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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 پێشەکی:

عٛپاط ٚ عرایؼ تۆ پەسٚەسدگاسی ظیٙأیاْ، دسٚد ٚ ڕەؼّەخ تۆ عەس گیأی پاکی 
 پێغەِثەسی ئیغالَ ٚ یاس ٚ یاٚەساْ ٚ ؽٛێٕکەٚذٛأی تە گؾری.

صأغری ڕێغا فیمٙییەکاْ یەکێکە ٌەٚ صأغرە گشٔگأەی کە تەداخەٚە ئەِڕۆ  تەڕێضاْ
صۆسێک ٌە فێشخٛاصأی صأغرە ؽەسػییەکاْ ٌێی تێ ئاگاْ ٚ ؽرێکی ئەٚذۆی ٌەتاسەٚە ٔاصأٓ، 
ئەِە ٌە کاذێکذا کە ئەَ صأغرە ڕۆڵێکی صۆس گەٚسە دەتیٕێد ٌە کۆکشدٔەٚە کٛسذکشدٔەٚە ٚ 

مٙییە ٘ەِە ظۆس ٚ ظیاٚاصەکأذا ٚ ٌەلاڵثذأیاْ ٌە دٚٚ ذٛێی ڕیضتۀذکشدٔی تاتەذە فی
 چۀذ دەلێکی کٛسخ ٚ پٛخد ٚ ڕەٚأذا.

ِێژٚٚی ٔٛعیٕەٚەی ئەَ صأغزە ٚەک عەسخەَ صأغزە ؽەسػییەکبٔی رش، دەگەڕێزەٚە 
ٚ رەٚاٚثٛٚٔی عەدەی یەکەِی کۆچی؛ چٛٔکە  ثۆ پبػ کۆچی دٚایی پێغەِجەس

ٚ ٘بٚەاڵٔذا ٘یچ کبَ ٌەَ صأغزە ؽەسػییبٔەی ئەِڕۆ   ٌەعەسدەِی ژیبٔی پێغەِجەس
ٌەثەسدەعزذا ٘ەْ ثەَ ؽێٛەیە ثٛٚٔیبْ ٔەثٛە ٚ پۆٌێٓ ٔەکشاْٚ ٚەک صأغزێکی ربیجەد ٚ 
عەسثەخۆ، ثەڵکٛ ثەؽێٛەیەکی گؾزی کبسیبْ پێ کشاٚە ٚ ڕۀگذأەٚەیبْ ٘ەثٛٚە ٌە کۆی 

زێک ٔەثٛٚە ثە ٔبٚی ثیشٚثبٚەڕ یبْ ثبثەرە فیمٙییەکبٔذا، ٘ەس ثۆیە ٌەٚ عەسدەِبٔەدا صأغ
، تەاڵَ دٚاذش ٚ ٘ۀگاٚ تە٘ۀگاٚ ٚ تەپێی پێذاٚیغری ژیأی فیمٗ یبْ رەفغیش یبْ فەسِٛٚدە

ٚ  ٚەخەڵکی ٚ کۆِەڵگەکاْ صأایاْ داڕؽرٕەٚەیاْ تۆ کۆی صأغرە ؽەسػییەکاْ کشد
 ٘ەسیەکەیاْ تەپێی تاتەذی خۆی پۆٌێٓ کشدٚە ٚ ٌێکیاْ ظیاکشدٚٔەذەٚە.

ٔغری ڕێغا فیمٙییەکأیؼ یەکێک تٛٚە ٌەٚ صأغرأەی کە پاػ چۀذیٓ عەدە ٌە صا
ذا  ٚ تەچۀذیٓ لۆٔاؽ ٔٛٚعیٕەٚە ٚ داڕؽرٕەٚەی تۆ کشاٚە  کۆچی دٚایی پێغەِثەس 

 تۆذە صأغرێکی عەستەخۆ ٚ عەسەکی ٌۀێٛاْ صأغرە ؽەسػییەکأذا.
ٚە تٛ فیمٙییەکاْ تە عێ لۆٔاغذا ذێپەڕ ڕێغاتەؽێٛەیەکی گؾری ٔٛٚعیٕەٚەی صأغری 

 کە ئەِأەْ:
 ٚاٌرىٛیٓ(: ٛءْٚ )إٌؾٛدسٚعد تداِەصساْ ٚ لۆٔبغی یەکەَ: 
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ٌەَ لۆٔاغەدا ئەٚ دەلأەی لٛسئاْ ٚ عٕٛٔەخ ٘اذٕە تْٛٚ کە دٚاذش تٛٚٔە عەسچاٚەی 
ذە تْٛٚ ٚ ئیٍٙاَ تۆ صأایاْ ٚ ٌە ژێش ڕۆؽٕایی ئەٚ دەلأەدا صأغری ڕێغا فیمٙییەکأیاْ ٘ا

ٚاذە:  .(682سورة البقرة: ). [ََل ُيَكلُِّف اَّللهُ نَػْفًسا ِإَله ُوْسَعَها] داڕؽرٕەٚەی تۆ کشا. ٚەک ئایەذی:
 :ٚە ئایەذی ئەگەس ٌەذٛأیذا ٔەتێد. ٘یچ کەط ٔاکاخٌە کاسێک خٛای گەٚسە داٚای ٘یچ 

رَ  ََمَْمَصةٍ  ٓت  اْضُطره  َمنِ فَ ] ٘ەس  ٚاذە: .(7 سورة املائدة:). [رَِحيمٌ  َغُفورٌ  اَّللهَ  فَِإفه  ِِلِّتٍْ  ُمَتَجاِنفٍ  َغيػْ
کەط ٔبچبس ثٛٚ ثە خٛاسدٔی گۆؽزی زەساَ ٚە ثشعییەری صۆسی ثۆ ٘ێٕب ثەثێ ئەٚەی 
ِەثەعزی الداْ ٚ ربٚأی ٘ەثێذ، یبْ صیبدە ڕەٚی ٌەخٛاسدٔیذا ثکبد ئەٚ کبد خٛای گەٚسە 

ٚە صارێکی ٌێجٛٚسدە ٚ ثەخؾٕذە ٚ ِیٙشەثبٔە ٚ ئەٚ کبسەی ثەربٚاْ ٌەعەس ئەژِبس ٔبکبد. 
ذۆڵە کشدٔەٚە ٌە تشیٕەکأیؾذا ٘ەیە.  ٚارە: .(54سورة املائدة:) .[وَح ِقَصاصٌ َواْْلُرُ ]ئایەذی: 

ٚارە: عضای ٘ەس ربٚأێک ثە  .(54سورة الشورى: ) .[َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْػُلَها] ٚە ئایەذی:
َا اْْلَْعَماُؿ ِِبلنِّيهاتِ }٘ێٕذەی لەثبسەی ربٚأەکە خۆیەری. ٚە فەسِٛٚدەی:   .(رواه البخاري). {ِإَّنه

ٚارە: ٘ەِٛٚ کشدەٚەیەکی ِشۆڤ ثەپێی ٔییەد ٚ ِەثەعزی خبٚۀەکەی ِبِەڵەی ٌەگەڵذا 
ٚارە: ٘ەس  .(رواه البخاري) .{ُكلُّ َشْرٍط َخاَلَف ِكَتاَب اَّللِه فَػُهَو َِبِطلٌ }ٚە فەسِٛٚدەی:  دەکشێذ.

ثەربڵە ٚ دسٚعذ  ِەسخێک ٌە گشێجەعذ ٚ ِبِەڵەکبٔذا پێچەٚأەی دەلێکی ؽەسػی ثێذ
٘یچ کەعێک ثۆی ٚاذە: .(رواه إبن ماجة والبيهقي). {ََل َضَرَر َوََل ِضَرارَ }ٔییە. ٚە دەفەسِٛێذ: 

 ٔییە صیبْ ٌە کەعێکی رش ثذاد ٚ صیبٔیؼ ثە صیبْ چبسەعەس ٔبثێذ.
بٔە ٚ عەدە٘ب دەلی رش کە دٚارش ٘ەِٛٚیبْ ثٛٚٔە ڕێغبی فیمٙی ٚ ثەسدی ئەِ 

 .فیمٙییەکبْ ثٕبغەی صأغزی ڕێغب
 ّٕٛ ٚاٌرذٚیٓ(:اٌ حٚ داڕؽرٓ )ِشؼٍ دٚٚەَ: گەؽەوشدْلۆٔاغی 

ب٘یشی ط، کاذێک )ئەتٛ دەعری پێ وشد کۆچییەٚەٌەعەدەی چٛاسی لۆٔبغە  ئەَ
٘ەعزب ثە کۆکشدٔەٚەی گشٔگزشیٓ ڕێغب  دەثجبط( کە یەکێکە ٌە صأبیبٔی ِەص٘ەثی زۀەفی

 ( ڕێغبدا کٛسری کشدەٚە. ٧٧فیمٙییەکبٔی ِەص٘ەثی زۀەفی ٚ ٌە )
پاػ  ثٛٚە ٚ ؽەٚأە یژێٚ ٚربسث یژێٕٛؾێپ پیبٚێکی ٔبثیٕب ثٛٚە ٚ پیؾەیئەَ پیاٚە 

ئەَ ٌە ، تۆ ِاڵ ٚ ِضگەٚخ چٛڵ دەتٛٚ واذێه ٔٛێژخٛێٕاْ دەڕۆؽرٕەٚۀٛێژی ػیؾا 
ٚ تەسدەٚاَ  ٛذەٚەگڕێغایأەی دەتٕەِا ٚ ٌەتەس خۆیەٚە ئەَ  ایەٚە ِٚضگەٚذەکەی دەِ
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ٌێکذأەٚە ٚ تەساٚسدی پێ دەکشدْ ذا تضأێد چ ظیاٚاصییەکیاْ ٌە ٔێٛأذا ٘ەیە ٚ ذا چۀذ 
 گٛٔعاٚە تکشێٕە ڕێغای گؾری.

ذش تۀاٚی )کەسخی( کە ئەٚیؼ ٘ەس صأایەکی ؼۀەفی ِەص٘ەب پاػ ئەٚ پیاٚێىی 
ب٘یش( ط)ئەتٛ ب٘یش( ثٛٚە ٚ عٛٚدێکی صۆسی ٌە ڕێغبکبٔی طتٛٚە ٚ ٘اٚ ذەِۀی )ئەتٛ 

 ( ڕێغبی فیمٙی کۆکشدەٚە.٧٧ثیٕیٛە، یەکەَ پەڕرٛٚکی ٌەَ ثٛاسەدا ٔٛٚعی ٚ رێیذا )
ثەگەڕاْ ٚ پؾکٕیٓ ثە  دٚارش صأبیبٔی عەسخەَ ِەص٘ەثەکبٔی رشیؼ دەعزیبْ کشد

ؽٛێٓ ڕێغب فیمٙییەکبٔی ِەص٘ەثەکبٔیبٔذا ، رب ئەَ صأغزە رەٚاٚ گەؽەی کشد ٚ پەسەی 
عۀذ ٚ ثٛٚە صأغزێکی عەسثەخۆ ٚ دەیە٘ب پەڕرٛٚکی ٌەعەس ٔٛعشا، رب عەدەی ٘ەؽزی 

 کۆچی، کە ثەعەسدەِی صێڕیٕی گەؽەکشدْ ٚ پەسەعۀذٔی ئەَ صأغزە ئەژِبس دەکشێذ. 
 لۆٔاغی ذەٚاٚ تْٛٚ ٚ عەلاَ گیش تْٛٚ: عێیەَ: 

ەسدەِی دەعەاڵری عەسەذای ئەَ لۆٔاغە تۆ کۆذاییەکأی عەدەی عیاصدەی کۆچی ٚ ع
تە کەعێک  کاذێک عٛڵراْ، دەگەڕێرەٚە (ػەتذٌٚؼەصیض خاْ)عٛڵراْ  ٚدەٚڵەری ػٛعّبٔی 

( اٌؼذ١ٌحاألؼىاَ )گۆڤاسی کە عەسپەسؽری دەسکشدٔی  ڕاعپاسد یغا(آ ٛدخٔاٚی )اؼّذ ظ
دەٚڵەذی  تٍیّەخ ٚ ٔاٚداسەکأی ئەٚ عەسدەِەی ؼەٚخ وەط ٌە ٘ەسە صأاٚیؼ ئەتکاخ ٚ 

ٌەٚ ( 99) ذٛأیاْپیاٚە ؼەٚخ  ٚئە ، ەکە دەستکەْگۆڤاسعپاسد ذا ڕاتۆ ئەٚ کاسە ػٛعّأی 
ْٛ کۆتکۀەٚە ٚ ٌە عەسەذای ثڕێغا فیمٙییأەی کە صأایاْ ذا ئەٚ کاذە پێی گەیؾر

ئەٚ ڕێغایأەی ئەٚاْ ٌەٚ رب ٌە دادگبکبٔذا کبسی پی ثکشێذ ٚ ِاسی تکەْ گۆڤاسەکەدا ذۆ
ئیغالِییذا ٚ ٌەیاعا ٚ دادگاکأذا ٌە صۆستەی ٚاڵذأی  یؼئێغرا ذا کشاْ عەسدەِەدا ذۆِاس

 کاسیاْ پێ دەکشێد ٚ تەدەسکشدٔی ئەٚ گۆڤاسە ئەَ صأغرە ظێگیش ٚ عەلاِگیش تٛٚ. 
 ٌەٚەٚە عەسی ٘ەڵذا کە ثۀذەیؼ ٌە ئێغزبدای ئەَ پەڕرٛٚکۀٛٚعیٕی تیشۆکەی 

، یەکێک ٌەٚ ثبثەرە کاذێک ئیٕغرریٛذی ژیاس پەیّأگەی پێگەیأذٔی تأگخٛاصأی داِەصسأذ
صأغزییبٔەی کە ثۆ خٛێٕذْ ٌە پەیّبٔگەکە دأشا ثبثەری )ڕێغب فیمٙییەکبْ( ثٛٚ، ٚە ئەسکی 

أێکی صۆس ٘یچ عەسچبٚەیەکی گەڕپبػ گٛرٕەٚەی ثبثەرەکەیؼ ثەِٓ عپێشدسا، ثۀذەیؼ 
صأغزی ئەٚرۆَ ثەصِبٔی کٛسدی دەعذ ٔەکەٚد ٌەعەس ثبثەرەکە رب ثیکەیٕە ِۀٙەج ٚ 
خٛێٕذکبسە ثەڕێضەکبْ عٛٚدی ٌێ ثجیٕٓ، ثۆیە ثڕیبسِذا پەڕرٛکێکی ٌەعەس ثٕٛٚعُ، رب ئەٚ 
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صأغزە  کەٌێٕە صأغزییەی کزێجخبٔەی کٛسدی پڕ ثکبرەٚە ٚ ثجێزە ثٕەِب ٚ عەسچبٚە ثۆ ئەٚ
 ؽەسػییە گشٔگە ٚ خٛێٕکبسأی کٛسد ٌێی ثە٘شەِۀذ ثٓ.

٘ەس چۀذە ثبثەرەکبٔی ئەَ صأغزە ٚ ڕێغبکبٔی صۆس ٚسد ٚ ثاڵْٚ؛ ثەاڵَ  ِٓ ئەٚ 
پەڕی ٘ەٚڵُ داٚە کە ٌێشەدا ٚ ثەپێی ئەٚ کبرەی کە ثۆ خٛێٕذٔی پەیّبٔگەکە ٚ گٛرٕەٚەی 

ی ئەٚ ڕێغبیبٔە ثبط ثکەَ کە ٌەکۆی ثبثەرەکە رەسخبْ کشاٚە، گشٔگزشیٓ ٚ عەسەکیزشیٕ
ثبثەرە ؽەسػییەکبٔذا ثْٛٚ ٚ ڕۀگذأەٚەیبْ ٘ەیە، ثۆ صیبرش عبدەکشدٔەٚەی ثبثەرەکبٔیؼ ٚ 
رب صۆسیٕەی خەڵکی ٌێی ثە٘شەِۀذ ثێذ، ٘ەٚڵُ داٚە ثەصِبٔێکی صأغزییبٔە ٚ 

ثەرێک عەسدەِیبٔەی ٚ ئبعبْ لغە ٌەعەس ثبثەرەکبْ ثکەَ ٚ خۆَ خٛێٕذکبسیؼ ٌە٘ەس ثب
ثەدٚٚس ثگشَ کە ڕاخیبی ٚ ٔبڕٚٚٔی رێذا ثێذ ٚ ئەگەسیؼ ٘ەثٛٚ ثێذ ٘ەٚڵُ داٚە کبَ 
ثۆچٛٔەیبْ پەعۀذە ٚ ثەڵگەکبٔی ثە٘ێضرشە ٚ ٌەگەڵ عەسدەِی ئەِڕۆ گٛٔدبٚرشە ئەٚەیبْ 
ثخەِە ڕٚٚ، ثۆ ٘ەس ڕێغبیەکیؼ کە ثبعُ کشدٚە عەسەرب پێٕبعەَ کشدٚە ٚ دٚارش لغەَ 

ییەکەی کشدٚە ٚ پبػ ئەٚیؼ ثبعُ ٌەعەسچبٚە ٚ ثٕەِب ٌەعەس گشٔگی کبسیگەس
ؽەسػییەکەی کشدٚە ٚ ٌەکۆربییؾذا کۆِەڵێک ّٔٛٚٔەی صیٕذَٚ ٌەعەس ثبط کشدٚە، ئەِە 

 خگە ٌە ٘ۀذێک ٚسدەکبسی رش کە ئەگەس پێٛیغزی کشدثێذ ٌەعەس ڕێغبکبْ ثبعُ کشدْٚ. 
( ڕێغبی ٧٧کە )ثەؽێٛەیەکی گؾزی ٚ ثەپێی ئەٚ ِیزۆدەی کەثبعُ کشد پەڕرٛٚکە

 ( زٛکّی ؽەسػی ٌەخۆ دەگشێذ.٥٧٥فیمٙی ٚ صیبرش ٌە )
 
 
 

 پ.د. خبٌیذ ِٛزەِّەد عبڵر
 ١2/3/١2١٢ -٢٤٤١ؽەػثاْ// ٢١

 ( خٌٛەکی عەس ٌەثەیبٔی.٧١( ٚ )٨ڕۆژی پێٕح ؽەِّە کبرژِێش )
 ٘ەٚاسی صأکۆ/ ثەکشەخۆی ربصە
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 پێٕاسە:

 پێک دێد: ٚؽەدەعزەٚاژەیەکە ٌە دٚٚ  اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح()ڕێغب فیمٙییەکبْ 
 : اٌمٛاػذ()یەکەَ: 

گەٚسە ، خٛای ڕێغا ٚ تٕچیٕە دێد ٚ ٌە صِبٔەٚأییذا: ثەٚاربییە  (ذج)لاػ ٚؽەی وۆی
 .(767البقرة: ). [َوِإْذ يَػْرَفُع ِإْبراِىيُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلبَػْيِت َوِإْْساِعيلُ ]ٌە لٛسئأذا دەفەسِٛێد: 

 .ەٚەشدتەسص دەوکأی کەػثەیاْ تٕچیٕەٚ ئیغّاػیً تٕەِا ٚ واذێه ئیثشا٘یُ  ٚاذە:
ڕێغایەکی گؾری کە تەعەس ٘ەِٛٚ ٚسدەکاسییە تشیرییە ٌە  (ج)لاػذ :ذایؾصاساٚەٌە 

٘اٚؽێٛە ٚ ٌەیەکچٛەکأیذا ظێثەظێ دەتێد، یاْ تشیرییە ٌە ڕێغایەکی گؾری کە دەکشێد 
 )األِش ٌٍٛظٛب(.ٕەٚە، تۆ ّٔٛٔە کاذێک دەڵێیٓ: تە٘ۆیەٚە ٘ەِٛٚ ٚسدەکاسییەکأی تٕاعی

ٚاذە: فەسِاْ کشدْ تە کشدٔی کاسێک یاْ ؽرێک تۆ پێٛیغرکشدٔی ئەٚ کاسە یاْ ئەٚ ؽرەیە، 
 ئەَ ڕێغایە ڕێغایەکی گؾرگیشە ٚ ٘ەِٛٚ فەسِأە ؽەسػییەکاْ دەگشێرەٚە تێ ظیاٚاصی.

 : )اٌفمٗ( دٚٚەَ:
 دێد.ٌە صِأەٚأییذا: تە ٚاذای ذێگەیؾرٓ 

صاساٚەیؾذا ثەٚاربی: صأیٕی ئەٚ زٛکّە ؽەسػییە کشداسییبٔە دێذ کە ٌە دأە ٌە 
دأەی ثەڵگە ؽەسػییەکبٔەٚە دەعزّبْ دەکەْٚ، ثۆ ّٔٛٔە: کبرێک دەڵێیٓ ٔٛێژ یبْ ڕۆژٚ یبْ 
زەج ٚاخت ٚ فەسصە، دەثێذ یەکە ثەیەکەی ئەٚ ثەڵگە ؽەسػییبٔە ثضأیٓ کە ئەَ 

. کبرێکیؼ دەڵێیٓ دصی زەساِە ثە٘ەِبْ ؽێٛە دەثێذ ثەڵگە پەسعزؾبٔەیبْ ٚاخت کشدٚە
ؽەسػییەکبٔی زەساِجٛٚٔەکەی ثضأیٓ ٚ رۀٙب ئەٚۀذە ثەط ٔییە کە ثڵێیٓ زٛکّەکەی ٌە 

 لٛسئبٔذا ٘برٛە ثەڵکٛ دەثێذ ئەٚ دەلە ربیجەرە ثضأیٓ کە ٌەعەس ئەٚ ثبثەرە ٘برٛە.  
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اٌفمهيت( و بٕەِاکأی فیمه فیمهییەکاْ )اٌمىاػذ ڕێسا جیاواصی ٔێىاْ 

 )أصىي اٌفمه(:

ئەَ دٚٚ دەعزەٚاژەیە ٘ەسچۀذە ٌە ڕٚاڵەرذا ٌەیەک دەچٓ ثەاڵَ ٌە ٔبٚەڕۆکذا دٚٚ 
ٚارەی رەٚاٚ پێچەٚأە ٚ دژ ثەیەکیبْ ٘ەیە؛ چٛٔکە ڕێغب فیمٙییەکبْ کبسیبْ کۆکشدٔەٚەی 

بیەکی گؾزییذا، ثەاڵَ ٘ەِٛٚ ٚسدەکبسییە فیمٙییە ٌەیەکچٛٚەکبْ ٚ داڕؽزٕەٚەیبٔە ٌە ڕێغ
ڕێغبکبٔی فیمٗ کبسیبْ ؽیکشدٔەٚە ٚ ٚسدکشدٔەٚەی ثەڵگە گؾزییەکبْ ٚ خێجەخێ کشدٔیبٔە 

 ثەعەس ٚسدەکبسییە فیمٙییەکبٔذا. 
 

 :فیمهییەواْ ڕێسا بىەماکاوی

فیمٙی، پێٛیغرە کۆِەڵیک  تاتەخ یاْ دەلێک کە تّأەٚێد تیکەیٕە ڕێغایەکی٘ەس تۆ 
تٕەِا ٚ ڕاگشی ٘ەتێد ذا ترٛأشێد ٌەعەسیاْ داِەصساٚ ٚ عەلاِگیش تێد، ئەٚ تٕەِا ٚ 

 ڕاگشأەیؼ تشیریٓ ٌە:  
ٚاذە ٘ەس ڕێغایەکی فیمٙی کە دادەڕێژسێد پێٛیغرە گؾرگیش تێد : یەوەَ: گؾرگیشی

ٚ ٘ەِٛٚ ئەٚ ٚسدەکاسییە فیمٙییأە ٌەخۆ تگشێد کە دەچٕە ژێش ئەٚ ڕێغایەٚە، تۆ ّٔٛٚٔە 
ـُ َعَلْيِهُم اْْلََبآِئثَ ]خٛای گەٚسە دەفەسِٛێد:  ٚارە:  .(747األعراف: ). [َوُيُِلُّ ََلُُم الطهيِّباِت َوُُيَرِّ

کە ؽزە ثبؽەکبٔیبْ ثۆ زەاڵڵ دەکبد ٚ ؽزە خشاپ ٚ صیبْ  ئەٚ پێغەِجەسەی 
 ثەخؾەکبٔیبْ ٌێ لەدەغە ٚ یبعبؽ دەکبد. ئەَ دەلە دٚٚ ڕێغبی عەسەکی ٌەخۆ دەگشێذ:

 ٘ەِٛٚ ؽزە ثبػ ٚ ثەعٛٚدەکبْ زەاڵڵ ٚ ڕێگەپێذساْٚ.  -٧
 ٘ەِٛٚ ؽزە صیبْ ثەخؼ ٚ ثێ عٛٚدەکبْ لەدەغە ٚ یبعبغٓ. -٢

ئەَ دٚٚ ڕێغبیە ٘ەِٛٚ زٛکّە ؽەسػییەکبٔی پەیٛەعذ ثەعەسخەَ کبیەکبٔی ژیبْ 
دەگشێزەٚە ٚ ٘یچ ؽزێکی ٌێ ٘ەاڵٚێشد ٔەکشاٚە؛ ثۆیە دەکشێذ ٚەک دٚٚ ڕێغبی فیمٙی 

 ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵذا ثکشێذ.
ٚاذە ٔاتێد ڕێغاکە ذایثەخ تێد تە تاذەێکی فیمٙی دیاسیکشاٚەٚە، تْٛٚ:  دٚٚەَ: پەذی 

یاْ )ڕۆژٚ تەتێ ٔییەخ دسٚعد ٔییە( یاْ ( ٔە تڵێیٓ:  )تەصۆس ذەاڵق ٔاکەٚێدتۆ ّٔٛٚ
)ٔاچاسی گۆؽری ؼەساَ ؼەاڵڵ دەکاخ(. ئێغرا ٘یچ کاَ ٌەَ ّٔٛٚٔأە ٔاکشێد ٚەک ڕێغای 



 
 ساڵحپڕۆفیسۆر. خالید موحەممەد                                یڕێساكانی فیقهی ئیسالم 8

فیمٙی ِاِەڵەی ٌەگەڵذا تکشێد؛ چٛٔکە ٘ەس یەکەیاْ ذایثەذە تە تاتەذێکی فیمٙی 
یەکێکیاْ تە ڕۆژٚ یەکێکیاْ تە خٛاسدْ ٚ ڕێغای دیاسیکشاٚەٚە، یەکێکیاْ تە ذەاڵق ٚ 

فیمٙیؼ ٔاکشێد ذایثەخ تێد تە تاتەذێکی دیاسیکشاٚەٚە ٚ دەتێد گؾرگیش ٚ پەذی تێد؛ 
تەاڵَ ئەگەس گٛذّاْ: )٘یچ کشدەٚەیەکی ِشۆڤ تە صۆس دسٚعد ٔییە( یاْ )٘یچ 

ەساِەکاْ کشدەٚەیەکی ِشۆڤ تە تێ ٔییەخ دسٚعد ٔییە ٚ ٚەسٔاگیشێد( یاْ )ٔاچاسی ؼ
 ؼەاڵڵ دەکەْ(. ئەٚ کاخ دەکشێد پێیاْ تگٛذشێد سێغای فیمٙی.

ٚاذە پێٛیغرە ڕێغاکە پؾد تە یاعایەکی دیاسیکشاٚ ٚ خێگیشی ٚ ثەسدەٚاِی: عێیەَ: 
 .صأشاٚ تثەعرێد ٚ تە٘ۆی ئەٚ یاعایەٚە تە ئاعأی تٕاعشێرەٚە

ەڵ یەکجْٛٚ ٚ ٌە ٚارە ٌەگإطشاد( )دا پێی دەگٛرشێذ إشثاخ( )ئەَ ثبثەرە ٌەثەؽی 
ٚارە پێچەٚأەثٛٚٔەٚە، ثۆ ّٔٛٚٔە کەدەڵێیٓ: ٘ەِٛٚ إٔؼىاط( )دا پێی دەگٛرشێذ ٔفٟ( )

خٛاسدٔەٚەیەکی عەسخۆؽکەس زەساِە. ئەِە ثٕەِبیەکی یبعبیی ٚ صأغزیی دیبس ٚ صأشاٚە ٚ 
٘ەس خٛاسدٔەٚەیەک ئەٚ عیفەرەی رێذا ثێذ خٛاسدٔەٚە ٚ ِبِەڵەپێکشدٔی زەساِە ٚ 

 ٚ ڕێغب فیمٙییەکبْ پێٛیغزە یبعبی ٌەٚ خۆسەیبْ ٘ەثێذ کە ثە٘ۆیەٚە ثٕبعشێٕەٚە.یبعبغە 
 

 فیمهییەکاْ: ڕێساحەواوکاسی 

خاڵی ذش٘ەْ کە دەتٕە عێ خگە ٌەٚ عێ پبیە ٚ ثٕەِب ثبثەرییبٔەی کە ثبعّبْ کشد 
 ٓٔەت یؼئەگەسٚ ٘ێض ٚ ظٛأی ٚ ڕێکییاْ پێ دەتەخؾٓ ٚ  ذەٚاٚکاسی سێغا فیمٙییەکاْ 

 ئەٚ خااڵٔەیؼ تشیریٓ ٌە:، ەْ ٚ ٌەکاسی ٔاخەْدسٚعد ٔاو ڕێغاکەوێؾەیەن تۆ 
ٚاذە ذا دەکشێد ڕێغاکە  کٛسخ ٚ پٛخد تێد ٚ ٌە دٚٚ ٚؽە : )اإلیعاص( ییەوەَ: وٛسذ

 ،ال ضشس ٚ ال ضشاس()یاْ چۀذ ٚؽەیەکی دیاسیکشاٚ ذێپەڕ ٔەکاخ، ٘ەس ٚەک ڕێغاکأی: 
 .)الذى١ٍف إال تّمذٚس( ،)اٌؼادج ِؽىّح( ،ضآِ()اٌّفشط  ،)األِٛس تّماصذ٘ا(

ٌەتەس کشدْ ٚ ٔاعیٕەٚە ٚ ظێثەظێ کشدٔی رێگەیؾزٓ ٚ کە  یؼ ٌە پێٕاٚ ئەٚەیەئەِ
 تۆ ٘ەِٛٚ خەڵکی ئاعاْ تێد.

ٚارە ڕێغبکە ڕْٚٚ ٚ ئبؽکشا ثێذ، ئەِەیؼ رەٚاٚکبسی خبڵی ٛغ(: ضٚٔی )اٌٛٚدٚٚەَ: ڕ
یەکەِە ٚ ئبِبٔح ٌێی ئەٚەیە کە ٔبثێذ کٛسری ڕێغبکە کبسیگەسی ٌەعەس ڕٚٚٔی ٚاربکەی 
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دسٚعذ ثکبد ٚ ئبڵۆصی ثکبد؛ کەٚارە عەسەڕای کٛسری ٚؽەکبٔی پێٛیغزە ٚاربکەی ڕْٚٚ ٚ 
 دیبس ثێذ ٚ ٘یچ ئبڵۆصی رێذا ٔەثێذ.  

ٚاذە پێٛیغرە ڕێغاکە ٌە ٚالیؼذا : اٌٛالؼ١ح(تەسظەعرەتْٛٚ ) ٚ ْٚ٘ەتٛعێیەَ: 
تٛٚٔی ٘ەتێد ٚ تەعەس چۀذیٓ ٚسدەکاسی فیمٙیذا ظێثەظێ تکشێد، خۆ ئەگەسیؼ ڕێغاکە 

ٔەتێد کە تەعەسیذا ظێثەظێ  ثەسخەعزەیذۀٙا ذیۆسی تێد ٚ ٘یچ ّٔٛٚٔەیەکی فیمٙی 
 تکشێد ئەٚ کاخ پێی ٔاگٛذشێد ڕێغای فیمٙی.   

 

 :یەکانفیمهی ڕێساەسچاوەوأی س
: تۆ ڕێغا فیمٙییەکأیؼ ٌەٚأە ٘ەِٛٚ عەسچاٚەوأی ؼٛوّی ؽەسػی دەتٕە عەسچاٚە

 تۆ ّٔٛٚٔە:ٚ ٘زذ ، لیاط إظّاع(کۆدۀگی صأایاْ )ەخ، ٕلٛسئاْ، عٛٔ
ٚاذە: ٘ەس کاسێک تە پێی ِەتەعری خاٚۀەکەی ِاِەڵەی  .(اْلمور مبقاصدىا)ڕێغای  -

واَّللهُ يَػْعَلُم ]دەفەسِٛێد:  گەٚسەخٛای دەلاٚدەق ٌەٚ ئایەذە ٚەسگیشاٚە کە  ٌەگەڵذا دەکشێد.
ٚاذە: خٛای گەٚسە خۆی ئاگاداس ٚ صأایە تەٚەی  .(664سورة البقرة: ). [اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ 

پێغەِثەس ٌەٚ فەسِٛٚدەیەی  ٚەکە کێ ِەتەعری تاػ ٚ چاکە ٚ کێیؼ ِەتەعری خشاپە. 
  َا اَْلْعَماُؿ ِِبلنِّيهاتِ }دەفەسِٛێد: کە ٚارە: ٘ەِٛٚ کشدەٚەیەکی ِشۆڤ  .(رواه البخاري) .{ِإَّنه

 ثەپێی ٔییەد ٚ ِەثەعزی خبٚۀەکەی ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ.
ٚاذە: ٌە تٕەڕەذذا ٘یچ کەط ِافی تەعەس کەعێکی  .(ةمذال ءة صل برا)اْل کأی:ڕێغا -

 ذشەٚە ٔییە.
 دڵٕیایی تە گِٛاْ الٔاچێد. ٚاذە: .ِبلشك()اليقنی َل يزاؿ  -
 .ٚارە:  ٘ەِٛٚ ؽزێک ٌەثٕەڕرذا ڕێگەپێذساٚە .(حةاِلِب ء شياصل فی اْل)اْل -

ْ ئەٚ عەسچاٚەیەیؼ ٌەٚ ٚە ٚەسگیشاٚ ە (استصحاب)٘ەِٛٚ ئەِأە ٌە عەچاٚەی 
ٚاذە:  .{ادهَعىاْلبَػيَِّنُة َعَلى َمِن }ٚەسگیشاٚە کە دەفەسِٛێد:  فەسِٛٚدەیەی پێغەِثەسەٚە 

ئەٚ کەعەی داٚای ِافێک ٌەکەعێکی ذش دەکاخ پێٛیغرە تەڵگەی پێ تێد؛ چٛٔکە ٌە 
 ذا تەتەڵگە پؾرڕاعری ٔەکاذەٚە.  ٘یچ وەط ِافی تەعەس وەعەٚە ٔییەتٕەڕەذذا 
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ذا تٛٚٔی ِەسظەکأە.  ٚارە: عٕٛٚسی ِبفەکبْ .(طع احلقوؽ عند الشرو طمقا)ڕێغبی  -
 لغەیەکی پێؾەٚا ػِٛەسەٚە ٚەسگیشاٚە.ٌە دەلی ئەَ ڕێغایە 

٘ۀذێک ظاسیؼ ئەگەس دەلێکی ڕْٚٚ ٌەعەس تاتەذەکە ٔەتٛتێد، صأایاْ ٌە 
دەسۀعاِی ذێڕٚأیٓ ٚ ٚسدتٛٔەٚە ٌە کۆی دەلە ؽەسػییەکاْ ٚ عەسچاٚەکأی ؼٛکّی 

 :ٚٔەٛتۆّٔ ؽەسػی ڕێغایەکیاْ داڕؽرٛٚە،
، ٘ەتٌٛٚەعەس : ٘ەس تاتەذێک دەلی ؽەسػی ٚارە .(َل اجتهاد فی مورد النص): ایڕێغ -

کاسی پێ تکاخ؛ تەڵکٛ پێٛیغرە پاتۀذ تێد تۆچٛٔی خۆی تە ٘یچ کەط تۆی ٔییە 
تەاڵَ  ؛دەلێکی ؽەسػی ڕاعرەٚخۆی ٌەعەس ٔە٘اذٛە ڕێغایە. ٘ەسچۀذە ئەَ تەدەلەکەٚە

َها الهِذيَن آَمُنوا ََيأَيػُّ ]ٌەگەڵ کۆی دەلەکأی لٛسئاْ ٚ عٕٛٔەخ یەک دەکاذەٚە ٌەٚأە ئایەذی: 
ُموا بَػنْیَ َيَدِي اَّللِه َوَرُسوِلوِ  ٚاذە: ئەی گشۆ٘ی تڕٚاداساْ لغە ٚ  .(7سورة احلجرات:). [ََل تُػَقدِّ

 .  تۆچٛٔی خۆذاْ ِەخۀە پێؼ فەسِٛٚدەی خٛای گەٚسە ٚ پێغەِثەسەٚە
ٌەعەس تاتەذێک دەلی ؽەسػیّاْ  ئەگەس ٚاذە: .(جتهادجتهاد َل ينقض ِبِلِلا)ڕێغای:  -
تۆچٛٔی ٘یچ کاِیاْ  ، ٚ تۆچٛٔی خۆیاْ ٌەعەس دا ئیعریٙادیاْ وشدکەعی صأا دٚٚ ٔەتٛٚ، 

تۆچٛٔی ئەٚی ذشیاْ ٘ەڵٕاٚەؽێٕێرەٚە ٚ ٔاتێرە تەڵگە ٌەعەسی؛ چٛٔکە ئەگەس ٚاِاْ کشد 
سظەَ ئەٚ کاخ ذۀٙا یەک کەط تۆی دەتێد تۆچٛٔی خۆی ٌەعەس تاتەذەکە تذاخ ٚ عە

صأایأی ذش دەتێد پاتۀذی تۆچٛٔەکەی ئەٚ تٓ ٚ تەِەیؼ تۆچٛٔی ئەٚ صأایە دەچێرە 
پێگەی دەلەٚە ٚ ٘ەِاْ ٘ێضی ئەٚی دەتێد ٚ کەط تۆی ٔاتێد ٌێی ال تذاخ، ئەِەیؼ 

ٚ صأایاْ ٌە عەس  کاسێکی ٔەؽیاٚ ٚ ڕێگە پێ ٔەدساٚە؛  ٘ەس تۆیە ٘اٚەاڵٔی پێغەِثەس 
ظیاٚاصیاْ ٘ەتٛٚە ٚ ٘یچ کەعیؾیاْ تەٚی ذشیاْ ٔەگٛذٛە ذۆ چۀذیٓ تاتەخ تۆچٛٔی 

پێٛیغرە پاتۀذی تۆچٛٔی ِٓ تید ٚ تۆخ ٔییە تۆچٛٔی ظیاٚاصخ ٘ەتێد؛ تگشە تە 
 پێچەٚأەٚە صۆس ڕێضی تۆچٛٔەکأی یەکرشیاْ گشذٛە ٚ کاسیؾیاْ پێ کشدٚە.

ەی ٘اٚەاڵٔی چِٚٛ تٛٚە فەسِأڕەٚای ِٛعٛڵّأاْ ئەتٛتەوشپێؾەٚا ٚٔە: واذێه ٛتۆّٔ
: تٛٚە ظێٕؾیٕی گٛذی ػِٛەسپێؾەٚا تەاڵَ واذێه ؛ داتەػ دەوشدتەیەکغأی ٚ تێ ظیاٚاصی 

ی وشدٚە یەوغاْ ٔاوەَ ڕەؽ   ٌەگەڵ پێغەِثەسی خٛدا کەعێک کەٚچەی ِٛٓ ِ
تۆیە ِٛٚچەی ٘اٚەاڵٔی وشدٚٚە،  ؽەڕی ی خٛدا دژی پێغەِثەس ِٛچەی کەعێک کەتە
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ٌە صۆسێک ٚ ػەتذٚاڵی وٛڕی  ٚچەی خۆی ِٛێکذا ٚ داتەػ کشد تەعەس چۀذ ئاعر
کەی ِٓ ٌە چەٚ: تۆچی ِٛپشعیاسی ٌێ کشداڵی وٛڕی ٌػەتذٚ ٌە٘اٚەاڵْ کەِرش دأا، کاذێک

 ٌەتەس ئەٚەی پێغەِثەسی خٛدا : پێی گٛخ؟ کەِرشەذ یئٛعاِەی وٛڕی صە ِٛٚچەی
 .دەٚیغد ؾی ٌە تاٚوی ذۆ خۆؽرشیتاٚوی ئٛعاِە ٚ ئٛعاِەی ٌە ذۆ خۆؽرش دەٚیغد

ئەِأە ٚ عەسظەَ ڕێغا فیمٙییەکأی ذش ٘ەِٛٚیاْ تە ڕاعرەٚخۆ یاْ ٔاڕاعرەٚخۆ  
 ٌەعەسچاٚەی ؼٛکّە ؽەسػییەکأەٚە ٚەسگیشاْٚ. 

