک

 شەشالال ت،ێب یکیدا یبرا ەزاکۆ ئام یبرا ەل كێکیەو  تێبمر كیەزاۆ ئام دوو : ییاسالالای

 تێکرەد  ەکەکیە شەش یدوا ەل ەو ە ێنێمەد ەک یشالەو ە، ئرزەف نەخاو  کوەو  باتەد ڵکیە

 .یکسانەیەب ەو ین ەب

 ەبەصەع رەگەئ کانەپشالک ینەخاو  ەل ەو ە ێنێمەد ەکەرز ەف ەل ەیو ەئ : ێیەسال ییاسالای

ژن و  ۆب ەو ە ەڕێناگ ،انیکانەپشالالک یێپەب کانەپشالالک نەخاو  ۆب ەو ە ەڕێگەئ بووەن یبوون

 .یەین انیوانێن ەل یتیەخزما ەچونک ەکەردێم

 ەو ەئ مابوو،ەن ێجەب ییدوا ەل :پش نەخاو  انی ەبەصەع ەمردووک رەگەئ : ەچوار  ییاسای

 ێیپەب، نین کانەن پشکەو خاو  ەبەصەع ەل ەمانەئ ەک ت،ێبەد یکانەکینز ەسالەخز  و ک ۆب

 کردوون: ییارید هاەفوق ەو ەکەو و مرد ەل انینزک

و پاشان  ڵپاشان خا ،ما  یپاشالان کچ ،برا یو پاشالان کچ كخوشال ڕیکچ و کو  ڕیکو 

و  یکیاد یپاشان برازا ك،باو  یپاشان خوشک ،یکیدا یپاشان مام ك،یدا یپاشان باوک ،پور

 خوار... وەر ەب
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 مانڵموس ەافر لک ت،ێب کێسەرکەه  ریکوژراو ئ ەنابات ل راتیبکوژ م : ەنجێپ ییاسای

 کافر. ەل مانڵموسو  انینابات  راتیم

 کچ و تێبمر كێاو یپ رەگەئ ،ەبەصالالەع ەب بنەکچ د ەڵگەل كخوشالال : ەشالالەشالال ییاسالالای

 ەبەصەع ەب ەکەخوشک ەو ە ێنێمەد ەیو ەو ئ باتەد ەو ین ەکەکچ ماێجەب ییدوا ەل یخوشک

 وانێن ەل یانکسالالالەیەب ەو ە ێنێمەد ەیو ەبوون ئ اتریز کێکیە ەل ەخوشالالالک رەگەئ ،باتەید

 .نەکەد یشەداب انۆیخ

 داسالالال میئ ەل راتیم یتەباب ەل ەو ەنیورد ب كەیەقەد ندەچ ۆب رەگە: ئ ەوتەح ییاسالالالای

 رەگەئ یەن ەیو ێهاوشالال ەک كەیەو ێشالالەب ،ەیکیەکسالالانیە یر ەدادگ ەل تێمڕ سالالو ەد رتەسالال

 ،تێو ەکەردەد ۆیب تێب ریژ ەکك ۆڤێمر  رەگەئ ،راتیم یکانە یئا ەل یبفکر ێت و ەو ە یوردب

 ەخوداو  نیەال ەل ەقورئان  ەئ یاس ەڕ ب تێبەئ نەتمەح ێناکر  ە، کتێبەدروست د ۆب ینیقیە

 .كێش  مووەه ەب یەزانا ەک ،تێب

 :تەڵێد ەتەباب  ەئ ەیربار ەس  ( دفل اْل  یالمال اس ی)الس یبێک  ینووسەر 

 یتڵەحا ە،کداەتڵەحا  ەئ نهاەت رەسەل تێس وەب -بگاتێت ەیو ەئ ۆب كێسالەک ۆب- ەسالەب

 ەواز ێشالال  ەب تێنێمەد ێجەب ەکەمردوو  ەل ەیسالالامان وەئ ت،ێمرەد كڕێکو  ەک كو باو  كیدا

 :نەبەدێل یراتیم

 وکاتەئ ەیەه یر ێن ەیو ەن انی ەر ێن ەک ەیەه ڕیکو  - ەو و مرد ەک - ەکڕەکو  کێکات -۱

 .ەکیە شەش ەک نەبەد راتیم یکسانیە ەب كو باو  كیدا

 كیە شەشالال كکیدا ،باتەد ەو ین ەکەکچ ،ەیەه یکچ - ەکەو و مرد - ەکڕەکو  كێکات -۲

 ،رزەف کوەو  كیە شەش کات،ەد ێس رەسەل كیە ەک باتەید ەو ە ێنێمەد ەیو ەئ كباو  ،باتەد

 یدوو کچ - ەکەمردوو  - ەکڕەکو  رەگەئ ،- باتەید - ەبەصالالەع کوەو   ەو دو  یکیە شەشالال

 .نەبەد شەش رەسەل كیە كو باو  كیدا ،نەبەد ێس رەسەدوو ل ەو ەئ تێبەه



 

 - 118 -  

 یاوکب انی یو باوک كیدا ییبرا ،بووەن ەیو ەن انی ڕکو  - ەکەمردوو  - ەکڕەکو  رەگەئ -۳

 ەو ە ێنێمەد ەیو ەئ كباو  ،باتەد كیە شەش نهاەت كیدا، نەناب چیه براكان بوو،ەه یکیدا انی

 كیە كیکات داو ەئ بووەن یبرا ەکەو مردو  رەگەئ  ەڵ ب کات،ەد ەکەشەش ەل نجێپ ەک باتەید

 .ەکب ەتڵەحا  ەئ یر ەتر س یکێجار  ،باتەید ەو ە ێنێدم ەیو ەئ كو باو  باتەد ێس رەسەل

 یکێتەکمیح شەمە، ئنەبەد راتیم یکسالالالانیە ەب كو بالالاو  كیالالدا  ەکیە یتڵەحالالا ەل

 و ەو مردو  انڕیالالکو  ەک نێکرەد رەیسالالال ەر یو بالالاپ ەر یداپ کوەو  داەر ێلال ،یەداێالالتال ەیور ەگ

 انیالال ،ادایالالدن یۆڵک یگرتنەڵه ەل کسالالالاننیە انیالالردووکەه داەتڵەحالالا  ەل ،چوونڵ سالالالاەب

ن و ژ  کوەو   ەو ەربوونیپ ۆیهەب انیرەسالال ەتۆ وتەک یەیح ەو نار  یقورسالال وەئ انیردووکەه

 رۆ ز  یکێتەکمیح شەمەئ ،نێکرەد رەیسالال كێنسالالانیئ کوەو  نهاەت سالال اێئ ،ماونەن شیردێم

 رەسالالالەل راتالدایم ەل نالاونیدا ەگێج كەیەو ل یکسالالالانەیەب کە یەداێالت ەیانمیاللیع ێیجەل

 .ەچراو ێپ انێیل شیکێسکێو فرم كێتەفەخ و  ەخ ەك ان،ینو چو ڵ ساەب

 ەیراتیم وەل ن،ەبەد اتریز ەکەکیدا ەدا لەیکڕەکو  یکچ ەڵگەباوك ل مداەدوو  یتڵەحا ەل

 ەتۆ وتەک ەیکەکچ ی ێار یرپرسەب ەکەباوک س اێئ داەر ێل ەچونک ،ەماو ێجەب ەیکڕەکو ەل ەک

 ەسەک نیروالتەئ ەکچون ،بکات ێجەبێج یکانیەس یداوێپ و بکات یو ێخەب تێبەئ و رەسال

 .یەکەکچ ۆب س اداێئ ەل

 چیه كباو ك و یدا ەڵگ ەل برا ت،ێربگرەو  ندەپ كێسالالەک ۆب ەندەپ دامێیەسالال یتڵەحا ەل

 ەل ەماو ێجەب ەیو ەئ رەسالالالەل تێبەد یر ەگیکار ەر ێبرا ل کراو نالابالات،یاریالد یکەیەنالداز ەئ

 ەو ە ێنێمەد ەیو ەئ ك، باو باتەد کیە شەش نهاەت كیدا دا،كو باو  كیدا یراتیم ەل ەکەمردوو 

 ؟داەمەل یەچ تەکمیکات، حەد شەش ەل نجێپ ەک باتەید

 داەتڵەحالالا  ەل كبالالاو  کە ەو ەننەڕێگەد ەو ەئ ۆب ەیکەکالالار ۆ ه مالالانالالانڵموسالالالو  یهالالاەفوق

 ..بکات . ەکەمردوو  یبرا یر ێچاود یتیەرەسەل
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 خاڵی هەشتەم: وەسێت:

 یتیەنۆ چەل باس ەك سالال مدا،یئەل ییدارا یكاروبار  یكخسالال نێڕ ەل ەكێشالالەب تێسالالەو 

 ،یەرگداەمەر ەسەل انی ەمردوو  ەك ەو ەكێسەكەل كاتەد ماڵ و سالامان ی ێنەخاو  یبوونڵقەن

 :ەكەسامان نەخاو  یمردن یدوا یسانەك ۆب

 :تێسەو  ەیناسێپ •

 .تێكرەدێجەبێج ەیكەنەخاو  یمردن یدوا ەك ەتەبیتا یكێنەڵێ: بتێسەو 

: رمووەفەید )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێرێگەد )خوا لێیان ڕازی بێت( رەبنوعومیئ -

ل ِفيِه، َُِبيت  لَْيلََ ْيِن إالل وَوِصيل  ه  َمكْ  وبَ ت ِعْنَده  ) لَِ  له شالل ت ُ وصالِ سالْ : ەوات (١)(ما َحِق اْمِرَئ م 

ەوەی ات، بەر لكات وەسیەتی لەسەر بكە پێویست بكی لەالبێت كهەر موسوڵمانێك ش ێ

 ەی بنوسێ ەوە.كەوەسیەت دوو شەوی بەسەر تێپەڕێ پێویس ە

كاَن َرسو   ): ێرمو ەفەد )خوا لێی ڕازی بێت( ق اصەو  یبەئ ڕیكو  یعدەسال دناەیسال -

: إنِّل قْد بَلََغ بل ِمَن الَوَجعِ ولَنَا  )ملسو هيلع هللا ىلص(الللِه  لت  ِ  الَوَداعِ ِمن وَجعَ اْشَ دل بل، َف   نِل َعاَ  َحجل ود  َُع 

، لَفَ  ق  بل ل َلْل َمالِل؟ قاَ : الِ و َماَ ، واَل َُرِِ ِنل إالل ابَْن ت دل مِْر؟ َف اَ : ال ،كَتَصالَ : بالشل لت  ِ  ل قاَ :  ،َف  

ل  والِلل ل  كَِبيرت  وَن  -لَْو كَِليرت  -الِللال  ف  ْ  َعالًَ  ََُ كَفل إنلَك لَْن تََذَر وَرََِ َك لَْغِنَياَ ، َخْيرت ِمن لَْن تََذرَه 

 و وتبوو ەك شبوو ،ۆخەنە ناسراوە بە )حج  الوداع( ك اییداحەجی ماڵئاو لە  :ەوات (٢)(النلاَس 

كرد:   رز ەع، ردان ەسالال ۆب ناێهدە یفیشالالرەت )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ نابوو ،ێه ۆب ینیتئازار 

امان  س نەمن خاو  ەك تیزانەد نابتەج ناو ،ێه ۆب ینیئازار ت تینیبەخوا د یر ەمبەغێپ ەیئ

 یكێیەسالالال دوو ەك ییەات چڕ  نابتەج ت،ێبگر رات یم ییەن كێكچ یر ەیغ شالالال یسالالالەك و

 یر ەمبەغێپ ەیئ ەیو ین یدەكرد: ئ رز ە: نا، عیرموو ەف ر؟ێخەب  ەسالالامان  بك و تەرو ەسالال

                                         
 .(١١٥٠م )ی(، مواژ٥٠٨٣) یخار و ب  (١)

 (.١١٥٣(، مواژیم )١٥٢٥بوخاری )  (٢)
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 انی ەر ۆ ز  شیكێیەس ك،ێیەسال :یرموو ەف ؟یكێیەسال یدەكرد: ئ رز ە: نا، عیرموو ەخوا؟ ف

 و بن سكورتەد ەیو ەل كوەو  ەچاك ر  تێڵیبه ێج یندەمڵەو ەدەب تەكەسەر ەو  ۆت ،ەیەور ەگ

 .ێنەاندیب نەبك یكەڵخەداوا ل

 ملسو هيلع هللا ىلص()خوا  یر ەمبەغێپ بووێل  ێ: گو ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێالالت( ەئومالالام بوەئ -

ه؛ ف  وصالاليلَ  لوارَث إنل اللل ): رمووەفەید خوای : ەوات (١)(َه عزل وجلل قد لعمى كلل ِي حق  ح ل

انی بۆ دیاری كالەكشالالالردن( و پكی داوە )لەمیرات دابەشالالالكەسالالالێكگەورە حەقی هەموو 

 ردن بۆ میراتگر نییە.كردوون، )بۆیە( وەسیەت ك

إنل ) :یرموو ەف )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت( ەر ەیبوهور ەئ -

َل ليعَمل  والمرلة  بماعِ  الللِه س ِّيَن سنً  ِ ل ُحضر هما الموت  في ضارلاِن فل الوصيلِ  ف ِجب   الرلج 

ات و كە شالالەسالالت سالالاڵ بەندایەتی بۆ خودا دەكپیاو و ئافرەتی وا هەیە : ەوات(٢)(النلار  لَه ما 

ە ك ەنكە مردنیان ئەگاتێ بەشالێوەیەك وەسیەت ئەكەچی كانی ئەبێت، كەچی فەرمانەكمل

  ەئ ەر ەیبوهور ەپاشالالان ئ انیان ئەگەیەنن، بەمەش ئەچنە ئاگری دۆزەخەوە.كزیان بە مراتگرە

 َّ   مت  هبمب خب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّ: ەو ەندێخو  ەیتیەئا

 ازیر رفەسالال شەو ە: ئا ئەوات  ١٣ - ١2النسْْْْاء:  َّ  مظ حط مض خض ُّٱ: ەگاتەد تا ١2النسْْْْاء: 

 .ەزنەم

 َمْن َماَت ): یرموو ەف )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت(جابر  -

نلَ  َوَماَت َعلَى ِبيَل َوس  يلَ  َماَت َعلَى سالَ وًرا لَه   َعلَى َوصالِ هەر  :ەوات (7)(ت ً ى َوَشَهاَدَة َوَماَت َمْغف 

ردبێت ئەوا لەسەر ڕێباز و سوننەتی من مردووە، وە لەسەر كەسێك بمرێت و وەسیەتیشی ك

                                         
و ئەفەرموێ: )حسل  (٥١٥١) یترمذ ،(١٠١١٨د )ەحمئە(، ٨١٧٥، ٨١٧١) یاائە(، ن٥٠١٥ماجی ) وبنئی (،٨٥١٥ئەبو داوود )  (١)

 وە.صحیح(، شێخی ئەلبانیش لە )صحیح الجامع(دا بە )صحیح(ی ناااندو 

( ٥٠٧٧بنو ماااجە )ی( و ئ٥/٥٠٣( و ئەحمەد )٥٠١٠( و بە )حسااال(ی ناااااااانادووە، وەروەوااا ئەبو داوود )٥١١٠ترماذی )  (٢)

 دەفەرموون: اب(یل انة(، وە شێخی ئەلبانی و ئەرنائو  بە )ض(یف(ایان ناااندووە. 

 )ص(یف(ە.( دەفەرموێ: ٥٣٧٣، شێخی ئەلبانیش لە )ض(یف الجامع( )(٥٠٧١ماجی ) وبنئی  (7)
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 تەقوا و شەهادەت مردووە، مردووە و خوداش لێی خۆشبووە.

 :رموونەفەد یفەنەح یرعناسانەش

 رەسەل یتەفار ەك و كاتەز  ەك كێسەك رەسەل رەگەئ یتەبیتاەب ،ییەن رزەف  كردنێسەو 

 ەانمەل یكێشالال  رەگەئ مماەئ ،تێبەرنەسالالەل یرز ەف یوو ڕۆژ  انی ت،ێبەن رزارەق و تێبەن

بكات،  ادیسامان یكێیەس ەل زیاتر تێناش تێسەو  ،ەرز ەف رەسەل ی كردنێسەو  تێربەسالەل

 تێشالالالەد ت،ێخشالالالرەبب انی تێشالالالكرەبدا نۆ چ راتگرانیم یبكات پشالالالك تێسالالالەو  تێناب

 یەچاك ر وا ،بكات كافر ۆب تێسالالالەو  شیكافرەكالافر بكالات و  ۆب تێالسالالالەو  مالانڵو موسالالال

 یڕەف ار  انی رێخەبكات ب ەیكەسامان یكێیەسەل م رەك ەبكات ك تێسەو  ەكەمانڵموسالو 

 .بكاتەو ێپ یتر 

  ەڵ كردبوو، ب ەور ەگ یخوا یكانەمافەل كێكیە ەیربار ەد ی ێسالالالەو  كێالسالالالەك رەگەئ

 ،یش گ یر ێخ و تەسوونن شێپ ەنێخرەد كانەرز ەف ییدەنانێه كرد،ەدەن یشەب ەیكەكێیەس

 ەك تدانەفار ەك انی ،ەیكەكاتدانەز  ،یكردنۆ ب جەح كوەو ، ەگرنگ ر  وانەئ ییدەنانێه ەچونك

 .ەبوو  یر ەسەل

، (نەمەت یرز ەف یجەح) نەبك ۆب یسالال میئ یجەح ەكرد ك ی ێسالالەو  كێسالالەك رەگەئ

 بكات. ۆب ەیكەجەبگرن تا ح ێكر ەب ۆب ۆییخ ەیكەوڵت یكەڵخ یكێسەك تێبەد

 ەك یەكەڵخ یرز ەق تێالالچەردەمردوو د یراتیمەل ەشالالالالت ك نیمەكیە: ەو ەوانگڕ   ەل     

پاشالالان  بوو،ەن اتریز كێیەسالالەل رەگەئ ەیكە ێسالالەو  نینجامداەپاشالالان ئ ەبوو  یر ەسالالەل

 رەگەئ، داێپ  مانەژ ئاما یەیەو ێوشالالەب ،تێكرەشالالدەبەد داەیكەسالالەر ەو  رەسالالەب ەیكیەباق

 (.ەو ە ولمالەیب ە ێخرەد ەیكەسامان و تەرو ەس تێب یراتگر یم بووەن ێسەك
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 بڕگەی شەشەم: 
 ئیسالمدا: ی خاوەنێتی لەڕێساسیفەتەكانی 

 

 ەك ییەنەو ەئ س مدایئ ەل ەبكات، چونك غ  یس یئ ۆڤمر  یەرماەس تێلێناه س  یئ -١

 ییسالالووكار ەچونك ش،یقازانج و كاتەد شیانیز رێخەقازانج بكات، ن ێبەردەه یەرماەسالال

 .ناداتێپێیڕ  وە حەڕام ێِ

 ندەمەڵو ەد ەو ییەكەڵخ یاجیح یئ یغ لكردنیسالالال یئ ڕێیەل سەك تێڵێناه سالالال  یئ -٢

 .تێبب

 ڵكا یردنكاركیح یئ ۆیهەب ت،ێبكر یكەڵخ ییئابوور یبار ەب یار ی تێڵێناه س  یئ -7

 .تێب یكەڵخ ییندەو ەرژ ەب یحساب رەسەل ەك ەو ەتنو ەككێڕ  ۆیهەب انی ،ەو ەمەرهەب و

 یسالالەو ەه واوەه و ززووەئار  و زەح یغ لكردنیسالال یئ ەب كێسالالەك تێڵێناه سالال  یئ -1

 .ندكاتەمڵەو ەد ۆخ یكەڵخ

 كاتدانەز ەب ەنڵ سالالا ەیو ەل ەجگ ،ەو ەكاتەد بچووك كانەالحەبەز  یەرماەسالال سالال  یئ -3

 ەك ،ەكردوو یارید یبوونەن ی ێنەخاو  بوون و ی ێنەخاو  یكانڕێگا مووەه ەو ەكاتەد انیمەك

 یماڵ و سالالالامانەل یكەڵخ ۆیتاكوك یماف هاەرو ەه، ەحەڕام انیالكالام و ەڵەڵح انیالكالام

 ەو ەشالالیراتیم ڕێیەل ،نەدیب ەك انیرەسالالەل ەكردوو  یرز ەف و ەكردوو یارید كانداەدنەمڵەو ەد

 تردا. یسەك نیندەچ رەسەب تێبب شەسامان داب ی ێنەخاو  ەك ەكردوو یوا

 ر،ۆ خەمشالال كەبن ن نێمهەرهەب تا ەڕگ ەخاتەد ۆتاكوك یتوانا و ەكاتدا ووز  مانەهەل -6

 و  ایسالالۆم و نایز و بیانسالالی قومار و ڕێی ەل سالال مدایئ یر ەیغەل ەك كێسالالانەك كوەو 

 .بنەندەمڵەو ەد ەو ەانەیو ێهاوش
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 یسالالال ەردەب ەخاتەید كوەڵب ،ەو ە ێنێبم كداێژێتو  و نیچ سالالتەدەسالالالامان ل تێڵێناه -3

چ  داكردنێالالكالالارتەچ ب شیكەڵخ و ەو ەبكالالات ەڕۆژ پ تێالالبەنالالاچالالارد ەپالالار  نەخالالاو  مووان،ەه

 .تێس ەناو  یئابوور  یئاوا چاالك ،بنەد ندەسوودم ەیكەمەرهەبەب

 كوەو  داەیو ەشكردنەب سامان و ی ێنەخاو ەل یر ەرو ەدادپ كداێسال میسال و دید چیه ەل -1

 یسامان ینووسەچار  و ەكردوو یارید شالنۆڕ  یركەئ ماف و ەك ییەن سال  یئ ی ێر ەرو ەدادپ

 كەیەو ێشالالال چیهەب ەك ،ەو ە ێبۆك كداێنێشالالالو  /سالالالتەدەل كەن تێبب شەداب ەشالالال وو ڕوا دا

 .ییەن داێت یسەك یماف رەس ۆب ییژێس در ەد

 انیچیه یدژ  یر یژ هزر و و ەیەانییالعیواق یسالالال میئ ییئالابوور یكێنیەال مووەه -9

 (١).ەو ە ێس ەناو 

  

                                         
گەورەتریل اااایماا و اااایوەتی ئاابووریی ئیساااالمی و کاااریاەرترینی لەییەنی داراییەوە ڕێنەدانێتی بەکەڵەکەکردنی   (١)

اااەروەت و اااامان، ،ون ە ئەو کەاااەی ،ت وەزاری وەبێت وەر دەبێت وەزاری بداتە زەکات، ااااڵی داواتوو ئەگەر وییی 

ااڵی داواتوو کەمتر پاشان کەمتر، تا خاوەنەکەی نا،ار دەبێت بیخاتەوە گەڕ،  (اااای تری لێدەدات،٢٠٥زیاد و کە  نەکردبێت )

 دەنا دەگاتە ئااتی خوار نیصابە
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 باسی دووەم:

 چارەسەری كێشە ئابوورییە كۆمەاڵیەتیەكان

 

 ات:كانی زەكڕێسەم: كبڕگەی یە

 ەفارەت و خێر و خێرات:كانی كدووەم: ڕێسا بڕگەی

 انی ئەوقاف:كبڕگەی سێیەم: ڕێسا

 ێشان ینەفەقە(:كانی مەسروفكبڕگەی چوارەم: ڕێسا

 ەوت یغەنیمەت(:كی دەسكانی پێنجیەكبڕگەی پێنجەم: ڕێسا

 :(رخاكێژ ییكانزا ازكیڕی ڕێسابڕگەی شەشەم: 

 ی دارولئیسالم:كەهاواڵتییردنی مووچە بۆ هەموو كبڕگەی حەوتەم: دابین
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 :ەوێكڕرێ

 و یژار ەه كوەو  ن،ێكرەد رەسەچار  ەپار  ەب نهاەت ەك ەشالانێوكەل ڕەپ یتیەەڵمۆ ك یانیژ

 یربوونێفەل انیزەح نەه رۆ ز  ی.رخواز ێف یرگرتنەو  هاەرو ە.. هیشالالۆخەن و یسالال یداووێپ

 یانیژ یسالالالروفەم تێالو ەسالالال نالاكەد ەپالار  انەیالنالدەو ەئ  ەڵ ب ،ەانالدنەیالگێپۆخ زانسالالالت و

 هاەرو ە.. هنەبك واوەت ندنێخو  یكانڵبا ەب وانن ئاس  انی ن،ەبك نیداب ێپ یانی ێندكار ێخو 

 تێب ەییس ەج ینیتوانەن ن،ێكرەئاسالان د انیرەسالەچار  ەپار ەب ەك نیتوانەن ەیشالێك انەید

 و  ەش و رێكو  كوەو  كبوونیداەل ینوقسانەب رەه نەه كێكانەڵ.. خینوو ر ەد ینیتوانەبان ن

 انیكەیەمووچ ت،ێو ەد انیتەبیتا ی ێار یرش ەرپەس و تەخزم ەسانەك ەر ۆ ج  ەو... ئ جیفلیئ

 ت،ێناتوان و تێو ەد یر یرگەهاوسالالال و ەنجەگ ەیەتر ه یكەڵ.. خنیبژ یر ەسالالالەل ەك تێو ەد

 یبردنەو ەڕێب ەیپار  ،ییەن یفوو ر سالالالەم ەیپار   ەڵ / شالالالووبكات بتێالنێژن به كالاتەزدەح

 و س كورتنەد  ەڵ ب ،ەیەه انیزانێخ و رەسالاغن، هاوسال شەتر ل یكێكانەڵ.. خییەن یزانێخ

 و ڵما و انۆیخ تا یەسالالالوكناەب انیسالالال یوێپ شیمانەئ ت،ڕێناسالالالو ەڵه ێپ انیخالانوو ێكر 

 یتر  یكێكانەڵخ ەوالو ە. لنەبكبڕ ەد ێپ یانیكار ییەن انەیپار   ەڵ ب ون،ەبسر  داێیت انڵیمندا

 یكار  ەیو ەرئەبەچ ل ،ەكار  ێب  ەڵ ب ەیەسوكنا ه و زانێخ نەخاو  یوار ەندێخو  سالاغ و شەل

 یكەیەیرماەسالال ەیو ەئ رەبەچ ل تێو ەسالالناكەد داۆیخ ەیكیە ێندەتمەبیتا و ەشالالیپ یبوار ەل

ساغ و  شەل نەتر ه یسانە. كتێنێربهەد ێپ الی(سە)ب یو ێبژ ەڕگ ەخاتیب ییەن ەو ەس ەدەب

 ڕپەل  ەڵ ب شتەڕۆیباش د انیكار و یەرماەس و ەشیپ سوكنا و و زانێخ نەخاو  و وارەندێخو 

 انۆڵیك و ەو ەسالالال انەدەنەڵه شیرزەقەب وتن،ەك َیموفل هات و رداەسالالالەب انیسالالالاتەار ك

ئازا  و اریشۆه ساغ و شەل یتر  یكێكانەڵخ ەو ەوالشە.. لەیەپار ەب انیس یوێپ ،ەقورس ربوو 

 یكوفر  یتەڵ سالالەد و شالالداربنەب انداەیكەلەگ یخواز یئازاد یباتەخەل تێو ەانەید ەك ەیەه

 ەپار  ێبەب ەمەئ  ەڵ ب ،ڕادەن و نەالد یكەر ەد یكافر  یر ەركیداگ و ۆییناوخ یر ەنێوسالالەچ

 ەپار ەب ەك ەیەه سالالتێو ەڵه و بزاوت و ەشالالیپ بوار و دانەسالال و انەیئاوا د  ریت.. ئێناكر

 كات؟ەردەسەچار  انەیو ێهاوش و ەشانێك  ەئ ەپار ەب نۆ چ س  یئ ایئا ...تێبەدڕ بەد
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.. نیش ووڕدا ۆب ەانشالێك  ەئ یر ەسالەچار  ۆب یمەحكەم یڕێسالا نیندەچ ەور ەگ یخوا

 :ەوانەل

 .كاتەز  یكانڕێسا -١

 .خێر و خێرات و تەفار ەك یكانڕێسا -٢

 .وقافەئ یكانڕێسا -7

 (.ەقەفەن) شانێكووفر سەم یكانڕێسا -1

 (.تەمینە)غ وتەسكەد یكەییەنجێپ یڕێسا -3

 (.رخاكێژ  ی)كانزا كازیر یڕێسا -6

 . ولما ەیبەل كێسەك مووەه ییوێبژ یكردن نیداب -3

 ەكراو ەنێپ انیكار ەكێمەد رۆ ز  و ماونەن رچاوانەبەل ەانیالڕێسالالالا  ەل رۆ ز  ەیو ەرئەبەل

 ی( الانێیج ەتەنراو ێه یكەر ەد یكوفر  یاسالالای و ەالنراو ەو  رعەشالال یكانەحكامەئ ە)چونك

 یكانیەیتیەەڵمۆ ك ییەئابوور ەشێك نین رەگیكار و زێهەب ەندەو ەئ ەمانەئ یكەڵخ ەینیرۆ ز 

  ەئ یكێباسالالالەكورت نەیدەد كڵێو ەه داەر ێل ەمێئ ان،یالكردنڕ بەنب یچ جالا ،ەو ە ێبكر  ەك ێپ

 یكانەكنو ڕ  یشەبەل كاتمانەز  یباس ەمێئ ەك رەنێخو  ەیو ەنانێرهیب ەڵگەل نەیبك ەانیڕێسا

 :ەو ەنینێهەردیبەو  ڵخا كێندەه نهاەت داەر ێل ،ەكردوو  س مدایئ
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 بڕگەی یەكەم: 
 كانی زەكات:ڕێسا

 

 ەب یكییەنالالدەو ەیپ چیه و ۆیەخەربەسالالال ییدارا یكیەزگالالاەد كالالاتەز  یسالالالنالالدووق -١

 یركردنەسالالالەچالالار ەب ەتەبیتالالا كالالاتەز  و یەگشالالال   ولمالالا ەیب ە. )چونكییەن ەو ە ولمالالالەیب

 انەیكەكاتەز  ەك كردوونیارید ەور ەگ یخوا ەك ەو ەلۆ پ شتەه وەئ ییدارەن و یسالكورتەد

 (.ێ ێبدر 

 یەیرماەس یال(%٢.3) كەیەد یكەچار  ەیكینز ەكاتەد ،ەر ۆ ز  رۆ ز  كاتەز  یداتیوار -٢

 .یو ەز  یتڵ حاس و  ەرهەب و ەڵئاژ  یكاتەز ەل ەجگ ەمەئ ت،ەئومم مووەه

 و یكار ێب و یژار ەه یكانەشالالالێك مووەه تێتوانەد كالاتەز  ەیر ۆ ز  ەسالالالامالان  ەئ -7

. كاتربەسەچار   ریه سوكنا و و یر یرگەهاوس بوون وَ یموفل و نیتوانەو ن یوار ەندێخو ەن

 تێشالالەد ەوتمان ك( كرد و كانداەوكنڕ  یباسالالە)ل كاتداەز  یباسالالەل مانەمانەئ ی تیفسالالەت

 ێپ یایمپانۆ ك و ەكارگ تێتوانرەد ،تێب شەادیز ییەن رجەم انی كات،ەز  یادیز ەیپالار ەب

 تێشالالالەد ەو ەتر  یكیەالەل ن،ەكەد داێت یكالار  كالارانێب ەو ەكیەالەل ەك تێالدروسالالالت بكر

 كالالاتەز ەب تێالالتوانرەد ەك كوەرو ەه كالالان،ەكالالارگ ینەخالالاو  ەببن دارەن و ژارەه كەڵێالالمۆ ك

 انیندنێخو  یفوو ر سەم ی ێرپرسەو ب تێ( دروست بكرل)ال سال  الداخل انیقوتاب یسالوكنا

 یندەمڵەو ەد ەچونك ان،یباوك و كیدا كەن انۆی)خ داربوونەن رەگەئ كات،ەز  رەس ە ێو ەبك

 ەك كوەرو ە(، هنكاتەز  یسالالامان یانیشالالا و نیقوتاب ەك تێناگر ەو ەل  ڕێ انیباوك و كیدا

 كاسالالبكاران و ە ێبدر  - رەرامبەب ێب - ەگچك یەیرماەسالالەل كاتەز  یسالالندووقەل تێشالالەد

و  ێكر  ەیار ەیسالال كوەو  تێر ڕ بك ۆب انینێمهەهەب یر ێئام انی كان،ەشالالیپ نەخاو  و اریجوت

 ئاو و... ه د. ەینیكەم و رۆ تراك 

 ییوەز  نێهانبدر  تا سالالكورتەد یكێارانیجوت ە ێبدر  تێشالالەد كاتەز  یسالالندووقەل رەه
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 .انڵیمندا و ڵما و انۆیخ ییوێبژ ەیرچاو ەس ەنەكیب و ەو ەنەبك ندوویز انۆیخ ۆمردوو ب

 كڵێسا ندەچ رەگە.. ئێ ێاندر ەید - رەرامبەب ێب - كاتەز  یسندووق ەل یموو ەه ەمانەئ

 ێپ ەیژ ڕۆئاوا پ و تێنرێسالالپەبچ كاتەز  یسالال میسالال كێپ و كێڕ  ت وسالالاڕ  یكەیەو ێشالالەب

 رەسەچار  ەانییتیەەڵمۆ ك ییەئابوور ەشێك وەزوو ئ رۆ ز  ییەن داێت یگومان ت،ێدروست بكر

 چ ،یسالالال میئ ییئابوور یكانەنیەالەل ەكێنیەال كاتەز  ەك تێچەن ادەیل شەو ەئ ،كالاتەد

 .یفاتوو ر سەچ م ،یداتیوار
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 :  بڕگەی دووەم
 :خێر و خێرات كانی كەفارەت وڕێسا

 

 ەر ێخ هاەرو ەه ،كاتەد یگش  یخێر و خێرات یكانڕێسالا ییریپشال گ كاتەز  یسالندووف

 ەیو ەوار خ یئاسالالال  ە ێتا بب ،ەرزكردوو ەف یكاتەز  ەور ەگ  یخوا .كانەتەفار ەك یكانەتەبیتا

 ەبكات نیخشالالەب ندەمڵەو ەد یمانڵموسالالو  تاە و هاندا رۆ ز  یژوور  وەر ەب ەو ێو ەل و نیخشالالەب

 ..ۆیخ ییقواكارەت و ی ێندار ید یتەفیس یبوار 

 )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ یڕەنج یكانەمەرهەبەدا باسمان لالالال(١)()ملسو هيلع هللا ىلص(الرسو  ) یبێك ەل

 ن،یخشالالەكات ب و ڕەنج و ماڵ و سالالامان ەیرز ەب ەلوتك وەئ ەنداەیگ یرانەاو ی نۆ چ ەكرد ك

 .(عیواق ەل كەو  ك ربوونینز ەو ڵەاەیخەل): ێرمو ەفەد (هاللل  ەحمر ) قوتب دەییس كوەو  ەك

 یدێئوم تێب اینڵد تەامیالق یهالاتنەل و تێالوتربەپ  ەور ەگ یخواەب ەڕیتالا بالاو  ۆڤمر 

 :تێخشەبەد اتریز تێربەبەل یخەز ۆ د یسزا یمەخ و تێب ەور ەگ یاخو  یپاداش ەب

 ()ملسو هيلع هللا ىلصخوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت( یر ەشالالعەئ یكیمال بوەئ -

دقال   ب رهالانت ): رمووەفەید  یبوونەه یلماندنەسالالال ەیگەڵب راتكردنێخ و رێ: خەوات (٢)(الصالالالل

 ..ەڕەباو 

 یراتێخ و رێخ ،یر ەسەل ەهاندراو  كێمانڵو موس مووەه ەك یگش  یراتێخ و رێخەل ەجگ

 كێشالالەب ەیو ەنیخشالالەب و ەرف ر ەسالال كوەو  ،ەو ڵەحا و كاتەب ەسالال ەو ەیپ ەك ەیەه شیتەبیتا

 ج،ەح یكات یكانەكردنیقوربان و انداۆیخ مانانڵموسالالالو  ڕێی و ێجەل یقوربان یشالالال ۆگەل

                                         
 اإلاال (. -الراو   -ی ی ڕەحمەتی نوایویەتی: )الژ  نوواەر کتێبی دووەمی ئە  زنجیرەیەیە کە   (١)

، وە وەر یەی (٨٥١٠) ی(، ترمذ٥٥٨م )یاژومی واتووە، ئە  فەرموودەیە بەشێ ە لەفەرموودەیەکی درێژ بە بە،ەند شێوەیە  (٢)

 وێناویانەتەوە. )الاکاة بروان(( بە ٥٧٨٠( و نەاائی )٥٣٧لە ئیبنو ماجە )
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 ەتر ك یتەر فاەك رۆ ج نیندەچەل ەجگ ەمە.. ئوتووەكێل یندێسو  و زرەن یتەفار ەك هاەرو ەه

 : كوەو  ،سامان انی تێدر ەد ەییپار ەب

 ێییرجەس ۆب یال ە ێچووب داەیكەژن یالالالال(زەی)ح ەمانگان ڕیسو  یكاتەل كێسەركەه -

 .داتیب تێبەد و رەس ە ێو ەكەد یتەفار ە( كماعی)ج

 شداەكڵەسالاەل و تێگریب تێناتوان و ەرز ەف رەسالەل یزانەمەر  یوو ڕۆژ  كێسالەركەه -

 كێڕۆژ  رەه ێیجەل تێبەو...( د رەفەسالال و ختەسالال یو كار  یشالالۆخەن رەبە)ل ەو ە ێگریب

 بدات. تەفار ەك وو،ڕۆژ 

 و تێكرەن انی تێبكر تێبەد انی تێناب ەخوارد ك كێشالالال ەل یندێسالالالو  كێسالالالەركەه -

 بدات. تەفار ەك ێبەد وت،ەكێل ەیكەندێسو 

( ەكمیدا یه كوەووت پشالالال الت و  ۆییخ ەیكەژنە)ب ەو ەهالار یز ەوتەك كێالسالالالەركەه -

 ەبدات شالالالاكۆپ و راكۆ خ انی ەپار  تێبەد دایتەڵحا ێندەەهل ەك ر،ەسالالالە ێو ەكەد یتەفار ەك

 .یق انەحەموس  و ژارانەه

 تێالالبەد تالالداڵەحالالا رۆ ز ەل گرت،ەن یزانەمەر  یوو ڕۆژ  سالالالالتەن ەئەب كێالالسالالالەركەه -

 سامان بدات. و ەپار ەب ەیكەتەفار ەك

 ینیخشالالالەب انیتەفار ەك انەینیرۆ ز  جكردنالداەح یكالانەڵەه ینجالامالدانەئ رەرامبەبەل -

 .ژارانەهەب ەركردنێخ و شتۆگ

 ییشالالالدارەب و نیئابوور یتر  یكانڕێسالالالا و كاتەز  یهاوكار  مووەه ن،ەانڕۆژ  ەمانەئ 

 .كاننییەتیەەڵمۆ ك ییەئابوور ەشێك یركردنەسەچار 
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 بڕگەی سێیەم: 
 كانی ئەوقاف:ڕێسا

 

 ،ی ێكانڕێسالالالا و وقافەئ كات،ەز  یوقسالالالند یر ەرخەسالالال و رەدیالتەمەار یال نیگرنگ ر

 و تاك یسالال یوداێپ یكێنیەال و نارەك و ەشالالۆگ انیۆخ یژوو ێم ییژاێدر ەب نماناڵموسالالو 

 ،تێالالكردبەن رخالالانەت ۆب انیالالوقالافەئ یسالالالامالان و تێالالكردبەن انییالالاریالد ەمالاو ەن ەگەڵمۆ ك

 :ەو ە ێگرتبەین وقافەئ یكانڕێسا ییەن تڵەو ەد و ەگەڵمۆ ك ۆیتاكوك یانیژ یكییەچاالك

 ربوونێف ۆب تڵ و ەب وڵت ەك ا،ر شێكەد یقوتاب یفوو ر سەم ەو ەوقافەئ ەینێز ەخەل

 ..داەد یركارانێف ەیمووچ و كانەقوتابخان یسروفەم وقافەئ ا،ەڕ گەد

 سالالال الالنرەپ یكالالانالەدروشالالالم ەك كالالردەد نیالدابال ەیسالالالالانەوكەئ یالیوێالبالژ وقالالافەئ

تر  یكێسەك و نیەال چیهەب انییس یوێپ ەك بووەد كەیەادڕ ەب شەمانەئ مووە..هننێیەگەادڕ 

 و كراەد شۆخەن ییرەسەچار  و كراەدروسالت د ەشالخانۆخەن وقافەئ ەینێز ەخەب ،تێنێمەن

.. خسالال نەدیكەپ یشالالۆخەن ەیسالالانەوكەئ ەیمووچ هاەرو ەه كرا،ەد نیداب ۆب یرمانەداوود

 یدروسالالال كردنەل كردەد انێیكڕ شالالالبێپ یسالالال میئ یتڵەو ەد یسالالال انەدەكارب و نالدەمڵەو ەد

 ..شكدایپز یگرتنۆ خەل و ەشخانۆخەن

 و ەوتەككەپ و ریپ ەیو ەوانەح ێو ج (ةار العجز )د ەخانەڵمبەت وقالافەئ ەینێز ەخەب -

 ۆب انیرمانەد سالالالوكنا و و شالالالاكۆپ و راكۆ خ و زراەمەداد سالالالانەكێب و وازەالن و نالازێب

 .انیكانییەسوار یخان و بوارانێڕ  ەیوانخانیم یكانەال)جناح(شەب ەلەجگ كرا،ەندیداب

: ێجەشالال ین ێ)ج ئواەم زارانەه كانەندەمڵەو ەد یخێر و خێرات و وقافەئ ەینێز ەخەب -

 ەل ەجگ ەمەئ ،تێالبەن داێالالت یمە ەیم مالالابووەن دروسالالالت كرا، شالالالار وانیتەه ۆ( ب ە ەیم

.. ارانیرشالال ەرپەسالال یسالالوكارانەك انی انیكیدا یال ەو ڵەماەل وانیتەه یار یرشالال ەرپەسالال
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 ..شراێكەد انیفوو ر سەم كانەژنەو ێب هاەرو ە.. هبووەه انەیمووچ مووەه

 ەندڵبا و (١)ەڵئاژ  یر ەسەچار  ۆب كراەدروسالت د ەخانڵ اەیب وقافەئ ەینێز ەخەب تەنانەت

او.. ر دز  یو یڵ پ و یكاسب یسندووق و ەبانەر ەع ەیو ەبووكردنەر ەق رترەیسال شەو ەل ،و..ه ر

 !وقافەئ ەینێز ەخ ەرلەه رترەیس یش 

 تەرو ەس و ایكراەن داێت ەڵیندەگ ەیندەو ە( ئوقافە)ئ نەڵێدێیپ س اێئ ەیمەئ ئا رەگەئ

 یتەخزمەل ۆیخ ۆڵیڕ  ی وانەیجالالاران د كوەو  ،یەبوواەم مالالانێج و یەدزراەن یسالالالامالالان و

 ە مانم و ەو ەنێبكر ڕاست تێبەردەه ەمانەئ  ەڵ .. بتێنیبب تداڵەو ەد و تەئومم و ەگەڵمۆ ك

 نایوقافەئ یسالالالامالان ەك كالانییەرخوازێخ ەكخراو ێڕ  و یسالالالمەر  یوقالافەئ ۆب ەو ە ێر ێڕ بگ

 ەداخ ێیج ەو ەئ ،(٢)تێو ەد یاست و ڕەواڕ  ەیانییرعەش ەیاس ڕ ئا  و تواەف ەمە.. ئتێدر ەدێپ

 كافر و هاەر ۆ ج یس ەردەب ە ێو ەكەد وقافەئ ەیسالامان و تەرو ەسال مووەه وەئ سال اێئ ەك

 ەیو ەئ ێب ن،ەكەد ەو ێپ یڕەف ار  انۆیخ یفەیكەب ەك مكارەس  فاسق و ووڕ دوو  و ددەمورت

 انیێل ەور ەگ یخوا دیالئكەتەب  ەڵ ب كردن،ییدادگالا و ەو ەنیپرسالالالێل ەل انیال خواب رسالالالن،ەل

 .كاتەد انیشییدادگا و ەو ە ێپرسەد

 

                                         
( ااڵ توولی کێشا، اەراوڕوێل ٨٧٠لەااەردەمی عەبااییەکاندا بەیتاڵخانە )نەخۆشخانەی ئاتەڵ(اااایەی دروات راکە )  (١)

ۆ ،ارەاەری ئاتەڵی کێوی کە دەوێنران و دوای ،ارەاەر ئازاد دەکران، ئێساتش ئەوڕوپا ئەوەبوو کە بەشاێ ی تەرخان رابوو ب

 یف و گەزافی )مافی ئاتەڵ(امان بەاەر لێدەدات کە مژیۆنەوا بەشەر بەدەاتیان دەفەوتێت.

ان داوە ەکان فەتوایلەزرر وواڵتی مواوڵماناندا کە حاکمی موڕتەدد دەیبات بەڕێوە مەیکانی دەاەاڵت و موفتییە ڕەامیی  (٢)

 کە خەڵ ی ئەوقاف و زەکاتیان بدەن  بە )وەزارەتی ئەوقاف و لقەکانی(ەە تا ئەویش بدزرێت و نەگاتە وەتار و نەداران.
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 بڕگەی چوارەم: 
 فكێشان ینەفەقە(:ووركانی مەسڕێسا

 

)خوا ( انیسوف بوەئ ی)ژن ندیه ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت( ەشالیخاتوو عائ -١

 ُا َرسوَ  الللِه إنل لبَا)كرد:  یرز ەع و )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ تەخزم ەهات لێیان ڕازی بێت(

، َف اَ :  ََ ُ ْعِميِنل ما َُكِْفيِنل وَولَِدي، إالل ما لَخْذت  منه وهو ال َُْعلَ   ِحي ت ولي لت شالالَ ْفَياَن َرج  سال 

ِذي ما َُكِْفيِك وَولََدِك، بالَمعروِف   یكێاو یپ انیبوسالالالوفەخوا ئ یر ەمبەغێپ ەی: ئەوات  (١)(خال 

 ەیكەپار ەل شیبكات، من  ەكڕەكو  دوو و  ۆ خ یشەب ێنادات  ەندەو ەئ و ەلیزەڕ  و ەسالكیپ

 تۆ خ یشەب ەیندەو ە: ئیرموو ەف )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ،تێبزان وەئ ەیو ەئ ێب گر ەدەڵه

 یتانۆ خ یفوو ر سەم و ەگر ەڵ( هوایش و ڕاسالتجوان ) یكەیەو ێشال ەب كاتەد تەكڵەمندا و

 .نەبكێپ

 )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت( ەسالالالومر  ڕیكو  یجالابر  -

ِه َولَْهِل بَْيِ هِ ): یوو رمەف ا لَْعمَى اللله  لََحَدك ْ  َخْيًرا َفلَْيْبَدلْ بَنْفسالالالِ َِ  ەور ەگ یخوا ە: كەوات (٢)(إ

 ۆب تاەر ەس كات،یرفە( با سێداتەد یماڵ و سالامان) تێخشالەبەد ك انێسالەكەب ۆیخ یر ێخ

 .ڵیمندا و ڵما ۆب نجایئ و ۆیخ

 )خوا لێیان ڕازی بێت( ەو یەریباپەل شیوەئ و ەو یەباوكەل بەیالشالالالوع ڕیكو  یمر ەع -

مالالاڵ و كرد: من  یرز ەع )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ تەخزم ەهالالات كیە: كالالابراەك ەو ە ێڕێگەد

  ؟ەبك ڕەف ار نۆ چ ،منن یماڵ و سالالالامان یموح اج شالالال یباوك و كیدا و ەیە  هسالالالامالان

                                         
 .(٥٧١١٨د )ەحمئە(، ٥٥٢٨ماجی ) ونئیب(، ٥٥٧٥٧) یاائە(، ن٨٥٨٥د )و بو داو ئە(، ١٠١٧م )یاژوم(، ٥٨١٧بوخاری )  (١)

 (.١٣٥٥مواژیم )  (٢)
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ِبكْ  َفكل): یرموو ەف  (١)(وا مْن كَْسِب لْوالِدك  ْ لنَْت ومال َك لَِوالِِدَك إنل لْوالَدك ْ  ِمْن لطَْيِب كَسالْ

 تانن،ەنڵ ەڵح ەڕەنج وەل كان انەوالدە.. ئتیباوك  یكڵت مو مالاڵ و سالالالامالانو  تۆ : خەوات

 .نۆ بخ كان انەوالدەئ یڕەنجەل

و   الللهِ ): ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت((  یلم)الحن ڕیكو  یهلەسالال -  )ملسو هيلع هللا ىلص( َمرل َرسالال 

ْد لَِحَق  اَ :ظَْهر ه  ِبَبمْنالِ  ِبَبِعيَر قالَ ْعَجَم ِ  ِه َف الَ ائِِ  الْم  ِذِه الَْبهالَ َه ِفل هالَ وا اللالل الَِح  ،اتل    َفاْركَب وَها صالالالَ

 و یالتەل ە)ك ەڕیپێت كداێحوش ر یالەب )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێ: پەوات (٢)(واتر كوها َصالَِح 

  ەئ ەڵگەل تانداڕەف ار ەل خواب رسالالنەل: یرموو ەف ،نووسالالابوو ەو ەیسالالكەب ی( پشالال دایەڕل

ابن باو  ننێدێل انیشالالیواز ەچاك بن، ك و اویباشالال بنەد یسالالوار  كێكات دا،ەزمانان ێب ەەڵئاژ 

 چاك بن. و اویش

 ە ێو ەكەد ەالو  ێسەل شانێفكوو ر سەم یركە: )ئرموونەفەد یفەنەح یرعناسالانەشال -٢

 یتیەكاڵمو  ەك س اێ(، ئەلۆی)ك یتیەكاڵمو ەب انی یتیەخزماەب انی یر یرگەهاوسە: برشانەس

 (.ماون یتیەخزما و یر یرگەهاوس ،ەماو ەن

 یمامیئ نیمێیەس ،یبانەیش ینەسالەح ڕیكو  یمحمد ەل ار ی: پرسالێرمو ەفەد شالا یه) 

 و شاكۆپ و راكۆ : خیرموو ەف ؟ییەچ ە( كرد كشانێفكوو ر سە)م ەقەفەن ەیربار ەد یفەنەح

 .(یەسوكنا

 مانڵموسالالو  ەك انی ت،ێب شیژارەه و ەگچك با ەرز ەف و ی ێردێم رەسالالەژن ل ەیقەفە)ن

 یمەسالالالرووفبوو  (ندەمڵەو ە)د بووەه رەگەئ، تێب شیندەمڵەو ەد انی ژارەه یكێكافر انی

.. كاتیب ەر ەسەل ەیژارانەه یمەسرووف ژاربوو،ەه رەگەئ كات،یب ەر ەسەل ەیندانەمڵەو ەد

                                         
(، شالێخی ئەلبانی لە )صالحی  لبل داود(دا ئەفەرموێ: )حسالن صحی (، 311١(، ئیبنو ماجە )(، ئەحمەد )7371ئەبو داوود )  (١)

 شێخی ئەڕنائوطیش لە )تخریج المسند(دا دەفەرموێ: )صحی  لغیره(.

 (، شێخی ئەلبانی لە )صحیح  بد داود(دا دەفەرموێ: )صحیح(ە.٥٥٧٣ئەبو داوود )  (٢)
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 :ێرمو ەفە( د ی)الهدا یبێك  ینەخالاو  بكالات،ڕەف الار  وا تێالبەد تێالب نۆ چ ەكەردێم ڵیحالا

 رزەقەب ەیكەژن یماف  ەڵ ب كاتەد كێژار ەه كوەو  سرووفمە ژاربوو،ەه ەكەردێم رەگەئ

 (.تێنێمەد رەسەل

جا  ،ییەن تر یسالالەك رەسالالەل ،ەانیباوك رەسالالەل كانەژار ەه ەگچك ڵەمندا یمەسالالرووف)

 نالالدبووەمڵەو ەد كالالانڵەمنالدا یكی/داەیكەژن رەگەئ نالالد،ەمڵەو ەد انیال تێالالژاربەه ەكەبالاوك

 رەگەئ مماە.. ئتێنێمەد ەكەردێم رەسەل و تێبەرزدەق ەو ەئ ،ۆیرخەس ەخس  یانیمەسرووف

 یمەسالالالرووف ەو ەئ ،تێوتبەركەب انیرۆ ز  یراتیم ەیو ەئ كوە..و ندبوونەمڵەو ەد كانڵەمندا

 (.ژاربنەه و سكورتەد انیكیدا مادا  باوك و ،ەانۆیخ رەسەل انۆیخ

 یس ەبەم ،(تێجوداب انیشینید یرچەگەئ ی ێباوك رەسەل ەگچك ڵیمندا یمەسالرووف)

 .ەغڵنابا ەیگچك

 شێپ - تێبەه یكاتدانەز  ییتاەر ەسالالال یصالالالابین ڕیب ەوات - ندبووەمڵەو ەد رەگەئ اوی)پ

 باوك و یمەسالالرووف تێبە( دتێد یكاتدانەز  یكات ە)ك ەو ە ێهاتب رداەسالالەب ڵیسالالا ەیو ەئ

 رەگەئ ۆسالالال ەئ ە ێبگر - ەو یەبالالاوك ڕێیەل و ەو یەكیدا ڕێیەل - ینكەن و ریبالالاپ و كیالالدا

 نایگەئ ،یتییەن ەك تێبەه یدروسالالال  ەیگەڵب تێبەد ەمین یكابرا ووت رەگە.. ئژاربوونەه

 یشالالەهاوب والدەئ یر ەیغ سەبن، ك شیكافر یرچەگەئ تێشالالێبك انیمەسالالرووف ێبەد رەه

 (.داربنەن رەگەناكات م ەكەشانێكمەسرووف

 كوەو  انێیم و رێن تێانبەیه ەك والد،ەئ رەسالال ە ێو ەكەد ەك باوك و كیدا یمەسالالرووف)

 انیالالمەسالالالرووف كالالانەڕ كو  كوەو  شیكالالانەكچ ەكەیەو ەئ یفەنەح یبەزهەم یتواەف كن،یە

 ڕكو  یشالانێكمەسالرووف ەك یتیەرمووەف ەفینەبوحەئ ێرمو ەفەد نەسالەلحەئ  ەڵ ب ن،ەكەد

 (.تێب ەیكەكچ/ خوشك ەیندەو ەئ دوو تێبەد

مادا   اویپ انیژن بن  ،ەگچك انی بنەور ەگ ،یكانەخزم یشالالالانێكمەسالالالرووف هاەرو ە)ه
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، بەڵ  مەسالالالرووفی ەوتەككەپ و شۆخەن نوقسالالالان و و رێكو  هاەرو ەه داربن،ەن و ژارەه

 وێركەوێ ە سەر هەموو ئەوانەی میراتی ئەو كو دەكەس، بەڵكەوێ ە سالەر یەك كئەمانە نا

 (.- یەبمردنا و یەندبووناەمڵەو ەد رەگەئ -ەوتەیان پێدەبڕیت ككو نوقسان و پە

 دوو تێبەد ەكەوكبا انن،ییكیدا باوك و ەرسالالەل شیكانەنوقسالالان ەوالدەئ یمەسالالرووف)

 (.تێشێبك سروفەم انیكیدا ەیندەو ەئ
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 بڕگەی پێنجەم: 
 یەكی دەسكەوت یغەنیمەت(:كانی پێنجڕێسا

 

 خاڵی یەكەم: پێناسەی گشتی:

 :ێرمو ەفەس  ( داْل یف  یالمال  اسی)الس یبێك  ینەخاو 

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ: ەتیەئا  ە)ئ

 ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن
بازوو  یز ێه ەب نگداەجەل ەیوتانەسالالالكەد وەئ ەبزانن ك ەو ە: ئەوات 1١الان،ْال:  َّ رئ ّٰ ِّ

 و ەیەور ەگ یخوا ۆب یكیەنجێپ :ەشالالكردوو ەبەد یئاوا ەور ەگ یخوا ەندوو ەسالال دوژمن انەل

 ەپشالالالك ل كیە ەمە)ئ ەو ە ێكرب فر ەسالالال نۆ چ ەك داتەرمالالانالالدەف )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ

 )ملسو هيلع هللا ىلص( یەخوا یر ەمبەغێپ یكالالانەخزم ۆب ەكیەنجێپ وەل رەتر ه یكێپشالالالك ،(ەكەكیەنجێپ

 ،ەماو ەن انیالبالاوك ەك وانیتەه ۆب ەكیەنجێپ وەل رەتر ه یكێپشالالالك نجالایئ نوهالاشالالال ،ەبەل

 یبوارانێڕ  ۆب ەكەكیەنجێپ یمەنجێپ یپشالالالك و دارانەن و ژارەه ۆبلێی  تر یكێپشالالالك

 یكەیەنجێپ ەمە.. ئەاو ڕ بێل انەیكەر ەفەس یواوكردنەت ەیپار  و ردانەفەسەل ەك مانڵموسالو 

 ەمە. ئەانیگرتووەك ەیەرانەنگاو ەج وەئ ۆ( ب3\1تر ) ەیكەكەیەنجێچوار پ ،ەیەكەوتەسكەد

 ەقورئان وەب و ەور ەگ یخواەب تانەڕ باو  و ەڕاسالالال  شەو ێئ رەگەئ ،ەیەور ەگ یخوا یحوكم

 یڕۆژ  ،ەو ەخوار  ەناردومان درەب یڕۆژ  ە( كتەمینەغ و درەب یزاەغ یكانەتیە)ئا ەنالاو ێه

.. نەشالالبكەداب وتەسالالكەئاوا د ،(مانی)ئ )كوفر( و ەیكەر ەبو ردو ەه ەیو ەووبوونەڕ بڕوو 

 . یەتواناەب كداێش  مووەرهەسەب ەور ەگ یخوا

 ینگەج یوتەسالالالكەد ەیانڕ بنب یحوكم ەو ەخوار ەهالالات درداەب یزاەغەل ەكەتیەئالالا  ەئ     

 شاكۆپ و كراۆ خ و نگەج یتفاق و كەچەل ت،ێشبكرەبەئاوا د تێبەد و ڵەەڵح ەك كردیارید
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ا خو  یر ەمبەغێپ ۆب و ەور ەگ یخوا ۆب یكیەنجێه د. پ ...بار و و اریسو  و ماڵ و سالامان و

چوار  ،اوڕ بێل ڕێ یبوارانێڕ  ۆب و دارانەن و ژارانەه ۆب و یوانیتەه ۆب و یوخزمان )ملسو هيلع هللا ىلص(

  .رداگرتەسەب انیس ەد ەك ەكانەر ەنگاو ەج ەدیموجاه ۆتر ب ەیكەشەب

 :ەو ە ێبەدێل یتر  ڵیخا نیندەچ ەمەئ     

 دەسكەوتی جەنگ چۆن دابەشدەكرێت؟ -1

ووتمالالان چوار  كوەو  ەگرتوو  دوژمنەل انیالالوتەسالالالكەد نگالالداەجەل ەیدانیالالموجالالاه وەئ

 هاتوون )ملسو هيلع هللا ىلص( ەخواو  یر ەمبەغێپەل ەیانڕیوایەت وە. ئتێبەد انۆیخ ۆب یال(3\1) یكیەنجێپ

 ۆب یتەمینەغ یدوو پشالالالك )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ درداەب یزاەغەل ەك ننێلمەسالالالەد ەو ەئ

 ت()خوا لێی ڕازی بێ بباسەبنوعی. ئناەداد ەادیپ ۆب یپشك كیەو  )فارس( سوار یدیموجاه

 .(١)(ر: لِلَْفارِِس َسْهَماِن َولِلرلاِجِل َسْه ت دْ بَ   َ ائِ نَ غَ   َ سل قَ  )ملسو هيلع هللا ىلص(ه اللل  وَ  س  رَ  نل لَ ): ەو ە ێرێگەد

 ەڕیز  بوە: ئەادیپ ۆپشالالك ب كیەو  دانا سالالوار ۆب یپشالالك ێسالال نداەیحون یزاەغەل  ەڵ ب

ِهْدت  لَنَا َولَِخل): ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت( یففار یغ و ِ مع  شالَ َنا َوَمعَ  )ملسو هيلع هللا ىلص(اللله  َرس 

و   الللهِ  َفَضرََ   لنا، ف ْرَسان َ : لَْربََع ت ِس ل  لَسْ ب ()ملسو هيلع هللا ىلص لََنا َرس  : من ەوات (٢)(لَِفَرَسْيَنا َوَسْهَمْيِن لََنا ه 

كرد، دوو  مالانیشالالالدارەب نالداەیحون یزاەغ ەل )ملسو هيلع هللا ىلص(خوادا  یر ەمبەغێپ تەخزمەل  ەوبراك

دوو  ۆب انیچوار ن،یداێپ یپشك شتەه شكردەداب یتەمینەغ ەك بوو،ێپ شمانمانۆخ یسپەئ

 .مانۆ خ ۆتر ب ەیكەدوو پشك و مانەكەسپەئ

 انیالالكێماركالالەه ەرپشالالالكەسالالال ەفیلە، خ)ملسو هيلع هللا ىلص( یەخوا یر ەمبەغێپ  یڕەف الالار دوو  ەمەئ

 ،ەاوازبوو یج داەكەعیواق دووەل كانەسالالالوارچاك ییندەو ەرژ ەب ەك ەار ید ەچونك ر،ەبە ێبگر

                                         
 (.١٣٧ف لە کتێبی )الخراج /   ئەبو یوا  (١)

 (.١٢٧وەمان اەر،اوە )    (٢)
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 .بكاتڕەچاو  ەیكێیەنو  ەعیواق تێتوانەد شەفیلەخ

 كێپشالالك ەكەسالالوار  ەسالالەك ەوابوو كڕای   (١))خوا لێی ڕازی بێت( ەفینەح بوەئ یمامیئ

 كێسپەئ ڵیز ە: فرمووەفەید وەادیپ ۆپشك ب كیە سوار و ۆدووپشك ب ەوات س،ەب و رگرنەو 

 (٢).تێو ەكەردەب یكێاو یپ رەدەقەب ەك ەسەب ەیندەو ەئ شیسپەئ كدا،ێاو یپ رەسەب  ەناد

ك پش دوو ەك نەو ەئ رەسەل اتریز رانەاو ی یڕەف ار  و ەرموودە: فێرمو ەفەد وسفی بوەئ

 و ترنز ێهەب و اتریز ەمەئ یڕیوایەت ت،ێب ەیكەر ەنگاو ەج ەنەخاو  ۆپشك ب كیە و سالپەئ ۆب

 ئەسپێك ڵیز ەف ەك یەن ەو ەئ یمانا ەمەئ ۆ.. خەیەمەئ رەسەل شیرعناسانەشڕای  ەینیرۆ ز 

 ڵیحالالا یركردنیقالالدەت ەمەئ ر،ێخەن ،ەتر ڵ بالا و رترۆ ز  دیالموجالالاه یكێمالالانڵموسالالالو  لە فەزڵی

 یهاندان ۆب ەمەئ ،كەیەادیپەل كەو  ەكردوو ەئالامالاد اتریالز ینگەج یتفالاق ەك ەیەسالالالانەوكەئ

تا  ،(نیڕربەس انی ش نۆفر ە)ب ەو ەنەكەن یس ەدەل و گرنەڵه انیكانییەسوار تا ەیەكەكەڵخ

 رەگەه(، ماللل  لیسالالب لف هاد)ج ۆب سالال وونەانبیه( دااللل  لیسالالب ل)ف ەك تێبەو ەل انیشالالۆه

 ێلالالالال یچیه ەیەوانەل ەك ەیكەنەخاو  ۆب ەو ە ێچەد رەه شەكەسپەئ یپشك دوو تyنیناب

 (7) .(ەكردوو ەئاماد ۆب ش رێپ یتر  یتەخزم خان و و راكۆ خ ە. )چونكەكەسپەئەب داتەن

 پێنجیەكی غەنیمەتەكە چۆن دابەشدەكرا؟ -2

: شەب نجێپ ەو ە ێكرەد ەكەوتەسالالالكەد یكیەنجێپ ەك ێرمو ەفەباس د شالالالنۆڕ  ەكەتیەئا

وا خ یر ەمبەغێپ یخزمان ۆب یتر  یكێشالالالەب ،ەیكەر ەمبەغێپ و ەور ەگ یخوا ۆب یكێشالالالەب

 ەوار بێڕ  ۆب یتر  یكێشەب و دارانەن و ژارەه ۆب یكێشالەب و وانیتەه ۆب یكێشالەب و )ملسو هيلع هللا ىلص(

 .كانەموح اج

                                         
 بۆ ئیمامەکەیان دەنووال )خوا لێی ڕازی بێت(. -بەتایبەتی حەنەفی  -عادەتەن زرر لەمەزوەبییەکان   (١)

 (.١٢وەمان اەر،اوە )    (٢)

 (.١٢)   ەر،او ەا مانەو  (7)
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 یمانەز ەل ەكیەنجێپ وەئ ەك ەكراو  ڕیوایەت )خوا لێی ڕازی بێت( ەو ەبباسالالەبنوعیئ ەل -

ك، پش كیە )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێو پ پشك: خوا نجێپ ەب ەو یەكراەد )ملسو هيلع هللا ىلص(خوادا  یر ەمبەغێپ

 كیەسالالكورت ەد و ژارەپشالالك، ه كیە وانیتەپشالالك، ه كیە )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ یخزمان

 :كانەاو ڕ بێل  ڕێ ەبوار ێڕ  ۆب شیپشك كیە پشك و

 ەك ەكراو  ڕیوایەت شەمەئ یر ەیغ )خوا لێی ڕازی بێالالت( ەو ەببالالاسالالالەبنوعیئەل رەه -

 ەوانەئ ۆب انیشەب چوار ،شەب نجێپ یەكراە( دتەمینە)غ نگەج یوتەسكە: )دیتیەرمووەف

: كپشالال چوار یەكراەتر د ەیكەكیەنجێپ نجایكردبوو، ئ انەیكەنگەج ییشالالدارەب ەك بووەد

 یكانەكینز ەخزم و )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ و ەور ەگ یخوا ۆ( بانیكێ)پشالالالك انیكێكەچار 

 یر ەمبەغێپ ،یەوتالالاەبك )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێو پ خوا رەب یرچە، ه)ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ

 ۆب ەكەكیەنجێپ ەل یچیه )ملسو هيلع هللا ىلص( ینابەج ەچونك ،یكانەخزمەب ەو یەداەیالد رەه )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا 

 سكورتەد و ژارەه ۆب  ێیەس یكەچار  و ویتەه ۆب  ەدوو  یكەچار  نجایئ گرت،ەدەنەڵه ۆیخ

 ەهاتنەد ەك دارەن و ژارەه یوانیمەبوون ل ی یبر ەك ،ێڕ  یبوارانێڕ  ۆب  ەچوار  یكەچار  و

  (١)شار(. ەیو ەر ەدەل و یبوار ێڕ ە. )بمانانڵموسو  ڵیما

 ،الدا نایتر یوانەئ و ەو ەشەب ێسەب انیعوسمان كرد و رەعوم و كرەبوبەئ دناەیپاشان س

 ێسەب یكرد كرد و یعوسمان و رەعوم و كرەبوبەئ دناەیس كوەرو ەه شیلەع دناەیاشان سپ

 ۆب و )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ۆب و ۆیخ ۆب ەور ەگ یخوا ەك ەیو ەئ انیشالالەب دوو ،ەو ەشالالەب

 یر ەمبەغێپ سالالتەردەب خراەد ۆیخ یكات ەك ،ەكردوو یارید )ملسو هيلع هللا ىلص( خوا یر ەمبەغێپ یخزمان

 وابووەك مان،ەن ەشەب دوو  ەئ ینابەج یكردن ییدوا یچۆ كەب اندامابوو،یژەل تا )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا 

 .بوارانێڕ  و ژارانەه و وانیتەه ۆ: بەو ەشكپ ێسەبوو ب ەكەكیەنجێپ

                                         
 (.٨٥٥ بو عبیدة لە کتێبی )األموا  /     (١)
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 ەجار باس ل رۆ ز  )ملسو هيلع هللا ىلص(خوادا  یر ەمبەغێپ یكینز یخزمان و رەعوم دناەیالسالالال وانێنەل

 : ەو یەراك وانەئ یپشك

 یچوونۆ اوبڕ ەب ەكیەنجێپ وەل رە: عومێرمو ەفەد )خوا لێیان ڕازی بێت( بباسەع بنویئ -

 )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ یخزمان یووتمالان ماف مالاەنلێی  زمالانەح شەمێئ ،ێنیداەیالد ۆیخ

 یكانەق ەحەموس  ەسەك یلۆ پ ەور ەگ ی: خوایرموو ەف رەعوم ،ەیەكەكیەنجێپ یكێپشالك

 و گرتیرەو  مالانبووەه ۆیەب ربوو،ۆ ز  یزانێخخالاو  ەك انیالنیژارترەه یەدراەد كردبوو،یاریالد

 .وتەكەدەنیرەب بووشمانەه

 یداوا رەعوم دناەیسالالال) :ەك ەو ە ێڕێگەد )خوا لێیالان ڕازی بێت( ببالاسەبنوعیئ رەه -

 ەك مانەوانەئ و ێنێهەد ژن ەك مانەوانەئ ەبدات مالانەكەكیەنجێپ یپشالالالكەل ەك نیكردێل

  (١)(.نیگرتەرنەو ڕای  شیوەئ كردەن مانڵقبو  ەمێئ رزارن،ەق

 یكەینجێ)پ ەكیەنجێپ وەئ یپشالالالك ەك ێنیبەدیوا )خوا لێی ڕازی بێت( یلەع یمامیئ 

 رەسالالالەل ،ەفیلەخەب بوو ەك یچە، ك)ملسو هيلع هللا ىلص( یەخوا یر ەمبەغێپ یخزمان ی( مافەكەكیەنجێپ

 ،بكات ڕەف ار انەیوانەچێپ كردەن یز ەح و شالالتیۆر  ۆیخ شێپ ەیكەفیلەخ ێسالال یەیوەر 

 ،(ەداو ێیگر رەومع ەك ەو ەمەبك كێیەگر (  تاتە فی)خ ەر ێئ ەهاتوومەن ەو ەئ ۆ: )برمووەفەید

 ەكەتەئومم ێو ەمەد و ییەن یكۆ ناكەل ز ەمن ح ن،ەبك یشەجاران ب كوەو  رواە: همووەفەید

 یر ەسەمن ل شێپ یرانەاو ی ە( بمر  كەڕێی و دی)د وەئ رەسەل ێو ەمەد ت،ێب ستێو ەڵه كیە

 (٢)مردن(. 

 

 
                                         

 (.٨٧)الخراج /    یبێکت ەل وافی بوەئ  (١)

 (.٨٥٥)األموا  /    لە کتێبی  دةی بو عب  (٢)
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 اجوێیی لە دابەشكردنی پێنجیەكەكەدا:ڕ -3

 دوو وەئ رەسالالالەبوون لێاجو ڕ  رانەاو ی )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ یكردنییدوا یچۆ ك یدوا

 انیكێندەه ،یخزمان یپشالالالك و )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ یپشالالالك وت،ەسالالالكەد ەیپشالالالك

 انیرمووەف انیتر یكێندەه ،تێبەد ەفیلەخ ۆب )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ یپشالالك ان،یرمووەف

 ەزمخ ۆب یخزمان یپشك انیرمووەف انیتر یكێندەه ،تێبەد یخزمان ۆب یخزمان یپشك رەه

 نەكب رخانەت ەدوو پشك  ەئ ەك نڕێكەوت ەو ەئ رەسە.. پاشالان لتێبەد ەفیلەخ یكانەكینز

 .تێبكر نیداب ێپ انیهادیج یس یداوێتا پ كەچ و سپەئ ینڕیك ۆب

 وەئ ۆب رەه انیرمووەف انیكێندەه: بوون ێاجو ڕ  شیژارانەه و ویتەه یپشالالك رەسالالەل

تر  یكێنالالدەه ،ەكالالاتەز  یوكمح كوەو  ەیكەحوكم ەك ەشالالالانكالالاراوانیسالالال نەد ەلۆ پ ێسالالال

 مووەه یماف و ەالالالال(تەمینە)غ نگەج یوتەسالالكەد یحوكم رەه ەیكە: حوكمانیرمووەف

 ییندەو ەرژ ەبەل نۆ چ ەرپشكەس داێیت شەفیلەخ ت،ێبەد وانمەه ۆب و ەیەو ێپ یمانانڵموسو 

 .بكاتڕ بەد ێپ یانیس یوداێتا پ ەو ەكاتەد یرفەس مانانڵموسو 

 ە ێدر ەن و ەكەتیەئا ینراوانێناوه ەب تێبدر  ەیەو ەمن ئ یاڕ : )ێرمو ەفەد ەدەیبوعوبەئ -

 ۆبا ب ت،ەڕێبپێت وانەدابوو لەو ەل مالانالانڵموسالالالو  ینالدەو ەرژ ەب رەگەئ ممالاەتر، ئ یسالالالەك

 ەداكردوو ەیپ ەیاواز یج دیدوڕا  ەئ ەیو ەئ  (١)،(مانانڵموسو  مووەه ۆب كەن تێب رانەنگاو ەج

 ۆب تێبەد رەه دایریزاه یحوكمەل ۆیەب ،ەنگەج یكانەوتەسكەدەل ەكیەنجێپ  ەئ ەك ەیەو ەئ

 ەیوانەل كنێشالالالانەب رەه كراوانۆ بەئالالامالالاژ  ەو ەتر  یكیەالەل  ەڵ ب ،تێالالب كراوانێپەئالالامالالاژ 

 ەو ەئ ەالالالالالال(تەمینە)غ رەه رەگەئ ەك، بوون ێاجو ڕ  ەمەرئەبەل ،تێدر ەدێپ انیشالالالیكاتەز 

 تشەه ۆب تێبەد رەه ەو ەئ ەشیكاتەز  كوەو  رەگەئ ،ەفیلەخڕای  ۆب ەو ە ەڕێگەد ەیكەحوكم

 ەننموو  ۆب انداەیتڵەحالا  ەل ،نراونێنالاوه انیالنجێپ داەر ێل ەك تێالب كالاتەز  یهلەئ ەیكەلۆ پ

                                         
 (.٨٥٠)األموا  /     یبێکت ەل دةی بو عب  (١)
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 .ەو ە ەڕێگەد رەه شەكاله(اللل  لیسب فل) ( ورزارانە)ق

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: ێرمو ەفەد ەكەكیەنجێپ ەیربالالار ەد ەور ەگ یخالوا

 ۆب یكیەنجێپ وتەسالالكەد تەمینەغ ەل ك انێشالال  رەه ە: بزانن كەوات  1١الان،ال:  َّ رئ ىم

 . تێبەد ەور ەگ یخوا

 یەوا رەه فەیئیشدا یباسە.. لێرمو ەفەد ەكەكیەنجێپ یكانەلۆ پ یباس ۆیخ یباس یدوا     

 ،(دانیموجاه سالالتەد ەتۆ وتەك نگەج ێب  ەڵ ب ،كافران ڵیما و سالالامانەل ەیی یبرر ەه ە)ك

 ەور ەگ یخوا ەك ەیو ەئ :ەوات ٠الحشْْْْر:  َّ  هب اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ: ێرمو ەفەد

 یسالال ەردەب ەی ێ( خسالال و  فراەسالال و ەككە)م ەكەناوچ یكافران یسالالامان و تەرو ەسالالەل

 یباس ۆیخ یباس یدوا ەو ێش مانەهە. بەیەور ەگ یخوا ۆب یكێپشك )ملسو هيلع هللا ىلص( ەیكەر ەمبەغێپ

 ۆب ەو ە ەڕێگەد الئیفە و وتەسكەد یشكردنەداب یحوكم وابووەك رموو،ەف یتر  یكانەلۆ پ

 دارانداەن و ژارەه رەسالالالەب ەیكەشالالالكردنەداب ۆیخ رەه كاتداەز  یباسالالالەل  ەڵ .. بەفیلەخ

 ینابەجەبكات، ن سالالالتەربەسالالال داێت ۆیخ انی تۆڕێگیب ییەن ۆیب سەك و ەو كردو یاریالد

 ،كاتەدێپ سالتەد ژارانەه یپشالكەب رەكسالیە ە. چونكەفیلەخەن و )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ

  ٦0التوبة:  َّ جح ني مي  زي ري ٰى ُّٱٱ، دەفەرموێ: یەدانێت ی)فللِّه(

 

 ی:خاڵی دووەم: چەند تێبینیەك لەسەر

 و ۆیەخەربەس ەچونك  ولما ،ەیب رەس ە ێناخر تەمینەغ یكیەنجێپ ەكەیەو ەئ ڵسەئ -١     

 ش،یمانەب تێدر ەد رەه ەك كاتەز ەل ەجگ ەمەئ وان،یتەه و دارانەن و ژارانەه ەب ەتەبیتالا

 كاتەز  ەوو بەن انۆیب )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ یخزمان ەبالاسالالالمالان كرد ك شالالال رێپ كوەرو ەه

 ورئانق یقەدەب - انۆیخەب تەبیتا یپشك  ەڵ بووبن، ب شیدارەن و ژارەه ندەرچەه رگرن،ەو 

 .ەبوو ەه تداەمینەغەل -
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 ەل ەرپرسالالەب و ەهادیج یتەئومم یسالال میئ یتەئومم ەك نیرچاوبگرەبەل ەو ەئ رەگەئ -٢     

 هالالانیج وومەه ەور ەگ یخوا ینید ی ێر ەرو ەتالالا سالالال هالالاددایج و وازەبالالانگ ی ێمەو ەردەب

 ەیەلۆ پ ێس وەئ یماف ەك ەیسامان ەرچاو ەس  ەئ ەك ەو ە ێبەن دڕوو  ۆب مانەو ەئ ،ەو ە ێگرەد

 مانانڵموسو  و س  یئ یدژ  و ەیەمادا  كافر ه ،تێبەد رواشەه ..تێب انۆیب تێبەد وا ەردەب

.. ەو ە ێبەشالالدەداب شالالداەمانەئ رەسالالەب رەه و تێبەد رەه شیتەمینەغ وابووەك ،نگنەجەد

 ت،ێو ەربكەب انیشالالیكاتەز  یپشالك ەك تێناگر ەو ەل  ڕێ انەیتەمینەغ ەپشالك  ەئ گومانێب

 .ەانیماڵ و سامان یماف ەیرچاو ەس شیكاتەز  ەچونك

 یبر ەز ەب ەك ەیەالنەلوپەك و ماڵ و سامان وەئ ،ەهاتوو  یباس داەر ێل ەیوتەسالكەد  ەئ -7     

 ی گشەب مانانڵموسو  ەیو ەئ مماەئ ،ەراو یگ نگداەج یدانەیم ەل و یانەڕ ش یكافرانەل هادیج

 ۆب شیئەیف نەتەعاد ،ەئەیف ەو ەئ یانەڕ ش یكافران یماڵ و سالامانەل انیسال ەردەب ە ێو ەكەد

 رەسالال ە ێخرەد یتر  ەیكیەباق و ەو ە ێكرەد ێجو  یكیەنجێپەل كانەپشالالك و تێناب سالالوپا

 . ولما ەیب
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 بڕگەی شەشەم: 
 :(خاك رێژ ییكانزا ریكازڕێسای   
 

َ  ): ێرمو ەفەد )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ م  اِز الْخ   كالالازیرەل كیەنجێپ :ەوات ( ١)(َوِفل الرِّكالالَ

 ةً َز كِْر )َركََز  ەل (كازِر ال): ێرمو ەفەد داالالالال(رالوطا لی)نَ  ەل (هاللل  ەرحم) یوكانەش .تێچەردەد

. ەانوانەزمان وانێن یشەهاوب ەیناسێپ ەمە. ئناەو ێپ ڵیپا ()َدَفَعه   ەوات و ەهاتوو  ەو ەالالال(زاً كِْر و 

. ەخاك نراو  رێژ  تداەیلیجاهەل ەك ەیەسالالالامان وە: ئكازی: ررموونەفەد یعیشالالالاف و كیالمالال

 رموونەفەد ،ییەوەز  ی: كانزاكازی: ررموونەفەد  ریه و یور ۆە یانیالسالالالوف و ەفینەبوحەئ

( واتانووتەید ەك كانەبەر ەع ەچونك  انیسالالال ەبەم وت،ەسالالالكەد یكاز یر :ە: )لركَز الرجل 

  ەڵ ب ،رایگەدەو  ەو ەتر  یكانزاەل ەك كێو یز و ێڕز  انی ویز انیبوو  كێڕێز  ەپارچ ەیو ەنیزۆ د

: ێرمو ەفەد ەك ەیەرموودەف وەئ انیشالالالەگەڵب كاز،یر تێناوتر كانزاە: برموونەفەجمهور د

بالارت ) ِدن  ج  م  والَْمعالْ انزا دەرهێنان لێدرابوو هیچ كە بۆ كچاڵێك  :ەوات (٢)(َ  ، وفل الرِّكالاِز الخ 

كانزا  و ەكێشالالال  كازیر ەك ەار یالد .تێالدر ەد كالازیر ەل شیكیەنجێپ (7)،ی نییەكزەمالانەتێ

 رموونەفەجمهور د  ەڵ ب ،ەو یز و رێز  نهالاەت كالازیر یتیەرمووەف یعی. شالالالافەتر  یكێشالالال 

 رەسالالەل ەەیگەڵب ەكەرموودە.. فیەوا شرییبنولمونزیئڕای  ،ەو ەو یز و رێز ەب تێناكر تەبیتا

 . ەكیە رەه تێبناسر شووێپ یەوانەل كەیەناسێپ رەهەب ،ەكیەنجێپ كازیر یكاتەز  ەك ەیو ەئ

 كازیر یكاتەز  ەانیرمووەف یگش ەب یەرعناسالانەشال وە: ئێرمو ەفەد دیع ی یقەد بنویئ

 . ێرمو ەفەدوا ەك ەشنۆڕ  ەكەرموودەف ەچونك ،ەانیكاوێپتر ایز ەكیەنجێپ

                                         
د ەحم(، ئە٥٧٢٥(، نەااااائی )٧٥٢٨(، ئەبو داوود )٥١٠٨(، ئیبنو ماجە )١٧٥، ترمذی )(١٠١٧م )یااااژوم، (١٢١٥)بوخاری   (١)

(٠٥٥٨). 

 (.١٠١٧(، مواژیم )١٢١٨بوخاری )  (٢)

واتە: گەر کەسالالالێالك بەهۆی کەوتنە نێو چالاڵێکەوە مرد کە چالاڵەکە بۆ کانزا دەرهێنان لێدرابوو، ئەوا خوێنەکەی بەهەدەر   (7)

 دەڕوات و خاوەن چاڵەکە فیدیەی لەسەر نابێت، بەو مەرجەی چاڵەکە لەسەر ڕێگای گش ی نەبێت.
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 ەو یە ێو یزۆ د مانڵموسو  ایئا ەك ییەن یز واایج ەو ە: ئرموونەفەد رعناسالانەشال یجمهور 

 چی: هێرمو ەفەد یعیشالالالاف  ەڵ .. بتێبالدر ێل ێبەد رەه ەیكەكیەنجێپ ەنكچو  ،یممیز انیال

 كازیر یكاتەز  یركردنەد ەك نۆ ك ەو ەئ رەسالالالەل رعنالاسالالالانە. شالالالتێالریرنالاگەو  یممیزەل

 . تێدر ەدێل ەیكەكیەنجێپ ەو یەزراۆ د ەیك دا،یبوونەه رەسەب تێناخواز  ڵسا یبوونەڕ پێت

 رخالالانەت ەوات ،ەئەیف یشالالالكردنەداب كوەرو ەه كالالازیر یكالاتەز  یشالالالكردنەداب یتیەنۆ چ

 یجمهور ڕای  ەمەئ ،كالالانەموح الالاج ەبوار ێڕ  و ویتەه و دارانەن و ژارانەه ۆب تێالالكرەد

 ەو ەشیدەحمەئ یمامیئە. لتێكرەشدەداب كاتەز  كوە: و ێرمو ەفەد یعیشاف  ەڵ ب .ەانیواەشێپ

 كازیر ەك تێنێلمەسالالەد شەو ەئ ەكەرموودەف یر یهزا ،ەكراو  ڕیوایەت ەكەچوونۆ ب ردووەه

 یكیەنجێپ یكاتەز  ەیكڕەب تێب كێندەچ رەه ە)وات تێناكر بێحسالالال ۆب یالالالالالال(صالالالا ی)ن

 سالالالحالالاقیئ و دەحمەئ و كیالالمالالال  ەڵ . بەیەمەئ ە ر یع و یفەنەحڕای  ۆیەب ،(تێالالدر ەدێالالل

خوا  یر ەمبەغێپ ەچونك ت،ێالالنالالادر ێل یكالالاتەز  م ربووەك یەقۆ ئ نجێپ ەل رەگەئ رموونەفەد

ََ ِفيما د وَن َخمْ ): دەفەرموێ )ملسو هيلع هللا ىلص(  ەو ەتەدراو  ەو ەب ەمەئ یمەڵ و   ەڵ ب (١)(َِ لواَق َصَدَق ت لي

 .یگش ەب یەكاتداەز ەل یەقۆ ئ نجێپ یكردنیارید ەك

 :دەفەرموون كانیەفەنەح -

 ەتر ك یكەیەنینجەگ رەه و ەو یج و قوشالال ڕ قو  مَ و ئاسالالن و و ویز و ێڕز  ی)كانزاكان

 ،ڵكالالا و كەچ و ڵشالالالخ ە ێچ كراب ت،ێالالب یو یز و ێڕز  ەچ ب ،ەو ە ێز ۆ دەد دایالالوەز  ینالالاخەل

 ،یلیجاه یمەردەس ۆب ەو ە ەڕێگەد و ەو ەتەشاراو  كدایەوەز ەل ەك كەیەنینجەگ رەه هاەرو ەه

 ژارانەه یكاتەز  یماف داەمالانەئ مووەهەل ،ەوڵت وەئ ە ێچووب سالالال  یئ ەیو ەئ شێ: پەوات

 ،یممیز انی تێالب مالانڵموسالالالو  ەو ە ێز ۆ دەیالد انیال تێالنێهەدیالرەد یو ەجالا ئ ،ی ێكیەنجێپ

 (.یعوشر  انی تێب یراجەخ یو ەز  شەكیەوەز 

                                         
د ەحمئە(، ١٠٢٨ماجی ) ونئیب(، ٥٧٧٥) یااااائە(، ن١٥١) ی(، ترمذ١٥٥٣د )و بو داو ئە(، ٢٠٢م )یااااژو(، م١٧٧٥) یخار و ب  (١)

(١١٠٧٠). 
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 ەو ییەوەز  ینالالاخەل كالالانەگچك و كالالانەور ەگ ایالالمپالالانۆ ك داەمەردەسالالال  ەل ەك ەیو ەئ

 و ێڕز  ینانێرهەد كوەو  ،ەكردوو  انیباس كانییەفەنەح ەك ەیەمانەئ یز یرەل رەه ننێهەدیرەد

 رواەجالالا ه ،ی ێكیەنجێپ انالالدایالالمووەهەل ژارانەه یتر، مالالاف ەیسالالال ەر ەك ئالالاسالالالن و و،یز

 .ەپار ەب انی نێبدر  ەییس ەر ەكەب

 ەو ەزنۆ دەید دایوەز  رێژ ەل انۆڕ پسپ و ەخانەز ۆ م و پوورەلەك یزگاكانەد ەیو ەئ هاەرو ەه

 یماف كیەنجێپ دایمووەهە( لشووێپ یكانەومەق یتر  یوار ەئاس قاچاغ و قاپ و و ەڵە)كوپ

 . تێبدر  تێبەد و ەكاتەز  ،ەژارانەه

 ەو ە ێدر ب ێلالالالالالال یكیەنجێپ تێبەد و ەیوا شیلۆ  ر یپ ای: ئاشێپ ە ێد داەر ێل كێار یپرسالال

 ت،ێو ەسالالال ناكە( دەڵێ)ب ەب ممانەڵ و  كاندایەفەنەح یچوونۆ بەل ؟كاتەز  یهلەئ و ژارانەه

 ەیو ەنكردنڕوو ەب ،ییەن رەسالالالەل انیكاتەز  ریق و وتە: نەانیرمووەف كالانییەفەنەح ەچونك

 یكیەنجێپ شیئاو و نێكرەد ژمارەئالاو ه یز یرەر لەه ە: چونكەانیالموور ەف شالالالدایكالارۆ ه

 .كاتەز  ە ێنادر ێل

 سەك رەه كەن بوو،ەن انیكێنرخ چیه ریوق وتەن ەبوو ك كداێمانەز ەل ەچوونۆ اوبڕ   ەئ

 نان،ەادد انیخشالالەانبیزەب ەچونك ان،ێیل بنڕێز ەپ ەدوور  سالالتیوەانەید كوەڵب سالال ن،یوەدەین

 ەو ە یپەب یو ەز  كێالالنالالدەه ەل ریق و تێالالو ەكەد رئالالاوەسالالال ییورەچ كوەو  وتەن ەمالالانەوز ەئ

 ڕیبازا و  ۆ  ر یپ ەل ەكێشەب وتەن ،ەشالەر  ێڕیز  وتەن داەمەردەسال  ەل مماە! )ئڵقو ەدەڵه

 !(.تێبەد ر ەگ ێپ یهانیج

 :ەچونك بوو،ە( ه ۆ  ر ی)پ وتەن رەسەل انیسلبڕای  وانەئ یەوا مانێپ ەمێئ

 وەئ ەانیدانابوون و خسالال بوو انیكازیر ەل كێشالالەبەب ەك یناسالالەد انیكانزا كێندەه -١

 ،ە كردوو ەڵخ ینیمەز  ەك ەو ەڕۆژ  وەل ەور ەگ یخوا ەیسالال انەر ەك وەل نی یبر ەك ەو ەناسالالێپ

 ەوو ب لقەخ ندایمەز  یناخەل ەك ەكیەكانزا موووەه شیكازی.. رەركردوو یگێداجێت یشەوانەئ
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 وە. ئتێبەد داەناسالالێپ  ەل شیلۆ  ر یپ گومانێ.. بداێیت ەو ەتەشالالارراو  ۆڤمر  یسالال ەدەب انی

 یكانەتەفیس  یسفەو  و ەنۆ ك تێو ەكەد رئاوەس و ەكییەورەچ رەه ەك وتەن ۆب انیشەناسێپ

 .تێنێبناسر ەناسێپ مانەهەب شڕۆمەئ تێناش ناكات و ەیكییەوگرنگ  ۆ  ر یپ

 یكاتەز  یكیەنجێپ ەو یەزراۆ د كداییەوەز  ەپارچ رەهەل ،ەانیرمووەف ەو یج ەیربالار ەد -٢

 . ۆ  ر یپ كوەو  ەال)مائع( ستەخ یینەمەشل رەه شەو یج ۆخ ێ. ئتێو ەكەدێل

 یدوڕادەب ەو ەداچوونێپ تێبەد یفەنەح یبەزهەم یكانییەموف  ەك یەوا مانێپ ەمێئ 

 ەك داانیتواەف  ەزهەم ینیشێپ یرعناسانەش ،ەو ەنەبك  ۆ  ر یپ ەیربار ەد انداەیكەناسالێپ و

 چالالاوەل ەیەه یكێچ نرخ رەنبەع ێ.. ئتێالالبالالدر  رەنبەع ەل كیەنجێپ ەیژ ێڕ ەب كالالاتەز  ێبەد

 ەیاو رچەس  ۆ  ر یپ و تێو ەڕ د ایرەد نارەكەل و یەایگ رەبنەع ەك ەیو ەل ەجگ ەمە.. ئلداۆ پ ر 

 .ەمەردەس ییئابوور یكەر ەس

 (١).نەیدەهاند ەو ەنجدانر ەوس ەو ەنۆڵیكێل  ەڵ ب نەیناد تواەف ەمێئ

 یكانەتەحكوم ەك تۆ خ یرچاو ەب ەنێوابه ڵاەیخە: بنەڵێید داەیەگڕ ب  ەئ ییتاۆ كەل 

 ژارانەه ۆب ەیكەوڵت یكاز یر یكیەنجێپ ەك تێدابیارڕیب انەیكیە رەه یس میئ یهانیج

 ەادیالالز انیالالوڵت كێالالنالالدەه یموح الالاج و ژارەهەل و تێالالكردب رخالالانەت بوارانڕێو  ویتەه و

 یشالالالەب و ەمەك انیالال ییەن انیالالكالالازیر ەتر ك ەیانوڵتالال وەئ ۆب ەانیالالنالالاردوو و ەو ەتەمالالاو 

 و ژارانەه ؟ەماو  داەانوڵت وەل دارەن و ژارەه ایئا ؛ەركەەسالالالەت ،ەكردوو ەن یانیانیموح اج

 انوانیەحیسەم ۆبوار ب و ەكراو  وتەز  انیكێماف مووەه یس میئ یهانیج ڕۆیمەئ یدارانەن

   سیئ نەبك ێل انیوا یشۆخەن یكێر ەسالەچار ەب انی ەسالاد یكۆییەسال گر ەدەب ەو ەتەكراو 

                                         
ئەوە کاریاەریی زرر پابەند بوونە بە مەزوەبێ ەوە کە زانا و شااەرعناو و پێشااەوایەکی ااایاااای و جی ادی وەکو ئە    (١)

کە وردەکارانەش ماوییەتی فەتوا  انەبینێت فەتوای ااااەربەخۆ لەااااەر پیت ر  بدات ینووااااەرە گەورەیە )رحمی الژی( لەخۆ

کۆنەکانی پێنااە و شی اری کردووە، بەاڵ  عەلالمە یواف قەرەزاوی لە )فقی الاکاة(اەکەیدا بەجێباای موناقەشەشی نازانێت 

 و دەیخاتە کەرەاتە اەرەکییەکانی ری ازەوە، بێاومان ئە  بۆ،وونەش ڕااتترە. 
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 ؟ەمەل ەرپرسەب ێ.. كداتەدڕوو  ایسینۆ ندەئ ەل كوەرو ە! هیحیسەم ەببن ننێبه ێواز لال

 ؟ەرپرسەب ەدژوار  ەبار ەنال ەعیواق وەل س  یئ ایئا

 ەو ەنەیكەن دڕوو  ەو ەئ ن،ەیكەد مانانڵموسالو  ی ولمالەیب ەل باس ەداهاتوودا ك یندەب ەل

 و تێكرەشدەداب اندایش وانیدان رەسالەب یسال میئ یهانیج یكێوڵت ی ولمالەیب كێكات ەك

 یر ت یكانەاجموح  ەوڵت ۆب تێرر ێبن ەیكەادیز تێبەد ت،ێگرەردەو  ۆیخ یمالاف ەكیەرەه

ی كوێ بن مالالافیالالان لە پێنجیەكهەژارانی ئوممەت لەهەر  ەچونك ،یسالالال میئ یهالالانیج

سان كەی یكاتی ئوممەتدا هەیە و پێویس یشە بەشیوەیەكاز و مافیان لە زەكو ریغەنیمەت 

 رێت.كاندا دابەشبمبەسەر هەژار و نەداری هەموو وڵتی موسوڵ

ەوێت حەتمەن كانیان دەسالالكهێڵن مەفەەن و ناكئەوانەی مافی موسالالوڵمانان پێشالالێڵدە

 ەف اریان لەدونیا و قیامەتدا دەچێژن.ڕ سزای 
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 بڕگەی حەوتەم: 
ی كتتردنتتی متتووچە بتتۆ هەمتتوو هتتاواڵتتتیتتیەكتتدابتتیتتنتت

 :دارولئیسالم
 
 
ێشالالالە كانی ئیسالالال   زۆر لەكە چۆن ڕێسالالالا ئابوورییەكانی ڕابردوودا دیمان كاللەبڕگە

یەتی دید و موماڕەسالالەی خۆی چارەسەر ی بەچۆنییكانی خەڵكۆمەڵیەتییەكئابوورییە 

انی ئوممەت خۆیەوە، چ جای لەڕێگای دەزگا و دائیرە كەكات، چ لەڕێگالای تاك تاكالدە

 انی دەوڵەتەوە..كڕەسمییە

ە نابێت كبەرپرسالالێ ی گەورەی خەلیفەی موسالالوڵمانانیش هەیە،  ی،هەموو گەلەمانە ج

ج بێت، دەنا بەرپرسی ەس موح ا كەس بێ ماف بمێنێت، كدا ی  و تەمەنیكلەزەمانی حو 

ی خۆیان بەرامبەر كقیالامەتی دەبێت. موسالالالوڵمانانیش هەمووی بەرپرسالالالن هە  لەئەر 

 ات وكاربەدەس انی زەكانی ئیس   و خەلیفە، كموح اجان، هە  لەئەنجامدانی فەرمانە

غەنیمەت و خومَ )پێنجەیەك( و ئەوقالاف و ئەوانی تریش هەمان شالالالێوە بەرپرسالالالن 

 ی ئوممەت..كس یی تاك تاردنی پێداویكلەچارەسەر 

دەفەرموێ:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ە پێغەمبەر خوا كئەبوهورەیرە )خوا لێی ڕازی بێالالت( دەگێڕێ ەوە  -

يالنَ  لنالالا) نالِ ْؤمالِ ى بالالالالمال  ن لْولالَ ْ ، مالِ هالِ ُْنت  مالالاَت  فَمن لناْلف سالالالِ َُْ ر ْك وفالالاً   وَل ْ  وعليالاله َد

، َفَعلَْينا سوڵمانان لەپێش ر  وەك لەخۆیان، من لەمو :واتە (١)(َفلَِوَرَِِ هِ  مااًل  تَرَكَ  وَمن َقضاؤ ه 

ەی پێ كەسالالالێك مرد و قەرزی لەسالالالەربوو، ئەوەندەشالالالی لەدوا جێنەمابوو قەرزەكهەر 

یش مرد و سالالامانی لەدوا بەجێما، كەسالالێكبۆی بدەمەوە، هەر  ەە لەسالالەر منكبدەنەوە ئەر 

 ئەوە میراتە و هەر بۆ میراتگرانی خۆی دەبێت.

                                         
 (.١٠٨١بوخاری )  (١)
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َياًعا، َفلَْيكْتِِنل لَوْ  َدًُْنا رَكَ تَ  َوَمن)ی تریالدا هاتووە: كلەڕیوایەتێ - واتە  ( ١)(َمْواَله   فكنَا ضالالالَ

ەسالالێك مرد و قەرزی لەسالالەر بەجێمابوو، یان ماڵ و منداڵی لەدوا بەجێما، با بێنە كهەر 

 الی من، من خەمخۆر و سەرپەرش یاریان .

ەسالالێك كواتە: هەر  (٢)(اَفإِلَْينَ  كَ    تَرَكَ  َوَمن َفلَِوَرَِِ ِه، َمااًل  تَرَكَ  َمن)ی تریدا: كێلەڕیوایەت -

ێ ی، (الالالالالالمیراتگران)مالالاڵ و سالالالالامالالانی دوای مردنی لێ بەجێمالالا ئەوە بۆ وەرەسالالالە 

ۆڵی قوڕسالالالی )قەرز و مالاڵ منداڵی هەژار و نەداری( لەدوا كمرد و یش كەسالالالێكهەر 

ەی كەی بۆ بالدەینەوە و خەمخۆرێ ی ماڵ و منداڵەكی ئێمەیە قەرزەكبەجێمالا، ئەوە ئەر 

 بین.

ەدا، كابرای جولەكەی سیدنا عمر )خوا لێی ڕازی بێت( بەناوبانگە لەگەڵ كاتەبەسەره -

 ەوە.ی )بەس(الی بۆ بڕییك، لەبەی ولما  مەچەیەپیر و ناتواناشەات، كە بینیی سواڵ دەك

ەین، كلەباسالالی داهاتوودا زیاتر باس لەواریدات و مەسالالرووفاتی بەی ولمالی گشالال ی دە

 .ۆڵینەوەكلە  بابەتە بەرفراوان ر دە

***                                         ****                                        *** 

را دەڵێین: دوای ڕۆشالالالن بوونی ئە  دیالالد و تێڕوانینە ئیمالالانییە و كدوای ئەمەی بالالاسالالال

 یكێشەیەكگونجاو و مومارەسەی دادپەروەرانە، ئی ر چ  یامی شالەرعیكهەبوونی ئەح

می ی ئیس  ڵگهۆمهكخت بێت؟ ردنی سهكر سهچارهە كتی دەمێنێت ۆمەڵیەكئابووریی 

اقی ر ڕ وه هزۆر ل ،تییهی مرۆڤایهڵگهۆمهكیی رین زهبهزترین و بهێڕ ت رین و بههكرهبهباله

ونیان پێوه ندان خهو بیرمه ردكیان پێوه دهان وڕێنهكسالالالووفهیلهه فهكتره و ئالاسالالالووده

                                         
 ( بەلەفاێ ی وا.١١١٢اژیمیش )(، مو٥٨٢٢بوخاری )  (١)

 م فق علیه.  (٢)
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. خشالالالینهی بهوێنهی بێو نموونه هكی ئیسالالال میدا لوتڵگهمهۆ كخشالالالین له بینی. بهده

نێ ی و ی سالالامان و خاوهوهردنهكۆ كری روهنه، دادپهگمهتی ئیسالال می زۆر دهخاوهسالاله

ی ی جاهیلیكمێردهتی له هیچ سهه مرۆڤایهكیه وێنه بێ و كنده تاوهی ئهوهردنهكشالدابه

 یش ۆتێ. یگهۆن و نوێیدا نهك

رعی ئالالابووری و امی شالالالهكالالحزابوون لالاله دیالالدو تێڕوانینی ئیمالالانی و ئالالهشالالالاره دوای

مێنن؟ چۆن دار دهو نه ژارتی ئیسالال می چۆن ههوڵهده یسالالانیكو یه ی دادسالالهموماره

ه زانێت لوی وادهرابێت؟ ئهكه مافی پێشالالالێلكمێنێت ده كراوێكلێمو سالالال ه كموح اجێ

وی دا چووه. ئهڵهخورێت به ههدا مافی دهتی ئیسالال مریعهرێ ی شالالهروهی سالالهسالالایه

ان كی موسالالوڵمانه دینداره(ڵگهۆمهك)ماشالالای ئێسالال ای مه با تههك  قسالالانه ی بهم مانه

دوونراون، اوهڕ نده زیندانی و رچهوفردان، ههكنده له ژێر تین و فشاری رچهه ههكات كب

ماشالالالای ڵ  تهبه ،نوازهالنه و س و بێنازهكناردراون، بێهكالحروو  و نالده مالهرچالههاله

، به  ریك دانه باڵی یهسالالخشالالین و ده ری، بهكتیدانی یهه، یارمهكاری نێوانیان كهاری

 ریری ئیمان و هاندهمووی له پاڵنهمانه هه ری و مشوورخۆرییان. ئهكبوونی یهوهمهخه

و  ردهروهوا پالالهان ئالالایالالتیی ئوممالالهڵگالالهۆمالالهكر گالالهدی ئالالهبێالالت. ئالالهوه دهدینالدارییالالانالاله

و پیاوانی  وهزراندهتیان دامهانی خی فهكسالالمییههڕ زگا ت و دهوڵهو ده وهردهكئاڕاسالال ە

اروباری كری ڵسالالالوڕێنهسالالالت و ههدهاربهكوه به ردهكیان ارامهكسالالالاڵ  و خواناس و 

ڵ گهله ؟وهنهدهاقی نیشالالالان جیهان دهڕ ی كیهچ نموونه ،یالانهكالڵگالهۆمالهكت و وڵالهده

 ڵێین:شدا دهمهئه

ی ڵگهۆمهكت و تی خی فهوڵهرع له دهانی شالالهكامهكحسالالپاندنی ئهلماندن و چهسالاله

ێشالالاله كیاڵی بێ ی خهكیێڵگهۆمهكت و وڵهه دهكوه نیه تالدا مانای ئهخواویسالالال ی ئومماله

ه كچون ،مێننر دهمین ههر زهۆتا مرۆڤی سالالهكان تا كێشالاله مرۆڤییهكنا،  ،بێتدروسالالت ده

 ۆیكو كوانی ژیانی تاه ئاڕاسالال هكبێ ه تاه دهكه كڵ  ئیسالال مهر مرۆڤه. بهموسالالوڵمان هه

ات. كر دهسالالالهتی چارهانی مرۆڤایهكییهكۆ كت، ئاڵۆزی و پشالالالێوی و ناوڵهو ده ڵگهۆمهك
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یی و سالال هجه یی ئاڵۆزیێشالالهكۆیان كو كیه. مرۆڤ تاێشالالهك ه ژیان پڕكزانین ش دهئێمه

 ،هو انهموو وێ ه ناو هههكی نوێ دهات و داهێنانی سالاللبیكنگیان دهو ئیمانی السالاله روونیده

وا  ردههروا بی هههكگرێت، ئاڕاس ه ئیمانییهادهڕ نگی ه ئیس   پارسهكوه دڵنیاین ڵ  لهبه

رگالالای ئیج یهالالاد بۆ شالالالیالالاو و ڕێژێالالت، دهامی نوێ بۆ واقیعی نوێ دادهكالالحبێالالت و ئالالهده

و  هكامی گونجاو و پڕاوپڕی واقیعهكحاری و ئهكقوای تهواڵیه. ئاوا ئاڕاس هان كشایس ه

سالال اندا دهاربهكت له ناخی و قیامه رپرسالالێ ی دونیاسالال ی بهی دینداری و ههسالالهموماره

و  هكرێ ی ئیسالالال مهب هشالالاله عهمهئه گرێت. ئاادهڕ ۆ كو كنگانه بۆ تاه پالارسالالالهكالژیالاناله

 ێ ی.یی موسوڵمانشاوهلێوه
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 م:باسی سێیه

 یتولمالسرووفاتی بهواریدات و مه

 

 واریداتی بەیتولمال: ەم:كگەی یەڕب

 بڕگەی دووەم: مەسرووفاتی بەیتولمال:
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 :ێكورێڕه

 تی ئیس میدا له سیماووڵهخشین له دهی سامان بهمینهو زه مابنه بنهی دهو رێسایانهئه

یره ردنی غهكسالالالرووفخشالالالین و مهی تری بهكێسالالالایهموو ر هرییاندا له هوههسالالالیفاتی جه

ه ێسالای سالالیسالال مڕ واوی له سالالت لێی به تهبهپێدان و مهتی پارهئیسال می جیاوازن. چۆنیه

زه له ی زۆر جیاواكیێادهڕ تی ئیس می تا وڵهانی تر جودان. واریداتی دارایی دهكئابوورییه

دا به باره  یانه پێویس ه لهكره  جیاوازییه سهی ئههو ردنهكوونڕ تانی تر. بۆ وڵهواریداتی ده

تی سالالالرووفات و ئینجا چۆنیهخاڵی واریدات و پاشالالالان مه كندێفسالالالیالل بالاس لاله هالهتاله

 ین. هكتی ئیس میدا بوڵهی ولمالی گش ی له دهخس نی بهكرێ

 و سالالامان وی ماڵ و رێگایانه رچاوهو سالالهئه :واته ە : واریداتی بەی ولما ،كبڕگەی یە 

 ه بری ین له:ك ،ت(وڵهی دهزێنهی ولما  )خهبه ۆو پوولی لێوه دێت ب پاره

 راج    خه -١ 

      گ(گومر )عشوور  -٢ 

 وی.    ر زهو سه نێ ی گش ی سامانی ژێرواریداتی خاوه -7

 س.   هكو بێ سهرهوه ماڵ و سامانی بێ -1 

 راون.    كره رعی موسادهی شهی به شێوهو ماڵ و سامانانهئه -3 

 جزیه     -6 

 نرێن.   اتی پێویس دا دادهكی له و باجانهئه -3 

 تی موسوڵمان.    وڵهانی دهكمافه گش ییه -1      
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 یئ    فه -9    

 ردن   كمێانی تهكسزا داراییه -١1 

 ت )میری(. وڵهتی دهانی تایبهكهكو موڵ زگاواریداتی ده -١١  

 ان متی موسوڵوڵهی دهو ماڵ و سامانانهی ولما ، واته: ئهسرووفاتی به : مهی دووهبڕگه

 ە بری ین لە:كردوون، كرجی خشیونی یان خهبه

 ران.   رمانبهو فه ندارمهكی مووچه -١

 ان.  كی پڕۆژه گش ییهبوجه -٢  

تی وڵهتی دهعییههۆی موسالالالوڵمالانالان )ر كو كانی تالاكالردنی پێالداویسالالال ییالهكدابین -7 

 ئیس می(.    

 .وهمێنێ هی ولمالدا دهه له بهكی هكردنی ماڵ و سامان و پاره زیادهكشپاشان دابه -1 
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 م: هكی یهبڕگه
 یتولمال:واریداتی به

 

 راج:م: خههكخاڵی یه
 

 راج:و رێسای خه پێناسه -1

 راج نوسیوێ ی:ی خهربارههد (السیاس  المالّی  فل اْلس  ) ێبی كنی خاوه

ه كنرێت و وڵتانه دادهوی و زاری ئهمی زهرههر بهه له سالالهكیه و بڕه سالالامانهراج ئهخه

وه بووبێت یان له نگ و جیهادهرێگای جهڕ رێت، جا له كت  دهوه فهن موسالالالوڵمانانهالیهله

 وه بووبێت.وتن و ئاش یههكێگای رێڕ 

 رموێ: فهبۆیه ده ،یئهر فهراج ههه خهكبینێت واده( حمه اللّهر )بویوسف ئه

ه بری ییه له ك ،راجیئیش خهو فه یئهفهراج خه ،راجهر خهوه الی ئێمه ههئه ممالا فەیئئاله)

 ىث نث مث ُّٱرموێ: فهوره له قورئاندا دهای گهو ه خكچونواللّه لعل . وی و زار؛ می زهرههباله

 من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث
ئە  حوكمەی بەسالالەر سالالامان و دەسالالكەوتی بەنوننەزیردا واتە:  ٠الحشْْْْر:  َّ  هب ىن نن

ێكی تر، كە بەو شێوە، بێ جەنگ، سەروەت وڵتچەسپێندرا، دەبێ ە حوكمی هەموو شارو 

و سامانیان دەكەوێ ە بەردەست موسوڵمانان. خەلیفە یان ئەمالالالالیر پشكێكی بەردەكەوێت، 

 هەتیوان و ی هەمووی بەسالالەر كەسالالوكاری پێغەمبەری خوادا وكە دیاریكراوە. ئەوی تر 

هەژاران و رێبوارانالدا دابەش دەكرێالت. تا سالالالامان و ماڵ لە دەسالالالت كۆمەڵە كەسالالالێكی 

 دەوڵەمەندا گالیر نەدرێت و دەس كورتەكانیش لالێی مەحروو  نەبن.. 

 هت مت خت حت جت ُّٱرمووی: انه بۆوه فهك  پشالاله له باسالالی ئهكره و خوای گه  -
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 ١الحشر:  َّ جض مص خص  حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث

نه سالالال  ان بدهردهوته بههكنگ جه بێه بهكزیر نوننهی بهو سالالالامانه و ماڵر لالههالهواتە:   

وه هكه له الیهكچون ،ردبووكتیان دینه هیجرهوه بۆ مههككه لاله مالهكالژارانی موهالاجیر هاله

وه ی ترهكڕاندبوون، له الیهریانپهدهردبوون و له شالالالار كدوژمن لاله مالاڵ و حاڵی خۆیانیان 

مانه خوای ئه ،ردكۆچیان كوونی یبڕازو به ئومێدی  ورهر خالاتری خوای گالهخۆیالان لاله باله

اسالالال گۆن له ڕ رڕاسالالالت و مانه سالالالهئه ئا ،نخهردهسالالاله (ملسو هيلع هللا ىلص)ی هكرهمبهو پێغاله ورهگاله

 دیندارییاندا. 

 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّٱرموێ: فهدهمه دوای ئاله

 حن جن مم خم حم جم  هلمل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق
دینه بوون( ی مهكڵه خهكنسار ی تریش )ئهو موسالوڵمانانهئهواتە:  ١الحشْر:  َّ  من خن

نه رد بێكزیان دهردبوون و حهكان بۆ ئاماده كێ و ئیمانیان پێش هاتنی موهاجیرهڕ ه جێ و ك

یان له دڵ و كبن و هیچ گرێ و گۆڵێشالالالداری ژیانایان یالان و بهرهر مالاڵ و خالانووبالهسالالاله

ه كزیر به موهاجیران بدرێت، چوننوننهی بههكیئهموو فهه ههكریان رامبهروونالدا نیاله بهده

ر سهداریش بەژاری و نهرچی ههگهئهندی خۆیان وهرژهنه پێش بهخهوان دهندی ئهوهرژهبه

 فسالالی بپارێزێتیی نههكخیلی و پیسالالخۆی له به كسالالێهكر ڕاسالال ی ههخۆیاندا بهێنن، به

 . وتووههكر رفرازو سهسه

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱرموێ: فالالهمالالانالاله دهدوای ئالاله

ی سانههكو ئهواتە:  ١0الحشر:  َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن

انی كوهو چ له نه دامانهو زهچ له -نسالالالار( هاتن وان )موهاجیران و ئهه لاله دوای ئالهكالتر 

و ڵێن: خوایه گیان لێمان خۆش به، لهو ده وهپاڕێنهوره دهله خوای گه - واتری موسوڵماناند

ه ل كیهینهكو  هیچ بوغز ەو  ،وه ژیان و مردنه پێشالالال ر به ئیمانهكشالالالمان خۆش به برایالانه

و  خوایه گیان تۆ به سالالۆز ،- دا بنكمانێر زهله هه -هێڵه ر موسالالوڵمانان مهرامبهدڵماندا به



 

 - 163 -  

 ییت.زهبه

و له ،رانهی موسالالوڵمانانی دوای یاوهربارهده (واللّه لعل )مه رموێ: ئهفهبویوسالالف دهئه

ای خو  -ت ابی وڕی خهكری یدنا عومهبی   له سالاله كاتێكبۆیه  ،توه تا رۆژی قیامهاتهك

 راننگاوهر جهراوی عێراق و شا  به سهكت وی و زاری فهه زهكرد كداوا  -ازی بێت ڕ  یلێ

و دوو وی و زاری ئهبێت زهرمووی: چما دهفه ،اتكالش بقالانی تریالدا دابالهحالهو موسالالال اله

 رد،كوانی نهای ئهڕ  ؟! به هكش بربازاندا دابهر سالالالهان به سالالالهكتهنیمهو غهكیه وهنالاوچه

وی و   زهشی لهو موسالوڵمانانهوره ئهرمووی: خوای گهو فه وهی خوێندهته  ئایهپاشالان ئه

ر مه به سالالالهر من ئێسالالال ا ئهگهئه ،مانه دێنه له دوای ئهكردوون كشالالالدار دا بهو خێره زار

ر گهئه ،مان دێنه دوای ئهكوه   خۆ هیچ بۆ موسوڵمانانی دواتر نامێنێ ههكش بماندا دابهئه

لێی و   هكدیاری ده - نمهخ ی یهپای ه -نعا  لاله سالالاله كی شالالالوانێالكزینالدوو بمێن  پشالالال

 (١).(و  و لهردن ببێت لهكناهێڵ  ناچاری داوا)پارێز  یێن  و ئابڕووی دهگهپێیده

وییه. رو زهر سهراج له سالالهخه (٢)یئ،ه له فهكشالێه جزیه بهكای وایه ڕ یدیش بوعوبهئه

ڵ گهوره لوتفی لهه خوای گهكن وانهانین ئهكهكرگرتنی پشالالاله شالالالایالانی وهكالش وانالهئاله

 ردوون.كر دوژمناندا زاڵی س یان و به سهر دهی خس ۆته بهزارانهو وی و زهو ئهردوون ك

یه راج و جزیهو خهكڵبه ،راجهر خهیئ ههوه بێالت نالاشالالالێالت بوترێت فهایالهوڕ   دیالدلاله

ته هو سالالیفیئ بهه فهكوه گرێ هده كبویوسالالف یهی ئههكبۆچوونهڕاو ڵ گهمه لهوه. ئههكپێ

ری ش باجی سالالهو جزیه وییهراج باجی زهه خهكچون)ڵدا بێت گهشالالی لهزیهه جكراجه خه

وی   زهو واریداتی ئهكڵرێن بهكش ناراندا دابهنگاوهر جهش به سهمانه. ئه(ی ا كهلی ئه

موو و سامانی گش ی هه كبێ ه موڵده (یره موسالوڵمانله غه)نیان ی خاوهسالانههكو  و زار

ازی ڕ خوا لێی  -ری یدنا عومهای سهڕ ه كو كروهدا بن. ههكمێردهر سهههموسالوڵمانان له 

                                         
 (.٢1-٢7الخراج )   :یوسف بوئه - (١)

 (.64الموا  )   :لبوعبید - (٢)
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ر ر وایه، به سهش ههوی و زاری عێراق و شا . جزیهی زهربارهر جێگیر بوو دهله سه -بێت 

وی و ئه ردووهكنگ و جیهادی شالالداری جهوی بهوه، ئهبێ هش دهموو موسالالوڵماناندا بههه

 ن. هلی زیممهه ئهكیه سانههكو ر ئهه جزیه له سهكونچ ،ردووهكینه

 زاری عێراق و شا  دروست بوو: و ویی زهرعییانهمی شهكر حو سێ بۆچوون له سه

وی و زه كی موسوڵمان بوون، خاهكهكڵه خهكی تر كویهو زه كموو خابری یه له هه -١

می له رههی بهله ده كواته یه ،ندههمێنێت و عوشالالالری لێدی خۆیان دهكر موڵو زاریان هه

 ات.كجیاتی زه

ه كنجا  دراوه انیاندا ئهكنهڵ خاوهگهوتن لههكالێڕ ه كالیاله وی و زارهو زه كو خالائاله -٢

وون، وتهككری رێه له سهكتی ئیس می وڵهنه دهیه بدهو بڕه سامان و پارهبێت ساڵنه ئهده

 ر نیه.زیاتریان له سه

سالالالت موسالالالوڵمانان؛ ر دهته بهخراونه كه به هێزی چهكیه زارانه و ویو زه كخاو ئه -7

 می جیاوازه:كو حو  ر پێناسهای موسوڵمانان له سهڕ 

ه، ت(نیمهنگ )غهانی جهكوتههكسالالالمی دهكو حو كمی وهكرموون: حو فالهده كنالدێالهاله -ل

ی هكهشو به ه گرتوویانهكیه رانهنگاوهو جهشالیان بۆ ئهوه، چوار بهشالهرێت به پێنج بهكده

 (تنیمهغه)تی ه ئایهكبن وانه دهانی بۆ ئهكهكله پێنجیه كر یهو هه كرێ ه پێنج پشكتر ده

ری خوا مبهی خزمانی پێغهكو پشالال )ملسو هيلع هللا ىلص(ری خوا مبهو پێغه ی خواكی پێداون: پشالالئاماژه

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: ێبوارانڕ ی كژاران و پشی ههكتیوان و پشی ههكو پش )ملسو هيلع هللا ىلص(

 1١الان،ال:  َّ رئ ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم

ه؛ لیفست خهردهوه بهڕێ هگهری ده  و بڕیاردان له سهكرموون: حو فهی تر دهكندێهه -  

وا ری خمبهه پێغهكو كوهر هه وشالالالاته پێنج بهكیوا دهوه ئهتهنیمهر خسالالال یه ریزی غهگهئه

ئه یه فهكدا ر بڕیاریشیگه، ئهردكری والێیبهانی خهكهكلهوی و زاری جو و زه كموڵ )ملسو هيلع هللا ىلص(
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موو موسالالالوڵمانان بێت. وقاف تا بۆ ههی ئهكاته موڵكیڵ  دهباله ،اتكالشالالالی دهوا دابالهئاله

رد به كتی ه تایبهكرد ك (١)شایی )لرض سواد(هڕ وی ر وای له زهیدنا عومهه سالهكو كروههه

 (٢)ی دواتر هاتن.وانهدا بوون، چ ئهمهردهو سهی لههوانچ ئه ،ماڵی گش ی موسوڵمانان

وه ێڕایهوه گسابی ه بووڕی ئهكبیبی عد له حهوڕی سهكیسی رموێ: لهفهیوسف ده بوئه

و موسالالالوڵمانانی تر زۆریان  )ملسو هيلع هللا ىلص(ری خوا مبهرانی پێغهله یاوه كڵێۆمهكرمووی: ه فهكال

ه كو كروهات ههكش وی و زاری شا  بهو زه كاخه كرد كت ا  وڕی خهكڕی داوا له عومه

 و ردكوی زۆر ئیلحاحی لێدهئه ،ردكش ری دابهیبهزاری خه و ویزه )ملسو هيلع هللا ىلص(ری خوا مبهپێغه

ی از ڕ خوا لێیان )باح بوون وڕی رهكووا  و بی لی وڕی عهكیدنا زوبێری دا سهدهۆڵی نهك

ڕێ  موسالالوڵمانانی داهاتوو رموون: چۆن لێگهفهی پێدهوهر ئهریش ههیدنا عومه. سالاله(بێت

 و فنل ب الً كالللهّ  ا)رمووی: ردن فهكدوعای لێ كمێنێت؟ ئاخری جارێس دا نههیچیان له ده

ت یانو له موسوڵمانان ده كندێ. ههوهرههكۆڵ بكرانی  له خوایه بی   و یاوهواتە: ؛ (لصحابَه

 ازیڕ خوا لێیان )رانی پێ له ناو چوون بی   و یاوهه كی له شالالالا  بڵو بۆوه و تاعوونهئاله

وی و زاری شامی اته زهكو ر ئهیدنا عومهساله ،وه بوورهیدنا عومهی ساله  دوعایهله( بێت

دایه راجیان لێدهه خهكوه دا هێشالالال هالالالالالالان(كسالالالیحیههلی زیممه )مهسالالالت ئهر له دههاله

 (7)موسوڵمانان.

وی و زاری عێراق و شالالالامیان موسالالالوڵمانان زه كاتێكێ: رمو فهیمی دهئیبڕاهیمی تاله -

رانی ئیسالالال مدا نگاوهر جهه به سالالالهكرد كر یدنا عومهسالالالت داوایان له سالالالهر دهوته بههك

رمووی: ردن و فهكی نهو به قسهڵ  ئهبه ،راوهكت  فه كه به هێزی چهكات چونكشالی دابه

                                         
 ڵێکو کورد دهوه)بوو و چاندنی هه خت و گیاو دره وا  دارردهوترا چونکه به( به خاكی عێراق دهشاییهڕ وی زهلرض سالواد )(١)

ایی )لرض وی سپیڵێن زهش ی وشکه که پێی دهر بیابان و دهرامبهمه بهئه ،وزاییر زێده سهبهوه لهدهکر شی دههڕ  (،شالینایی بوو

 بیضا (.