 
 :زاوستی ڕێسا فیقهییەکان یگروگی

ئەَ صأغزە ٚەک ٘ەس صأغزێکی ؽەسػی رش گشٔگی خۆی ٘ەیە، ثەربیجەری ثۆ ئەٚ 
کەعبٔەی کە دەیبٔەٚێذ ثجٕە ؽەسػضأێکی ٌێضاْ ٚ عەسکەٚرٛٚ، ثۆ ڕٚٚٔکشدٔەٚە صیبرشی 

 ئەَ ثبثەرە ئەَ چۀذ خبڵە ٌێشەدا دەخەیٕە ڕٚٚ:  
دەکبرەٚە ٚ ٘ەِٛٚ ٚسدەکبسییە فیمٙییەکبْ ٌە چۀذ ڕێغبیەکی عەسەکییذا کۆ  -٧

خۆسێک ٌە پەیٛەعذ ثْٛٚ ٚ رێکەڵکێؾی ٌە ٔێٛاْ صأغزە ؽەسػییەکبٔذا دسٚعذ دەکبد، 
ثەؽێٛەیەک کە ٘ەسکەط صأیبسی دەسثبسەی ڕێغب فیمٙییەکبْ ٘ەثێذ ئەٚە ثەدڵٕیبییەٚە 
صأیبسی دەسثبسەی صۆسێک ٌە صأغزە ؽەسػییەکبْ دەثێذ ٚ رٛأبی پێکەٚە گشێذأیبٔی 

 دەثێذ.
ی داڕؽزٓ ٚ ٌەلبڵجذأی ثۆچٛٚٔە فیمٙییە خیبٚاصەکبّٔبْ ال دسٚعذ دەکبد ٌە رٛأب -٢

چٛاسچێٛە ٚ دٚٚرٛێی کۆِەڵیک دەلی یبعبیی ئبعبٔذا ثە ؽێٛاصێکی ثبثەری ٚ عەسدەِییبٔە 
ٌەٚ کە ٘ەِٛٚ خەڵکی ثزٛأٓ ثۆی ثگەڕێٕەٚە ٚ ٌێی عٛٚدِۀذ ثٓ؛ چٛٔکە ئەٚ صِبٔەی 

ی تۆ عەسدەِٚسدە ٚ   صۆس لٛسط ێکیصِأٛعشاٚەذەٚە عەسدەِأەدا فیمٙی ئیغالِی پێ ٔ
ٚ ٌە ئێغرادا خەڵکی پغپۆڕ ٚ ذایثەذّۀذ ٔەتێد ٔاذٛأێد ٌێی ذێ  ٔٛعشاٚٔەذەٚەخۆی 
 تگاخ.

ئێّە تە ٘ەصاسە٘ا پەڕذٛٚکی فیمٙیّاْ ٘ەیە کە داتەػ دەتٓ تەعەس دەیە٘ا  -3
ٔەدا ٚ ٌەعەس ٘ەس ِەص٘ەتی فیمٙی ٚ صأغری ؽەسػییذا ٚ ٌە٘ەس یەک ٌەٚ پەڕذٛٚکا

تاتەذێکی فیمٙی ٚسد دەیە٘ا تۆچْٛ ٘ەیە ٚ ئاعرەِە خەڵکی عادە ترٛأێد ٌە ٔێٛ ئەٚ 
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دەسیایەدا تۆچٛٔی پەعۀذ تذۆصێرەٚە ٚ ٘ەڵثژێشێد، ئەِەیؼ ٚای کشدٚە کە خەسیکە 
ؼاڵەذێکی ٌێک ذشاصاْ ٌە ٔێٛاْ ئەٚ کەٌرٛسە فیمٙییە ٚ ٔەٚەی ٔٛێذا دسٚعد دەتێد ٚ 

أأە ٌە ژێش ڕۆؽٕایی ڕێغا فیمٙییەکأذا فیمٙێکی عەسدەِییأە ٚ پەعۀذ تۆ ئەسکی ؽەسػض
 خەڵکی تٕٛٚعٕەٚە، ذا تەس تەٚ ؼاڵەذی ٌێکرشاصأە تگشْ. 

ٌەڕٚٚی یاعاییەٚە ڕێغا فیمٙییەکاْ خضِەذێکی صۆسیاْ تە یاعا ٚ یاعأاعاْ  -٤
صۆستەی ٚاڵذأی کشدٚە ٚ صۆسێک ٌە ڕێغا فیمٙییەکاْ ڕۀگذأەٚەیاْ ٘ەیە ٌە یاعاکأی 

 ٚس ٔضیه دەوۀەٚە ٚٚڕێگەی صۆس دئیغالِییذا، ئەٚیؼ تە٘ۆی ئەٚەی کە ئەٚ ڕێغایأە 
ە ٚ ٘ەس کەط ٌەَ تٛاسەدا ؽاسەصا تێد ئەٚە تەدڵٕیاییەٚە چەِکی صۆس ئاڵۆص ڕْٚٚ دەکۀەٚ

ٌە داڕؽرٓ ٚ ذێگەیؾرٕی تٕەِا یاعاییەکأیؾذا ؽاسەصا دەتێد ٚ ٔاکەٚێرە ٘ەڵەٚە؛ چٛٔکە 
یاعا ٌە ڕٚٚی تاتەذییەٚە چۀذ پێٛیغری تە ذۆکّەیییە، ٌە ڕٚٚی صِأی داڕؽرٕیؾەٚە 

سەصاتْٛٚ ٌە ڕێغا فیمٙییەکاْ ئەٚ دٚٚ ئەٚٔذە ٚ تگشە صایرشیؼ پێٛیغری تە ذۆکّەییە، ؽا
 صأغد ٚ ذٛأایە الی کەعی ؽەسع صاْ دسٚعد دەکەْ.

ئێغرایؼ ٚ پاػ ئەَ پێؾەکییە ٌەعەس صأغری ڕێغا فیمٙییەکاْ، دەچیٕە عەس تاعی 
 خٛدی ڕێغاکاْ ٚ عەسەذا ٌە ڕێغا گؾرییەکأەٚە دەعد پێ دەکەیٓ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ساڵحپڕۆفیسۆر. خالید موحەممەد                                یڕێساكانی فیقهی ئیسالم 13

 یەک ڕێسای

 األمىر بمقاصدها

 
 ٘ەس کاسێک تە پێی ِەتەعری خاٚۀەکەی ِاِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێد.ە: ٚاذ

ّە ؽەسػییەکأی ٌەعەس کە کۆی ؼٛکئەِە یەکێکە ٌەٚ پێٕط ڕێغا فیمٙییەی گشٔگی: 
ئەَ ڕێغبیە ٌەٚەٚە عەسچبٚە  داِەصساٚە ٚ صأایٓ تەکۆی دۀگ کاسیاْ پێ کشدٚە، گشٔگی

دەگشێذ کە پەیٛۀذی ثە ٔیەرەٚە ٘ەیە ٚ ٔیەریؼ کبسیگەسی ٚ ڕۀگذأەٚەی ٌەعەس 
 نیە عەسخەَ ثبثەرە فیمٙییەکبْ ٚ کشدەٚەکبٔی ِشۆڤ ٘ەیە؛ ٘ەس ثۆیە صأبیبْ دەڵیٓ:

 ثەَ ڕێغبیەٚە. ەعزەٛەیپ وبْییەسػەؽ ەصأغز٘ەِٛٚ  ێیع سەعەٌ
النية فهي رأس اْلمر وعموده ): گشٔگی ئەَ ڕێغبیە دەڵێذدەسثبسەی  ُییەل جٓیئ

والعمل اتبع َلا, يبىن عليها,  ,وأساسو وأصلو الذي يبىن عليو, فإهنا روح العمل وقائده وسائقو
ٚارە: ٔیەد عەس ٚ کۆڵەکە  .(5/746إعالم املوقعني البن القيم ) .(ويصح بصحتها ويفسد بفسادىا

٘ەس ئەٚیؼ گیبْ ٚ  ،ٚ ثٕەِبی ٘ەِٛٚ کبسێکە ٚ ئەٚ ثٕچیٕەیەیە کە ٌەعەسی دادەِەصسێذ
پێؾۀگ ٚ ڕێ ٔیؾبٔذەسی کشدەٚەکبٔە ٚ کشدەٚەکبْ ٚاثەعزەٚ ؽٛێٕکەٚرەی ٔیەرٓ ، ئەگەس 
ٔیەری کشدٔی کشدەٚەکبْ ثبػ ثێذ کشدەٚەکبٔیؼ ثبػ دەثٓ، ئەگەسیؼ خشاپ ثێذ 

 ەکبٔیؼ خشاپ دەثٓ. کشدەٚ
ئەَ ڕێغبیە ٌە چۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ عٕٛٔەد ٚ کۆدۀگی صأبیبٔەٚە عەسچبٚە: 

 عەسچبٚەی گشرٛە ٌەٚأە:
َوَما ِْلََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُُتَْزى ِإَله اْبِتَغاَء َوْجِو رَبِِّو ]: ذێسِٛەفەد گەٚسە یخٛا -٧
ئەٚ کەعەی کبرێک دەثەخؾێذ رۀٙب ٌە پێٕبٚ  ٚاذە: .(64-79سورة الليل: ). [اْْلَْعَلى

ڕەصاِۀذی خٛادا دەثەخؾێذ، ٔەک ٌەثەس ئەٚەی لەسصی کەعێکی الیە یبْ ِٕەری کەعێکی 
 ثێذ.  ٚەثەعەسە
َوَقَع َوَمن ََيُْرْج ِمن بَػْيِتِو ُمَهاِجًرا ِإََل اَّللِه َوَرُسوِلِو ّتُه يُْدرِْكُو اْلَمْوُت فَػَقْد ] :ذێسِٛەفەد ٚە -٢

ٌە ِبڵەکەی خۆی دەسثچێذ ٚ کۆچ  هێعەوٚاذە: ٘ەس  .(744سورة النساء: ) .[َأْجُرُه َعلى اَّللهِ 
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ثکبد ٚ پبؽبْ ثّشێذ ئەٚە پبداؽزی دەکەٚێزە عەس  ثۆ الی خٛای گەٚسە ٚ پێغەِجەس 
 خٛای گەٚسە. 

 .[َفَسْوَؼ نُػْؤتِيِو َأْجًرا عظيماَوَمن يَػْفَعْل َذِلَك ابْػتَػَغاء َمْرَضاِت اَّللِه ]: ذێسِٛەفەدٚە  -٧
کبسە چبکبٔە ٌە پێٕبٚ ثەدەعزٙێٕبٔی ڕەصاِۀذی  ٚەئ هێعەسوە٘ٚارە:  .(775سورة النساء: )

 خٛای گەٚسەدا ثکبد ئەٚأە پبداؽزی صۆس گەٚسەیبْ دەدەیٕەٚە. 
ََتَْت الشهَجَرِة فَػَعِلَم َما ٓت َلَقْد َرِضَي اَّللهُ َعِن اْلُمْؤِمِننَی ِإْذ يُػَباِيُعوَنَك ] :ذێسِٛەفەد ٚە -٤

خٛای گەٚسە ٌەٚ ثڕٚاداسأە ڕاصی ثٛٚ  ٚارە: .(78)سورة الفتح:  .[قُػُلوِِبِْم فَأَنَزَؿ السهِكيَنَة َعَلْيِهمْ 
کە ٌەژێش داسەکەدا ثەیؼەد ٚ ثەڵێٕیبْ پێ دایذ ٚ خٛای گەٚسە ئبگبی ٌە ٔیبص ٚ ِەثەعزی 

 .دڵیبْ ثٛٚ ٚثەصەیی ٚ ِیٙشەثبٔی ڕؽذ ثەعەسیبٔذا
دڵغۆصأە ٚارە:  .(6سورة الزمر: ). [فَاْعُبِد اَّللهَ َُمِْلًصا لهُو الدِّينَ ] ٚە دەفەسِٛێذ: -٥

  خٛای گەٚسە ثپەسعزە.
ٚارە:  .(4سورة البينة: ) .[َوَما ُأِمُروا ِإَله لِيَػْعُبُدوا اَّللهَ َُمِْلِصنَی لَُو الدِّينَ ] :ذێسِٛەفەدٚە  -٦

 رۀٙب ثەٚە فەسِبٔیبْ پێکشاٚە کە دڵغۆصأە خٛای گەٚسە ثپەسعزٓ ٚ دیٕذاسی ثکەْ. 
 عەثبسەد ثەدەلەکبٔی عٕٛٔەریؼ ٌەعەس ٔیەد: 

َا اَْلْعَماُؿ ِِبلنِّيهاتِ } دەفەسِٛێذ: پێغەِجەسی خٛدا  -٧  .{وِإَّنا لكلِّ امرئ ما نَوى ِإَّنه
ٚارە: ٘ەِٛٚ کشدەٚەیەکی ِشۆڤ ثەپێی ٔییەد ٚ ِەثەعزی خبٚۀەکەی  .(رواه البخاري)

 ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ ٚ ٘ەسکەعێکیؼ ٌەلەدەس ٔیەرەکەی عضا ٚ پبداؽزی پێ دەثڕێذ.
رواه البيهقي ) .{ََل َعَمَل ِلَمْن ََل نِيهَة َلُو, َوََل َأْجَر ِلَمْن ََل ِحْسَبَة َلوُ } :ٚە دەفەسِٛێذ  -٨

شۆڤ ٚەسٔاگیشێد ئەگەس ٔییەذی تۆ خٛا ِٚاذە: ٘یچ کشدەٚەیەکی تاؽی  .(السنن الكربىيف 
ٚەسٔبگشێذ ئەگەس الی خٛا ئەژِبسی  ی کشدەٚە ثبؽەکبٔیپاداؽرکەعیؼ ٔەتٛتێد، ٚە ٘یچ 

 ٔەکشدثێذ.
نْػَيا ََههُو َجَعَل اَّللهُ فَػْقَرُه بَػنْیَ } :ٚە دەفەسِٛێذ  -9 نَػْيوِ َمْن َكاَنِت الدُّ رواه إبن ماجة ) .{َعيػْ

ٚارە: ٘ەس کەط ِەثەعزی ثەکبسەکبٔی دەعزکەٚری دٚٔیب ثێذ  .(سنن وصححو األلباينيف ال
 خٛای گەٚسە ٘ەژاس ٚ چبٚ ثشعی دەکبد.
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ْم } :ٚە دەفەسِٛێذ  -٧١ ٍِ ِن ََّ َ يْغُزَ َجْيٌش اْنَكْعبَتَ فِإرَا َكاوُُا بِبَْيَذاَء ِمَه األَسِض يُْخَسُف بِأ

مْ  ٌِ َمْه نَْيَس  عائشت قَانَجْ   .{َآِخِش ََ ْم  ٍُ اقُ َُ فِيٍْم أْس ََ ْم  ٌِ آِخِش ََ ْم  ٍِ ِن ََّ : قهُج : يَا َسُسَُل هللاِ ،َكْيَف يُْخَسُف بأ

ْم ؟! قَاَل:  ٍُ ْم ثُمَّ يُْبعَثَُُن َعهَّ وِيّاحٍِمْ }ِمْى ٌِ آِخِش ََ ْم  ٍِ ِن ََّ َ دێذ ٚ  نیەعٛپب .(متفق عليو) .{يُْخَسُف بِأ
 یخٛادەیەٚێذ دەعذ ثەعەس کەػجەدا ثگشێذ ٚ رێکی ثذاد، کبرێک دەگۀە دەؽزبییەک، 

خٛای گەٚسە  ْۆ: چڵێذەد ەؾیػبئخبرٛ . ذایٚەص یٔبخ ەث ثبدەد ەعٛپبو ٘ەِٛٚ گەٚسە
ٚأە ثۆ ثبصسگبٔی ٘برْٛٚ ەٌ هێٔذە٘ ىذاێوبرەٌ ذایٚەص یٔبخ ەث ٘ەِٛٚیبْ ٚەک یەک دەثبد

ٚ ٘ۀذێکیؼ رۀٙب ڕێجٛاسْ ٚ ٌەڕێگە ٌەگەڵیبْ کەٚرْٛ ٚ ثەِەثەعزی رێکذأی کەػجە 
پبؽبْ ٌە  ،فەسِٛٚی: خٛای گەٚسە ٘ەِٛٚیبْ ٌۀبٚ دەثبد خٛدا ٔە٘برْٛٚ؟!!. پێغەِجەسی 

لیبِەرذا ٘ەس کەعە ٚ ٌەعەس ٔیەرەکەی خۆی صیٕذٚٚ دەکشێزەٚە ٚ ٘ەس ثەٚ پێیەیؼ 
 ِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ. ِب

ئەِبٔە ٚ عەدە٘ب دەلی ؽەسػی رشی ٘بٚؽێٛەی ئەِبٔە ٘ەْ کە خەخذ ٌەعەس 
گشٔگی ٔیەد دەکۀەٚە ٚ ثەخبڵی یەکالکەسەٚەی ٚەسگشرٓ ٚ ڕەرکشدٔەٚەی کشدەٚەکبٔی ٌە 

 لەڵەَ دەدەْ ٚ صأبیبٔیؼ کۆ دۀگٓ ٌەعەسیبْ. 
  .(األمُس بمقاصذٌا)بی ٘ەِٛٚ ئەِبٔەیؼ پێکەٚە دەثٕە عەسچبٚەی ؽەسػی ڕێغ

ٔیەد عەسەڕای ئەٚەی کە ثبعّبْ کشد چەلی ٚەسگشرٓ ٚ ڕەرکشدٔەٚەی : ڕۆڵ ٚ ئبِبٔح
عەسخەَ کشدەٚەکبْ ٚ دیبسی کشدٔی عضا ٚ پبداؽزەکبٔیبٔە، ڕۆڵێکی گەٚسە دەثیٕێذ ٌە دٚٚ 

 ثٛاسدا: 
 ثۆ ّٔٛٚٔە:ٌە داة ٚ ٔەسیزەکبْ خیب دەکبرەٚە،   سعزؼەپ ٔیەد :َەویە
کەعێک ٘یچ خٛاسدْ ٚ خٛاسدٔەٚەیەک ٔبخٛاد، ئێّە ٔبصأیٓ ثەڕۆژٚٚە، یبْ  -٧

 ڕێدیُ دەکبد، یبْ ٔەخۆؽە، یبْ ِبٔی گشرٛە، یبْ ثشعی ٔییە.
کەعێک ثەدەٚسی کەػجەدا دەعٛڕێزەٚە، ئێّە ٔبصأیٓ ؽزێک یبْ کەعێکی ٌێ ْٚ  -٢

 ەٚاف دەکبد.طثٛە ٚ ثەدٚیذا دەگەڕێذ، یبْ ٚەسصػ دەکبد، یبْ 
کەعێک خۆی دەؽٛاد ئێّە ٔبصأیٓ چڵکٕە، یبْ ٌەؽی گشأە، یبْ رۀٙب خۆی  -٧

 فێٕک دەکبرەٚە.
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ئەٚەی ٘ەِٛٚ ئەَ ئەگەسأە یەکال دەکبرەٚە ٔیەری خبٚۀەکەی خۆیەری کە ِەثەعذ 
ٌەکبسەکەی پەسعزؼ ٚ ڕەصاِۀذی خٛای گەٚسە ثٛٚە یبخٛد ٘ەس کبسێکی ئبعبیی ٚ 

 پێذاٚیغزییەکی خۆی ثٛٚە.
 ثۆ ّٔٛٚٔە:ٔیەد پەسعزؾەکبْ ٌەیەکزش خیب دەکبرەٚە.  دٚٚەَ:

یبْ  ،ە دەکبد ثەخێش ئێّە ٔبصأیٓ ئەٚ پبسەیە صەکبرە، یبْ ٔەصسەپبس هڕێث هێعەو -٧
 کەفبسەرە، یبْ لەسصە، یبْ خێشێکی ڕە٘بیە.

کەعێک ثەڕۆژٚٚە ئێّە ٔبصأیٓ ڕۆژٚٚەکەی فەسصە، یبْ لەسصە، یبْ ٔەصسە، یبْ  -٢
 کەفبسەرە.
 کەعێک ٔٛێژ دەکبد ئێّە ٔبصأیٓ فەسصە، یبْ عٕٛٔەرە، یبْ ٔەصسە. -٧

 ٌە ٘ەِٛٚ ئەِبٔەیؾذا دیغبٔەٚە ٔییەری کەعەکە خۆی یەکالی دەکبرەٚە.
ثە٘ەِبْ ؽێٛە ٌە ثٛاسی زەساِەکبٔیؾذا ٔیەد ٚ ِەثەعزی خبٚۀەکەی کبسیگەسی 

 .صۆسی ٘ەیە ٌەعەس عضاٚ چبسۀٛٚعی خبٚۀەکەی ثۆ ّٔٛٚٔە
ئەژِبس ٔبکشێذ،  ۆیث سعزؼەپ ۀبوبد، ث ساَەز یٕیٚأێڕر کبرێک  ٕبیٔبث یىێعەو -٧
 .ٕەڕەرذا ثۆی ٔبکشێذث ەٌ ەچٛٔى

 ،ئەژِبس ٔبکشێذ ۆیث سعزؼەپ ە، ثییۀ یرەبٚیپصیٕب ٔبکبد ٌەثەس ئەٚەی  هێعەو -٢
 چٛٔکە ئەگەس ِەثەعزیؾی ثێذ ثیکبد ثۆی ٔبکشێذ.

ٚ ِەثەعزی ٔییە کە ربٚاْ ثکبد،  کەعێک ربٚأێک دەکبد ٔبصأێذ کە ربٚأە -٧
ثەربٚاْ ٌەعەسی ئەژِبس ٔبکشێذ، رۀبٔەد ئەگەس ربٚأەکەی کٛفشیؼ ثێذ؛ چٛٔکە 

  .ٔەیضأیٛە کە ئەٚ کبسە کٛفشە ٚ ِەثەعزیؾی  ٔەثٛٚە کە کٛفش ثکبد
ئەگەس کەعێک کبسێک ثکبد ٚ ٚا ثضأێذ زەساِە ثەربٚاْ ٌەعەسی  ٌەثەساِجەسدا

ٔەثێذ؛ چٛٔکە ئەَ ثەزەساِی  ؾیذا ربٚاْچی کبسەکە ٌەخٛدی خۆیئەژِبس دەکشێذ ئەگەس 
 صأیٛە ٚ ِەثەعزیؾی ثٛٚە ثە زەساِی ئۀدبِی ثذاد. ثۆ ّٔٛٚٔە:

پیبٚێک دەچێزە الی ئبفشەرێک ثەِەثەعزی ئەٚەی صیٕبی ٌەگەڵ ثکبد، دٚارش ئەگەس  -٧
ثۆ دۀٛعشێذ، ثە ثۆیؾی دەسکەٚد کە ئەٚ ئبفشەرە خێضأی خۆی ثٛٚە ٘ەس ربٚأی صیٕبکەی 

پێچەٚأەیؾەٚە ئەگەس ثچێزە الی ئبفشەرێک ٚ ٚاثضأێذ خێضأی خۆیەری ثەاڵَ دٚارش 
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ێضأی خۆی ٔەثٛٚە ثەصیٕب ثۆی ئەژِبس ٔبکشێذ، ٘ەِٛٚ ئەِبٔەیؼ ثە پێی خدەسکەٚد 
 ٔییەری کەعەکبْ دەگۆڕێذ.

ٔێذ ثە ئبژەڵێکەٚە ٚ ثە٘ەڵە ثەس کەعێک دەثەِەثەعزی ڕاٚکشدْ فیؾەک  هێعەو -٢
یکٛژێذ ثە ثکٛژ ئەژِبس ٔبکشێذ؛ چٛٔکە ِەثەعزی ٔەثٛٚە کەط ثکٛژێذ، ثە دەکەٚێذ ٚ دە

پێچەٚأەٚە ئەگەس فیؾەک ثٕێذ ثەِشۆڤێکەٚە ثەِەثەعزی کٛؽزٓ ثەاڵَ ثەسی ٔەکەٚێذ 
ێذ؛ ٘ەس کٛؽزٕەکەی ٌەعەس دۀٛعشێذ ئەگەس چی کەعەکەیؾی ٔەکٛؽزج ربٚأی ِەثەعزی

َفْيِهَما } :ٌەفەسِٛٚدەکەدا دەفەسِٛێذ ثۆیە پێغەِجەسی خٛدا  ِإَذا التَػَقى املُْسِلَماِف ِبَسيػْ
ِإنهُو َكاَف }قَاَؿ:  !؟فَػُقْلُت ََي َرُسوَؿ اَّللِه َىَذا الَقاِتُل َفَما َِبُؿ املَْقُتوؿِ  .{فَالَقاِتُل َواملَْقُتوُؿ ٓت النهارِ 

ٚارە: ئەگەس دٚٚ ِٛعٛڵّبْ   (.رواه البخاري ومسلم) .{َصاِحِبوِ  َحرِيًصا َعَلى قَػْتلِ 
ڕٚثەڕٚی یەکزش ثٛٚٔەٚە، ثکٛژ ٚ کٛژساٚەکەیؼ ٌە ئبگشدایە.  -ثە چەک -ثەؽّؾێشەکبٔیبْ

ئەٚە   ٛرُ ئەی پێغەِجەسی خٛداگدەڵێذ: ئەٚ ٘بٚەڵەی فەسِٛٚدەکە دەگێڕێزەٚە 
ٌە ثۆعەدا ثکٛژەکە دیبسە ثۆ ٌە ئبگشدایە، ئەی کٛژساٚەکە ثۆ؟! فەسِٛٚی: چٛٔکە ئەٚیؼ 

 .ثٛٚ ثۆ کٛؽزٕی ٘بٚەڵەکەی
 :ی کبسپێکشدْەکبٔسخەِ

 ٔییەد ثە کۆِەڵێک ِەسج ٚەسدەگیشێذ ٚ کبسی پێ دەکشێذ ئەٚأیؼ ثشیزیٓ ٌە:
ٚ ثۀذەکبٔی؛  کبسەکە پەسعزؼ ثێذ ٚ پەیٛەعذ ثێذ ثە ٔێٛأی خٛای گەٚسە -٧

چٛٔکە ثۆ یەکالکشدٔەٚەی  صۆسێک ٌە ِبِەڵەکبٔی ثۀذەکبْ ٌە گەڵ یەکزش کبس 
ثۀیەرەکبٔی دڵیبْ ٔبکشێذ؛ ثەڵکٛ کبس ثە ڕٚکەؽی کشدەٚەکبٔیبْ دەکشێذ،  ئەِەیؼ 

 ثبثەرێکی ڕْٚٚ ٚ ئبؽکشایە ٚپێٛیغذ ثە ّٔٛٚٔە ٚ ثەڵگە ٔبکبد.
ئەٚ کبسەی کە دەیکبد، ئەگەس صأیبسی  دەسثبسەی ذێثە٘رەٚاٚی  یبسیصأ ەوەعەو -٢

ٔەثٛٚ ئەٚ کبد دیبسە ِەثەعزیؾی ٔییە، یبْ ئەگەس ٘ەیؾی ثێذ ِەثەعزەکەی ٘ەڵەیە؛ 
ثۆیە کبسی پێ ٔبکشێذ ٚ ٘یچ ؽٛێٕەٚاسێکیؾی ٌەعەس دسٚعذ ٔبثێذ؛ ٘ەس ٚەک ڕێغبکە 

ئەٚ ثٕەِبیەػ ٚارە: ٔیەد ٚاثەعزەی صأیبسییە ٚ ٘ەس ٌەعەس  .(النية تتبع العلم)دەڵێذ: 
ِبِەڵە ٌەگەڵ خبٚۀەکەی دەکشێذ، ثٛٚٔی صأیبسیؼ دەسثبسەی ٘ەس کبسێک دٚٚ ؽذ 

 دەگشێزەٚە:
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 یەکەَ: ثٛٚٔی صأیبسی دەسثبسەی خٛدی ؽزەکە کە ٚارە ٚ ِەثەعزی چییە.
 دٚٚەَ: ثٛٚٔی صأیبسی دەسثبسەی زٛکّە ؽەسػییەکەی ٚ ٌێکەٚرەکبٔی. 

د رەاڵلذ کەٚرجێذ؛ ثەاڵَ صِبٔی ػەسەثی ثۆیە ئەگەس کەعێک ثە خێضأەکەی گٛ
 ٔەدەصأی یبْ ربصە ِٛعٛڵّبْ ثٛثٛ  ٔەیذەصأی ٚارەی رەاڵق چییە، رەاڵلی ٔبکەٚێذ.

یبْ ئەگەس لغەیەک یبْ کشدەٚەیەکی کشد کە ٌەخٛدی خۆیذا کٛفش ثٛٚ ثەاڵَ ئەٚ 
ثکبد.  ٔەیذەصأی کٛفشە پێی کبفش ٔبثێذ؛ چٛٔکە ٔەیضأیٛە ٚ ِەثەعزیؾی ٔەثٛٚە کٛفش

ٚارە: ٘ۀذێک   .(ويالكفر عل قعيالكفر وَل  ینساف فاِل قعيقد )٘ەس ٚەک ڕێغبکە دەڵێذ: 
 .ذێوبفش ٔبث َەاڵث ەٚەوٛفش ەٚەزێٚەوەد ۆڤِشخبس 

ٚ  ىبدث ەیوەشدێِەٌ ێڵف دەیەٚێذ هێژٔ دەگێڕٔەٚە ٌەعەسدەِی پێؾەٚا ػِٛەسدا 
ٚارە: رەاڵلذ  (طبٌك) ُێثٕ َۆخ یٔبٚ َەوەد صەز :ذەڵێدپێی  ،خۆی پێ رەاڵق ثذاد

 :ٚ دەڵێذ کەٚارە ذێثەد یاصڕ ذێثەد ًێگکەعێکی عبٚیٍکە ٚ  ػەوەبٚیپکەٚرجێذ، دیبسە 
 یالۆث ٚادەڕد ٚد،ەو لُەاڵر ەٚەئ ذەڵێد ەوەرەئبفش ٚارە: رۆ رەاڵلذ کەٚرجێذ، بٌك(ط)أذ 

 پیبٚەکەی دەڵێذ:. ەٚەجّث بیخ ێیٚ ٌٚ دەڵێذ: رەاڵلی داَٚ ٚ دەِەٚێذ  سەػِٛ ٚاەؾێپ
 سەػِٛ ٚاەؾێپ ،ەٕبٚێ٘ ٚ خۆی ٚا ٔبٚٔبٚە ٚ ثە زغبة ِٓ ٔبَٚ ىشدَٚٚێٌ ێڵیف ٚەئ بْلٛسث

پیبٚەکەد کەٚای گٛرٛە  ەچٛٔى ؛ەٚرٛٚەوۀ ذلەاڵ: رذەڵێدرەاڵلەکە ڕەد دەکبرەٚە ٚ 
 .ِەثەعزی ٔەثٛٚە رەاڵلذ ثذاد، ثەڵکٛ ِەثەعزی ئەٚە ثٛٚە ٔبٚد ثٙێٕێذ

کە ٘بٚربی کشدٔی کبسەکە ثێذ: ٚارە ئەٚ ٔیەرە کبسی پێ دەکشێذ کە ٌەکبری ەریۀ -٧
کشدٔی کبسەکەدا یبْ گٛرٕی لغەکەدا ثٛٚٔی ٘ەثٛٚە ٚ دٚارش ٘ەس گۆڕأکبسییەک ثەعەس 

 ەیوەضأێخ ەڵگەٌ هێعەؤیەرەکەدا ثێذ ٔشخی ٔییە ٚ ئیؾی پێ ٔبکشێذ، ثۆّٔٛٚٔە: 
ٚ ئەَ لغەیەی ثەِەعزی  ذ،یِٓ ٔ یچی٘ ۆر ەٚەعبر َەٌ :ذەڵێدپێی  ،ە ؽەڕیبْزێثەد

رەاڵق پێ دەڵێذ، یەکغەس رەاڵلی دەکەٚێذ دٚارش ئەگەس ٔیەریؾی گۆڕی ٚ گٛری ِٓ 
ٔبِەٚێذ رەاڵلی ثذەَ رەاڵلی ٘ەس کەٚرٛٚە ٚ گۆڕیٕی ٔیەرەکە ٌەدٚای لغەکە ٘یچ 

  .کبسیگەسی ٔبثێذ
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خۆ ئەگەس ٌە  ذ،ێثۀ ێذار یگِٛبٔ ی دڵٕیب ثێذ ٚ ٘یچەوەریۀکەعەکە ٌە  -٤
ٔیەرەکەی دٚٚدڵ ثٛٚ  ٚە گِٛبٔی ٘ەثٛٚ ئەٚ کبد کبسەکەی دسٚعذ ٔییە ٚ دأبِەصسێذ، ثۆ 

 ّٔٛٚٔە:
کبری ٔٛێژەکە ٘برٛٚە یبْ ٔب، ئەگەس  ذێٔبصأدەیەٚێذ ٔٛێژ ثکبد ثەاڵَ  هێعەو -

ثەگِٛبْ ٔٛێژ ثکبد ٔٛێژەکەی دسٚعذ ٔییە رب رەٚاٚ دڵٕیب ٔەثێذ ٌەٚەی کبری ٔٛێژەکە 
٘برٛٚە، خۆ ئەگەس دٚارشیؼ ثۆی دەسکەٚد کە ئەٚ کبرەی ٔٛێژەکەی کشدٚە ٔٛێژەکە کبری 
٘برجٛٚ ٘ەس دسٚعذ ٔییە ٚ دەثێذ ثیکبرەٚە؛ چٛٔکە کبری کشدٔی ٔٛێژەکە ٌە کبسەکەی 

  .ثەگِٛبْ ثٛٚە ٚ ٔییەریؼ ٌەعەس گِٛبْ دأبِەصسێذ
٘ێٕبٚە یبْ ػەعش،  ٌەٚەی کە ٔیەری ٔٛێژی ٔیٛەڕۆی ٔٛێژ دەکبد ثەگِٛبٔەکەعێک  -

 ٔٛێژەکە ثەربڵە ٚ ثشی ٘یچ کبِیبْ ٔبکەٚێذ ٚ دەثێذ ثیکبرەٚە.
ٌەٚەی ثیکبد ثە خبٔٛٚ یبْ ثیفشۆؽێزەٚە ٚ  ەدٚٚ دڵٚ  ذڕێوەد نییەٚەص هێعەو -

ە صەکبری ٔبکەٚێذ رب خۆی یەکال ٔەکبرەٚە؛ یئەٚ صەٚی ،ٌەٚ ثەیٕەدا خۆی ثۆ یەکال ٔبثێزەٚە
 .ک یبْ پەسعزؾێک ٌەعەس گِٛبْ دأبِەصسێذچٛٔکە ٚەکٛ گٛرّبْ ٘یچ کبسێ

ی کەعەکە ئبسەصِٚۀذأە ثێذ ٚ ٘یچ صۆسی رێذا ٔەثێذ؛ چٛٔکە ٚەک رییۀ -٥
٘ەِٛٚاْ دەصأیٓ ٘ەس کبسێک یبْ گٛفزبسێک صۆسی رێذا ثێذ دسٚعذ ٔییە ٚ دأبِەصسێذ، 
ئەگەس کبسەکە ئیّبْ ٚ کٛفشیؼ ثێذ، ٘یچیبْ ثەصۆس دأبِەصسێٓ ٚ ؽٛێٕەٚاسیؾیبْ ٌەعەس 

ەعەکەیە ٌە خٛاعذ ٚ ِەثەعزی خۆی ٔەک دسٚعذ ٔبثێذ؛ چٛٔکە ٔیەد گٛصاسؽذ کشدٔی ک
کەعێکی رش، ٌەکبری صۆسیؾذا کەعی صۆسٌێکشاٚ گٛصاسؽذ ٌەِەثەعزی صۆسداسەکە دەکبد ٔەک 

 ٔییەری دڵی خۆی.  
ٌەعەسەربی کبسەکە رب کۆربییەکەی ثەسدەٚاَ ثێذ ٚ گۆڕیٓ ٚ پچڕأی رێذا  ەوەریۀ -٦

 ثۆ ّٔٛٚٔە: دسٚعذ ٔەثێذ: 
ٛاسە؛ثەاڵَ پێؼ ثبٔگی ِەغشیت ٔیەد ثٙێٕێذ  رب ئێ ذێث ژٚەڕۆث هێعەو -

ڕۆژٚٚەکەی ثەربڵە ئەگەس ٘یچیؼ ٔەخٛاد رب دٚای ثبٔگ، چٛٔکە  ،ڕۆژٚٚەکەی ثؾکێٕێذ
ِەسخی دسٚعزی ڕۆژٚٚ ئەٚەیە کە ٌەٚ کبرەی ٔییەد دە٘یٕێذ رب ثبٔگی ئێٛاسە ٔییەری 
ڕۆژٚٚەکەی ثەسدەٚاَ ثێذ، ئەَ کەعەیؼ پێؼ ثبٔگی ئێٛاسە ٔیەرەکەی پچڕاٚە ثۆیە 



 
 ساڵحپڕۆفیسۆر. خالید موحەممەد                                یڕێساكانی فیقهی ئیسالم 20

 ثٛٚۀ چیدا ٘ ەیٛاسێئ یثبٔگ هێعەو سەگەئڕۆژٚٚەکەی دسٚعذ ٔییە ٚ ثەربڵە. ٘ەس ثۆیە 
ئەٚٔذە ثەعە ٚ ڕۆژٚٚەکەی پێ  ذ،ێٕێثؾى ەیوەژٚڕۆ دیۀ ەثىبد، ثب ث ێپ یسثبٔگەث

 دەؽکێذ.  
 ذ،ڕێثج ەیوەژێٔٛ ذێٕێ٘ەد دیۀ ذاەیوەژێٔٛ یاعزەڕٔبٚ ەٌدەکبد  ژێٔٛ هێعەو -

ە ٚ پێٛیغزە ثیجڕێذ ٚ عەس ٌۀٛێ ٔٛێژەکەی ٚەزێثەد ڵربەث ەیوەژێٔٛثەٚ ٔییەرە 
ثکبرەٚە؛ چٛٔکە ٚەکە گٛرّبْ ٔیەری ٔٛێژەکە پێٛیغزە ٘ەس ٌەعەسەربی کبسەکەٚە رب کۆربیی 

 .ثەسدەٚاَ ثێذ ٚ پچڕأی رێذا ٔەثێذ
٘بٚرب ثێذ ٌەگەڵ ئەٚ ِەثەعزەی کە ٌە ؽەسػذا ثۆی دأشاٚە، خۆ  ەیوەریۀ -٧

ؽەسػیؼ ئەگەس ٔیەرەکە ٘بٚرب ٔەثٛٚ یبْ پێچەٚأە ثٛٚ ٌەگەڵ ِەثەعزی ؽەسع ئەٚ کبد 
ثە پێچەٚأەی ِەثەعزی کەعەکەٚە ِبِەڵە دەکبد. ثۆّٔٛٚٔە: کەعێک کەعێکی خۆی 
ثکٛژێذ ثەِەثەعزی ئەٚەی صٚٚ ِیشارییەکەی ٚەسثگشێذ؛ ؽەسع ثە پێچەٚأەی 
ِەثەعزەکەی ئەٚەٚە ِبِەڵە دەکبد ٚ ٘ەس ثێجەؽی دەکبد ٌە ِیشاد. ٚ کبس ثەٚ ڕێغبیە 

پەٌە ثکبد  هێعەو ٘ەس ٚارە: .(حبرمانو قبو أوانو عل قب يئاعجل شتمن اس) دەکبد کە دەڵێذ:
ٌەثەدەعذ ٘ێٕبٔی ؽزێک ثەس ٌە ٚادەی عشٚؽزی خۆی ثە ثێ ثەػ کشدٔی ٌەٚ ِبفە عضا 

 دەدسێذ. 
ٚ ٘یچ  ْ ٚ (اْلمور مبقاصدىا) ئەَ خباڵٔەی ثبعّبْ کشدْ ِەسخی کبسپێکشدٔی ڕێغبی

 ٔییەرێک ثێ یەکێک ٌەٚ ِەسخبٔە کبسی پێ ٔبکشێذ ٚ ثۆ خبٚۀەکەی ئەژِبس ٔبکشێذ. 
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 ڕێسای دوو

 وية المؤمه خير مه عمله

 

  .ەثبؽزش ەوەوبسخٛدی  یوشدٔ ەٌ ی خێش،ىێوبس یوشدٔ ۆثی کەعی ثڕٚاداس ریۀٚارە: 
ّبْ ێکالی ٘ەس یەک یە کەِێک عەیش ثێذ ٚ پشعیبسی ئەٚەڕێغبئەَ  یەٌەٚأە٘ۆکبس: 
ٌە کشدٔی خٛدی  کە ٘یچی رێ ٔبچێذ کە چۆْ ٔیەرێکی عبدە ٚ ئبعبْ دسٚعذ ثکبد

ٔەک کشدٔی کبسەکەٚە کبسەکە ثبؽزشە کە ٘ەِٛٚ لٛسعی ٚ ٔبڕەزەرییەکبْ دەکەٚٔە 
 ؟!ٔیەرەکەٚە

 ٚەاڵِی ئەَ پشعیبسە ٌەَ چۀذ خبڵەدا دەخەیٕە ڕٚٚ:
دەکشێذ  َەاڵث ذ،ێسٔبگشەپبداؽذ ٚ ٘ەسگیض دیۀ ێث یەٚەوشد سەعەٌ ۆڤِش -٧

کەعەکە ٘بٚرب  کە دەثێذ هێوبرئەِەیؼ  ذ،ێگشثسەپبداؽذ ٚ کشدەٚە ێث یریۀ سەعەٌ
خۆ ئەگەس ٔیەذی کشدٔی  ،ٌەگەڵ ٔیەرەکەی ئبِبدەیی رەٚاٚی ئۀدبِذأی کبسەکەی ٘ەثێذ

کاسەکەی ٘ێٕا ٚ ئاِادەتاؽی ذەٚاٚی ذێذاتٛٚ تۆ کشدٔی، دٚاذش ٌەتەس ٘ەس ٘ۆکاس یاْ ڕێگشێک 
ٌەدەسەٚەی دەعەاڵذی خۆی ٔەیرٛأی کاسەکە تکاخ، ئەٚ کاخ خٛای گەٚسە ذۀٙا ٌەعەس 

 جەز ەٕبٚێ٘ یریۀ هێعەؤیەذەکەی پاداؽری ذەٚاٚی کاسەکەی تۆ دۀٛعێد. تۆ ّٔٛٚٔە: 
ٚ ثۆی ئۀدبَ  ؼێپ ەزێد یگشڕێ َەاڵث ذ،ێٔٛعەٚ ٔبٚ د دادەد ڵٚە٘ هێخبس ٔذەچ ،ثکبد

 ٚەک ئەٚە ٚایە زەخی کشدثێذ ٚ ئەگەس ثّشێذ ثەلەسصاسی ٔبِشێذ ٚ ەبٚیپ َەئ ،ٔبدسێذ
 .ذێگشەسدەٚ ی زەخەکەیپبداؽز

زەص ٚ ئبسەصٚٚ یبْ خۆصگە ثێذ ٚ ٘یچ  ٔٙبەرثەاڵَ ئەگەس کەعەکە ٔیەرەکەی 
ثۆ ٔەکشدثێذ؛ ئەٚ کبد ٘یچ پبداؽذ ٚەسٔبگشێذ ٚ ئەٚ ڕێغبیەی ثەعەسدا  ئبِبدەکبسییەکەی 

ٚارە: ثەرۀٙب ٔیەد . (ِدشد إٌيخ ال ػجشح ثٗ في أزىبَ اٌؾشع) خێجەخێ دەثێذ کە دەڵێذ:
 ٘یچ ٔشخی ٔییە ٚ کبسی پێ ٔبکشێذ ٌە زٛکّە ؽەسػییەکبٔذا.