 (.55الموا  )   :یدبوعوبهئه - (٢)

 (.٢6الخراج )   :بویوسفئه - (7)
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ئاودانی  ر  لێ ان و له سههكشی بترس  دابه؟ دهوه بۆ موسوڵمانانی دواییدی چی بمێنێ هئه

 بۆیه ،وێتی زیاتری دهكتان پشالالالهكر یهدان، دوایی ههك ر تێكی و له یهكۆ كوناله نالاهكالب

ه كوه انیاندا هێشالالال هكنهسالالت خاوهردهر له بهی هههكوی و زارهدایه داوایان و زهگوێی نه

 (١)رد لێیان.كشی نهن، دابهانیان بدهكویهراجی زهی خۆیان و خهرانهی سهجزیه

 )خوا لێی ڕازی بێت(ق اس بووهوڕی ئهكعدی یی سهرماندهموسوڵمانان به فه كاتێك -

: ه تێیدا هاتبووكعد نووسی یدنا سالالهی بۆ سالهكیهر نامهیدنا عومهرد سالهكت  عێراقیان فه

انی كوتههكسالاله دهكپرسالالن ده ی لێتكڵه نووسالالیوته خهكیشالالت ت  پێگههكپاشالالان: نامه)

ی هكش یئ( دابهسالال  ان )فهردهنگ خسالال وێ ییه بهوره بێ جهی خوای گهوانهنگ و ئهجه

و ئاو  كو له خا هكشالالالویان لێ دابهسالالال ت ئهردهته بهی هێناویانهالنهوپه هكو ئاله ،لێیالان

ر گهئه ،ی گشال ی موسوڵمانانكوه بێت تا ببێ ه موڵانیانهكنهسالت خاوهر به دهڕێ با ههگه

 (٢).(س دا نامێنێتمانی داهاتوو هیچیان له دهانی زهكڵین خههكشی ئێمه ئێس ا دابه

 ه دوایكرد  كدینه بۆیان باس هلی مهی ئهكرموێ: زیاتر له زانایهفهیوسالالالف ده بوئه -

هات بۆ  ڕازی بێت()خوا لێی وه ق اسالالهبووهوڕی ئهكعدی له سالاله كیهتحی عێراق نامهفه

وێ وی و زاری ئهو ئاو و زه كی خاربارهده )خوا لێی ڕازی بێت(ت ا  وڕی خهكری عومه

دا تیدینه له خزمهه له مهكرد كرانه و یاوهاوێژی بهڕ ر ییدنا عومهبێت؟ سهمی چی دهكه حو ك

وه؟ بیهێڵێ ه ات یانكش ران بهنگاوهوی و زاری عێراق و شالالالا  لاله جالهه ئالایالا زهكالبوون 

ر عومه ه،كشالالالت  لێیان بهی تری فهكوتێهكسالالالر دهو هالهكرموویالان: وهیالان فالهكنالدێهاله

 و ئاو و كبینن خاه دێن دهكوان بۆ موسالالوڵمانانی دوایی؟ ئه مێنێ هدی چی دهرمووی: ئهفه

و  هراو كش و باپیریاندا دابه كر باو وی و زار( به سهندانی زهارمهكو  انی )جوتیاركعلووجه

یدنا عبدالرحمانی نده؟! سالالهسالالهی پهكی بۆچوونێهكمه ماوه؟ ئهوان نهتی ئهرامههیچ بۆ ده

                                         
 (.55موا  ) ید، ال بوعوبهئه - (١)

 (.55الخراج )   - (٢)
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 ،ەكراو  ت ەف وی و زارهوه زهنده؟ ئهسالالهی پهكدی چی بۆچوونێرمووی: ئهوف فهوڕی عهك

 رەعوم ،مانانڵموسالالالو  سالالالتەردەب یەتیەخسالالال و ەور ەگ یو خوا ەو علووج سالالالامان یو ەز 

. تێشالالالبكرەداب ن یمن واناب  ەڵ ب ت،یرمووەفەد نابتەج كوەو  یەرواەه ەڕاسالالال : یرموو ەف

 نادات  ەرهەب ەندەو ەئ تێبكر ت ەف كێنێشالالو  رەمن ه ییدوا  ،ەبك یشالالەداب رەگەوالله ئ

 شیكانەرباز ەسالال تێبەوا د شینجامەرئەسالال ،نابن( ندەمڵەو ەد ا و شالال راقێع كوەو  ە)چونك

 شەداب راقێع یجا من خاك و علووج ،نەكەد انیراتێخ و رێخ و وەو ئ  ەئ یس ەد ەڕێیچاو 

 رەسالالال یشالالالكر ەل یمەسالالالرووف یچ ەب یدیئ  ،ەبك شەشالالالا  داب یو خاك و علووج  ەبك

 انێیج انۆیخ یار شالال ەل ەك تێبەد انڵیو منا ڵما ۆب یچ یدەئ ت،ێبكر وێخەب كانەسالالنوور 

 داوا انیرۆ ز  ت؟ێكرەد وێخەب ەكەڵخ وەئ نۆ و شا  چ راقێع یخاك و ئاو  ێبەب شال وون؟ێه

 مانەو ەئ ۆكرد: ت انیرزەع ،بكات یشەداب ەكرد ك (تێب ڕازی ێل یخوا) رەعوم دنایسال ەل

 ەن ەك كێسالالانەك ە ەیدەید  ەناو ێرهەدوژمنمان د سالالتەد ەل رێشالالمشالال ەب ەك ەو ە یگرەد ێل

 و ڕكو  ۆب ێو ەشالالال ەد ەو  ،ەكردوو ەن انەیالالكەكردنتحەف ییشالالالالدارەب انیالالڕكو  ەن انۆیالالخ

 :رمووەفەد ەیو ەئ رەه رەعوم دنای؟ سبوونەن ەئاماد انیشیسەك ەك ،تێنێبم انیزاشالڕەكو 

 ەب یڕاوێژ  ێرموو ەفەد ،ەبك اتریز یڕاوێژ  ەكرد بالاشالالال انیالرزەع ،ەمن یچونۆ ب ەو ەئ  ەڵ ب

 رمووەفەیعبدالرحمن د دنایسالالال رچوون،ەد ێاجو ڕ  رواەكرد ه كانییەنسالالالارەو ئ رانیموهاج

ڕای  رەسەل )خوا لێیان ڕازی بێت(ابن عمر  و ەو تلع یعوسمان و عل دنای. سەشكەب انێیل

و  وسەئ ەل انینجێانصالالاردا: پ ڵیماقو او یپ ەد نێشالالو  ەب یپاشالالان نارد ن،بوو  رەعوم دنایسالال

 ەهاتن ەبوون. ك ەنیدەم یاوانیپ ەور ەگ ووڕۆیشالالال  ەقسالالال مووەه ەك ،جەزر ەخ ەل انیالنجێپ

 و كرد ەیور ەگ یخوا یشیس ا و سوپاس رەعوم دنایسال ،ەو ەبوونۆك انیمووەو ه یتەخزم

 ەسالالال وو یموە: )نرموونەف ێیپالاشالالالان پ ()ملسو هيلع هللا ىلص خوادا یر ەمبەغێپ یدار یالالد ەل یواتەڵسالالال

 ،ەانمش رەسەل ەیتەمانەئ وەئ ەك وبو ەو ەئ س  ەبەم كوەڵب  ،ە ان بكال(زعاجی)ئ ت انەحڕەنا 

 ك ێكیە رەه شیمن ،ەكاروبارتان ی ێپرسرەب ەك نەدا بكەڵگەل  یگرتنڵەه یشدار ەب شەو ێئ

 ێاجو ڕ  ن،یڵێب زاننەد یقەحەب ەیو ەئ ەكراو ێداواتالالان ل ەو ێئ ڕۆمەئ ،ەو ێئ كوەو  و ەو ێئ ەل
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 نتاۆ ..ختیمن بڕای  ینگر یەال ێو ەمن نام ،ییەن نگیگر كۆ كاڕ  انی منالدا ەڵگەل تیالبەد

 خواەب ،ییەنداێت یقەح یر ەیو غ یەس انداەد رەبەل شەور ەگ یخوا یئانقور  ؟یەچ اتانڕ رو یب

 قەح یر ەیغ  ،ەقەح ییدەنانێه س  ەبەم رەه  ەیڵێد كەییرچەوتوو، ه ك ییەرچەه  ەسالەق

: یرموو ە. پاشالالالان فمانانڵموسالالال یر یمەئ ەیئ ە ێل مانێكرد: گو  انیرزەع ،ەسالالال وو یومەن

 انیانۆیخ یو ماف  ەكەدێل انیمەس  یەوا انێیپ ەبوو ك ەسالانەك وەئ یچونۆ باو ڕ  ەل  انێو گ

 كێماف رەگەئ و ،ەبكیێت ەك كێمڵو زو  یژ ێس در ەد گر ەد ەور ەگ یخواەب ناەمن پ ،ێمەناد

من  ،وتوو ەك ختەدبەب ەار ید ەو ەئ  ڵحاەب  ەیتر واو  یكێسالالانەك ە مێو داب تێب وانەئ یه

 و خاك ەور ەگ یخوا تاەو ەئ ت،ێنێنام رۆ ز  یكێشالال  ەوالو ە( بسالالرای)ك یخاك ەل ەك ن یبەدوا

 ەال(تەمینە)غ نگەج یوتەسكەد ەیو ەئ س مان،ەردەب ەتۆ خس  یانیئاو و سامان و علووج

 ق الالان،ەحەموسالالال  ەب ەانالالدوومەیالالگ ەو  ەو ەتەاكردوو یالالج ێل ك یەنجێپ شالالالكردوون،ەب  یل

 ەب ەكەو زار  یو ەز  یەرا  واڕ من  ،یتر  یق انەحەموسالال  ەب ن ەیگەید ەكەماو  یشالالیكێندەه

 رەسالالالەل شییەجز  ،ەبك رزەف رەسالالەل انیراجەو خ ەو ەمێڵبه انۆیخ كوەو  ەو ییەكانەعلوج

 وە.. ئنێد اندایدوا ەب ەك شەوانەئ  انیكانەو ەو ن رەنگاو ەج :مانانڵموسالالال ەنەدیتا ب انۆیالخ

شا   نن؟یبەد ەورانەگ ەتڵ و و  شار  ەئ .بن ربازەسەل ڕپ تێبەد نەتمەح ەك نن؟یبەد ەسنوران

 ان،ی سیداوێو پ ربازەس ەل نێكرڕ پ تێبەد ەمانەئ مووەه سر؟یم و سراەو ب ەو كوف ەر یزەو ج

 مووەه وەئ  ەشبكەو شا  داب اقێڕ ع یخاك و علووج من ەجا ك ان،یمەسرووف و ەمووچ ەل

 ەك ەندەسالالالەپ ەو ەئ رە: هانیرمووەف انیالمووەه  ؟ەبك نیداب ەو ێكو ەل ەسالالالروفەم وەمووچ

  سنوور  ەئ رەگەئ، رمووەف تەقس نیجوان ر ڕیربەد اتڕ  نیباش ر ،تێبكر یەوا تێپ تۆ خ

 یگومان ،تێشرێكەن انیفسرو ەم ەو ەمووچ ەو ، زێه و ربازەسەل نێكرەنڕ پ ەتانڵ و و  و شالار

  ابوو ینڵ)د وتەركەد  ۆ ب ەچاك رۆ ز  یرموو ە. فانیرەسالالال ەو ەنێوفر دك یهلەئ ەك ییەن داێت

و  یر یژو  هزر نەخاو  ێك یدە: ئنیپرس ێیپاشان ل، (ەو دروس  ر  ڕاسالت انیچونۆ كا  ب ەك

 وومەه ؟ێبدات ۆیخ یماف و سالالتەد ە ێبگر ەكار   ەئ تێتا ب وان ەنیریو زمان شالال زموونەئ

 نیدوورب وە: ئانیرمووە(، فتێب ڕازی ێل یخوا) فینەح یكور  یعوسمان رەس ەهات ڕایان

 راێخ رەه رەعوم دنالالایالالسالالال ،ەیەه یر ۆ ز  یزموونەئ و ەزراو ەدام یو ژیری و هزر ەژ یرتیو ب
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 (١).ەو یەمحوك رێژ  ەخس  یال(لرض السواد) ییشاەڕ  ییوەز  مووەه و یال ۆبرد ب یفیشرەت

 و یو ەز  مووەه یحوكم یەیساڕێ وە( بوو، بوو بیگش  یاۆڕ ك) كوەو  ەیچونۆ اوبڕ   ەئ

 ەیكەكەڵخ ستەد ەل تحكراوەف یكێو زار  یو ەز  مووەه ،كرد یتحكراو ەف یكێو علوج زار

 یچونۆ اوبڕ ئاوا ، نراەداد نایكانەنەخاو  رەسەل ییەجز و ەكیەوەز  رەسەل راجەخ ؛ەو یەراێڵهەد

 مووەه ۆب تەكەر ەب و رێخ ەو ببو  ،نصالالالارەئ و ریجو موها یرانەاو یال و رەعوم دنالایالسالالال

 هاتن.    اندایدوا ەب ەیوانەن وەو ئ ەمەردەس وەئ یكێمانڵموسو 

 

                                       خەراجی: یحوكمی زەوی -2

 رەسالالالەب ایئا ەبوون، ك ێاجو ڕ  راجداەخ یو ەز  یینوسالالالەچار  ەل رانەاو یال ەك كوەو ر ەه

 یوسنو ەچار  ەل مانان،ڵگشت موسو  ییگش  یكڵمو  ە ێبەد انی ت،ێكرەد شەب داندایموجاه

 مانان،ڵموسالالالو  مووەه یكڵمو  ەب وبو  ەیو ەئ یدوا ایئا ەبوون، ك ێاجو ڕ  شالالالدایوەئ یدوا

بوو، یردارەبس ەد یممیز رەگەئ ایئا ؟ەز یجائ ەیو ەشال نۆفر  ایئا ؟ەو ە ێڕكیب ەیەه ۆیب سەك

 ەو ەئ بداتێل یاجر ەخ رەگەئ بدات؟ێل یراجەخ تێبەد رەه كێمالانڵموسالالالو  یكڵمو  ەبوو ب

 داەارانیپرسالال وەئ ەمەڵ و ەل مانانڵموسالالو  ؟ەالالالال)عوشالالر( كەیەد ەك بداتێل یشالیكاتەز  ێبەد

 ..ووڕ  ەخاتەد ۆیخ ەیگەڵو ب كیەال رەبوون ه ێاجو ڕ 

 داەممیز یهلەئ سالالالالتەد ەل رەه یراجەخ ییوەز  ەك یەوا انیالالاڕ  رانەاو یالال ەینیرۆ ز  -    

 ەن تێناب مانان،ڵموسالالالو  ەنەدەد ەیكەراجەخ ون ەكەدادێت یكار  انۆیخ كوەو  ،ەو ە ێنێمەد

 . انمڵموسو  ە ێبدر  یدانیاریدەب ەن یش نۆفر ەب

 ییوەز  ینڕیك ەل ڕێ ەك رنۆ ز  ەو ەئ رەسالالالەل كالالانەتیەواڕی: ێرموو ەفەد ەدەیالالعوب وبەئ

 انەیالالكەلەسالالالەم ەل ەدووالو  ەل ەبوو ەن ەیو ەنیكر ەب انیالالزەح ەیوانەئ گرن،ەد یراجەخ

                                         
 و دواتری(. ٥٧راج )  ئەبو یواف: کتاب الخ  (١)
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 :ەو یوانڕ 

 . ەمانانڵوسو م یئەیف ەچونك -ل

  (١).یەلیلەو ز  یچەملك راجدانەخ - 

)ال  :یتیەرمووەف ەك ەو هاتو  تیەواڕی (تێب یاز ڕ ی ێل یخوا) ەو ەر ەعوم دناەیالسالالال ەل

ك  بالص  رن  ی  وال  ،وه  ف  تب اعوهاضر لهل  خراج، و ل فإنه   ، مل ذِّ هل الل  قیتش روا رق ار غَ لحد 

 ا ەیهاوپ یئالاسالالالمان ینید نە)خالاو  ەممیز یهلەئ ەیلۆی: كەوات (٢)(نجالاه  اللاله  مناله إِبعالد 

 ەنەخەم تانۆ خ ن،ڕ كەم ێل انیشالالالیكانیەوەز  راجالدانن،ەخ یهلەئ ەوانەئ ەچونك ،ەو ەنڕ كەم

 ەك ەیەو ەئ رەعوم دنایس یس ەبەم (.كردوون یقوتار  ەور ەگ یخوا ەیو ەئ یدوا ەو یەلیلەز 

 یراجەخ ییوەز  رەگەجا ئ ن،ەدەید انیكانیەوەز  یمەرهەب ەل ەمیز یهلەئ ەك ەكێباج راجەخ

  ەبدات، ئ ەكییەوەز  یراجەخ ەكەمانڵموس تێبەد رەه مانانڵموس یس ەردەب ەوتەك وانەئ

قوتار  ێل ەیمانانڵموسالالال  ەئ ەور ەگ یخوا ،یەلیلەو ز  یچەملك داۆیخ ەل ۆیخ ەراجالدانەخ

 بدات؟! راجەو خ ەو یەناو ە ێو ەبك تێو ەیەد ۆیخ یس یوەب یچۆ ب ،ەكردوو 

 ینیو كر شالالال نۆفر  ەب ڕێ ەك ەیەه رەرامبەب یتر  یكێچون ۆب دا،ەچونۆ ب  ەئ ەڵگەل -    

 ڕازی ێل یخوا) رانەاو ی ەل ەسالالالعوودەم بنویئ ینو چو ۆ ب شەمەئ دات،ەد یراجەخ ییوەز 

 .   (رحمه  الله) ەز یعبدالعز یر ەو عوم نیریس ڕیكو  یمحمد یاڕ  هاەرو ەه ،(تێب

 مانانڵموسالالو  ەك ەیو زاران یو ەز  وەئ تێناشالال): رمووەفەید (الله ەرحم)مالك  یمامیئ      

 ەب كییەوەز  ەپارچ رەه ت،یندرێربهەد ەمیز یهلەئ ستەدەل ەانیوگرتو  ەو ەال)صول ( ێیڕ ەل

 انیرگرەب وانەئ ەچونك بن،ەد ینەخاو  وانەئ رەه ،تێب وانەوئ مانڵموسو  وانێن ینڕێكەوت

 نگەج یدوا ەیر و زا یو ەز  وەئ مماەئ ،ونەكڕێبوون  یاز ڕ  شانپا كرد،ەد انۆیخ یتڵ و  ەل

                                         
 (.٠٢ بو عبیدة: األموا  )    (١)

 (.٠٠وەمان اەر،اوەی پێشوو )    (٢)
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 (١).(ەمانانڵموسو  یئەیف ەو ەئ ەراو یگ انیدژ

 ەیربار ەد ەور ەگ یخوا ەك یەجز ەیربار ەد (الله ەرحم) زیعبدالعز ڕیكو  یر ەعوم ممالاەئ  

ْْْة:  َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ :یتالیەرمالوەف  انیالالرەرامبە: بەوات 2١الْتْوب

 وەئ رمووەفەی. دنەبد ەكیەجز ە نیلەز  سالالتەد ەب سالالتەد بنەدڕازی ەیكات وەتا ئ ەنگەبج

 ۆیەب ،راجدانداەخ ەل كەن یەوانداەل ەكییەلیلەز  ،ەدانراو  انیالالالال(رەفە)ن رەس رەسالەل یەیەجز

 .ییەن یكێس ەربەب چیه راجەخ ییوەز  ەیو ەنڕیك

 خەراج كەوتە دەست موسوڵمانان حوكمی چ دەبێت؟ یئەگەر زەوی *

 یراجەو خ عوشر ونرمو ەفەد یوزاعەئ و كیمال یمامیو ئ زیعبدالعز ڕیكو  یر ەعوم -

 رەو ه ەرز ەف مانانڵموسالالو  رەسالالەو ل ەیەكییەوەز  یكاتەعوشالالر ز  ەچونك ،تێبەد رەسالالەل

 ەك ،ەژارانەه یو ماف ەدانراو  یو ەز  رەسالالالەل و ەباج داڵسالالالەئەل شیراجەخ دات،یب تێالبەد

 رەه ەیكەراجە( خمانڵموسو  ەر یەغ انی مانڵتر )موسو  کیێسالەك سالتەد ە ێبدر  ەكیەوەز 

 ەك ینووس نیس ەڵەف ەل ۆیخ یوال ۆب ەینام زیعبدالعز ڕیكو  یر ەوم. عتێنێمەد رەسەل

اشان پ ،ەرگر ەو ێل ەیكییەجز ،یەس داەد رەبەل ییەیجز یهلەئ یكییەوەز  كێمانڵموسالو  رەه

 (٢).ێڵەیەو ەدان رەسەعوشر ل رمووەفەید. .شیكاتەز 

 و خالالاتەردەد راجەعوشالالالر و خ وانێن یاواز یالالج ەیو ە: ئێو رمەفەد ەدەیالالعوب بالووەئ -

و  تێبەرفدەسالال كداێبوار  ەعوشالالر ل ەك ەیەو ەئ ،جودان كێل یقەدوو ح ەك تێنێلمەسالالەید

 شتەه ۆب ەكاتەز  شیعوشر ەكانەو ەو ن رانەنگاو ەج ۆب راجەتردا. خ یكێبوار ەل شیراجەخ

 :رموونەف یباسالال كاتدانداەز  یتیەئا ەل ەور ەگ یخوا ەك ەو ە ێبەد رفەسالال كاتەز  ەیكەلۆ پ

 جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ُّٱ
 ٦0التوبة:  َّ جح  جتهب مب خب حب

                                         
 (.٣٣األموا : )    (١)

 (.٣٢وەمان اەر،اوەی پێشوو: )    (٢)
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 یعوشر  ۆیخ ەك كداێكاتەل ،ییەرزنەف رعوش :رمووەفەید (الله ەرحم) عدەس ڕیكو  یسەیل

 )خوا لێی ڕازی بێت( بالاسەع بنویئ (١).كردەردەد دایالرجەخ ەڵگەل ۆیخ ەیكەو زار  یو ەز 

 كێمانانڵموسالالالو  رەسالالالەكافر ل ییەیو جز مالانڵموسالالالو  یكالاتەز   ەنالاك زە: )حرمووەفەید

 (٢).(تێردابن

 حوكمی كڕینی زەوی و عوشر لە الیەن زیممیەوە چیە؟                  -3

 ڕیك یعوشالالالر  یو ەز  یممیز رەگەئ رموونەفەد وسالالالفی بوەو ئ ەفینەح بوەئ یمالالامیئ

 یچیه ێرمو ەفەد كیمال یمامیئ ت،ێبكر رەرامبەدوو ب رەسەل یعوشر  ەك ەیەو ەئ ەیسزاك

 ەانمانڵموسو  رەسالالەل شیرێخ ر،ێخ ە ێبەبدات، د ەادیز یممیز رەگەئ ەچونك ،ییەن رەسالەل

 كاتەز  ن،ەكەد ەف ڵپا یو سالالامان مانڵموسالالو  راتێخرو ێخ و كاتەز  ،یممیز رەسالالەل كەن

 ەكیەممیز ەب ەیكییەوەز   ەیسالالەوكە. ئەو ە ێناگر یممیز  ەڵ ب ەرز ەف مانڵموسالالو  رەسالالەل

 یال ەك ،ەاو د مانانڵموسو  ستەدەل یو ەز  یكاتەز  ەچونك ت،ێشالۆفر یب بووەدەن ەشال وو ۆفر 

 .ەماو ەن رەسەل یكاتەز  یممیز یال ەتۆ وتەك ەبدات، ك یكاتەز  بووەد یەبوا ۆیخ

 نگەج ەب كێخاك رە: هرموونەفەد راجداەخ ییوەز  ەیناسێپ ەل یفەنەح یرعناسانەشال

 مانانڵموسو  وانێنە)ل ركراەسەل یوتنەكڕێو  نەبب ەیو ێەڕ ب ەیكەكەڵخ اردراڕیو ب كرا ت ەف

 :ەر ۆ دوو ج شیراجە. خەراجەخ یخاك ەو ە( ئوانداەو ئ

 سالالتەدەب ەك ەیەو زار  یو ەز  وە(: ئ )خراج م اسالالم یكیرەشالال یراجەخجۆری یەکە : 

 ەل كێالالشالالالەب ەك ونوتەكڕێ  یسالالال میئ یتڵەو ەد/ ەفیلەخ ەڵگەل  ەڵ ب ەیەو ەممیز یهلەئ

 .تێبەد تڵەو ەد ۆب ەیكەمەرهەب

 ۆڕیگەن یكێپشالالك ەك ەیەو ە(: ئفظ)خراج مو  ریگێج یپشالالك یراجەخجۆری دووە : 

                                         
 وەمان اەر،اوەی پێشوو.  (١)

 وەر وەمان اەر،اوە و یپەڕەی پێشوو.  (٢)
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كرد  یمەك ەكیەوەز  یمەرهەب رەگەئ ،تڵەو ەد ەو ە ێدر ەد ەنڵ سا ەك ەو زار  یو ەز  یمەرهەب

 .كاتەد  ەك شەراجەخ  ەئ

 رەسالالەل رەه ەیكیەوەز  یراجەبوو، خمانڵموسالالو  راجەخ ییوەز  ینەخاو  یممیز رەگەئ

 .تێنێمەد

 و ەزر ەت الفاو و سالالوتان و كوەئافات بوو و  یتووشالال ەیكەمەرهەب انی ەكیەوەز  رەگەئ

 .تێنێنام رەسەل یراجە( خییەن دایت ۆڤیمر  یس ەد ە)ك انەیو ێو هاوش یرمابردەكوتان و س

 شیوەئ تێبەد  ەڵ ب ت،ڕێالبك نەخالاو  ییممیز ەل راجەخ ییوەز  ەیەه ۆیب مالانڵموسالالالو 

 بدات. ەیكیەراجەخ

                                ****                                        ***         *** 

 رەسالالالەل مانانڵموسالالالو  ەك ەیەه كێالو زار  یو ەز  ەر ۆ ج ەك تێالو ەكەردەابورد دڕ  ەیو ەل

 ینالالدەو ەرژ ەب ەل ،تێالالبەد  ولمالالا ەیب ۆب ەیكەراجەخ یبالالاج ە)م فق( ك نۆ اكڕ  یحوكم

 ەبێك ەوا ل ەانیوەز  ەر ۆ ج  ەئ یلیفسالالەت یكێباسالال مووە. هتێكرەد رفەسالال مانانداڵموسالالو 

اشان پ ەانیكردنیارید ەانیوەز   ەئ ەیربار ەد یس میئ یتڵەو ەد یكار  نیمەكیە.. كاندایەف ه

 یەشالالانێك وەئ یر ەسالالەچار  ۆب ەسالالەب ۆیخ ەمەئ رە.. هانێیل  ولما ەیب یپشالالك یرگرتنەو 

 ،(  الرض)مشالالكل یو ەز  یكانەشالالێك نەڵێد ێیپ یسالال میئ یتڵ و  رۆ ز ەل ەو زار ك یو ەز 

 ستخكەپ انیو عشور اجر ەخ و كاتەو ز  راتیم یكانەحكامەئ مكارانەسال  ەچونك  ەڵ ب

و  یو ەو ز  ۆڕێگ ەو زار هاتن یو ەز  ەیشالالانێك مووەه وەئ ،ێجیەناێه انییكوفر یاسالالای و

 ردارۆ و ز  ێلوشەدەڵه ژارەه ندەمڵەو ەد ەك اپسكاندنڕ و ێ ملم ن یدانەیم ەبوو  یمەرهەب

 شەور ەگ یوتوو ەكێل انی! زتێدز ەد مووانەه ەل شیتڵەو ەو د ەو ە ێنێوسالالالەچەد مووانەه

 نیەالەل ەل ەو ەكیەال ەل ،ەخوراو  ەدوو الو  ەل انیالالمالالاف ەك ەیەكەچالالار ێب و دامالالاو ەكەڵخ

 ەك ،ربكاتەد انیسالالال یداوێپ ەماو ەن  ولما ەیب ەك ەو ەتر  یكیەالەو ل ەو ەانیالرانەنێوسالالالەچ
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 یر ت ەیندەو ەئ شەو ەئ ،ەس راو یو سال  یئ یر ەیغەب تێربكرەسالەچار  ەكەشالێك ەسال راو یو

 رپرسەرابردوو ب ەیشانێك وەل  ەردەس ییس میئ ڤی! بزاەرعاندوو ەش یژ ێس در ەو د  ەس 

  ەڵ ب ،بن وا ەردەو ب بووبنەن واوەت شالالال الالاێه رەگەم ،ییەن رپرسەب انێیالالل سالالال  یئ ،ییەن

 كێاتك  ەڵ ب ،ەیەداهیتواناەل ەیەیو ێش وەب كیەرەه ،یقوتاركردنۆ خ ەل ەرپرسەب كێسەركەه

 ڵیەڵح یرزق مووەه ەكاتو ەالله، ئ  ان شالالا تێكشالالەد مووانداەه رەسالالەب رعەشالال یەیسالالا

 .گرتەردەو  انۆیخ

 

 یگومرگ(:  خاڵی دووەم: عشوور

 عشوور: نەڵێد شت دوو ەب رعناسانەش

 ،ەمانانڵموسالالالو  رەسالالالەل ەكاتەز   ەئ ،نێدر ەباران ئاو د ەب ەیانیالوەز  وەئ یعوشالالالر  -١

 .ەو ە ێكرەشدەب كاتداەز  یكانەقەحەموس  ەلۆ پ رەسەب كاتەز  كوەو و  تێریگەردەو یێل

و  ەو ەدارولئسالالال م یتڵ و  ەنێد ەك تێریگەردەو  ر ەدارولح یكەڵخ ەل ەكعوشالالالر  -٢

 رۆ ز  یكەیەادڕ تا  ەعوشر  ەر ۆ ج  ەئ ،یكاسب یتر  یكیەكڵچا ەر ۆ رجەه  انی ن،ەكەد یبازرگان

 ۆ.. بەو ەیگش  ی ولمالەیب ە ێچەعوشر د ەیەیسامان و پار   ەئ ،ەیەمانەز   ەئ یگومرگ كوەو 

 ەیو ەندناەیو گ رگرتنەو و  یتیەرەگیكار ەب ستەو ه نینبزا اتریز ەعوشر  ەر ۆ ج ەمەئ ەیو ەئ

ق صاد واال   اسیالس) یبێك  ەل ەك ییەژووێم ەرهاتەسەب  ەئ ەنەیبد رنجەچاك سال ،ەو ەنەیبك

 یاسقورئان ب ەك نیین ەداتانیوار وە: عشوور لەرمانگرتوو ەو  ەو یەالالال(لس ماْل ریال فك لف

وو ب )خوا لێی ڕازی بێت( رداەعوم دناەیس یمەردەسەل ،ەرانەاو ی یج هادیئ كوەڵكردوون، ب

 . یانڕ حوكم یساڕێ ەب

 (یەس ایئ یایسوورە)ل جەنبەم یكەڵخ (١):ەو ە ێڕێگەئاوا د ەو ەئ یرهاتەسەب وسفی بوەئ

                                         
 (.١١٥-١١١الخراج: )    (١)
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 ،ەو ەتەكەوڵت ەنێیبا ب ەك ینووس (تێب ڕازی یێخوا ل)تا  ەخ ڕیكو  یر ەعوم ۆب انەینام

 یڕاوێژ  رەعوم دناەیالسالالال رگرن،ەو ێل تالانمالانۆ خ یو عووشالالالر  نەیكەد مالانۆ خ یبالازرگالان

ی یجابیئ یمەڵ و  شیوەئ ،ڕیربەد ۆب انیندەزامەڕ كرد،  )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ یرانەاو ەیالب

 دانرا. ر ەدارولح یكەڵخ رەسەل ەعوشر بوو ك نیمەكیە ەو ەئ ،ەو ەدان (ەباش ە)ب

 (تێب ڕازی یێخوا ل) یر ەشعەئ یمووسالا وبەئ ەك  (١)ەو ە ێڕێگەد  ەئاد ڕیكو  یایحیە

 ر ەدارولح ەچنەد كانەمانڵموسالالالو  ەبازرگان كێ: كاتینووسالالال رەعوم دناەیسالالال ۆب ەیامن

 وانەئ یبازرگانانەشر لعو شۆ: تەو یەنووس ۆیب رەعوم دناەی. ستێریگەردەو  ێل انیعوشر

 . گرنەردەو  مانڵموسو  ینانبازرگا ەل وانەئ كوەرو ەه ،ەرگر ەو 

 ەشالالالر كعو ییەیكاەهاتن ۆیه ەبوون ەك نیبزان ەرانەنڵپا وەئ ەو ەقەدوو د  ەل تێشالالالەد

 :نەمانەئ نیزانەدوا

بوو واەك ن،ەشالالر بدعو ێبەد ر ەدارولح ەچنەد ەك كانەمانڵموسالالو  ەمادا  بازرگان -١

 ۆب ەك شیوانەئ کە ەو ەبكات بووەر ەق ەو ەب ەانیز وەئ یسالال میئ یتڵەو ەو د تەئوممدەبێت 

 (.ەو ەمانەو د هاتنەد رترۆ ز  شیوانە)ئ نەشر بدعو ێبەد س  یدارولئ ەنێد یبازرگان

 و تەئومم یواو ەت یمانەئ سالال  یدارولئ  ەنێد ەك ەمانانڵموسالالو  ەر ەیغ ەبازرگان وەئ -٢

 ،ەانیگاوبانڕێو  ڵو كا انۆیالخ یوانەپالاسالالال َیلۆ پ ەیو ەلەجگ تێالبەد نیداب ۆب انیال ڵو ەد

 ەل كڕێب شیوانەبا ئ ببن، جا و ڵز ەم  تێڵێناه و ەو ەكاتەد ییك یە ۆب انەیشالالالێدادگاش ك

 یمانەئ ەسالالوود ل ەندەو ەمادا  ئ مانانڵموسالالو  ی ولمالەیب ەنەد)عوشالالر( ب انەیامان و پار سالال

 .نەكەد تڵەو ەو د تەئومم

 تداەڵو ەو د تەئومم یس یوێپ یكاتەتر ل یسامان و ەپار  و رێو خ كاتەز  مانانڵموسو  -7

                                         
 (.١١١(. وەروەوا )الخراج(ای  بو یواف: )  ١٠٨لخراج: )  یحیی بل آد : ا  (١)
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 كانەانمڵموسو  ەبازرگان ووابو ەك ،ەو ە ێكاردەب یگش  ییندەو ەرژ ەب ۆب ەك  ولما ەیب ەنەدەد

 ەك جا وات،ەڕ د انڵیسالالالامان و ما ەل كڕێالو ب ەیەه انییالو ئالابوور ییدارا یكێزامالاتیل یئ

 شیچیه نەبك مانانڵموسالالالو  یبازرگانان مانەه كەو  ەو ەتڵ و  ەنێب  ر ەدارولح یبالازرگانان

 ەبالالازرگالالان ۆب داڕ بالالازا ەل رەرابەو نالالاب نالالگەالسالالال یكێیەكڕ بێك وابووەك ،نەدەن )بالالاج(

 ەك تێبەد داەیپ ۆب انۆیخ یتڵ و  ەل انیالالالالالال(َی)موناف ت،ێبەدروسالالالت د كانەمانڵموسالالالو 

 كوەو  نەنالاد )بالالاج( ەچونك نەقالالازانج بك شیاتریالو ز شالالالنۆبفر  ڵكالا تواننەد رزان رەهەب

 مانانڵموسالالو  ڕیو بازا تێگرەادڕ  ڕبازا ینگەپارسالال )عوشالالر( یدان وابووە. كمانانڵموسالالو 

 .تێ( دروست نابەفانیرە)ناش ێیكڕ بێناخات و ك

 عوشالالالر ینێداه یكار ۆ ه ەبنو بو  بووبنەه شیتر یر ەنڵپا انی ەو ەكێپ ەانمەئ تێالشالالالەد

 وانەئ ەیو ین شیتڵ و  ییممیز ن،ێد تڵ و  ەیو ەر ەدەل ەك ر ەدارولح یبازرگانان رەسالالالەل

 (١).ەر ەسەل یشیەجز ەچونك داتەعوشر د

 ایر: ئات یكیەماناەبازرگان؟ ب ەل انی تێریگەردەو  ەكییەبالازرگالان ەعوشالالالر ل یەئالا  ەڵ ب

 ەنڵ سا یكجار یە انیعوشر بدات  ێبەد تمانڵ و  ە ێد ەك كێجار  رەه ر ەدارولح یگانبازر 

 ەك ەو ەخوار  ەیسالالال ەو ەڵه و ێڕد  ە. ئواتڕ و ب تێب شێكێجار  ەل ادیز ای واوەو ت داتەید

 یكخس نۆڕێب  ەحكەم یكیەڕێسالا ە ێبەد (تێب ڕازی ێل یخوا) ەر ەعوم دناەیسال یار ڕیب

 :یەبازرگان ەڕەف ار   ەئ

 ەیبهاتبا كێرجار ەه گرت،ەردەو  ب یغلەت نوەب یعوشالالر  :ێرمو ەفەد ریدەح ڕیكو  یادیز

 تا ەخ ڕیكو  یر ەعوم تەخزم ەچوو  انیكێریتا پ ،گرتنەردەو ێ( عوشر  لس  یدارولئ ۆ)ب

 رەعوم دناەی. سالالالتێریگەردەو ێعوشالالالرمان ل كمانداێهاتن مووەه ەل ادیز ەك و عەرزی کرد

 ەو ەكابرا هات كدابووەڵەیەمۆ ك ناوەل رەعوم دنایە. پاشالالان سالالەسالالەب تەندەو ە: ئیرموو ەف

                                         
 (.١١١-١٥٢بۆ زیاتر شارەزابوونی کاریاەریی ئە  باجە ب وانە:  بو یواف: الخراج )    (١)
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 شیمن :یرموو ەف رەعوم دناەیسالالال ك ،یەحیسالالالەم ەر یمن پ نا ەكرد: ج یرز ەو ع یتەخزم

 ،ە: باشیرموو ەف رەعوم دناەیس ،ەو ەكرد ەیكەعوشر  ی. كابرا باسرمووەف ،  ەمانكڵموسالو 

 كێجار  كداڵێسا ەل ەك  ینوس ۆب یكەیەنام  ریئ :ێرمو ەفەد ادیز ،ەسالەب ەداوتان ەیندەو ەئ

 (١).ەرگر ەو ێل انیعوشر

 اتریبازرگان ز یكابرا با ك،ێجار  ڵیسا ت،ێدر ەد ەنڵ عوشر سا ەك تێنەیەگەد ەو ەئ ەمەئ

. ەو ەتیەنا كڕێال داەكیەبالازرگالان یتیەنۆ چ ەڵگەل ەمەئ  ەڵ بت، واڕ ب و تێالب شیكێجالار ەل

 ەكەانبازرگ ،بازرگان یراكاب رەسەل كەن ەو ەئ رەسەل ،ەندەب ەو ەكیەبازرگان ەعوشر ب ەچونك

 ە ێو ەكەد یهات عوشر  یبازرگان ۆب ەك  ەڵ ب ،یەن رەسەل یچیه تێو بچ تێجار ب هاەندەچ

 رەس ە ێو ەكەد ێینو  یكێعوشر ت،ێد ەو ێنو  یبار  و ڵكا ەب ەك كێجار  رەه وابووەك ،رەس

 ەك تێنێلمەسالالەید تر یكێقەد ەچونۆ ب  ە. ئتێربۆ ز  انی  ەك یشالالیكانەهاتن وانێن ەیبا ماو 

 یەیبازرگان وە)ئ :...پالاشالالالان):ێرموو ەفەد ،یتیەنالاوێه داالالالالالال)الخراج( ەل وسالالالفی بوەئ

 یتر عوشالالالر  یكێجالالار  ،ەو ەواتڕ و ب تێالالب داڵ سالالالا وەل رەه رەگە( ئەداو ێالالل ەیكەعوشالالالر 

 .ەوجار ەه ەر ۆ ج و ڵو كا بار كیەمادا    ،(٢)(واتڕ و ب تێب شیجار ندەبا چ ،ەو ە ێنادر ێل

 كرا،ر ەدێل یعوشر  ەو ەس میدارولئ ەهات كییەبازرگان ڵە/پابار  رەه ەك ەشالنڕۆ ەقەد  ەئ

 و شالالالراۆفر  یكێندەه رەگەئ  ەڵ ب ،ەو ە ێنالادر ێل یتر عوشالالالر  یكێجالار  ەو ەسالالالات وەل  ریئ

 ڵەاپ و بار رە. هەو ە ێبدر ێل یعوشالالالر  تێبەداهاتوو د ڵیسالالالا ۆب ەو یەرایگەڵه ێل یكێندەه

  .تێبدر ێل ۆیخ یعوشر  ێبەد ەو ەتڵ و  ە ێد ەك انبازرگ مانەه یتر  یكیەبازرگان

 ییەیبازرگان وەئ یالالالال)نرخ( یەرماەسالال و ەبار ەق ەو ەمەردەسالال وەل یسالال میئ یج هادیئ

 انی  ەدره دەدووسالالال ییبا  ەك یالن تێبەد ەك تێكرەردەدێل یعوشالالالر  ەك ەكردوو  یار ید

                                         
 (.١١٨(،  بو یواف: الخراج )  ١٣یحی بل آد : الخراج )    (١)

 (.١٥٢ بو یواف: الخراج )    (٢)
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 (١) .تێب ڵمس ا ستیب

 یار نەك ەب ەك رایگەردەو  ەو ەانیش ەك وەل ەك ەیەباج وەئ یەعوشردا ەیبازن ەل رەه یو ەئ

. یەیپار ەب انبوویشەو ه داەد سامانەب یعوشر  انبووەی. هچوونەو د هاتنەد سال مدایدارولئ

و  ندو ەس و رەنبەو ع و كافور مسالك ەك رایگەردەو  كیەشال ەك مووەهەعوشالر ل نەمەیەل

(. وپاڕ و ەئ انی ای یفرە)ئ تر یتانڵ و  ۆب بردەد انی نا،ێهەد ەو ەندسالالال انیه ەل ینیو چ هاراتەب

. گرتەردەو  یش ەك یبازرگان ەل انی( عوشرقیتار  ەبە)ج یناكانیم ەل شیكانیەوسلەندەئ

 ەو ە گواسەد انیڵكا وسدالەندەئ یباشوور  یكانەشار  ە( بییوپاڕ و ە)ئ كانەڕەنگەف كێكات

 ەك ەیەعوشر  وەئ ی( ناو Tariff) ەیوش نەڵێد كانەڕەنگە. فمانانڵموسو  ەب داەد انیعوشر

 وەل كێسەك رەه ەمانەز  وەئ را،یگەردەو  كانییەش ەك ەل ووسلەندەئ یالالال(فیرط)یشار  ەل

ناسالالرا، تا  ەو ەفیرەت یباج یناو ەب ەو ەئ گرت،ەردەو  یباجدان ەیلپسالالو  داەد یعوشالالر  ەشالالار 

 (ی)باج ەیوش ،ەدراو ەنێ/لەدراو ێل یالالال(فیرە)ت وتراەد رەه نانداێكارهەب رۆ ز ەل نجا ەرئەس

  (٢)الدرا.  ێل

 :ازر ەدام ەو ەر ەنڵپا دوو ۆیهەب ییەعوشر یباج ەك تێنێلمەسەد ەو ەكرا ئباس ەك ەیمەئ

 ەچوونەد ەك گرتەردەو  كانەمانڵموسالالو  ەبازرگان ەل انیتر عوشالالر یتانڵەو ە: دانیمەكیە

 .ەو ەانیتڵ و 

 ەك سالالال  یدارولئ ۆب  ەڕ دارولح یكەڵخ یبازرگان یهاتن ەدانمالان بڕێگالا: انیالمەدوو 

 یاسای كانەحكامەئ ساوڕێ شالنبوون،ۆڕ  ەكاروباران  ەئ داەمەردەسال وە. لكردەد انیقازانج

 كیە مانانڵبوون، موسالالالو  یسالالال میئ یتڵەو ەد و ەگەڵمۆ ك ۆیتاكوك یانیژ یڕێكسالالالخ ن

و   ێر ەو ه وڵت وانێن ەل (بووەه انیالالشالالالیاوازیالج یمالالاراتیئ یرچە)گ بووەه انیالتڵەو ەد

                                         
 (.١٥٣وەمان اەر،اوە: )    (١)

 (.١/٥٨٥جورجی زێدان: تاریخ التمدن ایاالمد )  (٢)
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 ەر ەیو غ مانانڵموسالالالو  كێسالالالەك مووە)ه بووەن سالالالتەبەر ەب سالالال مدایدارولئ یكانەناوچ

.. عوشر كراەد سڕەموما  ەانڕۆژ ئاسالان  ڵەدوو خا  ە( ئچوونەو د هاتنەد دایێپ مانڵموسالو 

 ،ەاو ۆڕ گ ێش  مووەه س ایئ  ەڵ . بیتڵەو ەد ەیژانڕۆ یسالمڕە یكێف ار ڕە ەب وببو  رگرتنەو 

 مارشو ێب مانانداڵموسالو  یمێر ەو ه وڵت وانێنەل سالتەربەو ب سالنوور ،ەبوو  زترڵۆ ئا انیژ

 یوڵت یڵو كالالا ننێهەد اوازیالالج یڵكالالا ەو ەبەڕ رولحدا ەل مالالانالالانڵموسالالالو  ،ەبوو  ادیالالز

 رۆ ز  ن،ەكەگومرگ د كانیەڵكا ردووالەه ، ەڕ دارولح یانوڵت ە ێردر ێنەد شیمانانڵموسو 

تا  تێبەن یواجڕە رۆ و ز  ەو ە ێبب رزەب یتا نرخ تێنرەداد رەسالالالەل یاتر یز یجبا ەیەه ڵكالا

 نیچ مووەه ەیو ەئ ۆب انی ،اتكەن یۆ خ یوڵت ینراو ێه  ەرهەب یڵكا ی(ە)منافس ێكڕ بێك

 .تر یر ەنڵپا ەب انی ،تڕێكیب تێتوانەن كیژێو تو 

 ،ەیەه یاسالالای ەگڕ ب دانەسالال ،ەو ەتۆ گرت یعوشالالر  یگاێج ەرفراوانەب رۆ گومرگ ز  سالال اێئ

.. ەیەه یخراپ/چاك یر ەگیكار كێوتنەكڕێ رەو ه ەر ەسالالالەل یتڵەو ەودێن یوتنەكڕێ انەید

 تێشەد ە.. كتێخواز ەد شاندانینێڕ  ێینو  یواتەف و ێنو  ەیو ەرنجدانەسال یموو ەه ەمانەئ

 ەمەئ داەر ێل شەمێئ ن،ڕ بر ەد رەسەل ێینو  یاڕ و  ەو ەنەكب ەیراسالید  ەردەسال یرعناسالەشال

 .كانییە هیف ەچاو ر ەس ۆب نێڵیهەدێج

 

 خاڵی سێیەم: واریداتی كانزاكانی ناخی زەوی: 

و  وتەن كوەو  ارید یكەیەس ەر ەك مووە)ه :ێرمو ەفەد (الله ەرحم) یعیشاف یمامیئ    

 ەاتكیب یەن ۆیب سەك بن،ەن كێالسالالالەك یتەبیتالا یكڵمو  ەك ردەو ب ایالمۆ و م گردۆ و گ یڕق

 ەیین ناۆیب شیس میئ یتدارانەڵ سالەد و ەفیلەخ ،ەو ە ێبگر یتر  یكەڵخەو ل ۆیخ یكڵمو 

 (.یەایو ئاو و گكەو  یموو ەه ەمانەئ یحوكم ەچونك ان،ۆیخ یكڵمو  ەب نەكیب

 قڕەسفت و  انی تێب ینەمە: )كانزا شلێرمو ەفەد (الله ەمرح) كیمال یمامیئ یبەزهەم

 ەپارچ ەبا ل ن،ەكەتەئومم یكڵمو  ؛انەیو ێهاوشالال و و مَ ویز و ێڕز  كوەو  انی ،وتەن كوەو 
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 ..ەكەكڵمو  یخاك ەل نین كێشەب ەوانەئ ەچونك ،ەو ەنێزر ۆ بد شالدایكێسالەك یكڵمو  ییوەز 

 اوانرفر ەب یكێبوار  كیمال یبەزهەم ەیچوونۆ ب  ە(. ئەانینەخاو  تەمو ئوم نیگش  ەوانەئ

 ەیتەفیس وەب - تێبەد ەك یس میئ یتڵەو ەد یشان رەس ەخاتەد ەور ەگ یكیە ێرپرسالەو ب

 ومو ەه ینانێكارهەو باش ب نالانێمهەرهەب ەو ە ێو ەبك - ییەسالالال میئ یتەمئوم یر ەنێنو  ەك

 نمانو و ڕ  شالال رێپ كوەو و  سالال  یدارولئ ینیمەز  یو ناخ نیمەز  رەسالال یخاو  یكەیەسالال ەر ەك

 و رێخ یاننێكارهەب یخشەبسوود ەیژ ڕۆپ ە ێو ەو بك تێنێبنو  ۆب انۆیخ یتیەنەخاو  ،ەو ەكرد

 داەو ەب مانەئاماژ  نداێشو  رۆ ز  ەل ش رێ.. پەیكەگەڵمۆ ك یگش  یندەو ەرژ ەب ۆب نیمەز  یر ێب

 ینانێرهەد ۆب تێبەه ۆییخ ییزاەو شار  توانا و ەوز  تێبەد یس میئ یتڵەو ەو د تەممئو  ەك

 یموح الالاج ەك كەیەو ێشالالالەب یكەڵخ یتەخزم ەو خسالالال ن مالانڵموسالالالو  ینتالاڵ و  یر ێبرو ێخ

 . بنەن یكەر ەد ییزاەشار 

 یگش ەب تەمئوم رەسالەل ەز ەڕ ف) یەیەفایك یرز ەف كیەزانسال  مووەه ەل زابوونەشالار 

 (،نبەد بارگوناح دایێت مووەه نراێهەن سالالتەدەب رەگەئ  ەڵ ب مانان،ڵموسالالو  یتاك تاك كەن

و  ی ێالالالال(سە)ب انی یتیەاویش یئاس  ەنو شال بو ەیگەن تڵەو ەد و تەئومم كداێشال  رەهەل

ماف  ەل ینازولەت تێب كەیەو ێشالالەب تێناب ربگرن،ەو  ەر ەیغ یتەارمیو  یناچاربوون هاوكار 

 و ەامڕ ەح كێغ لیسالالال یئ انی كێوتانەماف ف ەر ۆ ج رەه ەچونك غ  ،یسالالال یئ انی تێدابێت

 . ەو ەكات ڕاس انێیپ تێبگرێل ەیخنەڕ  ەتەمئوم یو ماف ڵەبات ەكەس ەبێگر

و  نانێكارهەب و یتیەنەخاو  ەك ەو ەنەكەد ەو ەل ختەج كانییەرعەشالال ڕێسالالا ڵرحاەهەب

  ەل ەمە.. ئەتڵەو ەد یماف دایس میئ یس میس ەل یگش  یكێكڵمو  مووەه ینانێمهەمەرهەب

 یهانیج ەچونك كات،ەد ندەمڵەو ە( دی ێسە)ب ەیادڕ  ەل ادیز  یس میئ یتڵەو ەد داەمەردەس

 خاو. ەیس ەر ەك یكەر ەب و رێخ ەل ڕەپ یس میئ

 و یەرماەو سالال انۆیخ ،ەخاوان ەسالال ەر ەك  ەئ مووەه یكیەنجێپ ەك ەو ەنینێربهیبەو  ەو ەئ

 ەچونك( ەو ەانیو كافر مانڵموسالالالو  ەب) نەگەڵمۆ ك یدارانەو ن ژارانەه یمالاف انیالقالازانج
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 ەانیگش  ەكڵمو   ەئ ەك تێچاوبر ەبەل شمانەو ەئ سانیدان، د (كازی)ر ەیبازن ەل انیمووەه

 ەیەكەتەئوم مووەه یماف ەنابن، چونك و نین تڵەو ەد یسالالال انەدەكالارب و ەفیلەخ یكڵمو 

 بن..   كەیەو ناوچ  ێر ەو ه وڵت رەهەل

 

 خاڵی چوارەم: میراتی بێكەسان:

 یتر  یكێداتیوار ەب ە( ئاماژ لس ماْل ریال فك لق صاد فواْل   اسی)السال یبێك  ینەخاو 

ریان و میراتگ مرنەد ەیسانەك وەئ یراتیم ەل ەیی یبر ەك داتەد یس میئ یتەڵو ەد ەیبوج

 مافی کەسالیان بەسەرەوە نییە. دەفەرموێ: )میراتی ئەو کەسە بێ کەسانەی دەمرن نییە و

 ێل ەیكەو و ندیز ەر ەهاوسالال یپشالالك یركردنەد یدوا ەیییباق ەراتیم ەو سالالامان ڵما وەئ انی

 هاەرو ەه .تڵەو ەد ی ولمالەیب ۆب ەو ە ێچەد ەكەراتیم یباق ؛ییەتر ن یگر راتیو م تێچەردەد

 ەتۆ و چ ەتوو ەڵ ه كێسەك یو سامان ڵما كوەو  ،ێیەك ینەخاو  تێنازانر ەیو سامان ڵما وەئ

 كاتەن ۆیخ ێسەك - تێب كۆیەه رەه رەبەل - ەیو سامان ڵما وەئ انی ،ەو ەكانیناو موشالر

 و ڵما هاەرو ەه ..(..انی ەو ە ێزرابۆ د انی تێ)دزرا ب تێكرەدێلال یگومان ەچونك ینەخاو  ەب

 .ەو ە ێزر ۆ دنا ینەخاو  ەكەزراو ۆ د ەسامان

 ،ینەخاو  ە ێبەد تەئوم بووەن ینەخاو  كێو سالالالامان ڵما رەه ەیەو ەئ ەبوار   ەئ یسالالالاڕێ

خوا لێیان ) رانەاو ی ەك شیتر ەیو ەرخس نیب یكڵێ. خا ولما ەیب رەس ە ێبخر تێبەد ەچونك

 ِي)والرسالالالو  و  یكاتەز  یپشالالالك )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ییدوا یچۆ ك یدوا ڕازی بێت(

و  هادیج یو تفاق كەچ ینڕیك ۆب ەك ارڕیب ەبو و بو   ولما ەیب رەس ەو ەخسال  انی(...یال رب

 ()ملسو هيلع هللا ىلصخوا  یر ەمبەغێپ یخزمان ییسالال یداوێپ مووەه شەالو  وەل ت،ێب ییربازەسالال یتەخزم

 ...تێكرەد نیداب ەو ە ولمالەیب ەل
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 :  خاڵی پێنجەم: موسادەرەی شەرعیانەی سامانی تاوانباران

ومن منَعها فإنلا  ِخذوها وشمَر مالِه َعزمً  من عزَماِت ) :ێرمو ەفەد )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ

َد منها شل ت  حمل ََ آلِ  م   ن،یگرەردەو  رەه ەز ەڕ ف ەك ەكاتەز  وەئ ەمێ: ئەوات (١)(ربِّنا عزل وجلل لي

و حەق  کە ئەمەش نەیبەد یشالالەكەسالالامان ەیو ین و نیگرەردەو  یێل داتەین كێسالالەركەه

 .ییەن ڵڵەح ێل )ملسو هيلع هللا ىلص(محمد   یكار و سەك ۆب یشیچیه ،لەالیەن خوداوە واجبێکە

 ەیكەكاتەگرت، ز  ێل ڕێی و داەن زەکاتەکەی كێسەك رەه ەك نیبەد ڵیحا ەو ەئ ەقەد  ەل

 و تێبب ێمەتا ت تێكرەد ەر ەموساد یشیو سامان ڵما ەل شەادیز یكڕێب و تێندر ەسالەد ێل

  ولما ەیب ۆب ەو ە ەڕێگەد ەراو یرگەو  ەادیز ەسامان  ەئ ،تێگرەن یرگرتنەو  ەل ڕێتر  یكێجار 

 اعل .  ەوالل

 ەك ەیەو ەئ شیوەچالالاوان، ئر ەب ە ێبخر تێالالبەد ەك ەیەه داەر ێل نالالگیگر یكەیەلەسالالالەم

 نەه رۆ ز  یكێسانەك دایس میئ یانهیج یتانڵ و  ەل یس میئ یحوكم یالنانەو  یامەنجر ەس

 ێب واتەڕ و د تێد انداەیو سامان و پار  ڵما رەسالەب ڵسالا رەه ،ەداو ەن انیكاتەز  یەهاڵەسالا

 یتڵەو ەو د یخوا كرد رەگەئ ،تەمئوم یو دامالالاوان ژارەه ەنەبالالد ێل ەیكەكالالاتەز  ەیو ەئ

 یكاتەز  ،ەداو ەن ۆییخ ەینڵ سالالا یكاتەز  كێسالالەك ەك نراێلمەو سالال ەو یەزراەدام یسالال میئ

 یو سالالالزا تێالریگەردەو  ێیل و تێالكرەد بێالحسالالال رەسالالالەل یابوردوو ڕ  ینڵ سالالالا مووەه

 ەەیه ەو ە قەحەموسالال  یژارانەه یماف ەب یندەو ەیدان پكاتەز  ە)چونك تێبەد یشالالیدانێمەت

 ۆب ەو ە ەڕێگەد ەكراو  ەر ەموساد یەو سامان ڵما  ەئ ،ەو یەس میئ یتەڵو ەد یبوونەه ەب كەن

 (.    مانانڵموسو  یگش  ی ولمالەیب

 :ەوانەل ، ولما ەیب رەس ەو ە ێخرەد ەك ەیەه شیتر یكراو ەر ەموساد یسامان سانید

                                         
 .لەفزەکەش هی ئەبو داودە(، ٢11١6ئەحمەد )(، ٢111) نەسائی(، ١333بو داود )ئە  (١)
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 و یەرماەس ەیو ەاكردنیج یبانق دوا ەیو پار  ییسووكار یسامان یكردنەر ەموسالاد 

 یكانییەسالالووكار ەڵەمام یو قازانج ەو ە ێنێمەد ەیو ەئ ان،ۆیب ەیو ەانێڕ و گ یكەڵخ ەیپار 

 .تێكرەد ەر ەموساد ەبوو 

 و ماكارەس و رەك ەو ئ نە اژ یسالۆم و ژێبیرانۆ گ یسالامان و ەپار  یكردنەر ەموسالاد 

 یشەب ،ندبوونەمڵەو ەو د ەناو  ەو ەانیكێپ ا ەڕ ح ەیگەڕێب ەك انەیو ێو هاوشال شالانۆشالفر ەل

 انەیكەامەڕ ح ەسالالالامان  ەڵ ب ،ەو ە ێزر ۆ دەد ۆب انیگونجاوتر یكار  و ی ێدر ەد انی ێ(سە)ب

 .  ولما ەیب رەس ە ێخرەد و تێكرەد ەر ەموساد

  ەیو ەئ یواد ت،ێكرەد ەر ەموسالالالاد انەیو ێهاوشالالال و لهاەم و ەقومار و قومارخان ەیپار 

 .ڵەڵح یو كاسب كار رەس ەنێخرەد و ەو ە ێدر ەد انی الێ(سە)ب یشەب

  و  رۆ ز  داەمانەز   ەل ەك ان،ەیو ێهاوش و كانەقەندەو ز  نیدێب و دیمولح و دەمورت ەیپار

 یموو ەه انیسامان ایئا ەك رعناسانداەش یێیراجو  یچاوكردنڕە ەڵگەكران! ل ندەمڵەو ەد

 تێكرەد سا یح ەو ەئ ەچونك ت،ێبەد كانەسەر ەو  ۆب یكێشەب ەانەیه انی ە ولمالەیب ۆب

 .ەكردوو  داەیپ یچ یدبوونەمورت یدوا و ەبوو ەه یچ یدبوونەمورت شێپ

 یگومان بووەور ەگ نید ەل ەو ەزبوونەپاشگ رەسەل ەتاو ەر ەسال ەل رەه ەیسالەك وەئ ماەئ

 .تێكرەد ەر ەموساد یماڵ و سامان ەك ییەن داێت

 ەو ەامەڕ ح ەڕێیل نیبەد اینڵد ەیو پاران سالالامان ماڵ و وەئ یكردنەر ەموسالالاد هاەرو ەه 

 یانەڕ شالالال یكالافر  ەیوانەئ و ووتڕ  یار ۆڤالالگ وەنالالامڕۆژ  ەیپالار  كوەو  داكراون،ەیالپ

 .انیزراندنەدام ۆب ێتەداون انەیدوژمنمان پار 

 یرعەشالال ەر ەیغ ەیو ێشالالەب ەیدارانەتمەاسالالیسالال وەئ یسالالامان و ەپار  یكردنەر ەموسالالاد 

 .ه د...و یەپاوەپل یغ لكردنیس یو ئ یكار ە یسو وا لیرتەب كوەكردوون، و  انیداەیپ

 یدواداچونەو ب ەو ەنۆڵیكێل شەمەئ ،ەنگاو ەه نیمەكیە ەمانەئ یلمالاندنەسالالال گومالانێب

 ت،ێبكرێجەبێو ج تێربچەد ەكەكردنەر ەموساد یار یبر ەیو ەئ شێپ ت،ێخواز ەد ەكارانەورد
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 یواخ) رەعوم بنویئ ەچونك ،یكەڵخ ڵیەڵح یو سامان ڵما رەس ە ێبكر یژ ێس در ەد باداەن

 )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك ەكردوو  تیەواڕی یال(رفووعە)م یكەیەرموودەف (تێب یاز ڕ  ێل

 تالالداەامیالق یڕۆژ  ەل یمكالار ەسالالال  ەوات (١)(فالإنل المِلَْ  ظ ل مالالاتت َُوَ  الِ يالالامالَ ِ ): رمووەفەید

 یخوا) رەعوم دناەیس ەك تێنێلمەسەید ەك ەیەه شیتیەواڕی. مكارەس  ۆب ییەكسال انیتار

 بكات.. ەر ەموساد كێسانەك یسامان ەیو ین ی ێس و یو (تێب ڕازی ێل

 ەك ،ەو سامان ڵما  ەیانییرعەش یكردنەر ەموسالاد یكێكورت باسال یكەیەو ێشالەب ەمەئ

 شەمێئ ،ەو ییە ێندەچ و رۆ ج یوو ەڕ ل یتەبیتالاەب ت،ێالبكر چالاوڕە داێالت یرجەم رۆ ز  ێبەد

 ..ی ێرتریگش گ و  رڵقو  یكێدنكر ەاسیڕ و د یوونڕ رچاو ەب ۆب ەباسمان كردوو  ەك داەر ێل

 ،ەانییرعەش یتر  یكێار ڕیب مووەه كوەو  ت،ێبەد داەبوار   ەل كێحوكم مووەه ڵحا رەهەب

 و ەفیلەخ یال ەو ە ەڕێبگ كردنەر ەموسالالالاد ییتاۆ ك یار ڕیو ب تێسالالال ەبب ەگەڵب ەپشالالالت ب

 یداتیوار یكیەەرچاو ەسالال شیسالالامان یكردنەر ەموسالالاد گومانێب ی،ر ەرو ەدادپ یرانەنێنو 

 الله.   إن شا تێزر ەمەداد ەك تێبەد یس میئ یتڵەو ەد یلمال و ەیب

 

 خاڵی شەشەم: جزیە: 

 :ێرموو ەفەد یەجز ەیربار ەد (لس ماْل ریال فك لواالق صاد ف  اسی)الس یبێك  ینەخاو 

 (:ەو ەتە)كورتمان كردوو 

 گومانێب راجەخ ،سالالالپاەچ( تێب ڕازی ێل یخوا) رەعوم دناەیالسالالال یهالادیج یئەب راجەخ

 ەیربالالار ەد ەور ەگ یخوا ەك كوەو  ،ەسالالالپالالاو ەقورئالالان چ یتیەئالالا ەب ە( كیە)جز ەل ەاواز یالالج

 نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ُّٱ :ێرمالالوو ەفەد

                                         
 (.٥٧٧٠(، بوخاری بەکەمێ  جیاوازییەوە )٥٥٠٣مواژیم )  (١)
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 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 یخوا ەب انەڕیباو  ەك نەرپاكەب ەسالالانەك وەئ رەرامبەب نگە: جەوات 2١التوبة:  َّ رن  مم

 ەیكەر ەمبەغێو پ ەور ەگ یخوا ەك نێدانان حەڕا ەب ەو ەو ئ ەناو ێهەن ییدوا یڕۆژ  ەو ب ەور ەگ

 ەك ەیوانەل بازڕێو  انیژ ەیرنامەب ەنەناك ییخوا یقەح ینیو د ەداناو  انیامەڕ ح ەب )ملسو هيلع هللا ىلص(

 انۆیخ ینید رەسالالەل انی بنەد مانڵموسالالو  انیتا  ،ەچوو ۆ ب انەیور ەگ یخوا یامەیپ شالال رێپ

                                                    .نەدەست دەد ەب ستەد ە نیلەز  یەجز  ەڵ و ب ەو ەننێمەد

 تێرنەداد ەسانەك وەئ مووەه رەسەل ت،ێنرە( دادرە)س ێیپ ەب ەكێ)باج( ەپار  كڕێ: بیەجز

 بن مانڵموسو  ەس وو یو انەین  ەڵ ب ،ەو یەس میئ یتڵەو ەد یەیسا رێژ  ەتەهاتوون ەك

 انانیالو د ەكەجول ەل یەجز َّ ... رت يب  ىب نب ُّٱ :ەكەتیەئالا یرمالانەف ێیپەب

 ان،ید وەكەجول یر ەیغ مماەئ وەو ەننێبم انۆیالخ ینید رەسالالالەل نێدر ەد ڕێ و تێالریگەردەو 

 ەیو ەنووبوو ەڕ ووبڕ  ەیئاماد انی بنەد مانڵموسو  انی ت،ێریرناگەو ێل انیەیجز ەیەو ەئ ڵسەئ

 . تێنادر  انیینید ێب انی یرس ەو ب پ ركیش رەسەل ارڕیب ەچونك بن،ەد هادیج

 ەل ەو ییەزەڕێب یباوك ەل ەو ەمحمالد ڕیكو  یر ەعفەج ەل تیەواڕی جووسەم ەیربالار ەد

لشالالهد  لَسالالِمْعت  رسالالوَ  ): ێرموو ەفەد ەیربار ەد ەك ەهاتوو  عەبولرەحمانی کوڕی عەوفەوە

و   )ملسو هيلع هللا ىلص( اللاله  َ  لَهالِل الك الاِ   :َُ   نالل ِنوا به  سالالال   ەل  ێگو  ەك  ەدەد یدێ: شالالالاهەوات (١)(سالالال 

 ۆب -انید و ەكەجول-  ا یك یهلەئ كوەو  انیسالالابیح :یرموو ەبوو ف )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ

 . نەبك

 انیشیرت یكێكانەڵخ نید یانیواەشێو پ رانەاو ی یهادیج یو ئ ەروز یپ ەرموودەف  ەئ ئاوا

 ەیلەسالالەم ەل نەڵێید ۆیەب ،ەو ەكانەانید و ەكەجول یز ڕێ ەخسالال  داندایەجز ەیلەسالالەم ەل

                                         
 (.١٥٥(،  بو یواف/ الخراج )ص١٥١مال  لە الموط  )  (١)
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 یازاتیم یبوون، ئ انید وەكەجول یر ەیغ یتر  ینید نەخاو  ەیكەڵخ وەئ ەچونك دانالدایەجز

كرابوون،  ژمارەه وانەئ یز ڕێ ەل دانداییەجز ەیلەسالالەم ەل نهاەت بوو،ەن وانەئ كوەو  انیتر

 .تێكرەد داەڵگەل انییریرگەهاوسەو ن تێخور ەد (انیاوڕ ربە)س انیس ەد یش ۆگەن ناەد

 و رسالالالتەو ب پ جووسەم ەل ركیشالالال یهلەئ مووەه ەل یە: جزێرمو ەفەد وسالالالفی وبەئ

ا، ن ەددڕی یهلەئ ەل  ەڵ ب ت،ێریگەردەتر و  یرسالالال ەردپەداروب و ریو سالالالاح رسالالالتەئاگرپ

 ڵقبو  یەجز شیبەر ەع یرسالالال الالانەب پ ەل هالالاەرو ە. هەو ەتەاونەڕ گەڵه  سالالال  یئ ەل ەیوانەئ

ون بو  مانڵموسو  رەگەئ سالت،ەردەب ە ێخرەد انیسال میئ ەك ەیەو ەئ مانەئ یحوكم ت،ێناكر

 ایابەسالالال ەب انیتەو ئافر  ڵو مندا تێكوژر ەد انیاوینا پ رەگەئ ،ەو ەمانانڵموسالالالو  یڕێز  ەنێد

 یر یرگەو هاوس انیس ەد یاو ڕ ربەس یش ۆگ یخواردن ەل رس انەو ب پ یجووسەم ت،ێبرەد

وابوو  )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ یتەننو سو  ەیر س ەنابن، چونك  ا یك یهلەئ كوەو  انداەڵیگەل

 ێیاجو ڕ  سەو ك ەشالالال وو یڕۆ ەف الالار ڕەو  یەوڕە وەئ رەسالالالەل شیتەئوم ،انیالالرەرامالبەب

  .(١)ەبوو ەدانتێ

 رەسەل - داییاسای یش نڕدا ڵیسالەئەل - یەجز ەو ییەربازەسال یخۆ بارود ینیەال ەل مماەئ

و  یژ ب دایس میئ یالتەسەو د تەئوم یەیرساێژ ەل تێبەدیازڕ  ەك تێبەد زەڕ ف ەسالەك وەئ

 الله ە( رحمیر ِە  ی)ب ەك دایووڕ  نەمیە ەل ەیو ەئ كوەو  ،ەو ە ێنێبم یشالالۆخ ینید رەسالالەل

 )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك شالالالالتەیگێپ انڵیالالواەه ەك نەمیە یكەڵ)خ ( ٢) :ەو ە ێڕێگەید

پێغەمبەرێ یی ڕاگەیاندووە و دینەکەی بڵوبۆتەوە و باڵدەست بووە، وەفدیان ناردە خزمەت 

 ەیسالالات  ەل ەك( ییرەبڕێ یار ڕیب) نووسالالین ۆب ەینام یشالالینابەج ،)ملسو هيلع هللا ىلص(پێغەمبەری خوا 

 و سالالالتەد ەل ەانبوو ەیه یرچەه و ەدابوو  انیسالالال ەد رەبەل یرچەه ،ەو ەانیبون مانڵموسالالالو 

 ۆب یۆیخ یاوانر ر ێن نجای. ئەو ەانیو زار یو ەسالالالامالان و ز  ەب ەو ە ێنێمەد انۆیالخ ی ێنەخالاو 

                                         
 (.١١٣(. ماوەردی: األح ا  السژەانیة )  ١٥٥٧١٥٧)  ئەبو یواف: الخراج   (١)

 (.٠٥فتوح البژدان )    (٢)
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 و ەو ەنەبك وونڕ  ۆب )ملسو هيلع هللا ىلص( انیخوا یر ەمبەغێپ یتەو سونن رعەشال یكانەحكامەناردن  تا ئ

 ینید رەسەل ەك نێدابن انەیسانەك وەئ یالالالال(رە)سالرەسالەل شیەو جز ربگرنەو ێل انیكاتەز 

 وانێنەل نالالگەج رەگە. ئەو ەننێمەد انۆیالالخ یتیەجووسالالالەو م یتیەكالالاەو جول یتیەانیالالد

 ەبنەد كانەو یزەب وتن،ەركەسالالال مانانڵو موسالالو  دایوڕ  مانداڵموسالالو  ەر ەیغو  مانانڵموسالالو 

 ەلۆیك انی تێبكوژر  انیكانەاو یپ تێشەد ەوات ،مانانڵموسالو  یالالالال(تەمینە)غ وتەسالكەد

ازاد و ئ تێكرەد ەڵگەل انەیچاك رواەه انی انیئازادكردن ۆب تێسامان بدر و  ڵما انی نێبكر

و سالالاماندا ئازاد  ڵما رەرامبەبەل انی ەلۆیك ەنێبكر تێشالالەد انیشالالیكۆ ژن و زار  ن،ێكرەد

 ییوە)ز  اقێڕ ع یخاك كێكات ەبوو ك ەو ەووانگڕ   ە. لیتەاو یپ وەچاك ەل رواەه انی نێبكر

 ێل انەیكەخاك و كەڵخ ەبوون ك ەڕێچاو  كانەمانڵموسالالو  ەر ەاو نگەج تحكراە( فییشالالاڕە

زی )خوا لێی ڕا وفەع ڕیكو  عبدالرحمانی دناەیس ەباسمان كرد ك ش رێپ كوەو  ت،ێشكرەب

 ەسالالامانان وەل كانەو علوج یو ەز  رمووەف )خوا لێی ڕازی بێت( یر ەعوم دناەیسالال ەب بێت(

 اقداێڕ ع یخاكەل ەن رەعوم دناەیسالال  ەڵ ب(، ەكیشالالەداب)  (١)یتیەویخشالالەب ەور ەگ یخوا ەك

 داانیحوكم ەل یهادیج یئ ۆیكرد و خ رانەاو ی ەب یژ ێاو ڕ  كوەڵشامدا، ب یخاكەل ەكرد ن یوا

 یو ەز  رەسەل ەكەتڵ و  ردووەه  یو زار  یو ەز  نەخاو  یكەڵخ ەدا ك دایارڕیب ا ەنجر ەكرد، س

 .یرانەنێنو  انی ەفیلەخ ەنەبد ییەجز ەو ەننێبم انۆیخ یو زار 

)خوا لێی ڕازی  رەعوم دناەی: سالالەو ە ێڕێگەئاوا د ەهات رەسالالەب وەئ  ەئاد ڕیو ك یایحیە

 داییرمانەف شكات،ەب مانانداڵموسو  رەسالەب و شالا ( اقێڕ )ع وادەسال یكەڵخ یسال یو بێت(

 ۆیەب ت،ێو ەكەد رەب یعلوج ێسالال كێمانڵموسالالو  رەه ی ید ن،ەبك ۆب انەیكەكەڵخ یئامار 

 )خوا لێی ڕازی بێالالت( یلەع دنالاەیالكالالات؟ سالالالب ف الارڕە نۆ چ ەكرد ك رانەاو یال ەب یژ ێاو ڕ 

 ەنارد ك یفینەح ڕیكو  یعوسالالالمان  ریئ ،مانانڵموسالالالو  یكڵمو  ەببن با ەڕێگێ: لیرموو ەف

 .  (٢)ردانانەسەل (ەدوازد)و ( و چوار ستیب)و  (شتەو ه چل) ڕیب ەب ییەیجز

                                         
 (.٥٢ئەبو یواف: الخراج )    (١)

 (.٥٠٥(، بال(ري: فتوح البژدان ) ٧٨(، ئەبو یواف: الخراج ) ٧٥یحیی بل آد : الخراج )    (٢)
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و شالالالالا ،  اقێڕ ع یتحكردنەف یدوا ەل ە: كەو ە ێڕێگەد  ەئالالاد ڕیكو  یایالالحالیە رەه

 ەمێكرد: ئ انیرزەع ەو  )خوا لێی ڕازی بێت( رەعوم دناەیسالالال تەخزم ەهاتن انینڵ قو اومایپ

 انێیپ انیتوان ەیو ەئ ن،یاندەیگێپ رۆ ز  انیانیز رمانەس ەهاتن كانەفارس ن،یوادەس یكەڵخ

د، هاتن ان كر ەب زمانەح نیبوو شۆخڵد ەكەناوچ ەتەشالالال ونەیگ ەو ێئ سالالال مانیب ەك ن،یكرد

 ەمانس وو یب س اێئ ،ەو ەر ەد ەخاكمان كرد ەل مووەه  انتا فارس گرتن،ەن چدایه ەل سال مانەد

كرد،  یرانەاو ی ەب یڕاوێژ  ەیو ەئ یدوا رەعوم دناەیسالالال ،ەلۆیك ەنەكبمالان تێالو ەتالانەد ەك

 ەو ەئ ێو ەناشالال ان رەگەببن، ئ مانڵ: موسالالو نەزبكەو ح تێو ەب ان رەگەئ سالال ای: ئیرموو ەف

 .(١)بژاردەڵه انیدانیەجز  ریئ ن،ەبد ییەجز

 و ەداناو  ەممیز یهلەئ ەب یالالالال(وادە)سالال یكەڵخ رەعوم دناەیسالال ەك ەو ە ڕێێگەد یر ِب  

 ەن و ەلۆیكەكرد ب یانۆیخ ەن ،دانا یراجەخ انیشیو زار یو ەز  رەسەدانان، ل رەسەل یەیجز

 .(٢)شكردەب یانیشیو زار یو ەز 

 ەوو كرد یكەڵخ ەك ەیەفینەح بوەئ یاڕ رو یب ،یر ەس ەل چوونۆ جوان ر ب ش،ەكیەجز ڕیب 

 :ەو ەشەب ێس ەب

 .تێریگەردەو ێل یمەرهد شتەه و چل ەنڵ سا ەك ندەمڵەو ەد یلۆ پ - 

 .تێریگەردەو ێل یمەرهو چوار د ستیب ەنڵ سا ەك ندەما  ناو  یلۆ پ - 

 .     تێریگەردەو ێل یمەرهد ەدوازد ەنڵ سا ەك س كورتەد یلۆ پ - 

 .كاتەد یر یقدەت ەك ،یەدایوال ستەدەل ییەجز یكردنیارید ێو رمەفەد كیمال یمامیئ

 یر یدقەت ەیەه ۆیب یو وال ەكێنار ید ییەجز ڕیب نیم رە: كێرمو ەفەد یعیشالالاف یمامیئ

                                         
 (.٥٧یحیی بل آد : الخراج )   (١)

 (.٥٠٥البال(ري: فتح البژدان )   (٢)
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 .(١)بكات كانەتڵەحا یڕەچاو  ێبەد ەك ،بكات اتریز

 یو دوكان و زار یو ەز  نەخاو  و رەنگێڕیبازرگان و ز  ەل یە یبر ندەمڵەو ەد یژ ێتو  - 

 ناودار. یشكیو پز ەور ەگ

 ،ەم ر ەك ندەمەولّ ەد یژ ێتو  ەل انیتەرامەد ەك ەیسالالالانەك وەل یە یبر ندەمامناو  یژ ێتو  -

و  ابواردنڕ  یكێشالال  مووەه یبوونەه ەتۆ شالال ەیگەن انیرانەشالالگوز ۆخ یئاسالال  ەیوانەئ انی

ناودار  شالال اێه ەك كێشالالكیو پز  ەك واجڕە یڵكا نەو خاو  ێنو  یبازرگان كوە.. و ەشالالەگ

 .ەبوو ەن

 كوەو  نەخەد ستەد انیتەرامەد انۆیخ یپلو  ستەد ەب ەیوانەل ەیی یبر ێخوار  یژ ێتو  -

 . ..(٢)یچەنیو دارتاش و پ یرگدوور ەب

 و كار یتواناەب و ریو ژ سالالالتەربەسالال كێرجەمەب ت،ێریگەردەو  اوانیپ ەل نهاەت ییەجز

 ژارەه و ەلۆیو ك لێو گ تێش رەسەل ،ییەن ڵو مندا تەئافر  رەسەل ییەجز ۆیەبن، ب یكاسب

 ینید یاوانیو پ بیاهڕ  رەسالالەل ،ییەن رینوقسالالان و پ و ەتو ەکكەپ رەسالالەل هاەرو ە. ه.(7)ییەن

 یتەارمی ۆیخ ەمەئ ەچونك ،ەو ەتۆ ( سالالاغ كردیرسالال ە)خواپ ۆب ۆیخ و ریگەشالالۆگ ەك ییەن

 ربووۆ ز  انۆیخ ەیبوون و پار  ندەمڵەو ەد رەگەئ ماەئ ،كاتەدێالپ یر ێخ یكەڵخ و تێالدر ەد

 [.ەو ەتەماو  ۆب انیرۆ ز  یراتیم  ەڵ ب نەمانەل ەیوانەئ كوە]و  .(1)داتەد ەكیەجز

 ش اێه ەك نێنەدان كێسەك رەسالەل ییەجز ەنارد ك یكانیەوال ۆب ەینام رەعوم دناەیسال

 .بوونەبالغ ن

                                         
 (. ٣٠(، ابل عبدالح م: فتوح مصر ) ٠٨-٠٥(، یحیی بل آد : الخراج ) ١٥٣الماوردي: األح ا  السژەانیة )   (١)

 (.١٧٣ئەبو یواف: الخراج )   (٢)

 (.١٥٣الماوردي: األح ا  السژەانیة )   (7)

 (.١٧١ئەبو یواف: الخراج )   (1)
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 ،ییەن كۆ زار  رەسالالالەل ەكیەجز ەك یەوا یمالالانالالا ەو ە: ئێو رمەفەد  ەئالالاد ڕیكو  یایالحیە

 .(١)زاننەید ەمێئ یرانەاو ی یەئاشكرا شەمەئ

. اتكەد ەپلەپل ترەكارانەورد یەو جز ەو ەكاتەدیش ەمەئ لیفسەت ەب (الله ەرحم) یردەماو 

 ەل ڵەیسا وەئ ەیكەانیژ ەیماو  رەدەق ەب ت،ێبمر ەكڵەسالا یبون واوەت شێپ كێسالەك رەه

 ەیەیماو  وەئ یسالال یق مانبووڵموسالالو  داڵەسالالا وەل كێسالالەك رەه ت،ێریگەردەو  ەیكەراتیم

 داەڵاس وەل ەك كێ ێشال یحوكم ەشالەمەئ ،یتەیەكەمانبوونڵموسالو  شێپ ەك تێریگەردەو ێل

 .(٢)تێبەد غڵبا داڵەسا وەل كێڵمندا انی ەو ە ێبەچاكد

 سە:ك ەكیە: تێبەد نیداب ۆب یدوو ماف تێنێهەدێجەب (دانیە)جز یركەئ ەیسەك وەئ -

 ەل  ەئاوا ه، تێكرەدێل یگار ێز ر پا و یەمانداەئ ە: ل ەدوو  و ناكات یكالاروبالار  یداخوولەت

 ەو ە ێڕێگەد )خوا لێیان ڕازی بێت( ەو ەر ەعوم بنویئ ەل عیناف ..راوڕێز پا   ەه بنەد مالانالداەئ

نل )إحفمو  :یرموو ەف داەڕییفەب یانیژ ییتاۆ ك یخ ەو ەسالالات ەل )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەك

 ەو ەمن ینید ۆیهەب ە]ك .ێتەداون مالان ەئ من ەك نڕێز بپالا  ەممیز یهلەئ ەوات ،(7)من ِم ل(

 [.مانەئ نەخاو ەبوون ب

 ی ێر ەرو ەسالالۆب ەچبوونەو ملك یسالال میئ یتەڵ سالالەد  یكردنڵقبو  ەیشالالانین دانیەجز

 :یتر  یكار ۆ دوو ه ەل ەجگ ەمەئ (تە فیخ یس وور ەد) تەعیرەش

 َیلۆ پ یتیەوانەو پاس مانەئ ەل یماف مانانڵموسو  كوەو  داتەد ییەجز ەیسەك وەئ -١

 یتر  یزگاكانەد و ەر یدائ ەل یماف هاەرو ەه ت،ێبەد داییرەرو ەدادگا و دادپ یكردنڵو سالالالكا

 یهلەئ ەیكیەجز ن،ەدەد ەیممیز یهلەئ ەل رترۆ ز  یالالالالالال)باج( مانڵموسالالالو  ەك تالداڵەو ەد

                                         
 (.١٠٧-١٠٨، ٠٠الخراج )   (١)

 (.١٨٧نیة ) األح ا  السژەا  (٢)

 (.١٨٧-١٥٠وەمان اەر،اوە )   (7)
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 زگاەو د ەر یدائ  ەئ یكردندار یەپا ەل ەو ەمانانڵموسو  یشالداربوونەب ەیخان ە ێچەد شی ابیك

 .ەو ەتەڵ سەد و

 تەمو ئوم تڵەو ەد یانیك ەل ییرگرەب و گرنەڵه كەچ تێالنالاكر رانەدەیجز ەداوا ل -٢

 ۆب وانەئ یدانیەجز رباز،ەسالالال ەنێناكر نگالداەج یكالاتەل ەن و یئالاشالالال  یكالاتەل ەن ن،ەبك

 رەگەئ .(١)ەیەكەمانڵموسالالالو  ەتیەعڕە رەسالالالەل ەیو دژوار  ەور ەگ ەركەئ  ەل ەانیالنالاردانەك

 رەسەل انەیكیەجز نەتمەح نەبك نگەج یشدار ەب انی رباز،ەس ەببن انیسال یو كێسالانەك

و  كردنیگارێز ر پا یاناتو  مانانڵموسالالالو  ەك تێچەالد رەسالالالەل ەو ەب انیشالالالەیجز ت،ێالچەالد

 ..تێنێمەن انیماندانەئ

 یكەڵخ ۆب ەیەینام  ەئ (دەرقەف ڕیكو  ەیبەتەع) ەك ەو ە ێێڕگەد (الله ەرحم) یەڕ بەت

                               :     ینووس جانیرباەئاز 

  یبس  الله الرحمن الرح

 یر یمەتا  ئەخ یڕ كو  یر ەعوم ییوال دەرقەف ڕیكو  ەیبەتەع ەك ەیەمانەیپ وەئ ەمەئ

و  نینشالالو گوند نانیشالالارنشالالەب ،ەداو  یجانیرباەئاز  یكەڵخ ەب جانیرباەئاز  ەل مانانڵموسالالو 

 ومو ەهەب ،یر ەبڕوو و ەو د جانیرباەئاز  یش وانیدان مووەه ،ەو ەانینیشال نشالەو د نیانشالیچ

و سالالامان و  ڵو ما انۆیخ بن،ەد مانداەئ ەل مووەه ،ەو ەانیكەڵێمۆ ك و ەسالال ەو د نید نەخاو 

 ەیر ێگو ەب ەك ەیەو ەئ تێبەد انیرەسالالەل ەیندەو ەئ ان،ییاسالالا و ڕێسالالاكل ور و  و دیو د نید

 انیشالالالۆخەن و ەوتەككەو پ كۆ و زار  تەئافر  رەسالالەل شییەجز ن،ەبد ییەجز انۆیخ یتوانا

 ییەن نایشیارانیرس ەپ رەسەل ،ییەن ستەد رەبەل یوا یچیو ه ەدار ەن ەك كێسەك انی ،ییەن

و  انۆیخ انیمووەه ۆب ەمەئ ،ییەن انیایدن یو سالالالامالان ڵمالا و اونڕ بێل رسالالال نەخواپ ۆب ەك

 نایكڵێما یوانیمەب بوو مانڵموسالالالو  یكێرباز ەسالالال رەگەئ ن،یژەد انداەڵیگەل ەك ەیوانەئ

                                         
 (.١٥١المجتمع اإلاالمد )   (١)
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 ۆیهالالاتوچ ێیڕ ) نەكەن بزر ێل ێیڕ و  نەبك ڵقبو  یكێڕۆژ  وەشالالال یتیالیەوانالالداریالمال

 ڵەیسا وەئ یەیات، جزبد ەكیەجز ماەدا ن یتوانا ەل  انێسەركەه، (نەشانبدین یانەیكەناوچ

 .(١)تێنێنام رەسەل

 نایەیجز ەو ەشام یال)حمص(یشار  ەنو چو  مانانڵموسو  كێكات ە: كەو ە ێڕێگەد ي(ر ِب  )

 ەك انیس یببن، پاشان ب مانڵموسو  ستیوانەین ەدانا ك  ا یك یهلەئ ەیسانەك وەئ رەسەل

 رەسالالال ەنەبك رشێه خوازنەد و ەناو  ەو ەكێپ انەیالور ەگ جگالارێئ یكێشالالالكرەل كالانەمڕۆ 

 بنەدو ناچار  تێناكرێحمص پ یشار  ەل انییرگرەب ەك انیزان مانانڵموسالو  ،كانەمانڵموسالو 

 و،رگرتبو ەو  ەیكەشالال وانیدان یو سالالامان ڵما ەل انیكیەیەجز یرچەه ۆیەب ،ەو ەنێبكشالال ێیل

 رەسالال ەنیێژ ەڕ و ناپ ەو ەكخسالال نمانۆڕێخ ەب نیشالالغولەووتن: م انێیو پ انۆیب ەو ەانیاندەڕ گ

 ەكەكەڵ. خنەكەد تالالانۆ خ ڵیحالالا یر یگبەت نۆ ئالالازادن چ تالالانۆ خ ەو ێئ  ریئ ،ەو ێئ ەل یرگر ەب

 یییەمكارەوسالال   ڵزو  وەل ەشالال ر ۆخێپ تانمانەو ێئ یر ەرو ەو حوك  و دادپ تەڵ سالالەد انیوت

 یسالالالوپا وداەئ ەڵگەو ل نەیكەد تانەكیەوال یهاوكار  ەك ێنەیدەد مان انەیپ ن،یدابووێیالت

دن، كر یرگرەب ۆب ۆخەنوتەك مووەه  ریئ ،ەو ەكەشالالالار  ەنێب نێڵینالاه ،نینێشالالالكە( دقاللەر ی)ه

  .(٢)ماەن رەسەل انییەیزج شەو ەب

 یەیجز تێبب مانڵموسالالالو  كێسالالالەك رەه ەك تێو ەكەردەد ەو ەناماننێه ەیوانداڕوو   ەل

 و ارید )خوا لێیان ڕازی بێت( ندایڕاشید یفاكانەخول ڕەییسال ەل شەمەئ، تێنێنام رەسالەل

 . )خوا لێیان ڕازی بێت( یلەع دناەیس و رەعوم دناەیس یتەبیتاە.. بەشنۆڕ 

 ەبوو ك رەسالالالەل انییەیجز ەیوانەل كێسالالالەركە)ه ەك ەو ە ێڕێگەد  ەئاد ڕیكو  یەحیای

ال مر(  نی)ع یكەڵخ یار یجوت كێالنالدە. همالاەدەن رەسالالالەل انیەیالجز بوونەد مالانڵموسالالالو 

 یلەع دناەیبوون، سالالال مانڵموسالالالو  )خوا لێی ڕازی بێت(دا  یلەع دناەیسالالال یمەردەسالالالەل

                                         
 (.٥٥١-٧/٥٥٥تاریخ األمم والمژوی )  (١)

 (.١٧٨فتوح الژبژدان )   (٢)
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    .(١)تێچە/الدتێریگەدەڵه انبوویرەسەل یەیزج وە: ئیرموو ەف

 نگەج ەیر ەب ەنێنابر و ربازەس ەنێناكر مادا  ەك ،ییەربازەس یال( ەدە)ب یەجز وابووەك

 ی ێر ەرو ەدادپ ەل شەمەئ - تێداب انیتوانا ەمادا  ل - نەبد تێالبەد یەجز ەنالدەو ەئ هالادیو ج

 یەرس ەخواپ شیهادیج ،ەادهیج – رشێو ه یرگر ەب – یتییەربازەس ەچونك ،ەیەو ەسال میئ

 ە ەیبب كێسەك ییەن یر ەرو ەدادپ ەو ەئ ،ەلله(و ا لیسب ل)ف یتییەن و ەدیقەع ەب ەس ەو ەیپ و

 !.ییەن ێیپ ەڕیباو  ۆیخ ەك ،ێنگەمندا بج ەیكەدیقەع ناوێپ ەل ڵێیو ب نگەج

 :ادی ەو ەنەیدوو شت  بخ تێبەد رەه داڵەخا  ەئ ییتاۆ كەل

( )ِق ا  شداربوونەب ی ێز ەڕ ف هاددا،یو ج نگەج یتكاەل سال مدا،یئ یسالاكانەڕێل -١

 ومو ەه تێبەد نیەع یرز ەف ەب تێمادا  بوب ت،ێالناچ ت،ێزبووبەڕ ف كێسالالالەركەه رەسالالەل

 . تێالناچ ەرز ەف  ە. ئتێشداربەب – بووەن یعوزر  ەك – كێمانڵموسو 

 ،ەیەكیەجز ەك تێنرێبس كێكافر مووەه ەل یرباز ەس یال( ەدە)ب ەك ەیەو ەئ ڵسەئ -٢

 یار ڕیب ەكات وەئ تێنگەبج زمانداڕی ەبوو ل یاز ڕ  رەگەئ ،ناكات نگمانەج یشدار ەدا  بما

 .تێبەن شدارەب ەیەو ەئ شڵیسەئ ،تێدر ەد رەسەل

 

 خاڵی حەوتەم: باج دانان لە كاتی پێویستیدا: 

 دەفەرموێ داەیكەال(٢١٢)االع صا     یبێك  ەل یشاتب یمامیئ: 

 وو ڕۆیش  رمانەف ەك كردەد یمانانڵموسو  یتیەكاۆ ر ەسال كیە(ەفیلە)خ واەشالێپ رەگە)ئ

 ڕپ ێپ انیتڵ و  یسالالنوور  رەو سالال نێبكر ادیز ەسالال یوێپ یكانەرباز ەسالال ەكرد كیسالال ەبوو، ه

 نێر ر ێبن یكانەفراوانر ەب ەمێر ەه ۆب انی ت،ێر بپاڕێز  ێپ انیتەڵ سەو د تە فیخ و ەو ە ێبكر

                                         
 (.٥٨-٥١یحیی بل آد : الخراج )   (١)
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 ت،ێبەدڕ بەسالالامان د و ەپار  ەكان بیەسالال یداوێو پ ربازانەسالال ەو  یەڵیخا  ولما ەیب ی ید و

ەت ڕەعیی یكانەندەمڵەو ەد رەسەباج ل ەیەه ۆیبوو بر ەرو ەدادپ ە( كەفیلە)خ واەشێپ رەگەئ

  ولما یەب ەیكالات وەتالا ئ ،ەو ە ێبەدڕ پ ێپ ی ولمالالەیب یسالالال یداوێالپ ەیەیادڕ  وەب تێالدابن

 ناەیو ێهاوش و ێڵەو دانو  روبوو ەب رەسەل جبا  ەیەه ۆیب ەفیلەخ تێد ۆب رۆ ز  ۆیخ یسامان

 ەب – وانداەئ یمانەردەسالال ەل ەچونك ،ەهاتوو ەن ەو ەبار   ەل ەو ەفەلەسالال ەل كێشالال  چی. هتێدان

 واەشالالێپ رەگەئ ،بووەوا ن یشالال  ەب یسالال یوێپ  ولما ەیب – ەو ەمێئ ەیمانەز   ەئ ەیوانەچێپ

 تمالالانڵ و و  ەو ە ێپوكەد سالالال  یئ یز ێه ت،ێالالكرەن ێجەبێج و داتەن ەار ڕیالالب  ە( ئەفیلە)خ

 ...ستەد ەگرنەد كمانەڵخاك و خ یتەڵ سەد وانەئ  ریكافران و ئ یشڕێه رێژ  ە ێو ەكەد

و سامان و  تێو ەكەد انێیل و ەانیز ەكەكەڵخ ەباج ل یرگرتنەو  ەكرا ك ستەوا ه رەگەئ

 راوردەب ەر ۆ و ز  ەور ەگ ەانیز وەب ەمەبچووك و ك ەانیز وەئ ێبەد ت،ێنرەسالالالەدێل انیالكڵمو 

 ەل ەمەئ، مانانڵموسالالو  یوڵت رەسالال ەنەكەد رشێدووژمنان ه كێكات دات،ەوودڕ  ەك تێبكر

 (.ییەن ەو ەنانێهەگەڵب ەب یس یوێو پ ەشنۆڕ  رعداەش یكانەس ەبەم

 دەفەرموێ داەیك(١/717 ی)المس صف یبێك  ەل شیزالەغ یمامیئ : 

 یس یداوێپ ماەن داێت ەیندەو ەئ شیگش  ی ولمالەیو ب وتنەك ەپار  ێب ربازانەس رەگە)ئ

  ،س  یئ یتڵ و  رەس ەبكات رشێوژمن هد ەك بووەه شەو ەئ یترسەم بكاتڕ بەد ربازانەسال

( ەفیلە)خ واەشێپ ؛نەبك یرپاەب خوازانەڕ ش ەك بووەه ۆناوخ ەی نیف و ەئاژاو  یترسەم انی

 و تێرگرەو  انێیو ل تێدان كانەندەمڵەو ەد رەسالالە( لسە)ب ینسالالاما و ەپار  ڕیب ەیەه ۆیب

و دو  رەگەئ ەك نیزانەد ەو ەئ مانموو ەه ەچونك ،بكاتر ەسەچار  ێپ یربازانەس یس یداوێپ

 ەخراپ انی ەكەور ەگ ەانیز تێبەد یتیەرمووەف رعەشالالال شێپ ەهات مانەدوو خراپ انی انیز

 (.تێادر ڕ و  تێزووتر الدر  ەكەدژوارتر 

 ێرمو ەفەد داەیكەال(٢/١6٢)ال واعد  یبێك  ەل شیعبدالس م ڕیكو  یزز یع: 



 

 - 195 -  

 یوتكردنەز  ەب كێسەك یس یوێپ رەگەئ ،ەتەبیتا یس یداوێپ كوەو  یگش  یندەو ەرژ ە)ب

 تێكروتبەز  ۆیب تێزبەڕ ف تێشەد ت،ێبكر وتەز  ۆیب ەز یجائ ،ییدەهاتەد یكەڵخ یسالامان

 ەچونك رماندا،ەسالالال ەل انی رمان،ەگ ەل انیبرسالالالان  ەل كێالسالالالەك یمردن یترسالالالەم كوەو 

 (.یەداێت یكێسەك یانیژ یقوتاركردن

 ندەچ ەب  ەڵ ب ەز یجائ تە فیخ یڕەعییەت رەسالالەباجدان ل ەك تێو ەكەردەد ەو ەقانەد  ەل

 :كێرجەم

 وممەتئو  تڵەو ەد یس یوێپ یسروفاتەم یشەب  ولما ەیب یداتیوار ەدا ككێكاتەل -١

 . كاتەن

 .. دایرعەشنا ەل انی ت،ێكردبەن رفەس داەڕۆییدێز ەل ی ولمالەیب تڵەو ەد -٢

 یتەڵو ەد یسالالال انەدەكارب و ەفیلەخ ت،ێبەه داەكەتڵەحا ەل ەنڵ خالا  ەل كێالكیە رەگەئ

 یداتیوار رەگەئ ،ەكەتییەعڕەو  تەمئوم رەسالال ەنەبخ یزافیئ یباج ییەن انۆیب یسالال میئ

 ییەن ۆیب ەفیلەبوو خداێت یانیو تفاق یرباز ەس یسال یداوێپ یر ەسالەچار  یشالەب  ولما ەیب

سالالامان و  رەگەئ تێناب ەیو ەئ یماف ەو ێشالال مانەهەب ،تێدابن كانەندەمەڵو ەد رەسالالەباج ل

 ۆیب یمس  یئ یتە. حكومرفكرابووەس یرعەشنا یف ار ڕە و ڕۆییەدێز ەب  ولما ەیب ەیپار 

و  داتیوار ەك ەرپرسەب یس میئ یتەبكات. حكوم رجەخ ەانیرعەشنا ەب  ەدره كیە ییەن

و  ییدارا یكێف ار ڕە مووەه ێبەد ەو  ،ەو ەبكالات وونڕ  ەكەتەمئوم ۆب ۆیخ یسالالالروفالاتەم

 تێرابك رخانەت كەیەژ ڕۆپ ۆب كەەیبوج باداەن ت،ێبووب رعداەش ەیو ێچوارچەل یكەییئابور

 ەل نای ،ەكراو ێپ یامەڕ ح یكێف ار ڕە ەك ەبوو  كیەزگاەد و ەر یدائ ەل انی ،ەبوو ەن یر و ر ەز  ەك

 ەیو ەونو بمەك ۆیه ە ێبووب ەوادا ك یكێتڵەحالالا رەه ە... لتێالالدوابخر كراەد ەك كالداێبوار 

 یاجب ییەن ۆیب ەفیلەو خ ەبوو   ەرخەم ەك دایێت تەحكوم  ولما ەیب ەینێز ەو خ داتیارو 

 رجەخ داۆیالخ ێیجەل كێالپولوەپالار  مووەه رەگەئ ممالالاەئ ،تێالدابن یكەڵخ رەسالالالەل یزافیئ
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 كێو سالالالامان ڵمالا مووەه و تێالدانراب یر وو ر ەز  ەیژ ڕۆپ ۆب كەیەبووج مووەو ه تێالكراب

باجدان  ەوكاتەئ ،تێوتبەكێت ینوقسان  ولما ەینجا بیئ ت،ێكراب رجەخ دایرعەش یكێبوار ەل

  ت؟ێكرەد ەسڕەموما  نۆ چ ەمەئ  ڵ ە. بتێبەد زیجائ

 یكەیەو ێشالالەب انی ت؟ێنرەداد  ەرهەاو بڵ كا رەسالالەباج ل یكەالو  ەیو ێشالالەب ایئا 

 و ەكێباج انی ن؟ەبد ەكراو پار  یار ید یكڕێب ەك تێنرەداد كێسەك مووەه رەسەل كسالانیە

  ت؟ێنرەداد كەیەژ ەڕێب ەكەكەڵمووخەه رەه رەسەل بوونەه و توانا ێیپ ەب

 ەكەبالالاج ەیژ ێڕ تالالا  تێالالكرەد ریقالالدەو ت تێالالزانرەد ەكەكەڵخ یكڵو مو  ڵمالالا نۆ چ یدەئ

 نەبد اتریز تێبەد گرنەردەو  تڵەو ەد یتەخزم و ەژ ڕۆپ ەسوود ل ەیسانەك وەئ انی ت؟ێبزانر

 یكێار یشار و جوت یر ەرمانبەف كوە)و  گاتەدێپ انەیسوود وەئ م رەك ەیسالانەك وەل كەو 

 (.ێالد

 ەڵگەل ەكەباج ەك ەیو ەب ت،ێ( بی)تصالالالاعد ووچڵ با و ەر ەب یكەیەژ ڕێ تێشالالالەد ایالئالا

 داەبوار   ەل تێشەتر د یكێلەارگیپرس و ەمانەئ ؟ەو ە ێبب رزەقازانج و سووددا ب یادبوونیز

 یتەحكوم ەك تێالالبەد ەعیواق وەئ شەو ەئ یكالالات ،بخوازن تواەف یهلەئ یمەڵ و و  نێروژ و ب

 :نەیكەباسد كڵێخا ندەچ داەر ێل ەمێئ مماەئ ،تێو ەكەدیێت یس میئ

 چیهەب دا،یسالالال میئ یهانیج ڕۆیمەل دایسالالال میئ یتەحكوم یزراندنەدام یكالاتەل -١

 رەه ولما  ەیب یداتیوار ەچونك ت،ێناب یزافیئ یباج یرزكردنەف ەب یسالال یوێپ كەیەو ێشالال

 خاو. ەیس ەر ەك یتەبیتاەب ،ەر ۆ ز  رۆ ز 

 ت،ێس بەو ەیپ ەو ەكیەس یداوێپ ەب تێبەد ت،ێوامبەردەب تێناب زكرا،ەڕ ف كێباج رەگەئ -٢

 ییتاۆ ك شیەزافیئ ەباج وەئ تێبەد  ریئ ۆیخ رەس ەو ەوتەو ك ەو ۆ بڕ پ  ولما ەیب كێكات رەه

 .تێب ێپ
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 تێبەو د بارنیع یئ ێیج ەیشالالوراك ینەنجومەئ و ەفیلەخ یاڕ  كداێتڵەحا مووەه ەل -7

 بن و تەئومم یرعەشالالال ەیفیلەو خ ەم مالالانێو ج یر ەرو ە)مالالادا  دادپ نێڕەچالالاو بالكر

 بن(. ژێاو ڕ  یكانەس یشا وایش ەل انەیشوراك

 

 دەوڵەتی ئیسالمی:  یمافی گشتی خاڵی هەشتەم:

 ە)ك ییەن ینەخاو  سەك ەك یگش  یكڵمو  ەك ییەسال میئ یتڵەو ەو د تەمئوم یماف ەل

 و ایچ كوە)و  ەو ە ێنێكالاربهەب داەگڵەمۆ ك مووەه ینالدەو ەرژ ەبە( لیر یم تەڵێالدێی كورد پ

 داێت انیگش  ەیژ ڕۆپ تڵەو ەد رەسەل ەس یوێپ ،و....( رانەیو س یار یش ەگ ینێو شو  ایرەد

 :ەو ەنەكەد وونڕ  ەو ماف ركەئ  ەئ ەیقانەد وەل ،تێپاڕێزانیو بش ەو ەبكات

 ەك ەهاتوو  )خوا لێیان ڕازی بێت( ەر ەعوم بنویئ ەل} :ێو ر ەفەد (الله ەرحم) ەقودام بنویئ

)ملسو هيلع هللا ىلص( ا خو  یر ەمبەغێپ :ەوات (،نیالمسالالاللم لیالاللخ عیالن )ملسو هيلع هللا ىلص(  لالنب یحم): ەو یەاێڕ گال

 )ملسو هيلع هللا ىلص( یشالالینابەج ی. دوامانانڵموسالالو  یسالالپەئ ڕیو ەگ و گاەڕ و ەل ەكرد ب یعیقەن ەیناوچ

 یتڵ وماەڕ حوش ر و م و یەجز یتڵ و ما دانیموجاه یسپەئ ۆب نێشو  ەیەه انۆیب كانەفیلەخ

 كوەو ئاو، چ و  نەپاو  و گاەڕ و ەل كوەچ و  نەبك رخانەت ژارانەه یتڵ ما هاەرو ەه ن،ەخالاو ێب

 ەشالالیعیو شالالاف كیو مال ەفینەبوحەئ یمامیئ یاەڕ مە. ئانیتكردنەخزم و ەو ەوانەح ینێشالالو 

 . ({هرحمه  الل)

  ەئ یمالالاف ەفیلەخ نەڵێد ەك ەو ەداتەد ەسالالالانەك وەئ یرچەرپەب ەقودام بنویپالالاشالالالان ئ

 وەئ  ەڵ ! ب)ملسو هيلع هللا ىلص( ەخوا بوو  یر ەمبەغێپ یكێمالالاف ەو ەئ ەچالونك ،یالیەنال ەیرخالالانالكالردنەت

)ملسو هيلع هللا ىلص( خوا  یر ەمبەغێپ یدوا ەو ل ەكەیەفیلەخ مووەه یمالالاف ەو ەئ ەك تێالالنێلمەسالالالەید

 ەك ەیەو ەئ مانەگەڵ)ب :دەفەرموێ. ەانیكردوو )خوا لێیان ڕازی بێت( نیدیاشالالالڕ  یفاەخول

كرد و  یار ید( یگشالال  ییندەو ەرژ ەب ۆب انینێشالالو )عوسالالمان  دناەیو سالال رەعوم دناەیسالال
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 جماع()إ  اۆڕ كەبوو ب شەمەئ كردن،ەن انیس ەڵرهەب انیسەو ك ێیل داربوونەئاگ شیرانەاو ی

 (.انەیكەف ار ڕە یو دروس  استڕ  رەسەل

 رەعوم دناەیس یتەخزم ەهات كیەابڕ عەئ ەك ەیەو ەئ ەهاتوو  داەبوار   ەل ەیتانیەواڕی وەل

 یتڵ ( و مانەكە)ناوچ تڵ و  مانان،ڵموسو  یر یمەئ ەیكرد: ئ یرز ەو ع )خوا لێی ڕازی بێت(

  ریئ ،ەبوو  ەو ەس مانەد ەب رەه نیبوو شیمانڵموسو  ەو ك ەمانو اس ر پا تدایەلیجاه ەل ەمانۆ خ

 ،واندبووەدان یر ەس رەعوم دناەیس ؟یگش  یش  ۆب تەیكەد رخانەت ێل یكەیەناوچ نۆ چ

 یوا بووەد ڕەتوو  رۆ ز  كێش  ەل ەوابوو ك یتەعاد دا،ەباد یس ەد ەب ێڵیسم كردووەد یفوو 

 رەعوم دناەیپاشان س ،ەو ەكردەد ۆیخ ەیكەقسال رەه ینیب یوا ەك یابڕ عەئ یكابرا، كردەد

والله  ن،ەور ەگ یخوا یبدەع رەه یشەكەكەڵخ ،ەیەور ەگ یخوا ی: سامان سامانیرموو ەف

 (. یگش  یكڵمو  ەكردەدەخاك  ن كێبس  یەبوواەخوا ن یخاتر  رەبەل رەگەئ

 ڵسالالالەئ ەچونك ت،ێنەیەگەن یكەڵخەب انیز ەك ەز یجائ ەیەادڕ  وەئ تالا ەرخالانكردنەت  ەئ

 تێنێنام زیجائ كبداتێت انیكێندەه ەل انیژ ەك ت،ێب ەكەكەڵخ ینالدەو ەرژ ەب ۆب ەك ەیەو ەئ

 .یگش  یكڵمو  ە ێبكر

)ملسو هيلع هللا ىلص( خوا  یر ەمبەغێپ ەك ەیو ە: ئێو رمەفە( د)خوا لێی ڕازی بێت یعیشالالالاف یمامیئ 

 انكردرخەت ەیسپانەئ وەئ ۆبوو، ب مانانڵموسو  یگشال  یسالوود ەل كردیرخانەت و كردیارید

 تەمینەو غ كاتەز  یشكردنەداب یدوا ەل ەك ەیسپانەئ وەئ انی هاتنەكاردەب هادایج ەل ەك

 یەیما كانەسالالالپەئ رانیگەردەو  ەو ییەجز ەل ەینەڵ و ئالاژ  تڵ ومالاەڕ م وەئ انیال ،ەو ەمالانەد

 ەچونك دانیموجاه یز ێه ەو ەبوو ەد ییەجز یتڵ بوون، ما مالانانڵموسالالالو  مووەه یزكردنێهەب

وابوو ەك ،ەو ەخشالالالرانەبەو د راتێخ ەب ەو ەكرانەد شیكالانەحوشالالال ر  بوو،ەه یئەیف یحوكم

 یكڵمو  ۆب ەك كردەد ەو ەانیوەز  ەپارچ ەو ەئ یرخانكردنەت ەل انیسالالوود مانانڵموسالالو  مووەه

 (.وتەكەردەب یپاداشت و پشك روێخ مانانڵموسو  یو دوور  كینز كرانەدیارید یگش 
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 مووەه تێشالالەد و ەكڵێسالالەئ ەیەباب  ە: ئ(ێرمو ەفەد الله ەرحم وواەح دیعە)سالال  ەڵێد

 وومەهەل ،بنەدا دیكەڵخ یگشالالال  یندەو ەرژ ەبەل ەیوانەل تێور ێبپ ێپ یتر  یکەیەشالالالێك

 (.ێكر  ەب رەگە)م كێسەك ەتاك ەب تێنادر  و یتیەنەخاو  تڵەو ەد رەه شدایكێتڵەحا

 

 خاڵی نۆیەم: فەیئ:   

 :ێرمو ەفەد ئەیف ەیربار ە( دلْلس ما ریال فك لواْلق صاد ف  اسی)السیبێك  ینەخاو 

 یێل سالالتەبەم ت،ێكرەباس د داییەو جز راجەخ و تەمینەغ ەڵگەل ئەیف تێگوترەد ەك

 ەل مانان،ڵموسالالو  سالالتەد ەتۆ وتەك نگەج ێو ب ەكافران بوو  یه ەك ەیەماڵ و سالالامان وەئ

 سالالتەد نگداەج ەل و ەكافران یو سالالامان ڵما ەك ەیە( هتەمینە)غ وتەسالالكەد دایرەرامبەب

 و مانانڵموسو  ەل تێكافران ب یترسال ینجامەرئەسال ەیەوانەل ئەیف .(١)ەوتوو ەك دانیموجاه

 مانانڵو موسالالو  ەشالال وو ێهێج انەیكەو سالالامان ڵترسالالاندا ما ەل رەكسالالیە ەك (٢)انیهادیج

 ەب انی تێوبب س  یئ یسوپا ی نیدەب ەترس  ەئ تێشەد ،ەانیوو بردو  یر ەس ەتەشال وونەیگ

 . ەیو ەنو بو كیو نز ڵواەه

و  نگەج ەل ەكردوو ەن یچیه مانانڵموسالالالو  ی: مالادا  سالالالوپادەفەرموێ وسالالالفی وبەئ

 .تەمینەغ كەن ەئەیف انیس ەد ەتۆ وتەك یرچەه شاندن،ەو  ستەو د دانۆ مار ەگ

 بووێل  ێگو  ێرمو ەفەد ەو ە ێڕێگەد ەو ەسالالالار یە ڕیكو  یحمودەم ەل  ەئالالاد ڕیكو  یایالحیە

 یسوپا ەیو ەئ یدوا ەك كەیەللقو  و ەڵق رەه یش وانی: دانرمووەفەید (الله ەرحم) اكححو ز 

و  یەەه یئەیف یحوكم یەدیف وەئ ن،ەكەن ەڕو ش نەبد ەیدیف بنەدیازڕ  ننیبەد مانانڵموسالو 

 ۆه نیندەچ ەب یكافران ینیزەب یكار ۆ ه ەور ەگ یخوا ەچونك. (7)ەمالانانڵموسالالالو  مووەه ۆب

                                         
 (.١١١الماوردي: األح ا  السژەانیة )   (١)

 (.٥٧٠توسیر البیضاوي )   (٢)

 (.٧٣: الخراج ) ئەبو یواف  (7)
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 كێندەه ان،یقاندنۆ و ترس و ت ێكوتڵەد ەییما ەب یكردوون ەور ەگ یخوا ەك ەنالاسالالالانالدوو 

 .تێچەو د تێد اندایناخ ەل ەو  ەكێتر ترس و سالالام یكێندەه ،یەباەشالالەڕ  كوەو  ارید یكار ۆ ه

 ُّٱ: ێو رمەفەد ەك (١)ەیەكەتیەائ یالالالالَّ زئ رئ ّٰ ُّٱ ەیوش یماناكردن و ریفسالەت ەمەئ

 مالالووە: هەوات ٦الْْحشْْْْْر:  َّ زث رتزت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

  ٍّ ٌّ ٰىُّٱ ەیەو ەتر ل یو حوش ر و سوار  سپەئ ەل وتەك انیس ەو زوو د انئاس ەیو ەئ

 یەو كوشالالال ار خسالالال  نگەج ێب ئ،ەیف ەب یكرد ەر و ەگ یخوا ەك ەیو ەئ :ەواتٱٱَُّّ َّ

 ەور ەگ یخوا ۆخ(، رەبەیخ یكانەكەجول ڵیو ما كڵمو ))ملسو هيلع هللا ىلص(  ەیكەر ەمبەغێپ سالالالتەردەب

 . تێبیس ەبەم ۆیخ ەك كاتەدڵزا داەوانەئ مووەه رەسەب یرانەمبەغێپ ۆیخ

بوو،  ەكەجول یكڵمو  ەبوو ك (كەدە)ف یحسالالالا  كرا سالالالامالالان ئەیف یز ڕی ەل ەیو ەئ

 كەڵێمۆ : ك(٢)وە ێڕێگەد  ەئاد ڕیكو  یایحیە. )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ یس ەدر ەب ەوتبوو ەك

 ەل انیالالكرد، پالالاشالالالان داوا  یقالالا انالالدایالالكالالانەو قول ەڵق ەل انۆیالالخ رەبەیخ یكالالانەكەجول ەل

 یرچەه ،نێڵبهێج ەنیدەبدات م انیو ڕێگا تێێزر بپا انینێخو  ەكرد ك)ملسو هيلع هللا ىلص( خوا  یر ەمبەغێپ

بوو( انیرت یكیەەڵ)ق كەدەف یش وانیدان ە. كوتنەككڕێ ئاوا ،نەبب یداانۆیخ ەڵگەل تواننەد

 انیال ردووەه یو سامان ڵما ،تێدابكرەڵگەل انیف ارڕەكرد وا  انیداوا شیوانەئ ان،یسال یب

 . وتنەس كەو كوش ار د نگەج ێب ەبوو، چونكەه یئەیف یحوكم

 یكالالانەكەجول ەڵگەل وتنەككێر  یدوا )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێ: پەو ە ێرَ ێگەد یر ِەب  

 ۆبوو نارد ب یلنصالالالار  یسالالالعودەم ڕیكو  ەیسالالالیحەم ەك ۆیخ یر ەنێنو  مانەه رداەبەیخ

 وونبڕازی ،بوونەن مانڵموسو   ەڵ ب ،ببن مانڵموسو  بكاتێل انیداوا تا كەدەف یكانەكەجول

 ەب انەیالكەزار و یوەز  ەیو ین ەك ونەككڕێ )ملسو هيلع هللا ىلص(دا اخو  یر ەمبەغێپ ەڵگەل ەیو ەئ رەسالالالەل

                                         
 (.٥٧٠البیضاوي )   (١)

 (.٨٠الخراج )   (٢)
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 . .یمەرهە: خاك و بتێرگرەو ێل یەدیف

و  نگەج ێب ەچونك ئەیفەب بوو كەدەف یسامان ەیو ین  ریڕازیبوو، ئ)ملسو هيلع هللا ىلص(  یشینابەج 

 .(١)تبووو ەسكەكوش ار د

 ەل كێالالنالالدەه ەیەوا ه یجالالار  یچر ەگەئ ،ەئەیف ەیكالالارانەورد ەینالالاسالالالێو پ مالالانالالا ەو ەئ

 دناەیسالالال ەچونك رموونەفەد ،ەو ە ێبگر شیتەمینەغ ەك نێهەد یكار  ەوا ب رعناسالالالانەشالالال

كرد: چما  یر ەعوم دناەیسالالال یرز ەع ەك )خوا لێی ڕازی بێت(عوف  ڕیكو  یناعبالدالرحمال

 ەب یتیەكردو رمانێشمشەر ەش یرنجامەس ەور ەگ یخوا ەك كێو زار  یو ەخاك و ز  تێو ەتەد

  ەل ( ٢)ن؟ەر ێل سالالال اشێئەبوون و ن نگەج ەیئامادەن ەك كێالسالالالانەك ە ەیبالد مالانۆ ب ئەیف

 اممە: ئكاتەواد راجەو خ ئەیف رەسەل ەیكەباس یكێسپەد (وسفی بوەئ) ەك ەو ەیەوانگڕ 

 (7)..یو ەز  یراجە.. خەراجەخ ەمێئ یال مانانڵموسو  یر یمەئ ەیئ ئەیف

و  ڵام مووەهەل ەیی یبر ئەی: فێو رمەفەد كات،ەد ەیناسالالێپ رتریگشالال گ ەو ەل یردەماو  

 ەتۆ وتەك مانانڵموسالالو  یكردنشالالڕێه ر وو كوشالال ا نگەج ێب ەك كانیموشالالر یكێسالالامان

 رەهەب انی ،ەكانیەبازرگان یعشالالور  و ییەو جز نڕێكەوت یانسالالام كوەو  ئەی. فانیسالال ەد

 .(1)راجەخ یسامان كوەو  مانانڵموسو  ەتۆ ش ەیگ ەو ەنگەج یر ەیغ یكۆیەه

 ەك نن،یو مسالالالك ریقەف كوەو  تەمینەو غ ئەیف رموونەفەد رعناسالالالانەشالالال ەل كێندەه

 یمانان ەب انەیكیەرەجودا هاتن ه ەك نن،ەیەگەد كیە ەل اوازیج یو دوو شالالال  نێد ەو ەكێپ

 . تێد انیشیتر یو ەو ئ ۆیخ

                                         
 (.٨١فتوح البژدان )    (١)

 (.٥١ئەبو یواف: الخراج )   (٢)

 (.٥٣وەمان اەر،اوە )   (7)

 (.١١١األح ا  السژەانیة )   (1)
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 و ەكێو سالالالامان ڵما ەچونك ئەیف ەوتراو  ئەیف ەب ۆیە: بدەفەرموێ )لبو المیب( یقالاز 

. تێكوتاب ۆب انۆیخ ەیو ەئ ێب مانان،ڵموسالالو  سالالتەردەب ەتۆ وتەك نگەج ێئاسالالان و زوو ب

 ادانكدێو پ نگەج یەنجامر ەسالال و ەكافران یو سالالامان ڵما ەك ەار ید ەو ەئ تەمینەغ مماەئ

 . (١)ەراو ێڵهێج انێیپ

*** ***** *** 

 ێبەب ەك كێو سامان ڵما رەه ەل ەیی یبر ئەیف ەك  ەكیە ەیناسالێپ رەسال ەو ەنیەڕێبگ با

 ەر ەنگاو ەج یماف ەك مانانڵموسالالو  سالالتەد ەتۆ وتەك و ەماو ێكافران ج ەو كوشالال ار ل نگەج

 ..ەشكراو ەداب وانەو دوور ل وانەئ ێب ۆیەب ،ییەن داێت یكانەمانڵموسو 

كافر و  ەڵگەل وتنەككێڕ  یەنجامر ەس كێو سالامان ڵما رەه ەك ەیەو ەناسالێو پ ەوانگڕ   ەل

و  وونو ڕۆیشالال  ەشالال وو ێهانێیكافران ج انی ت،ێو ەكەد مانانڵموسالالو  سالالتەد كاندایموشالالر

 كوەو و  تێریگەردەو ێل یكیەنجێپ ەر ۆ ج  ەل كیەرە. هەئەیف مانانڵموسالالو  سالالتەد ەتۆ وتەك

 من خن حن جن  يم ىم مم ُّ: (٢)تێكرەد شەداب تەمینەغ یكیەنجێپ

 ە ێچەد یموو ەه ەو ەتەماو  ەك ەیكەشالالەب نجێپ ەل شەچوارب مماەئ، 1١الان،ال:  َّ رئ ين ىن

وانگ و ڕ   ە. ل ولمالا ەیب یكالانیەكەر ەسالالال ەداتیالوار ەل ەكێكیە ەو ەئ ، ولمالا ەیب رەسالالال

 ەب كوەو  رەه ،ئەیف تێوترەد  ولما ەیب ۆهالاتوو ب یكێسالالالامالان مووەهەب ەك ەیەو ەڕەف الار 

 ەب ەك كوەرو ەه ،ەكیە انیشالالالكردنەب یبوار  ەچونك ئ،ەیف تێالوترەد شیو عشالالالور ییەجز

 یدوا رچوونەد تەمینەغ یتەفیسالالال ەبالاسالالالمانكرد ل كوەو  ەچونك ئەیف ەوتراو  شیراجەخ

و  راقێ)ع یمەرهەخاك و ب مووەو ه تێكرەن شەداب رانداەنگاو ەج رەسالالەب اردراڕیب ەیو ەئ

 ەونكچ ئەیف ەوتراو  رەه شییەعشور و جز ەب ەو ێش مانەهە.. ب ولما ەیب رەس ە ێشا ( بخر

 . ەو ە ێكرەشدەداب ئەیف كوەو  ەیو ەئ رەبەل ،ەو ەئەیف یز یر ەتەخراو  رەه

                                         
 (.١٧/ ١ت ذیب األاماء والژغات/ بەشی دووە  )  (١)

 (.١٥٧ة ) (، األح ا  السژەانی١٧٣الماوردي )   (٢)
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 :ئەیف ەینو و نمو  ەو ێشەل

 یسالالالەرەنجام ،ەیەه انیو سالالالامان ڵما ركراودایداگ یسالال میئ یكەیەناوچ ەل كێكافران

 ەب انیو سامان ڵو ما تنەڵ ه وانەئ مانان،ڵموسالو  یكێنەڕیاپڕ  انی ،ۆییناوخ یكێشالۆڕشال

. شەب نجێپ ە ێكرەد ەوتوو ەسكەد یرچەداگرت، هر ەسەب انیس ەد مانانڵموسو  و شتێهێج

 ،ەكردوو ییارید ەكەتیەئا ەیسانەو ك بوار وەئ ە ێدر ەپشك و د نجێپ ەب ەو ە ێكرەد انیكێشەب

 كانەینسەڕەف و دایوڕ  ریزائەج ەل ەیو ەئ كوە.... و ەو ە ولمالەیب ە ێخرەتر د ەیكەشەچوار ب

 ۆب ەو ە ەڕێگەد ،ەوتكراو ەز  ەك نراێلمەس كێو سامان ڵما رەه شالت،ێهێج انیوڵتو  تنەڵ ه

 یموو ەتر ه یوانەئ ،ەوانەئ ڵیما ەك ننێلمەسالالالەید ەو ەگەڵب ەب ەیو ەئ یدوا انیكانەنەخالاو 

 رەگەئ انی ،تێالچەردەدێالل یدارانەو ن ژارەه یپشالالالك ەیو ەئ یدوا ەو ە ولمالالەیب ە ێخرەد

 ن،ینەڕێانپیرەد مانیو توان ەو ەانۆیخ یتەڵ سالالالەد رێژ  ەخسالال بوو  انەیكەاوچن كانەددەمورت

 .ەو ە ولمالەیب ە ێخرەد و ەئەیف نێڵهەدێیج یرچەه

 

 خاڵی دەیەم: سزای دارایی تەمێكردن:   

و  استڕ  یەوا انێی)پ زاننەد زیجائ ەب ییدارا یكردنێمەت یسزا رعناسانەشال ەل كێندەه

 ینكردێمەت ۆب كێسەك ییدارا یسزا یرانەێننو  و گرێج انی ەفیلەخ ەك یەواڕەدروسالت و 

 ەبالالدات ەپالالار  كڕێالالب ەك نەبك ینالالاچالالار  ەیو ەب ن،ەبالالد وەئ كوەو  یتر  یسالالالالانەك و وەئ

 ەیشالالالەمونالالاق داەیالال(كسالالالبالال )الحِ  یبێك  ەل یەمیت بنوی(.. ئتێالالبكر ەامەڕ /غ والمالالا ەیب

 لیفسەت ەب یتیەزیجائ یو باس ەكردوو  داەیەلەسەم  ەل یرعەش یانیواەشالێپ یچوونۆ باو ڕ 

و  یسالالال میئ ەیگەڵمۆ ك ۆیتالالاك ك ییدارا یسالالالزا ەك ەیەو ەوانگڕ  و دیالالد  ە.. لەكردوو 

 ەك ەار ید ەچونك ،ە ولمالەیب یداتیوار یتر  یكەیەرچاو ەو س یسال میئ یتڵەو ەد یڕەعییەت

 رەسەل شەفیلەو خ ەكردوو  انیكانیەگش  ەحكامەئ و یاسا و ڕێسا یچێرپەسالزادراوان سال

 دایپاندنسەچ ەو ل تێبەن یدانێانلیز یتەیینەب ەرجەم ەز یجائ ەك ەو ەئ  ەڵ ب ،داون یسزا ەو ەئ



 

 - 214 -  

 یر یشنبڕۆ و شۆهرو یب یئاس  ەڵگەل یەسزا  ەئ یگش  یكەیەو ێشە.. بتێكرەن یر یخ گەس

 بن،ەد ندەپاب ەو ەانەیكار   ەب اتریز تێاتربیز انیشالالالۆهرو یتا ب ،یەداەیكەتەممئو  ینالدار یو د

 .ەاس ڕ  ەشەكەوانەچێپ

  

 ەیەم: واریداتی موڵك و پڕۆژەكانی دەوڵەت خۆی:خاڵی یازد

 و نیگشالالال  یماف ەچونك ،ۆخ ە ێانگریب تڵەو ەد تێشالالالەد نهاەت ەك نەه ەژ ڕۆپ هاەندەچ

 رەبەچ ل ،ۆخەگرنیب ییەن انیماف كانەتاك ەیو ەئ رەبەچ ل ت،ێتاك بكر ەب تەبیتا تێنالاشالالال

 كانیەیربازەس ەپڕۆژ  كوەو  ،ەر ۆ ز  یسروفەم و ەو بوج ركەئ ەچونك ییەن اندایتوانا ەل ەیو ەئ

 و ەژانڕۆپ  ەئ مووەه یقازانج گومالانێب ان،ەیالو ێبالا و هالاوشالالالەئالاو و كالار  یكالانەو پڕۆژ 

 یف ار ەڕ دوو  وانێنەل یاواز یج ەس یوێپ داەر ێ. لەو ە ولمالەیناو ب ەو ە ێچەد انیكانەو ێهاوش

 ەاو تەر ەس ەل رەه ەك ،ەیەژانڕۆپ ەر ۆ ج  ەئ ەیدار یو ئ یتیەنەخاو  انیمەكیە: نەیبك تداڵەو ەد

 ،یراندنەاپڕ  ەتۆ وتەو ك ەكردوو یارید ۆب ەیو بوج ەشالال وو ڕدا ۆب ەیخشالالەن ۆیخ تڵەو ەد

 رەسەب یس ەد ەانیرعەشال ەك ،ەو ەتڵەو ەد نیەالەل كێكڵمو  انی ەژ ڕۆپ یوتكردنەز  انیمەدوو 

 رەسالالەب سالالتەد ییەن زیجائ - ئوممەت یكانەتاك كوەو ر ەه - شیتڵەو ەد ۆب ەچونك ،ێداگرتب

 و ەزراو ەدام ەانیرعەشالالال ەو یەتاەر ەسالالال ەل رەه ەك تێبگر كداەیەژ ڕۆو پ كخراوێڕ  و زگاەد

 ەك تێالوابزان تڵەو ەد رەگە. ئییەن داێالت سەك ۆب یانیالو ز ەكراو ەن داێالالت ییكالارەوانەچێپ

و  تێو ەككڕێ داەیكەنەخاو  ەڵگەل تێبەد ،یەدا یداگرتنر ەسەبس ەد ەل یگش  یندەو ەرژ ەب

 انەیئاماژ  رعناسالالالانەشالالال ەل كێندەه ەك ەنەگمەد رۆ ز  یكێتڵەحا ەو ەبكالات.. ئ یاز ڕ  وەئ

 ەمەئ ،تڵەو ەد ۆب تێب یكێكڵمو  یردار ەسالالالبەد تێتالاك نالاچار بكر تێالشالالالەد ەك ەداو ێالپ

و  تاسڕ  تێبەد ،تێبەه یوس ر و د استڕ  یتەنجەه تێبەو د ەنەگمەو د ڵەسەئ ەیوانەچێپ

 یەەه ۆیب ەكەژ ڕۆپ ینەو خاو  یژ ێس در ەد ە ێبەد ناەد ،ەو ە ێبگر رعەشال یحكامەئ شالنڕۆ

 یتەڵحا ە.. لەو ە ێبكر ك یە ی ێاو یشالالالەن و ی ێاو یشالالال ێو ەو ل دادگا ە ێنەەیبگ ڵسالالالكا

 یكێسەك كوەو  شیتەڵو ەد ،ەانۆیخ یو ماف تێكرەد شیكانەتاك ەب ەیوانەل دایسالازەژ ڕۆپ
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 دایشەتڵەاح وەل .نا كانەتاك یسابیح رەسەل  ەڵ ب سالتەد ە ێگریب ەیەه ۆیو ب ەیباریع یئ

 یسالال انەدەبكار  و ەفیلەخ یكڵمو  كەن ت،ێبەد تەمئوم ییگشالال  یكڵمو  یموو ەه ەكەژ ڕۆپ

 دای گش یسامان ەل انی داەیكەژ ڕۆپ ەجودا ل یكێو پشالك ازیم یئ رە. هەكەژ ڕۆپ یرپرسالەب

 تێب رعەشالالال یحكامەئ ەیوانەچێپ ەك تێیبڕبدا یكێسالالالەك ۆفاجر ب انیكافر  یكێحالاكم

 رەس ەو ە ێبخر یشەكەو پشك ەو ە ێشەبو ەڵگونجاودا ه یتەرفەد  ەكەیەل تێبەد و ەحەڕام

 . ەندراو ەس ێیل ێڵف و درەغەب ەتاو ەر ەسەل ەیسەك وەب ەو ە ێبدر  انی  ولما ،ەیب

و  ییدارا ەمەسالالال یسالالەل  ولمالنەیب یداتیوار یكانڕێگا یگسالال  یكەیەو ێشالالەب ەمەئ

 ەینێز ەخ تێبزان ۆڤتا مر  ەسالالال یوێپ تێب شیكورت ەب اننییزان ەك دا،یسالالال میئ ییئابوور

 .تێد ۆب ەیپار  ەو ێكو  ەل یمس  یئ یتەڵو ەد
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 بڕگەی دووەم: 
 مەسروفاتی بەیتولمال: 

  

 :نەمانەئ ەك رەسە ێو ەكەد یشانێسروفكەم یركەئ كڵێەمۆ ك س مدایئ ەل  ولما ەیب

 .ەكەڕەعییەت ییوێبژ یتەمانەو ز  تڵەو ەد ی انسەدەو كارب رانەرمانبەف ەیمووچ -١

 .تڵ و  ییتگوزارەخزم یانكیەروو ر ەز  ەژ ڕۆپ یواوكردنەو ت زراندنەدام -٢

 .اندایتڵ هاو  رەسەب تڵەو ەد ەیادیز یسامان یكردنشەداب -7

 الله:  إن شا  نەیكەد – یكورت ەب – ڵەخا ێس  ەل كێباس داەر ێل

 

 ی هاواڵتیان:   یخاڵی یەكەم: موچەی فەرمانبەران و زەمانەتی بژێو

 ادنەیسالالال كێكات ەك ەو ە ێێڕگەد )خوا لێی ڕازی بێت( ەو ەشالالالیخاتوو عائ ەل یبوخار  -

ْن لَ ْد َعلَِ  َقْوِمل لنل ِحرَْف ل لَْ  تَك ) :یرموو ەف ەفیلەخ ەبوو ب )خوا لێی ڕازی بێت( كرەببوەئ

ْسلِِميَن، َفَسَيكْك ل      لِبل بَكَْر ِمن هذا الَماِ ، وَُْحَ رِف   ِغلْت  بكَْمِر الم  تَْعِجز  عن َمؤ ونَِ  لْهلِل، وش 

لِِميَن ِفيهِ  سالالْ  بووەوان  یكاسالالب و ەشالالیپ ەك زاننە( چاك د ەكەلە)گ ەكەكەڵ: خەوات (١)(لِلْم 

 ك ،یرەخ ەو ەمانانڵموسالالو  یبار كارو ەب سالال اشێوا ئ ت،ێنێهەرنەد  ڵو مندا ڵما یسالالروفەم

 س ا ێئ ەیشیپ ەنكەبخوات چ ( ولما ەیب) ەسالامان  ەل ئەبوبەكر ڵیو منا ڵما تێبەد ۆیەب

 . ەییتیەفایلەخ

                                         
 (.٥٧٠٧بوخاری )  (١)
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 )ملسو هيلع هللا ىلص(َعِملْت  علَى َعْهِد رسوِ  الللِه ) :دەفەرموێ لێی ڕازی بێت( )خوا رەعوم دناەیسال -

لَنل  .كرد یارید ۆب یشێكر و ەفیزەو  رەس )ملسو هيلع هللا ىلص(خودا  یر ەمبەغێپ یمانەز  ەل ەوات (١)(فعمل

 )ملسو هيلع هللا ىلص( لسمعت النلب) :ەو ە ێڕێگەد )خوا لێی ڕازی بێت( ادددەش ڕیكو  یدیرو ەمسال  -

َُكن  فإن ل  ،فإن ل  َُكن لَه  خاد ت فلَيك ِسْب خادًما ،ج ً : من كاَن لنا عامً  فلَيك سب زو  و ی

كًنا كنت فلَيك سالالالب َمسالالالْ : رمووەفەید )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ بووێل  ێ: گو ەوات (٢)(لَه  مسالالالْ

   ولماەیب یسالالابیح رەسالالەبا ل (ەتڵەو ەد یر ەرمانبەف) ەیەمێئ یسالال ەدەكارب كێسالالەركەه

 یو خانو  رەگەئ ت،ێبگر كێكیەبا  ەیین یر ەكە/كار تكارەخزم رەگەئ ت،ێبگر كێر ەهاوسالالال

 .تێربگرەو  كیەبا خانوو ییەن

َك َفهَو غالالاِ  ) :دەفەرموێ داییالالتالالاۆ كەل دایالالتر یكێتیەواەڕیل : ەوات (مِن اتلخالالَذ غيَر ِلالالِ

 ەل یەسەك وەئ كوەو  .ەكردوو  یگش  یسامان ەل یتەانیخ ەو ەبرد ئ یاتر یز ەو ەل كێسەركەه

 .یە(ەو ەنی)ماش یشكردنەداب شێپ تێدز ەد تەمینەغ

)خالالالالوا لێالالالالی ڕازی  (ەاو یالالالالو پ ەر ەاو یالالالال) ەدەیالالالالبور  ەك شالالالالدایتر یكێتیەواەڕیالالالالل -

دەفەرمالالالالالالالالوێ:  )ملسو هيلع هللا ىلص(کە پێغەمالالالالالالالالبەری خالالالالالالالالوا  ەو ە ێالالالالالالالالڕێگەد بێالالالالالالالالت(

 (7)(غ لالالالو ت  فهالالالو ِلالالالكَ  بعالالالدَ  لَخالالالذَ  فمالالالا ِرزًقالالالا، فَرزَْقنالالالاه َعَمالالاللَ  علالالالى اسالالالَ عَملناه َمالالالنِ )

 ،ەو ڕیەبالالالال ۆبالالالال مالالالالانیزڕۆ و  كالالالالرد نیعالالالالەت كالالالالداەیەفیزەو  ەل كمانێسالالالالەركەه ەوات

 .ەبێ)غلو ( حسەب تێگرەڵدوا هو ەو ەل یرچەه  ریئ

                                         
 ( دەفەرموێت )صحیح(اە.١١٧٠ئەبو داود بەاەحیحی ڕیوایەتی کردووە، ئەلبانیش لە )صحیح  بد داود(ادا بەتمارە )  (١)

وە ، لەفزەکەش هی ئەمالالانە( ٢731) ،ئیبنو خوزەیمە (٢913)بەسالالالەنەدێکی )صالالالحی (ەوە ڕیوایەتی کردووە بو داود ئە  ( ٢)

 )صحیح  بو داود(ادا دەفەرموێت: )صحیح(اە.بەکورتی هێناویەتیەوە، ئەلبانیش لە ( 3٢3( )٢1/713) تەبەڕانی

، شااێخی ئەلبانیش بە کەمێك جیاوازی( 11٢3) بەززار لەفزەکەش هی ئەمانە،( ٢769) ئیبنو خوزەیمە(، ٢917بو داود )ئە  (7)

 ( بە اەحیحی داناوە.صحي  لبل داودلە )
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: ەو ەنی: )مالالاشالالالە. واتریمەئ ی ۆڵم ێو ب یشالالالكردنەداب شێپ تەمینەغ ەل یە: دزغلو 

 .(پرسێب یگرتنەڵه

 )ملسو هيلع هللا ىلص(بعَلنل رسالالالو   الللِه ) :دەفەرموێ )خوا لێی ڕازی بێت(  ەبەج ڕیكو  یموعاز  -

رت  لرسالالَل فل ل  ا سالالِ يبنل قا  ال ت صالال ؟لتدري لَِ  بَعلت  إليكَ  :ف اَ   ،َِري فر ِددت  إلى الَيَمِن فلمل

ه  غ لو ت  ا بغيِر إِنل فالإنالل اَم ِ  ،شالالاليئالً لل َُْوَ  الِْ يالَ ا غالَ كِْت ِبمالَ ْل ُالَ لهذا َدَعوت َك فامِض  ،َوَمْن َُْغلال 

 شیمن مدانێشو  ەب ەو یەنارد ،ڕێ ەوتمەك ەك ن،ەمیە ۆب یناردن )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەوات

 چیه كەیەو ێش چیهەب ن دا؟ێشو  ەب ەو ەناردووم یچۆ ب یزانە: دیرموو ەف ،یتەخزم ەو ەامەڕ گ

 ،ەبێس(حو )غلەب ەچونك (یگش  یو سامان ڵما ەل) تیگرەنەڵمن ه یدانێپڕێ ێبەب كێشال 

 یشێپ ەو ە ێنێبه ە/شالال ەلەو پ  ەك وەئ ێبەد تەامیق یغلو  بكات ڕۆژ  شیكێسالەك رەه

 .تۆ خ یكار  رەس ەر ۆ بچ ،ڕۆبەد ،ەو یە یبانگ  كرد ەو ەئا ئ رەبەل ،ەو یەتیەویماش ەك

 و ەلیرتەب انی ،ەو یە ێبیماشالالال ەو ییەدزەو ب تێب كیەڵكا ەگرتوو ەڵیه ەیو ەئ تێالشالالالەد

 .امنەڕ ن و حال)غلو ( انەیو ێهاوش و ەمانەئ مووە.. هەگرتوو یرەو  و یەارید انی ،ەگرتوو یرەو 

 یكێكار  انی تڵەو ەد یسالالال ەدەاربكەبوو ب كێسالالالەك رەه ەك نەیگەدێت ەو ەقالانەد  ەل

 ەیادڕ  ەل ەیشەكەموچ ێبەد ،ەو ە ڕێبەد ۆب ۆیخ ەب تەبیتا ەیمووچ ست،ەدەگرت یس میئ

 یواو ەتەبكالات و ب ڵیو منالدا ڵو مالالا ۆیخ یسالالالروفالالاتەم یشالالالەتالا ب تێالبدایالتیە(سە)ب

و  سالالالوكنالالا ینێو  شالالالو  یر یرگەهالالاوسالالال ەبكالالات ل نیداب كالالانیەكەر ەسالالال ەیسالالال یداوێالالپ

ئاسان  ۆیچتا هاتوو  ەهاتوو  شیالالالال(ی)سالوار  تدایەواڕی كێندەه ەل ەو  ،رەكە/كار تكارەمخز 

 . تێب

                                         
(، ئەلبانیش ٢39) (٢1/١٢1) تەبەڕانی(، ٢637) بەززار، لەفزەکەش هی ئەمە وێت )غەریب(الالالالە،و ئەفەرم (١773) یترمذ  (١)

 (الدا بە )ضعیف(الی داناوە.ضعيف ال رمذيلە )
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 یسالال یداوێپ یكات ەل نهاەت ەفیزەو  یرگرتنە: و تێبدر  كێشالال  ەب ەئاماژ  ەسالال یوێپ داەر ێل

 كەیەفیزەو  ەر ۆ ج تڵەو ەد تێناش ۆیەب ،تێب ەو ەشەانیرعەش یكیەگاڕێ ەل تێبەد رەه ،یەدا

 ێ/پەو ێل یرعەناشالال یكار  ەكەیەفیزەو  انی ،ییەن ێیپ ییسالال یوێپ ەكەتەممئو  ەك تێنێبهدا

 نینیبەد ەو ەوانگڕ   ە. لتێبكررفەوا س ەفیزەو  ۆب  ولما ەیب ەیپار  تێ.. ناشتێدر ەد نجا ەئ

 .نین یس یوێپ ەچونك ،ەو ەنێبكر لغایئ ەس یوێپ ەك ەیەه ڕۆمەئ یتڵەو ەد ەیفیزەو  رۆ ز 

وا خ یر ەمبەغێو پ ەال ولمالالەیب یتر  یكێركەئ ەك انیالالتڵ هالالاو  ییوێبژ یتەمالالانەز  ممالالاەئ

 :ەڕایگەیاندوو  )ملسو هيلع هللا ىلص(

 : و ی)ملسو هيلع هللا ىلص( الله   )سالالالمعت  رسالالالو : ەو ە ێڕێگەد (تێڕازی ب ێیخوا ل) رەعوم بنویئ -

 مووش انەن و هال)شوان(رپرسەب مووتانە: هەوات (١)(رعيلِ هِ  عن َمسؤو ت  َوكلِك  راعَ  كلِك  

 . اندان س ەدر ەبەل ەوانە/لكان انەڕەعیەت ەل رپرسنەب

 ینیدیاشالالالڕ  یفاەخول یحوكم ەیمالاو  ەل هالاەرو ە، ه)ملسو هيلع هللا ىلص(خودا  یر ەمبەغێپ یانیالژ ەل

و  ەفیزەو و  ركەئ یسالالالپاندنەو چ لمالانالدنەسالالال ەینموون )خوا لێیالان ڕازی بێالت( داڕێز ەب

 ەك ەو ەنەكەد وونڕ  ەنگیگر ساڕێ وەئ مووەه ەك ەیەه سال داەدر ەبەل رمانۆ ز  یتیەرپرسالەب

ووبن ب مانڵموسالالو  ،ەداراندا بوو ەو ن ژارەه یسالال یداوێپ ینكردنیداب یتەخزم ەل  ولما ەیب

. ەردوو بەن ێپ ەیپ انینكردنیداب یتر  یگاڕێ  ەماد ەك ،ەكەڕەعییەت یمانڵموسو  ەر ەیغ  انی

 یڕەعییەت یكیە كیە یكانییەدارا ەشالالالێك یر ەسالالالەچار  ەیرچاو ەسالالال  ولما ەیب وابووەك

 .ەییس میئ یتڵەو ەد

 

                                         
 بەدرێژی هێناویەتییەوە.( ١1٢9  )یسلوموە (، 197) یخار و ب  (١)
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 ەكان: یجەی پڕۆژە گشتیوخاڵی دووەم: بو

 ەك نینیبەد یەیسالالال میئ یئابوور  یكانەئامانج ەیربار ەد ەاهالاتووماندا كد یبالاسالالال ەل

 ت،ێكرەد انرخەت كانییەربازەس ەییس یداوێپ یكردننیداب ۆب تڵەو ەد ییئابوور ەل كێشەب

 یەیگشالالال  ەژ ڕۆپ و زگالالاەد و ەر یدائ مووەه ۆبال واوەت ەیجو بالو  تێالالبالەد ەك كالوەو  رەه

 ەیژ ڕۆپ كێالالنالالدەه ەك ەیو ەل ەجگ ەمەئ ،بكالالاتنیدابال تڵەو ەد یكالالانالیەتالگالوزارەخالزم

 یردنكنیداب كوەو  ،ەتڵەو ەد یكانەسالال یوەنەگەڵب ییەتاەر ەسالال ەركەئ ەل ەیەه یتگوزار ەخزم

 انیمووەه ەك تێبەد (رۆ خ یشالالالكیو ت واەو ه)ئاو  ەیرچاو ەسالالال یكردننیدابەب ەك باەكالار 

 و تێربكێجەبێج تێبەد رەكسالالیە ەژانڕۆپ ەر ۆ ج  ەئ تێبەد ۆیەب ،تنەمئوم یگشالال  یكڵمو 

 . ەو ەكەتەمئوم یگش  یتەخزم ە ێبخر

 ەب یگش  یتگوزار ەخزم ەیرانیدائ و ەژ ڕۆپ  ەئ یسروفەم و ەمووچ و ەجو بو  یرگرتنەو 

 : كوەو  ،ەرجەم نیندەچ

 ەك تێالالبەوانەل  ەكیالن و یدە ێب ێپ ییسالالال میئ یكێئالالامالالانج تێالالبەد ەكەژ ڕۆپ -١

 . داتەدێپڕێی یس میئ یحوكم یمەس یس

 یرجەم ەمەئ ،ەسالالالوودەب و ەیەگەڵمۆ ك یتەخزم ۆب ەك تێالالبەوانەل ەكەر ی/دائەژ ڕۆپ -٢

 یو سالالامان یسالال میئ یتەڵو ەد ەچونك ،یەیسالال میئ یتڵەو ەد ەیانیایر دا یكێف ار ڕە مووەه

 مووەه تێبەد ەك ،ەیەكەو یتەه یو سالالامان ڵما و ویتەه یار یرشالال ەرپەسالال كوەو  یگشالال 

 .سەو ب تێبەكەو یتەه یجقازان ەل ەو ەكەو یتەه یسامان ەب یكێف ار ەڕ 

 تێناب شالدایرعەشال ەیژ ڕۆپ ناوەل ت،ێدابنر یرعەشالنا یكەیەژ ڕۆپ ۆب ەجو بو  تێناشال -7

. تێاكرن رجەخ ەر ۆ ج  ەئ ۆب ەپار  ،ییەن ستیوێپ انی ،ییەن یرعەش ەك تێدابێت یوا یشالەب

 یر ەسالالالەو چار  ڵناەو ك بان و پردو گاڕێپاك و  یئالاو  یكردننیداب كوەو  سالالالوودەب ەیژ ڕۆپ

 ەیژ ڕۆپ و ۆڕپاپ و رەفەندەمەشالالال و ەكۆ ڕ ف ەب ەو ەنگواسالالال  ەیور ەگ ەیژ ڕۆو پ یشالالالۆخەن
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 .انەیو ێو هاوش نگەج ییسازەشیپ

 یتالالاك تالالاكەب ەك سالالالالتەد ە ێگرەن ەژانڕۆپ وەئ یسالالال میئ یتڵەو ەد یەوا بالالاشالالال ر

و  انیالالالالال)م سالالابق/منافَ( ێكڕ بێك ە ێبەن ەو ەكیەالەتا ل ت،ڕێسالالو ەدەڵه شەكەڕەعییەت

 .تڕێببلێ كانەالحەبەز  ەژ ڕۆپ ۆب ەو ەشی ریكیەالەل

 ەب انیندەو ەیپ تڵەو ەد یرپرسانەب تێنادر ێڕ  داییس میئ یتڵەو ەد ەل شدایتڵەحا رۆ ز  ەل

 ەچونك نن،ێزر ەدابم انۆیخ ەیژ ڕۆپ انینبونیعەت یدوا تێناش ت،ێبەه ەو ەكانییەئابور زگاەد

 تر..  یكەڵخ یر ۆ هاوج ەیژ ڕۆپ ەچ ل انیتیەساەك ەچ ل ،ەو ە ێو ەكەدێل یر ۆ ز  یانیز

تا  یتەۆیخ یگونجاو  یار ڕیب و تواەف ەب یسال یوێپ داۆیخ یكاتەل یموو ەه ەمانەئ  ەڵ ب

  ..ەو یەناێرهیبەئاوامان و  ڵیخا كێندەه شدا،یتیەنەخاو  یباس ە.. لنێكخرێڕ  ەنگانەپارس

 :رموونەفەد یفەنەح یرعناسانەش 

 یكەڵخ ەل ەیو ەو ئ یەخراج و جز لە  ولما ەیب ەتاگەو د ەو ەكاتەدۆیالك ەفیلەخ یرچەه

 یندەو ەرژ ەب ەل ەمانەئ مووە.. هەفیلەخ ۆب ەانیناردو یار ید ەب انیال ،ەراو یگر ەو  ر ەدارولح

 رەس یكانەربازگەو س رەنگەس ەیو ەكردنڕ پ كوەو  ،ەو ە ێكرەد رجەخ مانانداڵموسو  یگش 

و  یو قاز  یوال ەیمووچ و گاۆ ج و ووبارڕ  یسالال نەبەڵه و پرد یكردنسالال سالالنوور و درو

 ەوا ك یالالالال(سە)ب یكڕێب ەب نیرنشەنگەسو  بیسالەموح  ەل تڵەو ەد یتر  یسال انەدەكارب

 ییوێبژ و ەمووچ ۆب هاەرو ەه ،بكات انڵیالو منالدا ڵو مالا انۆیالخ یاتمەسالالالرووفال یشالالالەب

 ..انیڵو مندا ڵو ما ربازانەس

 

 خاڵی سێیەم: دابەشكردنی بەیتولمال بەسەر هاواڵتیاندا: 

 ەك ەو ەیتیەاوێڕ گ (تێڕازی ب ێیخوا ل) ەو ەمەِەح بوەئ یڕ كو  یهلەسالال ەل عدەسالال بنویئ
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 ەو ب( كردبو نعە)س یكەڕەگ لە یكیەخانو )خوا لێی ڕازی بێت( قیسد یئەبوبەكر  دناەی)س

ا، خو  یر ەمبەغێپ ەیكەفیلەخ ەیكرد: ئ انیرزەع بوو،ەن یوانەپاسالالال شیسالالالەك  ولما ،ەیب

 هلەسالالال ،ییەن رەسالالەل ی: نا، ترسالالیرموو ەف ت؟ێیدابن  ولما ەیب ۆب كێوانەپاسالال تێو ەنات

 ەهاتەد یرچەه ە: چونكدەفەرموێ. ەدراو ێل یڵ: قفیرموو ەف ن؟ۆ كرد: چ رز ەع دەفەرموێ

 یندەبەڵم ەچوو  ئەبوبەكر ە. كەو ەش ێهەدەن ێل یچیو ه كردەد یشالەداب راێخ ەو ە ولمالەیب

و  و سامان ڵما  ریئ ەچونك دابووێیت ۆیخ ەك  ولما ەیب ەكرد ەیخانوو  وەئ ەنیدەم یشالار 

و  رێو خ كاتەز  هاەرو ەه ، ەیسالالالول بوەئ و ەنەیجوه كوەو  هاتەد ۆب یكانەز ۆ ه ەینینجەگ

 یشالالەداب ییكەڵخ رەسالالەب نجایئ ەو ە ولمالەیب ەیخانوو  وەئ ەخسالال ەد یموو ەو ه انیراتێخ

 ستەربەس وانێن یاواز یج ێب س،ەك دەس وەجار  رەه، یكەڵخ یكیە یدوا ەل كیە.. كردەد

 گرت،ەردەو  انیكیە كوەو  انیمووەه ێم و رێن ،ەگچك و ەور ەگ انی اویژن و پ انی ەلۆیو ك

 ەب انیكێڵسا هاد،یج ەیر ەب یسوپاكان ۆب ناردەیو د ڕیكەد یكەو حوش ر و چ سالپەئ نجایئ

 ەو ل ڕیك یكانەنینشالالوار ەد ڵەیسالالا وەئ یمەرهەب یسالال وور ەئ یقوماشالال  ولما ەیب ەیپار 

و  كرد ییدوا یچۆ ك كێكات ..شالالكردەداب داەنیدەم یكانەژنەو ێب رەسالالەب یموو ەزسالال اندا ه

 ینالالدارانیمەئ ،ەفیلەخەب وبو  )خوا لێی ڕازی بێالالت( رەعوم دنالالاەیالالو سالالال ادر ێسالالالپ خالالاكەب

 نادەیسالالال ،ئەبوبەكر دناەیالسالالال ەیكە ولمالالەیب ۆچوو ب انالدایاللەو و  بالانگكرد ی ولمالالەیب

 ەك كدابوو،ەت ەل )خوا لێیان ڕازی بێت( یشیعوسمان دناەیسال عوف و ڕیكو  یناعبدالرحم

 ەو یەزۆ د انیكەیەكەاسالالالیپر ت،یدەن داێت انیشالالالینارید كیە تەنانەت ەو ەكرد انی ولمالالەیب

 دناەیسالالال ۆب انیتەحمەڕ  یدووعا یموو ەه ،ەو ەخوار  ەوتەكێل یكێمەرهەد كالاندەت انەڵیاله

 یمالالانەز  ەبوو، ل ەنیدەم ەل رەه ەك  ولمالالا ەیب یو و راز ەت یرپرسالالالەكرد.. ب ئەبالوبەكالر

 وهاتو ) یكەڵخ یپشك یشانێك یشیئ دائەبوبەكر  دناەیس یمانەو ز  )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ

 و ڵما وەئ یپرس انێیو ل كرد انیبانگ، شاێكەد ی ولمالەیب ی(الالصادر/الوارد و ووو ڕۆیش 

 .(الكنز) -( زارەه سەد: دوویرموو ەبوو؟ ف ندەچ ئەبوبەكر دناەیس ەش بوو ەیگ ەیسامان

 ەو ە ێێڕگەد )خوا لێیان ڕازی بێت( وەەر ەعوم بنویئ ەل داەیك( یلح)ال ەل  ەینوع بوەئ -



 

 - 213 -  

 ،یشالالكردنەداب ەوتەك ر،ەعوم دناەیسالال یسالال ەردەب ەهات ەو ەاقێڕ ع ەل رۆ ز  یكێ: سالالامانەك

 ەسامان  ەل كێشەب رەگەئ مانانڵموسو  یر یمەئ ەیئ ێر ەكرد: ئ یرز ەع و س اەه كیەكابرا

 كێالالسالالالاتەكالالار  انیالال ت،ێالالنێهەد یرشالالالێدوژمن ه ەك كێالالژانڕۆ ۆب تەیالالبك وتەكەپالاشالالال

 ەب  انەیوا شالالال ە یوت ببات، چنا ەخوا ل ێر ە: ئیرموو ەف رەعوم دناەی.. سالالال(١)تێالومەقەد

 ەك) بوو ڕ ب یتەنجەو ه سالال  ەردەب ەتەناو ێه یكێسالالامان ەور ەگ یخوا ت؟ێدو ەد ۆت یزمان

  ێنەیبس یخاتر  رەبەدا ل  ۆ ڕ مەئ  ەسەق خواەب ( ەبك یشەداب بووەن ەو ەس ەد ەب چ یه  ڵێب

 یر ەمبەغێپ ەك  ەكەد ەئاماد ەیسالالب ۆب ەو ەئ رەه ، ەناك ەر ەو گ یخوا یرمانەف ەیوانەچێپ

 رەسالالال ەكردن مادیع یئ و سالالال نەخوا ب ەو پشالالالت ب مانیئ). كردەد ەئالامالاد ۆیب)ملسو هيلع هللا ىلص( خوا 

 . (وەئ یتەحمەڕ 

)خوا لێی ڕازی  رەعوم دناەیسالال ەك ەو ە ێڕێگەد ەو ەنەسالالەلحەئ ەسالالاكر لەع بنویئ رەه -

 تەو ە)پاشان ئ :ینووس )خوا لێی ڕازی بێت( یر ەشعەئ یوسام بووەئ ۆیخ ییوال ۆب بێت(

و  تێنێمەن داێت یچیه  ولمالتەیب ەك تێبەه ەكڵەسا ەل كتێژ ڕۆ تێبەد ەك تێبچاو ر ەبەل

 یقەح و ەسالالالەكر ەمن ه ەك تێبزان ەور ەگ یتا خوا ،ەكڵیپاكما ،تێكردب شەداب تیمووەه

 . (ەاندوو ەیگێپ  ۆیخ

 ەیو ەئ یدوا )خوا لێی ڕازی بێت( یلەع دناەیسالالال ەك ەو ە ێڕێگەد یمەیت یعەمجەم -

 ەیكەژوور  ەل ژكردنێنو  ەوتەكەد و كردەد شەداب یموو ەه بووەد ا ولمالالالالالدەیب ەل یرچەه

 .(٢)(تداەامیق یژ ڕۆ ەبدات ل ۆب ییدێشاه ەیدێئوم وەب  ولمالدا،ەیب

 یراجەخ وە یجز )خوا لێی ڕازی بێت( یلەع دناەی)س :ێرمو ەفەد یبانەیش ەیر ەن ەع -

 ەل هاەرو ەه گرت،ەردەو  كەیەشالالیپ نەخاو  مووەه ەل ی ولمالەیب یپشالالك نجایئ ،ەو ەكردەدۆ ك

                                         
ەرێ ە و دەشاااێت کاری پێ ب رێت، لە  ااااەردەمەی ئێساااتای ئێمەدا ئە  بۆ،وونەش نرخی خۆی وەیە و ئیجتی ادی یاو   (١)

 (.نوواەروەر،ەندە اەیدنا عومەر توندوتیژ بەرپەر،یی دایەوە، بەاڵ  ڕاکەی کابراشمان پێ پەاەندە. )

 ابل عبدالبر لە کتێبی )اإلات(اب(ادا وێناویەتییەوە.  (٢)



 

 - 214 -  

 یسیگور و زوەد ەداو  انی كردەد یمانو درو  ەیسەك وەئ تەنانەت ،یس ەد یكێكار  مووەه

 ەل چیه شالالتێهەدەین كرد،ەشالالدەداب ی ولمالەیب ەیكەكراو ۆ ك مووەپاشالالان ه شالالت،ۆفر ەد

و  یەاكبو یرەخ ەیو ێپ رۆ ز  ەك شێپ ەتیەبهاتا ۆب یوا یكێكار  رەگەم ت،ێنێبم  ولمالالداەیب

 .( ولما ەیب یشكردنەداب رەس ەتایرژاەپەن

 )خوا لێی ڕازی یلەع دناەیس ەك كاتەباسد داەیكەال(موا ل )ایبێك  ەل ەدەیعوب بوەئ -

 هانەسبەئ ەل یكێو سالالامان ڵپاشالان ما ،شالكردەداب  ولما ەیب یجار ێسال كداڵێسالا ەل بێت(

جار،  نیمەچوار  ۆب رنە: و یرموو ەو ف كرد ەكەكەڵخ ەل یهات، هاوار  ۆب ەو ە(الالالهانەسفیئ)

و  رتگیرەو  گرتیرەو  یو ەئ ،شیكانەبلەو ح َیگور تەنانەت كرد،یشەداب وهاتبو  یرچەه

 .(الكنز) - (اەڕ گەدێیل ستیوەدەین ەك شیەو ەئ

 ۆب ەو ەنیدیاشالالڕ  یكەیەفیلەخ ەل داەیكەكەڵخ رەسالالەب  ولما ەیب یشالالكردنەداب یتیەنۆ چ

 بوو:اواز یج انیتر یكێزڕێبە

 مووەه رەسالالەب كردەد یشالالەداب یكسالالانەیەب ێت()خوا لێی ڕازی ب كرەبوبەئ دناەیسالال -

 .كییەاوازیج چیه ێ.. بكیە كوەو  كداێسەك

)ملسو هيلع هللا ىلص(  رەمبەغێپ یتڕێیەهاو  یر ۆ ز  ێیپ ەب )خوا لێی ڕازی بێالت( رەعوم دنالاەیالسالالال -

 انیكینزو  یپاشان دوور  گرت،ەردەو  یاتر یز تێبو دابو یتەخزم ەل رترۆ ز  ێك، كردەدیشەداب

 .)ملسو هيلع هللا ىلص( ەو یەنابەج ەل

 ێپ ەیو ەو ئ ئەبوبەكر دناەیسالالال ەیكەچوونۆ ب رەسالالال ەهالات دایالنەمەت ییتالاۆ كەل  ەڵ ب 

 كیە كوەو  كێسالالالەك مووەه ەك تەمئوم ییدارا یسالالالاەڕێبوو ب شەو ە.. ئندتربووەسالالالەپ

 .ربگرنەو 

 )خوا لێی ڕازی رەعوم دناەیس كوەو  تێبەدوا شەو ەئ ەكەشكردنەداب ییریگش گ مماەئ
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 :یرموو ەف بێت(

ولْ  ُبَق لحدت من المسلميَن إالل وله  ) :یرموو ەف رەعوم ادنەیسال ەك ەو یە ێاو ێڕ گ ی یهەیب

فإْن لِعْش إْن شاَ  الله  لْ  َُبَق لحدت من المسلميَن  ،فل هذا الماِ  حِق إالل ما تَملِكوَن من َرقيِ ك ْ 

  ەكە: وادەوات (١)(سالالْرِو حِميَر ُكتِيِه حِ ه  ولْ  ُعرَْق فيه جبين ه   إالل سالاليكتِيِه حِ ه  ح ى الرلاِعل ب

 رەه  ولمالداەیب ەیو سالالامان ڵما  ەل یكێماف  یئ تێنێمەن مانانڵموسالالو  ەل سەك كیە ەك

 انێیالالو ل سەدوو ك ەب تێالنالالادر  كەیەلۆیك ەك) ەلۆیك یتیەنەخالالاو  رەگەم تێالالبەه تێالبەد

 ۆییخ یقەح تێنێمەن  كێمانڵموسالالو   ەكەوا د ن ێو بم زكاتەخوا ح رەگەئ(، تێشالالناكرەب

 تێبچ ۆب ۆیخ یقەح ێبەد (نەمیە ەل زنۆ ه) ریەیسرو حم ەل كێشوان تەنانەت ت،ێچەن ۆب

 ..ەش وو ەڕن داێت یوانەناوچ یقەئار  یچ رەگەئ ت،ێبگریرەو و 

***** ******* ***** 

و  ڵام یوو ڕۆیش  و هاتوو ەیلەسەم ەبوو ل نیڕاشید یتە فیخ ییەیوڕە و ەر یس ەمەئ

 كیە ەر و ەگ یخوا یزنیئ ەب كێكات تێب ێل ینۆ چ  ەردەس یمانانڵموسو  ڵیحا ێبەد ،ساماندا

 ن؟ەكەدێجەبێج س  یئ ییو ئابوور ییدارا یساكانڕێو  تێبەد انیتڵەو ەد

  

                                         
 (.٧/٨٧٧ب وانە تەفسیری ابل کثیر )  (١)
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 باسی چوارەم:

 هەندێك لە مەبەستەكانی ئابووریی ئیسالمی:

 
 :یتێسەو ب ییسالمیئ ییئابوور یبوونۆخەربەسبڕگەی یەکەم: 

 :دانكردنەئاو و ندنەسەشەو گ ی: ئابوورمەدوو ەیگڕب

 :یكەڵخ یانیژ یكانییەداخواز ینكردنی: دابمێیەس ەیگڕب

 :تەممئو یكانیەستیداوێپ ینكردنی: دابمەچوار ەیگڕب

 :ییەربازەس یكییەئابور یسالمیئ یی: ئابوورمەنجێپ ەیگڕب

 :وتنەكێلانیزەو ن اندانیزە: نمەشەش ەیگڕب
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 رێڕەوێك:

 یسروش  یكێشالالەب ەك نەه یگشالال  یسالال ەبەم كێندەه دایسال میئ یئابوور  یانیژ ەل

 و دید ەل كنێشالالەب ەڵەمۆ ك داڵسالالەئ ەل ەچونك ،یسالال میئ یانڕ حوكم یسالال میسالال ەل بنەد

 ەو زراەدام یسالال میئ ی.. مادا  حوكماننیژ یسالال یوەن ەگەڵب كوەو  دایسالال میئ ینیوانێڕ ت

 ەیسالالالەو مومار  ڕێدو ید ەیكهالاتێپ كوەو  ەمالانە.. ئییدە ێنێبه ەسالالال الانەبەم وەئ تێالبەد

 یشیدواتر و ستەدەگرتنحوكم شێپ ەس انەبەم  ە.. ئكردنیانڕ حوكم یتییەئال ەب نیس میئ

 یكانەحكامەئ یكردنەراسید ەل ت،ێانناسەید ەو ەكانییەرعەش ەقەد ەل كێسەك مووەو ه نەه

 سالالالتەد ە ێو ەكەتالالا حوك  د نێزانرەن نین كێالالشالالال  ەوات( ەو ەبنەد وونڕ زوو  رعالالداەشالالال

 یانڕ حوكم یو سالالالروشالالال  ییتاەر ەسالالال یركەئ ەسالالال انەبەم  ەئ ییدەنانێه(، مانانڵموسالالالو 

 كات،رزبەف انیدەنالانێه انیال.. ییدە ێنێبه ەیكەڕەعییەت ۆب تێالبەد تڵەو ە: دییەسالالال میئ

 ەانییرعەش ەیلیسەو ەب رەه ەانییرعەش یس ەبەم ەچونك ،ەانییرعەشال یكار ۆ هەب گومانێب

 :ەس انەبەم وەل دیی،ە ێب تێبەد

 .(لاتذال ا ك فبكات )اْل  نیداب ۆییخۆ ب تەممئو  تێبەد یس میئ ییئابوور -١

 مووەو ه كێالالمالالانڵموسالالالو  مووەه یكالالانییەكەر ەسالالال ەییسالالال یداوێالالپ یكردن نیداب -٢

 .  یس میئ یتڵەو ەد یكێڕەعییەت

 ەل یخسالالال نەڕ گەو ب یو ەز  یر ێروبێخ ینالالانێرهەو د نیمەرز ەسالالال ەیو ەكردندانەئالالاو  -7

 .دایتیەاۆڤمر  ییندەو ەرژ ەب

و  اوئ و ۆچهاتوو  یگاكانڕێ ەل تڵەو ەو د ئوممەت ینكاەییس یداوێپ یركردنەگۆ مس -1

 ..ه د.و باەكار 

 و ۆخەربەس ییربازەس یز ێه یزراندنەدام ۆب كانەوز و  توانا مووەه یخسال نەڕ گەب -3

 .دوژمن ەیو ەل ترو وتو ەشكێپ
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  ..ەو ە ێو ەكەن ێل یانیز ەك ەرانەرو ەدادپ یكەیەو ێشەو سامان ب ڵما ەیو ەشكردنەداب -6

 :ەگانڕ ب  ەل كیەرەه یباس رەس ەنیێبا ب س اێئ
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 بڕگەی یەكەم: 
 سەربەخۆبوونی ئابووریی ئیسالمی و بەسێتی:

 

 یهالالادیج یبوونوامەردەب یرمالالانالەف سالالال  یئال ەك تێالالكالرەد ینالیالبالێالتال رۆ ز  ەیو ەئ

: (ەو ەدوو خان ەنێخرەدن )ر ۆ دوو ج انوڵت سالالال مدایئ یدید ەل ەچونك ،ەمانانداو ڵموسالالالو ەب

 وانێن ەل ختەس ەیو ەبوونڕوو ەو ڕووب نگەج یر ەگەئ مادا  ر ،ەو دارولح س  یدارولئ

  :- ێیەملم ن انیانیژ ڵیسەئ ەك - تێبەه ربداەدارولح و س  یدارولئ

 و زێه یوونەبه یال یشۆه تێبەد یس میئ یئوممەت ەك ییەو سروش  ییئاسالا یكێشال  -

 ..تێب ەكێملم ن یتوانا

 یهادیج یرمانەف ەور ەگ یمادا  خوا ،تێنالاو  یفالانالدنەلسالالالەف ،ەسالالال یوەن ەگەڵب ەمەئ

 ەل تێبەد رەبەس ەد تۆ ب ەك تییەزاەشالار  و ەو وز  توانا وەئ تەیبد ڵو ەه تێبەد ت،یداوێپ

 رەس ە ەیبك مادیع یئ تێخواز ەوا د شەمەئ ەڕگ ە ەیبخ زداێه ینانەو ەكێكردن و پەئامادۆ خ

 تێناب ان،یخ ەسالال یرجەو م یكەر ەد یز ێه یو فشالالار  نیت رێژ  ە یوەبك كەن تۆ خ یتوانا

 یئوممەت  ێبەد ەك ەیەسالالال ەبەم و دید  ەئ رەبە.. لتێنێبم تۆ خ یر ەیغ ەب تیالسالالال یوێپ

 شەكارانەوردو  تێشالالێبك ەكارانەورد ۆیخ ییئابوور ۆییخەربەسالال ەیخشالالەن یسالال میئ

 بكات. رەگۆ مس ۆیخ یی ێال(سە)ب

و  نینێهربەدوژمنانمان د یس ەبند ەل مانۆ خ ییئابوور ەك ەس یوەن ەگەڵب یكێش  سانید -

 انیشالالیكڕێبازا ێڵینهەن دزن،یب و نەكیوتەو ز  ردابگرنەسالالەب یتەڵ سالالەكافران د نێڵیهەن

 .نیبب یموح اج ەمێئ ەك تێنێبم

 كالالانەكەجول ی ید ەنیدەم ۆكرد ب یتەجر یه)ملسو هيلع هللا ىلص( خوا  یر ەمبەغێپ كێالالكالالات ەچونك

و زو  رەه ۆیەب ت،ەڕێگەد وانەئ ەڵەیمام ەب شڕیبازا یبالاق و ەیەه انیالتەبیتالا یكڕێبالازا
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 .زراندەدام مانانڵموسو  ۆب یتر  یكڕێبازا

 یكردنەو هاورد یسالالاز ەشالالیچاندن و پلە ەك ەسالال یوەن ەگەڵو ب ییئاسالالا یكێشالال  سالالانید -

 ەب ینیب یكیەكابرا)ملسو هيلع هللا ىلص( خوا  یر ەمبەغێ. پ،مانۆ خ یر ەیغ رەسالالال ەنەیكەن مادیع یئدا ڵ كا

 ەب تێرناك: ەوات، (؟یەلال قاتَلَت ب وَس عرب) :رمووەف ێیپ ت،ێهاو ەد ریت یفارسالال یكێوانەك

 .بووبوونەن مانڵفارس موسو  ش اێه ەكات وەئ ت؟ەیبك نگەج یبەر ەع یكێوانەك

 ەك ەیەه مانداەكەتەعیرەش یحكامەئ ەل  رمانەگیكار یوانەئاڕاس  یرعەش یكیەساڕێ

و  ەنەیع یز ر ەف یگش ەب ئوممەت رەسەل تێبێپ انییس یوێپ مانانڵموسو  كییەزانس  رەه

 نەبخ یسالالال ەد یمعەجەسالالال ەد ەب ئوممەت تێبەد ەوات ،یەفایك یرز ەف كانەتاك رەسالالالەل

 ەدواتر ل ەمەئ مانان،ڵموسو  یكیەكیە رەسالەل نەیع یرز ەف ە ێبەد یسال خسال نەنا در ەگەئ

 ەنالانێداه ۆب یار یالنالدازەئ یزانسالالال  ەنو نمو  ۆب ن،ەیكەدیالبالاسالالال دایالرخوازێف یسالالالاكالانڕێ

 ..رمانەد یدروس كردن و رەسەچار  ینیزان ۆب یشكیپز یزانس  انی كان،ییەسازەشیپ

 و ئوممەت ەبوو ك ەو ەئ داەرزانەف  ەئ یباسكردن یر یفسەت ەل رعناسالانەشال یسال ەبەم

 و سالالتەو د نیزان رەسالالەل انیمادیع یئ ەبن، واتالالالالال(ییفای)خودك ەك نەهانبد ەیكەتڵەو ەد

 ەو ەتۆ زانست كرد هاەر ۆ ج یرگرتنەو  رەسەل ختەج انیشالەندەو ەئ ەك ت،ێب انیۆخ یمەرهەب

 كێانس ز  ەل كێش  مووەه ینیزان ۆخ ناەد ،ەبوو  انیكردنێكارپ و ربوونێف ێیل انیسال ەبەم

 ناكات. رەسەچار  مانانڵموسو  یكەیەشێك چیه تێدر ەن نجا ەئ ەییو ەكرد ەب ەك

 و ەیین كێانڕیدوو  ەمەئ دا،ەیەلەسەم  ەبن لاپشك نرەس مانانڵموسالو  ەك ەیەمەئ رەبەل

 رەه ،داونێپ یرمانەف ەكە مسیئ ەوابن ك تێبەردەنا، ه ر،ەب ەگرنەد انیبن كام ستەربەس

 .تێب ستەربەس انۆیخ ییو ئابوور زێه ێبەد

و  ینو بازرگا ێر ەد یكانییەئابور ییەندەو ەیپ ەل انۆیخ ەك تێنەیەناگ ەو ەئ یمانا ەمەئ

  ەئ ەەیو ەئ ێیل ستەبەم ،ەدراو ێپڕێ ەمە.. ئرێخەنا، ن ،ەو ەبگرن النەو گ تڵەو ەد یو ەڵكێت
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 رەسالال ەمادكردنیع یو ئ ۆییخەربەسالال یتڵەو حا تێبەه مانەناییوەڵكێو ت یندەو ەیپ ەر ۆ ج

 .نیێزر بپا شمانۆخ

 ی.. خواەر ەسالالەل یكردنەئامادۆ خ یتیەرزە.. فۆیخ یتوانا رەدەقەب یسالال میئ یئوممەت

 ،ەو یشخەب ێپ دایكانتەڵ و  ەل یر ۆ ز  یكێراتێخ و رێخ ،ەشانداو ین ڕێی ۆیخ ینید ەب ەور ەگ

 ینیمەرز ێژ  و رەسالال یر ێروبێو خ تێنێزر ەدام تە فیخ یرعەشالال یحوكم ەكردوو ێل یداوا

 ەخاتیب انداییندەو ەرژ ەب ەو ل تێنێربهەد انیتڵ هاو  ەییو ئاسالالوود یانڕ ەكام ۆب یسالال ەردەب

 ەب انیس یوێپ مانەئ كەن ت،ێبەد انێیپ یس یوێپ هانیبن، ج كیە مانانڵموسو  رەگەئ ...ەڕگ

.. یەس داەد رەبەل نمانهایج ۆڵی ر یپ ی%13و  خاو ەیسال ەر ەك ی %33 ەمێئ ،تێب هانیج

 اعل .    والله ؛نەڵێد كوەو 
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 بڕگەی دووەم: 
 ئابووری و گەشەسەندن و ئاوەدانكردن:

 

 مل خل حلُّ :ێرمو ەفە)علیە السالال  ( د  ڵصالالا دناەیسالال یزمان رەسالالەل ردگارەرو ەپ یخوا

دا یالالوەز  رەسالالالەل ەیو ێالالئالال ەك ەیەور ەگ یخالالوا ەو ە: ئەوات ٦١هْْود:  َّ ٰه  حم جم  هل

 مع  جع  ُّٱ: ێرمو ەفەد هاەرو ە. هكردوونێل ینیمەز  ەیو ەدانكردنەئاو  یاواو د ە كردوو ەڵخ

 رەسالالالەل یرچەه ەك ەیەور ەگ یخوا ەو ە: ئەوات 2١الْبْقرة:  َّ  جم مف خف حف جف مغ جغ

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: هالالاەرو ە.. هییدەتەنالالاو ێ/هە كردوو ەڵخ ەیو ێئ ۆب ەیەه نالالدایمەز 

 یخوا نۆ چ ننیبنا رەگە: مەوات 20لقمْان:  َّ َّ مهجه ين ىن من  خن حن جن يم ىم

و  ارید یتەعمیو ن ەركردوو ەبەسالالال ەد ەیو ێئ ۆب دانیوەو ز  كانەئاسالالالمان ەل یرچەه ەور ەگ

 .؟!.ەش وو ڕ رتانداەسەب ۆییخ یار یناد

 ۆب یتیەداێیت یرچەه ەردوونەگ  ەئ ەك نەیگەدێت ەو ەانەیو ێهاوش ی ر یه و ەقانەد  ەل  

 .ەركراو ەبەس ەد ۆڤمر 

 نیمەرز ەس ەیو ەدانكردنەئاو ، یەداێیت ەك تێربگرەو  كێشال  مووەه ەسالوود ل ۆڤەمر  یماف

 یناغۆ ق ە.. كەناغۆ ق یكێئامانج  ەڵ .. بییدە ێبدات ب ۆب ڵیو ەه ۆڤمر  ێبەد ەك ەكێئامانج

 ۆیەب تدا،ەامیق ەل ەیەور ەگ یخوا یندەزامڕە ینانێس هەدەب ەور ەگ یئامانج ،یەایدون یانیژ

 ،ییایدن یڕەف ار  یكێوتەت و سالالالر بزاو  مووەه ەل سالالالتەبەم ەك كاتەد وادا ەور ەگ یخوا

 حط مض ُّٱ: ێرمو ەفە. دیەدا ەور ەگ یخوا ییندەزامەر  ەل ەك تێالب تەامیالق ازیر رفەسالالال

 ێیپ ەور ەگ یخوا ەك داەو ە: لەوات ٠٠القصْْْ :  َّ  من مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ

 .ەو ە ێچەرنیب ایدون ەل شتۆخ یپشك  ت،ێب ییدوا یژ ڕۆ س تەبەم تیویخشەب

 دید چیه ،ەو هاندا ندایمەز  ەیو ەدانكردنەئاو  رەسەل ۆییخ یوتوانەنكێشو  س  یئ ەیندەو ەئ 

 یر ەمبەغێپ تەنانەت ،یر ەسالالەل ەداو ەهانن انیانۆیخ یوانو وتەنكێشالالو  ەندەو ەتر ئ یكێنید و
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 ەیو ەئ شێپ تێنێو یڕ با ب ەیەو ەسالال ەد ەب یكێمامەن ك انێسالالەركەه ێرمو ەفەد)ملسو هيلع هللا ىلص( خوا 

، بوو ەو ەسالالال ەدەب تكڵێتە/شالالالما ەن تیورگدابو ەم ەر ەسالالالەل رەگە: ئە..واتتێداب تەامیق

 ..(١)ەكەم یلەو و  یواندنڕ  رەس ەر ێژ ەڕ بپ

 ت،ێناب ییدارا یتوانا ێبەب ت،ێناب زاەو شار  زانێل ۆڤیمر  یبوونەه ێبەب ەو ەكردندانەئاو 

 یر ەرو ەدادپ یسالالاڕێ رەسالالەل تێبەد شەمانەئ مووەه، تێناب یاندنەڕ اپڕ  و ەخشالالەن ێبەب

 ەور ەگ یخوا نۆ چ ەك ینیبەد دایرخوازێف یتەاسیس یاكانسڕێ یباس ە.. دواتر لتێكبخرێڕ 

 ئوممەت رەسالالالەل یزانسالالال  یاكانیج ەبوار  یندەتمەبیتا و زاەر و شالالالا ۆڕپسالالالپ یبوونەه

 ەیندەو ەئ تێبەد یسالالال میئ یئوممەت یكێتاك مووەه ەك ینیب شالالالمانەو ەئ ،ەرزكردوو ەف

 یس میئ یتڵەو ەو د یگش  ەب ئوممەت نان،ێداه رەسال ە ێژ ەڕ بپ ەك تێبە( هسە)ب یو ێبژ

تا  تێسالالال دابەردەبەل ینگەپارسالالال ییو ئابوور (سە)ب ییدارا ەیندەو ەئ تێبەد یتەبیتا ەب

 و ئوممەت یتیەرپرسالالالەب نۆ چ مانی. دبخاتەڕ گەب نانداێداه ەو توانالاكان ل ەوز  تێالب وان

 ە اجانموح ئوممەتو  تێبب یڵخا الالالالتێناش ت،ێبڕ پ  ولما ەیب كاتەدوا یس میئ یتڵەو ەد

 یكانەحكامەو ئ كانیەرو ڕێسا ئابو  و ماەبن نۆ چ ەك مانی. دتێبب یكەر ەد یتەمار ی ەڕێیچاو 

ڕاسالالت و  یسالال میئ یتڵەو ەد یسالال انەدەو كارب رعناسالالانەشالال یتیەوانەاڕاسالال و ئ رعەشالال

 س  یئ مووەه یر یو گش گ یاسال ەڕ ب رەگە.. ئەو یەكاەننێد یئابوور  یخۆ بارود نیوان رەر 

 ەونەكەد یكەڵو خ ەو ە ێكرەد دانەئاو  دایشالالالۆخ وێخ ەل نیمەز  گومالانێب تێالنرێسالالالپەبچ

 .ەو ەواو ەت یمانەئ

 

  

                                         
يلَ ت فلْيَْغِرْسَها لََحِدك  ْ  وفل َُدِ     السالاعَ  قاَمِت  إنْ )ئەمە فەرموودەکەیە:   (١) (، وەیثەمی لە ١٧/١٠، بەززار لە )البحر الاخار( )(َفسالَ

 ( وێناویەتییەوە و دەفەرموێ: )رجالی  ۆبات ۆقات(.١١-٧)مجمع الاوائد( )
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 بڕگەی سێیەم: 
 دابینكردنی داخوازییەكانی ژیانی خەڵكی:

 

 شالالال بوو،یدان وتەمزگ ەشالالالا ، ل ەچوو  (تێب یاز ڕ  ێیخوا ل) رەعوم دناەیسالالال كێكات)

و  یتەخزم ەهات (تێب یاز ڕ  ێیخوا ل)   یكردبوو، ب كانەشالالالكر ەل یر یمەئ ەب ەیو ەبونۆك

. رەعوم ەو ەئ تا ،ەو ە: ئیرموو ەف رەعوم دناەی.. سالالرەعوم ێر ەئ ر،ەعوم ێر ە: ئیرموو ەف

 انو ێن ەل  ەڵ ب دا،ەور ەگ یو خوا ەرماندانەف وەئ وانێن ەل تیوا نالابالتە: جیرموو ەف   یب

 استڕ  ەیمانەئ رت،ەوروبەد ەیمانەئ ەرنجبدەباش سال ،ییەن سەك داەور ەگ یخوا و تۆ خ

: یرموو ەف رەعوم دناەی! ساهاتوونڕ  ەندڵبا یش ۆگ یخواردن ەب ەانمە.. ئەگرتوو  انیپ ەو چ

دوو  ەر ێئ یمانانڵموسو  یكیەك یە تاەه س  ەنەڵه ۆڕەك  ەئا ل  ەسەق خواە. بتەیكەد استڕ 

 یر یمەئ ەیكرد، ئ انیالالرزە. عێ ێدر ەن ەیسالالالرك و تەیالالز  ۆیخ یو پشالالالك ن ەمودد گ

 ەور ەگ ی.. خواێ ێدر ەیو د تێكرەد نیداب ەو ەئ انیكێكیە رەه ۆب سالال اێئ رەه مانانڵموسالالو 

 ..(.ەاشب س اێ: ئیرموو ەف رەعوم دناەیس نجای.. ئستەردەب ەتۆ خس  یر ۆ ز  یتەكەر ەب و رێخ

 ەیكەژن (ك١1١-99) ەفیلەخ ەبوو بوو ب ەتاز  (الله ەرحم) زیعبدالعز ڕیكو  یر ەعوم)

: یموو ر ەف ؟ەداو یووڕ  كێ: ش كردیرزەع ،ییگرەو د ەش وو یدان یینیب یالۆ ب ەو ەژوور  ەچوو 

و  یبرسالال یژار ەه ەل ریب ێبە.. د)ملسو هيلع هللا ىلص(محمد  ەیكەئوممەت یسالال ەدەكارب ەتەمو .. بو ەڵێب

 ەوساو ەو چ وتانو ڕ و  شڕە یشۆر ەپ ێبەب ، د ەو ەانیمەخ ەو ب ەو ەمەكو داماوان ب شۆخەن

 یخوا ا ینڵ.. دتێب ەوتەككەپ یر یو پ لیو د ەبیرەغ ەئاگا  ل ێبەب .. د كراوانێملەو سالالال 

 انیكێكیەرەه ڵیحا رەسالالەو ل ەو ە ێپرسالەد  ێل ەموح اجان ەلۆ پ  ەئ یكێكیەرەه ەل ەور ەگ

 ...( یگرەد ۆیەب ت،ێبەن ێپ  ەو ەمدانەڵ و  یتەنجەه ەیەه  ەو ەئ ی.. ترسكاتەد  ەبەموحاس

 رەسەل كردەن یان قەحەموس  یشالەب كاتەز  رەگە)ئ :ێرمو ەفەد (اللهەرحم) ز ەبنوحیئ

 انیس یداوێبچن و پ انیكانەدار ەو ن ژارەه یهاناەب ەرز ەف كەیەناوچ مووەه یندانەمڵەو ەد



 

 - 227 -  

 تێبەد ،ییرەسالالەل نەبك انییناچار تێبەد تدارانەڵ سالالەد انكردەین انۆیخ رەگەئ ن،ەربكەد

 نیداب ۆب انیوا یسوكنا ن،ەربكەگۆ مس انەینیهاو و ەزس ان یشاكۆپ  ،ەبك نیداب انیوێبژ

 (.تێانپاڕێزیب یكەڵخ ینیوانێڕ چاو و ت و رۆ باران و خ ەل ەك نەبك

 رەه یكانییەتاەر ەس ییەكەر ەس ەییسال یداوێپ یكردننیداب ەك تێو ەكەردەد ەو ەقانەد  ەل

 انەیو ێو هاوشالال یر یرگەو سالالوكنا و هاوسالال شالالاكۆو پ راكۆ خ ەل سالال مدایدارولئ ەل كۆڤێمر 

 ..یدەنێب تێبەد و ەیەكییەس میئ یئوممەتو  یس میئ یتڵەو ەد ی ێرپرسەب

 شیكانەممیز یهلەئ ەك مانینیب ت،ێالبەد نۆ چ ەمالانەئ ییدەنالانێه ەك ینیب شالالالمالانەو ەئ

 ەاج لموح  یسەك كیە تێ.. ناشەو ە ڕێبب ۆب ەو ە ولمالەیب ەل انیالالالال(سە)ب ەیمووچ تێبەد

 نیداب ۆب مووەه یكانییەكەر ەسالال ییەتاەر ەسالال یەیسالال یداوێپ ەك  ەو ە ێنێبم سالال مدایدارولئ

 (تێكرەد نیداب مانەنان و ئ كەیال مووەه ۆب و رنەگۆ مسالال یمانەئ ڕێیهاو  ەك) تێبو بو ەن

 ..ینیب ەو ەكردەب انمیمووەه )خوا لێیان ڕازی بێت( ندایڕاشید یكانەفیلەخ یانڕ حوكم ەل

 

  



 

 - 228 -  

 بڕگەی چوارەم: 
 ەكانی ئوممەت:یدابینكردنی پێداویستی

 

 ەب ەو ەیەكەتڵەو ەد ەڕێیو ل یمعەجەسالالال ەد ەب ئوممەت ەك ەیەو ەئ ەمەل سالالال مالانەبەم

 ەچونك ن،ێبكرڕ بەد ئوممەت یكانییەكەر ەس ییەس یداوێپ مووەه الالالتێبەد یكردنیرینگیەال

.. یدە ێنێبه كییەداخواز مووەه تێالالنالالاتوان ەیكەڕەعالییەت یالیهالالاوكالالار ێبالەب تڵەو ەد

 یوانە اسڕ ئا  یرپرسانەو ب س انەدەكارب ی ێرپرسالەب دایكاروبار ەل تڵەو ەد یوتنەركەسال

 رپرسەب ەب ەو ۆیەخ یالەل یكێسالالەك مووەه )ملسو هيلع هللا ىلص(خوا  یر ەمبەغێپ ەچونك ،ەیەكەئوممەت

 :ێرمالالالالو ەفەد ەك ەنالالالالاسالالالالالالانالالالالدوو  یسالالالالالال الالالالەردەب یسالالالالالالانالالالالەك ەل

: ەوات ،(١)..(رعيلِ ه عن مسالالؤو ت  وهو راعَ، فاْلما    رعيلِ ه، عن مسالالؤو ت  وكلِك  راعَ، لِك )ک

 ،س انەردەب ەیكەڕەعییەت ەل رپرسنەب مووش انە( هارنیرشال ەرپە)سال شالوانن مووتانەه

 . ەیكەڕەعییەت ەل ەسرپرەب شیوەئ ،ەشوان ەفیلەخ

 ێیل خوا) رەعوم دناەیس ەبوو كەو ەتەامیق و ایدن یەیی ێرپرسەب یس ەو ه ەوانگڕ   ەل

ها لَِ  الله  عن حاسبهیعمر لْن  شط الفرات لخشل  یلو علرت شاة عل) :رمووەفەید (تێڕازی ب

دْ ی    ْ ڵ  رەعوم ت،ێرێدەڵه اتڕ فو  یووبار ڕ  یر ەبەل كێالرخەب رەگە: ئەوات، (قیرملهالا ال َعبالِّ

سالالالاز  ۆب گاوبانتڕێ یچۆ ب ەبكات ك ەیبەموحاسالالال ەور ەگ یخوا ەك ەیەه ەیو ەئ یترسالالال

 كرد؟ەن

 ،ۆیكات بب ینیداب تێبەد یس میئ یتڵەو ەد تێب یس یوێپ ەكەئوممەت كێشال  یرچەه

 ێكات، بب ینیداب تڵەو ەد ێبەد تێبەد وبانڕێگا ی ێنۆ و چ یتییەنالدەچ ەب یسالالال یوێپ ەك

                                         
 (.١٣٥٢(، مواژیم )٥٧٧٢بوخاری )  (١)
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 ی ێنۆ و چ یتیەندەچ ەب یسالالال یوێپ ئوممەت رەگەئ .كانەو ناوچ  ێر ەه یاواز یو ج رقەف

. كانەتیە یو یاواز یج ێب مووانەه ۆبكات ب ینیداب تێبەد تڵەو ەد بوو،ەه ەشالالالخانۆخەن

 ینیداب تڵەو ەد تێبەد بووەه رمالانەد ی ێنۆ و چ ی ێنالدەچ ەب یسالالال یوێپ ئوممەت رەگەئ

 ەیكاركردن و ژمار  یكێبوار  و ەشالالیو پ ندنێخو  ەر ۆ ج مووەه هاەرو ەه ،مووانەه ۆبكات ب

 راێخ یكەڵخ ەیلەتا معام زگاكانەد و ەر یدائ ۆب ۆڕپسالالپ یرانەرمانبەو ف ندەكارم ییواوەت

 .تێنرەڕێاپڕ و ئاسان 

 ت،ەف  یخ یس انەدەو كارب ریزەو و  رانەوبەڕێو ب یتیەكاۆ ر ەو س ەفیلەخ رەسەل ەركەئ

و  نشالالێبك انییدەنانێه ۆب ەخشالالەو پاشالالان ن ییەبزانن چ ئوممەت یكانیەسالال یداوێپ مووەه

تا  ن،ەكەد رەگۆ مسالالال كێشالالال  مووەتا ه نەڕێگەنێو ل نەبك رخالانەت ۆب انیالواوەت ەیبوج

 .تێنێنام ەو ەكێنیەال چیه ەل یكەر ەس یس یوێپ تێدێلیوا ئوممەت
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 بڕگەی پێنجەم: 
 ئابورییەكی سەربازییە: ؛ئابووریی ئیسالمی

 

 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ :ێرمو ەفەد ەور ەگ یخوا

 زێه تواننەد ەینالالدەو ە: ئەوات ٦0الان،ْْْال:  َّ لك جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص

 ەك گنەج ەب تەبیتا ەیسالال ەداب ێیشالالەسالالپەئ ەل ەو ەسالال نەبو  انیرەرامبەتا ب نەبك ەئاماد

 ەو ێئ ەك شێتر یكێدوژمنالان نن،ێقۆ تەد ێیپ یتالالانۆ خ یو دوژمنالالان ەور ەگ یخوا یدوژمنالان

  .تێانناسەید ەور ەگ یخوا انناسن،ینا

 رەگیكالالار یكێزێه ەر ۆ ج مووەبن، هز ێهەب ەك داتەد مالالانالالانڵموسالالالو  ەب رمالالانەف ەقەد  ەئ

 ەل ریو ب تێشالالالیبن ێل انیترسالالال مانانڵموسالالالو  ەیو ەر ەد و ەو ەناو  یتا دوژمنان نێنەو ەكێپ

 ەو ەباس ل داییربازەس یتەاسیس یباس ە. دواتر لەو ەنەكەن مانانڵموسالو  رەسال ەرشالكردنێه

تا  نەالد هادیجەب ڕێ یسالال ەربەب ەك ەیەو ەئ یسالال میئ یئوممەت ی ێرپرسالالەب ەك نەیكەد

 ەنەكەد سالال  یئ یتەعیرەشالال ی ێر ەرو ەو سالال ننێیەگەد هانیج مووەه ەب ییخوا یواز ەبانگ

 ،ەو ەنهێنەڵه ۆب ینگاو ەلوا ه انۆیب ەك تێبەو د ەانیی ێرپرسالالالەب ەمەئ جیهان، یسالالال ەدڵ با

 تێخسالال بەڕ گەب ۆب انیكیەناو توا ەوز  مووەه ەك تێكرەد كێتڵەو ەو د تەمومئ ەب شەمەئ

 ت،ێدبكر  نیداب ۆب انیسەب و زێهەب ییئابوور و ەئاماد یئوممەت و ەانیرعەش یمەسال یو سال

 ،یباز ر ەسالال یكیەئابوور ،یئابوور  ەب تێب خدانیەبا تڵەو ەد ەیخشالالەن یتیەوەولەئ تێبەد

 .  تێبكر رخانەت یرباز ەس یز ێه یسازدان ۆب یواو ەت ەیبوج تێبەد

 تێبەد تێتوانامان داب ە.. مادا  لیەداتانتوانا ەل ەیو ەئ: ێرمو ەفەد ەك ەشنڕۆ ەكەتیەئا 

 وومەه ەینڵ سا ەیبوج یكەر ەس یپشك شداەمەردەس  ە.. لنێیبن ەو ەكێپ ەز ێهەب ەز ێه وەئ

 وومەه ت،ێكرەد رخانەت یرباز ەسالال یتفاق یكردنەو ئاماد یرباز ەسالال یكاروبار  ۆب كێوڵت

 ت،ێبەه یر ەگیكار یتر  یكەچ هاەر ۆ خ و جو ڕ تانك و سالالالا  و ەكڕۆ ف داتەدڵالو ەه كێالوڵت
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 ومو ەه هاەرو ەه ت،ێنێزر ەدابم ۆب انەیكارگ ۆیخ داتەدڵو ەدواتر ه  ەڵ ب ت،ڕێكەید تاەر ەس

. ..انۆیب سەو ب واوەت ەیبوج و ەو موچ یرباز ەسالال یكەییزاەو شالالار  تر یكیەسالال یداوێپ

و  یسالالال میئ یئوممەت تێبەد رەو ه منەردەسالالال یرز ەف -توانالا  ێیپ ەب -  مووەه ەمالانەئ

 تێبەه انیوجود ئوممەتو  یسالالال میئ یتڵەو ەمالادا  د ەچونك ،نەبك ینیداب ەیكەتڵەو ەد

  ٌّ ُّٱ :ێرمو ەفەد ەور ەگ یخوا. تێبەد رۆ ز  یش نۆفر ێپەڕشال و رەسال ەنانێه رشێه یر ەگەئ

: ەوات ١02النسْْاء:  َّ يك ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

بن تا ب ڵغاف ل انەپولەك ك وەچ ەل خوازنەئاوات رەبەگرت انیكوفر یێڕ  و دید ەیسانەوكەئ

 .. رەسەنەتوندتان بك یشەهاوب ەیملەح كیە

 انمیرو ئابو  مووەو ه نیژەڕێدان ەربوونەز ەو ح ییایور  ەئ رەسەل انمانیژ مووەه رەگەئ

 یرمانەف ێیپەب ەچونك) نیبەگوناحبار د موومانەه ت،ێبەدا نزكردنمالانالێهەبۆخ تەخزم ەل

 .(ەو ەتەنیوڵجو ەن ەور ەگ یخوا
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 بڕگەی شەشەم: 
 نە زیاندان و نە زیانلێكەوتن:

 

 یداد ەی اسڕ ئا  ێیپەو ب تێنرەد ەو ەكێپ یر ەرو ەدادپ یساكانڕێ ێیپەب یس میئ ییئابوور

 یردمەسالال یشالالێپ  ەو ەكرد یعیواق ەینو نمو  ەك ،ەو ە ێكرەد رفەسالال شیتەنقورئان و سالالون

 ینیڕاشالالالید یفاەولخ و)ملسو هيلع هللا ىلص( خوا  یر ەمبەغێپ یانڕ حوكم یمالانەو ز  ەنیدەم ەیكەتڵەو ەد

 ەیتیەئا وەئ انیمووەه یحوكم ەینیمەز  و ەوانگڕ  و دید ەك ،)خوا لێیان ڕازی بێت( ەز ەڕێب

 رەگەئ :ەوات ١١النسْْْاء:  َّ مق خض حض جض مص  خص حص مس ُّٱ :ێرمو ەفەد ەقورئان بوو ك

 ەیاسالالال ڕ ئالالا  ،نەبالالد ارڕیالالب ەرانەرو ەكرد، دادپ دایالالكەڵخ وانێنەل  الالانیرە/داو یانڕ حالوكم

 یتیەرەرو ە.. دادپەو ەنەك بكیە ەشالالالێو ك یكۆ نالالاك ەرانەرو ەو دادپ نەكب ەرانەرو ەدادپ

 ییرەرو ەدادپ ەیانیساڕێ وە.. لەمووانەه یس ەبەم و ەرعەش یكانەحكامەئ مووەه یر ەو ەت

 ەك ەبد كێار ڕی)گوف ار و كردار(و ب ڕەف ار ە.. نەوتنەكەنێلانیو ز دانەنانیز تێپاڕێزر ەد ێپ

 ەمەئ ،تێنەێگەدێپ انتیز ەك شیكێار ڕیب و ڕەف ار رەب ەر ەبخۆخ ەو ن ەو ە ێو ەبكێل یانیالز

 ەل ەار ید ەك رعەشالالال یحكامەئ یالالالالالال( ی)ال واعد الف ه كانییەرعەشالالال سالالالاڕێ ەل ەكێكیە

 :ەهاتوو )ملسو هيلع هللا ىلص(  ەخواو  یر ەمبەغێپ

 وال ررض ال  :لنه )ملسو هيلع هللا ىلص( لالنب ضالیق) :ێرمو ەفەد )خوا لێیان ڕازی بێت( باسەع بنویئ -

 انیز تێو ناب تێبدر ێل انتیز تێناب ەدا ك یار ڕیب)ملسو هيلع هللا ىلص( خوا  یر ەمبەغێ: پەوات (١)ر(راضالالال

 .تەیبد

 یر ەیغ دایئابوور یكانو ڕێسالا یسال میئ یحوكم ەل كێسالەك چیه ەك ەو ەیەوانگڕ   ەل

 و ئوممەت ۆیكتاكو  یڕەف ار  ەاننگەپارسالال رۆ ز  ەكڕێسالالا ەچونك ،ەڕێتیەنا ییرەرو ەدادپ

                                         
( ٨٥ێت: )صاااحیح لغیره(، النووي لە )بساااتان ال(ارفیل( )(، ئەلبانیش لە )صاااحیح ابل ماجی( دەفەرمو ١٢١٧ئبنو مااجای )  (١)

 وێناویەتییەوە و دەفەرموێت: )حسل(اە، وە لەزرر ڕێاەی ترەوە واتووە.
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 .تێبدر ێل انتیزەو ن ەبد انیزەن ەك ەاگرتوو ڕ  ییس میئ یتڵەو ەد یس انەدەكارب

 ۆب ،ەو ەتەناو ێه ەتەباب  ەئ رەسالالەل انەیور ەگ و ەكەگچ ەینو نمو  دانەسالال رعناسالالانەشالال

 ەرخن  ەب ەكردوو ێلیوا یناچار  ەچونك ،ڵەبات یناچار  یشالال نۆو فر  نڕی: كرموونەفەد ەنو نمو 

 ەل ەك ەمەئ كوەرو ە. جا هتڕێكیب ەر ۆ ز  ەنرخ  ەب ەكردوو ێل یوا یناچار  انی ت،ڕێكیب ەمەك

 ەیكەكار  ەمەك ێكر  وەب یەبواەناچار ن ەكار ێكر وەئ ،ەیەه شدایدانێكرەب ەل ،ەیەدا هەڵەمام

 .گرتەدەن ەر ۆ ز  ێكر  وەب یكار ێكر یەبواەناچار ن شەر ەندەڵێب وەئ كرد،ەدەن

 یكەڵخ یسالال یداوێپ ەك ەو ەنەرزبكەب كیەڵكا ینرخ ونەکكڕێ كڕێبازا یهلەئ رەگەئ

 ێپ انیالالەكەنەوتکڕێك ێبەد ت،ێالالو نالالاب تێالالشالالالنالالا نەبك غ  یسالالال یئ انۆیالالخ ۆنالالاچالالار ب

 یایمپانۆ كەب انیتالا ز كردێو نز  پ رزەب ینرخ كیەایالمپالانۆ ك رەگە.. ئەو ە ێنالدر ێشالالالەو ەڵه

 ەب انیز تێبخواز  ەیو ەئ یچ جا ،تێبدر ڕێ تێو ناب تێناش ت،ێنەیەبگ ێیبركێ/كێكڕ شالبێپ

 .تێنەیەبگ انیتڵ هاو  ەب انی كێكاسبكار  ەڵەمۆ ك

 رەگەئ ەك ەداو  یسالال میئ یتڵەو ەد یتدارانەڵ سالالەد و ەفیلەخ ەب انەیگێڕ  رعناسالالانەشالال

  ەك و ڵكا ۆكرا، نرخ ب غ  یس یئ یكەڵخ ییناچار و كراێپ ییزەبدا و زەبەڵبازار ه ینرخ

 .نێدابن ڕبازا یمەرهەو ب  ەو پ

 شیعناسانر ەش یتواەف ،ەر ۆ ز  شیغ لیس یئ یر ۆ ج ،ەر ۆ ز  غ  یس یئ ەل تنڕێگر  ەیو ێش

 كەەیل ختەج انیمووەه  ەڵ ب ،ەنموون ەل نڕ پ شیكانیەی هیف ەبێك  ،ەر ۆ ز  رۆ ز  انیرەسالالەل

 ینگەالسالالال یبوونەو ن ییرەرو ەدادپ ینگەپارسالالال یبوونەه ەك ەو ەنەكەد یر ەوهەج ڵیخا

)م اصالالالد  رعەشالالال یكانەسالالال ەبەم ەل ختەج رعنالاسالالالانەشالالال مووە. هەانالدانیالو ز  ڵزو 

و   ەئ یزوو ەئار  و زەح كەن ،ییەكەڵخ ییندەو ەرژ ەب یگرتنچاو ر ەبەل ەك ەو ەنەكە(د یالشرع

و  نیەال چیه ،ەكییەرەرو ەدادپ ەر ۆ ج مووەه ییریگشالالال گ ەور ەگ یخوا یتەعیرە.. شالالالوەئ

 ینگەسال چیه ،تێدابەنێپ یرمانەف و ەو ە ێگرتبەین رعەش ەك ییەن یر ەرو ەدادپ یكێندەهڕە
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 ۆیە.. بتێالالكردبەن ێل یسالالال ەڵرهەب و تێالالكردب یهمالالالیئ رعەشالالال ییەن شیكێانالالدانیالالو ز

 ەكچون، یەاڕ داماو و گوم رەبە ێبگر سالال  یئ یر ەیغ ەیرنامەب و ڕێباز و دید كێسالالەركەه

 ..ەو ە ێگرەدێل ۆییخ یتیەدایه ەور ەگ یخوا

 . نینێهەد یساكانڕێو  یئابوور  یتەاسیس یباس ەب ییتاۆ ك ەندەو ەب
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 بەندی سێیەم:

 ئیسالمدا ن لەو ڕاگەیاند یسیاسەتی فێرخواز

 

 ینو ڕاگەیاند یرخوازێف یتەاستتیو ستت ییستتالمیئ یتێشتتارستتتان: مەكیە یباس
 ی:گونجاو

 :ئیسالمی یسیاسەتی فێرخوازی و وزە بەگەڕخستنی كەسایەتی باسی دووەم:

 :سیاسەتی فێرخوازی بەرامبەری زانست و تەكلیفی شەرعی و باسی سێیەم:

پیاو و سیاسەتی فێرخوازیی ئیسالمی و گەشەپێدانی نێرینەیی : مەچوار یباس
 مێینەیی ئافرەت:

داڕشتتتنی پارستتەنگی  ستتیاستتەتی فێرخوازیی ئیستتالمی و: مەنجێپ یباستت
 :ئیسالمی یكەسایەتی
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 ەوێك:ڕرێ

 یتەیساەتا ك شنۆكەدێت ەهاوكاران كێئوممەت رەه ینو ڕاگەیاند یرخواز ێف یتەاسیسال

و  نكردەردەرو ەپ ەب ن،ەبكەردەرو ەپ یكەڵخ یگشالالال  یسالالال ەو ه نەشالالالاندین ەئوممەت وەئ

تا  ،نەبك انۆیخ یۆیخەربەس یزات یبوونەه ەب سالتەه ەك ەیەیو ێوشالەب انیكردنەئاڕاسال 

 یاندندوو  ەك رەس ە ێو ەكەد یتر  ی ێرپرسەب نڕاگەیاند  ەڵ ب ركن،ەهاوئ انیردووكەه ەر ێئ

و  یڕاس  یلماندنەو س كردنێل یرگر ەب ە: بۆیخ ئوممەت یزمان رەسەل ەئوممەت یدوژمنان

 یوخالالانالالدنڕ  ەور و  ەڕیروبالالاو یب ەیو ەوكردنڵ و ب یار ڕیالالو ب سالالالتێو ەڵبزاوت و ه ییواڕە

 كیە ەكردمانن سالالال نەو ەیپ ەو ەكێپ انەیركانەئ و زگاەدوو د  ەئ ەیو ەئ رەبە... لیدوژمنالان

 .نەیبك انیباس ەو ەكێتا پ ت،ەباب

و  نەكەد ەاس ڕ ئا  كێنیەال ندەچ س مدایئ ەل نو ڕاگەیاند یرخواز ێف یتەاسیس ردووەه

 نایشالالۆخ یتەبیتا یو ئامانج سالالتەبەم انیشالالەكیەرەه ،ەیەه یكێوكنڕ  نایباسالال ەیر ەو ەت

 ەك ەشالالالیئوممەت یركەئ ۆیەب كن،یە كانداەییڕێسالالالا گشالالال  و ماەبن ەل ەیو ەل ەجگ ،ەیەه

 نجێپ ەب ەتەباب  ە.. ئیدەننێبه انیس ەبەم ەوتوانەركەبكات تا س یەزگاەدوو د  ەئ یهاوكار 

ئوممەت  رەسالالەل ەرز ەف نو ڕاگەیاند یواز رخێف یكانیەركەسالال ەباسالال ەك ووەڕ نەیخەباس د

 :نەمانەئ كانەباس ،بكات انیڕەچاو

 ی:ونجاو گ ینو ڕاگەیاند یرخواز ێف یتەاسیو س ییس میئ ی ێشارس ان:  ەكیە یباس

 :ئیس می یسیاسەتی فێرخوازی و وزە بەگەڕخس نی كەسایەتی:  ەدوو  یباس

 .س مدایئ ەل ەمەئ ەیامرنەب و ڕێسا س مدا،یئ ەل یركە: زانست و ئ ێیەس یباس

 یسالالپاندنەو چ لماندنەسالال ەل یسالال میئ ەیاسالال ڕ ئا  ؛ێیەم و رێن ۆڤ: مر  ەچوار  یباسالال

 .تەئافر  ەیینێیو م اویپ ەیینیرێن



 

 - 238 -  

 یكانڵەاخ یر ەسەچار  ەل یس میئ یتەاسیس ،ۆڤمر  ی ڵێكامی اتنانی: بون ەنجێپ یباس

 یاكانزگەو د اندنەیاگڕ  ەیربار ەد ەو ە ێنێهەد كۆیەپاشك ەمانەئ ،باش یتیەساەك ینگەالس

 یمس یس یر ەدیتەارمی نڕاگەیاند تێبەد نۆ چ ەك دایسال میئ ۆیخەربەسال یمەسال یسال ەل

 زنخواەد ەو ەر ەسالال ەیباسالالان وەئ ەیسالال انەبەئامانج و م وەئ ییدەنانێه ەل تێب ییرخوازێف

      ..یدەننێانهیب
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 باسی یەكەم:

زی و ئیسالمیی و سیاسەتی فێرخوا یشارستانێتی
 ڕاگەیاندنی گونجاوی:

 
 بڕگەی یەكەم: ماهییەتی شارستانێتی ئیسالمیی:

 :یتێشارستان یبونیاقڕ یكانەكارۆه :مەدوو ەیگڕب

 :ەیەه ەییلوتك تیتێشارستان یماەبن سالمیئ نهاە: تمێیەس ەیگڕب

 ییەتێشارستان ەیشتتانین ۆڤمر یتیەستاەك یشتتنڕدا یبونڵ: كاممەچوار ەیگڕب
 :  ایژۆلەكنەت یشبردێپ كەن

 :ەكارانەشەگ یپۆپ و لق و ریگێج یماە: بنیسالمیئ ی: كلتورمەنجێپ ەیگڕب

 :ییەگونجاو ن مانانڵموسو ۆب ییژئاواڕۆ یكلتور یمەرهە: بمەشەش ەیگڕب

 ەوییەكتتانەروكن  ینتتانێكتتارهەب ەب یتییەنەدەم ییالواز و زێ: همەوتەح ەیگڕب
 :  ەندەب

 ستەوەیپ ەوەحوكم یستتمیست ەب وتنەو دواك وتنەشتكێ: پمەشتتەه ەیگڕب
 :ییەن

سەرچاوەی كلتووری  ئیجتیهادی پێشتەوایان ستوننەت و بڕگەی نۆیەم: قورئان و
 ئوممەتن:

 ی:ئیسالم و پێكهاتەكانی مەدەنێت بڕگەی دەیەم:

رەتی و: هەبوونی پستتتتلۆڕ لە بوارەكتتانی مەدەنێتیتتدا زەرویتتازدەیەمبڕگەی 
 :بەهێزبوونەوەیە
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 بڕگەی یەكەم: 
 :شارستانێتی ئیسالمی ماهییەتی

 

 .ەیكییە ێنەدەو كل ور و م ی ێریشنبڕۆ ۆیك ەل ەیی یبر كێئوممەت رەه ی ێشارس ان -

و  ڕەف الار یمیەو ق یو ڕۆح یكر یف یكالانەنیەال ەل ەیی یبر كێالئوممەت رەه یكل ور  -

 .ەئوممەت وەئ یڕەوش 

 .ەكەتئوممە یكانییەدماد ەنیەال ۆیك ەل ەیی یبر كێئوممەت رەه ی ێنەدەم -

 یەنجامسەر  ەك تێنێبناس ەیەكهاتێپ وەئ ێبەد كێئوممەت رەه ی ێشالارسال ان ەیناسالێپ

 .یدەتۆ هات ەئوممەت وەئ ییكل ور ینیەو ال ی ێنەدەم ینیەال یبوونەڵكێت

  .یلیجاه ی ێو شارس ان یس میئ ی ێ: شارس انەیەه ی ێشارس ان رۆ دوو ج -

 ەك ،ەراو ز ەدام یس میئ یر یشنبۆڕ  كل ور و رەسەل ەك ەیەو ەئ ییس میئ ی ێشارس ان

.. ەاو گونج س مدایئ ینیوانێڕ ت و دید ەڵگەل ەك ییەیە ێشالارسال ان  ەئ یكەیەرچەد مووەه

 ..ەتییەلیجاه ی ێشارس ان ەمەئ یر ەیغ
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 بڕگەی دووەم: 
 اقیبونی شارستانێتی:ڕهۆكارەكانی 

 

 ەب ینالالدەو یەپ رەه ،یبونیاقڕ و  كێالالئوممەت رەه یتییەنەدەم ینمالالاو شالالالەن و ەشالالالەگ

 تێالالبەد ەك نەه شیتر ەیلیسالالالەو و  كالالارۆ ه كەڵێالالمۆ ك كوەڵب ،ییەنال ەو ەیەكەكاللال الور 

و  بنەیه داۆیخ یبوونیاقڕ و  ەشالالالەگ ەڕێیل ەئوممەت وەئ ی ێشالالالارسالالال ان یوانانەاسالالال ڕ ئا 

 تێشالالالەد و ەكارانۆ ه  ەل كێكیە ەب ەو ە ێبب یشالالالۆخ یكل ور  ەیەوانەبخات، ل انەڕیالگەب

 : ەانیكەر ەس ەلیسەو  و كارۆ ه وە.. لتێشبەن

 انیژ یكانەار یناد و اریڕێسا د ەو ل وڵت یخاك یر ێبو ێر خ ەل واوەت یرگرتنەسوود و  -١

 .ردوونەو گ

 .ینانێكارهەكات و ب ەل واوەت یرگرتنەسوود و  -٢

 .ۆیخ یركەكار و ئ یبوار  یزاەشار  و ۆڕپسپ ۆڤیمر  یبوونەه -7

 .ی ێال(سە)ب ەیادڕ ەب ۆكتاكو  یانیژ یكانەبوار  مووەه ۆب ۆڕپسپ یبوونەه -1

 بكات. نیداب مووانەه ۆب مانەئ ەك زێهەو ب داد یكێتەڵ سەد یبوونەه -3

 ەادڕ و  ە نیسەو و  كارۆ ه  ەئ یبوونەه یڕ ب و ەادڕ ەب كەیی ێشارس ان مووەه یبوونیاقڕ 

 ی ێشالالارسالال ان ت،ێبەن ەیمانەئ كەیەگەڵمۆ ك رەه ،ەندەب ەو ەانیرگرتنەو  ێسالالوود ل ڕیو ب

 ەشەگ خست،ەڕ گەب یانیمەك انی ،ەنوقسان بووەه ەمانەل یكێندەه كەیەگەڵمۆ ك رەه ،ییەن

 . تێبەو الوازد ەڵسیس یشیبونیاقڕ  و شونماەن و
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 بڕگەی سێیەم: 
 ی لوتكەیی هەیە:تتەنها ئیسالم بنەمای شارستانێت

 

 ە ێشالال بەیدا( گیدانەو ئاو  ییژۆلەكنە)زانسالالت و ت دای ێنەدەم ەل كێئوممەت تێشالالەد

 ییەنە و ەئ یوراو ڵێپا كەیەو ەتەو ن  ەگ چیه (١)مالانڵموسالالالو  یوممەتئ یر ەیغ  ەڵ ب ،ەلوتك

 .ووڕ  ەبخات ەییلوتك ی ێشارس ان

 یو كل ور  ەییلوتك یتییەنەدەم یمالالاەبن ینەخالالاو  یسالالال میئ یئوممەت نهالالاەت ەچونك

 ،ەییلیجاه انیالكل ور  ەڵ ب ەیەه انەییاللوتك یتیەنەدەم یرچەتر گ یانئوممەتال.. ەییەلوتك

 یلیجالالاه ی یرەڕەف الالار و ڕەوشالالالالت و دا  و ن ەك) ییەلیجالالاه انیالالیتیەەڵمۆ ك یمیەق

 ی ێ انشارس تێناتوان ەیكیەلیجاه ەمیەق وكل ور  یئاست نزم رەبەل ۆیەب (،ەو ە ێو ەكەدێل

 . تێنێبه  ەرهەب یاقڕ  ەییلوتك

 ەیشالالالانین یردوونەو گ انیژ یڕێسالالالا یركردنەبەسالالال ەو د یژ ۆلەكنەت یوتنەشالالالكێپ

 یبردشێپ دایژۆلەكنەزانسالت و ت ەل كەیەگەڵمۆ ك رەه ییەن رجەم ،ییەن  یەق یوتنەشالكێپ

 یشبردێپ ەو ەشیڕەوش  و و ڕەف ار تیرەدا  و ن ینیەال ەل ەك تێنەیەوا بگ  ریئ ت،ێكردب

 و شالالالكۆك ینەخالاو  ە ێبب تێالالب وان ەور ەگ یكێدز  ەك ەیو ەئ كوەرو ە.. هییەاقڕ و  ەكردوو 

 ..ییەدز ن ییەوان ی( مانائەِاث) ڕو پ یاقڕ جوان و  یكێالر ەت

 ڵەاحەم ت،ێبوتوو ەدواك ەو یەحڕۆ و  یڕەوشت و فكر  و ڕەف ار یكانەنیەال ەل كێئوممەت

مانگ  رەس ە ێش بەیگ ەاو یژۆلەكنەزانست و ت یوو ڕ  ەبا ل ت،ێبەه ییاقڕ  یی ێشالارسال ان

 !خیرەم رەس انی

                                         
لێرەشااادا ئەوە بیردەخەمەوە کە ڕاااااتتر ئەوەیە بوترێات )ئوممەتی موااااوڵماان( کە لەقوڕئاندا ئوممەتە پەروەردەکراوە   (١)

سالمی زاراوەی دوای زەمانی ئیستی(مارە و مەبەات جوگرافیای واڵتی مواوڵمانانە، بەاڵ  عەقائیدییەکەیە، ئەمما ئوممەتی ئی

 لەبەر ئەوەی نوواەری ڕەحمەتی وەر نووایویەتی ئوممەتی ئیسالمی بۆیە نا،اربوو  وەر وا بی ێتمەوە. 
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 بڕگەی چوارەم: 
كامڵبونی داڕشتنی كەسایەتی مرۆڤ نیشانەی 

   ەلۆژیا:شارستانێتییە نەك پێشبردی تەكن
 

 ،ی ێنەیال نیرترەگیو كار نیگرنگ ر ەیكیەكل ور ەنیەال كدایە ێشالالارسالال ان مووەه ەل

 یانیژ ۆب یتیەویناتو  ۆڤمر  ەك گرن،ەردەو  ەردوونەگ  ەسالالالوود ل كەو ڕوو  ۆڤمر  ەچونك

 ڤۆ مر  یتواناكان ەك ەیەو ەئ رەبەل ەو ەئ ك،ەڕوو  ەل اتریبكات ز رەب ەسال ەد ۆیخ یتاكوكۆ 

 ،ەوازتر ایج ەكۆڤەمر  ەك ەیەمەئ رەبەل ك،ەوو ڕ و  ەڵئاژ  ەل اترنیز یكانڵبا ەتەفیو س رترنۆ ز 

 ۆیوتەئ یكێنرخ یمەدوو  ینیەال ما،ەن یكانڵبا ەتەفیسالالال یتیەاۆڤمر  ۆیك انیتاك  رەگەئ

 وتووەدواك یشالالالیكل ور ت،ێالواز ب یتۆڤیەمر  یكانڵبا ەتەفیسالالال كێئوممەت رە. هتێناب

 شالالالالدایدمالالاد ینیەال ەل یچ رەگەئ ،ەیەواو د ەل ەو ەیی ێشالالالالارسالالال الالان یڕوو ەو ل تێالالبەد

 .تێبوتوو ەشكێپ

 ن،گرتیاڕ  یاقبەڕ و  تێالالزبێهەب ییتیەاڤالالمرو  یكالالانڵبالالا ەتەفیسالالال شیكێئوممەت رەه

 نەخاو  تێوترەد ەئوممەت وەب ت،ێبەد نگەپارس یمییەو ق دا  ت،ێبەد یاقڕ  یشەكەكل ور 

 ۆب نیمەز  یر ێبرو ێو خ كانەییردوونەڕێسالالالا گ ەو ەشالالالیمەك یتواناەبا ب ،ی ێشالالالارسالالال ان

 بكات. رەبەس ەد یتیەاۆڤو مر  ەیگاكەڵمۆ ك ەییئاسوود

 ەبوو كەكات وەئ یتییەاۆڤمر  یتییەشالارس ان ەیلوتك یخ ەو ەسالات ەك ەیەو ەوانگڕ   ەل

و زوو  ئاسالالان انداێیت ژرابوونڕێوا دا یتیەاۆڤمر  یكانڵبا ەتەفیسالال ەك ا،یژ داێت یرانەاو ی

 ەیتر نموون یكێجالالار  هالالانیج یژوو ێم ەك ەییەینو نمو  ەرز ەب ەلوتك وەئ ییەانالالدنالەیالالگ

 یئوممەت نهاەت نەڵێید ەك ەیەمەئالا ئ رەبە.. لەو ەیینیبەن ییاقڕ وا  یۆڤمر  ییمعەجەسالالال ەد

 .. ەرهەب ە ێنێبه ەیینمون ەییلوتك ی ێشارس ان تێتوانەد ەك ەییس میئ
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 بڕگەی پێنجەم: 
پۆپی  و و لق كتلتتتوری ئیستتتتالمی: بنەمتتای جێگیر

 گەشەكارانە: 
 

 ،ەو یەاك ە ێنێبه ەتكو ل ەیینموون یتیەشالالارسالال ان ەوراو ڵێپا یسالال میئ یئوممەت نهاەت

 ۆیخ سالالالتەد یتیەنەدەم یماكانەبن مووەه ەك ەكراو  یسالالال میئ یئوممەت ەداوا ل ەچونك

 و ەردەرو ەپ یكانەنیەال مووەه ەك ەكل ور  ەتالاك شیسالالال میئ یكل ور  شە و مەبخالات، ل

 ە ار لڕەف نیڕەوشالالت و جوان ر نینگ رەرسالالپا و كریف نیرفراون رەو ب نڵكام ەیاسالال ڕ ئا 

 و واەڕ و  قەح او  ەسالال میئ نهاەت ەك ەیو ەل ەجگ ەمە.. ئتێژەڕێداد دایتیەاۆڤمر  یتاكوكۆ 

 رەبەل یتیەاۆڤمر  یتاكوكۆ  یانیژ یكانەییس یداوێپ مووەه س  یئ ،تێڕاست و دروست ب

 ەل یشالالالیپۆپو  قل و ریگێج یمالالاكالالانەبن ەیەور ەگ یخوا یجەنهەم ەچونك ،ەچالالاو گرتوو 

 ..یەدا وا ەردەب ەیشەگ
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 بڕگەی شەشەم: 
بەرهەمی كلتوری ڕۆژئاوایی بۆ موستتتتوڵمانان گونجاو 

 نییە: 
 

 ەب كەیەو ەتەن مووەه یكل ور  ەك ەو ەئ ەیو ەو ڕوونكردن لالمالالانالالدنەسالالال اتالریالالز ۆبال

 و امیو س ركۆ م كێئوممەتو   ەگ مووەه ی ێشارس ان یمەرهەو ب ەندەب ەو ەیەكەی ێنەدەم

 كیەەنممون ندەچ ەو ەئ ەیو ەڕوونكردن اتریز ۆب ،ەیەو ێپ ەیئوممەت وەئ یل ور ك یفالاتیسالالال

 چاو: ر ەب ەنەیخەد

 ،ەناو ێه انیمەرهەب ەك ەیەالنەگ وەئ یكل ور  یكێمەرهەب ییئاواڕۆژ  ییئاسا ۆڵیپان  -١

 دایاننێكارهەبەو ل ەاو یش ەو یەئابوور ینیەال ەو ل ەجوان ەك ەكردوو  انیماشاەت ەو ەنیەال وەل

 و رەفەس انی ەیو ێپ ش نیو دان س انەه یكات ،ەگونجاو  داییئاواڕۆژ  یوتەسوكەڵه ەڵگەل

 مانانڵو موس یاو یش ،ییەن گونجاو ەو یەس میئ یكل ور  ەیوانگڕ  ەل  ەڵ .. بەیو ێكاركردن پ

 ەشیاویش ەو ن ژكردنێنو  یكاتەل ەو ن ژێس نو ەد یكاتەل ەو ن رئاوەس ەچون یكاتەل ەن ،ییەن

 سانید ،كاتەد -تڕەو ەع یتەبیتاەب- شەل یندامەئ رۆ ز  یسفەو  ەك ت،ڕەو ەع ینیشۆداپ ۆب

 ڵواشر  ەیوانەچێپ ە. ب،ەیو ڵەماەل ەو ن وتەمزگەل ەن ،ییەن مانانڵموسو  یش نیدان یاو یش

 ناەد ،ەیەو ەوانەح یشالالاكۆو پ ییئاسالالا یرگەجلوب رەسالالەل داەر ێل مانەقسالال ،ەو ەو دشالالداشالال

 یاز و ێو ش ەیەه انۆیخ یتڵەحا ەمانەئ یر ەیغ انی ،یرباز ەس یشاكۆپ انیكار،  یرگەجلوب

 تەبیتا یشالالاكۆپ تێشالالەد كێركەئ/كار مووەه ەك یەئاشالالكرا خوازن،ەد انۆیخ یگونجاو 

 .تێبەه ۆیخەب

 یفاتیوس ییەژئاواڕۆ ی ێشارس ان یتر  یكێمەرهەب ەك یناساز یب ەیو ێش و ەخشالەن -٢

 ەو ڵەما ەل تەئافر  یوتنەكەرنەنامووس و د ەیلەسەم ەك ،ەو ەكاتەد كَەع وانەئ یكل ور 

 انینو بو ەارنیو د ەسالالالوكناك یهلەو ئ ڵما نەخاو  یسالالال ر  ەیلەسالالالەم انی ،ییەن انیخیەباێج
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 تێاوازبیج رۆ ز  داۆیخ ڵیما ەل ۆڤمر  ەناكات ك ەو ەئ ۆحسا  ب رۆ ز  ییئاواڕۆژ  ،ەو ەر ەدەل

 ەخشەن ۆیەب ..ەر ەگیگرنگ و كار ەو ەمانڵموسو  یالەب ەك كوەو  ،ەیكڵەما ەیو ەر ەد ەل كەو 

 ەوات ،ەر س  داێیو گرنگ ت یكەر ەس ڵیخا نیمەكیە ،ەاواز یج یس میئ ییناسازیب ەیو ێش و

 ،ەحەڕام ڵنالالاومالالا یمالالاشالالالاكردنەو ت اربوونیالالد ەچونك ،ەو ەر ەد ەل ڵنالالاومالالا یبوونەارنیالالد

 سەك تێو یەو نا كاتەڕەف ار د ەو ۆیەخ ییئازاد مووەه ەب داۆیخ ڵیناو ما ەل مانانڵموسالالو 

 دایزانێخ ییڕەف ار ەل یتەبیتا ە.. بكاتەد وتەسوكڵەه نۆ چ تێبزان انی تێنیبیب ەو ەر ەد ەل

و  ەخشەن كەن یەسوكنا یخانوو  داەر ێل ستەبە.. ممانڵموسو  یتەئافر  ۆب شیتر یتەبیتاەو ب

 تر. یالر ەو ت شكۆك ینیزایو د وازێش

 ەو ەووتكردنۆڕ خ یكانەانیو قومار و  ا ەڕ ش یكانەانیو  یرانۆ و گ ماەسال یكانەانی -7

 ێم و رێن ییوڵەكێت یتر  یكانەانیو  رۆ خ رەب ەخس نەڵهۆ خو  ایرەد نارەو ك ەوانگەلەو م

 ەك ەو ێهاوش یو ڕەف ار  نێشو  انەیو د یشۆشفر ەل ینێشالو  و لهاەحەڕا : م ەیسالەو مومار 

 ەسالالالەمومار   ەل كێكیەرەه ەك ،ەكالافر  یالنەگ یو كل ور   یەق و دیالد یمەرهەب یموو ەه

 یژ ێو چ انیالالژ یكالانەسالالال ەبەم ەل ەكێسالالال ەبەم وانەئ یال – ەمێئ یدیالد ەب – ەانحەڕامال

 ەك كێانیو ژ نڵبات ن،حەڕام ەمانەئ مووەه ەو ەس میئ یو كل ور   یەق و دید ەل ،داواكراون

 یئوممەت یكل ور  و دید ەل ..رەسالال ە ێو ەكەد یتیەرپرسالالەب و ەنرخ ێب رەسالال ە ێئاوا ببر

 ەو ەر ەس ەل ەیوانەئ مووەه ،ییەدوا یڕۆژ   ازیر رفەس یدانڕەنج و انیژ یئامانج دایس میئ

 ەالناكات ب مانڵموسالالالو  ەك هانەب ێسالالالوك و ب ەندەو ەئ مانڵموسالالالو  یال دانێپ مانەژ ئاما

 انیگاێو ج خراویر ەانیالالالال(ییەڕەڵ)ب وەل كێكیە چیه دایس میئ ی ێشارس ان ەل ..ەو ەانیال

 .تێكرەدەغەدەق انەیو ێهاوش یكەیەسەموومار  مووەه رەو ه تێناب

 ەور ەگ یشالالار  یدانێل ۆدروسالالت كرا ب هاندایج ەل یمۆ تەئ یكەچ ەك جار نیمەكیە -1

 یر ەو ێپ ییئاواۆ ر  یالنەگ ەكوژران.. چونك زارانەهەب ریو پ تەو ئافر  ڵمندا ،(١)نراێكارهەب

                                         
 نا.( بەکاری ێ١٢٧٥ئەمری ا دتی دوو شاری )ویررشیما( و )ناکازاکی( لە تاپۆن لە ااڵی )  (١)
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 كارۆ ه مووەه ستەبەم ەش نەیگ یەوا انێیپ وانەئ ،ییەن نجا ەئ و كارۆ ه ۆب انیرەرو ەداد پ

 یەۆ(.. ب لیتبرر الوس  ی)الغا :ەڵێد و ەنایڕێسالا كوەو  كات،ەد ڵەڵح كیەگاڕێ و وازێشال و

 شەو كل ور  دیالالد وەئ ێیپەب ئالالاوابووڕۆژ  یو كل ور   یەق دویالالد ەیزاد ەك یمۆ تەئ یكەچ

 .نراێكارهەب

 .ییەوا ن ەمەئ دایس میئ ی ێشارس ان ەل

 یاناو ڕ بێو ل ینید یاو یو پ ەوتەکكەو پ ریو پ تەو ئافر  ڵمنالدا نالادات گالاڕێ سالالال  یئ

 ینیەال ەل رەگەم ت،ێشار بكر یردومانۆ ب تێ. ناشنێبكوژر   (ەڕالش یكەڵخ) یرس ەخواپ

 مانیمۆ تەئ یكەچ ەمێئ رەگەئ ەیەو ەئ ڵسە. ئتێب ەو ەالل(لبالم  )المعامل ەو ێهاوش یڕەف ار 

 انی رمانەس ەتۆ هات رەگەئ تێنرێكاربهەب یرباز ەس یكێزێه رەرامبەب نهاەت تێبەد ت،ێبەه

 رەه رەگەم ت،ێنرێبهكار ەب تێتر ناش یكەڵو خ نێشو  و تر یش  ۆب ،یەداەڕێو ل ەدوژمنمان

 یدژ  شەمیئ نا،ێه یكار ەب ەمێئ ەڕیالشالال یكەڵخ رەرامبەدوژمن ب رەگەئ ەك ەو ەنیەال وەل

 .ەو ەنینێبه یكار ەب

 هاەر ۆ و ج یرانۆ گ و ماەو س ۆشان و  ایسالۆم كاندا،ییەئاواڕۆژ  ەرگێو ف ەقوتابخان ەل -3

 دایس میئ ەیقوتابخان ەل  ەڵ ب، نیكەر ەو س ندنێخو  ەیرنامەب ەل كنێشەب ندنڵ غاف ییاری

 یدنو نوان كردنۆ هاتووچ ەب ،ەوتەمزگ ەیو ەدنكردنەو ئاو  ەركردنێف ەیكییەكەر ەس ەس ەبەم

 ۆب زێو ه شالالالقەو م ەییسالالال ەج ینانێاهڕ  ەیانیپاشالالالان  ،انداێیت كانییەرعەشالالال ەییكڵچا

 .هادیج ۆب انیقوتاب یكردناو یش

 ەو ەكل ور  ەب ۆڤمر  ییكڵو چالالا  ەرهەب ینالالدەو ەیپ ەون كبو  كەیەنموون نالالدەچ ەمالالانەئ

و   یەو ق دیالالد ەب كەیەو ەتەو ن  ەگ مووەه یتییەنەدەم ننێلمەسالالالەید ەك ،ەو ەسالالال نەبەد

 ەو ێش ال ەبن، ب شەهاوب النداەگ وانێن ەل  ەرهەزاد و ب كێندەه تێشالە.. دەندەب ەو یەكل ور

 ،ینانێكارهەب ینێكات و شو  انی ،تێبەد اوازیج ەكەنانێكارهەب ەل ستەبەو م یتییەنۆ چ و
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و   ەگ مووەه یڕەنج یمەرهەب ێتر   ەڵ ب ،ەكوفر  ەیگەڵمۆ ك یمەرهەب ا ەڕ ش ەنموون ۆب

 هاەرو ەه ،ەیەه ێیاجو ڕ  داینانێكارهەب یسالالال ەبەم شالالال نۆو فر  نڕیك ەل  ەڵ ب ،ەكەیەو ەتەن

 یمەتئوم یەڵە.. مامەاواز یج تر یكێنێشو  ۆب ەو ەكێنێشو  ەل دایێت یكەڵخ یماف و ەرچاو ەس

 .ەیربار ەكافر د ەیو ەتەو ن  ەگ  ەڵەیمام ەل ەاواز یج داێكر ەڵگەل یس میئ

 یتییەنەدەم ینیەالەب ننێلمەسەد یو كل ور   یەق ینیەال یندەو ەیپ ۆڵیتوند و ت ەمانەئ

 . ەو ەكانتەییەشارس ان
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 بڕگەی حەوتەم: 
هتتێتتزو الوازی مەدەنتتیتتیەتتتی بە بەكتتارهتتێتتنتتانتتی  

   وكنەكانییەوە بەندە:ڕ
 

 كەڵێمۆ ك ینانێكالارهەخراپ ب انیالبالاش  یمەرهەب وتنەسالالالكێو پ یتییەنەدەم وتمالان

 كات و ەل رگرتنەتواناكان و سالالالوود و  و ەوز  ینانێكارهە: باش بكوەو  ،ەو ەكێپ نەكهالاتێپ

 ستیوێپ ێیپەب كانۆڕەپسپ ی ێال(سە)ب ۆیخ یبوار  ەل كیەرەه ۆڕپسپ یسانەك یبوونەه

 . زراوەامد یانڕ حوكم یكێتەڵ سەد یبوونەو ه

  ەئ ینالانێكالارهەو بالاش ب بوونەه نۆ چ ەك ەو ەنینێهەد ەو ەئ رەسالالالەل كەیەنموون نالدەچ

راپ خ انی یبوونە، نەكەتییەنەدەم یوتنەشالالالكێپ یەیما ە ێبەد یتییەنەدەم ەیكهالاتالانێپ

 یوتنەدواك یكالالانەنالالاوچ ەل ،تییەنەدەم یوتنەدواك یەیمالالا ە ێبەد یشالالالینالالانێكالالارهالەب

 ن،ینیبەد  ەس یسالال رۆ ج رۆ ز  ن،ینیبەد دیو د نید رۆ ج رۆ ز  داۆ ڕ مەئ یهانیج ەل دایتیەنەدەم

 تەیكەد انەیكەخۆ بارود ەیراسالالالید ەك وتوون،ەدواك ەو ییەتیەنەدەم یوو ڕ  ەل نینیشالالبەد

  :تینیبەد

 انیواوەت یو سوود ەخسال وو ەنەڕ گەب یواو ەتەب انەیكەوڵت یر ێبو ر ێو خ و توانا ەوز  -

 .نیمەز  رێژ ەل ەو ن ەرگرتوو ەو  نیمەز  رەس یر ێبو ر ێخەلنە 

 .واتەڕ د یڕۆف ەب ۆكو تاك یكات ەینیرۆ ز  -

 .نیین انۆیخ یبوار  ۆڕیپسپ نەدەد نجڕەكاردان و  ەل ەیوانەئ -

 .ەیەه دایكارەشەگ یكانەبوار  ییزاەو شار  ۆڕپسپ ەل رۆ ز  یكیەنوقسان -

 . ییەن ریگێج شیكانەوڵت یحوكم یمەس یس -
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 كێئوممەت تینیبەد تەیكەد ەراسالالید وائاڕۆژ  یایمانەڵئ یخۆ بارود ەك اندایرەرامبەب ەل

 ەو ئاوار  رانێو و  ەهاتوو  رداەسالالالەب یمەدوو  یهالانیج ینگەج یو یزەو ب یكشالالالكالاو ێت ەب

 انیتوان كانییەمانەڵدا ئالالالال(ڵسالالا١3) ەیماو  ەل  ەڵ ب ،(١)ەڕووخاو  كێمووشالال ەه ،ەوتوو ەك

 :تینیبەد ،ەو ەننێزر ەباش ر دابم جارانەل كێش  مووەه

 ۆب عاتەو دوو سالالال ۆیخۆ ( بعاتەسالالال1) كرد،ەد یكار  عاتسالالالە ەد كییەمانەڵئ رەه -

 .ەیكەوڵت ەیو ەناكردنیب

 بوو.    ۆیخ یکەەكاركردن یبوار  ۆڕیپسپ كییەمانەڵئ رەه -

 .ناێكارهەب داەو ەاتنانیبون ەل انۆیخ یوڵت یكەیەوز و  توانا مووەه -

 .بووەن انیو نوقسان ناێهمەرهەب كانەبوار  یس یوێپ رەدەقەب انییاویو ش ۆڕیپسپ -

 بوو..بوو ر ەبەس ەد مووانەه ۆب مانەو ئ ڕۆیشتەد ەزراوانەدام انیحوكوم یس میس -

. .ەم مان و یەرماەو س ییدارا یبوونەه كوەو  ربنەدەدیاری بنەه شیتر یكار ۆ ه تێشەد

 و،ژاربو ەه یكێلەگ نۆ ژاپ ۆخ ،رنەدیتەارمی ن،ینەكهاتێو پ یكەر ەسالال یوكنڕ  ەمانەئ  ەڵ ب

 یئاس  ەچوو  ڵچل سا یدوا  ەڵ بووبوو، ب رانێو  مداەدوو  یهانیج ینگەج مانەه ەل شیوەئ

 (.ش نەه ەك) كانەندەمڵەو ەد ەر ەه ەوڵت

 

  

                                         
( وێ شی ف رکەی کرایە اەر، وەموو شتێ  ڕوخێندرا جاەلە کتێسای ١١٥لەڕرتێ دا شاری کۆڵل/ڕرتئاوای ئەڵمانیایە )  (١)

 ( ااڵ دروات کراوە.١٧٧مەرکەزی کە دەاتیان لێ پاراات، ،ون ە )توحوە(ایەکە بە )
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 بڕگەی هەشتەم: 
پێشتتتكەوتن و دواكەوتن بە ستتتیستتتتمی حوكمەوە 

   پەیوەست نییە:

 

 رۆ ز  یكێزافەالف و گ داەمەردەس  ەل ،نەیگرنگ بد یكڵێخا ەب ەئاماژ  ەسال یوێپ داەر ێل

 نڵ ف ەل ەیتییەنەدەم ەوتنەشالالالكێپ وەئ یەگوا ەك ەو ە ێكرەودڵ ب ەندەوپاگڕ پ و تێدر ەدێالل

 وەر ەب ەكارانەواشالالەچ یكەڵخ ەو ڕێیە  ەتا ل ،ەیەو ەكیەانڕ حوكم یمەسالال یسالال ۆیهەب ەوڵت

 .شنیاكڕ  ەس میس وەئ و تڵەو ەد  ەئ ی ێنگریەال

 یسالال میسالال ۆیهەتر ب یانوڵت و ایوسالالڕ  ەیوتنەشالالكێپ وە: ئنەڵێد كانەسالال ینەمۆ ك -

 .نیس ینەمۆ ك ەك ەیەو ەانیحوكم

 یدار یەرماەسالال یسالال میسالال نەڵێد كانەوتوو ەدواك ەداماو  ەكەڵخ ەب كانەدار یەرماەسالال -

 .ەكیە ێنەدەم ەوتنەشكێپ یەیما

 .. ی ێبوون ی یێحیسەم ئاواڕۆژ  یوتنەشكێپ ۆی: هنەڵێد كانییەحیسەم -

سالالەلماندن و چونكە پێشالالكەوتنە مەدەنییەتەكە  پەیوەندی بە  ،هەمووشالالیان درۆدەكەن

ەمالان پێدا، نەك بە سالالالیسالالال مە ژ چەسالالالپالانالدنی ئەو پێكهالاتالانەوە هەیە كە پێشالالال ر ئالامالا

چین، سەرماییەداری لە هەندێك لە  و وسیاڕ می كۆمەنیسال ی لە وە. سالیسال کەحەكمڕانیە

ۆژئاواییەكان و سالیسال می سالۆشیالیس ی لە هەندێكی تر و سیس می پارێزگارانە ڕ ە وڵت

ە و مەرجیش نیی هەموویان پێشالالالكەوتنی مەدەنییەتیان تێدایە ،( لە ژاپۆن/یابانظ)المحاف

 سیس می حوكمیان هۆكاربووبێت.. 

ۆژئاوا بۆیە پێشالالكەوتووە چونكە ڕ ایە و الفی ئەوە لێدەدەن گ ئەمما مەسالالیحییەكان كە

مەسالالالیحییە، هیچ وانییە، بە پێچەوانەوە، مەسالالالیحێ ی لە چەرخەكانی ناوەڕاسالالال دا هۆی 
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ۆژئاوا كاتێك پێشكەوت كە ڕ داماویی بوو،  دەواری ونخوێدواكەوتوویی و نە یسالەرەكی

 ..وازی لە مەسیحێ ییەكە هێنا

ە هەی وڵتانی دواكەوتووی مەدەنێ ییدا هەموو جۆرە سالالیسالال ەمەكان دەبینین، وڵتلە 

دواكەوتووە و سالالەرمایەدارانەش پێ هەڵدەنێ ەوە، هەیە سالالۆشالالیالیسالال ەكەی بۆتە مایەی 

و دواكەوتووە یان  و دواكەوتووە، هەیە هیندۆسالالالیە یەهەیە مەسالالالیحی وڵتدووبەرابەر! 

 ..و دواكەوتووە ی واش هەیە ئیس می تێدایەوڵت، یەهەروا یە وبودایی

 و كردنی پێشالكەوتن و دواكەوتن بە سالیسال می حوكمڕانییەوە چەواشەكاریپەیوەسال 

ێدا نییە ت یاڵن انە بڵوكراونەتەوە.. گومانبۆ ژێردەسالال ەكردنی گەالن ئەو پ كردنە ودیدلێڵ

 هەندێك الیەنی یێڕ ەكە دەبێ ە بەربەسالال ی وڵتهەیە سالالیسالال می حوك  یان دینی  وا یجار 

كە  ،ێگرتنە لە هەندێك گۆڕانكاری پێشكەوتووانەڕ كە هیندۆسی مایەی  پێشكەوتن، وەكو

و كەس بۆی نییە هیچی  مالالانگالالای پێ پیرۆزە مرۆڤ دەبینرێالالت لەخزمەتی مالالانگالالادایە و

س نی مشك.. بێگومان ئە  جدەدات و مانگا دەیخوات! یان پەرەنڕ ۆڤ لێبكات، تەنانەت مر 

ێكی وڵتو دەوڵەتن.. لە  الیەنی كۆمەڵگە پێشكەوتنی زۆر یێڕ دین و دیدانە بەربەسال ی 

وك  ناكرێت سالالەرمایەی لێ نامێنێت، سالالەرمایە بە قاچاخەرێ حسالالیسالال می م مانە بە کەتر 

ەبێت ئەوەمان السەرەكی بێت كە پێشكەوتن و هێمن.. بەڵ  د انی جێگروڵتدەردەكرێت بۆ 

 نازییەكانی ئەڵمانیا ،وەرگرتنی ئەو مەرجالانەی پێشالالال ر ئالامالاژەمالان پێالدان مەحالاڵە بەبێ

سالالالیسالالال میان هەبوو، لە كۆتا پلەی دیك اتۆریشالالالدابوون بەڵ  مەدەنێ ی لە پێشالالالكەوتن 

ە، نیی ا هەریدو كۆمەڵگادا لە سیس می كۆمەنێس  م مانە لەنێوان دەوڵەت خۆ ،نەدەكەوت

 ی و)ناز  بوو، ئەگەرچی ئە  دووسالالیسالال مەو چین هەرلە برەودا وسالالیاڕ بەڵ  مەدەنێ ی لە 

 !و كەرامەتی مرۆڤ خۆیان گرت ێزڕ كۆمەنیز ( لەسەر حسابی ماف و 

، بە  بۆنەیەوە دەڵێین: عادەتەن گەالنی دواكەوتوو هەسالالالت بە نوقسالالالانی دەكەن هەر

ورە  و) یەیان تێدایەوون ئەو هەس ی نوقسانیێ موسالوڵمانانی ئە  سەردەمەش كە دواكەوت



 

 - 254 -  

بۆیە هەموو دوژمنانیان لە هەموو الیەكەوە دەیانەوێت ئە  هەسالال ەیان تێدا زیاد  ،(ڕوخاون

و  و ڕێبالالاز دیالالد دواكەوتوویی بمێننەوە، بۆیە سالالالەیر نییە كە هەموو دین وبە بكەن و

یان لەسەر جەنگی دژ ەمووشهسیس مێك موسوڵمانان بانگدەكەنە سەر مەنهەجی خۆیان!! 

بە ئیسال   سوورن و بە ئاشكراش دژین، هەر بەئاشكراش موسوڵمانان بانگدەكەن كە واز 

ئاشالالكرا بە موسالالوڵمانان دەڵێن هۆی و ڕێی ئێمە بگرنە بەر!!! بە لە دینەكەتان بهێنن و دید

 ووەلیكەن و وەرنە ڕیزی ئێمەی سۆشیالیس ی و لیبراڵی  ،دواكەوتنی ئێوە ئیس مەكەتانە

 !!وەرن وەكو ئێمە پێشكەوتوانە بژین مەسیحییەوە..

یمای هۆشالالالی ئین بیرو  -كە نەیانهێشالالال ووە لە دینەكە تێبگات-انی ئیمەش وڵتگەنجی 

ەوە قەپدەمی بەكردنەدا هەڕاجر بی است الیداوە، لە  گەڕەالوژێ وڕ ێی ڕ حەتاڵە و لە بەتاڵ و

و  نە دێ ەوە سالالالەر دین و دیالالد ..ئەو دەڕوانێو گرتووە و حەپەسالالالاوە.. هەر لەدەمی ئە  

ن ێگایەكی پێشالالكەوتڕ زێت و بپارێ دەشالال وانێت خۆ لێی بزربوون، نە ێگاكەی خۆی كەڕ 

بالالدۆزێ ەوە! ئە  نەوە نوێیالالانەی موسالالالوڵمالالانالالانی سالالالەردە  ئەگەر لە مێژووی ئیسالالال   

نایە دەیانزانی ئا ئە  پێشكەوتنە مەدەنێ ییەی ئەوروپا خۆی پێوە و وموسالوڵمانان شارەزابو 

ووین، دەبوو هەروا لە لە ئێمەشالالالەوە وەریانگرتووە، ئەگەر ئێمە نەدەب ،ەدات هی ئێمەیەباد

 ..دا بە نەخوێندەواری هەر پەنجەمۆركەن و نەزانن ئیمزای خۆیان بكەنتاریكس انی
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 بڕگەی نۆیەم: 
سەرچاوەی  ئیجتیهادی پێشەوایان سوننەت و قورئان و

   كلتووری ئوممەتن:

 

است و دروس ە لە ڕ و تێگەیش نی  سالوننەت می قورئان و سالەرچاوەی كل وری ئیسال

ە و سالالالێیەمین: سالالالوننەتیەكەمین سالالالەرچالاوە قورئانە و دووەمین ، سالالالوننەت و قورئالان

ونكە و دروست چ ڕاست دروسال ە لێیان، بۆیە دەڵێین تێگەیشال نی اسالت وڕ تێگەیشال نی 

ا و اشالالالكالالاوانە بالالاس نەكردووە، بۆیە پێشالالالەڕ هەموو شالالال ێكیالالان  سالالالوننەتقورئالالان و 

كێشالالانەی  شالالەرعناسالالان ئەحكامی ئەو زانایان و ی وموج ەهیدەكانی ئوممەتی ئیسالال م

 ەوە وەردەگرت.. بەگشالالال ی بەرهەمی زانایان وسالالالوننەتێیان لە قورئان و ڕ ۆژانە دەهاتە ڕ 

 :چەند بەشێكەوەت بەێبكر تپێشەوایانی ئوممەتیش كە زۆر زۆرە دەشێال

 و ە هەیە، چونكە ئەحكامەكانی كوفربە ملم نێی عەقائیدییەو  یبەشالالالێك پەیوەندی  -

 .ئیمانن

 .مامەڵەوە و ۆژانەوە هەیە، بەسەوداڕ بە ژیانی  یبەشێك لەو ئەحكامانە پەیوەندی  -

 .ەوش ەوە هەیەڕ و  ەف ارڕ  ئادا  و بە دا  و یبەشێكی تر پەیوەندی  -

وە.. بێگومان ئەو كەسالالالەی بیەوێت سالالالیوور ئیسالالال   نزانایان هەزار ك ێبیان لەسالالالە

یویانە، سالالوی ئەوە ببێت كە پێشالالەوایان نو ئیسالال   ببێت ناتوانێت دەسالال بەردار زای شالالارە

ئەو  و زیرەكییالالان و زۆری زانین و فراوانی دیالالد و و تەقوای ئەوان چالونكە دینالالداری

سێ نەوەی یاوەران و تابیعین و ) و دەوڵەتی سەردەمی سەلەف كۆمەڵگە لە ئاسانكارییەی

ئەمالالانە دووپالالات نەبوونەتەوە، بۆیە بەرهەمی ئەو هەبوو جالالارێكی تر  (تالالابیعی تالالابیعین

دروس ی ئەحكامەكانیان  و ڕاست سەردەمەی ئوممەت سەرچاوەیەكی ترە وگومانی زۆر بۆ
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 و سوننەتكەسێك قورئان و ،خەمن كە ئەحكامی ئیس من موسوڵمانان لێیان بێ و تدەچێ

)كە هەر لە قورئان ئادا  نەزانێت  دا  و ەكانی وەكو عەقیدە وشەرع وزانس ییە شەرعی

 .نەو بەرفراوا و چەند گش گیر ەوە هاتوون(، نازانێت كل وری ئیس می چییەسوننەتو 

ین )واتە هەر سالالالوننەت دەخوێنقورئان و  ئەو كەسالالالانەی دەڵێن )شالالالەریعەت( بەبێ  -

نسالالال ییەكانی ائەحكامی فی هی( زۆر هەڵەن، هەرەوها ئەو كەسالالالانەش هەڵەن كە دەڵێن ز 

نكە بخوێنرێن چو  سالالوننەتقورئان و فی ه ناخوێنین! دەبێ و دەخوێنین سالالوننەتقورئان و 

 باسی هەموو ش ێكیان تێدایە، ئەحكامی هەموو پێداویس یەكانی ژیانی تاك وكۆی مرۆڤی

 و فی ه ئەوەش كە زانسالالال یەكالانی عەقیالدە و ،تێالدایە -لە الیەنی تیۆری و كردەوەییەوە-

 ەسوننەتاری هەندێك ئاراس ەی قورئان وشیك هەر شەرح و ەوشالت باسالیان لێوە كردووەڕ 

ەكەیە، بێگومان ئەوەی لەو دوو سالالالوننەتكە سالالالەرچالاوەی هیالدایەتالدانی مرۆڤ قورئان و

كردن بە غەیری سەرچاوەیەكی تردا نین. خۆ خەریك و هیچ دین و دید لە سەرچاوەیەدا هەیە

 و دژوار ێ بزركردنە، الدانێكیڕ  پێش خوێندنی ئەمان گومڕابوونە و سالالالوننەتقورئالان و 

ن ەوییەی كردەوەیی یاوەران و تابیعیڕ و  ئینحیرافێكی گەورەیە، دووركەوتنەوەیە لە سییرە

موسالالوڵماناندا دروسالالت دەكات و  یۆشالالنبیریڕ نوقسالالانیەكی ئێجگار گەورە لە كل ورو  و

بۆیە  ،یركیشو ش و تەنانەت كوفر پەڕیدە و و فكری نامۆ ئاسالان دەیخاتە بەر شەپۆڵی دید

 سالالالوننەتسالالالەرەتالای پەروەردەبوون و ئالاڕاسالالال ەوە بە خوێندنی قورئان و هەر دەبێالت لە

وانی ەئ و ەوش ناسیڕ و  و فی ه دەسال پێكرێت و هاوڕێیش لەگەڵیاندا زانس ەكانی عەقیدە

 چۆنییەتی چەوتیان بۆ دیاریكردووین و و ڕاست ئەحكا  و هەڵوێسال ی و ڕێتر.. كە دیدو 

یان بۆ سوننەتی كردەوەیی ئاراسال ەی قورئان وكردوینەتەوە و وێناوونڕ هەڵوێردنیانیان بۆ 

 .كێشاوین

 ەوێتن زەرووری ریش دەبێت كە كەسالالالێك بیئەمە خۆی لە خۆیدا زەروورییە، بێگوما

و زیرەك بێالالالالت  خۆی هەرچەندە شالالارەزا- ەوخۆ بكاتسالالوننەت ڕاسالال دیراسالالەی قورئان و 

ی ڵ خوێندنبەڵ  ئەگەر لەگە -ئەحكا  داڕشالالال ن كاتێكی زۆری دەوێت بۆ تێگەیشالالال ن و
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 و وردترو  ەكەدا شالارەزایی لەو زانسال ە شالەرعییانەشدا پەیداكرد زووترسالوننەتقورئان و

ئە   یخوێندن ،دروست دەبێت دروس  ری ال و ڕاست اسال  ر دەگاتە مەبەست و ئەحكامیڕ 

 ادەی تێگەیش نی پێشەوایان و زانایانڕ  بوونە لە چۆنیەتی وزانسال ییە شالەرعییانە شارەزا

 .نیرو الڕێ نەبوون، ئەمانیش زەروو  ۆشنیڕ ، بۆیە بۆ بەرچاو وننەتسلە قورئان و 

ێگایەمان نیشالالان دەدات كە چۆن ڕ صالالو ( ئەو ل )عل  ا نە زانسالال ی ئوصالالو و بۆ نمو  -

شالالالالارەزای ئەو  ،ەوە وەردەگرینسالالالوننەتۆژانەی كردەوەیی لە قورئالالان وڕ ئەحالكالالامالی 

 .چۆنیەتیەمان دەكات كە زانایان ئەو ئەحكامانەیان وەرگرتووە

ە ەوامان فێردەكات لڕ دروسال ی تێگەیش نی  و ڕاسالت زانسال ییەكانی زمانی عەرەبی -

 ،انجن نە ئامش.. ئە  زانس یە شەرعییانە ئامانج نین، ئەمانە هۆكاری گەیسوننەتقورئان و

، كالاتێالك ئە  هۆكالارانە دەبنە ئامانج سالالالوننەتئالامالانجەكەش تێگەیشالالال نە لە قورئالان و 

ە  هی شالالارەزان بەڵ  لیكەسالالانێك پەیدادەبن لە ئەحكامی فكارەسالالاتیان لێوە پەیدادەبێت، 

 !دەبن! ئەمە چۆن دەشێت؟ دا كۆڵەوارسوننەت شارەزایی قورئان و

مەدەنێ ی ئیسالالال می دەبێالت لە سالالالەرچالاوە ئیسالالال مییەكەی خۆیەوە بێت كە قورئان 

لە ن و ەكەدا كرابسوننەت ۆشنایی ئاڕاس ەی قورئان وڕ ە و ئیج یهادێكە كە لەبەر سوننەتو

 ..بنو چوارچێوەی ئەوانیش دەرنەچو 
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 بڕگەی دەیەم: 
 :(1یئیسالم و پێكهاتەكانی مەدەنێتی

  

و هەڵوێسال ی ئیسال   لەسەر ئەو پێكهاتانەی مەدەنێ ی كە ئایا  ئەگەر بپرسالین لە دید

بە - بە دڵنییالالایەوە بواری تەواوی خۆیالان داوە؟ لەوەڵمالدا دەڵێین: بەڵێ ئیسالالال   مالالاف و

 :تزێێك دەخواڵئەمە تەفسی ،واوی بێ وێنەی كامڵێ یچۆنیەتیەكی تە

وود سالال و وڵتو بێری  و تواناكان و دەرهێنانی خێر وزەبەت بەگەڕخسالال نی سالالبە نی -١

 خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّٱ :وەرگرتن لە هەموو شالالال ێالالك خوای گەورە دەفەرموێ

ق ڵخەن هەیە بۆ ئێوەی ە خوای گەورەیە كە هەرچی لە زەمیواتە: ئەو   2١الْبقرة:  َّمفجم

 .كردووە

واتە:  20لقمان:  َّ َّ مهجه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

گەورە هەرچی لە ئالالاسالالالمالالانەكالالان و زەویالالدا هەیە بۆ ئێوەی  یمەگەر نالالابینن چۆن خوا

  ؟ش وەڕو پەنهانی بەسەرتاندا  و نیعمەتی زۆری ئاشكرا دەس ەبەركردووە

ئەوە خوای گەورەیە كە ئێوەی واتە:  ٦١هود:  َّ ٰه حم جم  هل مل خل حل ُّٱ هەروەها: -

داوای لێ الان كردووە سالالالەرزەمین ئاوەدان  هەر لە كەرەسالالال ەی زەوی دروسالالال كردووە و

 .بكەنەوە

خالوای گەورە جەخالالت لەوە دەكالالاتەوە كە هەرچالی لە  گەردوونەدا هەیە بۆ مرۆڤی 

و موفرەداتێكی وەربگرێت و بۆ  ێساڕ لە هەموو  مافی خۆیەتی سالوود دەسال ەبەركردووە و

 ..دەیی مرۆڤایەتی بەكاری بهێنێ ەوەئاسوو 

                                         
 پێك اتەکان ئەو پێن  خاڵەن کە لە ب گەی دووەمی ئە  بااە ڕیاکراون.  (١)
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ِت  إنْ ) :دەفەرموێ )ملسو هيلع هللا ىلص(پێغەمبەری خوا  - دِ  السالالالاعالَ    قالامالَ يلَ ت  لََحِدك  ْ  وفل ُالَ َفسالالالَ

ا هالَ  بوو بابەدەسالالال ەوەیەكێك الان نەمامێكی  واتە: ئەگەر قیالامەت داهالات و (١)(فلَْيْغِرسالالالْ

 .بیڕوێنێت

ن مالالا) :هەروەهالالا دەفەرمالالوێ - لالالِ َ  مالالِ رِس   م سالالالالْ غالالْ رْ  ُالالَ ا،غالالَ ْزَرع   لَوْ  سالالالالً ا،  ُالالَ َزْرعالالً

انت  لَوْ  طَْيرت  منه َفَيكْك ل   ، لَوْ  إِنْسالالَ َدَق ت  به له كانَ  إاِلل  بَِهيَم ت واتە: هەر موسالالوڵمانێك كە  (٢)(صالالَ

بەرهەمی پێدەگا، تا  نەمالامێالك دەڕوێنێت یان تۆوێك دەچێنێت یان شالالالەتڵێك دەڕوێنێت و

و سالالالەدەقە بۆ خاوەنەكەی  ر بەخێربخوات هە لێی یالان گیالانەوەرێك بالاڵنالدە یالان مرۆڤ

 .دەنوسرێت

اویالالن بۆ لە  دوو دەقە بالۆمالالان دەردەكەوێالالت كە ئالیسالالال مەكەمالالان چەنالالد هالالانالالیالالد

   .چۆن كە بەنییەتی پاكەوە دەبێت، دەبێ ە خواپەرس ی ن وئاوەدانكردنەوەی سەرزەمی

 هەر بە ، مافی خودی مرۆڤە وخێروبێری زەمین، ئاشالالكراو پەنهانیوەرگرتن لە  سالالوود

چاكە بۆ  و هەمووی بە خێر ا بیكاتو موسالالوڵمان بێت و لەبەر خاتری خ مادا  كیەنگاوێه

ی ئیس مە لە یەكەمین هەنگاو لەسەر وەردەگرێت.. ئەمە هەڵوێس  پاداش ی دەنوسالرێت و

 .داەڵهێنانەوەی بونیاتنانی مەدەنێ یه

 اپێشوود جگە لەوەی لە فەرموودەكەیە )ك ئەمما بەنیسالبەتی كاتەوە ئەوەندە بەسە -٢

هاتنی قیامەتیشدابوون و نەمامێك ان بەدەس ەوە بوو، دا : ئەگەر لە ساتەوەخ یدەفەرموێ

كێ  قیالالامەت داهالالات ئی ر نەمالالا  بۆ وێنن، مەڵێن واڕ بی خێرا سالالالوود لە كالالاتەكە بكەن و

كە خوای گەورە كالاتێالك لە قیالامەتالدا لە خەڵكی  لەفەرموودەی تردا دەفەرموێ (بڕوێنین!

                                         
 ( وێناویەتییەوە و دەفەرموێ: )رجالی  ۆبات ۆقات(.22-3(، وەیثەمی لە )مجمع الاوائد( )13/11بەززار لە )البحر الاخار( )  (١)

 (.١71٢ترمذی )(، ١337  )یسلو(، م٢7٢1) بوخاری  (٢)
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كرد كە پێ  بەخشیبوویت؟ لێشی دەپرسێت كە تەمەنی  چیت لەو نیعمەتانە دەپرسێ ەوە كە

رهِ  عن) دا سەرف كرد؟لە چی  .(١)(لفناه   فيما عم 

اعمْل لدنياك ككنك تعيش  لبًدا، واعمْل ) :دەفەرموێ (ازی بێتڕ خوا لێی )سەیدنا عەلی  -

وەی هەتا هەتایە بژیت، بكە هەروەكو ئە نیات كارو بۆ د واتە: وا (آلخرتِك ككنك تموت  غًدا

 .تیبكە هەر وەكو ئەوەی سبەینێ دەمر ت كارۆژ ڕ واش بۆ دوا

كات بۆ موسالالالوڵمانان ژیانە، موسالالالوڵمان كاتی ئەوەی نییە لەسالالالەر خۆشالالالی و چێژی 

كاسبیەوە خەریكە،  و حەرامدا سالەرفی بكات، موسوڵمان یان لەخواپەرس یدایە یان بەكار

چونكە كالالاری  ،ی بۆ غەیری خوای گەورە نییەنییەت ێپێالالدراو دایە وڕ یالالان لە كالالارێكی 

 .س ییش بەنییەتی پاك دەبێ ە خواپەرالێپێدراو )موباح(ڕ 

ئەمما بە نیسبەت هەبوونی مرۆڤی پسپۆڕەوە، كە دەبێت ئەوندە بن كە )بەس( بن بۆ  -7

شالالالەرعنالالاسالالالان فەرموویالالانە هەر  ،پڕكردنەوەی پێالالداویسالالال ییەكالالانی ئوممەت و دەوڵەت

ەبێت د و هەر ئیسالال می پێویسالالال ی پێی بێت فەرزی كیفایەیە زانسالال ییەك كە ئوممەتی

تەنانەت فەرموویانە:  ،هەندێك ئوممەت دەسالال ی بخەن، ئەگەر نا، هەموویان گوناحباردەبن

ح اجی دەرزییەك بن و لەناو موسوڵماناندا كەسێك نەبێت دروس ی و ئەگەر موسوڵمانان م)

 (.بكات، هەموو موسوڵمانان لە نەبونیدا گوناحبارن

وپسالپۆڕی بوارێك بەسالوودبێت، فەرزە لەسەر  ەك یان هەر تایبەتمەندیزانسال یی هەر

بەدەس ی بهێێت، ئینجا  (لەسالەر دەس ەجەمعی نەك یەكیەكی تاكەكانی) جەمعی ئوممەت

 .هەیە یسوننەت( تێیدا حوكمی بحربوونەوە )ال ڵو ققاڵو  ؛دەفەرموون: دوای بەدەس هێنانی

نە( فەرزی كیفایەیە، و ەكالانی دڵالدا )بۆ نمو هەبوونی پزیشالالالكی پسالالالپۆر لە نەخۆشالالالی

                                         
 و دەفەرموێ: )حسل صحیح(.  (٥٧١٠ترمذی )  (١)
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ن یاسالالوننەتو قوڵبوونەوە لە هەریەك لە بەشالالەكانی ئە  پسالالپۆڕییەدا حوكمی  یشالالارەزای

ان ەمالالهەموو زانسالالال ییەكی تریش هەر ئە  حوكمەی هەیە. كەوابوو ئیسالالال مەك هەیە..

 ەمەدەنێ ییەكی نمونەیی لوتكەییی لێمالالان دەوێالالت كە نالالابێالالت هیچ گە  و ئوممەتێالالك ب

 رەكەمالالان نمونەییە و لەو ئالالاوا هەروەكو كە كل و  تر بكەوێالالت..و مەدەنێ ی خۆی سالالالەرو 

 ..لوتكەدایە، شارس انێ ییەكەمان ئاوا دەگاتە لوتكەی نموونەییەكەی

)ئەممالا فەرزی كیفالایە لە زانسالالال یدا ئەو  :المحالار ( دەفەرموێ تبینخالاوەنی ك ێبی )

ەكو و ، نیالادا نالاشالالالێالت وازی لێبهێنرێتاگرتنی دڕ  كردنی دین وزانسالالال ییەیە كە لە پیالادە

ێزمانی عەرەبی، ئەحكامی فی هی، شالالێوەكانی خوێندنەوەی قورئان ڕ پزیشالالكی، ژمێریاری، 

وسالالالین، و ن ،ی، دابەشالالالكردنی میراتسالالالەنەدناسالالال زانسالالال ی فەرموودەوانی و )قیرائات(،

منسالالوخ، زانینی  ەوانبێژی و بەشالالەكانی تری زمانی عەرەبی، ئوصالالو  و زانینی ناسالالخ وڕ 

 سالالیفەت و ئاسالالەوار، زانسالال ی پیاوناسالالی، ناویان، شالالوێنیان.. ناسالالینی یاوەران و ژوو ومێ

جێم مانەیی، زانس ی هەڵوێردنی  لە دادپەروەری و زانینی مەرجەكانی ریوایەت ،ژیانیان

 چاندن و زەعیف، زانسال ییەكانی ئاوەدانكردنەوە و پیشالەسازیی و فەرموودەی سالەحی  و

هەر كەسالێك سەرنج لە  بڕگەیە بدات كە  ،ینی سالیاسالەتزان دوورین وكەڵەشالاخ گرتن و

 ەی هەموونی ئیسالال   باسالالی لە فەرزێ ی كیفایلەسالالەرەوە هێناومانەوە دەزانێت كە زانایا

 ێدەكەن كە دەبڕ دەبینیت باس لە هەبوونی پسپۆ  ،زانسال ییەكی سەردەمی خۆیان كردووە

 بواری مەدەنێ ین یە لق وكرائەمانەش وەكو ئاشالال ،ئەو بوارانە بە ژمارەی )بەس( هەیانبێت

 .(كە كل ووری ئیس می دەیانگرێ ەوە

ی )فەرز : یش لەسەر باسی فەرزی كیفایە دەفەرموێالالالالخاوەن ك ێبی )شرح ال حریر( -

 شالالال ێكی دینی دەگرێ ەوە، وەكو زانینی نوێژی جەنالالازە، هەروەكو هەموو یە هەمووكیفالالا

 . ە(ش ێكی دنیایی وەكو ئەو جۆرە پیشەسازییەی كە پێویس

ئەگەر بمالانەوێالت ئەوەی شالالالەرعناسالالالان فەرموویانە ئەمڕۆ لەسالالالەر زانسالالال ییەكانی 
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سالالالەردەمیان بچەسالالالپێنین، دەڵێین: دەرهێنانی نەوت )پ رۆ ( سالالالەدان پسالالالپۆری بواری 

، وەك پسالالپۆڕانی دەرهێنان و پیشالالەسالالازییەكانی دەوێت، هەر(الالالالی جیۆلۆجی) زەویناسالالی

هەر لە پی رۆلەوە هەش ا  ،سەردەمیانە كردنی جۆرەها ئامێریهەروەها پیشالەسالازی دروسال 

و هەزاران شارەزای دەوێت.  جۆر پیشەسازیی جیادەبێ ەوە، كە هەریەكەیان سەدان پسپۆڕ

 هەبوونی ئە  پسالالالپۆڕانە بۆ هەر هەموو ئەمانە لەوانەیە كە ئوممەت پێوسالالال ی پێیەتی...

 .ەیەبڕی )بەس( فەرزی كیفای ادە وڕ بوارێك بە 

یدا، سەدان لە دیراساتی هەزاران لە جۆرەكان، ان پسالپۆڕهەیەچاندن پێویسال ی بە هەزار 

چارەسالەری نەخۆشی و پیشەسازیی  ،بڕی بەسالێ ی خاكدا، سالەدان ئاودێریو  ادەڕ و  جۆر

 فرۆشالالال نی بەرهەمی چەنالالدین بواری تری چالالانالدن و قوتوكردن و ئالامێرەكالالانی چالالانالدن و

 ..بەرهەمێنان

هەبێت لە هەموو بوارەكانی  و تالایبەتمەنالدمان پسالالالپۆڕ بەشالالالێوەیەكی گشالالال ی دەبێ

ی، لەبەرهەمهێنانی ئینجا بواری دەرمانسالالالاز  ،(بەی الاڵی/ئالاژەڵی پزیشالالالكی )بەشالالالەری و

 ئەگەر یەك دەرمان هەبێت و كەرەسالالال ە سالالالەرەتالاییەكالانیەوە بۆ گەیالانالدنی بە نەخۆش..

 ی..و موسالالوڵمانان گوناحباردەبن لەسالالەر دەوڵەت دروسالال یان نەكردبێت هەمو  ئوممەت و

 ە گوناح دەكەوێ ە سالالەرشالالانی ئەوانەی لە توانایاندا هەیە دروسالال ی بكەن وزۆرینەی كۆڵ

 .نەیانكردووە

ئی ر هەر هەموو بوارێكی زانسالالال ی و شالالالارەزایی و پسالالالپۆڕیی تێیدا هەمان حاڵەتە و 

 .هەمان حوكمی هەیە

و بوارێكی  ێ یمان لە هەموو جۆرالالالادەی )بەس(ڕ ئیس مەكەمان داوامان لێدەكات كە 

لە  دەبێ ،دا هەبێت مادا  لە ئوممەتەكەدا كەسالالێك هەبێت موح اجی بێتزانسالالت و هونەر 

 .هەموو بوارەكانیشدا پسپۆڕی تایبەتمەندمان هەبێت
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  ،(١)(ُ  ِ َنه   لنْ  عِمَل عمً   إِا من العبد اللَه ُ ِحِب  إنل ) :دەفەرموێ )ملسو هيلع هللا ىلص(پێغەمبەری خوا  -

 .ست بە چاكیی بیكاتواتە: خوای گەورە حەزدەكات كە عەبدێك كارێكی گرتەدە

 .ئەمە ئەوەی كە پەیوەندی بەالیەنی سێیە  وچوارەمی پێكهاتەكانی مەدەنێ ییەوە هەیە

حوكمی جێگیر كە ئەمان دابین دەكات، ئیس   سیس می  ئەمما هەبوونی دەسەڵت و -1

ێنادەن ڕ  ئوممەت دەكات، كە دەوڵەت و جێبەجێ( سالالیسالال می خی فەت) حوكمڕانی خۆی

 بەرپا بكات. ی هەڵگەڕێ ەوە یان هیچ كۆمەڵێك شۆرشی دژهیچ كەسێك لێ

  ْ ك  َ اعَ مَ جَ  رَِّق فَ ید  لْن ی  رِ یعت ی  مِ جَ   ْ ك ر  مْ لَ ك   وَ َ  اَمْن جَ ) :دەفەرموێ )ملسو هيلع هللا ىلص(پێغەمبەری خوا  -

ْيِف كَفَ  ِرب وه  بالسالالالل  ویسالالال ی كۆمەڵەكەتانواتە هەركەسالالالێك هات و  ،(٢)(انَ كَ ائًِنا َمنْ اضالالالْ

 - تەفرەقەی تێدابنێ ەوەو دابڕكات  (مانان/دەوڵەت و حوكمی شەرعی انئوممەتی موسالوڵ)

 هەركەسێك بێت.  ، جابەشمشێر لە گەردەنی بدەن - كۆن و وە تەبالەكاتێكدا ئێ

موسالالوڵمانان و سالالەرۆكی دەوڵەتی خی فەتی ئیسالال مییە  یخەلیفە كە ئەمیری گشالال ی

نی )مورتەدد: لەدین مالاف و دەسالالالەڵتی زۆری لەدەسالالال الدایە، بۆی هەیە حوكمی كوشالالال 

ببێ ە  هەڵگەڕاوە( دەركالات تالا ریزەكالانی ئوممەت دەغەڵ و گەندەڵی كوفر نەیسالالالمێت و

وەكو حوكمی خراپەكارێك )پێیەوە، بۆی هەیە حوكمی كوشالال نی تر دەربكات  پەڵەی نامۆ

یالان خاوەن بیدعەیەك كە  (واز لە تالاوانكالاری نالاهێنێالت و كە چەنالدەهالا جالار سالالالزادراوە

 بیدعەچێ ی.  هەرسوورە لەسەر

                                         
ووو حدیر حسل(، بەاڵ  ئە  فەرموودەیە  تەن ا بەلوای تر دەات ەوت:  نووااەری ڕەحمەتی نووایویەتی: )رواه البی قد  (١)

ك ْ  عِمَل  إِا تعالى ُ ِحِب  اللهَ  إنل ) ( وێناویەتییەوە، شاااێخی ٧/١٣١٠، بەی یقی لە )شااا(ب اإلیمان( بەتمارە )(ُ  ِ نَه   لنْ  عمً   لحد 

 ( دەفەرموێت: )حسل(اە.١٣٣٧ئەلبانیش لە )صحیح الجامع(ادا  بەتمارە )

نوواااەری ڕەحمەتی نووااایویەتی: )رواه مسااژم(، بەاڵ  لەیی ئیمامی مواااژیم بە  لەفاە دەاااتم نەکەوت، بەڵ و بە    (٢)

،)شااێوەیە:  ِ  وهل َجِميعت ِرب وه   فَمن لراَد لْن ُ َفرَِّق لْمَر هِذه ال مل يِْف  فاضالالْ (، کە ئەمە بەشااێ ی ١٣٥٥، مواااژیم )(كانَ  َمن كائِنًا بالسالالل

 .(١٣٢٢٢) ئەحمەد(، ٧٧٥٧) نەاائی(، ٧٠١٥و داود )ەیە، وە لەشوێنی تریش بەلەفای جیاوازەوە واتووە: ئەبفەرموودەک
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 ێنادات ئێمە لە كێبركێی گەالندا دواكەوین، ناهێڵێت لە كارێكی خێرڕ ئیسالال مەكەمان 

ان موسوڵمان و سالوودبەخشالدا هەبن پێش ئێمە كەوتبنەوە و هەوڵبدەن بگەنە لوتكە.. دەبێ

 تاكە ئوممەتی شارس انێ ی بن كە لە لوتكەی نموونەییدا جێگیردەبن. 

  :رەكە موسوڵمان هاندەدات وابێتدەقی شەرعی لە  بارەوە زۆ 

لە غەزای ئوحوددا دوای تەواوبوونی جەنگەكە هەنالدێالك لە موشالالالریكەكالان خۆیان  -

 فەرمانیدا كە )ملسو هيلع هللا ىلص(گەیاندە سالالەر چیاكە، كە باڵتربوون لە موسالالوڵمانان، پێغمەبەری خوا 

ن لە ئێمە. بیان نییە باڵتر واتە بۆ ،(اونَ ل  عْ یَ  نْ لَ   ْ ه  لَ  لغِ بَ نْ ال یَ ) فەرمووی: ،بیانهێننەوە خوارەوە

 !ن؟ب انێ یدا باڵتر سشار الی و چۆن دەشێت لە مەدەنێ ئی ر

دواكەوتالالووییمالالان  ی والواز  و كالۆتالالای تالالاەئەمە ئالیسالالال مەكەمالالانە.. هالۆی سالالالەر 

ڕاس دا واقیعی مێژوو شاهێدە كە لەچەرخەكانی ناوە ،ركەوتنەوەمانە لە ئیس مەكەمانو دو 

دەزانی دەست بۆ كوێوە درێژبكات، تەنها دەس درێژیان نەی ،وبو كە ئەوروپا لە تاریكس انیدا

دینەكەشالالالیان  ،و نەخوێندەواربوون، چونكە دینداربوون زۆربوو، دواكەوتووبوون، هەژار

و ئێمە لە یهەڵە، لەكاتێكدا كە شالالالارسالالال انێ ی باتڵ بوو، دیندارێ ییەكەشالالالیان چەوت و

و لەوێش  چی لێرەەگەر ئۆناكیی بە دنیا دەبەخشالالالی، ڕ شالالالنگی ڕسالالالەردەمەدا وەكو خۆر پ

 ئەویش هەبوو..  و ئینحیرافاتی ئە 

ەدا پێویست ناكات لێر  ،لە نموونە تنا( پڕەار ضالك ێبەكەی دك ۆر سالیباعی )من روائع ح

 ..ینەوەبیانهێن
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 بڕگەی یازدەیەم: 
رەتی وهەبوونی پسلۆڕ لە بوارەكانی مەدەنێتیدا زەرو

  :بەهێزبوونەوەیە

یاوەران لە پێكهاتە سالالەرەكییەكانی  و )ملسو هيلع هللا ىلص( ەری خواخوێندنی مێژووی ژیانی پێغەمب

ۆشالالالنبیری و كل ووری ئیسالالال مین، چونكە نموونەی كردەوەیی بەرچاون، نموونەی ئەو ڕ 

و دەوڵەتەن كە ئیس   دروس ی دەكات، خوێندنی مێژووی ئیس میش پێویس ە،  كۆمەڵگە

لێوەرگرتنە، و  ریو ئامۆژگا ۆشالالنی و چاوكراوانە، ئەمیش سالالەرچاوەیەكی پەندڕ بەڵ  بە 

و تێڕوانینی ئیسالال مییەوە  وانگەڕ سالالینەوەی مێژووی جیهان لە ودیسالالان داڕشالال ن و نو 

 و هەروەها خوێندنی ئێسالال ای جیهانی ئیسالال میی: مێژوو ،ۆشالالنبیرییەڕ زەرورەتێكی تری 

 ان ووڵتالالمەڵبەنالالدی هێزی  زانینی حالالاڵی موسالالالوڵمالالانالالان و جوگرافیالالای خالالاك ومرۆڤ و

و نزیكی دەوڵەتان لێمانەوە، تا پەیوەندیمان بەشالالێوەیەكی پ ەو  وورالوازییان.. خوێندنی د

دەرمالالان دەبێالالت لە داڕێژین كە یالالارمەتیالال دامەزرێنین، هالالاوكالالاریكردنی نێودەوڵەتیمالالان وا

خواسالال ن تا  خوێندن و و كارتێكردن و شالالارسالال انێ یمان بەكار سالالازدانەوەی مەدەنێ ی و

 .كەلێنەكانی پێداویس یمان پڕكەینەوە

امانجی خوێندن لە دەوڵەتی ڕۆشالالالن بوو، دەزانین كە ئ   خاڵنەمان هەموو الئەگەر ئە

ی كل ور  و یۆشنبیر ڕ و پسپۆڕانی الیەنەكانی  تایبەتمەند ئیس میدا پێگەیاندنی شارەزای

انە لە یالالواتە كالالاركردنی شالالالارەزای ،نوێمالالان دەكەونەكالالار یدەبێالالت كە لە بواری مەدەنێ ی

 ئەمەش پێویسالال ی بە سالالێ ،دارسالال انییەتی ئیسالال میبنیاتنانەوەی هەموو الیەنەكانی شالالا

 :جەمعی هەیەوكنی كاری دەس ەڕ 

 جێبەجێكردن -7             نەخشەدانان -٢             ئامار -١

 ئامارێك دەسالال پێدەكات كە ئەوشالالارسال انێ یمان بە پرۆسالەی بنیاتنانەوەی مەدەنێ ی و
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ن: ەتی: تایبەتمەندێ ی فڕیتالایبەمەنالدیالانە تۆمالاربكات كە ئوممەتەكەمان پێویسالالال ی پێی

  بوارەكانی بەكارهێنانی، پزیشالالالكی و تالایبەتمەندی لە ئەتۆ  ، پیشالالالەسالالالازی و فێربوونی

 گەیاندن: بروسكە و و زانسال ییەكانی، پەیوەندی و ادارڕ  ئاسالمان و یبوارەكانی، چاودێری

 جۆرەكانیان.. هەروەكو پڕكردنەوەی پێداویس ی ئوممەت بە پسپۆڕی زانس ییە سالی  و ێب

 و مەدرەسەكانی، فەرموودەوانی و زانسال ییەكانی، تەفسیر شالەرعییەكان: قورئانەوانی و

وری كل و  و ۆشنبیریڕ هەموو ئەوانی تر كە  ئوصو  و بوارەكانی، زانس ییەكانی شەرع و

ی پێكەوەنانەوە و ێی سالالازدانەوەی مەدەنێ ی ئیسالال میڕ  پێویسالال ی پێیانە لە ئیسالال می

 .ی یەكەمی پرۆسەكەیەو ی ئیس می.. ئەمە هەنگانموونەیی لوتكەی یشارس انێ ی

و پارسەنگ كە چۆنیەتی پڕكردنەوەی  هەنگاوی دووە : داڕش نی نەخشەیەكی گش گیر

كاریی قۆناغ كات و وزە وییان دیاریدەكات، بە شێوەیەك كە پێداویس ییەكان بە پسپۆڕان

 ،بكەوێتش ر یان دواسابی الیەنەكانی تر نەچێ ە پێیەچاوبكرێت و الیەنێك لەسەر حڕ تێدا 

یان لەبوارێكدا ئەوەندە زۆر پسالالپۆڕ بەرهە  بهێنرێت كە بێكاری لێبكەوێ ەوە، كە دەچێ ە 

 و هێنانی هەزاران شارەزایس ی بەوانە نەماوە.. یان بەرهەمبەڵگەی ئەوەی كە ئوممەت پێو

 پێیان نەبووە..  یپسپۆڕ كە ئوممەت پێویس ی

بووجەی تەواو بۆ هەر  نەخشەیە دەخرێ ە كار و لێوەشاوە ئە و كەسانی شیاو پاشان بە

بەرهەمهێنانێك دیاریدەكرێت و دەخرێ ە بەردەسالت و بواری شالیاو دەڕەخسێنێت و هەموو 

ت ئە  بڕگەیە لە واقیعدا دەكەونەكالار.. ئەمە پ نی بالارودۆخی ئالاسالالالاییە، ئەگەر بمالانەوێ

 مدا. دی.. ئەمە ئامانجی یەكەمی سیس می فێرخوازییە لە ئیس  بهێنینە

س ا زگاربووە، تائێڕ ۆژئاوا ڕ دەسەڵتی حكومەتە كافرەكانی  بنلە گەالنی ئیس می كە

ێژەی )بەس( پسالالالپۆڕ و شالالالارەزای بوارەكانی ڕ و  ادەڕ حكومەتەكالانیالان نەیان توانیوە بە

بونیاتنانەوەی مەدەنێ ی دەسال ەبەربكەن، نەشیان وانیوە ئاس ی كرێكاران و فەرمانبەرانی  

هەیە دەیان سالالاڵە لەسالالەر حوكمە!  لە كاتێكدا كە حكومەتی وا ،نەوەئاسالالایی بەرزتربكە
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اتەكانی پێكه نەخشەپ نانە كاریان بكردایە كە ئاماژەمان پێدا و ئەگەر كاربەدەس انیان بەو

یان زۆر جیاواز دەبوو، ئوممەتەكەشمان لەسەر بەر، بارودۆخی ئێس ا تەمەدەنێ یان بگرتایا

  ..یەوەهەنگاوی هەڵدەهێنا ڕاست ڕێیەكی
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 باسی دووەم:

بەگەڕخستنی  سیاسەتی فێرخوازی و وزە
 :یئیسالم یكەسایەتی

 
 :یكانەو بوار ۆڤمر ەی: وزمەكیە ەیگڕب

 :كانەتاك ەییستەج ییسازە: ئامادمەدوو ەیگڕب

 :یحڕۆ ەیشەو گ یریهزر و ژ ییسازە: ئامادمێیەس ەیگڕب

 :وشتڕەو  فتارڕە ەینگانەپارس ییسازە: ئامادمەچوار ەیگڕب

 :كانۆڤەمر ەیوز یخستنەڕگە: بمەنجێپ ەیگڕب

 :ییەجەنهەم ەنیوانێڕو ت دید مەئ یسلاندنەو چ لماندنە: سمەشەش ەیگڕب
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 بڕگەی یەكەم: 

 :وزەی مرۆڤ و بوارەكانی
 

كەسالالالایەتی هەموو مرۆڤێك ، و توانالایەكی ئێجگالار زۆر سالالالەیری تێدایە وزە مرۆڤ 

توانای،  و و ژیری و توانای ئەندامانی لەش، هزر جەس ەالیەنی هەیە وەكو  چەندەها بوار و

و  و نەشالالالالونالالمالالا گەشالالالە ۆح وڕ تالالوانالالای،  نەخشالالالەی كالالاروبالالوار و دەروون و دڵ و

 پاشالالان  شالالەڕخوازیی.. و بڕی ئامادەیی خێرخوازیی و ادەڕ  مرۆڤ و كاریگەرێ ییەكەی..

 ن..بەكارهێنانیا ێسالالاكانی گەردوون وڕ و بلیمەتێ ی ئە  مرۆڤە لە دۆزینەوەی  و توانا وزە

و  وەچەندەها جۆر وزە بەرهەمهێنان.. ئامادەییە سالالەرسالالوڕهێنەرەكەی ژیانی كردەوەیی و

 ..توانینی تر بوار و

و توانالالا لەكەسالالالایەتی مرۆڤالالدا، پێویسالالال ە بەرەو  وزە و بڕەی ڕادە و ئە  هەموو جۆر

ان ی، یدەكالاتە خراپەكالار  ووڕ خێرخوازی و چالاكە ئالاڕاسالالال ە بكرێالت، ئەگەرنالا، حەتمەن 

 كە پەی بەهەموو- دەخەن.. یان هەر خاوەنەكانیان ەڕخوازان لە خراپەكاریدا بە گەڕیشالالال

زۆرینەیان بە پەكخراوی وازیلێدەهێنن، ئەمەش خۆی لە  -و بوارەكالان نەبەن و توانالا وزە

 خۆیدا زیانێكە.. 

و بوارانە  وزە كە ئە  ەوای فێرخوازی ئەمەیەڕ  دروسالالالت و اسالالالت وڕ سالالالیالاسالالالەتی 

ییە یس مێك نهیچ س ،یان لە بواری خۆیدا لە بنیاتناندا بەگەڕدەخاتەهەریەك دەدۆزێ ەوە و

كۆی تاكو  یوزەی كەسایەتی هەموو بزانێت چۆن هەر ب وانێت و وەكو سالیس می ئیس می

 .وون دەبێ ەوەڕ دەوڵەتەكەی بەگەڕدەخات.. وەكو لە بڕگەكانی تردا  كۆمەڵگە و
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 بڕگەی دووەم: 
 :انئامادەسازیی جەستەیی تاكەك

 

ت ێلەشت مافی لەسەرتە، تا وانەزان ئیس   هەر لەسەرەتاوە بە موسوڵمانەكە دەفەرموێ

یهمالی بكات تا نەخۆشالالالی یان قەڵەوی یان دراوە، بۆی هەیە ئیئەو لەشالالالە ئالامالانەتەی پێ

ا َعلَْيكَ  لَِجَسِدكَ  فإنل ) :وێالوازی دایبڕزێنێت! دەفەرم  واتە لەشت مافی لەسەرتە. ،(١)(َح  

ْؤِمن  ) روەها:هە  ْؤِمنِ  ِمنَ  اللهِ  إلى َولََحِب  الَ ِوِي، َخْيرت  الْم  ِعيِف، الم    (٢)(َخْيرت  ك ل   وفل الضالالل

 و پەسالەندترە الی خوای گەورە زیاتر لە موسوڵمانی كز و واتە: موسالوڵمانی بەهێز چاك ر

 .ی دەسوڵحێنز بۆ چاكسا كیشیان هەر خێریان تێدایە وو الواز، هەردو 

سەرپەرش یارانی ئەوالد  باوكان و (ملسو هيلع هللا ىلص)وانگەشەوەیە كە پێغەمبەری خوا ڕ   هەر لە -

علِّموا ) :دەفەرموێ چاالكیان بدەن. چوسالالت و دەكات كە بایەخ بە سالالوارچاكی و ئاڕاسالال ە

واتە:  (7)(باً ِبوا علی الخیالل و لوركو  الخیالل، ومروه  لن ی  والرمالایال  سالالالبالاحالاللوالدك  

ئەسالپ سالواری بكەن، لەسەر هەڵمەتبردن  یرئەندازەیی وئەوالدەكان ان فێری مەلەوانی وت

 .ایانبهێنن، تا فێربن چۆن لە قەڵەمبازی ئەسپدا خۆدەگرنڕ بەسەر ئەسپەوە 

                                         
 (.١١٥٢(، مواژیم )٥١٢٢بوخاری )  (١)

 (، ئەمە بەشێ ە لەفەرموودەیەکی درێژ.٥١١٧مواژیم )  (٢)

نەکەوت، وەر،ی فەرموودەی تریش  نوواااەری ڕەحمەتی وییی نەنوااایوە، منیش ویر فەرموودەیەکم بە  لەفاە دەااات  (7)

 وەیە لە  بوارەوە کە بەلەفای جیاواز واتوون وەموویان یوازن:

باَح َ  لبنا َك    َعلِّموا) - ( هێناویەتییەوە، ئەلبانیش لە 6/٢911، بەیهەقی لە )شالالعب اْلیمان( بەژمارە )(والرلمَل والَمرلَة الِمغَزَ   السالالِّ

 دەفەرموێ: )ضعیف جدا(.( 73٢3)ضعیف الجامع(الدا بەژمارە )

وا) - باَح َ  لبنا َك  علِّم  كَ  والرِّماَُ َ  ، السالالالِّ ئیمامی سالالالیوتی لە   ،(، ونْعَ  لهو  المؤمنَِ  فل بيِ ها المغَز   ، وإِا دعاَك لبَواَك فكِجْب لمل

( دەفەرموێت 73٢6( هێناویەتییەوە، شالالێخی ئەلبانیش لە )ضالالعیف الجامع(الالالالالدا بەژمارە )3161)الجامع الصالالغیر( بەژمارە )

 )ضعیف(الە.
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و  وەكو نوێژ) زانینی جەنگ فەرزی عەینە لە ئیسالال مدا فێربوونی بەكارهێنانی چەك و

 وونی جەنگ ویەكەمین مەرجی بەشدارب الله، كە  وەكو دواتر باسالی دێت إن شا( ۆژووڕ 

 توانگەوەیە كە دەبێڕ ووی جەس ەییەوە شیاوبووبێت. لە  ڕ جیهاد ئەوەیە كە كەسەكە لە 

اهێنالالان  ڕ  ی وفێرخوازی الیەنی وەرزشالالالكالالار  ی وبەرنالالامەی پەروەردەكالالاریی ئیسالالال م

 ت وچوسالال پلە فێرخوازان لەسالالەر بەهێزبوون وەیەكی مەنهەجی تێدابێت كە پلە بەبەشالالێو 

اهێنانێكی شالالالیاو دیاری ڕ  وردەكار وەش بەوە دەبێت ئامارێكی ئەم ،ابهێنێتڕ چالاپووكی 

 جەنگاوەرانە لە فێرخوازەكەدا سازدەكرێت.. و بەهێزی بكرێت كە چۆن جەس ەیەكی بەكار

ان، اكردن، بازدڕ وەكو بوارەكانی  ،مەشالالال ی خۆیی دەوێالت اهێنالان وڕ و جۆری  هەر بوارە

دەشالالالێالالت هەموو  زكردنەوە..قورس بەر  ی، كێش و، زۆرانبالالاز  ( ١)مەلەوانی، بۆكسالالالێن

. ئەمما شایس ە بێت و فێرخوازێك هەموو ئە  مەش انە فێرببێت تا بۆ هەموو حاڵەتێك شیاو

كات  و ەال)لهو( اس یدا هەر یاریڕ ئەوەی كە ئێس ا دەیبینین كە گوایە یاری وەرزشییە، لە 

 س ەییاهێنانی جەڕ یشی هەیە. ئەمانە لەچاو بەرنامەی كوشال نە، ئەگەرچی هەندێك سوود

انی موسوڵمان قوتابخانەكان وڵتیدا شال ێكی سانەوین.. لە  سەردەمەدا زۆرینەی ئیسال م

ۆژانە سەعاتێكی بۆ تەرخان ڕ حەف ەی سالەعاتێكیان بۆ وەرزش داناوە! لەكاتێكدا ئەگەر 

ووبەڕووبوونەوەی جەنگ ڕ چۆن بەو ماوە كەمە جەس ەی گەنجێك بۆ  بكرێت هەر كەمە..

 ادێت؟ڕ  بوێری و

 

  

                                         
زررینەی زانایانی اااەردە  بۆکسااێل و واوشااێوەیان بەحەڕا  داناوە، ،ون ە وەمووی لەاااەر ئازاری بەرامبەرە، مەگەر   (١)

 لێرەدا جیاوازبێت، یان وەر کیسە لمەکە بەکارب ێنێت بۆ لێدانی، یان شێوازێ ی تر بارێتەبەر.
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 ەی سێیەم: بڕگ
 :ئامادەسازیی هزر و ژیری و گەشەی ڕۆحی

 

ی بالالاشالالالی بۆ لی، هەتەواوی بۆ نەكرێ ەوە بۆ شالالالیكالالار  )ئەقالالڵ( ئەگەر بواری ژیری

نی ینەڕەخسالالێت بۆ بەدواداچوون و پەیپێبردن، بۆ بەسالال نەوەی دیاردەكان بەیەكەوە، بۆ زان

دركیان  چاڵك و ژیریی سالالالاغ كردن بەو نهێنیانەی هەرپێشالالالەكی و ئەنجامەكان، بۆ درك

 .و نەشونما ناكات ی ئاڕاس ە نەكرا گەشەپێدەكات، ئەگەر ئاوا ژیر 

دا نەخرێنەكالار، ئەگەر بالالابەتی رتیژی ئەگەر بەردەوا  لەگەشالالالەكالاریالبی یالاد و زەین و

و زۆرینەی ) تەمەڵ دەكەون نەمریان پێ لەبەرنەكرێت حەتمەن سست و گەورەو گرنگ و

 .(ی دەمێننەوە تا مردن!هەرە زۆری سێڵەكانی مێشك بەبەتاڵ

 وئەو ئەدە  و شالیعرەی ئێسال ا قوتابخانەكان بە فێرخوازی لەبەردەكەن ش ێكی سوك 

ناچڵی لەبەریبكەن و لێدەگەڕێن بەنیوە یان دەدرێ ێماددەیەكی كەم، كە  بەهایە ئاسالالان و

ێت لێی! فێرخوازی سالالالەردە  ئەوە هیچیالان لەبیرنامێن بۆ تالاقیكردنەوە و دەرچوون و دوای

دەخوێنێت بێ ئەوەی  (وەكو جەبر)زانسالالال ی تری هاوشالالالێوە  مالاتمالاتیالك و ی ومێریالار ژ 

 ی تیۆرییەوە دەخوێنێت و بەكردەوە نابینێتڕوو بەژیانیەوە پەیوەسالالال كرابێ ەوە. ئەمانە لە 

 و نەكەسالالالانی تر دەبینێالالت بیخەنە بواری كردەوەوە.. بخرێنەگەڕ.. نەخۆی دەیخالالاتە گەڕ

 .!زۆر دەگمەن مەگەر زۆر

بیر بەكۆڵی دەهێڵرێ ەوە! بەرنامەی فێرخوازی ئیس می وانییە.  یاد و و هزرو ژیریئاوا 

یژی بیرت ،بواری كردەوەییدایە ۆژانە لە گەشالالەی پەیپێبردن وڕ ژیری  و لە ئیسالال مدا هزر

وار لە ئیسالال مدا ب .گەیاندنەوە بەگەڕدەخرێت هێنانەوە و وەرگرتن ویاد بەزۆر لەبەركردن و

بیركردنەوە، تادەتوانێت  كردن وێالدراوە بگالاتە كۆتالا مەدای دركڕ وەیە، لەبەردە  هزردا كرا

  .بیركردنەوەیە خەلق بووە كردن وی خۆی بۆ ئە  پەیپێبردن و دركچونكە ژیر  ،ێدەبڕێتڕ 
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و دەروونە، ئەویش الیەنێكی پێكهاتەی  هزر ۆحیش وەكو جەسالالال ە وڕ لە ئیسالالال مدا 

 بەگەرخسالالال نی ئاڕاسالالال ەكردن و پێویسالالال ی بە كەسالالالایەتییە، ئەمەش خۆراكی دەوێت و

ۆیە ب ەف اری دانایی پارسالالەنگە..ڕ و  زیكر خۆراكی ئەویش خواپەرەسالال ی و كانێ ی..وزە

ۆحی ڕ و پاڕانەوە هەیە تا گەشەی  شەو نوێژ ،ێی نوێژەكانەڕ بۆیە یادی خوا هاو  ،نوێژ فەرزە

خ و هەوەسالالالی نالەباری نا  هەوا و ۆحەكە پالاڵنەرەكالانی حەزڕ گەشالالالەی  بەردەوا  بێالت..

اری ەف ڕ كە ەۆژوو ڕ  و چارەنووسی دۆزەخی ببات.. دەگرێت، ناهێلێت كەسالایەتییەكە بەرە

 ۆحڕ دا پێداویس یەكانی و فێرخوازیی ئیس می پارسالەنگ دەكات، لە بەرنامەی پەروەردە

ۆژانەی ڕ ەنجی ڕ و مانگانە نییە.. ئەمە  ی، ئەمەكالاری هەف انەدەروون دەهێنرێنەد دڵ و و

 ەسالایەتییە.. كە هەر دەبێت بە  ئاڕاس ە خواییانە گۆش ببێت..داڕشال نی ك و گەشالەكاری

 پارسەنگ پەروەردە دەكات و هێز وبەە یەتی  لەهەموو الیەنێكەوە ئە  كەسالایئاوا ئیسال  

كە لە حاڵەتی ۆژ هەست بەوە دەكات ڕ  دەیخاتەكار. لە ئیسال مدا ئە  تاكە كەسالە شالەو و

 ..دایەفێربوون و گەشەكاری

رخوازی سالالالەردەمالالدا فێرخواز هەر لەوكالالاتە دیالالاریكراوەی بەڵ  لە سالالالیسالالال می فێ

هەموو پەیوەندییەكی بە فێربوونەوە دەپچڕێت،  كە چووە دەرێ قوتابخانەكەیدا فێرخوازە..

لە ئیسالالال مدا وانییە، قوتابی لە قوتابخانە بێ ەوە لە  كەشالالالی فێربوونەوە.. بە قوتابخانە و

ان، ەكی خۆیڕ وو دەكاتە مزگەوتی گەڕ  خێزانیانە وەردەگرێت و یماڵەوە ئاڕاسال ەی گشال ی

 و ڕۆحدەكرێت، گەشالالالەی  لەگەڵ هاوڕێیانی دینداریدایە، لە مزگەوتیش ئاڕاسالالال ەی خێر

  ەوشالالت فێردەبێت.. ئیسالال   بەڕ ەسالالەنێ ی ڕ و  ەف ارڕ پارسالالەنگی  ئاسالالوودەیی دەروون و

و  دارهاوڕێی دین و ۆژانەی فێربوونە، ماڵڕ گەێنێت كە قوتابخانە بەشالالێكی ڕادە ەیقوتابی

و فێرخوازییەكەی بۆ كامڵ دەكەن، دەبێت  ئالامۆژگالاری و داعیالانی مزگەوتیش پەروەردە

ۆژانەی گۆشالالالكردنی ئاوا وەربگرێت، ئاواش پێدەگات، ئاوا پەیوەندی نێوان ڕ ئاڕاسالالال ەی 

 قوتابی بەرهە  دێت و یوا كەسالالاییەتیائ انە پێكەوە دەسالالازێن..ڕۆژ و ڕەف اری  ئاڕاسالال ە

(یە! شالالالاهێدیدانی   ِ) .. ئاوا شالالالاهێدی بۆ دەدرێت كە جێم مانەدەخرێ ە ناو كۆمەڵگەوە
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كەسالالێكی  دەرودراوسالالێكانی كە بەڵێ ێنیشالالاندەرەكەی وڕ داعیە  ئیمامی مزگەوتەكەی و

پارسالالەنگە و جێم مانەیە، كەم ر نییە لەو شالالاهێدیدانەی قوتابخانەكەی بۆی  دامەزراوە و

ڵی ئەو كەسالالەی بە )غەش( لە قوتابخانە .. وای بەحاو دەیداتێ دەكاتە شالالەهادە )بڕوانامە(

ەك دەشالالالارێ ەوە.. وای ڕ گە )مونافی ێ ی( لە ئەهلی مزگەوت و دووڕوویی دەردەچێالت و

 !حاڵی كە لە هەموو الیەكەوە كەشف دەبێتبە

و   ارەفڕ پارسەنگبوونی  و پاڵف ەی دەروون و ڕۆحلە ئیسال مدا پەروەردەبوون بەگەشەی 

 و فێرخوازی . مەبەسالالالت لە هەردووكیالالان: پەروەردەو فێرخوازیش بە فێربوون ەوشالالال ەڕ 

 و بزاوت ێ وڕ لە دیدو  داڕشالالال نی كەسالالالاییەتییەكە بەدە  بانگەوازی وەحییەوە بچێت تا

 وو لە دینی حەق بكات:ڕ  یاسای كوفر دەرچێت و دەس ور و نەریت و قیە  و هەڵوێسالت و

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ

 یلەبازنەی وەحی ئالاوا لە بالازنەی نەخوێنالدەواران دەردەچێت و  2الجمنْة:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ

  .فێردەبێت خواییدا پەروەردە دەبێت و
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 بڕگەی چوارەم: 
 :ئامادەسازیی پارسەنگانەی ڕەفتار و ڕەوشت

 

دەشالێت كەسێك لە زۆرینەی  ،چڵ لێدەبێ ەوە زۆریشالی لق و و ەوشال ی مرۆڤ زۆرەڕ 

السەنگ بێت.. دەشێت حەسوودی بە كەسێك  واست دەرچێت ڕ ێی ڕ ەوش یدا لە ڕ و  ەف ارڕ 

 دەشێت هەندێك سیفەتی چاكی كە ان..یملم نێ بكەوێ ە بوغزاندن و یان كەسانێك ببات و

تێیدا بمرن، چونكە هیچ مومارەسەی نەكردن و  بە منداڵی هەیبووە بەگەورەیی بپوكێ ەوە و

نوێ و  كەشالالیپارسالالەنگ بووبێت بەڵ   اسالالت وڕ نۆژەنی نەكردنەوە! دەشالالێت كەسالالێك 

ە بەرنامەی پەروەردەكاریی توشالالالی ئینحیرافیان كردبێت.. ل بارودۆخی تازەی دەوروبەری

ك چا ڕەوش یو ڕەف ار یدا بایەخ بە هەر هەموو سیفەتەكانی مرۆڤ دراوە كە چەند ئیسال م

و نەشونمایە لە ئیس مدا  ێك كە شیاوی گەشەڕەوشال هەموو  یان خراپیان لێدەكەوێ ەوە..

ر ە بەدەكان هەڕەوش و  ڕەف اراوە، جا بەرەو چاكی بڕوات یان بەرەو خراپی.. حسابی بۆ كر 

و ئەنجامیان خوێندراوە  ئاسەوار و پاڵنەری مومارەسەكردنیان و هەمووی ناسێنراون، هۆكار

هێنالالانەوەی بكەرەكالالانیالالان  اسالالال كردنەوە وڕ چۆنیەتی  و چالالارەسالالالەریالالان تۆمالالاركراوە..

ئەمە تەنها لە  وەكو دەرمانی چارسالالالەر ئامادەیە.. _بەتۆبەكردن_بەرەو ئیسالالال   جێگیرە و

خراپ دیاریكراوە..  ئیس مدا هەیە كە بەرنامەیەكی تۆكمەی كامڵ بۆ ناساندنی ڕێی چاك و

ترسالالالی خسالالال نە پێش چالاوییالالان، و مە لەگەڵ جۆرەهالا هالالانالدان و هۆشالالالدان و هەڕەشالالالە

ەی دن و وتنەو ردن بە ئومێدی پاداشالال ی الی خوای گەورە.. خوێنکچاڵك كردن وپشالال گیری

مومارەسالالالەكردن،  ەچاوكردنی لەسالالالەر پەروەردەبوون وڕ  و ڕەوشالالالتو  ڕەف اربەرنامەی 

 پێگەیالالانالدنی نەزەری و لێ دانی و لێپرسالالالینەوە لەسالالالەر چەوتی و یهەروەهالا چالالاودێری

جەوهەری  ین ودیندار وكنێكی سالالەرەكی و هەرە گرنگی دین وڕ  ڕەوشالال بەرزی ،عەمەلی

 .سیس می فێرخوازیی ئیس مین
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 بڕگەی پێنجەم: 
 :بەگەڕخستنی وزەی مرۆڤەكان

  

 و و هێزی پەیپێبردن ی كاروزە بەگەرخس نی ردنی تواناكانی مرۆڤ وکچاڵك چوست و

هاندانی لەسەر ئی دا  و چوونەپێش  ژیان و ێسالاكانی گەردوون وڕ نی و توانای شالارەزابو 

مەبەسالال ێكی  ؛ێسالالای دەوروبەریڕ و  انەی بە سالالوودوەرگرتن لە یاسالالاڕۆژ نی و وخەریكبو 

 سەرەكی سیس می فێرخوازیی ئیس مین. 

 سالالرەوت و چۆنیەتی شالالارەزابوون لە بزاوت و ناسالالینی گەردوون ورێسالالاكانی ژیان و

چۆنیەتی سالالوودلێوەرگرتنیان بۆ ئاسالالوودەیی مرۆڤ و ئاسالالانكاری ژیانی  كاریگەرییان و

وون بە مەنهەجی خوێنالالدنی سالالالەردە ، گەرد ە..یئەركێكی فێرخوازی نەگۆڕی ئیسالالال می

قوتابی ئاشالنا دەكات بەڵ  ئاشالناییەكەی بۆ ناكاتە بواری كردەوە تا بزانێت چۆن سالوود لە 

ۆشنبیرییەك دەربارەی گەردوون وەردەگرێت، نەك ڕ ێساكانی وەردەگرێت، بۆیە خوێندكار ڕ 

كردن لەگەڵیالالانالالدا.. پێویسالالال ە ئەمە لە مەنهەجی فێرخوازیی ڕەف الالار  شالالالارەزابوون لێی و

مماندا الدرێت، تا قوتابی بگێڕرێ ەوە سالەر سالیس مە ئیس مییەكە كە ئیسال میی سالەردە

كە دەبینرێالالت ئەوی كیمیالالاگەربووە زانالالای  هەزاران زانالالای هەمە الیەنەی پەروەردەكرد..