 کەِزش ای گەٚسەدایە ٚخٛ ٚ  ۆڤِشٔیەد پۀٙبٔە ٚ کبسی دڵە ٚ رۀٙب ٌە ٔێٛاْ  -٢
  کبد ئەٚ ٔیەربٔە ٌەکبری خێجەخێ کشدٔذا سۆص َەاڵث ذێٚەودە ێر یغزیٚبیٚ دٚٔ ییٚپبِبڕ
ِەثەعزی رشی رێکەڵ دەثێذ، کە ٌە پبداؽزی کبسەکە کەَ ٚ   یغزیٚ بیٚ دٚٔ ییٚپبِبڕ
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 یژێٔٛثۆ ّٔٛٚٔە:  خبس ٌەثٕەڕەرەٚە ثەربڵی دەکۀەٚە.دەکۀەٚە ٚ یبٔیؼ ٘ۀذێک 
کبرێک دەثیٕیذ خەڵکبٔێکی صۆس ٌە ڕیضی ٔٛێژدا ٚەعزبْٚ،  ،ەسۆص یشێخ ٔذەچ ەڵِۆوەث

ئەٚاْ ٘ەِٛٚیبْ ڕٚکەؽیبْ یەکە ٚ ثەساِجەس یەک لیجٍە ٚەعزبْٚ ٚ یەک گٛفزبس ٚ یەک 
پبداؽذ  نیە نەٚ ڕیضەکبداْ ەٌ ەیعبٔەو ٚەئ ِٛٚە٘ بیئب َەاڵثڕەفزبس دٚٚثبسە دەکۀەٚە؛ 

ثەدڵٕیبییەٚە ٔەخێش، ٘ەس یەکەیبْ ثەئۀذاصەی عبغی ٔیەرەکبْ ٚ ئبگبیی دڵ ٚ ! گشْ؟ەسدەٚ
٘ەِٛٚ پەسعزؾەکبٔی رشیؼ ٘ەس ٚاْ ٚ  .ٍِکەچی ڕۆزیبْ ٌە ٔٛێژەکبٔیبْ پبداؽذ ٚەسدەگشْ

ە دیبسی کشدٔی ٔیەری کەعەکبْ ڕۆڵی عەسەکی دەثیٕێذ ٌە ٚەسگشرٓ یبْ ڕەرکشدٔەٚەیبْ ٚ ٌ
 ڕێژەی پبداؽزەکبٔیبْ.

 ،ٔیەد ثە٘ۆی کەِی کبرەکەیەٚە کەَ رەسخەِی ٚ کەَ ٚ کٛسری رێ ٔبکەٚێذ -٧
ثەاڵَ صۆس خبس کشدەٚەکبْ  ثە٘ۆی دسێژی ِبٚەکەیبٔەٚە ٌە کبری خێجەخێ کشدٔذا کەَ ٚ 

کەعێک کٛسری صۆسیبْ رێ دەکەٚێذ ٚ ئەِەیؼ ٌە پبداؽزەکەیبْ کەَ دەکبرەٚە، ثۆ ّٔٛٚٔە 
ثۀیەرێکی پبک دەیەٚێذ ٔٛێژ ثکبد دٚارش ٌەکبری ٔٛێژەکەدا خەیبڵی دەڕٚاد ٚ ٚەک 

یبْ ثۀیەرێکی پبک دەڕٚاد ثۆ زەج یبْ دەیەٚێذ ثەڕۆژٚ ثێذ  .پێٛیغذ ئبگبی ٌێ ٔبِێٕێذ
دٚارش ٌەکبری زەخەکەی یبْ ڕۆژٚەکەی رٛؽی غەیجەد یبْ دسۆ یبْ رٛسەثْٛٚ ٚ ئبصاسدأی 

ٚ ٘ەِٛٚ ئەِبٔەیؼ ٌە پبداؽزی کشدەٚەکبٔی کەَ دەکۀەٚە ٚ ٔیەرەکەی دڵی خەڵکی دەثێذ 
 ٌە کشدەٚەکەی ثبؽزش ثٛٚە.

ِشۆڤ صۆس خبس دەیەٚێذ ثۀیەرێکی پبکەٚە کبسێک ئۀدبَ ثذاد، ثەاڵَ ٌە ڕٚٚی  -٤
ٔەصأیٕەٚە ثە٘ەڵە ئۀدبِی دەداد، خٛای گەٚسە ٌەعەس عبغی ٚ پبکی ٔیەرەکەی دڵی 

ٌە فەسِٛٚدەیەکذا   ک ٘ەڵەی کشدەٚەکەی،  پێغەِجەسی خٛداپبداؽزی دەدارەٚە ٔە
َلَة ِبَصَدَقٍة, َفَخَرَج ِبَصَدقَِتِو فَػَوَضَعَها ٓت َيِد زَانَِيٍة, فََأْصَبُحوا }دەفەسِٛێذ:  قَاَؿ رَُجٌل َْلََتَصدهَقنه اللهيػْ

َلَة َعَلى زَانَِيٍة, قَاَؿ: اللُهمه  , َلَك احْلَْمُد َعَلى زَانَِيٍة, َْلََتَصدهَقنه ِبَصَدَقٍة, َفَخَرَج يَػَتَحدهثُوَف ُتُصدَِّؽ اللهيػْ
, قَاَؿ: اللُهمه, َلَك احْلَمْ  , فََأْصَبُحوا يَػَتَحدهثُوَف: ُتُصدَِّؽ َعَلى َغِنٍّ ُد َعَلى ِبَصَدقَِتِو فَػَوَضَعَها ٓت َيِد َغِنٍّ

, َْلََتَصدهَقنه ِبَصَدَقٍة, َفَخَرَج بِ  َصَدقَِتِو فَػَوَضَعَها ٓت َيِد َساِرٍؽ, فََأْصَبُحوا يَػَتَحدهثُوَف: ُتُصدَِّؽ َعَلى َغِنٍّ
, َوَعَلى َساِرٍؽ, فَُأِتَ فَِقيَل َلُو: َأمها صَ  َدقَػُتَك َساِرٍؽ, فَػَقاَؿ: اللُهمه, َلَك احْلَْمُد َعَلى زَانَِيٍة, َوَعَلى َغِنٍّ

فَػَلَعلهَها َتْسَتِعفُّ ِِبَا َعْن ِزََنَىا, َوَلَعله اْلَغِنه يَػْعَتِِبُ فَػيُػْنِفُق ِمها َأْعطَاُه هللُا, َوَلَعله  فَػَقْد قُِبَلْت, َأمها الزهانَِيةُ 
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پیبٚێک گٛری: ئەِؾەٚ ٌەپێٕبٚی خٛادا  ٚارە: (.رواه مسلم).{السهاِرَؽ َيْسَتِعفُّ ِِبَا َعْن َسرِقَِتوِ 
دەسەٚە پبسەکەی دا ثە ئبفشەرێک کە ٔەیذەصأی داٚێٓ پیغە، ثڕێک پبسە دەثەخؾُ، کە چٛٚە 

ثەیبٔی لغەکە ثە ٔبٚ خەڵکذا ثاڵٚ ثٛیەٚە ٚ گٛریبْ ئەِؾەٚ فاڵْ کەط خێشی ثە 
ئبفشەرێکی داٚێٓ پیظ کشدٚە! پیبٚەکە لغەکەی ثیغزەٚە ٚ گٛری: خٛایە عٛپبط ثۆ رۆ ِٓ 

ٛری: ئەِؾەٚ ٌەپێٕبٚی خٛادا ٔەِضأیٛە داِٚە ثە داٚێٓ پیغێک، ؽەٚی دٚارش دیغبْ گ
ثڕێک پبسە دەثەخؾُ، کە چٛٚە دەسەٚە پبسەکەی دا ثە پیبٚێک کە ٔەیضأی دەٚڵەِۀذە، 
ثەیبٔی لغەکە ثە ٔبٚ خەڵکذا ثاڵٚ ثٛیەٚە ٚ گٛریبْ ئەِؾەٚ فاڵْ کەط خێشی ثە 

ِٓ  دەٚڵەِۀذێک کشدٚە! پیبٚەکە لغەکەی ثیغزەٚە ٚ گٛری: خٛایە عٛپبط ثۆ رۆ
ە داِٚە ثە دەٚڵەِۀذێک. ؽەٚی دٚارش دیغبْ گٛری: ئەِؾەٚ ٌەپێٕبٚی خٛادا ٔەِضأیٛ

ثڕێک پبسە دەثەخؾُ، کە چٛٚە دەسەٚە پبسەکەی دا ثە پیبٚێک کە ٔەیضأی دصە. ثەیبٔی 
لغەکە ثە ٔبٚ خەڵکذا ثاڵٚ ثٛیەٚە ٚ گٛریبْ ئەِؾەٚ فاڵْ کەط خێشی ثە دصێک کشدٚە! 

ٔەِضأیٛە خێشَ ثە داٚێٓ ِٓ  ٛایە عٛپبط ثۆ رۆپیبٚەکە لغەکەی ثیغزەٚە ٚ گٛری: خ
پیظ ٚ دەٚڵەِۀذ ٚ دصێک کشدٚە. ؽەٚ ٘برٕە خەٚی ٚ دڵیبْ دایەٚە ٚ پێیبْ گٛد: خٛای 
گەٚسە ٘ەِٛٚ خێشەکبٔی ٌێ لجٛڵ کشدٚیذ، ئبفشەرە داٚێٓ پیغەکە ٌەٚأەیە ثە ٘ۆی ئەٚ 

ٔەیە ثە٘ۆی ئەٚ خێشەی خێشەی رۆٚە ٚاص ٌە داٚێٓ پیغی ثٙێٕێذ، دەٚڵەِۀذەکەیؼ ٌەٚا
رۆٚە ثیش ثکبرەٚە ٚ پۀذ ٚەسثگشێذ ٚ ئەٚیؼ ٌەِەٚ پبػ ثجەخؾێذ، ٚ دصەکەیؼ 

 ٌەٚأەیە ثە٘ۆی ئەٚ خێشەی رۆٚە دەعذ ٌە دصی ٘ەڵجگشێذ.
٘ەسچۀذە کبسەکەی ٚەکٛ پێٛیغذ ٔەثٛٚە؛ ثەاڵَ  ەبٚیپ َەئ کەٚارە خۆؽەٚیغزبْ

کشدەٚەکبٔی ٌێ ٚەسگشرٛە ٚ پبداؽزیؾی  ٘ەِٛٚ  ەیوەرییۀ یپبو سەعەٌخٛای گەٚسە 
داٚەرەٚە. ئەَ ِژدەیەیؼ رۀٙب ثۆ ئەٚ پیبٚە ٔییە ثەڵکٛ ثۆ ٘ەِٛٚ کەعێکە کە ٌە ڕٚٚی 

 ٔەصأیٕەٚە کبسی ٌەٚ ؽێٛەیە ثکبد.
ِشۆڤی ثڕٚاداس ٔیەری چبکەی صۆسی ٘ەیە ثەاڵَ ثەکەِیذا ڕادەگبد، خٛای گەٚسە  -٥

رەٚە ٔەک کەِی کشدەٚەکەی، ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک ٘ێٕذەی صۆسی ٔیەرەکەی پبداؽزی دەدا
ٔیەری ٘ەیە پبسەی ٘ەثێذ ػەِشە ثکبد صەکبد ثذاد ِضگەٚد دسٚعذ ثکبد، ٘بٚکبسی 
خەڵکی ٘ەژاس ٚ ٌێ لەِٚبٚ ثکبد ثەاڵَ ثە٘ەژاسی دەِشێذ ٚ ثە ٘یچ کبَ ٌەٚأە ڕأبگبد، 
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گەس چی خٛای گەٚسە ٌەعەس ٔیەرەکەی پبداؽزی ٘ەِٛٚ ئەٚأەی ثۆ دۀٛٚعێذ ئە
نْػَيا } ٌە فەسِٛٚدەیەکذا دەفەسِٛێذ: پێغەِجەسی خٛدا  .٘یچیؾیبٔی ٔەکشدٚە َا الدُّ ِإَّنه

ا, َعْبٍد َرزَقَُو اَّللهُ َماًَل َوِعْلًما فَػُهَو يَػتهِقي ِفيِو رَبهُو, َوَيِصُل ِفيِو َرِِحَُو, َويَػْعَلُم َّلِلِه ِفيِو َحق   :ِْلَْربَػَعِة نَػَفرٍ 
ُؿ: َلْو َأفه ِل َماًَل فَػَهَذا ِبَِْفَضِل اْلَمَناِزِؿ, َوَعْبٍد َرزََقُو اَّللهُ ِعْلًما, َوََلْ يَػْرزُْقُو َماًَل فَػُهَو َصاِدُؽ النِّيهِة, يَػُقو 
ُُ ٓت َلَعِمْلُت ِبَعَمِل ُفََلٍف, فَػُهَو بِِنيهِتِو, فََأْجُرَُهَا َسَواٌء, َوَعْبٍد َرزََقُو اَّللهُ َماًَل, َوَلَْ يَػْرزُْقُو عِ  ْلًما فَػُهَو ََيِْب

ُو, َوََل يَػْعَلُم َّلِلِه ِفيِو َحق ا فَػَهَذا ِبَِْخَبِث اْلَمَناِزِؿ, َماِلِو ِبَغْْيِ ِعْلٍم, ََل يَػتهِقي ِفيِو رَبهُو, َوََل َيِصُل ِفيِو َرِِحَ 
, فَػُهَو بِِنيهِتِو َوَعْبٍد َلَْ يَػْرزُْقُو اَّللهُ َماًَل َوََل ِعْلًما فَػُهَو يَػُقوُؿ: َلْو َأفه ِل َماًَل َلَعِمْلُت ِفيِو ِبَعَمِل ُفََلفٍ 

 هێعەویەکەَ:  :ەعەچٛاسو ۆثرۀٙب  بی: دٚٔەٚار (.وصححو األلباين رواه الرتمذي) .{َفِوْزُرَُهَا َسَواءٌ 
 ٚ ٚەئ یرشعەٌ ٚ وبدەد ی گەٚسەخٛا یرەِٕەث عذە٘ ؼیٚەئ ەذاٚێپ یٚصأغز ڵخٛا ِب

 ٚەئ ،ەٚەوبرەد سەعەث ێپ یٚوبس طەٚخضَ ٚو وبدەد ێپ یوبس ٚداەئ یٔذەصاِڕە ٕبٚێپەٌ
 ٚ ەذاٚێپ یصأغز ی گەٚسەخٛا هێعەودٚٚەَ:  .ی گەٚسەخٛا یال ەیە٘ ەیپٍ ٓیثبؽزش ەعەو
 سەگە: ئذەڵێد ٚ ذێخٛاصەئبٚاد د ڵیدەث ڕٚپ ەٚەپبو یىێریۀەث ؼیٚەئ ،ەداٚەٕێپ ڵیِب

ی گەٚسەدا خٛا یٕبٚێپەٌ طەو ْاڵف نەٚ یەّبیخؾەثج ێپ یرەسٚەع ٚ ڵِب ی گەٚسەخٛا
 ۆث ەٚەوشدەث ەیوەریۀ ی گەٚسەٚخٛا ەیە٘ بْیپبداؽز نیە نەٚ ەدٚٚأ ٚەئ ،یخؾەِجەد
 ێپ یصأغز َەاڵث ەداٚ ێپ یرەسٚەٚع ڵِب ی گەٚسەخٛا هێعەوعێیەَ:  .وبدەد ژِبسەئ
ی خٛا یسِبٔەف ێثەٌذا پەچ ٚ اعذەڕث ذێٔبصأ ی گەٚسەخٛاەٌ دەِٕ چی٘ ؼیٚەئ ،ەداٚۀ

 یخٛا یِبفۀ ٚ ەٚەوبرەد سەعەث ێپ یىێخضِۀ وبد،ەد یسخەخ ربٚأذاەٚ ٌ گەٚسە
 هێعەو چٛاسەَ: .ی گەٚسەخٛا یال ەیە٘ ەیگێخ ٓیخشاپزش ەٚەئ داد،ەد ێٌگەٚسەیؾی 

 ەٚەٚاٚەر یىێریۀەثٚ  ۆیخ ڵیدەٌٚ ەداٚەٕێپ یؾیبسیصأۀ ٚ ەپبس ٚ ڵِبۀ ی گەٚسەخٛا
 َۆخ ڵید ێث پذاەچ ٚ اعذەڕث طەو ْاڵف نەٚ ثٛٚەد ُڵِب ٚ ەپبس سەگە: ئذەڵێد
 ربٚأجبسْ. نیە نەٚ ؼەیعەدٚٚو ٚەئ وشد،ەدەٕێٌ

خٛای گەٚسە کە ثە ٘ەرب٘ەربیی ثڕٚاداساْ ٌە ثە٘ەؽزذا دە٘ێڵێزەٚە ٚ ٘ەسچی  -٦
ئبسەصٚٚ ثکەْ پێیبْ دەداد ٌەپبداؽزی رەِۀی کٛسد ٚ کشدەٚەی کەِیبٔذا ٔییە؛ ثەڵکٛ ٌە 
پبداؽزی ٔیەری ثبػ ٚ ثبٚەڕی داِەصساٚیبٔذایە کە ئەِبٔە ٔیەریبْ ٚاثٛٚە ئەگەس ثۆ ٘ەرب 

ٕەٚە ٌەعەس کبسی چبکە ٚ خٛأبعی خۆیبْ ٘ەس ثەسدەٚاَ دەثْٛٚ ٘ەربیەػ ٌە دٚٔیب ثّێٕ
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خٛای گەٚسەیؼ ثەپێی ئەٚ ٔیەرە ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵ دەکبد، ثۆ ِشۆڤی ثێ ثبٚەڕیؼ کبرێک 
ثە ٘ەرب ٘ەربیی ٌە دۆصەخذا دەِێٕێزەٚە ٚ ٘ەسچی خۆسی عضا ٘ەیە دەیچێژێ ٘ەس 

 ثە٘ەِبْ ؽێٛەیە.
عەسچبٚەی گشرٛە  ئەَ ڕێغبیە ٌە چۀذیٓ فەسِٛٚدەی پێغەِجەسەٚە  عەسچبٚە:

 ٌەٚأە:
َمْن َسَأَؿ اَّللهَ الشهَهاَدَة ِبِصْدٍؽ, بَػلهَغُو اَّللهُ َمَنازَِؿ }: ذێسِٛەفەد ی خٛدا سەِجەغێپ -٧

ٌە ٔبخی  ٚ ەبٔۆیاعزگٚارە: ٘ەس کەعێک ڕ (.رواه مسلم) .{الشَُّهَداِء, َوِإْف َماَت َعَلى ِفَراِشو
 ٚەپٍ دڵەٚە داٚا ثکبد خٛای گەٚسە پٍەی ؽە٘یذی پێ ثجەخؾێذ، خٛای گەٚسە ئەٚ

 کەیؾی ثّشێذ.ەێگەی ٔٛعزٕخ سەعەٌ سەگەئ ذ،ێخؾەثەد ێپ ەیپبداؽز
ِإفه ِِبْلَمِديَنِة َأقْػَواًما, َما ِسْرُُتْ َمِسْيًا, َوََل َقَطْعُتْم َواِدًَي ِإَله َكانُوا }: ذێسِٛەفەدٚە   -٢

, َوُىْم ِِبْلَمِديَنِة؟ قَاَؿ: {َمَعُكمْ  البخاري رواه ).{َوُىْم ِِبْلَمِديَنِة, َحَبَسُهُم الُعْذرُ }, قَاُلوا: ََي َرُسوَؿ اَّللِه
ٚ ٘ەس ؽیٛ ٚ  ٓجؽزڕۆ ذاىێٕێؽٛ سە٘ ەث ەٛێئ ْە٘ هێىبٔەڵخ ەٕیدەِ ٌەواتە:  (.مسلم و

دۆڵێکزبْ ثڕی ثێذ ئەٚأیؼ ٚەک ئێٛە ٌە پبداؽزەکەیذا ٘بٚثەػ ثْٛٚ. ٘بٚەڵەکبْ پێیبْ 
عەیش ثٛٚ گٛریبْ: ئەگەس ئەٚاْ ٌە ِەدیٕەػ ثٓ ٚ ٌەِبڵەکبٔیبْ ٔە٘برجٕە دەسەٚە؟!. 
فەسِٛٚی: ثەڵی ٌەثەس ئەٚەی ئەٚأە پڕ ثە دڵ  زەصیبْ کشدٚە ٚ ٔیەریبْ ٘ەثٛٚە ٌەگەڵّبْ 

 ەڵآَ پبعبٚیبْ ٘ەثٛٚە کە ٌەگەڵّبْ ٔە٘برْٛٚ. ثێٓ؛ ث
ُنُو }: ذێسِٛەفەد ٚە -٧ َمْن أََتى ِفَراَشُو, َوُىَو يَػْنِوي َأْف يَػُقوـَ فَػُيَصلَِّي ِمَن اللهْيِل, فَػَغَلبَػْتُو َعيػْ

إبن ماجة وابن خزمية وصححو رواه ) .{َحَّته ُيْصِبَح, ُكِتَب َلُو َما نَػَوى, وََكاَف نَػْوُمُو َصَدَقًة َعَلْيِو ِمْن رَبِّوِ 
ٚارە: ٘ەس کەط چٛٚە عەس خێگەکەی ٚ ٔیەری ٚاثٛٚ ؽەٚ ٘ەعزێزەٚە ؽەٚ ٔٛێژ  األلباين(.

ثکبد ٚ پبؽبْ خەٚی ٌێ کەٚد ٚ رب ثەیبٔی خەثەسی ٔەثٛٚیەٚە، خٛای گەٚسە خێشی 
ی ؽەٚٔٛێژەکەی ثۆ دۀٛعێذ ٚ خەٚەکەیؾی ثە خێشێک ئەژِبس دەکشێذ کە خٛای گەٚسە پێ

 ثەخؾیٛە.
خب ثەڕێضاْ ئەگەس عەسٔدی ٘ەس عێ دەلەکە ثذەیٓ دەثیٕیٓ ٘یچ کبَ ٌەٚ کەعبٔەی 
ثبط کشاْٚ ٌەدەلەکبٔذا ٔیەرەکبٔیبْ ٔەچۆرە ثٛاسی خێجەخێ کشدٔەٚە؛ عەسەڕای ئەٚەیؼ 
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خٛای گەٚسە پبداؽزی رەٚاٚی کشدەٚەکبٔی پێ داْٚ ٚەک ئەٚەی کشدثێزیبْ؛ ئەٚیؼ رۀٙب 
 ٔیەرەکبٔیبْ ٌەگەڵ خٛای گەٚسە ڕاعذ ٚ دسٚعذ ثٛٚە. ثەخبرشی ئەٚەی کە 

ئەِەیؼ ٌە ِیٙشەتأی خٛای گەٚسە خۆیەٚەیەذی ٚ تەِەتغری ٘ەڵٕأی صیاذشی 
ثۆیە ٘ەس کەعێک ٔیەری کشدٔی کبسێکی چبکە ثٙێٕێذ خٛای  ،تۀذەکأێری تۆ کاسی چاکە

 گەٚسە چبکەی کبسەکەی ثۆ دۀٛعێذ.
 (:ثٕبءاد اٌمبػذح)اعزبکە ڕێغ یوبٔەشدێٚەاڵ٘

بیەکی گؾزگیش ٚ خێگیشە؛ ثەاڵَ ٘ۀذێک ثبثەد ڕێغ٘ەسچۀذە ئەٚەی ثبعّبْ کشد 
 ٔبگشێزەٚە ٌەٚأە: 

ِشۆڤی دٚٚڕٚٚ: چٛٔکە ِشۆڤی دٚٚڕٚٚ کشدەٚەکبٔی ٌە ٔیەری  ٔیەد ٚ کشدەٚەکبٔی -٧
دڵی ثبؽزشْ، کشدەٚەکبٔی ٌە ڕٚٚکەؽذا صۆس ثبػ ٚ چبکٓ؛ ثەاڵَ خشاپی ٔیەرەکەی 

 .ەٚەکبٔیؾی رێک دەداد ٚ ٌەثەیٓ دەثبدکشد
ٔیەد ثەرۀٙب ٔبگشێزەٚە ئەگەس ٘بٚپێچی گٛفزبس یبْ ڕەفزبس ٔەکشێذ، ثۆ ّٔٛٚٔە  -٢

کەعێک ٔیەری ٔٛێژ ثٙێٕێذ ٚ ٘یچ ڕێگشییەک ٔەثێذ ٌەٚەی ٔٛێژەکەی ثکبد، ثەرۀٙب 
ێذ، ٔیەرەکەی پەسعزؾەکەی ٌە کۆڵ ٔبخبد، یبْ کەعێک ٔیەری رەاڵلذأی خێضأی ٘ەث

 رەاڵلی ٔبکەٚێذ رب ٌەٚالیؼذا ثە گٛفزبس یبْ ثەڕەفزبس رەاڵلی ٔەداد.
زەساَ ٚ لەدەغە کشاٚەکبْ ٔبگشێزەٚە؛ چٛٔکە ئەٚأە رۀٙب پێٛیغزیبْ ثە ٔیەرە ٚ  -٧

٘یچی رش، ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک دصی ٔبکبد، یبْ عٛٚ ٔبخٛاد، یبْ دسۆ ٔبکبد، یبْ صیٕب ٔبکبد، 
ٌەثەس خٛای گەٚسە ئەٚ کبسأە ٔبکبد ثە پەسعزؼ ثۆی ئەژِبس  رۀٙب ٔیەری ئەٚە ثێٕێذ کە

 دەکشێذ ثەثێ ئەٚەی پێٛیغذ ثە ٘یچ گٛفزبس یبْ ڕەفزبسێک ثکبد.  
خٛدی  یوشدٔ ەٌکەعی ثڕٚاداس  یریۀ: ٓڵێیٔب داەربٔڵەزب َەٌثۆیە ٌە ٘یچ کبَ 

  .ەثبؽزش ەوەوبس
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 سێ ڕێسای

 مقاصد اللفظ على وية الالفظ

 
 لغە ثەپێی ٔیەری خبٚۀەکەی ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ. یعزەثەِٚارە: 

ئەَ ڕێغایە صیاذش پەیٛۀذی تەِاِەڵەی ٔێٛاْ ِشۆڤەکأەٚە ٘ەیە ٌەگەڵ گشٔگی: 
یەکرش، ٔەک ِاِەڵەکأیاْ  ٌەگەڵ خٛای گەٚسە؛ چٛٔکە خٛای گەٚسە ِاِەڵە ٌەگەڵ 

 ِەتەعد ٚ ٔیەذەکأی دڵیاْ دەکاخ ٔەک ؽرێکی ذش،
دەڵێد ٌە پێٕاٚ صأیٓ ٚ یەکالکشدٔەٚەی ٚاذەی لغەکاْ پێٛیغرە  ڕێغاکە پێّاْ

تگەڕێیٕەٚە تۆ ِەتەعد ٚ ٔییەذی خاٚەْ لغەکاْ خۆیاْ ٔەک ؽرێکی ذش، ئەَ ڕێغایەػ 
ذۀٙا ٌەٚ کاذأەدا کاسی پێ دەکشێد کە ٚاذەی لغەکە ڕْٚٚ ٔەتێد، یاخٛد چۀذ ٚاذەیەک 

اؽکشا تٛٚ ئەٚ کاخ گٛێ ٌە ِەتەعری ٘ەڵثگشێد، تەاڵَ ئەگەس ٚاذەی لغەکە ڕْٚٚ ٚ ئ
اٌقشير ) خاٚۀەکەی ٔاگیشێد ٚ ڕاعرەٚخۆ کاس تەلغەکەی دەکشێد ئەِیؼ تە پێی ڕێغای:

ٚاذە: ٘ەس لغەیەک ٚاذەکەی ڕْٚٚ تٛٚ (. ال يسزبج إٌى إٌيخ ٚاٌىٕبيخ ال رٍضَ إال ثبٌٕيخ
دەکشێد، ٘ەس  پێٛیغد تە صأیٕی ٔیەذی خاٚۀەکەی ٔاکاخ ٚ ڕاعرەٚخۆ کاس تە لغەکەی

 لغەیەکیؼ ٚاذەکەی ڕْٚٚ ٔەتٛٚ تەتێ گەڕأەٚە تۆ ٔیەذی خاٚۀەکەی کاسی پێ ٔاکشێد.
تۆ دڵٕیاتٛٚٔیؼ ٌە ڕٚٚٔی ٚ ٔا ڕٚٚٔی لغە ٚ صاساٚەکأیؼ دەگەڕێیٕەٚە عەس 
عەسچاٚەی صاساٚەکە، ئەگەس صاساٚەکە ؽەسػی تٛٚ ئەٚە تە پێی ؽەسع ٌێکذأەٚەی تۆ 

: )ٔٛێژ، ڕۆژٚ، صەکاخ، ؼەض، ذەاڵق، صیٕا(. ئەگەسیؼ یاعایی تٛٚ دەکشێد، ٚەک صاساٚەکأی
، ح، خٕبیحئەٚە تەپێی یاعا ٌێکذأەٚەی تۆ دەکشێد ٚەک صاساٚەکأی: )ععٓ، ؼثظ، ظٕؽ

ئەگەسیؼ ٘ەڵمٛاڵٚی داة ٚ ٔەسیزی کۆِەاڵیەری ثٛٚ، ئەٚە ثەپێی ئەٚ داة إػذاَ(.  رٛلیف، 
  ٚ ٔەسیزبٔە ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ.

 ّٔٛٚٔە:
کەعێک ٚاذەی ذەاڵق تضأێد ٚ تە خێضأەکەی تڵێد ذەاڵلد کەٚذثێد یەکغەس  -٢

ذەاڵلی دەکەٚێد؛ چٛٔکە ٚؽەی ذەاڵق ٚاذەکەی ئاؽکشایە ٚ پێٛیغد تە ٔیەخ ٔاکاخ؛ تەاڵَ 
ئەگەس پێی گٛخ: ذۆ ٘یعی ِٓ ٔید، یاْ تڕۆسەٚە ِاڵی تاٚکد، یاْ پەیٛۀذی ِٓ ٚ ذۆ 
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ی ٚاذەی ٘ەس یەکێک ٌەَ لغأە دەتێد تگەڕێیٕەٚە عەس ِەتەعری ذەٚاٚ، تۆ یەکالکشدٔەٚە
خاٚۀەکەی خۆی؛ چٛٔکە لغەکاْ ئەگەسی ئەٚەیاْ ٘ەیە تەِەتەعری ذەاڵق گٛذشاتٓ، 

ػاظض کشدْ گٛذشا تٓ، تۆ یەکال   ئەگەسیؼ ٘ەیە ذۀٙا تەِەتەعری عەسکۆٔە کشدْ ٚ 
 ۀەکەی خۆی.کشدٔەٚەی ئەٚ دٚٚ ئەگەسە دەگەڕێیٕەٚە عەس ِەتەعری خاٚ

کەعێک تە خێضأەکەی تڵێد: ذەاڵلێکد کەٚذثێد: ذەاڵلێکی دەکەٚێد دٚاذش  -١
ئەگەس گٛذی: ِەتەعرُ دٚٚ ذەاڵق یاْ عێ ذەاڵق تٛٚە، گٛێی ٌێ ٔاگیشێد؛ چٛٔکە لغەکەی 

 ڕٚٚٔە کە تاعی یەک ذەاڵق دەکاخ.
کەٚذثێد، ذەاڵلد ئەگەس خٛا ٚیغزی ( إْ ؽاء اٌٍٗ)کەعێک تە خێضأەکەی تڵێد:  -3

پیشۆص کشدْ ٚ ٘یٛای ٚەسگشرٓ ثێذ ٌە الی  ئەگەس ِەتەعری ٌە ٚیغری خٛای   گەٚسە 
خٛای گەٚسە ئەٚە رەاڵلی کەٚرٛە، ئەگەسیؼ ِەثەعزی دٚٚ دڵی ٚ ٘ەڵپەعبسدٔی رەاڵلەکە 
ثێذ ٌەعەس ٚیغزی خٛای گەٚسە ئەٚە رەاڵلەکەی ٔبکەٚێذ؛ چٛٔکە کەط ٚیغزی خٛای 

 ە.گەٚسە ٔبصأێذ ٌەٚ ڕٚەٚ
ذەاڵلد  کەعێک عێ ظاس ٌەعەس یەک تە خێضأەکەی تڵێد: ذەاڵلد کەٚذثێد، -٤

ذەاڵلد کەٚذثێد. ئەگەس گٛذی ِەتەعرُ یەک ذەاڵق تٛٚە ٚ تەِەتەعری ظەخد  کەٚذثێد،
کشدٔەٚە ٌەعەس خغرٕی دٚٚتاسە ٚ عێ تاسەَ کشدۆذەٚە، ئەٚ کاخ یەک ذەاڵلی دەکەٚێد، 

ێ ظاس ذەاڵلی تذەَ، ئەٚە ٘ەس عێ ذەاڵلەکەی تەاڵَ ئەگەس گٛذی: ِەتەعرُ تٛٚە ع
 دەکەٚێد.

ئەَ  یبْ ٌە خێی دایکُ ثیذ، ذ،یٚا ىُیدا وٛە: ٚثڵێذ ەیوەضأێخ کەعێک ثە -٥
٘ەیە ِەثەعزی خبٚۀەکی زەساِکشدٔی خێضأی ثێذ ٌەعەسی ٚەکٛ دایکی،  سەگەئلغەیە 

ئەگەسیؼ ٘ەیە ِەثەعذ ٌێی رەاڵق دأی ثێذ،  ئەگەسیؼ ٘ەیە ِەثەعذ ٌێی ٌێک چٛأذْ 
ثێذ ٌە ڕێض ٚ زٛسِەرذا. ئەگەسیؼ ٘ەیە ِەثەعذ ٌێی ٌێک چٛأذْ ثێذ ٌە لەد ٚ ثباڵ ٚ 

َ ئەگەسأە دەگەڕێیٕەٚە عەس ٔیەری خبٚۀی ٌەػ ٚ السدا، ثۆ یەکالکشدٔەٚەی ٘ەِٛٚ ئە
 .لغەکە خۆی

کەعێک پەسعزؾێکی ئۀدبِذا ٚک ٔٛێژ ٚ ڕۆژٚ ٚ زەج ٚ ٘ەس پەسعزؾێکی رش  -٦
 پبؽبْ ٌێّبْ پشعی
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ئەگەس ِەثەعزی )إْ ؽاء اٌٍٗ(. کە ئەٚ پەسعزؾەد ئۀدبَ داٚە ٚ ٌەٚەاڵِذا گٛری: 
ەکەی دسٚعذ ٔییە ٚ دەثێذ ثیکبرەٚە، لغەکەی دٚٚ دڵی ثێذ ٌە ئۀدبِذأی، ئەٚە پەسعزؾ

ئەگەسیؼ ِەثەعذ ٌێی پیشۆص کشدْ ٚ ٘یٛای ٚەسگشرٓ ثێذ ٌە الی خٛای گەٚسە ئەٚە 
 دسٚعزە ٚ ٘یچ کێؾەی ٔییە، رۀٙب ٔیەری کەعەکە خۆی ئەَ دٚٚ ئەگەسە یەکال دەکبرەٚە.