 وە.. شەرعیش بو  یقازی تەفسالیرەوان و شەرعیش بووە، ئەوی پزیشك بووە فەیلەسووف و

  ..وەهەروەها

وارە باندنی كردەوەیی زانس ییەكان بدرێت، دەبێ ئە  چەسالپ بایەخ بە ئەزموون و دەبێ

تەنها بە  كلیلەكەی ، نەك ببێ ە بوارێكی داخراو وئاسالالان قوتابیان بیگەنێ گشالال ی بێت و

و خاڵێكی كوشالالالندەیە ئەوەیە كە  بەس..ئەوەی جێی داخە زانایانی گەردووناسالالالی بێت و

ەر ێنێت! هیتوانێت خۆی بژبەملیۆن قوتابی لە زانكۆكانی سالالالەردەمدا دەردەچێت كەچی نا

تەعین بوونێ ی، ئەگەر نەبوو دەسالالالت پێ سالالالووتاوانە  چاوەڕوانی وەزیفەی حكومەت و
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سالالالاڵەهالا بێكالار دەمێنێ ەوە! چالارەسالالالەری ئەمە بەوە دەبێت زانسالالال ییەكان هەر لەكاتی 

انەدا مومارەسالالالە بكرێن، یان پیشالالالە فێربوونیان ڕۆژ خوێنالدنیانەوە بە كردەوەش لە ژیانی 

 ێت. لەگەڵ داب

مەنهەجی فێرخوازی ئیسال میی وا دەخوازێت هەموو زانایەك )زانای شەرعی بێت یان 

ەست د ئیع یماد بكاتە سەر -دوای خوای گەورە-دوای پێگەیش نی وابێت  زانای ئەكادیمی(

 !یشی هەروەكو سەردەمانی قوتابێ ی بەخێوبكرێتال)تەخەروج( دەمی خۆی، نەك دوای و

إنِّل لرى الرلجل في عجبنل، فكسك : للَه ) دەیفەرموو: (ی بێتلێی راز  خوا)سەیدنا عومەر 

 ،جێی سالالەرنج  دەبێت واتە: من كەسالالێك دەبین  و (١)(مهن ؟ فإن قيل: ال، سالال ط ِمن عينل

بۆیە بەرچاوی خەلیفە  دەپرس  كە ئایا پیشەیەكی هەیە؟ كە دەڵێن: نا، بەرچاو  دەكەوێت..

چونكە دەزانێالالت كە  ەی نوقسالالالالان بووە..پێگەیالالانالالدنەك دەكەوێالالت چونكە پەروەردە و

خوای گەورە  :واتە (٢)(فِر  َ حْ ِب الَعبد  الم  حِ ی   هَ نل اللالل )إ  فەرموویەتی: (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەمبەری خوا 

 .عەبدی خاوەن پیشەی خۆشدەوێت

كەسالالەكە بناسالالێنیت، بەڵكو پێویسالال ە و خراپە بە ێگای چاكەڕ هەرئەوەندە بەس نییە 

 دەوروبەرێكی چاكیشالالی بهێنێت و بارودۆخ و كەش ویارمەتی دەریشالالی بێت، تا بەرەو 

دا یو توانای لە خێرخواز وزە پشالالال ی بگرێت تا دەكەوێ ە سالالالەرخۆ، تا وایلێدەكات هەموو

فێركارانە كە بەرنامەی  مالامۆسالالال الا و ئەمە ئەركێكی داعیالانی ئیسالالال   و دەخالاتەگەڕ..

 .پەروەردەكاریی وفێرخوازیی ئیس می بەفەرزی دەناسێنێت

                                         
 الالالالالالی(٢1٢  ) (تارُخ عمر بن الخما ،ااوەکەی نەکردووە، منیش تەن اا لە )نووااااەری ڕەحمەتی ئاامااتەی بەااااەر   (١)

 دەس   کەوت . ئیبنولجەوزی

نووااااەری ڕەحمەتی تەن ا نوواااایویەتی: )رواه ابل عسااااکر، وفد اااانده ضااا(ف(، بەاڵ  ئە  فەرموودەیە  بە  لەفاە   (٢)

ؤِمنَ  حِب ُ   اللهَ  إنل )نەدرزییەوە، بەڵ و ئەوەی وەیە بەلەفای جیااوازەوەیە:  ح َرِفَ  الم  ، کە وەر یەی لە تەبەڕانی لە )الم(جم (الم 

(، وە وەریەی لە زەوەبی و ٥/٥٧(، ابل عدي لە )ال ما  فد الضاا(واء( )٥/٥٥١قی لە )شاا(ب اإلیمان()ی(، بەی ٣/٨٣٧األوااا ()

 ئیبنوالجەوزی و وەیثەمیش وێناویانەتەوە، بەاڵ  وەموویان بەیوازیان داناوە.
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 ەم: بڕگەی شەش
و تێڕوانینە  ستتتتەلمتانتدن و چەستتتتلتاندنی ئەم دید

 :مەنهەجییە
 

روژێنەرانەی سالالالەرەوە چەنالالد هەنگالالاوێالالك دەخوازێالالت كە بخرێنە بواری  وئە  خالالاڵە 

 :وەكو ،كردەییەوە

داڕش نی بەرنامەی گونجاوی خوێندن، كە ئە  خاڵنە بهێنێ ە ناو پرۆگرامی خوێندنی  -١

 .كردەوەییەوە تیۆری و

دەرەوەی لە یەكانی لەكاتی خوێندن ویی بەرپرسالالالێ ی قوتابخانە لە قوتابدیاریكردن -٢

 .كاتی خوێندنیشدا

 و چوسالالت بەسالال نەوەی قوتابی لە دەرەوەی قوتابخانە بە بازنەیەكی پەروەردەیی و -7

 .چاڵكییەوە

 .و بارودۆخی ئاڕاس ەوانی دەرەوەی بەس نەوەی بەخ یارانەی قوتابی بە قوتابخانە -1

 .موحازەراتی مزگەوت ی قوتابی لەسەر ئامادەبوونی هەندێك دەرس وناچاركردن -3

ئاڕاسالالال ەكردنی تاكوكۆ لە بزاوتی  یكردن وخولی سالالالاڵنە، بۆ ئامۆژگار كردنەوەی -6

 ی وشارەزای اوبۆچوون وڕ و ئاڵوگۆڕكردنی  ێدانیان بە موناقەشەڕ وانەی ژیان بۆ سالەركەوت

اسالالت بكرێنەوە. لەگەڵ ڕ السالالەنگ بوون  ێدان بە دەركەوتنی شالالاراوەكانی ناخ تا ئەگەرڕ 

هاندانیان  و )جەماعەت( اهێنالانی هەمووان لەسالالالەر ئەنجالامدانی خواپەرسالالال ییەكان بەڕ 

 ..مەش ی سەربازیی اهێنانی وەرزشی وڕ  خوێندن و قورئان لەسەر شەونوێژ و

ەك، كە دەبێت بە تەواوی یفەرزكردنی فێربوونی پیشالالالەیەك لەسالالالەر هەموو قوتابی -3
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 ە بەتەواویگرێت كببڕوانامەی شایس ەیی لە تایبەتمەندانی ئەو پیشەیە وەر  ت وشارەزاببێ

 .فێری پیشەكە بووە

 اهێنالالان وڕ  ەك بۆ وەرزشالالالكردن ویقوتالالابی انە بۆ هەرڕۆژ دیالالاریكردنی كالالاتێكی  -1

ە یاندا كە)تەخەسالالالوس( لەو وەرزشالالال ولی تایبەتیش بۆ وەرگرتنی پسالالالپۆڕیكردنەوەی خ

 .قوتابی خۆی هەڵیدەبژێرێت

امە چەسپاندنی ئەو بەرن و چۆنیەتی تر بگرێ ە بەر لە سەلماندن و ێگاڕ دەشێت جۆرەها 

یی دئەوەی گرنگە هێنانە پەروەردەیی و فێرخوازییەدا، دەشالالالێت شالالالێوازی تر دابهێنرێت..

روس ی د ی تاكەكان لە بواری ساغ ووزە و یە لە بەگەرخس نی توانایمەبەس ەكەیە كە بری 

نەدەن ال  اس ی بیناسازیی شارس انێ ی ئیس می بڕۆن وڕ ێی ڕ ەسەر خۆیاندا تا شایس انە ل

 .یان توانایان پەك نەخرێت
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 باسی سێیەم:

 سیاسەتی  و زانست و تەكلیفی شەرعی
 :یبەرامبەر فێرخوازی

 
 :یرعەش یفیكلە: زانست و تمەكیە ەیگڕب

 نستدا:زا یربوونێف ەل یەفایك یرزەو ف نەیع یرزە: فمەدوو ەیگڕب

 :وهنڕكەم انی امنەڕح ەیانیزانست وە: ئمێیەس ەیگڕب

 :دراونێلڕێ ەیانیزانست وە: ئمەچوار ەیگڕب

 :تێوەد یئاست ێس ربوونێ: فمەنجێپ ەیگڕب
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 - 285 -  

 بڕگەی یەكەم: 

 :تەكلیفی شەرعی زانست و
 

و كە دەبێت هەمو ) بەشەوە: بەشێكیان فەرزی عەینە لە ئیس مدا دەبێت بە دوو زانست

 ەیەدووەمیان: فەرزی كیفای (.ئەحكامەكان بەگش ی ڵمانێك فێری ببێت، وەكو نوێژ وموسو 

كە دەبێت ئوممەتی موسالالوڵمان بە هەموویان بەدەسالال ی بهێنن، ناشالالێت كەس نەیزانێت، )

فەرزێ ییەكە لەسەر ئەوانی تر دەكەوێت، ئەگەر  ر هەندێكیان ئە  فەرزەیان هێنایەدیئەگە

شكی پزی میرات وزانس ی وەكو فێربوونی  ،بێتەناحبار دكەس نەیكرد هەموو ئوممەت گو 

 پێدراوە وڕ. ئەمە جگە لەوەی هەندێك زانسالالالت هەن وەرگرتنیان ر (یالان بالانگالدان و هی ر

 .(وەكو فێربوونی سیحربازی) و هەندێك زانس یش حەرامە ەهەندێكی تریان مەکڕووه

كردووە كە بیكات.  تەكلیفی شەرعی: واتا ئەو فەرزانەی شەرع داوای لە موسوڵمانان

چونكە كەس پێش باڵغبوون ئەركی شەرعییانەی لەسەر فەرز  ،ئەمانەش دوای باڵغبونێ ی

پرسێ ی هەڵگرتنی بەر اهاتن وڕ بدرێت بۆ  ە پێش بلوغ هەوڵی لەگەڵداسوننەتنابێت، بەڵ  

 . (غ نەبوونڵوگرتنی كەسانێك كە هێش ا باڕۆژ  وەكو نوێژكردن و) و هاندان

بارودۆخی تایبەتی پێش  ئیسالالال می دەبێت داواكارییەكان و یازیسالالالیاسالالالەتی فێرخو 

 و دوای ئەو قۆناغە باش بكات.. ەچاوبكات و دیراسالالەی سالالروشالال ی ئەو قۆناغەڕ باڵغبوون 

وون ڕ سالالال ەكالان بۆ هەموو قوتابییەكان رع لە زانهەروەكو كە دەبێالت هەڵوێسالالال ی شالالالە

كامانە فەرزی كیفایەن هەموو  ئەو دەگرنەوە و بزانێت كامانە فەرزی عەینن و بكرێ ەوە تا

امە تا لە ڕ و كامیان حە ەكالامیان مەکڕووهو  یالان كالا  زانین جالائیزە ئوممەت دەگرنەوە..

 .و حەرامەكان دووربكەوێ ەوەال مەکڕووه
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 بڕگەی دووەم: 
 :فەرزی كیفایە لە فێربوونی زانستدا فەرزی عەین و

 

ە زانس ی شەرعی لەسەر هەموو )ئەوە بزانە وەرگرتنی بڕێك ل :شەرعناسان دەفەرموون

 دەنالالاسالالالێالالت و ەكالالانی پێیموسالالالوڵمالالانێالالك فەرزی عەینە، ئەویش ئەوەیە كە ئەركە دینی

لەو توێژە، قالالاڵ و قوڵبوونەوەیە لە  مومالالارەسالالالەی دەكالالات. فەرزی كیفالالایەش ئەوەیە كە

زانسالالال ەكاندا یان لە یەكێكیاندا كە سالالالوودی هەر بۆخۆی نییە، بەڵكو بۆ موسالالالوڵمانانی 

ادەیە زیاتر كارێكی پەسالەندە، وەكو پسپۆری لە زانینی ئەحكامەكانی ڕ  و بڕ وتریشالە. لە

ەمل ڕ  شەعوەزە و هەندێكیش حەرامن وەكو سالیحربازی و .شالەرعدا، یان لەپزیشالكی دڵدا

هەندێكیش مەکڕووهە وەكو  .و زانسالالال ی مۆسالالالی ا و هاوشالالالێوەیان فاڵ گرتنەوە لێدان و

ێزمان و ڕ بەڵگە هێنالانەوەی زمالان و  عری غەزە  و هالاوشالالالێوەی مەگەر بۆفێربوونی شالالال

ەوانبێژی بێت. هەندێكیشالیان ڕێدراون وەكو لەبەركردنی ئەو شالعرانەی ش ی بێبەها باس ڕ 

 ابن عابدین(.   بڕوانە )حاشی (.ناكەن

 ئەمما ئەو ،ەیكرد كە وەكو چی لە بڕگەی یەكەمدا باسالالالمان لە پەیوەندی فەرزی كیفایە

زۆرە، بەڵ  هەموویان لە ، موو موسالالوڵمانان فەرزەو لەسالەر هە یەی فەرزی عەینەزانسال ی

و زانینی مافی  دروسالال ی خوای گەورە اسالالت وڕ دوو قەد یان ل ەوە جوێبونەتەوە: ناسالالینی 

 .مەخلوق بە پێی شەریعەتی ئیس  

زانینی ئیسالالال    و (ملسو هيلع هللا ىلص)ناسالالالینی پێغەمبەری خوا  هەروەها ناسالالالینی خوای گەورە و

هەروەها  پاڵف ەكردنی.. دەروون و سالالازی دڵ وێی ئیسالال حڕ بەگشالال ی. هەروەها زانینی 

 ۆو كەسەكە. ب زانینی ئەحكامی شالەرع بەگشال ی و هەندێك ئەحكا  بەپێی پێویس ی كار

 بەڵ  ،و لەسالالالەر هەموو موسالالالوڵمانێكی باڵغە ەیو گشالالال یو ڕۆژ و  نە فێربوونی نوێژو نمو 

 ،ێ بیداتو دەب زانینی ئەحكامی زەكات لەسالەر كەسالێك فەرزە كە نیصابی زەكاتی هەیە
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و حەجی لەسەر فەرزبووە یان  یان زانینی ئەحكامی حەجكردن بۆ كەسێك كە توانای هەیە

زانینی ئەحكامی هاوسەرگیری بۆ كەسێك دەیەوێت ژن بهێنێت/شووبكات. بەهەمان شێوە 

فەرزە  و بازرگانی، بۆ كەسالالالانی كاسالالالبكار، كە و مامەڵە زانینی ئەحكامەكانی سالالالەودا

 .ڵ بزاننحەڵ جۆرەكانی حەرا  و

دیسالالان هەر لە  زانینانەی فەرزی عەینن دەبێت یەكەیەكەی موسالالوڵمانان فێری ببن  -

ن و ناپەسەندەكا ە پەسەندڕەوش و  ڕەف ارسالازییە، كە دەبێت شالارەزایی ڕەوشال زانسال ی 

بەزەیی، یان نەخۆشالالیەكانی  ەحمەت وڕ و نییەتپاكی یان  ببێت، وەكو بۆ خوا سالالاغبوونەوە

 ...حەرامخۆری دینداری: حەسوودی و

 ە پێچەوانەكانی ئیسالالال   وڕەف ار دیسالالالان هەر لەو زانینالانەی فەرزی عەینن زانینی  -

هەروەها زانینی الیەنە سالەركییەكانی پەروەردەكاریی ئیس می كە  ە.دژكانی شالایەتومان

هەروەكو كە قورئان باسالالی فەرمووە. هەروەها  ،موسالالوڵمانان دەگەیەنێ ە ئاسالال ی حزبوالله

 گەنج و ،چۆنیەتی جەنالالگ، هەریەكە بەپێی حالالاڵەتی خۆی هێنالالانی چەك وزانینی بەكالالار 

ەنگ ج فێربونی چەك و و كیان مەش ی سەربازیئافرەت. لەسەر هەمووالیە و پیر،یان پیاو

 لەسالالالەر چونكە لە هەنالدێالك حالاڵەتالدا جیهاد وكوشالالال ار دەبێ ە فەرزی عەین و ،(١)فەرزە

 ،به فهو واجب( الإی   الواجب  )وما ال .فەرزدەبێت -نیانژ و  پیاو-یەكەیەكی موسالوڵمانان 

 .نەبێت ناكرێت، فەرزە ئەوەی ئەنجامدانی فەرز بەو :واتە

ی زانینی الن ببێت: هەموو موسوڵمانێك فێری و دەبێ دیسان لەوەی فەرزی عەینە -

ژیالالانی  و (ملسو هيلع هللا ىلص)كە  بڕێكی ئالالاسالالالایی زانین دەربالالارەی مێژووی ژیالالانی پێغەمبەری خوا 

 .یاوەران

                                         
باااا رد  کە شااێخ محمد الحامد )رحمی الژی( ڕای وابوو کە دەبێت ئافرەتانیش مەشااقی اااەربازییان پێ ب رێت،  بۆیان  (١)

 لەاەر دەاتی ئافرەت یان مەحرەمانی خۆی. )نوواەر(.
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 دنەوەی قورئان )تجوید(نەندێك زانسال ی شەرعی وەكو چاك خوێزانینی ه ئەمە جگەلە

یان زانینی ئەو بەڵگانەی بەرپەرچی  ..دێ ەدی زانینی ئەو بڕە ئالایەتالانەی فەرزیالان پێ و

 .و بیدعەی پێدەدرێ ەوە ێی كوفرڕ و دید

 و مێژووی كورت و جوگرافیا بارودۆخی موسوڵمانان و هەروەها زانینی گش ی حاڵ و -

 . یانپوخ

 ڕێژرێت كەدەبێت واداب سالالالیاسالالالەتی فێرخوازیی ئیسالالال می ئەمانە ئەوە دەخوازێت كە

كردەوەییەوە موسالالوڵمان فێری  ی وووی تیۆر ڕ ، واتە لە لە موسالالوڵماندا بهێنێ ەدی ئەمانە

 .دنیایی بكات فەرزی كیفایەی زانس ی شەرعی و فەرزی عەین و

***** ******* ***** 

ا و انێ ی لە زانس ێكددەریاو  :ەوترێت )مەندوو ( واتەد ێیئەمما ئەو بڕە زانس ییەی پ

  .دایبوون تێزۆر شارەزا

ە و هەشالالیان ئەمیشالالیان ئەگەر لە زانسالال ییە شالالەرعییەكاندا بێت، هەیانە فەرزی عەینە

فەرزی كیفالالایەیە. بۆ نموونە لەبەركردنی قورئالالانی پیرۆز فەرزی كیفالالایەیە، بەڵ  بڕێكی 

هەموو موسوڵمانێك فێری  دەبێ فەرزی عەینە و (تی فاتیحەوەكو سورە)دیاریكراوی هەیە 

ببێت چونكە لە نوێژدا دەبێت بیخوێنێت. لەبەركردنی هەموو قورئان بۆ هەموو موسوڵمانێك 

بۆی هەیە لەبەریبكات.. زانینی بەشالالێك لە شالالەرع )ئەحكامی فی هی( فەرزی  ە وسالالوننەت

و بێ زانینی ئەو بڕە دیاریكراوە و ڕۆژ  و عەینە لەسالالەر هەموو موسالالوڵمانێك، چونكە نوێژ

دەبێت هەندێك كەس بۆی  و هەر بەڵ  پسالالپۆڕێ ی لەشالالەرعدا فەرزی كیفایەیە ،ناشالالێن

  .لێبلوێن تا هەموو ئەحكامەكانی فێردەبن

وننەتی زانسالالال ی شالالالەرعی و سالالال ی فەرزوانگەوە دەبێت سالالالیاسالالالەتی فێرخواز ڕ لە  
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وەكو  سالالوننەتەواو دەكات. وننەت لە شالالوێنی خۆیدا فەرزەكان تدی، چونكە سالالبهێنێ ە

یش سالالالوننەتبوون لە زۆر شالالالارەزا ،و دەیپالالارێزێالالت پەرژینی فەرزە، چواردەوری گرتووە

مەترسالالالی  سالالالوننەتبەڵگەیە لەسالالالەر زۆر شالالالارەزابوون لە فەرزەكالالان، ئیهمالالالكردنی 

 .ئیهمالكردنی فەرزەكانی بەدوادا دێت
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 بڕگەی سێیەم: 
 :امن یان مەکڕووهنڕئەو زانستیانەی حە

 

ئەمما  بێت، ی، وێنەكێشی ئەگەر رەسمی زیندوو دروس كردنكو مۆسی ا، پەیكەرتاشوە

هەروەها ، و دیمەنی سالالروشالال ی ئەمانە رێدراون خۆر و چیا كێشالالانی وێنەی دارودرەخت و

 .(طلام)خ وەی خەت واتە دەس خۆشیوێنەكێشانە

 پێ سالالالەرسالالالالامبوون و برەوپێالالدانی مێژووی كالالافران و هەروەهالالا تالۆمالالاركردن و -

 ی بێ ئەوەی بەرچەرچیوتنەوەی فەلسەفەی گومڕاكار  ەویس كردنیان، یان خوێندن وخۆش

 ئكیدتەقدیركردن ئەگەر وەسفی تە و وتێڕوانینێكی كوفرینی سروش ییان هەر دید ،بداتەوە

  .و بنبڕێ ی پێدا

و  ی كە دژایەتی لەگەڵ ئیسالالال مدا هەبێت، وتنەوەماددەیەكی دەرسالالال هەروەها هەر -

 كە بە هەق و جاهیلی ی/نەتەوایەتیییوتنەوەی بابەتی قەومرامە، وەكو ەواج پێالدانی حەڕ 

 سووكی نەتەوەیەكی تری موسالوڵمان دەبوغزێنێت و باتڵ مەدحی نەتەوەی خۆی دەكات و

  .دەكات

و پێناسالالەی كوفرەوە، وەكو  وانگەڕ و  لە دید تنەوەی هەندێك زانسالالتو  یان خوێندن و -

 هەموو جەنگێك بە پاڵنەری ئابووریكە گوایە  بە دیدی ماركسالالالیز ) لێكالدانەوەی مێژوو

  (.جەنگ هەر جەنگی چینەكانی كۆمەڵگەكانە بووە و

ە ەر باسالالێكترێ ەوە هحەرامە كە ناشالالێت بخوێندرێت و بو  ئەوەی لە رێزی ئەمانەیە و -

بەناوی زانسالالال ەوە رەواجی  بكالات یالان كوفرێكی تێدابێت وكە گومالان لە دین دروسالالال 

 .(و..ه د فرۆید نی داروین ووەكو تیۆرەكا) پێبدرێت

كە  وەكو زۆرانبازیی گا) و وەرزشی حەرا  و هەندێك یاری هەروەها خوێندنی سالەما -
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ارە  پ نرێت لە بەرامبەر پێكەنین ویەی.. ئازارێكی زۆری پێدەگە   لێدانێڕ اسالال یدا هەر ڕ لە

 . (تنداو دەسكە

 ەبێد نەكێشانی زیندوو..نە وێ وانەی مۆسی ا دەوترێ ەوە و ماندا نەلەبەرنامەی خوێندن

هەموو ك ێبەكانی خوێندنیش موسالوڵمانی جێم مانەی خاوەن دین و شارەزا دایاننابێت كە 

یدا ك ێبی كەسێكی وو. مەگەر لەناچارڕ وانگەی ئیسال میدا هەمووی خسال بنەڕ و  لە دید

 ترمان وەرگرتبێت.. 

بن، نەك نیشاندانی لە چوارچێوەی شەرعدا الی ئێمە خوێندنی )هونەرە جوانەكان( دەبێ

 الە.ووت كە ئێس ا تەوەری سەرەكی بوارەكانی )هونەر(ڕ لەشی 
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 بڕگەی چوارەم: 
 :ێلێدراونڕئەو زانستیانەی 

 

ی بەسالالالەردا نەچەسالالالپێت خوێندن و مەکڕووه هەر زانسالالال یەك وەسالالالفی حەرامێ ی و

خۆی  دەبێت پسالالالپۆڕی جێم مانەی ێپێالدراوە. جەخالت هەر لەوە دەكرێ ەوە كەڕ ی وتنەوە

 ەبرە جالووت(ڕ یڵ ەوە.. بەڵ  ئەوەی كە زانس ی )دە سێت ووهەبێت كە ك ێبی لەسەر دەنو 

و  هەوا و حاڵەتەكانی ئاو و دیاردە ێسالالاكانی گەردوون وڕ یان  ئەندازیاری و ماتماتیك و

ەكان، یە ئیس میوڵتیان خوێندنی بارودۆخی  هاوشێوەیان مەرج نییە كەسانی وا بیڵێ ەوە..

 رابن وسونگ ئەوەیە كە ك ێبە مەنهەجییەكان لەالیەن موسوڵمانی جێم امنەوە نو لێرەدا گر 

 هەر كۆمەڵیەتیش و دنی بارودۆخی ئابوورینوانگەی ئیس مییەوە بووبن. خوێڕ و  لە دید

ت شیكارییان بۆ كرابێ ئیس مییەوە وایە، چونكە لە هەموویاندا مەرج ئەوەیە لە تێڕوانینی

 .ده  و پەخشان.. وان، وەكو شیعر مان جۆرەكانی ئەدەبیش هەربێگو  ،خرابنە بەردەست و

ئەوەی گرنگ رە لێرەدا جەخ ی لێبكرێ ەوە ئەوەیە نالالابێالالت خوێنالالدنی هیچ یەكێالالك لە  

رزی چ فە ە فەرزەكان بن، چ فەرزی عەین ویێپێدراوانە لەسەر حسابی زانس یڕ زانسال یە 

 .كیفاییەكان

***** ******* ***** 

 وات: قۆناغی پێش باڵغبوون و قۆناغی دوای باڵغبوونی. ڕ ا دەمرۆڤ بەدوو قۆناغد 

 و كاتەیەتی كە دەچێ ە رێزی پیاوانەوە نی نێرینە ئەوو مەبەسالالالت لە قۆنالاغی بالاڵغبو  -

كاتەدا كە دەگاتە رێزی  ی لەگەڵالدا دەكرێالت، كچیش لەوڕەف الار وەكو پیالاوێكی كالامالڵ 

ەبێت د ێت. باڵغبوونی كوڕ بەوەی لەگەڵدا دەكرڕەف ار ئالافرەتالان و وەكو ئافرەتێكی كامڵ 
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كچیش ئەگەر  ،(١)(واتە شەی انیبوون) ساڵ، یان ئیح    بووبێت كە تەمەنی بووبێال ە پازدە

 ئەگەر ئەمیش ،كەوتە سالالالوڕی مالانگالانەوە یالان دووگیانبوو، ئەوە نیشالالالانەی باڵغبونێ ی

 ازدەت. پدەكرێ دەرنەكەوتن كە تەمەنی دەبێ ە پازدەسالالاڵن حسالالابی باڵغی بۆ ئەوانەی لێ

كەسێك گەیش ە قۆناغی باڵغبوونی  . هەر(نیوی زاینییە سالاڵ و كە چواردە) سالاڵی كۆچی

  .یالو كردار( )گوف ار ڕەف ارئی ر الی خوای گەورە بەرپرس دەبێت لە نییەت و 

 اهێنانی مرۆڤدا لەسالالەر تەحەممولی بەرپرسالالێ ی وڕ قۆناغی پێش باڵغبوون گرنگە لە  -

مەحاسەبە بكرێت وەكو گەورەكان. ئە  قۆناغە  ێ ی كامڵ ببێت وفێربوون، بەڵ  هێش ا ماو 

قۆناغی زۆر شالالیاوی فێربوونە، چونكە هەموو كەسالالێك لە  قۆناغەیدا توانای لەبەركردنی 

ۆیە ب دەركەوتنی كردەوەییە.. نواندن و ڕەف ارزۆرە، ئەمما قۆناغی دوای باڵغبوون، قۆناغی 

 قۆناغی دوای )عل ( بێت و بالاڵغبوون بۆویسالالال ی وابووە كە قۆنالاغی پێش خوای گەورە 

 .و قیامەتی ببێت ێبوارێ ی دنیاڕ تا ئاوا شیاوی  ،)عمل( نیش بۆو باڵغبو 

 

  

                                         
 یان مووی بەری واتبێت، وەکو مەزوەبەکانی تری غەیری حەنەفی دەفەرموون. نوواەری ڕەحمەتی حەنەفی بوو.  (١)
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 بڕگەی پێنجەم: 
 :ئاستی دەوێت فێربوون سێ

 

لە  ئاس ەدا پێویس ە موسوڵمان لەسەر تەحەموولی بەرپرسێ ی خۆی  ئاستی یەكەم:

 دەبێت دنیای خۆی دەبێت و ەرپرسالالالی دین وت كە خۆی لەمەودوا بێالابهێنرێالت، تالا بزانڕ 

 پێی بكرێت و یەكەمین شالالال یش كە دەبێت فێربكرێت ،هۆشالالالی لە كالاروبالاری خۆی بێت

 نوێژەكانێ ی. 

روا): دەفەرموێ (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەمبەری خوا  سالالالنيَن  سالالالبعِ  لبنا    وه  بالصالالال ةِ  لوالَدك  م 

منداڵەكان ان واتە: فەرمان بە  (١)(عشَر وفرِّقوا بينه   فل المضاجعِ  لبنا    وه ْ  واضربوه   عليها

لە  ن بدەناسالالالاڵییاندا ئەگەر نەیانكرد لێی یدا نوێژەكان بكەن، لە دەبدەن با لەحەوت سالالالاڵ

  (.لەیەك رییش لەخۆتان و) و پێخەف/جێ نووس نیان جودابكەنەوە سەری

، (٢)(اً بِبوا علی الخیل و لوركو  الخیل، ومروه  لن ی  والرمای  سباحالعلِّموا لوالدك  ) -

ئەسالالالپ سالالالواری بكەن، لەسالالالەر  واتە: ئەوالدەكالان الان فێری مەلەوانی وتیرئەندازەیی و

 .ایانبهێنن، تا فێربن چۆن لە قەڵەمبازی ئەسپدا خۆدەگرنڕ هەڵمەتبردن بەسەر ئەسپەوە 

 جئ يي ُّٱ: وێدەفەرم خوای گەورە وەسالالالێ ی بالاوكالانمان بۆ ئەوالد بۆ دەگێرێ ەوە و -

 البقرة: َّهتمث مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ

ێیان پ ،ەو یەع وو  علیهما السالال   وەسالالێ یان بۆ ئەوالدەكانیان كردو  واتە: ئیبراهی  و ١٣2

ئێوەی بۆ هیدایەت  و فەرموون كە خوای گەورە ئە  دینەی ئیسالال می بۆ ئێوە هەڵبژاردووە

 .داوە، لەسەر ئە  ئیس مە نەبێت نەمرن، بە موسوڵمانێ ی بژین تا مردن

                                         
 (، وە ئەلبانی لە )صحیح  بد داود(ادا دەفەرموێت: )حسل صحیح(.٧٢٥اود )ئەبو د  (١)

 (.٥٠٥باەڕێوە بۆ یپەڕە )  (٢)
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 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ُّٱ :هەروەهالالا -

 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ
 نن من زن  رنمم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث
 حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىين ىن

 مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جسمخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت
 مم خم حمجم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط
 ١٣لقمان:  َّ  هت مت هب مب هئ مئ هيمي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن

فەرموو: كوڕی خۆ   پێی ،ی وەسالالالێ ی بۆ كوڕەكەی كردلوقمالان بە ئالامۆژگار  واتە: ١١ -

، چونكە هالالاوبەش بۆ خوادانالالان ( ١)پالالاك دانەنێیالالت هەرگالیالز هالالاوبەش بۆ خوای تالالاك و

وان دا جباوكی و دایك اسپارد كە لەگەڵڕ س ەمكارییەكی ئێجگار گەورەیە. ئێمە مرۆڤمان 

هێزی ێنیەی جەس ەیی بو كە دایكی لەگەڵ بو  ،دڵسۆزیان بێت بكات وڕەف ار نەرمونیان  و

سۆری نا پاشان ژان و ،یدا هەڵیگرتمانگە لە سك و ئازارەوە نۆ هێزتر بە قورسی خۆیدا، بێ

 شالالالەونخونی كێشالالالان و یرپێالالدان ووونەكەی.. ئینجالالا لە دایكبوون و شالالالكالالاتی لەدایكب

ەتكردن... دەی سالالالا خزم سالالالاڵ شالالالیرپێالدان و بەخەمەوەبوونی، ئینجالا دوو كردن وبەخێو 

و بشزانە كە چارەنووس  باوكت بكە و و سالوپاسالی دایك بەسالوپاسالگوزاری خوای گەورە

 و ێی ئیس   بەردەیتڕ باوكت هەوڵیان لەگەڵ دا تا  و الی من.. ئەگەر دایك گەڕانەوەیە بۆ

ە ازی مەبڕ یشالت لەسەری نەبوو، بە قسەیان مەكە، من بڕیاربدەیت، كە زانیار هاوبەش بۆ

وێن ییان لەگەڵدا بكە. شڕەف ارهاوبەش  بۆ دابنێیت، بەڵ  تا لە دونیادا مابن هەر بەجوانی 

                                         
لەناااااینی خوای گەورەدا: بەوەی وادابنێت خوایەکی تر وەیە کردگار یان  یەکە :وااوبەش بۆخوادانان لەااااێ بواردایە:   (١)

 خاوەن یان ڕرزیدەر یان ... بێت. 

ا: واتە خواپەراتی بۆ گەورە و بۆ غەیری خوای گەورە ب ات، خواپەراتیش بەدڵە وەکو خواپەراتی، یان دووە : لەپەرااتنید

 بەزمانە وەکو اوێندخواردن بەغەیری خوای گەورە، وە بەکردەوەیە وەکو تەواف ردن بەدەوری گۆڕێ دا. 

 ، کە کەاێ  قبوڵی بێت یااای پێیەوانەااێیەمیل بواری واوبەشادانان بۆ خوای گەورە )شایری( بواری یااا و ڕێسا داڕشتنە

 داڕێژرێت یان داڕێژرابێت و ئەو حوکمی پێب ات یان داوەری پێب ردن. بەشەری(ەتی خوای گەورە
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ایەڵی گوێر  و راس ی گرتۆتەبەڕ ڕێی  كەسە بكەوە كە بەرەو من گەڕاوەتەوە و ێبازی ئەوڕ 

منیش پاداشالال  ان لەسالالەر هەموو  و پاشالالان هەمووتان بۆالی من دەگەڕێنەوە ،فەرمانی منە

خۆ   سزاتان لەسەر هەموو سەرپێچییەك دەدە  كە كردووتانە..كوڕی چاكەیەك دەدەمەوە و

گەردێك  گچكەش بێت، ئەگەر بەقەدەر یەك، هەرچەندە كە  ولەوە دڵنیابە كە هەر كردەوە

 نا پەنهادەویێت یان لە ئاسالالالمانەكان یان لەز یان زیزانەیەكیش بێت، لەبن تاوێرەبەردێكدا ب

لێی دەپرسالالێ ەوە لەسالالەڕی.. خوای  بێت، خوای گەورە بۆ بكەرەكەی دەهێنێ ەوە پێشالالی و

دادپەروەرانە لێی  شالالالالارەزایالالانە دەیهێنێ ەوە و ە وڕەف الالار گەورە زانالالایە بەشالالالوێنی ئەو 

و بەرهەڵسالال ی لە خراپە  و فەرمان بەچاكە بكە دەپرسالالێ ەوە.. كوڕی خۆ ، نوێژەكانت بكە

جا ئارا  بە لەسەر هەرچی دێ ە  (ت كرد كێشالەت زۆر بۆ دروسالت دەبێتكە ئەمەشال) بكە

 ز  وعە سیفەتە لەو سیفەتە جوامێری و و هەڵوێسالت و خۆی لەبەردابگرە. ئە  دید ڕێت و

ێڕە لە خەڵكی وەرمەگ ووڕ ئیرادەن كە لە  رێگایەدا پێویس ن. كوڕی خۆ ، بەلوتبەرزییەوە 

 و شانازیكردنەوە مەیە و و دەعیە و فیز هەوا بە بەسالەرزەمیندا فیزیان بەسالەردا مەكە و و

و فیزەوە  بەهەوا مەچۆ، چونكە خوای گەورە كەسالالانی وای خۆشالالناوێت كە ئاوا لوتبەرز و

ە زۆر ن پەلەكارانە و پارسەنگ بڕۆ، نە ۆیش ندا بەوی ار وڕ دەنوێنن. كوڕی خۆ  لە  ڕەف ار

بەرزی مەكەرەوە،  -رامبەرانتزیاتر لە پێویسالالال ی بە- اندنداهێواش. دەنگالت لە كاتی دو 

 !دانەوەیدا هەر ئیزعاجە لەهەناسە وەرگرتن و ،اس ی دەنگی ناخۆش زەڕەی گوێدرێژەڕ بە

اسالالالت ڕ ی بۆ ڕەف ار هەڵەی  و منداڵنیشالالالی ئاڕاسالالال ەدەكرد (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەمبەری خوا  - 

كە منالالداڵ بوو نالالانی وەلالالدا دەخوارد: - دەكردنەوە، وەكو كە بەئیبنوعەببالالاسالالالی فەرموو

،غ  َ  ُا) ا َوك ْل  بَيِميِنَك، َوك ْل  الللَه، سالالَ ِّ     و بە  ۆڵە گیان: بسالال  الله بكەڕ واتە:  (١)(َُلِيكَ  ممل

دەسالالالت مەبە بۆ بەردە  كەسالالالی تر لە ) و لەبەردەمی خۆتەوە بخۆ اسالالال ت بخۆڕ دەسالالال ی 

 (.قاپەكەدا

                                         
 (.٥٧٥٥(، مواژیم )٥٨٠١بوخاری )  (١)
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كَ  غ      ُا) جارێكی تریش ئاوا ئامۆژگاریی پێ فەرموو: -  إنِّل لعلِّم 

وإِا اس َعنَت الللَه،  تَِجْده  تجاَهَك ، إِا سكَلَت فاسك ِ  الللهَ  احَفِظ  ،ُحَفمكَ  الللهَ  احَفِظ  ،كلِماَت 

َ  لو اج َمعت علَى لن ُنَفعوَك بَشلَ  ل  َُنفعوَك إالل بشلَ  قد فاسَ ِعن بالللهِ  ، واعلَ  لنل المل

، عليكَ  ه  اللل  َشلَ  ل  َُضِروَك إالل بشلَ  قد ك بَه  ، وإن اجَ َمعوا على لن ُضِروَك بلَكَ  اللله   ك بَه  

ِت الِصحف   واتە: رۆڵەگیان، خوای گەورە بپارێزە، تۆ هەمیشە هۆشت  (١)(ر ِفَعِت الق    وجفل

گوێڕایەڵی فەرمانەكانی خوای گەورە بێت، خوای گەورەش  خواپەرس ی و لە نییەتپاكی و

ەچاو بكە، دەبینیت هەمیشە خوای ڕ ۆ ئاوا خواناسی ت ،دەتپارێزێت و ئاگای لە تۆ دەبێت

 موح اجیت، داوا بەهاناتەوە دێت، كاتێك داوای ش ێك دەكەیت و گەورەت وەلدا دەبێت و

لە خوای گەورە بكە دەبریكات. ئەگەر پێویس یت بە یارمەتی بوو داوای یارمەتی لە خوای 

لەسەر ئەوە كۆبن كە زیانێكت كە ەو ئەوە بزانە كە ئەگەر هەر هەموو ئوممەت گەورە بكە

ێنن ناتوانن هیچ زیانێكت لە هیچ ش ێكدا لێدەن، مەگەر لە ش ێكدا خوای گەورە یپێ بگە

رەی خۆیدا لە چارەتی نووسیبێت. ئەگەر هەر هەمووشیان لەسەر ئەوە كۆبن كە ەلە قەد

ە بگەێنن، مەگەر ل سوودێكت پێ بگەێنن، ناتوانن هیچ سوودێكت لە هیچ ش ێكدا پێ

 ی نووسیبێت. تەواو، پێنوس هەڵگیرا وتلە چارە ش ێكدا كە خوای گەورە لە قەدەری خۆیدا

 (.خە  بە ێ، بێڕ ئەوەت دێ ە واتە هەرچی لە چارەت نوسرابێت هەر) وشكبۆتەوەتیانوس 

منداڵی  بەماڵ و نیالانالدا فێری قورئالان دەبوون وو یالاوەران لە ئالاسالالال ی یەكەمی فێربو 

ڵ ویداوە، لەگەڕو باسالالی غەزاكانیان بۆ دەكردن تا فێرببن چۆن  هەروەها ،وتەوەخۆیانیان دە

یرەدا.. كەوابوو سالیاسەتی فێرخوازی دەربارەی قۆناغی پێش باڵغبوون دەبێ باسالەكانی سال

ە لە ئامادەكردنی منداڵ بۆ هەڵگرتنی یبالابەتالانەی تێدا ڕەچاو بكرێت كە بری ی ئە  بالاس و

و  تسوننەو  ە دینەكە، لەزانینی عەقیدەشالارەزابوونی لدنیای خۆی بە بەرپرسالێ ی دین و

                                         
 ( و ئەفەرموێت: )صحی (الە، شیخی ئەلبانیش لە )صحی  ال رمذي(الدا بەسەحیحی داناوە.٢3١6ترمذی )  (١)
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نی تێداڕواند پ ەویی جەس ەی و بایەخدان بە ساغی و و ڕەوشت و ڕەف ار شەرع و رە وسی

ە شارەزابوونی ل سەربەرزی پێی و شالارەزابوونی لە مێژووی ئیسال   و بوێری و غیرەت و

ەی زانینی پێناس چاوكردنەوەی ژیان و زانینی بارودۆخی موسوڵمانان و ی ئیس می ونجیها

 اهێنالالانی كردەوەیی دینی وڕ مرۆڤ لە دیالالدی ئیسالالال مەوە، هەروەهالالا  ژیالالان و گەردوون و

 و سازدانی كەشی گونجاوی گۆشبوونی هەموو ئەمانە بە هاریكاریی قوتابخانە دونیایی و

یدا سالالالەرپەرشالالال یاری دڵسالالالۆزان و ەیان دەبێت. ئاوا لە ژێر چاودێریمزگەوتەك ماڵەوە و

پارسەنگ، چونكە هەر  است وڕ ی پەروەردە دەبێت، ت، ئاوا لەسەر حەقخواز وەردە دەبێپەر 

ت اسڕ یەكی لێی دەركەوێت، دڵسۆزانی پەروەردەكاری لە شوێنی خۆیدا دانایانە بۆی ەهەڵ

چەسالپاندنی كردەوەیی ئەوەی سەرەوە ئەوەیە كە  دەكەنەوە... پێشالنیارمان بۆ سالەلماندن و

 یەكەمە كە ئاسالال ی قۆناغ بڕوات: ئەوە قۆناغ و سالالێ فێرخوازیمان لە قۆناغی یەكەمدا  بە

 ی تێدا دەكرێ ە سالەر داڕشال نی كەسالایەتی ئیسالال میانەی منداڵ وباسالمانكرد. كە تەركیز 

ن دەزانن فەرزی عەی گەنج، كە بەزانینی زانسال ە سەرەتاییە زەرورییەكان ئاشنا دەكرێن و

اهێنانی ڕ ندانی لەبەركردن و فێربوون كامانەن. هەروەها بە ها فەرزی كیفالایەی زانین و و

 ..یهادج و پێگەیاندنیان لەسەر گیانی بەرگری خەبات و ەنج وڕ ئامادەسازیی  جەس ەیی و

 ۆشالالالنبیری ئیسالالال می وڕ بەرفراوانكردنی  قوڵبوونەوە و قالالاڵ و ئتتاستتتتتی دووەم:

 شالالالارەزاكردنە لە بوارێكی زانسالالالت دوای ئەوەی كەسالالالەكە لە قۆناغی یەكەمدا لە ماڵ و

ە كردەوەییەو  مزگەوت پەروەردەی ئیسالال می وەردەگرێت و لەڕووی تیۆری و وقوتابخانە 

ەو و توانای ل وزە ێژێت، ئینجا پێویسالال ەڕ خۆی دادە یكەسالالایەتی ئیسالال می دادەمەزرێت و

لەگەڵ كەسایەتی خۆیدا دەگونجێت، ئەمەش  بوارەدا بخرێ ەگەڕ كە خۆی حەزی لێیەتی و

نجاو دەرفەتی گو  ەخساو وڕ یاندنی دەبێت، هەلی كردنی كەشی پێگەئامادە ێنیشاندان وڕ بە 

ەت دەكەن و ڵتەماشالالای پێداویسالال ی ئوممەت و دەو  بەرپرسالالانیش توانای بەردەسالالت.. و

وشالالالارەزایی  ە وهەوڵالالدەدەن بە  هەزاران هەزار گەنجەی ئالالاوا دامەزراوانە پەروەردەبوو 

 ..پەیداكردووە پڕبكەنەوە
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ئەگەر لە زانسالال یە  ۆڕی دەكات..وو لە كوێی زانسالالت و پسالالپڕ  دەكرێت كە تەماشالالا

ئەكالادیمییەكان بوو، ئەوا هەموو هەلێكی بۆ دەڕەخسالالالێنرێت تا بڕوات و شالالالارەزایی لەو 

دەوڵەت دەیخوازن.. ئەگەر  پێویسالالال ی ئوممەت و بوارەدا پەیالدابكات كە حەزی خۆی و

بواری بۆ بكرێ ەوە  ووی لە زانسالالال ە شالالالەرعییەكالان كرد بۆ شالالالارەزابوون لێیان، دەبێڕ 

 زمانی عەرەبی و و ڕەوشت و ڕەف ار ئوصوڵ و عەقیدە و و سوننەتس ەكانی قورئان و زان

و عەروز فێربێت، هەروەها  و شیعر خەت و ئیم  سالەرف و و نەحو ەوانبێژی وڕ  ئەدە  و

  و پ ن و پی نی دوژمنانی ئیس   ئێس ای جوگرافیای جیهانی ئیس می و و مێژوو یرە وس

ئامانج لە  قۆناغە ئەوەیە كەسالالەكە  موسالالوڵمانان.. ەئیسالال   وچۆنیەتی كاركردنیان دژ ب

 او  فەرزی كیفایە بووبێت و بەتەواوی شالالارەزای زانسالال ە شالالەرعییەكانی فەرزی عەین و

 .و بەرپرسێ ی دین و دنیای بەسەردابدرێت پێگەیش بێت ئیع یمادی بكرێ ە سەر

 ایبەتمەندێ یبوارێكی ت قاڵ وقوڵبوونەوەی پسالالپۆڕانەیە لە هەر ئاستتتتی ستتتێیەم:

ان داهێن تا دەگاتە ئەو ئاس ەی توانای ئاڕاس ەكردنەوەی مەنهەج و ،ی خۆیداالالال)اخ صاص(

 .نەخشەداڕش نی دەبێت و
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 باسی چوارەم:

گەشەپێدانی  و سیاسەتی فێرخوازیی ئیسالمی
 نێرینەیی پیاو و مێینەیی ئافرەت:
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 حص مس  ُّٱ :دەفەرموێ (علیهالالا السالالال  )اتوو مەریە  خوای گەورە لەسالالالەر زمالالانی خالال

 .واتە: نێرینە وەكو مێینە نییە ٣٦ن ل عمران:  َّخصجف

 پێشالال ر هەندێك سالالیفەتی ئافرەتمان باسالالكرد كە لە پیاو جیاوازن، هەروەها سالالروشالالت و

واقیعی هەردووال، دیشالالالمان كە ئاڕاسالالال ەی ئیسالالال   بۆ هەردووالیان  بواری كردەوەیی و

ی..  ێو ژیریی پارسەنگیش الیەنگیر وش ی خۆیاندا دەگونجێت، كە هزروایەكە لەگەڵ سر 

 :ەچاوكردووە بەڕ ئە  خاڵە جەوهەرییەی  گومان سیس می فێرخوازیی ئیس میێب

 .داڕش نی بەرنامەی تایبەت بۆ خوێندنی ئافرەتان  -١

 .شیاوێ ی كاروئەركی بەرنامەی پێگەیاندنی ئافرەت و -٢

 .ەو بوارانەدا كە لەگەڵ سروش ی خۆیدا دەگونجێنل پسپۆڕی شارەزابوون و  -7

ئەو ئەركالالانەی فێركرێالت كە لەگەڵ  بەرنالامەی فێرخوازیی پێگەیالالانالدنی ئالالافرەت دەبێ

و نووسین بەرەو ئەو  توانای خۆیدا شالیاون، دوای فێركردنی خوێندنەوە سالروشال ی خۆی و

دایكێكی  چاك ولەئەنجامیدا دەبێ ە هاوسالالالەرێكی  پەروەردەبوونە دەبرێت كە خوێندن و

 و نەشالالونمای سالالیفەت و ماڵدارێكی چاك. لەگەڵ گەشالالە پەروەردەكارێكی چاك و چاك و

 شالالوێن و دووركەوتنەوە لەكات و شالالەر  و سالالروشالال ی مێیینەییەكەیدا لە داوێنپاكی و

ە و مافی.. ئەمەیە ئامانج ل ێزڕ  س وو نامو  ڕاگرتنی ئابڕو و بەنرخ و ی گومانلێكراوڕەف ار 

 .ئافرەتێكی موسوڵمانی ساڵ  ببێ ە دەبێ ەی ئافرەت كەئاڕاس  خوێندن و

شیاوێ ی خۆی لەو بوارانەدا  بواری بۆ دەرەخسالێت تا شارەزایی و پاشالان هاندەدرێت و

 بوارەكانی تەندروس ی، لەوێوە وەكو پزیشكی و ،نۆیبواری خ بسالەلمێنێت كە شایس ە و

 بوارێك كە شالالیاوی خۆیەتی و دەگاتە هەموو تا دەگاتە بەرگدروویی، لە مامۆسالال اییەوە تا

دەتوانێالت بوونی كالاریگەرێ ی خۆیی تێالدا بسالالالەلمێنێالت، بەڵ  نابێت هیچ وەزیفەیەكی 
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 .ئەركە خێزانییەكانی بێت لەسەر حیسابی بەجێهێنانی ئەركە دینییەكانی و

 :لە ئەنجامی ئەمەدا وا دەبینین كە

 و راسالالالاتی شالالالەرعیكە، واتە خوێنالالدنی دیبۆ هەموو ئالالافرەتێ ە ویجۆری یەكە : گشالالال ی

فێربوونی هەرچی ش ێك كە پەیوەندی  و نەشونمای مێیینەیەتی خۆی و بوارەكانی گەشالە

یە زانسالال  و سالالوننەت بە ئافرەتانەوە هەیە. دیراسالالاتی ئیسالال می وەكو خوێندنی قورئان و

  يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ: چونكە خوای گەورە دەفەرموێ ،شالالەرعییەكانی تر

 لە ماڵەكانی خۆتاندا بخوێنن و سوننەت : قورئان وواتە ٣1الاحزاب:  َّ  ري  زنرن مم ام

دیراسالەی بكەن. هەروەها خوێندنی فەرزە شەرعییەكانی موسوڵمان بە گش ی و ئەحكامی 

 و هەرچی كە پەیوەندی بە هاوسەرگیریئافرەتان بە تایبەتی و شارەزابوون تێیاندا، لەگەڵ 

پۆپیانەوە لەبەردەمی  هەموو لق وئەركیەوە هەیە ئە  بوارانە بە ماف و پەروەردەی منداڵ و

ە قۆناغەكانی خوێندنی ئە  سەردەمە ل ئافرەتدا واڵن، تا چەندی بوێت دەتوانێت بخوێنێت و

 .ی باڵال)تخصص( خوێندنی سەرەتایی بۆ ئامادەیی بۆ زانكۆ و

بۆ ئەمالالانیش بە هەمالالان شالالالێوەی پیالالاوان بواری  جۆری دووە : فێربوونی پیشالالالە كە

 رێ ەوە بەگوێرەی پێداویسالالال ی ئوممەت و دەوڵەت كادێڕیان لێ دێ ەپێگەیالاندنیان بۆ دەك

یان بوارەكانی فێرخوازیی ئافرەتان  (١)(كە دەیان ل ە)پێشەوە. وەكو بوارەكانی تەندروس ی 

ێژی واقیعی پێبگەێنرێت ڕ بە بە پێی ئالامالاری هەبوونی مێینە و كە سالالالەدان ل ە، كە دەبێ

نە یەكی مێییبوجەی بەس بۆ هەموو قوتالالابی ەخسالالالالاو وڕ هەلی  بۆیالالان، بواری تەواو و

 .ەچاوبكاتڕ ئادابی ئیس می  سازدەكرێت، تەنها ئەوەی لێداوادەكرێت كە باڵپۆشی و

 

                                         
کو پایشاا ی گشااتی و باتنی، تنان و تەولید، جەڕاح و گوێ و لووت و گەروو... ویتر، یان پایشاا ی دان و بوارەکانی وە  (١)

ئیشاااعە و موختەبەر و یاریدەدەری پایشاا  و بریل پێر و مامان.. ئینجا بوارەکانی پەروەردەی منداڵ و پساا ۆڕی خۆراکیان و 

شاووری کوردااتان ئەگەر زانساتیانە حسێب ب رێت ینی ە  اێ اەد وەزار تەندروااتیان و .. دەیان بواری تر. کە ئێساتا با

 کادیری ئافرەتان بۆ بەشی تەندرواتی پێویستە. )نوواەر(.
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  :گرنگ پێگەیاندنی ئافرەتی ساڵحە *

دواتردا بواری بۆ دەڕەخسالالا تا هەموو  ئافرەتی موسالالوڵمان لە سالالەردەمانی سالالەلەف و

 ،زانانی ناوداریان تێدا هەڵكەوت عناس وشالالالەر  ەزانسالالال یە شالالالەرعییەكان وەرگرێت، بۆی

 ئەدە ، شالالوێنی دەرس و قیرائەت، یان ئەحكامی شالالەرع یان زمان و شالالارەزای قورئان و

 یوڵتمزگەوت بوو.. تالا پێش ماوەیەكیش لەمەوبەر لە زۆر  پێگەیشالالال نیالان هەر مالاڵ و

لە  موونەبۆ ن (،ەری ئیسال عماریان كە  لەسەر بوولەوانەی كاریگ) ئیسال مییدا هەروابوو

ئەو  (نزنجی ئەمازیغ و ئاوای ئەفری یا، عەرە  وڕۆژ  انیایە لە یپای ەخ ی مۆر) شالالەن یت

یت هەموو ماڵ وخێزانێكی گەورە ئافرەتێكی زانای تێدایە، زۆریان وڵتە ئیسالال مییە دەبین

پێش پیاوان كەوتونەتەوە، دەبیسالال ی گەورە زاناكانیان دەفەرموون كە هەندێك لە زانسالال ە 

كالانیالان الی پووریان، یان خوشالالالكە گەورەكەیان یان ئافرەتی تری مەحرەمیان شالالالەرعییە

خوێندووە، كە هەر لە ماڵەوەش پێیان وتوونەتەوە. كەوابوو پێگەیش نی ئافرەت مەرج نییە 

مەرج نییە بە خوێندنی نەشیاو لەگەڵ سروش ی خۆی بێت، ئەوەی  ،(١)ێتدەرەوە بنەو بە چو 

ئەقڵ سووكە. هەر ئافرەتێك كە لەماڵ دەچێ ە دەرەوە  و و سروشت پیَ وا دەڵی زۆڵە فیكر

لەگەڵ سالالالروشالالال ی مێینەیی خۆیدا ناشالالالێت، یان بە رێگایەك  بۆ خوێنالدنی بالابەتێالك كە

ی سالروشال ی ئافرەتانەیە، حەتمەن ئەوە لەسالالەر حیسابی ڕەف ار وەریگرێت كە پێچەوانەی 

كە  دەیبینین نامۆیەخۆی دەبێت.. ئەوەی ئێسالال ا  تایبەتمەندی خێزان و كەسالالایەتی خۆی و

 ..هەندێك پیاو لە ماڵەوەیە ژنەكانیان لە ئیشن

حەزدەكەین لێرەدا خاڵێكی جەوهەریی وەبیر بهێنینەوە كە لە بارودۆخی تەندروسالالال ی 

دەوڵەتی ئیس مییدا ئافرەتان ناچاری كاركردن نابن، دەوڵەتی ئیس می پیسكە  ئوممەت و

هەزار  6-3هەموو كۆمەڵگەوان لە خزمەتی  وەكو چاوچنۆكی سەرمایەداریی كە هەر)نییە 

پیاو وەكو كەسی سەربەخۆ  یدا ئافرەت و. لە دەوڵەتی ئیسال م(سالەرماییەداری زەبەالحدا!

                                         
 بەتایبەتی لە  زەمەنی ئیتەرنێت و ئااان اریی گەیاندن و پەیوەندییە خێراییەدا. )نوواەر(.  (١)
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 خاوەن پشكی خۆیانن كە لە بەی ولما  بۆیان دابین دەكرێت، ئەمە حەقی بەسەر كاركردن و

كەسالالالێالالك دەبێالالت هەر .. ەوەییەبەنێ ڕ  نەكردنیالالانەوە نییە، یالالان بەسالالالەر هالالاوسالالالەرێ ی و

ە لە كرێت.. بۆیو دەرمان بۆ دابین ب سوكنا پۆشالاك و پێداویسال یەكانی ژیانی لە خۆراك و

دا ناچاری وا لە ئافرەت ناكات بچێت بۆ ئیش یان كە چوو ناچارببێت كۆمەڵگەی ئیسالال می

 .خۆیاندا بگونجێت ینەیی مێیڕەف ار  شەر  و ئیشێك بكات كە لەگەڵ سروشت و
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 :واقیعەكە ریشەیی دەگۆڕێت زیی ئیسالمیسیستمی فێرخوا *

  رە وشەقا  گرنگ پاكردنەوەی كۆڵن و لە كەناسێ ی و (پیاو بەرهەمهێنان) یپیشەسازی

، ئێمە ئافرەتمان دەوێت كە سالالالەرەتا لە و باڵترە لە دروسالالال كردنی بۆمبی ئۆتۆمی ترز ێڕ بە

سان مهێنەش هەروا ئاپیشالەسازی پیاو بەرهەمهێناندا سەركەوتوو ببێت، ئە  ئافرەتە بەرهە

 پەروەردەكارییەكی پەسالالالەن و ەسالالالەن وڕ پەیدانابێت، حەتمەن دەبێت لە فێرخوازییەكی 

و مامۆس ایانێكی پێشەواوە بێت.  سالیسال مێكی ئاڕاس ەوانی دڵسۆز بەرنامەیەكی چاك و

 پێگەیاندنی وكنە گرنگانەش بەوە دەچەسالالپێت كە سالالەراپا مەنهەجی خوێندن وڕ ئە  خاڵە 

 وچۆنیەتی پەروەردەكردن  ێالالت، پێویسالالال ە شالالالێوازی فێركردن وڕ تالالان بگۆ ئەمڕۆی ئالالافرە

و نەشونمای ئافرەت بگۆڕێت، ئەمە بە كۆمەڵە مامۆس ایەكی  ماهییەتی بابەتەكانی گەشە

ی، بە دەزگایەكی گەندەڵ دروست نابێت، بۆیە پێویس ە كافری داوێنپیَ و بەدكار نایەتەد

و  گاو دەز  یشالالالەیی بگۆڕێت: بەرنامەڕمان واقیعی ئەمڕۆی پێگەیاندنی ئافرەتی موسالالالوڵ

ی ی بكرێن، تا ئافرەتهەموو پێویس ە ئیس م و ئاڕاس ەوانان هەر نەخشە هەڵسوڕێنەران و

 .كایەوە بەرهەمهێنی پیاوانی جوامێر بێنە

پەروەردەكاریی  لە  دیدەوە شالال ێكی ئاسالالاییە كە داوا بكەین سالالیسالال می فێرخوازیی و

                       فاشالالالیلەی ئێسالالال ا هەیە، كە سالالالەرپەرشالالال یارانی ئیسالالال می بێ ەجێی، ئەو سالالالیسالالال مە 

ویس ی لە بەرنامەی خوا دوور و چەوت و الر -لەوەزارەتەوە تا مامۆسال ایەكی سەرەتایی-

مایەی ئەوە  ،ئالاڕاسالالال ەدەكرێالت دەوڵەتی ئیسالالال می ئین مالای ئوممەت و یسالالالەنێ یڕە و

وودەدات لە ڕ ۆڕانكاریی ئیجابی ە ئیسالالال مییەكان گوڵت خۆشالالالحاڵییە كە لە هەندێك لە

سیاسەتێكی فێرخوازیی تایبەت بە  دەكرێنەوە و كوڕان جوێ كچان و ،بوارەكانی خوێندندا

سالالالەركەوتوانە گۆڕانكالالارییەكە  هیوادارین بەردەوا  بێالالت و ،دەكرێالالت ئالالافرەتالالان پیالالادە
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 (١)  .انی تریش چاوی لێبكەنوڵتببێ ە ئەزمونێكی بەرچاوان و  خۆبگرێت ولە

 

  

                                         
( اااڵ، کە ئێساتا ٨٥ی ڕابردوودا فەرمووە، واتە ینی کە  پێش )نووااەری ڕەحمەتی ئەمەی لەکۆتایی حەفتاکانی ااەدە  (١)

(دا مەلی  عبدالژەی اااا(ود ب یاریدا زان ۆی ٥٧١٨الحمادلژای زررینەی جی اانی موااااوڵمانان واگۆڕاوە، بەاڵ  بەداخەوە لە )

 تەکنی ی عەرەبستان )تێ ەڵ( ببێت، واتە کوڕان و کیان پێ ەوە دەرو بخوێنل.
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 باسی پێنجەم:

سیاسەتی فێرخوازیی ئیسالمی و داڕشتنی 
 پارسەنگی كەسایەتیی ئیسالمی:
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یالدا تێبینی دەكرێالت ئەوەیە كە لە هەموویالاندا ەی ئەمڕۆ لە بەرنالامەكالانی فێرخوازئەو 

گە و بەرفراوان رە، ئەمە ج ە ئیس مییەكاندا ئە  دیاردەیە زەق روڵتپێچەوانەكاری هەیە، لە 

 انە وە ئیس مییەكوڵتێچەوانەی خودی ئیس میشن.. ئێمە ئێس ا قسەمان لەسەر لەوەی پ

بۆ ئەوانیشالە، لەبەرنامەكانی فێرخوازییاندا باسێك دەبینی مەدح كراوە، لەهەمان كاتیشدا 

هەمان بەرنامەدا دەبینی! دژەكەی لە و كاتێكی تردا زەمكراوە، بابەتێك و لە شالالوێنێكی تر

  :نموونە بۆ

 ن، لەالالالال( اسالال ی زانسالال ی )ح ائق العلمیڕ دەخوێنرێت كە  ەكانی سالالەردە  واتیۆریی -١

و تێڕوانینی جودایان دەربارەی هەیە كە  دید ن والالالالالكاتێكدا هەتا ئێسالال اش هەر )گریمان(

 .هێش ا هیچیان یەك نەبۆتەوە

نەفیكردنی یەك شالالالت لەیەك بەرنامەدا دەبینی! دەبینیت لەك ێبێكی  سالالالەلماندن و -٢

و سەلمێنراوە، كەچی لەك ێبی تردا لە  ویسال ەنەباس دەكات كە بەڵگە وا خۆێندندا شال ێك

نەسالالالەلمێنراوە. ئەمیان نەفی دەكات،  و ەالالالالالال)ئەگەر( هەر نیت دەڵێیقۆناغی دواتردا دەب

  .ئەویان دەیسەلمینێت

 ( دەدات كە شالالایەنی باسالالكردن نییە بایەخێكی ئێجگار زۆر بە شالال ی سالالووك )تاف -7

كەچی  (،ەكی قوڕ كە پێش چەند سالالالەد سالالالاڵێك دروسالالال كراوەدۆزینەوەی گۆزەی وەكو)

 الوە كێشالالالەی زانسالالال ی یان حەقی ەتی تر هەیە هەر ئاماژەیەكی سالالالەر پێیی پێدراوە!و لە

 ێب .. سالەرئەنجامی ئەمەش كەسی سەتحی و(وەكو بەتاڵكردنەوەی تێۆرییەكەی داروین)

 .بایەخ بەرهەمدێت

ك ی نین، لەیەمەركەز  ی دانەڕێژراون وبەرنامەكانی فێرخوازی بەشێوەیەكی ئیس م -1

بۆیە یان  (،چونكە زۆر كەسالالالی مەشالالالرە  جیاواز دایانناوە) و تێڕوانینەوە نەهاتوون دید

انە ڕۆژ یدا كە انلەگەڵ عەقیدەی موسالالالوڵماندا نایەتەوە، یان لەگەڵ ئەحكامە شالالالەرعییەك
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  .دەكاتڕەف ار پێیانەوە 

هەمەالیەنەن،  ەنالالگ وڕ هەمە ی دەڵێنەوەمالالامۆسالالال الالاكالالان كە بەرنالالامەی فێرخواز  -3

دیندارێ ی مەرجی تەعینبوونیان نییە، مامۆسالالال ای  عەقیدەپاكی و ی و موسالالالوڵمانێالالالالالال

یزیا ی ف)الالالالمامۆس ایەكی تر ،بەحەقی ەتی دەناسێت وەردەگرێت و ماددەیەك ش ێك بەهەند

 و بیروباوەڕی مامۆس اكان و یەكنەخسال نی دید. خەیاڵە حەقی ەت نییە و دەڵێ( یان كیمیا

 هەر كەسێك هات لە ێدان بە مامۆسال ابوون بەهەرڕ  یەتیان واڕشال نی هاوبەشالیی كەسالاد

 هات وایكردووە قوتابیانیش لەسالالەر كەسالالایەتیەكی پارسالالەنگ پەروەردە نەبن و ێوەو ك

 .و دوورن ئەوانیش لێك جودا

و ك ێبخانەكانیان بەشالالێوەیەك ئامادە نەكراون كە لەگەڵ خەتی گشالال ی  قوتابخانە -6

شالالالێواوی پەروەردەی دەكات زۆر جالار ئەوەی قوتابخانە بە شالالاللو سالالالازێن،ئیسالالال مالدا ب

 ڕەوش ی و و بیرباوەڕ ك ێبخانەیەك دەیڕوخێنێ ەوە، بەوەی كە جۆرەها ك ێبی تێكدانی دید

ین یمای ئ و هەست و لەگەڵ دید و دیدی بێگانەن و وەرگێڕراوی فیكر قوتابیانی تێدایە كە

 .ەكاندا ناگونجێنیقوتابی

ێكەوت( دروست نەبووە.. بەڵكو هەمووی پ نی ڕ ) لە  پێچەوانكارییانە بەهیچ یەكێك 

سالەرپەرش یارانی  پەنهانە.. برایەك سالۆراغی مامۆسال ایان و پی نێكی چەپەڵی شالاراوە و

ی ئیسالالال می كردبوو وڵتهەنالالدێالالك  یی وەزارەتی فێرخوازیپەروەردەكالالار  و فێرخوازی

ەشف كردبوو! كە گەیش بووە ئەوەی وردەكاریی كو  نجا  نەخشالەیەكی زۆر دژوارەسالەر 

 وەزارەتەكاندا مەسیحین یان لە دەبینێت سالەرپەرش یارانی داڕش نی بەرنامەی خوێندن لە

 لحیدن( یانو فەڕماسالالۆنن )م یان بێدین و (وەكو قادیانی لە پاكسالال ان) كۆمەڵە گومڕاكانن

، ئەمە (١)ڕۆژهەڵتنالالاسالالالانەوەو بەرنالالامەی  لەوانەی كە كەوتوونەتە ژێر كالاریگەری دیالالد

                                         
ی پۆلی ،واری ئامادەییم لە اااانەویی ئەزمەڕ لە اااژێمانی خوێند، مامۆاااتای دینمان ناوی )ماجد( بوو، ماوەیەی لەقۆناغ  (١)

 بەاڵ  وەموو وەر پێیان دەوت )کافرەفەنی(، ،ون ە زرر مولحید و دت بەئیسال  بوو.
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وتنێكی گشالالال ی بێت یان النی كە  تەعلیماتێكی مەركەزیی سالالالەردەمی ەدەشالالالێالت رێك

 بێگومان بەرنامەیەكی وا، و هەروا ماوەتەوە بووە بەنەخشالالالەی كار ئیسالالال یعمالاربووە و

 ..و بێ سەروبەر دەخاتەوە سەقەتی خوێندن هەر نەوەیەكی شەپڕێو

 

 :استكردنەوەی ئەم السەنگییەڕ  *

 پێچەوانكارییە بەردەوا  بێت، تەنگەژە و یە نابێت ئە  السالالەنگی وئێمە پێمان وا 

 یت كە سیاسەتێكی ئیس میی فێرخواز هەر دەبێت پارسەنگ بكرێ ەوە، ئەوەش بەوە دەبێ

ە كە مەرجە ئەمانەی خوارەو  ،ئاراس ە دەكات جێی ئەو سیاسەتەی ئێس ا فێرخوازی بخرێ ە

 :نێ ەدیچەسپاندن بیهێ بەسەلماندن و لە خۆ بگرێت و

 و خوێنالالدن كە هیچ جۆرە پێچەوانكالالاری داڕشالالال النی یەك بەرنالالامەی مەركەزیی -١

 ، هیچیان لەسالەر حسابیهەقی خۆی بداتێ بابەتە و باس و هەر دژبەیەك ری تێدانەبێت و

ئەوەی كاریگەری  نی تر تێرنەكالات. ئەوەی كالاریگەریی كەمە كەم ر باسالالالبكرێت وائەو 

ی ەسالالالەنڕ و تێڕوانینێكی  ەمانەش پێویسالالال ە لە دیدزیالاترە زیالاتر بالاس بكرێالت، هەموو ئ

جێبەجێكردنی بكەن كە ئیسالال    كەسالالانێك سالالەرپەرشالال ی داڕشالال ن و بن وەوەیئیسالال می

 .اس نڕ و دینداری سەر  ێی ژیانیانەڕ و دید

فەتیش( و ی دەكەن )پشالالكنەر: موتنەوەسالالۆراغی  ئەوانەی ئە  بەرنامەیە دەڵێنەوە و -٢

 و دڵسۆز ی شالارەزا ناسراون و دەسپاك وئیسال مخواز  و كە بە دیندار ەبنپێویسال ە لەوان

ڕەوشالال ی  ی وڕۆح پەروەدەكارن، خولی تایبەتی زانسالال ی و كارامەن لە ئیش و كاریاندا و

 .وەكردەوەییان بینی

شالالالیاوی هەبێت كە پڕبێت لە  ك ێبخانەیەكی الیەق و هەموو قوتالابخالانەیەك دەبێ -7

ەروەردەبوون پ س یان پێیەتی لە فێربوون وو قوتابی پێوی ك ێبی بەسالوود لەوەی مامۆس ا
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بەمانایەكی تر دەڵێین ئێمە  ،و داڕشالال نی كەسالالایەتی پارسالالەنگیان نەشالالونما و گەشالالە و

ی بەرهە  بێت، ئەمەش بە قوتابخانەیەكی كامڵی انەوێت كەسایەتیەكی كامڵی ئیس مدەم

و  نەك ێبخا ومامۆس ایان  و سەرپەرش یاران و ووی بەرنامەڕ بەرهە  كە لەەپارسەنگ دێ 

دڵسالالالۆز بیبات  كارامە و ئیدارەیەكی ئیسالال می چۆنیەتی ئاڕاسالال ەكردنەوەی تەواوبن و

تالا بەشالالالێوەیەك كەسالالالایەتی ئیسالالال میمان بۆ  ،مزگەوت بن مالاڵ و بەڕێوە، هالاریكالاری

 ت ویدا نەبێدژیەتییەك لە پێگەیاندن و پێكدادان و جۆرە پێچەوانە پەروەردەبێالت كە هیچ

 ،بەشالالەكانی الیەنەكانی بەرنامە و ،بەشالالەكانی تر تەكمیلە بكاتەبەشالالێك ل الیەك و هەر

 یو چاڵكی ئیسالال م بانگەواز سالالەرپەرشالال یاری مزگەوت و پاشالالان الیەنەكانی خێزان و

 ..دەست لەگەڕەكەكەدا، ئاوا زێڕی پاكمان دێ ە
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 پاشكۆیەك

 اگەیاندن لە سیستمی ئیسالمیداڕدەربارەی دەزگاكانی  
 

اگەیالالانالالدن یەك ئەركیالالان لە ئەسالالال ۆیە، كە ڕ و دەزگالالاكالالانی  قوتالالابخالالانە مزگەوت و

ئوممەتی موسوڵمانە، هەموویان پێویس ە لە ناوخۆیاندا  بەرهەمهێنانی كەسی موسوڵمان و

اگەیاندن ڕ جگە لەوەی كە دەزگاكانی  ،بكەن یر  بۆ هێنالانەدیی ئە  ئامانجە هاوكاری یەك

بە  ەمەتتێڕوانینی ئومدیدو  و  میئەركێكی تریشیان لەسەرە كە گەیاندنی بانگەوازی ئیس

یەكە.  وڵتناو ەاگەیاندن لڕ دەزگالاكانی  و ئالامالانجی دەزگالاكالانی فێرخوازی ؛جیهالانیالان

 موسالالالوڵمانان و كردنە لە ئیسالالال   وكە بەرگری اگەیالاندن ئەركی دەرەوەشالالالی لەسالالالەرەڕ 

 و هەڵوێس ی ئەهلی كوفر بزاوت و و بۆچوون و كردنی دیدسووك سواكردنی جاهیلیەت وڕ

ەخنەی ڕ  و بیروباوەڕی جاهیلی دەدوێت و دوژمنانی ئیسالالال مە.. بەردەوا  لەسالالالەر عەقیدە

 و ڕەف ارهەڵوێسالالال ی، لە  دیدی، لە دابونەری ی، لە بزاوت و ەخنە لە دین وڕ لێالدەگرێالت، 

حوكمڕانی.. هەوڵیش دەدات بەهەموو  سیاسەت و لە دەس ور و ،و رێسای ، لە یاساڕەوش ی

ن بەالغی ئیسالال میا ن بدوێت، خەڵكی بە زمانی خۆیان بدوێنێت وزمانە زیندووەكانی جیها

ا كاریگەر ت یشالالالێوازێكی دەروونی پێبگەێنێالت لەگەڵ بەكالارهێنالانی هەموو چۆنیەتی و

)ئی امە  شالالالیالاوانە ببێ ە خاوەن هەنجەتی شالالالەرعی و وون بكالاتەوە وڕ بەتەواویی حەق 

 .( لەسەر خەڵكی بكاتحوجیە

ئەوەبێت كە چۆن بگاتە  اگەیاندنی ئیس میڕ كانی لەوانەیە یەكێك لە كێشالە سالەخ ە

و ئارەزووەكانیانەوە. چۆن ئەوان  و هەوەس و حەز نەكەوێ ە ژێر داخوازیی هەوا خەڵكی و

 بەرەو ئالالاسالالال ی ئیسالالال مەكە بەرزبكالالاتەوە؟! ئەمە پێویسالالال ی بە هزرەوانی دامەزراو و

 دیندار و یالدیایینالامەوان و مڕۆژ ۆشالالالنبیری لێزان هەیە، ئەمە ڕ  نەخشالالالەوانی كالارامە و

او كاتی گونج ب وانێت بۆنەی حەڵڵ و شەرع و واقیعەكەی دەوێت كە بزانێت و  شارەزای
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ێنێ ە هەموو توێژێكی كۆمەڵگە.. ئەمە یو بابەتی ئاراسالال ەوانی بگە سالالەدای كاریگەر و

هەسالالت وسالالەرنجی خەڵكەكە  كۆمەڵناسالالی پسالالپۆڕی دەوێت كە چۆن دڵ و دەروونناس و

و  دید زەینیالان بۆ بانگەوازی خوایی دەكاتەوە و و گوێو چالاو  كێشالالالێالت وڕادە بۆخۆی

ێنێت.. ئەمە واقیعناسالالالی دەوێت كە بزانێت ینەری ی خۆمانیان پێدەگە ە  ویقی تێڕوانین و

ی لە ئەوانە و كوفر دەپارێزێت و فەساد لە الدان و -بەتایبەتی گەنجەكان- چۆن نەوەی نوێ

گوازرێنەوە بۆ مێرگی ئاسالالوودەیی گەشالالەی دە زۆنگاوی فەسالالاددان چۆن دەردەهێنرێن و

 ؟ڕۆحی ئیس می

 یدا وا بكات هیچ دەنگ وئیسالالال مییەكە لەسالالالەرەتای دروسالالال بوونلەوانەیە دەوڵەتە 

كی، تەكنەلۆژیای سەردەمیش ئە  كارەی ڵەسمی خۆی نەگاتە خەڕ مۆڵەتی  ئاوازێك بەبێ

ی م مانەی کەەبەڵ  ئەمە كاتێك سالالالەركەوتوو دەبێت كە كۆمەڵگ بۆ ئالاسالالالان دەكالات..

دڵنیابن كە حكومەتەكەیان  ازیبن..ڕ بە نەخشەكەی  تەواویان بە حكومەتەكەیان هەبێت و

 و ژیرە و دڵسۆزە بۆیان..  اشیدڕ ئیس مییە و 

وا دەزانین پێویسالالال ە شالالالێوازێكی پالالارسالالالەنگی مالالامەڵەكردن بالالدۆزینەوە كە لەگەڵ 

راو نوسالالال و (ئین ەرنێت وسالالالینەما  تەلەڤزیۆن و)ینراو بو  ۆ(رادی)دەزگالاكانی بیسالالال راو 

بكەین تا هەموو دەزگاكانیان لە  ڕەف اردروست  است وڕ دا بەشێوەیەكی (الالالالو.. نامەڕۆژ )

دەوڵەتی چالالاكالالدا  كۆمەڵگە و ئوممەتی چالالاك و خزمەتی بەرهەمهێنالالانی تالالاكی چالالاك و

 .بەكاربهێنرێت

 و ادیۆڕ وانگەوە بەهەڵەی نازانین كە دەوڵەت شالالوێنەگشالال یەكان ناچاربكات كە ڕ لە  

 گازینۆ و و ەسالالالمیەكانی دەوڵەت، تا خەڵكی یانەڕ تەلەڤزیۆنەكانیان بخەنە سالالالەر كەناڵە 

ئاراسالالال انە ببیسالالال ن كە دەوڵەت بە  و و ئامۆژگاری شالالالیكار چالایخانەكان ئەو هەواڵ و

تادا سەخت بێت، بەڵ  ەلەوانەیە ئەمە لە سەر  ،بڵویان دەكاتەوە دایڕشال وون و ەزامەندیڕ 

. تێكدەخرێڕ تر كاربەدەسالال انی دەوڵەت گونجاوانە ەرانی خەڵك ودواتر بەهاریكاریی نوێن
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تا  بكات،اگەیاندنی ئیس میی رەچاوی ڕ گرنگە، زەرووریشالە سالیاسالەتی  بەڵ  ئەمە زۆر

 :وەكو ،یچەندین مەبەس ی پێ بێ ەد

 ئیدیعایەتی دەژمن و ئوممەت وكۆمەڵگە بە شێوەیەكی گش ی لە جەنگی واتە وات -١

 .خەڵكی گومڕابكرێت ناهێڵێت دەپارێزێت و

و شالالالیرك تێیدا  اگەیاندنی فاسالالالیدی كوفرڕ ئوممەت لەو زەڵكاوە دەردەهێنرێت كە  -٢

 اگەیاندنیڕ هەست دەكەن كە دەزگاكانی  فەسادە قەتاردەكرێن و خەڵكی لەو ن ومكردبوو و

 .نماندن بوو ڕ ئامێری  پێشوو هەر

 دژی ئیسالال   وبەكارهێنانەوەیان  و اراسالال نی خەڵكەكە لە سالالمینی جاسالالوسالالیپ -7

 .تەكەیڵ دەسە

 .ێگادا بێتڕ بەیەك  لەیەك سەرچاوە و مەركەزیكردنی ئاڕس ەكردنی كۆمەڵگەكە كە -1

 بوارە ە ل ئەو ئوممەتەی گوێبیسال ی دوژمنانێ ی مەحاڵە سەركەوێت، بۆیە پێویس ە -3

 و رانیپێویسالال ە گۆ  ئازابین.. و اگەیاندنەكانماندا بوێرڕ و بوارەكانی تری ئاڕاسالال ەكردنی 

اكانی ناشێت لە دەزگ وە،و شیعر بگۆڕینەوە، ئەمیش لە سنورێكی تەنگە دو بە سرو  مۆسی ا

 فاسق و و لۆتی یەك پەیداببێت بۆ كەسانی بێدین واندنماندا بوارێك، جێگایەك، پەنااگەیڕ 

ن سڕكردنی ئوممەتەكەما اگەیاندن ئامێری مەس كردن وڕ ناشێت بهێڵین دەزگای  سەماكار..

 ..بێت

دووكیان س ە هەر حكومەتی ئیس می پەیوەندی پ ەوی بەگەلەكەوە هەبێت، پێوی پێویس ە

 و ی یەك ری تەواوبكەن. پێوسالالال ە كۆمەڵگالالاكە بەخ یالالارجێم مالالانەی یەك ری بن وكالالار 

ێزەی بۆی ڕ  زەت وز ع ئەمان و دڵخۆش بێت بەوەی كە بۆمان دەسالال ەبەركردووە بەو نان و

وان پاراس وومانە.. ئەمانە هەمووی بواری سالەرلێشالێ بەوەی كە لەگومڕایی و ،دابین بووە

 ،دەبێت بەو شالالالێوەیە بێت هەر ێكیالان تێالدانییە كە بوترێالت فەرزە وڕەف الار ئیج یهالادن، 
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.. بەیارمەتی خوای گەورە كە و زووتر ئامانجەكانمان بێنەدی ئیج یهاد دەكرێت تا باشالالال ر

 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ :دەفەرموێ

 ١٣النسْْاء:  َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰىين ىن نن

 ؛بی  و ئەمالان بكالات یان لەترس دەگالات كە بالاس لە هێمن و كیالان پێێهەواڵ واتە: هەر

واتەوات.. ئەگەر بیالالانگێرایەوە بۆ و لێیالالان دەبێ ە م ۆم ۆ  یەكسالالالەر بڵویالالدەكەنەوە و

ەواتە واتكاربەدەس انی بەرپرسی خۆیان، ئەوان دەیانزانی مەبەست لەو  و (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەمبەر 

ی ەواڕ  بڕیاری دروسالالت و بۆ بكەن و دەیان وانی شالالیكاری هەواڵ بڵوكردنەوەیە چییە و و

دان ئەو  چاودێری لەسەر بدەن.. ئەگەر فەزڵی خوای گەورەتان بەسەرەوە نەبوایە كە لە ژێر

 :دەكەوتنە شالوێنی شەی ان، مەگەر كەمێك ان پارسەنگ بمانایاتەوە.. هەروەها دەفەرموێ

وەی موسوڵماناندا هەتانە گوێبیس ی كافران ێواتە لەئ 1٠التوبة:  َّ  مع مضخض حض جض ُّٱ

 ..واتەواتیان و خواس كاریگەریی باس و دەبێت و دەكەوێ ە ژێر

خەنە ب درز ئێمە نالابێت بهێڵین دوژمنانی ئوممەتی ئیسالالال میی ئاژاوەمان بۆ بنێنەوە و

دەبێت هەمیشالالە  وێت..ان بكەمنێوان ریزەكانمانەوە، هەرچی وەسالال اندنیان قورس لەسالالەر 

 .ئەوان لەسەر باتڵن ئەوەمان لەیاد بێت كە ئێمە لەسەر حەقین و

 

  

  



 

 - 319 -  

 

 

 بەندی چوارەم:

 سیاسەتی سەربازی

 
 .باسی یەكەم: تفاقی سەربازی یپێداویستیەكانی(

 .مەشقی سەربازی و شارەزایی و شیاوبوون باسی دووەم:

 ەكاردێت؟هێزی سەربازیی ئیسالمی بەرامبەر كێ ب باسی سێیەم:

 .نێكی تایبەتوپەروەردەبو باسی چوارەم:

 .نەوەیبووووبەڕووڕخۆئامادەكردن بۆ  ناسینی دوژمن و :باسی پێنجەم
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 - 321 -  

 :ێڕەوێكر
 

كە لە توانای خۆی بەوەندەی -لەبەر ئەوەی دەوڵەتی ئیس می لە ئەسڵدا ئەركی ئەوەیە     

دەسالالالەڵتی  ویسالالال ی وخواایەی كە هەموو جیهان بهێنێ ە ژێر سالالال -لەبەردەسالالال ی دابێت

لەبەر  -ببێ ە )دارولئیس  (-خوێندمان  شالەریعەتی ئیسال  ، وەكو لە باسالی )نیش یمان(دا

، بۆ یێنمایی بكات بۆ خواناسڕ ئەوەیە كە خەڵكی  ئیس میدەوڵەتی  یئەوەی بەرپرسالێ ی

 رموسالوڵمانبوون.. كە دەبێت هەموویان ئیع یراف بە سەروەریی شەرع بكەن.. ئەمەش كا

ە  دەبێت خۆی بۆ ئ ،و ئەركێكە كە بەهیچ كلۆجێالك نابێت ئوممەت تێیدا كەم ەرخە  بێت

تێكی بەهێزبێت تا ب وانێت ەئەوەش بەوە دەبێت كە دەوڵ، ئالامالانجە گەورانە ئالامادە بكات

ئەمالالان بۆ  هێمنی و و ئالالاژاوەی نالالاوەخۆ بكوژێنێ ەوە و ەتكالالاتەوەڕ شالالالی دەرەكی ڕهالێ

س   ووبەری دارولئیڕ بێ ئەوەندە بەهێزبێت تا ب وانێت ەعییەتەكەی مسۆگەربكات.. دەڕ 

بكات و دژی ئەوانەش بوەسالال ێ ەوە كە دژی دەوەسالال نەوە، وەكو كە  بەردەوا  بەرفراوان ر

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱخوای گەورە دەفەرموی: 

 اب و واتە: جەنالگ بەرپالابكەن بەرامبەر ئەو كالافرانەی لێ انەوە نزیكن ١2٣التوبْة:  َّ  مه حنجن

 .توندوتیژی ان لێوە ببینن

ش چەندین پێكهاتەی دەوێت، ڕهێ و پێكەوەنانی هێزی بەرگری دیی ئە  ئامانجە وهێنانە

بە هەمووان دەبنە هێزە داواكراوەكە كە بری ین لە: پیاوانی جەنگاوەر، تفاقی سەربازی،  كە

 ،دوژمنێكوپێكی دانالایی، هەبوونی زانیاریی تەواو دەربارەی ڕ دەزگالای تالایبەت، كالاری 

و  ەف الالارڕ و داڕشالالال نی  بەهێز ی، لەگەڵ پەروەردەبوونێكی ئیمالالانیو الوازی خالالاڵی هێز

 ..سەربازی یچۆنیەتی چاڵكی وننەت وو س رەو شارەزایی سی ەوش ێكی بەرزڕ 

 وتمالان دەبێت سالالالەرنجبدەینەوە قورئان وەسالالالەنكردنەوەی شالالالەرعییالانەی ئەمەی ڕ بۆ 

)ئابووریی  چی پێشالالال ر لە باسالالالیەر یج یهادی پێشالالالەوایانی شالالالەرع، ئەگئ وننەت وسالالال
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دا الالالخ ق جندالله(ل دا لەبەشی )الالالخ قاً(ل و    افِدا هەروەها لە ك ێبی )جندالله الالال(جەنگی

وونكردۆتەوە. بۆیە ڕ ئالامالاژەمالان بە هەنالدێالك لە  خاڵنەدا وەهەندێكمان بە دوورودرێژی 

ەر ئەوە لەب ،نلێرەدا هەر ئاماژەیەكی خێراییان پێدەدەین تا لەگەڵ باسالالی ئێرەشالالدا بگونجێ

 :دەكەینەوە: باسی یوونڕ  و ئە  بەندە دەكەین بە چەند باسێك

 .سەربازیتفاقی  -١

 .شایس ەبوون و پسپۆڕی مەشق و -٢

 .و حاڵەتەكانی بەكارهێنانی هێز وازشێ -7

  .پەروەردەیەكی تایبەت -1

 .خۆبەهێزكردن بەرامبەری ناسینی دوژمن و -3
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 باسی یەكەم: 

 یپێداویستیەكانی( یتفاقی سەرباز
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 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ :خوای گەورە دەفەرموێ

واتە: ئەوەنالالدەی دەتوانن هێز   ٦0الان،ْْْال:  َّ لك جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص

دوژمنانی  بەرامبەریان لە ئەسالالالپی دابەسالالال ە كە دوژمنانی خوای گەورە وبکەن ئالامالادە 

كە ئێوە نالایناسالالالن، خوای گەورە خۆتالانی پێ دەتۆقێنن، هەروەهالا دوژمنالانێكی تریشالالالی 

 .دەیانناسێت

           ئە  ئالالایەتە هەموو ئەو هێزانە لەخۆ دەگرێالالت كە بۆ بەرپالالاكردنی جەنالالگ پێویسالالال ن -

و  ( لەبەشی )المعجزات الرس(ملسو هيلع هللا ىلص))الرسو   پێشال ر بە تەفسالیل تەفسالیریمان لە ك ێبی-

 .هێناوە داال((ملسو هيلع هللا ىلص)

ن.. ئامادەی بكەی پێدەكرێت الالالیمی(ەڕ سەرەتا خوای گەورە فەرماندەدات كە ئەوەی ) -

و ژیری مرۆڤ پەی پێالالدەبالالات لەوانەی  بوو هەرچی هزرواتە هەرچی دەهالالاوێژرێالت. كەوا

 بۆ بەیانكردنی توخمی هاوێژرانە.. َّجح ُّٱ دان كە لێرەداالالالالالالەَّ مح جح ُّٱ دەهالاوێژرێن لە 

لە هاوێش نی  (١)وونیكردۆتەوە كە )هاوێشال نە(ڕ  (ملسو هيلع هللا ىلص)ەكەش پێغەمبەری خوا الالالال َّمحُّٱ

ی ئەتۆ .. ئالایەتەكە هەموویالالان مەوە بۆ تۆپ، بۆ قالالازیفە، بۆ بۆمبوخ، لە ر ڕ ەوە بۆ سالالالا تیر 

 . دەگرێ ەوە

هەر ئالایەتەكە داوامان لێدەكات كە هەموو ئەو شالالال انەی پێش دەسالالال پێكی جەنگ  -

پێویسالالال ن ئامادەیان بكەین، وەكو ئەسالالالپی دابەسالالال ە.. كە هەموو جۆرە سالالالواریەكی تر 

لە ئەشالالپەوە بۆ تانك، لە حوشالال رەوە بۆ غەواسالالە، لە  ،اربێتدەگرێ ەوە كە لە جەنگدا بەك

 ی تر..ئالییات سەیارەی سەربازی و لە گوێدرێژەوە بۆ جۆرەها زرێپۆش و، فیلەوە بۆ فڕۆكە

مان لە تواناو ییەتێكی سالالەربازی هەیە لكەوابوو ئایەتەكە فەرمانی پێداوین كە هەرچی ئا

                                         
لەسالالالەر مالالیالالنالالبەر ئالالایەتەکەی خالالوێالالنالالدەوە و فەرمالالووی: ( ملسو هيلع هللا ىلص)لە ااااەحاایااحاای مااوااااژاایااماادایە کە پااێااغەماابەر   ( ١)

ةَ  إنل  اَل لَ ) ول ، ال   ةَ  إنل  لاََل  الرلْمل  ول ، ال   ةَ  إنل  لاََل  الرلْمل  ول  (.١9١3. موسلی  )(الرلْمل   ال  
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ەین، هەروەها هەموو جۆرە چەكێك تا دایە دەسالالال مان بكەوێت، فەرزە دەسالالالت خۆمانی بخ

ئومێدمان بە خوای گەورە هەبێت كە ئەو تفاقە  خۆمالان بنوێنین و هێزیبە بالاڵدەسالالال ی و

كەوتنمان. كەوابوو سالالالەربالازیانەشالالالمان بۆ دەكاتە مایەی هێنانەدیی بەڵێنەكەی بە سالالالەر 

 ۆدەوڵەت ب یدا دەبێت هەموو توانای ئوممەت وسالالیسالال می سالالەربازی لەدەوڵەتی ئیسالال م

 .بەهێزبوون یان باڵچوونی هێزی سەربازیمان بەكاربێت

ی نمەبەسالالت لە پێكەوەنان وئامادەكردنی ئە  هێزە تۆقاند :پاشالالان ئایەتەكە دەفەرموێ -

 ی)لێزانی )عەقیدەی جەنگ( و كە لەوان بەهێزتربین لە دوژمنالانە، ئەوەش كاتێك دێ ەدی

ت و)پ نی جەنالگ(. بۆیە دەبێالالرایی( )چەكی پێشالالالكەوتوو( و )توانالای دا جەنگالاوەر( و

تا دەبنە یەكەمین هێزی سەرزەمین  ی ئیس می ئەوەندە هێز پێكەوەبنێنڵتدەسە ئوممەت و

نەتوانێت دوژمندارێ یمان  -هەرچەندە سالالیسالال میان جیاوازبێت-هیچ هێزێكی دارولكوفر  و

 ێزانەچەسالالپاندنی دینەكەمان بگرێت.. ئە  جۆرە ه سالالەلماندن و لە گەیاندن و ێڕ  بكات و

واتە خۆمان دروس ی بكەین، تەنانەت  ،هەر بەوە دەبێت كە سەرچاوەكەی هی خۆمان بێت

ن، هێنیدەوڵەتی خۆمانەوە ب دەبێت ناچار نەبین كەرەس ە خاوەكەشی لەدەرەوەی ئوممەت و

 ێڕ لە كڕینی بگرن، یان  ێڕ دوژمنان دەتوانن  ،دژاور دەبێت چونكە ئەوە خالاڵێكی الوازی

 ! یی ئایەتەكە بەنوقسانیش نایەتەدمان بگرن، بەمەش فەرمانوڵتلە گەیش نی بە 

 :و الوەكی ئەمانەی لەسەر موسوڵمانان فەرزكردووە اس ەوخۆڕ ئایەتەكە بە مانای 

ئالییاتی  تەقەمەنی و و لە چەك و زۆریی تفاقی سالالالەربازی بەهێزبوونمالان لە جۆر -١

 .سەربازیی

باڵدەسالالال یمان  ربالازییەكالان وهەبوونی كالارگەی خۆمالان كە پێالداویسالالال یە سالالالە -٢

 .مسۆگەردەكات

 .ی هەموو ئوممەت بۆ پێكەوەنانی ئە  هێزەوزەئاڕاس ەكردنی  -7
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كەوابوو خاڵی جەوهەریی  ،َّ هت ُّٱٱ: موسالالالوڵمانان دەفەرموێ وووەڕ ئایەتەكە  -1]

و بەجەرگە كە دەبێت بە  و ئازا ئالامالادەسالالالازییەكە بەرهە  هێنالانی موجالاهیدی جەنگاوەر

 .[ۆنیەتی شیاوی باڵدەس ی بێتچ چەندێ ی و

ردنی ( بۆ دابینكةال و   ریملە ئالایەتەكەوە مانای تریش دەفامرێ ەوە وەكو تیۆری هێز )ن

 یئالاشالالال ی، ئەگەر بە هێزنەبێالت كەس ئاشالالال یت لە تەكدا ناكات. ئەمە مەبەسالالال ی بڕگە

 .. بالالێالالگومالالان بەبێَّٱمص خص حص مس خس حس ُّٱ: دەفەرمالوێکە ئالالایەتەكەیە 

پاشان هێرشی ریشەكێشكردنمان  دەدەن، الوازمان دەكەن و ەمارۆمانهەبوونی ئە  هێزە گ

.. ئەوەشالالمان لە یادبێت كە (ەی تێدایەڕاسالال یمێژووش نموونەی زۆری ئە  ) دێننە سالالەر

نی ئاش ی ببن.. بەڵكو بۆ پاراس  ێكەوتن وڕ نانێن ناچاری  موسوڵمانان هێز بۆ ئەوە پێكەوە

و سالەروەرێ ی شەریعەتی  ویسال ییەكەزە خواگەیاندنی بانگەوا موسالوڵمانان و ئیسال   و

 نینۆك ئیسالالال مە.. ئەو كالاتە ئاشالالال ی لە جیهاندا بڵودەبێ ەوە كە هێزی شالالالەرخوازیی بێ

  ..دەكەوێت
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 باسی دووەم:

 :مەشقی سەربازی و شارەزایی و شیاوبوون
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اوانی مەشق س ی بە پیئالییات بێت چ بە غەیری ئەو پێوی چ بە تفاق و سەربازیباڵدەس ی 

ەنەوە. بك پسالالپۆڕ هەیە كە بەرێژەی )بەس( هەبن تا كەلێنی پێداویسالال یەكان پڕ پێكراو و

 فەرماندەیی دەریایی و فرۆكەوانی و ، لەبوارەکانیو پسالالالپۆڕی هەموو بوارێالك شالالالارەزا

 كخسال ن، مەشق وڕێو  ئاڕاسال ە فەرماندەیی و تەموین و پسالپۆڕانی جەنگی وشالكانی و

 و پسالالپۆڕی لێزانی تیۆریی و اسالال نەوە.. هەموو بوارێك پێویسالال ی بە شالالارەزاو گو  ئیدامە

بیمی دوژمنان دەبێت، ئەمە  و كردەوەیی هەیە، تالا ئەو هێزە پێكەوە بنرێالت كە مایەی ترس

سوپا بە  حكومەت و كۆمەڵگە دەوڵەت و ی، دەبێدەوڵەت نایەتەد هاوكاریی گە  و بەبێ

ببرێالالت، بۆیە دەبێالالت  نەهێڵێالالت توانالالای لێ و لەخزمەتیالالدابێالالت موڵكی خۆی بزانێالالت و

جیهادەكە  گە /ئوممەت/كۆمەڵگەكەش كۆمەڵگەیەكی جیهالادیی بێت، ئامادەی جەنگ و

 جیهاد اپەڕن وڕ بێت. خوای گەورە موسالالوڵمانان هاندەدات كە هەركاتێك نەفیریان بۆ چوو 

 َّينٰى ىن نن من زن  رن مم ام يل ىلُّٱ: دەفەرموێ، بەرپاكەن

ئەو كەسالالانەی باوەڕتان هێناوە لە دوژمنان ان بە حەزەربن هۆشالال ان لە واتە: ئەی  ٠١النسْْْْاء:

خۆبێت، بۆ جەنگی دوژمنان لێبڕێن چ پۆ  پۆ  )سریە سریە( چ هەرهەمووتان یەك لەشكری 

 جض  مص خص حص مسُّ: پالالێالالكەوە بالالن. هەروەهالالا دەفەرمالالوێ

 نگنشوێنێكدا بجە واتە: ئێوەش لەگەڵ موشریكەكاندا لە هەموو كات و ٣٦التوبة:  َّحضجغ

شالالالوێنێكدا دەجەنگن. هەروەها  كات و هەروەكو ئەوان كە بەرامبەر هەمووتان لە هەموو

واتە: هەر هەمووتان بەدە  نەفیری جیهادەكەوە  1١التوبة:  َّىل مل خلُّٱ :دەفەرموێ

 ..یو سوار  و گەنج، پیادە و دەوڵەمەند، پیر هەژار بچن:

 و ەبێت جەنگاوەربن، پیاوداخوازیی ئە  ئالایەتالانە ئەوەیە كە موسالالالوڵمالانالان هەموو د

   پاشالالان ئیسالال ،ڕێیان منداڵیان، چونكە ئەگەری توشالالهاتنی شالالەڕیان زۆرە بێ ە ئافرەت و

ن هاوێشالال  تیرئەندازەیی و فێری خۆی هانی شالالوێنكەوتوانی داوە، تەنانەت منداڵنیش كە

كەلە  زەمانەدا دەكاتە مەش ردن لەسەر چەكی ) ئەسالپسالواری ببن و ( و مەلەوانیل)الرم

. لە ئەحكامی شالالەرعەكە هەر كاتێك دوژمن هێرشالالی (هاوشالالێوەیان سالالایەقی و سالالووك و
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 و دەبێت بچنە جیهاد -پرسالالالی پیاوانیان بێ-ی موسالالالوڵمانان ئافرەتانیش وڵتهێنایە سالالالەر 

نن ئامادەییان تەواونەكردبێت دەتوا بەشداربن. جا چۆن ئەگەر پێش ر مەش یان نەكردبێت و

و ئامادەسازییان پێویس ە وەك مان ناتوانن. كەوابوو مەشق وجێبەجێ بكەن؟ بێگو  ئە  كارە

 ..فێربوونی نوێژبێت، تا كاتێك كاتی نوێژهات بزانێت بیكات.. فەرزێ ی جیهادەكەش وایە

جەنگاوەربن، ئەوە بە  و هەموو موسوڵمانان كردووە جیهادی خوای گەورە كە داوای لە

.. یپێداویسالالال ی تر  تەقەمەنی و وچەك  دەخوازێت لە سالالالەربازیتەئكید هەبوونی تفاقی 

و پسالالپۆڕان، وەكو  هەموو بوارەكان دەخوازێت، كە دەبێت جەنگاوەر سالالەربازیپسالالپۆڕی 

و پ نی جەنگ هەمووی ئامادەبكرێت.. پێغەمبەری  نەخشە ئالییات و تەقەمەنی و چەك و

اِعيالَل، فالإنل لَبَاك ْ  كاَن َراِمًيا) :دەفەرموێ (ملسو هيلع هللا ىلص) خوا مالَ وا بَِنل إسالالالْ واتە: هۆ نەوەی  (١)(ارْم 

 ببن، چونكە بابوباپیران ان )رەمی كردن( ئیسالالالمالاعیالل علیە السالالال   فێری تیرئەنالدازەیی

 (٢)(تْركبوا لن من إللل  لحِب  تَرموا ولن ،واْركبوا وارموا) بوون، هەروەها دەفەرموێ:ەتیرئەنداز 

ە وەك ەن ر پەسالالال ئەسالالالپ سالالالواری فێربن، تیرئەندازەییەكە  پێو واتە تیرئەندازەیی بكەن 

ََ  ِ  ل  الرلْمَل، َعلِ َ  َمن) :وێمهەروەها دەفەر . لەسالالوارییەكە ، فلي ى قدْ  لوْ  ِمنلا، تََركَه   (7)(َعصالالَ

و بیری چۆوە ئەوە لە ئێمەی  واتە: هەركەسالالالێك تیرئەندازەیی فێربوو پاشالالالان وازی لێهێنا

 ن الویل یان الفلیَ منا یا) ]ئە  جۆرە هەڕەشالالالەیە موسالالالوڵمان نییە یان گوناحی كردووە.

 .لەسەر گوناحی گەورەیە[( منؤ ی

 :لەكۆی ئەوەی سەرەوە ئەوە فێردەبین كە

 .و گچكەیان پێویس ە جەنگاوەربن ئافرەتیان، گەورە موسوڵمانان: پیاو و  -١

                                         
 (.4414بوخاری )  (١)

 (، ئەلبانیش لە )ض(یف  بو داود(ادا بە زەعیوی داناوە.6614ئەبو داود )  (٢)

 (.1919مواژیم )  (7)
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ئامێری جەنگی لەناو موسوڵماناندا  و سەربازیپێویسال ە هەموو جۆرە پسپۆریەكی  -٢

 .هەیانبێت هەبێت و

نجا  سەرە و بخەنە الوە گیانی جیهادی لێزانین و و سەربازیێت مەش ی هەرگیز ناش -7

  .نابێت الوازبین، ناشێت و
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 باسی سێیەم:

 سەربازیی ئیسالمی بەرامبەر كێ بەكاردێت؟ هێزی
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پێكەوە  دەوڵەتی ئیسالال می كاتی ئوممەت و ماڵ و ەنج وڕ بە  هێزە سالالەربازییەی بە 

و موڵكی ئوممەتە، بەهیچ شالالالێوەیەك  هێزی بالالانگەوازیی خواییە ؛نراوە، هێزی حزبواللالاله

و حاڵەتێكدا بەكاربهێنرێت كە ناشەرعی بێت، دەبێت لەبەر  بوار شوێن و ناشێت لەكات و

ڵەتی و حا بەپێی ئەحكامی شەریعەتەكەی ئەو بەكاربهێنرێت.. بوار خاتری خوای گەورە و

 :یارە، كە ئەمانەند ی زانراو وەكارهێنانی هێزی سەربازیی ئیس مب

 :دامركاندنەوەی ئاژاوەی ناوخۆ -1

ژی الیەنی موسوڵمانان كە دوانی دوو یناوبژ هێزیی دەبێت ببێ ە هێزی سالەربازیی ئیس م

كۆمەڵی  هۆز یان دوو نالاوچە یان دوو یالان دوو وڵتجەنالگ بەرپالادەكەن، دوو  یەك ری

جەنگیالالان پێ  انەوە وهێزە ئیسالالال مییەكە بكەوێ ە نێوانیالال دەبێ دەسالالالبەجێ ئیسالالال می

جەنالالگ  ازی نەبوو تەقە بەس بكالات وڕ و  بوەسالالال ێنێالت، ئەگەر الیەنەكیالالان ملهوڕیكرد

ەرەتا س هەوڵی ئاشال ەوایی قبوڵ كات ئە  هێزە ئیس میە بۆی دەچێ ە مەیدان و اگرێت وڕ 

ازینەبوو، سووربوو لەسەر شەڕی ڕ دەجەنگێت، ئەگەر  بەرامبەری هەڕەشەی لێدەكات كە

 و چەكی دادەماڵێت و هێزە سالەربازییە ئیسالال مییەكە هێرشالالی دەكاتە سالەر خۆی ئەوكاتە

النیش بخوازێت دژیی، و ئەگەر ئەمە جەنگی تو  ،كەوتنڕێ بالاری سالالالوڵ  و دەیهێنێ ە ژێر

. داوەریی دەكات هەر بیكات تا تەساللی  بە شەرع و هێزە سالەربازییە ئیسال مییەكە دەبێ

  رن مم ُّٱ :دەفەرموێ ،پێداوە وا بڕوات فەرمانی تەوە وۆ وونكردڕ خوای گەورە ئەوەی 

  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن
ْْْحْْْجْْْرا :  َّ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت واتە: ئەگەر دوو كالالۆمەڵ لە  ١ال

بەشالالالەرهاتن، ئێوە ئاشالالال ی لە نێوانیاندا  موسالالالوڵمالانالان لەنالاوخۆیاندا جەنگیان نایەوە و

 سالالەر الیەنەكەی تر، ئێوەش بەگژیدا كردەسالالازبكەنەوە، ئەگەر الیەنێكیان دەسالال درێژیی 

 جەنگەوە لە بەرامبەری تا ناچار دەگەڕێ ەوە سالالالەر فەرمانی خوای گەورە و بچنەوە بچنە

بوەسالال ێنێت، ئەگەر گەڕایەوە سالالەر فەرمانی خوای  ازیدەبێت ئەویش الی خۆیەوە شالالەڕڕ 

 نێوانیاندادپەروەرانە سالالوڵحی  ێكەوتنەوەیان بدەن وڕ و شالالەڕی وەسالال اند هەوڵی  گەورە
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خوای گەورە ئەو كەسالالالانەی خۆشالالالدەوێالت كە  ،، بەوەی حەق بگێڕنەوە بۆ خالالاوەنیبکەن

 ..دادپەروەرن

 :جەنگ دژی یاخیبوان یخەواریج( -2

بوان )خەواریج( ئەو چەكدارانەن كە دژی خەلیفەی حەقی موسالوڵمانان شۆرشیان یاخی

 و و هۆزێك یان دەس ە تیرەو هەرێمێك، یان  ك یان ناوچەێوڵتهەر  ،ناهەقن بەرپاكردووە و

و بە ناهەق لێی یاخی بوو، یان  حزبێك شالالۆرشالالی دژی خەلیفە بەرپاكرد كۆمەڵ و تاق  و

ن ی  (ی )ئی یان لە پای ەخ ی خەلیفەدا كودەتاویس ( بكەن، یان ویس ی ناوچەكەیان )ئازاد

ەت، فبەسالالەردا بكەن، یان ئیع رافیان بە شالالەرعێ ی خەلیفە نەكرد یان بە شالالەرعێ ی خی  

 دێنە ژێر سایەی خی فەت و و موسالوڵمانان دژیان بوەسال نەوە تا پێویسال ە لەسالەر خەلیفە

 .جەنگیان بەرپابكرێت دەسەڵتی خەلیفە، ئەگەر بە گف وگۆ نەهاتنەوە دەبێ

 :جەنگ دژی پاشگەزبۆوە یمورتەدد( -3

، نینەیەگئەاڕ )خەوارج(  خەلیفەمان جەنگ بەرامبەر یاخیبوان كە ئێمەی موسالالوڵمان و

ەر ئەگ ێنین..ەییدەگڕا ( لە ئیسالالال   هەرد)مورتەد بەدڵنیالایەوە بەرامبەر پاشالالالگەزبووەوە

 هێزیالالان پێكەوەنالالا و انەوە، چوونە نالالاوچەیەك وڕ كۆمەڵە خەڵكێالالك لە ئیسالالال   هەڵگە

دەسالالالەڵتی خۆیالانەوە، فەرزە لەسالالالەرمالان جیهادیان بەرامبەر  نالاوچەكەیالان خسالالال ە ژێر

ش ەو حوكمی پاشالالگەزبووە -ئەگەر لە توانامان دابوو-ببەین هێزەكەیان لەناو  بەرپابكەین و

دا لەسەریی هەیە كە ئایا داوای اجوێی لە نێوان شالەرعناسانڕ بەڵ   ،بەگشال ی كوشال نێ ی

تۆبەكردنی لێالدەكرێالت یالان نالا؟ ئالایالا تۆبەكردنی كا  جۆرە مورتەدد وەردەگیرێت؟ چونكە 

ریشیاندا وەكو یەك نەبوون، هەیانە نین حەتمەن لە رەف ا دووو پاشگەزبووەكان مادا  یەك 

 یاسالالای دەركردووە و و دەسالال ی خۆی خەڵكی خسالال ۆتە ژێر خاك و هێزی لە پشالالت بووە و

ەشالالۆكی لە ڕ خەڵكەكەی ناچاری قبوڵكردن كردووە، حوكمی ئەمە جیایە لەگەڵ كەسالالێكی 

 .لەگەڵ عموومدا چووە بووە و ناوچەكەدا
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 :جەنگ دژی جەردە و ڕێگران -4

 و ماڵیان لێ دەسالال ێنن و پارە دەكەنەوە و ڕووتخەڵكی  و ڕێگرنوڵمانی ئەمانە كە موسالال

 رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱ :خوای گەورە دەربارەیان دەفەرموێ ؛ئەمانیان ناهێڵن

 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت

ْْدة:  َّين ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىكمك ْْائ واتە: سالالالزای ئەو  ٣٣الم

)واتە موسالالوڵمانان  بەرپادەكەن (ملسو هيلع هللا ىلص)ی خوا پێغەمبەر  كەسالالانەی كە جەنگ دژی خوا و

وەكو تیرەی عەرنییەكان كە شوانی مەڕی بەی ولمالیان ) (ماڵ وسامانیان دەبەن دەكوژن و

 و یڕێگریو  یوڵتدا دەنێنەوە بەجەردەیلە  یخراپەكار  (ماڵتەكەیان بە تاڵنبرد كوشالالت و

اچی ق است وڕ دەس ی  وبدرێن  ئەوەیە كە بكوژرێن لەسێدارە ؛نەهێشال نی ئەمانی خەڵكی

چوار )دوورخرێنەوە  وڵترێن، یان لە دان ببڕ ڕاسالالال یقاچی  چەپیان، یان دەسالالال ی چەپ و

.. ئەمە سزایانە (١)(ئەمان نەهێش ن و ڕێگری سزایە بۆ چوار رەف اریی جیاوازیی جەردەیی و

 .ۆژی دواییشدا سزای بەژانیان دەبێتڕ لە  چاوشۆڕ بژین و تا لەدنیادا زەلیل و

 :نگ دژی الدەر و داهێنەر یبیدعەچی(انجە -٥

لێبهێنن موویانە: ئەگەر خەڵكی ناوچەیەك سالالالوننەتی بانگدان واز شالالالەرعنالاسالالالان فەر 

ەگەر هەروەها ئناشوەس ێت تا دێنەوە سەر بانگدانەكە،  ،ێنرێتەیجەنگیان بەرامبەر رادەگ

یان نگەكان جەالالالالالال(ةننەتی خەتەنەكردنیالان وازلێهێنا بەهەمان شالالالێوەی )مانع الزكاسالالالو 

 جەنگی بەرامبەر مورتەدد (خوای لێ رازی بێالت)وبەكر بەرپالادەكرێالت كە سالالالەیالدنالا ئەب

 اگەیاند.. هەر ناوچەیەك حوكمی خوای گەورە بخاتە كەنارەوە وڕ )پاشگەزبۆوە لە ئیس  ( 

 (جەڵدە لێدان..ه د ەج  وڕ  دەسالالالت برین و) داوەریی پێنەكات، یان سالالالزا شالالالەرعییەكان

                                         
ااای ئەو کەاەیە کە لەجەردەییدا خەڵ ی کوشتووە، لەاێدارەدان بۆ ئەو کەاەیە شاەرعناااان دەفەرموون کوشاتنەکە   (١)

کە قەتتی کردووە و ماڵ و اااامانیشاای بردووە، دەااات و قاە ب ینەکە بۆ ئەو کەاااەیە ماڵ و اااامانی بردووە و کەااایشاای 

 ئەمان نەوێشتل. نەکوشتووە، نەفی ردنەکە بۆ ئەو کەاەیە وییی نەکردووە، بەاڵ  بەشێ  بووە لە جەردەیی و
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اگەێنرا، یان ئیع یرافی بە حاكمێ ی خوای گەورە ر كاریی تێدا نەكالات، یالان خراپە جێبەجێ

هاتوون، بۆیە  (ملسو هيلع هللا ىلص)نەكرد جەنگی دژ بەرپادەكرێت، ئەمانە هەمووی لە پێغەمبەری خواوە 

و  و هێزی هەبوو دەبێت جەنگ بەرامبەر ئەو الدەر ئەگەر خەلیفەی موسالالالوڵمالانالان توانا

 هێنێ ەوە سالەر ئەحكامی شەرع، كە دەبێلێیان نەگەڕێت تا دەیان داهێنەرانە بەرپابكات و

 ێكیانیبۆ شالالەرع بێت. مەرجیشالالە هەر بیدعە (دەسالالەڵتی باڵی حوكمڕانی) سالالەروەرێ ی

 .بكەن ننەتەكان ئاشكرایانە جێبەجێو سو  هەموو فەرز بهێنن و داهێنابێت وازی لێ

  جەنگ دژی پەیمانشكێنان: -٦

ە جزی ەڵكەكەیدا لەسەر ئەمان ولەگەڵ خ ئەگەر هێزێكی ئیس می ناوچەیەكی گرت و

ئەگەرچی خەڵكەكەشالالی بە كافری )ێكەوتن، ناوچەكە دەبێ ە بەشالالێك لە دارولئیسالال   ڕ 

سالالایەی حوكمی  ئەمانە دەچنە ژێر (ناوچەكە لە موسالالوڵمانان بێت یبمێنێ ەوە، مادا  والی

ئیسالالال مییەوە. ئەگەر رێكەوتنەكەیان هەڵوەشالالالاندەوە پێویسالالال ە بەرامبەری بجەنگین تا 

 .ازی دەبێ ەوەڕ پێی  ێكەوتنەكە وڕ دێ ەوە سەر 

 :جەنگی بەرگری -٧

بس ێك  خەڵكی موسالوڵمان و خاك و موسالوڵمانان هاتنە سالەر ئەگەر دوژمنانی ئیسال   و

ردنی قوتارك خالاكیالان داگیركرد، یالان ئافرەتێكی موسالالالوڵمانیان برد یان پیاوێك، دەركردن و

ڵمانان فەرزدەبێت، دەبێ بەقەدەر ئازادكردنی خاكەكە لەسالالالەر موسالالالو  موسالالالوڵمالانەكە و

 كردنەكە موسالالالوڵمانان بچنە جیهادەكەوە، ئەگەر هاوسالالالنوریان بوون وڕزگار  یپێویسالالال ی

ت دەریان پەڕێنن، فەرزێ ی جیهادەكە دەكەوێ ە ڵ ی نالاوچە نزیكەكە نەیان وانی لە و خەڵك

یان سالالالەر موسالالالوڵمالانانی ناوچەكانی دوای ئەمان، پاشالالالان بازنەی دواتر.. ئەگەر هەر پێ

نەكرا فەرزێ ی جیهادەكە دەكەوێ ە سەر یەكەیەكی ڕزگار دەرنەكرا، یان ئەو ئافرەتەیان پێ 

نموونە  .. بۆ(وەكو نوێژەكان) لەسالالالەر هەموویالان دەبێ ە فەرزی عەین موسالالالوڵمالانالان و

 دەڕپەڕانالدنیالان و فەلەسالالال ین كە ئێسالالال الا جولەكە داگیریالانكردووە، فەرزێ ی جیهالاد بۆ
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ازنە ب ەس ین بۆتە فەرزی عەین لەسەر خودی فەلەس ینی وڵفە خەڵكی كردنی خاك وڕزگار 

ئەوان هەموو لە  دەبێ (،لوبنان سالالوریا و و ئەردەن و میسالالر) بەشالالەرییەكانی دوای ئەوان

موسوڵمانانی بازنەی دواتر  جیهادەكەدا بەشداربن، ئەگەر ئەمانیش دەرەقەت نەهاتن، دەبێ

.. ئەگەر ئەمانیش دەرەقەت (توركیا عێراق و خلیج و سالالالودان وو واتە لیبیا ) بچنە جیهاد

 نەیجیریا و)نەهاتن ئینجا لەسالالەر موسالالوڵمانانی بازنەی دوای ئەوان دەبێ ە فەرزی عەین 

ر ئەمانیش دەرەقەت نەهاتن بازنەی موسوڵمانانی دوای .. ئەگە(بەڵ ان و.. ئێران و یەمەن و

 دەبێ ە فەرزی عەین وزەوی  ئەمان تا جیهادەكە لەسالالەر یەكەیەكی موسالالوڵمانانی سالالەر

هەموو كەسێك دەبێت تێیدا بەشداربێت.. ئەمە حوكمی هەر بس ە خاكێكی دارولئیس مە 

كە دەكەوێ ە ژێردەسالال ی كافرانی شالالەڕانییەوە.. تەنانەت ئەگەر جەنگی ئە  بەرەیە بگاتە 

ایان و توان سالاڵنە، موسوڵمانان هەر دەبێت بەرپای بكەن مادا  هێز كی گشال گیریێجەنگ

 رسیاسەتمەدا) دەتوانن ئازادی بكەنەوە، ئەمەش كە دەسەڵتداران ێت واگومان ببەن كەهەب

ئەهلی فەتوا لێی بەرپرسن، چونكە ناشێت  و (بەرپرسالانی ئەمنیەت و و فەرماندەی سالوپا

ای شەهیدببن. خو  و موسالوڵمانانێكی زۆر ریشەكێشبكرێن و بشالچنە جەنگێكی نابەرابەر

 خل حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف ُّٱ : گەورە دەفەرموێ

لەپێناوی خوا جەنگ بەرپابكەن دژی ئەوكەسالالالانەی جەنگیان دژتان  واتە: ١١0البقرة:  َّ  مل

 .بەرپاكردووە

 :جەنگی جیهادی هێڕشبردن -٨

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :خوای گەورە دەفەرموێ

رانەی نزیك ان واتە: ئەی ئەو كەسالالانەی باوەڕتان هیناوە دژی ئەو كاف ١2٣التوبة:  َّ  مه حنجن

  ان لێوەببین. باتوندوتیژی بجەنگن و

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ُّٱ :هەروەها دەفەرموێ

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
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واتە: جەنگ بەرامبەر ئەوانەی ئەهلی ك ا  بەرپابكەن كە باوەڕیان   2١التوبة:  َّ رن  مم

ەحەرا  نالالازانن كە خوای گەورە و ئەوە ب ۆژی قیالالامەت نەهێنالالاوەڕ بە بەخوای گەورە و

سەروەرێ ی دینی خوایان قبوڵ نییە، تا ناچار دەبن زەلی نە  دەسەڵت و حەرامی كردووە و

 .جزیە بدەن

 بێت هەمیشە هۆشیان لە ئامادەسازیو هاوشێوەیان موسوڵمانان دە ئایەتانە  بەفەرمانی ئە

نن كە بزا انە پەروەردەبكەن وخۆیان جەنگاوەر  و موسوڵمانان دابێت ی لە ئیس   وبەرگر  و

و تەسلی  بە  نگدادەبن مادا  دارولكوفر هەیەجەدارولئیس مەكەیان لە  هەمیشالە خۆیان و

دەهێننە  وڵتبە وڵتحوكمی دینی خوا نالابێالت.. موسالالالوڵمالانان دەبێت هەروا بمێننەوە تا 

 (تا بەهیچ شالالێوەیەك )فی نە ژێرسالالایەی سالالەروەرێ ی حوكمی شالالەریعەتی خوای گەورە و

فشالار لەسەر موسوڵمان دروست كردن تا دیندارێ ی نەكات و یە لە تین ینەمێنێت كە بری 

ەو ل ێی موسالالوڵمانبووندا هەبێت. ئەوەش مەبەسالال ەڕ پەشالالیمان ببێ ەوە یان بەربەسالالت لە و

 زت رت يب ىبنب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ :دەفەرموێ ائایەتەی كە خوای گەورە تێید

بەرامبەر كافران بەرپاكەن تا موسالالوڵمانان لە  واتە: جەنگ ١١٣البقرة:  َّ رث يت ىت نت مت

 ێت وێی دینداریان لێبگرڕ كەس نەتوانێت لە دین پاشگەزیان بكاتەوە یان  بمێنن و ائەماند

 بەس.  یاسا بۆ دینەكەی خوای گەورە دەبێت و سەروەرێ ی حوك  و تا دەسەڵت و

و  جەنگاوەر تفاق و چەك و و و دەسالالەڵتە چەندی ئامادەسالالازی توانا و گەیشالال نە ئە  هێز

لە جیهاندا چەندی  ئیس میهەیبەتی حوكمی  نەخشە دەوێت؟ فەرزكردنی سا  و سالامان و

 ەچاوكردنی ئە  الیەن وڕ  بێ ترس و تری دەوێت؟ جێبەجێكردنی ئەحكامە شەرعییەكان بێ

  ..ئەو حكومەت چەندی تری دەوێت؟! بێگومان زۆر

 

 



 

 - 343 -  

 

 

 

 باسی چوارەم:

 تنێكی تایبەوپەروەردەبو
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جەنگ بەرپاكردن لەئیس مدا جیاوازە لە مەبەس ی هەر جەنگێكی تر كە  مەبەسالت لە

غەیرە موسالوڵمان بەرپایدەكات. خەڵكی غیرە موسوڵمان جەنگ بەرپادەكەن بۆ هێنانەدیی 

دەسالالالكەوتنی پلەوپایە یان لەپێناوی  مەبەسالالال ی تاك وكۆی خۆیان، وەكو ناودەركەوتن و

 و یبەرژەوەند و سامان باڵدەس ی، داگیركردن، پاراس نی ماڵ و، توخ ، چین، وڵتنەتەوە، 

ەزامەندیی خوای ڕ كۆتای هەر بەدەسال هێنانی  و ه د. ئەمما موسالوڵمان مەبەسال ی سالەرەتا

  بەرگری لە نیشالالال یمالانەكەی دەكات بەس. كە و لەپێنالاوی ئەودا دەجەنگێالت و گەورەیە

 یی گەورە دەیكات، تا سەروەرێ یلەبەر خاتری خوا( و بەس نیش یمانەكە دارولئیس مە)

بەرگری لە حكومەتەكەی دەكالالات، لەبەر خالالاتری  ەكەدا پالایەداربێالت. كەوڵتشالالالەرع لە 

و ئەحكالالامەكالالانی شالالالەرع  ئەویەتی كە حكومەتەكەی شالالالەرعییە لەبەر خالوایەتالی و

چەسالالپاندنی  جیهاد سالالەلماندن و جێبەجێدەكات.. كەوابوو تەوەری مەبەسالال ی جەنگ و

بوونی ازیڕ بەئومێدیی بەدەسالالال هێنانی   دەبێت لەبەرخاتری ئەو بێت ودینەكەی خوایە كە 

 بەس.  ئەوبێت و

ن) :دەفەرمالالالوێ (ملسو هيلع هللا ىلص)پالالالێالالالغەمالالالبەری خالالالوا  َل  مالالالَ اتالالالَ وَن  قالالالَ كالالال  لالالالِ الالالَ

لَْيا، هل الللهِ  كَلَِم    بيلِ  فل َفهو الع  دینی  واتە هەركەسالێك بەو مەبەس ە جەنگا كە (١)(الللهِ  سالَ

 .كردووە ەو كەسە لەپێناوی خوادا جیهادیئ خوای گەورە باڵدەس بێت، ئەوە

 وەریدەگرێت و پەروەردەیەی موسالالوڵمانی جیهادی دەبێ ەوە كە ئەو وونڕ لەمەوە ئەوە 

 -هەموو موسالالالوڵمانێك وابێت كە دەبێ- كەسالالالایەتی جەنگاوەرانەی خۆی پێ دادەڕێژێت

ای خو  )لە پێناوی نییەتەی نێكی تایبەتە كە مەرجە لەگەڵ ئەو مەبەسالالالت وو پەروەردەبو 

یشالالالەیالالی هەیە لەگەڵ ڕ اوازیەش جالالیالالپەروەردەبالالوونگەورەدا(دا بالالگالالونالالجالالێالالت. ئە  

ەڕ بە دەوترێت )باو یدا.. بۆیە ئەوەی لە سالالوپای كافراندا پێپەروەردەبوونی غەیرە ئیسالال می

ت بە ینەی ئەوە دادەڕێژرێالالت كە قەنالالاعەال  الالا ( لەسالالالەر زەم ةع یالالد ەوایی جەنالالگ:ڕ 

                                         
 (.١911(، موسلی  )7١٢6بوخاری )  (١)
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 كەیالان هەقە چونكە لە پێنالاوی نیشالالال یمان وكردنە سالالالەربالازەكالانیالان بكەن كە جەنالگ

سالالالەروەریالالی  بەرزكالالردنەوەی نالالاوی نەتەوەكەیالالان و گەلەكەیالالان و یبەرژەوەنالالدیالال

 و ە لەوەی بە جۆرەهالالا هالالانالالدانی مالالاددیچینەكەیالالان/حزبەكەیالالانالالدا دەجەنگن.. ئەمە جگ

 ،نیشالالانەی ئازایەتی و..ه د و و دیاری مەعنەوی بەشالالداری جەنگیان پێدەكەن، وەكو پارە

ی وادا.. بەڵ  لە شالالال  جوامێران و ناوتۆماركردنیان لە ریزی جەنگاوەر و ن نالاوهێنان ویالا

و  و دید ریشالالالاڵەوە جیاوازە، لە زەمینە ەگ وڕ مەسالالالەلەكە هەر لە  سالالالوپای ئیسالالال میدا

و مەبەسالال ەوە جیاوازە، بۆیە شالالێوازی پەروەردەكردنەكەش جیاوازە..  پێناسالالە تێڕوانین و

گش ی بنەماكانی پەروەردەكردنی جەنگاوەری موسوڵمانە ئەمەش هەندێك خاڵی سەرەكی 

 :لە ئیس مدا

پەروەردەبوون لەستتتەر نییەتلاكی كە جەنگ و جیهادكردنیان لە پێناوی  -1
 خوای گەورەدایە و بەس: 

 مف خفحف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض ُّٱ: خوای گەورە دەفەرموێ -

 خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم
 نب مب زب رب  يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
كەسالالانەی كە ژیانی  واتە: ئەو ٠٦ - ٠1النسْْْاء:  َّ زث رث يت ىت  نت مت زترت يب ىب

 خوای گەورەدا  جەنگ و لەپێناوی ۆژی دوایی فرۆشالال ووە باڕ دنیایان بە ژیانی نەبڕاوەی 

چ زاڵ  چ بكوژرێت و ؛ەنگێتكەسالالالێك لە پێناوی خوای گەورە بججیهالاد بەرپاكەن، هەر 

باشالالە بۆچی لە پێناوی خوای  ،ببێت، ئێمە پاداشالال ی گەورەی خۆیی هەر بە زیادە دەدەینەوە

ن دەبیس ن كە چۆ  ێنین لە كاتێكدا كە خۆتان دەبینن ویجیهادەكە ڕانەگە گەورەدا جەنگ و

ن ێییاڕ  كالافرە شالالالەڕانییە ملهوڕەكان خەڵكە موسالالالوڵمانە موسالالال ەزعەفەكەیان گرتووە و

 زارۆكی موسالالوڵمانان گرتووە و زەلیلیان كردوون و و ئافرەت و و پیر لەپیاوی پەككەوتە

 خۆیان دەس ەبەربكەن، چەوساوەن و ناشهێڵن ژیانێكی سادەش بۆ ناهێڵن هیجرەت بكەن و
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لە  خەڵكە سالالال ەمكارە و  و جەفا ڕ جەورپە وڵتخوایە گیان لە   اوهاواریانە كەنهالا هەر

ا ببێ ە رە یو سالەرپەرش یارێك  بۆ بنێ یان لە الیەنی خۆتەوە خەمخۆرقوتارمانكە، خوایە گ

ەسەرمان ل گیان لەالیەنی خۆتەوە جوامێرێكمان بۆ بكە بە پاڵپشت بافریادرەسالمان.. خوایە

بگاتە فریامان.. ئەو كەسانەی باوەڕیان بە خوای گەورە هێناوە لە پێناویی خوای  بكاتەوە و

ێی كوفریالان گرتۆتەبەر لە پێنالاوی تالاغووتدا ڕ ە دیالدو تالاكوپالاكالدا دەجەنگن، ئەوانەش ك

 دەی سالالالا جەنگ و (حوكمی جاهیلی وا دەجەنگن بت و لە پێناوی شالالالەی ان و)دەجەنگن 

 فێالالڵ و فیكی شالالالەی الالان و جیهالالاد دژ بە شالالالوێنكەوتوانی شالالالەی الالان بەرپالالاكەن.. فالالاك و

 ..چەواشەكارییەكانی شەی ان الوازە

ڵی و پتتابەنتتدیی فەرمتتان و پەروەردەبوون لەستتتتەر گیتتانی گوێڕایە -2
 .سەرڕاستی لە جێبەجێكردنیدا

 حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ: خوای گەورە دەفەرموێ -

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن
كەسانەی كە  ە: ئەووات 2١ - 20محمد:  َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ

ت: ئای ئەگەر سالورەتێكی قورئان دیندارێ ی خۆیانەوە دەیانو  باوەڕیان هێناوە، لە غیرەت و

 دەربارەی فەرمانكردن بە جیهاد بهاتایاتە خوارەوە.. كەچی كە سالالالورەتەكە هاتە خوارەوە و

 دووڕوو و) نەخۆشی دڵی داگرتبوون یجیهاد بەرپاكردنی لێكردن، ئەوانە داوای جەنگ و

وانی، بیمەوە بۆتیالالان دەڕ  ترس و وا بە تێڕامالالان و( وخالالاوەكالالانڕ و ورە  دەروون بەزیو

خەریكبوو لە ترسالالالی مردن لەشالالالوێنی خۆیالالانەوە ببورێنەوە! زەنالالدەقیالالان چووبوو، چونكە 

 دروست است وڕ و هەڵوێس ی  ووبەڕووبونەوەی كافرانی شەڕانی نەبوو! دیدڕ حەزیان لە 

 كاتێك ملكەچی فەرمانی خوای گەورەبن و چالاك بۆیان ئەوەیە كە گوێڕایەڵیت بكەن و و

 بەشالالداریی تێدابكەن، ئەگەر لە باوەڕهێنان و بچن و كسالالەروودەدات یەڕ جیهاد  جەنگ و

 ..با ئەو هەڵوێس ە شەرعییە بگرنەبەر است دەكەنڕ گوێڕایەڵییاندا  و دینداری

ێت. بڕببەئاشالالالكراش دەر  ملكەچێ ییە دەبێت لە ناخدا جێگیربووبێت و ئە  گوێرایەڵی و -
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 ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ُّٱ :وەكو خوای گەورە دەفەرموێ

ْْْاء:  َّ رب  يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰى ٰر واتە: كاتێك  ١١النس

دووڕووەكالان دێنە خزمەتالت دەڵێن: بەسالالالەرچاوان، گوێڕایەڵ ین، ملكەچین، كەچی كە لە 

یاخیبوون لە  پێچی كردن وردەڕۆن، كۆمەڵێكیان سالالە خزمەت جەناب دا مەرەخەس دەبن و

یان ووتی دەردەبڕن، خوای گەورە هەمفەرمانت لە ناخیاندا بڕیاردەدەن، پێچەوانەی ئەوەی بۆ 

، پشالالت بەخوای خۆت ببەسالال ە، ئەوت و گوێیان مەدەیێ كەلەسالالەر دەنووسالالێت، تۆ وەلیان

 یئومێدیی پشالال یوانی ێت ودر خوای گەورە بەسالالە كە كاری پێ بسالالپێر  ڕاسالال یبە بەسالالە..

 .لێبكرێت

 دەربڕینیملكەچی  كەوابوو ئەوەی داوا لە موسالالوڵمان كراوە تێیدا گوێڕایەڵی تەواو و

 (ملسو هيلع هللا ىلص)كە بەیعەتیان بە پێغەمبەری خوا  (ازی بێتڕ خوا لێیان )سالالەرڕاسالال انەیە، یاوەران 

اَُْعَنا َرسالالالوَ  اللِه ) بۆ دەردەبڕی: ەیالانملكەچیی ئە  جۆرە گوێڕایەڵی و دەدا علَى  (ملسو هيلع هللا ىلص)بالَ

ِر َوالْي ْسِر، سالْ ْمعِ َوالملاَعِ  فل الع  ە: بەیعەتمان بە پێغەمبەری وات (١)(..َوالَْمكْرَهِ  َوالَْمْنَشِط  السالل

ی لە هەموو حالالاڵەتێكمالالانالالدا بۆ دەربڕین، لە یملكەچ دا كە گوێبیسالالال ی بین و (ملسو هيلع هللا ىلص)خوا 

 لەوەی حەزمان لێیەتی، پێمان خۆش بێت و خۆشیدا، لەوەی حەزمان لێی نییە و ناخۆشی و

 .فەرمانەكانی جێبەجێدەكەین پێمان ناخۆش بێت هەر گوێڕایەڵیی بۆ دەردەبڕین و

 هەروەها بە نوێنەرانی ،ملكەچێ ییەیە كە بەخەلیفەش دەدرێت ی و ێ  گوێڕایەڵهەر ئە

 و پایەوكاربەدەسالال ێك كە ئەو دایدەنێت، بەو مەرجەی پلە ئەمیر و والی و خەلیفە و هەر

ەكە لە فەرمانی الالالالالال( اعوطال)سالالالمع  وەزیفەكە دژی خودی خەلیفە بەكالارنەهێنرێ ەوە و

ئاشالالالكرا  و اشالالالكاوڕ ئەمەی  (ملسو هيلع هللا ىلص)خوا  چالاكسالالالازییالدا بێالت. پێغەمبەری خێروچالاك و

                                         
 (.١٠٧٢مواژیم )  (١)
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ْسلِ ِ  َعلَى الَمْر ِ )اگەیاندووە: ڕ  ْمع   الم  وكَرَِه، إالل لْن ُ ْؤَمَر بَمْعِصَيَ ، فإْن  لَحبل  ِفيما والملاَع    السل

 ی لەسەر موسوڵمان فەرزە وملكەچ ی وواتە:گوێڕایەڵ (١)(وال طاَع َ  َسْمعَ  ل ِمَر بَمْعِصَيَ ، ف 

پێی ناخۆشالالە،  و لەوەشالالدا كە نی ئەمیرەكەی جێبەجێبكات لەوەی پێی خۆشالالەفەرما دەبێ

بالدرێت، ئەگەر فەرمانی گوناحكردنی پێدرا ئی ر  مەگەر فەرمالانێكی گونالاحی بەسالالالەردا

 .ملكەچیی نامێنێت گوێڕایەڵی و

 الللَه، َعَصى فَ دْ  الللَه، وَمن َعصانِل لطاعَ  فَ دْ  لطاَعِنل َمن): هەروەها دەفەرموێ -

واتە: هەركەسێك  (٢)(َعصانِل فَ دْ  لطاَعِنل، وَمن َعَصى لِميرِي فَ دْ  لِميرِي لطاعَ  وَمن

كەسێكیش هەر  ،وەدەربڕی ی بۆ خوای گەورەیئەوە ملكەچێ  من بكات ملكەچێ ی بۆ

گەورە كردووە،  لە فەرمانی خوای یئەوە سەرپێچی سەرپێچی فەرمانی من بكات

كیش ێوە، هەركەسمن دەربڕی بۆ یئەوە ملكەچێ ی بێتهەركەسێك ملكەچی فەرمانی ئەمیر 

 .فەرمانی منی كردووە یئەوە سەرپێچی سەرپێچی فەرمانی ئەمیری كرد

ِ ، ِمنَ  َخَرجَ  َمن) :هەروەهالا دەفەرموێ - اعالَ ِميَ ً   ماَت  َفماَت، الَجمالاعالَ َ  وفالاَرَق  المالل

دووربكەوێ ەوە  (1)كۆمەڵ ەل اپسكێنێت وڕ لە ملكەچێ ی  واتە: هەركەسێك خۆ (7)(جاِهلِيل ً 

 .بمرێت، ئەوە مردنێكی جاهیلیانە مردووە و

وا)اهەروەها:  - َمع  وا، سالالْ ه  َزِبيَب ت  َعْبدت  علَْيك   اسالالْ  ْعِمَل  وإنِ  ولَِطيع  ِل، كَكنل َرلْسالالَ ، َحَبشالالِ

                                         
 ( بەکەمێ  جیاوازییەوە.٠١٧٧(، بوخاری )١٣٨٢مواژیم )  (١)

 (.١٣٨٥(، مواژیم )٠١٨٠بوخاری )  (٢)

 (.١٣٧٣مواژیم )  (7)

ەلیوەیە ئەگەر وەبوو، ئەگەر نەشاابوو زانایانی ئیسااال  دەفەرموون مەبەااات لە )الجماعة( لێرەدا دەاااەرتی شااەرعیی خ  (1)

 مەبەات لێی )مەن ەجی ئەوژی اوننەت و جەماعەتەکە بەدیدوڕێی یاوەرانە(، کتێبی )جماعة المسژمة/د.صالع الصاوي(.
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 ی بن، ئەگەرملكەچ واتە گوێرایەڵی بۆ ئەمیرەكەتان دەربڕن و (١)(اللهِ  فيك   ك اَ   لقا َ  ما

بەسالەرتانەوە كرابیت بە والی/كاربەدەست، با سەریشی وەكو  قولێكی حەبەشالیش بێت و

 ەش بێت، مادا  بەپێی قورئان رەف ارتان بەرامبەر دەكات. ڕ مێوژ 

ی دەربڕین بۆ سالالالی موسالالالوڵمالالانالالان فەرموویالالانە: ملكەچوانالگەوە شالالالەرعالنالالاڕ لە  

دەبێت فەرمانی  داالالالالالوباح()م ێپێدراوڕ خەلیفە/والی/ئەمیر لە حەڵڵدا فەرزە، هەروەها لە 

دا یەزایان دڵنیابن كە لە جێبەجێكردنشار  جێبەجێ بكەیت، مەگەر زۆرینەی شالەرعناسان و

  .(٢)تێزیان لە موسوڵمانان دەكەو 

موسوڵمان  سەربازیپێویس ە لێرەدا ئەوە بەرچاو بخرێت كە كاتێك  -:تێبینیەكی گرنگ

 گوێڕایەڵی ئەمیرەكەشالالالی ملكەچ و بۆ ئەمیرەكەی دەردەبڕێت، لەبەر ئەوەیە كە یملكەچی

فەرمانی ئەمیری گشالالال ی موسالالالوڵمانان/خەلیفەیە، چونكە ئەسالالالڵ دەربڕینی ملكەچییە بۆ 

ی الالالالالالبڕیار( خەلیفە پالاشالالالان بۆ ئەمیر.. مەرجیش لە چوارچێوەی فەرمالان )تەعلیمالات و

ئەمیرەكەی دژی خەلیفە  ییالالدابێالالت. ئەگەر سالالالەربالالازێالالك زانیخەلالیفە/ئەمیری گشالالال 

ۆی پێدەكات ب یدوژمندارێ ی یبۆی نییە بە قسالالالەی بكات، ئەگەر زانی بەكالاریالدەهێنێت،

 ی   ئین) دوژمنایەتی بنێ ەوە وێ ی دووبەرەكی وویسالال هەیە ئەمیرەكەی بكوژێت مادا  

 .(بەسەر خەلیفەدا بكات

لَ  َجِميعت علَى ولَْمر ك  ْ  لتالالاك  ْ  َمن) :دەفەرمالوێ (ملسو هيلع هللا ىلص)پالێالغەمالبەری خالوا  َد،  َرجالال  واحالالِ

                                         
نووااااەری ڕەحمەتی نواااایویەتی ) خرجی البخاري(، بەاڵ  ئە  فەرموودەیە بە  لەفاە یی بوخاری بە  شاااێوەیە واتووە:   (١)

و ) َمع  وا، ااسالالْ ه  َزِبيبَ ت  َعبْدت  علَيْك   اسالالْ  ْعِمَل  وإنِ  ولَِطيع  ِل، كَكنل َرلْسالالَ (، وە بەشالالی کۆتایی فەرموودەکەش کە 3١1٢بوخاری )( َحبَشالالِ

َر علَيْك   وإنْ  ولَطيعوا اسَمعوا)نووسەر هێناویەتیەوە لەفەرموودەیەکی تر الی ئیما  ئەحمەد هاتووە:  فيك     َ لقا ما حبَِشلِ  عبدت  ل مِّ

 (.٢3٢66ئەحمەد ) (اللهِ  ك اَ  

 (کەیدا لەاەرەتای باای )جی اد(دا وێناویەتی.ةابل عابدیل لە )حاشی  (٢)
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قل َُ  لنْ  ُ ِرُالد    واتە: هەركەسالالالێك الان هالالاتە (١)(فالالاْق  ل وه   َجمالاَعَ ك ْ ، ُ َفرَِّق  لوْ  َعصالالالاك ْ ، شالالال 

ئەو  ابوون وڕ و یەك دیدو  كی تۆكمەێناوتانەوە/لەناوتاندا پەیدابوو لە كاتێكدا ئێوە كۆمەڵ

دووبەرەكی ان لەناودا دروست بكات كە دەبێ ە مایەی ) ەس  ان دووقاش كاتدی دار ویس 

 .و تەفرەقەی لەناوتاندا نایەوە بیكوژن( هێزتانلەدەس دانی 

پەروەردەبوون لەستتتتەر ئەو حەقیقەتە عەقائیدییەی كە ئاكامی مەرگ  -3
 .یئەجەل( دیاریكراوە

پێش  دوورەپەرێزبوون لێی نە ئەجەلی پێ ئاشالالال ی، چوونە بەرەی جیهاد و جەنالگ و 

 ریكردوویالالت، هەرئەوتەمەنەی خوای گەورە بۆی دیالالا ،نە پێی دوادەخرێالالت دەكەوێالالت و

هەركەسالالالێكیش  ،بۆی زیاددەكرێت نە لێی كەمدەكات و هیچی تر، نە ئەوەنالدە دەژیت و

 بێت دەمرێت. و ۆژی تەواوبو ڕ 

 ىف يث ىث نث مث ُّٱوون دەكاتەوە: ڕ خوای گەورە ئە  حەقی ەتە عەقائیدییە بە  ئایەتانە  -    

 ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف
 حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زيري ٰى

كۆمەڵێك لە  ٠١ - ٠٠النسْْْاء:  َّ حن ...جضمص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج

داوای جیهادیان دەكرد، بەڵ  هەر فەرمانیان پێدەدرا  هەر (لێیالان رازی بێت خوا)یالاوەران 

ەر كە ه ی: مەگەر حاڵی ئەوانت نەدیفەرموێكە سەبر بگرن. لێرەدا خوای گەورە باسیان دە

 هەر پێیان دەوترا سالالالەبر بگرن، نوێژی خۆتان بكەن و یالان دەكرد جیهالاد بەرپالابێالت وداوا

جیهادیان لەسالالالەر فەرزبوو، هەندێكیان ئەوەندە لە  زەكالاتالان بالدەن، كەچی كە جەنالگ و

بەزین ترسالالان زیاتر لەوەی لە خوای گەورە  زاماربوون و نەوەی كوشالال ن وو ووبەڕووبو ڕ 

: وتدەیان زیاتریش، هەر بوو بەقەدەر خۆفی خوا ودەترسالالان! خۆفی دوژمنیان لە دڵ چەقی

دەبا بۆماوەیەكی  ؟جیهادت لەسالالالەر فەرزكردین خوایە گیالان بۆچی لە  كالاتەدا جەنالگ و

                                         
 (.١٣٥٥مواژیم )  (١)
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نیا چێژی د تریشالالالت دواخسالالال ایا، با بۆ ماوەیەكی كورتیش بوایە.. پێیان فەرموو: ژیان و

رڕاسالالالت.. خۆ و سالالالە ۆژی دوایی چاك رە بۆ كەسالالالانێكی خاوەن تەقوار كەمە،  كورت و

بەقەدەر توێكڵی ناوكە خورمایەكیش س ەم ان لێناكرێت ئی ر بۆچی فەرمانی خوای گەورە 

ەنانەت ، تزەخیرەی قیامەت ان زۆركەن؟ ئێوە لەهەر جێیەك بن مردن ان دەگاتێ اناپەرێنن ور 

 .دوورەدەس یش بن كە ئەجەل ان هات دەبێت بمرن و قوللەی مەحكە  و ئەگەر لەناو قەڵ

 يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت نت مت ُّٱ :وەها دەفەرموێهەر  -

ئەو دووڕووانەی كە بە براكانی خۆیان دەوت لە واتە:  ١٦١ن ل عمران:  َّ ىك مك لك اك

ە ل ئەهلی كەفر )یان ئەو موسالوڵمانە ئیمان الوازانەی دەربارەی برا شەهیدەكانی خۆیان كە

نەچونایەتە غەزاكە، ئەگەر  ئەگەر ئەوانیش وەكو ئێمە دانیشالالال نالایە وئوحوددا كوژران( 

ەلی  س بەقسالەیان بكردینایە ئاوا نەدەكوژران، وەكو ئێمە ساغ و و نایەو ێڕایەڵی ئێمە بو گو 

مەهێڵن  است دەكەن مردن لە خۆتان دوورخەنەوە وڕ دەمان! پێیان فەرموو: دەی سا ئەگەر 

 !مەرگ ان بگاتێ

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس  ُّٱهەروەها دەفەرموێ:  -

      َّ حن  جمهل مل خل حلجل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع

ی ێڕ وەش وەكو ئەوان دەبن كە دیدو واتە: ئەی ئەو كەسانەی باوەڕتان هێناوە، ئێ ١١٦ن ل عمران: 

دەمردن، یان لە  ێڕ و لە كوفریالان گرتبووەبەر كە دەربالارەی براكانیان كە دەچونە سالالالەفەر

نەچوونایەتە سەفەر/جەنگەكە  بمانایەتەوە و : ئەگەر الی ئێمەدەیانوتجەنگدا دەكوژران، 

نەدەفەوتان! ئێوەش ئەی موسالالوڵمانینە شالال ی وا دەربارەی برا شالالەهیدەكانمان مەڵێن، كە 

كاریگەریی  دەكەونە ژێر حەسرەت لە دڵی كەسوكاریاندا و خەفەت و دەبێ ە مایەی خە  و

 ێنێالت.. ژیان ویدەژ چەوە.. خۆ خوای گەورە خۆی خەڵكی دەمرێنێالت وئە  قسالالالە هیچوپو 

 ..بەس ی ئەوە وویس مردن بە 
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پەروەردەبوون لەسەر ئەو حەقیقەتە ڕەهایەی كە سەركەوتن لە خوای  -4
 گەورەوەیە، نە بەژمارە زۆرییە نە بەهێزی چاك و ئازایەتی.. 

 يق ىق يفىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىتُّ :خالالوای گەورە دەفەرمالالوێ -

كی كە  زاڵبووە بەسەر كۆمەڵێكی واتە: زۆرجاربووە كە كۆمەڵێ 21١البقرة:  َّ  لك اك

 و خۆراگراندایە و ی وابووە.. خوای گەورە وە  ئارامگرویس زۆردا.. چونكە خوای گەورە 

 ..كە پێیداون ڵێنی سەركەوتنەكەیان بۆ دەهێنێ ەدیبە

 يف ىف يثىث  نث مث زث رث يت ىت نت متزت رت يب  ىب نب مب ُّٱهەروەهالالا:  -

رەتانبخات بەهیچ شێوەیەك واتە: ئەگەر خوای گەورە سالە ١٦0ن ل عمران:  َّ اك يق ىق

كەس بەسەرتاندا زاڵ نابێت، ئەگەر خوای گەورەش لەسەرتان نەكاتەوە كێ هەیە ب وانێت 

 یماد ئیع سالالەرتانبخات؟! دەی مادا  وایە با ئیمانداران پشالال یان بە خوای گەورە ببەسالال ن و

 بكەنە سەر ئەو بەس.. 

بكەین لە بەدەسالال هێنانی چەك  ئەمە مانای وانییە خۆمان ئامادەنەكەین یان كەم ەرخەمیی

دەبێت دەس یان خەین،  زاڵبوون، ئەمانەش فەرزن و هۆكاری زاهیری و سالەربازیتفاقی  و

 سەرماندەخەن..نا، ئەوەی سەرماندەخات خوای گەورەیە و ین ئەمانەن كەبزان  نابێت وابەڵ 

 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ هت جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني: بەس. وەكالالو دەفەرمالالوێ

 دەتانوت ئەمرۆ بوون وی خۆتان سەرسا  بوو ییندا بە زۆرنەواتە: كە لە غەزای حو  2١التوبة: 

 .!هەڵتن بەزین و مەحاڵە بشكێین! كەچی ئەو هەموو زۆرییەتان دادی نەدان و

مەبەست لەمانە جەخت كردنەوەیە لەوەی كە بزانین هۆكارەكانی سەركەوتن چین كە خوای 

ڕاوانە لێب خوا سالالاغبوونەوە و بۆ كە دیارە یەكەمینیان نییەتپاكی و ،ردوونگەورە دیاریانك

ڵێنی سالالەركەوتنە بە ؛وودەداتڕ خوا سالالوڵحانە  بۆ سالالەر خسالال نی دینەكەی.. كاتێك ئە  بۆ

ْْد:  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ: . وەك دەفەرموێخواییەكەش دێ ەدی ە: وات ٠محم

 پێ قایم ان دەكات تا وە سەردەخاتئەگەر ئێوە دینەكەی خوا سەرخەن، خوای گەورەش ئێو 
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 .نەبەزن ورەتان بەرزبێت و

 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب ُّٱ: هەروەها دەفەرموێ -

 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ىل مل يك ىك  مكلك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

كەسالە سەردەخات كە دینی خوا سەردەخات،  واتە: بەتەئكید خوای گەورە ئەو 1١ - 10الحج: 

ەسانەی ك خوای گەورە بەهێز ودەسەڵتدارە. ئەو وهۆشی لە سەرخس نێ ی كە بۆی لێبڕاوە و

ری دیندا خوا سوڵحابوون و چونكە بۆ- زەمیندا پێدەبەخشین تەمكین/دەسالەڵتیان لەسالەر

بایەخیانە دینەكەیە، پایەداركردنی  دوای دەسەڵتدارییەكەش ئەوەی جێ -سالەرڕاسال بوون 

خراپەیە.. لە و بەرهەڵسالالال ی  بەچاكە فەرمان بەشالالالكردنەوەی زەكات و و وەرگرتن و نوێژ

 .چارەنووسی هەموو كاروبارێكیش بۆ خوای گەورە دەگەڕێ ەوە

پەروەردەبوون لەستتەر شتتەیدابوونی شتتەهیدی، چونكە ڕۆژی دوایی  -٥
 چاكترە لە ژیانی دونیا و شەهیدبوونیش ژیانە:

 َّ ىن من خن  حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: خوای گەورە دەفەرموێ -

واتە: بەو كەسالالالانەی لەپێنالالاوی خوای گەورەدا دەكوژرێن مەڵێن مردوو، چونكە  ١١1بقرة: ال 

 .ئێوە دركی پێناكەن ئەوانە زیندوون و

مان گو  واتە: وا ١٦١ن ل عمران:  َّ زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ -

 و مردووبن، نا، ئەوانە زیندوون نەبەن بەو كەسالالالانەی لە پێناوی خوای گەورەدا كوژراون

 خوای گەورە لە فەزڵ و خۆیالان بۆ دەچێت، بەوەی كە ییۆزڕ  زق وڕ الی خوای گەورەن، 

 ..اننڕ كامە ن شادمان وبەخشیو  كەرەمی خۆیەوە پێی

 پەروەردەبوون لەسەر بێباك بوون لە دوژمن و نەترسان لێی:  -٦

و گەلەكۆمەكێی چاوترسالالالانیان  زڕیو  دا تالا نەژمارەلەگەڵ حەزەرلێكردنی بەردەوامیال

و پی نیان.  نەخشە نە دەسەڵت و و شۆڕیان و تفاقی شەڕ تەقەمەنی و چەك و نە بكەن و
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 هێزی بێت لەگەڵ هۆشداری پێویس ە موسوڵمان وا پەروەدە ببێت كە گاڵ ەی بە دوژمن و

چۆنیەتی شالالالەڕیی.. چونكە موسالالالوڵمان هەر لە  فیك و كردنی تەواو لە فاك وئیح یالات و

 دڵنیایە كە هەڵسالالالوڕێنەری هەموو بزاوت و كەیەوە لەوەدیندارێ یە سالالالەرەتالای ئیمالان و

هیچ شالال ێك  خوای تاكو تەنهایە و مرۆڤ بەپێی قەدەری ژیان و سالالرەوتێكی گەردوون و

لە موسالالوڵمانانی تێگەیشالال وو  وونادات. ئەمە واڕ و زانسالال ی ئەو   توانا و ویسالالت بەبێ

بزانێت  تن بگات وسالالەركەو  بەزین و اچوون وڕ  و دەبەریەك دەكات كە لەهاوكێشالەی هێز

ئەمە حەقی ەتێكی  ؛و بەری ئەوبەریش شالالەی ان دانایان وەلدایە و بەری ئەمبەر خوای زانا

 :گۆڕانكارییە، وەك دەفەرموێ ژیان و تری گەردوون وی ێسایەكڕ  و تری عەقائیدی

 مب هئ مئ هي ميخي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم ُّٱ -

( غەزای ئەحزابیش ناسالالراوە بە دا، كەلەغەزای خەندەق)واتە: كاتێك  22الاحزاب:  َّ  مت هب

   وا لەهەموو الیەكەوە) و هۆزەكانیان بینی كۆمەڵی شەڕخوازی تیرە و موسوڵمانان دەس ە

 رە وكرێكی ئێجگار گەو لەشالالال گەمالارۆی ئەمانیانداوە و -جگە لە تەرەفی الی مەدینەوە-

 یەبەرژەوەندیواتیان لواتە دووڕووەكانیش لەناو موسالوڵماناندا شەڕی جولەكە و زۆرن و

 و ی خوای گەورەکەدیی بەڵێنەشوێنە جێی هاتنە تا ئە  كات و وتیان: ئەمە (فران دەكرداك

کە بە موسالالوڵمانانیان ڕگەیاندبوو کە سالالەردەکەون، بۆیە  (ملسو هيلع هللا ىلص) ییەتمژدەی پێغەمبەرەكە

 بەڵێنی هەقیانداوە اس گۆن وڕ  (ملسو هيلع هللا ىلص)هەموو هاواریان کرد خوای گەورە و پێغەمبەرەکەی 

.. زیاتر بۆ خوای گەورە لێبڕان ئە  بەڵێنە ئەوەندەی تر باوەڕی پ ەوكردن و ،سالالەرو دەیبەنە

 .تێكۆشان زیاتر بۆ خوای گەورە ساغبوونەوە و

  ٦0 - ١١الان،ال:  َّ لك مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ ُّٱ -

 ەواتە: با ئەو كافرانەی بە سالالەالمەتی لە غەزای بەدر دەرچوون، واگومان نەبەن كە ئی ر ل

بەزین قوتاربوون، نا، لەدەسالالالت دەرناچن.. ئێوەش ئەی موسالالالوڵمانینە چی ان لە  مەرگ و

 .ئامادەی بكەن بەرامبەریان سەربازیتوانای  و توانادا هەیە لە هێز
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 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ -

واتە: ئەو موسالالالوڵمالالانالالانەی كە نوعەیمی كوڕی مەسالالالعوودی  ١٠٣ن ل عمران:  َّ  هن من

 سالالالەرۆكایەتی ئەبوسالالالوفیان و كەوا دوژمن بە هالاوڕێكانی هەواڵیاندانێ وئەشالالالجەعی 

 نیازیانە هێرشال ان بكەنە سەر، جا بەحەزەربن و هاوشالانانی خۆیان لە دژت كۆكردۆتەوە و

نیازیان وایە ریشالالەكێشالال ان بكەن،  خەمیان ان لەبەربێت، چونكە هێزەكەیان زۆر زۆرە و

ان ب رسالالن.. بەڵ  ئەمان بەو هەواڵە ئەوەندەی تر ووبەڕووبوونەوەیڕ لە  الدەن و خۆیان لێ

فەرموویان: خوای گەورە بەسالە، كە پش یوانی  باوەڕیان پ ەوبوو، دڵیان پڕ لە یەقین بوو و

و چارەنووسالالمانی  كاروبار بەوانە، خوای گەورە شالالایسالال ەی ئەوەیە خۆمان و و دژ ئێمە

 ..خە  بین ی بێلێ تەسلی  بكەین و

  خن حن جن يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

بێباك بن، چونكە خوای گەورە بەدەس ی  واتە: دژیان بجەنگن و ١١ - ١1التوبة:  َّ ييينىن من

سالالەرتان دەخات  شالالكسالال یان بەسالالەردادەهێنێت و و ژانیان دەكات و ئێوە تووشالالی ناسالالۆر

ۆژەمان ڕ دەڵێن ئۆخەی كە ئە   ن ان ئۆقرە دەگرێت وو دەرو  جا ئەو كاتە دڵ و ،بەسالالەریاندا

ن كەوتوون.. و زەبو  و زەلیل و سالالالواڕئەوان  و ئێمە سالالەركەوتوو مان دی كەبە چاوی خۆ 

 ئاخ و ،ۆژەدا خۆشالالحاڵن چونكە خوای گەورە شالالیفای هەناوی دابوونڕ موسالالوڵمانان لەو 

اماڵیووە.. چونكە لە باوەڕیان بە بەڵێنی خواییدا ڕ دەروونیانی  خواردووی دڵ وداخی پەنگ

 .گەیش وونەتە دڵنیابوون

وون لەستتەر بەڕاستتت نەزانینی پڕوپاگەندە و قبوڵنەكردنی پەروەردەب -٧
و خێرا گەیتتانتتدنی بە ئەمیر و بەرپرستتتتانی بتتااڵی كۆمەڵكتتاری و بزاوت و 
دەسەاڵتدارانی دەوڵەت و سزادانی ئەو كەسانەی دەبنە مایەی باڵبوونەوەی 

 ئیددیعاكانی دوژمنان و بۆی دەبنە بڵندگۆی شەڕی واتەواتی.. 

 رن  مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ: موێخوای گەورە دەفەر  -
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 َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰىين ىن نن من زن

هێش ا لە ئیس مەكەدا  خوای گەورە لێرەدا باسی لە كۆمەڵێك موسوڵمان دەكات كە ١٣النساء: 

هێشالالال ا پەی بەبوارەكانی  دژواری قسالالالەگێڕانەوە نالازانن و قووڵ نەبوونەتەوە و و قالاڵ

نازانن شەڕی واتەوات چۆن بەرامبەر موسوڵمانان دەكرێت، بۆیە  ەن وملم نێی دوژمن ناب

یەكسەر بڵویدەكەنەوە.. لێرەدا گلەیی لەوانە  نیعایەك دەبیس دكە قسالەیەك/هەواڵێك/ئید

كە هەواڵەكەیالالان دەربالالارەی ئەمالالان یالالان ترس پێالالدەگالالات یەكسالالالەر  دەكرێالالت كە: هەر

 هەسالالت بە ئەمان دەكەن و داننێكشالالوێ وەكو ئەوەی موسالالوڵمان لەكات و ،بڵویدەكەنەوە

كە دوژمن بە هێزێكی بێ شالالالومارەوە  لەنالاكالاو یەكێك هەواڵیان دەداتێ ن؛هێمن و هێالدی

وایە هەڵمەتێكی سالەخت بكاتە سالالەر موسالالوڵمانان..  نیازی هاتۆتە دەوروبەری ناوچەكە و

، تسەروبەرەییان دەكا بێ تووشی شپرزەیی و بێگومان ئەوە موسالوڵمانان دەخرۆشێنێت و

دا لە واقیعالال ێكەوتنالدابوون.. كەڕ لە  چونكە حیسالالالابی نزیكیالان بۆ شالالال ی وا نەكردووە و

یان بە  -ناحەزان و  و دووڕوو لە كافر- ایەی دوژمنانەیعدهەر ئید هەواڵەكە ڕاسالالت نییە و

 بەحەزەرن، لەپاسالالەوانی و شالالوێنێكدان كە وریان و پێچەوانەوە موسالالوڵمانان لە كات و

 ناكاویان بكرێ ە سەر، بۆیە هەموو خۆیان بەس ووە وێڕشێکی هخەمیانە  ،دانشالەونخوونی

ئەمالالانە لە  حالالاڵەتەدان لە نالالاكالالاو یەكێالالك  ،نەوەیەكنو بو ووبەڕوو ڕ  ەهەرە جۆر ئالالامالالادەی 

و رێكەوتن لە  خۆتان سالالالەغڵەت كردووە؟ خۆ دوژمن دوورە كە بۆچی وا هەواڵیان دەداتێ

وا لە  مەبكەنە سەرتان.. بێگومان ئە ن هێرشو ئەوەندەش نی وبڵوەهێزیان پەرت ئارادایە و

، و بەحەزەر نەبن هۆشدار و زیتئەوەندە  ەف اربكەن وڕ یرانەتر موسوڵمانەكان دەكات شلگ

دەحەوێنەوە، لەكاتێكدا كە  و چەك دادەنێن و دەكەنەوە خۆ دەكەنەوە و پاسەوانێ ی كەم ر

ژمن خۆی ئامادەكردووە یعایەی دوژمنە، چونكە دودو هەر ئید لە واقیعدا هەواڵەكە وانییە

سالالالاویلكەیی ئەو  ەف الالاریڕ ەخنە لەڕ شالالالكردنە.. جالالا ئالالایەتەكە كە ڕچالالاوەڕێی هەلی هێ و

 .سالالەرچاوە بزرن خاوەن و موسالالوڵمانە سالالادانە دەگرێت كە گوێبیسالال ی قسالالەی البەالو بێ

 یالالان (ملسو هيلع هللا ىلص): ئەگەر هەواڵەكەیالالان بە بێالالدەنگی بگەیالالانالالدایەتە پێغەمبەری خوا دەفەرموێ
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 بزاوت و و و بەرپرسالالانی كۆمەڵكاری لەدوای ئەوانیش بەئەمیر)یاوەران  گەورە پیاوانی

دەبوو، چونكە ئەمالان دەیانزانی شالالالیكار بۆ  ەواترڕ  اسالالالت وڕ حەتمەن ر  (دەوڵەتی خۆیالان

ەف اری بەرامبەری دەبێت ڕ  و حوكمی چییە و قسالەكە بكەن، دەیانزانی مەبەست لێی چییە

 ی خوای گەورەتان بەسالالالەردا نەبوایا وڵفەز  : ئەگەرچۆن بێت؟ جا خوای گەورە دەفەرموێ

ەحمەتی ئەو نەیگرتنایەخۆ ڕ باڵی  نالایە وو ئەودا نەبو  یسالالالەرپەرشالالال ی و لەژێر چالاودێری

بەدڵنیاییەوە هەمووتان دەكەوتنە شالوێن شالەی ان! مەگەر كەمێك ان نەبێت كە قسەكەیان 

 .است نەزانیبووڕ بە

 حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّٱ -

واتە: ئەگەر  ٦١ - ٦0الاحْْْْزاب:  َّ مف خف حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مض خض

 و ترسالالنۆك و ئەوانەی سالالاویلكە وخاون وڕو ورە  نەخۆش و ئەوانەی دڵ دووڕووەكان و

نی شالالالەڕانی اەف الارەیان نەهێنن كە قسالالالەی كافر ڕ خۆشالالالبالاوەڕن، ئەگەر ئەمالانە واز لەو 

ووخاندنی ورەی ڕ بەئومێدی - هەڵوێسالالال یالان دەدەن و اڕ و  ەواج بەدیالدڕ  ودەكەنەوە وڵ ب

زاڵت دەكەین بەسالالالەریاندا تا  ؛وەها بەردەوا  بن هەر ئەگەر كۆڵنەدەن و، -موسالالالوڵمالانان

ئەوكاتە جەنابیشت ناهێڵیت نە سوكنایانت لێوە نزیك  هەموو زەلی نە بكەونە بەردەس ت و

 پاشان ناچار دەبن ناوچەكە جێ بهێڵن، یان ئێوە وەدەریان ،نە بێنە ناو كۆڕەكانیشت بێت و

 بالن مەلالعالوونن، كەوتوونەتە بەر غەزەبی خوای گەورە و ئەمالالانە لەهەركالوێ، دەنالێالن

سایەی دەسەالتیش اندا دەرچوون  لە ژێر ەحمەتی، كەڕ  لوتف و و دوورخراونەتەوە لەسالۆز

 ن وحوكمیان كوش  سالابی جەنگاوەری شەڕانیان بۆ دەكرێت ویح و ئی ر ئەمانیان نادرێ ێ

 .بنبڕكردنیانە
 

 بوون لەسەر نەبوونی جورئەتی كوشتنی موسوڵمان: پەروەردە -٨

 بەپێی ئەحكامی یاخی بووبێت و و ئەمیری شەرعی دەسالەڵتی خەلیفە مەگەر لە حوك  و

چ خۆی  ،شالالالەرع كوشالالال نی جالائیزبێالت، لەهەمالان كالاتدا پێی خۆش بێت كافر بكوژرێت
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 جئ يي ىي  ني  ُّٱ :بیكوژێالالت چ برا موسالالالوڵمالالانەكالالانی.. خوای گەورە دەفەرموێ

 مث  هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 خضحض  جض مص خص حص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج حج

واتە: ئەی ئەو كەسالالانەی باوەڕتان هێناوە،  ١1النسْْْاء:  َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض

نەوە، تا دڵنیانەبن لە بەرامبەرتان كە كافری و و بڵوبو  ئەگەر بۆ جیهادكردن كەوتنە جەولە

 س   علیك ( لێدەكات یان شایەتمانشالەڕانین نەیانكوژن، بەكەسالێك كە سالڵوتان بە )ال

هەنجەتەی گوایە لەترسی  ، بەو(١)بیكوژن و كوشال نی جائیزە و كافرە دەهێنێت مەڵێن هەر

 بەو بەهانەوە ماڵ و وتووە.. مەڵێن موسوڵمان نییە و سامانی وای كوش ن یان بردنی ماڵ و

و  زۆرتری الیەخوای گەورە غەنیمەتی  ؟سالالالامالانەكەی ببەن بۆ خۆتالان.. مالاڵی دنیا چییە

چالاوەڕوانی دەسالالالكەوتنی ئەوبن نەك بردنی ماڵی كەسالالالێك كە بەرەف اری موسالالالوڵمانانە 

خوای گەورە نیعمەتی ئیمالالانی  وابوون و لەگەڵال الالان جوڵوەتەوە.. خۆ ئێوەش پێشالالال ر

ە بكۆڵنەوە پێش ئەوەی دەست بخەن موسوڵمانبوون. ئاگاداربن، سەرنجبدەن وو  پێبەخشین

 كردەوەكالان انە و و . بشالالالزانن كە خوای گەورە ئالاگالاداری كالارمالاڵی خەڵكەوە. خوێن و

 .نەس ێك ان دەزانێت بەهەموو هەست و

واتە: ناشالالێت پێغەمبەرێك  ٦٠الان،ال:  َّخف جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ُّٱ  -

ئەمانیان  بێ اگرێت، بەڵكو دەبێت كوشالالال اریڕ جیهالادییالدا دیل  لەسالالالەرەتالای جەنالگ و

 .اگەێنێتڕ بەرامبەر 

َد ): دەفەرموێ (ملسو هيلع هللا ىلص)ی خواش پێغەمبەر  - ال ُجَ ِمعاِن فل النلاِر م سالالل ت ق َل كافًرا ِ ل سالالدل

                                         
یاوەران لەجەولەدابوون کابرایەکیان دی لەتیرەی )بەنی اولەیم( بوو، مەڕومااڵتی پێ بوو، کابرا بە ااڵوی  مەفرەزەیەی لە  (١)

ەی ،ون ە تیرەک))الساال  عژی م(، بەاڵ  ئەوان فەرموویان وەر ااەرزارەکی وای وتووە و مواااوڵمان نییە ئیساالمی پێی وتل 

 ، ئیتر کوشتیان و مەڕومااڵتەکەیان بۆ بەیتولما  وێنا.. ئە  ئایەتە لەاەر ئەوان واتە خوارەوە.(وێشتا مواوڵمان نەبووبوون
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واتە موسوڵمان وئەو كافرەی كە كوش وێ ی لە ئاگری دۆزەخ كۆنابنەوە.. مادا    (١)(وقارَ  

موسالالوڵمانەكە دوای كوشالال نی كافرەكە بەشالالەرعەوە پابەندبووە وسالالەڕاسالال انە وشالالیاوانە 

 .ەیاندووەدینەكەی پاراس ووە وگ

 و خۆڕاگرتن و پەروەردەبالوون لەسالالالەر بەردەوامالیالی ماللم نێی بەرامبەر كوفر -9

 كەنالالارنەكەوتن و سالالالاردنەبوونەوە و وخالان وڕو نە ورەشالالالل نەبوون و  ی وپشالالالوودرێژ 

 هێنان بەدوژمن. وربوون لەسەر شكس سو 

  حج مث هت مت خت حت جتهب مب خب  حب جب ُّٱ: خالالوای گەورە دەفەرمالالوێ -

واتە: الوازمەبن و  ١01النسْْْْْاء:  َّ حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جحمج

كردن جەنگو  بەدواداگەڕانیالالانالالدا بۆ دۆزینەوە رنەدەن لەتالالاقالیبكردنی كالالافران وەب ورە

ەس ەیی ی جئازار  ؛ان، خۆ كە ئێوە ئازارتان پێدەگاتئێوە بچنە سەری بەرامبەریان، ئازابن و

 )زامالالاربوون( و دەروونی، كالالافرانی بەرامبەریش هەروەكو ئێوە ئالالازاری جەسالالال ەیی و

 ی( دەچێژن، لەگەڵ ئەوەشالالالدا ئەوان چالاوترسالالالێن نابن وزەلیل ی ودیل )بەزین ودەروونی

كردنە سەرتان، جا ئی ر ئێوە بۆچی وا لەسالەر هێرشال سالوورن لەسالەر شالەڕپێفرۆشال ن ان و

لەكالاتێالدا كە ئێوە ئومێدتان بە خوای گەورەیە كە  خۆدەدزنەوە؟! پالاشالالالەكشالالالە دەكەن و

سالالالەرتان دەخات.. ئێوە كە خاڵێكی  م مانەتان بە بەڵێنی هەیە كە و پاداشالالال  ان دەداتەوە

 ن ئەوان لەئێوە بوێرتربن بۆئیمالالانی جەوهەریی ئالالاوا ئیزافی الالان هەیە بۆچی دەبێالالت بهێڵ

 ..و دانایە هێنان؟! خوای گەورە شارەزاهێرش

ْْْد:  َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن ُّٱ - ْْْحْْْم  ورەواتە:  ٣١م

بەشالالێوەیەك كە ئێوە ناچارببن دەسالال ی ئاشالال ی بۆ كافرانی  ەونو كڵۆڵ بك كز بەرمەدەن و

                                         
(، شێخی ئەلبانیش لە ٨١٧٢  ئە  فەرموودەیە یی نەاائییە بەتمارە )نووااەری ڕەحمەتی نووایویەتی )رواه مسژم(، بەاڵ   (١)

ماًعا اْج ِ  النلارِ  فل َُْج َِمعانِ  ال))صحیح النسائد(اااادا بە حەاەنی داناوە. ئەوەی یی ئیمامی مواژیمە بە لەفای جیاواز واتووە: 

ْ  ُا َرسوَ  اللِه؟ قاَ : م   ما اآلَخَر، قيَل: َمن ه  ه  ِر لَحد  دَ  ِ  ل  كاِفرًا، َق ََل  ْؤِمنت َُض   (.١٣٢١. مواژیم )(َسدل
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 و هەر ازی بن، لەكاتێكدا كە خوای گەورە وە  ئێوەدایەڕ بەسالالوڵ   شالالەڕانی درێژبكەن و

هیچ لە پاداش دانەوەتان كە   ئێوە سالەركەوتوودەبن.. خوای گەورە یارمەتیدەرتان دەبێت و

 ..ناكاتەوە

بەزین و هەڵنەهاتن و مانەوە تا كۆتایی پەروەردەبوون لەسەر خۆگری و نە -1١
 ملمالنێكە: 

 مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ: خوای گەورە دەفەرموێ

 خكحك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض
واتە: ئەی ئەو كەسالالانەی باوەڕتان هێناوە كاتێك تووشالال ان  ١٦ - ١١الان،ال:  َّ  جل مك لك

 ەوە، ئەگەر چی ئەوەندەش زۆربن كەشالالوماری كافرەكان دەبێت بەتووشالالی لەشالالكری بێ

سك دەخشێن، لەبەریان هەڵنەیەن  لەسالەر وەكو ئەوە دیاربن كە وەكو الفاو جمەیان بێت و

ەبی غەز  اكات/هەڵێت دەكەوێ ە بەرڕ  پشال یان تێنەكەن.. هەركەسالێك پش یان تێكات و و

 واریدژ  چارەنوسالێكی زۆر خراپ و دۆزەخ دەبێت! و جێی حەوانەوەی ناو خوای گەورە و

 یان لە الیەكی ترەوە دەبێت، مەگەر كەسالالێك لەو بەرەیەوە خۆی دزیبێ ەوە تا لە پشالال ەوە

دوژمن، یان قورسالالالایی شالالالەڕەكە وای لێكردبێت بەهانای براكانی  هەڵمەت بەرێ ە سالالالەر

بە فەرمانی فەرماندەكەی  ئەمەش كە دەبێ) جێ هێش بێت شوێنی خۆی تریەوە چووبێت و

 .(بێت

 مل خل  مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ -

  ىه مه جه ين ىن من خن حن جنيم  ىممم خم حم جم يل ىل
 1٠ - 1١الان،ْْال:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه

ووبەڕووی كۆمەڵێك ڕ واتە: ئەی ئەو كەسانەی باوەڕتان هێناوە، ئەگەر لە جەنگ وجیهادا 

 ییاد وتەسالاللی  بە خوای گەورە بكەن  نەكەن هەڵبێن، خۆ لە كافران بوونەوە، خۆراگرن و

، تا سەركەوتنی م مانەكردن ان بێت بە مەدەدی خوایی و بكەن، زۆر هۆش ان لەنیەتپاكی و
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 بن و (ملسو هيلع هللا ىلص)و پێغەمبەرەكەی  و سەركەوتووبن، ملكەچی فەرمانی خوای گەورە سالەرفراز

 ت وو پێزتان دەفەوتێ هێز نەهێڵن ناكۆكی ان بكەوێ ە نێوانەوە، ئەگینا شالالكسالالت دەهێنن و

بشالالالزانن كە خوای گەورە وە   و پشالالالوودرێژبن و بریش بگرن، خۆگرن، سالالالەو الواز دەكە

بۆ  ئالارامگران و خۆڕاگراندایە.. ئێوە ئەوان مەبن كە زۆر مەغرورانە لە ماڵ هاتنەدەرەوە و

و سالالووربوون لەسالالەر  و لەشالالكری گەورەیان نیشالالاندا خۆنواندن خۆیان و هێز و یابازیڕ

 باسی قوڕەیشە كە دوای گەیش نی هەواڵی)تن لێی..ڕێگر  بەرەنگاریی بانگەوازی خوایی و

، وموسوڵمانان (ملسو هيلع هللا ىلص)كاروانەكەی ئەبوسوفیان كە گوایە كەوتۆتە دەست پێغەمبەری خوا 

تفاقەوە كە زیاتر لە هەزار جەنگاوەربوون هاتنە شەڕ.. بەڵ   ئاوا بە لەشكرێكی پڕ چەك و

 .(-لەبەدردا-الحمدلله تێكشكان

جیهتتاد زیتتاتر لە متتاڵ و منتتداڵ و پەروەردەبوون لەستتتتەر هۆگربوونی  -11
 كەسوكار: 

 زت رت يب ىب نب  مب زب ُّٱ: چالونالكە خالوای گەورە دەفەرموێ

 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت  مت
 21التوبة:  َّ نن من زن  رن مم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق

و  كچەكالان ان یان هاوسالالالەر و بالاپیرانی خۆتالان یالان كوڕ ئەگەر ئێوە بالا  و بڵێ واتە:

 سالالامانی گەنجینەكراوتان یان ئەو كەسالالابەت و ن ان یان ماڵ وهۆزەكا و و تیرە كەسالالوكار

تەالرەی  و دەترسالالن نوشالالوسالالت بهێنێت، یان ئەو كۆشالالك و بازرگانییەی رەواجی هەیە

یالان یەكێكیان ان بەالوە  ر ئەمالانەدڵ الان پێیالان دەكرێ ەوە.. ئەگە ان كردوون و الدروسالالال 

وەك لە ، ئەگەر ئەوانە یان  لەوان دەكەن زیاتر حەز و چالاك رە لە جیهادكردن و خۆشالالال ر

 (ملسو هيلع هللا ىلص)شوێنكەوتنی پێغەمبەری خوا  هۆگرین زیاتر لە خواپەرس ی و یەكێكیان ان دەوێت و

ویس نیان، دەی سا چاوەڕێی سزای خوای گەورە بن تا فەرماندەدات و دەتانگرێ ەوە.. خۆش و

 ..و مونحەریفن و گوناحكار ێنمایی كەسانێك ناكات كە الدەرڕ خوای گەورە 
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ەروەردەبوون لەستەر زاهیدێتی لەبەرامبەر ماڵ و سامانی گشتیدا و پ -12
چتتاولتێتنەبوونی و نەخواردنی، مەگەر بە مۆڵەتلێتتدانی خەلیفە و جێگر و 

 نوێنەرانی كە ئەوانیش مەرجە بە پێی شەرع ڕەفتار و بڕیاری تێدابدەن. 

ْْْال:  َّ حي مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ :خوای گەورە دەفەرموێ - واتە: لێالالت  ١الان،

چۆن بەشدەكرێت؟ بفەرموو ئەوە لێگەڕاوە  سامانی غەنیمەت بۆ كێیە و ماڵ و دەپرسن كە

 .(ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەمبەری خوا  بۆ فەرمانی خوای گەورە و

سامانی  واتە: هەركەسێك خیانەت لە ماڵ و  ١٦١ن ل عمران:  َّ ننحئ من زن رن مم ام يل ُّٱ -

امەت ۆژی قیڕ لە بۆخۆی هەڵگرێت، پێش دابەشكردنی لێی بماشێ ەوە و غەنیمەت بكات و

 .سامانەشی بەگەردنەوە هەڵدەواسرێت لێپرسینەوە، ئەو ماڵ و كە دەیهێننەوە بەر

كەوابوو موسالالالوڵمان بۆی نییە شالالال ێكی غەنیمەت هەڵگرێت پێش ئەوەی خەلیفە یان 

نەئافرەت كە  نەسالالالامان و یان ئەمیرێكی راسالالپێردراو دابەشالالالی بكات، نەماڵ و ینوێنەر 

 وازی لێ ە بەسالالالەردابێ ەوە یان ئەگەر دووگیانبوو دەبێمەرجە جالارێكی سالالالوڕی مانگان

 ..بهێنرێت تا كۆرپەكەی دەبێت

******************************* 

و بنەمای سالالەرەكی بوو كە سالالوپای ئیسالال میی لەسالالەر پەروەردە  ێسالالاڕ ئەمە هەندێك 

 دا بەشالالێكە لە ئاڕاسالال ەكردنی مەعنەویاتی سالالەربازەكان كە ئەمیشلەڕاسالال ی دەكرێت، كە

 ی بەشێوەیەكی گش سەربازیپێگەیاندنە.. مەش ی  و سەربازیبەشێكی سەرەكی مەش ی 

 :دەبێت ئە  جۆرە مەش انەی خوارەوە لەخۆ بگرێت

و تێڕوانینە  كردنەوەی ئەو دیالالدوونڕ  یە لەیبری  كە ئتتاڕاستتتتتەی مەعنەویتتات: -1

ەت ز یز و ع ەرموسوڵمان لە پێناویدا دەجەنگێت، ئەوە كە بۆتە پاڵن سالەربازیعەقائیدییەی 

 باڵدەسالال كردنی و خرۆشالالانی، كە سالالوورە لەسالالەر سالالەرخسالال ن و حەماسالالەت و بەردان و
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 .كاتبئامانجەدا بەخت  ئامادەیە گیانی خۆی لە پێناوی ئە  ئاوات و

 زانین تا كۆتا پلەی توانین و بەشالالێوەیەك كە :ڕاهێنان لەستتەر بەكارهێنانی چەك -2

 .ببینرێت سوودی لێ

ئاسان  وادەكات سالەربازەكە لیاقەتی بەدەنی زۆربێت و كە :ڕاهێنانی جەستتەیی -3

 یكارات جۆدۆ و كۆنفۆ و) پل هەموو جۆرە بزاوتێكی پێ بكرێت، هەروەها جەنگی دەست و

 .ماندووبوونی اهێنان وڕ  سەبرگرتن لەسەر ئازاری مەشق و و( ..ه د و

ێمەی الی ئ (جەسالالال ەی شالالالایسالالال ە چەك و) اهێنانەی دواییانڕ  دا ئە  دووڕاسالالال یاللە

 دەیفەرموو: (ملسو هيلع هللا ىلص)چونكە پێغەمبەری خوا  ،موسالالالوڵمان هەر لەمنداڵیەوە دەسالالال پێدەكات

 واتە منداڵەكان ان فێری مەلەوانی و ،(وركوَ  الخیل  والرمای  َعلِّموا لوالدك  السالالالبالاحال)

ە: وات (باً ِبوا علی الخیل و لومروه  لن ی)ئەسالالپ سالالواری بكەن. هەروەها:  تیرئەندازەیی و

یان  خۆگرن، ێبدەن كە بەسالەرسالواری ئەسالپەوە ب وانن دەسالت بوەشێنن وفەرمانیشالیان پ

 .بوەشێنن هەڵمەت ببەن و

حزبوالله پێك بهێنرێت بەو  و خوای گەورە سالالەربازیكە  هەموو ئەمانەش بەوە دێنەدی

دەبێت  كە ،وونمان كردۆتەوەڕ خ قاً(دا ل و    افِ)جنالداللاله  لە ك ێبی مواسالالالەفالاتالانەی كە

و  و قوتابخانە كارو كەسالال بە هاوكاری ماڵ و بەرپرسالالان و بازیسالالەر ی بارودۆخی شالالیاو 

هەموو  ئیدارەی حكومەت سالالالوپا و مزگەوت و ئاڕاسالالال ەكردن و اگەیاندن وڕ دەزگاكانی 

زی پێگەیاندنی سەربا و سەربازیو نەشونمای گیانی  بەشداربن لە سازدانی كەشی گەشە

 ..شیاو
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 :باسی پێنجەم

 خۆئامادەكردن  و ناسینی دوژمن
 :نەوەیبووووبەڕووڕبۆ 

 
  



 

 - 366 -  

  



 

 - 367 -  

دەگۆڕێت،  مەڵبەندەكانی هێزو  هێز شالالوێن و كات و ناسالالینی دوژمن بەپێی بارودۆخ و

 (ملسو هيلع هللا ىلص)چۆن پێغەمبەری خوا  ( بەشی دووەمیدا باسمان كردووە كە(ملسو هيلع هللا ىلص))الرسو   لە ك ێبی

 و ەتی دەروونیڵحاتەنانەت  و توانای دوژمن و ژمارە مەفرەزەی دەنارد بۆ زانینی شوێن و

ە تا ناویانەو  ەهۆزەكانیشالیان.. یان تاكە تاكە خەڵكی نەناسی دەنارد و نێوان تیرە پەیوەندی

هەندێك زانیاریی پێویسالالال ی  (ملسو هيلع هللا ىلص)لەكاتێكدا كە جەنابیشالالالی  ،نهێنی زیالاتر پەیدابكەن

 .نایڕبازا ماڵ و ماقوڵن وپیاو  دەدایە ئەو كەسانەی كە دەیناردن دەربارەی تیرەوهۆزەكان و

 كە كرد (ملسو هيلع هللا ىلص)سیاسیی پێغەمبەری خوا  و سەربازیهەر لەو ك ێبەدا باسالمان لە ژیانی 

ێكدەخسالالت، ڕ لەشالالكری  سالالریە و و سالالەربازیكاروباری هێزی  چەند بایەخی پێدەدان و

 ، (الحر  خدع)ێسای نێودەوڵەتی: ڕ دا بۆتە اوبانگە لە بواری سالەربازیفەرموودەكەی بەن

 .ودانێ یفری ودوژمن  ییجەنگ چەواشەكار :واتە

 دەبێت ،و پسالالپۆڕی دەوێت بواری ناسالالینی دوژمن گومانی تێدانییە كەسالالانی شالالارەزا

ە ب وانێالالت بەدواداچوون بۆ هەموو ێكخراوی ئەمنیەتی تالالایبەتی هەبێالالت، كڕ و  دەزگالالا

لی هە یزانی كە  نی دوژمنان بكات ویپ پ ن و سرەوت و بزاوت و وردەكارییەكی توانا و

ی یان ئابووری یان ئەمن هەنگاوهەڵێنانەوەیەكی سیاسی یان سەربازیەخساوە بۆ ڕ  گونجاو

زوو دەبێالت زانیالاریی تەواو بخاتە بەردەسالالالت كاربەدەسالالال انی خاوەن بڕیار تا هەنگاوی 

امۆش بكەن، یان پێویسالالت هەڵهێننەوە.. هەموو الیەكیش نابێت پشالالت بەخوابەسالال ن فەر 

ارە دژو  ێمەدا ئە  بوارە زۆر ئاڵۆز وچونكە لە  سەردەمەی ئ ،تێدابكەن ەف اریڕ شلگیرانە 

زانینی  وسالالالی ودەوێت، جگە لەهەبوونی ئامێری جاسالالالشالالالارەزایی بالاشالالالی  لێزانین و و

بەكارهێنانی چ لەالیەن دوژمنانەوە، چ لەالیەن ئەهلی ئیسال مەوە .. ئەهلی ئیس   ناتوانن 

انا كە د كارزان وخوای  نەكەنە سەر ئیع یماد سوارچاكی ئە  بوارە تا بەتەواوی ئاسان ببنە

 ..انتوانای خۆی پاشان بە ئیع یمادكردنە سەر شارەزایی و ،سەرپەرش یاری موسوڵمانانە
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 :چوارەمبەندی 

 سیاسەتی جەزائی یسزادان( لە ئیسالمدا

 

 سزا باسی یەكەم: سەرنجدانێكی گشتی لە تاوان و

 تاوان ەیربارە: دمەدوو یباس

 سزا یهربار: دهمهێیس یباس

 
  



 

 - 371 -  
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 :رێڕەوێك

 لف لك ێبە بەنرخەكەی )ال شریع الجنائ )رحمەالله(مامۆس ای شەهید عبدال ادر عۆدە 

و بوارەكەی تێروتەسە  كردووە.  هەقی تەواوی خۆی داوەتە بابەتەكە ،ی نووسیالاْلس  (

 دەبێت مرۆڤ هەندێك زانیاریی لەسەر ئە  بوارە هەبێت. ەشدا هەرالالالال)اْلس  ( لە  ك ێبی

 .بۆیە وامان بە چاك زانی كە كورتەیەكی ك ێبەكەی ئەو لێرەدا بهێنینەوە

 :ئە  كورتەیەش بۆخۆی بەسەرهاتێكی هەیە

 (ی ئە  لێكۆڵینەوە مەنهەجییالالانەنووسالالالین) لەسالالالەرەتالالای بیركردنەوەمالالدا لە  پرۆژەیە

لەو  ،وابوو كە چەنالد برایەك هەموو پێكەوە هاوكارانە كارەكە بگرنە ئەسالالال ۆ نەخشالالالەكە

 ئەویش ،ئەو ك ێبەی مامۆسالالال ای شالالالەهید كورتكاتەوە ەدا برایەك  تەكلیفی كرد كەكالات

لێرەدا منیش دەیخەمەوە بەردەس ی  و ئە  باسەی خس ە بەردەس مان كە كارەكەی ئەنجامدا

 .ئێوە

نالایا  بوو، خسالالال مە ئە  بەندەی  و كورتەی ك ێبەكە  خوێنالدەوە كە زۆر گشالالال گیر

  دڵنیاشالال ،پێ  وابوو پێویسالالت بێت كاری  كردەوە كەدوای ئەوە هەندێك دەسالال ك ێبەكەوە،

 .لە ك ێبی سەربەخۆشدا بەسوود دەبێت بڵوكردنەوەی لێرەش و

 :ئە  بەندە لێرەدا سێ باس لەخۆ دەگرێت

 .سزا باسی یەكە : سەرنجدانێكی گش ی لە تاوان و

 .باسی دووە : دەربارەی تاوان

  .باسی سێیە : دەربارەی سزا

 .انئیس اش بەرەو باسەك



 

 - 372 -  

  

 

 

  



 

 - 373 -  

 

 

 

 باسی یەكەم: 

 سزا سەرنجدانێكی گشتی لە تاوان و

 

 یو بەشەكانی تاوان لە سیستمی جینائی بنەما مەبەست و بڕگەی یەكەم:
 :ئیسالمیدا

 :بڕگەی دووەم: ڕێسا سەرەكیەكانی سیستمی سزادان لە ئیسالمدا
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 :پێشەكییەك

 س مە، كە خوایامڵی ئیسالیسال می سالزا لە ئیس مدا ئاڵ ەیەكی زنجیرەی سیس می ك

 تالا بۆ مرڤایەتی ببێ ە (ملسو هيلع هللا ىلص) بۆ پێغەمبەری پێشالالالەوامالان ێ یە خوارێپەروەردگالار نالاردو 

قیالامەتدا  و دەسالالالەڵتی تالا بەهۆیەوە لەدنیالا قییەمی كۆمەڵگە و یبەرنالامە و ێڕ دیالدو 

اداش ی و پ ئاسوودەیی دنیا و لێخۆشبوونی خوای گەورە خۆشی و و سالەرفرازببێت، بەخێر

و  كۆی كۆمەڵگە و چەسالالالپاندنی ئیسالالال مەكە لە تاك ی دواییدا. بەسالالالەلماندن وۆژ ڕ لە 

و نالالاردیە  دەوڵەتالالدا ئەو فەرمالالانە جێ بەجێ دەبێالالت كە خوای گەورە مرۆڤی بۆ خەڵ كرد

 ەریدابەشی بۆ ئەوە هاتووە تا لەكۆمەڵگەیەكی ەمین. لەبەر ئەوەی سیس می ئیس مسەرز 

 ەر ئەو مرۆڤەیە كە زۆریان زۆرجار دیندارانەبچەسپێنرێت، كە بواری چەسپاندنەكەشی ه

و ئارەزووەكانیاندا، بۆیە سالالالنور  ڵی حەزواسالالالانە خۆڕانالاگرن لەبەرامبەر شالالالەپۆ و خوانال

دەكەن، ئەمەش ئەمانی  و سالال ە  لە یەك ری دەبەزێنێت، دەسالال درێژی دەكەنە سالالەر یەك ر

دەبوو  ربەرژەوەندی خەڵكی لەدەسالالالت دەدات بۆیە هە كۆمەڵگە دەخالاتە مەترسالالالیەوە و

ە بەپێی شالالەرعی ئیسالال   خۆی دەسالالەڵتی تاك كۆ ك ئەرك و وەسالالیلەیەك هەبێت ماف و

 ۆڵیڕ  و ێڕ  و جێ وانگەوەیە كە سالالزا لە ئیسالال مدا دانراوە وڕ كراون بپارێزێت، لە  دیاری

 ..خۆیی هەیە

بەڵ  سالیس می ئیس می سزادانی كردۆتە كۆتا چارەسەر، چونكە پێش ر زۆر شێوازی 

 -ومانبێگ-كۆ بگرێت، هەموو ئەمانەش  ربەزاندنی تاك وو لە سنو  ێڕ هێنێت تا تر بەكاردە

و مزگەوت دەیگرنە  قوتابخانە ۆژانەی پەروەردەكارییە كە ماڵ وڕ دوای ئاڕاسالالال ەكردنی 

 .و دەوڵەتیش هاریكارییان تێدادەكات كۆمەڵگە ئەس ۆ و

هزری  هەست و ون ودەرو  بایەخ بە ئیس حكردنی دڵ و ئیس   هەر لە سەرەتاوە جارێ

 هەسالالت و و و ژیری دەكات، هزر دڵی بەخۆشالالەویسالال ی خوای گەورە پاراو ،مرۆڤ دەدات

تی قەناعە ەف اری خۆیەوە وڕ گوف ارو  هۆشالالی دەخاتە بەردە  بەرپرسالالیارێ ی مەبەسالالت و
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 و لەهەموو بزاوت و خوای گەورە داوەرە دێت، لەوێ ۆژی قیامەت هەیە وڕ پێدەكات كە 

لە مرۆڤە  هۆشە وا هەست و  ێكی دەپرسالێ ەوە.. ئە  خۆشەویس ی ومەبەسال هەڵوێسالت و

و  ئالالاڕاسالالال ەكالراوەكە دەكالالات كە مەیاللالی بەالی گالوێالڕایەڵالی فەرمالالانی خوای گەورە

دەڕوێنێالالت، ئەمەش یەكەمین  تێالالدا یدینالدارێ ی حەزی بچێالالت و (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەمبەرەكەیالدا 

 و ی، سالالنووربەزاندنكار خراپە دەڵێت الدان ویكە لێرەوە پێ ەئاسالالەواری ئیجابی باوەڕهێنان

بۆیە دەبێالالت خۆت یالالانی دینالالدارت هەیە، برا خوشالالالك و خۆت و زیالالانی بۆ حەرامكالالاری

 .((ی ناخی خۆی اتیذال  )الرقاب ئەمە وەكو چاودێریی زاتی) ابگریت..ڕ تەقواكارانە 

 سەربازی و ئاڕاسال ەی تەواوی سالیاسی و لەالیەكی تریشالەوە سالیسال مێكی ئیدارە و

داوەریشالالی بۆ دیاریكردووە كە بە پیادەكردنی بارودۆخی  ەوشالال ی وڕ  جینائی و و ئابووری

ێی حەرامی لەبەر ڕ یالالارمەتیالالدەری ژیالالانی پالالارسالالالەنگی بۆ دەسالالال ەبەر دەكالالات، بەوەی 

ناهێلێت هیچ جۆرە پێویس یەكی  ،ێی حەڵڵی لەبەردەمدا بۆ واڵ دەكاتڕ  تەسكدەكاتەوە و

 ،( الخارجی  )الرقابدێری دەرەكی ئەمەش لێی دەبێ ە چاو  ) ناچاری سنووربەزاندنی بكات.

و  و چالالاودێری كۆمەڵگە ی تەقوانالێالوان چالالاودێالر  دەكەوێال ە ئالالاوا بە پەروەردەكالراوی

 (.دەسەڵتەوە

ئەوە دەخوازن كە سالالالزایەك هەبێالالت بۆ  دادپەروەری و ئالالاوا دەبالیالنالیالالت هەقخوازی

 ەوا بەسالالەریاندا بچەسالالپێت، تا كەس بۆ هێنانەدییڕ  اسالالت وڕ مەرجیشالالە  ،سالالنووربەزاندن

 لە سنووری خۆی دەرنەچێت و س ەمكاری و گیانی شالەقاوە تەماع و حەزی مونحەریف و

 و نحەریفو ئەگەر ئەمە لەبەر چاوان نەمێنێت حەتمەن م ،مافی ئەوانی تر پێشێل نەكات.

 .و بەرژەوەندی خەڵكەكەی تر دەخەنە ژێر مەترسیەوە الدەران ئەمانی كۆمەڵگە
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 بڕگەی یەكەم:
 یەشتەكانی تاوان لە سیستمی جینائیو ب بنەما مەبەستت و

 :ئیسالمیدا
 

 :خاڵی یەكەم: مەبەستی سیستمی سزادان لە ئیسالمدا

و پێناسەی سەربەخۆی خۆیی  اڕ  و بۆچوون و سزادا دید ئیسال   لە مەسالەلەی تاوان و

و پێناسەی هیچ سیس مێكی تری حوكمڕانی سەرزەمین نییە، چونكە تا  هەیە، كە وەكو دید

چەسالالپاندنی دادپەروەریدا،  ەشالالەرێ ی چووە لە ناسالالاندن سالالەلماندن وكۆتا سالالنووری ب

و دەوڵەتی خۆی دابین كردووە،  كۆی كۆمەڵگەو دەسەڵتی تاك  ئەرك و پارسەنگانە ماف و

و دەوڵەت ئەوەندە بە پیرۆز بزانێت  دەسالالەڵتی كۆمەڵگە و وەكو كۆمەنیسالال یە تا ماف نە

وەكو سالالیسالال می  نە ،تەواوی خۆی بكات بەهیچ كلۆجێك تاك بۆی نەبێت داوای مافی كە

 و دەسالالەڵتی تاك ئەوەندە بە پیرۆز بزانێت كە نەهێڵێت كۆمەڵگە و  یشالالە كە مافێلیبراڵ

دەوڵەت هیچی لێ بگۆڕن، ئەگەر چی لە بەرژەوەنالالدی خودی كۆمەڵگەكەشالالالیالالان بێالالت. 

ئەرك  هەریەكەیان خاوەنی ماف و )كۆ( كە و چونكە ئیسال   وا دەڕوانێ ە هەردووال )تاك(

بەسالەریاندا بچەسپێت. لەالیەكەوە  دەبێت پارسالەنگانە بۆیان بسالەلمێت و دەسالەڵتن و و

و دەوڵەت، چونكە دەزانێت كۆمەڵگەی  كۆمەڵگە یسەالمەتی زۆر سوورە لەسەر ئەمان و

 تاكکامەڕانیی  ی ودادپەروەر  زامنی دەس ەبەركردنی ئەمان و و دەوڵەتی شالەرعی دیندار

 تاكی ئەو خەڵكەن و و كاربەدەسالالال انی دەوڵەت هەر كۆمەڵگەتاكی خەڵكەكەن، چونكە 

چەسپاندنی شەریعەتی خوای گەورە هاتوون،  بە نوێنەری ئەوان بۆ سەلماندن و وە ولەوانە

چەسپاندنی هەموو  پاراسال ن و لەالیەكی تریشالەوە ئیسال   سالوورە لەسالەر سالەلماندن و

 ای گەورە بۆی دیاریكردووە وو كەڕامەتێكی مرۆڤیانەی كە خو  ێزڕ هەموو  مافێكی تاك و

ێی بەكەس نەداوە هیچ مافێكی پێشێل بكات.. لەبەر ئەمەیە كە دەبینین هەرچی تاوانێك ڕ 

ەمانی ئ نان و ،تێكدەرن ەف ار خراپ وڕ حەرامی داناوە  بەگوناح و كە ئیس   ناساندوێ ی و
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كات، تەشەنەب كۆمەڵگەدا ێبدرێن لەڕ  ئەگەر نەوەس ێنرێت و ،كۆ دەخەنە مەترسیەوە و تاك

 ئەوكاتە سالالنووری هیچ ماف و ی دێ ەكایەوە وو پشالالێو  فەوزا ئەمان نامێنێت و و ئی ر نان

 یو موس ەكبیران بە ئازادی و بەهێز دەسەڵتدار دەسالەڵتێك سالەالمەت نامێنێت و ئەرك و

ی لەخەڵكەكەی تر زۆردار  ەف ارە س ەمكارییەكەشیان بەزۆری وڕ  دەكەن و ەف ارڕ خۆیان 

 !و دەس وور اسادەكەنە ی

 یی لەسەر چوار دەزگا دادەمەزرێت، كە دەزگای سەرەكیهەموو كۆمەڵگەیەكی بەشەر 

 كۆن كە بری ین لە سالیس می خێزانی، سیس می خاوەنێ ی، سیس می كۆمەڵیەتی و تاك و

 سیس می حوكمڕانی.. ئیس میش سووربووە لەسەر پاراس نی ئە  چوار سیس مەی خۆی و

چەسالالالپاندنی ئە  چوار  ئەمان ان لەسالالالەلماندن و نان و ندووە كەاگەیاڕ بەموسالالالوڵمانانی 

 یان لە كزبوونی ئە  شالال ان لە نەمانیپەرتەوازەی ترس و ی وكوێرەوەر  سالالیسالال مەتاندایە و

 .چوار سیس مەتاندایە

كە توانالالای وەچە  مێردێالالك دێ ەدی كە بە هەبوونی ژن و ستتتتیستتتتتمی خێزانی: -

ەگەنە د منداڵیانبوو، پێویس یان بە بەخێوكردنە تا منداڵییان ببێت، كە خس نەوەیان هەبێت و

مێردەكە منداڵەكان بەهی خۆیان  قۆناغی باڵغ بوونیان، ئەمەش وایكرد كە هەریەك لە ژن و

پێگەیاندنیان، سالالووربوون لەسالالەر پێكەوە  سالالووربن لەسالالەرمانەوە و پاراسالال ن و بزانن و

ەندی تایبەتی خێزانی لە نێوان پەیو  ژیانی هەموویان.. ئاوا لەسالالالەرەتاوە خێزان پێكهات و

 .ئەندامانی خێزاندا دروس بوو.. ئەمەش خێزانی كردە بناغەی هەموو كۆمەڵگەیەك

ئەمیش لە پێداویس ی مرۆڤەوە پەیدابووە.. هەموو مرۆڤێك  ستیستتمی خاوەنێتی: -

 ئامێرەكانی بەرهەمهێنان و سالالوكنا و پۆشالالاك و خواردنەوە و بە خواردن و یكە پێویسالال ی

ئەمالالانەی دابین بكالالات، ئالالامێری  تری سالالالوودمەنالالدبوو، هەوڵی تەواوی دا تالالائالالامێری 

یان ەتا هەر یەك خێزانەكەی خۆی خالاوەنیالان بێت، خۆی و مسالالالۆگەركردنیالانی هەبێالت و

دابین  ئەندامانی خێزانەكەی پێ ئەو پێداویسالالال یانەی خۆی و ب وانێت بەكاری بهێنێت و
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ەتایی سالالیسالال می خاوەنێ ی كە سالالەر  وو هۆكاری سالالەرەكی  بكات.. ئەمەش بوو بە پاڵنەر

  ت.دەخواس یسنووری خاوەنێ ی كردنی ماف ودیاری

ئەمیش هەر لە زۆری پێداویسالال ی تاكەوە پەیدا بووە،  ستتیستتتمی كۆمەاڵیەتی: -

بە زۆر شالالالت هەبوو كە دەبوو دابینی بكالالات، لەبەرامبەریشالالالدا  یلەالیەكەوە پێویسالالال 

ۆی دابینیان بكات بۆیە ناچاری یارمەتی توانالا نەبوو بەتەنهالا خ كالات و ئەوەنالدەی هێز و

ی كە دەبوون، بەتایبەت ئە  یوەرگرتن دەبوو، بەرامبەرانیشالالالی نالاچاری وەرگرتنی یارمەتی

خۆی ئالامێری بەرهە  دروسالالالت بكات، ناچاردەبوو لە  هەموو كەسالالالێالك نەیالدەتوانی هەر

وەكو - لەبەرامبەردا ئەمیش شالال ێكی بداتێ یەكێكی تر كە دروسالال ی دەكرد وەربگرێت و

ی كۆمەڵكاری پێیدەبوو.. ئاوا كۆمەڵكاریی ناچاری و یویسالال یێكەئەو پ -ەنجیڕ بەرهەمی 

ی سیس می خاوەنێ ی هەبوون هەبوونی سیس می خێزانی و ،حەزی پێكەوەبوون دروس بوو

الیەك  دەسالالەڵتەكان بۆ هەر ئەرك و دەخواسالالت كە ماف و یسالالیسالال مێكی كۆمەڵیەتی

ەوادە خان) قیەمی كۆمەڵیەتی ان.. ئەمەش دابونەریت ودیاریبكات، بەتایبەت بۆ خێزانەك

بوو بە یاسای كۆمەڵیەتی.. ئاوا سیس می خاوەنێ ی  ی هێنایە پێشەوە كە(الالالالهۆز تیرە و و

 ..بە بناغەی دامەزراندنی سیس می كۆمەڵیەتی تاك بوو

 و زەروورەتی مالالانەوەی و دوای پێكهالالاتنی كۆمەڵگە ستتتتیستتتتتمی حوكمڕانی: -

ی سیس می حوكمڕان ؛ێزی قەوارەی خێزانیڕ  سنووری خاوەنێ ی و ئەرك و وپاراس نی ماف 

 ئاش ی بۆ هەمووان بێ ەكایەوە، هەر وەكو پێویسال یەكی كۆمەڵگا هاتەكایەوە، تا ئەمان و

بڕیالالاری ئە   ،اگرێالتڕ ەف الالاری هەمووان ڕ دەبوو دەسالالالەڵتالالدارێالالك هەبێالالت پالالارسالالالەنگی 

ڵ گەورەبوونی كۆمەڵگاكەدا دەسەڵتداریش جار دەبوو بە یاسا.. لەگە دەسەڵتدارە جار بۆ

 و هاوكاران دەبوو.. ئاوا دەسالالال ەیەك حوكمڕان هاتنەكایەوە، كە پێویسالالال ی بە یالاریالدەدەر

 ای یاسالالالایی رێدەكەوتن، تا بۆیان ببێ ە دەسالالال ووری حوكمڕانی وڕ لەسالالالەر چەندین دیدو 

ی بۆ هەموو ئاشالالال  لەناوەوەش هێمنی و ،ئەمانی كۆمەڵگەكەیان لە هێزی دەرەكی بپارێزن

ردن كحوكم و كۆی كۆمەڵگەكەیان دابین بكەن، ئاوا هێز گەورەتربوو، بوو بە سالالوپا و تاك
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  ..بوو بە سیس  

 و گەشەی كۆمەڵگە و وانگەی سالووربونیەوە لەسالەر مانەوەڕ شالەریعەتی ئیسال   لە 

 داڕشالال ووە و ەێسالالای بۆ پاراسالال ی ئە  سالالیسالال مە سالالەرەكییڕ ، كۆمەڵێك پارسالالەنگبوونی

 و ئیسالال   هەموو جۆرەكانی دەسالال درێژینی، و رە دەسالال درێژییەك پاراسالال و لەهەموو جۆ 

هەموویانی بە تاوان  پێشالالێلكاریی ماف و سالالنووری ئە  سالالیسالال مانەی حسالالێب كردووە و

 یڕێگرتنهەندێكیان كەم ر، بەرنامەی  و سەخت و هەندێكیان بەتاوانی دژوار ،ناسالاندووە

 .سزای بۆ دیاریكردوون بۆ هەموویان داڕش ووە و

 ەكان ماف ویلەالیەكی ترەوە شالالالەریعەتی ئیسالالال   بە پالاراسالالال نی بنەمالا كۆمەڵیەتی

هەوڵی پاراسالالال ی داون، چونكە  بەرژەوەندییەكانی تاكەكانی كۆمەڵگەی سالالالەلماندووە و

بنەمای  و اگرتنی بناغەڕ بەرژەوەندییانەی تاك، پاراسالال نی ژیانێ ی،  پاراسالال نی ئەو ماف و

و بەدەسالالەڵت بۆ مرۆڤ  ە هاتووە فەرمانی خوای تاكبۆ ئەو  ئاسالالوودەییەتی، ئیسالال   كە

  ێكردنی، جێبەجێكردنەكەی بەتەواویبالالدات لەسالالالەر جێبەج هالالانالی وون بالكالالاتەوە وڕ 

و كۆی مرۆڤەكان دابین دەكات.. شالالالەریعەتی ئیسالالال   بۆ  تالاك بەخ ەوەریی هەریەك لە

ە    سوور سەلماندنی حیكمەتی خوایی هاتووە لە وجودی مرۆڤدا لەسەرزەمین.. بۆیە ئیس

پاراسال نی لە هێزێكی بەدەر لەخۆی، بەڵكو پاراس نی لە  لە سالەر پاراسال ی تاك، نەك هەر

نییە لەئازارگەیاندندا بەخۆی، چونكە  خودی خۆشی، چونكە لە دیدی ئیس مدا مرۆڤ ئازاد

كۆمەڵگەكەی پێویسالال یان پێیەتی، پێویسالال یان پێیەتی كە ، موڵكی خۆی نییە خۆی هەر

و ژیریدا ئاقڵ و لەدەرووندا  پارسالالالەنگ بێت، لەهزر ەندروسالالالت وت سالالالەلی  و سالالالاغ و

بۆیە  ،اقی بێتڕ هۆشدا  لەهەست و لە ویژداندا ئاسالوودە و لەبەدەندا سالاغ و پارسالەنگ و

 ویسالال ی خۆشالالیێنەدراوە، با خۆی بەڕ لە  بوارانەدا پێی بگەێنرێت  هەر جۆرە ئازارێك كە

ە ل ارانەیدا زیانێكە لەویش دەكەوێت وپێگەیاندنی لە یەكێك لە  بو چونكە ئازار ،بیكالات

 ..لە ناویاندا دەژی كۆمەڵگەكەشی كە
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 و ئەو دەسالال درێژییانەی شالالەریعەتی ئیسالال   بە دژواری ناسالالاندوون لەسالالەر كۆمەڵگا

و شەرعی  ێساڕ و  كە ئەسڵی یاسا- ننەتداسالو  اشالكاوانە لە قورئان وڕ تاكەكانی، هەمووی 

 :كە بری ین لە ،دیاریكراون -ئیس من

 .زینا -١

 .تۆمەتباركردن بە زینا -٢

 .شەرا  خواردنەوە -7

 .ندزی -1

 .ڕێگری جەردەیی و -3

 .لەدین هەڵگەڕانەوە -6

 .س ە  و رێژیددەس  -3

 .هی تر حاڵەتی ئەن ەست و برینداركردن لە هەردوو كوش ن و -1

 ،-هەموو كۆمەڵگەیەك- ئەمانە سالالالەرسالالالەخ  رین تاوانن كە دژ بە ئەمانی كۆمەڵگەن 

كاریگەرییان هەیە،  و گرنگی بایەخن و لەسالالالەریان دامەزراون جێی یە ئەو بنەمایانەبۆی

 او  ئاشكرا ۆشن وو ڕ  اشالكاوڕ بەدەقی  ،بۆیە لە ئیسال میشالدا شالەرع زۆر بایەخی پێداون

یالان چاوپۆشالالالیكردنیان بەهیچ  ین لەخۆنەگرنڕبالاسالالالی لێوەكردوون كە ئەگەر بواری گۆ 

 .شێوەیەك تێدانەمێنێت

ش ووە داڕ یێسای تری گش یڕ و  دنی ئە  تاوانە سەخ انە، كۆمەڵێك بنەمادوای دیاریكر 

دەوڵەتەكەی دەتوانن ئەو تاوانانەی لەسالالەردەمە جیاوازەكاندا  كە كۆمەڵگەی ئیسالال می و
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 ی وەربگرن.. ئاوا ئیس   ئەمانیێسالایانەوە تا حوكمی شەرعڕ دێنەكایەوە بخەنە قاڵبی ئەو 

لەچوارچێوەی  شالالوێنێكدا پاراسالال ووە و وو كات وكۆی لەهەموو سالالەردەمێكی هەمو تاك 

 .شەرعدا سزای بۆ هەموو تاوانێك دیاریكردووە

 

ستتتتزادان لە ستتتتیستتتتتمی  خاڵی دووەم: بنەماكانی تاوانباركردن و
 :ئیسالمیدا

ی تێدابێت، خوا یو ناڕەوای هەڵە مومكین نییە نوقسالالانی و ،ئیسالال   سالالیسالال مێكی خواییە

 واتە: دین و ١٣١البقرة:  َّ ىي ريٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ گەورە ئاوا وەسفی كردووە:

 ؟! بێگومان ئە  وەسفەێتو جوان ر لەو بەنامە دادەرێژ بەرنامەی خوای گەورەیە، كێ چاك ر

ەتی ئیس می. شەریع یسالیسال می سالزادانیش دەگرێ ەوە كە بەشالێكە لە سیس می گش ی

ەسەنە ڕ ەما ەچاوكردووە، ئەحكامەكانی سالازاوانە لەگەڵ بنڕ ئیسال می سالروشال ی مرۆڤی 

ۆیە دا، بالوازی و دا، یان هێزترسالالانی یدا داڕشالال ووە.. لەگەڵ هەبوونی ئومێد و یەكانەوشالالڕ 

چونكە  ،حاڵەتێكی بەشالالالەرین شالالالوێن و ئەحكامەكانی شالالالەرع شالالالیاوی هەموو كات و

ەسالالەنانەی مرۆڤ ڕ شالالوێن ئەو بنەما  كات و و یەكە یكاتەكان سالالروشالال ی مرۆڤ شالالوێن و

 و ) ئومێد: شالوێنێك بۆ نموونە ئەو چوارسیفەتەی تێدایە ناگۆڕێت.. مرۆڤ هەموو كات و

 خس حسجس مخ جخ مح جح مج ُّٱ: الوازی(.. بۆیە خوای گەورە دەفەرموێ و بەهێزی و ترس

واتە: خوای گەورە هەمووانی لەسالالەر یەك سالالروشالال ی خەڵق  ٣0الروم:  َّ جغ مصخص  حص مس

رنامەشی بۆ ئاوا لەسالەر خەڵق كردوون، یەك بە یكردن دروسال كردووە، كە هەموو خەڵكی

ناردوون كە ئیس مەكەیە.. حەتمەن دەبێت ئیس مەكەش وابێت كە لەگەڵ مرۆڤی هەموو 

 ئەوەشە خاڵی نهێنی شیاوێ ی شەریعەتی ئیس   لە كۆن و شوێنێكدا بگونجێت ئا كات و

نوێالدا بۆ هەموو كۆمەڵگەیەكی مرۆڤالایەتی، هەر ئەمەش خالاڵی نهێنی شالالالیاوێ ی هەموو 

 ..كی تری داهاتووكاتێ و شوێنێكی نوێ
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 و و توندی بەو هەڕەشالالالە -یدا دیاریكراونلە شالالالەریعەتی ئیسالالال م كە- سالالالزاكانیش

سالالەرزەنشالال كردنەوە كە تێیاندایە، چارەسالالەری سالالروشالال ی تەبیعەتی مرۆڤایەتییە. كاتێك 

دەیەوێت هەڵپەیەك بۆ  درێژیكردندا دەبینێت ودەسالال  ەسالالێك بەرژەوەندییەكەی خۆی لەك

سزایەكی لەبەر چاونەبێت یەكسەر بە پاڵنەری حەزەكەی خۆی دەس خس نی بكات، ئەگەر 

 ەف الالارە هەیە وڕ سالالالزایەكی تونالالد بەرامبەر ئەو جۆرە  یهەڵپەدەكالالات، بەڵ  ئەگەر زانی

ەر ناهێڵن خۆ بخاتە ب ێی لێدەگرن وڕ ی و ژیر  هزر ئیمان و پاڵنەری دەكاتەوە وسڵ ؛حەتمییە

 و ی لە نێوان هێنانەدیی بەرژەوەندییەكەیدا بەراوردێكلە ناخە.. چونكە یەكسەر ئەو سالزای

قەناعەتی پێدەكەن كە دوورخسالال نەوەی زیانی سالالزاكە  ،سالالزاكەیدا بۆ دەكەن یقورسالالی

وەك لەدەسالال خسالال نی سالالوودی دەسالال درێژییەك. بەهەمان شالالێوە: كاتێك بیر لە  ەلەپێشالال ر 

خۆی  كالالات ونی ئەركێكی دەكالالات، حەزدەكالالات وەلیبەجێهێنالالا ینالالارحەتی قورسالالالی و

هۆشالالالی دەبەنە سالالالەر ئەو زیالالانەی لە وازهێنالالانی  و ژیری ێالت، بەڵ  كە هزرلێراپسالالالكێن

 دەكات، چونكە بەجێئەركەكە جێ سەبر دەگرێت و ؛سەخ ەو زۆر  کە ێیڕ ئەركەكەوە دێ ە 

 .پێی وایە ئەوە سوك رە لەسزا

بۆ ئەوە دانراوە تا خەڵكی ناچاربكات لەسەر ئەنجامدان/ئەنجامنەدانێك كە سوودی  سزا

و  تالا بەو نالاچالاركردنە وایان لێبێت خۆ لە حەز ،و دەوڵەتی تێالدایە ی كۆمەڵگەو كۆ  تالاك

هۆشالیان بچێ ە سەر ئەوە كە ئەنجامدان/ئەنجامنەدانی ئەو  هەوەسالی بەد بگرنەوە وەواو ه

 .ەف ارە خراپەی لێدەكەوێ ەوەڕ 

 ەەف ارێكی حەرا  كڕ ە لە ئەنجالامدانی یلە  زەمینەوە دەتوانین بڵێین كە تالاوان: بری ی 

ەف ارێكی حەڵڵ كە سالالالزا لەسالالالەر ڕ سالالالزا لەسالالالەر ئەنجالامدانی هەیە، یان ئەنجامنەدانی 

 .ئەنجامنەدانی هەیە

ێپێنەدراوی شەرعە كە خوای ڕ ەف اری ڕ شەرعناسان ئاوا پێناسەی تاوانیان كردووە كە )

ێپێنەدراو نواندنی ڕ ی بۆ داناوە(. دیارە كە الالالالال)تەعزیر( گەورە سالالزای حەدد یان تەمێكردن
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ەف الالارێكە كە فەرمالالانالالدراوە بەكردنی. كە ڕ لێكراوە، یالالان نەكردنی  یێكە كە نەهیەف الالار ڕ 

مەبەست ئەوەیە كە دەبێت شەریعەتی ئیس   بە تاوانی  : ئاماژەیان بەوەداوە كە )شەرعە(

و هەر  ەالالال)تاوان( واتە لە شەرعدا ،بێت ێلێگرتنیشی بە شێوازێكی شەرعیڕ  ناساندبێت و

 .رتووەێی لە ئەنجامدانی گڕ شەرعیش 

ێالك بە تالاوان بنالاسالالالرێالت، دەبێالت دەقێكی شالالالەرعی هەبێت كە بەتاوانی ڕەف الار هەر 

اڵی بەیەكەمین خ ەئەو  ڕێساكانی سیس می سزادانی ئیس میو  ناسالاندبێت، چونكە بنەما

  .(١)دەسپێك دادەنێن

 شالالالەریعەتی ئیسالالال می لە ڕوانگەی سالالالووربوونیەوە لەسالالالەر دژایەتیكردنی تاوان و

 و دەوڵەتی ئیسالالال می كۆی كۆمەڵگە و و  ەبەركردنی ئەمانی تاكنەهێشالالال نی، بۆ دەسالالال

جێگیرییان، سالووربووە لەسەر پاراس نی بنەما سەرەكییە كۆمەڵیەتیەكانی كۆمەڵگەكە. 

هەموو لە  اشالالالكاو دەسالالال درێژییە خەتەرەكانی ناسالالالاندووە، كەڕ  ۆشالالالن وڕ بۆیە بە دەقی 

 ر دەناسرێن، لە هەموو كات وخەتە یدا هەر بە دەسال درێژیكۆمەڵگەیەكی تری مرۆڤایەتی

ئینجالالا سالالالزای شالالالیالالاوی بەرامبەر هەر  ،ئێسالالال الالاش هەروایە و شالالالوێنێكالالدا هەروابووە

 .اشكاوانە دیاریكردووەڕ  ۆشن وڕ دەس درێژییەكیان 

 پێناسالالەوەیە كە شالالەرعناسالالانی ئیسالال   تاوانیان كردووە بە دوو و تێڕوانین و لە  دید

)جرائ  الحدود( كە سزای حەددیان لەسەرە  ەكانپۆلەوە، پۆلێكیان ناو ناوە تاوانە حدوودیی

انی هەقساندنەوە )جرائ  ال صاص ناوە تاوانەك پۆلی دووەمیان ناو (.و.. و دزی وەكو زینا)

زیان  یان وەكو سالالزای دان شالالكاندن یان قۆچ لێدانێك یان خەرمان سالالووتاندنێك)(  الدیو 

                                         
لە  ڕواناەوە دوو بواری زرر بەرفراوان کراونەتەوە بۆ ااااادانی تاوانبار، کە دەبێت لە دادگایەکی شااەرعیی شاایاودا کە   (١)

ە کە ڕەفتارەکە تاوانە.   )تجریم الو(ت(، واتە: بسەلمێت ک -١قازییەکی لێوەشااوە داوەریەکە دەکات دەبێت دوو شت بسەلمێت: 

)تجریم الواعت(، واتە: بسااەلمێت کە تۆمەتبارەکە تاوانەکەی کردووە و وەنجەتی بەرگریشاای نییە وەکو نەزانیل یان منداڵی  -٥

 و شێتی، یان نا،ارکردنی لەاەرکردنی، کە پێیان دەوترێت )موانع الح م(.



 

 - 385 -  

 (.هەروەهاوەگەیاندنێك.. 

گشالال گیریی سالالزادان مافی هەندێك  كامڵكردنی وبۆ  ئیسالال میپاشالالان شالالەریعەتی    

نوێنەرانی كە حوكمی ئەو تاوانانەی پێبدەن كە بە پێناسالالالەی  و سالالالزادانی داوە بە خەلیفە

ی ر ڕەف اشەرع تاوانن، بەڵ  سزایەكی دیاریكراوی نییە، هەروەها مافی ناساندنی هەندێك 

ەرعناسان بە  جۆرە و دەبێت سالزای لەسالەر بدرێت.. شال ەالالالالزیانبەخش بەوەی كە )تاوان(

 .)جرائ  ال عزیر( ەكانیشی دەڵێن:ڕەف ار بە  ،سزایانە دەڵێن تەمێكردن )ال عزیر(

ی خۆی هەیە. دیدوڕاسالالزادا  ئاوا دەبینین شالالەریعەتی ئیسالال   لە دیاریكردنی تاوان و

هەر پۆلێكیالالان ئەحكالالامی تالالایبەت بەخۆیالالانی  پۆلەوە، بۆ تالالاوانەكالالانی كردووە بە دوو

و كالالاریگەریی لەسالالالەر ژیالالانی كۆمەڵیەتییە، یالالان بەپێی  بە پێی جۆر دیالالاریكردووە كە

دەكەوێ ەوە(  دژوارێال الی ئەنجالالامالالدانەكەیەتی.. ئی ر ئالالاوا تالالاوانەكالالانی بەپێی )چی لێ

 .یەكێكیشیانی بەجیا دیاریكردووە سزای هەر دیاریكردووە و

 

 :تاوان یخاڵی سێیەم: بەشەكان

 
 :سەرەكییەكانیو بنەما  بەشی یەكەم: تاوان دژی كۆمەڵگە

قییەمی  ئەمالالان و اسالالال ەوخۆ پەیوەنالالدییالالان بە ئالالابووری وڕ ئەمالالانە ئەو تالالاوانەن كە 

بۆ هەر  ،جۆرەوە كۆمەڵگەكەوە هەیە.. شالالەریعەتی ئیسالال   ئە  بەشالالەی كردوونە بە دوو

 :سزای ئەوانی تر جیاوازن جۆرێكیشیان سزایەكی داناوە كە كەمێك لە

واتە ئەو تالاوانالانەی سالالالزای حەددیان دود(: جۆری یەكەم: تتاوانی حەدد یجرائ  الحت

ئەمە هەموو ئەو تاوانانە  ،(١)مافی خوای گەورە كە پێی دەوترێ لەسەرە. حەدد: ئەو سزایەیە

                                         
 واتە ئەوی مافی خوای گەورەیە و ئەوی مافی خەڵ ی تێدایە. کوردیش وەر وایان وتووە: )حەقوالژی و حەقونناو(،  (١)
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 یا خراپیوات ،ەیو سوودی سزاكەشی گش ی ەیدەگرێ ەوە كە كاریگەرییە خراپەكەی گش ی

ئە   ، ی خەڵكییەباشالالە لە سالالوودی گشالال سالالزادانەكە كە تاوانەكە خەڵكیش دەگرێ ەوە و

 :تاوانانە بە پێی پێناسەی شەرع حەوتن

 نا.زی -١

 .ف(ذ)ال  تۆمەتباركردن بە زینا -٢

  .شەرا  خواردنەوە -7

  .ندزی -1

 .ووتكردنەوە لە رێگاوبان(ڕ )خەڵك  ێبڕینڕ  جەردەیی و -3

 .دەس درێژی -6

 .پاشگەزبوونەوە لە دین -3

سەخ ی  نە گەورانە سالزایەكی شیاویە  تاواشالەریعەتی خوای گەورە بۆ هەریەكێك ل

زیان  وەر نەددا و قازی نە و كاربەدەسالال انی و دیاریكردووە كە هیچ كەسالالێك نە خەلیفە

بۆیان نییە لە  سزایانە كە  بكەنەوە یان زیاتری بكەن، بۆیان نییە  كەسوكاری لێكەوتوو و

 .بیگۆڕن، بۆیان نییە لە تاوانكارەكە ببورن ولێی خۆشبن

ئەحكامی سزای ئە  تاوانانەدا لەبەر ئەوەیە كە  ەخ گیرییەی شەرع لەسال و ئە  توندی

و بنەمالالا  سالالالەخال ن لەسالالالەر كۆمەڵگەكە و تالونالالد و و دژوار تالالاوانەكالالان زۆر گەورە

و شالالاللگیری تێیالالدا حەتمەن  انی هەموو كۆمەڵگەیەك، ئالالاسالالالالانكالالاریكۆمەڵیەتییەكالال

و  ادنەكردنی فەستەشە نەمانی ئەمان و سەردەكێشێت بۆ السەنگبوونی سیس می حوك  و

 ، ئەمانە نەخۆشالالییەكن كە تووشالالی هەر كۆمەڵ وڕەوشالالت و ڕەف ار داڕمانی دابونەریت و
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لێالالك هەڵوەشالالالان.. ئەمەش  پەرتەوازەیی و كۆمەڵگەیەك بووبن بوونەتە هۆی الوازی و

ان ماننایەوێت لە كۆمەڵگەی موسالالوڵ ئەنجامێكە كە شالالەریعەتی خواییی بەهیچ شالالێوەیەك

 و سەخ گیریی ئەحكامەكانی تاوان بۆ پاراس نی سزا یتیژیو توندو دروسالت ببێت. كەوابو 

ەكە ر ڕەف ا یپارسەنگ و ڕەوشتبنەماكانی  قییەمی كۆمەڵیەتی و سالیس می حوكمڕانی و

كۆیە.. ئەمەش  یەچاوكردنی بەرژەوەندیڕ ئەمالان و هێمنی كۆمەڵگەكەیە. بەمالانایەكی تر: 

 ..بۆتە مافی خوایی كە

ئەمە   ەندنەوە و بڕی خوێن یجرائ  القصتتاو والدی:(:جۆری دووەم: تاوانی هەقستت

ە، لێكردنەوەیكە سزای هەق ،جەس ەی تاك تاكی مرۆڤەكان دەگرنەوە ئەو تاوانەن كە گیان و

 هەر یش بێت خوێنی كوژراوەكەالالالالك(م)ال  ل الخ ئەگەر تاوانێكی وەكو كوشالال ن بەهەڵە

ۆمەڵگە خۆیانن. ئە  تاوانانە مافی تاكەكانی ك (.. ئەمانە دەدرێالت كە پێالدەوترێالت )الالدیّ 

 :ئەمانەن

 .كوش ن بە ئەن ەست )ال  ل العمد( -١

 .كوش نی وەكو ئەن ەست )ال  ل شبه العمد( -٢

 .ك(مكوش ن بەهەڵە )ال  ل الخ -7

 .وش نتاوانی ئەن ەس ی كەم ر لە ك -1

انی كەسالالێك یان زیانگەیاندن بە وەكو چەقۆ لێد)تاوانی هەڵەی كەم ر لە كوشالال ن  -3

 .(ماڵتی.. زار و كانی، یان بەزەوی ودو 

. (١)خوێن وەرگرتن سزای بۆ ئە  تاوانانە داناوە: هەقسەندنەوە و شەریعەتی ئیس   دوو

                                         
 واتە وەقی خوێل وەرگرتل/وەقی کوشتنی کەاێ  لە ب وتەکە کە نای وتنەوە بەاڵ  دەبێت ماڵ و اامان بدات.  (١)
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ی ئەن ەسالالال دا ئەگەر خاوەن لە كوشالالال ن ،ەكە لە كالاتی بەهەڵە كوشالالال ندایەنخوێن وەرگرت

ت، بەڵ  ی كوژراوەكە لێی خۆشبوون هەقساندنەوەكەی لەسەر نامێنێخوێنەكە/كەسالوكار 

ئەگەر لەمیشالالالیان خۆشالالالبوون، ئەمیشالالالی لەسالالالەر نامێنێت، لەهەڵە  ،دەبێت خوێنی بدات

 .كوش نیشدا ئەگەر لەهەقی خوێنەكە خۆشبوون، هیچی لەسەر نامێنێت

لەسەر  یشەریعەتی ئیس   وایانداناوە كە ئەگەر هەقساندنەوەی كوش نی بەئەن ەس   

نوێنەرانی  هەڵە كوشالالال نالالدا ئی ر خەلیفە والچوو، هەروەهالالا حەقی خوێنەكە لە حالالاڵەتی بە

هەندێك لەشەرعناسان وەكو ئیمامی مالیك  چیئەگەر  ،بۆییان نییە سالزایەكی تەمێی بدەن

چونكە هیچ سالالالزایەكی تری ) دەبێالت سالالالزایەكی تەمێكردن بالدرێت فەرموویالانە كە هەر

 .(خوێندانی لەسەر نەماوە هەقساندنەوە و

ۆڕن، نە خەلیفە نە والی، نە دیاریكراوی نەگخوێندان  هەردوو سالالزای هەقسالالاندنەوە و

نە داوەران بۆیان نییە ئیلغای بكەنەوە یان بیگۆڕن یان لێی كە  بكەنەوە یان بۆی  و قازی

زیاد بكەن، یان بە سزایەكی تری بگۆڕنەوە، یان لە تاوانكارەكەی خۆشبن.. كەس بۆی نییە 

 .وای تێدابكات، چونكە مافی جێگیری تاكەكانە ڕەف اری

و هەڵوێس ی وای بەرامبەر ئە   ۆی ئەوەی كە وایكردووە كە شالەریعەتی ئیسال   دیده

سزاكانیان هەبێت، ئەوەیە ئەگەر ئە  تاوانانە ئەگەرچی كاریگەریی گش ی  جۆرە تاوانانە و

 بۆیە ،اس ەوخۆی لەسەر غەدرلێكراوەكەیەڕ لەسالەر كۆمەڵگەش هەیە، بەڵ  كاریگەریی 

ۆیە ب ،كۆمەڵگا یدەخرێ ە پێش بەرژەوەندی گشالالال ی تێدا بەرژەوەنالدیی غەدرلێكراوەكەی

لێی خۆش  -خوێنەكەن ئەوانەی خاوەن هەق و- ئەهلی غەدرلێكراوەكەئەگەر لەکالاتێکالدا 

چونكە  ،و هۆكالارێالك نالامێنێالت سالالالەخ كردنی سالالالزاكەی بخوازێت ببن، ئی ر هیچ پالاڵنەر

تاوانەكە  ت وە بە لێخۆشالالالبوونەكە نامێنێگئاسالالالەواری دژواری تاوانەكە لەسالالالەر كۆمەڵ

یبەتی ئەگەر ابەتالال ،كالالاریگەریی لەسالالالەر كۆمەڵگەكە الوازدەبێالالت نالالامێنێالالت و دژوار

 سالالالامانێكدا بووبێت كە مبەر ماڵ واغەدرلێكراوەكە لەبەر  لێخۆشالالالبوونی كەسالالالوكالاری
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ت لە حاڵەتەدا مەبەسلە   ،بەس بەرامبەر لێی خۆشالبووبن وتاوانبارەكە دابێ ی، یان هەر بێ

 كاری بەتایبەتی كە كەس و ،یالنی كە  بەشالالێكی زۆری هاتۆتەدسالالزاكە هاتۆتەدی، یان 

سامانێك دەكەن، یان  كە كاتێك بەراوردی كوش نەوەی بەوەرگرتنی ماڵ و غەدرلێكراوەكە

 ی تاوانبارەكە وڕەف الار  دەروون و كالاریگەریی چالاك لە دڵ و پیالاوەتی و بە گەورەیی و

 شی پێدوژمنداری ووبەرەكی ود ئاگری ئاژاوە و كەسالوكارەكانیشالیدا دروسالت دەكات و

ان سالالینەفراوانیی دەكوژێ ەوە، ئەمەش لەبەرژەوەندیی كۆمەڵگەكەیە، كە گیانی لێبوردن و

 .دا دەكەنڕەف ار لەگەڵ یەك ریخێرخوازانە  لە نێواندا بڵودەبێ ەوە و

 و چارەسالالالەری گونجاو كردووە و مەسالالالەلەیەكی تر ماوە كە شالالالەرع ئیع یمادی تێدا

 رژەوەندیی كۆمەڵگەدا بۆ داناوە، كە وەڵمی پێشالالالینەی ئەو گومان وسالالالازاوی لەگەڵ بە

ژێنن، كە گوایە نەهێشالالال نی ئە  تالاوانە گەورەیە لە وەخنەیەیە كە هەنالدێالالك كەس دەیور ڕ 

اوەكە دەبەس رێ ەوە، یان ی غەدرلێكر ی كەسوكار الالالال)عاتیفە( سۆز كۆمەڵگەدا بەهەست و

نەكە، ئەمەش بەرژەوەندیی كۆمەڵگەی هێنان بە تاوابە سالالالوودوەرگرتنی مالاددی لە كۆتایی

جۆرە تاوانبارە دژوارانە  و كۆی لەو مافی تاك تێدا ئیهما  دەكرێت كە پێویسالال ە ئەمان و

ئەو بۆ  وبپارێزرێت كە ئاسان دەتوانن خۆ لە سزا الدەن چ بە شێوازی عاتیفی و ناردنی ئە  

ە لە یبری ی كە یەكە: فریودان كە ئەنجالالامەكەیالالان هەر لالێالخۆشالالالبوون، چ بەپالالارەدان و

 یەك.. ئەمە وادەكات تاوانباران وبالارە دژوارەكە لە هەموو جۆرە سالالالزازگالاربوونی تالاوانڕ 

یالان خراپ سالالالزاكە بەكالاربهێنن بەوەی تالاوانبارەكەی لێ كەناردەن.. ئەمە لە كەسالالالوكالار

ردن كاربەدەس انی دەوڵەت مافی چاودێریو ك ێ ئازاد نییە.. چونكە خەلیفەڕ اسال یدا ئاوا ڕ 

ت بە ئیسالالال یغ   كرا یان سالالالهەیە ئەگەر هە راوەكەیان هەرەبەی تالاوانبارە لێبو موراق و

ی ف ار ڕەتاوانبارەكە ئیصالال ح نەبوو، دەشالالێت سالالزای تەمێكردنی بۆ دابنرێت كە گونجاوی 

ت ێنادرێڕ  دوای لێخۆشالالالبوونەكەی بێت.. ئاوا بەرژەوەندیی كۆمەڵگەكەش دەپارێزرێت و

 .لێخۆشبوونەكە بەكاربهێنن هاوكارانیان خراپ مافی تاوانباران و
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   یالجرائ  التعزیر(: بەشی دووەم: تاوانی تەمێكردن

ئەدەبدادان  واتە ئەو تالاوانالانەی كە حەددیان لەسالالالەر نییە، بەڵ  سالالالزای تەمێكردن و

كە هەموو جۆرە تاوانێكی تری غەیری جۆرە تاوانی بەشی یەكە  دەگرێ ەوە  ،دەیانگرێ ەوە

دیارە كە ناوی  وودەدەن.. سزای تەمێكردنڕ و دەوڵەتدا  ڵگەكۆی كۆمە و لە ژیانی تاك كە

كردنی پارسالالەنگی بكات.. سالالزای ڕەف ار ەك كە فێری ئەدەبی سالالزایبەخۆیەوەیەتی،  واتە 

 و ووی جۆری سزاكەڕ لە  نە ،دیارینەكراوە (ننەتسو  قورئان و)تەمێكردن بە دەقی شالەرع 

ن بەرپرسالالالا ارە مافێكە بۆ خەلیفە وو چەندێ ییەكەیەوە، بەڵ  بو  بڕ و ادەڕ ووی ڕ نە لە و

بدەن كە تاوانی داهێنراوی نوێیان ئەنجامداوە،  راوەتەوە تا سالالزای ئەو تاوانبارانەی تێداڵهێ

 چ بوونی دەبێ ە مایەی زیانگەیاندن، چ بەخۆیان ومبەردەواکە السالالالەنالگ  ڕەف الارییالان 

 .كۆی كۆمەڵگەكەو چ بەتاك  بەدەوروبەریان و

كردووە بە تەوەرە خاڵی گرنگی سزای تەمێكردن كە سزایەك  شەریعەتی ئیس   ئەوەی

و كۆی كۆمەڵگە یالالان  و بەرژەوەنالالدییەكی تالالاك لە تالالاوانەكە ڕێگرتنبێالالت ببێ ە مالالایەی 

كردنی هەندێك خۆراك، خواردنەوە، پۆشالالالاك، كەرەسالالال ە، وەكو قەدەغە) دەوڵەتی تێدابێت

 باوك، یان بەرامبەر دایك وئەدەبی ئەوالد  وەكو بێ)ی زیانبەخشالالالن ڕەف الار یالان  (،یالاریی

تكرنەوە لەسالالەر جادەیەك، یان بڵوكردنەوەی و و ڕ  ، یان خۆبەرامبەر دراوسالالێ ڕەف اریبەد 

كە دەبنە مایەی زیانی كۆمەڵگە یان دەوڵەت،  (ێ خۆشالالالكردن بۆیڕ جۆرێالك فەسالالالاد یان 

و كاربەدەسالال ان بۆیان هەیە جۆرەها یاسالالای سالالزای تەمێكردن بۆ نەهێشالال نی ئە   خەلیفە

 .انە داڕێژن ار ڕەف

بنەما  و ڕێسالالاشالال نی یاسالالای سالالزای ئە  جۆرە تاوانانەدا شالالەریعەتی ئیسالال   ڕلەدا

 ر بیناكراوە.. ئەوەیئوصوڵییەكانی دەكاتە سەرچاوە، كە سیس می هەموو سزادانێكی لەسە

 :ئاوان دایە ئەمانەن ولە  بازنەیە

ان ی لێدەهێنێتسەلمێنراوی ئیس   واز  شال ێكی سالزا دیاریكردن بۆ هەركەسالێك كە -١
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گونالاحێالك ئەنجالا  دەدات كە شالالالەرع سالالالزایەكی تالایبەتی بۆ دیالارینەكردووە، وەكو ئەو 

و نە كەفارەتیان هەیە، جا گوناحێك بن بەرامبەر  گوناحانەی نە سالالالزای حەددیان لەسالالالەرە

ردە، اسپاڕ نەپاراس نی  و ەرامبەر مافی خەڵكی وەكو سووكاریمافی خوای گەورە بن یان ب

كورت پێوان، زەكات نەدان،  ی، سووك كێشان وایەتی پێكردن، بەرتیلكار سوك جنێودان و

 ..خواپەرس یەكاندا ەكردن لە هەڵسوكەوتڕەف ار خواردنی حەرا ، پێچەوانە 

ێنەگرتن لە تالالاوانێالالك، مالالادا  سالالالزاكە ڕ ێالالك یالالان ڕەف الالار دیالالاریكردن بۆ هەر  سالالالزا -٢

كە خۆی لە خۆیدا حەرا  ەڕەف ار ، ئەگەرچی (١)كۆمەڵگەكەی تێدایە یبەرژەوەندیی گشالال ی

ەوە یان وەس انی سەیار  و نەبووبێت، بۆ نموونە سزای پابەندنەبوون بە تەعلیماتی هاتووچۆ

ۆنیەتی و چ و جۆری پیشە ەسمی، یان دەوامی دائیرەڕ  پابەندنەبوون بە سیس می فێرخوازی

لە  بەروبوو ، یان ی لە چارەسەری ئافاتی چاندن وچارەسالەری نەخۆشی.. یان كەم ەرخەم

 .و قازانجی گش ی.. وەهەروەها هۆكاربوونی لە دەس دانی سوود

خراپەكاریی تاوانبارێكی  دیاریكردن بۆ حاڵەتی بەردەوامبوونی السالالالەنگی و سالالالزا -7

ەڵ  سزاكە نەیگرتۆتەوە، ب لێبوراو كە دەبوو سالزای حەدد بیگرێ ەوە، بەڵ  لێخۆشالبوون و

ەك ی)شوبهە( سالێك لەبەر هەبوونی گومانیان كە ،ی زیانبەخشالان دەنوێنێتڕەف ار هێشال ا 

  ە..ەو اركردنە نەهێناوە كە بردیە بازنەی تۆمەتبڕەف ار سزا نەیگرتۆتەوە، بەڵ  وازی لەو 

 

  

                                         
وەزیفەی ساڵ قازی بوو، ساڵنی دوایی  1٢ماوەی  ،شالەرعناسالانی عەرەبسال انە شالێخ صالال  بەلحیدان لەگەورە زانایان و  (١)

گەیش ە پلەی قازی باڵی وڵت كە پلەی وەزیرە، لە دیدارێكیدا دەربارەی خاوەن ئەو كەناڵە تەلەڤزیۆنانەی فەساد بڵودەكەنەوە 

دەشالالێت پلە بە پلە سالالزای تەمێكردنیان زیاد بكرێت، ئەگەر وازیان نەهێنا دەشالالالێت لە  :بە تەعلیماتەوە پابەند نابن فەرمووی و

نیان بەسالەردا بدرێت، چونكە فەسالاد بە كوشال نەكە كۆتایی دێت.. هەرچەندە ئە  فەتوایەی زۆر لەسەر دادگادا حوكمی كوشال 

، مرد دا ١/٢1١3لە هەموو كاروپلەیەكی الدرا.. بە فەرمانی مەلیك عەوڵی كوڕی عبدالعزیز كە لە مانگی  بۆ سبەینێ كەوت و

 .دوای ئەوەی سەدان بڕگە یاسای كوفرینی داڕشت
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 بڕگەی دووەم: 
 :ڕێسا سەرەكیەكانی سیستمی سزادان لە ئیسالمدا

  

 ڕاسالالال ەوخۆلەبەر ئەوەی سالالالیسالالال می سالالالزادان لە ژیالانی مرۆڤدا كاریگەرە، چونكە 

ی تەبیعەتی مرۆڤیش تایبەتە، سزا پەیوەندی ژیان و ،بە بنەماكانی ژیانیەوە هەیە یپەیوەندی

ئەمانی مرۆڤەوە هەیە،  سالالەالمەتی و و ئازادی ماف و و ڕاسالال ەوخۆی بە هەبوون و بەهێز

اوی هەبێت تا اشالالكڕ و  ئاشالالكرا ی رۆشالالن وڕێسالالائەمە وایخواسالال ووە كە دەبێت سالالزادان 

تاكێكی كۆمەڵگەش سنووری ئازادی خۆی  هەر و داتوونەڕ دا هەڵە لەكاتی جێبەجێكردنی

ە تووشی ێكە كڕەف ار بشزانێت كە چ  بزانێت لە كوێدا كۆتایی دێت تا سنوور نەبەزێنێت و

ەكردنی بەن و بیكات دەبێ كێ ی ور ێك ئەڕەف ار لێی دووركەوێ ەوە، یان چ  سزای دەكات، تا

 .سزادەدرێت

ی ڕێسالالای سالالزادان لە ئیسالال میشالالدا هەموو ئە  هۆیانەش وایان كردووە كە سالالیسالال م

ی ێساڕ ش نی ئەحكامی شەرع.. گرنگ رین ڕڕێسالا گش یەكانی داتایبەتیان هەیە، جگە لە 

  :سزادانی ئیس می ئەمانەن

 :ەدەبنەو  یەشەوە ئەمانە جوێڕێسالە   ،مرۆڤ تا تاوانی لەسەر نەسەلمێت بێ اوانە -١

 .سزاداندالە دن هەڵەكردن لە لێبوردندا چاك رە وەك لە هەڵەكر   -ل

 .ادەگرێتڕ هەبوونی گومان سزادان  -    

 .هەبوونی دەقێك نابێت ێبسزایەك  هیچ تاوان و -٢
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 :حاڵەتدا لێبكەوێ ەوە، مەگەر لە دوو (١)ی(عەجڕ ) ناشێت یاسای سزادان ئاسەواری -7

سالالالیسالالال می  پەیوەندییان بە ئەمنیەتی گشالالال ی و تاوانە سالالالەخ ە دژوارەكان كە -ل

 .ەیگش ییەوە هە

 .بووتاوانبارەكە یئەگەر یاساكە لە بەرژەوەندی - 

دا یلەبەردە  داوەر -لێ بەدەركردن و جیاوازی بێ-هەموو نیش ەجێیانی دارولئیس    -1

 .یەكسانن

دن بۆ ر بۆی نییە لێبو  -ند پلەی بەرپرسالالێ ی بەرزیشالالی هەبێتهەرچە-كەسالالێك  هیچ -3

ەوە هەبوو، الالالالالالبە )مافی خوای گەورە(تالاوانبالارێك دەركات ئەگەر تاوانەكەی پەیوەندی 

 .)تاوانی سزای حەدد( لەوانەی پێیان دەوترێت

 :یانەڕێسااڤەی ئە  ڕ ئێس ا دێینە سەر 

  

                                         
ری ڕەج(ی ئەوەیە کە ناشااێت یااااایەی ئەم ر دەرکراوە و ااااای تاوانێ ی پێ بدرێت کە پێش ماناێ  لەمەوبەر ئااااەوا  (١)

 ئەنجامدراوە، حوکمی ڕەجم ردنی زیان کاتێ  ،ەا ا بوو بە ااای زینای لەوەودوا نەی لەوەوپێش.
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 :نەامرۆڤ تا تاوانی لەسەر نەسەلمێت بێتاو :ڕێسای یەكەم
 

شالەریعەتی ئیس   ئەوەیە كە مرۆڤ هەر بەرپرسیارە لە  ییەكێك لە بنەما سالەرەكییەكان

ْْا:ر:  َّ  من جضمص خص حص مس خس ُّٱ: وێچونكە خوای گەورە دەفەرم ،ۆیەكالالانی خڕەف الالار   ١١ف

 مم خم حم  جم  ُّٱناحی كەسالالێكی تر هەڵناگرێت. هەروەها: و كەس بەرپرسالالیارێ ی گ :واتە

 ەكانی خۆیەتی. ڕەف ار واتە: هەموو كەسێك گیرۆدەی  ٣١المدثر:  َّ حن جن

جودی و  ێز وڕ  ف وپەیوەندیی بە ما ڕاسالالال ەوخۆئەمە ئەوە دەخوازێالت كە مادا  سالالالزادان 

ی كبەشالالالێوەیە وردەكارانە مامەڵە لەگەڵ تۆمەتباركردندا بكرێت ومرۆڤەوە هەیە، دەبێالت 

ە حەرامەی ئەنجامداوە. ڕەف ار بووبن لەوەی ئەو كەسالالە خۆی ئەو بنبڕانەی بێ گومان دڵنیا

سوورە، لەهەموو الیەنێكەوە تەئكید لەوە  و لەسالەری ئیسال   زۆر جەخت لەمە دەكاتەوە

ەوە كە دەبێالت بە تەواوی تالاوانەكە لەسالالالەر تۆمەتبارە دیارەكە بسالالالەلمێنرێت.. بۆ دەكالات

انەی داڕشالالال ووە، دیارترین بەڵگەی ئەمەش سالالالەخ گیریی وردەكار ی زۆر اێسالالڕ ئەمەش 

 .شەرعە لە سەلماندنی تاوانەكانی حەدد

اتە: و  ( مذلا  ةصل  برال )اف هییە گش ییەكانی شەریعەتی ئیس   ئەوەیە  ڕێسایەكێك لە  

كە ئیس   لە سەری  ەیەی سزادانڕێساەسەنە. ئەمەشە سەرچاوەی ئە  ڕ ی ڕێساتاوانی  بێ

 .واتە: هەموو كەسێك بێ اوانە تا تۆمەتێكی لەسەر دەسەلمێت ،سوورە

كە  ی تری گرنگ دەبینینڕێسایە گرنگە، دوو ڕێسائە   یرەوای است وڕ بۆ چەسپاندنی 

 : ین لەیە جودابوونەتەوە كە بریڕێساهەر لە  

 .هەڵەكردن لە لێبوردندا چاك رە وەك لە هەڵەكردن لە سزاداندا -ل

  .ادەگرێتڕ هەبوونی گومان سزادان   - 

یە اڕێس یە وایكردووە ئە  دوویچەسپاندنی دادپەروەرێ  سووربوون لەسەر سەلماندن و
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سەردا ەلە ناهەق  سالزایەكی ب بێنەكایەوە، نەبادا تۆمەتێك بخرێ ە پاڵ كەسالێكی بێ اوان و

 ..بدرێت

خەمی  بێ لێی جودابوونەتەوە هێمنی و گرنگەكانی كە ڕێسا دوو سەرەكییە و ڕێسائە  

بە تایبەتی -دەروونی هەموو خەڵكی  دڵ و و پێش، كەشالالالێكی ئەمان دەسالالالازێنن دێنێ ە

نەبێالالت، مالالادا  تۆ تالالاوانەكەت  تو خەفەتالال ئالارا  دەكەنەوە، كە مەترسالالالە -تۆمەتبالاركراو

 .بەشدارنیت سزانادرێیت تێیدا نەكردووە و

 

ختتاڵی یەكەم: هەڵەكردن لە لێبوردنتتدا چتتاكترە لە هەڵەكردن لە 
 :سزاداندا

چەسپاندنی كردەوەیی ئەو فەرموودەیەیە كە پێغەمبەری خوا  یە سالەلماندن وڕێسالائە  

 واتە: (١)(الع وب ِ  فل ُ خمئَ  لنْ  منْ  خيرت  العفوِ  فل ُ خمئَ  لنْ  اْلما َ  إنل ): دەفەرموێ (ملسو هيلع هللا ىلص)

)خەلیفە( لە لێبوردندا هەڵە بكات چاك رە لەوەی لە سالالالزاداندا هەڵە بكات. ئەمە  پێشالالالەوا

فەرمانە كە: ناشالێت كەسالێك سالزا بدرێت پێش ئەوەی لەسالەری ئیسپات بووبێت كە ئەو 

دا هەبێت كە ئایا ئەمما ئەگەر گومانێك لەوە ،اوانەدەقەكە لەسالالالەر ت ،تالاوانەكەی كردووە

نا، ئەوە  یاندووە یان نا، یان ئەو دەقی سزایە ئەو تاوانە دەگرێ ەوە تۆمەتبار ئەو تاوانەی كر 

ێنرێت كە بێ اوانە، ئازادكردنی تاوانبار لە كاتی یاگەڕ  فو بكرێت ودەبێالالالالالالت تۆمەتبار عە

مایەی  بۆ كۆمەڵگا و چالاك رەتۆمەتبالارەکە( یالان لە  لە تالاوانەكە) گومالانێكالداهەبوونی 

ئەمە  ،ی بێ اوان بە هەبوونی گومان لێی سزانادرێتچەسپاندنی دادپەروەرییە، كە كەسێك

                                         
( بەکەمێا  جیااوازییەوە وێناویەتی و ٣/٥٨٣بەی یقی لە )السااانل ال بری( بەتماارە )(، ٧/٨٣٧) حالاك (، ١٧٥٧ترماذی )  (١)

دەفەرموێت )إاناده ی یصح(، شێخی ئەلبانیش لە )ض(یف الترمذي(ااادا بە زەعیوی داناوە. لەاەنەدەکەیدا یەزیدی کوڕی ئەبو 

 زیاد وەیە کە زەعیوە، بەاڵ  ترمذی دەفەرموێت لەڕێی زیاتر لەیەی یاوەرەوە وەر وا ڕیوایەت کراوە.
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و  چەسالالالپاندنی داد مەبەسالالالت لە ئەحكامەكانی شالالالەرع سالالالەلماندن و لەوەوە هاتووە كە

ار كە كەسێكی تۆمەتب ئەمەش بەوە نایەتەدی ،كۆمەڵگەیە یهێنانەدیی بەرژەوەندی گش ی

  .نەكردووە بە گومان سزای تاوانبارانەی بەسەردا بدرێت لە كاتێكدا تاوانەكەی

تالالاوانەكالالانی  یە هەموو جۆرە تالالاوانێالالك دەگرێ ەوە لە تالالاوانەكالالانی حەدد وڕێسالالالائە  

 .تاوانەكانی تەمێكردن خوێن و هەقساندنەوە و

یەوە ڕێساادەگرێت( هەر لە  ڕ فەرعییەكەی دووەمیش )هەبوونی گومان سزادان  ڕێسا

نەدا كە سزای حەدد لە سەر النی كە  لەو حاڵەتا ،هاتووە، بگرە چەسپاندنی كردەوەیی ئەوە

 .بێ اوان دەیناسێنێت تۆمەتبار الدەبات و

 

 :خاڵی دووەم: هەبوونی گومان سزادان رادەگرێت

: كە دەفەرموێ (ملسو هيلع هللا ىلص)یەش فەرموودەكەی پێغەمبەری خوایە ڕێسالالالاسالالالەرچاوەی ئە  

ب هاِت  الحدودَ  ادَرؤ وا)  ەبوواگرن ئەگەر گومان لە كێشەكەدا هڕ واتە سزای حەدد  (١)(بالشالِ

بۆ چەسپاندنی ئەمە لە  (،و چ لە بكەرەكەیدا كە تۆمەتباركراوە چ لە ئەنجامدانی تاوانەكە)

ن ْل ) :كە دەیالالفەرمالالوو هالالاتالالووە (خالالوای لالالێالالی رازی بالالێالالت)سالالالەیالالدنالالا عالالومەرەوە 

واتە: چەسالالپاندنی سالالزا لە  (ها فل الشالالبهاِت لََحبل إللل من لْن ل قيم بالشالالبهاِت  الحدودَ  ل َعمَِّل 

 گوماندا پەك بخە  پێ  خۆشالالال رە لەوەی لە هەبوونی گوماندا سالالالزا بدە  و كاتی هەبوونی

                                         
مەرفوعی لە ئیبنو عەببااااەوە )خوای لێ ڕازی بێت( گێراوێتییەوە: ئیمامی ااایوطی لە )الجامع الصااغیر(  ئیبنو عەدیی بە  (١)

وەروەوا ئیبنو حەجەر لە )التژخیص  (، وە٠٧( ) ٨٢( ئاماتەی پێ کردووە، وە حارۆد لە موانەدی ئەبی حەنیوە ) ٨١٧( )١/٥٨)

وە بە،ەند لەفاێ ی تری  ااێ  لە ااەنەدەکەیدا وەیە کە نەنااراوە.( ئاماتەی پێ ردووە و فەرموویەتی کە کە٧/١٧٥الحبیر( )

 جیاواز لە ،ەند واوەڵێ ەوە بەمەرفوعی و مەوقوفی واتووە.
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 .بكە  جێبەجێی

ازی بێت زۆر سالالەخ گیرییان ڕ اشالالیدەكان خوا لێیان ڕ خەلیفە  و (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەمبەری خوا 

زۆر سۆراغیان دەكرد تا دڵنیابن كە  چەسالپاندنی سالزاكانی حەددا و لە سالەلماندن و دەكرد

گومانیش لەوەدا نییە كە ئەو  لە تۆمەتبالارەكەدا نەماوە وگومالان  وویالداوە وڕ تالاوانەكە 

تاوانبارە دەگرێ ەوە.. بۆیە هەر كێشالالەیەكی وا گومانێكی لە الیەكەوە  سالالزایە ئەو تاوان و

 .ادەگرتڕ بۆ دروست ببوایە سزاكەیان 
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  :ك نابێتێهەبوونی دەق هیچ تاوان و سزایەك بێ: ڕێسای دووەم

 :شەریعەتی ئیس مییەوە هاتووە كە بری ین لە یسەرەكییەش لە دوو بنەمای ڕێسائە  

 :ئەسڵی هەموو شت و ڕەفتارێك شیاوێتییەتی -1

بەكارنەهێنانی،  شال ێك كە هەیە بەكارهێنان و كارێك كە بكرێت یان نەكرێت، هەر هەر

ا  ماد ،ێدراون، جائیزن، حەڵڵنڕ خۆراكێك بخورێت یان نەخورێت، ئەسڵیان ئەوەیە كە  هەر

ئەمە  ئەوە بكەن و بفەرموێ ێكیالالان حەرا  بكالالات وڕەف الالار شالالالەرعی نەهالالاتووە دەقێكی 

  .(١)مەكەن

 :هیچ حوكمێك لەسەر ڕەفتاری ژیر نادرێت پێش هاتنی دەقێك -2

 ێی بەرپرسە، ناشێت هەر لەێك دەنوێنێت كە خۆی لڕەف ار ژیرە  واتە كەسێك كە باڵغ و

وا حەرامە، بۆیە  ڕەف اریتووە كە وترێالت حەرامە مالادا  دەقێالك لەسالالالەر ئەوە نەهاخۆڕا ب

هیچی لەسالالەر نییە، مادا   هیچی لەسالالەر نییە، یان نەكردنی ئاسالالاییە و كردنی ئاسالالاییە و

 .: كردنی حەرامە، یان نەكردنی حەرامەدەقێك نییە بفەرموێ

بنەما گرنگە جەخت لەیەك مانا دەكەنەوە، ئەویش ئەوەیە كە ناشالالێت كردن یان  ئە  دوو

اشالالكاو نەیگرێ ەوە كە كردنی ڕ  ۆشالالن وڕ ێك بە تاوان دابنرێت تا دەقێكی ڕەف ار نەكردنی 

لەسالالالەردانی نەبێالت كەوابوو نە  ردنی حەرامە. جالاكە دەقێالك بۆ حوك حەرامە، یالان وەلك

ێت بكە تاوان بری ی جا ،و نە سزا لەسەر بكەر یان وازلێهێنەری هەیە بەرپرسالێ ی لەسالەرە

 سالالزای لەسالالەر داناوە، كەوابوو هیچ تاوان و و ەی شالالەرع بە تاوانی ناسالالاندووەڕەف ار لەو 

 ەدەقی شالالەرعی بڕیاردەدات كە ئەو  ،ی نابێتهەبوونی بەڵگەی شالالەرع هیچ سالالزایەك بەبێ

 .تاوانە یان نا؟ سزاكەشی ئەمەیە یان سزایەكی تر؟

                                         
بۆ نموونە وەموو پۆشاااکێ  بۆ پیاوی مواااوڵمان حەاڵڵە بی ۆشااێت جاەلە قوماشاای ئاوریشاام و ،اکەت و قەمسااەڵەی   (١)

 ەاەرە کە حەڕامل.،ەرمی بەراز و ... ،ون ە ئەمانە دەقیان ل
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هاتوون كە ئە   وەاشالالكاوەڕ و  ئوصالالوڵییانە لە چەندین دەقی ئاشالالكرا ڕێسالالاو  ئە  بنەما

 :وەكو ،نێنیمانایانە دەگە

ْْْْْراء:  َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض  ُّٱ :دەفەرموێ خوای گەورە - ە: نەدەشالالالیالالا وات ١١اإإس

ئالازاری هیچ كەسالالالێالك بدەین پێش ئەوەی نێرراومانی بۆ بنێرین، نەدەكرا هیچ كەسالالالێك 

 ..ێك سزای لەسەرەڕەف ار بزانێت چ  سزابدەین پێش ئەوەی پەیامی بۆ بچێت و

ەبوو واتە: نەدەشیا/شیاون ١١: القص  َّ  جن خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ ُّٱ -

نالاوچەیەك بێالت پێش ئەوەی نێرراوی خۆی لە نالاویاندا  خوای پەروەردگالارت فەوتێنەری

 .هەڵبژێرێت بۆیان

واتە: ئەو  ١٦١النسْْْْْْاء:  َّ ىق نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱ -

پێغەمبەرانەمالالان نالالارد كە مژدەدەرو هۆشالالالدەریی گەلەكالالانیالالان بوون، تالالا دوایی خەڵكی 

 .ن بە دەس ەوە نەبێت كە نەماندەزانیبەهانەیا

 و خەڵكی بزانن چین اشالكاون كە تاوان دەبێت پێش ر بناسرێن وڕ  و ئە  دەقانە ئاشالكرا

وون ڕ بۆ  یچونكە خوای گەورە كەس سالالزا نادات پێش ئەوەی هەموو  ،سالزاكەشالالیان چییە

ف لە ەكلیلەسەر زمانی نێرراوەكانی علیه  الس  ، ت هۆشالداریی نەدابێ ێ نەكردبێ ەوە و

یە اڕێسالالكەسالالێكیش ناكات كە كارێك بكات لە توانایدا نەبێت. شالالەریعەتی ئیسالال   ئە  

چۆنیەتی  ،جیاوازن انچونكە تاوانە حەددەك ،لەهەموو تالاوانێكدا وەكو یەك بەكارناهێنێت

 خوێن و و بڕی سالزاكانیشالیان جیاوازن، هەرەوها سالزای تاوانەكانی هەقساندنەوە و ادەڕ  و

ئەمەش لەبەر ئەوەیە كە شالالەریعەتی ئیسالال می سالالوورە لەسالالەر  ،ێكردنتاوانەكانی تەم

 و پەرچی هەرچی و ەڵیی وڕ هاتنەدیی مەبەست لە سزاكانی پاراس نی كۆمەڵگەكەی لە بە

كەسالالانی الپرەسالالەن كە دەیانەوێت  ی دەروون نەخۆش وڕەف ار دەسالال درێژیی پیاوخراپ و 

 .بواری خراپەكارییان زۆربێت
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 :ددالە تاوانەكانی حە -1

كاریگەریی زۆریان لەسالالالەر  لەبەر ئەوەی ئە  تالاوانانە گرنگییەكی تایبەتیان هەیە و

سالالوودی بۆ  چەسالالپاندنی سالالزاكەشالالیان ئەنجامی باشالالی لێدەكەوێ ەوە و كۆمەڵگە هەیە و

 ێسزایەك بەب ی )هیچ تاوان وڕێساو دەوڵەت دەبێت، بۆیە شالەریعەتی ئیسال    كۆمەڵگە

اشكاو لە دەقەكان دەردەكەوێت. ڕ  ۆشن وڕ ێنێت، كە زۆر هەبوونی دەقێك نابێت( دەچەسپ

كەسالالالێالك سالالالەرنجبالداتە دەقەكالانی ئە  بوارە دەبینێت هەندێكیان خودی تاوانەكان  هەر

وون ڕ چەسالالالپاندنیان  چۆنیەتی سالالەلماندن و پێناسالالەدەكات، هەندێكی تریان سالالزاكان و

 .دەكەنەوە، چ هەردووكیان لەیەك دەقدا بێن چ لە دوو دەقی جودادا

 ێی نەڕ چەند سزابدەن،  شالەرع كاربەدەسال انی ئازادنەكردووە كە چ سزایەك هەڵبژێرن و

دەقەكان یەك جۆر حوك  دیاریدەكەن  ،دادوەر نە بە قازی و نوێنەرانی داوە و بە خەلیفە و

دەكەن، ئەگەر چی تالالاوانی وا هەیە دوو جۆر سالالالزا یالالچۆنیەتی و چەنالالدێ یشالالالی دیالالار و

 .ەگمەنەبەڵ  ئە  جۆرە د ،دەیگرێ ەوە

 :خوێندا و لە تاوانەكانی هەقساندنەوە -2

ە كە لە سالالزاكانی حەددا ەچاوكردوو ڕ شالالەریعەتی ئیسالال   لەمانیشالالدا هەمان مەنهەجی 

 ۆشالالالن وڕ و دیاریكردنی  اشالالالكاوی تاوانەكەڕ  ۆشالالالن وڕ واتە دیاریكردنی  ،بەرگرتوینەتە

ب وانێالالت لە  اشالالالكالاوی سالالالزاكە، بەڵ  لێرەدا بوارێكی بۆ خالالاوەن حەقەكە كردۆتەوە كەڕ 

 .تەنازوو  لە هەقساندنەوە بكات تاوانبارەكە خۆش بێت و

  :لە تاوانەكانی تەمێكردندا -3

كە كردۆتەوە، چونكە بەرژەوەندیی ڕێساشەرع لەمانەدا بواری زۆرتری بۆ چەسپاندنی 

بوارە زۆر بەرفراوانانە دەخوازێت، كە زۆرجار  سالروشال ی سزای تەمێكردن ئەو گشال ی و

 .كەمجاریش لەسەر حسابی تاوانەكە خودی سزاكە دەبێت ولەسەر حسابی 
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 هەبوونی بواری زۆر بۆ چەسالالپاندنی سالالزای تەمێكردن لەسالالەر حسالالابی سالالزاكە لەبەر

ئەوەیە كە دیالارینەكراوە كە هەموو تالاوانێالك سالالالزایەكی دیاریكراوی خۆیی هەبێت، بۆیە 

مەڵە سزایانەی كە قازی سالەرپشكە لە هەڵبژاردنی سزایەكی شیاو بۆ هەر تاوانێك لەو كۆ 

لە ئامۆژگاریكردنی  عالادەتەن لەبەردەسالالال یالدادەبن كە هەموویان سالالالزای تەمێكردنن، كە

تەنانەت كوشالال نیشالالی، بەتایبەتی لە  كردن ودەگاتە زیندان تاوانبارەوە دەسالالت پێدەكات تا

كە لێرەدا ڕێسالالالائەمە مالالانالالای ئەوە نییە  ،وازی لێنالالاهێنێالالت و دژواردا كە نی گەورەاتالالاو 

ن داوەر چەندین جۆر سزایا لێرەشدا هەر دەچەسپێندرێت، بەڵ  قازی و ێت، بەڵێناچەسپێنر

بڕیاری لەسالالالەر بدەن. ئە   دابنێن و بۆیان هەیە یەكێكیان بە شالالالیاوتر لەبەردەسالالال دایە و

ی تاوانەكە كاریگەر  و دژواری دەسالالەڵتە بۆ ئەوەیە كە قازیی خۆی تەقدیری گەورەیی و

یاربدات.. ئەمەش دەسەڵتێكی شایس ەیە بۆ سەلماندن سالزایەكی گونجاوی بۆ بڕ بكات و

 ..چەسپاندنی چاك ری دادپەروەری و

ئەمما هەبوونی بواری كە  یان دەگمەن لەسەر حسابی تاوانەكە، لەوانەدایە كە هەندێك 

ییە كە ن لەبەردەسالال دا -بەشالالێوەیەكی گشالال یش-دیاریكراویان تێدایە كە دەقێك  سالالیفەتی

داوەر ئالالازادن  و نوێنەرانی یالالان قالالازی ێنێالالت، بۆیە خەلیفە وەكە بە تالالاوان بنالالاسالالالڕەف الالار 

بێگومان ئەمە ئەگەر لە یاسای سزاداناندا سزای ش ی } (١)یدا بەوەی كە تاوانەلەوەسفكردن

ەو ئ بۆ حاڵەتی وا داڕش بێت ئەوە قازیت، ئەمما ئەگەر خەلیفە یاسایەكی ێوا دیارینەكراب

  .(٢){انەی شەرع نەبێتبڕیاری پێدەدات مادا  پێچەو  وەردەگرێت و

 

  

                                         
بۆ نموونە لەاااەر جادەیەی لە دەمەقاڵێی دوو کەااادا، یەکێ یان بەتووڕەییەوە دەاااتی لەمەی تر بەرزکردرتەوە، ئەویش   (١)

 لەترااندا وا خۆی یداوە کە کەوتۆتە بەر اەیارەیەی و بۆ نموونە دەاتی ش اوە.

 اوەکانی عبدالقادر عۆدە رحم ما الژی... لەمنەوە نییە. ئەمە دەقی قسەی شێخ اەعید حەووایە لەاەر دەقە نەقت ر   (٢)
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 تتتتتیناشتێت یاستای ستزادان ئاستەواری یرەجعی(: ڕێستای ستێیەم
 :لێبكەوێتەوە مەگەر لە دوو حاڵەتدا

 سالالیسالال می لە تاوانە سالالەخ ە دژوارەكاندا كە پەیوەندییان بە ئەمنییەتی گشالال ی و -١

 .گش ییەوە هەیە

 .ئەگەر یاساكە لە بەرژەوەندیی تاوانبارەكەبوو -٢

یاسالالای ) كانی شالالەریعەتی ئسالال می ئەوەیە كە هیچ دەقێكی جینائیسالالاڕێیەكێك لە 

زانینی خەڵكی كاری پێبكرێت، چونكە یاسای سزادان لە  اگەیاندن وڕ نابێت پێش  (سزادان

ی و زانین ئیسالال مدا ناشالالێت لەسالالەر تاوانێك بچەسالالپێندرێت كە پێش دەرچوونی یاسالالاكە

  ..(لر رجعِئەمەیە كە پێیدەڵێن )ل  ،خەڵكی ئەنجامدراوە

لەكاتی ئەنجامدانی تاوانەكەدا ئەو  چونكە دەبێالت كالاتێك سالالالزای تاوانێك بدرێت كە

 .خەڵكی زانیبێ یان ێنرابێت ویاگەڕ سزایە 

، نیینباسالالی ئاسالالەواری رەجعی دەقەكان نابسالالەرچاوە فی هییەكاندا  هەرچەندە ئێمە لە

مدا، هەروەها لە خوێنالدنی ئایەتەكانی ئەحكا بەڵ  ئالاسالالالان دەتوانرێالت لە بەدواداچوون و

هەموو ئەحكامە شالالەرعییەكانی ئیسالال   كە  ،هۆكانی هاتنەخوارەوەیانەوە ئەوە وەربگرین

داناون كاتێك هاتوون كە  سالالزای لەسالالەر حەرامی كردوون و گوناحەكانی دیاریكردووە و

سزای تاوانێكی نەداوە كە پێش هاتنەخوارەوەی حوكمەكەی  ،زانراون ئیس   بڵوبۆتەوە و

جگە لە سالالێ حاڵەت كە پەیوەندییان بە خودی تاوانەكانەوە هەبووە، چونكە پێش كرابێت، 

ئیسالالال میش بە تالاوان هەژماردەكران، ئەو سالالالێ حاڵەتەش: تۆمەتی داوێنپیسالالالی دانەپاڵ 

 جەردەیی كە كوشالالال نی لێ و ێگریڕ تاوانی  تالاوانی زیهار و )بوخ الانی داوێنپیسالالالی( و

بێت نا بوو كە ئەمانە تاوانن وەمەدا ئەوە زانراجاهیلی ئەو سەردلە كۆمەڵگەی } بووبێ ەوە.