 کەعێک ثەکەعێکی گٛد )صیٕبکبس( یبْ )داٚێٓ پیظ( دەثێذ لغەکەی ثغەٌّێٕێذ -٧
ٌە ڕێی چٛاس ؽبیەرەٚە، یبٔیؼ دەثێذ عەد ؽەاللی ٌێ ثذسێذ؛ چٛٔکە رۆِەرجبس کشدْ 
ثەصیٕب صاساٚەیەکی ڕٚٚٔە ٚ عضاکەیؾی دیبسی کشاٚە. ثەاڵَ ئەگەس رۆِەری ٔبپبکی دایە پبڵ، 
ئەٚ کبد ٔبپبکی صۆس ؽذ دەگشێزەٚە ٚ ثۆ یەکالکشدٔەٚەی ٚارەکەی دەثێذ ثگەڕێیٕەٚە عەس 

 ۆی کە لغەکەی کشدٚە.   ِەثەعزی کەعەکە خ
کەعێک ٔەصسی کشدٚە ٔٛێژ ثکبد یبْ ئبژەڵیک یبْ ثڕێک پبسە ثکبد ثە خێش،  -٨

 ٔیەری کەعەکە خۆی ژِبسە ٚ خۆس ٚ ثڕ ٚ لەثبسەی ٘ەس یەک ٌەَ ٔەصسأە یەکال دەکبرەٚە.
خٛاسدٔێک ثۆ کەعێک دادۀێٓ کە ثیخٛاد، ئەٚیؼ گِٛبٔی ٌە زەساِی خٛاسدٔەکە  -٩

عٛێٕذ دەخٛاد کە ٔەیخٛاد، دٚارش ثۆی ڕْٚٚ دەثێزەٚە کە خٛاسدٔەکە زەساَ ٘ەیە ٚ 
ٔییە، ئێغزب ئەگەس ثیخٛاد ئبعبییە ٚ عٛێٕذەکەی ٔبکەٚێذ؛ چٛٔکە عٛێٕذەکەی ئەٚ ٌەعەس 

 زەساِی ثٛٚە، ئێغزب کە دەسکەٚرٛٚە زەاڵڵە ٘یچ کێؾەی ٔییە.
یبْ ( ح)خٕبیکەعێک ربٚأێک دەکبد ٌە ڕٚٚی یبعبییەٚە ئەگەس گٛرّبْ ربٚأەکە  -٧١
گٛذّاْ  یؼٚاذە ٚ عضای خۆی ٘ەیە، ئەگەس لەثبسە ٚیە ئەٚە ٘ەس یەکە ٚ  )خٕسخ(

٘ەس یەک ٌەٚأەیؼ ٚارە ٚ ِبٚە ٚ ڕێکبسی خۆی ٘ەیە ٚ ە،  )زجظ(یبْ )عدٓ( عضاکەی 
 .ڵ ئەٚ صاساٚأەدا دەکشێذثەپێی دەلە یبعبییەکبْ ِبِەڵە ٌەگە

کەعێک ٌە پێؾأگەیەکی ئۆذۆِثێً یاْ ٌە تاصاڕی دۆالسەکە کاذێک ِاِەڵە تە  -٢٢
دەفرەس دەکاخ ٘ەِِٛٚاْ دەصأیٓ ِەتەعد ٌێی پەڕاٚی ٔٛٚعیٓ ٔییە؛ تەڵکٛ ٘ەس 

$( ە، ٚ ٌە تٛٚٔی ٘ەس کێؾەیەکذا ٚەک ئەٚ تڕز پاسەیە ِاِەڵەی ٌەگەڵذا ٢2222دەفرەسێک )
یبْ کبرێک دەڵێیٓ ئۆرۆِجێٍێکی )ِەسصیە، ثێشیڤبْ، ، ٔەک ٚەک ؽرێکی ذش. دەکشێد

ٚۀەٚؽە( ٘ەِٛٚ ئەِبٔە ثەپێی ػٛسفی ثبصاڕی ئۆرۆِجێً ٚەک خۆسی ئۆرۆِجێً ِبِەڵەیبْ 
 ٌەگەڵذا دەکشێذ ٔەک ٚەک ٔبٚی خەڵک.
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ثۆیە ثۆ ٌێکذأەٚەی ٘ەس صاساٚەیەک دەثێذ ثگەڕێیٕەٚە عەس عەسچبٚەی صاساٚەکە ٚ 
 ێٛە ٌێکذأەٚە ثۆ ٚارەکەی ثکەیٓ. ٌەٚ

 (:ثٕبءاد اٌمبػذح)اعزبکە ڕێغ یوبٔەشدێٚەاڵ٘
کێؾەدا کبسی پێ ٔبکشێذ؛  ٚ یەکال کشدٔەٚەی اڵعىب ٚ  یوۆٔبو یوبر ەٌ یەغبڕێ َەئ

چٛٔکە ٌەٚ کبربٔەدا ٘ەس عٛێٕذ ٚ ثەڵێٕێک ٘ەثێذ ٌەعەس ِەثەعزی کەعی ثەساِجەس دەثێذ 
ََيِيُنَك َعَلى َما }پێغەِجەسی خٛدا ٌەٚ ثبسەیەٚە دەفەسِٛێذ:  .ٔەک خبٚۀی لغە ٚ عٛێٕذەکە

ُقَك ِبِو َصاِحُبكَ   ثبثەرەیە کە ٚەئ سەعەٌ دەوەٕذعٛێٚارە:   (.رواه مسلم) .{ُيَصدِّ
اْلَيِمنُی َعَلى نِيهِة } ێذ:ٚە ٌە فەسِٛٚدەیەکی رشدا دەفەسِٛ.وبدەذێپ دەڕثبٚ ەکەدسەساِجەث

عٛێٕذ خٛاسدْ ٌەعەس ٔیەری ئەٚ کەعەیە کە عٛێٕذد  ٚارە: (.مسلمرواه ) .{اْلُمْسَتْحِلفِ 
 ک ئەٚ کەعەی کە عٛێٕذ دەخٛاد.ۀەٚ دەداد،

ئەِەػ خبڵێکی گشٔگە ٚ پێٛیغزە ٌێی ثەئبگب ثیٓ؛ چٛٔکە ثەَ پێیە ثێذ صۆسێک ٌەٚ 
عٛێٕذأەی خەڵکی ٌە کبری یەکالکشدٔەٚەی کێؾەکبٔذا دەیخۆْ کە ثە زغبثی خۆیبْ ثە 

پۀب دەیخۆْ ٚ ٌە دڵی خۆیبٔذا ٌەعەس ؽزێکی رش عٛێٕذ دەخۆْ کە پەیٛۀذی ثە پێچ ٚ 
ثبرەکەٚە ٔییە، ٘ەِٛٚ ئەِبٔە دەچٕە خبٔەی عٛێٕذی دسۆٚە ٚ کەعەکبْ ٌەعەسی گٛٔب٘جبس 

 دەثٓ ٚ کەفبسەریبْ دەکەٚێزە عەس.
کەعێک عٛێٕذ دەداد ٌەعەس ئەٚەی کە پبسەی کەعی  دادگبثۆ ّٔٛٚٔە: کبرێک 

سی ٔەخٛاسدٚٚە، ٔبثێذ ئەَ ثەٚ ِەثەعزە عٛێٕذ ثخٛاد کە کبغەص ٚ ئبعٓ ٚ ثەساِجە
کبٔضاکەی ٔەخٛاسدٚٚە، خۆ ئەگەس ثەٚ ِەثەعزە عٛێٕذی خٛاسد عٛێٕذەکەی کەٚرٛە؛ 
چٛٔکە ئەٚ دەثێذ عٛێٕذەکەی ٌەعەس ٔیەری دادٚەس ٚ کەعی ثەساِجەس ثێذ کە پبسەی 

 ٔییە ٔەک ِەثەعزی دڵی خۆی. ئەٚی صەٚد ٔەکشدٚە ٚ ٘یچ ِبفێکی داسایی الی 
ٌَزا انحذيث محمُل عهّ انحهف ): ذێڵەد ەیەدٚسِٛەف َەئ ەیسثبسەد یٚەٚۀ ٚاەؾێپ

باسخحالف انقاضي، فإرا ادعّ سجم عهّ سجم حقا، فحهفً انقاضي فحهف ََّسِ، فىُِ غيش ما وُِ 

عهيً، َدنيهً ٌزا انحذيث انقاضي، اوعقذث يميىً عهّ ما وُاي انقاضي َال حىفعً انخُسيت، ٌَزا مجمع 

 سەعەٌ ەیەدٚسِٛەف َەئ ٚارە: (.11/111:شرح صحيخ مسلم للنووي) (.َاإلجماع
 ێکیِبفداٚای  هێبٚیپ سەگەئٚ ٌەعەس داٚای دادٚەس دەدسێذ، ثۆیە  دادگب ذێکە کە ٌەٕێعٛ
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ثە  ؼیٚەئ ذی کەعی عکباڵ ٌەعەس کشاٚی دا ٕٚێعٛ سەدادٚ ٘ەثٛٚ ٚ ەىید یىێعەو سەعەٌ
ٚ ِەثەعزی عٛێٕذەکەی ئەٚە ٔەثٛٚ کە دادٚەس عٛێٕذی ٌەعەس  خٛاسد یذٕێعٛپێچ ٚ پۀب 

دەداد، عٛێٕذەکەی ثەٚ پێیە ِبِەڵەی ٌەگەڵ دەکشێذ کە دادٚەس عٛێٕذی ٌەعەس داٚە ٔەک 
 ،ٔبثێذ یعٛد ی ٌە عٛێٕذەکەیذا ثەکبسی ٘ێٕبٚە ٘یچیۀبەپ ٚ  چێپ ٚەئٔیەری خۆی ٚ 

 صأبیبٔی ٌەعەسە ٚ ثەڵگەیؾیبْ ئەَ فەسِٛٚدەیە ٚ کۆدۀگی صأبیبٔە.یؼ کۆدۀگی ەِەئ
خب خۆؽەٚیغزبْ ٘ەسچۀذە ثبثەری ٔیەد صۆس فشاٚأە ٚ ڕێغبکبٔیؾی صۆسْ؛ ثەاڵَ 
ئەٚەی ٌەَ عێ ڕێغبیەدا  ثبعّبْ کشدٚە ٚ کۆِبْ کشدۆرەٚە صۆسثەی صۆسی ثبثەرەکبٔی ٌەخۆ 

 گشرٛە ٚ کۆ کشدۆرەٚە.
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 چىار یڕێسا

  الیقیه الیسول بالشك

 
 .الٔبچێذی ثە ئەگەس ٚ گِٛبْ یدڵٕیبٚارە: 

ی رشە ٌەٚ پێٕح ڕێغب فیمٙییەی کە کۆی زٛکّە  ؽەسػییەکبٔی ئەِە یەوێىگشٔگی: 
دەسثبسەی ئەَ ی طپێؾەٚا عیٌٛەعەس داِەصساٚە ٚ صأبیبْ کۆکٓ ٌەعەس کبسپێکشدٔیبْ. 

تدخل ٓت مجيع أبواب الفقو, واملسائل املخرجة عليها تبلغ  إعلم أف ىذه القاعدة)ڕێغبیە دەڵێذ: 
ٚارە: ثضأە ئەَ ڕێغبیە دەڕٚارە  .(47السيوطي, األشباه والنظائر, ص) (.وأكثر ثَلثة أرِبع الفقو

ٔبٚ ٘ەِٛٚ ثبثەرە فیمٙییەکبٔەٚە ٚ ئەٚ ثبثەربٔەی ٌێی ٘ەڵێٕدشاْٚ دەگۀە عێ ٌەعەس 
أف كل مشكوؾ فيو جیعل  )ذ: ڵێدە ؼییافڕپێؾەٚا لەچٛاسی زٛکّە فیمٙییەکبْ ٚ صیبرشیؼ. 

ٚارە: ٘ەسؽزێه خێی گِٛبْ ثێذ  .(777, ص7, الفروق, جلقرايفا) .(كاملعدـو التی جیـز بعدمو
 .ٚ ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ ٚەن ٔەثٛٚ عەیشی دەوشێذ

)ِب ثجذ ثيميٓ ال يشرفغ إال ٘بٚؽێٛەی ئەَ ڕێغبیە ڕێغبیەکەی رشِبْ ٘ەیە دەڵێذ: 
ئەٚ کبرەی دڵٕیب  ٚارە: ٘ەس کبسێک دڵٕیبثٛٚیٓ ٌەثٛٚٔی کبسی پێ دەکشێذ رب(. ثيميٓ

 .یدەثیٕەٚە ٌە ٔەِبْ ٚ الچٛٚٔ
دٚٚ ڕێغبیە کبسئبعبٔی صۆسیبْ ثۆ ِشۆڤەکبْ کشدٚە، ثە ربیجەری ثۆ ئەٚ کەعبٔەی  ئەَ

کە ثەسدەٚاَ کێؾەی ٚەعٛەعە ٚ دٚٚدڵییبْ ٘ەیە ٚ ٌە٘ەِٛٚ کبس ٚ پەسعزؾەکبٔیبْ 
ثەگِٛبٔٓ ٚ صۆس خبس ؽزی خشاپ ثەدڵ ٚ ِێؾکیبٔذا دێذ ٚ ئەٚ گِٛبٔبٔەیؼ صۆس ثێضاسیبْ 

 عی عبسدیبْ دەکبرەٚە.دەکبد ٚ صۆس خبس ٌە خٛأب
ئێغزب ئەَ ڕێغبیە دڵٕیبیی رەٚاٚیبْ پێ دەثەخؾێذ کە ئەٚ گِٛبْ ٚ ٚعٛەعبٔە ٘یچ 
کبسیگەسی خشاپ ٌەعەس ثبٚەڕ ٚ پەسعزؾەکبٔیبْ دسٚعذ ٔبکبد ٚ ٘ەس ٚەک ٔەثٛٚ ِبِەڵەیبْ 

 ٌەگەڵذا دەکشێذ.   
گشرٛە  ئەَ ڕێغبیە ٌە چۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ عٕٛٔەرەٚە عەسچبٚەیعەسچبٚە: 

 ٌەٚأە:
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ًئا]دەفەسِٛێذ: گەٚسە خٛای  -٧  .(62سورة يونس: ). [َإفه الظهنه ََل يُػْغِن ِمَن احْلَقِّ َشيػْ
  .ٚ ٔبگۆڕێذ وەَ ٔبوبرەٚەٚ دڵٕیبیی گِٛبْ ٘یچ ٌە گەٚسەیی ڕاعزی ٚارە: 

 .(76سورة احلجرات: ) .[الظهنِّ ََي أَيػَُّها الهِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثْيًا مَِّن ]دەفەسِٛێذ: ٚە  -٢
 ٚارە: ئەی گشۆ٘ی ثڕٚاداساْ خۆربْ ٌەگِٛبْ ثپبسێضْ ٚ کبسی پێ ِەکەْ.

خبسێىیبْ پیبٚێه ٘برە خضِەری  دەڵێذ:اڵی وٛڕی صەیذ دەگێڕێزەٚە ڵػەثذٚ -٧
 یعىکەعی ٚاِبْ ٘ەیە ٌەکبری ٔٛێژدا  : ئەی پێغەِجەسی خٛدا ٚ گٛری پێغەِجەس 

ٚ ٚا ٘ەعذ  ٚ لۆڕەی دێذ ٚ گِٛبٔی ٌەدەعزٕٛێژەکەی ثۆ دسٚعذ دەکبد پێچی پیبدێذ
ََل يَػْنَصِرْؼ َحَّته َيْسَمَع َصْواًت َأْو جیََِد }ٚی: ٛفەسِ  پێغەِجەس، دەکبد کە ثبی ٌێ ثٛثێزەٚە

ٚارە: ثب گٛێی پێ ٔەداد ٚ ٔٛێژەکەی ٔەثڕێذ رب ثەڕٚٚٔی   (.مسلمالبخاري و رواه ) .{ِرًُيا
  .ە ٔبخۆؽەکەی ٔەیەد ثەعەسیذاەثێذ یبْ ثۆٔثبیەکەی ٔ یگٛێی ٌەدۀگ

ِإَذا َشكه َأَحدُُكْم ٓت َصََلتِِو, فَػَلْم َيْدِر َكْم َصلهى }دەفەسِٛێذ:  رشدادەیەوی ٚفەسِٛ ٌە -٤
َقنَ  ـْ َأْربَػًعا, فَػْلَيْطَرِح الشهكه َوْليَػْْبِ َعَلى َما اْستَػيػْ  زبْئەگەس وەعێىٚارە:   (.رواه مسلم). {َثََلًًث َأ

وشدٚٚە یبْ عێ ڕوبد، ثب  ٔٛێژی ٔەیذەصأی چٛاس ڕوبدثۆ پەیذاثٛٚ  ی ٌە ٔٛێژەکەیگِٛبٔ
 .ئەٚە ثکبد کە ٌێی دڵٕیبیەوبس ٌەعەس ٌێی ٘ەیە ٚ گِٛبٔی  ٚە ثێٕێذ کەٚاص ٌە

َ َعَلْيكُ }ٚە دەفەسِٛێذ:  -٥ ْم فََأْكِمُلوا ِعدهَة َشْعَباَف ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِو َوَأْفِطُروا ِلُرْؤيَِتِو, فَِإْف ُغّبِّ
ئەگەس ٚە ئەگەس ِبٔگی ڕەِەصأزبْ ثیٕی ثەڕۆژٚثٓ، ٚارە:    (.مسلمالبخاري و رواه ) .{َثَلَِثنیَ 

ٚ دڵٕیب ٔەثْٛٚ ٌەٚەی ئەگەس ِبٔگ ٔەثیٕشا خۆ ِبٔگی ؽەٚاٌزبْ ثیٕی ڕۆژٚ ثؾىێٕٓ، 
 ْ. رەٚاٚثىە ڕەِەصأە یبْ ٔب ئەٚە عی ڕۆژی ؽەػجبْ

ٚ گِٛبْ دٚٚدڵی ٚ ٌە  ەٚس ثىەٚیٕەٚٚدکە  فەسِبّٔبْ پێذەوبد کۆی ئەَ دەلبٔە 
 .ٌە ٘ەس ثٛاس ٚ کبیەیەکی ژیبٔذا ثێذ خیبٚاصی ٔییەگِٛبٔە  ٚ، خب ئەکبسی پێ ٔەکەیٓ

 :ّٔٛٚٔە
ؽەٚ ئبژەڵێىی ٚەن ٚاثٛٚ ٌەٚأەیە ٌە ؽٛێٕێىذا، گِٛبّٔبْ ئبِٚبْ دأبعەرڵێک  -٧

ئبٚەکە ٘ەس ِبِەڵەی پبکی ٌەگەڵ ، ٚ ئبٚەکە پیظ ثٛٚثێذ عەگ دەِی رێ خغزجێذ
دەکشێذ؛ خٛٔکە عەسەرب دڵٕیبیٓ ئبٚەکە پبک ثٛٚە ٚ پیظ ثٛٚٔی گِٛبٔە، ٚ دڵٕیبییؼ 

 .ثەگِٛبْ الٔبچێذ
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 ٚ ٘ەاڵٚە خۆس دیبس ٔییە  ثە٘ۆی ٘ەٚسٚ پێ ٔییە  یٌە دەؽزێىذا وبرژِێشکەعێک  -٢
ئەگەس ثەٚ گِٛبٔەٚە ٔٛێژ ثکبد ٚ دڵٕیب بْ ٔب، یذ وبری ٔٛێژی ٔیٛەڕۆ ٘برٛٚە ێٔبصأٚ 

ٚ دەثێذ  -ئەگەسچی کبریؾی ٘برجێذ  -ٔەثێذ ٌە ٘برٕی کبری ٔٛێژەکە ٔٛێژەکەی ثەربڵە 
؛ چٛٔکە ٘یچ پەسعزؾێک ٌەعەس گِٛبْ ،کەی دڵٕیب ثٛٚ ٌە ٘برٕی کبرەکەی ثیکبرەٚە

 .دأبِەصسێذ
ە، ئەگەس ثەڕۆژٚٚ ثێذ ٔەک کەعێک دڵٕیب ٔییە ٌەٚەی کە عجەیٕێ ِبٔگی ڕەِەصأ -٧

ٔە٘ی  ٘ەس ڕۆژٚٚەکەی ثەربڵە ثەڵکٛ گٛٔب٘جبسیؼ دەثێذ؛ چٛٔکە پێغەِجەسی خٛدا 
  کشدٚە کەعێک ثەگِٛبْ ثەڕۆژٚ ثێذ.

ٚ ثبٔگی ثەیبٔی  ەٚەؽ٘ێؾزب  بیدٚٔ ەیٚەئ یگِٛبٔ ەث وبدەد ٛێپبسؽ هێعەو -٤
ثٛٚٔی ؽەٚ ٌەٚ  ەچٛٔى ،ەدسٚعز ەیوەژٚڕۆدەسکەٚد ثبٔگی ثەیبٔی داٚە  ۆیدٚارش ث ،ٔەداٚە

 .کبرەدا یەلیٓ ثٛٚە ٚ ٘برٕی ڕۆژ گِٛبْ ثٛٚە ٚ دڵٕیبییؼ ثە گِٛبْ الٔبچێذ
رب دڵٕیب ٔەثێذ ٌەٚەی ثبٔگی وەعێه ثەڕۆژٚٚە ٔبصأێذ ثبٔگی ؽێٛأی داٚە یبْ ٔب،  -٥

ٌەثٛٚٔی ڕۆژ دڵٕیبیە ٚ  ، ڕۆژٚەوەی ثەربڵە، چٛٔىە ئەٚثؾکێٕێذڕۆژٚەوەی ؽێٛأی داٚە 
 ٘برٕی ؽەٚ گِٛبٔە ٚ دڵٕیبییؼ ثەگِٛبْ الٔبچێذ.

خەٚ دەثیٕێذ ٚ ٚا دێزە خەیبڵی رٛٚؽی ٌەؽگشأی ثٛٚثێذ، کە وەعێه ؽەٚ  -٦
٘ەعزب ٌەخەٚ ئەگەس رەڕایی ثیٕی یبْ پبؽّبٚەی ئبٚی ثەخٍەکبٔییەٚە ثیٕی دەثێذ خۆی 

پێٛیغذ ٔبکبد خۆی ثؾٛاد؛ چٛٔکە ئەَ  ثؾٛاد؛ ثەاڵَ ئەگەس ٘یچ کبَ ٌەٚأەی ٔەثیٕی 
کەخەٚرٛٚە ٌەؽی پبک ثٛٚە ٚ زبڵەری ٌەؽگشأییەکەی ٌەخەٚدا گِٛبٔە ٚ دڵٕیبییؼ 

 ثەگِٛبْ الٔبچێذ. 
کەعێک صەکبد دەداد ثەکەعێک یبْ کۆِەڵێک یبْ داِەصساٚەیەک ثەگِٛبٔی ئەٚەی  -٧

س رەٚاٚ دڵٕیب ٔەثێذ صەکبریبْ پێ دەؽێذ یبْ ئەٚاْ ثۆی دەدەْ ثەخەڵکبٔی ؽیبٚ، ئەگە
ٌەٚەی کە ئەٚأە صەکبریبْ پێ دەؽێذ یبْ دەدەیذەْ ثە خەڵکبٔی ؽیبٚ صەکبری پبسەکبٔی 
دەسٔبچێذ؛ چٛٔکە صەکبد ِبفێکی خێگیشی خەڵکبٔێکی دیبسیکشاٚە ٚ ثە ئەگەس ٚ گِٛبْ 

 دەسٔبچێذ.   
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ێکەٚە گِٛبْ ٘ەیە ٌەٚەی ؽیشیبْ پٚ وٛڕێه ئەیبٔەٚێذ ٘بٚعەسگیشی ثىەْ،   وچ  -٨
خٛاسدثێذ، ثەٚ گِٛبٔە ٌەیەکزش زەساَ ٔبثٓ رب ثەڵگەی دڵٕیبکەسەٚەیبْ دەعذ ٔەکەٚێذ 

 .ٌەعەس ئەٚەی کە پێکەٚە ؽیشیبْ خٛاسدٚٚە
ی ثڕٚاداس گٛفزبسێک یبْ ڕەفزبسێکی کشدٚە گِٛبٔی کٛفشی ٌێ دەکشێذ، ثەٚ وەعێى -٩

اداسە ٚ کبفش ثٛٚٔی خێی گِٛبٔە کبفش ٔبثێذ؛ چٛٔکە دڵٕیبیٓ ٌەٚەی ئەٚ ٌە ثٕەڕەرذا ثڕٚ
 گِٛبٔە ٚ دڵٕیبییؼ ثەگِٛبْ ال ٔبچێذ.

 ،ْەددە ۀبعە٘ یوبٔەییع ٚ  ەٕذٚٚیص ؾزبێ٘ ڵید َەاڵث ،ەِشدٚٚ یِبغەد هێعەو -٧١
ثە ِشدٚٚ ٌە لەڵەِی ثذەیٓ ٚ ِیشارییەکەی داثەػ ثکەیٓ ٚ ەعییزەکبٔی  ٓیرٛأٔب

 ەچٛٔىی دەعذ پێ ثکبد؛ ج( )ػذخێجەخێ کەیٓ، یبْ ڕێگە ثە خێضأەکەی ثذەیٓ ِبٚەی 
دڵٕیبیٓ ٌەٚەی کە ئەٚ پێؾزش ٌە ژیبٔذا ثٛٚە ٚ ٌە ئێغزبدا ِشدٔی خێگبی گِٛبٔە ٚ 
دڵٕیبییؼ ثەگِٛبْ الٔبچێذ ٚ پێٛیغزە رەٚاٚ دڵٕیب ثیٓ ٌە ِشدٔی ئەٚ کبد ئەٚ کبسأە 

 ثکەیٓ.
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 پێىج ڕێسای

 األصً في األشياء اإلباحت )اٌحً(

 
 .٘ەِٛٚ ؽزێک ٌەثٕەڕەرذا ڕێگەپێذساٚەٚارە: 

ئەَ ڕێغبیە ٘ەڵمٛاڵٚی ڕێغبی پێؾٛە ٚ ثەڵگەی عۆص ٚ ِیٙشەثبٔی خٛای گشٔگی: 
گەٚسەیە ثەساِجەس ثۀذەکبٔی ٚ خەخذ ٌەعەس ئەٚە دەکبرەٚە کە ٘ەسچی ٌەَ گەسدٚٚٔەدا 

ٚ ڕەفزبس  ٘ەیە ٌە ئبژەڵ ٚ ڕٚٚەک ٚ کبٔضا خٛاسدْ ٚ خٛاسدٔەٚە ٚ پۆؽبک ٚ ئبِێش ٚ گٛفزبس
ٚ ٔەسیذ ٚ ِبِەڵە ٚ گشێجەعذ ٚ ثبصسگبٔی ٚ ... ٘زذ ٘ەِٛٚی ڕێگە پێذساٚە ٚ خٛای گەٚسە 
ثۆ خضِەرکشدْ ٚ خۆؽگٛصەسأی ِشۆڤەکبٔی دسٚعذ کشدٚٚە ٚ ثۆی ڕاَ کشدْٚ رب عٛٚدی 
ٌێ ثجیٕٓ ٚ ثەکبسی ثٙێٕٓ، ِەگەس ؽزێک ٔەثێذ کە صیبٔیبْ پێ ثگەیۀێذ ٚ دەلێکی 

ٌە پێٕبٚ پبساعزٕی ثەسژەٚۀذی  عبغی کشدثێذ، ئەٚیؼ ٘ەسؽەسػی زەساَ ٚ یب
َأَلَْ تَػَر َأفه اَّللهَ َسخهَر َلُكْم َما ٓت ]دەفەسِٛێذ: گەٚسە ٌەٚ ثبسەیەٚە خٛای ِشۆڤەکبٔذایە، 

ٚارە: ئبیب ٔبثیٕیذ چۆْ خٛای گەٚسە ٘ەسچی ٌە عەس صەٚی  (.24سورة احلج: ) .[اْْلَْرضِ 
يًعا] ٚەدەفەسِٛێذ:٘ەیە ثۆ ڕاَ ٚ کشدْٚ.   .[َوَسخهَر َلُكْم َما ٓت السهَماَواِت َوَما ٓت اْْلَْرِض مجَِ

خٛای گەٚسە ٘ەسچی ٌە ئبعّبٔەکبْ ٚ عەسصەٚیذا ٘ەیە ثۆی ڕاَ  ٚارە:. (76سورة اجلاثية:)
 کشدْٚ. 

ژِبسە ٚ ڕێژەی ؽزە زەساَ ٚ یبعبغەکبْ صۆس ب ٚ دەلبٔە ڕێغ٘ەس ثۆیە ٚ ثەپێی ئەَ 
ثە پۀدەی دەعذ دەژِێشدسێٓ ٚ ٘ەس ؽزێکیؼ کە زەساَ کشاثێذ ثە٘ۆی کەِٓ ٚ 

صیبٔەکبٔییەٚە زەساَ کشاٚە ٚ ٌەثەساِجەسیذا خٛای گەٚسە دەیە٘ب خێگشەٚەی زەاڵڵی ثێ 
 صیبٔی دأبٚە.

ئەِەػ ئەٚە دەگەیۀێذ کە ٘ەس کەط ثڵێذ ئەٚ کبسە یبْ خٛاسدٔە یبْ ِبِەڵەیە 
عزەٚە ثێذ، ئەگەس ٔب لغەکەی ٚەسٔبگیشێذ، ثەاڵَ ثۆ زەساِە دەثێذ ثەڵگەی زەساِی ثەدە

چٛٔکە ثەپێی ئەَ ڕێغب ٚ ثەڵگبٔە ٘ەِٛٚ ؽزێک  کەعێک کە ثڵێذ زەاڵڵە ثەڵگەی ٔبٚێذ؛ 
 ڕێگە پێذساٚە ٚ دسٚعزە.
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ئەَ ڕێغبیە ٌە چۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ عٕٛٔەرەٚە عەسچبٚەی گشرٛە  عەسچبٚە:
 ٌەٚأە:
ٌە لٛسئبٔذا گەٚسە خٛای خگە ٌەٚ دٚٚ ئبیەرەی عەسەٚە کە ثبعّبْ کشد،  -٧

َتًة َأْو َدًما ]دەفەسِٛێذ:  ُقْل ََل َأِجُد ٓت َما ُأوِحَي ِإَِله ُُمَرهًما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُو ِإَله َأْف َيُكوَف َميػْ
ٚارە: ئەی  (.754سورة األنعام: ). [ُأِىله ِلَغْْيِ اَّللِه ِبوِ َمْسُفوًحا َأْو حَلَْم ِخْنزِيٍر فَِإنهُو رِْجٌس َأْو ِفْسًقا 

پێیبْ ثڵێ ِٓ ثەپێی ئەٚ پەیبَ ٚ ثەسٔبِەیەی ثۆَ ٘برٛٚە ؽزێک ٔبثیُٕ   ِٛزەِّەد
خٛاسدٔی ٌەعەسَ زەساَ کشاثێذ ِەگەس گۆؽزی ئبژەڵێکی ِشداسەٚەثٛٚ، یبْ خٛێٕێکی ڕژاٚ، 

 اثێذ. دیبْ گۆؽزی ثەساص کە ٘ەس خۆی پیغە، یبْ ئبژەڵیک ثۆ غەیشی خٛای گەٚسە عەسثڕ
ـَ َوَما َلُكْم ]دەفەسِٛێذ:  ٚە -٢ َأَله ََتُْكُلوا ِمها ذُِكَر اْسُم اَّللِه َعَلْيِو َوَقْد َفصهَل َلُكْم َما َحره
گۆؽزی ئەٚ ئبژەاڵٔە ٔبخۆْ کە ٌە کبری ئەٚە ثۆچی ٌە ٚارە: (.779سورة األنعام: ) .[َعَلْيُكمْ 

عەسثڕیٕذا ٔبٚی خٛای گەٚسەی ٌەعەس ٘برٛٚە، ٌە کبرێکذا خٛای گەٚسە ٘ەِٛٚ ؽزە 
ٚ خگە ٌەٚأە ٘ەِٛٚ ئەٚ ؽزبٔەی رش زەاڵڵٓ ٚ دەرٛأٓ کبٔی ثۆ ڕْٚٚ کشدٚٔەرەٚە. زەساِە

 عٛٚدیبْ ٌێ ٚەسثگشْ. 
ـَ زِيَنَة اَّللِه الهِِت َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطهيَِّباِت ِمَن الرِّْزؽِ ]ٚە دەفەسِٛێذ:  -٧ سورة ) .[ُقْل َمْن َحره

ثڵێ ئەٚە کێیە ئەٚ ؽزە خٛاْ ٚ ثبػ ٚ ڕصلە پێیبْ   ٚارە: ئەی ِٛزەِّەد (.66:عرافاأل
پبکبٔە ٌەعەس خەڵکی زەساَ دەکبد کە خٛای گەٚسە ثۆ عٛٚد ٚ ثەخزەٚەسی ئەٚاْ دسٚعزی 

 کشدْٚٚ. 
ـَ }دەفەسِٛێذ:   ی خٛایؼ پێغەِجەس -٤ ـُ َما َحره احْلَََلُؿ َما َأَحله اَّللهُ ٓت ِكَتاِبِو, َواحْلََرا

ٚارە:  (.سنن ابن ماجة و الرتمذي وحسنو األلباين) .{َوَما َسَكَت َعْنُو, فَػُهَو ِمها َعَفا َعْنوُ اَّللهُ ٓت ِكَتاِبِو, 
زەاڵڵەکبْ ئەٚ ؽزبٔەْ کە خٛای گەٚسە ثە زەاڵڵی دأبٚە ٚ زەساِەکبٔیؼ ئەٚأەْ کە 
خٛای گەٚسە ثە زەساِی دأبٚە، ٘ەس ؽزێکیؼ ثبعی ٌێٛە ٔەکشاٚە ئەٚأە زەاڵڵٓ ٚ خٛای 

 گەٚسە چبٚپۆؽی ٌێکشدٚٚە. 
ەٚە ئەِبٔە ٚ دەیە٘ب دەلی رش ٘ەْ ٘ەِٛٚیبْ خەخذ ٌەعەس ئەٚ ڕاعزییە دەکۀ -٥

ٚ  خؾٓەبٔجیٚ ص کەڵک ێث یؽزکە زەساِەکبْ ٌەؽەسػذا کۆِەڵێک ؽزی کەَ ٚ عٕٛٚسداس ٚ 
  .ەذساٚێپ ەگڕێٚ  ڵەاڵز ەیە٘ داەسدٚٚٔەگ َەٌ یسچە٘ ؼیٚأەٌ ەخگ
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 ّٔٛٚٔە:
، کڕیٓ ٚ ٚ خٛاسدٔەٚەیەن  خٛاسدْ٘ەڵغٛکەٚد ٚ گٛفزبس ٚ ڕەفزبسێک، ٘ەِٛٚ خۆسە 

داة ٚ ٔەسیذ ٚ کٍزٛسی کۆِەڵگەیەک، صأغذ ٚ فشۆؽزٓ ٚ ِبِەڵە ٚ ثبصسگبٔییەک، 
رەکٕەٌۆخیب ٚ دا٘ێٕبٔێک، ٘ەِٛٚ خۆسە دەسِبْ ٚ ٔەؽزەسگەسی ٚ چبسەعەسێک، ٚ ٘ەسچی 

ؽزبٔە ٔەثێذ کە ، ِەگەس ئەٚ رش ٘ەیە ٌە گەسدْٚٚ ٚ ثٛٔەٚەسدا  زەاڵڵە ٚ ڕێگە پێذساٚە
 .کشدْٚٚدەلێىی ؽەسػی یبعبغی صیبْ ثەخؾٓ ٚ 

 غبیە:ڕێ٘ەاڵٚێشدەوبٔی ئەَ 
 ، ٌەٚأە:ؽزێک ٔبگشێزەٚەغبیە چۀذ ڕێئەَ 

ؾەکبْ: ڕێغبی پەسعزؾەکبْ ثە پێچەٚأەی ئەَ ڕێغبیەٚەیە کە ثبعّبْ کشد پەسعز -٧ 
ٚ ٌەثٕەڕەرذا ٘یچ پەسعزؾێک دسٚعذ ٔییە رب ثەڵگەیەکی ؽەسػی ڕێگەی پێ ٔەداد ٚ 

األصً فٟ اٌؼثاداخ )یبٔە: پؾزڕاعزی ٔەکبرەٚە؛ ٘ەس ثۆیە صأبیبْ دەسثبسەی پەسعزؾەکبْ گٛرٛ
٘یچ پەسعزؾێک ڕێگە پێذساٚ ٔییە ِەگەس دەلێکی ؽەػی ڕێگەی پێ ثذاد ٚ ٚاذە: إٌّغ(. 

پؾزڕاعزی ثکبرەٚە؛ چٛٔکە پەسعزؾەکبْ ڕێگەکبٔی گەیؾزٕٓ ثەخٛای گەٚسەْ ٚ رۀٙب خٛای 
گەٚسە خۆی ئەٚ ِبفەی ٘ەیە ڕێ ٚ ؽٛێٓ ٚ ؽێٛاص ٚ چۀذێزی ٚ چۆٔییەری ٚ کبد ٚ 
ِەسخەکبٔی ئەٚ ثەیەک گەیؾزٕە دیبسی ثکبد، ٘ەس ثۆیە ٘ەس کەعێک ٘ەس ؽزێک ٌە دیٕذا 
صیبد ثکبد ثە ثیذػە ٌەعەسی ئەژِبس دەکشێذ ٚ٘ەِٛٚ ثیذػەیەکیؼ گِٛڕایی ٚ 

 .عەسٌێؾێٛاٚییە ٚ ڕەد دەکشێزەٚە ٚ کبسی پێ ٔبکشێذ
ەڕەرذا ٚەک ٔێٛاْ ژْ ٚ پیبٚیؼ ٌە ثٕپەیٛۀذی  :ٚ پیبٚ  ژْ ٔێٛاْ پەیٛۀذیی -٢

پەسعزؾەکبْ ٚایە ٚ ڕێگە پێذساٚ ٔییە رب ٌەعەس ڕێکبس ٚ ثٕەِب ؽەسػییەکبْ ٔەثێذ، ثۆ 
ّٔٛٚٔە: پیبٚێک ثۆی ٔییە عەیشی ئبفشەرێکی ٔبِەزشەَ ثکبد، یبْ دەعزی ثۆ ثەسێذ، یبْ 
ثەرۀیب ٌە ؽٛێٕێکی داخشاٚ ٌەگەڵی ثّێٕێزەٚە، یبْ ٘بٚڕێیەری ٌەگەڵ ثکبد،  ٘ەِٛٚ 

٘ەِٛٚ ؽزێک ٌەثٕەڕەرذا ثٕەڕەرذا زەساَ ٚ یبعبغٓ ٚ ثەپێچەٚأەی ڕێغبی )ئەِبٔە ٌە 
 ( ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵذا دەکشێذ.ڕێگەپێذساٚە

گۆؽذ: یەکێکە ٌەٚ خٛاسدٔبٔەی کە ٌەؽەسػذا خٛاسدٔی ڕێگە پێذساٚە؛ ثەاڵَ  -٧
 ثەکۆِەڵێک ِەسج کە دەثێذ رەٚاٚ ٌێیبْ دڵٕیب ثیٓ ئەٚخب ثۆِبْ ٘ەیە ثیخۆیٓ، ٌەٚأە:
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 گۆؽزەکە ٘ی ئبژەڵێک ثێذ کە ؽەسع ڕێگە ثە خٛاسدٔی ثذاد ٚەکٛ ِەڕ ٚ ِبٔگب. -
 .ەدڵٕیب ثیٓ ٌەٚەی کە ثەؽێٛاصێکی ؽەسػی ئبژەڵەکە عەسثڕدساٚ -
ِٛعٛڵّبْ یبْ ِەعیسی یبْ خٌٛەکە عەسی ثڕیٛە؛  دڵٕیب ثیٓ ٌەٚەی کە کەعێکی -

 ەساِە.چٛٔکە خگە ٌەٚأە عەسثڕاٚی دەعزی ٘یچ کەعێکی رش دسٚعذ ٔییە ٚ ز
ئەگەس رەٚاٚ دڵٕیب ثٛیٓ ٌەٚ ِەسخبٔە ئەٚ کبد دەرٛأیذ گۆؽزەکە ثخۆیٓ، ثەاڵَ 
ئەگەس ٌێیبْ یبْ ٌە یەکێکیبْ دٚٚدڵ ٚ ثەگِٛبْ ثٛیٓ، ئەٚ کبد ثۆِبْ ٔییە گۆؽزەکە 
ثخۆیٓ، ئەِەػ پێچەٚأەی یبعبی عەسخەَ خٛاسدەِۀییەکبٔی رشە ثۆ ّٔٛٚٔە: ثشٔح ٚ 

 ٚێڵەکبْ، یبْ عەٚصەٚاد، یبْ ِیٛە٘بد، یبْ ثبِێ ٚ کٌٛەکە،ٔیغک ٚ ٔۆک ٚ عەسخەَ دأە
ئەِبٔە ثەس٘ەِی دەعزی ٘ەسکەط ثٓ ٚ ٘ەسچۆْ  ثەس٘ەَ ٘برجٓ خٛاسدٔیبْ زەاڵڵە ٚ 

( ٘ەِٛٚ ؽزێک ٌەثٕەڕەرذا ڕێگەپێذساٚەپێٛیغذ ثە ثەدٚاداچْٛٚ ٔبکبد ٚ ثەپێی ڕێغبی )
ی ئەٚ ڕێغبیەٚە ِبِەڵەی ٌەگەڵذا ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵذا دەکشێذ، ثەاڵَ گۆؽذ ثە پێچەٚأەٚە

دەکشێذ ٚ رب رەٚاٚ دڵٕیب ٔەثیٓ ٌە زەاڵڵی ٚ ٌەٚ ِەسخبٔەی ٌەعەسەٚە ثبعّبْ کشدْ 
 دسٚعذ ٔییە ثخٛسێذ.
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 شەش ایڕێس

 ِاواْ یِاواْ ػٍ ء بما صًاڵا

 
عەسخەَ ئەسک ٚ ِبفە ؽەسػی ٚ یبعبییەکبٔی ٔێٛاْ ِشۆڤەکبْ ٚ زٛکّە  ە:ٚار

  خێگیشْ ٚ ٌەخێی خۆیبٔٓ.ؽەسػییەکبْ 
ٚ خەخذ ٌەعەس ە،  (اٌیمیٓ الیضٚي تاٌؾه) ڕێغبی٘ەڵمٛڵآٚی  دیغبْ  یەیؼڕێغبئەَ 

ئەٚە دەکبرەٚە، کە٘ەِٛٚ ؽزێک ٌە ئێغزبدا ثەپێی ڕاثٛسدٚەکەی ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ، 
 رب ثەڵگەیەک ٌەثەسدەعزذا ٔەثێذ پؾزڕاعزی گۆڕیٕی ثکبرەٚە.

 دەدارە زٛکّە ؽەسػییەکبْ ٚ ەکی صۆسٚ خێگیشیی داِەصساٚی ڕێغبیەئەَ گشٔگی: 
 کبسئبعبٔییەکی صۆس ثۆ دڵٕیبیی رەٚاٚ عەثبسەد ثە پبساعزٕی ِبفەکبْ دەدارە ِشۆڤەکبْ ٚ

ۆڵ دەکبرەٚە ٚ کێؾەکبٔیبْ ٌەکئەسک ٚ دەکبد ٚ ثەؽێکی صۆس ٌە یؼیبعب ٚ دادگبکبٔئەٚاْ ٚ 
ٛسدٚدا ثەپێی ثەڵگەیەک ٌە ثەڵگەکبْ خێگیش ثۆ یەکال دەکبرەٚە؛ چٛٔکە زٛکّەکبْ ٌە ڕاث

ثْٛٚ ٚ داِەصساْٚ، ئەَ زٛکّبٔە ٌە خێی خۆیبْ دەِێٕٕەٚە ٚ کبسیبْ پێ دەکشێذ ٘ەرب 
ثەڵگەیەکی پێچەٚأە دسٚعذ ئەثێذ ثەگۆڕیٕیبْ، ثۆ ّٔٛٚٔە: ژْ ٚ پیبٚێک ثەپێی 

ٚعەس گشێجەعزێکی ؽەسػی ٘بٚعەسگیشی دەکەْ، ئەَ دٚٚ کەعە رب ثّێٕٓ ٚەک دٚٚ ٘ب
ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵذا دەکشێذ ٚ ٘ەِٛٚ ئەسک ٚ ِبفە یبعبییەکبٔی ژیبٔی ٘بٚعەسییبْ پێ 
دەثڕێذ ٚ چیزش پێٛیغذ ٔبکبد ٘ەِٛٚ ڕۆژێک گشێجەعزی ٘بٚعەسگیشییەکەیبْ ربصە 
ثکۀەٚە ٚ ٘یچ کبِیبْ ٚ ٘یچ کەعیؼ ثۆی ٔییە ثە پێچەٚأەی ٌێکەٚرەکبٔی ئەٚ 

د، رب ئەٚ کبرەی ثەثەڵگەیەکی ؽەسػی دەیغەٌّێٕٓ کە گشێجەعزەٚە ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵذا ثکب
ٌێک خیب ثٛٚٔەرەٚە ٚ پەیٛۀذییەکەیبْ کۆربیی ٘برٛٚە، ئەٚ کبد زٛکّی خیبثٛٚٔەٚەکە 
خێگیش دەثێذ ٚ ثەسدەٚاَ دەثێذ رب ثەثەڵگەٚە گۆڕأکبسییەکی رش ثەعەس پەیٛۀذییەکەیبٔذا 

ٔییە، ثەڵکٛ ثۆ عەسخەَ دێذ ٚ ئەَ زٛکّەیؼ رۀٙب ثۆ گشێجەعزی ٘بٚعەسگیشی 
  گشێجەعذ ٚ ِبِەڵەکبٔی ژیبٔی ِشۆڤەکبٔە.

اٌیمیٓ الیضٚي ) :ئەَ ڕێغبیە صیبد ٌەٚ دەلبٔەی کە پێؾزش ثۆ ڕێغبی عەسچبٚە: 
ڕێغبی  ثبعّبْ کشدْٚ، پؾذ ثە کۆِەڵێک عەسچبٚەی رش دەثەعزێذ ٌەٚأە: خٛدی (تاٌؾه
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ثەڵگە داِەصساٚە ٚ خێگیش ثٛٚە، ٚەک ؛ چٛٔکە ئەٚەی پێؾزش ثە ضٚي تاٌؾه(٠ ال ٓیمی)اٌ
ذا دەکشێذ، رب ثەڵگەی گۆڕیٕی دێذ؛ ٌەثەس ئەٚەی ئەٚأە ثْٛٚ ثە خۆی ِبِەڵەی ٌەگەڵ

ثۆیە کبسی پێ  ٚ ٘برٕی گۆڕأکبسی گِٛبٔە ٚ پێٛیغزی ثە پؾزڕاعزکشدٔەٚە ٘ەیە ٠م١ٓ()
 .ٔبکشێذ، ئەِەیؼ کۆدۀگی صأبیبٔی ٌەعەسە

 : ەّٚٔٛٔ
 ثێذٔەٌەثەسدەعزذا  دسٚعذیچ پەسعزؾێک ڕێگەپێذساٚ ٔییە رب ثەڵگەیەکی ٘ -٧

٘ەس ثۆیە کبرێک  .(األصً فٟ اٌؼثاداخ إٌّغ)ٚ ڕێگەی پێ ثذاد؛ چٛٔکە  پؾزڕاعزی ثکبرەٚە
کەعێک پەسعزؾێک دەکبد ٚ کەعێک پێی دەڵێذ دسٚعذ ٔییە، ئەٚ کەعەی پەسعزؾەکە 
دەکبد یبْ دەڵێذ ٘ەیە دەثێذ ثەڵگە ثۆ کبسەکەی یبْ لغەکەی ثٙێٕێزەٚە ٔەک ئەٚ کەعەی 

 کەدەڵێذ دسٚعذ ٔییە. 
ثێذ ٘یچ ِبِەڵەیەک یبعبؽ ٚ زەساَ ٔییە رب ثەڵگەیەکی دسٚعذ ٌەثەسدەعزذا ٔە -٢

٘ەسثۆیە کبرێک کەعێک . (..األصً فٟ األؽ١اء اإلتاؼح )اٌؽً()زەساِی ثکبد؛ چٛٔکە 
ِبِەڵەیەک یبْ گشێجەعزێک دەکبد ٚ کەعێک پێی دەڵێذ دسٚعذ ٔییە، ئەٚ کەعەی دەڵێذ 

 دسٚعذ ٔییە دەثێذ ثەڵگە ثٙێٕێزەٚە ثۆ لغەکەی؛ ٔەک ئەٚ کەعەی ِبِەڵەکەی کشدٚە. 
ژیبٔی داثیٓ  یٛێثژ رۆِبس دەکبد کە ەیوەشدێِعەس  ەٌ اڵدادگب عىب ەٌ هێرەئبفش -٧
ثۆ عەٌّبٔذٔی لغەکبٔی پێٛیغزە ثەڵگە  ەوەبٚیپ ،ەِوشدٚ دەڵێذ ػەوەبٚیپ ،ٔبکبد

ٌەعەس ٘بٚعەسەکەی ثەپێی گشێجەعزی  ەوەرەئبفش یٛێثژداثیٕکشدٔی  ەچٛٔى ثٙیٕێزەٚە؛
 ،٘بٚعەسگیشییەکەیبْ ِبفێکی خێگیشە ٚ ٌە ئەعزۆی پیبٚەکەیە ٚ پێٛیغذ ثەثەڵگە ٔبکبد

 .یە ٔەک ژٔەکەەوەبٚیئەٚەی پێٛیغزە ثەڵگە ثۆ لغەکبٔی ثٙێٕێزەٚە پ ۆیەث
( رەٚاٚ ثٛٚە ػ١ذجٚ ٔەِبٔذەصأی کەِبٚەی عٛڕی ِبٔگبٔەی ) دسا قەاڵر هێرەئبفش -٤
پێٛیغزە پشعیبس ٌەخۆی ثکەیٓ: ئەگەس گٛری رەٚاٚ ثٛٚە یبْ ٔب لغەی خۆی  ،یبْ ٔب

( زٛکّێکی خێگیشە ٚ یەکێکە ٌە ػ١ذجٚەسدەگیشێذ ٔەک ٘ی ٘بٚعەسەکەی؛ چٛٔکە ِبٚەی )
ؽٛێٕەٚاسەکبٔی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەی گشێجەعزی ٘بٚعەسگیشی ٚ ئبفشەرەکە ٌە٘ەِٛٚ کەط صیبرش 

 ذەڵێد ەوغذ ثەثەڵگە ٘ێٕبٔەٚە ٔبکبد؛ ثەاڵَ ٘بٚعەسەکەی ٌێی ثە ئبگبیە ٚ لغەکەی پێٛی
  پێ ثێذ رب پؾزڕاعزی لغەکەی ثکبرەٚە. ەیگەڵث ەغزیٛێپ ەثٛٚ ٚاٚەر
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 ْەخبٚ ،ەکەسصەل ْەخبٚ ەث ەٚەرەٚدا َەوەسصەل :یٛرگ اسدسصەل یعەو سەگەئ -٥
 ٚەسدەگیشێذ؛ ەوەسصەل ْەخبٚ لغەی ،ٚ گٛری: ٔەیذاِٚەرەٚە وشد یٕىبسیئ ەکەػسصەل

، ٚ کبرێک دەڵێذ ذێٔەدثەثٛٚٔی لەسصەکەدا داْ ٌە ثٕەڕەرذا  سصاسەل کەعی ەچٛٔى
 .ثۆ لغەکەی ثٙێٕێزەٚە ەگەڵثگێڕاِٚەرەٚە پێٛیغزە 

ثڕێک پبسە ثذەْ ثە  کەٚد ٚ ٚەعیەری کشد کە پبػ ِشدٔی ػۆخۀ کەعێک -٦
ڕەد کشدەٚە ٚ خێجەخێیبْ ٚەعیەرەکەیبْ  یوبٔەگش شادیِ رشدٚا ،کەعێکی رش ٚ پبؽبْ ِشد

ثە ثیبٔٛٚی ئەٚەی کە ثبٚکیبْ ٌە کبری ٔەخۆؽییەکەیذا ػەلڵی ٌەدەعذ داٚە ٚ  ٔەکشد
لغەکەیبْ ٚەسٔبگیشێذ رب ثە ڕاپۆسری پضیؾکی یبْ ٘ەس ثەڵگەیەکی رشی  ،ەفبٚەڵەخ

ثبٚەڕپێکشاٚ پؾزڕاعزی لغەکەیبْ ٔەکۀەٚە کە ِشدٚٚەکە ٌە کبری ٔەخۆؽییەکەیذا 
 .خەڵەفبٚە
٘ەیە ٚ ثۆد ٘ەیە ثە ئبسەصٚٚی خۆد  ەیوشاٚ یەیفۆث کە نەیەؾزخبٔێچ ۆیزەەڕد -٧

صیبد ٌەٚەی کە ثۆد دەخٛسێذ ثۆد ٔییە خٛاسدْ ٘ەڵگشیذ  ،خٛاسدْ ٘ەڵجژێشیذ ٚ ثخۆیذ
ٚ ثیجەیزەٚە ثۆ ِبڵەٚە یبْ ٘ەس ثە ئبسەصٚٚ ٚ ثەِەثەعزی صیبْ گەیبٔذْ خەعبسی ثکەیذ؛ 

ثە خبٚۀی چێؾزخبٔەکە ٌەثەساِجەس رێشخٛاسدٔی  ئەٚ ثڕە پبسەیەی دەیذەیذ ەچٛٔى
خۆرذایە ٚ ٘یچی رش ٚ ٘ەس ؽزێک ٌەٚە صیبرش ثێذ ٔە رۆ پبسەکەیذ ٔەداٚە ٚ ٔە خبٚۀی 
چێؾزخبٔەکەیؼ پێی ڕاصییە ٚ خٛاسدٔی ِبڵی کەعیؼ ثەثێ ڕەصاِۀذی خۆی یبْ پێذأی 

 ثەساِجەسەکەی زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە.
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 ڕێسای حەوث

 بشاءة اٌزِتاألصً 

 
ٌەثٕەڕەرذا ٘ەِٛٚ کەط ئەعزۆ پبکە ٚ ِبفی ٘یچ کەعێکی رشی ثەعەسەٚە ٚارە: 

 ٔییە. 
ڕاعزگۆ ٚ دەعزپبک ٚ  ٌە ثٕەڕەرذا بیە پێّبْ دەڵێذ ٘ەِٛٚ کەطڕێغئەَ گشٔگی: 

، ٔە کەعێکی رشی ثەعەسەٚە ٔییە ٘یچ ٚ ِبفیدڵپبک ٚ داٚێٕپبک ٚ ثێ ربٚاْ ٚ ئەعزۆ پبکە 
یەٚە ڕێغبٚ ٘ەس کەعیؼ ثە پێچەٚأەی ئەَ  ٔە ِبفی خەڵکبٔی رش ِبفی خٛای گەٚسە

 ثکبرەٚە. ی لغەکبٔی پؾزڕاعزرب  یەثە ثەڵگە یثبٔگەؽە یبْ عکباڵ ثکبد پێٛیغز
ئەَ ڕێغبیە ٌە چۀذیٓ دەلی عٕٛٔەد ٚ لغەی صأبیبٔەٚە عەسچبٚەی عەسچبٚە: 

 گشرٛٚە ٌەٚأە:
 .{اْلبَػيَِّنُة َعَلى َمِن ادهَعى, َواْلَيِمنُی َعَلى َمْن أَْنَكرَ }دەفەسِٛێذ:   پێغەِجەسی خٛا -٧

ٚارە: ٘ەس کەط عکباڵی ئەٚە ثکبد کە ِبفی ثەعەس کەعێکی  (.البيهقي, السنن الكربىرواه )
رشەٚە ٘ەیە پێٛیغزە ثە ثەڵگە لغەکەی پؾزڕاعذ ثکبرەٚە. ئەگەس ثەڵگەی ٔەثٛٚ ئەٚ کبد 

 کشاٚ عٛێٕذ ثخٛاد کە ئەٚ ِبفەی ال ٔییە.پێٛیغزە کەعی عکباڵ ٌەعەس 
َلْو يُػْعَطى النهاُس ِبَدْعَواُىْم, ََلدهَعى ََنٌس ِدَماَء رَِجاٍؿ َوَأْمَواََلُْم, َوَلِكنه }: دەفەسِٛێذ ٚە -٢

 یىێؽز یداٚا هێعەو سە٘ ٚارە: ئەگەس (.البخاري و مسلمرواه ) .{اْلَيِمنَی َعَلى اْلُمدهَعى َعَلْيوِ 
ەْ؛ ثۆیە ئەگەس وەدی رش ىەڵخ یٕێخٛ ٚ ڵِب یداٚابٔێک ىەڵخ ٚوبدەئ ،پێی ثذسێذ وشد

 داٚاکبس ثەڵگەی ٔەثٛٚ، پێٛیغزە داٚا ٌەعەس کشاٚ عٛێٕذ ثخٛاد کە ئەٚ ِبفەی ٌەعەس ٔییە. 
األصم بشاءة انزمت، َنزا كان انقُل قُل انمذعّ عهيً نمُافقخً ) : یُ دەڵێذەخٛئیجٓ ٔ -٧

 (.05ص ،األشباه والنظائر ،بن نجيمإ) .(عهّ انمذعي نذعُاي ما خانف األصماألصم، َانبيىت 

، ٘ەس ثۆیە لغەی کەعی عکباڵ ٌەعەس کشاٚ ٚارە: ٘ەِٛٚ کەط ٌەثٕەڕەرذا ئەعزۆ پبکە
ثە٘ۀذ ٚەسدەگیشێذ؛ چٛٔکە ٌەگەڵ ئەٚ ڕێغبیەدا یەک دەکبرەٚە کە ٘یچ کەط ِبفی 

اڵکبس ٚەس ٔبگیشێذ رب ثەثەڵگە پؾزڕاعزی ثەعەس کەعێکی رشەٚە ٔییە ٚ لغەی کەعی عکب
 بیەی پێؾٛٚە.ڕێغچٛٔکە پێچەٚأەی ئەٚ ٔەکبرەٚە؛ 
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 ّٔٛٚٔە:
 یەِبٔگب َەئ یچٛێثخٛٚد ثٛٚ،  یٛێو یویەگبِبٔگبیەکی ِبڵی ٌە گەڵ  سەگەئ -٧

 کە پەیٛۀذی ثە ِبٔگب ِبڵییەکەٚە ٘ەیە صەکبری ەیٛیٔ ەچٛٔىٔبکەٚێذ؛  ێٌ یوبرەص
؛ ذێٚەؤبصەکبری  کە پەیٛۀذی ثە گب کێٛییەکەٚە ٘ەیە ەیىید ەیوەٛیٔ ٚ  ذێٚەوەد

 .چٛٔکە خۆسەکەی عبؽ ٔەثۆرەٚە کە صەکبری رێذایە یبْ ٔب ٚ ثٕەڕەریؼ ئەعزۆ پبکییە
ٚ  یٕەی٘ثە کۆِەڵ ٚ  یژێٔٛ ،کە ڕەگەصەکەی یەکال ٔەثۆرەٚەِٛٚن ەشێٔکەعێکی  -٢

عەس ئبفشەد پێٛیغذ ٔیٓ ٚ خیٙبدی ٌەعەس ٔییە؛ چٛٔکە ئەِبٔە ئەسکی پیبٚأٓ ٚ ٌە
 ئەٚیؼ ڕەگەصەکەی یەکال ٔەثۆرەٚە ٚ ثٕەڕەریؼ ئەعزۆپبکییە.

٘ەس کەعێک رۆِەد ثبس ثکشێذ ثە٘ەس ربٚأێک رب ثەڵگەی رەٚاٚی ٌەعەس ٔەثێذ  -٧
 رۆِەرەکەی ثەعەسدا عبؽ ٔبثێزەٚە؛ چٛٔکە ثٕەڕەد ئەعزۆپبکییە.

چۀذ خشاپیؼ ثێذ، ٘ەرب  ٔٛێژ کشدْ ٌە پؾذ  ٘ەِٛٚ ِٛعٛڵّبٔێکەٚە دسٚعزە -٤
ئەٚ کبرەی ثەثەڵگەٚە دەعەٌّێذ کە کەعێکی ثێجبٚەڕ ٚ ثێ دیٕە؛ ٘ەس ثۆیە صأبیبْ 

ٚارە: ٔٛێژکشدْ  .(كفره  قنيتيكفره ماَل   یف شكيخلف من  یصليو ) کۆدۀگٓ ٌەعەس ئەٚەی:
ٌە پؾذ ٘ەِٛٚ کەعێکەٚە دسٚعزە رۀبٔەد ئەگەس گِٛبّٔبْ ٌە ثبٚەڕیؾی ٘ەثێذ رب ئەٚ 

 .ییەپبو ۆعزەئکبرەی دڵٕیب دەثیٓ ٌەٚەی ثێجبٚەڕە؛ چٛٔکە ثٕەڕەد 
٘یچ گٛفزبس ٚ ٘ەڵٛێغزێک ٔبدسێٕە پبڵ کەعی ثێذۀگ رب ثەڵگە پؾزڕاعزی  -٥

غزکشدٔی ٘ەڵٛێغزذا ثە ٘ەڵٛێغذ ئەژِبس دەکشێذ، ٔەکبرەٚە؛ ثەاڵَ ثێذۀگی ٌەکبری پێٛی
 ومعرچ احلاج یساكت ولكن السكوت ف إَلالقوؿ  نسبيَل): ٘ەس ٚەک ئەٚ ڕێغبیەی دەڵێذ

 یوبرەٌ یٔگەذێث، ثەاڵَ ٔگەذێث کەعی پبڵ  ٚارە: ٘یچ لغەیەک ٔبدسێزە .(افيب افيالب یال
 .ەغزێٛەڵ٘ زغذاێٛەڵ٘ یوشدٔ غذیٛێپ

کبرێک پشط ثەکچێک دەکەیٓ ٚ ثۆچٛٚٔی ٚەسدەگشیٓ ٌەعەس ٘بٚعەسگیشی : ۀّٚٔٛ ۆث
ئەگەس ؽەسِی کشدٚ ثێذۀگ ثٛٚ ئەٚە ٔیؾبٔەی ڕەصاِۀذییە؛ چٛٔکە ثێذۀگی ٌەَ خۆسە 

 دەِۆر سەدادٚ هێوبرکبربٔەدا کە پێٛیغزی ثە٘ەڵٛێغزە ثە ٘ەڵٛێغذ ئەژِبس دەکشێذ، یبْ 
ٚەثەسگشی ٌەخۆی ثٛٚ  ٔگەذێثعەسی داخغذ ٚ  سەگەئ وبد،ەد ێکربٚاْ ثبس ەیاعزڕئب

 ثێ دۀگییەکی ثە دأپێذأبْ ئەژِبس دەکشێذ. ،ٔەکشد
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٘ەسکەط ٔەصسی کشد ٔٛێژ ثکبد یبْ ڕۆژٚ ثگشێذ، ثە دٚٚ ڕکبد ٔٛێژ یبْ یەک  -٦
ڕۆژ ڕۆژٚٚ ٔەصسەکەی ٌەعەس الدەچێذ؛ چٛٔکە ئەٚە کەِزشیٕی ڕێژەی ٔەصسەکەیە ٚ ٌەٚە 

 ثٕەڕەد ئەعزۆ پبکییە.صیبرشی ٌەعەس ٔییە ٚ 
ئەگەس کەعێک گٛری: پبسەکبُٔ عبڵی ثەعەسدا رێپەڕ ٔەثٛٚە، یبْ ٔبگبرە ڕێژەی  -٧

  صەکبد، لغەکەی ٚەسدەگیشێذ ٚ صەکبری ٌێ ٚەس ٔبگیشێذ؛ چٛٔکە ثٕەڕەد ئەعزۆ پبکییە.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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 هەشج ڕێسای

 اٌّشمت حجٍب اٌخيسيش

 
 ثبسگشأی ئبعبٔکبسی ثەدٚای خۆیذا دە٘ێٕێذ.  ٚارە:

رشە ٌەٚ پێٕح ڕێغب فیمٙییە عەسەکییەی کە ٌە کۆی ثبط ٚ  یئەِە یەکێکگشٔگی: 
ثبثەرە ؽەسػی ٚ فیمٙییەکبٔذا کبسی پێ دەکشێذ ٚ عەسچبٚەی ٘ەِٛٚ ئبعبٔکبسییە 
ؽەسػییەکبٔە ٚ پێّبْ دەڵێذ کە خٛای گەٚسە ٘یچ کبد ِەثەعزی ٔییە فەسِبٔەکبْ ٚ 

بد، ٚە ٘ەسکبد ؽەسیؼەرەکەی ثجٕە ثبسێکی لٛسط ثەعەس خەڵکیەٚە ٚ ثێضاسیبْ ثک
فەسِبٔێکی ؽەسػی عەسی کێؾب ثۆ ئەٚە ثە٘ۆی پێؾٙبرێکی چبٚەڕٚاْ ٔەکشاٚ یبْ 
ٔبئبعبییەٚە ئەٚکبد خٛای گەٚسە ئبعبٔکبسی ٌەفەسِبٔە ؽەسػییەکەدا دەکبد ثەکەَ کشدٔەٚە 
ٚ کۆکشدٔەٚە ٚ کٛسرکشدٔەٚە ٚ ٘ۀذێک خبس ثە ٘ەڵگشرٕی ثەیەکدبسی رۀٙب ٌەپێٕبٚ ئەٚەی 

ە ؽەسػییەکبْ خەڵکی ثێضاس ٚ ٔبڕەزەد ٔەکەْ، ٘ەس ٚەک ڕێغب فیٙییەکەی رش کە فەسِبٔ
ٚارە: ٘یچ فەسِبٔێکی ؽەسػی ٌە ثۀذەکبْ داٚاکشاٚ  .رىٍيف إال ثّمذٚس( ال)پێّبْ دەڵێذ: 

ٔییە، ئەگەس ٌە رٛأبیبٔذا ٔەثێذ؛ ٘ەس ثۆیە ٘یچ فەسِبٔێکی ؽەسػیی ٔییە ٌە رٛأبی 
 دبَ ٔەدسێذ. ِشۆڤەکبٔذا ٔەثێذ ٚپێیبْ ئۀ

ئەَ ڕێغبیە ٌە چۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ عٕٛٔەرەٚە عەسچبٚەی گشرٛە  :عەسچبٚە
 ٌەٚأە:
سورة البقرة: ). [يُرِيُد اَّللهُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ]: ذێسِٛەفەد گەٚسە یخٛا -٧

 ٔبیەٚێذ ٔبڕەزەرزبْ ثکبد.ای گەٚسە دەیەٚێذ ئبعبٔکبسییزبْ ثۆ ثکبد ٚ خٛٚارە:  (.24
گەٚسە  یخٛاٚارە:  (.68سورة النساء: ) .[يُرِيُد اَّللهُ َأف َُيَفَِّف َعنُكمْ ]: ذێسِٛەفەد ٚە -٢

 .یزبْ ثۆ ثکبدیئبعبٔکبس ذێٚەیەد
ٚارە:  (.2سورة املائدة: ) .[َما يُرِيُد اَّللهُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّْن َحَرجٍ ]: ذێسِٛەفەد ٚە -٧

 .ٔبڕەزەد ٚ ثێضاسربْ ثکبد ذێٚیۀب گەٚسە یخٛا
يِن ِمْن َحَرجٍ ]: ذێسِٛەفەد ٚە -٤ ٚارە:  (.78: جسورة احل) .[َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ٓت الدِّ

 خٛای گەٚسە ؽزێکی ٌەعەس دأۀبْٚ ٔبڕەزەرزبْ ثکبد.
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ُروا, }: ذێسِٛەفەد خٛدا  یسەِجەغێپ -٥ ُروا, َوَبشِّ ُروا َوََل تُػَعسِّ رواه ) .{َوََل تُػنَػفُِّرواَيسِّ
دەس ەِژد ْ،ەوەلٛسط ِ سەعەٌ یبْٕید ثکەْ ٚ هەڵخ ۆث یئبعبٔىبسٚارە:   (.البخاري و مسلم

 .ثٓ ٚ خەڵکی ٌە ئیغالَ ِەرشعێٕٓ ٚ ِەربسێٕٓ
َ َرُسوُؿ اَّللِه }خبرٛٚ ػبئیؾە ثۆِبْ دەگێڕێزەٚە ٚ دەڵێذ:  -٦ ُُّ  َما ُخْيِّ بَػنْیَ َأْمَرْيِن َق

 خٛدا  یسەِجەغێپ٘ەس کبد : ەٚار  (.البخاري و مسلمرواه ) .{َأَخَذ أَْيَسَرَُهَا, َما ََلْ َيُكْن ِإْْثًاِإَله 
 .ثەِەسخێک ربٚاْ ٔەثٛٚثێذ ەجژاسدٚٚەڵ٘ ئبعبٔەکەیبٔی ٌۀێٛاْ دٚٚ کبسدا ذێپؾه وشاثسەع

ئیغالَ ئەَ دەلبٔە ٚ دەیە٘ب دەلی رش ٘ەْ خەخذ ٌەعەس ئەٚە دەکۀەٚە کە  ِٛٚە٘
ٌەگەڵ ئبعبٔکبسیذایە ٚ ٘ەسکبد خەڵکی ٌەثٛاسێک ٌە ثٛاسەکبٔذا رٛٚؽی ٔبڕەزەری ثْٛٚ 

 خٛای گەٚسە ئبعبٔکبسییبْ ثۆ دەکبد.
ئەٚ ثبسگشأیبٔەی کە ٌەکبری خێجەخێکشدٔی پەسعزؼ ٚ فەسِبٔە : ثبسگشأیخۆسەکبٔی 

 ؽەسػییەکبٔذا ڕٚٚثەڕٚٚی ِشۆڤەکبْ دەثٕەٚە دەثٓ ثە دٚٚ ثەؽەٚە:
ئەٚ ثبسگشأیبٔەی کە ئبعبیی ٚعشٚؽزیٓ ٚ ٌەکبری خێجەخێکشدٔی فەسِبٔە  -٧

ؽەسػییەکبٔذا چبٚەڕٚاْ کشاْٚ ٚ ثەؽێکٓ ٌە خٛدی پەسعزؼ ٚ ئەسکە ؽەسػییەکبْ، ئەَ 
 هێسعزؾەپ چی٘ خۆسە ٔبڕەزەرییبٔە کبسئبعبٔییبْ ثۆ ٔبکشێذ؛ چٛٔکە ٘ەِٛٚاْ دەصأیٓ کە

ریٕٛێزی ٚ ثشعێزی ٌە کبری ڕۆژٚٚدا، یبْ ِبٔذٚێزی  ٚەک ذ،ێٔبث ٔبڕەزەری ِبٔذٚثْٛٚ ێثەث
 ،ٌەکبری ٔٛێژ ٚ زەخذا، یبْ صاڵجْٛٚ ثەعەس زەصی پبسە ٚ دٚٔیب ٚیغزی ٌە کبری صەکبرذا

یبْ خۆؽی ژیبْ ٚخۆؽەٚیغزی گیبْ ٌەکبری غەصادا، یبْ ثەعەس ئبسەصٚٚەکبٔی ٔەفظ ٚ 
ەِبٔە ٔبڕەزەری ٘ەِٛٚ ئ .زەصەکبٔی خەعزە ٌەکبری خۆگشرٕەٚە ٌە زەساِەکبْ

چبٚەڕٚأکشاٚیبْ ٘ەیە ٚ ئبعبٔکبسیؾییبْ ثۆ ٔبکشێذ ٚ رب ِشۆڤ صیبرش ِبٔذٚٚ ثێذ ٌەکشدْ 
اْلجر على )ٚ خێجەخێکشدٔیبٔذا پبداؽزی صیبرش ٚەسدەگشێذ ٚ ٚەک ڕێغب ؽەسػییەکە دەڵێذ 

ی ٚارە: پبداؽذ ٌە لەدەسی ِبٔذٚثٛٚٔە، رب ِشۆڤ صیبرش ِبٔذٚٚ ثێذ پبداؽز. (قدر املشقة
 صیبرش ٚەسدەگشێذ.   

ئەٚ ثبسگشأیبٔەی کە ٔبئبعبیی ٚ چبٚەڕٚاْ ٔەکشاْٚ ٚ ثەؽێک ٔیٓ ٌەپەسعزؾەکبْ  -٢
ٚ ثە٘ۆکبسێکی دەسەکی پێؼ دێٓ ٚ ثە٘ۆیبٔەٚە ثبسلٛسعییەکی صۆس ثۆ ِشۆڤەکبْ دسٚعذ 
دەثێذ، ٌەَ کبربٔەدا خٛای گەٚسە ئبعبٔکبسی ثۆ ِشۆڤەکبْ دەکبد ٚ ثبسلٛسعی 
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ثۆ عٛک دەکبد، یبْ ٘ەس ٌەعەسیبْ ال دەثبد، ثۆ ّٔٛٚٔە: ٚەکٛ گٛرّبْ ڕۆژٚ  پەسعزؾەکەیبْ
ثشعێزی ٚ ریٕٛێزی ٘ەیە ٚ ئەِەیؼ ؽزێکی چبٚەڕٚاْ کشاٚە، ثەاڵَ ثۆ ئبفشەرێکی دٚٚگیبْ 
ٔبڕەزەرییەکبْ دٚٚ ٘ێٕذەیبْ ٌێ دێذ ٚ ئەِەیؼ ئەگەسێکی چبٚەڕٚاْ ٔەکشاٚە؛ ٘ەس ثۆیە 

بد ٚ زٛکّە ؽەسػییەکەی ٌەعەس الدەثبد ٚ ئەٚ ِبفەی پێ خٛای گەٚسە ئبعبٔکبسی ثۆ دەک
دەداد کە ثەڕۆژٚٚ ٔەثێذ ٚ ٘ەسکبد عکەکەی دأب ٚ ژیبٔی ئبعبیی ثٛیەٚە ئەٚ کبد 

 ٚ  یزێٕٛێر یەسگەثثەڕۆژٚ ثێذ ٚ  ذێرٛأەد هێعبغ ػەٌڕۆژٚٚەکەی دەگشێزەٚە. یبْ 
ثشعێزییەکەی ئبصاس ٚ ثەاڵَ کە ٔەخۆػ کەٚد عەسثبسی ریٕٛێزی ٚ  ،ذێثگش یزێثشع

الٚاصیؾی دێزە عەس ٚ ئەِەیؼ پەیٛۀذی ثە پەسعزؾەکەٚە ٔییە؛ ثۆیە خٛای گەٚسە ِبفی 
  ئەٚەی پێ دەداد ثەڕۆژٚ ٔەثێذ ٚ ٔٛێژەکبٔیؼ کۆ ثکبرەٚە.

 ئەٚ ٘ۆکبسأەی ئبعبٔکبسی ؽەسػی ثەدٚای خۆیبٔذا دە٘ێٕٓ ثشیزیٓ ٌە:ەکبْ: ٘ۆکبس
 ئبعبٔکبسییبٔەی ثەدٚای خۆیذا دەیٙێٕێذ: کٛسد : ٌەٚاٌغفش()گەؽذ  ٚ یجٛاسڕێ -٧

 سەعثەوشدْ  عرەِ ،ٔەکشدْ یٕەی٘ یژێٔٛ ،ثەڕۆژٚ ٔەثْٛٚ  ژ،ێٔٛ ەیٚەوشدٔۆو ٚ ەٚەوشدٔ
ٚ گۆسەٚیذا ثۆ ِبٚەی عێ ڕۆژ، کشدٔی ٔٛێژی عٕٛٔەد ٌۀبٚ ئۆرۆِجێً ٚ رەیبسە ٚ خٛف 

 عەسخەَ ٘ۆکبسەکبٔی رشی گٛاعزٕەٚەدا. 
 ثْٛٚ،ۀ ژٚەڕۆثٌەٚ ئبعبٔکبسییبٔەی ثەدٚای خۆیذا دەیٙێٕێذ: : )اٌّشك( یؽۆخۀ -٢

 ۆث ؾزٓیەڕۆٔ ەکبْ ٚژێٔٛ ەیٚەوشدٔۆو ،کشدْ ثۆ ٔٛێژ کشدْ َِٛەیەئبٚ ٚ ر یٕبٔێ٘ۀ وبسەث
ٚ ٔٛێژە ثەکۆِەڵەکبْ، ٔٛێژ کشدْ ثەدأیؾزٕەٚە یبْ ثەپبڵکەٚرٕەٚە، ثشیکبس  یٕەی٘ یژێٔٛ

 .گشرٓ ثۆ ڕاپەڕأذٔی صۆسێک ٌەکبسەکبٔی زەج
ٌەٚ ئبعبٔکبسییبٔەی ثەدٚای خۆیذا دەیٙێٕێذ: پٛچەڵکشدٔەٚەی : )اإلوشاٖ(صۆسکشدْ  -٧

ِی دەداد رۀبٔەد ٘ەِٛٚ ئەٚ گٛفزبس ٚ ڕەفزبسأەی کە کەعی صۆسٌێکشاٚ ٌەژێش فؾبسدا ئۀدب
 ئەگەس کٛفشیؼ ثکبد. 

ٌەٚ ئبعبٔکبسییبٔەی ثەدٚای خۆیذا دەیٙێٕێذ: ٌێجٛسدْ ٌە : )إٌغيبْ( ەٚەچٛٔشیثەٌ -٤
 ٘ەس ربٚاْ ٚ عەسپێچییەک کە ثە٘ۆی ٌەثیشچٛٚٔەٚەٚە دسٚعذ دەثێذ. 

ئەِیؼ یبْ ثە٘ۆی ٔەصأیٕی خٛدی زٛکّە ؽەسػییەکەٚە : )اٌدًٙ( ٓیصأۀ -٥
دسٚعذ دەثێذ، یبٔیؼ ثە٘ۆی ٔەصأیٕی ٌێکەٚرەکبٔییەٚە دسٚعذ دەثێذ، ٌەٚ 
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ئبعبٔکبسییبٔەیؼ کە ثەدٚای خۆیذا دەیٙێٕێذ: ٌێجٛسدْ ٌە ٘ەس ربٚاْ ٚ عەسپێچییەک کە 
پێٛدأگە ثە٘ۆی ٔەصأیٕەٚە دسٚعذ دەثێذ؛ ثەاڵَ ثەِەسخێک ٔەصأیٕەکە ثەپێی 

ؽەسػییەکبْ ڕێگەپێذساٚ ثێذ، ئەگەس ٔب ٘ەس ٔەصأیٕێک ٔبثێزە پبعبٚی ٌێٕەگشرٓ ٚ 
 ٌێخۆؽجْٛٚ.

کێؾە ٘ەیە ِشۆڤ  هێٔذە٘: )اٌؼغش(لٛسعی ٚ ئبعزەَ ثٛٚٔی خۆ پبساعزٓ   -٦
ئبعزەِە ثزٛأێذ خۆی ٌێ ثپبسێضێذ، ٌەٚ ئبعبٔکبسییبٔەی ئەَ زبڵەرە ثەدٚای خۆیذا 

کشدٔی ؽەسػە ٌەٚ خۆسە زبڵەربٔە ٚ گشرٕی ڕێکبسی ئبعبٔزشە ٌەگەڵ دەیٙێٕێذ، چبٚپۆؽی 
 ئەٚ خۆسە خەڵکبٔە.

ی ٘ەیە، یبْ ئبفشەرێک ثەسدەٚاَ یبْ صۆسثەی ەچشوەضیِ یؽۆخۀ ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک
، یبْ کەعێک ثەسدەٚاَ ثبی ٌێ دەثێزەٚە، )اإلعزسبمخ(کبد کێؾەی ٔەصیفی خٛێٕی ٘ەیە 

٘یچ کبَ ٌەَ خۆسە کەعبٔە ٔبرٛأٓ دعزٕٛێژەکبٔیبْ ڕاثگشْ، یبْ خۆیبْ پبک ڕاثگشْ؛ ثۆیە 
ٌەَ زبڵەربٔەدا ؽەسع ِەخی ئەٚە دادۀێذ کە کەعەکبْ ثۆ ٘ەِٛٚ ٔٛێژێکی فەسص دٚای 

ڕٚٚ ثذاد ثە٘ۆی ئەٚ  ثبٔگ داْ ثۆ ٔٛێژەکە دەعزٕٛێژەکەیبْ ربصە ثکۀەٚە، دٚارش ٘ەسچی
ٔەخۆؽیبٔەٚە دەعزٕٛێژەکەی پێ ٔبؽکێذ ٚ کەعەکە دەرٛأێذ ثە ئبعبیی ٔٛێژی خۆی 

  ثکبد. 
ئەٚ ئبعبٔکبسییبٔەی کە ؽەسع دەیکبد ٌە کبری ٔبڕەزەرییەکبٔذا ییەکبْ: ئبعبٔىبس

 ثشیزیٓ ٌە:
: ٚەک ٘ەڵگشرٕی ٔٛێژ ٌەعەس ئبفشەد ٌەکبری عٛٚڕی وبْەسعزؾەپ یالثشدٔ -٧

گبٔەدا، یبْ ٘ەڵگشرٕی زەج ٚ خیٙبد ٚ ػەِشە ٚ ٔٛێژی ٘ەیٕی ٚ چۀذیٓ پەسعزؾی رش ِبٔ
 ٌە کبری ثٛٚٔی پبعبٚە ؽەسػییەکبٔذا.