زایان س ون نەبوو، بۆیە دواتر لە ئیس مدا بە تاوان ناسێنرانەوە وڕو كانیان ابەڵ  سز  ،بكرێن
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باسالالالێكمان پێنەگەیشالالال ووە كە  حاڵەتە هیچ هەواڵ و .. غەیری ئە  سالالالێ (١)ا{بۆ دیاریكر 

كەی پێش هاتنەخوارەوەی حوكمەكەی سزایەك لەسەر تاوانبارێك چەسپێندرابێت كە تاوانە

 .ئەنجامدرابێت

مەحرەمی تر،  كچ و حەرامێ ی مارەكردنەوەی باوەژن و دایك و سالالالزاكانی زیناكردن و

هەبوونی دووخوشالالك بە ژنی كەسالالێك لەیەك كاتدا، یان پێنجەمین ژن كە  و یان مارەكردن

یاریكرا، حوكمەكە سالالزایان د چواری تری هەبووبێت.. هەموو ئەمانە كاتێك حەرا  كران و

 ..نەگرتەوە یحاڵەتەكانی ئەمانەی پێش دابەزینی حەرامێ یەكە

 سالالزای دز، یان سالالوو كردن وسالالزاكەی، یان دزی هەروەها حەرامێ ی شالالەرا  خواردنەوە و

ر دا كە پێش سزای سووخۆر، سزای هیچ یەكێك لە  تاوانانە نەدرا بەسەر كەسێك خواردن و

لەهەمان كاتدا ئێمە دەقەكان دەبینین كە  .وارەوەی حوك پێش هاتنەخ ئە  تاوانانەی كردبن

 ش رئەوانەی پێ دەفەرموێ انباسی حەرامێ ی ئە  تاوانانە دەكەن، تێشیاندا، یان لە زۆربەی

ەو ئ ، چونکەئاسالالالەواری رەجعییان نییە كانقەدەلێبوردن كەوتوون، واتە  كردووتالانن بەر

 َّ  حم جكمق  حق مف خف ُّٱ: ێبوردن كەوتوونكە دەفەرموون تاوانی پێشالال رتان بەر ل یدەقانە

 .هەموو دەقێكی جینائی )یاسای سزادان( دەگرێ ەوە ،ش ینگ ١١المائدة: 

سالالالزایەك لە بەرژەوەنالدی تالاوانكارەكە بێت، كاری  یبەڵ  ئەگەر ئالاسالالالەواری رەجعی

 :بكرێت ەچاوڕ پێویس ە  پێدەكرێت و

مەبەسالالت لە  ،بێتدروسالالت ب ۆ ئەوەیە چاك رین حاڵەتی چاكسالالازیچەسالالپاندنی سالالزا ب

لێ بپالالارێزرێالالت، سالالالزادان زەروورەتێكی  یە لە تالالاوان، تالالا كۆمەڵگەڕێالگرتنسالالالزادان 

كالۆمەڵیەتالیالیە بەژەوەنالالدیی كۆمەڵگە خواسالالال وێ ی، هەموو زەروورەتێكیش بەقەدەر 

                                         
ئەوەی لەنێوان ئە  جۆرە کەوانانەدا }{ بێت ڕای شاێخ اەعید حەووایە رحمی الژی کە لەناو دەقی نوواینی شێخ عبدالقادر   (١)

ێبی )إحیاء کورتەی کت عۆدەی ڕەحمەتیدایە. لە کتێبی تریشاایدا وەر وای ردووە، وەکو لە کتێبی )تاکیة األنو (اااااەکەیدا کە

 عژو  الدیل(اە.
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ت كە سووك بكرێات كە سز ێئەگەر بەرژەوەندی كۆمەڵگە لەوە داب ،ەچاودەكرێتڕ پێویست 

هێش ا حوكمی نەدراوە بواری هەبێت سوود لە  سووككردنەی  پێویس ە ئەو تۆمەتباكراوەی

كۆمەڵگەكە لێرەدا لە سالالەخ كردنی سالالزاكەیدا  یسالالزاكەی وەربگرێت، چونكە بەرژەوەندی

ویسالالال ی كۆمەڵگەكە ادەی پێالالداڕ نییە، دادپەروەریش وا دەخوازێالالت كە سالالالزا نالالابێالالت لە

 تیۆری مەبەسالالال ێكە كە زیاتربێت مادا  سالالالزا لە بەرژەوەندیی كۆمەڵگە دارێژراوە.. ئەمە

 .دا داوای كردووەسزادان لە سیس می ئیس می

لەپێش  عەرەبەكان ،ە تاوانی كوش نەیلە نموونە دیارەكانی ئە  لێبەدەربوون )ئیس یسنا(

سالالالزایان جیاوازبوو لەوەرگرتنی خوێندا، ئیع رافیشالالالیان بە   ایالان جیاواز وڕ ئیسالالال مالدا 

ماقوڵێكیان بكوژرایە، هەقی خوێنەكەی پیاو ان كردبوو، بۆ نموونە كالاتێالك جیالاوازیالانەیال

چەنالدین بەرابەری كەسالالالێكی تری ئالاسالالالایی هۆزەكەیالان دەبوو.. ئەمە بەرفراوان ربوو تا 

 ..گەیش ە ئەوەی كوژراوی ئە  هۆزە خوێنی زیاتربێت لە كوژراوی هۆزی تر وە هەروەها

 بەڵ  ئیس  سامانیشی دەكرد،  و هۆز داوای كوش نەوە و كە ئیس   هات هەندێك تیرە

 ەكوژراو ل بەیەك، ئی ر بكوژ و سالالزای كوشالال نی كرد ئە  حوكمە جاهیلییانەی سالالڕییەوە و

ت.. و خواروو بووبێ و ئاس ی كۆمەڵیەتیان هەرچەند باڵ و هۆزێك بووبن یان پلە تیرە هەر

 زا  و ئایەتی هەقساندنەوە )قصاص( كە هاتە خوارەوە هەموو جۆرە جیاوازییەكی خوێن و

وویدابوو، ڕ  و لە  جۆرە بوو تاوانێك كە كردی بە ئەحكامی هەر وەیانی یەكخست وهاوشێ

ردی ك بەڵ  ئاسالەواری گیانی تۆڵەسەندنەوەی مابوو، بۆیە ئیس   كاری بە  دەقانە كرد و

دایە دەقەكان، چونكە لە بەرژەوەندیی الالالی )ئاسەواری رەجعی( ابردووشڕ بە سزای حاڵتی 

 ..تاوانبارەكان بوو
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یدا م لەبەردەم داوەرسای چوارەم: هەموو نیشتەجێیانی دارولئیسالڕێ
 یەكسانن:

هۆزیاندا  و تیرە هەموو موسالوڵمانان لە دیدی شالەریعەتی ئیس مدا هەرچەند لە گە  و

بەرپرسالالیارێ یدا  یەكسالالانن، لە مافدا یەكسالالانن، لە ئەركیاندا یەكسالالانن، لە جیاوازبن هەر

ێنێت، دەچەسپ تا سنوور ئە  یەكسانیە دەسەلمێنێت ویەكسالانن.. شەریعەتی ئیس   تا كۆ 

ە، ییان هەلەمەدا نییە. یەكسالالالانییەكی تەواو و لێبەدەركردنێك ێگرڕ  ر وو هیچ جۆرە سالالالنو 

توخمە  ،كۆمەڵەكالالانیالالان یەكسالالالالانن بەیەك ری و تالالاكەكالالانیالالان یەكسالالالالانن بەیەك ری

ەعییەتیان ڕ  و ی حوكمڕاننجیاوازەكانیان لەشالەرعدا یەكسالانن، هەروەكو كە دەسەڵتدارا

تەنانەت غەیرە موسالالوڵمانی نیشالال ەجێی دارولئیسالال    ،یەكسالالانی تەواون وەكو یەكن و

جگە لە هەندێك حاڵەتی تایبەت } لەبەردە  ئەحكامی شالالەرعدا یەكسالالانن بە موسالالوڵمانان

 ئەوەی پەیوەندیی بەخۆیاندا كە بەپێی ئەحكامی دینی خۆیان داوەری نێوان خۆیان دەكەن و

 جێی رێ ی خۆیالانەوە هەبێالت ئازادن تێیدا، هەندێك حاڵەتیشالالالیان هەیە كەدینالدا بەدین و

و دەسالالەڵتداری ئیسالال می بۆی  و نوێنەرانی یان ئەمیر اجیاوازی شالالەرعناسالالانە، خەلیفەڕ 

دیدوڕای موج ەهیدە حاڵەتەكان  شالالوێن و ەچاوكردنی كات وڕ  هەیە بەپێی بەرژەوەندی و

 {.رێتپێشەواكان وەربگ

ێكی سالزادان لە سالیس مە زەمینییەكان نەگەیش ۆتە ئەو ئاس ە تا ئێسال ا هیچ سالیسال م

ێنەی و  بێ بەشێوەیەكی ئێجگار باڵیەی كە سالیسال می سالزادانی ئیسال می دایڕشال ووە و

لەوانەیە هەندێك كەس ئە   ،و چەسالالالپاندووە ئە  یەكسالالالانییەی سالالالەلمالاندووە نموونەی

یە، بۆیە  ی یاساناسییان نیقسالەیەی بەالوە سالەیر بێت، بەتایبەتی لەوانەی كە تایبەتمەندێ

لە یاسا دارێژراوەكانی مرۆڤدا تۆمارە  ئێمە هەندێك نموونەی یەكسان بوون دەهێنینەوە كە

پاشالان دەبینین كە چۆن ئیس   هیچ كەلێنێكی بۆ یەكسان نەبوون نەهێش ۆتەوە، یان بۆ  و

 وە، بەڵكو لەدەقەكانە یخۆدزینەوە لێی، یان بۆ نەچەسالالالپاندنی، نەك هەر لە الیەنی تیۆری

 كۆی كۆمەڵگە و واقیعی ژیانی تاك  ی دەقەكانەوە لەالالالالیەنی كردەوەیی )پراك یزەكردن(
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 ..دا چەسپێنراوەئیس میو دەوڵەتدا كە لەسەردەمە جیاوازەكانی مێژووی شەریعەتی 

 :یەكسانی نێوان سەرۆكی دەوڵەت و تاكەكانی ڕەعییەتەكەیدا -1

دا جیاوازی بەشەری یڕێساو  و كاتێك لە یاساهەمو  لە یاستا و ڕێسای بەشەریدا: -

- یسال مەكە پاشایەتی بێت یان كۆماریلە نێوان سالەرۆكی دەوڵەتدا سال -هەیە  -هەبووە و 

و  یان دەچنە بەردە  یاسالالالاوڵتلەكاتێكدا كە هەموو ها -ەعییەتەكەڕ بەرامبەر تالاك تالاكی 

ملكەچی  ناچێت و وڵتیدا سەرۆكی زۆرینەی سیس ەمەكانی حوكمڕان ملكەچی دەبن، لە

باڵترین _ ئەو سالالالەروەرێ ی خۆی سالالالەرچاوەی یاسالالالاكان بووە و نابێت بەو بەهانەی كە

دەزگایەكەوە كە پلەی لە  دەسەڵتی كەس و ناشالێت بهێنرێ ە ژێر ی هەیە و(الالالالدەسالەڵت

خۆیەوەیەتی.. زۆر لە دەسال ووری پاشایەتی وا دادەنێن كە مەنزیلەی مەلیك پیرۆزە  خوار

ێزەوە تەماشابكرێت، چونكە گوایە مەلیك هەڵە ڕ ی بمێنێ ەوە و زۆر بەێزراو دەبێت بە پار  و

 ..(!)ناكات

یشدا سەرۆكی دەوڵەت بەرپرس نییە، هەموو گەالنی دنیا تا سەدەی لە سیس می كۆمار

پاشالالالان دواتر  ،ەوایان دەزانیڕ  اسالالالت وڕ بە ابردوو ئیع رافیالان بەمە دەكرد وڕ نۆزدەهەمی 

ندا یەكسانی بسەلمێنن.. هەندێك دەس وور تا ئێس اش سەرۆك هەوڵیا خۆیان لێی داڕنی و

دەسالالال ی ) ی كردبێتالالالالالالكۆمار تەنها لەكاتێكدا بەتاوانبار دەزانێت كە )خیانەتی عوزما(

ور.. دەسالال و  یان دەسالال درێژیی كردبێ ە سالالەر (لەگەڵ دوژمناندا دژ بە گە  تێكەڵ كردبێت

 و بەرپرس بێت لێی یی بكات وهەندێك دەس ووریش وای دادەنێت كە دەشێت تاوانی ئاسا

ەزامەندیی پەرلەمانی بەزۆرینەی ڕ كردنی دەڵێن دەبێت بەڵ  بۆ دادگایی ،سالالالزا وەریگرێالت

 .دەنگ لەسەربێت ئینجا دادگایی دەكرێت

 ئەمما شالالەریعەتی ئیسالال   سالالەرۆكی دەوڵەتان و لە شتتتەریعەتی ئیستتتالمدا:  -

كو یەك جێبەجێدەكات، چونكە یانی پێ یەكسالالالانە، یاسالالالا لە سالالالەر هەردووالیان وەوڵتها

 الیەكیان تاوانێك بكات هەر یان وڕەف ارهەردوو الیان وەكو یەك دەبینێت كە بەرپرسن لە 
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ێكدا لە هیچ ش  نییە و ییوڵتێك پیرۆزسالزادەدرێت. لەشەریعەتی ئیس مدا هیچ سەرۆك 

 مێت،لەسالالەری بسالالەل یانیان جیاوازنین. هەر سالالەرۆكێك تاوانێك ئەنجامبدات ووڵتلە ها

كاتێك سالالەیدنا ئەبوبەكر  ،وایە بۆ خەلیفەش هەر ،یەكێكی تر سالالزا وەردەگرێت وەكو هەر

نی وو ڕ  و یەكەمین شالال ێك كە ، سالالەركەوتە سالالەر مینبەربەیعەتی درایێ بە خەلیفە و بوو

نەفیكردنی هەموو جۆرە تایبەتمەندیی  كردنەوەی بوو لە ماناكانی یەكسانی وكردەوە جەخ 

لُِها ) ەعییەتەكە. بەخەڵكەكەی فەرموو:ڕ  سالالێك، لەكاربەدەسالال ان وهەموو كە یاسالالایی لە

ونل م  ت  بَخيرِك  ، فإْن لَحَسْنت  فكَِعين ونل، وإْن لَسكْت  فَ وِّ لِّيت  علَيك  ، ولسالْ ، فإنِّل قد و   (النلاس 

ەگەر ئ ،من لە هیچ ان چاك رنی  من بوو  بە باڵدەست بەسەرتانەوە و واتە: هۆ خەڵكینە، وا

اسالالال مكەنەوە.. پاشالالالان لە ڕ مكرد، ڕەف ار  بدەن، ئەگەر خراپیش یارمەتی  کردمڕەف ار ك چا

وتالالارەكەیالالدا جەخ ی لەوە كردەوە كە ئەو گەلەی هەڵیبژاردووە بۆ پۆسالالال ی كالۆتالالایالی 

، فإِا ) فەرمووی: ،خەلیفایەتیەكەی مافی البردنیشالی هەیە لَِطيعونل ما لَطَْعت  اللَه ورسولَه 

ت  اللَه ورسالالالولَ  يالْ ملكەچی فەرمان  بن، مادا  دەبینن  :واتە (١)(ه  ف  طاعَ  لل علَيك  َعصالالالَ

و  ، ئەگەر پێچەوانەی فەرمالالانی خوا(ملسو هيلع هللا ىلص)و پێغەمبەرەكەی   ماللالكەچی فەرمالالانی خوا

 .گوێڕایەڵییەك  لەسەرتان نامێنێت كرد، ئی ر هیچ ملكەچی و (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەمبەر  

زۆر توندتر جەخ ی لەو وای فەرموو،  ازی بێت هەرڕ سالالالەیدنا عومەریش خوای لێ  -

وتاری ۆژێك ڕ وژرێت.. خەلیفە بك ەوای دەزانیڕ  اسالالالت وڕ تەنانەت بە ،مانایانە دەكردەوە

باً،    بنا شرقاً وغر ذالبحر ت  ل جّ  لف  سفین لیاك  فإو  لنل لوددت  )دەدا، فەرمووی:  یهەینی

: وما  لحطف ا   ،وه  لن َجَنَف َق َ إ تبعوه، و إ ن اسالالال  ا  إفلن یعجز الناس لن یولوا رج ً منه ، ف

َج َعزلوه وإنعلیك لو قلَت  ئێوە  واتە: نموونەی من و (٢)(؟ ف ا : ال، ال  ل لنكل  لمن بعَده  تََعول

                                         
 (.٢/١61)تارُخ ابن الِير   (١)

 (.71/ 7)تارُخ ابن الِير    (٢)
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و لە ناوەڕاس ی دەریادا بووینایە،  دەكرد هەموومان لە كەش یەكدا بووینایە كە حەز  ئەوەیە

 (ەبۆ كەش یوانیەك) دالە ناچاریی ببردینایا، جا خەڵكی ۆژئاواڕ  ۆژهەڵت وڕ شەپۆڵ بەرەوە 

ەوا ڕ  اسالالالت وڕ ئەگەر  ،بیالانكردایەتە بەرپرسالالالیان كەسالالالێكیالان لە خۆیالان هەڵبژاردایە و

بكردنایە  م والی پێەو بەقسەتان بكردایە، ئەگەر ئ كاروباری بەڕێوەبرد شوێنی كەوتنایە

ەبوو چ د بیانكوش ایە، سەیدنا تەڵحەی كوڕی عوبەیدوالله خوای لێ رازی بێت فەرمووی:

كالاریان البردایە؟ سالالالەیدنا عومەر  ئەگەر ب فەرمووایە ئەگەر قالاچی خواردانالایە لەسالالالەر

 .كوش نەكەی لەسەر ئەوی دوای خۆی كاریگەرتر دەبێت مووی: نا،فەر 

ەعییەتەكەی هەقی لێ بكەنەوە، ئەگەر شالالال ێكی ڕ ێگای دەدا ڕ سالالالەیالدنالا ئەبوبەكر  -

هەقی  ییەكالالانی موحالالاسالالالەبە دەكرد وهەروەكو كە وال ،بەرامالبەر یەكالێكیالالان بكردایە

 .ئەگەر مافی یەكێكیانیان نەدایا رەعییەتەكەی لێدەس اندنەوە

زیاتر لە جارێك  ،توندتریش عومەریش خوای لێ رازی بێت بەهەمان شێوە و سەیدنا

لُت رسو  ر )كە عەرزیان كرد بۆچی وادەكەیت؟ فەرمووی:  ،خۆ كردۆتەوەلە یهەقی خەڵكی

من نفسه، ولبا بكر ُعمل ال ود من نفسه، ولنا لعمل ال ود من ُعمل ال ود ( ملسو هيلع هللا ىلص)الله 

لە خۆی دەكردەوە، ئەبوبەكر   یبینی هەقی خەڵكی (ملسو هيلع هللا ىلص)  پێغەمبەری خوا :واتە (١)(نفسل

واتە لە )لە خۆی دەكردەوە، منیش هەقی خەڵكی لە خۆ  دەكەمەوە.. یهەقی خەڵكی بینی

 (.لێمان بدەی ەوە كێیان دابێت فەرموویانە دەبێ

سەیدنا عومەر والییەكانیشی لەسەر ئەوە راهێنابوو، ناچاری دەكردن وابن و وابكەن، بە 

ادەگەیاند.. جارێك كە هەموویانی كۆكردبۆوە ڕ ئاشكرا لەكاتی حەجدا ئەمەی بە خەڵكی 

وا ذخلیك  ربوا لبشارك ، والضلیك  عماالً لیإما لرسل   للیها الناس إن) بەخەڵكەكەی فەرموو:

لك ِ یسو  ل نبیك ، فمن فعل بە ش  لیك  لیعلموك  دینك  وسنإرسله  لما نإ لموالك ، و 

                                         
 ( لەڕەبی(ەوە دەیاێ ێتەوە.١/٧٧ئیمامی شاف(ی لە کتێبی )األ (  )  (١)
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نله  ِمنه  لقبیده  لنفس ذي، فواللّ لإفلیرفعه  واتە: هۆ خەڵكینە، من والی  بۆ نەناردوون  (صل

ی سوننەت بسەنن، من ناردوومن دینەكەتان و سامان ان لێ ماڵ و قامچی لە پش  ان بدەن و

كەسێك غەیری ئەمەیان پێكرد، با سكاڵی  فێربكەن، هەر (ملسو هيلع هللا ىلص)كەتان ەغەمبەر ێپ

هەقی  بەو خوایەی گیانی عومەری بەدەس ە تۆڵەی لێدەكەمەوە و ،بەرزبكاتەوە بۆ من

لەوكاتەشدا  بوو میسر یازی بێت كە والیڕ عەمری كوڕی عاص خوا لێی ر  ..لێدەسێنمەوە

ێك بوو بە ەر موسوڵمانئەمیری موسوڵمانان، ئەگ بوو، هەس ا فەرمووی: ئەرێ لەوێ

 ویس ی یەكێكیان ئەدەبدادات چما جەنابت هەقی لێبەرپرسی رەعیەتەكەی و 

لي والذي نفَ عمر بيده، إِن لقصنه منه، وكيف ) دەس ێنی ەوە؟ سەیدنا عومەر فەرمووی:

بەوەی گیانی عومەری  واتە: ئەرێ (١)(ُ ص من نفسه (ملسو هيلع هللا ىلص)ال لقصه وقد رلُت النبل 

ینی ب (ملسو هيلع هللا ىلص)دەس ێنمنەوە، چۆن هەقی لێناسێنمەوە كە پێغەمبەری خوا   ێبەدەس ە هەقی ل

 ..هەقی خەڵكی لە خۆی ساندەوە

 ازیڕ  لە واقیعی ژیانیشالالدا تۆمارە كە چەندین جار چەندین خەلیفەی راشالالید خوا لێیان

وو، بوەكو ئەو خەڵكەی تر دە كردنەكەشالالالیان هەرازیبوون دادگایی بكرێن، دادگاییڕ بێالت 

  ..یدادگای ئاسایی گش لەبەردە  دا

سالالالەیالدنالا عەلی كوڕی ئەبوتاڵیب خوای لێی رازی بێت لەكاتی خی فەتی خۆیدا  ەئەو 

نا دسەی ،ێت موڵكی خۆمەڵدە زرێێیەكی دزرابوو، كە دۆزیانەوە بینیان الی جولەكەیەكە و

بڕیاردەدات كە زرێكە  شالالكاتی لێدەكات، بەڵ  قازی و عەلی سالالكاڵی دەباتە الی قازی

 (٢)..جولەكەكە دەبێت چونكە خەلیفەی بەڕێز بەڵگەی نەبوو كە موڵكی ئەوە بۆ هەر

 

                                         
 (.61)ال ، ك ا  الخراج لبل ُوسف (7/711)تارُخ ابن الِير    (١)

وێدی بوو، بەاڵ  قازی شااورەیح فەرمووی  کوڕی خۆتە و بەشاااوێدی قبوڵ ناکە  لە  اااەیدنا حەاااەنی کوڕیشاای شااا  (٢)

 کێشەیەدا.. قازی شورەیح ماوەی زیاتر لە پەنجا ااڵ قازێتیی کرد.
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 :سەرۆكی دەوڵەتە بێگانەكان -2

و دەسال وورە بەشالەرییەكان ناهێڵن سەرۆكی  یاسالا لەیاستا و ڕێستای بەشتەریدا: -

 تاوانێك كە دەیكەن لە لەسالالالەر هەر -مەلیك بن یان سالالالەرۆك كۆمار-دەوڵەتە بێگانەكان 

ی غەیری خۆیالالان وڵتلە  ەیالالانئەگەر تالالاوانەك خۆیالالانالالدا دادگالالایی بكرێن وڵتیدەرەوەی 

فەتی كردووە یان بەسی ەوە كە تاوانیان تێداوڵتبنە ئەو و كردبوو، جا بە سیفەتی رەسمی چو 

 ناگرێ ەوە، بەڵكو هەموو پاسالالەوان و کەسالالەرۆك دەوڵەتە ەسالالمی. ئە  بڕیارە هەرڕ غەیرە 

 !كانیشی دەگرێ ەوەو دەس وپێوەندە خزمەتكار دەرگاوان و

 سزادانی سەرۆكی دەوڵەتێك و كردن وێدان بە دادگاییڕ بەهانەی ئەمە ئەوەیە كە گوایە 

 رێزگرتنیدا ناوەشالالێ ەوە، جگە و یوان لەگەڵ دابونەری ی میوانداریی موڵتهاوڕێیانی لە 

 ئە  اس یڕ سەروەرێ ی دەوڵەتەكەی خۆی كە لێوەی هاتووە، بەڵ  بە لەوەی رێزنەگرتنە لە

ە خۆی بهێنێ  دا یەكناگرێ ەوە، سەرۆكی دەوڵەت واژیری لۆژیك و بەهانەیە لەگەڵ حەق و

 لەسەری بكەوێ ە تاوانەوە و و(سەرسەری و) الپرەسەنگ خوارەوە بۆ ئاسال ی السەنگ و

و  ێزڕ دا دەمێنێت؟ كەسالالالی وا چۆن شالالالایانی سالالالپالات ببێالت چۆن لە ریزی میوانالداریالئی

 ییدار و ئ سكرتێر ادە رێدەدرێت بەو هەموو پاسەوان وس تەقدیركردنە؟ پاشان چۆن هەر وا

 خەمیش بن لەوەی كەس لێیان ناپرسێ ەوە؟ بێ خزمەتكارەی بكەونە تاوانەوە و و

دەسالال وپێوەندەكەی لە سالالزای تاوانكردنیان لە  یدا ئە  عەفوكردنەی سالالەرۆك واسالال ڕ لە 

ێدا ت ییەكسالالالانیانی تردا بۆ نەری ێكی پاشالالالایەتی كۆنە، پێش ئەو سالالالەردەمەیە كە وڵتال

ماوە. ئەوەی  ماوە و وەكو زۆر تەقلیدی تری مەلەكی هەر اگەێنرا، بەڵ  تا ئێسال اش هەرڕ 

ە زلهێزەكان كردوویانە بە وڵت، كە نێالت بڕیالاردانی دەوڵەتالانە لەسالالالەریبمێ وایلێكرد هەر

 ..ماددەیەك لە یاسای نێودەوڵەتی
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ی دەوڵەتی ئیس می هیچ سەرۆكی باڵ ،نییە شال ی وا لە شتەریعەتی ئیستالمیدا: -

ئیم یالالازێكی زیالالاتری لە خەڵكی نییە، چ جالالای سالالالەرۆكی دەوڵەتێكی بێگالالانە كە بێ ە 

ی و دەس وپێوەند حاشیە پاسەوان و تاوان بكات.. لە ئیس مدا سەرۆك و دارولئیس مەوە و

 .تاوانێك بكەن، وەكو هەركەسێكی تر سزا دەدرێن هەر دەوڵەتێك بێنە دارولئیس مەوە و

 :پیاوانی سلكی دیبلۆماسی -3

 ان كەسایەتییە سیاسیەكان ووڵتو دەس ووری  یاسا و ڕێسای بەشەریدا: لە یاسا -

ێیاندا كە ت یانی خۆیان دەكەن چەسالپاندنی یاسای ئەو دەوڵەتانەوڵتێ ی یئەوانەی نوێنەرا

 و پێوەندی خزمەتكار و ئیداری پاسالالەوان و خۆیان و ،كاردەكەن بەسالالەردا ناچەسالالپێنرێت

 .تریان

 ەره یدیبلۆماسی نێودەوڵەتی لەمەدا ئەوەیە كە نوێنەرانی سالیاسی و هەنجەتی یاسالای

ێالك نوێنەرایەتی دەوڵەتەكەیالالان دەكەن، ئەگەرچی لەسالالالەر خالاكی دەوڵەتێكی تریش وڵت

 لە سالالالزاالدانیان ،بۆیە هیچ دەوڵەتێكی غەیری خۆیان بۆیان نییە سالالالزایان بدەن ،كاردەكەن

یان یكردنیان كاروبارداوەر گرتن و كاروباریانە كە پشالالكنین و كردنیپێویسالال یەكی بەڕێ

 .پەك دەخات

یە لە یسالالیاسالالی بری  ەیەیان بەوە بدرێ ەوە كە نوێنەریدەشالالێت لەبەرچی ئە  دوو بەهان

ەكەیدا ڵتو تاكێكی رەعییەتی دەوڵەتێكی بێگانە، دەوڵەت مافی خۆیەتی كە بێگانەیەك لە 

ردنی كدادگایی گرتن و پشكنین و ،سالزابدرێت ی ور وانێك دەكات دادگایی بكرێت لەسالەتا

ووری و دەس  اناوەسال ێنێت، ناشالكرێت یاساڕ سالیاسالییەكی تاوانبار كاروباری دەوڵەتێك 

چونكە ئەو كە  ،اوەسالالال ێنرێت كە تاوانی لەسالالالەر خاكەكەی كردووەڕ دەوڵەتی میوانی بۆ 

ان ووری دەوڵەتی میو و دەس  ێز لە یاساڕ و نوێنەری دەوڵەتێكە دەبوو زیاتر  سیاسەتمەدار

 .سزا اگرتایە، نەك خۆی بخاتە بەرڕ كەسایەتی خۆشی پارسەنگ  بگرێت و
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 لە ئیس مدا، ناكرێت كەس لە سزا عەفوو ،ش ی وانییە لەشتەریعەتی ئیستالمیدا: -

              هەر كەسالالالێك لە سالالاللكی دیبلۆماسالالالیی دەوڵەتێك لەدارولئیسالالال مدا تاوانێكی ئەنجامدا

 -و دەوڵەتی ئیسالالال مییەوە تالاكی خەڵكییەوە هەبێت یان بە كۆمەڵگە پەیوەنالدی بە تالاك-

كانی ڕێسالالالە .سالالزای شالالەرعی دەیگرێ ەوە، هەروەكو كە خەڵكی رەعییەتەكە دەگرێ ەوە

ێبدات ئەحكامی شالالالەرع نەیانگرێ ەوە. ڕ  بكات و شالالالەرعالدا بڕگەیەك نییە ئەوان عەفوو

مادا  ئەحكامی شالالالەرع  ،ییەنییە بەشالالالەرعەوە، نوقسالالالانی یان رێزنەگرتن ن ئەمەش لەكە

و  لەبەردە  یاسالالالا ئەوانی لەگەڵ رەعییەتەكەی دارولئیسالالال مالدا یەكسالالالان داناوە، دەبێ

سزای تاوان لەسەر ئەوانیش بچەسپێنرێت، هەروەكو كە  ئەحكامیشالدا یەكسالان بن، دەبێ

 .كۆی رەعییەتی دارولئیس   دەچەسپێندرێت و لەسەر تاك

بەرامبەر بكرێت لە كاتێكدا كە خەلیفەی موسوڵمانان  ی تایبەتیانڕەف ار ناشێت ئەوان 

ەیی بۆ و شور  لەكە لەگەڵدا ناكرێت. نوقسالانی و -ووی جینائییەوەڕ لە - یی تایبەتیڕەف ار 

ێی ڕ  بەشەرییەكانە كە كەسانی سلكی دیبلۆماسی بەجیا لە خەڵكی داناوە و ڕێساو  یاسالا

مالامەڵەی تالایبەتیالالان  ەی گوایە دەبێبۆ كردوونەتەوە، بەو بەهالان -الوەكیالانە-نكردنی اتالاو 

كالارێكیالان بەرامبەر نەكرێالت كە كالاروبالاریان پەكبخات، ئەگەرچی  لەگەڵالدا بكرێالت و

 ە  وگ دا كەسێكی سیاسی و دیبلۆماسی كە نوێنەری دەوڵەت واس یڕ نیش بكەن. لە اتاو 

 دا نییەەشو جێگایییە مادا  تاوانكارە، شایانی دانانی لەن ێكە شالایانی پاراس ن لە سزاوڵت

دیبلۆماسالالالی  و گرنگی پێ بسالالالپێررێت، ئەوەی كەسالالالی سالالالیاسالالالی و ئەركێكی وا بەرێز

ێت ی خۆیەتی كە دەبڕەوش و  ڕەف ارایدەگرێت پارسالەنگی ڕ و بەرێز  بەرز دەپارێزرێت و

  .ی گومانلێكراوڕەف ار  حاڵەت و شوێن و دووربێت لەكات و

اربێت فش دروس كردنی تین و بۆ ئەمما كە دەوترێت: ئاخر دەشالێت تۆمەتباركردنی هەر

لە شالالوێنی خۆیاندانین، چونكە  خەمێكە كە ئەمەش ترس و .دەوڵەتەكەی لەسالالەر خۆی و

 و ئاسان ر و لەمە خێراتر و وەسالیلەی تری هەیە كە و هۆكار هێنان شالێواز فشالار بۆ تین و

ت كە فشالالار ناگرێ ێ لە تین وڕ  ڕێگرتن لە دادگاییكردنی نوێنەری سالالیاسالالیكاریگەرترە.. 
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ەكردنی نرێت.. ئەو هەنجەتانەی بۆ دادگاییكاریگەریی لەسەر دروست بك و بخرێ ە سەری

 ات ولە خۆی بك ێگا بدرێت بەرگریڕ و الوازە، بەتایبەتی كە ئەگەر  دەیهێننەوە زۆر سادە

لە  رگریەری دارولئیس   بگرێت بۆ بەی خۆیەوە بهێنێت، یان باش رین پارێز وڵتلە  پارێزەر

مەن دەبێت جۆری ئەو تاوانانەش دیاری بكرێت كە دەشالالالێت نوێنەرێكی دەڵێ  حەت} خۆی

ێوان نۆشن هەبێت لە ڕ چونكە دەبێت جیاوازیی  ،بیكات دەوڵەتێك تێبكەوێت و یسالیاسی

 ی                   پەیوەندی یالان فەرمالانبەرێكی سالالالەفالارەت دەیكات و جۆرە تالاوانێكالدا كە سالالالەفیرێالك

مان یان بە سالیس می حوكمڕانیمانەوە هەبێت، وڵتتی بە ئەمنییە -یان الوەكی ڕاسال ەوخۆ-

سالالالزای  ی خۆشالالالی تاوان بێت ووڵتلەگەڵ جۆرە تالاوانی ئالاسالالالایی تردا كە دەشالالالێت لە 

 .(١){لەسەربێت

 :ئەندامانی دەزگای یاسادانان یپەرلەمان( -4

 نال سەردە  نوێنەرانی گە و دەس ووری بەشەری یاسا لە یاسا و ڕێسای بەشەریدا: -

 انەدا كە نوێنەرایەتیوڵتلە سالالالزادان دەبوێرن. لەو لەو  انەكالالالالالالی پەرلەمان()ئەنالدامالان

لەمالالانەوە و كردار( لە ئەنالدا  پەر  )گوف الار ڕەف الالارهەر ، پەرلەمالانیالالان هەیە )نیالابی(یە و

ن هەیە. یا)حەصانە( یاندا بەرپرسیارێ ی جینائی لەسەر نییە، چونكەدەرچێت لەكاتی دەوام

 ا ب وانێت بەشالالێوەیەكیتئەندا  پەرلەمان ئازادبێت  دەبێ یە كەەهەنجەتی ئەمەشالالیان ئەو 

 .كاتب چاك ئەركی سەرشانی خۆی جێبەجێ است وڕ 

 سالالزانەدانە دەسالال درێژییەكی دژوارە و تاوانبارنەكردن و ئە  ئازادكردن و اسالال یداڕ لە 

و دائیرەی وا هەیە كە  دەزگا اندا كەسالالان ووڵتچونكە لە زۆر  ،دەكرێ ە سالالەر یەكسالالانی

كارەكەشالالالیان لە لەكاری ئەندا  پەرلەمانی پەرلەمان  نبەرەكانی زیاتر كاردەكەن وفەرمالا

                                         
ئەمەی نێوان دوو کەوانە }{ ڕای اااەعید حەووایە رحمی الژی، بەاڵ  پێاااام وایە ئەمە تەفساایاڵتی دەوێت، ،ون ە لەوانەیە   (١)

ئێمە تااوان بێت یی ااااەفیر و واڵتێ ی تر ئاااااایی بێت. بۆ نموونە وۆڵەندییەی کە لە واڵتی خۆی جۆر و ب ێ ی  ئەوەی یی

 یااایی ماددە موخەددیرات بوررشێت ئاااییە، بەاڵ  کە بوو بەاەفیر لەدارولئیسال  بۆی نییە مامەڵەی وا ب ات.
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 .ئەو)حەصانە(شیان نییە كاریگەرترە و

ێ بەهیچ ئەندا  ڕ  ئیس میشالەریعەتی  ،شال ی وانییەلە شتەریعەتی ئیستالمیدا:  -

ێت، ب )گوف ار یان كردار(ێك بنوێنێت كە تاوان ڕەف اردا اتی دەوامیکپەرلەمانێك نادات لە

ەعییەت ئەحكامی بەسالالالەردا ڕ بنوێنێت وەكو خەڵكەكەی تری  ی واڕەف ار كەسالالالێك  هەر

 لە نێوان ئەندا  پەرلەمان و وەردەگرێت، لە ئیسالال مدا جیاوازی دەچەسالالپێت، سالالزای خۆی

ێی ڕ ، چونكە كەس ن تاوانیان كرد سالالالزادەدرێن لەسالالالەریكامێكیا عەوامێكدا نییە، هەر

 .تاوانكردنی پێ نەدراوە

دا بەشەریی ڕێساو  یاسا ان ئە  جیاوازییە یاسالاییەی نێوان ئەحكامی شالەرع وبێگوم

 .ەردوواله (فەلسەفی)و  كرییف و جیاوازیی دیدوتێڕوانینی عەقائیدیدەگەرێ ەوە بۆ  هەیە

ر ی تیەكێك جنیۆ بە یەكێك دەڵێ نابێ بەشەریدەسال ووری  ی سالەرەكی یاسالا وڕێسالا

 اەكەیدف ار ڕەاس گۆبێت لە ڕ  بكات سزادەدرێت. جاپێبكات، ئەگەر وا یوكایەتیبدات یان س

  ڵ بوخ انكاران دەپارێزێت، بە یەكە بێ اوانان لەزمانی بەدی درۆزن وڕێسایان درۆزن. ئە  

و السەنگەكانیش  خیانەتكار بەڕەڵ و نحەریف وو م ی ولە هەمان كاتدا خەڵكی سەرسەر 

 بەمەش ،اسالالال كردنەوەیانداڕ ناهێلێت بەشالالالداربن لە  اسالالال گۆیان دەپارێزێت وڕ لە زمانی 

و چاكسالالاز نامێنێت.  خراپەكار و وپارسالالەنگ السالالەنگ  خراپ و جیاوازی نێوان چاك و

دەبینرێت، چونكە  وڵتئەمەش هۆكارێكی سالالەرەكییە بۆ ئەو داڕمانە ئەخ قییەی لە زۆر 

السالالەنگ بكەن، بۆیە بەدكاران  خێرخوازان ناتوانن ئامۆژگاری كەسالالانی بەد و پیاوچاك و

ئاژاوەنانەوە، چونكە نە لە یاسا  و دەگەنە كۆتا سالنووری پشێوی تر سالنوور دەبەزێنن وزیا

 ئەگەر كەسالالالێك جورئەتی دا ،هیچیان پێ عەیب نابێت ،دەترسالالالن نە شالالالەرمییان دەمێنێت

، پێناسالالە حەقی ییەكەی خۆیی بداتێ و ناو و شالال ە ەخنەی گرت، بەوەی كە هەرڕ  بەخۆی و

 ێت ودەب فی كەسالالانی تری خواردووە، ئاوا پیاوچاك گیرۆدەخێرا تاوانباردەكرێت بەوەی ما

( دەبێت، بەڵكو پارەش وەردەگرێت )دلێر پیاوخراپیش لەژێر سایەی یاسادا نەك هەر دەنگ
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 .دا)سوكایەتی( پێكردنی پێدان و ()جنێو لە قەرەبووی

 بوخ ان هەڵبەس ن حەرامە لەسەرەتاوە درۆكردن و هەر ؛ئەمما لە شالەریعەتی ئیس مدا

كەسێك تۆمەتێكی  سالیفەتە رەسەنەكانی تر داواكراون.. هەر دەمپاكی و اسال گۆیی وڕ و 

و  اڕێسالالاسالال ییەكە بسالالەلمێنێت. ئەمە ڕ  شالالەرعییانە كەسالالێك دەبێت بەشالالێوازی دایە پاڵ

كەسالالی لێ  انە وڕەف اری هەمو الدانێك قبوڵ ناكات. مەرجی  هیچ لێ فەرزی گشالال ییە و

 خنە لە ئەدای كاربەدەسالالال انی دەوڵەت بگرێت وەڕ بەدەرنییە. هەموو كەسالالالێك بۆی هەیە 

و كاربەدەسالالال انی دەوڵەت  و گزیر وەزیر سالالالكالاڵ بەرامبەر ئەندا  پەرلەمان و گلەیی و

دەتوانێت قسەكانی بسەلمێنێت،  عەیبوعاریان دەرخات، مادا  بەڵگەی هەیە و تۆماركات و

 ماڵیشالالالی بكات و تەنانەت دەتوانێت بەدواداچوون بۆ هەندێك تایبەتمەندیی كەسالالالایەتی

بەڵ   (،و هاوشالالالێوەیان خز  خزمێنە و یەتی دەوڵەمەنالدبوون و واسالالالی ەكاریوەكو چۆن)

كەس  ی لەریاباز  و دووڕوویی دەبوغزێنێت و اسالال گۆبێت، چونكە شالالەرع درۆڕ مەرجە 

 چەنكە لە ئیسالال مدا ئەو كەسالالەی لە ژیانی تایبەتی خۆیدا سالالەرڕاسالالت و ،قبوڵ ناكات

 .ەوەش نابێت كاروباری بخرێ ە ئەس ۆپارسەنگ نەبوو، شیاوی ئ

و  )گوف ار ڕەف اربە پێی شالالالەرع هەموو كەسالالالێالك لە هەموو كاتێكدا بۆی هەیە ئەو 

 و گلەیی و ەخنەڕ  با ،دروست بەڵگەی شەرعیی هەیە اسالت وڕ ە نیشالانبدات كە الالالالكردار(

ی چمادا  دەتوانێت بەرێگای شەرعی ئیسپاتی بكات، ئەگەر )گازاندەش بێت لەخەڵكی تر 

هەر ئاست  و ئەركی هەموو كەسێكە، لە ئەمە ماف (،نهێنی چاك رە امۆژگاریی تەنهایی وئ

دا وە هالاتووە یەكسالالالانێ ی لەنالاو خەڵكیچونكە شالالالەریعەتی خوا بۆ ئە ،پلەیەكالدا بێالت و

ت و كۆ. ئیس   دەخوازێ نەری ی تاكو ی رەسالەن بكاتە دابڕەوشال و  ڕەف ار بچەسالپێنێت و

و  بكەن، تا هەموو پارسالالالەنگانەڕەف ار بەپێی شالالالەرع دەوڵەت  و كۆی كۆمەڵگە و تالاك

 .دا بژیندادپەروەرانە لەگەڵ یەك ری
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 :دەوڵەمەند و هەژار -٥

ۆژی ڕ ێدەدات بەسزادراو تا ڕ ان وڵتای زۆرینەی یاس لەیاستا و ڕێستای بەشتەریدا:

 ێدەدرێتڕ اپەڕاندنی سالالالزاكەی بۆ دوادەخرێت، ڕ كمەكەی ئازادبێت، یان و جێبەجێكردنی ح

)ئیسالال یئناف( بۆ كێشالالەكەی بكاتەوە،  امبەر بڕێك پارەدا كە دەیدات تێهەڵچوونەوەلە بەر 

هەروەها لە زۆر شوێن لەبەرمبەر خەواندنی بڕە پارەیەك لە بانكی حكومەتدا تاوانكار ئازاد 

لەو ماوەیەدا دەسال بەسەر ، بڕێتەهەڵچوونەوە د و تێ دەكرێت تا ئاسال ەكانی پێداچوونەوە

 .نابێت

تە هەردووكیالان دیالارە كە بەدەر لە یەكسالالالانین، چونكە هەموو كالاتێك حالاڵە ئە  دوو

 بخەوێنن، یان ئۆباڵگر پارە دەوڵەمەنالدەكالان دەتوانن خۆ لە كۆتی یالاسالالالایی قوتالاركەن و

ت و دەسكور  لەبەرامبەردا هەژار ،ی دەوڵەمەند ببێ ە زامنی ئازادبوونی كاتییانالالال)كەفیل(

 .)تەوقیف( كردن لە زیندانیدا بەسەرببەنی اوەدەبێت مناتوانن هیچیان بكەن، بۆیە ناچار 

كالابرای هەژار كە لە زیندان ماوەتەوە لەبەر  ،وا دەبن لەكالاتی بەرائەتیشالالالیالانالدا هەر

تالاوانەكەی نییە بەڵكو لەبەر نەبوونی پالارەی خەوێنراو یالان كەفیلی پالالارەداربووە، ئەممالالا 

 ..ەدەوڵەمەندی تاوانبار زوو هاتۆتە دەرەوە، یان هەر بەندنەكراو 

، نییە و دەوڵەمەند نییە، جیاوازیی نێوان هەژار ش ی وا لە شەریعەتی ئیسالمیدا: -

تی ئیسالالال   ئیع یراف بە مبەر شالالالەرعدا یەكسالالالانن، چونكە شالالالەریعەاالیان لەبەر هەردوو 

كردنی قیفو نابێت پارە بخەوبێنرێت لە جیاتی تە ازیڕ )رەب ی كەفیل( ناكات و  ئۆباڵگیری

 كردن سالالالزاكەیە، یان بەشالالالێكە لە توێژینەوە وتێكدایە كە زیندانئەمە لە حالاڵە ،تالاوانبالار

 .ئەگەر سزاكەی پێ الدرا پارەخەواندن دادپەروەرانە نییە سۆراغ.. سیس می كەفالەت و

و ماوەی  كەسالالالێك قەرزارە ،ی قەرزار هەیەالالالالالال)كەفالەت( لە ئیسالالال مدا ئۆباڵگیری

اكات، ڕ خەمی ئەوەش هەیە  قەرزەكەی تەواوبوو، قەرزەكەی بۆ خالاوەنی نەگەڕاندۆتەوە،
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ایكرد ئەگەر ر  بڵێ و ەوڵەمەندیی خزمی ببێ ە ئۆباڵگیریێیداوە كەسالالێكی دڕ بەڵ  شالالەرع 

هەقەكەی دەبێ ە قەرز لەسالالالەر  یالان پالارەكەی لە فڵن كالاتالدا نەدایەوە، من دەیدەمەوە و

 كاوبۆچوونی هەندێڕ یان وەریدەگرمەوە لێی، یان لێی خۆشالالدەب .. ئەمە  كابرای خز ، سالالا

)كەفیل( پەیدابكات، بەڵ   ەنگە هەموو كەسێك ب وانێتڕ لەشەرعناسانە، نەك هەموویان. 

 .هەموو ناتوانن پارە بخەوێنن

 :ڕەچاونەكردنی كەسایەتی و پلە و وەزیفە -٦

لە هەندێك  و و ناوداری هەندێك كەس بەحوكمی وەزیفە لەیاسا و ڕێسای بەشەریدا:

ێنادات وەكو خەڵكی ئاسالالالایی ڕ (  العام  النیابشالالالوێن پارەدارییەوە داواكاری گشالالال ی )

 زیری دارایی و وەفەرمانبەر  پزیشك و مامەڵەی جینائییان لەگەڵدا بكرێت، وەكو پارێزەر و

 مەگەر دوای (،تەنانەت سكرتێری هەندێك لە بەرپرسانی دەوڵەتیش و) و ئەندا  پەرلەمان

وەكو سالالالەرۆك )ی تر ێپێالدانی هەنالدێالك بەرپرس یالان دەزگاڕ  بەدەسالالال هێنالانی مۆڵەت و

دادگایی دەكرێن بەڵ  نەك لە دادگای گش ی  وڵتلە هەندێك  (،موخابەرات.. حكومەت و

وەكو كەمكردنەوەی پلەی وەزیفە یان ) ان سالالالزادەدرێن بەڵ  سالالالزای ئیالداریخەڵكی.. یال

لە كاتێكدا كە ئە  ئیم یازە بۆ خەڵكێكی  (،هاوشێوەیان نەقڵكردن یان دواخس نی تەرفیع و

 .یەتر نی

و  لەمەش نالالامالۆتالر ئەوەیە كە تەقالالدیری پالالارەی قەرەبووكردنەوەی زیالالان بەپێی پلە

 بۆ نموونە ئەگەر كەسالالالێك تەقەی لە دائیرەیەك كرد، بەڕێوەبەر و ،وەزیفەكالان دەگۆڕێالت

قەرەبوو)تەعویز( وەردەگرن، وەكو یەك  برینالالداربوون، كە فەرمالالانالبەرێالالك بەركەوتن و

بەرەكە پالالارە وەردەگرێالالت، ئەگەرچی ەرابەری فەرمالالانوەرنالالاگرن، بەڕێوەبەرەكە چەنالالدین ب

ئەمیان سالالەخ  ربووبێت! چونكە حكومەت یان یاسالالا لە  حاڵەتەدا بڕی  یلەوانەیە برینداری

لەبەرئەوەی  ،مووچەی هەردووكیالان لەبەرچاودەگرێت نەك یەكسالالالانی برینداربوونەكەیان

 .ەگرێتبەڕێوەبەرەكە زیاترە، پارەی زیاتر وەرد یپلەی وەزیفی موچە و
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 نییە، چونكە ەواڕ شەرع جیاوازی وای پێ  ،نییە ش ی والە شەریعەتی ئیسالمیدا:  -

 ، یان پلەباڵبێناوی و بۆ ناوداری نە هەژاری دەكات و و ا  بۆ دەوڵەمەندیسحی ئیس   نە

ە بڕی زیانەك و ادەڕ )تەعویز( بەقەدەر  .. بەڵكو قەرەبووبێكاری وەزیفە و نە و پلەنەوی و

وەكو خوێنی رەنجبەرێك یان  خوێنی وەزیرێالك یان سالالالەرۆك عەشالالالرەتێك، هەر، دەداتەوە

فەرمانبەرەكە وەكو  بێكالارەیەكە.. ئەگەر لە حاڵەتی نموونەكەی سالالالەرەوەدا بەڕێوەبەر و

 وەوداوەكە بو ڕو بەڵ  ئەگەر }یەك زیانیان لێكەوتبوو، هەروەكو یەك قەرەبوو دەكرێنەوە.. 

وەكو  چەی تەقاوی یان هەروا جیاواز دەمێنێت، هەرهۆی پەككەوتەیی هەردووكیالان، موو 

 .{.وداوەكە مووچەیان جیاوازبووەڕو كە پێش 
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خەلیفەش بۆی نییە لێبوردن بۆ ستتتزادراوی تاوانی : ڕێستتتای پێنجەم
 حەدد دەربكات:

و ئەو  تمان كە تاوان سێ جۆرن: ئەو تاوانانەی سزای حەددیان لەسەرە )جرائ  الحدود(و 

ئەو تاوانانەی سزایان  ( و دنەوە و خوێنیان هەیە )جرائ  ال صالاص والدیتاوانانەی هەقسالان

 -ەشلە نێوانیاندا خەلیف-كی دەوڵەتی ئیس می ێتەمێكردنە )جرائ  ال عزیر(. هیچ بەرپرسال

 بكەن لەسالالزا ئەگەر تاوانی حەدد یان  تاوانی هەقسالالاندنەوە و بۆیان نییە كەسالالێك عەفوو

نباری تاوا بكەن یان لە سەر ن سزای تەمێكردن سووك رتەنها دەتوان ،خوێنیان لەسالەر بێت

 .عەفووی بكەن الدەن و

، كانی سیس می خۆی دەربارەی تاوانڕێسا و تێڕوانین و شەریعەتی ئیس   بە پێی دید

 :یە لەیسیس مێكی تایبەتی بۆ لێبوردن داناوە كە بری 

 :لێبوردن لە تاوانەكانی حەدد یجرائ  الحدود(تدا -1

س   مافی ئەوەی بە هیچ كەسێك نەداوە سزای تاوانی حەددەكان ڕاگرێت شەریعەتی ئی

و ناودارییەكدا  و پایە هەر پلە لە هەركەسالالالێك بێت و ، جابكات تاوانبارەكەی عەفوو و

 و و دەسالەڵتداران هەیانە نە غەدرلێكراو یان سەرپەرش یار مافی لێبوردن نە خەلیفە ،بێت

شالەرعناسان  ،خوای گەورە كراون ە دەرهەق بە مافیچونكە ئە  جۆرە تاوانان، كەسالوكاری

كەسالێك لە  تاوانانەی لەسالەر سالەلمێنرا، شالایانی سزا  )تاوانی حق الله(، هەر ناویان ناوە

و دەوڵەت بەسەریدا بچەسپێنن، عەفووكردنی  پێوسال ە كۆمەڵگە دیاریكراوەكەی دەبێت و

 لەالیەن كەسالالالوكالالار ولەالیەن دەسالالالەڵتالالدارەوە یالالان لەالیەن غەدرلالێكراوەكەوە یالالان 

كەس پابەندناكات  سالالالەرپەرشالالال یاری غەدرلێكراوەكە هیچ بەهایەكی شالالالەرعی نابێت و

اگرێت یان بگۆڕێت یان ڕ كەس بۆی نییە سالالالزایەك  پێوەی چونكە مافی خوای گەورەیە و

 ..فەرمانی بە جێبەجێكردنی داوە ئیلغای بكاتەوە كە خوای گەورە دیاریكردووە و
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 كانی هەقساندنەوە و خوێندا یجرائ  القصاو والدی:(: لێبوردن لە تاوانە -2

شالەریعەتی ئیس   مافی لێبوردنی لەم  جۆرە تاوانانەدا داوەتە دەست غەدرلێكراوەكە 

 ەن و دەسەڵتداران و كەسی تر ئە  مافەی نییە، نە خەلیفە ،بەس یان سەرپەرش یارەكەی و

 هەقی خوێندایە و قسالالاندنەوە وئەمیش لە سالالزای هە،كەسالالوكار خز  و و نە داوەر و قازی

 .بەس

ئەگەر لێبوردنیان بۆ تاوانبارێكی ئە  جۆرە تاوانانە دەركرد،  بۆ نموونە خەلیفە یان قازی

 غەدرلێكراو و كالالاریالگەریەكالی لەسالالالەر نەمالالانی مالالافەكەی نالالابێالالت و هالیالچ نالرخ و

سی ەك ،بەس چونكە ئەوە مافی خۆیانە و ،ننابلێبوردنەوە پابەند سالەرپەرشال یارەكەی بەو

ارەتی ەفبۆیان نییە سالالالزای ك و قازی تر بۆی نییە بڕیاری تێدا بدات. هەروەكو كە خەلیفە

یان بیگۆڕن یان ئیلغای بكەنەوە.. كابرای تاونبار سزاكەی كەفارەتدان بێت،  تاوانێك الدەن 

ئەمە  ،كەس بۆی نییە عەفووی بكات یان بۆی بگۆڕێت بەسالالالزایەك تری وەكو بەندكردنی

 .سەرپەرش یاری غەدرلێكراویانداوە ننەت بە غەدرلێكراو وسو  ومافێكە قورئان 

 رن مم ... لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱ :خوای گەورە لە قورئاندا دەفەرموێ -

واتە: ئەی ئەو كەسانەی باوەڕتان  ١٠١البقرة:  َّ حت ... نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن

 ی كە لە براهێناوە هەقسالالالەندنەوەی كوژراوتان لەسالالالەر فەرزكراوە... ئەمما ئەو كەسالالالە

 ناسالالەنێ ەوە، بەراسالال ی ئەوە هەڵوێسالال ێكی چاك و هەقی لێ )بكوژە(كەی خۆشالالدەبێت و

 . یداپیاوەتییەكی گەورەیە لە گەڵ پەسەندە و

 مص خص حص مس خس...خت حت جت هب  مب خب ُّٱ: هەروەها دەفەرموێ -

كەسالالێك  واتە: لە تەوراتدا لەسالالەرمان فەرزكردن كە گیان بە گیانە، هەر 1١المائدة:  َّ  حف...جضحض

خۆشالالبوون، یان هەقی خوێنیان لە بكوژرێ ەوە. ئەگەر لێی یەكێكی بەناهەق كوشالالت دەبێ

 .ەوەپاك دەبێ  گوناحی پێ یی بكوژەكە وڕەف اریدا وەرگرت، ئەوە دەبێ ە كەفارەتی ڕب
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 :لێبوردن لە تاوانەكانی تەمێكردندا -3

هەیە لێبوردن دەركەن نوێنەرانی مافیان  شالەرعناسالان لەسەر ئەوە یەكڕان كە خەلیفە و

یە. ئەمە مافی تەواوی خەلیفە، )تەعزیر( گرتونیەتەوە بۆ تاوانبارانێك كە سالزای تەمێكردن

ی بۆ  ،دەتوانێت لە تاوانەكەی خۆشالالبێت، هەروەكو كە دەتوانێت لە سالالزاكەشالالی خۆشالالبێت

و بۆی هەیە لە، هەموو تاوانەكە خۆشالالبێت و بۆشالالی هەیە لەهەندێكی خۆشالالبێت هەیە لە

تەمێكردن دایناون، یان خۆی یان خەلیفەی پێشالال ر  سالالزایانە ببورێت كە شالالەرع بۆ تاوان و

سەرەكییە زانراوە كە  نییە، مەگەر ئەو مەرجە سەرەتاییە هیچ مەرجێك لەمەدا، دایرش وون

ەی وننەتدا، یان پێچەوانسالال نابێت لێبوردنەكەی  دژایەتی هەبێت لەگەڵ دەقێكی قورئان و

ەی لە دنەكلێبور  ویسالال ە كە دەبێبەڵ  ئەوەش بەڵگەنە شالالەرع بێت، بنەما گشالال ییەكانی

 ەبێبێگومان لێبوردنەكە د ،الدرێت یدابێت، یان خراپەیەكی پێبەرژەوەندیی گشالال ی خەڵك

نی ێپێداڕ دوای ئەنجالامالدانی تالاوانەكە بووبێت، نەك پێش كردنی! چونكە پێشالالال ر یەعنی 

 كردنی ئەو نەبێ ە مایەی زیانویس ە كە عەفوو حەرا .. بێگومان ئەوەش بەڵگەنە یڕەف ار 

 ..ناوی ماڵ و چ لە مۆڵك و چ لە كەسایەتی و ،لە غەدرلێكراوەكە

)وەلی ئەمر( بۆیان  دەسالالەڵتدارانی دەوڵەت یان سالالەرپەرشالال یاران بێگومان خەلیفە و

 ندی، مادا  دەبینن ئێس ا بەرژەوەێك بدەن كە پێش ر قەدەغەیان كردبووڕەف ار ێگا بە ڕ هەیە 

انەی هەر لەسالالالەرەتاوە شالالالەرع حەرامی كردوون، ڕەف ار نەوەیدایە.. ئەمما ئەو لە ئیلغاكرد

بەهیچ شالێوەیەك بۆیان نییە حەڵڵی بكەن، چونكە شەرع تەنها مافی لێبوردن لە تاوان یان 

 .حەڵڵكردن نەك حەرامكردن و لە سزاكەی داونەتێ

 ،بێت، نەك زیاترغەدرلێكراو لە تاوانەكانی تەمێكردندا بۆی هەیە لە هەقی خۆی خۆش 

 ..ەچاوبكاتڕ یش بۆی هەیە هەڵوێس ەكەی ئە  لە تاوانبارەكە خۆشبوو، قاز ئەگەر
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 باسی دووەم:

 دەربارەی تاوان

 

 تاوان: یبڕگەی یەكەم: ڕوكنی شەرعی

 تاوان: ییمادد یوكنڕم: دووه یگهڕب

 تاوان: یبدهئه یوكنڕ: مهێیس یگهڕب
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  :نپێناسەی تاوا -

كە  نێپێنەدراوانێكی شەرعیڕ ) ی شالەریعەتی ئیسال مەوە بری یە لە:ڕوانەگەتاوان لە 

 ەف ارێكەڕ )ئەنجامدانی  یان ،دیاریكردوون( خوای گەورە سالالالزای حەدد یان تەمێكردنی بۆ

 .سزای لەسەر داناوە( ی داناوە وحەڕامێكە كە شەریعەتی ئیس   بە ڕەف ار یان نەكردنی 

لێكراوە یان نەكردنی كارێكە كە فەرماندراوە  یارێكە كە نەهیكردنی كان: ڕێپێنەدراو  -

 اركە )گوف  ڕەف ارگومان قسەش بە كردار هەژمار دەكرێت، بۆیە من دەنوس   بێ) بكرێت

تا بزانرێت كە ئەو كردن/نەكردنە لە  . دەوترێت ڕێپێنەدراوی شالالەرعی(و كردار( دەگرێ ەوە

ەك سزای ی )هیچ تاوان وڕێساەگەڕخس نی ئەمەش ب ،شالەرعی ئیس مەوە تاوانە یڕوانگە

 .هەبوونی دەق نابێت( بێ

نی نەكرد ێك یان وازلێهێنان وڕەف ار لە پێناسەكەی تاوان دەردەكەوێت كە ئەنجامدانی 

ە ئەگەر نەیگرتەوە دیارە ك ،دەكرێت كە سالالزا بیگرێ ەوە ێك كاتێك بە تاوان هەژمارڕەف ار 

 .{اك یان خراپ دادەنرێتچی هەر لە شەرعدا بەچئەگەر } تاوان نییە

 :جۆرەكانی تاوان  -

بەڵ  ناوخۆشیاندا  ،ێكن سالزایان لەسەرەڕەف ار وەدا هاوەبەشالن كە هەموو تاوانەكان لە

 :وانین دەشێت تاوانەكان ئاوا پۆلێن بكرێنڕ و تێ بە پێی دید .جیاوازن

انە ومتو كە  وەیەڕوانگەبەپێی دژوارێ ی لەسەر بنەما سەرەكییەكانی كۆمەڵگە: لە   -١

 :سێ جۆرن

 .تاوانەكانی حەدد -ل

 .خوێن تاوانەكانی هەقسەندنەوە و - 
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 .نی تەمێكردناتاوانەك -الج

 جۆرە:  بەپێی مەبەس ی تاوانكارەكە: دوو -٢

 تاوانی ئەن ەست.   -ل

 .تاوانی نائەن ەست - 

 جۆرە:  بەپێی كاتی كەشف بوونی: دوو -7

 .   شنۆڕ و  تاوانی ئاشكرا -ل

 .نادیار ئاڵۆز وتاوانی  - 

 جۆرە:  كردنی: ئەمیش سێ یبەپێی چۆنیەتی -1

 تاوانی سلبی.  تاوانی ئیجابی و -ل

 تاوانی ئاسایی.   تاوانی سووك و - 

 .یتاوانی ناكات ی وتاوانی كات -الج

 جۆرە:  بەپێی سروش ی تایبەتی تاوانەكە: دوو -3

 ك.  ی تاو تاوانی دژ  تاوان دژی كۆمەڵگە -ل

 .تاوانی ئاسایی و اسیتاوانی سی - 

و سالالالاغكردنەوەی تاوان  توێژینەوە كردنە بۆ ئالاسالالالانكردنی خوێندن وپۆلێنئە  هەموو 

كالامەكالانیان جیاوازن، تا ەحئ هەیە و یكراوە، چونكە هەر تالاوانێالك سالالالزای تالایبەتی خۆ 
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پاشان بزانرێت كا  حوكمی شەرعی  ،بزانرێت چ جۆرێكە انە تاوانەكە بسالەلمێت ووردەكار 

لەسەر دەرچێت. ئێمە لێرەدا ناچینە تەفسی تی ئە   یوە؟ تا بڕیاری دادپەروەرانەدەیگرێ ە

ان باسەكە بەكورتی دەخەینە وتمئێمەش لەسەرەتاوە  و تبابەتانەوە، چونكە زۆری دەوێالالالال

 .بەردەست

 :ڕوكنەكانی تاوان -

 انێكی  شەرعین كە خوای گەورە سزای حەددڕێپێنەدراو ان كە وتملە پێناسالەی تاواندا 

وامر لبەرهەڵسالالال ی )ا یالالان تەمێكردنی بۆ دیالالاریكردوون. بەڵ  لەبەر ئەوەی فەرمالالان و

ئەركی ) تێبگەن تەكلیف ( تەكلیفی شالەرعین، دەخرێنە ئەس ۆی كەسانی ژیر كەلوالنواه

سەكەی ا پێنای تێدابێت تڕوكن كە دەبێت هەر تاوانێك سێ یەڕوانگەوەچییە؟ لە   (شەرعی

 :انەنتێدا بچەسپێت كە ئەم

نانە دیاریدەكات، ئەمە ڕۆشسزاكەی  هەبوونی دەقێك: كە تاوانەكە قەدەغە دەكات و -١

 .ڕوكنی شەرعیی تاوان یان ڕوكنی یاسایی تاوانەكە :ئەوەیە كە پێی دەڵێن

ئەنجالامالدانی تالاوانەكە: تالاوانەكە كردنی بەرهەڵسالالال یلێكراوێك بێت یان نەكردنی  -٢

 .ڕوكنی ماددیی تاوانەكەێی دەڵێن: فەرمان پێدراوێك بێت ئەمەش ئەوەیە كە پ

تەكلیف بووبێت. ئەمەشالالیان  رس بێت لە تاوانەكەی: واتە شالالیاویتاوانكارەكە بەرپ -7

 .ڕوكنی ئەدەبی تاوانەكەئەوەیە كە پێی دەڵێن: 

 هەبوونی یەكێكیان هەموو تاوانێكدا پێویس ن، چونكە  بێ ە لەڕوكنهەبوونی ئە  سێ 

ی تری ڕوكن و ڕوكنەشالالدا، هەر تاوانەڵ  لەگەڵ ئە  سالالێ .. بەسالالزاكە نایەنەدی تاوان و

ە تایبەتانە نڕوكتایبەتیشی هەیە، تا ئەو سزایە بیگرێ ەوە كە بۆ ئەو تاوانە دیاریكراوە. ئە  

چەندێ ییانەوە بەپێی جۆری تاوانەكان دەگۆڕێن. لێرە بەدواوە باسالالالی  ووی چۆنێ ی وڕ لە

  :الله  بڕگە دەكەین إن شا ە بەسێڕوكنئەو 
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 بڕگەی یەكەم: 
 تاوان:  یڕوكنی شەرعی

 
ەی ر ڕەف ادەقێكی شەرعی هەبێت ئەو  شەریعەتی ئیس   ئەوەی فەرزكردووە كە دەبێ

 :ئەمەش ئەوە دەخوازێت كە ،اگەیاندبێتڕ سزاكەشی  بەتاوان ناساندبێت و

 .كاری پێبكرێت ە ساتەوەخ ی ئەنجامدانی تاوانەكەبێت كدەقەكە لەوانە دەبێ -١

ت تا لە توانادابێ، دەقەكە حوكمی تاوانی شالالوێنێك بێت كە تاوانەكەی لێكراوە ێدەب -٢

 .جێبەجێبكرێت

 .دەقەكە حوكمی ئەو كەسە بگرێ ەوە كە تاوانەكەی كردووە دەبێ -7

نابێت هیچ هۆكارێكی تەبریری ئەنجامدانی تاوانەكە هەبێت، نابێت هەلێكی حەڵڵ  -1

ییەكی كاریگەر ی جینائی تایبەتمەندی خۆی هەیە ونی تێدابووبێت. لەبەر ئەوەی دەقو بو 

شەرعناسان لەسەر . ئەمانی هەیە سەالمەتی و دژواری لەسالەر بنەماكانی گیانی مرۆڤ و

 :ئەوە یەكدەنگ بوون كە سەرچاوەكانی حوك  دەركردن سێن

كە دەبنە سەرچاوەی وەرگرتنی دەقی جینائی. بەڵ    ،)ئیجماع( كۆڕا و سوننەت قورئان و

ەكە ئایا سەرچاوەیەكی الالالال)قیاس( وردكردنبوون كە بەرا اجوێڕ ارەمین سەرچاوەیدا لەچو 

  تری دەقی جینائییە یان نا؟

 

دەقەكە لە ستتاتەوەختی ئەنجامدانی تاوانەكەدا  خاڵی یەكەم: دەبێ
 :كارابووبێت

كالارابووبێالت، واتە كالاری پێبكرێالت، نەك حوكمەكەی البرابێالت )نەسالالالخ بووبێ ەوە(، 
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 و ئیلغا كردنەوەی حوكمێكی شالەرعییە بە بەڵگەی شالەرعی تر كە ئاشكرا نەسالخبوونەوە:

یالان الوەكی باس لە نەمانی كارپێكردنی هەموو یان هەندێكی كردووە، چونكە  ڕاشالالالكالاو

نەسالالخی شالالەرعی بەكامڵبوونی شالالەرع كۆتایی }.  (١)گشالال ی وایخواسالال ووە یبەرژەوەندی

 ی هاتنی وەحییە، بەڵ  خەلیفە بۆیكۆتای (ملسو هيلع هللا ىلص)كردنی پێغەمبەر ییپێهاتووە، كە كۆچی دوا

سالالالزایەكی تەمێكردنی  ەڵگە یالان تالاوانبار یان دەوروبەریهەیە بەپێی بەرژەوەنالدیی كۆم

 .{سووك یان قورس ر بكات

هەبوونی دەقە كالاراكە هەرئەوەنالدە نییە كەلە دادگالا هەبێت، یان لەدەسالالالەڵتدارەوە بۆ 

ن لێی ڕۆشالالالزانیبێ یالالان وو  قالالازیی هالالاتبێالالت، بەڵكو مەرجە راگەێنرابێالالت وخەڵكالالانێالالك

 .تێگەیش بن. هەروەكو پێش ر لە باسی ئاسەواری رەجعی دەقدا باسمان كرد

 

دەقەكە حوكمی تتتاوانی شتتتتوێنێتتك بێتتت كە  ختتاڵی دووەم: دەبێ
 :تاوانەكەی لێكراوە

ئەوەی  وخیەك نییە، بەڵ  بارودتایبەت بە ناوچە شەریعەتی ئیس   جیهانییە و ڕاس ە 

لەژێر دەسالالەڵتی  سالالپاندنی ئەحكامەكانی شالالەرع لەناوچەیەكدابن كەخواسالال ووە كە چە

نەك ببێ ە حوكمی شالالوێنێك كە  (،دەچەسالالپێنرێت حوكمی شالالەرعییان پێ)موسالالوڵماندایە 

ئەگەر چی -ە لە  الیەنەوە چەسپاندنی شەرع دوورەدەسال ی دەسالەڵتی موسالوڵمانانە. بۆی

 می ناوچەیی.. وکح تەبەڵ  بۆ  -نێونەتەوەییە

 ەوە: وڵتان جیهانیان كردووە بە دوو شەرعناس

  كە حوك  بە ئیس  ) ێكی ئیس می دەگرێ ەوەوڵتهەموو  یەكەمیان: دارولئیس مە كە

                                         
راب و اەوداومامەڵەی اووکاری و وەبوونی پێن  تن یان زیاتر تایدا بە خواردنەوەی شەەوەکو ڕێ ێدانی ئیساال  لەااەر   (١)

 لەیەی کاتدا، یان وەبوونی دوو خوش  بەتنی یەی پیاو لەیەی کاتدا.. بەاڵ  ئەمانە دواتر نەاخ بوونەوە.
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 . (شەرع تێیدا سەروەرە دەكات و

 ەكانی ترن. وڵتدووەمیان: دارولحەربە كە 

انی دووەمدا، وڵتشالالەریعەتی ئیسالال می لە دارولئیسالال مدا دەچەسالالپێندرێت، نەك لە 

شەرعیش وایە كە ئەحكامی شەرع دەبێ ە سزای  یی گشال یڕێسالا ،ونكە لە توانادا نییەچ

كەسالالالێك بێت. هەروەها  نكارەكەی هەراجا تاو  ،ئەو تاوانانەی لە دارولئیسالال مدا دەكرێن

كەسالالالالانی نیشالالال ەجێی  دارولحەربالالدا دەكرێن، لەالیەن لە سالالالزای ئەو تالالاوانالالانەیە كە

 {.ێكدا لە  بوارەداتڵ یلەگەڵ هەبوونی تەفس} دارولئیس مەوە

 

 دەقی حوكمەكە ئەو كەستتتتە بگرێتەوە كە ختتاڵی ستتتتێیەم: دەبێ
 :تاوانەكەی كردووە

بنەماكانێ ی كە ئەحكامی شەریعەت بەسەر كەسانێكدا  كانی شەرع وڕێسالاان لە وتم

 ،لێدەركردنی كەس. لەكەسالالیش نابورێت تێیدا دەچەسالالپێنرێت كە لە دارولئیسالال مدان بێ

 .و توانایەكی هەبێت وەزیفە و سیفەت و پلە و ناو هەر

 

ێلێدانی تاوانەكە ڕیتان هەلی  ختاڵی چوارەم: نتابێتت هۆكتاری تەبریر
 :هەبووبێت

یان  سالالووكە بەڵگەیەك) پێدانڕێگاهەبوونی هۆیەكی تەبریركردنی تاوان، یان بوارێكی 

و سالالالیفەتی تاوانەكە  ی دەقی سالالالزاكە، چونكە لە پێناسالالالەڕاگرتنبەسالالالە بۆ  (هەنجەتێالك

ەكە وەكو حەڵڵ یان ڕەف ار  ی شالالالەرعێ ی تالاوانەكە دەخاتەالوە وڕوكن ەمالدەكالاتەوە وك

 سزا و بەزۆر دەردەخات، لە  حاڵەتەشالدا ناشێت سیفەتی تاوانی بدرێت بەسەردا ڕێپێدراو

 .بیگرێ ەوە
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 :هۆكارەكانی تەبریر یهەنجەت( و هەلی ڕێلێدان *

ی سالالزای تاوان، چونكە دەبنە گرتنڕادەشالالێت یەكێك لە  خاڵنەی خوارەوە ببنە بەهانەی 

 :ەكەڕەف ار ی ڕێپێدانهەلی 

 .كردنبەرگری -١

 .مەبەس ی ئەدەبدان -٢

 .یچارەسەری نەخۆش -7

 .وەرزشكاری -1

 .خوێن هەدەربوون -3

 .دەسەڵتی دەسەڵتداران ئەرك و ماف و -6

 

 :بەرگریكردن -1

 بوونی ئە  هەنجەت ولەكاتی هە ،ەڕەف ار ی ڕێپێدانبەرگریكرن هەنجەتە یالان بوارێكی 

ی یسالالالزا نایگرێ ەوە. بەرگر تاوان نامێنێت و -كە خۆی لە خۆیدا تاوانە-ەكە ڕەف ار بوارەدا 

جۆرە: یەكەمیان بەرگریی شەرعییانەی تایبەت.  دا دووشالەرعیانە لە شالەریعەتی ئیس می

ان خۆ ی لە تە: وەس اندنی هێرشهێن، كەبەرگری)دفع الصائل( وا كە شەرعناسان پێی دەڵێن

دەڵێن: ی لە غەیرەكردنە. دووەمیان: بەرگریی شالالەرعییانەی گشالال ی كە شالالەرعناسالالان پێ

 .و بەرهەڵس یكردن لە خراپە كردن بە چاكەفەرمان

بەرگریی شالالەرعییانەی تایبەت لە شالالەریعەتی : بەرگریی شتتتەرعییانەی تایبەت -أ

یان لە ئیسالالال میالدا مالافی مرۆڤە كە بەرگری لەخۆی یالان لە گیالانی كەسالالالانی تر بكات، 
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هەموو  سالالامانی كەسالالانی تر، لە سالالامانی خۆی، یان لە پاراسالال نی ماڵ و پاراسالال نی ماڵ و

ەدا رگریكردنەبەزاندنە، هەموو جۆرە هێزێك شیاوە لە  ب سنوور و دەس درێژییەك كە س ە 

 .ەتكاتەوەڕ بەكاربهێنرێت، تا ب وانێت دەس درێژییەكە 

  لك اك يق ىق ُّٱ :یە كە دەفەرموێبەڵگەی بەرگریی شەرعییانەی تایبەت ئەو ئایەتە

سەرتان، ئێوەش  كردە ی درێژیسهەركەسالێك دە واتە: ١١1البقرة:  َّ ين ىل مل يك ىك مك

  )١(.بەو شێوەیەی دەس درێژیی كردووە هێرشی بكەنەوە سەر هەر

ِ َل  ف اتَل  حق   بغيرِ  مال ه ل ِرُدَ  َمن) هەروەها فەرموودەی: -  واتە: هەر (٢)(شالالهيدت  فهو ف  

ژرا و كو بەرگریی كرد بس ێنن و سامانەكەی بەزۆر بەناهەق لێ  یان ماڵ وویسكەسالێك 

 .ئەوە شەهیدە

 و ئابڕ كردنی كەسالالێكی لە خۆی ووەكو كە مافی بەرگری شالالەریعەتی ئیسالال میش هەر

وە بەهەرچی هێزێك لەدەسالالال ی دێت هانیدا داوە وێپیێڕ  سالالالامالانی خۆی كردووە و مالاڵ و

 ە گیان و، لی لەكەسانی تریش داوەتێبەرگریكردنفی كاتەوە، ماهێرشهێن رەت یس درێژیدە

 :دەفەرموێ (ملسو هيلع هللا ىلص)سالالالالامالالانی ئەوانیش. هەروەكو كە پێغەمبەری خوا  و مالالاڵ و ئالالابالڕ

رْ )  .واتە: براكەت سەرخە س ەمكاربێت یان س ەملێكراو (7)(َممْل وًما لَوْ  ظَالًِما لََخاكَ  انْص 

امانی س سەندنەوەی ماڵ و دن ولێكر بەرگری لێكراو دیارە كە بەسالەرخس نی برای س ەم

 لێگرتنی دەبێالالت ێڕ  لێسالالالەنالالدراوێ ی، سالالالەرخسالالال نی برای سالالال ەمكالالاریش بەگرتن و

لەتەكمیلەی فەرموودەكەدا  (ملسو هيلع هللا ىلص)وەكو پێغەمبەری خوا  س ەمكردنی، هەر و لەدەس درێژی

                                         

( تا کاردانەوەیەکی واوشاااێوەی بەرامبەرەکە بێت کە دەااااتدرێژیەکە يقئایەتەکە ڕەفتاری ئێمەشااای ناوناوەتەوە )  (١)

 اگرێت و وەق بسەنرێتەوە، نەی ئەگەر ئەوان ئافرەتیان فەااد کردیل وا لە ئافرەتیان ب ەینەوە. ڕ 

 ( بە اەحیحی داناوە.١٧١١(، شێخی ئەلبانیش لە )صحیح الجامع( بەتمارە )٧٠٠١(، ئەبو داود )١٧٥٧ترمذی )  (٢)

 (.٥٧٧٨بوخاری )   (7)
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 .شەرحی دەكات

 :ێدەفەرمو  (ملسو هيلع هللا ىلص)بەڵگەی بەرگریكردنیش لە كەسالالانی تر ئەوەیە كە پێغەمبەری خوا  -

گیری یەك رن  و پشالال واتە: موسالوڵمانان یارمەتیدەر (١)(انِ  ل فَ الْ  یلَ عَ  ونَ ن  اوَ عَ  َ یَ  نَ یْ نِ مِ ؤْ الم   نل إِ )

 .و ئاژاوەنەرەوەدا فی نەگێڕ یلە دژایەتی

 سالالالنووربەزاندن و و بەرگریكردن نەبێ ە بەهانەی دەسالالال درێژیبۆ ئەوەی شالالالەرعێ ی 

و خراپی لێدەكەوێ ەوە، شالالەرعناسالالان  ی ناڕەوا كە ئاسالالەواری دژوارڕەف ار ئەنجامدانی 

 :داناوە بەرگریكردن یچەندین مەرجیان بۆ شەرعێ ی

 :مەرجەكانی بەرگریی شەرعییانەی تایبەت -

 :بێ ەدی تێدا عێ ی وەربگرێت، دەبێت چوار مەرجیبۆ ئەوەی بەرگریەك شەر 

 كە دەسالالال درێژی دەبێت دەستتتتتدرێژكارێك یان دەستتتتتدرێژكارییەك هەبێت: -١

ێت بەڵ  ێك هەبووبڕەف ار كاردانەوە. دەشێت  و اشێت بەكارێك بوترێت بەرگریت نێنەكراب

وەكو: باوكێك بۆ ئەدەبدان لە كوڕەكەی خۆی  ،پێناسەی دەس درێژیی بەسەردا نەچەسپاوە

ەكی داوە، یان پۆلیسێك حوكمی ئیعدامی یداوە، یان مامۆسال ایەك بەجۆرێك سالزای قوتابی

 .نە دەس درێژی نینلەسەر كەسێك جێبەجێكردووە.. ئەما

سالالامانی كەسالالەكە بێت، یان  ماڵ و ناموس و سالالەر گیان و دەسالال درێژی دەشالالێت بۆ

سالالالامانی كەسالالالانی تر بووبێت ئە  بەرگریی لێكردبن،  ماڵ و ناموس و بەرامبەر گیان و

بەرگریی ئە   لە بكەرەكە خۆیەوە بێالت و هەروەكو كە دەشالالالێالت دەسالالال الدرێژییەكە هەر

ە  ئ سالالال وێ ی خۆی بكوژێت، یان شالالالوێنێكی خۆی ببڕێت وویكردبێت، وەكو ئەوەی ئەو 

                                         
 (ملسو هيلع هللا ىلص)  فەرموودەی تر وەیە کە بە لەفای جیاااواز واااتووە کە پێغەمبەر ئە  فەرماوودەیە  بە  لەفاە نەدرزیەوە، بەاڵ   ( ١)

، وُ عاونوَن علَى)دەفەرموێ:  جر  ه  الما   والشالالل و المسالاللِ ، ُسالالع  )معرف   لەعي  ەن ئەبو(، 7131بو داود )ئە( الف  لانِ  المسالالل   لخ 

 ( بە کەمێك جیاوازییەوە.١٢١36هەروەها بەیهی ی )(، 31١6الصحاب ( )
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ە بێت تا غەدركارەكغەدرلێكراو چاوەڕواندا مەرج نییە ڵەتەی بەرگریانەیهێشالال ووە.. لە  ح

 پەالماری دەدات، نا، مادا  هەسالالت دەكات كە ئەو خەریكە غەدرەكە بكات، یان حاڵەت و

ەكات د كات، ئە  پێش ر بەرگریودۆخەكە ئەوە دەگەیەنێت كە نیازی وایە دەس درێژی ببار 

 .ناهێلێت دەس درێژییەكە بكرێت و

كاردانەوەی  بەرگریدەبێت دەستتتتدرێژییەكە هەنووكەیی بێت نەك دواخراو:  -2

پ نی تەئكیدی دەسالال درێژییە. بۆیە  و نەخشالالە و دەسالال درێژییە یان كاردانەوەی هەڕەشالالە

ا رێژییەكە هەبووبێت، ت دسالالو بەڵگەی هەبوونی هەنووكەیی دەسالالپێكی دە دەبێت نیشالالانە

لە  دواخراو، یان ێكی نەكراو وڕەف ار بەرگرییەكەشالالی شالالەرعییانە بووبێت. ئەمما ئەگەر 

  .(١)ناكرێت هەژمار ی هەیە، ئەوە هێش ا بە دەس درێژیداهاتوویەكی دووردا ئەگەری كردن

 ەئەو  ئەگەر بە غەیری ئەو بەرگرییە نەدەكرا دەستتتدرێژییەكە بوەستتتێنرێت: -3

یی شالەرعییانە نییە كە دەی وانی بە چەندین شێوەی تر دەس درێژییەكە بوەس ێنێت، بەرگر

 اداسالالت مادا  دەی وانی لێی لە هاوار بەڵ  چۆنیەتیەكی بەكارهێناوە كە واقیعەكە نەیدەخو 

نێالت، كە غەدركالارەكە لە ترسالالالانالدا هەڵالدەهات، ئەمەی چاك ربوو وەك یەخەڵكی تێگە و

نی فیشالالالەكی  ەوە، چ جای ئەوەی بەمەبەسالالال ی كوشالالال ووی ببێڕ ووەو ڕ لەوەی بە چەقۆ 

 ..دەس درێژییە لەمەوە بۆ ئەو نییە و پێوەناوە.. ئەمە برگری

بكات؟ دەبێت وا و رگریەە درێژكار بسیان مەترسی دە اكردن لەدەس درێژیڕ ئایا هەڵتن/

، هەندێكی تریان دەفەرموون: ێڵی. هەندێكیان دەفەرموون: بەان لەسەر ڕ شالەرعناسان دوو 

 ئەگەر لە ،نییە رگریەئەوە ب ؛انەكاتڕ  و شالالورەیی لەسالالالەری بكەوێت و ەگەر بە عەیبئ

 .لەخۆی بكات اكردن بەرگریڕ اكردن عەیبە نەبێت، دەبێت بە ڕ حاڵەتی وادا 

 

                                         
 وەکو یەکێ  بە یەکێ ی تر بتێت: ئەگەر ئەمساڵ گەنم بیێنیت ئەوا کاتی دوورینەوەی یان خەرمان ردنی دەیسووتێنم.  (١)
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 دەبێت بەرگرییەك بێت بەقەدەر ئەوەی دەستتتتدرێژییەكەی پێدەوەستتتتێت: -4

شەی كردووە بەڵ  ئە  لێیداوە، ئەو زۆرتر لەوە دەس درێژییە لەمەوە بۆ سەر ئەو. ئەو هەڕە

داوە، ئەو دەیویسالالت بەدەسالالت لێیدا، ئە  فیشالالەكی  داوە، ئە  چەقۆی لەو زللەیەكی لە 

 خانەی و كەوتۆتە پێوەنالاوە.. بێگومالان كالاردانەوەكالانی )ئە ( سالالالنوربەزاندنی بەرگرییە

 .تاوانە ەكەی بەرگریی شەرعییانە نییە وڕەف ار بۆیە  ،دەس درێژییەوە

 :خراپە( چاكە و بەرهەڵستتتی لە ەرگریی شتتەرعییانەی گشتتتی یفەرمان بەب -ب
لە  و ئە  جۆرە بەرگرییە شالەرعییە لەو بوارانەیە كە شالالەریعەتی ئیسال میی تێیدا تاقانەیە

ە ییی داناوە، ئە  بەرگرییەگش یئیسال مدا زۆر جێبایەخە، تەنانەت بە نیشانەی ئیماندارێ 

اودا لەحاڵەتی شی ە، بەڵكو لەسەر موسوڵمانانی بەتوانا وجوامێریی و هەر ئەوەندە نییە خێر

 .فەرزە

 دان وال  و ڕاگرتنزانیوە لە  كاریگەرییان چاك و و یانەی بەشیاوڕێگاشالەرعناسان ئەو 

 :كە ئەمانەن ،دا پێناسەیان كردووندا لە حەوت چۆنیەتیال)مونكەر( ادانی خراپەكاریڕ 

 .سزاكەی( )ناساندنی تاوان و ناساندن -١

 .ێنیشاندانڕ  هاندان لەسەر وازهێنان و و ردن بە ئامۆژگاریبەرهەڵس یك -٢

  .توندوتیژبوون كردن وسەرزەنش  -7

 .گۆڕانكاریی بەدەست -1

 .كوش ن هەڕەشەكردن بەلێدان و -3

 .كوش ن لێدان و -6

 ..ەركردنەوە لەكەسانی تر بەرامبەریلەس داوای یارمەتی و -3
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 :ئەدەبدادان -2

ئەدەبالالدادانی  بواردا زیالالاتر دەردەكەوێالالت: ئەدەبالالدادانی ژنەكەی و وئەدەبالالدادان لە دو 

 .منداڵنی بەردەس ی

لە شالەریعەتی ئیس میدا پیاو مافی ئەدەبدادانی ژنی خۆی : ئەدەبدادانی ژنەكەی -أ

هەیە، ئەگەر سالالالەرپێچی لە ئەركەكانی خۆی كرد لەوانەی خوای گەورە وەكو ژنی مێردار 

گوێڕایەڵی مێردەكەی بێت لەو ئەركە شەرعییانەدا كە مادا  لەسەری فەرزكردووە. دەبێت 

 مل خل ُّٱ: یارمەتیدەری ژنەكەیەتی لە جێبەجێكردنیاندا.. خوای گەورە دەفەرموێ

ئیالدارەی ژنەكانیان  واتە: پیالاوان بەسالالالەرژنالانەوە بالاڵدەسالالال ن و ٣1النسْْْْْاء:  َّ نب يل ىل

 لەدەس دایە. 

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي ُّٱ: هەروەهالالا دەفەرمالالوێ

واتە: ئەو ژنالالانە )ژنالالی  ٣1الْْْنسْْْْْْْْاء:  َّ نب مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

نیازیان وایە لێ ان یاخی ببن )كە لە  ،ەی دەترسالالن كە سالالەرپێچی ان بكەنالالالالالداران(مێرد

 ناشالالالەرعێ ی بزاوت و ئامۆژگارییان بكەن، شالالالەرعێ ی و ،یالانالدا دەردەكەوێالت(ڕەف الار

ر ههەوە، ئەگەر سالالزای خواییان وەبیربهێنن پاداشالالت و وون بكەنەوە وڕ هەڵویسالال یان بۆ 

ێ جێ و پش یان ت كیه لەسالالەر)وه نههكڵدا جیا بگهرجێییان لهفی سالهوا  بوون پێخهردهبه

ون وا  بو ردهر بهر ههگهئه (،ی تركوه و بچنه شالالوێنێنههكشالال ان جیا بهكن پاشالالان جێگاهك

ر گه، ئه(شالالال ن و تۆڵهڕق پێ ڕ  كبالدادان نهدهلێالدانی ئاله)ن بوون لێیالانالدهلەسالالالەر یالاخی

 ..قی لێدان و جێگۆڕین ان نیهوه ئی ر ههڵ ان بوونهایهگوێڕ 

یا ر )ئامۆژگاری، پاشان جبهگیرێنهك دهله دوای یه كه یهكبێت تیه ئهو سێ چۆنیهمه بهئه 

 بدان(.دهف، پاشان لێدانی ئهی پێخهوهردنهك

  ئه كر مێردێرموون: ههفههد )رحمهما اللّه( كنیفاله و ئیمالامی مالالیحاله بوئیمالامی ئاله
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بێت سالالزا بدرێت. واته: لێدانی ناشالالێت تا سالالێ جار بێگوێیی ر ئهگرته بهی نهارییهكقۆناغ

ردبێت و كمدا ئامۆژگاری هكشالالالی له جاری یههكرجه مێردهه مهكوه ردبێ الهكدووپالات ناله

جێ  لەسالالالەره كمێرده وه وردبێ هكجودا  ك  جار جێگایان لێدووه ،ڵدا دابێتگهوڵی لههاله

اس یدا ڕ ه له كچون)بێت رجه توند نهه مهكه دێت كبدادانهدهجێیهێشال بێت، پاشان لێدانه ئه

ر میش ههچی ئهر گهیی بێت ئهسالالال هسالالالت ئازاردانی جهبهك مالهروونیاله نالهی دهكلێالدانێ

 . (تهئافره كندێری ههسهچاره

ێ ی تر جكوارێر ئاسهوه یان ههۆر بوونهاندن و بڕین یان شین و مكه شالكنابێت لێدانه

بوو اکەو . كوو( و سنگ و سڕ موچاو)ده كووهی بدرێت كی ناسكبهێڵێت. ناشێت له شوێنێ

ی خۆی هكئاوا له ژنه كر مێردێگهنده. ئهوه بهتیهالمهرجی سالالالهه به مهكه مافێكاللێالداناله

ردووه و كه تاوانی نهكی، چونلەسالالالەر وه سالالالزا نادرێت نییهدهووی جینائی و مهڕ دابوو له 

و هه لكر لێدانهگهمما ئهرعدا بووبێت. ئهار هێناوه، مادا  له سالنووری شهكمافی خۆیی به 

ت به درێرپرسه و دهه بهكوه مێردههال) سزا دان( ووی جینائیڕ وه له تیانه زیاتر بوو ئهچۆنیه

 دادگا.

ێگای به لێدانی منداڵ داوه له تی ئیسالالال می ڕ ریعهشالالاله بتدادانی منداڵ:دهئته -ب

ی، رپرسالالالرشالالال یاری بهرپهمه مافی باوكه یان باپیر یان سالالالهبالدادنیدا، ئهدهفێركردن و ئاله

له  یوانهسالال ای پیشالالاله. ئهفێركاری قوتابخانه بن یان وه؛ ها مافی مامۆسالال اكانێ یروههه

كه رجن كه لێدانهیشالالدا مهبدادانی منداڵدهرج بوون له ئهبدادانی ژندا لەسالالەر مێرد مهدهئه

ش مییش بكرێت، بۆ ئهكهنی منداڵهمهچاوی تهرجیشالاله ڕهخت بێت و مهنابێت توند و سالاله

 تی.ورهموچاو )ڕوو( و سنگ و سك و عهكو دهس یاری بدرێت وهر نابێت له شوێنی هههه

و له ،رێتكهویی تێدا نڕهبدادانی بێت و زێدهدهسالالال ی ئهبهه به مهكپێویسالالال اله لێالدانه

  ر لێدانی منداڵ بهگهدات. ئه  دادهدهئه كیههكگچك یەورهه گالهكالبێالت دا یالهچوارچێوه

ه كرهلێده لەسالالەری یاسالالایی كرپرسالالییهرابێت هیچ بهچاوكڕهی تێدا و خاڵنهرجانه و ئهمه
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 وێت.هكنا

 

 خۆشی:نه ریسهچاره-3

 رزیی فهكانی پزیشالالكێر بوونی زانسالال یهه فكنگن دهكوه یهئه لەسالالەررعناسالالان شالاله

تر  سانیهكه كی اتهكو ی الناچێت تا ئهلەسەر رز ببێت فه كسێهكر هه لەسالەریه، یفایهك

 ه پێویسالال یكرایه كرزێ ی فێربوونیشالالی ئاشالالن. هۆی فههكی دهسالالهبن و مومارهفێری ده

ریه بۆیه شالالالهی بهكهیڵگهۆمهكموو ی ههكی پێداویسالالال یهكه پزیشالالالكته پێی، چونئوممه

 یكو سل كه پزیشكویس ه نهڵگهوابوو بههكه. یردنی نیربازكلێ ده رزه و خۆێ ی فهكپزیش

ر و سهانی چارهكهكر جێهێنانی ئهرپرسن له بهار و باریاندا، بهكرپرسالن له ندروسال ی بهته

رجی تی مهالمهسه رموێت:فهه دهكیه رعی ههی شالهكیهڕێسالای وهر ئهندروسال ی له بهته

 كف ار بۆ پزیشالالهی بوار و ئازادی ڕ وهر ئهله به ه، بۆیهینی كێكر موو ئهردنی ههكجێ جێبه

ندی وهرژهزانێت بهات مالادا  وادهكالی خۆی بوهردهكه ئیج یهالادی زانین و كالوه تالهراوهك

ه كرێت كاچوونی بۆ دهدیاند به دواخۆش گهی به نهكر زیانێگهدایه. ئهوهی لههكخۆشالالهنه

ی بۆته مایه یمێ یرخهم ههكردووه یان كدا ئه یرعیانهف اری ئاسالالایی و شالالههڕ ار و كئایا 

رپرس وه بهووی جینائییهڕ   بوو له هرخم هكهر گهی. ئههكخۆشالالالهیالانالدن به نهزیالان گاله

  ڵ ار بهكی خسالال ه نجی خۆ هڕ ییانه زانسالالت و رڕاسالال انه و پیشالالهر سالالهگهڵ  ئهبه ،بێتده

كه یه یان ههالالالالۆڕا )ئیجماع(كوه ئه لەسەررعناسان ر تووشی زیان بوو شهه ههكخۆشالهنه

وێ اجڕ دا هكوتنههكنجامی تری زیان لێڵ  له ئهبه ،هكوتنههكلێرپرس نالابێت له زیان باله

و  سهكرش یار و رپهه یان سالالهكخۆشالهر نهگهرموێ: ئهفهنیفه ئهبوو حهئیمامی ئه، بوون

ات و تووشی زیان بوو كی بۆ برهسالهو چارهساله ئههكو ه ئهكازی بووبن ڕ ارانی پێشال ر ك

سالالڵی اری ئهكێ ی هۆ كتی و پزیشالالڵیهۆمهكتی روورهه زهكرپرس نییه چونه بهكهكپزیشالال

 ان خراپس یبهسیان مههكه كرموون: فهد دهحمهن. ئیمامی شافیعی و ئیمامی ئههكتهحاڵه

رموێ: ده بێ پێشالالال ر فهده كس. ئیمامی مالیهكر وێ ه سالالالههكرپرسالالالێ ی نابووبێت بهنه
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بڕیبێت، ر ڕازیبوونی دهش هكخۆشالالالهه دابێت و نهكهكڵتالداران رێیالان باله پزیشالالالسالالالهده

ی تێدا ڵهوه هههكردنهركسهی چارهسهكی و مومارهن زانسال ی پزیشش له الیههكهكپزیشال

 رپرس نابێت.ت ئینجا بهردبێكنه

ه كێت رپرس ناببه كپزیشالالال كاتێكتوانین بڵێین: وه دهوایانه  پێشالالالهبۆچوونی ئهڕاو له 

 دی:ك هاتبنەرجێند مهچه

سالالمی ی رهواته ئیجازه ركار پزیشتتكی ڕێلێدراو بێت:ستتهستتی چارهبێت كهده -1

ی نهساهكو شوێن و ر ئهه سالهو اتهكه ئیع یماد دهك)بێت وه ههڵتدارهسالهێ ی له دهكپزیشال

ۆ ڵتداران بسالالالهه دهكی تێدا بووبێت رجالانالهو مالهبێ ئالهده. (لێوه فێر بووه یێ یكپزیشالالال

 یان داناوه.كپزیش

 ی كردبێت:كهفتارهری ڕهسهستتی پاك و پزیشتكانه و بۆ چارهبهبێ به مهده -2

 مووس ی ههبهه مهكی بووبێت وهبوونهكه و چاكخۆشهردنی نهركسالهسال ی چارهبهواته مه

وێت ی گوایه نایهوهی ئهك(الالالالپا)س ی بهبۆ نموونه ناشێت به مه ،رڕاس هی سالهكێكپزیشال

بێ ده ،اتكردبێت نابێت بیكر داواشالالالی لێ گهئه ،وژێتكزیاتر ناسالالالۆر و ژان بچێژێت بی

انی كگڵندهی پێویسالالال یدا بووبێت. بۆ نموونه: ناشالالالێت تی له چوارچێوهردوویهكی وهئاله

ها هرو بووه بۆی. ههنه كتێروورهه هیچ زهكریانبهێنێت خات یان ده كه پهكخۆشهجنسی نه

وه. له اتهكبر تاقیسهزابوون چارهزموون و شارهوه و ئهسال ی خۆ تاقیكردنهبهناشالێت به مه

ان له كارهكر سالالهیان چاره كی پێ بگات پزیشالالكر زیانێخۆش ههدا نهتانه  حاڵهله كر یههه

ت نانهنرێت، تهداده (سالالتن هتاوانی ئه)یان و به هكهف ار ڕهرپرسالالن له وه بهووی جینائییهڕ 

 بووبێت. كتی پاش نیههكهكازی بووبێت و پزیشڕ ش هكخۆشهر نهگهئه

نده وهر ئههه ی به پێی ڕێستتاكانی زانستتتی پزیشتتكی بێت:كهفتارهبێ ڕهده -3

ری بهورو زایانی دهشالالاره ان وكه پسالالپۆڕهكبێت پزیشالالوو دهكڵیه، بهی ههوانامهه بڕ كنییه 

مانیش نابێت چاوپۆشالالالی له یه. ئهردنی ههركسالالالهكه توانای چارهشالالالاهیالدییالان بۆ دابێت 
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 كاتیشالالدا پزیشالالكمان له هه ،وهیانههكن پیشالالهن مادا  چۆته ریزی خاوههكو بزانینی ئهنه

 .بێتی ههرانهسهردنی چارهف اركاد و ڕهشایس ه ئازادی ئیج یه یكیێادهڕ بێت تا ده

ر ك بگرێ ه بهخۆشالالالییهری نهسالالالهبۆچوونی نوێی چارهڕاو  كندێبۆ نموونه ب وانێت هه

و بواره ه و پسپۆڕانی ئهكوه، مادا  ئیج یهادێبووبێ هنهك  واوی یهچی هێشال ا به تهر گهئه

خت ی سهكخۆشییهر نهگهڵ  ئهبه ،(كرمانێهێنانی دهكو بەكار وه)ردوویانه كردا سهله چاره

 تریوو زگا و ئامێری پێشالالالبردوێت یان دهو دهزاتری لهن پسالالالپۆڕی شالالالارهتهه عادهكالبوو 

ۆن و كزگا و ئامێری ات یان به دهكی خۆی بیوهئه لەسالالالەر  سالالالوور بوو ئه  ویسالالالت وده

و    بووهرخهم ههكه كهكن پزیشالالالتمهحه ؛ه تووشالالالی زیان بووكخۆشالالالهقلیالدی و نهتاله

ت ایبهی پسپۆڕی تواڵهه حهكخۆشهبوو نهه دهكس ۆ چونوێ ه ئههكده یرپرسێ ی جینائیبه

 ردایه.كوتووتر بهكی پێشخۆشخانهیان نه

و شوێنه ه لهكو پزیشه ئهك ی ڕازی بووبێت:كهرشتیارهرپهكه یان ستهخۆشتهنه -4

ه یگرتبوو بۆی نینهر ی وهونهبو ڕازی  ه ئهكهكر پزیشالالالگهات. ئهكالری بۆ بسالالالهو چالارهئاله

خت بێت ندییان سالالهزامهڕهگرتنی ر ی دژوار بێت و وهكهتهر حاڵهگهات مهكری بسالالهچاره

 .(اریكس و هكدوور له  كسێهكی وهتی بورانهحاڵه كووه)

 

 رزشكاری:كانی سوارچاكی: واته وهیارییه -4

 وتووانی هانهكدات و شوێنی دهكانی سالوارچاكخ به یارییهتی ئیسال می بایهریعهشاله

ردنی هزر و ژیری و ككن و چاالدهی بههێزكردنبهه بۆ كی تهو سالالالیفهی بهلەسالالالەر دات ده

و  اتكهێز دهۆ بهكو  كی تاو جۆرانهت ئهرووره. به تایبهخشن و زهندروسال ی سوود بهته

ێی كڕ پێشب كووه ،بگیرێتر ان لێ وهنگدا سوودیاتی ئاش ی و جهكه له كات كزایان دهشاره

انی هاویشالال ن و شالالمشالالێر و كرزشالالهیان وه ،ێی تركسالالپسالالواری و پێشالالبڕ ڕۆ و ئهپیاده

وانی و گوریَ لهی قورسالالالایی و مهوهردنهرزكنالانی دار، یالان زۆرانبالازی و بالهارهێكالباله
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 یان.ێشان و هی ری هاوشێوهكاڕ 

ه و ردوو ك یسالالواریسالالواری و حوشالال رسالالپێی پیاده و ئهكپێشالالبڕ  (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبهپێغه

ی زۆران (السالالال  )علیه الصالالال ة و مبازی بووه و خۆی ڕ ی و ەینداز ێی تیرئهكێبڕ كی ئاماده

 ررد، بێ زین و به سهكسپ دهئه لەسەرش ی رد و مهكده یمبازیڕ رد و كدا (انهكره)ڵ گهله

 برد.تی پێ دهڵمهوه و ههزینه

 رزشكاری:بوون و كوژرانی كاتی وهحوكمی بریندار - 

شێت بن و دهدهوانان بریندار ش هاریزانان و مهانیدا یكش هاتی ورزش و مهكبێگومان له 

و ر ئهگهه ئهكیه وهئه ڕێساوێت. هركبهڵكی تریشی خهشێت ه دهك كووهر لێیان بمرێت، هه

پرسێ ی ربووبێت بهرووری نهدا زهو یارییهئامێره له خودی ئهو هێنانی ئهف اره یان بەكار ڕه

ان كهتیژ جۆری توندو  كهر یارییهگهر، ئهوێ ه سههكی دهوهوتنههكزیان لێ  لەسەریاسایی 

ه هێنا و زیانی لی تێدا بەكار تیژیكان توندو له جۆره كباله جۆرێال كڵ  یالاریزانێالبوو، بالهناله

: له كووه) روێ ه سالالالههكی و سالالالزای دههكهف ار ڕهله  ە رپرسالالالدا، بێگومان بهسالالالانی تر كه

دات ری دهرامبهی بههكس یاری یاریزانهست له شوێنی ههن هبه ئه كقێڵ  شالهتۆپێندایه به

وا  خۆی كهر یارییهگهمما ئهس ه و تاوانه. ئهن هوه زیان لێدانی ئهئه (، داتو زیانی لێ ده

یان، مادا  له خودی ن و زۆرانبالازی و هاوشالالالێوهێسالالالكبۆ  كووهواسالالالت خده یتیژیتونالدو 

یه ولهو جهه ئهكی لێدا هكر فیڵ  بۆ نموونه داوهبه)نییه  لەسالالالەروه بێت هیچی هكیارییه

و له یانكێكڵ  یهوێنه، بهوه و بحههكیهشالالالهۆونه گهكان بكبێت زۆرانبازهه دهكواو بوو ته

 . (بێتمه تاوانه و سزای دهن ئهتمهحه ،ێشێت و زیانی لێداكان وی تریدا بهاتهك

 

 رچوون(:دهبێ خوێنی یبەهه -٥

تی ریعهوه. شالالهی ناسالالێنێ هوهوشالال نهكقی س هههكوشالال نی جائیزه و كبێ خوێنه واته 
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 تبینرێمه دهسالال ووری تردا ئهن له یاسالالا و دهگمهیه و به دهشالالدا تاقانه  بوارهئیسالال می له

 وژرێنكواته ده ؛بێتر دهدهی خوێنیان ههسالالانههكو مه. ئههكی كیهادهڕ ر بشالالبێت به گهئه

 ن:مانهبێت ئهیان ههوهقی تۆڵه یان خوێن گرتنهی ههوهبێ ئه

 .)موحاریب( ڕانیافری شهك -١

 .دد()موڕته زبۆوه له دینپاشگه -٢

 .یهریشی ههه هاوسهكار كزینا -7

 ڕێگر.ه و ردجه -1

 .رعیی شهلیفهیاخی بوو له خه -3

 .س ۆدایهقی خوێنی له ئهوی ههئه -6

 .دز -3

ی كتێوڵهر به دهه سالالهكیه سالالههكو ڕانی ئهافری شالالهكڕانی یالحربي(: كافری شتته -1

ش سالالانههكو ها ئهروههه، یاندووهاگهڕ تی ئیسالال می وڵهنگیان دژ به دهه جهكربه دارولحه

اتی كڵ  گرتووه بهر وتن وهكهمانیان به پێی رێیمالانیالان بوون و ئهه هالاوپالهكالوه رێ الهگده

ر دهوه و خوێنیان ههشالالالاندۆتهڵوهیان هههكمانهرجی ئهچووه یان مهر یان به سالالالهكهیمانهپه

 ،ی نابێتلەسالالەر وژێت خوێنیان كبیان كسالالێهكر سالالفیانه ههمه وهی ئهسالالانههكو بووه. ئه

یان  كوش ووهی كسێهكه كیان سزا نادرێت چونهكارهكبریندار  ؛رانر بریندارکگهها ئهوهر هه

ی كهارهكه كوه سالالالزا بدرێت نهو الیالهشالالالێالت لالهڵ  دهباله ،ه بێ خوێنالهكالردووه برینالدارك

وه و له خۆیهته و ئهومهكڵتالدارانی حسالالالهاری دهكالوه ه ئالهكالچون ،ردووهكری سالالالهخۆبە

چ ڕانی هیافری شهكردنی كوش ن و برینداركنگ و جیهاددا یدانی جهله مه ممائه ،ردوێ یك
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ر رامبهرگری له خۆیدا بهله به كر موسالالالوڵمانێگهها ئهروههه ،نییاله لەسالالالەری كسالالالزایاله

ه باله نهێنی هالاتبووه كالڕانیالهافره شالالالهكالر گالهممالا ئالهوشالالال ی. ئالهكڕانی ی شالالالهكافرێكال

وی به دیل گرتوێ ی یان ئه ،وشالالال یكهات و  كێكهوتبوو یهكوه یان دیل دارولئیسالالال ماله

ره و هدڕانی خوێنی ههافری شالالالهكه كوێت چونهكوژانه ناك  بئاله لەسالالالەرهیچ  ،وشالالال یك

ره دههوه، بۆیه خوێنی هاتهكێ ی لێ نا(الڕانیافری شهك)تی ردنی سیفهسگیركردن و دیلكده

ه كوژهكه بكوه بێت نهو الیهر لههه رگهئه ی.هكوژهكر بوێ ه سههكنا كرپرسێ یهو هیچ به

ه كری، چونڵتی سیاسی و داوهسهر مافی گشال ی دهردۆته سالهك یسال درێژیله واقیعدا ده

ی به وانهڕانی و جاسالالووس و ئهافرانی شالالهكڵ گهدا لهف اركردنڕهرپرسالاله له ڵت بهسالالهده

رێت و سالالالزای كه دهكوژهكڵ بگهوه لهپرسالالالینهوه لێنه  الیه، بۆیاله لهوههوڵتالنهێنی دێناله 

 گرتووه.ی خۆیی نههكهوڵتڵتی سهه رێزی دهكدرێت، چونشیاوی ده

ها لە كاتی روهرزه، ههو جیهاددا فه نگاتی جهكڕانی بێگومان له افری شهكوشال نی ك

ان یسانی تر، له گیان و ماڵ و ئابڕووی خۆی هكردنی موسالوڵماندا له خۆی یان له رگریكبه

ی ڕانافرانی شهكیه ته بۆی هه  دوو حاڵهیری ئهغه ،سالانی ترهكله ماڵ و گیان و ئابڕووی 

 ی.لەسەر رز بێت فه كوژێت نهكب

یه و موسوڵمانهڕاوه: ئهڵگهزبۆوه یان ههپاشالگه دد(:زبۆوه له دین یموڕتهپاشتگه -2

له ناو  هكێف ار ڕهوه ز بوونههپاشگكەوابوو  ،ی تركر دینێی گۆڕیوه و چۆته سههكه دینهك

 بۆوهز پاشالالگهر دینی تر به یری موسالالوڵمان بچێ ه سالالهگینا غهدات، ئهدهڕوو موسالالوڵماناندا 

ه كیه وهسڵیش ئهئه ،ره دهتی ئیس مدا خوێنی ههریعهله شه زبۆوهپاشگهرێت. كژمار ناهه

جێ رمان بدات جێبهێت و فهسپێنردا بچهی به سالههكڵتداری ئیسال می سالزاسالهبێت دهده

ت وشكیان كیهزبۆوهپاشگهله خۆوه چوون و  كسانێهكیان  كسالێهكر گهمما ئهرێت. ئهكب

 (،اف ئات)ڵێن ه پێی دهكردووه كه كڵتدارییه ئیسالالال مییهسالالالهر دهرامبهیان بهوه خراپهئه

 ه.كوهبۆ ز كوش نی پاشگه لەسەر كدرێت نهی سزا دههف ار ڕه  ئه لەسەر
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( ه ئیسالال مه)كتی ڵیهۆمهكه له سالالیسالال می كیه وهئه زبۆوهپاشالالگهوشالال نی كهۆی 

ی ئێجگار كتی ئیسالالال میش دژواره، تاوانێڵیهۆمهكر چوون له سالالالیسالالال می ده ،چووهر ده

ه كوشالالال یه (، بۆیه سالالالر تت و خی فهیه دژی ئوممهورهتی گهخیانه كووهه ك) یهورهگاله

 ه بپارێزرێت.كتیهڵیهۆمهكسیس مه وش نی بێت تا كی هكسزا

 (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبهه پێغهكیه یهرموودهو فه  سالالالزایه ئهسالالالپاندنی ئهچه لەسالالالەرڵگه به

َ   َمن)رموێ: فهده ر ی گۆڕی )چووه سالالالههكدینه كسالالالێهكر هه :واته (١)(َفاْق  ل وه   ِدَُنه   بَدل

 .وژنكی تر( بیكدینێ

إسالالال َ ،  بعدَ  كفرت  :ِ َث  بإحدى إالل  ُحِل د   امرَئ مسالالالل َ  ال)رموێ: فهه دهكها روههه

ََ  ق ل   إحصاَن، لو بعدَ  زنًا لو ََ  بغيرِ  نف بێت وش نی موسوڵمان به سێ شت دهك :واته (٢)(نف

دوای  زینالالاكردنافر بوون دوای موسالالالوڵمالالان بوون، كالالنجالالا  بالالدات: یالالان ئالالهكێكه یالالهكالال

 ێت.بس ۆدا نهه خوێنی له ئهك كسێهكش نی وكو ( ردنژن هێنان یان شووك)رگیری هاوسه

تی ریعهیه. له شهیه یان ژنه و مێردی ههپیاوه و ژنی هه ر:ن هاوستهزیناكاری خاوه -3

ردنی تا ردەبارانك، واته بهردنێ یجمككار ڕهری زینان هاوسالالالهئیسالالال میالدا سالالالزای خالاوه

ده لێدانێ ی. بێگومان ی جەڵكهاری نییه( سالالز ه هاوسالالهكن )بههڕ اری كمما زینائه ،مرێتده

دا بارانردهبێت له ژێر بهه دهكراوهردەبارانكن بهتمهیه، حهندهكوشهی كج  سالزایهسالزای ره

ی تاوان و چاو ڕاگرتنی و مایهیری ئالهوه و بۆ غالهبوونالهكو پالاه بۆ ئالهكالرچێالت گیالانی ده

 ره.دهر خوێنی ههن هاوسهاری خاوهكزینا .ترساندنێ ی

ندی ئیمامی سهای پهڕ د و حمهو ئه كنیفه و مالیبوو حهرع ئیمامی ئهوایانی شالهشالهپێ

                                         
 (.٨٧١٠بوخاری )  (١)

 (، لەفای فەرموودەکەش وی ئەبو داودە.٥٧٥٣(، ئیبل ماجە )٧٧٨١(، نەاائی )٥١٥٣(، ترمذی )٧٥٧٥ئەبو داود )  (٢)
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ی هكردنهكه به زیناكخوێنه چون ر بێن هاوسهاری خاوهكوش نی زیناكه كیه وهشالافیعی ئه

ری ن هاوسهی خاوهكارێكوه چوو زیناله خۆیه كسالێهكر گهداوه. ئه ردهبەههخوێنی خۆی 

ری ڵتداسهه بێ پرسی دهكی وهر سزای ئهگهنییه، مه لەسەریان سزای  وهنهوش كوشت ك

ۆیه ردووه، بكخولی تێدا دهو تهیه و ئههكرعییهڵته شهسهی دهكر وه ئهردوێ ی، ئهكرعی شه

 ر سزای شیاو.وێ ه بههكوه دهنه  الیهله

ی ك لەكاتسێهرك، بۆیه ههلێدانێ ی هجەڵدی هكردنهن سالزای زیناكبهڕهاری كمما زینائه

 ،گرێتدهر كرێت و سالالالزای خۆی وهژمار دههه( قاتڵ)وژێت به كیدا بیهكردنهیری زیناكغاله

ه ل رگهمما ئهئه ،وش ووهكی بێ اوانی كسالێهكوایان ی پێشالهالالالالجماع(كۆڕا ) ئیه به كچون

ی كهایڕ د و حمهو ئه كو مالی نیفهحه بوڕای ئیمامی ئهوش ی به كیدا هكردنهتی زیناكحاڵه

یدنا ڵوێسال ی سهشالیان دید و ههڵگهرێت. بهكژمار نا)قاتڵ( هه وژكبی شالافیعی به بزههمه

ڵه به هه كابرایهكه كبوو كاتی نانخواردنیداله  كۆژێڕ ) :هكبێالت  ڕازیره خوا لێی عوماله

تی له خزمه ،اكتلێ دهوه بوو خوێنی سالال هی به دههكشالالمشالالێره ،رد به ماڵیداكداوان خۆی 

ا ابر كری، یشالال نه سالالهوه بوون، گهپیاویش به دوایه كڵێومهكردا دانیشالالت، یدنا عومهسالاله

له نێوان  كسالالێهك  دا و هكانی ژنهڕ دوو ر كرد: شالالمشالالێر  له ههری یدنا عومهرزی سالالهعه

ڵێن؟ ی دهرموو: ئێوه چی فههكڵهۆمهكر به یدنا عومهوشالالال وومه. سالالالهكانیدا بوو كالانالهڕ 

دی ی بڕیوه و ناوقههكانی ژنهڕ دوو ر كه ههشالالاندووه ی وا وههكرد: شالالمشالالێرهكرزیان عه

ابرا و كرده كووی ڕ ر یالدنا عومهوه. سالالالهردوێ ی باله دوو پالارچالهكش و ی ئێمالههكالپیالاوه

ی كهارهك. ئالاوا خوێنی زینا(وهرههكالرد وا بكی تریش وای كسالالالێهكالر گالهرمووی: ئالهفاله

 دا.ر دهبەهه

تی كار له حاڵهوشالالال نی زیناكتی نجهن به هههكوه دهرعنالاسالالالان ئهلاله شالالاله كنالدێالهاله

ڵ  . به.ژێنراوه(وور گرتوێ ی و زۆر ئیس یفزاز بووه ) ته غیرهكوژهكه بكیدا هكردنهزیناك

ر خزمی خۆی گهرموون: ئهفهه و دهكتهتی ئین یمای ئافرهوه نێوان حاڵهنالهخالهجیالاوازی ده

وشالالال ی ك و بوو(می نهحره)مه ر بێگانه بووگهمما ئهرێت، ئهكژمار دهێالت باله عوزر هالهب
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 رپرسه لێی.به

ت دانانێن و نجهورژان به ههت گرتن و ئیسالالال یفزاز و اسالالالان غیرهرعنی شالالالهزۆریناله

ه ل ردنهڵسالال یكرههكه بهتهنجهرموون: ههفهوه، ده  و بێگانهحرهنه نێوان مهجیاوازیش ناخه

موسوڵمانان مادا  له توانایدا  لەسەررزه ه فهكسالت سال اندنێ ی به دهر( و وههكخراپه )مون

 ردوێ ی.كش له توانایدا بووه و سههك  ئه ،بێت

ه كوش نهكلمێنرا رعی سهی شهڵگهه به بهكهزیناكردنر گهرموون: ئهفهرعناسان دهشاله

ی و موسالالالوڵمانه به توانهی ئهف ار ڕهبێت یان به می دادگالا بوو كبێالت، جالا باله حو رز دهفاله

و سزای  یهكهف ار ڕهرپرسه له ه بهكوژهكلمێنرا بسهرعی نهی شهڵگهر به بهگهدیوێ ی. ئه

 س ه.ن هوش نی ئهكه كگرێت دهر ی وهكهشیاوی تاوانه

و ماڵ و گرێت ی دهكڵبه خه ڕێگاه كاله كالسالالالێهكالێگر ڕ رده یالان جاله رده و ڕێگر:جته -4

تی ریعهمه له شالالاله. ئه(وهاتهكووتیان دهڕ ڵێ: ورد ده)كسالالال ێنێت سالالالامانیان به زۆر لێ ده

ند ی چهڕێگر یی و رده. سزای جه(حار الم  )و  (الرض لفِ  فسدت م  )وترێت ئیسال مدا پێی ده

ه كنن ڕۆشالالالدا ته  ئایهیان لهكدوو ر كه. ههنالد جۆرێش چالههكالییالهڕێگره كاله چونكالجۆرێ

 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱرموێ: هفالالده

و سالالزای ئه :واته ٣٣المائدة:  َّ ين  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث

خراپەكاری ن و هكده (ملسو هيلع هللا ىلص)ی هكرهمبهوره و پێغهر خوای گهرامبهنگ بهه جهكی سانههك

پ س ی چهده وژرێن یان له سێداره بدرێن یانكه بكیه وهوه، ئهنههكدهمیندا بڵو لەسالەر زه

رێن كفی به نهكپیان ببڕدرێ یان له ناوچهاسالالت و قاچی چهڕ سالال ی اسال یان یان دهڕ و قاچی 

ست و قاچی دان و بڕینی دهكوش ن و له سێدارهی ڕێگر وابوو سزای هك. (وه()دوور بخرێنه

ویان مو ش ههمانهه. دیاره ئهكیه له ناوچهوهخس نهپ و دوور ڕاست و چهاست یان ڕ پ و چه

 كوهو ی تر كیهردن بۆ ناوچهفیككه نهچون ،بچێتر كی پێ دهسالالێهكه گیانی كنین  كسالالزایه

 وش ن نییه.ك
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ه كن انكان به پێی تاوانهكرموون: سالالزافهو شالالافیعی ده كنیفه و مالیبوو حهئیمامان ئه

. وش نهك برد سزایانوشالت و ماڵ و سالامانیان نهكیان كڵخه ڕێگررده و ر جهگهرێن، ئهكده

ر گهیه، ئههكسالت و قاچ بڕینهوشالت سالزایان دهكسالیان نههكر سالامان و ماڵیان برد و گهئه

ر ر ههگهمما ئهیه. ئههكوش ن و له سێداره دانهكوش یان و سامان و ماڵیشیان برد سزایان ك

ر گهئه)یانه وهیان شالالێواندبوو سالالزایان دوور خسالال نههڕێگاكمانی یان ترسالالاند و ئهكڵخه

 .(شوێن كرێن بۆ یهدرێن و نانێر كوازه دهرتهڵ بوو پهۆمهك

وه. وژرێ هكبێت بر دهوشالالالت ههكی كسالالالێهك ڕێگرر گهرموێ: ئهفهده كئیمامی مالی 

سالالالت و قاچ بڕین یان دوور ی بگۆڕێت بۆ دهوهوشالالال نهكی نییه سالالالزای وهلیفه مافی ئهخه

ه كیش كسێهكیدا. هكدانهوش ن و له سێدارهكوان بوونی وا له نێكرپشاله، سالهكوهخسال نه

ی وهخس نهلیفه بۆی نییه دوور كوش وون خهیندووه و نهەێبواران سڕ ر ماڵ و سامانی له هه

دانیدا یان له وشالال ن یان له سالالێدارهكه له كرپشالسالاله كوڵبه ،ردا بداتی به سالههكله ناوچه

ه به كرپشالاللیفه سالالهی ترسالالاندبوو خهكڵر خههر هگهمما ئهیدا. ئههكسالالت و قاچ بڕینهده

  یدا. ئهوهسالالالت و قاچ بڕینی یان له دوور خسالالال نهدانی یان له دهكوشالال ن یان له سالالالێدارە

هاد یه ئیج یلیفه بۆی ههه خهكیه وهدا ئهكبوونه له دید و بۆچوونی ئیمامی مالیكرپشالالسالاله

ر گهئه .اترككیانی بۆ دهێكا یهد  چوار سالالالزایهات و له نێوان ئهكیدا بهكالدانالهلاله سالالالزا

 وش نیكه له كلیفهشێت ئیج یهادی خهسازی بوو دهخشهنه گبیر وا و تهڕ ن ه خاوهكهڕێگر 

و  ێ له زیاندانی ناخاتڕ ه كست و قاچ بڕینهناو بچێت. دهیدابێت تا لەكهدانهیان له سێداره

بوو  خشەداڕش ن نهگبیر و نهو ته اڕ ن ر خاوهگهس ێنێت. ئهوهشێت نهی دههكیهخراپەكاری

   دوور هیچی لهگهتی. ئهیههكسالالت و قاچ بڕینهی دههكبوو سالالزاو بەهێز  خۆو به تههركهه

نی بۆ مێكردكی تهر سزایهوه یان ههه دووری بخاتهكرپشلیفه سهبوو خهتانه تێدا نهسالیفه

 ات. كبر ده

 ڕێگرر گهڵ  ئهان )جرائ  الحدود(، بهكددهوانی حالهه لاله تالاكالی تالاوانێڕێگر یی و ردهجاله

ه كنامێنێت؛ چون لەسالالەری هكییهڕێگررێت سالالزای كسالالگیر بی دهوهرد پێش ئهكی وبهته
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 جب هئ مئ  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱرمالالوێ: فالالهوره دهخالوای گالاله

سالالگیریان و دهیانگرن ه دهكانه كهڕێگر رده و و سالالزایانه بۆ جهئهواته:  ٣1المائدة:  َّ خب حب

وه نهشالالیمان بوو رد و پهكیان سالال  ان پێیان گاتێ تۆبهی دهوهر پێش ئهگهمما ئهن، ئههكده

 .ییهزهش لێخۆشبوو و به بهورهرێن، خوای گهكفوو دهوه عهئه

 بوون: ڕاجوێدا ڕێگر ی خوێنی رداندهبەههرعناسان له وه شهوانگهڕ   له

ی كڵر خالالهگالالهوژرێالالت، ئالالهكره و دهدهخوێنی هاله ڕێگر ێ:رمو فالاله  دهكالالهدیالدوڕای یالاله

ڵ و ر مار ههگهماڵ و سالامانیشیانی بردبوو، ئه و وشال بووكی كڵر خهگهوشال بوو یان ئهك

بڕێن و خوێنیشالالیان بن، دهر دهدهپی ههاسالالت و قاچی چهڕ سالال ی ندبوون دهسالالامانی لێ سالاله

ڵی هدا ههكتوانێت له نێوان سالالێ سزافه دهلیه خهك رین سالزایانه كشالیان سالوو مهنابێت. ئه

یمی ر ترس و به ههكهڕێگر ر گهمما ئهست و قاچ بڕین. ئهدان، دهكوش ن، لەسێدارەبژێرێت: 

ی سالالال هی جهكندامێهێشالالال بوو هیچ ئهی نههڕێگاكمانی وه و ئهانهڕێبوار خسالالال بووه دڵی 

 ه سزای بدات.كله چوار سزا كێكر یهیه به ههلیفه بۆی ههر چی خهگهرێت، ئهكر نادههه

ها روهره، ههدهوشالالال بوو خوێنی ههكی كڵر خهگهئه ڕێگر :رموێفه  دهی دووهدیالدوڕا

سالال ی ر ماڵ و سالالامانی بردبوو دهر ههگهوشالال بووی و ماڵ و سالالامانی بردبوو. ئهكر گهئه

كه ر نابێت، چوندهترسالالالاندن هیچی لێ هه كڵبێت، به خهر دهدهپی ههاسالالالت و قاچی چهڕ 

 ری نییه. وتێنهه فهكوه یگرێ هوه دهخس نهدوور 

دانی منجاخ ی ئهوهڕێگر له ساتهدانی خوێنی ر دهكانیش ههی گشال ی سزاڕێسالابه پێی 

رێت له دوای كرعناسالالالان بمی شالالالههكی یهدیدوڕار به پێی گالهبێالت. ئالهوه دههكالتالاواناله

سالالت و قاچ ی بێت یان دههكوشالال نهكه كبێت ئی ر سالالزاهدر دهوه ههلیفهی خهكهمدانهكحو 

 ر نابێت.دهه ههكمهكرچوونی حو مما پێش دهئه ،ی بێتهكبڕینه

یان پێش كهردنهبێت تۆبەكڵ  ده، بهردنیان نامێنێتیان به تۆبەككهبوونهر دهتی ههحالاڵه
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ڕێگر وش نی كوه. بێ هده ڕا حهوش نی كوه و ه ئاسایی ببێ هكهڕێگر بێت تا سگیركردنیان ده

ان رعی بۆیڵتدارانی شالالهسالالهماف. ده كرزه نهردنی فهسالالت و قاچ بڕینی پێش تۆبەكیان ده

سالالت و قاچیان بڕی وشالالت یان دهكیان ڕێگرر له خۆوه چوون و هه كسالالانێهكر گهیه ئههه

ردووه كان یكارێكه كی تهو سیفهو بهكڵبه ؛ه تاوانبارنكته نا و سیفهڵ  بهن، بهسزایان بده

 ڵتدارانه.سهی دهكر ه ئهك

ه كن سالالالانههكو یه یان ئهسالالالههكو یاخیبوو ئه رعی:ی شتتتهلیفهیاخیبووان له خه -٥

  جۆره و لێی یاخی بوون. ئهردووه كرپا رعی بهی شالالهلیفهق دژی خهه ناههبشالالۆڕشالالیان 

دژ به سیس می  كنرێت، نهه دادهكمهك  و سالیسال می حو كبوونه به دوژمندارێ ی حایاخی 

 .(رضال لفساد ف) وترێتپێی دهویان و ئه (البغل)وترێت یان پێی دهەمتی. ئهڵیهۆمهك

رجیان مه ندینرعناسان چهوه شهبوونهی یاخیی پێناسهبخرێ ه بازنه كێف ار ڕه ەیو بۆ ئه

 :كووه ،بۆ داناوه

ی هالالانالالهبێ الاله بالالهه دهكالال بێتتت:ان هتتهكیتتیتتهوهبێتتت یتتاخیبووان لێكتتدانتتهده -أ

یان له بوونكه بۆچی ئاڵی یاخیوه نههكبڕوونتیان نجهڵگه و ههبێ بهیان، دههكردنهۆڕشكش

 بێتڵ  دهیشالالالیان الواز بێت بههكڵگهوه، با بهردۆتهرزكرعی بالهكمی شالالالهلیفاله و حو خاله

 .رێتكی بۆ بوهیانبێت و گوێیان لێ بگیرێت یان تۆیژینههه

ه هالاوڕا و هاوڕێ بوون و خۆیان به كالن كڵێۆمالهكواتاله ن هێزبن: بێتت ختاوهده -ب

 وه.تهبوونهكۆی قایمدا كردووه یان له شوێنێكهێز  ری بهكیه

دار و كی چهكڵێۆمهكواته  ستتتتیان:بهنه مههێز بگهبری وێت به زهیانهده -تتتتتتتج

 ن.هكهیان دامانجێ و ئڕ رگری له خۆیان و ن و بهڕۆشڕفشه

ره. دهو خوێنی هه وه یاخییهدی ئهكدا هاتهسالالالانێهكیان  كسالالالێهكرجانه له   مهر ئهگهئاله

 ردهبەههوه خوێنیان بوونیانهخیوه و یاۆبوونهكتالای هلەسالالالەر ر نیفاله هالهحاله بوئیمالامی ئاله
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مما هئ بێت.كردسال درێژیشیان نهزراندبێت یان دهمهڕیشالیان دانهبێت، با هێشال ا شالهنهەداد

ی س درێژ وش ار یان دهكس یان به ه دهكرجه د الیان مهحمهو شالافیعی و ئه كئیمامان مالی

ردن دژیان رپاكنگ بهسالالپا جهردا چهووی به سالالهی یاخیبك پێناسالالهڵێۆمهكر ردبێت. ههك

 ١الحجرا :  َّ مح  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱرموێ: فهوره دهه خوای گهكالبێالت چونرز دهفاله

  كو وه ژێر حبێت بێ هه یاخی بووه تا ناچار دهكنگن نه موسالالوڵمانه بجهو الیهی ئهدژ : واته

 .رعرێ ی شهو داوه

ان وش ن یكی لێ كێكر چوو یهسهخۆبه كسێهكر گهوشال نی یاخیبووشالدا ئهكمی كله حو 

 لەسەرڵ  ره، بهدهان ههكه خوێنی یاخیبووهكه سالزا نادرێت چونكوشال نهك لەسالەرزۆرتر، 

ی كڵر خهسهڵتدارانی بۆ خۆی پچڕیوه و خۆبهسهی دهكه مافێكدرێت وه سزای شیاو دهئه

 وش ووه.ك

قه حهوشالال ووه و موسالال هكق ی به ناههكسالالێهك ره:ی خوێنی لەستتهستتهو كهئه -٦

تی ریعهه شالالهكرزه چونی فهوهوشالال نهكه و لەسالالەر مه خوێنی ی. ئهلەسالالەر وه وژرێ هكب

 وش نیكم ر له هكسزای  كووهر ردووه. ههكی دیاری وهوش نهكژی به وكئیسال   سزای ب

 كسالالالێهكر ردووه. بۆیه ههكدیاری  -توانراشالالالیا و دهر دهگهئه-ی ی هاوشالالالێوهف الار ڕهباله 

می كاندبوو حو كی شالالكێكر قۆڵی یهگهوه ، ئهوژرێ هكوژێت دهكق بی تر به ناههكسالالێهك

 . -توانراشیا و دهر دهگههئ-وه ێنرێ هكیه قۆڵی بشوهئه

ر نا مافی گهبوو، ئهمالا رگالهیاله ئالههكالراوهكلێدر یاله مالافی غالهوهق سالالالانالدناله  هالهئاله

ی مافی هكرش یارهرپهراو و سهكلێدر كه غهسی تر نییه، چونهكرش یارانێ ی، مافی رپهسه

ان وه یوشالال هكبرای اكوه بڕیاری دا و ی تر له خۆیهكسالالێهكر گهیه، ئهلێخۆشالالبوونیان هه

 ست داوه وابرای له دهكلی لێخۆشبوونی ه ههكردووه، چونك یس درێژیوه دهاندهكقۆڵی شال

 بێت.ی تاوانبار دهو تاوانانهمیش بهبۆیه ئه ،ردووهكی ارهكو ر ئهسهخۆشی خۆبه

رعی دزی راوی شهی دیاریكڕادهی به بڕ و كسێهكماڵ و سامانی  كسێهكر هه دز: -٧
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زایه   ساری ئهكجێرێت. جێبهدبێت ببڕ ره و دهدهاس ی ههڕ س ی رێت و دهكژمار دهبه دز هه

ك به بڕیاری ێكر یهگهی. ئهكڵی خهكیه كیه كرعی دارولئیس من نهڵتدارانی شالهسالهده

سزای  ڵ به ،  بڕینه تاوانبار نابێتی بڕی بههكاس ی دزهڕ سال ی ری خۆی چوو دهسالهخۆبە

ندنی ڕااپهڕ ڵتداری له سهه بێ پرس مافی دهكی سههكو واته ئه ،گرێتدهر وه (ئیتموف ه)

لمێندرا و سهابرا نهك لەسەره كر دزییهگهردووه. ئهكی سهسالزادا بۆ خۆی بردووه و موماره

 وه. هێر دبڕ میش دهس ی ئهوی بڕیبوو دهس ی ئهو دهئه

 

 ان:اڵتدارسهركی دهماف و ئه -٦

شالالانی  لەسالالەرركی ڵێك ئهتی ئیسالال می كۆمهریعهشالاله اڵتداران:ستتهركی دهئه -أ

ردووه كڕز فه -یهكهڵگهی كۆمهیندوهرژهكه له به-كردنی جێڵتداران داناوه و جێبهسالالالهده

ران و نبهرماند و فهن كارمهكهجێی دهدا جێبهانهڕۆژ ی له واقیعی سانهو كهریان. ئهسالهلە

كه هیری جیاوازیاندا. ههئاست و پله بوونیڵ ههگهباری گش ین، لهرانی كارو ڵسالوڕێنههه

رێك نبهرمار فهبێت. ههزایی كاری خۆی دهندێ ی و شارهتمهو له بواری خۆی و به پێی تایبه

 وه پرسالالالیاری لێ ناكرێت ونی جینائییهدا ئی ر له الیهنجامڕێكوپێكی ئهركی خۆی باله ئاله

ر گهڵ  ئهه و تاوانه بهڕامحهرعدا ی. بۆ نموونه: كوش ن له شهلەسەر به ناكرێت سالهموحا

 ،تجێ بكرێبێت جێبهبوو دهرچوو ی شالالیاو دهكرعییانه بوو، به بڕیاری قازییهسالالزای شالاله

زگای ند و دهر كارمهسهرزه لەربكات و فهكه دهكه حوكمی كوشال نهلەسالەر قازییهرزه فه

 اهروههه ،نجا  بداتكه ئهكوشالالال نه( كه پۆلیسالالاله)رمانی قازی ڕاندنی فههاپڕ  یتیتالایباله

 كردن و ه ر.ڵدەلێدان و زیندانسزاكانی جه

رپرس نییه و له   بهكری حو ڕێنهاپهڕ ری رمانبهه فهكیه وهرعی ئهمی شالالهكی حو ڕێسالالا

 یجێرعیانه جێبهشهی پێی سالپێردراوه هكر و ئهرێت، مادا  ئهكوه سالۆراغ نان جینائییهالیه

رێت و سالالالزای كبه دهتێدا نواند بێگومان موحاسالالاله یمیخهر م هكهر گهمما ئهات. ئالهكالده
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زانێت ه دهكبێت دا دهكاتێكمه له ئه ،سپێنرێتچهردا دهسهی بەكهمێ ییهخهر م هكهشیاوی 

ه تا كی زانیبێ ی هو زاند بێ ئهر سنووری خۆیی بهگهمما ئهی خۆی چییه. ئهكر سنووری ئه

 وهووی جینائییهڕ ی بوو له هكارهكڕاندنی اپهڕ  كتیشالالالی چاتی و نییالهوێ مالافی خۆیالهك

ارانه دیاری كردهی و كهڵتهسالالالهو ده كر نابێت مادا  سالالالنووری ماف و ئه لەسالالالەرهیچی 

 راوه.كنه

كه ه ۆیكوه ئه لەسالالەرایان ڕ رعناسالالان ان: شالالهكددهسالالپاندنی سالالزای حهبۆ نموونه چه

پرسێ ی روا بهئه ؛انرێنر ڕاپه -  و زیادهكبێ -ی كوپێكر به رێگهرزه ئهردنیان فهجێكجێبه

ه كسههكدا هكده لێدانهڵبۆ نموونه له جه) وهوتههكیان لێ كر زیانێگهس نییه ئههك لەسەر

 ر بهگهمما ئهوه. ئهتیهالمهبووه به سالالالهسالالالت نهیوهرز پهی فهڕاندنڕاپهه كال، چون(بمرێالت

. انیكرپرسالاله له زیادهبه -انكجەڵدهردنی كزیاد  كووه-رد كڵه زیاتری سالالت یان به ههن هئه

 ردكی تێدا ف ار ڕه -  یان زیادهك-مدا كی حو ڕاندنڕاپهمدانی دا یان له كله حو  كسێهكر هه

اتی كله - سالالالتن هبه ئه كسالالالێهكوشالالال نی ك كووهوتان ی بوو باله هۆی فههكالهف الار ڕهو 

یان له شهكوه. سزابێت سالزایان بداتهلیفه دهی، خهكندامێبوونی ئهتقهیان ساله -سالزادانییدا

و مه ئهوه. جا ئهێنرێ هكشالالیان دهكیهنجهاندووه پهكیان شالالكیهنجهیانه، پههكجۆری تاوانه

ی بۆ كهمهكه حو كسالالاله هكو ردووه یان ئهكی هكهف ار ڕهخۆ ڕاسالال ەو ه كوه بگرێ ه ەسالالهك

 وش نی.كردوێ ی به ك  بووه و ئهوه نهوش نهكی هكی سزاوهئه كووه ،ردووهركده

ه ف ار ڕهبێت سالالالزای دات، دهیان دههكسالالال هن هه ئهف ار ڕهه سالالالزای ك كووهر لیفه ههخه

 هكڵههی هالعویز(بوو )تهرەكه قهن ڕاجوێرعناسان دا شهڵ  لێرهبه، ر بداتشیان هههكڵههه

اری )!( سالالوككهلیفه و ر خهوێ ه سالالههكرموون: دهفهیان دهكندێێ؟ ههكر وێ ه سالالههكده

لیفه و ان زۆرن و خهكڵهه ههكچون ی ولما ر بهوێ ه سالالالهكهرموون: دهفهی تر دهكنالدێهاله

ۆن و بۆچی دان چڵگهۆمهكندی وهرژهن و له بههكه دهكتهعییههڕ ار بۆ كه كانی كالرهنوێناله

 وه؟نههكڵه بی ههبووانهرهموو قهو ههممولی ئهحهته
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 رانیلیفه و نوێنهرموون: خهفهده (رحمه  الله)د حمهو ئه كنیفه و مالیحه بوئیمالامی ئه

جا  ،ردنداكمێی سزای تهڵهاندا و نه له ههكددهی سزای حهڵهر نه له ههوێ ه سههكهیچیان نا

ر وژ( یان مرێنهكی بوهوشالالال نهكردن ) كو ئیعدامكوهبێت ر ه خۆیدا مرێنهخۆی ل كهسالالالزا

ڕیزانه   ئیمامه بهه. ئهكی مردنی تاوانبارهه بۆتاله مالایهكال كلێالدانێالجەڵالدە كووهبێالت ناله

، ردنمێككان بێت یان سزای تهددهتی، سالزای حهوه سالزایهابرا ئهكی هكرموون: تاوانهفهده

رجی تی مهالمهرپرس بێت لێی؟ خۆ سالالالهباله كسالالالێالهكالمردووه بۆچی ه پێی كالو ئی ر ئاله

 ی سزا نییه.ڕاندنڕاپه

سالالالزای  -رانیێنهیان نو -لیفه ر خهگهرموێ: ئالهفالهده (اللاله رحماله)ئیمالامی شالالالافیعی 

ه كوش نی تاوانبارهكه كسپاند و پێی مرد یان خودی سزادا چهكسێهكر سالهمێكردنیان بهته

ه كو مافی لێخۆشالالالبوونی له تاوانهه ئهكوه چوناتهكبووی خوێنی برهقه بێتلیفه دهبوو خه

شی وهئه ی مافیوهبوو. جگه لهه ههكسالزا لە ه مافی له لێخۆشالبوونیك كووهر بوو، هههه

ش. هكه و تاوانبارهكتر بوایه بۆ تاوانهكه شالالیاو ات كردن دیاری بمێكبوو سالالزای تری تههه

ت مانی المهبۆیه سالاله ،وشالال نیك كردنی بوو نهمێكسالالت لێی تهبهسالالڵدا مهش له ئههكسالالزا

ای ئیمامی شالالافیعی  ڕ به )یه جەڵدهه چل كابخۆر ڕ رج بووه، بۆ نموونه سالالزای شالالهابرا مهك

 وه.هاتكبووی خوێنی برهبێت قهبێت و پێی مردبێت دهر زیاتری لێداگهئه (رحمه الله

ندی گشالال ی وهرژهی جوان و به سالالوودی بهكیهڕێسالالای ئیمامی شالالافیعی هكبۆچوونه

 ابرایكی ماڵ و منداڵی رمایه یان مووچهبێ ه سهه دهكوهردنهبووكرهكه قهیه چونڵگهۆمهك

وژرا كڵ  وا بوو بهوش نی نهكست بهس ه مهڕاما. ردن و ئێس ا وا نهكخێوی دهه بهكمردوو 

 نه ماڵ و منداڵوه و بیدهنههكبووی خوێنی برهرانی قهلیفاله یان نوێنهبێ خالهو مرد بۆیاله ده

ی له موح اجی هكردنیان تا خێزانهخێوكرپرس بوو له بهی بهوانالهئالهو  كو بالاو  كیالان دایال

 بپارێزرێت.

تی ئیسالالال می كه ماف و عییهر تاكێكی رهكو ههر وههاله اڵتتداران:ستتتتهمتافی ده -ب
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مان به وه ئاماژهرهسالالالهلەه كه لەسالالالەر یان كانهر و ئهڵتدارانیش ئهسالالالهیه دهركیالان هالهئاله

رمان وانه فهكێك لهیه كه یهڵێالك مالافیان ههریشالالالدا كۆمالهرامبالهدا، لاله بالهیالان نالدێكهاله

ن. هجێی بكجێبه -رعییهمادا  شه-ریان سهرزه لەه فهڵگه ككانی كۆمهركردنیانه بۆ تاكهده

كات ڵكیش دیاری دهكانی خهركهوه ئهتدارانهڵ سالالهن ده  مافه له الیهكردنی ئهسالالهموماره

: رموێفهوره دهربڕینیانه بۆیان. خوای گهچی دهڵی و ملكه رینیالان گوێڕایالهیكرهكاله سالالاله

ی سالالالانهو كهی ئهئه :واته ١١النسْْْْْاء:  َّ  هلهب مل  خل حل جل مك لك خك حك جكُّٱ

 ریمبهكانی پێغهرمانهچی فهوره و ملكهكانی خوای گهرمانهچی فهڕتان هێناوه ملكهبالاوه

 .ر له خۆتاننبن كه ههاروباری خۆتانرش یارانی كرپهو سه (ملسو هيلع هللا ىلص)خوا 

 كاروباریرش یارانی رپهساله كرمانێر فهه ههكیه وهه ئهكڵییهچی و گوێڕایههكرجی ملمه

 حم ُّرموێت: فهوره دهه خوای گهكرعی بێت، چونبێ شالالهن بۆیان دههریكموسالالوڵمانان ده

كی ان بۆ دروست بوو ۆ كدا ناكر شال ێله هه :واته ١١النسْاء:  َّ  هب هن من خن حن جن مم خم

ری همبرمانی پێغهوره )قورئان( و فهرمانی خوای گهر فهوه سهڕێنهردنی بگهركسالهبۆ چاره

 ت(. )سوننه (ملسو هيلع هللا ىلص)خوا 

ِلِ   الَمْر ِ  َعلَى)رمالوێ: فالالهده (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خالوا مالبالالهپالێالغالاله سالالالْ ْمع   الم  اعالالَ  السالالالل    والمالالل

َيَ ، إالل  وكَرَِه، لَحبل  ِفيما َيَ ، فإْن ل ِمَر بَمْعصالالالِ ْمعَ  ف  لْن ُ ْؤَمَر بَمْعصالالالِ  :واته (١)(طاَع َ  وال سالالالَ

شدا وانهی پێی خۆشن و لهوانهرزه، لهفه كر موسوڵمانێر ههسالهچی لهكهڵی و ملگوێڕایه

ڵ ایهگوێڕ نە اته كو ێت، ئهردا بدر ردنی به سهكی گوناحكرمانێر فهگهه پێی ناخۆشالن مهك

 .اتكجێ ناه جێبهكرمانهچ، فههكبێت و نه ملده

                                         
 (.١٣٨٢(، مواژیم )٠١٧٧بوخاری )  (١)
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رمانی رپێچی فهلهسالالاله :واته (١)(الللهِ  فل معصالالالي ِ  لحدَ  طاع َ  ال)رموێ: فهها دهروههه

 .نرێتڕێاناپهڕ رمانی گوناحی رێت و فهكس ناهكڵی گوێڕایه كلۆجێكدا به هیچ ورەخوای گه

انی ر رمانبهوه فهس انهبه دهكار ن رع له الیهی شهوانهرمانی پێچهردنی فهكر دهكەوابوو 

مما رعه. ئهی شالالالهوانهه پێچهكی مادا  بزانن ڕاندنڕاپه لەسالالالەرات كوه ناچار ناخواریانه

ی زیفهی خودی وهچێوهكه لەچوار بوون رعه و دڵنیای شالالالهوانهزانی پێچالهیالانر نالهگالهئاله

ر، مادا  وێ ه سههكی ناكرپرسێ یهرد هیچ بهكجێی ه جێبهكرهرمانبهدایه و فههكرهرماندهفه

و ه ئهكشالالیزانیوه تی و نهی خۆیهكر نجامدانی ئهسالال ی ئهبهه و مهكتی پانییه هكرهرمانبهفه

 هدجەڵوشالال ن یان كوای رمانی ناڕهفه كرپرسالالێر بهگهوه. ئهرعدا نایاتهڵ شالالهگهرمانه لهفه

ه مرد، كسالالالههكرد و كجێی ی خۆی دا و جێبهكربازێند/ سالالالهارمهكی به كسالالالێهكلێالدانی 

ی لێ قبووڵ هانهو بهه ئهكربازهسهكه/رهرمانبهفه ،داكەوشال نهكشالدارن له یان بهكردوو هه

 ووایه ه ناڕهكرمانهیزانی فهه دهكنا، چون ،سرمان  و بهی فهر ڕێنهڕاپهه بڵێ من كرێت كنالا

یه؟ وش ن نیكه شایانی كدا كسێهكوشال نی كبێت له شالدار دهرع نییه، چۆن بهبه پێی شاله

وره ی خۆی الی خوای گهوهه خۆ مانهكچون)یه یر قبووڵ نر بشالالالڵێت ناچار بوو ، ههگهئه

 -كهرێگهه ئهك-بوو وا نههڕ وش نی خۆیی پێ كبۆچی  ،هكوژراوهكی وهتر نییه له مانهڕێز به

 .(تمی بوو؟ه حهكبووه  كوی پێ چاوش نی ئهك  ڵ به

وێرانه ك ڵیگوێڕایه لەسەرست ردهرباز و بهر و سهرمانبهوێت فهتی ئیس   نایهریعهشه

رده ببن. روهقخوازی پههه الالالالالیردار(ك) گوف ار و  ف ارڕه لەسالالەروێت یهرده ببن، دهروهپه

ری هرو رع تا دادپهسپاندنی شهر چهسهلە نگ بێت و سووربنپارسهرع وشال یان به شههڕ 

ات، كجێ ناه جێبهكرهرماندهرمانی فهه فهكرهرمانبهه فهكالدا تاله  حالاڵالهسالالالپێالت. لالهبچاله

                                         
( وێناویەتییەوە و دەفەرموێ اااەحیحە، شااێخی ئەلبانیش لە 11/129فەرموودەکە بە  لەفاە ئیبنو حەز  لە کتێبی المحژی )  (١)

، (، إنلما الماع   فل المعر وِف  اللهِ  فل معصالالاليَ ِ  لَحدَ  طاع َ  ال)( بە  لەفاە وێنااویەتییەوە: ٠٥١٢)صاااحیح الجاامع( بەتماارە )

 دەفەرموێ: اەحیحە.
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ع ری شهوانهه ناتوانێت پێچهكزانێت ده ،مێنێتڵۆڵ دهكز و كوسان و سهه دهكرهرماندهفه

ێت، ڕێنایپهڕ س نابێت هكات ركرمان دهرع فههی شالالوانهپێچه رگهزانێت ئهده ،بڕیار بدات

 انیاندایه.كتهعییههڕ ڵتداران و سهی دهیندوهرژهش له بهمهئه
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 م: ی دووهبڕگه
 ڕوكنی ماددیی تاوان:

 

یان به  كقێاتدا زیان به حهكی ه لاله زۆرینهكالات كالیه مرۆڤ دهكاله كالێف الار ڕهتالاوان 

خاته مانه دهله كێكیێنێالت یالان یهگالهی یالاسالالالایی دهكدییالهنالوهرژهیالان باله باله كهالایالهباله

ویس ه هنڵگەكی بهیه. ش ێهكی ماددی تاوانهڕوكنوه یهنه  الیهه لهف ار ڕه  وه، ئهترسییهمه

ه به ی تاوانە ككهنه دیارهه دیمهكچون ،دیەتەیی نههكه ماددیهڕوكندی تا كاله تاوان نایاتە

تاوانی پشێوی له  ،وودانی داوهڕ  لەسالەره شالاهێدیان كڵگهۆمهكقیع و وا ؛ووتنی ئههكر ده

 دات.ده كرێ ی تێبهڕێوهوتی سیس می بههڕ مان و وه و ئهنێ هدا دهڵگهۆمهك

 

 كانی ڕوكنی ماددیی تاوان: م: توخمهكهخاڵی یه

ی باشالالالی لێ كییهكڵشالالالێت چاه دهك ر كردوێتی:كراوه كته بكهڕامحتهكتارێكی  -1

نجامدانی وه له ئهگرتنهكو خۆ وه ،وهوێ ههكی خراپی لێ بكڵشالالالێالت چالاوه و دهوێ الههكالب

 ات.كبێت بیه و دهكر ه ئهك كارێك

ه بێ ه دهكرههكی بف ار ڕه كاتێك كه:فتارهنجامێكی خراپ له ڕهی ئهوهوتنهلێكته -2

وێت رع نایهه شالالالهكیه وههئ (هكزیانه)نجامه   ئهئه ،وهوتبێ الههكالی لێكه زیالانێكالتالاوان 

 گرێت. ێی لێ دهڕ بدات و ڕوو 

بێت ده ی:كهنجامهكه و ئهفتارهی نێوان ڕهنتدیی هۆكتارییانهیوهبوونی پتههته -3

ت تا سزا نادرێ كسێه، كبووهوه هههف ار ڕهو به یندییوهنجامه پهو ئهه ئهكلمێنێت وه بسهئه

به  بێوتووه، دههكی و زیانهی ئهو بۆته مایهی ئهف ار ڕهه كوه رێ هكساغ ئه لەسالەری وهئه

ری اكو و هۆ ێڕهڕ ی و ەكو پێشالالالی ئهف ار ڕهه كئیسالالالبات ببێت  لەسالالالەری مهوه ئهدڵنیاییه

 یه.هكنجامهئه
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ه ف ار ڕهو نها ئهرموێت تهنهای سزادان، نافهاری تهكاته هۆ كوه ناتی ئیس می ئهریعهشه

ه كهتبار ی تۆمهف ار ڕهشێت س، نا؛ دهیه و بهنجامهو ئهئه یدیی هاتنەاوه مایهڕوودو یان ئه

ردنی، لیاتكمهك دوای عهخۆشالالێمردنی نه كووه .كهڕووداوهی بێت له كرهی سالالهكارێكهۆ 

ۆته ان بكهكی پزیشف ار ڕهڵ  بووه بهی ههندهوشهكی كخۆشییهه پێشال ر نهكخۆشالهخۆ نه

ی كرهاری سهكمه هۆ شێت ئهوش ووه، دهكی كێكیه كسالێهكه. كی مردنهكرهاری سالهكهۆ 

دا هكنجامهشدار بووبێت له ئهبێت بهوه ناگرێت هۆی تریش ههێ لهڕ ڵ  به ،بێتكەوش نهك

 وكوهر . هه( ركردنی و هینهر سهی دوای برینداربوونی، زوو چارهوهكو خراپ گواس نه)وه

كی ێكی فیشهوهئه كو)وهرای بێت كاری ئاشالكه هۆ كه تاكتبارهتۆمه یف ار ڕهشالێت ه دهك

له  اریكهۆ  یندییوهر پهگه. ئه(ته خوارێوه فڕێی داوههكبانێوه ناوه یان لەسالالەر ریهبه ساله

ار تببێت ناتواندرێت تۆمهن نهڕۆشالالالدا زۆر باش هكنجامهتبالار و ئهی تۆمالهف الار ڕهنێوان 

 ی وهكوشالالال نهكی ئاڵۆزی شالالالێوه كووهوشالالال وێ ی، كو ر ئهخێر ههه نهكرێت كتاوانبار ب

تبار ه و تۆمهكر رووداوهیشال ۆته سهو گهشالێت ئه. ده(١)وی ئهف ار ڕهواری بوونی ئاسالهنه

 ندییوهشالالێت پهوه. دهردووه و خۆی شالالاردۆتهكی هكه پێشالال ر تاوانهكرههكڵ  براوه، بهك

لمێت سهوه بها تۆیژینهبێت، دواتر و به جۆرهنه كخۆ نزیو  راس ه كهنێوان تاوانبار و تاوانه

 وه.ه ئهك

 

 شداربوون له تاواندا:م: بهخاڵی دووه

، بنشدار س تێیدا بهكهندین شێت چهه دهك كووهر ات، ههكس بیهك كشێت یهتاوان ده

ری تیدهان یارمهوێت یهكدهر ی بهكهخشالالالهی نهڕاندنڕاپهی كێكیالان پشالالالهكالریالهه هالهكال

                                         
ی خۆی بکوژێت کهعیدی میسالر کابرایێکی جووتیار ویس بووی ژنهوه: له سالهدا خوێندمه٢1١1ی له یرانهو تاوانه سالهله  (١)

نی یدا کردبوو له ژووری نوس ی پهندهیوێرابوو هیچی لێ بکات. دوار مارێکی کوشهس و کاری نهی کهوهر کاردانهڵ  له بهبه

که به رێ، مارهده خۆی چووبووه ،ڵ کردبووهڕ ی بهکهسالالال ا بوو مارهو ههشالالاله ،وهکهیهیاله گونیالهیالدا خسالالال بووکالهخۆی و ژناله

 ی دا بوو، کوش بووی.وهکهژنه
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ن تیداشالالالداریكردن و یارمهكانی بههیتییدا. چۆنیههكردنهكبێالت لاله تالاوانده كتالاوانبالارێال

 نین:ر دهت بهبەگش ی له چوار حاڵه

 ن.نجا  بدهوه ئههكه پێكه تاوانهكوتبێت هكێڕ سانی تردا هكڵ گهشێت لهده -

 ه بووبێت.كری تاوانهشێت هاندهده -

شالالالداری ڵ  بهر بووبێت بهتیدهه یارمهكنجالامدانی تاوانهاری ئالهكالشالالالێالت باله هۆ ده -

 .(وش نكی كبۆ تاوانبارێ كردنی چهیداككو په)وهبێت كردخۆی نهڕاس ەو 

 یی ماددیڕوكنجا له  ،رێتكژمار دهه ههكبووی تاوانهشالالالدار وانه به بهك لهێكر یههاله

 یددیی ماڕوكنی ڕاندنڕاپهی له سههكو ی تر. ئهكیهبووبێت یان به شێوهشالدار كه بهتاوانه

و المباشر( و ئه كالشری) ( خۆشالداری ڕاسال ەو به)وترێت ات پێی دهكشالداری دهتاواندا به

( اركشداری هۆ به) وترێتبووه پێی دهدا نههكردنی تاوانهجێكڕاسال ەوخۆ له جێبهی سالههك

 الم سبب(.  ك)الشری

 یه:بوون له تاواندا دوو جۆری ههار شدوه به  ڕوانگهله

 یی ماددیڕوكنردنی جێكشالالالبوون له جێبهڕاسالالال ەوخۆ: بری ییه له هاوبهشالالالداری به -١

 دا.هكتاوانه

ن وتكهێڕ دا به هكنجامدانی تاوانهبوون له ئهشالالدار كار: بری ییه له بهشالالداری هۆ به -٢

 یوهه، بێ ئهكیدانی تاوانبارهتردن و یارمهكاریكری یالان باله هالاندان یان به ئاسالالالانسالالالهلە

 ردبێت.كی هكنجامدانی تاوانهشداری ئهبه ڕاس ەوخۆ
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 بوون له تاواندا:شدار كانی بههیتیچۆنیه

 :یهاوکار( ڕاستەوخۆ یشداریبه-1

نجامدانی له ئه ڕاسالال ەوخۆن هكشالالداری دهبه كسالالێهكند ه چهكیه وهمه ئهسالالڵی ئهئه

ت ناسالالرێی تاوان دهڕاسالال ەوخۆ شالالداری یان به بههكهف ار ڕهبۆیه  دا،كتاوانێ ڕوكنی ماددیی

 ر:گهئه

فتاریان له تاوانێكدا كرد، ك جۆره ڕهشتتتتداری یهوه بهكه پێكهستتتتهدوو كه -أ
  :بنك تاوانبار دهكو یهردووكیان وههه

یان هكر یهوژن، ههكین و دههكده كسالالالێهكقاله لاله وه تالههكالس پێهكالبۆ نمووناله: دوو 

رپرسالالێ ی رعناسالالان دوو زاراوه بۆ بهشالالدا شالالهیه. لێرههكی تاوانهڕاسالال ەوخۆ شالالداری به

 .(ال مالؤ)و  (ال وافق)نێن: یان دادهكێكیان له پێش ری یه ڕاس ەوخۆ

س بن هكدوو -ن ابوو شالالالدار كه بهیه وهئه یی(:نووكهكێی ههلەكۆمهگتهالتوافق ی  -

 ریاریگهكه له ژێر كدات دهڕوو بووه، وا ه نێواندا نهوتنیالان لالهكالێڕ پێشالالال ر  -یالان زیالاتر

ه كانهوه تاو هكبووه پێیداخ ه پهو ساتەوهی ئهكهییههكنوو ه ههكروونی یان بیرۆ ری دهپاڵنه

سالالانی تریش هكدا كه له پڕێكس هكدادانی دوو كڕ و پێتی شالالهحاڵه كووهن. دهنجا  دهئه

 كێكن و یههكێ دهكمهكۆ له یان گهكسالالێهكند پێشالالینه چهی كوتنێهكێڕ گلێن، بێ تێوه ده

ی وانی ئهف ار ڕهله  كی خۆی، نههكهف ار ڕهرپرسه له یان بههكر یهدا ههته  حاڵهله ،وژنكده

 تریش.