کەَ کشدٔەٚە ٚ کٛسد کشدٔەٚەیبْ: ٚەک کٛسرکشدٔەٚەی ٔٛێژ ٌە کبری عەفەسدا  -٢
 یبْ رشعذا.

پێؾخغزٓ یبْ دٚاخغزٕیبْ ثەپێی پێٛیغذ: ٚەک ڕێگەداْ ثە کۆکشدٔەٚەی  -٧
ٔٛێژەکبْ ٌەکبری عەفەس یبْ ثبساْ ٚ عەسِبی صۆس یبْ ٔەخۆؽیذا، ٚە ڕێگەداْ ثە پێؾخغزٓ 
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یبْ پبؽخغزٕی صەکبد ٌەکبری پێٛیغزذا، ٚەک ڕٚٚدأی ثِٛەٌەسصە ٚ الفبٚ ٚ کبسەعبرە 
 .عشٚؽزییەکبْ

ػییەکبْ: ٚەک ڕێگەپێذاْ ثە گۆڕیٕی زٛکّی دەعزٕٛێژ ثۆ گۆڕیٕی زٛکّە ؽەس -٤
رەیەَِٛ کشدْ ٌەکبری ٔەخۆؽی یبْ ٔەثٛٚٔی ئبٚ یبْ ٔەرٛأیٕی ثەکبس٘ێٕبٔیذا، ٚە گۆڕیٕی 

ثۆ عێ ڕۆژ  ،زٛکّی کەفبسەری عٛێٕذ ٌە خٛاسدْ ٚ پۆؽبک ٚ ئبصاد کشدٔی کۆیٍەیەک
 .ثەڕۆژٚٚ ثْٛٚ ئەگەس ٘یچ کبَ ٌەٚأەی پێؾٛٚی ٔەرٛأشا

ڕێگەداْ ثەکشدٔی زەساِەکبْ ٌەکبری ٔبچبسی ٚ صۆس پێٛیغزذا: ٚەک ڕێگەداْ ثە  -٥
خٛاسدٔی گۆؽزی ثەساص یبْ ئبژەڵی ِذاسەٚەثٛٚ ٌە کبری ثشعێزی صۆسدا کەرشعی ِشدٔی ٌێ 

 ثکشێذ. ٚە ڕێگەداْ ثەکٛفش کشدْ ٌەثٛٚٔی ِەرشعی کٛؽزٕذا.
کبٔی دەکبد رب کەط ثیبٔٛٚی ئەِبٔە ٘ەِٛٚی ئبعبٔکبسیٓ کە خٛای گەٚسە ثۆ ِشۆڤە

ئەٚەی ٔەِیٕێذ کە فەسِبٔەکبٔی خٛای گەٚسە ٚ ؽەسیؼەرەکەی خێجەخێ ٔەکبد؛ ٘ەس ثۆیە 
ثٛاسی  بیٔٚد ەٌ ە، چٛٔىخٛای گەٚسەیؼ ٌە لیبِەد پبعبٚ ٌە ٘یچ کەط لجٛڵ ٔبکبد

 ٘ێٕبٔەٚە ٚ ثیبٔٛی ثۆ ٘یچ کەط ٔە٘ێؾزۆرەٚە. پبعبٚ
کە ئەَ ڕێغبیە ڕێغبیەکی گشٔگ ٚ گؾزگیشە ٚ پێؾزش گٛرّبْ ڕێکبسە ؽەسػییەکبْ: 

ٌەعەسخەَ ثبثەرە فیمٙییەکبٔذا کبسی پێ دەکشێذ؛ ثەاڵَ ٌەٚ گشٔگزش ئەٚەیە کە ِەسج ٚ 
ڕێکبسە ؽەسػییەکبٔی کبسپێکشدٔی ڕێغبکە ثضأیٓ، رب ٌەکبری خێجەخێکشدٔیذا ٔەکەٚیٕە 

 ٘ەڵەٚە، گشٔگزشیٕی ئەٚ ِەسج ٚ ڕێکبسأەیؼ ثشیزیٓ ٌە:
ٚ ٌە ئێغزبدا ثٛٚٔی ٘ەثێذ ئەٚخب  ذێث یاعزڕ ٓەیوەد یثبع ەو یییەرەزڕۀب ٚەئ -٧
رۀٙب گِٛبْ ثێذ یبْ پێؾجیٕی  خۆ ئەگەسکبسی پێ دەکشێذ، (. املشقة ُتلب التيسْي)ڕێغبی 

 (الرخص َل تناط ِبمر موىـو)کشاٚ ثێذ ئەٚ کبد ئەٚ ڕێغبیە ٔبیگشێزەٚە، ثەڵکٛ ثە ڕێغبی: 
 ٚارە: ئبعبٔکبسییە ؽەسػییەکبْ ثۆ ؽزی گِٛبٔبٚی ٔبکشێٓ. ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ. 

ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک ٔەخۆؽجێذ ٚ صۆس ٔبڕەزەد ثێذ یبْ پضیؾکەکبْ پێی ثڵێٓ: 
ئەگەس ثەڕۆژٚ ثێذ صۆس ٔبڕەزەد دەثێذ ٚ صیبٔی صۆسی پێ دەگبد، دەرٛأێذ ثەڕۆژٚٚ 

ڕۆژٚ ٔبثُ ٌەثەس ئەٚەی دەرشعُ ئەگەس ثەڕۆژٚ ثُ ٔەثێذ؛ ثەاڵَ ٔبکشێذ کەعێک ثڵێذ: ثە
 ٔەخۆػ ثکەَ، ئەٚە ٔبثێزە پبعبٚی ؽەسػی ٚ ئەَ ڕێغبیە ٔبیگشێزەٚە. 
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یبْ کەعێک ثەسٔبِەی عەفەسکشدٔی ٘ەثێذ ٔبکشێذ ٘ێؾزب ٌەؽبسەکەی خۆی 
دەسٔەچٛە ٔٛێژەکبٔی کٛسد ثکبرەٚە؛ ثەڵکٛ کەی کەٚرە عەفەسەکەٚە ٌەٚ کبرەٚە دەرٛأێذ 

 کبٔی کٛسد ثکبرەٚە. ٔٛێژە
یبْ کەعێک ثشعی ثێذ ثۆی ٔییە یەکغەس گۆؽزی ثەساص یبْ ِشداسەٚەثٛٚ ثخٛاد رب 
رەٚاٚ ثشعێزی صۆسی ثۆ ٔە٘ێٕێذ ٚ ٘یچی زەاڵڵی دەعذ ٔەکەٚێذ ثیخٛاد، ئەٚ کبد ثۆی 

  ٘ەیە گۆؽزی زەساَ ثخٛاد.
س ٔب ثەربٚاْ ئبعبٔکبسییەکە دەلی ؽەسػی ٌەعەس ٘ەثێذ ٚ ڕێگە پێذساٚ ثێذ، ئەگە -٢

ئەژِبس دەکشێذ ٚ دسٚعذ ٔییە ِشۆڤ پۀبی پێ ثجبد، ٘ەس ٚەک ٌەفەسِٛٚدەکەی خبرٛٚ 
َ َرُسوُؿ اَّللِه }ػبیؾەدا ٘برٛٚە:  ُُّ ِإَله َأَخَذ أَْيَسَرَُهَا, َما َلَْ َيُكْن ِإْْثًا َما ُخْيِّ رواه ) .{بَػنْیَ َأْمَرْيِن َق

 ٌۀێٛاْ دٚٚ کبسدا ذێپؾه وشاثسەع خٛدا  یسەِجەغێپ٘ەس کبد : ەٚار  (.البخاري و مسلم
  .ثەِەسخێک ربٚاْ ٔەثٛٚثێذ ەجژاسدٚٚەڵ٘ ئبعبٔەکەیبٔی

ٌەکبری عٛڕی ِبٔگبٔە یبْ ثٛٚٔی خٛێٕی پبػ ِٕبڵجْٛٚ ٌەعەس  ژێٛٔ :ەّٚٔٛٔ ۆث
ئبفشەربْ ال دەچێذ؛ ثەاڵَ ثۆ پیبٚاْ ٘ەسگیض الٔبچێذ ٚ ٘یچ پبعبٚێکیؼ ثۆ ٔەکشدٔی 

کۆ ثکشێٕەٚە، یبْ کٛسد ثکشێٕەٚە، یبْ ثەدأیؾزٓ، یبْ ثەپبڵکەٚرٓ، یبْ  ٔییە، دەکشێذ
رۀٙب ثە ئبِبژەی عەس یبْ چبٚ یبْ دڵ ثکشێٓ، ثەدەعزٕٛێژەٚە یبْ ثە رەیەَِٛ یبْ 

 .٘ەسچۆْ دەعزی دا ثکشێٓ، ثەاڵَ ٔەکشدٔی ٔییە ٚ ثە٘یچ ؽێٛەیەک ڕێگەپێذساٚ ٔییە
ڕٚٚدأی صۆسثێذ ٚ ٘ەِٛٚ کەط ثگشێزەٚە؛ ئبعبٔکبسییەکە گؾزگیش ثێذ ٚ ئەگەسی  -٧

حرج  َل) دەڵێذ: فیمٙییەکە ڕێغب٘ەس ٚەک  چٛٔکە ئبعبٔکبسی ثۆ زبڵەری دەگّەْ ٔبکشێذ.
 هێعەوئەٚەی  نەٚ. ٚارە: ٔبڕەزەری ٌە زبڵەری دەگّۀذا ئەژِبس ٔبکشێذ، (ٓت النوادر

ِبٚەیەکی صۆس دەچێزە زبڵەری کۆِبٚە ٚ ٌە٘ۆػ خۆی دەچێذ کەی ٘برەٚە ٘ۆػ خۆی 
دەثێذ ٔٛێژ ٚ پەسعزؾەکبٔی ثکبرەٚە ٚ ٘یچ ئبعبٔکبسییەک ئەَ زبڵەرە ٔبگشێزەٚە؛ چٛٔکە 

 ئەَ زبڵەرە دەگّۀە ٚ ثەکەِی ڕٚٚ دەداد ٚ خەڵکبٔێکی صۆس کەَ رٛٚؽی دێٓ. 
گە پێذساٚ ثێذ؛ چٛٔکە ؽەسع ئبعبٔکبسی ثۆ ئبعبٔکبسییەکە ثۆ کبسی ؽەسػی ٚ ڕێ -٤

الرخص َل تناط )کبسی زەساَ ٚ ئبِبٔدی ٔبؽەسػی ٔبکبد، ٚەک ڕێغب فیمٙییەکە دەڵێذ: 
ٚەک ئەٚەی کەعێک  ئبعبٔکبسییە ؽەسػییەکبْ کبسی زەساَ ٔبگشێزەٚە. ٚارە:(. ِبملعاصي
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ٔبرٛأێذ ٌەڕێگە  عەفەس ثکبد ثەِەثەعزی دصی کشدْ یبْ ثۆ کبسی ثەد ٚ داٚێٕپیغی
ٔٛێژەکبٔی کٛسد یبْ کۆ ثکبرەٚە یبْ ثەڕۆژٚ ٔەثێذ؛ چٛٔکە ئەٚأە ئبعبٔکبسیی ؽەسػییٓ ٚ 

 ٔبکشێذ ؽەسع ئبعبٔکبسی ثۆ کەعێک ثکبد کە دەیەٚێذ زەساِێک ئۀدبَ ثذاد.
ِەثەعزی کەعەکە ٌە کبسەکەی خۆدصیٕەٚە ثێذ ٌە زٛکّە ؽەسػییەکبْ:  ذێٔبث -٥

ڕەِەصاْ دەکەٚێزە ٘بٚیٕەٚە ٚ دٚٔیب گەسِە ٚ ڕۆژگبس دسێژە ٚەک ئەٚەی کەعێک کە  
عەفەس ثکبد رۀٙب ثۆ ئەٚەی ثەڕۆژٚٚ ٔەثێذ ٚ دٚارش ٌە صعزبٔذا کە دٚٔیب عبسدە ٚ ڕۆژگبس 
کٛسرە ثیگشێزەٚە، ئەَ کەعە ئەگەس چی ٌە عەفەسیؾذا ثێذ پێٛیغزە ثەڕۆژٚٚ ثێذ، یبْ 

 یِبٔگ ەٌ وبد،ەدسەدی پبسەکبٔی وبرەذا صٔڕەِەصا یِبٔگ ەٌ ٚ ەیە٘ یوبرەص ەیپبسکەعێک 
، ئەٚیؼ لجٛڵی ثکبد ،ۆر ۆث ەیەپبس َەئ  :ذڵێث یبْ ٘بٚڕێیەکی ەیوەسە٘بٚعەثؽەػجبٔذا 

 یوبرەص ەىید یىڵێرب عب ٚ یرەیەوەژٔ یىڵِٛ ٚییۀ ەبٚیپ ٚەئ یىڵِٛپبسەکە  غزبێئ
ٚ  ەؾزٛەڕۆیٔ سداەعەث ڵیٚ عب ەٚرٛەو عذەد ەیپبس ەربص ەوەژٔ ەیٚەئ ۆی٘ەث ذ،ێٚەٕبوێٌ
پبػ یەک دٚٚ ِبٔگ ژٔەکە دیغبْ پبسەکە دەدارەٚە پیبٚەکە ٚ  ذ،ێٔبدس ێٌ یوبرەص

پیبٚەکەػ صەکبری ٌێ ٔبداد چٛٔکە ربصە دەعزی کەٚرٛە ٚ عبڵی ثەعەسدا رێپەڕ ٔەثٛٚە ثۆیە 
صەکبری ٔبکەٚێذ، ئەَ خۆسە کەعبٔە صەکبری ِبڵەکبٔیبْ ٌەعەس ٔبچێذ ٚ پێٛیغزە ٌەکبری 

 .صەکبری پبسەکبٔیبْ ثذەْخۆیذا 
گٛریبْ  هێبٚیپ یوٛؽزٕ ۆث ؽزٓڕۆ هەڵێِۆوٌەیەِەْ  سداەػِٛ ٚاەؾێپ یِەسدەعەٌ

زٛکّی ؽەسػّبْ ثەعەسدا وٛؽزّبْ  سەگەئ ثە دەعزە خەِؼی دەیکٛژیٓ ٚ ئەٚ کبد
خێجەخێ ٔبثێذ ٚ ٔبکٛژسێیٕەٚە؛چٛٔکە ٌەؽەسػذا خٛێٕی ِشۆڤێک ٘ەس ِشۆڤێکە ٚ 

کٛؽزِٛبٔە، کبرێک کێؾەکە گەیؾزەٚە الی پێؾەٚا ػِٛەس فەسِبٔی کشد ئێّەیؼ ثەکۆِەڵ 
 -ٔەک کۆِەڵێک -٘ەِٛٚیبْ ثکٛژسێٓ ٚ پبؽبْ گٛری: ٚەڵاڵ٘ی ئەگەس ٘ەِٛٚ خەڵکی فۀؼب 

دەعزیبْ ٘ەثٛٚثێذ ٌە کٛؽزٕی ئەٚ پیبٚەدا ٘ەِٛٚیبْ دەکٛژِەٚە. رب خەڵکی ئەٚە ٔەکۀە 
 .ػییەکەیپبعبٚ ثۆ خۆ دەسثبص کشدْ ٌە زٛکّە ؽەس

ٚەسگشرٕی ئبعبٔکبسییەکە رۀٙب ثە٘ۆی پبعبٚە ؽەسػییەکبٔەٚە ثێذ ٔەک ؽزێکی  -٦
رش، ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک ٔەخۆؽە ثەاڵَ ٌەٚأەیە ثزٛأێذ ثەڕۆژٚٚ ثێذ ٚ کێؾەیؾی ٔەثێذ؛ 
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ثەاڵَ ئەَ ٔەخۆؽییەکەی دەکبرە ثیبٔٛٚ، ئەگەس ٔب ٘ەس ٌەثەس رەِەڵی یبْ چڵێغی یبْ 
 .ژٚٚ ٔبثێذخەِغبسدی خۆی ثەڕۆ

ثەپێی ئەَ ڕێکبس ٚ ِەسخبٔە کبسی  (.املشقة ُتلب التيسْي)ثبعّبْ کشد ڕێغبیەی ئەَ 
عزێذ ٚ ثۆ خۆی فەرٛا ثذاد ٚ کبسئبعبٔی ؽەسػیی ثۆ ە٘ هێعەو سە٘ نۀپێ دەکشێذ، 
 خۆی ثکبد. 

  ّٔٛٚٔە: 
 َەاڵث ،ثێذ ەػجەو ٌە یٚٚڕپێٛیغزە ٌەکبری ٔٛێژدا رەٚاٚ  ذێث جەز ەٌ هێعەو -٧

یبْ ٘ەس ؽٛێٕێکی رش کە ئبعزەِە رەٚاٚ دڵٕیب ثێذ ٌەٚەی وشد  یژێٔٛ یّبٔێعٍ ەٌ سەگەئ
کە ڕٚٚی ٌە کەػجەیە یبْ ٔب، ئەٚە رۀٙب ڕٚٚی ٌە ئبساعزەی کەػجە ثێذ دسٚعزە ٚ ئیزش 

؛ چٛٔکە دڵٕیب ثْٛٚ ٌەٚ کبسە ئبعزەِە ذێث ەػجەو یٕەیػ ەٌ یٚڕدەلبٚدەق  ییۀ غذیٛێپ
 .ٚ ِەزبڵە

ٚ پبسەی کەفبسەری ڕۆژٚ .....  وبدەصزەج ٚ  ٌە ّٔٛٚٔەی وبْییەداسا ەسوەئ٘ەِٛٚ  -٢
 ٘زذ. ٌەعەس ٘ەژاساْ پێٛیغذ ٔیٓ ٚ ٔبچبس ٔبکشێٓ ٌەعەس کشدٔی.

کەعێک ٔەصسی کشد کاسێک تکاخ کە ٌە ذٛأایذا ٔییە ٔەصسەکەی دأاِەصسێد ٚ  -3
 عٛێٕذێک دەداخ.ٌەعەسی لەسصداس ٔاتێد ٚ ٌەتشی ئەٚە کەفاسەذی 

پێٛیغزە ثەپێی رٛأب ڕێگشی ٌی  ،یٕیث زەساِی ٚ ٔذەعۀبپ یىێوبس هێعەو٘ەس  -٤
 ێیپ ڵدەث ٔٙبەر بٔ سەگەئ یصِبٔ ەثب ٔ سەگەئثکبد ٚ ثیگۆڕێذ، ئەگەس رٛأی ثەدەعذ 

 ٚ ئەسکەکەی ٌەعەس ال دەچێذ. ەعەث ذێؽجۆٔبخ
 ،ذا ثڕٚادیگڕلٛثە نەیەٚەٚ خٛاسدٔ  خٛاسدْ چی٘ ذێٔبثٚ ثێذ ژٚەڕۆث هێعەو -٥

ٚ دەچێذ ثە  ذێِژەذەڵ٘ ەوەئبسد یصۆرثە ٔبچبسی  وبد،ەوبس د ٚاداۀبٔ ەٌثەاڵَ کەعێک 
 ئەِە ڕۆژٚٚەکەی ثەربڵ ٔبکبرەٚە؛ چٛٔکە ئبعزەِە ثزٛأێذ خۆی ٌێ ثپبسێضێذ.  ،لٛڕگیذا
ثىبد،  ەمفبیئ یٚافەر ەغزیٛێپ ەو ژْەخ یژڕۆ خذاثٛٚ،ەز کبری ەٌ هێرەئبفش -٦

ێک ثکبد ٔە ٚافە٘یچ ط ذێٔبرٛأ ثەٚ زبڵەیؾەٚە ،ەٚەِبٔگبٔ ڕیعٛ ەٚرەو ەوەرەئبفش
ٚ ٘بٚەڵەکبٔی ٚ  ەِبٚ یىێژڕۆ ٔذەچ یؽەوەوۆفش یزیثٍ ٚ ییئبٚا ڵِب ٚ ٔە ەمفبیئ

 ەرەئبفش َەئ ،فڕۆکەکەی ثەخێێ دە٘ێڵٓ ٚ دەٚڵەری عؼٛدیؼ ڕێگە ثەِبٔەٚەی ٔبداد
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 ەٚەزێثەپبن د کەیەِبٔگبٔ ڕیعٛ ەثىبد رب ٌ ٚاْەڕچبٚٔێٛاْ ئەگەسەکبٔی ئەٚەی  ەزێٚەوەد
 ێیخەث یىبٔڕێ٘بٚ ٚ  ێٚرەفەد ەیوەوۆفش یزیثٍثکبد رب ئەٚ کبرەیؼ  ٚافەٚ ئەٚخب ط

 ەیوەخەزثگەڕێزەٚە ٚ  ربەٚەئ بْی ،ٚ رٛٚؽی ٌێپێچیٕەٚەی یبعبییؼ دەثێذ ٓێڵ٘ەد
ٚ عەسخەَ کبسەکبٔی زەخی رەٚاٚ  ثىبد ٚافەط ەٚەِبٔگبٔ ڕیعٛ ەثرب ەٚەئ یؼبٔی ، ێٚرەثف

 .ئەگەسی کۆربییؼ ثبؽزشیٓ ٚ پەعۀذرشیٕیبٔە؟! ثکبد
پێٛیغزە ٌەعەس داٚا ٚ ثەِۆڵەری کەعی ٔەخۆػ خۆی  ػۆخۀ یوشدٔ سەعەچبس -٧

ثەاڵَ ئەَ خبڵە ٌە زەڵەری ٔبچبسی ٚ کزٛپڕی ٚ ِەرشعیذاس ڕەچبٚ  ،یبْ کەعٛکبسی ثێذ
خۆسە ٔەخۆؽبٔە دەکشێذ ثێ ٚەعزبْ ٚ چبٚەڕٚأی ٔبکشێذ ٚ چبسەعەسی خێشا ثۆ ئەٚ 

 .ِۆڵەری کەط
ثۆ زبڵەری ئبعبیی دسٚعذ ٔییە ٚ ڕێگەی پێ ٔبدسێذ،  یخٛأىبس یسەسگەؽزۀ -٨

ثەکبس خغزٕەٚەی ئۀذاِێکی  ثەاڵَ ثۆ ٘ۀذێک زبڵەری ٔب ئبعبیی ڕێگەی پێ دەدسێذ، ٚەک:
ی ٔەخۆؽی یبْ ڕٚٚداٚێکەٚە، یبْ ەٚەی ئۀذاِێکی ؽێٛاٚ ثە٘ۆچبن وشدٌٔەکبس کەٚرٛٚ، یبْ 

ڕێک کشدٔەٚە ٚ ئبعبیی کشدٔەٚەی ئۀذاِێک کە ٘ەس ٌە صکّبکەٚە ٔبؽیشیٕە ٚ ثۆرە ِبیەی 
 ٌەکەداسکشدْ یبْ ٔبؽیشیٕکشدٔی خبٚۀەکەی. 

دسٚعذ ٔییە لٛسئبْ یبْ ٔبٚی خٛای گەٚسە ثجشێزە عەسئبٚ ٚ ٔبٚ رەٚاٌێزەٚە؛  -٩
ٚ ِۆثبیٍذا ٘ەثْٛٚ، یبْ ٌەعەس پبسە ٚ دساٚ ٘ەثْٛٚ، ثەاڵَ ئەگەس ٘ەس یەک ٌەٚأە ٌە ٔب

 ئبعبییە ثجشێٕە رەٚاٌێذ.
٘ەِٛٚ ئەَ زبڵەربٔە ٚ ثەعەدە٘ب زبڵەری رش ٘ەْ کە ؽەسع ٌەثەس ٘ەڵگشرٓ ٚ 
الثشدٔی ٔبڕەزەری ٌەعەس ِشۆڤەکبْ ڕێگەیبْ پێ دەداد، ئەگەس ٔب ٌە ثٕەڕەرذا ڕێگەپێذساٚ 

 ٔیٓ.
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 ٔۆ ڕێسای

 اٌّحظىساثاٌضشوساث حبيح 

 .کەْەد ڵەاڵزٔبچبسییەکبْ زەساِەکبْ ٚارە: 
ئەَ ڕێغبیە ڕۀگذأەٚەی خێجەخێکشدٔی ڕێغبی پێؾٛە ٚ ثەؽێکە ٌەٚ گشٔگی: 

ئبعبٔکبسییبٔەی کە خٛای گەٚسە ثۆ ِشۆڤەکبٔی دەکبد ٌە کبری ٔبچبسیذا، کبرێک ڕێگەیبْ پێ 
ژیبٔیبْ پبسێضساٚ ٚ عەالِەد ثێذ، دەداد کە پۀب ثەسٔە ثەس کشدٔی زەساِەکبْ رب گیبْ ٚ 

چٛٔکە ِەثەعزی عەسەکی فەسِبٔە  رۀبٔەد ئەگەس ئەٚ زەساِبٔە کٛفش ٚ ؽیشکیؼ ثٓ؛
ئەِەیؼ ثەٚ  ،ِشۆڤەکبٔە ٔەک خٛدی کبسەکبْ یەڵیاێڕگٛ ەیژؽەسػییەکبْ ربلیکشدٔەٚەی ڕێ

ەثێذ ثیکبد کبسأە دەثێذ کە ٌەرٛأبیبٔذا ثێذ ثیکەْ، ئەگەس ٔب کبسێک ٌەرٛأبی کەعذا ٔ
ٔبؽجێزە پێٛەسی ربلیکشدٔەٚە ٚ ٘ەڵغۀگبٔذٔی ثبػ ٚ خشاپی ِشۆڤەکبْ. ٘ەسثۆیە ٌەٚ 
کبربٔەدا خٛای گەٚسە کبسئبعبٔی ثۆ ِشۆڤەکبْ دەکبد ٚ زٛکّەکبٔیبْ ٌەعەس ٘ەڵذەگشێذ رب 

 ئەٚ کبرەی ثبسٚدۆخەکبٔیبْ ئبعبیی دەثٕەٚە. 
عٕٛٔەرەٚە عەسچبٚەی گشرٛە ئەَ ڕێغبیە ٌە چۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ  :عەسچبٚە

 ٌەٚأە:
ـَ َوحَلَْم اْْلِنزِيِر َوَمآ ُأِىله بِِو ]: ذێسِٛەفەد گەٚسە یخٛا -٧ َتَة َوالده ـَ َعَلْيُكُم اْلَميػْ َا َحره ِإَّنه

َر َِبٍغ َوََل َعاٍد َفَل ٚارە: خٛای گەٚسە  (.776: بقرةسورة ال) .[ِإّْتَ َعَلْيوِ  ِلَغْْيِ اَّللِه َفَمِن اْضُطره َغيػْ
خٛاسدٔی گۆؽزی ِشداسەٚەثٛٚ ٚ خٛێٕی خبٚ ٚ گۆؽزی ثەساص ٚ ٘ەس ئبژەڵێک ثۆ ثزەکبْ 
عەسثڕدساثێذ یبْ ٌەکبری عەسثڕیٕذا ٔبٚی غەیشی خٛای ٌەعەس ٘برجێذ زەساِکشدٚە 
ٌەعەسربْ، ٘ەس کەعێکیؼ ٔبچبس ثٛٚ ٚە ژیبٔی کەٚرە ِەرشعییەٚە ثۆی ٘ەیە ٌەٚ زەساِبٔە 

 بٚٔجبس ٔبثێذ ثەِەسخێک صیبدە ڕەٚی رێذا ٔەکبد. ثخٛاد ٚ ر
سورة ) .[َمْن َكَفَر ِِبَّللِه بَػْعَد إَيَانِِو ِإَله َمْن ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنٌّ ِِبِِلَيَافِ ]: ذێسِٛەفەد ٚە -٢

 ،ەٕبٚێ٘ ثبٚەڕی پێی ەیٚەپبػ ئای گەٚسە خٛ ەوٛفش ثىبد ث طەو ٚارە: ٘ەس (.742: نحلال
ثێذ، وشد ێپ بْیوٛفش سۆصەثکە دڵی داِەصساٚ ثێذ ٌەعەس ئیّبْ ٚ  ذێثۀ هێعەو سەگەِ

 .ئەٚ کەعبٔە ثەکٛفشەکەیبْ کبفش ٔبثٓ ٚ ربٚأجبس ٔبثٓ
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ٚ  ٚفەػ ڕیوٛ یزّبٔڕەثذٚەػٚ دەڵێذ:  ەٚەزێڕێگەد هیِبٌ ڕیوٛ یعۀەئ -٧
ٚ گٛریبْ:  وشد بْیاڵعىبٚ  خضِەد پێغەِجەسی خٛدا  ە٘برٕ اَٚٚەػ ڕیوٛ یشێصٚث

 ی داٚیٓ، خب ڕێگەِبْ پێذەدەیذ ئبٚسیؾُ ٌەثەس کەیٓ، پێغەِجەسی خٛدا ێر ێعپەئ

پێؾزش پێی فەسِٛٚ ثْٛٚ کە  کە پێغەِجەسی خٛدا  ىذاێوبرەٌڕێگەی پێذاْ. ئەِە 
ٌەثەسکشدٔی ئبٚسیؾُ ثۆ پیبٚ زەساِە ٚ دسٚٚعذ ٔییە؛ ثەاڵَ ثۆ ئەِبْ ڕێگەی پێذا ٌەثەس 

 .ٔبچبسی
ثەٚ پێیەی ئەَ ڕێغبیە ڕێغبیەکی ٘ەعزیبسە ٚ کبسە ؽەسػییەکبْ: ڕێِەسج ٚ 

پەیٛۀذی ثە٘ەڵگشرٕی زٛکّی زەساِەکبٔەٚە ٘ەیە ٚ ٌەٚأەیە ٘ۀذێک کەط 
ثۆ دأبٚە کەِزەسخەِی یبخٛد صێذەڕەٚی رێذا ثکەْ؛ ؽەسیؼەد کۆِەڵێک ِەسج ٚ ڕێکبسی 

 : ٚأەڕەچبٚثکشێٓ ٌە ڕێغبکەداکە پێٛیغزە ٌەکبری خێجەخێکشدٔی 
ئەٚ کبسە زەساِە ثە ئۀذاصەی الچٛٚٔی ٔبچبسییەکەی ثەکبس ثٙێٕشێذ ٚ صێذەڕەٚی  -٧

ٚارە:  .)اٌنشٚساد رمذس ثمذس٘ب(رێذا ٔەکشێذ، ٘ەس ٚەک ڕێغب ؽەسػییەکە دەڵێذ: 
ٔبچبسییەکبْ ٘ێٕذەی ٔەِبٔی ٔبچبسییەکبْ ڕێگەیبْ پێ دەدسێذ؛ چٛٔکە ثۀەِبٔی 

ەچێزەٚە دۆخی خۆی ٚ زەساَ دەثێزەٚە، ٚەک ڕێغب ٔبچبسییەکە زٛکّە ؽەسػییەکە د
ٚارە: ٘ەس ؽزێک ٌەثەس پبعبٚێک  .(ِب خبص ٌؼزس ثطً ثضٚاٌٗ)ؽەسػییەکەی رش دەڵێذ: 

، ثۀەِبٔی پبعبٚەکە ڕێگە پێذأەکەیؼ کۆربیی دێذ، یبْ ٚەک ڕێغبکەی رش اسپێذگەی ڕێ
ٚارە: ئەگەس ڕێگشییەکە ٔەِب ڕێٍێگیشاٚەکە ٚەک خۆی  .(ّبٔغ ػبد إٌّّٛعاٌا صاي رإ)دەڵێذ: 

 ٌێذێزەٚە. 
ٚ خگە ٌەگۆؽزی ِشداسەٚەثٛٚ ٘یح  ذێِشەثشعب د ەٌ ەىیسەخ هێعەوثۆ ّٔٛٚٔە: 

ٌەِشدْ رب ی ٌێ ثخٛاد ەٕذێ٘ ەیە٘ ۆیث ،خٛاسدٔێکی زەاڵڵی دەعذ ٔبکەٚێذ ثیخٛاد
 ثەاڵَ ٔەک رێشی ٌێ ثخٛاد.  ذێث یصگبسڕ

 ئەٚ کبسە زەساِەی کەدەیکبد ٌەصیبٔی ٔەکشدٔی کەِزش ثێذ:صیبْ ٚ ربٚأی  -٢
کەعێک ٘ەڕەؽەی کٛؽزٓ ٌەکەعێک دەکبد ئەگەس کەعێکی ثێ ربٚأی ثۆ : ۀّٛٔۆث

ٔەکٛژێذ، ٌەَ زبڵەرەدا کەعی صۆسٌێکشاٚ ثۆی ٔییە کەعەکە ثکٛژێذ ثە ثیبٔٛی ڕصگبسکشدٔی 
ٔییە ٚئەَ ثۆی ٔییە ٌەپێٕبٚ ژیبٔی خۆی؛ چٛٔکە ژیبٔی ئەَ ٚ ثەساِجەسەکەی خیبٚاصییبْ 
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ڕصگبسکشدٔی ژیبٔی خۆیذا ژیبٔی کەعی رش ثخبرە ِەرشعییەٚە ٚ کٛؽزٕیؼ ٘ەس کٛؽزٕە ٚ 
ثبؽزش ٚایە ئەَ ثەعزەٍِێکشاٚی ثکٛژسێذ ٔەک ثجێزە عزەِکبسێکی ثکٛژ؛ ثەاڵَ ئەگەس 
 ٘ەڕەؽەی کٛؽزٕی ٌێ ثکەْ ئەگەس ػبسەق ٔەخٛاد ئەٚ کبد ثبؽزش ٚایە ػبسەق ثخٛاد ٔەک

 ثکٛژسێذ؛ چٛٔکە ربٚأی  ػبسەق خٛاسدْ ٌە ربٚأی  کٛؽزٓ کەِزش ٚ ئبعبٔزشە.
کەعەکە خگە ٌەکشدٔی زەساِەکە ٘یچ ثژاسدەیەکی رشی ڕێگەپێذساٚی  -٧

 : ٌەثەسدەعزذا ٔەثێذ پۀبی ثۆ ثجبد
پێٛیغزی صۆسی ثەپبسەیە ٚ ژیبٔی خۆی یبْ کەعێکی صۆس ٔضیکی  هێعەو ثۆ ّٔٛٚٔە:

ٌە ِەرشدعیذایە ٚ کەط ٔییە ثەخێش یبْ صەکبد یبْ لەسص پێی ثذاد ٚ خۆیؾی ٘یچی ٔییە 
رب ثیفشۆؽێذ ٚ ٌەٚ ڕێیەٚە پبسەی دەعذ کەٚێذ، ئەَ کەعە ثۆی ٔییە لەسص ثەعٛٚ 

ٛاڵی کشد ٚ کەط پێی ٔەدا ٚ ٚەسگشێذ رب ڕێگەی عٛاڵکشدٔیؼ ربلی ٔەکبرەٚە، ئەگەس ع
زبڵەری ٔبچبسییەکیؾی ٘ەس ثەسدەٚاَ ثٛٚ ئەٚ کبد ثۆی ٘ەیە ٘ێٕذەی الچٛٚٔی 

 .ٔبچبسییەکەی لەسص ثەعٛٚ ٚەسثگشێذ
زبڵەری پێٛیغزی ٚ ٔبچبسییەکە ٌە ئێغزبدا ٚ کبری کشدٔی زەساِەکە ثٛٚٔی  -٤

 :٘ەثێذ ٚ ٚالیغ ثێذ  ٔەٚەک رۀٙب ئەگەس یبْ پێؾجیٕی کشاٚ ثێذ
ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک گِٛبٔی ٘ەیە ئەگەس ثکەٚێزە دەعزی ثێجبٚەڕاْ ثەصۆس ٔبچبسی 
ثکەْ کٛفش ثکبد، ٌە ئێغزبدا ٚ رۀٙب ثەَ گِٛبٔە ثۆی ٔییە کٛفش ثکبد؛ چٛٔکە زەساِەکبْ 
ثە گِٛبْ زەاڵڵ ٔبثٓ ٚ ثەط خٛای گەٚسە خۆیؾی دەصأێذ ئەٚ زبڵەرە ٘ەس ڕٚٚ دەداد 

 .یبْ ٔب
 کشدٔی زەساِەکە رب کۆربیی کشدٔی زەساِەکە ثەسدەٚاَ ثێذ:دەثێذ پبعبٚی  -٥

ٚارە: ثەسدەٚاَ ثْٛٚ  )اٌذٚاَ وبإلثزذاء(.ٌەثەس ئەٚەی ڕێغبیەکی ؽەسػی رشِبْ ٘ەیە دەڵێذ: 
٘ەِبْ زٛکّی عەسەربی ٘ەیە؛ ٘ەس ثۆیە ئەگەس عەسەرب ٔبچبس ثٛٚیٓ پۀب ثەسیٕە ثەس 

زبڵەری ٔبچبسییەکە ٔەِب یبخٛد ثژاسدەی کبسێکی زەساَ؛ ثەاڵَ ثەس ٌەکشدٔی زەساِەکە 
زەاڵڵّبْ ثەسدەعذ کەٚد ٚ پێٛیغزّبْ ثە زەساِەکە ٔەِب،  ئەٚ کبد زٛکّی زەساِەکە 

 ٚەک خۆی ٌێذێزەٚە ٚ ثەکبس٘ێٕبٔی ثە٘یچ ؽێٛەیەک دسٚعذ ٔییە. دەگەڕێزەٚە ٚ
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ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک صۆسی ثشعی ثٛٚ ٘یچی دەعذ ٔەکەٚد ثیخٛاد خگە ٌەگۆؽزی 
ٔەثێذ، گۆؽزی ثەساصەکەی ئبِبدە کشد کە ثیخٛاد، ثەڵآَ ثەس ٌەٚەی ثیخٛاد ثەساص 

خٛاسدٔێکی زەاڵڵی دەعکەٚد ئیزش ثۆی ٔییە گۆؽزی ثەساصەکە ثخٛاد؛ چٛٔکە پبعبٚی 
 .خٛاسدٔەکەی ٔەِبٚە ٚ الچٛٚە

 ّٔٛٚٔە:
ٌۀبکبٚ دەثێذ ٚ ؽٛێٕی ئبصاسەکە ٌەٚأەیە خێی ِەرشعی  یىێئبصاس یرٛؽ هێرەئبفش -٧

کبرێک دەیجەیٕە خەعزەخبٔە خگە ٌەپضئؾکی پیبٚ ٘یچ پضیؾکێکی ئبفشەری ٌێ ٔییە  ،ثێذ
رب پؾکٕیٕی ثۆ ثکبد، ئێغزب ئەَ پضیؾکە پیبٚە ثۆی ٘ەیە ثەپێی پێٛیغذ عەیشی خەعزەی 
ئەَ ئبفشەرە ثکبد ٚ دەعزی رێٛە ثذاد ٚ پؾکٕیٓ ٚ چبسەعەسی گٛٔدبٚی ثۆ ثکبد، ثەاڵَ 

گەس ئبصاسەکە خێی ِەرشعی ٔەثٛٚ یبخٛد پضیؾکی پغپۆڕی صیبد ٌەپێٛیغذ ٔب، خۆ ئە
ئبفشەد ٘ەثٛٚ ئەٚ کبد ثە٘یچ ؽێٛەیەک پضیؾکێکی پیبٚی ٔب ِەزشەَ ثۆی ٔییە پؾکٕیٕی 

 .ثۆ ثکبد
 ،ێیەپچەکذ  یؼۆر ٚ وبدەد ەڵگەٌ دەڕؽ ٚ دادەد الِبسدەپثە ٔبزەق  هێعەو -٢

 ٘ەرب صۆس ٔبچبس ٔەثیذ ٚ ژیبٔذ ٔەکەٚێذ ِەرشعییەٚە ثۆد ٔییە رەلەی ٌی ثکەیذ، 
٘ەس ٔبچبس ثٛٚیذ ئەٚ کبد ثۆد ٘ەیە رەلەی ٌێ ثکەیذ ثەاڵَ ثەپێی پێٛیغذ ٚ  سەگەئ

ئەٚۀذەی کە ژیبٔی خۆد ڕصگبس ثکەیذ، ٔەک ئەٚ ثکٛژیذ. ٚارە یەک فیؾەک دۀێیذ ثە 
گەڕێزەٚە ئەگەس ٔەگەڕایەٚە دەیٕێیذ ثە لبچییەٚە رب صەٚیەکەٚە یبْ ثەئبعّبٔەٚە رب ث

ٔەرٛأێذ ٘ێشؽذ ثکبرە عەس؛ ثەاڵَ ثە٘یچ ؽێٛەیەک ثۆد ٔییە ثە ثیبٔٛی ثەسگشی ٌەخۆ 
کشدْ ٌەعەس ٚ عٕگی ثذەیذ، چٛٔکە ِەرشعییەکە ٌەعەس ژیبٔی رۆ ثەپەک خغزٕی 

 .الدەچێذ ثۆیە کٛؽزٕی ڕێگەپێذساٚ ٔییە
کە ثبٔکی ئیغالِی ٌێیە کەط ٔبچبس ٔییە پبسە ٌەثبٔکێکذا  ٌە ٚاڵرێکی ئیغالِییذا -٧

داثٕێذ کە ثەعٛٚ ِبِەڵە دەکبد؛ ثەاڵَ ئەگەس ٌەٚاڵرێکذا ثٛٚیٓ کە ٘یچ ثبٔکی ئیغالِی ٌێ 
ٔەثٛٚ ٚە ٔبچبس ثٛٚیٓ پبسەکبّٔبْ ٌەثبٔکێکذا داثٕێیٓ کە ثەعٛٚ ِبِەڵە دەکبد، ئەٚ کبد 

ئەگەسیؼ ثە٘ەِٛٚ ؽێٛاصێک عٛٚی  ،ێزە عەسٔبثێذ ثەٚ ؽێٛاصە دایجٕێیٓ کە عٛٚی دەچ
دەچٛٚە عەس، ئەٚکبد ئبعبییە دایجٕێٓ ٚ ٘ەس عٛٚیەکی چٛٚە عەس ثبؽزش ٚایە ٚەسی ثگشیٓ 
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ٚ ثۆ ثبٔکەکەی خێ ٔە٘ێڵیٓ؛ چٛٔکە ثبٔک دیغبْ دەیذارەٚە ثەعٛٚ، ثەاڵَ ثە٘یچ ؽێٛەیەک 
ەڵکٛ دەثێذ ثیذەیٓ ثۆِبْ ٔییە پبسی عٛٚەکە ثۆ ثەسژەٚۀذی خۆِبْ ثەکبس ثٙێٕیٓ؛ ث

ثەخەڵکی ٘ەژاس ٚ کەَ دەساِەد ٚ پڕۆژەی خەیشی، ٚە ثؾضأیٓ کە ٘یچ خێشِبْ ٔبگبد 
 چٛٔکە خێش ثەپبسەی زەساَ ٔبکشێذ؛ ثەڵکٛ زەساِێکە ٚ ٌەٍِی خۆِبٔی دا دەِبڵیٓ.

کەعێک لەسصی الی کەعێکە ٔبیذارەٚە، خبٚەْ لەسصەکە ثۆی ٘ەیە ٘ەس کبد پبسەی  -٤
دەعذ کەٚد ثڕی لەسصەکەی خۆی ٌێ ٘ەڵجگشێزەٚە ثەثێ  ئەٚەی پشعی لەسصداسەکەی ثەس

 ثێ ثکبد یبْ ِۆڵەری ٌێ ٚەسثگشێذ. 
 ٚ ذێچێثپ ەٕێؽٛ ٚەئ ٓەیدەد ەگڕێ ذ،ێث ٕذاسیثش بْی ذێثغٛر یزعەد هێعەو -٥

ٚ ثۆ کبری دەعزٕٛێژ یبْ خۆؽۆسدْ رەڕی ٔەکبد ٚ رۀٙب دەعزی رەڕ ثەعەس  جذادێٌ ەیصگەٌ
ثەڵآَ ثەِەسخێک رۀٙب ئەٚ ؽٛێٕە ثپێچشێذ کە پێٛیغزی ثە پێچبْ  ،ثٙێٕێذثشیٕپێچەکەدا 

ە، ثۆی ٘ەیە رۀٙب ئەٚ پۀدەیەی ثپێچێذ ٕذاسیثشیەک پۀدەی  هێعەو ٘ەیە، ثۆ ّٔٛٚٔە
  ٚ ِەعسی ثکبد ٔەک ٘ەِٛٚ دەعزی. 

ذا رڵەزب هێٔذەٌ٘ە  َەاڵثٚ دەثێزە غەیجەد؛  ییەدسٚعذ ٔ ەٍِ پبػ یوشدٔ ثبط -٦
ٚەک عکباڵکشدٔی کەعێک کە ِبفی خٛاسدٚیذ الی دادٚەسێک یبْ  ڕێگەپێذساٚە،

دەعزڕۆیؾزٛیەک رب ِبفەکەد ثۆ ٚەسثگشێزەٚە، یبْ الی کەعێکی رش کەدەصأیذ ٌەٚأەیە 
ئەٚیؼ ٚەک رۆ ثۀەصأی رێکەڵی ئەٚ کەعە ثکبد ٚ ِبفی ثخٛاد، یبْ کەعێک خۆی دێذ 

، ٌە٘ەِٛٚ ئەَ زبڵەربٔەدا ثۆد ٘ەیە ثبعی ثۆ الد ٚ پشعیبسی ئەٚ کەعەد ٌێ دەکبد
خشاپییەکبٔی ئەٚ کەعە ثکەیذ ثەثێ صیبد ٚ کەَ، ثەاڵَ ئەگەس ِەثەعزەکە رۀٙب ٔبٚصڕأذْ 

  ٚ عٛکبیەری پێکشدْ ثێذ، ئەٚە ثە٘یچ ؽێٛەیەک دسٚعذ ٚ ڕێگەپێذساٚ ٔییە.  
بٔەی ٘ەِٛٚ ئەَ ّٔٛٚٔبٔەیؼ کە ثبعّبْ کشد ٚ ٘ەس ثبثەرێکی رشیؼ کەدەچێزە خ

ئەَ ڕێغبیەٚە دەثێذ ثەپێی ئەٚ ڕێکبس ٚ ِەسخە ؽەسػییبٔە ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵذا ثکشێذ کە 
 پێؾزش ثبعّبْ کشدْ.
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 دەسێسای 

 إرا صاي اٌّأغ ػاد إٌّّىع

 
 ئەگەس ڕێگش ٌە زٛکّە ؽەسػییەکە الچٛٚ، ڕێٍێگیشاٚەکە ٚەک خۆی ٌێ دێزەٚە. ٚارە:

ئەِە یەکێکی رشە ٌەٚ سێغبیبٔەی کە ٌە پێٕبٚ ئبعبٔکبسی کشدْ ثۆ ژیبٔی  گشٔگی:
ڕێغبکە  ەٌ عذەثەِِشۆڤەکبْ ٚ ٘ەڵگشرٕی ثەسثەعذ ٚ ٔبڕەزەرییەکبٔی ژیبٔیبْ دأشاٚە ٚ 

ثٛٚ، دٚارش ثەسثەعذ یبْ  ئەٚەیە کە ٘ەسکبسێک ٌەؽەسػذا فەسِبٔپێکشاٚ یبْ ڕێگەپێذساٚ
ئبعزۀگێکی ثۆ دسٚعذ ثٛٚ، ٌەٚ کبربٔەدا ِشۆڤەکبْ ئەٚ ئەسکبٔە خێجەخێ ٔبکەْ ٚ ٘ەس 
 کبد ثەسثەعزەکە الچٛٚ ئەٚ کبد زٛکّە ؽەسػییەکە دەگەڕێزەٚە عەس دۆخی خبسأی خۆی. 

٘ەس  .(بزوالو لعذر بطلماجاز )ڕێغبی پێؾٛٚرشە کە دەڵێذ:  ەیٚأەچێپیؼ ەِەئ
ؽزێک ثۆ پبعبٚێک ڕێگەی پێذسا ثۀەِبٔی پبعبٚەکە ڕێگەی ٌێ دەگیشێزەٚە، کە کبس ٌەعەس 
ڕێگەپێذأی زەساِەکبْ دەکبد ٌەکبری پێٛیغذ ٚ ٔبچبسیذا، ثەڵآَ ٘ەِبْ ِەثەعزی ئەٚی 
٘ەیە ٌە ئبعبٔکبسی کشدْ ثۆ ِشۆڤەکبْ، ئەٚیبْ کبس ٌەعەس الثشدٔی ئەسک ٚ ئەِیبْ ٌەعەس 

 .اِەکبْ ٌەکبری پێٛیغذ ٚ ٔبچبسیذا ثەپێی پێٛدأگە ؽەسػییەکبْ٘ەڵگشرٕی زەس
 عەسچبٚەی گشرٛە ٌەٚأە:یٓ دەلی لٛسئبْ ٚ عٕٛٔەرەٚە بکە ٌە چۀذڕێغ عەسچبٚە:

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُىَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ٓت ]خٛای گەٚسە دەفەسِٛێذ:  -٧
 :رةقسورة الب) .[َربُوُىنه َحَّته َيْطُهْرَف فَِإَذا َتَطههْرَف فَْأُتوُىنه ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اَّللهُ اْلَمِحيِض َوََل تَػقْ 

ٚارە: دەسثبسەی زٛکّی عەسخێی کشدْ ٌەگەڵ ئبفشەد ٌەعٛڕی ِبٔگبٔەدا ٌێذ  .(666
دەپشعٓ، ثڵێ: عەسخێی کشدْ ٌەگەڵیبْ ٌەٚ ِبٚەیەدا صیبْ ثەخؾە ثۆیە رب پبک ٔەثٕەٚە 
عەسخێییبْ ٌەگەڵ ِەکەْ، کەی پبکجٛٚٔەٚە ٚ خۆیبْ پبک کشدەٚە ثەٚ ؽێٛەیەی خٛای 

زٛکّی عەسخێی کشدْ ٌەگەڵ ئبفشەد کە کبسێکی گەٚسە ِۆڵەری داٚە ثچٕە الیبْ. کەٚارە 
ڕێگە پێذساٚە ٌەعٛڕی ِبٔگبٔەدا ٚ ثەڕەچبٚکشدٔی ثبسی دەسٚٚٔی ٚ رۀذسٚعزی ئبفشەرەکە 
٘ەڵذەگیشێذ رب کبری پبکجٛٚٔەٚەی ٚ کەی پبک ثۆٚە ڕێگەپێذأەکە ٚەک خۆی ٌێ دێزەٚە 

 ٌێشەدا عٛٚڕی ِبٔگبٔە ڕێگشەکەیە. 
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َفَلَ  -يَػْعِن الثُّوـَ  -َمْن َأَكَل ِمْن َىِذِه الشهَجَرِة } ٛێذ: دەفەسِ  پێغەِجەسی خٛا -٢
ِەثەعزی  – خٛاسد ڕٚەکەی َەٌ هێعەسوە٘ٚاذە:  (.البخاري و مسلمرواه ).{يَػْقَرَبنه َمْسِجَدَنَ 

ثب ٔضیکی ِضگەٚد ٔەکەٚێذ ٚ ٌە ٘ۀذێک ڕیٛایەری فەسِٛٚدەکەدا ٘برٛە:  -عیش ثٛٚ
کەٚارە ٘ەسچۀذە ٘برٓ ثۆ ِضگەٚد کبسێکی فەسِبْ پێ کشاٚە ثەاڵَ  ٔٛێژِبْ ٌەگەڵ ٔەکبد.

 .خٛاسدٔی عیش دەثێزە ڕێگش ٚ کەی ثۆٔەکەی ٔەِب ئەٚ کبد ڕێگشییەکە ٔبِێٕێذ
 ّٔٛٚٔە: 

٘ەِٛٚ ئەٚ پەسعزؾبٔەی کە فەسِبْ پێکشاْٚ ٚ ثە٘ۆی عٛڕی ِبٔگبٔەٚە ٌەعەس  -٧
ڕی ِبٔگبٔەکە زٛکّەکبٔیبْ ٚەک خۆی ئبفشەد ٘ەڵذەگیشێٓ ٚەک ٔٛێژٚ ڕۆژٚ، ثە ٔەِبٔی عٛ

 ٌێ دێزەٚە ٚئبفشەد دەثێذ پێیبٔەٚە پبثۀذ ثێذ.
٘بٚعەسگیشی کبسێکی خٛاصساٚ ٚ ڕێگە پێذساٚە ثەاڵَ ثۆ کەعێک ئیسشاِی ٌەثەسدا  -٢

ثێذ دا ثە زەج یبْ ثە ػەِشە دسٚعذ ٔییە ٚ ڕێگەپێذساٚ ٔییە ٚ ٘ەس کبد کەعەکە 
 یەکە ٚەک خۆی ٌێ دێزەٚە ٚ ڕێگەپێذساٚ دەثێزەٚە.ئیسشاِی ؽکبٔذ زٛکّی ٘بٚعەسگیشی

٘ەس ئبفشەرێک ثە٘ۆکبسێکی کبری زەساَ ثێذ پیبٚ ٘بٚعەسگیشی ٌەگەڵ ثکبد ٚەک  -٧
خٛؽکی خێضاْ یبْ ٘بٚعەسی کەعێکی رش یبْ ثێ ثبٚەڕی، ثۀەِبٔی ئەٚ ٘ۆکبسە زٛکّی 

 زەساِییەکە الدەچێذ ٚ دسٚعزە پیبٚ ٘بٚعەسگیشی ٌەگەڵ ثکبد. 
گەس ٘ەس ئبفشەرێک العبسی کشد ٚ ئەسکەکبٔی ژیبٔی ٘بٚعەسگیشی خێجەخێ ئە -٤

ٔەکشد، ٘بٚعەسەکەی ثۆی ٘ەیە خەسخی ثژێٛی ژیبٔی داثیٓ ٔەکبد، ٘ەسکبد گەڕایەٚە ٚ 
 ئەسکەکبٔی خێجەخێ کشد ئەٚ کبد ِبفی خەسخی ثۆ دەگڕێزەٚە.

ی یبعبیی کەعێکی ِٕذاڵ یبْ ِێشد ِٕذاڵ کە ڕێگە ٔبدەیٓ ٘ۀذێک ٘ەڵغٛکەٚر -٥
ثکبد، کەی پێگەیؾذ ٘ەِٛٚ ئەٚ ڕێگشییبٔەی ٌەعەس الدەچێذ ٚ ِبفی ئەٚەی پێ دەدسێذ 

 ٘ەِٛٚ ٘ەڵغٛکەٚرێکی یبعبیی ثکبد. 
کشد ئەگەس ِشد خبٔٛەکەی ثۆ خێضأە ِەعیسییەکەی  ی )ٚفيخ(کەعێک ڕاعپبسدە  -٦

ئەگەس ثەس  چٛٔکە خێضأە ِەعیسییەکەی ِیشارگش ٔییە، ثەاڵَ ؛ثێذ عپبسدەکەی دسٚعزە
ٌەِشدٔی ٘بٚعەسەکەی ِٛعٛڵّبْ ثٛٚ، ئەٚ کبد عپبسدەکەی دسٚعذ ٔییە ٚ ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە؛ 

 چٛٔکە ِٛعٛڵّبٔجٛٚٔەکەی دەیکبرە ِیشارگش ٚ ِیشارگشیؼ عپبسدە ٔبیگشێزەٚە.
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 یاصدە ڕێسای

 اٌحاجت اٌؼاِت حٕضي ِٕضٌت اٌضشوسة اٌخاصت

 
 ربیجەری ٘ەیە.پێذاٚیغزی گؾزی ٘ەِبْ زٛکّی ٔبچبسی ٚارە: 

ە. ٚ ثەؽێکی  (املشقة ُتلب التيسْي)ئەَ ڕێغبیەیؼ دیغبْ ٌێکەٚرەی ڕێغبی گشٔگی: 
رشە ٌەٚ ئبعبٔکبسییبٔەی کە خٛای گەٚسە ٌەئبعزی کۆِەڵ ٚ پێذاٚیغزییە گؾزییەکبٔیذا ثۆ 

 ثۀذەکبٔی دەکبد.
ِەثەعزی ڕێغبکەیؼ ئەٚەیە: کە چۆْ خٛای گەٚسە ئبعبٔکبسی ثۆ ِشۆڤەکبْ دەکبد ٚ 
ڕێگە ثەکشدٔی زەساِەکبْ دەداد ٌە عەس ئبعزی ربک ٚ ٌەکبری ٔبچبسیذا، ثە٘ەِبْ ؽێٛە 
ئبعبٔکبسییبْ ثۆ دەکبد ٌەعەس ئبعزی کۆِەڵ ٚ ٌەکبری پێذاٚیغزییذا ئەگەس چی 

 . پێٛیغزییەکبْ ٔەؽگۀە زبڵەری ٔبچبسی
٘ەسچۀذە ڕێغبکە صۆس ڕْٚٚ ٚ ڕێکە ٚ ثەَ ؽێٛەیەیە کە ثبعّبْ کشد؛ ثەاڵَ ٘ۀذێک 
کەط ثە٘ەڵە دایذۀێٓ ٚ ٌێی رێ دەگەْ، ثۆ ّٔٛٚٔە ٘ۀذێک کەط ثە ڕە٘بیی دەڵێٓ: 

ٚارە: ٘ەِٛٚ پێذاٚیغزییەک زٛکّی ٔبچبسی ٘ەیە. یبْ دەڵێٓ:  .(احلاجة تنزؿ منزلة الضرورة)
ٚارە: پێذاٚیغزی گؾزیی ثێذ یبْ ربیجەد  .(حخاصة تنزؿ منزلة الضرور احلاجة عامة كانت أو)

٘ەِبْ زٛکّی زبڵەری ٔبچبسی ٘ەیە، ئەِەیؼ ئەٚە دەگەیۀێذ کە چۆْ ثۆ زبڵەری 
ٔبچبسی ڕێگە ثەکشدٔی زەساِەکبْ دەدسێذ، ثە٘ەِبْ ؽێٛە ثۆ زبڵەری پێذاٚیغزیؼ ڕێگە 

ە ٚ ثەَ ثەکشدٔی زەساِەکبْ دەدسێذ، ئەِەیؼ ٘ەڵەیەکی ڕٚٚٔە ٚ ٌەکەعی صأب ٔبٚەؽێزەٚ
پێیە ثێذ ٘یچ خیبٚاصییەک ٌە ٔێٛاْ زبڵەری پێذاٚیغزی ٚ ٔبچبسیذا ٔییە، ٘ەس ٚەک چۆْ 
٘یچ خیبٚاصییەکیؼ ٌە ٔێٛاْ پێذاٚیغزی ربک ٚ کۆِەڵذا ٔییە، ئەَ خۆسە رێگەیؾزٕەیؼ 
دٚٚسە ٌە ڕۆزی ؽەسع ٚ ثٕەِب صأغزییەکبٔییەٚە؛ چٛٔکە زەساِەکبْ ٌەعەس ئبعزی ربک 

 َەاڵثبچبسیذا ڕێگەیبْ پێ دەدسێذ ٔەک ثۆ پڕکشدٔەٚەی پێذاٚیغزییەکبْ؛ رۀٙب ٌە کبری ٔ
یەکبْ ئەگەس گؾزی ثْٛٚ ٚ صۆس دٚٚثبسە دەثٛٚٔەٚە ٚ ٘ەِٛٚ خەڵکی ثە٘ۆیەٚە یغزیذاٚێپ

رٛٚؽی ٔبڕەزەری دەثْٛٚ ئەٚ کبد ؽەسع ئبعبٔکبسی صیبرشیبْ ثۆ دەکبد ٚ ٚەک زبڵەری 
 ٔبچبسی ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵذا دەکبد.



 
 ساڵحپڕۆفیسۆر. خالید موحەممەد                                یڕێساكانی فیقهی ئیسالم 63

ثەؽێٛەیەکی گآریؼ ئەٚ ئبعزۀگ ٚ ٔبڕەزەرییبٔەی دێٕە ڕێگەی ِشۆڤ ثەعەس 
 :چۀذ پٍەیەکذا داثەػ دەثٓ کە گشٔگزشیٕیبْ ئەِبٔەْ

ئەٚ ٔبڕەزەری ٚ ئبعزۀگبٔەی کە ٌەرٛأبی ِشۆڤەکبْ ثەدەسْ ٚ ؽەسع ٘ەسگیض  -٧
 داٚایبْ ٔبکبد. 

خێجەخێ دەثٓ ٚ ِەرشعی ٌە ئەٚ ٔبڕەزەری ٚ ئبعزۀگبٔەی کە صۆس ثە صەزّەد  -٢
عەس ژیبْ ٚ رۀذسٚعزی ِشۆڤەکبْ دسٚعذ دەکەْ، ئەِەیؼ دیغبْ ؽەسع داٚای ٔبکبد ٚ 

 ٌەگەڵی ٔییە.
ئەٚ ٔبڕەزەری ٚ ئبعزۀگبٔەی کە ئبعبییٓ ٚ ِشۆڤ دەرٛأێذ صاڵ ثێذ ثەعەسیبٔذا  -٧

داٚای  ٚ ٘یچ ِەرشعییەک ثۆ عەس ژیبْ ٚ رۀذسٚعزییبْ دسٚعذ ٔبکبد، ئەِەیبْ ؽەسع
دەکبد ٚ دەیکبرە عۀگی ِەزەکی ربلیکشدٔەٚەی ِشۆڤەکبْ ٚ پێٛیغزە پێٛەی پبثۀذ ثٓ ٚ 

 ٘یچ پبداؽزێکیؼ ثێ ِبٔذٚٚثْٛٚ ٔبثێذ.
ەکشێذ ِشۆڤەکبْ پێیبٔەٚە پبثۀذ دٚ  ئەٚ ٔبڕەزەری ٚ ئبعزۀگبٔەی کە ئبعبییٓ -٤

ٚ  ئبعزۀگثٓ، ثەاڵَ ثە٘ۆی گؾزگیشی ٚ صۆسی دٚٚثبسەثٛٚٔەٚەیبٔەٚە 
ٔبڕەزەرییەکەیبْ صۆس دەثێذ، ئەَ خۆسەیە کە ئێّە ٌە ئێغزبدا لغەی ٌەعەس دەکەیٓ 

 ٚ ؽەسع ئبعبٔکبسی رێذا دەکبد ٚ ەک ٔبچبسی عەیشی دەکبد.
ثۆ رێگەیؾزٕی صیبرش ٌە ثبثەرەکە ڕٚٚٔکشدٔەٚەی صیبرش ٌەعەس ثبثەری پێذاٚیغزییە 

 گؾزییەکبْ دەدەیٓ.
ٚیغزی ڕەچبٚی ئەَ ذأبچبسی ٌە زبڵەری پێثۆ خیبکشدٔەٚەی زبڵەری خیبٚاصیی: 
 خباڵٔە دەکشێذ:

ٔبچبسی ثەؽزێک دەگٛرشێذ کە ٔەثٛٚٔی ِەرشعی ٌەعەس ژیبٔی ِشۆڤ دسٚعذ  -٧
دەکبد، ثەاڵَ پێذاٚیغزی ڕاعزە کبسئبعبٔی ثۆ ِشۆڤەکبْ دەکبد؛ ثەاڵَ ٔەثٛٚٔی ِەرشعی 

ۀذ کەعەکە پێی ٌەعەس ژیبٔیبْ دسٚعذ ٔبکبد، ٚەک ثشعێزییەکەی ئبعبیی کە ٘ەسچ
 ٔبڕەزەرە ثەاڵَ دەکشێذ ثەسگەی ثگشێذ ٚ ِەرشعی ٌەعەس ژیبٔی دسٚعذ ٔبکبد.

ٔبچبسی زبڵەرێکی کبرییە ٚ دەڕٚاد ٚ پەیٛەعزە ثەکەعێکی دیبسی کشاٚەٚە، ثەاڵَ  -٢
 پێذاٚیغزیی زبڵەرێکی ثەسدەٚاَ ٚ گؾزییە.
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بسیگەسی کبسیگەسی ٔبچبسی ٌەعەس گۆڕیٕی زٛکّە ؽەسػییەکبْ صۆس ٌە ک -٧
پێذاٚیغزی ٌەعەس گۆڕیٕیبْ صیبرشە، ٘ەس ثۆیە زبڵەری ٔبچبسی صۆسێک ٌە زەساِەکبْ زەاڵڵ 

 دەکبد؛ ثەاڵَ پێبٚیغزی ٘یچ زەساِێک زەاڵڵ ٔبکبد. 
 ٘ەِیؾە پێذاٚیغزییەکبٔی ِشۆڤ ٌە زبڵەری ٔبچبسییەکبٔی صیبرش ٚ گؾزگیش رشْ. -٤
ەکە ٌە ئێغزبدا ثٛٚٔیبْ ٘ەثێذ ٌە زبڵەری ٔبچبسیذا ِەسخە ٔبچبسیی ٚ ِەرشعیی -٥

رب ؽەسع ئبعبٔکبسی ثۆ ثکبد؛ ثەاڵَ ثۆ زبڵەری پێذاٚیغزی ِەسج ٔییە ٌە ئێغزبدا ثٛٚٔی 
 ٘ەثێذ رب ئبعبٔکبسی ثۆ ثکشێذ، ثەڵکٛ دەکشێذ پێؾجیٕی کشاٚ ثێذ.

ػییەکبْ ِشۆڤ ثۆی ٘ەیە ئەٚۀذە عٛٚد ٌە ئبعبٔکبسییە ؽەس یزبڵەری ٔبچبسیثۆ  -٦
ٚەسثگشێذ رب زبڵەری ٔبچبسیی ٚ ِەرشعییەکەی الدەچێذ، ثەڵآَ ثۆ زبڵەری پێذاٚیغزی 

  ِشۆڤ ٘ەس کبد ٚیغزی ٚ پێٛیغزی ثٛٚ دەرٛأێذ ثەکبسی ثٙێٕێذ. 

ئەَ ڕێغبیە ٌە چۀذیٓ دەلی عٕٛٔەد ٚ ڕێغبی ؽەسػیی رشەٚە عەسچبٚەی  :عەسچبٚە
 گشرٛە ٌەٚأە:

 یٔەاڵ٘بٚ ۆیخ یوبر ئبڵٛگۆڕکشدٔی خٛسِبی ٚؽک ثەخٛسِبی رەڕ:ت١غ اٌؼشا٠ا(: ) -٧
، کبرێک خٛسِب پێ دەگەؽذ ئەِبْ وٛسد ثْٛٚ عذەد ٚ ژاسە٘ بْەیسثۆص  سەِجەغێپ

پبسەیبْ پێ ٔەثٛٚ خٛسِبی رەڕٚ ربصە ثکڕْ ٚ ٘ەس ئەٚ خٛسِب ٚؽکەیبْ ٘ەثٛٚ کە عبڵی 
ٚ عکباڵی زبڵی خۆیبْ  پێؾزش ثەصەکبد ٚەسیبْ گشرجٛٚ؛ ثۆیە ٘برٕە خضِەد پێغەِجەس 

یە ٚ کشد کە ِٕذاڵەکبّٔبْ عبڵێکە خٛسِبی ٚؽک دەخۆْ ٚ ئێغزب زەصیبْ ٌەخٛسِبی ربصە
ئێّەیؼ پبسەِبْ پێ ٔییە خٛسِبی ربصەیبْ ثۆ ثکڕیٓ، خب ڕێگەِبْ پێ دەدەیذ خٛسِب 

 ڕێگەی پێذاْ. ٚؽکەکە ثگۆڕیٕەٚە ثە خٛسِب رەڕ ٚ ربصەکە، پێغەِجەسی خٛدا 
٘ەسچۀذە ئەَ ِبِەڵەیە ٌەگەڵ ثٕەِب ؽەسػییەکبْ یەک ٔبکبرەٚە ٚ عٛٚ دسٚعذ 

ثەاڵَ پێغەِجەسی  ،خٛسِبی رەڕ ثە صیبد ٚ کەَدەکبد؛ چٛٔکە فشۆؽزٕی خٛسِبی ٚؽکە ثە 
ٚ پێی فەسِْٛٚ: ثب خەڵکی  ٌە پێٕبٚ پڕکشدٔەی پێذاٚیغزی ٘ەژاسأذا ڕێگەی پێذا خٛدا 

٘ەڵغۀگبٔذْ ثۆ خٛسِب رەڕەکە ثکەْ ئەگەس ٚؽک اٌخاسصْٛ( )ؽبسەصا کە پێیبْ دەگٛرشا 
، ئەٚ کبد ثەٚۀذە ثێزەٚە چۀذ کیٍۆ یبْ چۀذ رۀەکە خٛسِبی ٚؽکی ٌێ دەسدەچێذ

کشدی  رۀٙب ٌە ثەسژەٚۀذی  خٛسِبی ٚؽک ثیگۆڕٔەٚە. ئەَ کبسئبعبٔییەی پێغەِجەس 
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٘ەژاسەکبْ ٔەثٛٚ ثەڵکٛ ٌە ثەسژەٚۀذی دەٚڵەِۀذکبْ ٚ خبٚەْ ثبخە خٛسِبکبٔیؼ ثٛٚ؛ 
چٛٔکە ئەٚأیؼ کە خٛسِب پێ دەگەؽذ ٔەیبٔذەرٛأی یەکغەس ٘ەِٛٚ خٛسِبکبٔیبْ 
ثفشۆؽٓ ٚ عبؽ ثکۀەٚە ٚ ٔەیؾیبْ دەرٛأی خٛسِبکە ثەرەڕی ٘ەڵجگشْ چٛٔکە رێک 

ەیؼ ثەؽی خۆی رێچٛٚ ٚ ئەسکی ٘ەثٛٚ، ثەاڵَ ثەَ دەچٛٚ؛ ثۆیە ٔبچبس ٚؽکی ثکۀەٚە، ئەٚ
٘ەَ پێذاٚیغزییەکبٔی ٘ەژاساْ پڕ ثٛٚیەٚە ٘ەَ  فێشی کشدْ، ؽێٛاصەی پێغەِجەسی خٛدا 

 ئەسکی عەس ؽبٔی دەٚڵەِۀذەکبٔیؼ عٛٚک ثٛٚ.
ثۆ ئەٚ ٘ەژاسأەی  ئێغزب ئەگەس عەسٔح ثذەیٓ ئەَ ئبعبٔکبسییەی پێغەِجەسی خٛدا 

بسی ٔەثٛٚ؛ چٛٔکە ئەگەس ٘ەژاسەکبْ خٛسِبی رەڕ ٚ ربصەیبْ کشد ثۆ زبڵەری ٔبچ
ٔەخٛاسدایە ٔە دەِشدْ ٔە ژیبٔیؾیبْ دەکەٚرە ِەرشعییەٚە، ثەاڵَ ثۆ پێٛیغزی ثٛٚ، ٚە ثۆ 
دڵذأەٚەی ٘ەژاسەکبْ ٚ خبٔەٚادەکبٔیبْ ثٛٚ کە ئەٚأیؼ ٚەک دەٚڵەِۀذەکبْ ثۆ ِبٚەیەک 

ثەَ ؽێٛاصی ِبِەڵە ٚ ئبڵٛگۆڕە ٌەؽەسػذا ٚە  .خٛاسدٔی ربصە ٚ ثەس٘ەِی ئەِغبڵ ثخۆْ
 .ت١غ اٌؼشا٠ا()دەگٛرشێذ 

کە ثشیزییە ٌە فشۆؽزٕی ؽزێکی  َ،ەٌەعثە  ؽزٓۆٚ فش ٓڕیو)ت١غ اٌغٍُ(  -٢
دیبسیکشاٚ ٚ صأشاٚ کە ٌە ئێغزبدا ثٛٚٔی ٔییە ثۆ ِبٚەیەک کە دڵٕیبییٓ ٌەٚ کبرەدا ثٛٚٔی 

 دەثێذ ٚ ثەسدەعذ دەثێذ.
ِبِەڵەیەیؼ ثە پێی ثٕەِب ؽەسػییەکبْ ڕێگەپێٕەدساٚە؛ چٛٔکە رۆ ٘ەسچۀذە ئەَ 

ؽزێک دەفشۆؽیذ کە ٌەئێغزبدا ثٛٚٔی ٔییە؛ ثەاڵَ ٌەثەس ثەسژەٚۀذی گؾزی ثەربیجەری 
 خەڵکبٔی ٘ەژاس ڕێگەپێذساٚە.

ثۆ ّٔٛٚٔە: خٛریبسێک صەٚیەکی صۆسی ثەدەعزەٚەیە، ثەاڵَ پبسەی خٛد ٚ رۆ ٚ کێاڵْ 
ارە الی کەعێکی دەٚڵەِۀذ ٚ ٌەثشی ئەٚەی پبسەی ثەلەسص یبْ ثەعٛٚ ٚ ثژاسی ٔییە، دەڕٚ

ٌێ ٚەسثگشێذ، ٌەگەڵی ڕێک دەکەٚێذ کە ثڕێک گۀّی پێ ثفشۆؽێذ ثۆ ِبٔگی ؽەػ کبرێک 
گۀُ پێ دەگبد ثۀشخێک ٌە ئێغزبی ثبصاڕ ٘ەسصأزش، ثەَ ؽێٛەیەیەػ ٘ەَ خٛریبسەکە 

دەکەٚێذ ثۆ ٚەگەڕخغزٕی صەٚیەکەی ٌەٚ لبصأح دەکبد کە ٌەَ عەسەٚە دەعزّبیەی دەعذ 
عەسیؾەٚە فشۆؽزٕی ثەسٚثِٛٚەکەی ِغۆگەس کشدٚە ٚ دڵٕیبیە ثەدەعزییەٚە دأبِێٕێذ، ٘ەَ 
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کەعی خبْٚ دەعزّبیەػ لبصأح دەکبد ثەٚەی گۀّی کڕیٛە ثۀشخی ثبصاڕ کەِزش ٚ پبػ 
 چۀذ ِبٔگێک گۀّەکەی ڕادەعذ دەکشێذ.

 نیەبیِپبٔۆو بْی ەوبسگ سە٘ بْی دەزىِٛ وٛەٚ یىێٔیەال یبْ ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە ئێغزبدا
 صگبەد بْی ،یوبٔەژڕۆٚپ ەوبسگ یخغزٕ ەڕگەث ۆث ذ،ێثەد یەعزّبەٚد ەپبسەث یغزیٛێپ
 یوبٔەِەس٘ەثەٌ هێؽەث ذێرٛأەد ذ،ێسثگشەٚ عٛٚەث ەپبس ەیٚەئ یثشەٌ ،یوبٔەسەٕێس٘ەثەٚ
 ڕثبصاەٌ سصأزشە٘ یوەیەپبسەث خذەؾٛێپ یرش یىێِە٘ەث سە٘ بْی بصغ بْی ٚدۀ وٛەٚ

عٛٚد  ذێرٛأەد َەئ ؼەیِەثىبد، ث یبسڕیو یٔیەال یعزەادڕرش  یویەەٚپبػ ِبٚ ذ،ێؽۆثفش
 یٔەخبٚ ثىبد ٚ بدیثخبد ٚص ەڕگەث ێپ ۆیخ یوبٔەِەس٘ەٚث ەژڕۆپ ٚ ذێسثگشەٚ ەٚپبسأەٌ
لبصأح  سدٚٚالە٘ ؼەیەیٛێؽ َە. ٚثذێٕیثەد وبْۀشخ یسصأە٘ەعٛٚد ٌ ؼیەیعزّبەد
 .ْەوەد

: ەٚار یؾی پێ دەگٛرشێذ (طیاٌّؽاٚ غی)ت )ت١غ اٌغٍُ( خگە ٌە  ەیەڵەِبِ ئەَ
  .یغزیذاٚێپ ْەخبٚ یىبٔەڵخ یؽزٕۆفش

ـَ النهّبُّ ): ذەڵێددەسثبسەی ئەَ ِبِەڵەیە  ثجبطەػ ڕیوٛ یاڵثذٌٚەػ َوُىْم  ,اْلَمِديَنةَ  َقِد
َوَوْزٍف  ,فَػْلُيْسِلْف ِْت َكْيٍل َمْعُلوـٍ  ,َمْن َأْسَلَف ِْت ََتْرٍ }: فَػَقاؿَ  ,ُيْسِلُفوَف ِِبلتهْمِر السهنَػتَػنْیِ َوالثهََلثَ 

  داخٛ یسەِجەغێپ هوبرێ: ەٚار   (.البخاري و مسلمرواه ) .(...{ِإََل َأَجٍل َمْعُلوـٍ  ,َمْعُلوـٍ 
 ،ڕیوەد بْیخٛسِب ڵٚدٚٚعب ڵعب ەیِبٚ ۆث ەٕیدەِ یىەڵخ ،ەٕیدەِ یەٕبێ٘ یفیؽشەر
 یثٛٚٔ غزبێئ ەو ڕیو یىێؽز طەسوە: ٘یسِٛٚەف یٕیث ەیٚەئ ەو خٛدا  یسەِجەغێپ
 .ذێصأشاٚ ث ٚ بسید یعزىشدٔەادڕ یٚوبر ،ەؾبٔێٚو ،ەٛأێپ ەو ذڕێثى هێثب ؽز ،یۀ

ثشیزییە ٌە کڕیٓ یبْ فشۆؽزٕی  یبْ ثۆ دسٚعزکشدْ: ثەکشدداْ،: (عرنٕاع)اإل -٧
ثەپێی ئەٚ ِەسخبٔەی  ثەاڵَ پبػ ِبٚەیەک  کە ٌە ئێغزبدا ثٛٚٔی ٔییەی دیبسیکشاٚ ؽزێک

 کە ٌە گشێجەعزەکەدا ٘برٛٚە دسٚعذ دەکشێذ.
 ًیِجۆرۆ( ئ٥١)دسٚعزکشدٔی  یداٚا ربیۆۆر یبیِپبٔۆو ٚارەەڕد ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک

ئۆرۆِجێٍەکبْ  ەىید یِبٔگ ػەؽٚ پبػ  د،بوەد یبسید یۆخ ەیبٔیٔذەّرەجیرب ٚەث دبوەد
 دەکشێٓ.کشێٓ ٚ ڕادەعذ ەد ەئبِبد
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ئەَ ِبِەڵەیەیؼ ثە پێی ثٕەِب ؽەسػییەکبْ دسٚعذ ٔییە؛ چٛٔکە ِبِەڵە کشدٔە 
ی ەگڕێٌەثەس ثەسژەٚۀذی گؾزی  سعەؽ َەاڵث ،ثەؽزێکەٚە کە ٌە ئێغزبدا ثٛٚٔی ٔییە

دەثێذ ؽزەکبٔیبْ  ەیٚەث ٓەیٔبچبس ثى ٚ خبٚەْ پیؾەکبْ بیِپبٔۆو سەگەئ پێذاٚە؛ چٛٔکە
ٓ ئەٚە صەزّەد ٚ ٔبڕەزەری ثۆ خەڵکی دسٚعذ دەکبد ٚ ئبِبدە ثکەْ ئەٚخب ثیفشۆؽ

ٌەٚأەیە پبػ ِبٚەیەک ٘ەِٛٚ کۆِپبٔیبکبْ رٛؽی ئیفٍیدی ثکبد؛ چٛٔکە عشٚؽزی خەڵک ٚ 
ئبٚ ٘ەٚاٚ ٔبٚچەکبْ ٚەک یەک ٔیٓ ٚ ٘ەس کەعەٚ ٚ ثەپێی گٛٔدبٔی خۆی داٚای کباڵ دەکبد 

ذ؛ ثۆیە ؽەسع ٌەثەس ثەسژەٚۀذی ثۆیە ِەسج ٔییە ئەٚەی کۆِپبٔیب دەیکبد ثەدڵی خەڵک ثێ
 گؾزی ڕێگەی ثەَ خۆسە ِبِەڵەیەیؼ داٚە.