دا كبووان له تاوانێشالالالدار كه بهیه وهمه ئهئه گبیر(:تهكێی بهكۆمهلتهالتمتال  یگته -

ۆڵی ڕ ار و كیان داڕش ووه، خشالالهردووه، نهكگبیریان ارانه تهكڵۆمهكانا پێشال ر له ناو خۆی

وتوون تا هڕێكه كجامدانی تاوانهر ئهسالالالهموو لەكی خۆیالان دیاریكردووه، ههێكیاله رهاله

دا كهنجامدانی تاوانهاتی ئهشی نێوانیانه. بۆیه لەكی هاوبهكهۆلكه كی ك بهێننەدس ێبهمه
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 وكر وهن ههدهنجا  دهه وا ئهكه پێی سالالپێردراوه و تاوانهكبینێت ۆڵه دهڕ  ویان ئههكیهر هه

رپرسالالاله له یان بههكر یهدا ههته  حاڵهوتبوون. لههڕێكی ڕاندنڕاپهخشالالاله و نه لەسالالالەره ك

 تاوانبارن. كو یهكو وهكموو وهه و ههكتاوانه

نرێت تاوان داده شتداریكاری ڕاستەوخۆیشتداری هۆكار به بهستی بهكه -ب
  :سووڕاڵدهستی ههردهكو ئامێری بهكه وهرهڕێنهر ڕاپهگهئه

ویش  بۆی دات و ئهی پێ دهكرمانێموو فهس دایه و ههدهر كی تری له بهێكیه كسالێهك

 كووهش هكارهكشالالالداره هۆ رع بهوایانی شالالالهی پێشالالالهڕێنێت. به بۆچوونی زۆرینهپهادهڕ 

 وله رگهمه دانانێت وایان: رموێفهده نیفهحهبو ئه ئیمامی ڵ به ،انبارهه تاو كالتالاوانبالاره

 رموونفهده تر انیكواپێشالالاله). ردبێتكناچار  یهكرهرمانبهفه هكرهرماندهفه هك داتهحاڵه

 رهه هبۆی نابێت راریگهك هكرێ یهرمانبهفه و رماندهفه ۆڵبینیڕ ن ڕازی یانكردوو هه مادا 

 (.تاوانبارن كیه وكوە یانكدوو 

 شداربووانی تاوان:سزای به -

 رهه ه،ینی سزا لەسەر ریاریگهك( راننجامدەئه  زۆری) ریهكب فره: رموێفهده رعشه

 وانیشداربو به سزای بۆیه. ردبێ یك وئه نهاته یوهئه وكوه گرێتردهوه وا هكسزا یانهكیه

 رچیگهئه ،ردبێتك تاوانی مانهه هك هكسێهك كیه سزای وكوه كتاوانێ رهه وخۆیاس هڕ 

 كنه وتووههكر به هكتاوانه نجامدانیئه له یانكشالالالێبه یانهكیه رهه انكشالالالداربووهباله

 .موویهه

 كی(:شداری هۆكار یالوهبه -2

 راوه،كدیاری بۆ سزای هك داكتاوانێ نجامدانیئه له شالداربێتبه ارانهكهۆ  كسالێهك رهه

 یدانتیارمه یان هاندان به یهكردنهكشداریبه رگهئه سالزایه شالایانی ڵیداگهله وتنهڕێك به

 هك بووبێت سالال یبهمه هك رجیشالالهمه. بووبێتكە ردنهكتاوان ردنیك بۆ اریكئاسالالان به یان
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 . داوە تییارمه یان داوە هانی یان وتووههڕێك داهكتاوانباره ڵگهله

 شداری هۆكار:كانی بهرجهمه -

 هك درێتده  كحو  كاتێك اركهۆ  شداریبه هك یێنێتگهده وهئه وهرهسه یوهئه یورتهك

 :دیهاتبێ ە تێدا رجیمه سێ

 نییه رجیه: مهكهە، كه تاوانهلەسالالالەر ف ارێك كه سالالالزای بوونی ڕهههم: كهرجی یهمه

 ێتوتبهكنه ردنیكواو ته فریای هكرەهكب شالالێتده هكچون وویدابێتڕ  واویته به هكتاوانه

 داهكتاوانه له خۆی اریك هكوانهخشالالالهنه بینیوه، خۆیان ۆڵیڕ  انیكالشالالالدارهباله ڵ باله

 تاوانبار تێیدا هكرههكب شالالالێتده یان. انكرههانده و رتیدهیارمه هاروههه ردووه،كواو ته

 انكهكریشه ڵ به ،ردووەك پێیان و شێ ه یان منداڵه یوهئه كوه گرێت،رنهوه سزا و بێتنه

 .سپێتچهده رداسهبه یانهكتاوانه سزای موویانهه

 هاندان به یان هكتاوانه لەسەر بێت وتنهكێڕ  به هكشداربوونهبه بێده م:رجی دووهمه

 . یهكرههكب تیدانییارمه به یان یلەسەر 

 هك ندهده نجا ئه ارهك وئه هك ووبێتب س یانبهمه انكشالدارەبه بێده م:رجی ستێیهمه

 و هاندان و دانانخشەنه و وتنهكێڕ  به انكاربووهبەشالد واته ،یههه خۆی سالزای شالزاننده

 كێكهی رگهئه هكچون. یهراوهكدیاری تاوانە وئه نجامدانیئه بۆ هك بزانن یانهكتیدانهیارمه

 همئه سالالال یبهمه ڵ به -داهكهكچه ردنیكیداپه له نموونه بۆ- بووبێت رتیدهیارمه مانله

 یچیه داتهحاڵه  له رهتیدهیارمه  ئه ،وژێتكب پێ یسالالههك وئه و بچێت ابرایهك  ئه بوونه

 .نییه لەسەر

 شداربووی هۆكار: سزای به -

 ه،كتاوانه سالالزای كنه درێتده رداسالالهبە ردنیكمێته یكسالالزایه اركهۆ  شالالداربوویبه
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 شگومانی گومانه، جێی یهكهف ار ڕه و بووهنه داهكتاوانه نجامدانیئه له وخۆاس هڕ  چونکە

 ،هكرههكب لەسەر رههكارتێك یكرپرسێبه هكشدارهبه رگهئه ممائه. س ێنرێتوهده پێ سزای

 شهكرپرسالالهبه بێگومان ردووهك یهكتاوانه وئه وخۆیاسالال هڕ  رمانیفه به هكرههكب واته

 بێ هده داتهحاڵه  له هكچون ردن،كمێته سالالالزای كنه گرێت،ردهوه تاوان مانهاله سالالالزای

 . اركهۆ  شداریبه كنه اركهاو  و وخۆراس ه شداریبه

 رجمه اركهۆ  شالالداربووانیبه بۆ داتده بڕیار مێكردنته سالالزای كاتێك یههه بۆی قازی

 هەر ،اتكر ده ویشله قورس ر یههه بۆی ؛نا ه،كتاوانه سزای له  ربێتكسوو  یهكسالزا نییه

 رێ یاریگهك ادەیڕ  و بارودۆخ پێی به وهئه ات،كر ده بۆ ی ر كسالالوو  یههه بۆی هك وكوه

 و اتكده چاویانهڕ  هكقازییه هك بێتده تتایبه و گشالالال ی یندیوهرژهبه و مێكردنتاله

 .اتكده قدیرته شهكسزا
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 م: ی سێیهبڕگه
 تاوان: بیدهڕوكنی ئه

 

رسێ ی رپف )ژیر و باڵغ( بێت، واته بهللههكه مو كبێت تاوانبارهه دهكیه وهه ئهڕوكن  ئه

ن و رعییانهی شالالالهكر ڵسالالال ی ئهرههرمان و بهی فهوهر ئهله به ،روێ ه سالالالههكی بهكتاوانه

یف كله تهك، چوننی پێ ببهو په ه چییهكهكر ه بزانن ئهكسانی ژیر هكر شانی ونه سههكده

و وترێت. ئهبگات چی پێ دهكه تێرێت كن هزر و ژیردا دهڵ خاوهگهاندنیش لهدوانالدناله، دو 

ێت ركو بۆچی داوای لێ ده ڵس ی چییهرههرمان و بهناگات فهتێ وهو له ی ژیر نییهسالههك

و كوه-بێت حاڵی ده هكواندنهسڵی دكه ئهش سههك وكاندایه. ئهگیانهڵ و بێمی ئاژهكله حو 

وانه نابات ی بهو په ه نوقسالالانهكو پاداشالالت چییه چون ڵ  نازانێت سالالزابه -منداڵ و شالالێت

 رعه شالالالهكیه وهوانگهڕ   لیف نین. لهكته یگیانه، بۆیه جێڵ و بێو ئاژهكر وهمی ههكحو 

كاتی و له  ژیر و باڵغه و ی زیندووكه مرۆڤێكزانێت رپرسالالالی تاوان دهسالالاله به بههكو ئاله

 بووه. كرپشست و سهربهدا سههكردنهتاوانك

 وه:نهكهمه دهخت لهوه جهخهكان به بایهرعییهقه شهده* 

ر هه :واتاله ١٠٣البقرة:  َّ جئ زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱرموێ: فالهوره دهخوای گاله -

ت، وێهكی نالەسەر راز( بخوات بوو یان خوێن یان گۆش ی بهوهناچار بوو )مرداره كسێهك

یش كیهچێت و به هیچ شالالێوهردهرێ و نه له سالالنوور دهچێ ه دهنه له ریزی موسالالوڵمانان ده

 گوناحی ناگاتێ.

َ  یَْحَ لِ  ی ل لِّ حَ بِ الصالالالل  نِ َ : عَ َِ َ  ِيَ  نْ    عَ لَ ال َ  ر ِفعَ ) رموێ:فهده (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خواش مبهپێغه -
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و وَ  ح  سالالێ پۆ   لەسالالەررپرسالالێ ی به: واته (١)(یَق فِ ی یَ  ل حَ  ونِ ن  جْ المَ  نِ عَ َوَعِن النلائِِ  َح لی یَصالالْ

تا  وه، شالالالێتبێ هری دهبهوتوو تا خهبێت، خهفوون: منداڵ تا باڵغ دهو عه ڵگیراوههه كڵخه

 .وهبێ هده كچا

َياَن َوَما)رموێ: فهها دهروههه ِ ل الَْخمَكَ َوالنِّسالالْ َع َعْن ل مل وا َعلَْيهِ  إِنل الللَه َوضالالَ  (٢)(اسالالْ  كْرِه 

ڵه كه به ههڵگرتووه   هههكتهئوممه لەسەری ه تاوانانهف ار ڕهو وره سزای ئهخوای گهواته: 

 .نهكه بیكرێن كن یان ناچار دههكیدا دهوهبیرچوونهیان لە

 

 جینائی:  یرپرسێتیم: بهكهخاڵی یه

 جینائی: یرپرسێتیماكانی بهبنه -1

تی ریعهرپرسالالێ ی جینائی له شهانی بهكماه بنهكوێت هكدهر كرد دهه باسالمان كه و مهله

ر گهسالالپێت، ئهچهه دهكرپرسالالێ ییهدی بهكیان هاتنهسالالێرك ههاتێكر ئیسالال مدا سالالێیه، هه

 ن:مانهش ئهمایانهو بنهسپێت. ئهرپرسێ ی جینائی ناچهدی بههاتهكیان نهێكیه

 ردووه.كراوی ڕامكحهی كارێك كمرۆڤێ -١

 ردنیدا.كبووه له  كرپشو سه س هربهه ئازاد و سهكرههكب -٢

                                         
ائِم حت س يساااتيقَن، وعِل : بەاڵ  بە لەفای تر وااتووەئە  فەرموودەیە  بە  لەفاە نەدرزییەوە،  (١) : عِل النا  )ُرِفَع القژُم عل ۆالۆااة 

)الساانل نەاااائی لە (، 1364) ترمذی، لەفاەکەش وی ئەمە( 3324بو داود )ئە، بدِّ حت س يحتژَم، وعِل المجنوِن حت س ي(قَت(الصاا  

 .بە کورتی وێناویەتییەوە( 6236) وە ئیبنو ماجە، بەکەمێ  جیاوازی( 962د )ەمئەح(، 1432( )الكبرى

كَ، ( بە لەفزی: ٢117ِەرەوە ) (، وە لە ئەبو٢113ئیبنو مالالاجە لە ئیبنو عەببالالاسالالالەوە ) (٢) ِ ل: الَْخمالالَ اَوَز لِل َعْن ل مل َه تَجالالَ )إِنل اللالالل

وا َعلَيْهِ  يَاَن، َوَما اْس  كْرِه  (  1٢37( و الوسط )  ١١٢31( ) ١77/  ١١تەبەڕانی لە الكبير  ) ڕیوایەتی کردووە، وەهەروەها  (َوالنِّسالْ

نگیری بی الیهههو زه حیحهکانی بوخاری و موساللی  سهرجهتی به پێی مهموویهر ( فه٢/١91ها حاک  )روه، هه(363) و الصالغير

 حیحیان داناوه.وانی تر به سهرموودهو فه« إسناده صحی »رموێ: فهدا ده)الزوائد(الکردووه. وە ئیبنو ماجە له 
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 ه چییه؟كه بردووه كارهكی به ه پهكرههكب -7

 جینائی چوارن: یرپرسێتیكانی بهپله -2

دراوه و كاره رێپێنهس ی بووه ئهبهكه مهواته تاوانباره ستت:نقهفتاركردن به ئهڕه -1

كه سالالال ێ ی كوژراوهبهكه مهسالالالێك كه بكوژهسالالال ی كههن وشالالال نی به ئهكو كهبكات؛ و 

بۆیه  ،وونهبق رین یاخیه زهف ار   ڕهرعدا ئهمانێ ی. بۆیه له شهنجامه كه نهو ئهیێنێ ه ئهبگه

 یه.ڕۆشن رین سزای هه

 وێتهكدهر وش ندا دهكم ر له هكوش ن و تاوانی كه له ك ست:نقهكو ئهفتاری وهڕه -2

نجامه نییه هو ئس ی ئهبهڵ  مهنوێنێت بهوش ن دهكی ف ار ڕهه كی تاوانبارهوهه بری ییه لهك

 ست وایه.ن هئهوش نی بهكو كمه وهوژرێت، ئهكه بكسههكه ك

و ه ئهكنو ات چكئیع یرافی پێ نا كری، ئیمامی مالیسهكڕانین لەرع یهوایانی شهپێشه

نجامی سالالال درێژی. واته ئهسالالال ی دهبهبه مه كێف الار ڕه ن: بری ییاله لاله وشالالالكرموێ فالهده

 رج نییه.ی ال مههكهف ار ڕه

اوازن وش ندا( جیكم ر له هكبوونیدا )له ن له هههكه ئیع یرافی پێ دهكوایانی تر پێشاله

 كێف ار هڕ ه له ست بری یین هو ئهكوان وه. الی ئههكایان یهڕ وش ندا كبوونیدا له ڵ  له ههبه

وشالالال نی كه كڵ  تاوانبارهیاله بهنالدهوشالالالهكه كالهف الار ڕهسالالال الدرێژی، سالالال ی دهبالهباله ماله

 بووه. ست نهبهی مهكهراوهكدرلێغه

ن هكهه ئیع یرافی پێ دكی وانهی ئهڵگهوه. بهوێ ههكوش نی لێدهك کە هكهف ار ڕهڵ  به

لال إّن فل ق یِل خمك العمد ق یل السالالالوط )وی: رمو فه (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبهه پێغهكالیاله وهئاله



 

 - 467 -  

وژراو به قامچی و كڵه، وژراوه ههكرێ خوێنی ئه: واته (١)(والعصالالا والحجر مائ  من اْلبل

 . د حوش رهرد، سهو به دار

و دا لهوهڵ  لهس ه بهن هئهو بهكر وهه ههكهف ار ڕه چونکەست ن هو ئهكبۆیه ناو نراوه وه

 بووه. وش ن نهكس ی بهه مهكسههكه كجیاوازه 

 ك بهردارێكنجامدانی وشالالال ندا بری ییه له ئهكیری سالالالت لاله غهن الهو ئالهكی وهف الار ڕه

وه ۆتهوتهكه لێی كست بووبێت بهی مهنجامهو ئهی ئهوهردن بێ ئهس درێژیكسال ی دهبهمه

 .(اندووهكی شس ڵ  دهێشاوه تا ئازاری بدات بهكس یدا ی به دهكدارێ)

  ره.كی سوو هكم ره بۆیه سزاهكست ن هست له ئهن هو ئهكی وهف ار ڕه

ۆ س ی بووبێت خبهی مهوهنجا  داوه بێ ئهی ئههكهف ار ڕهه تاوانبار كیه وهئهڵه: هه -3

ت: ییهی نڵهیدا. هههكهف ار ڕهتیدا چ له ردووه؛ چ له نییهكی ڵهڵ  ههوه بالهبخالاتاله تالاواناله

 یكو پۆشالالا زانێت دوژمنهبینێت وا دهوه دهی دوژمنهرهله به كربازێسالاله كو موجاهیدێكوه

ی موسالالالوڵمانی كسالالالێهكه كوێت هكردهوژێت، دوایی بۆی دهكیو ده ردایهوانی لاله بالهئاله

 تاكاوی بڕ ات كده كیهقه له باڵندهته كسێهكو: كیش وهف ارڕهی ڵهوش ووه. ههكخۆمانی 

 وژێت.كیوێت و دههكده كابرایهكر چی بههك

 یه:تی ههمه دوو حاڵهئه ڵه:كو ههفتاری وهڕه -4

می خهر م ههكنجامی رهڵ  سهات، بهكی وا بكێف ار ڕهبووه وه نهس ی ئهبهتاوانبار مه -ل

 وژێت.كیو دهوێت هكدا دهكر منداڵێوه به سهوه  خهبه ده كسێهكو كردوێ ی، وهكخۆی 

                                         
بەڵ  فەرموودەی تری هاوشێوەی هەن ئە  فەرموودەیە  بە  لەفزە دەسالت نەکەوت کە نووسەری ڕەحمەتی هێناویەتییەوە،  (١)

هەروەهالالا  ( بەلەفزی جیالالاواز ڕیوایەتیالالان کردووە،6377) (، ئەحمەد٢6٢3(، ئیبنو مالالاجە )139١کە هەر یەك لە نەسالالالالائی )

( بە  لەفالالالالزە هالالالالێالالالالنالالالالاویەتالالالالیالالالالیەوە: ١/613لالالالالعەرەبالالالالی لە الحالالالالکالالالالا  الالالالال الالالالر ن )ئالالالالیالالالالبالالالالنالالالالو 

ْوِط  ق يَل  الخمكِ  عْمدِ  ق يلِ  فل إنل  )لال  ، بەڵ  سەحی  نییە.(...اْلِبلِ  من ِمائ ت  والعصا السل
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ت سالال ی بووبێبهی مهوهه بێ ئهكراوهڕامكحهه ف ار ڕهوودانی ڕ ی تاوانبار بۆته مایه - 

 یكسالالێهكڵ  نێت بههكڵدهی قووڵ بۆ زێرا  ههكچاڵێ كسالالێهكو كات. وهكی وا بف ار ڕه

 مرێت.وێت و دههكتێده

ی ار ف ڕهله  چونکەڵه. هه كوهو ی ف ار ڕهخ  ر و دژوارتره له ڵه بێگومان سهی ههف ار ڕه

ی هكمێ ییهرخهم ههكنجامی رهڵ  سالالهات بهكه بكهف ار ڕهسالال ی بوو بهدا تاوانبار مهڵههه

یه ڵهو ههكوی وهڵ  ئهدی. بهكه هاتۆتەتاوانه نجامهواو ئهردنی تالهكخۆی و ئیح یالات ناله

ی نجامرهو سالاله ووی داوهڕ ه كهف ار ڕهڵ  ات، بهكی وا بف ار ڕهبووه سالال ی نهبهتاوانبار مه

 ه.كڵهاری ههكمی یان بوونی به هۆ رخهم ههك

 

رپرسێتیی وە له بهو بیرچوونه ڵهزانین و ههری نهم: كاریگهخاڵی دووه
 جینائیدا:

 زانین:نه -1

 رگهه تاوانبار ئهكیه وهئیسالال می ئه كانی سالالیسالال می جینائییییهكرهسالاله ڕێسالالاله 

ێ ی رپرسراوه )یاسایی نییه( بهڕامكحهه كزانی یدهڵ  نهراوی نواند، بهڕامكحهی كێف ار ڕه

 كسالالێهكموو بێت ههه دهكمه مانای وا نییه ڵ  ئهوێت و سالالزا نادرێت پێی. بههكنا لەسالالەر

 حاڵه.مه مهرع بێت؛ نا، ئهانی شهكامهكحزای ئهشاره

ر . ههاتكغه بێت بۆی نییه بیدهبێت یان قه ڕا حهیه وانههه لكنده بزانێت وهر ئهگهئاله

اوی لێ ر ڕامكحهی ف ار ڕهبوو بپرسالالێت و بزانێت یشالال ه ژیرێ ی و له توانایداك گهسالالێهك

وه ان بخوێنێ هكرعییهقه شالالهه خۆی دهكبێت وه دهش به  ئاسالال ی زانینهبێت. ئهغه دهدهقه

 ات. كڕع بانی شهزایو شاره الیان پرسیار له مه

 ؛زانین. نه(س نابێ ه عوزرهكزانین بۆ له داورلئیسالالال مدا نه)رموون: فهرعناسالالالان دهشالالاله
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را  زانن شالالالهن دهس هههكها ملیۆنه)ردنیانه كارپێكزانینی ان نییاله، نهكالقالهزانینی دهناله

ر گهئه ،نازاننوه و بارهتیش لهی قورئان و سالالالوننهكقێڵ  هیچ دهه بالهڕامالحالهوه خواردناله

وه رابیان خواردهموسالوڵمان له شالا  شه كڵێۆمهك. (یهزانن سالزای ههوه دهرا  بخۆنهشاله

 ىئ نئ مئ ُّٱرموێ: فهوره دهه خوای گهكی وهی ئهڵگهڵڵه به بهپێیالان وابوو حاله چونکە

وه ردهكو  ڕی هێناباوه كسالالێهكر واته: هه ١٣المائدة:  َّ يق  ىب نب مب زب  رب يئ

ان موویڵ  ههبه .وهبخوات و بخواته كرچی شالالال ێرد ئی ر گوناحی ناگاتێ ههكانی كهكچالا

افر كنا ده)زانینی ڵڵ كرد لە بەحهیان و تۆبهكە وهر خواردنهسالالالهددیان لێ درا لەداری حه

 نی شیڵه تێگهبۆ ههو  تهنجهه ههكقهزانینی دهوابوو نههك. (یهكڵڵ زانینهحهبوون به بهده

 توانین زانین( نامێنێت.ه عوزری )نهكچون .ه له دارولئیس مدا.كمهكزانینی حو نه و

 :  ڵههه -2

ی لەسالالالەر ی ویسالالال ی وهدات بێ ئهدهڕوو وه هكسالالالێهكله  كێف ار ڕهه كیه وهڵه ئههاله

ات و كه بكیویسالالال ووه تاوانهات، نهكڵاله دههالهه تالاوانی بالهكالی سالالالههكالو ئاله ،بووبێالت

 داوه.ڕوویو س ی ئهبهڵ  بێ ویست و مهبه ،بووهوه نهس یشی ئهبهمه

ی كارێكر گهس ه، ئهن هئهری تاوان بههكو بكوه وهرپرسێ ی جینائییهبه ڕوویار له كڵههه

یان جیاوازه. هۆی سالالالزادانی هكرپرسالالالێ ییالهڵ  هۆی بالهوت، بالههكالر رعی لێوه دهنالاشالالاله

ات كیتی بو ویس وویه ه تاوانهكردووه، زانیوێ ی كی هكه تاوانهكیه وهه ئهكارهكس ن هئه

 ڵ داوه. بهنجا  نهی ئههكرزهردووه، یان فهكی ف ار ڕهرع ی شالالهوانهسالالت پێچهن هو به ئه

می بووه یان ئیح یاتی رخهم ههكردووه، كی هكسالالت تاوانهبهه بێ ویسالالت و مهكارهكڵههه

ش مدانیكسڵی حو بووه. ئهه دڵنیا نهكارهكرعێ ی رعێ ی و ناشهو له شاله ردووهكواوی نهته

ه كات كده كه تاوانێك كسێهكر وێ ه سههكرپرسالێ ی جینائی دهه بهكیه وهرعدا ئهله شاله

وره راوه، خوای گهكفوو ردن عهڵهككار. ههڵههه كات نهكو ویسالال وێ ی بی زانیوێ ی تاوانه

: واتالاله ١الاحزاب:  َّ مث جتهب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱرموێ: فالالهده



 

 - 471 -  

ست هن ه به ئهكی وهو ئهكڵن، بههكیڵه دهه به ههكرێت كحسێب نا لەسەرتان به گوناح وهئه

 .نكهیزی هزر و هۆشی خۆتان دهو به ویست و حه

ه كه لەسەر وشال ندا سزای كڵه له هه چونکەراو نییه كفوو ر عههه كیهڵهموو ههڵ  ههبه

ی ار ف ڕه لەسەره سالزا كیه ڕێسالاوه سالڵدا ئهی له ئهوهئهر تدانێ ی. له بهفارهكهخوێندان و 

بێت راكسالالت ن هبه ئه كر تاوانێراوه. بۆیه ههركدهی لێ بهڵهف اری ههڕهڵ  سالال ه، بهن هئه

 كندێنییه، جگه له هه لەسەررابوو سزای كڵه ر به ههگهئه ،هلەسالەر سالزای شالیاوی خۆیی 

یه وههر ئبهش لەمهوه، ئهتهردوونهكوونی ڕ رع ناساندوونی و ه پێش ر شهكت تی تایبهحاڵه

ر سه وێ ههكه سزای جینائی نهكڵ  به، ست نییهن هاریی ئهكی تاوانكێڕوكناری كڵهه ههك

ی كسزایه ، واتهروێ ه سههكده ینیدهرپرسێ ی مهو بهكڵعفوو بێت بهمانای وا نییه ئی ر مه

 چونکەوتووه هكه له گیان و ماڵ كیه هكی زیانهوهو بژاردنه وهردنهبووكرهقه هك ڵگهۆمهك

 بێت پارێزراو بمێنێت.ی دهكڵرعدا خوێن و ماڵی خهله شه

اوانی ت چونکەاریی خواس ووه، كڵهگش ی سزای هه یندیوهرژهردنی بهچاوكڕهبینیت ده

بۆیه سالالزای  ،وهگرێ هی دهكڵمی خهوخۆ ماڵ و سالالامان و قییهاسالال هڕ و  ارهو دژو  وا زۆره

 تێدایه. ییكڵخه یندیوهرژهش بههكیه، سزانی ههدهمه

 وه:بیرچوونه -3

انه، ه تاو كبیری چووبۆوه )اتی پێویسالالال دا. كیه له هكی شالالال هوهوتنههكوه یاد نهبیرچووناله

و له كوه باسیان دێت، وههكن پێتهڵه عادهو هه وهرچوونه. بی(هلەسەر ه سالزای كبوو بیری نه

ه كگره خوایه گیان لێمان مه: واتاله 2١٦البقرة:  َّ  مي معجع مظ حط مض خض حض جضُّٱتی: ئالایاله

ِ ل )ی: رموودهیان فه. ینهكڵه دهوه یان ههبه هۆی بیرچوونه كێف ار ڕه َع َعْن ل مل إِنل الللَه َوضالالَ

يَ    كهتهئوممه لەسەری ف اره تاوانانهو ڕهوره سالزای ئهخوای گه، واتە:  (...انَ الَْخمَكَ َوالنِّسالْ

 .نیكهدا دهوهڵه یان لەبیرچوونهڵگرتووه كه به هههه
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رموون: فهیان دهكندێبوون. هه ڕاجوێدا وهیادچوونهی لهف ار ڕهمی كرعناسان له حو شه

یان له  اندا بێتكرس نهرابێت، له پهكرێت یان نهكوه بوهبیرچوونهك به هۆی لەێف ار ڕهر هه

  جۆره هیچ ی لهف ار ڕهوه عوزره بۆیه بیرچوونه چونکەنییاله  لەسالالالەرانالدا هیچی كالسالالالزا

ه ەسەر لنی دهرپرسێ ی مهنییه به لەسالەر یه سالزای جینائیكڵ  به ،نییه لەسالەری كسالزایه

 بێت پارێزراو بێت.ی دهكڵگیان و ماڵی خه چونکە

مما له تدا عوزری سالالالزادانه، ئهوه لاله قیالامهرموون: بیرچوونالهفالهی تریالان دهكنالدێهاله

ه به كیه هه كر تاوانێهه لەسەرو سالزای دنیایی  رعدا عوزر نییهانی دنیای شالهكامهكحئه

 ی ی سالالروشكوه تێیدا عوزرێبیرچوونه كێف ار ڕهر نجا  درابێت. ههوه ئهوههۆی بیرچوونه

بێت. بوو ی نهوهی بیرخس نهكارێكس و هۆ هكبێ ه عوزر مادا  هیچ واییدا دهبێت له مافی خ

یدا خواردبێ ی یان هكووهڕۆژ بوونی ه باله هۆی لاله یادنهكالوان ووهڕۆژ ی كسالالالێهكالو كوه

ی نهوامما لهئه ،وهبێت بخوات و بخواتهه دهكسالروش ی مرۆڤ وایه  چونکەوه خواردبێ یه

 وه عوزر نییه.یه بیرچوونهوه ههی ترهكڵندییان به مافی خهیوهپه

 

رخۆشی و شێتی و فتاری حااڵتی ناچاری و سهم: سزای ڕهخاڵی سێیه
 منداڵێتی:

 فتاری ناچاربوون:سزای ڕه -1

 كێسهكه ك كێف ار ڕهه بری ییه له كن هكی ناچاری دهرعناسان وا پێناسهله شه كندێهه

 . وه نامێنێتس هۆیی به دهی خهكردنهیان ئیخ یارك ،اتكیی خۆی دهبێ ویست و ئیراده

 ردن دوو جۆره:ناچارك

چاری وترێت نامه دهشالالالێوێنێت، بهه دهكردنهئیخ یارك بوون ناهێڵێت وڕازییان كجۆرێ -

 یه.ر ژیانی ههسهترسی لەكه مهیه وهمه ئهنا. ئهپهواو، یان ناچاری بێته
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ن یاەمه ناشالالالێوێنێت، بهكردنهكاله نالاهێڵێالت و ئیخ یاركبوونالهڕازیی تریالان هكالجۆره -

 ر ژیانی نییه.سهلە ترسیه مهكیه وهمه ئهوترێت ناچاری نوقسان. ئهده

 رسالالهڕازی بوونیان لەه كیه هه انهف ار ڕهو ئه لەسالالەرری اریگهكردنی نوقسالالان ناچارك

وان تا لەسەرری اریگهكیان همردان. ئهسهكرێ و بڕیار لە ن و رۆشڕین و فكو كوێت، وهده

 نییه. 

ی و عنهی مهكشێت به ش ێه دهكو كر وهی ماددی بێت، ههكشالێت به ش ێده ناچاركردن

 بێت.

ێت بدراوه دهنجامكه به ناچاری ئهبناسرێت  كێف ار ڕهی وهبۆ ئه كانی ناچاری:رجهمه -أ

 :بێ ەدی كرجێند مهچه

كو وه هێڵێت:بێت كه ڕازی بوون نهاركردن ههك لەستتەر ناچترستتییهبێت مهده -1

ی توند شهڕهبنه ههن دهتهیێنێ ه كوش ن، كه عادهگهی دهوانهلێدانێكی توند و كوش ن و ئه

دا كهتهم ری له حاڵهری زیاتر یان كهس و بارودۆخیش كاریگهو ناچاركردن كه جۆری كه

 بێت.ده

ی هو ، بێ ئهناچاركردنترسی بێ ه مهخۆی له خۆیدا دهڵتداران سالهرچوونی بڕیاری دهده

ر ه هالالهكالسالالالت و هۆش وه دێ اله هالهر ئالهسالالالهكیاله چونکەڵالدا بێالت. گالهی لالهشالالالهڕههاله

وشالال ن، زیندانی كیه؛ ڵتداراندا سالالزای پێوهسالالهرمان و بڕیاری دهله فه كارییهكوانهپێچه

 ڵتدار نینسهه دهك كسالانێهكرمانی و فه مما بڕیاردرێژ. ئهردنی ماوهندككردن، لێدان و به

ت رێكڵی نهر گوێڕایهگهه ئهكتی دڵنیابووندا ر له حاڵهگهماله نالاچالاركردنی نالابێ اله مالایاله

 وه.وێ ههكترسی سزای لێ دهمه

 رگهڵتداران وایه. ئهسالالالهرمانی دهو بڕیار و فهكی وههكرمانی مێرد بۆ ژنهبڕیالار و فاله
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ێت. بی دهناچاركردنترسالالالی ات مهكلێ ب یرپێچیر سالالالهگالهه ئالهكالترسالالالا وه ه لالهكالژناله

به  شالالەكردنڕههه لەسالالەر كییهڕاجوێ. ناچاركردنه له كردن خۆی له خۆیدا جۆرێشالالەكڕههه

ه كنێن ی دادهناچاركردناری كرعناسان به هۆ له شه كندێیه. ههوتاندنی ماڵ و سالامان ههفه

ی تریان كندێبێت. ههش جیاواز دههكراوهكلێشالالالهڕهتی ههتی و حالاڵالهسالالالایالههكالباله پێی 

 نازانن. ناچاركردناری كی ماڵ و سامان به هۆ شهڕههه

ی كهشهڕهیكات ههر ناچاركراو ئێس ا نهگهواته: ئه یی بێت:نووكهكه ههشهڕههه -2

 لێكراو كاتیشهڕهژمار ناكرێت، چونکە ههبوو به ناچاركردن ههر وا نهگهلەسەر دێ ەدی. ئه

 گبیری خۆپاراس نی بكات. توانێت تێیدا تهمدایه كه دهردهداهاتووی لەبه

رنا به ناچاركردن گهئه دی:ەكانی بهێنێتشتتهڕهبێت ههكار له توانایداشتتهڕههه -3

 ژمار ناكرێت.هه

 هێنێتەدیكتته نتتهر داواكراوهگتتهدا بێتتت ئتتهڕهو بتتاوهشتتتته لێكراو لتتهڕههتته -4
ر به گهتێ ی، یان ئهكار به سوعبهشهڕهر وا بزانێت كه ههگهئهی دژ دێتەدی: كهشهڕههه

  مه لهوه بێت. ئهوهك بگرێت كه لهترسییهموو مهتوانێت ڕێ له هه  دهڕاسال یشی بێت ئه

ه وایع ووڵ بێت كه پێی ش مهكهشالالاله لێكراوهڕهبێ بۆچوونی ههیدا ناچار نییه. دهتهحالاڵه

 و بپارێزێت.ی ئهشهڕهتوانێت خۆی له هه  خۆی دهتێ ی یان ئهو به سوعبهئه

 وه سێ جۆرن:هناچاركردنت ان به نیسبهكتاوانهحوكمی ناچاركردن:  -ب

ردنی ناچار ڕێ به قبووڵكبۆیه  ،نابێت لەسالالالەرری اریگهك نالاچالاركردنیالان كجۆرێ -١

 .بوونی نییه

لالاله ژێر تین و فشالالالاری  كێالالف الار ڕهر و هاله تێالالدا جالائیزه بوونیكی تر نالاچالالار جۆرێ -٢

 رێت. كژمار ناردندا به تاوان ههكناچار 
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 ەرلەسڵ  سزای ی وا تاوانه بهكێف ار ڕهر هه ،ی تێدا دروسال هناچاركردنی تر كجۆرێ -7

 نییه.

 ری لەسەریان نابێت:ی كه ناچاركردن تێیاندا كاریگهو جۆره تاوانانهئه -1

زا س (ژیان نییه لەسەری یترسه مه)كی نوقسان ناچاركردنه كۆن كوه ئه لەسەران رعناسشه

ان نجا  دا، یش بڕینی ئهندامی لهوشالال نی یان ئهكر تاوانی گهنابات ئهكراو ال ناچار  لەسالالەر

 مق ُّرموێ: فهه دهكیه تهو ئایهشیان ئهڵگهبه (١)ی.و وش بو كدابێت تا  كێكی له یهندهوهئه

ه كوژن كق مهبه ناهه كسالالالێهكهیچ : واته ١١١الاننام:  َّ ممخلحل جل مك  لك خك حك جك

 مل يك  ىك مك لك اك ُّٱٱ»هالالا: روههالالهه. ردوو كی ڕامحالالهوره خالوای گالاله

ق ه به ناههكی سالالالانههكو ئه :واته ١١الاحزاب:  َّ  من زن رن مم ام يل ىل

ۆر ی ز كانه درۆیهو ردبێت ئهكی هیچیان وهن بێ ئهدهده -پیاو و ژنیان-ئازاری موسوڵمانان 

 ۆی سالالرایان خسالال ۆته ئهكی ئاشالالكو گوناحێ سالال ووهڵبهو بوخ انیان هه ردووهكیان ورهگه

 .خۆیان

نجا  دا ئهناچاركردنه له ژێر تین و فشاری ك كموو تاوانێرموون: ههفهرعناسالان دهشاله

 ی لێه مردنكوشالالال ن و لێدانی وا كی بۆ ببێ ه عوزر جگه له ناچاركردنشالالالێت درێالت دهبال

و  كن. ئیمامی مالیڕاجوێی هكسزا لەسەرر رعناسالان ههشالدا شالهمهڵ ئهگهوه. لهوێ ههكب

بی زههندی مهسالالالهای پهڕ مه ئه .وهرێ هكراوه بناچارك وق لهبێ ههرموون: دهفهد دهحمهئاله

 و بووه كه گومانێكهناچاركردنه كنچو ی خوێندانێ ی، هكرموون سالالزافهه دهكشالالافیعیشالاله 

 وبی بدات. بۆچوونی ئههكبێ خوێنالهی، بۆیاله دهوهوشالالال نالهكگرتنی سالالالزای ڕابۆتاله هۆی 

نیفه خۆی و حه بومما ئیمامی ئهر وایه. ئهان( ههكفیهنهمی حالهسالالالفیش )ئیمالامی دووهیو

شێت نها دهنییه، ته لەسالەره هیچی كراوهكرموون: ناچار فهن دهسالهوڕی حهكدی ممهموحه

                                         
ت یان سالالێکی تر بکوژێکردووه بۆی نییه له ژێر تین و فشالالاری ناچارکردنیدا کهی کوشالال نیان لێ نهشالالهڕهکه ههك سالالێکه  (١)

 وه. وێ هری مردنی لێ بکهگهی لێدا که ئهندهوهئه
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 ی شیاوی بدرێت.كێردنمێكتهسزای 

 درێت له ژێر ناچاركردندا بكرێن:ی كه ڕێیان پێ دهو جۆره تاوانانهئه -2

وێت، هكنا لەسالالالەرر هیچی   جۆره تاوانانه ههئه لەسالالالەررابێت كناچار بووبێت یان ناچار 

ێی ڕ وره خوای گه چونکە ،نڕامحهه كالی خوێن وهخواردنالهو بوو وهو خواردنی مردارهكوه

 نن من زن رن مم ُّٱرموێ: فهده كوه، وهتی ناچاریدا بخورێن یان بخورێنهوه لاله حالاڵالهدا

وه راوانه بخوات ئهڕامكحهو بوو ئهك ناچار سالالێهكر هه: واته ١٠٣البقرة:  َّ جئ زيري ٰى ين ىن

 . زاندووه بۆیه گوناحی ناگاتێو نه سنووری به وهرهیزی موسوڵمانان چۆته دهڕنه له 

ْْام:  َّ  ُّيهىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ُّٱرموێ: فالالههالالا دهروههالاله واتالاله:   ١١١الانن

ها روهه، ههڕامحهه چی ان لێ كن رموو ی بۆ باس فهوهو درێژی ئالهوره باله دوور خوای گاله

 .لەسەر نانوسرێتیخۆن و گوناح ان ه له ناچاریدا دهكش وهئه

اتی كڵ  له ه، بهامڕ حهی خۆێن وهبوو و خواردنهوهبێگومان خواردنی گۆشالالال ی مرداره

 وههیخواردیخوارد یان نهه نهكر ناچارهگهه ئهكیه وهندیش ئهسهای پهڕ ن؛ ڕێپێدراو ناچاریدا 

و هیاندۆته ئخۆی گه چونکەس ۆ، خۆشی بوو گوناحی چۆته ئهو دوایی مرد یان تووشالی نه

 تی خواردنیانی پێ داوه.وره موڵهدا خوای گهكاتێكته، له حاڵه

نییه،  لەسالالالەررێن سالالالزایان كاتی ناچاریدا بكه لەكه لەسالالالەر قیان ه دهكی   تاوانانهئه

راز، بوو، بهوهگۆشالالال ی مرداره كووهدان ڕامحهی وهو خواردنه كموویان له بواری خۆراهه

ه مرموون: ئهفهده (هكڕێزهسالالێ له چوار ئیمامه به)وایان خوێن، پیسالالی تر. جمهوری پێشالاله

ی رچگهوه ئهرا  ناگرێ هرموێ: شهفهده كڵ  ئیمامی مالیوه، بهگرێ هده كێڕامحهموو هه

 چێت.دهلەسەر ال ی هكوهرا  خواردنهسزای شه

 اڵم سزایان لەسەر نابێت:ی له ژێر ناچاریدا شیاون بهو جۆره تاوانانهئه -3

ی كر جۆره تاوانێمدانی ههنجاران، ئهكدا باس وهرهی سهی له دوو بڕگهو تاوانانهجگه له
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ڵ  رێت بهكژمار دهر به تاوان هههه -واوناچاری ته-دا ناچاركردنتر له ژێر تین و فشالالالاری 

ڵ  هدراوه، بێپێنهڕ ه كهف ار ڕهزانێت ه دهكسههكه كیه وهی ئههكنابێت، هۆیه لەسەرسزایان 

شدا سزای تاوانی ته  حاڵهات. لهكت بیبێو ده ردنیدا، ناچارهكماوه له نه كرپشئازاد و ساله

 گیرێت.دهڕاوا 

ه سزا كارهكنده تاوانرچهبێت بپارێزرێت، ههی دهكڵی گیان و ماڵی خهوهر ئهڵ  له بهبه

 ه.سانی تر داو هكی زیانی له وهرپرسیاره لهوه بهنییهدهنی مهڵ  له الیهوه بهیگرتۆتهنه

 

 ت(:روورهیستی یزهتی ناچاری و پێوحاڵه *

و كمیشالالالی وهكتی ناچارییه، بۆیه حو و حاڵهكروهت( ههروورهتی پێویسالالال ی )زهحالاڵه

ه كراوهكدا ناچار ناچاركردندا جیاوازن. له هكهف ار ڕهاری كنها له هۆ ته ،هنالاچالاركردنمی كحو 

دا هكهی پێویس ییتڵ  له حاڵهدا، بهكێانسهكیان  كسێهكی شهڕهوا له ژێر تین و فشار و هه

انی سهكات تا گیانی خۆی یان گیانی كه بكدایه ناچاره تاوانهكدۆخێكه له بارو راوهكناچار 

 بوونه.میان ناچار و ئه هناچاركردنویان ئه ،اتكتر قوتار ب

 تی پێویستی:كانی حاڵهرجهمه -أ

تری  سانیهكان ی مردنی خۆی ییترسه مهكنده زۆر بێت وهه ئهكبێت پێویسال ییهده -١

 ات.كه نهكه تاوانهف ار ڕهر گهوتێت ئهفهشیان دهندامانی لهوه، یان ئهوێ ههكلێ ده

دواتر  كدا بێت نهاتهكو ر لهیی بێالت، واتاله هالههكالنوو ه هالهكالبێالت پێویسالالال ییالهده -٢

 بدات. ڕوو 

ردنی بڕكهكالاله بۆ قوتالالاربوون و ده تالالاوانالالهف الالار ڕهیری ی تری غالالهكارێكالالنالالابێالالت هۆ  -7

 بووبێت. ه ههكپێویس ییه
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 ك، نهبێتده ڕبی پێ دههكه پێویسالالال ییهكرێت كه بكهڕامحهه ف ار ڕهنده وهبێت ئهده -1

 زیاتر.

 ت(:روورهتی پێویست یزهحوكمی حاڵه -ب

سالالت تی پێوییه حاڵهتاوانی وا هه ،گۆڕێته دهكتی پێویسالالت به پێی جۆری تاوانهحاڵه

ر هه یهتاوانی وا هه ،داتێی پێ دهڕ یه پێویس ی تاوانی واش هه ،ی نییهەسەر لری اریگهك

 گیرێت:ڵدههه لەسەرر پێویس ی ی له بههكسزا

 لەسەریان نییه: یریی پێویستی كاریگهو تاوانانهئه -1

شالالالی، یان ی لهكندامێردنی، یالان بڕینی ئهك، یالان برینالدار كسالالالێالهكالوشالالال نی ك كووه

ڵێ: ئاخر ب كێكوه، واته ناشێت یهپێویس ییه یریاریگهكونه ژێر هكمانه نائه ،خسال نیكپه

وژێت كی تر بكسێهكراو بۆی نییه كدا ناچاركتێله هیچ حاڵه چونکە ، هكپێویست بوو وا ب

ت ورهرو ی زهوهات به بیانووی ئهكی خات یان برینداری بكی ببڕێت یان پهكندامێیالان ئاله

 ! اتكخۆی قوتار  تا بوو

ه كانهژی چونکەات و ژیانی لێ بسالال ێنێت، كی تر ناچار بكێكیه كراوێكناشالالێت ناچار 

و ه  ئر ئهگهئه ،هكو یهكراوه وهك  ناچار و ئه وتی و خۆی شالالالایانێ ی، ژیانی ئهمافی خۆیه

به  کەچون ،نرێتسی بێ اوان دادههكی الوژ )قاتڵ(كی و به بهكرپرسه له تاوانهوژێت بهكب

 وش ووه.كی تری بێ اوانی كسێهكق ناهه

 ی كردنیان:هانهی پێویستی نابێته بهو تاوانانهئه -2

ه كت وه بێبێت ئهمه دهڵ  ئهرێت، بهكدرێت بێی پێ دهڕ اتی پێویسالالال یدا كالتالاوان لاله 

 تن به  جۆره تاوانانه تایبهانی ناسالالاندووه. ئهكتهو حاڵه ردووهكانی دیاری كرع جۆرهشالاله

راز، بوو، خواردنی گۆشالالال ی بهوهو خواردنی گۆشالالال ی مردارهكوه، وهوهو خواردنه كخۆرا

شیاوێ ی خواردن و  لەسەرۆن كاڕ رعناسالان . شاله(و میزكوه)ی خوێن و پیسالی وهخواردنه
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ه كو بڕه بخورێالت ی بالهرجالهو مالهتی پێویسالالال یالدا، بالهمالاناله لاله حالاڵالهی ئالهوهخواردناله

رموون: خواردن و فهرعناسالالالان دهی شالالالهزۆرینه (١)بێت.ده ڕبی پێ دههكالپێالداویسالالال ییاله

یشالالالیان كندێهه .ماف كرزه نهدا فهتهروورهته زهو حاڵهاناله لالهڕامالحاله  ی ئالهوهخواردناله

 رز.فه كرموون: مافه نهفهده

 ر پێویستی سزایان لەسەر نامێنێت:ی له بهو تاوانانهئه -3

له  كسالالێهكه كی تر كر تاوانێران ههكوه باس رهڵی سالالهی له دوو خاو تاوانانهجگه له

ش همدرێت، ئهدهلەسەر ال ڵ  سزای مێنێت بهده ڕا حهر ه ههكارهكات كیانر پێویس ی دهبه

 :كهیه رجهو مهبه

 وه.بێ هی پێ پڕ دههكه پێویس ییهكبهێنێت كار نده به وهئه -ل

ی كسالالێهكوه. ناشالالێت اتهكه پڕ دهكه پێویسالال ییهك و جۆره بێته لهكهف ار ڕهبێ ده - 

 مه ناشالالێتڕ ! ئهكیان دههكو نان به پاره وهمهرۆشالالیانف  بدزێت و بڵێ ده  و پههكبرسالالی 

 كمما دزینی بڕێئه ،نهكر ناسالالالهه چارهكوخۆ پێویسالالال ییهاسالالال هڕ ان كله  و پههك چونکە

 تی جائیز.نجهشێت ببێ ه ههده كخۆرا

 ست بوون(: رخۆشی یمههس -2

ات، كات یان نهكرخۆش بردووه، سهك ڕا حهی وهرا  خواردنهتی ئیسال   شهریعهشاله

لێدانه.  جەڵدهه كردووه كددی بۆ دیاری و سزای حه ی به تاوان داناوهوه  خواردنههكزۆر و 

کە وه تییهرا  و هاوسالالیفهی شالالهوهسالال دان به هۆی خواردنهرخۆشالالی واته هۆش له دهسالاله

 ات. كست دهمه یانوهرهخۆره

مێنێت یان ژیری له سالالت ببێت و هۆشالالی له خۆ نهمه كر شالال ێی تریش به ههكسالالێهكر هه

                                         
بوونی وه، نایکات به سێ قو ، بێگومان له کاتی نهچێ ه خواره  دهراروو گیراوه، به دوو قو  شهسالێک ش ێکی له گهکه  (١)

 .ڵڵدانی حهمهشله
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ی بوو. هكتهاری حاڵهكر خۆی هۆ گهبێت، ئهی دهوهرا  خوارنهمی شالالهكسالالت بدات حو ده

سف و یو بوو ئیمامی ئه ی ترهكوامما سالێ پێشهیه. ئهنیفهحه بومه بۆچوونی ئیمامی ئهئه

ر ه به سالالهكه كتێموو حاڵهرخۆش بوون ههرموون: سالالهفهان( دهكفییهنهد )له حهممهموحه

یان ڵگهڵێت؟ بهزانێت چی دهات و خۆشی نهكق بلهق و مهلهی ههه قسهكدا دێت كسالێهك

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱرموێ: فهوره تێیدا دهه خوای گالهكالیاله تالهو ئالایالهئاله

 كاتێكڕتان هێناوه باوه یسانههكو ی ئهئه: واته 1٣النسْاء:  َّ حك خب حب جب هئ مئ

ی یزاننه كسێهكر وابوو هههك. ڵێنوه تا بزانن چی دهونههكبن، توخنی نوێژ مهرخۆش دهسه

 رخۆشه.ڵێت سهچی ده

 رپرسێتی جینائی:رخۆشی و بهسه *

راو )به زۆر( كرخۆشی سهكسێهكر گهیه ئهوهه ئهكبهزههر چوار مهندی ههسالهای پهڕ 

ها روهرد، سالالالزا نادرێت، ههكرمان( تاوانی هێنانی دهكار رخۆشالالبوو )به ناچاری به یان سالاله

ات پاشان كدهرخۆشیزانی سهو نه وهردنی خواردهرخۆشالككی سالهیهر ماددهگهئه كسالێهك

 چونکە ،رپرس نابێت، واته سزا نادرێتوه بههجینائیی ڕوویات له كی تاوان بكێف ار ڕهر هه

  بووه. ئهاردا نهكو هزر و ژیری له  هۆش بووه ه بێكردووه كی هكدا تالاوانالهكالاتێكاللاله 

ار ژمیان به عوزر ههانی شێ ی و نووس ن و هاوشێوهكتهو حاڵهكرخۆشی وهی سهتانهحاڵه

 رێت. كده

رخۆش و سه وهخواتهرا  دهی خۆی شهكرپشسهس ی و ربهی به سهسالههكو مما ئهئه

ست ن هات، جا به ئهكیدا بیهكرخۆشالییهاتی سالهكه له ك كر تاوانێرپرساله له ههبێت بهده

ه ب چونکەدرێت، ردا دهرابخۆری به سهیان بێت سالزای شالهكامێكر ڵه، ههات یان به ههكبی

ی، تیههكارییهكاری تاوانكر خۆی هۆ و هه ردووهكقڵ ئه ویست و ئیخ یاری خۆی خۆی بێ

و ببێت. ناشالالالێت و مێخواردات تا تهكی بهكهف ار ڕهنجالامی ممولی ئالهحالهبێالت تالهبۆیاله ده

را  توانێت شهده كنگێموو السهار. ههكێخۆشڕ بێ ه ده چونکەبدرێت، لەسەر ال ی هكسزا
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 ی بۆ داڕش ووهخشهه نهكات كو تاوانه دهبێت، ئینجا ئهرخۆش دهوه تا سالهنده بخواتهوهئه

 مه ناشێت.رخۆشی عوزره! ئهو سه رخۆش بووهه گوایه سهكوه ی ئههانهبه به

 نی:دهمه یرپرسێتیرخۆشی و بهسه *

و  رێتك  بدرا، مانای وا نییه ئی ر وهن عوزر و سزا نهبوو به خاوه كرخۆشێر سهگهئه

ه كیه وه ههڵگهۆمهكوخۆی به اسالال هڕ ندی یوهیان پهمئه چونکەوه یگرێ هنی نهدهسالالزای مه

نابێ ه  ی سالالالزاڕاگرتنر بشالالالبێ ه گهن ئهو سالالالت بو بێت گیان و ماڵیان پارێزراوه بێت. مهده

 ی.كڵدردانی گیان و ماڵی خهههی سزای بهوهردنهكاگرتن و ئیلغا ڕ 

 شێتی: -3

ه كر فه واته ئهللههكبوو له ئیسالالال مدا مو  كرپشالالالباڵغ و ژیر و سالالاله كسالالالێالهكالر هاله

ی پێبردنی )ژیری و بوو یان پهنه كرپشالالالر سالالالهگهر، ئهوێ ه سالالالههكانی دهكرعییالهشالالاله

د ی پێبردن واته سالوو نێت. پهنامێ لەسالەررعیشالی لیفی شالهكما تهیی( نهورهزموونی گهئه

ان شێ ی یس دا به ژیری له ده كسالێهكر هه هێزی هزر و ژیری و بهكارهێنانی، گرتن لهر وه

 ی پێبردنی نامێنێت.وه پهی تر، ئهكبه ش ێ

 حوكمی شێتی: *

 ڕێت:گۆ یدا بووه دهبوو یان دواتر پهه ههكاتی تاوانهكه كی وهمی شێ ی به پێی ئهكحو 

دا شێت كنجامدانی تاوانێاتی ئهكله  كسێهكر هه :كهحوكمی شتێتی كاتی تاوانه -

ی ف اركردنڕهتی و چۆنیه ی به تاوان و سزاپه ونکەچنامێنێت  لەسالەررپرسالێ ی بووبێت به

مه دید و بۆچوونی گرێت. ئهدهڕای هكڵ  سالالالزاات، بهكنالابالات. شالالالێ ێ ی تاوان شالالالیاو نا

شێ ی تاوانبار مانای  لەسەرڵگرتنی سزا ه. ههلەسالەر وایانی ۆڕای پێشالهكو  رعناسالانهشاله

ت بێی دهكڵگیان و ماڵی خه چونکە ،روێ ه سالالالههكی نایندهرپرسالالالێ ی مهه بهكوه نییه ئه
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 كنێتاوا كه شالالێ ێك ،ێ ی تاوان ناگۆڕێتڕامحهرعی بوونی عوزری شالالهپارێزراو بێت. هه

وه، بۆ نموونه یگرێ هنی دهدهڵ  سالالالزای مهوه بهدات و سالالالزای جینائی نایگرێ هنجا  دهئاله

و بۆ  وهه ببژێررێ هكنی شێ هبێ له ساماردبوو، دهكسار ی خهكسێهكر ماڵ و سامانی گهئه

 ن:ڕاجوێدا مهرعناسان لهنده شهرچههه ،وهرێ هكبوو برهنی قهخاوه

ه؛ یڵهسالال ی شالالێت ههن هرموون تاوانی ئهفهد دهحمهو ئه كو مالی نیفهحه بوئیمامی ئه

ی پارهر گهر خۆی ئهر، سالالهوێ ه سالالههكقی خوێنی دهوشالالت ههكی كسالالێهكر گهواته: ئه

 انی.كو خزمه ارسوككهرش یار و په رنا سهبوو، دههه

له  ر زیانی ماڵیگهڵه نییه، ئهسال ی شێت ههن هرموێ: تاوانی ئهفهئیمامی شالافیعی ده

 وه.بژێررێ هده -یبوور ههگهئه-ه كی خودی شێ هر له پارهدا هه كسێهك

بوونی سالالالت له شالالالێ بهمه ه:كنجتامتدانی تتاوانهحوكمی شتتتتێتبوونی دوای ئته -

رچوونی تی یان دوای دهیههكردنی سالالالزارككه پێش دهی هكیه له دوای تاوانههكتالاوانبالاره

 تی:یههكسزا

لی نبهبی شالالالافیعی و حهزهههبه پێی م ی:كهرچوونی حوكمهشتتتتێتبوون پێش ده -أ

اتی كلیف لاله كمالان تالهای ئالهڕ ری نالاگرێالت، باله و داوه ێ لاله گرتنی دادگالاڕ بوون شالالالێ 

ه ردنی تاوانباران بچونکە دادگاییكه نییه، كش دژی شالالێ همهدایه، ئههكنجامدانی تاوانهئه

اتوانێت ه نكه شێ ه تاوانبارهكیه وهه ئهكری شێ ییهاریگهك ،یهتی باشی ههمانهگشال ی زه

ه ل اڕێگردن رگری لەخۆكتوانینی بهكه نهرعیشالالاله ی شالالالهڕێسالالالاات. كرگری له خۆی ببه

 ه ناگرێت.كرییهو دادوه س نی دادگابه

ێ ه ب  دهكرچوونی حو پێش ده شالالالێ بوونرموون: فهانیش دهكییهكان و مالیكفییهنهحه

یه وهه  بۆچوونه ئی ئهڵگهوه. بهبێ هده كه چاكی شێ هاتهوكی تا ئهكهی سزاڕاگرتنی مایه

ندا ردرجه لەكاتی دادگاییك  مهبێ ئهرعییه دهی شهلیفكبوونی تهرجی سزا ههه مادا  مهك
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یدا هكردنهبێ لەكاتی دادگاییككاله تالاوانبالار دهخوازێالت وه دهش ئالهوهرێالت. ئالهكچالاو بهڕ 

 رێت.كری ناداوه ؛ر ناگهف بووبێت. ئهللههكمو 

ایان وایه ڕ د حمهئیمامی شالالافیعی و ئه ی:كهرچوونی حوكمهشتتێتبوون دوای ده -ب

دد ر سزای حهگهس ێنێت مهه ناوهكی سالزاڕاندنڕاپه  كرچوونی حو ی دوای دهوونشالێ به ك

  هه بكمهكردنی بووبێت و حو كه ئیع یراف كلماندنی تاوانهی سالالالهڵگالهه بالهكالبێالت و تالا

ڕاندنی سالالالزا ڕاپهردن وه له ئیع یرافكهشالالالیمالان بوونالپاله چونکە ،رچووبێالتیاله دهڵگالهباله

ی ئیع یرافی پێشالالالووی وهبوونهشالالالیمانڕێ له په شالالالێ بوونی هو ر ئهبهسالالال ێنێت، لەوهده

ه، رچوو ه دهكمهكو حو  ردووهكی هكتاوانه لەسالالەریدا ئیع یرافی ته  حاڵهڵ  لهگرێت، بهده

تی یهی جێ ناگرێت بۆیه مافی خۆهكی له ئیع یرافهوهشیمان بوونهه شێت بووه پهكئێس ا 

 وه.بێ ههد كچا كاتێكاگرن تا ڕ ی هكسزا

وه له شالالالیمان بوونهو پهرچووبو وه دهی ترهڵگهه باله هۆی بهكالمالهكر حو گالهممالا ئالهئاله

ی ه سالالالزاكیه وه  بۆچوونه ئهسالالالڵی ئها ناگرێت. ئهڕ ه كمهكی حو ڕاندنڕاپالهردن ئیع یرافك

له  یرپرسالالالێ یدا بههكنجامدانی تاوانهاتی ئهكه له كردوێ ی ك كه تاوانبارێكال كتالاوانێال

 كیدا، نهاتهكو تی تاوانبار لهر حاڵهاته سالالهكبووه ئیع یماد ده لەسالالەروه رعییهشالاله یڕوو 

و  رچوونی سالالالزاسالالالڵیش دهردنی، ئهكه یالان دوای كالردنالهتی پێش تالاوانككالات و حالاڵاله

ر گهبدادان و چاو ترسالالالاندنه، ئهەدبوونی سالالالزا ئههه ەت لمهكێ ی. پاشالالالان حیڕانالدنڕاپاله

ه ئی ر چ ابرا شێت بوو ك چونکە)ه ئیلغا بۆوه كهشێ بوونبه  -یههكبدادانههده ئهك-یان كێكیه

 وه.ئیلغا ببێ ه( ی ترهكڵه بۆ خهك)ه كناشێت چاو ترساندنه (ین؟ی دا بدهكبێدهئه

ه كس ێنێت. سزاوهی دههكی سالزاڕاندنڕاپه شالێ بوونه كای وایه ڕ  كڵ  ئیمامی مالیبه 

وو وه بسالالاندنهقكه ههر سالالزاگهمما ئهوه. ئهبێ هده كه چاكی شالالێ هاتهكو گیرێت تا ئهادهڕ 

 گۆڕرێتی بۆ دههكمهكحو  ؛یوهبوونهكچا ەئومێد بوون لر بێگهئه -كندێای ههڕ به  -لێی 

له -رموون فهرعناسالالالی تر دهشالالاله كندێو ماڵ. هه عویزدانی( پاره)ته ەیو نهکردبوو رهبه قه
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راوه(   دكه حو كه )كبێت شێ هده -داهكارهكی شێ ه تاوانوهبوونه كچا یئومێدیتی بێحاڵه

ی هكوژراوهكقی خوێنی وژن له ههكیر ویس یان دهگهان، ئهكن خوێنهسالت خاوهبدرێ ه ده

 گرن.دهر سوكاری وهكهه له كقی خوێنهر نا ههگهخۆیاندا، ئه

ر گه، مهرێتكجێ ناجێبه و وهبێ هیلغا دهه سزای شێت ئكای وایه ڕ  نیفهبو حهئهئیمامی 

ه كهمكی حو ڕاندنڕاپهدانی بووبێت بۆ وهسالال ه  و به دهكرچوونی حو ه دوای دهكهشالالێ بوون

 ممانا. ئه نا، دهڕێنرێتپهادهڕ  لەسالالەری هكمهكر شالالێت بوو حو گهاته ئهكو ی، ئا ئهلەسالالەر 

ی شێت بووبوو، هكمهكردنی حو كر را دوای دهابكی بوو، وهندنهسالهق لێ كه ههر سالزاگهئه

ه كوهق ساندنهی هههكی، سزالەسەر ه كمهكی حو ڕاندنڕاپهرێت به كسلی  بی تهوهپێش ئه

 و ماڵ. وه به پارهردنهبووكرهبێ ه قهلێی ده

 یی(: منداڵێتی یگچكه -4

 ێت: سوهتوخ  دهلەسەر دوو تی ئیس مدا ریعهجینائی له شاله یرپرسالێ یه بهكوتمان 

و  زاان و زانینی تاوان و سكقڵ پێ شعنی ئهی پێبردن یهپه)بوون  كرپشپێبردن و سهی په

ی هو ردنهوره بوون و فامككانی گهامی سالالزای منداڵ به پێی قۆناغهكح. ئه(ردنیانكپێ كدر 

 هك)ه كنهبوو  كرپشالالالی پێبردن و سالالالهاتی پهكگاته تالا ده ەو ەییەۆرپك ەر لگۆڕێن، هالهده

 .(نواندنێ ی ف ارڕهست بوونی ربهسه

 فامی:م: كاتی نهكهقۆناغی یه

واته  ،نرێتداده (غیر ممّیز)وت سالالالاڵن به یشالالال بێ ه حهگهنی نهمهته كر منالداڵێالهاله

 شالالالت ەقڵیان بوت سالالالاڵنیش ئهوریا پێش حهڵی زیت و مندا كندێرچی ههگه. ئه(فا بێ)

اتی ك  قۆناغه )قۆناغی نرێن. ئهفالامدا دا دهه ریزی منالداڵی بێر لالڵ  هالهێالت، بالهكشالالالده

 وتبێ ه حهنی دهمهات تا تهكپێدهسالال وه دهبوونیه كخ ی له دایوهسالالاته ەل ەیالالالالالفامی(نه

 وترعناسان حه(. شالهفا منداڵی نه) (صالبل غیر ممّیز)وترێت دا پێی دهیه  ماوهسالاڵن. له
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واوه ی به دنهمهو تهی گش ی منداڵ لهكیهه به شێوهكسنوور،  ردووه بهكساڵێ ی منداڵیان 

رعناس شه یوهوه بۆ ئهی تریشهكبێت. له الیهت فێر دهو ش ی تایبه وهرێ هكزیاتر چاوی ده

 ی ماف و سزای منداڵندا.لهسهبن له مهان بشێو نهنەكمڕاكو حو  رو موف ی و قازی و داوه

ی كنجا  دا هیچ سالالزایهی ئهكر تاوانێوت سالالاڵی( ههم ر له حههك) فا ی نهكر منداڵێهه

ردنی له سزای جینائی، له فووكڵ  عهبدادان، بهدهزای ئهر، نه جینائی و نه سالوێ ه سالههكنا

ی مافی خۆیانه كڵخه چونکەر، وێ ه سالالههكب ییكڵه مافی خهكنی الی نادات دهسالالزای مه

ێت بن ماڵ و سامان بوو دهو خاوه ی داكڵر زیانی له خهگه. ئهگیان و ماڵیان پارێزراو بێت

 رچێت.وه دهه له ماڵ و سامانی خۆیهكردنهكعویز( بوو )تهرهقه

 م: قۆناغی كاڵفامی:قۆناغی دووه

وت سالالاڵن و باڵغ وێ ه نێوان حههكه دهكی الوازی منداڵه كیهوهردنهكی فا  مه ماوهئه

 ه یشگه كسێهكر تی. ههرموون پازده سالاڵییهفهرعناسالان دهگشال ی شالهه به كوه، بوونیه

 ڕوویله  (وت مانگاته چوارده سالالاڵ و حهكه دهكۆچی كبه سالالاڵی )نی پازده سالالاڵی مهته

اڵی مند)بووبێت شه باڵغ نهوانهرچی لهگهرێت، ئهكژمار دهوه به باڵغ ههرعییهمی شالهكحو 

 .(بێتباڵغ دهیه پێش پازده ساڵن واش هه

ر گهه ئهو رپرسێ ی جینائییهوێ ه ژێر بههكڵ  نافامه بهنده منداڵ بهرچهدا هه  قۆناغهله

ددی رد داری حهكر زینای گهەسالال ی نابڕرێت، ئەرد دك یر دزیگهرد. بۆ نموونه ئهكتاوانی 

قی وه یالالان هالالهكوژرێ الالهرد نالالاكوشالالالت یالالان برینالالداركی كسالالالێهكالالر گالالهلێ نالالادرێالالت، ئالاله

ه سزای وات ،روێ ه سههكبی دهدهرپرسالێ ی ئهڵ  بهوه. بهندرێ هی لێ ناسالهوهردنهبریندارك

یدا سالالالزای ە  قۆناغەردوێ ی. منداڵ لكه كی هكبێت، به پێی جۆری تاوانهبالدادانی دهدهئاله

ادانی دبدهرێت یان لێی بدرێت بۆ ئهكنشالالت برزهشالالێت سالالهڵ  دهیش نادرێت، بهمێكردنته

 یكڵخه ەق بەرهانی خۆیی دهكهف ار ڕهرپرسالالالێ ی ها بهروه. هه(ردووهكپێشالالال ر باسالالالمان )

 ر.وتۆته سههكنه یرچی سزای جینائیگهوه، ئهنییهدهمه ڕوویر له وێ ه سههكده
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 واو:م: قۆناغی فامداری تهقۆناغی سێیه

ن )سن یش ه به ساڵی پێگهكواوه هی توهردنهك و فامكی پێبردن و ئیدار مه قۆناغی پهئه

، واته روێ ه سههكرپرسیارێ ی جینائی خۆیی دهوه مرۆڤ بهلێره ،اتكسالت پێدهالرشالد( ده

 درێت.ردا دهی تاوانی خۆی به سهكێف ار ڕهموو سزای هه

 

 

 

 

 :مباسی سێیه

 ی سزاربارهده
 

 دد:حه یتاوان یكانكراوهیاری: سزا دمكههی یگهڕب

 :نێو خووه قساندنههه یتاوان یكانكراوهیاریم: سزا ددووه یگهڕب

 كان:تهفارهكه ی: سزامهێیس یگهڕب

 :كردنێمته یتاوان یكانكراوهیاریم: سزا دچواره یگهڕب

 سزاكان: یاندنڕاپهڕ: منجهێپ یگهڕب

 :شۆرخو الواز و سه شۆخنه رەسەل اندنڕاپهڕم: سزا شهشه یگهڕب
  



 

 - 486 -  

  



 

 - 487 -  

 كانی سزا:شهبه *

ۆ ی بۆ خوێندنیان و بوهردووه، بۆ ئهكانیان پۆلێن كو جۆر سزا رعناسان به زۆر شێوهشه

و  سالالفانیشالالیان له وهكردنهموو پۆلێنك،ههسالالانی باسالالنووس ئاسالالان بێت.هكی وهۆڵینهكلێ

 : كووه هاتووه؛ وهانهكتی خودی سزاسیفه

 ن:مانهشن؛ كه ئهوار بهندیی نێوانیان چیوهسزاكان به پێی په -

و كتاوه بۆ تاوان دانراون، وههلەسالالەر ر ه ههكن و سالالزایانهئه كان:ستتتڵییهستتتزا ئه -1

 س ی دز.ر و بڕینی دهن هاوسهاری خاوهكردنی زینابارانكردهی قاتڵ و بهوهكوش نه

 یر ه بواكن، اكسڵییهته شالوێنی سالزا ئهه خراونهكن و سالزایانهئه كان:دیلهستزا به -2

 ردن.كمێكانی تهوش ن و سزاكو خوێندانی كبووه، وهرعییانه نهر هۆی شهبهڕاندنیان لەڕاپه

وو كسالالڵیدا دێن، وهه به دوای سالالزای ئهكن و سالالز ئیزافیانهئه ستتتزا پاشتتتكۆكان: -3

 حروو  بوونی قاتڵ له میرات.مه

یانخوازێت، سالالڵی دهنی سالالزای ئهڕاندڕاپهه كن و سالالزایانهئه كان:رهواوكهستتزا ته -4

 س ی.ڵواسینی قۆڵی دز دوای بڕینی دهوو ههكوه

 قدیركردنی؛ دوو پۆلن:اڵتی قازی و تهسهسزاكان به پێی ده -

ه قازی بۆی نییه كن و سالالالزایانهئه ره:ستتتتهەددیان لحه كی یهو ستتتتزایتانتهئته -1

ی ڵالالدهو جالهكیالان، وهوهردنالهمکكالهردن یالان باله لێ كالات، باله زیالادكئیج یهالادیالان تێالدا ب

 .ددراوی حهكدیاری

ی كی قورس و سالالالزایهكه سالالالزایهك ه:لەستتتتەرددیان ی دوو حهو ستتتتزایانهئه -2

دن ر كمی زیندانكو حو كوه ،یان بداتكێكیه بڕیاری یهو قازی بۆی هه هلەسەر  ریان كسالوو 
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 دا. مێكردنتهانی كڵده لێدان له سزاو جه

 وه؛ دوو پۆلن:ركردنیانهحوك  ده یێتیرزسزاكان به پێی فه -

ه بری ین ك ،تیانها جۆر و چۆنیهروههه یان دیاریكراون:ی به بڕ و ڕادهو سزایانهئه -1

 و خوێن. وههقساندنههدد و انی حهكله سزا

راون بۆ ئیج یهادی قازی لككه وهكراون: یان دیاری نهی بڕ و ڕادهو ستتتتزایانهئه -2

 .مێكردنتهانی كو سزاكوه ،اتكیان دیاری بهكڕادهجۆر و 

 كه؛ سێ پۆلن: سزاكان به پێی شوێنی سزادانه -

ڵده لێدان و وشالال ن و جهكو: كسالال ه، وهر جهونه سالالههكه دهك كان:نییهدهستتتزا به -1

 .زیندانكردن

گاری و و ئامۆژ كوه ،روونی تاوانبارر دڵ و دهونه سههكه دهك كان:روونییهسزا ده -2

 شه.ڕهنشت و ههرزهسه

و: خوێندان و كوه ،ر ماڵ و سالالالامانی تاوانبارونه سالالالههكه دهك كان:ستتتتزا داراییه -3

 ی ماڵ.رهو موساده رامهغه

 كانیش پۆڵێن كراون بۆ چوار پۆل:سزاكان به پێی جۆری تاوانه -

و سزای كوه ،ندیاریكراو د در تاوانی حهرامبهه بهكن و سالزایانهئه كان:ددهستزا حه -1

 زینا.

 راون.خوێندانو  وههقساندنههانی كه بۆ تاوانهك و خوێن: وههقساندنههسزاكانی  -2

تاوانی  كندێو خوێن و هه وههقسالاندنههتاوانی  كندێه بۆ ههك كان:تهفارهستزا كه -3

 دانراون. مێكردنته
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 دانراون. مێكردنتهانی كه بۆ تاوانهكن و سزایانهئه مێكردن:سزاكانی ته -4

 انه.كی سزاپۆلێنكردنی دواییان گرنگ رین مهئه

 

 تی ئیسالمدا:ریعهكانی سزا له شهجۆره *

ازن. جیاو  كانن و لێكتی ئیس میدا به پێی جۆری تاوانهریعهان له شالهكبێگومان سالزا

اڵیان پ تاوانكردنو  رهه بهكنراون انی ناخی مرۆڤ داكرهی پاڵنهتیكردندژایه  سزایانه بۆ ئه

تالاله لالاله ریعالالهشالالالاله یتیو چۆنیالالهڕێگالالا مالاله دات بۆیالالان. ئالالهنێالالت و هالالانیالالان دهپێوه ده

اخ ی نرانهو پاڵنهجیاواز دژی ئه یتیچۆنیهبڕ و و ڕاده ه به كی تاواندا، وهبوونهڕوو ڕووبه

ی به و تاوانانهارین. ئهكانی تاوانكنگاوهی ههكسالالالپێو ده رچاوهه سالالالهكوه سالالال ێ الهوهده

ه، بۆ كی تاوانبارهس هیاندنه به جهیان ئازار گههكراون سزاكس ه ز و چێژی جهری حهپاڵنه

بن و سانی تریش چاوترسێن دههكوه. ی بیر بچێ هس هی به ژانی جههكی چێژی تاوانهوهئه

وه گرنهن خۆ دههكدا دههكزاو ژانی سالالال هكرامی گوناحهنێوان چێژی حه ەل كراوردێالەب کە

   بینیت ئیسیه ده  شێوهوه. بهنههكنجامدانی ناو بیر له ئه وهتهو حاڵهنه ئهی خۆ بخهوهله

سالالالت و هۆشالالالدا ی به ئازار له ههوهات پێش ئهكرووندا دهناخ و ده ەل كەەتی تاواندژایاله

و ر لهی تكتیهو چۆنیه ی تركیهڕێگاهیچ ه كردووه كری سهش چارهتییهو چۆنیهات. بهكبی

ان دانراون، كددهه بۆ تاوانی حهكوێت هكردهدا دهو سزایانهموو ئهمه له ههشالیاوتر نییه. ئه

تی و چۆنیه ڕاده انیان بهكموویان سالالزاه ههكو خوێن  وههقسالالاندنههانی كها تاوانهروههه

ی كه بوارێكنرێت یان بۆ دادهمێكردنتهانی تر سالالالزای ه تاو ك ەیوهوانگهڕ   له ،ندیاریكراو 

 رانه.و داوه رو نوێنه لیفهڵتی خهسهرفراوانی ماف و دهبه
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 م: كهی یهبڕگه
 دد:كانی تاوانی حهسزا دیاریكراوه

 

 وتن:دد حهانی حهكوو پێش ر وت  تاوانهكوه

 .زینا -١

 .داوێنپیسی( ردن بهتباركس ن )تۆمهڵبهبوخ ان هه -٢

 .وهخواردنه شەڕا  -7

 .دزین -1

 .ێگریڕ و  ردهجه -3

 .وه له دینز بوونەپاشگه -6

 رعییانه.می شهكو حو  لیفهبوون له خهیاخی -3

ه كی و سزایانهدد: بری ییه له. حه(ددحه)وترێت   تاوانانه له ئیس مدا پێی دهسالزای ئه

  رعناسالالان بهه شالالهكن، ڵگهۆمهكندی وهژهر لەبهه كن هو سالالزایانن، ئهورهمافی خوای گه

ند رچههه- كسالالالێهكه هیچ كیه وهسالالال یان ئهبهن، مهورهڵێن مالافی خوای گالهدداناله دهحاله

وه، یان نارههكوه، یان بیانگۆڕێت، یان بیانخاته اتهبكبۆی نییه ئیلغایان  -ڵتدار بێتسالالالهده

بدات. كیان ال سێهك لەسەرڕێنرێن، یان پهنهڕاڕێت یان لێگهڵدا داڕێژێت، گهسزای تریان له

تی ەوڵهو د ڵگهۆمهكۆی كو كف اری تاهڕ نگی مان و پارسهاری ناهێڵێت و ئهكخراپه چونكه

 دی.ئیس می دێنێ ە

مان ان له ئیس مدا ئهكموو سزاانی تری ههكییهكرهته سهسیفه لهدد جگە كانی حهسالزا
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 بری ین له: ،وهمانهتن بهه تایبهكیه اوازیان ههتی جیسێ سیفه

بێت به وه دهه گرتییهكرێت تێیاندا، كه ناكتی تاوانبارهسالالالایههكبۆ  كهیچ حسالالالاباتێ -١

 پێنرێت.ریدا بسهسه

 كسێهكروا بمێنن، هیچ و پێویس ه هه هدیاریكراو یان ڕاندنڕاپهتی و بڕ و چۆنیه ڕاده -٢

 ات، یان بیانگۆڕێت به سزای تر.كادیان ب  و زیهكبۆی نییه 

ه هانیان كین كڵانی ناخی خهكرهردنی پاڵنهكێشالالكسالالت لێیان ریشالالهبهه مهكدیاره  -7

 .تاوانكردندات بۆ ده

 

 سزای زیناكردن: -1

ردن )دوور كفی لێدان و نه جەڵدهیه: تی ئیسال مدا سێ سزای ههریعهردن له شالهكزینا 

لێدان و دوور  جەڵدهردن. كج ( باران )رهردهه( و بهكردنهكزینا  ی له شالالالوێنیوهخسالالال ناله

ن اری خاوهكش سالالالزای زیناهكردنهكباران ردهو به نهبههڕ اری كوه سالالالزای زینالاخسالالال ناله

 ره.هاوسه

 ڵده لێدان: جه -أ

  جي يه ىهمه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱرموێ: فهوره دهخوای گه .ەیجەڵدهد بڕی سه

تی ئافره: واته 2الُور:  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

می خوای كسپاندنی حو ن، له چهیان لێدهجەڵدهد یان سههكر یهار ههكار و پیاوی زیناكزینا

ی ی دوایڕۆژ و  ورهڕتان به خوای گهن باوههكاست دهڕ ر گهتانگرێت ئهیی نهزهدا بهورهگه

 .رێتسپێنچهیان دهلەسەره كی موسوڵمان بیبینێت كڵخه كڵێۆمهكشیان هكبا سزا ،هێناوه

و ێ لهڕ یش كسالالال ێربهه بهكیه، تاسالالال هز و چێژی جهه حهكنجامدانی تاوانهری ئهپاڵنه
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شی )قامچی( له له جەڵدهد ه سهكوه به ژان ر جا چی له ،شهگرێت ئازاری لهز و چێژه دهحه

 درێت؟ده

ناوه، به پێی سالالروشالال ی ار دانهكی بۆ زینا  سالالزایهئهوان ه تی ئیسالال می به ههریعهشالاله

و  س هروون و جهزانێت هزر و هۆشالی مرۆڤ و دڵ و دهرع دهردووه، شالهك یمرۆڤ دیاری

روونی ری تری دهردنی به پاڵنهی زیناككهروونیهره دهسالالال ی مرۆڤ چۆناله؟ بۆیاله پاڵنههاله

 انی خۆ الدان له ژانكرهر پاڵنهسهز و چێژ بەكانی حهرهر پاڵنهگهئه ،س اندووهوانه وهپێچه

و پاشالالان بۆ  وته زیناوههك كه بۆ جارێكسالالههكرووندا زاڵ بوون و و ده سالال هو ئازاری جه

سالالت و هۆشالالی ه له زیهن و ههكردنهشالالی، چێژكر تینی ژان و ئازاری لهوته بههك كجارێ

ردن بیر لاله زیناك ی تركه جالارێكالڕ هخالاتاله گالوا ده یو هزر و ژیری وهرهاتاله دهكالخۆی ده

 .وهاتهكنه

 فیكردن(:وه ینهدوور خستنه -ب

ه كجەڵدهد جگه له لێدانی سه (ی ئیزافیكسزایه) كتی ئیس   به پێی بۆچوونێریعهشه

ر ی تكیهوه بۆ ناوچهی خۆیههكتی له ناوچهیهوهه دوورخسالال نهكن داناوه بههڕ اری كبۆ زینا

ی هكرمووده  سالالزایه فهی یاسالالایی ئهرچاوهوه. سالالهوێ بمێنێ هبێت لهده كسالالاڵێی تا ماوه

واتە:  (١)(َعا َ  َوتَْغِرُب   ِبالِْبكِْر َجلْد  ِمائَ َ  الِْبكْر  )رموێ: فهه دهكال (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوایاله مبالهپێغاله

 .هكی ساڵێوهخس نهر و دوو  جەڵدهد ی سههكندا سزابههڕ ڵ گهن لهبههڕ ردنی زیناك

نێن داده نبهڕهاری كمی زیناش به سالالزای دووههكوهخسالال نهی دوور رعناسالالانهشالالهو ئه

وه دوور بخرێ ه -ردووهكی لێ هكه زیناك-یه و ناوچهك لهی سالالاڵێبێت ماوهرموون: دهفهده

 17ی نوێژی موسافیر )وهردنهكورتكی سالافه  مههكه النی كی دارولئیسال   كیهبۆ ناوچه

                                         
(، ترمذیش دەفەرموێت: 3/7١7(، ئەحمەد )3١1٢(، نەسائی لە )الکبری( )11١3بوداود )(، ئه١171(، ترمزی )١691موسلی  ) (١)

 )حدیل حسن صحی (.
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رێت. ك  زیندان بی دووههكبێ لاله ناوچهرموێ: دهفالهده كوور بێالت. ئیمالامی مالالیال ( دك

د حمهیمامی ئهبه(وه. ئخرێ ه ژێر چاودێری )موڕاقهر دهرموێ: هالهفالهئیمالامی شالالالافیعی ده

 بورێت. ئیمامی ئهكبه دهسالالاله، نه زیندان و نه موڕاقهی بههكوهخسالالال نهرموێ: دوور فالهده

یاری و بڕرانی، ئهیان نوێنه لیفهر خهوێ ه سههكشی دههكوهخس نهدوور  رموێ:فهنیفه دهحه

 دات.ر دهسهلە

 ج ( كردن:باران یڕهردهبه -ج

، -پیاو بێت یان ژن-ره ن هالاوسالالالهاری خالاوهكالردن تالا مردن سالالالزای زینالابالارانكردهباله

تی نه  سالالزایه سالالونی ئهی یاسالالایرچاوهردتێگرتنی. سالالهوشالال نێ ی به بهكردنی بارانكردهبه

رانیشالالالی پاش و یاوه رمانی پێداوهه فهك (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوایه مبهی پێغالهوهردهكگوف الاری و 

ری بهمه پێغهكیه وهن ئهدا هه  بوارهی لهناوبانگهرمووده بهو فهسپاندوویانه. لهنابی چهجه

َث : كفرت بعَد إُماَن لو زنًا بعَد حدى ِ  بإال ُحِل د   امرَئ مسالالاللَ  إالل )رمووی: فه (ملسو هيلع هللا ىلص)خوا 

 ََ ََ بغيِر نف ار كله سالالێ هۆ  كێكوشالال نی موسالالوڵمان به یهك: واته (١)(إحصالالاَن ، لو ق ل  نف

نی وش كرگیری و ردن دوای هاوسهڕ هێنان و زیناكی دوای باوهوههافر بوونكبێت: شیاو ده

 .قبه ناهه كسێهك

( و غامدییه هكو پیاوێ هكرێناوی یاوه)عز رمالانی دا ماه فالهكالش باله نالاوبالانگاله وهئاله

ی الۆڕا )ئیجماع(كت ردبوو. ئوممهك وههكزینایان پێ چونكهرێن كباران بردهیان بهكدوو ر هه

 رنێ ی.كج  هڕ ر ن هاوسهاری خاوهكه سزای زیناكیه وهئه لەسەر

 وردترین -انكانی تری تاو موو جۆره سزاهه كووه-شدا   سزایهتی ئیس می لهریعهشاله

ن اری خاوهكری داناوه. زیناسالالالهترین چارهرانهروهو دادپه رترین شالالالێوازاریگهكر و پێوه

                                         
(، نەسالالالائی ٢١31(، ترمذی )131٢ەفزەکەش هی ئەوە، هەروەها ئەبو داود )(، ل٢/96ئیمامی شالالالافعی لە )ک ا  الدیات( )  (١)

 (.13٢(، ئەحمەد )٢161(، ئیبنو ماجە )117١)
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 ەسالالالانی ئاواش لهكسالالالانی تره، هكی خراپی كیهنموونه -كموو شالالال ێپێش هه-ر هاوسالالاله

ه كی توه نییه، به تایبهیهو نموونه خراپهیان بهوهتی ئیسالال مدا مافی ژیان و مانهریعهشالاله

ری داڕێژراوه، سووره روهنگی و دادپهی و پارسهكپا لەسەرمووی تی ئیسال   ههریعهشاله

نگییه وتی و نهپێی الری و چه ەو  ك،ڵهچههڕ وشالالالت و نامووس و هڕ پالاراسالالال نی  لەسالالالەر

كی، داوێنپا لەسەردات  ری ببێت. ئیسال   مرۆڤ هان دهكڵ به یههك  به پیسالی تێسالهنه

ر هرگیرییه، هه هاوسهكڵڵی بۆ داڕش ووه ێی حهڕ را ، ردنی حهوه له تێركنهر خۆ گرتلەسه

گرێت و ر دهبوو هاوسالالالهرگیری هههاوسالالاله و یی و دارایی و ژیریسالالال هتوانای جه كاتێك

 دهجەڵر سزا. سزای و خۆی بخاته به وهرامهوێ ه حههكب كزرێنێت، نهمهژیانی خێزانی داده

باران و ناوزڕان و ردهیان سالالالزای به -بوو نبهڕهر گهئه-زاری رمهشالالاله اری وكلێدان و دار 

 . -ر بوون هاوسهر خاوهگهئه-چاوشۆڕی 

را  بوو؟ بوو چاوی له حهری ههه هاوسالالهكبۆچی  ؟رگیریوته هاوسالالههكبۆچی زوو نه

جێیی به ر همان سدا ههكاتێكوه؟ له رامهبوو، بۆچی خۆی خس ه حهه ژنی خۆی ههكمیان ئه

بوو بۆچی چاوی له پیاوی ڵڵی خۆی ههەه مێردی حكن یاوەبوو؟ ئسالالال دار دهڵڵی لە بهحه

ی سالال ڵڵی دهه الی مێردی خۆی به حهك-سالال ه ی چێژی جهكخ ێوهتر بوو؟ بۆچی بۆ سالالاته

ی  وانیی لێی دوور بووه، دههكر مێردهگهوه؟ ئهبارانهردهئاوا خۆی خس ه ژێر به -وتهكده

خۆشالالاله یان ی نههكر مێردهگالهوه، ئالهاتالهكالات و دوای عیالدده شالالالوو بكالڵق بداوای تاله

ی تر كو دوای عیدده شوویه وهبێ هكات و جیای وانی خولع رێت دهكنا یو پێ یهوتههككپه

ه بی ئاوای وهله كبوو وهتر نهرزانهربهو سالاله كو پا كی چاكیهڕێگامه ر ئهگهوه. مهاتهكب

ی هكیزانی ژنهر دهگهها. ئهروهش ههاتی؟ مێردهك  و هكی زۆر كر خۆی هێنا بۆ چێژێسالالاله

خۆ  ی تر بهێنێت،كیزانی ژنێخۆ دهی خۆی نابینێت یۆڵی جنسالالڕ و  یهوتههككو په خۆشالالهنه

ت بینیرد؟ ئالاوا دهكسالالالوا ڕی تر بهێنێالت. بۆچی وا خۆی كو ژنێ دابالڵق   تالهی وانی ئالهده

دوو ر   ههردهنگی لەبهك و پارسالالالهڵڵ و پای حهكیهڕێگاموو تی ئیسالالال   هالهریعالهشالالاله

ریف ی مونحهكزوویهش و ئارههكر ی سالالالهكزێردووه، ئی ر بۆچی حهكدا واڵ هكرههاوسالالاله
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 ینی هزر و ژیری و سالالروشالال یالیه ەوه؟ ئاخر خۆ لشالالههڕ نووسالاله و چارهێشالالێ ه ئهكایدهڕ 

 رێتكیان بهكماشالالالای تاوانهوه تههكر الیهبوو. له ههیان نههانهان بهوه هیچیرییانهشالالالهبه

زی وێڵ و ردنیان تا مردن سالالالزای شالالالیاوی زاڵ بوونی حهبارانكردهكه بهبینرێت روا دههاله

ی ژاوههكمانی خێزانی و شالالالی ئههكبوو ببنه ه دهكسالالالانی وا هكیانه. ڵع وو ەزووی نامئاره

 ێیان به خۆیانداڕ ردنی منداڵن، چۆن ئاوا شی سۆزی گۆشكو باوه ریس ی هاوسهویخۆشه

 ن؟هكدمیر برێ ی و خێزان و ئابڕوو تهانی هاوسهكموو پڕۆژهاتی ههك  و هكی كبۆ چێژێ

 ژانردن ئاوا بهكه سزای زیناكبزانێت  كسێهكموو ه ههكیه هكڵگهۆمهكندی وهژهر لەبه

ی ەمی ترسالالالی پێدابێت و بزانێت ئهكێت، تا موچوڕ كاچڵهڕ ێت و كرمهێنه، تا داچڵهو شالالاله

ره اریگهك  مانا ه ئا ئهكتهئایه چونكهپێنرێت. سالالهش دهحمانهڕه سالالپێت و بێچهده لەسالالەر

هیچ سالالالۆز و : واته 2الُور:  َّ نئ يي ىي مي خي حي  جي يه ُّٱرموێ: فهه دهكرچالاو خالاتاله بالهده

 :هاروه. ههیانداهكنی سالالالزاڕاندڕاپهتانگرێت له نه كتێقهفهت و شالالالهحمههڕ یی، هیچ زهباله

سالالالۆر و یان، با ژان و ناكهو ئازاره با سالالالزا: واته  2الُور:  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُِّّٱ

 .له موسوڵمانان بیبینن كڵێۆمهكرا نیشان بدرێت و كیان ئاشهكچاوشۆڕییه

 خالقی(:ئهتباركردن به داوێنلیسی یبوختانی بێ سزای تۆمه -2

رعی ی شهكیهو به شێوه ردووهكه زینای كات كتبار بوه تۆمهی تر بهكسێهك كسێهكر هه

ی كلێدانێ ی، سزایه جەڵدهه كسڵی ی ئهكی دووه: سزایههكدرێت. سزالمێنێت سزا دهیسهنه

 ردنی شاهیدی دانێ ی له داهاتوودا.كه قبووڵ نهكرێت كوه بینا دهوهئه لەسەره كمیش دووه

 اك يق ىق يف ىف ُّٱرموێ: فهه دهكداوه  لەسەروره بڕیاری ه خوای گهكدوو سزار هه

واته:  1الُور:  َّ ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك

اهێد ن و چوار شهكتبار دهردن تۆمهك به زیناكتی موسوڵمانی داوێنپاه ئافرهكی سانههكو ئه

ن یان لێدهجەڵدهش ا ی ههكدیویانه، یه و خۆیان اس هڕ ه كوداوهڕو ه كن تی بدهناهێنن شایه

 یان بهورهریفن، گوناحی گهوانه مونحهئه چونكهگرن، ر مهتا شالالالاهێدییان لێ وهتا ههو هه



 

 - 496 -  

 .كردووهرا كئاش

ر هه یهكتهه تۆمهكات كردهار دهكتبار   سزایانه بۆ تۆمهئه كاتێكتی ئیس   ریعهشاله

اسالالال ه ڕ و  ه واقیعییهكلماندی ر سالالالهگهنا ئهبێت دهو سالالالومعه شالالالێواندن  بوخ ان و درۆ

 ی.لەسەر بێگومان سزا نادرێت 

ووی ڕ سالالال ێت و له ڵبهی تر ههكێكبوخ ان بۆ یه كسالالالێهكن هكی وا دهرانهو پالاڵنهئاله

 وهدنهنتۆڵەسهێ و كێبڕ كسوودی پێبردن و وانه: حهات زۆرن؛ لهكتباری بوه تۆمهنامووسه

ه كیه سالالالت و ئامانجیان ههبهمه كموویان یهڵ  ههانیالان، بهكالوشالالالێوهو رق لێبوون و هالا

 و ناوزڕاندنێ ی. هكسههكردنی ككسوو 

  خوازێت دژی ئه  تاوانه داناوه، دهئه لەسەری   دوو سزایهئه هكتی ئیس می ریعهشه

سالالانی هك روونی بۆدهی ئازاری ببێ ه مایه كهێڵێت رقنێو نه وهسالال ێ هف اره ناقۆڵیه بوههڕ 

روست ه دكراوهكبۆ  روونییه بۆ بوخ انو ئازاره دهه ئهكرقنه كاتێكنگ. بۆیه و پارسه كپا

دات لێدان ئازار دهجەڵدە ی به س هێنێت و جهكشتی دهفسییهئاوا نهتیش ریعهات، شهكده

 كوو ه سكنگهپارسهو  كپاو ویس وێ ی داوێنئه چونكهبێت. جا ی دهكڵر چاوی خهبهكه لە

روونی و رع وا سالالالزای دهردووه، شالالالهك كێكه وای له تاكێكه تاكات و ناوی بزڕێنێت كب

مه ناوزڕانێ ی له رێت. ئهكه تالا مالاوه شالالالاهێدی لێ قبووڵ نهكالوه داتالهده یتیڵیالهۆمالهك

یان سالالالزایه  وه! ئهیێنێ هگهپێ ده یروونیه ئاوا ئازاری دهكیه ڵگهۆمهكمه دا، ئهڵگهۆمهك

 مێنێت.ر دهشی هههكێ ییه(الفاسق)ی ناهێڵێت و مۆری هكییهم مانهجێ 

 سزای شەڕابخۆری: -3

رخۆش و سالاله هشالالەڕابنێت مادا  وه به تاوان دادهخواردنهڕا  تی ئیسالال   شالالهریعهشالاله

ش هك. سالالزا(یههكی تاوانهوهر خواردنهردبێت، ههكرخۆش سالالهڕای ابكرج نییه مه)ات كده

 (رحمه اللّه)ڵ  ئیمامی شالالافیعی وایان، بهیه به بۆچوونی جمهووری پێشالالهجەڵدهشالال ا هه
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ی له جەڵدهچل  (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبهه پێغهكیه وهی ئالهڵگالهیاله. بالهجەڵالدهرموێ: چالل فالهده

 ی بوو.مێكردنتهو چلی تریش بۆ  دا كخۆرێشەڕاب

َمْن ): رموێفهه دهك (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوایه همبی پێغهرمووده  سزایه فهی یاسایی ئهرچاوهسه

وه   ، َفإِْن َعاَد َفاْجلِد  وه  رَِ  الَْخْمَر َفاْجلِد  ی جەڵدهوه ی خواردهشالالەڕاب كسالالێهكر هه :واته (١)(شالالَ

 . نی لێدهجەڵدهر وه ههر دیسان خواردییهگهن، ئهلێده

ری یدنا عومهمانی سهله زه جەڵدهش ا خۆر به ههشالەڕابه سالزای كیه وهند ئهسالهای پهڕ 

ه اوێژی بڕ ه كی وهسالالپێنرا. دوای ئهو چه لمێنراسالاله (بێت ڕازیخوا لێی )ت ابدا وڕی خهك

ا یدنرموون؟ سهفهخۆر چی دهشەڕابی سزای ربارهه دهكرد ك (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا بهرانی پێغهیاوه

وه ی خواردهابشالالالەڕ ر گهئه چونكه، جەڵدهشالالال ا رمووی: ههفه (بێت ڕازیخوا لێی )لی عه

شالالدا و قسالالانهات، له ناو ئهكق دهلهمه و قلهی ههسالالت بوو قسالالهه مهكبێت، سالالت دهمه

 یه.جەڵدهش ا اریش ههكات، سزای بوخ انكن بوخ ان دهتمهحه

و ر ئهدا ئاماده بوون هاتنه سالالالهات و شالالالوێنهكو ەه لك (بێت ڕازیخوا لێیان )ران یاوه

 بۆچوونه.

ی ی ستتتزاكهرچاوهو ستتتهڕامكردنی شتتتەڕاب قورئانه ی حهچاوهروابوو ستتتهكه
 كانی به پێی كۆڕا یئیجماع(ته.و بڕی جەڵدهتی پاك و پیرۆزه سوننه

انی كروونییهوه تا ئازاره دهیخواتهه گوایه بۆیه دهكیه وهوه ئهخواردنهشەڕا  ری پاڵنه

 شالالالەڕا و  یه(الالالالالالخ یاریبه)ه كوه یاڵتهات و بچێ اله دنیالای خالهك لەبیركالیالهبۆ مالاوه

 ات!كه سازی دهكوهخواردنه

و ه مادا  ئهكردووه كوه ی بهس هو هه و دید ر  پاڵنهتی ئهتی ئیسال می دژایهریعهشاله

                                         
(، 3٢31ئەمە بەشالێکە لە فەرموودەیەکی درێژ کە بەچەند لەفزێکی جیاوازەوە هاتووە: سەیری نەسائی لە )السنن الکبری( ) (١)

 (.١1137(، ئەحمەد )116لکبیر( )(، تەبەڕانی لە )المعج  ا1113ئەبو داود )
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ی ه سزاكبێت  جەڵدهش ا ی هههكبا سزاكات دەا بڕ ئازار  لە هكوه خواتهوه دهتی ئهنجهبه هه

 روونییه بۆی.یی و دهس هجه

یی خ یاریێنێ ه بهڵێت و خۆ بگهانی ژیانی ههكتهقی هو ژانی حاله وێالت لاله ئالازاریالههد

وه هقی یییهێنێ ه ناو ئازار و ژانی حهڕاسالال ی دهی بههكلێدانه جەڵدهڵ  ه  بهیاڵت و وهخه

 چێژێت.ی دههكان و ئازاری سزاكتهقی هڵتووه! ئاوا ئازاری حهه لێیان ههك

 دزین:سزای  -4

وره خوای گه چونكهردووه سزای دزین بێت، كبڕینی دیاری ست تی ئیسال می دهریعهشاله 

 جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱتی: رموویهه فهكرمالانی پێالداوه فاله

رد، ك كه دزییت رد و ئافرهك ییه دزكپیاو  :واته ٣١المائدة:  َّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي

 .یهوهورهكه له خوای گهردوویانه، كی وهله سزای ئه( وهیانهكچهله مه)س یان ببڕن ده

وه، بۆیه گرێ هست و قاچ دهده َّ مه ُّٱی ه وشالهكۆن كوه ئه لەسالەررعناسالان شاله

 یی تر دزیكر جارێگهاسالال ێ ی، ئهڕ سالال ی ی بڕینی دههكرد سالالزاك یدزی كسالالێهكر گهئه

 ەبێت، قاچیش له دهو یهكەچەی مجومگه ەسالالال ی لبڕرێت. بڕینی دهپی دهوه قالاچی چهردهك

وه هێش هی دههكبڕی و پاژنهی قاچی دهنیوه (بێت ڕازیخوا لێی )لی یدنا عهوه. سهجومگه

 ی بڕوات.لەسەر تا ب وانێت 

وه بدزێت، ردۆتهكوه ه بیری لهكاله كاله دزهكالدایاله وهه لالهكالسالالالت بڕینالهتی دهمالهكحی

وه هیڕێگا  وێت لهیهات. دهكند بمهوڵهی خۆ دهكڵنجی خههڕ ردن و كاسبی كویس وێ ی به 

نجی هڕ  لەسالالەرت ێو ەوێت، نایهكر ند دهەموڵهات و دهكسالالرووفاتی خۆی زیاتر بتوانای مه

و بخوات و   و ئهنجی ئالههڕ واوه دانیشالالالێالت و وێالت حالهیالهو دهكڵس، بالهخۆی بژی و باله

ت وێیهه دهكیه مانهی ئههكری دزییهات. پاڵنهكی دابین بكڵداهاتووی به ماڵ و سامانی خه

ی مرۆڤ ریفهزه مونحهر و حه  پاڵنهتی ئیسالالال می دژی ئالهریعالهبێالت. شالالالهزیالاتری هاله
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ڕرێت بس ی دهی دهسههكو ئه چونكهردووه، كست بڕینی بۆ دیاری و سزای ده وهس ێ هوهده

 هكی هكزهات و حهكدهیدا م ر پههكرێت و كواوی پێ نااسبی تهكن تمهو پاشان قاچی حه

یخوات هكه درێت كیدا بی پێ پهندهوهو ئه وهێ هكبێت ئاوا بپو بوو دهڵدا نهگهتی لهناعهقه

نجی خۆی زیاتر بخاته هڕ بێت رێت و ناچار دهكی پێ ناسالالرووفی زیادهاته مهوكژی، ئهو ده

 بێت.وا  ههردهمی داهاتووشی بهار و خهك

 یروونییهاره دهك  هۆ ردۆته سالالزای دزین ئهكسالالت بڕینی ه دهك می تی ئیسالالریعهشالاله

ی. سالالالزای كڵردنه ماڵ و سالالالامانی خهماعكتاوانكردن و تهری ه بۆته پاڵنهكوه اندۆتهكپوو 

ی بووه به هكی شالالانازی و خۆبادانهوانهه پێچهكتی دزی تێدایه فسالالیهاندنی نهكدزین شالال

وڵی و هه زوێ اله نێوان حههكاله دهكالو سالالالۆزی دزه زتی دزینی. هزر و هۆش و حالهجورئاله

 س یربهبێ ه بهده كسێهكموو وه الی ههه. ئهكست بڕینهرمی دهو ژان و شاله هكردنهدزیك

 چونكه دڵنیایهری دزی، سالالال ێنهبێ ه وهی لێ دههكسالالالت بڕینهنا دهر گهڕێی دزیكردنی، ئاله

واو روونی تهخت و دهی ئێجگار سههكه ژیانهكیه جاری قاچ بڕینی پێوه  دزیكردنی دووه

 وه. اتهكه ناكی تر بیر له تاوانهكڕووخێت پێی و جارێده

وه هئ -یدامهرده  سالالالهتی لهتایبهبە-تی به درێژایی مێژوو ی مرۆڤایهڵگهۆمالهكواقیعی 

دزی و  سالالال اندنیله وهو نابێت  بووهر نهاریگهكی ئاوا كه هیچ سالالالزایهكلمێنێالت سالالالهده

، دات  تاوانه نیشان دهمانی ماڵ و سالامان. ئاماری وڵتان دژوارێ ی ئهردنی ئهركبهسال هده

ی پۆلدا شهمهرده  سهڵگه. ئێس ا لهۆمهكت و وڵهانی دهكرهسهست هێنانی چارهكڵ شگهله

 ن. یبینری جیهاندا دهاسهلەسەر وه )اْلخ  س( دزین و ماشینه

ی ماوه وهر ئهردن! ههكاسالالالبیكو بواری  یان وڵت دزین بووه به پیشالالالههد ەت لنانهته

 اسبیه!كی كیهسیلهه وهكن هكسمی ئیع یرافی پێ بهڕ ان به كتهومهكح

بینێت و كات دهبێت و سالالۆراغ بژیری هه كیهردیلهه گهك كن چاو و گوێیهموو خاوههه
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ی وهوه، ئهكرێ هدهواڵی دزی بڵو ان ههیك دهێوڵتموو ۆژاناله له ههڕ ه كالبیسالالال ێالت ده

 ورهخراوی گهكێڕ ه كتان وڵهی نێودهورهگه یمه جگه له دزیئه دانه.وه به سهنابێ هبڵو 

ی وهۆبوونهكگرن و ی بۆ دهۆنگرهكتانیش وڵهسالالالمی دههڕ ه به كات كیده (ی مالافیایی)

داری كخراوی چهكرێ وڵت كندێله هه چونكالهیاله ێ لێ گرتنی هالهڕ وامیالان بۆ ردهباله

كاری ان زیاتره. هۆ وڵت كندێی ههبوجه ەی لهكه بوجهكیه نالدی ههمالهوڵالههێز و دهباله

 ستو دهكری وهاریگهكری س ێنهتی به سزای وهییهردنی ریشالهكنهر سالهمووی چارههه

 (١)ه.كبڕینه

 یی و رێگری:ردهسزای جه -٥

 رد.كفسیل شیمان به تههكاسی سزادا بهكپێش ر له باسی تاوانه

 وه له دین:زبوونهسزای پاشگه -٦

میان وش نێ ی و دووهكسڵییه ه ئهكمیان هكیه ؛یهوه له دین دوو سزای ههبوونهز پاشگه

 یه:هكددهردنی ماڵ و سامانی موڕتهرهككه موسادهۆیه كپاش

 كه(:ددهكه یموڕتهزبۆوهكوشتنی پاشگه -أ
ه كیه هتو ئایهمه ئهی ئهڵگهوشالال نێ ی. بهكزبۆوه ی ئیسالال مدا سالالزای پاشالالگهتریعهله شالاله

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ُّٱرمالالوێ: فالالهده

 الالان لالاله كسالالالێهكالالر هالاله: واتالاله 2١٠البقرة:  َّ خب حب جب هئ  مئخئ حئ جئ ييىي

                                         
(دا ٢1١1کان له سالالاڵی )کگرتووهوه یهته. راپۆرتی نه(corruptionڵی )ندهڵێن گهوه دهئێسالال ا به دزی یاسالالایی و ماشالالینه  (١)

مریکالالا واتالاله تریلیۆن دۆالری ئالاله ٢.6یشالالال ۆتالاله وه گالالهڵییالالهنالالدهالن بالاله هۆی دزی و فزی گالالهیالالانالالد کالاله زیالالانی گالالهڕایگالاله

دک ۆر غازی محمد مزیج، منشالالورات الحلبل الح وقی ، لوبنان، چاپی اْلصالال ح اْلداري، ک ێبی دۆالر! ) 611،111،111،111،٢

 ر بێت بۆ زیاتری.تیدهندێکی  لێ کردووه به کوردی خوا یارمه. هه3،   ٢1١1 ، کهیه

(دا ٢1١١مریکی نووسیی که له ساڵی )ئه (الالالالیFBIوه )ی فێدڕاڵی توێژینهاپۆرتی نووسالینگهڕ (دا ٢1١3تای سالاڵی )رهله ساله

 دزرێت.میلیارد دۆالر ده ١١1وه لێ دزراوه. له جیهانیشدا ساڵنه رنێ همیلیۆن دۆالری له ڕێی ئین ه 113مریکا بڕی نها ئهته
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ڵ انیان پووچهكوهردهكو  اركموو وانه ههافری بمرێت ئهكو به  وهبێ هز ی پاشالالالگهكهدینه

مری تێیدا خن و به نههلی دۆزهوانه ئهۆژی دواییدا دادیان نادات، ئهڕ و  وه، لاله دنیابێ الهده

رموێ: فالالهده (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبالالهه پێغالالهكالالی رموودهو فالالههالالا ئالالهروههالاله  .وهمالێالنالنالالهده

َ   َمن)  .وژنكی خۆیی گۆڕی بیهكدینه كسێهكر هه: واته (١)(َفاْق  ل وه   ِدَُنه   بَدل

ش ر ه پێكی وهیه لێی، دوای ئهوهرهردنی دینی ئیس   و چوونه دهلكه: و وهزبوونهگهپاش

 یری موسوڵمانه غهكوه تاوانێزبوونهوابوو پاشالگههكو موسالوڵمان بووه.  ردووهكقبووڵی 

ردووه، كه دیاری كسههكوش نی كی به وهزبوونهتی ئیس   سزای پاشگهریعهات. شهكنای

 ی موسوڵمانیڵگهۆمهك یتیڵیهۆمهكه سیس می كه دژ به دینی ئیسال مه كانهتاو  چونكه

ق و ی لهبێ ه مایهدا ده  سزایهله كارییهكر جۆره شاللگیری و ئاسانزراوه. ههدامه لەسالەر

 می ئیس می.كلۆق بوونی حو 

 زبۆوه:كردنی ماڵ و سامانی پاشگهەرموساده -ب

اجوێ ڕ دا زبۆوهردنی ماڵ و سالالامانی پاشگهرەكوسالادهی مڕادهع له روایانی شالهپێشاله

 بوون:

ه ك ەیوهلی ئهنبهبی حهزههندی مهسالالالهای پهڕ و شالالالافیعی و  كبی ئیمامی مالیزههماله

له  كندێفی و ههنهبی حهزههرێت. مهكره دهدد موسالالالادهموو مالاڵ و سالالالامالانی موڕتالههاله

ه لالاله دوای كالی و مالاڵ و سالالالامالانالهئالهنهالا رموون: تالالهفالالهلی دهنبالهرعنالاسالالالانی حالهشالالاله

وه یبو ه پێش ر ههكی وهمما ئهرێت. ئهكره دهردووه موسالادهكیدای ی پههكوهزبوونهپاشالگه

 ه موسوڵمانن.كی وانهمافی میراتگرانێ ی له

 

                                         
 (.71١3بوخاری )  (١)
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 رعی:اڵتی شهسهو ده لیفهسزای یاخی بوون له خه -٧

رعی ڵتی شهسالهو ده لیفهی له خهانهسالهكو ردووه بۆ ئهكوشال نی دیاریكمی كرع حو شاله

وره خوای گه چونكهن، هكرپا دهبن، یان شالالۆڕشالالی له دژ بهو لێی یاخی ده وهڕێنهگهڵدههه

 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن مم ُّٱرموێ: فالالهده

 كر یهرامبهڵ له موسالالالوڵمانان بهۆمهكر دوو گهئه: واتاله ١الحجرا :  َّ مح حب جب هئ مئ خئ حئ

  ری، ئێوهكوشالالال اری یهكوتنه هكیاند و اگهڕ  ری كر یهرامبهنگیان بهو جه وهسالالال الانالهوه

وو برع و سالالوور هاتنه ژێر باری شالالهیان نهكامێكر هه ،وهیان بهێننهكو پێ وهنهیان بخهكێڕ 

ی وه ژێر سالالایهبێت و دێ هنگن تا ناچار دهش دژی بجهوشالال ار ئێوهكڵوێسالال ی هه لەسالالەر

 .ورهای گهرعی خو شه

س كون هناتت ) رموێ:فهتێیدا ده (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبهه پێغهكی یهرموودهو فهها ئهروههه

، لال وَمن خرج علی لّم ل وه  جمیعت فاضالربوا بالسیف عن َ ه كائنا من كان واته:  (١)(و هناتت

دژ به  كسالالالێهكر ه ههكوه بزانن رێ ئهدات، ئهئالهڕوو ی زۆر كردانیالهرگالهو سالالاله فی ناله

ن، ردنی بدهۆیه به شالمشالالێر له گهكایان ڕ ه دید و كدا كاتێكوه له اسالت بێ هڕ   هكتهئوممه

 .ك بێتسێهكر هه

یدا ی تێوانهو ئه یێنراوهاگهڕ رعییانه می شالالهكتاوانی یاخی بوون دژ به سالالیسالال می حو 

تی ریعهه. شهو تهس اونهمی ئیس می وهكو سالیس می حو  لیفهق دژی خهشالدارن به ناههبه

نه، وو ڵوێسالال ی یاخیبتوندی دژی بزاوت و ههڵوێسالال یدا زۆر به ئیسالال می له بزاوت و هه

وێ ه هكڵگه دهۆمهكوه. هێمنی و ئاشالالال ی وێ ههكی زۆر لێ دهشالالالێوی و ئالاژاوهپ چونكاله

یی مان و ئاسالالوودهمانی ئهوتن و نههكی پێشالیسالال ووقبهی چهبێ ه مایهه دهكوه ترسالییهمه

                                         
، فَمن لراَد  َهناتت  َس َك ون   إنله: )زەیە( بە  لەف١13٢موسلی  )ئە  فەرموودەیە  بە  لەفزە نەدۆزیەوە، بەڵ  الی ئیمامی  (١) وَهناتت

يِْف  ِرب وه  بالسالالالل ، فاضالالالْ ِ  وهل َجِميعت ( 11٢1سالالالائی )( و نه136٢بوداوود )، هەروەها الی ئه(كانَ  َمن كائِنًا لْن ُ َفرَِّق لْمَر هالِذه ال مل

  ( نزیك لەمە.11٢١)
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ا ی و ه ئاژاوهكوشالال نه كنها سالالزای ڕاسالال ی تهی و دوژمندارێ ی. بۆیه بهكرهگه له دووبهج

ڵت و سالالالهرانی جگه له دهڵسالالالوڕێنهه ههكبوونی بگرێت ورەە گهێ لڕ و  وهێنێ هكمر داده

 ویس ووه.وتن هیچی تریان نههكر سامان و ده
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 م: ی دووهبڕگه
 و خوێن:وه اندنهقسكانی تاوانی ههسزا دیاریكراوه

 

 ن:مانهو خوێن ئه وههقساندنههانی كرد سزاكو پێش ر باسمان كوه

 .ستن هئهوش ن بهك -١

 .ستن هئهو بهكوش نی وهك -٢

 .ڵهههوش ن بهك -7

 .ستن هئهردنی بهبریندارك -1

 .ڵهههردنی بهبریندارك -3

 ن:انهمش ئه  تاوانانهانی ئهكراوهكسزا دیاری

    كردن.وش ن و بریندار كی وهقساندنههه -١

      .خوێندان -٢

 .دانتفارهكه -7

 .حروو  بوون له میراتمه -1

 سێت(.اسپارده )وهڕ ی كحروو  بوون له پشمه -3

 ان شا  اللّه.یان هكر یهر باسی ههئێس اش دێینه سه
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 وه:قساندنههه -1

سالالت و ن هئهوشالال نی بهكردووه به سالالزای كی الالالالالصالالاص(وه )ال هقسالالاندنههرع شالاله

و ی ئهوهیه بههكی تاوانبارهوهردنهكلێ وه تۆڵهقساندنهسالت، مانای ههن هئهی بهبرینداركردن

وژرێت ەكردوێ ی؛ دكه كراوهكدرلێر غهرامبهه خۆی بهكوه رێ الهكر برامبالهی بالهف الارههڕ 

مان جێیدا بریندار ووه، له ههبرینداركردی كسالالێهكوشالال ووه، كی بێ اوانی كسالالێهكمادا  

 وه.ێندرێ هكشدا دهو شوێنهس ی لهاندووه دهكی شكسێهكس ی وه. دهرێ هكده

  ىف يث ىث نث ُّٱرموێ: فهوره دهته. خوای گه  سزایه قورئان و سوننهی ئهرچاوهساله

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل  ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف

: واتالاله ١٠١البقرة:  َّ حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي نيمي زي  ري

وشالالال ن كه كراوه رزكلەسالالالەر فهتان وههقسالالالاندنههڕتان هێناوه ی باوهسالالالانههكو ی ئهئه

ر بهامر لەبهۆیله كست و ربهوژراوی سهكسالت به ربهوژی سالهكوشال ن بێت، بكر رامبهبه

ی( خۆش هكوژهكبرا )ب ەل كسالالالێهكر هه ،دار مێیینهامبهر لەبه ەوژراو و مێیینكی ۆیلهك

ڵ  نده، بهسالالهو په كی چاكڵوێسالال ێگرێت، ههر ی وهكهوژراوهكبێت خوێنی  ڕازیببێت و 

ژ و وكتی و جوامێریدا بێت و بخوازی و پیاوههكی چاڕاده ەه لكوهرگرتنهبێالت خوێن وهده

ه كێنهقی خو زوو هه ف اری ئاش ی ویس ن بنوێنن وهڕ ی جوان كیهشی به شێوههكهسوكار كه

 چونكهوره بۆی بڕیار داون، ه خوای گهكه كارییهكمه ئاسالالالانك  حو ن. ئهواوی بالدهباله تاله

بێ ه هوش ن نكی كتا رووداوێ)ات كتان بۆ خێرخوازی بتی خۆی ئاڕاس هحمههڕ وێت به یهده

سالال درێژی هد كسالێهكر وتنه هههك  رێدوای ئه (،شال نڕوامی خوێن ردهدوژمندارێ ی و به

 بێت. ژانی دهی بهكید سزایهكئوه به تهات ئهكب

  جالالۆره لالاله: واتالاله ١٠١الْْْْبْْْْقْْْرة:  َّ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت ُّٱ-

به  كسالال ێت نهوهوامی ژیان انی تێدایه، ئاوا خوێن و دوژمندارێ ی دهردهدا بهوههقسالالاندنهه

 .هكارییقوای تهڕێگامه ، ئهرهسهمه چارهلینه! ئههۆ ژیرگه ،ش نی خوێنی ترڕو كوش ن 
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 حج  مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ُّٱرمالالوێ: فالالههالالا دهروههالاله

 مض  خض حضجض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج
ْْْدة:  َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ْْْائ ْْْم  لەسالالالەروڕاتالالدا لالاله تالاله: واتالاله 1١ال

ر هو ه وهوژرێ هكوشت بكق ی به ناههكێكیه كسالێهكر ه ههكرد ڕزكائیلمان فهڕ نوئیسالبه

ی بڕی لووتی كسالالالێهكس لووتی هكر و هه وهرێ هكوێر بكرد كوێركی كێكی یهس چاو هك

رد( وای لێ كڕی هكرد )كتی قهی بڕی یان سالالالهكێكی یههكس گوێچهكر و هه وهببڕرێ اله

 كسالالالێهكو كر له توانادا بوو، وهگهها ئهروهیش ههبرینداركردنو دان باله دان و  وهرێ الهكب

ی هو وه، ئهویش ب رتێنرێ هسالالالت یان قاچی ئهی قرتاندووه، دهكسالالالێهك ی یان قاچی سالالالده

نێ ی داماڵیبێت و ئێس اهكه گۆش هك كقۆ لێدانێو چهكوه)وه رێ هكو خۆی بكرێت وهكناش

ق هه ،وهبێ بۆی ببژێررێ هرێ، دهكی به ماڵ و سالالالامان دهوهردنهكبوو رهقه (اندبێتكشالالالنه

وه،  هرێكر برامبهو نابێت زیاتری به یهوههقسالالاندنههه كوهردنهووكبرهكه یان قهوهردنهكلێ

وره ناردوێ ییه ه خوای گهكات ك  نهكوه حو به كسالالالێهكر هه ،سالالال درێژیبێ اله دهنالا دهده

 .كارنموانه س هوه، ئهخواره

ه. و تهاكمه قورئانییه دهكڵوێست و حو و هه   دیدخت لهمان شێوه جهتیش به ههسوننه -

َمن اع بط مؤمناً ب  ل فهو قود به إاّل لن یرضالالالی ولل )رموێ: فهده (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبهپێغاله

ر گهوه مهوژرێ هكوشالالالت دهكق ی به ناههكموسالالالوڵمانێ كسالالالێهكر هه :واته (١)(الم  و 

َمن ق ِ َل له ق یلت فكهله بین )رموێ: فهها دهروه. ههه لێی ببوورنكالوژراوهكاری سالالالوكالكاله

وژرا كی كسالالالێهك كسالالالێهكر هه: واتاله (٢)(یرتین: إن لحّبوا فالال ود و إن لحّبوا فالالع اللخ

ر گهوه، ئهوژنهكه دهكوژهكبوو ب كر پێیان چاگهوه: ئههكوێ ه نێوان دوو ئیخ یاری چاهكده

                                         
ق ً   مؤمنًا اع بط من لنل )( بە  شێوەیە: 1137ەرموودەیە الی نەسائی )سائی، بەڵ  ئە  فنهی ڕەحمەتی نوسیویەتی نووسەر   (١)

 .(الم  و ِ  ُرضى لوليا    لن إال ، قْودت  عن بيِّنَ  فإنله  

َفَمْن ق ِ َل لَه  َقِ يلت بَْعَد )( بە  شالێوەیە: ١116نووسالەری ڕەحمەتی نووسالیویەتی ترمذی، بەڵ  ئە  فەرموودەیە الی ترمذی )  (٢)

وا الَعْ َل اليَوْ  ذ  ا لَْن َُْ   ل وا ، لَْو َُكْخ   .(ِ  ، َفكَْهل ه  بَيَْن ِخيرَتَيِْن ، إِمل
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 .یهكارهسوككهوژ و كگرن له بدهر پێشیان باش بوو خوێنی وه

ه زیاتره، كوههقسالالاندنههله  ،یههه كموو شالالوێنێدا له ههرگرتن له جیهانقی خوێن وههه

بوو وش كی كسێهكر گهوه، ئهرێ هكو خۆی لێ دهكقی وههه چونكهسزای شیاوی تاوانباره، 

ری وش ووه به پاڵنهكی هكسههكه كو ر لێی خۆش ببن(. ئهگهوه )مهوژرێ هكبێت بر دههه

ڵتداری و ماڵ و سالالالامان و زاڵبوون سالالالهری دهپاڵنه ەان بژیاندا، ی ەی خۆی بووه لوهمانه

 یوهوشالالال نهك ر ژیانی خۆی بووه، بۆیه كئۆمێدی زۆرتر ژیان و چا ەر بمووی ههبووه، هه

  ك ئهسالالالێهكموو ر ههگههێنێت. ئهۆتایی پێدهكو ژیالانی  وهێنێ الهكپوو ی دهو ئۆمێالدهئاله

 د جار حسالالاباتیسالاله ،وشالال نی نابێتك كڵتی خههبێت، ئاوا ئاسالالان جورئرچاو ی لەبهسالالزایه

تی یهوهوشالالال نهكی هكزانێت سالالالزاده چونكهات، كی دهوهردنهكلێق و هه وهندنهتۆڵەسالالاله

 گرن. ر یان وهكهوژراوهكبن خوێنی  ڕازیر لێی خۆش بن یان گهمه

 ۆریج چونكهجۆر،  كردووه به یهكوش ن و بڕینی كتی ئیسال   جۆری سالزای ریعهشاله

ی زۆربه ەوشالالال نیش لكوه هاتوون، رهجۆر پاڵنه كیه ەیان لكدوو ر ، هههكه یهكدوو تالاوانه

ڕێی رع ڵ  شالالالهبه ،گاته مردنات ئینجا دهكسالالالت پێدهده برینداركردنانالدا باله كالتالهحالاڵاله

و كروهه ههكوژراوهكاری سوككهس ی دهر شی خس ۆته بهوهرگرتنهوه ردن و خوێنفووكعه

وشالالال ن و كێ له ڕ بێت ەتوانادای تا لوهبۆ ئه ،یهیان هههكی قالاتڵهوهوشالالال نالهكافی ه مالكال

بێت ر دهری ههیان نوێنه ەلیفەرێت خكفوویش بوژ عهكر بگهاری بگیرێالت. ئهكالوشالالال نك

 ن. ردا بدهسهبەی مێكردنتهی شیاوی كسزایه

ی ندیوهوخۆ پهاس هڕ  چونكه،   جۆره تاوانانهراوی ئهكدرلێی داوه به غه  مافهرع ئهشه

 كێسهكی له كڵبینیت خهده چونكهڵگه، ۆمهكمانی یه زیاتر له ئهوه ههوهتی ئهسالایههكبه 

ی كووداوێڕ وه زانن ئهده چونكهووه، برینداركردوشالالال ووه یان كی كسالالالێهكه كنالاترسالالالن 

ز له ماڵ و ه دكو كڕێ وهوشالالال ن و بڕین بگهكس نییه له دووی هك چونكهخسالالالییه، شالاله

وژی كب ەل كترسالالالن وهی له دز زیاتر دهكڵڕێت، بۆیه خهگهده كسالالالێهكموو سالالالامانی هه
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ترسێت پێی ه دهكبێت له دزهی ههپاره كبڕێ كسالێهكر هه چونكه ،خسالیی شالهكوداوێڕو 

 چی لەسالالالەری داخۆ ڵێن دهده چونكهه ناترسالالالن، كڵ  ئاوا له قاتڵهبزانێالت و بێالت بۆی به

ی هو مافی لێخۆشبوونئهیمانه كرع حهوه نابێت. شهوانهبه یندییوهپه چونكه؟ وش وێ یك

ڕازیبوون و وتن و هكێڕ لێخۆشالالبوون دوای  چونكهی داوه هكارهسالالوككهو  راوكلێدر به غه

ی تری كیهڕێگاش مهوه، ئهندنهسالالهگیانی دوژمندارێ ی و تینی تۆڵەوه دێت له بوونهكپادڵ

واری ه ئاسالالهكیه ڵگهۆمهكگشالال ی  یندیوهژهر لەبهش مهشالال نه، ئهخوێن ڕ یوهكاندنهدامر 

 یه.ڵگهمهۆ كسڵی ه ئهكێت تو فهمان و هێمنی و ئاش ی نهوه تا ئهسڕرێ هده تاوانی ئاوا تێدا

ر هگوه، ئهانیهكرجهبوونی مهلی توانین و ههنده به ههوه بههقساندنههردن بۆ ركك  دهحو 

رناچێت و مافی كه دهوهوشالالال نهكمی كدی حو هاتنەكانی نهرجهبوو یالان مالهدا نالهلاله توانالا

، ردبێتكیشی داوایان نهسوكاركهو  هكراوهكدرلێرچی غهگهت. ئه،بێرز دهه فهكدانهخوێن

ی كڵبوونی خهڕازی لەسالالالەرنی ڕاندڕاپالهردن و كر ده و ش سالالالزایالههكالهخوێنالدانال چونكاله

 س ێت.ناوه

ش یمێكردنتهی تری كدا سزایههكهخوێندانڵ سالزای گهه لهكنییه  كێگرێڕ  رعداله شاله

ه، كی قاتڵههكوهوش نهكله  كدی وههێنێ ەندی دهوهرژهه زیاتر به  دووانر ئهگهبێت، ئههه

 بینێت.ده (واجب)دا به هكهڵ خوێندانگهمێكردن لهتهی كسزایه كبی ئیمامی مالیزههمه

 (:الدی:ی (1یانخوێند -2

ست و هن و ئهكی وهبرینداركردنوش ن و كسڵی ی به سالزای ئهخوێندانتی ئیسال   ریعهشاله

 مل خل ُّٱرموێ: فهوره دهته. خوای گه  سزایه قورئان و سوننهی ئهرچاوهڵه داناوه. سههه

  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل
                                         

درێت سالالالوکاری کوژراودا دهسالالالوکاری بکوژ )قاتڵ( و کهوتنی نێوان کهو ماڵ و سالالالامانەی له ڕێکهواریالدا بهلاله کورده (١)

ت له جیاتی بێو دهسێکی کوش ووه ره واتە کهێت خوێنی له سالهوترکه. که دهقی خوێنڕشال نی کوژراوهوترێت: خوێن. واته ههده

 شدا وایه.ڵهیه( بدات که دیاریکراوه. له کوش نی ههو بڕه ماڵه )پارهی ئهوهکوش نه
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ر به گهوژێت مهكمان موسوڵمانی تر بنابێت موسالوڵ: واته ١2النسْاء:  َّ خيمك حي جي يه

یه هو ی ئههكوژێت سزاكڵه ببه هه كموسوڵمانێ كسێهكر بووبێت. ههس ی نهبهه مهكڵه هه

ی موسوڵمانه سالوكار كه ش بداتههكقی خوێنهات و ههكی موسالوڵمان ئازاد بكیهۆیلهكه ك

 .گرن و لێی خۆش ببنری نهوان وهر ئهگهه مهكوژراوهك

د به پێدانی سه سالتن هكو ئهی وهڵهوژراوی ههكقی خوێنی هه (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبهپێغه

ْوِط رمووی: فه ،ردبووكدا دیاری مهردهو سهحوش ر له )لال إنل فل َق یِل َخمَِك الَْعْمِد َقِ یل  السل

ا َوالَْحَجر ِمائَ ت ِمَن اِْلبِل( ان ڵه یبه هه كسێهك نی وشكه خوێنی كرێ بزانن ئهواته:  َوالَْعصالَ

 .د حوش رهرد سهست و بهوژراوی به قامچی و داردهكست، ن هئهو بهكوه

بێ و ده مه سالالالزایهرچی ئهگهئه ،ه له ماڵ و سالالالاماندیاریكراو ی كبڕێخوێن )الالدیال (: 

  بۆیه له ،هكوژراوهكی سالالالوكار كهدرێ ه ده چونكهوه، هلی ولماڵ  نالاچێ ه بهبالدرێالت، باله

   وهكه قازی بۆی نییه كهخوێندانوه وایه. سالالالزای ردنهعویز(كبوو )تهرهكو قهوه وهنهیهال

و  ڵهوش نی ههكله  جیایەست ن هئهو بهكوشال نی وهكرچی له گهئه خوێندانات. كزیادی ب

  ڵ هه جیاوازه، بكو بڕی بڕینهڕاده و شالالالوێن و  ی جۆرو بڕین به گوێره برینداركردنخوێنی 

 وكوه ره ههكی گچكگۆڕه، خوێنی منداڵێه نهكی تاوانهكتێر حاڵهو بڕی خوێن بۆ ههڕاده 

 ێناوه، خوێنی بكهێزێو خوێنی بهكر وههه كیه، خوێنی الت و الوازێورهی گهكخوێنی پیاوێ

ه كتهعییههڕ ی كسێهكه، خوێنی كیهو پایه ن پلههو خوێنی ناودار و خاوكر وههه كو داماوێ

ه خوێنی كیه وهۆن ئهكی لەسالالالەر ی وهڵ  ئهبه ،ڵتالداری بالاڵیهسالالالهو خوێنی دهكر وههاله

 وژراوه.كی كی خوێنی پیاوێوژراو نیوهكی كتێئافره

و كوش نی وهكست و سزای ن هئهوشال نی بهكخسال ۆته نێوان سالزای  یرع جیاوازیشاله

 تی و سزای تاوانییهوههقساندنههسالت( ن هئهمیان )بههكوه، سالزای تاوانی یهسال هن هئهبه

ی تەڵاح ەه( لكوژهكتاوانبار )ب چونكه خ ێ ی،سالالالهسالالالت( خوێندانی ن هئهو بهك  )وهدووه

 ی سبهوژ مهكمدا بتی دووهڵ  له حاڵهوژێت بهكه بكراوهكدرلێس ی بووه غهبهمدا مههكیه
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 بووه.نه كەیراوهكدرلێوش نی غهك

نی وش كست و سزای ن هئهوش نی بهكخس ۆته نێوان سزای  یرع جیاوازیها شهوهر هه

نی وش كتی و سزای حاڵه یهوههقساندنههسالت ن هئهوشال نی بهكتی وه، سالزای حاڵهڵهههبه

 یوهوش نهكوه )هقساندنههی به ڵهههوشال نی بهكتی رع سالزای حاڵهه. شالهخوێندانڵه ههبه

دا هكژهوكبووه له دڵی بنه كس ێبهه مهكوش نهكری میاندا پاڵنهله چونكهناوه انهه( دكقاتڵه

و  وههردۆتكو بیری لێ نه بووهه نهكسالالال ی تاوانهن هئهنجامدانی بهسالالال ی ئهبهبووبێت، مه

ی وههئ رلەبهڵ  به ،هكس هن هئهوشال نی بهكو كوه ڕشال ووهنهخ ی بۆ دای پێشالوهخشالهنه

ی زیانی مایهو بۆته  ووی داوهڕ می رخهم ههكنجامی ئیهمالی و ەر و سالاله وشالال نهكتاوانی 

ه به ماڵ كوهردنهكبوو رهه قهكرع وای داناوه ی شهسوكار كهو  راوكلێدر گیانی و ماڵی غه

 نرخ رین سامانن.به -دوای گیان-وه ه به الیهكه بێت كو سامانی قاتڵه

ست ن هئهوشالال نی به)كشاله له نێوان ی هاوبهكسالزایه خوێندانه كوێت هكردهده وهمهله

 ،(داڵهههوشالال نی به)كو  (سالالتن هئهو بهكوشالال نی وهكو  ی تێدا نییهوههقسالالاندنههی وهله

ست و هن ئهوش نی بهكله  چونكهسان نییه، كه یهكو بڕی خوێنه ڕادهانیدا كتهڵ  له حاڵهبه

  ره.كدا سوو ڵهوش نی ههكو له  س رهڕس دا قو ن هئهو بهكوش نی وهك

وشالالال ندا كی كتێی له هیچ حاڵههكد حوشالالال ره، ژمارهسالالاله خوێندانسالالالڵدا سالالالزای له ئه

 رێت.كچاو دههڕ میان ان جیاوازه، ئهكنی حوش رهمهه جۆر و تهكڵ  ناگۆڕێت، به

دوو ر  ره له ههد حوشه سالهكواوه ی تهخوێندانسالت له بهخوێن( مهالدی : وترێت )ه دهك

و سالالالزای كوێت وهم ری دههكو خوێنه ەه لكی وهیدا. ئهكتی سالالالزای قورس و سالالالوو ەحاڵ

لرش ) وترێتئینجا ده: بریندارکردن(، الرش)وترێت ده یان پێیكاندن و بڕین و هاوشێوهش

 ها.روهههوه قاچ، بریندارکردنیست و ده بریندارکردنی :واته (،لرش الرِّجلو  الید

ه كیه وهه ئهكراوهكراو. دیاریكراو و دیالارینهكدوو جۆره: دیالاریالرش( ) برینالداركردن
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قدیری ه خۆی تهكمیان بۆ قازی جێ هێڵراوه و دووه ردووهكو جۆری دیالاری ڕادهرع شالالاله

 ات.كات و سزای بۆ دیاری بكه بكتی تاوانهحاڵه

 دات؟كه دهكێ خوێنی كوشتنه *

جا سزای  ،چێتردهه دهكوژهكت و سامانی بوهلە سەر وژراو كه خوێنی كیه وهئه سالڵئه

ر هگه ئهكبوون ڕاجوێ دا وهرعناسان لهڵ  شهبه ،اندنكوشال ن بێت یان سزای بڕین و شك

 بێت بیبژێرێت؟:ێ دهكه كبوو یان شێت بوو خوێنهكە ه گچكتاوانباره

ی تاوانباری كتێموو حاڵهرموون: له ههفهد دهحمهئهو  كو مالی نیفهحه بوبی ئهزههماله

ن. ه بدهكوێت خوێنههكر دهه میراتیان بهكی هسالالالوكار كهو بێ ئهر دهمنالداڵ و شالالالێ دا هه

 ر وایه.انیش ههكی شافیعییهكایهڕ 

ت سالالن هئهه بهكوه ن منداڵ و شالالێ هوشالال ن و بڕین له الیهكرموون: فهان دهكشالالافیعییه

 ەرلەسر و خوێنیشالی هه یههه -سالانی باڵغ و ژیرهكو كوه-سال ی ن همی به ئهكبێت حو بوو 

 یه.هكمنداڵ و شێ ه

م ر له هكها له روهدا، ههڵهست و ههن هو ئهكوش نی وهكمی خوێنی كرعناسان له حو شه

 اجوێ بوون:ڕ وش ن تێیاندا ك

نه ر ەگواوی ده به تهكی خوێنهكیهسالالێرموون: میراتگران فهد دهحمهو ئه كئیمامی مالی

بۆ نموونه سالالی و سالالێ )بێت  كخوێنێ كییهر سالالێدهقهه بهكموو خوێنهر ههگهسالال ۆ. ئهئه

 ه خۆی بیدات.كبێ تاوانبارهده (سێی لەسەر كحوش ر و یه

واویان قه خوێنی تهالی هه(%3ی )كیهرموێ: میراتگران بیستفهنیفه دهحه بوئیمامی ئه

خۆی  هكبێت تاوانبارهم ر بوو دههكو بڕه ەل هكر سالالالزاگهئه ،نبێت بیدهوێت و دههكالدهر هبال

 بیدات.
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ن گرن، زۆر بێت یاس ۆ دهه له ئهكموو خوێنهرموێ: میراتگران ههفهئیمامی شافیعی ده

  .هك

وون: رمفهده كالیو م نیفهحه بوئیمامی ئه ؛هكر تاوانبارهوێ ه سههكی دهو بڕهپاشالان له

له  كێكر یهر ههوێ ه سالالالههكه دهكیه و بڕهو ئهكه وهكر تاوانبارهوێ ه سالالالههكی دهو بڕهئه

ر وته سالالالههكقی خوێن ر ههگهرموون: ئهفهد دهحمهان. ئیمامی شالالالافیعی و ئهكالمیراتگره

 ه خۆی هیچ نادات.كتاوانباره كانه میراتگرهسوكار كه

 میراتگران یالعاقل:(: یرپرسێتیبه *

ه كر، واته پشالالوتۆته سالالههكی (الالالالع ل)ه كیه وهئه (العاقل )رموون فهان دهكفییهنهحه

 قیه ههكوژهكی بسالالوكار كهه ك چونكه (ع ل)وشالال ن؛ بۆیه پێی وتراوه كقی خوێندانی هه

ها وتراوه روههه (١)سالالال ن.بهكه دهوژراوهكی سالالالوكار كالهمی ن دهدهه دهكالوژراوهكخوێنی 

سالالت. ربهبن به بهگرن و دهی دهوهوشالال نهكێی ڕ ه كه كوژهكی بسالالوكار كهواته  (العاقل)

 ێ لێ گرتنه. ڕ ردن و كغه ده  مانایه قهبه (ع ل)

ه، و و خزمانی ناگرێ هسوكار كهموو ڵ  ههبه ،هكوژهكی بسالوكار كهواته  (عاقل  ال اتل)

 ەه لكن وانهموو ئههه كسالالالێهكی (عاقل )وه. گرێ هو شالالالووبرا نا وههكانی له دایكالزڕبرا

 ورجیش نییه ئهمه ،رچی زۆر دووریش بنگهوێت ئههكدهر كیان بهه پشالالكسالالههكمیراتی 

سالالالیان له هكه كدا اتهكو و لهكڵرێن، بهكژمار به به میراتگر ههكوشالالال نهكی خ هوهسالالاته

 .(ینبهر به میراتگران ناوی دهدا ههلێره ئێمه)ه میراتدا كرگرتنی پشپێش ر نابێت له وه

 ژیانی خۆیان وكار لە ه كر وێ ه سههكیان بڕه ماڵ و سالامان بندهوهمیراتگران نابێت ئه

ر، وێ ه سههكی زۆریان بكێكبوون تا پشدا نههكوان له تاوانهات. خۆ ئهكماڵ و منداڵیان ب

                                         
ڵ رههب ووه سالالال ێ هبهنی دهف اری خاوهیه که ڕهوهر ئهله به)ع ل( یه، که به ژیری وتراوه وهسالالال نهبه)ع ل( سالالالڵی مانای ئه (١)

 نابێت.
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چوون و وهنگهدهیه، بۆ بههكارهكی تاوانۆڵكردنی ككیان دانراوه بۆ سالالوو لەسالالەره كسالالڵ ئه

 یه.مخۆری ههتیدا خهڵیهۆمهكات له ژیانی كست بتی تا ههواییهدڵنه

 اجوێن:ڕ دا سوكار كهی كی بڕه پشدیاریكردنرعناسان له شه

یان دیاری هكر یهی ههكڵتداران پشالالسالالهبێ دهرموون: دهفهد دهحمهو ئه كئیمامی مالی

و  ر خزمهرموێ: ههفهیدا دهكبی مالیزههیێنن. له مهگهه زیانیان پێ نهك كیهێوهن به شالالهك

ن، مسالالال اڵ زێڕ بده بێ نیوبوون دهی ههوانهلیدا ئهنبهبی حهزهالهبالدات. لاله ماله كدینالارێال

بی شالالالافیعیشالالالدا زههك. له مهه مسالالال اڵێكتن چارهرامهمدههكی له خوارووترن و وانهئاله

  زیاتریان لێ درهه 1یان  7سیان له هكرموێ: نابێت له فهنیفه دهحه بوئیمامی ئهوایه. ر هه

 ن.وێت بیدههكر دهیان بهندهوهر ئهندیان ههمهوڵهژار و دهبگیرێت، ههر وه

لۆران نییه. تان و منداڵن و شالالالێت و گهژاران و ئافرههه لەسالالالەره خوێندانقی   ههئاله

ڵ ت و مندائافره ،ردنێ یك  لێقی خوێن س ههه كدانی بڕێ لەسەرردن ركژار ناچاچونكه هه

ێگومان ردبێت بكشداری تاوانیان ر بهگهگرتن. ئهنبوون له الیهك نهشالێوانی تریش بهو ئه

 ر.وێ ه سههكیان دهكدرێن و پشسزا ده

 ورتكسالال ژار و دهڵ  ههیبوو بهبوو، یان ههی میراتگری نهسالالوكار كهار كر تاوانگهئه

  هی ئربارهرعناسالالان دهن، شالالهبده كقی خوێنێبوو هه  بوون و له توانایاندا نههكبوون یان 

دیلی ببێ اله به  ی ولمالابێ بالهرموێ: دهفالهیالان دهكێكیاله: یالهایالان هالهڕ تاله دوو دوو حالاڵاله

د و حمهو ئه و شالالافیعی كڵ  ئیمامی مالیمووی بدات. بهه ههكقه خوێنهی و ههسالالوكار كه

ت درێی پێیان دهندهوهه ئهكهسوكار كهه كیه وهش ئهنیفهحه بوبی ئیمامی ئهزههی مهكایهڕ 

ر قی خوێن ههرموێ: ههفه  دهای دووهڕ ات. كی دهمیلهكته  ی ولمان پاشالالالان بهبێ بیدهده

یه. هكێشهكپێشی اتنهرپرسی هو بهئه چونكهربچێت، ه دهكوژهكبێ له ماڵ و سالامانی بده

وه، ویەتییەوه گێڕان لێیهسهوڕی حهكدی ممهه موحهكیه نیفهحه بوی ئیمامی ئهكایهڕ مه ئه
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 انه.كلییهنبهله حه كندێای ههڕ ها روههه

 ن؟قی خوێن بدهبێت خزمانی میراتگر ههبۆچی ده *

ژی ێ له خوێنڕێڕ ی وهبۆ ئه ،دی ەری بێروهكسانی و دادپهیی و یهزهی سۆز و بهوهبۆ ئه

و  ی ئابووریكتێو ئاسالالت و حاڵه ر پلهس مافی پارێزراو بێت، له هههكموو بگیرێت و هه

انبار ی تاو سوكار كهه: كو پرسیاره ڵمی ئهه له وهكشێوه بهسداریدا بێت. ئههكسی و هكبێ

ە لڵ  ی سالالزای دارایی بدرێن؟ بهبوون بۆچەه نكشالالداری تاوانهو به ردووهكه هیچییان نهك

ن یالالدهوژ دهكسالالالانی میراتگری بهكالاله كالقی خوێنالدا ی هالالهارانالالهكالی وردهكدانێسالالالەرنجال

ش مهئه ،سپێتچهی دهدیاریكراو به  كر ماف و ئه ،وێتهكردهری و هاوسالۆزی دهروهدادپه

مووشالالیان ێت و ههو پرسالالیاره بی ئهكڵمێشالالێت وهیان دههكر یهه ههكته نجههه كندێهه

 و بنبڕن: هێزی بهكڵمێوه

ی هكوژراوهكقی خوێنی ر خۆی ههو تاوانبار هه دایاەی ن  بڕیارهرع ئهر شالالالهگهئه -١

یان هكپاره -نكیهڵگهۆمهكموو ی ههمینههكه ك-ان كندهمهوڵهبوو؟ دهنجا  چ دهرهبدایا سه

ه كوژراوهكی سوكار كهعنی وه یهئه ،درادهپێیان نه -نه زۆرینهك-ژارانیش و هه دراپێ ده

و  كندیش بڕێناوهە مامگرن و لردهند وهمهوڵهوژی دهكب ەواوی لیان به تههكقی خوێنالههاله

ون بو سان دهكرییه، نه تاوانباران یهروهو نه دادپه سانییهكش نه یهمهئه ،ژاریش هیچله هه

ژار وژی ههكرێت و بكفوو بند عهەمەوڵوژی دهكرد بكش وای دههمئه ،راوانكدرلێغهە و ن

 ه.كندهمهوڵهو دهكخۆشبوونی نییه، وهكاری هاندانی لێهۆ  چونكهوه، وژرێ هكب

و  راوكدرلێی دارایی غهكاتدا مافێكمان هه ەڵ  لرچی سالالالزایه بهگهقی خوێن ئههه -٢

ی رانهروهی دادپهكدیلێه ببێ ه بهكراوه قدیركتهكه قی خوێنهتی، وا ههیههكالهسالالالوكالار كاله

ر نها ههه به تهكوژهكر بگهئه (،وهرێ هكه زیندوو بكوژراوهكه نالاتوانرێت كال)ه كالتالاواناله

ی هكرگ بڕاوهه جهسالالالوكار كهو  راوكدرلێی غهی بالدایالا، زۆرینالههكالقی خوێنالهخۆی هاله
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ت و وهلەسالالالەر قی خوێن ن ههتهعاده چونكهه، كقی خوێنهواوی ههیشالالال نه بڕی تهگهدهنه

 یكۆن و نوێدا بڕه سالالامانێكد حوشالال ر له سالاله چونكه، ڵگه زیاترهۆمهكانی كهكسالالامانی تا

ر گه. ئه(ه زێڕهك)زار دیناری ئیس می بووه هه كر حوشال رێۆندا ههكه له كئێجگار زۆره 

ت، بیدا كسالالێهكنها بوو تهایا، دهدر و نه رایاكش نهو شالالێوه ئیسالال مییه دابهقی خوێن بههه

 یش نه مافی خۆیاندا.ی له گهسوكار كهو  راوكدرلێی غهحروو  بوونعنی مهش یهوهئه

  هونه ئهكسالالال دا نان هئهوشالالال نی بهك ەراوان لكدرلێه غهكرچاو بگیرێت به ەش لوهەئ

ه له كوژراوهكی سوكار كهر گهیه، مهوهوش نهكوش ن، كسڵی سالزای ئه چونكهوه، تهحاڵه

ن، لێی خۆش نابن تا دڵنیا هكی دههكقی خوێنهر ههرامبهش بهوهه ئهكه خۆش ببن كوژهكب

وێت، هكسالال یان دهبێت و دهر دهیان مسالالۆگههكوژراوهكقی خوێنی موو ههی ههوهبن لهنه

 وه.وژنهكیبن دهر دڵنیا نهگهئه

دا س ن هئهو بهكوش نی وهكو  ڵهههوشال نی بهكوێن له قی خوژ ههكانی بسالوكار كه -7

ڵه كوشالال نی ههانی تاوانی كتهسالالڵی حاڵهوه. ئهڵهههوشالال نی بهكته ریزی ه خراوهكن دهده

ه كن وههكوژهكبوونی بردهروههۆی خراپ په ش بهمانهئه ،بوونهردن و زۆر وریا نهئیهمالك

  خز  و ر ئهن ههشالالالكهردنهردەكروهرپرسالالالی پهی بهوانه. ئهیاراكرده بروه ر پهكبوو چاده

ر و موو سالالههه چونكه ،روێ ه سالالههكیان دههكوژراوهكقی خوێنی ه ههكین انهسالالوكار كه

بێت و دا  و وره دهو خزمانیدا گهسوكار كهن له ناو تهعاده كسێهكموو  رن. ههكری یهبه

وانیش به ه ئهكوه دێ ه پێش چاو و ئهكمه وهوه، ئهگرێ هڵدههوان هوشالالال ی ئههڕ ریت و ناله

می و ئیح یات رخهم ههكو ئیهمالی و شالالالدارن لهبه مباشالالالر( ی )غیركی الوهكیهشالالالێوه

ه كیهرپرسالالالێ یممولی بهحهپاره ته كیان به بڕێهكر یهوانیش ههبێت ئهبۆیه ده، داردنهكناله

ر گهبێت ئهاریان دهكیش هاو لی ولما، بهوهنههكه بكبووهرهنن قهتواموویان دهبه هه ،اتكالب

 یان وانی.نه

می خهر م ههكبوونه یان ردن و وریا نهك  ئیهما  ه ئهكین هكش ئیزافه بەو ش وانین ئهده
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ه به كی ردنهوركسالالالهسالالالت و تهو ههوه بۆ ئهێ هڕ گالهه دهكالارهكالی تالاواندانالهو گوێ ناله

 یسالالوكار كهو  ندامی خێزانی زۆرهی ئهسالالههكو بینرێت ئههێزه، بۆیه دهوه بههیسالالوكاركه

و سه. ئههكی بێسالههكو م ره لههكردندا سال درێژیكمیی له دهرخهم هكههێزه ئیهمالی و به

و گیانی  وهگرێ ههێزه زۆر وریایانه خۆ دهی بێسالالالوكار كه  و هكه خێزانی كالی سالالالههكال

ر به ی سالالهسالالههكو شالالدا ئهڵگهۆمهكله  ك،تێەر یشالالن عهم ره له خاوههكردنی سالال درێژیكده

 كومێت وهقهسالالت نهسالالاتی وای له دهارهكات كوه دهو زۆر ئیح یاتی ئه یه وریاترهمینههك

قی وژ ههكی بسوكار كهقه وه ههشهوانگهڕ   هێزه. لهی بهكیهر به زۆرینهی سهسالههكو له

می و رخهم ههكنجامی ئیهمالی و رهه سالالالهكن یان بدههكوڕهكسالالال ی راوی دهوژ كخوێنی 

 وماوه.ست قهی له دهوهاری ئهكڵههه

و  هاتهكتی به پێی سالالالروشالالال ی پێڵیالهۆمالهكسالالالیسالالال می خێزان و سالالالیسالالال می  -1

. تزرێمهمخۆری دادهاری و خهكپش گیری و هاری لەسەرندامانی انی نێوان ئهكندییهیوهپه

وا  به ردهی بێت و بهسالالوكار كهری تیدهه یارمهكیانه كندامێموو ئهرشالالانی ههی سالالهكر ئه

و هۆزیشالالاله.  با  و تیرهرهو به ورهی گهوادهندامی خانهی ئهكر مه ئهوه بچێت، ئههالانایانه

ه ك-سالالال ۆ وێ ه ئههكیانیان دهكنالدامێسالالال ی ئالهوژراوی دهكقی خوێنی هاله كاتێالكالبۆیاله 

تیدان و رشالالالانیان له یارمهی سالالالهكر بێ ئهده -یانههكارهكی تالاوانڵالهنجالامی هالههر لەسالالالە

 و ك  تالزوومی ئهف اری الز  و مههڕ مه چوونیدا بهێننه جێ. ئهوهنگهدهاری و بالهكالهالاری

و  باتر هانا بۆ خزمانی دهسالالهكوه یههكیهێشالالهكوێ ه هكه دهك كسالالێهكیه. نابینیت ۆیانهك

؟ نێنر دادهسهێی چارهڕ و  وهبنهدهكۆ ر دێنه الی و سهكبیس ن یهه دهكواڵهه ههكیش خزمان

موویان ه به ههكردوون معییانی بۆ دیاریكجهسالال هری دههسالالێی چارهڕ رع تا شالالهوهئێ ئه

دات، دهڕوو ش زووزوو ڵهههن تالاوانی بهتالهی عالادهوهئالهر ن. لەبالهكاله بالدهقی خوێنالههاله

وا  له ردهوه دێن و به رییهكهالانای یه و زۆر باله وهبنالهدهكۆ وو خزمالانیش زووزوو وابهكال

 بن. ریدا دهكمی یهخه

ردنی ككمه سوو ی، ئههكهسالوكار كهو  اركر تاوانوێ ه سالههكقی خوێن دههه كاتێك -3
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ێت، ركی بهكهسالالوكار كهیش نییه له كمێسالال ه ،ردنێ یح  پێكڕهو  هكمی تاوانبارهخهۆڵهك

میش شان ئه ێین ، سبهمی ئهخهۆڵهكر نه بهدهمعی شالان دهجهسال هوان دهمڕۆ ئهئه چونكه

ر و هه ردنهڵەكك قابیلی ههسالالالێهكموو یان، خۆ ههكێكر یهمی ههۆڵه خهكر وه بالهداتالهده

 وه.مهئهی ڵهمان جۆره ههوێ ه هههكشر نهگهوه، ئهی ترهێشهكوێ ه جۆره هكده

ر گهدانێ ی، ئهدر نهههی و بهكڵرع پاراسالال نی گیانی خهشالاله ییكرهێسالالای سالالهڕ  -6

و مافی بوون و  هكوژراوهكێز له گیانی ڕ و كبێ وهوشت خۆ دهكی كسێهكڵه ههبه كسێهك

یه، جا هكوژهكی بوهوشالالال نهكجیاتی  ەه لكی بدرێت هكقی خوێنهانی ههسالالالوكار كهمافی 

 نێتتوابێت بیدات و نه لەسالالالەری هكقی خوێنهر خۆی ههنها ههەتك بەوژێكر بر ههگهئه

ی هكهسوكار كهو مافی  وو مافی وجوودی ئه هكچوونی خوێنهعنی به فیڕۆ وه یهبیدات، ئه

قی معی ههجهسالالال هه دهكوژهكه خزمانی بكوایه هڕ اسالالالت و ڕ مه وابوو ئههك ،له وجوودیدا

 ڕوات.ویش به فیڕۆ نهن تا خوێنی ئهه بدهكخوێنه

 تدان:فارهكه -3

 خن حن  جن يم ُّٱتی: رموویهه فهكردووه كرزی وره فهه خوای گهكتدان سزایهفارههك

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

 يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ

واته:  ١2النسْْْاء:  َّ مك يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت

ر بووبێت، ههسالال ی نهبهه مهك ەڵەهر بهگهوژێت مهكسالالوڵمان موسالالوڵمانی تر بنابێت مو

ی موسوڵمان ئازاد كیهۆیلهكه كیه وهی ئههكوژێت سالزاكڵه ببه هه كموسالوڵمانێ كسالێهك

وان لێی ر ئهگهه، مهكوژراوهكی موسالالوڵمانه سالالوكار كه ش بداتههكقی خوێنهات و ههكب

 (وفر بووكهلی دارولله ئه)بوو ه موسوڵمان نهكوژراوهكر گه. ئهرنگری نهخۆش ببن و وه

ی كیێۆیلهكبێ وشالالال بووی موسالالالوڵمان بوو، دهكه كی وهڵ  ئهریزی دوژمناندا بوو، به ەل

ر گهمما ئهس. ئههكت نادات به فارههكڵ  هیچ بهات كتیدا ئازاد بفارههكموسالالالوڵمالان لاله 
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ه ك (خراوكو هۆز یان حز  و رێ تیره)بوو  كێكڵڵاله خهۆمالهكنالدامی ه لاله ئالهكالوژراوهك

ی هكی خوێنهقبێت هه ری دهكنه یهدهمان دهه ئهكیه ڵیاندا ههگهیمان ان لهوتن و پالههكالێڕ 

ی كیهۆیلهكو  هكوژراوهكی سالالالوكار كهبالداته ( خوێنی موسالالالوڵمالاناله یكیالهه سالالالێكال)

 لەسەربێ دوو مانگ ده (وتهكسال ی نهیان ده)وو یبر نهگهئه ،اتكموسالوڵمانیش ئازاد ب

 .ی ببوورێتكهوره له تاوانهڕۆژوو بێت تا خوای گهبه كیه

ر گهی موسوڵمان، ئهكیهۆیلهكردنی كه بری ییه له ئازادكسالڵییه ته سالزای ئهفارههك  ئه

ی ۆیلهكه ك دا بووكات و شالالالوێنێك ەبوو، یان لی موسالالالوڵمانی نهكیهۆیلهكڕینی كی پاره

 (بێ پساندن كله دوای یه كیه) كیه لەسالەررزه دوو مانگ ی فهلەسالەر وت هكسالت نهده

سزا  هكبێت دیله، ناشالێت تا دڵنیا دهه سالزای بهكبوونهڕۆژوو ڕۆژوو بێت. دوو مانگ بهبه

 ی  پارهو ئه یهی موسالالالوڵمان نییه، یان ههۆیله)كه لاله توانالادا نییه بدرێت كالسالالالڵییالهئاله

نی وش كو له سزای  هكتێفارههكوه ه ئهكدات ه وا نیشان دهكقه. زاهیری دهی نییه(وهكڕینه

دا ڵهههوشالال نی بهكته له فارههكو ه ئهكۆن كوه ئه لەسالالەررعناسالالان دا دانراوه. شالالهڵهههبه

كه  یهڵههههوش نی بكو كمیش وهئه چونكهس دا ن هئهو بهكوش نی وهكها له روهرزه، ههفه

 وژێت.كه بكوژراوهكه كبووه س ی نهبهوژ مهكدا بهكتهدوو حاڵهر له هه

 س دا ڕاجوێ بوون:ن هتی كوش نی بهفارهرعناسان له كهشه

ر گههئ چونكهرزه، تدان فهفارههكس دا ن هئهوش نی بهكرموێ: له فهئیمامی شافیعی ده

نی وشالال كه ل ،بدرێت -ه گوناحبار نابێتكشالالدا وهڵ ئهگهله-دا ڵهههوشالال نی بهكتی له حاڵه

 و شایان ره بیدات. پێش رله -بێت پێیده ه گوناحباریشك-س دا ن هئهبه

س دا هن ئهوش نی بهكت له فارههكه كیه وهد ئهحمهبی ئیمامی ئهزههناوبانگی مهای بهڕ 

 رموێت.ه باسی نافهكقهده چونكهنییه، 

 كهچونسالالال دا نییه، ن هئهوشالالال نی بهك ەتدان لفارههكرموێ: فهنیفه دهحه بوی ئهئیمام
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 نییه. لەسەری كقێو ده راوهكی دیاریكسزایه

ند سالالالهسالالال دا پهن هئهوشالالال نی بهكه له كتالدانهفالارههكالرموێ: فالهده كئیمالامی مالالیال

ی رعی یان لێخۆشبوونی شهك ێسربهبوونی بهر ههبهر لەگهكدا ئهتێه له حاڵهالندوو ()مه

 وه.ندرابێ هسهقی لێ نههه

 كه لەسەر كێیه؟تدانهفارهكه *

ر یه، هههكوژهكب لەسالالەروشالال ن كتی فارههكه كایان وایه ڕ د حمهئیمامی شالالافیعی و ئه

ی یر ، ژیر بێت یان شالالالێت، موسالالالوڵمان بێت یان غههكبێالت؛ باڵغ بێت یان گچ كسالالالێالهكال

بێ ی داراییه تاوانباریش دهكه سالالالزایهكتهفارههكه كالیاله وهیالان ئالهڵگالهباله ،موسالالالوڵمالان

 ه داوێ ی.كه ببژێرێت كات و زیانهكی بهكڵهف اره هههڕ ممولی حهته

تدان فارهكه چونكهیره موسالالالوڵمالانان نییه، غاله لەسالالالەررموێ: فالهده كئیمالامی مالالیال

 س ییه.رخواپه

 چونكهیری موسالالالوڵمالانی باڵغ نییه، غاله ەرلەسالالالرموێ: فالهنیفاله دهحاله بوئیمالامی ئاله

ند وه پابهسالال ییهر  خواپهموسالالوڵمان به یرهدوێنرێت، غهرعه ده  شالالهموسالالوڵمانی باڵغ به

 س ی و سزایه.رتیش خواپهفارهكهرێت، كنا

 ت:فارهڕۆژووگرتنی كه *

ه كیه هكوشالالال نهكدیلی سالالالزای تی بهفارههك كیه لەسالالالەرگرتنی دوو مالانالگ ڕۆژوو 

ه كوژهكه بكڕێنرێت پهڕاده  سالالالزایه ئه كاتێكالی موسالالالوڵمالاناله. كیالهۆیلالهكردنی ئالازادك

   له توانایداڵ  ئهبێت بهات یان ههكوێت ئازادی بهكسالالالت نهی موسالالالوڵمانی دهكیهۆیلهك

یان وهبوو ئهڕینی ههكوت، یان توانای هكسالالال ی ر دهگهات. ئهكڕێالت و ئازادی بكنییاله بی

 .كیه لەسەرگرتنی دوو مانگ ڕۆژوو  كهات نكده
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 حرووم بوون له میرات:مه -4

می كه حو كدرێت ی پێ سزا دهكوژێكه بكی ئیزافییه كله میرات سزایه حروو  بوونمه

ری خوا مبهه پێغهكیه رموودهو فه  سالالالزایه ئهی ئهڵگه. بهردا دراوهی به سالالالهوهوشالالال نهك

ی كوژ )قاتڵ( هیچ ش ێكب: واته (١)( اتِِل ِمَن الميراِث شل ت ليَ لل)رموێ: فهتێیدا ده (ملسو هيلع هللا ىلص)

كوژ میراتی ب: واته (٢)(ميراثت  لِ اتِلَ  ليَ)رموێ: فهه دهكها روه. ههوێتهكر ناله میرات به

 .وێتهكنار به

 اجوێ بوون:ڕ حروو  بوون له میرات زۆر ی مهربارهرعناسان دهشه

له  حروو  بوونی مهبێ ه مایهست دهن هئهوش نی بهك نهاه تهكای وایه ڕ  كئیمامی مالی

 ه منداڵ یان شێ یش بێت.كوژهكرچی بگهمیرات، ئه

 كهوه بێت نهكوژهكوخۆ له باس هڕ ه كوش نهكر گهه ئهكوایه ڕای  نیفهبو حهئهئیمامی 

شالالێت و  ەسالالەرلوابوو هكو باڵغ بێت،  ه ژیركوژهكرجه بها مهروهار، ههكو ئاسالالان اركهاو 

 منداڵ نییه.

بێت له میرات، جۆری حروو  دهوژ مهكدا بكتێموو حاڵهبی شالالالافیعیدا له ههزههماله ەل

ه ناگۆڕێت، یان كمهكڵه حو ههسالالالت بێت یان بهن هئهبێت؛ به كر جۆرێاله هالهكالوشالالال نالهك

 ه بێت یان باڵغ، یان ژیر بێت یان شێت.كه گچكوژهكب

ێ له میراتگری ناگرێت، ڕ ر وشالالال نی نامسالالالۆگهكه كیه وههد ئحمهبی ئیمامی ئهزههمه

وه هنقساندههه ك كوش نێكومابێت، یان ردندا قهرگری لەخۆكهۆی بهكه به كوش نێكو كوه

 ه. ور ه بێت یان گهكبێت گچحروو  دهه له میرات گرتن مهكوژهكاته بكو بووبێت، ئه

                                         
 ( لەفزەکەش هی ئەوە.6763( بەدرێژی هێناویەتییەوە، نەسائیلە  )السنن الكبرى( )1361ئەبو داود )  (١)

 (، شێخی ئەلبانیش بە اەحیحی داناوە.٥١٧١ابل ماجە )  (٢)
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 سێت:حرووم بوون له وهمه -٥

 ییهرموودهو فهی ئهلەسالالەر ش ڵگهی ئیزافییه، بهكسالالێت سالالزایهله وهحروو  بوون مه

يل ت )رموێ: فهه دهك (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوایه مبهپێغه ََ لَِ اتَِل َوصالالالِ حروو  ه مهكوژهكب: واته (١)(لَْي

ََ ) :هاهروهه .سێتبێت له وهده  .قاتڵ هیچی نادرێ ێ: واته (٢)(شل ت  ل اتلَ  لي

 اجوێ بوون:ڕ سپاندنیدا تی چههیو چۆنی رمووده  دوو فهی ئهوهدانهكرعناسان له لێشه

ڵ  به ،اتكحروو  ناسالالێت مهی له وههكوژهكڵه بههوشالال نی بهكیدا: كبی مالیزههله مه

بێت. حروو  دهسالالالێت مهسالالال دا له وهن الهئالهوشالالال نی بالهكرموون: لاله فالهیالان دهكنالدێهاله

ی هكوژهكسێ ی بۆ به وهكوژراوهكه كبێت حروو  دههم كاتێكرموون: فه ریان دهكیندێهه

ه ك نهوشكه پێش كسێ هر وهگهردوێ ی یان ئهكو یزانی ئهه دهكی هكردبێت دوای تاوانهك

 و خۆی. كه وهكسێ هی وهوهبێت به مانه ڕازیه كوژراوهكرابێت و ك

موو بێت له ههحروو  دهسالالێت مهه له وهكوژهكب رموێ:فهده نیفهئەبو حەمما ئیمامی ەئ

 كیرێه باڵغ و ژكبێت  كس درێژییهبێت و دهوخۆڕاس هه كوش نهكوش ن، مادا  كی كجۆرێ

ڵ  ه. بهدا، دروس كەوژهكیان به بڕێگاه كسێ هر میراتگرانی وهگهڵ  ئهبه ،نجامی دابێتئه

 .یان پێ دابێتڕێگاانیش كرچی میراتگرهگهرموێ: دروست نییه، ئهفهیوسف ده بوئه

 یه:لیدا دوو بۆچوون ههنبهبی شافیعی و حهزههله مه

وێ اجڕ دا وه  بۆچوونه لهنی ئهوژ نییه. پاشان خاوهكسێت بۆ برموێ: وهفهمیان دههكیه

یان كێندبێت، ههحروو  نهه مهكوژهكیان دا بڕێگاه كسێ هر میراتگرانی وهگهه ئهكوه بنهده

                                         
یدا کهدهنهڵ  له سالاله، به(1313( و تەبەڕی لە )المعج  الوسالالط( )١1٢1قی )السالالنن الصالالغیر( )یهه( و به1113قوتنی )داره (١)

 لکراو )م روك(الی تێدایه، شێخی ئەلبانیش بە )موضوع(الی داناوە.سێکی وهکه

( نزیك لە  لەفزەی ٢616ئیبنو ماجە ) e(، و6/٢٢1(، بەیهەقی لە )السالالالنن الکبری( )711(، ئەحمەد )٢376ئیمالامی مالیك ) (٢)

 ( دەفەرموێ: إسناده ضعیف. 6/١١3گێراوەتەوە، شێخی ئەلبانیش لە )إروا  الغلیل( )
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 رێت.كحروو  دهرموون: مهفهوانی تر دهرێت و ئهكحروو  نارموون: مههفده

 بن ڕازیوژ جائیزه، جا میراتگران كسالالالێت بۆ بوه كاتێكموو رموێ: ههفهمیالان دهدووه

 یان نا.
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 م:ی سێیهبڕگه
 كان:تهفارهسزای كه

 

ت درێوه لێی دهونهبو كه به ئومێدی پاكردنه كراوی گوناحكی دیاریكت: سالالالزایهفارههك

ۆیله كنی ردچونكه بری ییه له ئازادكس ییه، رسڵی خۆیدا خواپهە ئهت لفارههكرێت. كیان ده

 كف ارێوته رههكت فارههكر گهوه. ئهۆژوو گرتنهڕ داران یان و نه ژاردان به ههكیان خۆرا

ی وانی له نه كسالالالێهكر گهه تاوان بووه، نا. بۆ نموونه ئهكف ارههڕ ه كالوه نییاله مالانالای ئاله

ی كێكمه خۆراش ژههكتهفارههكتی بدات، فارههكی لەسەر رزه ڕۆژوو ببێت فهزاندا بهمههڕ 

ەدا؛ هەڵوش نی بهكو تاوانی كی ئیزافی تاوان وهكر بوو به سزایهگهها ئهروهه. ههكژارێهه

و كوه ررسالال یه، ههمه خواپهئهڕۆژوو بێت، به كیه لەسالالەربێت دوو مانگ ه دهكوژهكه بك

 .(الع وبات ال عّبدیّ ان )كهیرس یوترێت سزا خواپه  سزایه دهبۆیه به ،ه سزاشهك

ی به و تاوانانهه ئهكو كوه رهه ،ردوونرع دیارییكت شالالالهفارهكالهو بڕی  ڕادهو  جۆر

 ن:مانهه ئهكن دیاریكراو درێن هت سزا دفارههك

 ڕۆژوو.ی وهردنهتاڵكبه -١

 .ی ئیحرامپۆشیوهردنهتاڵكبه -٢

 .اندنی سوێند(كوتن )شهسوێند لێك -7

 .یز(دااتی سووڕی مانگانه )حهكردنی له كرجێیی )جیماع( سه -1

 .(١)كردن له كاتی زیهاردارجێییسه -3

                                         
 (ی. )زادهاردایز یکات ەکردن لێییرجەس رەسەل كەن ەیەکەهار یز یخود رەسەل ەکەتەفار ەک ڵیسەئ (١)
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 ق.وش نی ناههك یسزای ئیزافی -6

بڕ و و  ڕادهو  یان له جۆرهكر یههتی هفارههكنییه،  كموویان یهه بۆ هالهكالتالهفالارههكال

 گۆڕێن، بۆیه جیاوازن. ان دهكردنیدا به پێی جۆری تاوانهداكتی ئهچۆنیه

و له كهی تاوان، و هكسڵییهر سزا ئهه سزای ئیزافی بێت و خرابێ ه سهكتهفارههكشێت ەد

 ڕۆژووو  هكوژهكر بوێ ه سالالالههكش دههكدا، سالالالزای خوێندانهڵهههوشالالال نی بهكتی حاڵه

رێن. كاری ناكسالالالردوون و دهرع دیارییككیشالالالیان شالالالهدوو ر ، ههتێ یفارههكه كگرتنیش 

ی كو سالالالزایه -تی زیهارداو له حاڵهكوه-سالالالڵی ه ببێ ه سالالالزای ئهكتالهفالارههكالشالالالێالت ده

 ر.یشی بێ ه سهمێكردنته

 كۆراردن و خزادكله ئاۆیكرع به سزای جینائی دایناون بری ین له: ی شهتانهفارههكو ئه

 گرتن:ڕۆژوو دار و و نه ژاردان به ههكو پۆشا

 ردنی.س كربهك و سهیهۆیلهكڕینی كردن: واته كۆیله ئازادك -١

ان كی جۆری تاوانهته به گوێرهفالارههكال  جۆره ئاله :دارو ناله ژاردان باله هالهكالخۆرا -٢

ژار. سالالالی ههكهدانه به ده كراوتن خۆ هكلێ تی سالالالوێنالدفالارههكالگۆڕێالت، بۆ نمووناله: ده

 كیهۆیلهكی وانی ر نهگهئه ردن )جیماع(كرجێیی به سه)زان مههڕ ی ڕۆژوو ی وهردنهتاڵكبه

ی نان خواردنی ماڵ و مناڵی كمیر ژهدهقه ش بههكهكبڕی خۆرا ،ۆژهڕ ست شه (اتكئازاد ب

 تی.خۆیه

 وتندا هاتووههكلێ تی سوێندفارههكنها له ت تهفارههكو كق وهخشالین: به دهبه كپۆشالا -7

خوای  چونكه (،راس و ...كڕواڵ، ده و ده شهكوه)ات كژار دابین ببۆ ده هه كبێ پۆشاه دهك

 هئ مئ خئ حئ جئ ُّرموێ: فهوتندا دههك تی سوێند لێفارههكوره له باسی گه

ده  ەبدات كه خۆرایوهەی ئهكتهفالارههكال: واتاله  ١١المْائْدة:  َّ  مغ جت هب مب  خب حب جب

نه ماڵ و منداڵی خۆتان، یدهه دهكی هكو خۆراندی ئهناوهو بڕی ما  دار له جۆرژارو نههاله
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 .پێدانیان كیان پۆشا

ه كدایه كاتێكته له فارههكال  ه. ئالهكالڕۆژووبوونی تالاوانبالارهگرتن: واتاله بالهڕۆژوو  -1

گرتن به پێی جۆری ڕۆژوو نی اكالۆژهڕ انی تر بالدات. بڕی كالتالهفالارههكالتوانێالت جۆری ناله

ڕۆژووبوونه، وتن سالالالێ رۆژ بههكلێ تی سالالالوێندفارههكگۆڕێت. بۆ نموونه ان دهكتالاوانه

ت فارههكه كویسالال ه نهڵگهوه بهڕۆژووبوونه، ئهڵه دوو مانگ بهههوشالال نی بهكتی فارههك

 وه.گرێ هموسوڵمان نا یرهو غه هیرس یخواپه چونكهس، و به سزای موسوڵمانه
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 م:ی چوارهبڕگه
 مێكردن:كانی تاوانی تهسزا دیاریكراوه 
 

 (:التعزیرمێكردن یی تهپێناسه *

 ،دادانهبدهسالالالت لێی ئهبهو مه راوهكەددی تێدا دیاری نحه هكاله كالسالالالزایاله مێكردنتاله

 ردوون.كراوی بۆ دیاری نهرع سزای دیاریككه شهدانراوه  ەیو تاوانانه بۆ ئهكسزایه

و بڕی ڕێگا ها ندهو به چه ندین جۆرهو چه راوهكنه سالالزای دیاری كڵێۆمهك: مێكردنته

كات، پاشالالالان به سالالالت پێ دهێ پیشالالالاندان دهڕ تاوه به ئامۆژگاری و هلەسالالالەر ه كجیاوازه، 

ه گاتڕوات تا دهوا  دهرده. به.لێدانجەڵدهو  زیندانكردنو رهڕوات بهده .ردن.نشالال كرزهسالاله

دنی ر قدیرككه له تهرپشخت و دژواردا. قازی سهو سه ورهبێگومان له تاوانی گه  نی،وشك

ڵبژاردنی سالالزای بۆشالالیاویدا. و هه هكیی و ئاسالالانی تاوانههكیی و دژواری یان گچورهگه

و كسالالالیش جیاوازن، وههك كانی یهكتهو حاڵهكڵان جیاوازن بهكتهر حاڵههه كناله چونكاله

 ،وهاتهكیر دههه -دوای سالالالزادانی-مین جارێ ی   و چوارهبۆ سالالالێیه كسالالالێهكه ك كتاوانێ

 بێت.خ  ر دهبێگومان سزای دواتری سه

ی انكدد و تاوانهانی حهكسالالڵی تاوانهدیلی سالالزای ئهبێ ه سالالزای بهده مێكردنتهسالالزای 

ر هه ،سالالپێنرێتردا بچهانی به سالالهكسالالڵییهتوانرا سالالزا ئهدهر نهگهئه و خوێن وههقسالالاندنهه

 سڵی.ی ئیزافی بۆ سزای ئهكببێ ه سزایه مێكردنتهشێت سزای ه دهكو كوه

دا دنمێكر تهبێت له سزای ر دهه ههكردووه كناچار نه یسیس می سزادانی ئیس می قازی

و كڵبهێنێت، بهو بڕی سزا بەكار  ڕادهو  جۆر كر یهی تاوانبار ههكسێهكتی موو حاڵهبۆ هه

ی اته بڕیار كدانراون ب مێكردنتهی بۆ و سزایانهیان دوو له كێكه یهكردووه كی كرپشساله

ه خۆی وا كی هیتیو چۆنیه جۆربڕ و و دا، بههكر تاوانبارهمی خۆی و بیالدات به سالالالهكحو 
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و پاراسالالال نی  ت و دۆخ و خودی تاوانبارحاڵه یسالالالازیكبدادان و چادهبێ ه ئهزانێالت دهده

 ارانه.كو جۆره تاوان و تاوانله ڵگهۆمهك

و  توانێت جۆره دهكیه دا ههیهو بازنهی لهسالال ییهربه  سالالهه قازی ئهكاتدا كمان هه ەل

ه كرانی دراوه و نوێنه لیفهخه ەێ بڕ ات، كرز بنی فهڕاندڕاپهتی و چۆنیه و بڕی سالالزاڕاده 

ر رامبهردبێت یان بهك كێكر تارامبههیان بهكه خۆش ببن، جا تاوانهكب وانن لاله تالاوانبالاره

و  هكچاوی جۆری تاوانههڕ رابێت، یان كدۆخی و و بار  هكچاوی خودی تاوانبارهڵگه، رهۆمهك

 ه.كتهوڵهی دههكنوو تی ههی یان حاڵههكنجامدانی تاوانهتی ئهحاڵه

 مێكردن:كانی سزای تهجۆره *

بێت، مادا  هه مێكردنتهه سزای جۆراوجۆری كوه نییه تی ئیسال می الری لهریعهشاله

مان و ئاش ی و ئه كتا یسالالانیكری و یهروهدی له دادپهرعیان پێ دێ ەكانی شالهسال هبهمه

 ت.وڵهو ده ڵگهۆمهك

 ۆیكۆ كبدادان و پاراسالالال نی مافی تادهرع بۆ ئهه شالالالهك مێكردنتهگرنگ رین سالالالزای 

 ن:مانهت دایناون ئهوڵهو ده ڵگهۆمهك

 سزای كوشتن: -1

انرا ر ز گهبدادانه، بۆیه ئهدهرعدا بۆ ئهله شه مێكردنته ییكرهتایی و سهرهێسالای سالهڕ 

 ررامبهڕس و زۆری بهدی نابێت سالالزای قو سالال ه دێ ەبه  مه  ئهكهو  كی سالالوو كبه سالالزایه

دانی لێهجەڵدبێت پێویسالالت به مێ دهردن تهنشالال كرزهكه به سالاله كسالالێهك)بهێنرێت بەكار 

نده دیاری وشالالهكسالزای قورسالی  كناشالبێت بۆ تاوانی سالوو . (یكڵر چاوی خهبهكات لەنا

وایانی ڵ  زۆر له پێشهنین، به مێكردنتهبڕین سزای  وش ن وكه كیه وهسڵیش ئهرێت. ئهكب

و  ڵگهۆمهكندی وهژهر لەبهه كبێت  كردنی تاوانێكوش ن بنبڕكر گهرموویانه: ئهرع فهشاله
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ی سههكو چێ ی و ئهوی بیدعهوشال نی جاسالووس و پێشالڕهكو كوه (١)ت بێت جائیزه.وڵهده

 ۆڵ نادات.كو  ان بووهكورهفێری تاوانه گه

و كڵێ به قازی نادرێت خۆی بڕیار بدات، بهڕ ه( كوشالالال نهكی دواییالاندا )مالهك  حو لاله

اف ن مری خاوهلیفه یان نوێنهخهوه بۆ اتهكرز به بهكفهلهمه (ردنكدوای دادگایی )بێت ده

 بدات. لەسەرو بڕیاری ڵت تا ئهسهو ده

 ن سزای وشكبۆیه  ،ردووهكرفراوان نهوش نی بهكتی ئیس   بواری ریعهاس یدا شهڕ له 

واته  ،و خوێن وههقسالالالاندنههانی كتاوانه ەتاوان ل كدد و یهانی حهكتاوانه ەل ەچوار تالاوان

 س.و به وش ن داوهكی به ڕێگاتدا ڵهرع له پێنج حاشه

 سزای جەڵده لێدان: -2

، هدیاریكراو ق ه به دهكرعی ئیس مدا، سزایهانه له شهكییهكرهلێدان له سالزا سه جەڵده

دا لاله پێش مێكردنالالتالالهلێالالدان لالاله سالالالزای  جەڵالالدهیش. بگره مێكردنتالالهبۆیاله بۆتالاله سالالالزای 

ه دژواری كاندا كتی له تاوانه قورسالالالهتایبهبە رگیراوهند وهو زۆر باله هه یالهوهمووانالههاله

و چاو  سالالال هه ئازاری جهك-لێدان  جەڵده چونكهوه، وێ ههكۆ لێالدهكو  كزۆرتریالان بۆ تالا

ه كری زۆرتره، رسهی سهكڵو خه تاوانبار لەسەرری اریگهك -اندنهكروون شترساندن و ده

ه كنهلێدا جەڵدهی یتو چۆنیه یه ژمارهبۆ ،شهیردوویانه به پكاهاتوون و ڕ  تاوانكردن لەسەر

 جەڵدهند اره به چهك  تاوانو ئه   تاوانهات ئهكماشا دهه تهكر بڕیاری قازی وێ ه سالههكده

 گونجێت؟!نگیدا دهتی السهسایههكڵ گهو چۆن و چی له ندمێ ببێت و چهشێت تهده

مان گرێت، له ههێ له تاوان دهڕ و  هكه سزایهكوه زۆر گرنگه شهووهڕ و لێدان له جەڵده

ه كه زیندان نابێت، به لێدانهكتاوانباره ،وێتهكنا  ی ولمات و بهوڵهده لەسالالالەراتدا هیچ ك

و بژێوی ماڵ و منداڵی  وهندرێ هاری لێ ناسالالالهكوێالت و نوقسالالالان نالابێالت، هكالی نالاكپاله

                                         
  بێت.وا  دهردهر بهندین جار سزادان ههمهێنی فیلمی جنسی که دوای چهرههکو بهوه -(١)



 

 - 529 -  

رێت كرێت، زیندان ناكجێ دهجێبهر سهكه یهكسزا ،س ێتهێنان ناوهمرههس ێنرێت، لەبهناوه

ه كوه رهی سالالالهو ئیجابیانهمانی ئهوه، جگه له نهوێ ههكزیاتری لێ ده یلبینی سالالالكه الیه

 (وقیفته) كی، نهزیفهاسالالالبی و وهكر وه ناو ماڵ و منداڵ و سالالالهدێ ه ؛یان پێ درائالاماژه

ها جۆره ڵ بههكید تێكئبه ته هكرێت كی، یان زیندانی بهكنی سزاڕاندڕاپهۆژی ڕ رێت تا كب

ینی زجگه له دابه ،بێتاری دهكتی تاوانو چۆنیه زای بواربێت و شالارهاری دژوار دهكتاوان

و  ریفانهاری شالالهكبوون له تی و بێزار سالالایهكهبوونی نگندروسالال ی و السالالهوشالالت و تهڕه

 ردنی.كنه

 ا راجوێ بوون:دجەڵدهی ی ئاس ی باڵی ژمارهدیاریكردنرعناسان له شه

 وهڕێ هگهده جەڵدهی مارهردنی ئاسالالال ی باڵی ژ رموون: دیاریكفهكی دهبی مالیزههمه -

 كبڕێ كتێر حاڵهن و بۆ هههكتوانن ئیج یهادی تێدا بوان دهڵتدارانی، ئهسهو ده لیفهبۆ خه

 ن.هكدیاری ب

نۆ  و رموون: نابێت له سالالیفهن دهسالالهوڕی حهكدی ممهو موحهنیفه بو حهئهی ئیمام -

 ات.ڕكجەڵده تێپه

 یه.بۆیان هه جەڵدهو پێنج  ف ارموێ: تا حهفهیوسف ده بوئه -

ن، نیفهبو حهئهو ئیمامی كیه: دوانیان وهبی شالالالافیعیدا سالالالێ بۆچوون ههزهالهلاله ماله -

به  جەڵدهد شالالێت بگاته سالالهرموون: دهفهمیان دهیه، سالالێیهجەڵدهنۆ  و رموون: سالالیفهده

  (١)ه بۆی دانراوه.كدد گاته سزای حهدا نهكله تاوانێ كرجێمه

و بۆچوونه ڵ ئهگهیان لهه زۆرینهكیه بۆچوونی زیاد ههڕاو لیدا نبهبی حالهزهالهلاله ماله -

                                         
ێ ڕ وه یان ابخواردنهڕ یه، ناشالالێت له گومانی شالالهدهڵوه چل جهخواردنهرا  رمون: سالالزای شالالهفهکان دهواته که شالالافیعییه - (١)

 ده.ەڵش ا جی تریش بێت نابێت بگاته ههواکهر به ڕای سێ پێشهگهده، ئهڵئاسانکردنیدا بگاته چل جه
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رموێ: نابێت سالالالزای فهه دهكیان كایهڕ جگه له  ڕێکالدەکەونەوە داوهرهی سالالالهجیالاوازاناله

و رعناسالالالانه ئه  شالالالهی ئهڵگهدا. بهكتێزیالاتر بێالت له هیچ حاڵه جەڵالدهلاله ده  مێكردنتاله

د   ال)رمالالوێ: فالالهه دهكالال (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خالالوایالاله مالالبالالهی پالالێالالغالالهیالالهرمالالوودهفالاله لالالَ جالالْ ُالال 

ودِ  ِمن َحد   فل إالل  لْسواَط، َعَشرَةِ  َفْوَق  لَحدت  د  اندا كددهیری سزایه حهغه ەس لهك: واته (١)(الللهِ  ح 

و ر ئهبهەاجوێییه لڕ و . ئهداس نههك ەده قامچی زیاتر ل ەردوون لیكوره دیاریكه خوای گه

رمالالوێ: فالالهه دهكالالی تالالره كالالیالالهرمالالوودهر فالالهبالالهەهالالا لروهیالاله، هالالهیالالهرمالالوودهفالاله

ا بَلَغ َمن) لێدانی سالالزادا جەڵدهله  كسالالێهكر هه: واته (٢)(المعَ ِدُنَ  من فهو َحد   غيرِ  فل َحد 

بی زههنها مه. تهارانكسالال درێژ ه له دهكێكوه یهدد ئهای حهی سالالز جەڵدهی یشالال ه ژمارهگه

رعی پێ كمی شالالالهو حو  عیفهوه زهالیانهكه بەوه چوننههكت دههڕ یه رمووده  فهی ئهكمالی

: رمونفهه دهكوانی تر قبووڵ نییه، چونی پێشالالالووتریش الی ئههكرموودهرێالت. فهكنالار ده

 (7)لی قبووڵیانه.نبهرعناسانی حهڵ  شهه. بهالالدراو )منسوخ(

اندا كجەڵدهی میان قبووڵه له ئاسال ی باڵی ژمارهی دووهرموودهی فهرعناسالانهشاله وئه

بێت یان به سالالت و ئازاد دهربهسالالی سالالههكلێدانی جەڵدەی ر ژمارهدهه ئایا به قهكاجوێن ڕ 

 ۆیله؟!كلێدانی  جەڵدهی ر ژمارهدهقه

 ن: سزای زیندانكرد -3

زیندانكردن بۆ راو و كی دیاریبۆ ماوه زیندانكردنرعدا دوو جۆره: له شالالاله زینالدانكردن

 راو.كهی دیاری نماوه

                                         
 (.6111(، بوخاری )١311موسلی  )  (١)

 ( بە زەعیفی داناوە.1361لە )السلسل  الضعیف ( )ی داناوە، شێخی ئەلبانیش عیفزهبە ڵ  به (١1111) قییههبه (٢)

زار ددی گۆڕی بۆ ههدا مرد سالالزای موڕته(٢1١3)لیکی سالالعوودیه که له زیز مهبدولعهعه كلیبدوڵڵی کوڕی مهعه كلیمه (7)

یه: الدانی وهبوونه ددمه له سالالێ الوه موڕتهئه، دهەڵد جۆژی سالالهڕ سالالپێندرا، لمانی چهنووسالالێکی عهۆژنامهڕ ر سالالهەده! که لڵجه

 رع.س له جێی شهوهواو ههرع، هێنانی حوکمی تاغووتی ههرع، گۆڕینی حوکمی شهحوکمی شه
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كو سالالالزای ی وهزیندانكردنتی ئیسالالال   ریعهشالالاله ی دیاریكراو:زیندانكردن بۆ ماوه -أ

دانی مكه بۆ حو مێكردنتهبدادان و دهسالالالت لێی ئهبهه مهكردووه تالاوانی ئالاسالالالایی دیاریك

ن له رعناساك بێت. شالالهۆژێڕ شالێت بۆ تاوانی ئاسالایی و تاوانبارانی سالاده دانراوه، بۆیه ده

ش ە شالالالهرموێ: نابێت لفهیانه دهاجوێ بوون؛ ههڕ دا زیندانكردنی ۆتالا ماوهكردنی دیالاریك

ی تریان كندێهه ،اتڕكرموێت: نابێت له سالالالاڵ تێپهفههشالالالیانه دات، هالهڕكالمالانالگ تێپاله

 انی.كڵتدارهسهره دهو نوێنه لیفهڕێت بۆ بڕیاری خهگهن: لێدهرموو فهده

ست لێی ئیسڵحكردن بهبێت مهكه دهی تره كر سزایهرجی ههو مهك  سزایه وهرجی ئهمه

 ه ه نابێكهزیندانكردنه كر وا گومان برا گهڵگه، ئهۆمهكو  هكسالالههكردنی بێت، ئیسالالڵحك

 رچێت.ی بۆ دهمێكردنتهی تری كمێك، پێویس ه حو هكسههكسازی كی چامایه

و  یهیكی زۆر الوهكی نییه، سزایهكرهی پێ سزای سهزیندانكردنتی ئیس می ریعهشاله

انه كرییهشهی سیس مه بهوانهشدا پێچهمهرع لهچێت. شهردهان دهكهكنها بۆ تاوانه سوو ته

ندین مانگ تاوان چه كت نهترین تۆمهۆ سالالادهزانن و بی دهكرهزۆر به ساله زیندانكردنه ك

 (١)ن.هكده هكتهی تۆمهی گوایه دیراسالالههانهو بهن بههكت زیندان دهنانهن. تههكزیندان ده

ی وانهبێت پێچه  دههكراوان زۆر ی زیندانكوڵتی ئیسالالال مدا ژمارهه له كیه مهئاله رلەباله

و كراوه!! وهكزیندان  كی جارێوڵتسی هاهك (٢)(٪76)ترێت و ه به ڕێژه دهك  ردهانی سهوڵت

 نسا !!ڕهو فه اكمریئه

سالالال انی تاوان نییه، وه لەسالالالەرری اریگهك زیندانكردنه كن خهی دهر ان دهكوهتوێژینه

ی ێژهڕ ر لاله زیادبووندان، زیاتر له دا تالاوانبالاران هالهكالیالهڵگالهۆمالهكموو لاله هاله چونكاله

ی هو زایی گۆڕینهی تاوان و جێگای شالالالارهته فێرگهانیش بوونهكنهسالالالازان! زینالداپیشالالاله

ه به كوو ڕ نه خهت دهقی هوه به حهان ئهكوهربازبوون له یاسالالا! توێژینهتی تاوان و دهچۆنیه

                                         
 وه!ندکردن نوێ بکاتهف ه بۆ بهشت ههو ههە ف یه تا سێ ساڵ، چوار ههر بۆی ههرویجدا داوهله یاسای نه (١)

 ن.جیا لەوانەی کە لە جارێ  زیاتر زیندان کراو   (٢)
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انیان لێ كو تاوانبارهكته زیندان، وهچوونه كیهڵههه ەه بك كسالالی چاهكزار وه ههوانهپێچه

مه ئه (١)ات.كبێ بیت دهومهكی حسرووفهموو مهو ههمه جگه لهپ بوون. ئهو خرا هاتووه

سالال ێت و فێری سالالسالال ی و وه  هێنانیان دهرههه بهكی زیندانیان خسالال نی وزه كجگه له په

بڕێن داده سالالوكاركهورده له خز  و  ن و وردههكبن و خاو و خێزانیان ئیهما  دهڵی دهممهته

ڵگه ال ۆمهكڵت و سالالهی تر رقیان له دهندهوهه ئهكون، هكنار دههكار كدا شالالڵگهۆمهك ەو ل

تی وشالالالت و چۆنیهڕهو  ف ارهڕ  لەسالالالەرری سالالاللبی اریگهكالبێالت جگاله لاله دروسالالالت ده

  ریدا.كڵ یهگهردن لهكوت هڵسوكهه

به   یردوێكو  وهردۆتهكردن كی بۆ زیدانكسی زۆر تهكرع بوارێه شهكیه مانهئه رلەبه

و  ردنمێكتهی ی بۆیان ببێ ه مایهرجهو مهویش بهتایی، ئهرهاری سهكتاوان كندێسزای هه

 بدادان.دهئه

ه هیچ كارانه كتاوان ورهمه سالالالزای گهئه كراو:نهی دیتاریزینتدانكردن بۆ متاوه -ب

گه ڵۆمهكرن و هته خهكیه وانهمه بۆ ئهس اندوون. ئهیوهنه تاوانكردنی پێشوو له كسالزایه

ڕفرۆشیان، له لێدان و ارییان، له داوێنپیسالی و شهكراسالان بووه، له دزی و خراپهلێیان هه

ی رێن و ماوهكمانه زیندان دهس اندوون. ئهوهنهڕایان كراوهكه سزا دیاریكوشال ن و بڕین ك

تی هو سالالالیف وتنی سالالالیماهكالر ردن و دهر باله تۆبەكگالهكرێالت مالهزینالدانیالان بۆ دیالاری نالا

و یێنرێ ه ئهگهگاته یان دهده كاتێكیالان بڕیالاری وازهێنالان لاله تاوان،  وهبوونالهشالالالیمالانپاله

ر له نا ههبێت، دهئاوا ئازاد ده (وهدۆزێ هی باشالالالی بۆ دهكارێكتیش ومهكو ح)ته نالاعالهقاله

 مرێت.وه تا دهمێنێ هزینداندا ده

رچی گهر بڕیار داوه ئهوبهمهر ساڵ لهو قسوو  زاریان پێش ههمهرعناسانی ئیس   ئهشه

ری له شهسال وور و یاسالای بهه دهكمه سالپێنراوه، ئهی وا چهكسالانێهك لەسالەرن گمهبه ده

                                         
 !ۆژانهڕ یۆرۆ  ٢31کاته کڕۆنه که ده (زاردوو هه ٢111)رویج زیندانی له نه كرۆژی یه كسروفی یهمه (١)
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ه كیه ته دژوارانهو حاڵهری ئهسهمه چارهه ئهكته ناعهو قهیش ه ئهمدا گهههی نۆزدهدهساله

  (١)رێت.كاری پێ دهكها شێوه ئێس ا به جۆره

 فی كردن(:وه ینهدوور خستنه -4

 17) كنزیدوور نه ی تری نه كیهنای بۆ ناوچهكی تاوانبار له شوێنی سو وهدوور خس نه

. دانراوه (ری نییهه هاوسه)ك نبهڕهاری كرعدا بۆ زینای ئیزافییه له شهك ( سالزایهك 13 –

ڵ  هه جودایه، بكسڵییهو له سزا ئه همێكردنتهمه سزای ه ئهكوایه ڕای  نیفهبو حهئهئیمامی 

د ێدانی سهه لكیه هكسڵییهه سزای پاشگری سزا ئهكانی تر پێیان وایه كڕێزهوا بهسێ پێشه

وه خس نهكه دوور ۆن كوه ئه لەسەرموو ادا ههی زین  تاوانهیری ئهڵ  له غهبه ،یه لێیجەڵده

 )تعزیر(ه. مێكردنتهسزای 

و سزا دراون و  ردووهكندین جار تاوانیان ه چهكدرێت دا دهكسانێهكر   سزایه به سهئه

ن هكارییان بكی تر بهێننه ریزی خۆیان و فێری تاوانكڵرێت خهكیان لێ دهوهترسالالالی ئهمه

 بهێنن. كاریدا بەكار و توانایان بۆ خۆیان له تاوان یان وزه

ڕ تێپه كه له سالالاڵێكوهورخسالال نهی دو رموون: نابێت ماوهفهرعناسالالان دهی شالالهزۆرینه

ات و شالالالوێنی تری بۆ كوه یان نههكرانی نوێی بلیفه یان نوێنهبێ خهوه دهدوای ئه ،اتكالب

بێت له ژێر چاودێری رموون: دوورخراوه دهفهرعناسالالالان دهله شالالاله كندێن. هههكالدیالاری ب

 سمیدا بێت.(ی رهبه)موڕاقه

ی له كموو ه دوو نێرهكردووه؛ كر ده كسالالانێهكۆ ی ب  سالالزایهئه (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبهپێغه

وڕی كری یدنا عومهسه ؛نابیڕێز له دوای جهرانی بهها یاوهروهوه. ههدینه دوور خسال همه

 وه.دینه دوور خس هججاجی له مهوڕی حهكسری نه (بێت ڕازیخوا لێی ) ت ا خه

                                         
وکمی یه، حو ئیسالالڕائیلدا هه و ئوسالال رالیا مریکاکو ئهوڵتی وه كندێسالال ووری ههو ده ی ئێسالال ا له یاسالالاتانهخافهو سالالهله  (١)

 ..دیبهش ئهدی و شهبهد ساڵ! یان به چوار ئهسێسهد ساڵ و چێت به دووسهردهده كسێکه
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 :(1یڵواسین(دان یههله سێداره -٥

رموون: فهاسالالالان دهرعنله شالالاله كندێێگرییه، ههڕ یی و ردهی جهدان سالالالزالاله سالالالێداره

ی كدێنهه ،ی بیبیننكڵڵبواسرێت تا خهوه ههوش نی به دارهكه دوای كیه وهئه دانلەسێداره

ئاوا پێناسالالالای  ،وژرێتكواسالالالرێت، پاشالالالان دهڵدهوشالالال نی ههكرموون: پێش فالهتریالان ده

 سپێت.چهردا دهی به سه(المصلو )

ای ر بوو به سز گهڵ  ئهبه ،نێنداده مێكردنتهدان به سزای عناسان سزای له سێدارهر شه

وویی زیدن ر بهو ههكڵبه ،ڵواسینی و نه دواییوشال نی تێدا نابێت، نه پێش ههك مێكردنته

و  وهێی خواردن و خواردنهڕ ڵواسالالالیندا ی ههله ماوه ،سواسالالالرێت و بهڵدههه كیهوهابۆ مال

دن ر كانی به ئاماژەكو نوێژه وهواسرێ هڵدهسالنوێژ ههڵ  دوای دهژی لێ ناگیرێت، بهسالنوێده

 ۆژ زیاتر بێت.ڕ دان له سێ رموون نابێت له سێدارهفهرعناسان دهات. شهكده

 (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبهه پێغهكیه وهه ئهكهالالالالڵواسین(دان )ههرعێ ی له سێدارهی شهرگهبه

بونا  ڵواسالالالرا، به ئههه كچیایه لەسالالالەرو به داردا  ی داكابرایهكدانی سالالالێدارهەمی لكحو 

 ناوبانگ بوو.به

ر هه ،لێدانی تێدا نییهجەڵدهوشالال ن و بڕین و ك ەی لیهشالالێوه ەوه بك  سالالزایه دیاره ئه

 ت.ناسێنرێیه دهو شێوهه بهكی وهێ ی بهمێكردنتهست لێی بهو مهە نییدهی بهكسزایه

 متر:مۆژگاریكردن و كهسزای ئا -٦

اناوه، مادا  د مێكردنتهی كردنی قازیی بۆ تاوانبار به سزایهتی ئیس   ئامۆژگاریكریعهشه

 اره فهڕ ی وهردنهگرێت و تاوانبار له دووپاتكگا دهی جێهكردنهكات ئامۆژگاریكسالالت دههه

 یبه سالالزا قی قورئانبه ده یه ئامۆژگارییه  جۆر وره ئهسالال ێنێت. خوای گهوهی دههكواناڕه

                                         
 ڵکی بیبینن.وه تا خهڵواسینی به دارێکهڵکو ههس مان ئیعدا  کردنی نییه به گوریَ، بهبهمه -(١)
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ی و ژنانهئه :واته ٣1النسْْاء:  َّ نب ٰذ يي  ىي مي ُّٱرموێ: فهه دهكداناوه، 

ارییان كقوان، تههكیه یاخی بن و ب ۆرێن ئامۆژگارییان بوه ههن مێردن و ترس ان لهه خاوهك

 .نیان نیشان دهرعییانهڵوێس ی شهوایی هههڕ ست و ڕا و وهنهبیر بخه

 سهك كندێهه چونكه، مێكردنتهیه بۆ م ر هههكش مهتی ئیس مدا سزای لهریعهله شه

گرێت، چ جای ڵدهی ههو تاوانهەسالالالت لردووه دهكه تاوانی كی نالاوی بهێنرێت وهر بالههاله

 ی تره.كه سزایهكست قازی ردههێنانی بۆ به

 یریاریگهكه كبن ران دڵنیاندیدایوهقازی و پهه كدرێن   سالالالزایانه بڕیار دهئه كاتێالكال

 س ێنێت.وهردنی دهسهكبێت و تاوانبار له مومارهده هكاگرتنی تاوانهڕ  لەسەر

 یالهجر(: ینگدابڕین لێسزای ده -٧

ی سالالزادانی ربارهه له قورئاندا دهكله ئیسالال مدا  مێكردنتهانی كه له سالالزاكێكمیش یهئه

 ٰى ٰر ٰذ ُّٱرموێ: فالالهده هكالالهالالاتووه  (یالالاخی و تۆراو)تی نالالاشالالالیزه ئالالافره

ه و هكوه جێی پێبوونهنگ نهر پارسالالهگهن، ئههكئامۆژگاریان ب: واته  ٣1النسْْاء:  َّ ٌّنب

 .وتنیان جێ بهێڵنخه

وتنی هكریدا دا به هۆی دوار سالالالێ یاوهی باله سالالاله  سالالالزایالهئاله (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبالهپێغاله

و  بیعههڕ وڕی كی رارهو مه كوڕی مالیكعبی هكه ك كبوو زای تهوه له غهسالالال یانهن هئاله

موو موسوڵمانان ۆژ ههڕ نجا ی پهماوه (،بێت ڕازیخوا لێیان )ییه بوون وڕی ئومهكهی لی 

تی ی ئایهكاتهو ردن تا ئهكدهڵدا نهگالهی لالهقسالالاله كسالالالێالهكالنگیالان لێ دابڕین و هیچ ده

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱرموێ: فهه دهكوه یان هاته خوارههكبوونی تۆبالهقبووڵ

 ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم

و سالالێ ڵوێسالال ی تاوانی ئهردگار له ههروهخوای په: واته ١١١التوبة:  َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

مینه و زهردن ئهكنگ لێ دابڕانیان وای لێ ه خۆیان دوا خسالالالت و دهكسالالاله خۆش بوو هكال
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ەسەر لروونی شیان تین و فشاری دهفسی خۆت نهنانهو ته بۆوه كسالیان لێ تهرفراوانهبه

بۆ  كنای خوایی، جێیهیری پهنییه غه كنایهه پهكدا بوون ڕهو باوهر لهڵ  ههردن بهدروس ك

 ردندا بوون تا خوایر له تۆبەكی خوایی، بۆیه ههاڵدهیری دنا و هێمنی نییه غهكو سو  ئوامه

وه هیهكرهمبهو پێغه ورهرمانی خوای گهردن، تالا زیاتر به فهڵكی لێ قبوو هكالوره تۆبالهگاله

ییه هز به ات و زۆر بهكانی قبووڵ دهكبدهردنی عهوره زۆر تۆبەك، خوای گهبنند پابە (ملسو هيلع هللا ىلص)

 .ریانرامبهبه

 لێدانیجەڵدهدا به  (بیغی عیراقیسالاله)سالالزای  (بێت ڕازیخوا لێی )ریش یدنا عومههسالال

ه كرد ك یفیی بۆی نهیهو ناوچهردن بۆ ئهكر ان دهرمی و فهوهو دوورخسالالال ناله مێكردنتاله

ی نووسالالی بۆ وه تا والی نامهروا مایهات. ههكڵدا نهگهی لهس قسالههكنگی لێ دابڕن و ده

ی به ڕێگار یدنا عومهماوه، ئینجا سالالالهو وا نه ردووهكی بیغ تۆبهه سالالالهكر یدنا عومهسالالاله

 ن.هكڵدا بگهی لههۆتایی بهێنن و قسكه دا دابڕین كهكڵخه

 نشتكردن یالتوبیخ(:رزهسزای سه -٨

 وهدادانهچاو و به وهردنهری كوه یان تهكاندنهردن و شكۆنەكر ردن واته سهنشال كرزهساله

 كاتێكبدادان دانراوه. دهبۆ ئومێدی ئه مێكردنتهتی ئیس میدا بۆ ریعهی تره له شهكسزایه

ە دنوهبێ بهه، دهكسالاله بۆ سالالزادانی تاوانبارهردن بهنشالال كهرز كه سالالهبات قازی وا گومان ده

 ر سزای تر.چێ ه سهات و نهسكبه

ی خوا لێ)ڕی غیففاری زه بوردووه. ئهكنشت رزهی سهكڵئاوا خه (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبهپێغه

ت  )وه: گێڕێ الهده (بێالت ڕازی ابَبالْ ً   سالالالَ ه   َرج  ِه، َفَعيلرْتال  َِ : (ملسو هيلع هللا ىلص)لل النبِل  َف اَ   بالك مِّ ر  ُا لبَا 

ِه؟ لَعيلرْتَه   ؤت  إنلكَ  بك مِّ وه ییهك  به هۆی دایدا، تانهكجنێو  به پیاوێ: واته (١)(َجاِهلِيل ت  ِفيكَ  اْمر 

                                         
 (.١66١) ، موسلی (71) بوخاری (١)
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یت كسالالالێهكوه لێدا؟ تۆ ییهكت به هۆی دایرمووی: تانهفه (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبه. پێغه(١)لێدا

 .(شپێس ی و سپیپێس یهڕ به  ناساندنه كڵه خهك)تت تێدا ماوه هێش ا جاهیلییه

بوو یداكیی بۆ پهۆ كنا( بێت ڕازیخوا لێی )وف وڕی عهكحمانی بدوڕڕهیالدنالا عهسالالاله

 ری خوامبهت پێغهی برده خزمههكاڵكسئەویش ه، كهكشۆ هڕ ه كڵدا له خهكیهۆیلهكڵ گهله

ودا )و وتی:  هكۆیلهكرده كووی ڕ ه تووڕه بوو كالوێ ، لاله(ملسو هيلع هللا ىلص) وڕی كهۆ  - یا ابن السالالالّ

و  وهردهكرز ی بهكسالالال ی پازۆر تووڕه بوو، ده (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبه(! پێغههكشالالالهره تهئافره

سپی  تیوڕی ئافرهك: واته( لَیَ البن بیضالاَ  علی ابن سودا  سلمان إاّل بالحّق )رمووی: فه

حمان وڕڕهبدیدنا عه. سالالهقر به حهگهشالالدا نییه مههڕ تی وڕی ئافرهكر ڵتی به سالالهسالالهده

 ررموو: پێت بخه سالالهی فههكۆیلهكو به  هكرزهر ئهتی خسالال ه سالالهوومهڕ و  وهریق بووهته

 بیت. ده ڕازیر  تا سه

 شەلێكردن:ڕهسزای هه -٩

ی درۆ كیهشالالهڕهی ههرجهو مهه بهمێكردنتهی كرعدا سالالزایهردنیش له شالالهكلێشالالەڕههه

دا هكارهكبدادانی تاواندهگرێت و له ئهی جێ دههكشالالهڕهه ههكبێت و قازی گومان ببات نه

 ڕێینگه  جاره لێت دهی قازی پێی بڵێ: ئهوهو ئهكردن وهكلێشالالالەڕهبێت. ههر دهكالاریگاله

 ی قورسكدرێت یان سزایهت لێ دهجەڵدهرێیت، یان كوه زیندان دهردهكت هكر تاوانهگهئه

سالال ێنرێت تا وهنی دهڕاندڕاپهات و بڵێ: كر ی بۆ دههكت سالالزاشالالێه دهكو كروههه ،درێیتده

 .كرجێمه یدیراو یان هاتنهكی دیاریكاتێك

 سزای ناوزڕاندان یالتشهیر(: -1١

 شمهیدا، ئهكڵبێت به ناو خهه دهكمی تاوانبارهكی ناو و حو وهردنهە بڵوكزڕانالدن بنالاو 

                                         
هۆ واتە:  (یا ابن السالالودا )پێی وت:  (ێتخوا لێی رازی ب)ڕ بوزه، ئه(خوا لێی رازی بێت)شالالی بوو بهکه بی لی حهسالالهکه  (١)

 .کهشهکوڕی ژنه ره
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ه شاهێدی درۆیان كچێت ردهسانه دههكو ر ئههرامب  سزایه بهه، ئهمێكردنتهی تری كسزایه

ی ماندهلەسەر ار بوون. كشف اریاندا غهوه، یان له رهقیان شاردۆتهداوه یان له شالاهێدیدا حه

و  س سالالالزای ناوزڕاندنی دراوههكه فڵنه كیاند گهدهڕای پێشالالالوودا جالاڕچی لاله بالازاڕدا 

 ادیۆڕ  بێت لهیاندن دهاگهڕ انی ڕێگاكدا به مهرده  سهبێگومان له ،ینه لێی ئاگادار بنكڵخه

له  رێت وكر چاپ بشێت به پۆس هیان ده ،و مێدیای تری نوسالراو ۆژنامهڕ فزوێن و لهو ته

 ڵواسرێت.اندا ههكشوێنه گش ییه

 كردن(:ەرامسزای دارایی یغه -11

انی كزی سزاه له ریكتاوان داناوه  كندێردن بۆ ههەكرامرع سزای دارایی به غهشه

ی هكهبژێررا، واته نرخخورمای بدزیایه پێی ده ەكیتهبهه سهك كسێهكه، بۆ نموونه مێكردنته

ه كته خورمابهر نرخی سهەده به قهكبوو دان دهر پارهی تریش ههكگیرا و سزایهردهلێ وه

 ی سه دهكی و بڕهئه ەیش ۆتگهەه نرخی نكه كدزراوهەری نرخی ماڵرابهبوو، واته دووبهده

رموێ: فهه دهكهاتووه  (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خواوه مبهپێغهی رموودهمه له فهی ببڕرێت. ئهلەسەر 

ی كسێهكی كش ێ كسێهكر هه: واته (١)(والع وب    ِمْللَْيهِ  غرام    منه فعليه بشل َ  خَرج وَمن)

 .ی بدات و سزاشی بدرێتهكری نرخهرابهبێ دووبهشار دا دهحه

ی تاوانی چێ اله بازنهمووی دهه هالهكالوه گرێ الهف الاری جیالاواز دههڕ زایاله زۆر   سالالالئاله

رخی وه ندا بۆ خۆی بشارێ هكنایهی بزربوو له پهكش ێ كسێهكر وه، بۆ نموونه هههكسالوو 

ی ی و نیوههكاتهكدا، زهاتی نهكر زهگهئه كسالالێهكسالالێنرێت. ر لێدهرابهی دووبهو شالال هئه

 سێنرێت.شی لێدههكماڵ و سامانه

ردن ەكرامئایا غه كەاجوێ بوون ڕ دا وهرعناسالالی لهوایانی شالالهشالالدا پێشالالهمهڵ ئهگهله

                                         
 ( بە حەسەنی داناوە. 6171، شێخی ئەلبانیش لە )صحی  الجامع( )(١٢19) یترمذ (، 1931) سائینه (،1791) داود بوئه (١)
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یان دا؟ زۆرینهكر تاوانبارێشالێت سالزای دارایی بدرێت به سهرعییه؟ ئایا دهی شالهكسالزایه

رموون: فهه دهیی گومانیان له جائیزێ ی سزای دارایی ههنهاو ڵێ. ئهرموون: بێگومان بهفهده

ڵتداران خۆش سالالهێ بۆ دهڕ مه ێدان بهڕ رموون: فهها دهروهوه. ههسالالخ بۆتهی نههكمهكحو 

ه كات، چونكسالالالانیش زیاتر دهكن و نایههكره بی موسالالالادهكڵات ماڵ و سالالالامانی خهكده

 نگیریه الیهكی وانهبن. ئهژارتر دهانیش پێی ههكژارهدرێت و ههان پێیان دهكندهمهوڵالهده

ردنی سالالالزای واش ركو ده هكی تاوانی بچوو كی سالالالوو كمه سالالالزایهرموون: ئهفهن دههكالده

ان موو ندی ههوهرژهه زیاتر بهكرعی ڵتی شالالهسالالهرپرسالالانی دهو به لیفهوه بۆ خهڕێ هگهده

 ن.هكچاو دههڕ 

یبوو بیدات، و نه روته سالالههكسالالزای دارایی  كسالالێهكر گهرعدا جائیز نییه ئهله شالاله

ع رڵ  شهبه ،اتكداری دهی تر نهندهوهه ئهكهزیندانكردنه كی، چونلەسەر رێت  كزیندان ب

ی ندهوهر ئهدهرێت به قهكوومیدا ئیشالالالی پێ بكی حێڕ ارگك ەه لكسالالالههكنییه  وهەل یالری

ر ی زیاتهكردنهكارك یه ماوهكی خۆی بۆ خۆی بێت وهەل كشێیان به ،بێتواو دهه تهكپاره

 .(١)وهرهوه دهڵ  خۆشی به ئیف سی نایاتهات، بهكده

 مێكردن:سزای تری ته -21

ته به ه تایبهكبڕیوه ر لەسالالالەر ده یندیزامههڕ رع ه شالالالهكیه هه مێكردنتهسالالالزای تری 

 وه:و بواره زیفهوه كندێهه

 سپێنرێت.چهران دهرمانبهفه لەسەره ك زیفه:ركردن له وهده -أ

ڕفیع( بۆ وتن )تههكر دانی به سالالالهنه ێڕ و كوه ندێك ماف:حرووم بوون له ههمه -ب

 كێشالالانیەسالالروف( نقه )مهفهدان، یان نهێدیدانی به شالالاهنهڕێ زیفه، یان ی باڵتری وهپله

                                         
ر رامبهبێت بهرف دهکاندا سالالهی خودی زیندانهنجێکی زۆری زیندانی له کارگههڕ کاندا دارییهرمایهئێسالال ا له ووڵته سالاله  (١)

 ی منی لێ !  زیندانهکو ئهی کاتی لێ بڕوات؛ وهوهر بۆ ئهیان بێ پاره، هه ، کی کهیهپاره
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 ژنی تۆراو...

ردنی ئامێری رەككو موساده ؛ وه  و پههكندن و بردنی سه واته لێ ره:موساده -جتتتتت

را  ی حهو شالال انهردنی ئهرەكها موسالالادهروه(. ههر و ...ۆمپی هكو  یارهو سالاله كچه)تاوان 

 وه.گرێ هه زۆر شت دهكبوون و گیراون الی 

شالالیاودا كی نهاری له شالالوێنێكه بۆ خراپهك كماندنی خانوویهڕ و كوه الدان و ڕادان: -د

ی؛ انكله  و پههكو  كردن و پێشەڕا  دروس كئامێری بردنی دروس كراوه، یان الدان و ال 

 ها .روههه وه
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 م: ی پێنجهبڕگه
 ڕاندنی سزاكان:ڕاپه

 

جێیان هلیفه جێببێت خهده مێكردنتهانی كه سزاكیه وهتی ئیس میدا ئهریعهسڵ له شهئه

ه سالالالوكار كهه یان كراوهكدرلێسالالاله غههكشالالالێت وه دههقسالالالاندنههانی كڵ  سالالالزابه ،اتكب

 وه.هننقی خۆی )خۆیان( بسههه -كرجێند مهبه پێی چه-س ی خۆیان انی به دهكرش هرپهسه

 كان:ددهڕاندنی سزای حهڕاپه *

لیفه یان بێ خهان دهكددهنی سزای حهڕاندڕاپهه كۆیه كوه ئه لەسەرایان ڕ رعناسان شاله

ێ به ببۆیه ده ،یهڵگهۆمهكی یندوهژهر لەبهو  ه مافی خوایهكڕێنێت، چونایپالهڕ ی هكالجێگره

ه   سالالالزایانه بنی ئهڕاندڕاپهرج نییه بسالالالپێررێت. مه -یهلیفهه خهك-ه كڵگهۆمهكری نوێنه

ری همبه پێغهكش بێت، چونرج نییه ئامادهی بێت، مههكلیفه یان جێگرهسالالال ی خودی خهده

 رمووی:برد؛ فهشالالالریفی نهنابی تهو جه كددێنی حهڕاندڕاپهیسالالالی نارد بۆ ئونه (ملسو هيلع هللا ىلص)خوا 

َ  إلى) ْمَها اْعَ رََفْت  َفإِنِ  هذا، اْمَرلَةِ  َواْغد  ُا ل نَْي   ر ژنی ئهگهیَ ئهبڕۆ ئونه: واته (١)(َفاْرج 

 (ماعز)ه كها روه. هههكی بالالالالالباران(ردهج  )بههڕ ردووه كه زینای كرد كئیع یرافی ە ابرایك

ا رمانی د( فهرهی یاوهكتێئافره) (الغامدی )ڵ گهەرد لكه زینای كره( وهی یاك)نالاوی پیالاوێ

 ( ٢).ردكجمیان هڕ ه كبوو وێ نهشالالالریفی لهخۆی ته (ملسو هيلع هللا ىلص)نالابی رێالت و جالهكبالاران بردەباله

ن بیبه: واته (7)(اِهبوا به فاقمعوه)رمووی: ببڕن، فه كسالال ی دزێرمانی دا دهه فهكها روههه

 .س ی ببڕنده

                                         
 (.١693(، موسلی  )٢7١1بوخاری ) (١)

 (.11٢٢) بوداودئه (،١691) موسلی  (٢)

 ( دەفەرموێت: )ضعیف(الە.119٢یف النسائل( )(، بەڵ  شێخی ئەلبانی لە )ضع1133) سائینه (،1711) بوداودئه (7)
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 كرێهیچ یاوه ،رزهان فهكددهنی سالالالزای حهڕاندڕاپالهلیفاله بۆ رگرتن لاله خالهت وهمۆڵاله

 (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبهتی پێغهبه بێ مۆڵه یددسزای حه (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوادا مبهمی پێغهدهلەسالەر 

خوا لێیان )فای راشیدیندا می خولهدهلەسەر ی كددێس سزای حههكها روهڕاندووه. ههپهانهڕ 

 (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبهپێغالهی وهر ئالهبالهوان، لەتی ئالهڕانالدووه بێ مۆڵالههپالانالهڕ  (بێالت ڕازی

 كر چوار ئه: واته  (لْ فَ الْ ات وَ عَ م  الج  ات وَ قالَ دَ الصالالالل ود وَ د  حال  : الْ الةِ و  ی الْ لَ عت إِ بَ رْ )لَ رموێ: فالهده

، یوهردنهشكو دابه وهردنهكۆكات كان، زهكددهنی سالزای حهڕاندڕاپهانه: كلیفهخه لەسالەر

 .یوهردنهشكی و دابهرگرتنی فهینی و وههنوێژی ه

 كسێهكر گهڕێنن ئهاپهڕ ان كددهو جێگری سزا حه لیفهبێت خهه دهكیه یێسا گش ڕ   ئه

ی ك  سزایهڵ ار تاوانبار نابێت، بهكس درێژ ڕاند به دهایپهڕ وان ه بێ پرسالی ئهكتهعییههڕ له 

و لیفه یان جێگری ئهتی خهه بێ مۆڵهكی وهئه لەسەرر سالهوێ ه هكی ئاسالانی دهمێكردنته

 لێدانجەڵدهر سزای گهمما ئهوشال ن یان بڕین بوو، ئهكر سالزای گهمه ئهردووه. ئهكی ارهك

ه كتی سالالزادادانهن له چۆنیهار زیگهتی ئهی، به تایبهلەسالالەر رێت كبه دهبووبێت موحاسالاله

 ەسەرله یان كسێهك لەسەرست بڕین وه یان دهوش نهكای نی سز ڕاندڕاپهه كچون ،وتبۆوههك

ه تاوانباره به كدره، چونه خوێنی ههكس ی یان قاچی...( ه )دهكسێهكی س هی جهكندامێئه

 ق یان به دزینی ماڵ و سامان.وش نی ناههك

 مێكردن: ڕاندنی سزای تهڕاپه *

اوه وه دانر ه بۆ ئهكه سالالزاك ی، چونو جێگرێ لیفهمافی خه مێكردنتهنی سالالزای ڕاندڕاپه

و لیفه بهو خه یههكن مافهڵگه خاوهۆمالهكه بپالارێزێالت، كالڵگالهۆمالهك ینالدیوهرژهه بالهكال

ڵ  هب ،ڕێنێتپهڕاده  سالالزایه رعدا ئهردنی شالالهجێككەیە له جێبههكڵی جێگری خهتهسالالیفه

ڕوات وه بر له خۆیهه نابێت ههكتهعیهس له رههكر لێخۆشبوونی تێدایه گهی ئهوهئه رلەبه

ی تری كسالالێهكه چوو كهكڵوامی خهله عه كسالالێهكر گهات. بۆ نموونه ئهكجێی بو جێبه

رێت و كژمار دهوژ )قاتڵ( ههكبێت، به ب لەسالالەروشالال نی كی مێكردنتهه سالالزای كوشالالت ك
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 (١)و نییه.ی ئهكر وه ئهه ئهكگرێت چونر دهسزای وه

 وه:قساندنهكانی ههای تاوانهڕاندنی سزڕاپه *

راوه ت دڵ  مۆڵهلیفه، بهڕاوه بۆ خهش لێگه  جۆره سزایانهنی ئهڕاندڕاپهه كیه وهسڵ ئهئه

وره خوای گه چونكه ،ه بێتكوههقسالالالاندنههی ه ئامادهكقهن ههن خوێن یان خاوهه خاوهكال

ر هه: واته ٣٣ء: اإإسْْْْْرا َّ جب حئجئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن ُّٱرموێ: فهده

ڵ  ی داوه، بهسالالوكار كهی خوێنیمان به وههقسالالاندنههوژرێت مافی كق ببه ناهه كسالالێهك

ی سالالالوكار كهنی خوێن )وه خاوهوانگهڕ   . لهرێتكوی بڕهدا زێدهوهوشالالال نهكنالاشالالالێ لاله 

ری و بێت به ئاگاداڵ  دهوه، بهوژنهكه بكوژهكیاله به( بۆیالان هالهكالراوهكدرلێوژراوه غالهك

ی كه بوارێكوههقسالالالاندنهه چونكه ،یان بێترلیفه یان جێگر یان نوێنهشالالال ی خهررپهسالالاله

رانی ڕێنهاپهڕ ه كی وهمه جگه لهو جێگری( تێدایه، ئه لیفهوان )خهردنی بۆ ئالهئیج یهالادك

گیالالانی بەق و قین و ڕ ه نالالابن بالاله كالالوژراوهكی سالالالوكالالار كالالهو كلیفالاله وهرمالالانی خالالهفالاله

ی سالالوكار كهر گهئه .بێتزاندنی تێدایه سالالنوور بهوانهلهه ك ؛وهوژنهكوه بیهو ندنهتۆڵەسالاله

ر گهوه، ئهردهكقیان ری ههلیفه و نوێنهسالالال ی خۆیالان و بێ پرسالالالی خهه باله دهكالوژراوهك

 ه بێ پرسالالیكبن وه تاوانبار دهنهو الیهر لهرعییانه بووبێت ههشالالیان شالالههكوههقسالالاندنهه

ری وێنهو ن لیفه یان جێگره خهكچون ،گرندهر ( وهئیتموف ه)انه، بۆیه سزای ردوویكلیفه خه

ه ه بكوههقساندنههو لێزانینی  ووی تواناڕ ه له كوژراوهكی سالوكار كهڕواننه شالیاوێ ی ده

ی (ل دجه)بن  ڕازیه كدات رمانیان پێدهبوو فهمه دڵنیا نهلیفه لهر خالهگالهی. ئالهكوپێكێڕ 

تی و له (یهیفهڕۆژانه )وەزی كر اره ئهكو ن ئهتهه عالادهكالڕێنێالت اپالهڕ ه كالت سالالالزاوڵالهده

 لەسەروه لەی ولمابه ەی لبێت و مووچهكارهو شێت پسپۆڕی ئهه دهكنیدا لێزان ره، ڕاندڕاپه

                                         
 ر کهوتۆته سالالالهرعی کهس حوکمی شالالالهتوای دابوو که فڵن کهشالالالاوه فهر قازی و دادگا یان موف ی شالالالیاو و لێوهگهئه  (١)

 ؛سالالالپاندچهردا نهیان به سالالاله  حوکمهڵتداران ئهسالالالهڵ  دهبه -وهدد بۆتهلماندنی که موڕتهبۆ نموونه دوای سالالاله-کوشالالال نێ ی 

ی رکسالالالڵیشالالالدا ئهجێ بکرێت. له ئهبێت جێبهو ده یهورهچونکه سالالالزاکه مافی خوای گه ،یاله بیکوژێالتکاله بۆی هالهتالهعیالههڕ 

 ن.جێی بکهیه جێبهکهڵگهکۆمه
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نی ڕاندڕاپهه كه كیهزیفهه وهكو نامۆ نییه چون یرش سالالالهمالهرابێالت. ئالهكوه بۆ دیالاریئاله

 یه.هكڵگهۆمهكندی وهژهر لە بهو  عهر امی شهكحئه

ه ل كندێو شالالافیعی و هه كم ر بوو، ئیمامی مالیهكوه وشال نهكه له كر سالزاگهمما ئهئه

رێ ه ه بگكوههقساندنههی كر ئه كبێت پسپۆڕێرموون: دهفهان دهكلییهنبهرعناسانی حهشاله

وه. هس ێنێ ی دههكقهبشالزانێت چۆن ههرچی ب وانێت و گهه، ئهكراوهكدرلێغه كسال ۆ نهئه

و  اتكیی دهوهردنهكلێڕشالال ن و تۆڵەق پێ ڕ سالال ی بهوه به مهروونییهنی دهه له الیهكچون

وه ، میش سزا بدرێ هبێت ئهبێت و دهار دهكسال درێژ وه دهندهر زیاد له مافی خۆی سالهگهئه

 ڕوات!!وه.. ئی ر ئاوا دهاتهكق دهههبێت و راو دهكدرلێه غهك  جاره تاوانبارهه ئهك

ی قیزانی ههی وانی و دهر دهگهراو ئهكدرلێرموێ: غهفهده نیفهبو حالهئاله  ئیمالامی ڵ باله

 .-وهاتهكقی خۆی بپێش ره ههله-وه اتهكخۆی ب

 وه:ڕاندنی سزای كوشتنهتی ڕاپهچۆنیه *

به  وه بێتوش نهكبێت ر دهوش ن ههكی وههقسالاندنههرموێ: فهده نیفهبو حهئهئیمامی 

ه كیه رموودهو فهشی ئهڵگهبووبێت. بهه به شالمشێریش نهكوشال نهكرچی گهشالمشالێر، ئه

يِف  إالل  قَودَ  ال)رموێ: فهده ی كایهڕ . یری شالمشێر نابێتوه به غههقسالاندنهه: واته (١)(بالسالل

او ر كدرلێی غهسالالالوكار كهر گهمامانه ئه  ئیدیش وایه. به پێی بۆچوونی ئهحمهئیمالامی ئه

ه كرێن، چونكژمار دهئیت ههوه به موف هردهكیری شالمشێر یان به غههكراوهكدرلێقی غههه

 وه. ندۆتهیان سههكقهاس ه ههڕ رچی گهردووه، ئهكوت یان بۆ خۆیان زهلیفهمافی خه

ژ وكه بكیه وهد ئهحمهیمامی ئه  بۆچوونی ئتی دووهو شالالالافیعی و ریوایه كئیمالامی مالی

                                         
فزی به له (٢33٢٢(، وە هەروەها )٢33٢1(، وە ئیبنو ئەبی شەیبە )7/١1) قوتنی داره (،7/٢٢٢)قی یههبه(، ٢663) ئیبنوماجه (١)

یه. (یدةحد)ر له ماناکانی شمشێریش هه كکێ، یهبێتر به ئاسن دهوه ههقسالاندنهههە: وات ،تی کردووهیوایهڕ (ال قود إال بحدیدة)

 .(۱1/18إع   السنن: )یه؛ بڕوانه: ی تریشی ههکه هاوشێوهتهریوایه
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ی هكسههكو چۆن و به چی سپێنرێت، ئهچهودا دهر ئهه به سالهكمهكمه، حو كحو )قاتڵ( جێ

موێ: ر فهوره دهخوای گه چونكهوه وژرێ هكو ئامێره دهو به هیتیو چۆنیهر بهوشالال بێت ههك

 یس درێژیده كسێهكر هه: واته ١١1البقرة:  َّ ين يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ

 یهكسالال درێژییهه دهكو ر ئهوه سالالهنههكسالال رێژی بیه دهو شالالێوهش بهرتان ئێوهرده سالالهك

: واته ١2٦الُحل:  َّ جغ حض جض مص خص حص مس خس ُّٱرموێ: فههالا دهروه. هالهردووهك

 شهكابا سالالز  .راوهكه كه تاوانهكو كوه روه ههنهرا ئاوا سالالزا بدهكر رامبهر تاوان ان بهگهئه

 .(رعییهو شه ه شیاوهكدا وهله)ه بێت كو تاوانهكوه

 )وهقسالالاندنهههسالالزای ) تی سالالزای تاوانبارمان چۆنیهیه به ههلیفه بۆی ههوابوو خههك

یه شالالالی ههوهافی ئهرچی مگهئه ،وو ئهكارهێنراوه یان وهمالان ئالامێری بەكبالدات و باله هاله

دنی ر ناچاركو كرعی بووبێت وهه ناشالالالهكتییهنیهر چۆ گهئه ،بهێنێتشالالالمشالالالێری بۆ بەكار 

ر به شمشێر ه ههكبێت سزادانهن دهتمهوه یان نێربازی، حهخواردنه شەڕا  لەسەر كسێهك

 بێت.

 وه:قساندنهكانی ئامێری ههرجهمه *

لێن هكو  و خوارنگاوی و  و ژهكار بێت، كه بهكوههقسالالالاندنههه ئالامێری كالرجاله ماله

انی كرجهله مه كێكه یهكچون ،داننجههكشالالالی ئالهبێ اله مالایالهبێالت، تالا نالهوو نالهوتهكالتێ

یانی بێت به ئاسان رین شێوه گده ،نجه بدرێتهكشه نابێت تاوانبار ئهكیه وهئه وههقساندنهه

ری مبهپێغهه كچون ،ه بێتكارهكزای ه شارهكری سزاڕێنهاپهڕ بێت ها دهروهێشالرێت، ههكب

انَ  كََ َب  الللهَ  إنل ) رموێ:فهده (ملسو هيلع هللا ىلص)خوا  َِا شالاللَ ، ك لِّ  علَى اْلْحسالالَ ن وا َقَ لْ   ْ  َفإِ ، الِ ْ لَ َ  فكْحسالالِ

ا َِ بَْح   ْ  وإ ن وا َِ بَْ ، َولْي ِحدل  فكْحسالالالِ ك  ْ  الذل ِبيَحَ ه   لََحد  َِ ، َفلْي ِرْح  ْفرَتَه  وره خوای گه: واته (١)(شالالالَ

ی جوان كیهوشالالال  ان به شالالالێوهكر گهردووه؛ ئهكرز دا فهكموو شالالال ێهه ەل یف ارجوانیهڕ 

                                         
 (.١933)موسلی    (١)
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و ، با ئهننجا  بدهه ئهكربڕینهی جوان سهكیهر بڕی به شێوه ان سهكر شال ێگهوژن، ئهكبی

ی هكربڕاوهوه تا سالالالهاتهكی تیژ بهكقۆ سالالال ۆ چهگرێ اله ئهه دهكالر بڕینالهی سالالالهسالالالههكال

 .وهوێنێ هبحه

 ری خێراتر بێت؟شێت به ئامێرێكی تئایا ده *

درێت نجا  دهپێ ئه یوش نی خێراكه كراوه به ئامێری سزادان چونكوه شمشێر ئه رلەبه

 شالالالێتڵ  ئایا دهبه ،چێژێتم ر ئازار دههكچێت پێی و ردهوحی دهڕ ه كالو زووتر تالاوانبالاره

 بێت؟كی خێراتر له شمشێر بەكار ئامێرێ

ێت له ببێت خێراتر كی تر ههر ئامێرێگهه ئهكا توای در / میسر فهزههتوای ئهی فهلیژنه

ێی ڕ له  كس ێربهوه هیچ بهرعییهووی شهڕ م ر بدات، له هكه ئازار كوش ندا كشالمشێر له 

 كرێێگڕ وه هیچ رعییهنی شهله الیه)رموێ: فهیدا دههكتوار له فهزههارهێنانیدا نییه. ئهكبه

یان ئامێری تر  (١)ڵهقسالالالهبایی یان مهارهك یورسالالالیكه سالالالزا باله كالدا نییاله وهێی ئالهڕ لاله 

 مه ناچێ ه ریزی، ئهچێتردهو زووتر گیانیان پێ ده ه ئاسالالالان ركی وانالهڕێنرێالت لالهابپالهڕ 

ان ردنی ئازاری یی زیادكوه، ناشالالالبێ ه مایهه)ال ملیل به(ی مردوو سالالال هردنی جهتكتوپهلە

رێت زووتر گیانی پێ كی زیاتر دههكه بڕی قۆڵ یهكبایی ارهكورسالالی كدانی. نجههكشالالئه

دنی ر ی زیاتركو هیچیان نابنه مایه ربڕینهش خۆی ئامێری تیژی سالالهڵهقسالالهمه ،چێتردهده

 .ئازار

 سێك(:ك لەسەر كهند سزایهسزا یچهڕاندنی فرهتی ڕاپهچۆنیه *

 ه مافیكنرێت سالالپێچهردا دهیانی به سالالهو سالالزایهتا ئهرهرموێ: سالالهفهده كئیمامی مالی

                                         
گوڕ وه به رهو له سه م یژههات، پارچه ئاسنێکی قورسی دهکاردهەورووپا بڕین بوو که له ئهربڵه ئامێرێکی تیژی سهقسهمه (١)

 کانه. ز بڕینی چاپخانهکو ئامێری کاغهی رتێنێ. وهێیدا بێت دهڕ رچی له و هه وهدێ ه خواره
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و یه. پاشالالالان ئهوه ههڵگهۆمهكی یندوهرژهمان و بهبه ئه ینالدییوهه پالهكالیاله ورهخوای گاله

ه كیه وهئه كی ئیمامی مالیڵگهییه، بهكڵه مافی خهكسالالپێنرێت چهردا دهی به سالالهسالالزایه

ێدا نییه، ته لێخۆشبوونی كسپێنرێت چونلمێنرێت و بچهبێت بسهر دهوره ههمافی خوای گه

ش ئاوا هكی تاوانبارهیندوهرژهەب ،ییه بواری لێخۆشالالالبوونی تێدایهكڵی مافی خهوهڵ  ئهبه

 ؛وی تریان ره لهكیان سالالالوو ا  سالالالزایهكوه گرنگ نییه هكخوازێالت. به الی ئیمامی مالیده

 ی.لەسەر ڕێنرێت اپهڕ یه سزای مافی خوایی پێش ر وهگرنگ ئه

ی كڵبێت سالالزای مافی خهه دهكبینن وه وا دهوانهد به پێچهحمهو ئه نیفهبو حهئهئیمامی 

رێت پاشان كست پێ به به ئاسان رینیان دهكرێت كچاو بهڕ وه بێت ئهڵ  دهپێش ر بخرێت، به

 پێنرێت.سهردا دهی به سهورهمه سزای مافی خوای گهس، دوای ئهڕ قو 

 رین، كخرێت: سالالو ویان پێش ده ر بوو ئهكامیان سالالو كه كبینێت ئیمامی شالالافیعی وا ده

)واته  رێتكدهست پێیش دهكڵپاشان قورس. به سزای مافی خه ك ر، ئینجا سو كئینجا سالو 

 ڵگه(.ۆمهكان( پاشان سزای مافی خوایی )واته مافی كهكمافی تا
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 م: شهی شهبڕگه
 رخۆش:خۆش و الواز و سهڕاندن لەسەر نهسزا ڕاپه

 

یری انی غهكتهن له حاڵهڕاندڕاپهه پێویسالال ه سالالزا كۆن كاڕ وه ئه ەسالالەرلرعناسالالان شالاله

، یان بووی گونجاو نههكاتهكخۆش بوو، یان ه نهكر تاوانبارهگهدا دوا بخرێت ئهوهوش نهك

یدا مانه تێه مراندنێ ی ئهكوش ندا چونكانی كمما له سزائه ،بوورمارما یان زۆر گهزۆر سه

ڵ  بۆی ه دوا ناخرێت، بهكنهڕاندڕاپهرموون: سالالزا فهرعناس دهشالاله كندێهه .رێتكچاو ناهڕ 

 .انیكجەڵده ر لێدانی كو سوو كی؛ وههكردنی سزابێ ه قوڕسككرێت تا نهئاسان ر ده

وه هۆش ئینجا رێت بێ هكڕێ دهه چاوهكۆن كاڕ وه ئه لەسالالەرموو هه ؛رخۆشمما سالالهئه

 .ڕێنرێتپهڕاده لەسەری هكسزا

 ڕاندن لەسەر دووگیان:سزا ڕاپه *

 كه هیچ سزایهكۆن كاڕ وه ئه لەسەرت وه ئوممهرعهانی شهكامهكحنی ئهتای هاتلەسەره

ی هكۆتایی دووگیانییهكڕوانی سالالالپێنرێت و چاوهگیان )حامیله( ناچهتی دوو لەسالالالەر ئافره

ت ه هاته خزمهكۆشنه، ڕ دا هكه(الالغامدی )ر اری به سهكمی زیناكسپاندنی حو رێت. چهكده

پێی  (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبالهردووه، پێغالهكه زینالای كالرد كرزی و عاله (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبالهپێغاله

ها روه. ههنێیتت دادههكۆرپهكبڕۆ تالا : واتاله (١)(اِهبل حّ ی تضالالالعل حمل الكِ )رموو: فاله

، َفَ  إِْن َُك ْن لََك عَ )رموێ: فهه دهك (بێت ڕازیخوا لێی )ی موعاز هكتهریوایه ِبيلت لَْيَها سالالالَ

ِبيَل لََك َعلَى َما ِفل بَمِْنَها  لەسالالەریه، خۆ سالالزات خۆی هه لەسالالەره سالالزات : كواته (٢)(سالالَ

ی تر ئافرهسهك بەموو جۆره سزایهنی ههڕاندڕاپهه كیه مهئه رلەبه. كی نییهی سالهكۆرپهك

                                         
 موسلی . -(١)

 (.٥٥٢١٥ئیبنو ئەبی شەیبە )  (٢)



 

 - 549 -  

ندیداری یوهندێ خاڵی پهله هه ڵ ۆن، بهكاڕ مه ئه لەسەررعناسان یه، شهغهدهدووگیاندا قه

 اجوێن:ڕ وردیدا 

ر ه دووگیانه یان نا، ههكوه بوو لهر گومانیش ههگهه ئهكوایه ڕای ئیمالامی شالالالافیعی 

شالالالی بوو نابێت هكر منداڵهگهئه ،ه دووگیان نییهكبن رێالت تالا دڵنیالا دهكڕێ ببێ چالاوهده

ن ی دابیهكن بۆ منداڵهنرێت تا دایهسالالپێبچه لەسالالەر -ی بوووهوشالال نهكر گهئه-ی هكسالالزا

 رێت.كده

لێدانی بوو لێی نادرێت تا جەڵدهی هكر سالالالزاگهرموێ: ئهفالهده نیفالهبو حالهئالهئیمالامی 

 بێت.واو دهی تههكیس انییهی زهبێت و ماوهی دههكمنداڵه

 واو بوون وڕوانی تهبێ چاوهده یەخۆشالالییه، بۆیسالال انی نهرموێ: زهفهده كئیمامی مالی

ن بۆ رێت تا دایهكده ڕێچالاوه بوو لەسالالالەروشالالال نی كر گالهئاله .رێالتكی بوهبووناله كچالا

 رێت تاكده ڕێكرا چاوهر دابین نهگهئه .وهوژرێ هكرێالت، ئینجا دهكی دابین دههكالۆرپالهك

 رێت.كیدا دهبۆی په

ر ان بووبێت، ههشالالالی دووگیهكر له دوای تاوانهگالهرموێ: ئالهفالهد دهحمالهئیمالامی ئاله

 ر و كرچی چاگهرێالت، ئالهكنی بۆ دهردنی دایالهی و دابینككالهۆرپالهكڕوانی دانالانی چالاوه

ڕوانی ه چاوهكراوهكدرلێوژراوه غهكی سالالوكار كهبه  (ترهو جوامێرانه پیاوانه)ندتره سالالهپه

وت بۆی هكنه سنی دهر دایهگهوه. ئهبڕێ هی له شالالالیر دههكن تا منداڵههكشالالالی لێ بوهئاله

ه سزای دووگیان دوا كو كر وهوه ههبڕرێ هن تا له شالیر دهی دواخههكبێت سالزان دهتمهحه

 نێت.ی دادههكۆرپهكخرێت تا ده

 ڕاندن:ئاشكرایی سزا ڕاپه *

 رموێ:فهوره دهه خوای گهكتی، چونراییهكاندا ئاشالالكرعییهنی سالالزا شالهڕاندڕاپهسالڵ له ئه
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یان )سزای هكله موسوڵمانان سزا كڵێۆمهكبا : واته 2الُور:  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُِّّٱ

ه كراوه. سالالالزاكجێ وا جێبه (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خواش مبهتی پێغاله. سالالالوننالهان( ببیننكالارهكالزینالا

 بێت. روا دهانی تر ههكوه بێت یان سزاوش نهك

او ست و نو ئاه، پلهكو یهكوه كسێهك ومو نی سزا له ئیس مدا بۆ ههڕاندڕاپهتی چۆنیه

رعی نی سزای شهڕاندڕاپهنجامی رهیش سهكسالێهكر رێت، ههكچاو ناهڕ س هكی زیفهو وه

وێ كی تا خۆیان چۆنیان ویسالالت و له سالالوكار كهوه به درێ هی دههكرمهی مرد، تهلەسالالەر 

وا ِبِه َما )رموێ: فهده (ملسو هيلع هللا ىلص)ری خوا مبهپێغه چونكه ،وێ بینێژنخواسالالال یالان وا لاله َنع  اصالالالْ

وَن ِبَمْوتَاك  ْ تَ   .نكهەانی خۆتانیدا دكڵ مردووهگهه لهكن هكویش بوا له: واته (١)(ْصَنع 

 ی تاوان:وهدووپاتكردنه *

واته ( (الَعود)وترێت س ووردا پێی دهو ده ی یاساه له پێناسهكی تاوان )وهدووپاتكردنه

رچی سالالالزاشالالالی گهه، ئهكن له تاوانههێنانهری ییه له واز ه بكه، كر تاوانهسالالاله بۆ وهڕانهگه

 تیامدانی تری. له حاڵهنجئه لەسەرو سالووره  بووهمێ نهی. واته پێی تهلەسالەر خواردووه 

 لەسالالالەروا  بوو ردهر بهر ههگهرێت، ئهكتوندتر ده لەسالالالەری هكیدا سالالالزاوهردنهدووبارەك

 ش به پێیمهتا مردن، ئه زیندانكردنیوش نی یان ك لەسەرۆن كاڕ رعناسالان ی شالههكتاوانه

 دۆخێ ی.بارو 

*********************************** 

 

                                         
و باقی پیاوانی  یهنیفه ههحه بویدا ئهکهدهنهوه، له سالالالهدا هێناوێ ییه(الالالالالالک ا  الجنائز) له( ١١1١1)یبه شالالالهی بئه ئیبنو (١)

(. مونذیر لە )الوسط( لە 3٢9ئەبو یوسفی قازی لە )اآلِار( )با  الصید( ) حیحن.ی سهرموودهی فهەدنکه پیاوانی سالهدهنهساله

 (.٢113)ک ا  الجنائز( )
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ۆتایی به كدا انی سیس می ئیس می و لێرهكتهو باسالی سیاسه ندۆتایی بهكئاوا هاتینه 

تایی ۆ كورت كی كیێین به وتههكز دهڵ  حهانی سالالیسالال می جینائی هات. بهكتهباس و بابه

 پێ بهێنین:

سالالیلی فی تهكته باسالالێردایهكمان ب(سالالیسالال می جینائی له ئیسالال مدا)انی كتهبابهرا كده

و  و ماددهكوه)ردنایه. كمان باڤهڕ س ووردا ێسای دهڕ و  سال ووری و له ریزی یاسافی هی ده

ت و ی تایبهكو جۆره داڕشالال نێ ی زۆركفسالالی تێوه تهڵ  ئهبه (،سالال وورو ده ی یاسالالابڕگه

ما و بنه ێسالالالاڕ بوو ه دهكخواسالالالت دهەیەك موو بڕگر ههرامبهباله اوبۆچوونی ئیسالالال میڕ 

  وتی ئههڕ ڵ گهڵ  لهرا بهكوه ده، ئهوهڵدا بهێنرایانهگهانیشیان لهكئیس مییه س وورییهده

ته ی باس و بابهكله دوای یه كو یه (ردسالالاله)ی كیهه باله شالالالێوهكالوه هالاتالهدهدا ناله ێبالهك

باس  وكر وهشمان )سیس می جینائی( پێ داڕشت هه  باسهی ئه  شێوازهانه. ئهكهیگشال ی

دا بێت هكیهال(١)(تیڵیهۆمهكوش ی و هڕ سیس می )انی پێشووتر بوو، تا له ریزی كتهو بابه

 را سیس می جینائیكشرچی دهگهیه. ئهوه هههكرییان پێههو جه یندییوهیان پهكسێركه هه

ی ۆیانهكو  كو تاق ئهرههانه دهكی سالالزا خواییهربارهه دهكندی داهاتوو ۆبهكر ینه سالهبخه

ز له و وا نارهكنه یخهند نابن، یان دهی پابهرڕاسالال انه پێوهئیسالال میان قبوڵ نابێت و سالاله

ڵ  با به ،بوورووری نهڵ  پێ  زهرا بهكش دهوهئه ،هێننی دههكتهریعهانی شالالالهكامهكحئاله

و  ربازیسیاسی و سه)انی كموو سالیس مهان له ههكتهموو باس و بابهه ههكبزانرێت وه ئه

وه گرێ هۆی یاخییان دهك وك ه تاك (انكخ قی و جینائی و سالالالزا خواییهتی و ئهڵیهۆمهك

مڕانی ئیسالالال می و كواوی حو ی تهمووشالالالیان وێنههه ەب،  رینكری یههكواو موویان تههه

یه. بێگومان هكی ئیسالالال مهكنێه الیهكن دهت نیشالالالان دهوڵهو ده ڵگههۆمكی ئالاڕاسالالال اله

انه كروون و ئادابهی دڵ و دهیسالالازرسالال ی و پاڵف هو خواپه قیدهه عهكانی تریشالی كنهالیه

                                         
کتێبی )اإلااال ( کە مامۆااتا کرێ ار )خوای گەورە ئازادی ب ات( ئەمیشای وەرگێ اوەتە اەر ئەمەش وەر بەشاێ ە لە   (١)

زمانی کوردی بەناوی )بنەما ئیساااالمییەکانی قییەمی کۆمەاڵیەتی(، بەاڵ  تا ئێساااتا باڵونەکراوەتەوە، خوای گەورە ئاااااانی 

 ب ات ئەمیش ئامادە ب رێت و بخرێتە خامەت فێرخوازانەوە. )زادی(
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بۆیه ) ندهی ئیس   نیشان دههكمدا گش گیرییهكت و حو ریعهانی تری شالهكنهڵ الیهگهله

ت و اسالالالڕ ی كر وێنایه ێبه پێویسالالال ه تا خوێنهك  انی ئهكتهاس و بابهموو بخوێنالدنی هاله

 .(بێتی ئیس   ههربارهدروس ی ده
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 پاشكۆ:

 تی ئیسالمیوڵهزگاكانی دهده
 

تی وڵهو ده ڵگهۆمهكتی و سالالیفه ی گشالال ی سالالیماكیهابردوودا به شالالێوهڕ انی كله باسالاله

و  دید هكتانی تر جیاوازه، چونوڵهو ده ڵگههۆمكو سالیفاتی  ه له سالیماكئیسال میمان بینی 

تی وڵهو ده ڵگهۆمهكبۆیه ژیان له ناو  ،جیاوازه كمای سیس میان لێو بنه تێڕوانین و یاسالا

 تی تردا.وڵهو ده ڵگهۆمهكله ناو  كئیس میدا جیاوازه وه

زگای دیسان له ده تیش له سیس می ئیس میداوڵهانی دهكهالن(ڕاندڕاپهنفیزی )زگا تهده

ش هتدا هاوبندێ سیفهیشدا له ههزڵ و شێواكر له شالگهتانی تر جیاوازه. ئهوڵهنفیزی دهته

 كدا لێكۆ ڕ ڵ و ناوهكزۆریاندا له شالالال ەه لكی وهەجگه ل ردا زۆر جیاوازن،وههبن لاله جاله

 ێ و ئامانجیشدا زۆر جیاوازن. كه له دیدوڕ و كروهجیاوازن. هه

تی داهاتووی ئیسالالال میمان بیریان لێ وڵهی دههاتهكبێت بۆ پێه دهكی یالانهزگالاو دهئاله

و    شالالێوهو به مانهشالالێت ئهده (ن شالالا  اللّهإ )دییان داڕێژین ی هێنانهخشالالهو نه وهینههكب

 تیانه بن:چۆنیه

تی هیان و چۆنیكرێمهو هاله وڵتڵتالدارانی سالالالهاتی دهكالر تی هالاتناله سالالالهچۆنیاله -١

 ت لێیاندا.ی خی فهوهزراندنهدامه

ر به جێگری ه سهك كرێمێو هه وڵتر تی ههزارهزگای وهزراندنی دهتی دامهچۆنیه -٢

 بن.لیفه دهخه

انی كرێمهو هه وڵتموو ر ههبه سالاله یزیهكر ڵتی مهسالالهه دهكلیفه خه كدانانی یه -7

 بێت.دارولئیس مدا هه
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 كان پێكرێمهو هه وڵترانی ه له نوێنهكت خی فهڕای نی شالالو مهنجو هێنانی ئهكپێ -1

ی له یمرخهم ههكر گهئه نكهلیفه بی خهبهبێالت موحالاسالالالهیالان دهوهه مالافی ئالهكالدێالت، 

 انیدا نواند.كهكر جێهێنانی ئهبه

 لیفه بن.ر به خهه سهكزیران ی وهكنێنجومهئه -3

خ ی انی دارولئیس   به پای هكرێمهو هه وڵتی زگایانهو دههێنانی ئهكتی پێچۆنیه -6

 وه.س نهبهوه دهزههكر مه

ه ی بیدنیوهتی پهردنی چۆنیهك و دیاریكتێر وی یهس ووری گش ی ههداڕشال نی ده -3

و گونجاندنی  كتێر وی یهڵتی ههسالالهو ده كر ردنی ماف و ئهها دیاریكروهوه، ههخ هپای ه

 تدا.ڵتی خی فهسهو ده كر ڵ ماف و ئههگله

ێت به به دهكانی، كموو هێزهی گش ی ههرماندهبێ ه فهلیفه دهه خهكهێنانی سوپا كپێ -1

رمانی رێت و به فهكب كپێکوێڕ واوی زرێت و به تهو شالالالیالاوێ ی دابماله هێزترین توانالاباله

 وێت.لیفه ببزوێت و بسرهخه

وازی ئیس می له جیهاندا، به ی بانگهوهردنهە بڵوكرپرس لی بهزگازراندنی دهدامه -9

 ڕ بخات.گهموو دارولئیس مدا بەس   له ههی داعیانی ئیوزهكه ب وانێت  كیێشێوه

 ردنیك  و ئاڕاسالالال ەكتی حو ت بۆ چۆنیهخی فه یسالالال ووری گشالالال یداڕشالالال نی ده -١1

ێ ی دین ندتمهردنی تایبهچاوكڕهڵ گهله ،انیوهتی سالۆراغ و لێپرسینهان و چۆنیهكتهوی یه

 و ...(. انیان )زمان و ناوچهكان و جیاوازیه سروش ییهكته  و دیدی وی یهزههو مه

موو ی ههوهردنهك ییكری و یهه داوهكسالال ووری گشالال ی زراندنی دادگای دهدامه -١١

و  ۆسالال ناو خۆیاندا بگرێ ه ئه ەان لكتهز یان وی یههكر ت و مهی نێوان وی یهكیهێشالالهك

ردنی ركسالالهكان له چارهتهردنی وی یهریكتی یاسالالایی داوهعییهرجهه مهانی ببێ كامهكحئه
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له ناو -ان كتهاری نێوان وی یهكوانهو پێچهكشالالێت وهه دهك ،انداكسالال وورییهێشالاله دهك

ی وهردنهك ییكها بۆ یهروهزدا. هههكر مه ان وكتهوێت، یان له نێوان وی یههكر ده - ریداكیه

 اجوێیی یاسایی.ڕ بایی یان ی تهكۆ كی ناكیهێشهكر هه

سالالال ووری بێت و و دادگای دهكه وهك كتێر وی یهزراندنی دادگای باڵی ههدامه -١٢

داران ڵتسهزاندنی دهبهسنوور )وه اتهك  بكدا یهتهو وی یهڵت لهسهانی یاساو دهكێشهك

 .(اڵ دژیانكو س

زگای چاودێری و ده زهكر ی گشالالال ی مهیزگالای چالاودێری ئیدارزرانالدنی دهداماله -١7

ان، یان بۆ كرێمهسالالال ووری ههوه بۆ دادگای دهردنهرزككاڵ بهان و سالالالكتهی وی یهیئیدار

 زی.هكر س ووری مهدادگای ده

ات به كلیفه ناچار بب وانێالت خه هكالمالاف  نی خالاوهكڵتێسالالالهزرانالدنی دهداماله -١1

 ه دێ كاتێكزگایه   دهئه ،ڕواتاری نهكموی و سالال هڕهكو تارهند بێت و بهوه پابهامهكحئه

بێت و بخوازێت به زی قبوڵ نههكر سالالال ووری مهلیفه بڕیاری دادگای دهه خهكوه یالدانهماله

 (١)ات.كخۆی بڕای 

************************ 

ری خراپی اریگهكو  ه زۆر دژاواركالین بالده كاڵێالخالدا ئالامالاژه باله ن لێرهیهكالز دهحاله

  تی لهی موسالالالوڵمانان به تایبهوڵتدۆخی زۆر ی داڕمالانی بارو و بووه مالایاله وهوتالههكاللێ

ز  حخ قیاتی ئه) لەسالالالەربوون ردەروهكه بری ییه له ئیهمالكردنی پهی دواییدا دانهسالالاله

و  لهردنی ئاسالالالت و پنزیمی و دیاریكری ئیداری و تهكهیانی پهكهتی له بوار به تایبه (،اللّه

ی چاودێری و كر ردنی ئهها دیاریكروهك، ههرپرسالالێو به ر پلهڵتی ههسالالهو ده كر ماف و ئه

                                         
 و ... . رعێ ی یاسای شهبهو موڕاقه خشه و ئامارت و نهمنیهزگای ئهکو دهزگای تر ماوه، وهبێگومان ده (١)
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و  ی بزاوتدیاریكردنوه. یان ردنهڕاس كردن و عینكو الدان و ته بهنگاندن و موحاسهڵسههه

و ئاراس ه.  و بڕیاركمه وهردنی ئهخشكڕووداو و پهن و س و الیههكڵوێسال ی شالیاو له هه

ت و پرسیاره: بۆچی سیس می خی فهنجامی ئهیش نه ئهو گه وهها دیراسات و توێژینهروههه

ه كی یهی ئاست و پلهدیاریكردنندی و و ریزبهئه ر ئاگهوی؟ ئایا ئهڕهكله شوراوه چوو بۆ تا

حی، تای وهرهبووانی سالالالهران )موسالالالوڵمانمی یاوهكهه پۆلی یهكبوو دا ههرانله نێوان یاوه

انی دوای كوهمه له نهئه ر ئاگهوانان( ئهاران، قورئانهكاوێژ ڕ در، رانی بهموهالاجیران، یالاوه

ی اڵه  حیشالال ه ئهگهتی ئیسالال می دهوڵهو ده ڵگهۆمهكوا  ببوایه ئایا حاڵی ردهراندا بهیاوه

 ییه؟!ەواز رتهی و الوازی و پهپشێو 

ه پۆلی كرسالالال ی و دینداری ران بووبوو به خواپهی الی یاوهویسالالال هنهڵگهو بالهئاله ئالا

لیفه له ناو خۆیاندا ه خهكن حی شالالیاو و شالالایسالال هتای وهرهمی موسالالوڵمانبووانی سالالههكیه

ما تدا بمایا، چه ناو ئوممهلمه ئه ر ئاگهوان دانێت، ئهانی لهكش والییهلیفهڵبژێرن و خههاله

 مان؟!و دیارنه باری و ئاژاوهوته نالههكدۆخی موسوڵمانان ئاوا دهبارو 

 وا ردههێڵین بهه نهكموومانه رپرسالالالێ ی ههڵ  بهابورد، بهڕ ابورد ڕ وی ر حاڵ ئهباله هه

نی داڕزاانی كارهكهێڵین هۆ وه، نهره دژوارانه دروسالالت ببنهاریگهكو هێزه هێڵین ئهبێت، نه

 .وهنوێ دروست ببنهرلهت سهوڵهو ده ڵگهۆمهك

ه و ئامۆژگاری ل ندو په وهڵهێنینهنگانه، دیندارانه پێ ههۆشالالنانه، پارسالالهڕ رچاو بێ بهده

ه كخوازێت وه دهمه ئهگرین. ئهر ێژوو بۆ داڕشالالال نی داهالاتوومان وهی مكووداوێڕ موو هاله

امان و توان وزهڕ خس نی كاركردنمان، به گهانی كێساڕ مان، اریكڵۆمهكڵوێس ی بزاوت و هه

ی كف ارێهڕ موو بێت ههردووه. دهكه ئیس   داوای كتییه بێت و چۆنیه و شێوازەمووی بهه

كانی خواناسالالی جییهنههێسالالا مهڕ  لەسالالەربوونمان ردەروهكاریمان به شالالورا بێت، پهڵۆمهك

دا ات و تێیك  نههكرعی خمان به زانسال ی شهن، بایهوریا بیو  راوهكو هۆشالمان  بێت، بیر

بێالت پێویسالالال اله زیالاتر فێر ببین، خوێندنی زانسالالال ه واو دهن تالهمالهتالا تاله)وا  بین ردهباله
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 .(واو نابێتان تهكرعییهشه

و بێت لهو و پشالالوودرێژ، دهداڕێژین، زۆر پ ه كتی ئیسالال می زۆر چاسالالایههكبێت ده

تی سالالالیفه ەوەئا ئ كەوه هكیهڵگهۆمهك ەل ین،كهاریمان دروسالالالت بكڵۆمهكانه كنه چاو نمو 

وا كه به ئیزنی خ وهبێ هی جیهانیمان بۆ دروسالالالت دهی ئیسالالال مكتێوڵهانی بێت، دهكهكتا

 بێت.وا  دهردهش بهورهتی خوای گهدی و به یارمهدێ ە

***  ***  ***  ***  *** 

 

 نیْ مِ الَ عَ الْ   ِّ رَ  هِ لل لِ  د  مْ حَ الْ  واو بوو ته
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( ١1:00ڕو اعا  دووی دوای نیوهسەز(  ١٠/١/20١١رارامبەك( بە 2/١١/١1٣٦مڕوائە

وه كە بوومە رحمە الل ە(ووا اعید حەی ِ ێخ سەااإإسالم(ْْْْْْی كتێبیی ِە گربڕەم بەرگێڕانی ئەلە وه

ەع لْْە و  واوم كردروژ( تْْە ٣1ڕوژ ا ١٦و  ١١( بْْە ١١١-٣١١ڕەبوو لێیی ا( إپْْە2١٠ا الحمْْد للْْ 

وه كە كرەمەلە زیُدان دهسْْْەمان مەم جاره لەسْْْەر هەرویج كە بۆ دووهری نەزیُدانی كۆبڕس ڤیُڕە

سْْوورند و  تی قورئانی  گۆران( كە بۆ سْْوكایەڵمەدد اهەی كوِْْئُ كردنە لە موڕتەِْْەڕهگوایە هە

 ە.كت،ی كرده قورئانە ی نەرویجی(ـTV.2افزیۆنی لەلەسەر تە

ْْْْْەتی یوای رك و پْاك دهبْە ارمْە ْْْْْی كتێبەر كۆر بْەومْە س ابع: مُ ِ ی َداُ  ؤَ كە كە االَباُب الر 

ْساَلم(
ِ
ْْْ(١ااإ  (20الە  مئریە كە بە كەورهتی یوای گەئومزدم بە ارمە عیەڕه( إپە١١0ویب اەع ئەـ

 ی تكەرجومەڕوژ تە
ِ
 ە.الل   اءَ َِ  نْ م  ا

 

اِلَحاُ  الَْحْمُد ِلل ِە ا ُِْنَمِتِە تَِتمُّ الص   ل ِذي ِب

 

لَیْ  ِسيـ نَ،ْ  ناْسلَْمُت  الل هُم                هْ           كَ ــــاإ لَیْ  يِْْْْْ وْجه ُت ْْْْْوَوج   كَ ْْْْْْْْاإ

ْْ ظَ  أُْ  ــــوَنلْجَ               لَیْ  هِْريْ ضْ ْْْوفَ            كَ ْْْْْاإ لَیْ  ِريْْْْنامْ  ُت ـــو   كَ ْْْْْْْْْاإ

ْْ َرغْ               ْْ وَرهْ  َبةً ْْْ لَیْ  َبةً ْْْ إ   ِمنْكَ  َمنَْجا وَإ  َملَْجا إ           كَ ْْْْْاإ لَْیكَ  اإ  اإ

 َت ْْْْْْلْـ ناْرسَ  ذيْْْْْال كَ ـی ِ ـ بـِ َ وِبن            َت ـناْبَزلْ  الذي تِكتَاِبكَ  ن َمنُْت              

 

                                         
بەشەی کتێبەکە ،اپ و باڵوکراوەتەوە بەناوی )زیانی وەینانی ئیسال  لەاەر تای و کۆ( کە لە پۆلی دووەمی ئامادەیی  ئە  (١)

 )زادی(اەی تەفسیر ،اپ کراوە الحمدلژی. ئامەدی ئیسالمی ئەخوێنرێت، لەییەن نواین
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 ناوەڕۆك

 
 ژ.الپەڕە ەتتتتتتتتابتب

 3 ەکیی زادی:پێش

 3 پێشەکیی نووسەر:

 ١9 : سیاسەتی ئابووریدووە بەندی 

 ٢١ رێڕەوێك:

 ٢7 ڕێسای یەکە : ڕێساکانی خاوەنێ ی لەئیس مدا

 ٢3 بەڵگەنەویس ی ڕوانگەی ئیس می بۆ ئابووری: سێ

 ٢3 بەڵگەنەویس ی یەكە : یەكسانیی مرۆڤ ئەس ەمە:

 ٢3 یاسا و سنوور بێت: بێبەڵگەنەویس ی دووە : ناشێت خاوەنێ ی 

 ٢9 بەڵگەنەویس ی سێیە : ناشێت دەوڵەت خاوەنی هەموو ش ێك بێت و كۆمەڵگەش كرێكاری ئەو بێت:

 7٢ بڕگەی یەكە : شێوازە ڕێگاپێنەدراوەكانی خاوەنێ ی )چۆنیەتییە قەدەغەكانی(:

 7٢ خاڵی یەكە : سووخۆری )الربا(:

 73 خاڵی دووە : قوماركاری:

 71 ە : دزی و زەوتكردن و ماشینەوە:خاڵی سێی

 11 خاڵی چوارە : حەڕامێ ی ئیس یغ لكردنی پلە وپایە و كاربەدەس ێ ی:

 13 خاڵی پێنجە : حەڕامێ ی بەخاوەن بوون لە ڕێی ئیح یكار )مۆنۆپۆڵ(الەوە:

 ٧٠ خاڵی شەشە : حەڕامێ ی پارەپەیداكردن بە گۆڕینی نرخ:

 11 پارەی ش ی حەڕا :خاڵی حەوتە : 

 19 بەكرێدانی ش ی حەڕا  حەڕامە:خاڵی هەش ە : 

 31 زەوتكردنی سامانی هەتیو و ئەوقاف:خاڵی نۆیە : 

 3١ بەخاوەنبوونی موڵكی بەی ولما  بەخاتر و خۆتری ئە  و ئەو حەڕامە:خاڵی دەیە : 

 33 ووری حەڕامە:ر مووچەی وەزیفەی نازەخاڵی یازدەیە : 

 31 ی حەڕامە:پارەی غەشكار خاڵی دوازدەیە : 

 61 پارەی ئیس یغ لكردنی موح اجی خەڵك حەڕامە:خاڵی سێزدەیە : 

 6١ حەڕامێ ی نرخی فرۆشراوی نادیار و نەزانراو:خاڵی چواردەیە : 

 6٢ حەڕامێ ی پارەیەك كە بەگرێبەس ی فاسد پەیدادەكرێت:خاڵی پازدەیە : 

 6٢ حەق ی بێت حەڕامە:ئەوەی موس ە وەرگرتنی زەكات و خێر بێخاڵی شازدەیە : 

 67 وەرگرتنی نرخی فرۆش نی كاڵی فەوتاو حەڕامە:خاڵی حەڤدەیە : 

 63 پارەی فرۆش ن بەسوێندی درۆ:خاڵی هەژدەیە : 
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 66 بڕگەی دووە : شێوازە ڕێگاپێدراوەکانی خاوەنێ ی:

 66 خاڵی یەكە : پێشبڕكالێی حەڵ :

 61 نی:گرتنی ماڵ و سامانی كافرانی شەڕاخاڵی دووە : 

 31 خاڵی سێیە : وەرگرتنی ماڵ و سامانێك كە پێی حەڵڵە:

 31 خاڵی چوارە : ئاڵوگۆڕكردنی شەرعیانە:

 31 خاڵی پێنجە : وەرگرتن بەرەزامەندی خاوەن پارە/سامانەكە:

 31 خاڵی شەشە : پشكە میرات:

 3٢ ا:مافی گش ی و مافی تایبەتی لەخاوەنێ ید بڕگەی سێیە :

 3٢ ماف لەسامانی زەكاتدا:خاڵی یەكە : 

 37 موسوڵمانانە، غەیری موسوڵمانیش جزیە و خەراجی لەسەرە: خاڵی دووە : زەكات لەسەر

 31 خاڵی سێیە : موسوڵمانان دوو جەژنیان هەیە و دەبێت تێیاندا ببەخشن:

 33 خاڵی چوارە : حەج لەسەر بەتوانا فەرزە:

 36 دەوێت:خاڵی پێنجە : هاوسەرگیریش بەخشینی مارەیی 

 36 خاڵی شەشە : نەفەقە لەسەر مێردە:

 33 ساماندایە: خاڵی حەوتە : باجی دەوڵەتیش لەمافی دارایی و

 31 خاڵی هەش ە : بەخشین بەكەسی موح اج:

 39 خاڵی نۆیە : كەفارەتەكان مافن لەساماندان:

 39 خاڵی دەیە : هەقدانی خوێن )قەتڵ(:

 11 ڵمانان:خاڵی یازدەیە : كۆمەككردنی موسو 

 11 دفنكردنی بێكەسان: خاڵی دوازدەیە : كفن و

 11 ێبواران:ڕ  خاڵی سێزدەیە : مافی میوان و

 1٢ خاڵی چواردەیە : مافی قوتاركردنی دیل لەسامانی تاكوكۆدایە:

 1٢ كۆدا:و خاڵی پازدەیە : جۆری تری مافی موسوڵمان لەسامانی تاك

 11 ی سەربەس ی مرۆڤ لەڕەف اركردنیدا بەسامانیەوە دەگرن:سنوورانە بەربەست و بڕگەی چوارە : ئەو

 11 خاڵی یەكە : حەڕامێ ی فەوتاندنی سامان:

 13 خاڵی دووە : ئەوی خەڵكەكە پێویس ێ ی دەبێت بیفرۆشێت:

 13 خاڵی سێیە : زیدەڕۆیی و ئیسراف كردن:

 13 خاڵی چوارە : ڕەف اركردن بەسامانەوە كە زیان بەخەڵكی تر نەگەیێنێت:

 19 خاڵی پێنجە : بەرژەوەندیی گش ی دەخرێ ە پێش مافی تاكێك:

 91 خاڵی شەشە : ناچاركردنی خاوەن پیشە لەسەر كرێیەك:

 91 مۆڵەتی مێردی بكات: خاڵی حەوتە : ناشێت ژن ڕەف اری سەربەخۆ لەسێیەكی سامانیدا بێ

 9١ :سەرفكردندا خاڵی هەش ە : ناشێت سنووری شەرع ببەزێنرێت لەپارە

 93 خاڵی نۆیە : ئەو ڕەف ارانەی نابێت بیكات بەرتیلدانە:

 99 بڕگەی پێنجە : چارەنووسی خاوەنێ ی ماڵ و سامان لەئیس مدا:
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 ١1٢ خاڵی یەكە : دەقی ئایەتەكانی میراتناسی:

 ١16 خاڵی دووە : دەقی فەرموودە لەسەر میرات:

 ١19 خاوەنەكانیان: خاڵی سێیە : پشكەمیرات و

 ١١١ پشكەمیراتی كەسوكاری نزیك )العصبات(: :ی چوارە خاڵ

 ١١٢ مێیینە: خاڵی پێنجە : كۆی میراتگرانی نێرینە و

 ١١7 :تێو ەكەد یكانەنیرێنە خزم رەب راتیم ەیتانڵەحا وەئخاڵی شەشە : 

 ١١1 :تێو ەكەد ە مێیینەکانخزم رەب راتیم ەیتانڵەحا وەئ خاڵی حەوتە :

 ١١9 خاڵی هەش ە : وەسێت:

 ١٢٢ بڕگەی شەشە : سیفەتەكانی ڕێسای خاوەنێ ی لەئیس مدا:

 ١٢3 :چارەسەری كێشە ئابوورییە كۆمەڵیەتیەكان باسی دووە :

 ١٢3 رێڕەوێك:

 ١٢9 بڕگەی یەكە : ڕێساكانی زەكات:

 ١7١ خێر و خێرات: بڕگەی دووە : ڕێساكانی كەفارەت و

 ١77 ڕێساكانی ئەوقاف:بڕگەی سێیە : 

 ١73 ووفكێشان )نەفەقە(:ر ارە : ڕێساكانی مەسبڕگەی چو 

 ١79 بڕگەی پێنجە : ڕێساكانی پێنجەیەكی دەسكەوت )غەنیمەت(:

 ١79 خاڵی یەكە : پێناسەی گش ی:

 ١11 ت؟ێكرەشدەداب نۆ چ نگەج یوتەسكەد -١

 ١1١ كرا؟ەشدەداب نۆ چ ەكەتەمینەغ یكیەنجێپ -٢

 ١11 :داەكەكیەنجێپ یشكردنەداب ەل ێییاجو ڕ  -7

 ١13 ەك لەسەری:یخاڵی دووە : چەند تێبینی

 ١13 (:خاك رێژ  ی)كانزا ریكازڕێسای بڕگەی شەشە : 

 ١3٢ بڕگەی حەوتە : دابینکردنی مووچە بۆ هەموو هاوڵتییەکی دارولئیس  :

 ١33 ی ولما سرووفاتی به : واریدات و مهباسی سێیه

 ١39 رێڕەوێك:

 ١6١ لما :ی و  : واریداتی بهکهی یهبڕگه

 ١6١ راج: : خهکهخاڵی یه

 ١6١ راج:و ڕێسای خهپێناسه  -١

 ١69 :یراجەخ ییوەز  یحوكم -٢

 ١3٢ ؟یەچ ەو یەممیز نیەال ەو عوشر ل یو ەز  ینڕیك یحوكم -7

 ١31 )گومرگ(: خاڵی دووە : عشوور

 ١39 خاڵی سێیە : واریداتی كانزاكانی ناخی زەوی:

 ١1١ :سانەكێب یراتی: م ەچوار  ڵیخا

 ١1٢ تاوانباران: یسامان ەیانیرعەش ەیر ە: موساد ەنجێپ ڵیخا
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 ١11 : یە: جز ەشەش ڵیخا

 ١97 خاڵی حەوتە : باج دانان لە كاتی پێویس یدا:

 ١93 :یس میئ یتڵەو ەد ییگش  یماف : ەش ەه ڵیخا

 ١99 :   ئەی: ف ۆیەن ڵیخا

 ٢17 :كردنێمەت ییدارا ی: سزا ەیەد ڵیخا

 ٢11 :ۆیخ تڵەو ەد یكانەژ ڕۆو پ كڵمو  یداتی: وار ەیەازدی ڵیخا

 ٢16 : ولما ەیب یسروفاتە: م ەدوو  ەیگڕ ب

 ٢16 :   انیتڵ هاو  ییوێبژ یتەمانەو ز  رانەرمانبەف ەی: موچ ەكیە ڵیخا

 ٢١1 :كانییەگش  ەژ ڕۆپ ەیجو : بو  ەدوو  ڵیخا

 ٢١١ :اندایتڵ هاو  رەسەب  ولما ەیب یشكردنە: داب ێیەس ڵیخا

 ٢١3 :یس میئ ییئابوور یكانەس ەبەم ەل كێندەه : ەچوار  یباس

 ٢١9 رێڕەوێك:

 ٢٢١ :ی ێسەو ب ییس میئ ییئابوور یبوونۆخەربە: س ەکیە ەیگڕ ب

 ٢٢1 :دانكردنەو ئاو  ندنەسەشەو گ ی: ئابوور  ەدوو  ەیگڕ ب

 ٢٢6 :یكەڵخ یانیژ یكانییەداخواز ینكردنی: داب ێیەس ەیگڕ ب

 ٢٢1 :تەئومم یكانیەس یداوێپ ینكردنیب: دا ەچوار  ەیگڕ ب

 ٢71 :ییەربازەس یكییەئابور یس میئ یی: ئابوور ەنجێپ ەیگڕ ب

 ٢7٢ ن:وتەكێانلیزەو ن اندانیزە: ن ەشەش ەیگڕ ب

 ٥٨٥ ئیس مدا سیاسەتی فێرخوازی و ڕاگەیاندن لە :دووە بەندی 

 ٢73 رێڕەوێك:

 ٢79 ی:گونجاو  ینو ڕاگەیاند یرخواز ێف یتەاسیو س ییس میئ ی ێشارس ان : ەكیە یباس

 ٢1١ :یس میئ ی ێشارس ان یتییە: ماه ەكیە ەیگڕ ب

 ٢1٢ :ی ێشارس ان یبونیاقڕ  یكانەكار ۆ ه : ەدوو  ەیگڕ ب

 ٢17 :ەیەه ەییلوتك  یالێشارس ان یماەبن س  یئ نهاە: ت ێیەس ەیگڕ ب

 ٢11 :  ایژۆلەكنەت یشبردێپ كەن ییە ێشارس ان ەیشانین ۆڤمر  یتیەساەك یش نڕدا یبونڵ: كام ەچوار  ەیگڕ ب

 ٢13 :ەكارانەشەگ یپۆپ و لق و ریگێج یماە: بنیس میئ ی: كل ور  ەنجێپ ەیگڕ ب

 ٢16 :ییەگونجاو ن مانانڵموسو  ۆب ییژئاواڕۆ یكل ور  یمەرهە: ب ەشەش ەیگڕ ب

 ٢31 :  ەندەب ەو ییەكانەروكن  ینانێكارهەب ەب یتییەنەدەم یالواز  زوێ: ه ەوتەح ەیگڕ ب

 ٢3٢ :ییەن ستەو ەیپ ەو ەحوكم یس میس ەب وتنەو دواك وتنەشكێ: پ ەش ەه ەیگڕ ب

 ٢33 سەرچاوەی كل ووری ئوممەتن: ئیج یهادی پێشەوایان سوننەت و بڕگەی نۆیە : قورئان و

 ٢31 ی:بڕگەی دەیە : ئیس   و پێكهاتەكانی مەدەنێ 

 ٢63 :رەتی بەهێزبوونەوەیەو یدا زەرو : هەبوونی پسپۆڕ لە بوارەكانی مەدەنێ یازدەیە بڕگەی 

 ٢69 :ئیس می یسیاسەتی فێرخوازی و وزە بەگەڕخس نی كەسایەتی باسی دووە :

 ٢3١ :بڕگەی یەكە : وزەی مرۆڤ و بوارەكانی
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 ٢3٢ بڕگەی دووە : ئامادەسازیی جەس ەیی تاكەكان:

 ٢31 :بڕگەی سێیە : ئامادەسازیی هزر و ژیری و گەشەی ڕۆحی

 ٢33 :ەوشتڕ و  ەف ارڕ ارە : ئامادەسازیی پارسەنگانەی بڕگەی چو 

 ٢31 :بڕگەی پێنجە : بەگەڕخس نی وزەی مرۆڤەكان

 ٢11 :و تێڕوانینە مەنهەجییە بڕگەی شەشە : سەلماندن و چەسپاندنی ئە  دید

 ٢17 :سیاسەتی فێرخوازی بەرامبەری زانست و تەكلیفی شەرعی و باسی سێیە :

 ٢13 :تەكلیفی شەرعی بڕگەی یەكە : زانست و

 ٢16 :فەرزی كیفایە لە فێربوونی زانس دا بڕگەی دووە : فەرزی عەین و

 ٢91 :وهنڕ امن یان مەكڕ بڕگەی سێیە : ئەو زانس یانەی حە

 ٢9٢ :ێپێدراونڕ بڕگەی چوارە : ئەو زانس یانەی 

 ٢91 :ئاس ی دەوێت بڕگەی پێنجە : فێربوون سێ

 71١ ی ئیس می و گەشەپێدانی نێرینەیی پیاو و مێینەیی ئافرەت:سیاسەتی فێرخوازی باسی چوارە :

 713 :گرنگ پێگەیاندنی ئافرەتی ساڵحە *

 713 :یشەیی دەگۆڕێتڕسیس می فێرخوازیی ئیس می واقیعەكە  *

 719 :ئیس می یداڕش نی پارسەنگی كەسایەتی باسی پێنجە : سیاسەتی فێرخوازیی ئیس می و

 7١3 اگەیاندن لە سیس می ئیس میداڕ ەزگاكانی دەربارەی د پاشكۆیەك

 7١9 سیاسەتی سەربازی :سێە بەندی 

 7٢١ :ڕێڕەوێك

 7٢7 :باسی یەكە : تفاقی سەربازی )پێداویس یەكانی(

 7٢9 :مەش ی سەربازی و شارەزایی و شیاوبوون باسی دووە :

 773 هێزی سەربازیی ئیس می بەرامبەر كێ بەكاردێت؟ باسی سێیە :

 717 :نێكی تایبەتو اسی چوارە : پەروەردەبو ب

 763 :نەوەیبوو ووبەڕوو ڕ خۆئامادەكردن بۆ  ناسینی دوژمن و: پێنجە باسی 

 769 :سیاسەتی جەزائی )سزادان( لە ئیس مدا :چوارە بەندی 

 73١ :رێڕەوێك

 737 :سزا باسی یەكە : سەرنجدانێكی گش ی لە تاوان و

 733 :پێشەكییەك

 733 :ئیس میدا یو بەشەكانی تاوان لە سیس می جینائی بنەما مەبەست و بڕگەی یەكە :

 733 خاڵی یەكە : مەبەس ی سیس می سزادان لە ئیس مدا

 71٢ سزادان لە سیس می ئیس میدا خاڵی دووە : بنەماكانی تاوانباركردن و

 713 :تاوان یخاڵی سێیە : بەشەكان

 713 :ا سەرەكییەكانیو بنەم بەشی یەكە : تاوان دژی كۆمەڵگە

 713 :جۆری یەكە : تاوانی حەدد )جرائ  الحدود(

 713 :جۆری دووە : تاوانی هەقسەندنەوە و بڕی خوێن )جرائ  ال صاص والدی (
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 791 :)الجرائ  ال عزیر( بەشی دووە : تاوانی تەمێكردن

 79٢  :بڕگەی دووە : ڕێسا سەرەكیەكانی سیس می سزادان لە ئیس مدا

 791 :نەامرۆڤ تا تاوانی لەسەر نەسەلمێت بێ او  :یەكە  ڕێسای

 793 :خاڵی یەكە : هەڵەكردن لە لێبوردندا چاك رە لە هەڵەكردن لە سزاداندا

 796 :خاڵی دووە : هەبوونی گومان سزادان رادەگرێت

 791  :ك نابێتێهەبوونی دەق ڕێسای دووە : هیچ تاوان و سزایەك بێ

 11٢ :لێبكەوێ ەوە مەگەر لە دوو حاڵەتدا الیسای سزادان ئاسەواری )رەجعی(ڕێسای سێیە : ناشێت یا

 113 ڕێسای چوارە : هەموو نیش ەجێیانی دارولئیس   لەبەردە  داوەریدا یەكسانن:

 116 :یەكسانی نێوان سەرۆكی دەوڵەت و تاكەكانی ڕەعییەتەكەیدا -١

 1١1 :سەرۆكی دەوڵەتە بێگانەكان -٢

 1١١ :دیبلۆماسی پیاوانی سلكی -7

 1١7 :ئەندامانی دەزگای یاسادانان )پەرلەمان( -1

 1١6 :دەوڵەمەند و هەژار -3

 1١3 :ڕەچاونەكردنی كەسایەتی و پلە و وەزیفە -6

 1١9 ڕێسای پێنجە : خەلیفەش بۆی نییە لێبوردن بۆ سزادراوی تاوانی حەدد دەربكات:

 1١9 :د(الدالێبوردن لە تاوانەكانی حەدد )جرائ  الحدو  -١

 1٢1 لێبوردن لە تاوانەكانی هەقساندنەوە و خوێندا )جرائ  ال صاص والدی (:  -٢

 1٢١ :لێبوردن لە تاوانەكانی تەمێكردندا -7

 1٢7 ن:دەربارەی تاوا باسی دووە :

 1٢1 تاوان: یڕوكنی شەرعیبڕگەی یەكە : 

 1٢1 :ەدا كارابووبێتدەقەكە لە ساتەوەخ ی ئەنجامدانی تاوانەك خاڵی یەكە : دەبێ

 1٢9 :دەقەكە حوكمی تاوانی شوێنێك بێت كە تاوانەكەی لێكراوە خاڵی دووە : دەبێ

 171 :تاوانەكەی كردووە دەقی حوكمەكە ئەو كەسە بگرێ ەوە كە خاڵی سێیە : دەبێ

 171 :ێپێدانی تاوانەكە هەبووبێتڕ یان هەلی  خاڵی چوارە : نابێت هۆكاری تەبریر

 17١ :انی تەبریر )هەنجەت( و هەلی ڕێپێدانهۆكارەك* 

 17١ :بەرگریكردن -١

 176 :ئەدەبدادان -٢

 171 :یشۆخنه یر سهچاره -7

 111 :یرزشكار : واته وهیسوارچاك یكانهییاری -1

 11١ (:رچووندهههە)ب ینێخو  ێب -3

 13١ :تدارانڵ سهده یركماف و ئه -6

 133 اوان: : ڕوكنی ماددیی تی دووهبڕگه

 133 كانی ڕوكنی ماددیی تاوان:  : توخمهكهخاڵی یه

 131 شداربوون له تاواندا: : بهخاڵی دووه
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 167 بی تاوان:ده : ڕوكنی ئهی سێیهبڕگه

 163 :ینائیج یی ێرپرس: به كههی ڵیخا

 161 ینائیدا:رپرسێ یی جوە له بهو بیرچوونه ڵهزانین و ههری نه : كاریگهخاڵی دووه

 13١ رخۆشی و شێ ی و منداڵێ ی:ف اری حاڵتی ناچاری و سه : سزای ڕهخاڵی سێیه

 13١ ناچاربوون: یف ار هڕ  یسزا -١

 131 ست بوون(:)مه یشۆرخسه -٢

 111 :ی ێش -7

 117 (:یی)گچكه ی ڵێمندا -1

 113 :ی سزاربارهده : باسی سێیه

 191 دد:كانی تاوانی حهیكراوه : سزا دیاركهی یهبڕگه

 19١ سزای زیناكردن: -١

 193 خ قی(:ئهتباركردن به داوێنپیسی )بوخ انی بێ سزای تۆمه -٢

 196 سزای شەڕابخۆری: -7

 191 :سزای دزین -1

 311 ێگری:ڕ یی و ردهسزای جه -3

 311 وه له دین:زبوونهسزای پاشگه -6

 31٢ رعی:ڵتی شهسهو ده لیفهخهسزای یاخی بوون له  -3

 311 و خوێن:وه قساندنهكانی تاوانی هه : سزا دیاریكراوهی دووهبڕگه

 313 وه:قساندنههه -١

 311 (:الدی خوێندان ) -٢

 3١١ دات؟كه دهكوش نه ینێخو  ێك *

 3١٢ )العاقل (: راتگرانیم یی ێرپرسبه *

 3١1 ن؟بده نێخو  یقهه رراتگیم یخزمان تێبده یچۆ ب *

 3١3 تدان:فارهكه -7

 3٢1 حروو  بوون له میرات:مه -1

 3٢١ سێت:حروو  بوون له وهمه -3

 3٢7 كان:تهفارهسزای كه  :ی سێیهبڕگه

 3٢6 مێكردن:كانی تاوانی ته : سزا دیاریكراوهی چوارهبڕگه

 3٢3 سزای كوش ن: -١

 3٢1 :سزای جەڵده لێدان -٢

 371 سزای زیندانكردن:  -7

 377 فی كردن(:وه )نهدوورخس نه -1

 371 ڵواسین(:دان )ههله سێداره -3

 371 :م رسزای ئامۆژگاریكردن و كه -6
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 373 )الهجر(: ینگدابڕین لێسزای ده -3

 376 نش كردن )ال وبیخ(:رزهسزای سه -1

 373 شەلێكردن:ڕهسزای هه -9

 373 زای ناوزڕاندان )ال شهیر(:س -١1

 371 كردن(:ەرامسزای دارایی )غه -١١

 379 مێكردن:سزای تری ته -١٢

 31١ ڕاندنی سزاكان: : ڕاپهی پێنجهبڕگه

 31١ كان:ددهڕاندنی سزای حهڕاپه *

 31٢ مێكردن:ڕاندنی سزای تهڕاپه *

 317 وه:قساندنهكانی ههڕاندنی سزای تاوانهڕاپه *

 311 وه:ڕاندنی سزای كوش نهتی ڕاپهچۆنیه *

 313 وه:قساندنهكانی ئامێری ههرجهمه *

 316 شێت به ئامێرێكی تری خێراتر بێت؟ئایا ده *

 316 سێك(:ك لەسەر كهند سزایهسزا )چهڕاندنی فرهتی ڕاپهچۆنیه *

 311 رخۆش:سهخۆش و الواز و ڕاندن لەسەر نه : سزا ڕاپهشهی شهبڕگه

 311 ڕاندن لەسەر دووگیان:سزا ڕاپه *

 319 ڕاندن:ئاشكرایی سزا ڕاپه *

 331 ی تاوان:وهدووپاتكردنه *

 337 تی ئیس میوڵهزگاكانی دهده پاشكۆ:

 339 ناوەڕۆك
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