ٚ چۀذیٓ ِبِەڵەی رش ٘ەْ کە ثەپێێ ثٕەِب ؽەسػییەکبْ دسٚعذ  ەِبٔەئ٘ەِٛٚ 
ٔیٓ ٚ زبڵەری ٔبچبسیؼ ٔیٓ ثەاڵَ ٌە پێٕبٚ دەعزەثەسکشدٔی ثەسژەٚۀذی گؾزیذا ؽەسع 

 ڕێگەی پێذاْٚ. 
ٚارە: ثبسگشأی ئبعبٔکبسی ثەدٚای خۆیذا دە٘ێٕێذ.  (.التيسْياملشقة ُتلب )ڕێغبی  -٤

پێذاٚیغزییە گؾزییەکبٔیؼ ئەگەس کبسئبعبٔییبْ ثۆ ٔەکشێذ ثبسگشأی ثۆ خەڵکی دسٚعذ 
 دەکەْ.

ٌە پێٕبٚ ثەسگشرٓ ثە٘ەس خۆسە خشاپ رێگەیؾزٓ یبْ  ڕێکبسە ؽەسػییەکبْ:ِەسج ٚ 
ِەسخیبْ دأبٚە کە پێٛیغزە ٌەکبری  کبسپێکشدٔێکی ڕێغبکە صأبیبْ کۆِەڵێک ڕێکبس ٚ
 کبسپێکشدٔی ڕێغبکەدا ٘ەثٓ ٚ ئەٚأیؼ ثشیزیٓ ٌە: 

پێذاٚیغزییەکە ثٕەِبیەکی ؽەسػی ٘ەثێذ ٚ ٌەگەڵ ئبِبٔح ٚ ِەثەعزە  -٧
ؽەسػییەکبٔذا یەک ثکبرەٚە ٚ پێچەٚأەی ٘یچ دەق یبْ ِەثەعذ یبْ ثەسژەٚۀذییەکی 

 ؽەسػی ٔەثێذ.
ٔبڕەزەری صۆس ثۆ خەڵکی دسٚعذ ثکبد، ٚەک ئەٚ ّٔٛٚٔبٔەی ذاٚیغزییەکە ێپ -٢

پێؾزش ثبعّبْ کشد؛ ثەاڵَ ئەگەس ٔبڕەزەرییەکە صۆس لٛسط ٔەثٛٚ ئەٚ کبد ڕێگەی پێ 
 ٔبدسێذ؛ چٛٔکە ٚەک پێؾزشیؼ گٛرّبْ ٘یچ داخٛاصێکی ؽەسػی ثێ ٔبڕەزەری ٔییە.

ێذ؛ ٔەک رۀٙب پێذاٚیغزییەکە ٌە ئێغزبدا ثٛٚٔی ٘ەثێذ یبْ پێؾٕیٕی کشاٚ ث -٧
 گِٛبْ ٚ لغە ثێذ.
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پێذاٚیغزییەکە ثە ؽێٛەیەکی گؾزی ٌەثەسژەٚۀذی ٘ەِٛٚ خەڵکی ثێذ ثەربیجەری  -٤
 چیٕی ٘ەژاس ٚ کەَ دەساِەد. ٔەک خەڵکی دەٚڵەِۀذ ٚ دەعزڕۆیؾزٛٚ. 

٘یچ ثژاسدەیەکی رشی ڕێگەپێذساٚ ٌەثەسدەعزذا ٔەثێذ ثۆ داثیٕکشدٔی   -٥
 بٔکبسی ٌە زٛکّە ؽەسػییەکبٔذا ٔەثێذ.پێذاٚیغزییەکە خگە ٌە ئبع

صیبدەڕەٚی ٌە ئبعبٔکبسییە ؽەسػییەکبٔذا ٔەکشێذ ٚ رۀٙب ثەپێی پێٛیغذ کبسی  -٦
 پێ ثکشێذ ٚ پۀبی پێ ثجشێذ.

 ّٔٛٚٔە:
ٌە پێٕبٚ پبساعزٕی  ،ٔبڕەزەریذا ٚ  سِبەٚ ع  ثبساْ یوبرەٌ ەکبْژێٔٛ ەیٚەوشدٔۆو -٧

 عەالِەری ٚ رۀذسٚعزی خەڵکیذا.
داْ ثە ٔەکشدٔی ٔٛێژی ثەکۆِەڵ ٌەعەس ئبعزی ربک یبْ کۆِەڵ ٌە کبری ەگڕێ -٢

ثاڵٚثٛٚٔەٚەی پەرب ٚ ٔەخۆؽیذا، یبْ ثٛٚٔی رشعی دٚژِٕذا، یبْ خٛاسدٔی ؽزی ثێضاسکەسدا 
 ٌە ّٔٛٚٔەی عیش ٚ پیبص.

ڕێگەداْ ثە زەِبِە گؾزییەکبْ ثەکشێ عەسەڕای ئەٚەی ٚسدەکبسییەکبٔی   -٧
 ٚ خیبٚاصە، گشێجەعزەکە ٔبدیبس 

خۆی فێٕک دەکبرەٚە  ٚ ذێچەد ێپ یوە( خ٧١ٌٛ) ەٚەژٚس ەٚارەڕد ثۆ ّٔٛٚٔە کەعێک
٘ەیؾە یەک کبرژِێشی پێ دەچێذ ٚ ٌەٚأەیە ثەسِیٍێک ئبٚ کبسثکبد،  ،ەٚەسەد ەزێدٚ 

کبسی عەسربؽخبٔە ٚ پبعەکبٔی خەد  .٘ەسدٚٚکیؾیبْ عەسۀدبَ یەک پبسە دەدەْ
ٚگەساخەکبٔیؼ ٘ەِبْ گشفزیبْ ٘ەیە ٚ ٚسدەکبسییەکبٔی کبسەکبْ خیبٚاص ٚ ٔبدیبسْ  

 ٚٔشخەکبٔیبْ ٚەک یەکە ٚ ؽەسع ٌە پێٕبٚ ثەسژەٚۀذی گؾزیذا ڕێگەیبْ پێ دەداد.
کە ثشیزییە ٌە پێذأی خەاڵرێک ٌەثەساِجەس کشدٔی کبسێکذا  )ظؼاٌح(گشێجەعزی  -٤

ٚسدەکبسییەکبٔی ٔبدیبسە ٚ ڕْٚٚ ٔییە. ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک عەیبسەکەی دصساٚە یبْ  کە
ِبٔگبکەی ْٚ ثٛٚە، دەڵێذ: ٘ەسکەط ثیذۆصێزەٚە ئەٚۀذە خەڵآری دەدەِێ، ئێغزب ئێّە 
ٔبصأیٓ کەی دەیذۆصێزەٚە ٚ چۆْ دەیذۆصێزەٚە ٚ چۀذی پێ دەچێذ ٚ چی خەسج دەکبد 

؛ ثەاڵَ عەسەڕای ئەٚأە ٘ەِٛٚی گشێجەعزەکە ٌەثەس ٚ عەسۀدبَ دەیذۆصێزەٚە یبْ ٔب
 ثەسژەٚۀذی گؾزی ڕێگە پێذساٚە.
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کە ٌە ثٕەڕەرذا ثشیزییە ٌە گٛاعزٕەٚەی لەسصێک ٌە ئەعزۆی  ٌح(ؼٛا)گشێجەعزی  -٥
کەعێکەٚە ثۆ کەعێکی رش، ئەِەیؼ ٌەعەس ٘ەِبْ ؽێٛاصی فشۆؽزٕەٚەی لەسصە ثەکەعێکی 

ثەاڵَ زەٚاڵە ٌەثەس ثەسژەٚۀذی گؾزی خبٚەْ لەسص ٚ  رش کە ٌەؽەسػذا ڕێگە پێٕەدساٚە،
 لەسصداسەکبْ ڕێگە پێذساٚە.

کۆربییذا ٘ۀذێک لغە ٌەعەس دٚٚ ڕێغبی پەیٛەعذ ثەَ ڕێغبیە دەکەیٓ ەٌ ی: ٕیجێر
 کە ثشیزیٓ ٌە: 

 ٚارە: ٘یچ ئەسکێک ٌەکبری ٔەرٛأیٕذا ثٛٚٔی ٔییە.. )ال ٚاظة ِغ اٌؼعض(ڕێغبی  -٧
ئەسکە ؽەسػییەکبْ ٚ ِبفەکبٔی خٛای گەٚسەیە ٚ ثە ٘یچ ؽێٛەیەک ئەَ ڕێغبیە ثۆ 

ِبف ٚ لەسصی خەڵکی ٔبگشێزەٚە ٚ کەعەکە ثزٛأێذ یبْ ٔب دەثێذ ِبفی خەڵکی ثگێڕێزەٚە 
 ٚ ثۀەرٛأیٓ ٌەعەسی الٔبچێذ.

. ٚارە: کەعێک ثە٘بٚکبسی کەعێکی رش (اٌمادس تمذسج اٌغ١ش ١ٌظ تؼاظض)ڕێغبی  -٢
ػییەکبْ خێجەخێ ثکبد ثە ٔب رٛأب ئەژِبس ٔبکشێذ ٚ پێٛیغزە ثزٛأێذ ئەسکە ؽەس

 خێجەخێیبْ ثکبد.
ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک خۆی ٔبرٛأێذ دەعزٕٛێژ ثگشێذ؛ ثەاڵَ ئەگەس کەعێک ٘بٚکبسی 
ثکبد دەرٛأێذ، زٛکّی دەعزٕٛێژ گشرٓ ٌەعەس ئەٚ کەعە الٔبچێذ ٚدەثێذ ٘بٚکبسی 

 ثگشێذ.خەڵکبٔی چٛاسدەٚسی لجٛڵ ثکبد ٚ دەعزٕٛێژ 
 دەڵێذ: ،ەیە٘ یٔذەِڵەٚەد یبْ ثشایەکی هڕێوٛیبْ کەعێک پبسەی زەخی ٔییە ٚ 

کەعە ٔەچێذ ٚ پبؽبْ ثّشێذ، لەسصداسی  َەئ سەگەئ ،ِٓ پبسەکەیذ ثۆ دەدەَ جەز ۆث ڕۆث
 ثٛٚە ٚ دەثێذ پبػ ِشدٔی ثۆی ثکشێذ.  جەز

ٔٛێژی یبْ کەعێکی ٔبثیٕب ئەگەس کەعێک ٘ەثێذ دەعزی ثگشێذ ٚ ثیٙێٕێذ ثۆ 
خِٛؼە ٚ خەِبػەد ئەٚ کبد ثە ٔەرٛأب ٌەلەڵەَ ٔبدسێذ، یبْ کەعێک کەفبسەرێک ٌەعەسی 
ٚاخت ثٛٚە ٚ خۆی ٔییەری ثیذاد، ثەاڵَ کەعێکی رش ئبِبدەیە پبسەکەی ثۆ ثذاد، پێٛیغزە 

 لجٛڵی ثکبد ٚ ئەگەس ٔەیکشد لەسصداس دەثێذ ٚدەثێذ خۆی ثیذاد.
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 دواصدە ڕێسای

 ال ضشس و ال ضشاس

 
٘یچ کەعێک ثۆی ٔییە صیبْ ٌە کەعێکی رش ثذاد ٚ صیبٔیؼ ثە صیبْ چبسەعەس  ٚارە:

 ٔبثێذ.
 ڕێغبکە ٌە دٚٚ رەٚەس پێک دێذ: یلەدکەٚارە 

 .ذێٔەیەثگ بْیص ییۀ ۆیث طەو چی٘ .{ََل َضَررَ } رەٚەسی یەکەَ: 
ٚ ٘بٚثەؽی کشدٔە ٚ ٚارب:  ەٌەػِٛفاعەس ؽێٛاصی ەٌکە  .{َوََل ِضَرارَ }رەٚەسی دٚٚەَ: 

 ذ،یبٔذثەیگێپ یبٔیص هێعەو ،ەوەِ سەعەچبس بْیص ەث بْیص ٚارە:. (الضرر ِبلضررَلتقابل )
 .ی ٌێ ِەدەسەٚەبٔیص

ٚ یەکێکی رشە ٌەٚ پێٕح  ئەَ ڕێغبیە دەلی فەسِٛٚدەیەکی پێغەِجەسە  گشٔگی:
ڕێغبیەی کە فیمٙی ئیغالِی ٌەعەس داِەصساٚە ٚ ٘ۀذێک ٌەصأبیبْ ٚەک ٔیٛەی فیمٗ 
پۆٌێٕی دەکەْ؛ چٛٔکە کۆی ثبثەرە فیمٙییەکبْ ٚ ِەثەعزەکبٔی ؽەسیؼەری ئیغالِی ٌە دٚٚ 

 رەٚەسدا کۆ دەثٕەٚە:
ثەدەعزٙێٕبْ ٚ ثەسخەعزەکشدٔی ثەسژەٚۀذییەکبٔی ِشۆڤ کە پێی دەگٛرشێذ   -٧

 .ظٍة اٌّناٌػ()
)دسء ثٕجڕکشدْ ٚ الثشدٔی خشاپە ٚ صیبٔەکبْ ٌە ڕێگەیبٔذا کە پێی دەگٛرشێذ  -٢

  .اٌّفاعذ(
دەکبد ٌەٚ دٚٚ  ٘ەس ٚەک خٛای گەٚسە کبرێک ثبط ٌە ئبِبٔدی ٔبسدٔی پێغەِجەس 

َهاُىْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيُِلُّ ََلُُم ]ِەثەعزەدا کۆی دەکبرەٚە ٚ دەفەسِٛێذ:  َيَُْمُرُىْم ِِبْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
ـُ َعَلْيِهُم اْْلََباِئثَ  ٚارە: فەسِبٔیبْ پێ دەکبد ثەچبکە ٚ  (.747: عرافسورة األ) .[الطهيَِّباِت َوُُيَرِّ

ڕێگشیبْ ٌێ دەکبد ٌە خشاپە ٚ ؽزە ثبػ ٚ عٛٚد ثەخؾەکبٔیبْ ثۆ زەڵآڵ دەکبد ٚ ؽزە 
 خشاپ ٚ صیبٔجەخؾەکبٔیبْ ٌێ لەدەغە دەکبد.

ئەِەیؼ عەٌّێٕەسی ئەٚ ڕاعزییەیە کە کۆی ؽەسیؼەری ئیغالِی ٚ عەسخەَ ثبثەرە 
 دأشاْٚ رب رٛٚؽی ٘یچ صەسەس ٚ صیبٔێک ٔەثٓ. فیمٙییەکبٔی ٌە ثەسژەٚۀذی ِشۆڤەکبْ
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ئەَ فەسِٛٚدە ٚ ڕێغبیەػ پێّبْ دەڵێٓ کە ٘ەس کبسێک ثجێزە ِبیەی صیبْ گەیبٔذْ 
یبْ ثە ئبژەڵ ٚ صیٕذەٚەسەکبْ یبْ ثە ژیٕگە ٚ عشٚؽذ یبْ ثە٘ەس  ثە خٛد یبْ ثەخەڵکی 

ێکی ٌەٚ ؽێٛەیەی ثٛاسێکی رشی ژیبْ یبعبغە ٚ ڕێگەپێٕەدساٚە، خۆ ئەگەس کەعێکیؼ کبس
کشد ئەٚە ٔبثێذ ثەساِجەسەکبٔی ٚەک ئەٚ ٚەاڵِی ثذۀەٚە ثەڵکٛ دەثێذ ڕێگە چبسەی رش 
ثگشٔە ثەس ثۆ ثٕجڕکشدٔی صیبٔەکبْ ٚ رەِجێ کشدٔی صیبْ ثەخؾەکبْ ٚ لەسەثٛٚکشدٔەٚەی 

  صیبْ ٌێکەٚرٛاْ. 
ٛە ئەَ ڕێغبیە ٌە چۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ عٕٛٔەرەٚە عەسچبٚەی گشرعەسچبٚە: 

 ٌەٚأە:
خٛای گەٚسە دەسثبسەی ؽێٛاصی داثەؽکشدٔی ِیشاد ٚ خێجەخێ کشدٔی ٚەعییەری  -٧

َر ُمضارٍّ ]ِشدٚەکبْ دەفەسِٛێذ:   (.77: نساءسورة ال) .[ِمن بَػْعِد َوِصيهٍة يُوِصي ِِبَا َأْو َدْيٍن َغيػْ
ٚارە: داثەؽکشدٔی ِیشارەکەی پبػ خێجەخێکشدٔی ٚەعیەرەکبٔی ِشدٚەکە ٚ دأەٚەی 
لەسصەکبٔی دەثێذ، ثەِەسخێک ِەثەعزی ٚەعییەرەکی صیبْ گەیبٔذْ ٔەثێذ ثە 

یبْ  ،ثۆ ثکەْ ثە خێش َەوڵەِب ِٛٚە٘کەِشدَ  ذڵێث کەعێک ەیٚەئ نەِٚیشارگشەکبٔی، 
ِیشارگشەکبْ ِەدەْ، یبْ ثب ثەؽی ئەٚ کٛڕەَ  ِیشاد ثەخێضأُ یبْ یەکێک ٌەِٕذاڵەکبْ یبْ

ٌەٚ کٛڕەَ یبْ ئەٚ خێضأەَ ٌەٚی رشیبْ صیبرش ثێذ، یبْ ٚەعییەرەکەی ثۆ کبسی زەساَ 
ثێذ، ٚەک دسٚعزکشدٔی ثبڕ ٚ ؽٛێٕی خٛاسدٔەٚە ٚ لِٛبسخبٔە ٚ کڵێغب ٚ ڕێکخشاٚ یبْ 

بْ ٚ ثە٘ب ئبییٕی ٚ پبسرێک یبْ دەصگبیەکەی ڕاگەیبٔذْ کە دژایەری ئیغالَ ٚ ِٛعٛڵّبٔ
ئەخاللییەکبٔی کۆِەڵگەی ِٛعٛڵّبٔبْ ثکبد، ٘یچ کبَ ٌەَ خۆسە ٚەعییەربٔە دسٚعذ ٔیٓ ٚ 
خێجەخێ ٔبکشێٓ؛ چٛٔکە ِەثەعزی صیبْ گەیبٔذٔی رێذایە ٚ ؽەسػیؼ ڕێگە ثە صیبْ 

 گەیبٔذْ ٔبداد. 
ی پیبٚاْ ٌەگەڵ خێضأەکبٔیبْ ٚ ؽێٛاصی چبسەعەسکشٔدەسثبسەی ِبِەڵەکشدٔی  -٢

فَأَْمِسُكوُىنه مبَْعُروٍؼ َأْو َسّرُِحوُىنه مبَْعُروٍؼ َوََل َتُِْسُكوُىنه ]کێؾەکبٔی ٔێٛأیبْ دەفەسِٛێذ: 
ٚاذە: ئەگەس تڕیاسذاْ دا ٌە ژیأی ٘اٚعەسی ٌەگەڵیاْ  .(667البقرة: ) .[ِضَرارًا لهتَػْعَتُدواْ 

تّێٕٕەٚە ٚ تەسدەٚاَ تٓ ئەٚا تاػ تٓ ٌەگەڵیاْ ٚ ڕێضیاْ ٌێ تگشْ، خۆ ئەگەسیؼ تڕیاسذاْ 
دا ٌێیاْ ظیا تثٕەٚە ئەٚە دیغاْ تاػ تٓ ٌەگەڵیاْ ٚ عرەِیاْ ٌێ ِەکەْ ٚ ِافەکأی 
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عزەِیبْ ٌێ ثکەْ ٚ صیبٔیبْ پێ ئەٚە ِەیبٔٙێڵٕەٚە  خۆیاْ تە تاؽی پێ تذەْ. ٚ تۆ
  ثگەیۀٓ.  

ئەَ ئبیەرە ٌەعەس ٔەسیزێکی کۆٔی عەسدەِی ٔەفبِی ػەسەة ٘برە خٛاسەٚە کە ئەٚ 
 ،کبد ژِبسەی رەاڵلەکبٔی پیبٚ ٌەپڕۆعەی ٘بٚعەسگیشییذا ڕە٘ب ثْٛٚ ٚ عٕٛٚسداس ٔەثْٛٚ

 الی ەٚیەٕبێ٘ەذەیٔکبرێک پیبٚێک ژٔەکەی رەاڵق دەدا دەسی دەکشد ٚ خەسخی ٔەدەکێؾب ٚ 
ئەٚ کبد رەاڵلێکی رشی دەخغذ ٚ  ثٛٚ،ەد ٚاٚەر ػیذدەی ەیثٛٚ ِبٚ هیسەرب خ ،ۆیخ

دیغبْ  ثٛٚ،ەد ٚاٚەریەػ ەِبٚ ٚەثٛٚ ئ هیسەخ ەو ،ەٚەوشدەد ەربص ۆث ػیذدەی ەیِبٚ
 ثٛٚەٚەئ ۀ ،ِبیەٚەەد ذایٚأەڕچبٚ ەٌ ەوەرەئبفش ەیەٛێؽ َەث رەاڵلێکی رشی دەخغذ ٚ

ثیٙێٕێزەٚە ٚ ِبفەکبٔی خۆی پێ ثذاد ٚ ثەثبؽی ِبِەڵەی ٌەگەڵ ثکبد، ٔەئەٚەػ ثٛٚ 
دەعزی ٌێ ثەسثذاد رب ؽٛٚ ثەکەعێکی رش ثکبرەٚە، ثەَ ؽێٛەیەیؼ ژیبٔی ئبفشەرەکە 

 ثە٘ەڵپەعێشدساٚی دەِبیەٚە.
دەسثبسەی ِبفی ثبٚک ٚ دایک ٌە ثیٕیٓ ٚ پەسٚەسدە ٚ ثەخێٛکشدٔی ِٕذاڵذا  -٧

ٔبثێذ ٘یچ  ٚارە .(666البقرة: ) .[ََل ُتَضآره َواِلَدٌة ِبَوَلِدَىا َوََل َمْوُلوٌد لهُو ِبَوَلِدهِ ] دەفەسِٛێذ:
کبرێک ِٕذاڵ ٚەک چەک ٚ کبسری فؾبس ثەساِجەس ثە دایکی یبْ ثبٚکی ثەکبسثٙێٕشێذ ٚ 

دایکبْ ِٕذاڵەکبْ ثجٕە ِبیەی خەفەد ٚ صیبْ ثۆ دایک ٚ ثبٚکیبْ؛ چٛٔکە صۆس کبد ثبٚکبْ ٚ 
ٌەکبری کێؾەدا ِٕذاڵەکبْ ٚەکٛ کبسری فؾبس دژ ثەیەکزش ثەکبس دە٘ێٕٓ ٚ ثەٚ ٘ۆیەٚە ئبصاسی 

 یەکزش دەدەْ، خٛای گەٚسە ڕێّٕٛٚییبْ دەکبد کە ٘ەسگیض ثیش ٌە کبسی ٚا ٔەکۀەٚە.
َوَلَ ]دەسثبسەی ثبثەری ؽبیەریذاْ ٚ ٔێٛۀذگیشیی ٌە ٔێٛاْ خەڵکیذا دەفەسِٛێذ:  -٤

ٔبثێذ صیبْ ثە ٘یچ ؽب٘یذێک یبْ  ٚارە: .(686البقرة: ) .[اِتٌب وََل َشِهيدٌ ُيَضاره كَ 
ٔێٛۀذگیشێک کە ڕێکەٚرٕی ٔێٛاْ دٚٚکەط دۀٛٚعێزەٚە ثگەیۀەسێذ، ثەٚەی داٚایبْ 
ٌێجکشێذ ؽبیەری ٔبزەق ثذەْ، یبْ دەعزکبسی ٔبڕەٚای ٔٛٚعشاٚەکبٔیبْ ثکەْ، یبْ عەسەڕای 

 .ثکشێٓ. ئەٚأە ٘ەِٛٚی کبسی ٔبڕەٚاْ ٚ دسٚعذ ٔیٓچبکە ٚ پیبٚەرییبْ رۆِەرجبس 
 .{ََل َضَرَر َوََل ِضَرارَ }ئەَ فەسِٛٚدەیەی کە ئێغزب ٌەعەسٚ ثۀذی ثبعکشدٔیذایٓ:  -٥

 .(إبن ماجة, السنن, وصححو األلباين)
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: صأبیبْ کۆ دۀگٓ ٌەعەس کبسکشدْ ثەَ ڕێغبیە ٚ زەساِکشدٔی بْیصأب یٔگەدۆو -٦
ٌەٚ ثبسەیەٚە  ٚ صیبٔێک ٘ەس کەعێک ٌە٘ەس ؽزێکی ثذاد، صٚزەیٍی ٘ەِٛٚ خۆسە صەسەس

صأبیبْ کۆدۀگٓ : ەٚار (.629, 4وىبة الزحيلي, التفسري املنري, ج) .(والضرر َل ُيل إبمجاع): دەڵێذ
 ٌەعەس ئەٚەی ٘ەِٛٚ خۆسە صیبْ گەیبٔذٔێک زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە. 

 ّٔٛٚٔە:
 یىێدٚوبٔ ثبصاڕێکذا خبٔٛیەک یبْ صەٚیەک یبْیبْ ٌە  ىذاێوەڕەگ ەٌ هێعەو ٘ەس -٧

٘ەثێذ، ثۆی ٔییە ثەؽێٛەیەک ثەکبسی ثٙێٕێذ کە صیبْ ثە ٘بٚعێکبٔی ثگەیۀێذ ٚ 
 .ئبساِییبْ رێک ثذاد

٘ەس خۆسە خٛاسدْ یبْ خٛاسدٔەٚەیەک صیبْ ثە رۀذسٚعزی ِشۆڤ یبْ ژیٕگەکەی  -٢
٘ەِٛٚ خۆسە ِبِەڵە  ثگەیۀێذ، دسٚعزکشدْ ٚ ثبصسگبٔی پێٛەکشدْ ٚ ثەخؾیٓ ٚ

 پێٛەکشدٔێکی زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە.
ێک ٌەپڕۆعەی ٘بٚعەسگیشیذا صیبْ ثەثەساِجەسەکەی یبْ بٚیپ٘ەس ژْ یبْ  -٧

ِٕذاڵەکبٔی ثگەیۀێذ ٌە ڕٚی ئبییٕی یبْ خەعزەیی یبْ داسایی یبْ عۆصداسی، 
ەیەکزشیبْ خیب ثەساِجەسەکەی ثۆی ٘ەیە داٚای خیبثٛٚٔەٚەی ٌەعەس رۆِبس ثکبد ٚ دادٚەس ٌ

 ەیٔبِڕٚ خب  ژٔبْ یوبٔەىخشاٚڕێ ؼێپ ٚ رٛٔذْ سۆص داەرەثبث َەٌ وبْییەىیِبٌ .دەکبرەٚە
 ٚەِەٌ ڵعب صاساسە٘ وبْەیغزیۀّیف ەٚەثضٚرٕ یٚ دسٚعذ ثٛٔ ۆڤِش یوبٔەِبف گەسدٚٚٔی

 ەیە٘ ۆیث (. خێضأەکەیگەع یوچ: )ذڵێث ەیوەضأێخ ەث ودبسیە ۆث بٚی: پەبٔیٚرٛ سەث
 ەِەئ ەچٛٔى ،ەٚەثىبر ەیدٚٚثبس ییۀ سجەِ ،  ئیزشثىبد ی ٌەعەس رۆِبسەٚەبثٛٔیخ یداٚا

 یخٛ ٚرٕذاەخ یوبرەٌ بٚیپ سەگەئ ٓەڵێدیبْ  .ەوەرەئبفش ۆث ییەثەدەئ ٚ  یسٚٔەد یىێبٔیص
یؼ ثێذ، ٔٚػبخض ثٛ ثەثێ ئەٚەی ِەثەعزی عضاداْ یبْ ەیوەژٔ ەپؾذ ثىبر ەیٚەث ذێگشرج

 ثىبد. ەٚەبثٛٔیخ یداٚاثەڵکٛ رۀٙب خٛیەک ثێذ، خێضأەکەی ثۆی ٘ەیە ثەٚ ثیبٔٛٚە 
ئەِبٔە ٚ عەدە٘ب ّٔٛٚٔەی رش ٘ەْ ٌەعەسخەَ ثٛاسە فیمٙییەکبٔذا کە ٘ەس ٌەعەس 

 ئەَ ڕێغبیە داِەصساْٚ ٚ کبسیبْ پێ دەکشێذ ٚ زٛکّی ؽەسػییبْ ٌەعەس ثٛٔیبد دۀشێذ.
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 سیاصدە ڕێسای

 يضاياٌضشس 

 
صیبٔەکبْ ٘ەسچی ٚ ٘ەسچۆْ ٚ ٘ەسچۀذ ٚ ٌە ٘ەس ڕٚٚیەکەٚە ٚ ٌە ٘ەس  ٚارە:

 کەعێکەٚە ثٓ، ال دەثشێٓ ٚ ٘ەڵذەگیشێٓ.  
ٚ رەٚاٚکبسی ئەٚە ٚ .{ََل َضَرَر َوََل ِضَرارَ }ئەَ ڕێغبیە ٌێکەٚرەی ڕێغبی پێؾٛە  گشٔگی:

ِشۆڤەکبٔە کە صیبْ ثەثەسژەٚۀذی ِەثەعزی ثٕجڕکشدٔی ٘ەس گٛفزبس ٚ ئبکبس ٚ ٘ەڵٛێغزێکی 
ثەساِجەسەکبٔیبْ ثگەیۀێذ ٚ ئبعبیؾی ژیبٔیبْ رێک ثذاد؛ ثۆیە ثەپێی ڕێغبی یەکەَ ٘یچ 
کەط ثۆی ٔییە صیبْ ٌە کەعێکی رش ثذاد ٚ ئەگەسیؼ صیبٔێک ڕٚٚیذا، ئەٚە صیبْ ثەصیبْ 

کبْ ثذاد؛ چبسەعەس ٔبثێذ، ئەِەیؼ ئەٚە ٔبگەیۀێذ کە ؽەسع ڕێگە ثەثەسدەٚاِی صیبٔە
ثەڵکٛ ثەپێی ئەَ ڕێغبیە کبس ٌەعەس الثشدْ ٚ ٘ەڵگشرٓ ٚ لەسەثٛٚکشدٔەٚەی 
صیبٍٔێکەٚرٛٚەکبْ دەکبد، ئەِەیؼ ئەٚ پەڕی ٘بٚعۀگی ٚ دادٚەسییە ٚ ثبؽزشیٓ ڕێگە 
چبسەیە ثۆ ثەسگشرٓ ٌە ٘ەس کبس یبْ دیبسدەیەکی خشاپ ٚ دصێٛ ٚ صیبْ ثەخؼ ٌە 

 کۆِەڵگەدا.
ٌە چۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ عٕٛٔەد ٚ ثەڵگەی رشەٚە ئەَ ڕێغبیە  عەسچبٚە:

 عەسچبٚەی گشرٛە ٌەٚأە:
ِللهِذيَن يُػْؤُلوَف ِمْن ِنَسائِِهْم تَػَربُُّص َأْربَػَعِة َأْشُهٍر فَِإْف فَاُءوا ]خٛای گەٚسە دەفەسِٛێذ:  -٧

يٌع َعِليمٌ فَِإفه اَّللهَ َغُفوٌر رَِحيٌم, َوِإْف َعَزُموا الطهََلَؽ فَِإفه اَّللهَ   ٚەئ ٚارە: .(667-662 البقرة:) .[ْسَِ
ٌەعەس ٘بٚژیٕەکبٔیبْ دەخۆْ کە ئیزش ٔبچٓ ثەالیبٔذا ٚ کبسی عەسخێییبْ  ٕذێعٛ پیبٚأەی

ٌەگەڵ ٔبکەْ، خێضأەکبٔیبْ رب چٛاس ِبٔگ چبٚەڕٚأی دەکەْ، دٚارش ئەگەس ٌەعٛێٕذەکبٔیبْ 
پبؽگەص ثٛٚٔەٚە ٚ چٛٚٔەٚە الیبْ ئەٚە دەثێذ کەفبسەری عٛێٕذەکەیبْ ثذەْ ٚ خٛای 

ییە، خۆ ئەگەسیؼ ثەسدەٚاَ ثْٛٚ ٌەعەس عٛێٕذەکەیبْ گەٚسەیؼ صارێکی ٌێجٛسدە ٚ ثەثەصە
ٚ ئبِبدە ٔەثْٛٚ ثچٕەٚە الی خێضأەکبٔیبْ ئەٚکبد دادگب ئبفشەرەکە ٌە ٘بٚعەسەکەی خیب 
دەکبرەٚە ٚ ٘ەِٛٚ ِبفەکبٔی خۆی پێ دەداد ٚ خٛای گەٚسەیؼ ثیغەس ٚ صأبیە ثە زبڵی 

 ثۀذەکبْ. 
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ەِی ٔەفبِی ثٛٚ، کە پیبٚاْ عٛێٕذیبْ ئەَ ئبیەرە ثۆ ثٕجڕکشدٔی دیبسدەیەکی عەسد
ٌەعەس خێضأەکبٔیبْ دەخٛاسد کە رب ِبْٚ ٔەچٓ ثەالیبٔذا ٚ ئیزش ثەٚ ؽێٛەیە 
خێضأەکبٔیبْ دە٘ێؾزەٚە، ٔە ٌێیبْ خیب دەثٛٚٔەٚە رب ؽٛثکۀەٚە، ٔە٘یچ ِبفێکی ژیبٔی 

٘یچ  ٘بٚعەسیؾیبْ پێ دەداْ، کە ئیغالَ ٘بد خٛای گەٚسە ئەَ یبعبیەی ثۆ دأبْ کە
پیبٚێک ثۆی ٔییە ثە ثێ پبعبٚێکی ؽەسػی ٚەک ٔەخۆؽی یبْ عەفەس رب چٛاس ِبٔگ صیبرش 
ٔەچێذ ثەالی خێضأیذا ٚ ٘ەس کەط کبسی ٌەٚ خۆسەی کشد، ؽەسع ِبفی ئەٚە دەداد ثە 
خێضأەکەی کە داٚای خیبثٛٚٔەی ٌێ ثکبد ٚ ٌەگەڵی خیب ثێزەٚە. ئەِەیؼ ثەؽێکە ٌە 

ۆی ە٘ئەٚ صیبٔە ٌەعەس ئبفشەرەکە ٘ەڵذەگشێذ کە ث خٛای گەٚسەٚ  .(اٌضشس ٠ضاي)ڕێغبی 
 ٚ ڕێگە ثە دسێژەپێذأی ٔبداد. عٛێٕذی پیبٚەکەٚە رٛٚؽی دەثێذ

 -َمْن َأَكَل ِمْن َىِذِه الشهَجَرِة }دەفەسِٛێذ:  وذایەەدٚسِٛەف ەٌ خٛدا ێغەِجەسی پ -٢
 خٛاسد ڕٚەکەی َەٌ هێعەسوە٘ٚاذە:  (.البخاري و مسلمرواه ).{َفََل يَػْقَرَبنه َمْسِجَدَنَ  -يَػْعِن الثُّوـَ 

ثب ٔضیکی ِضگەٚد ٔەکەٚێذ ٚ ٌە ٘ۀذێک ڕیٛایەری فەسِٛٚدەکەدا  -ِەثەعزی عیش ثٛٚ –
٘برٛە: ٔٛێژِبْ ٌەگەڵ ٔەکبد؛ چٛٔکە ٘ەس ؽزێک کە خەڵکی ێضاس دەکبد، فشیؾزەکبٔی 

 خٛای گەٚسەیؼ ثێضاس دەکبد. 
یبْ پیبص یبْ ٘ەس ثۆٔێکی رشی ٔبخۆػ ٌە دەِی یبْ ٘ەس ثۆیە ٘ەس کەعێک عیش 

خٍەکبٔی یبْ ٌەؽی دە٘بد، یبْ ٔەخۆؽیەکی ٘ەثٛٚ ِەرشعی ثاڵٚ ثٛٚٔەٚەی ٘ەثٛٚ، ٚەک 
ثەسثاڵٚە ٚ رشط ٚ دڵەڕاٚکێی الی خەڵکی دسٚعذ  ٘ەاڵِەد یەْ ئەٚ کۆسۆٔبیەی ئێغزب

س کەعەکە ثەٚ ٔەکەٚێذ ٚ خەڵکی ثێضاس ٔەکبد، خۆ ئەگە ٚدەِضگ یىیثب ٔضکشدٚە، 
زبڵەیؾەٚە ٘ەس چٛٚ ثۆ ِضگەٚد، ئەٚ کبد ٔٛێژخٛێٕبٔی ِضگەٚد ثۆیبْ ٘ەیە ڕێگەی پێ 

 .ٔەدەْ ٚ ثیکۀە دەسەٚە
ُِ رَُجٍل ِمَن )دەڵێذ:  خٛٔذٚة ڕیوٛ ەیِٛسەع -٧ َكاَنْت َلُو َعُضٌد ِمْن ََنٍْل ٓت َحاِئ

َكاَف َْسَُرُة َيْدُخُل ِإََل ََنِْلِو فَػيَػَتَأذهى بِِو َوَيُشقُّ َعَلْيِو, َفَطَلَب اْْلَْنَصاِر, قَاَؿ: َوَمَع الرهُجِل َأْىُلُو, قَاَؿ: فَ 
, َفذََكَر َذِلَك َلُو َفَطَلَب ِإلَْيِو النهّبُّ ِإلَْيِو َأْف يَِبيَعُو فََأََب, َفَطَلَب ِإلَْيِو َأْف يُػَناِقَلُو فََأََب, فَأََتى النهّبه 

 :َأْمًرا رَغهَبُو ِفيِو فََأََب,  {َفِهْبُو لَُو َوَلَك َكَذا وََكَذا}, َأْف يَِبيَعُو فََأََب َفَطَلَب ِإلَْيِو َأْف يُػَناِقَلُو فََأََب, قَاَؿ
:  فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اَّللِه  {أَْنَت ُمَضارٌّ }فَػَقاَؿ:  السنن  البيهقي,) .{اْذَىْب فَاقْػَلْع ََنَْلوُ }ِلْْلَْنَصاِريِّ
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 ا،ی خەڵکی ِەدیٕەدٛأیپؾز یویەوبثشا یثبخ ەٌ ثٛٚە٘ وُیەخٛسِب ەثٕ ذٔەچ ٚارە: (.الكربى
ثۆ  ەوەثبخ ەچِٛٚەد ەو هێبسخ سە٘ داثْٛٚ،ەوەثبخ ەٌ یضأێخ ٚ خبٚ ەبٚیپ ٚەئ

عەسدأیکشدْ ٚ خضِەرکشدٔی خٛسِبکبُٔ ئەٚ پیبٚە پێی ٔبخۆؽجٛٚ ٚە ٌەعەس دڵی گشأجٛٚ، 
خبٚەْ ثبخەکە پێی گٛرُ: ئەٚ چۀذ ثڕە داسەَ پێ ثفشۆؽە، ڕاصی ٔەثَٛٚ، گٛری: ئەٚأە ثۆ 
ِٓ خێ ثٙێڵە ِٓ ٌە ؽٛێٕێکی رش زەلذ ثۆ دەکەِەٚە ٚ داسی رشد دەدەِێ، ٘ەس ڕاصی 

دیغبْ داٚای  ٚ عکباڵی کشد، پێغەِجەسیؼ  چٛٚە خضِەد پێغەِجەس ٔەثَٛٚ، پیبٚەکە 
ٌێکشدَ پێی ثفشۆؽُ یبْ ثیگۆڕِەٚە ٌەگەڵی ثەداسی رش ٌە ؽٛێٕێکی رش، دیغبْ ڕاصی 
ٔەثَٛٚ،  پبؽبْ پێی فەسَِٛٚ: ثبؽە ٌەثەس خٛای گەٚسە دەعذ ٌەٚ چۀذ داسە ٘ەڵگشە ٚ 

ئەٚۀذە پبداؽزذ دەدارەٚە ٚ ؽزی صۆس  ثیجەخؾە ثەٚ ٘بٚعێیەد، خٛای گەٚسە ئەٚۀذە ٚ
فەسِٛٚی: رۆ پیبٚێکی صیبْ ثەخؾی ٚ  ثبؽی فەسِٛٚ، ٘ەس ڕاصی ٔەثَٛٚ. دٚارش پێغەِجەس 

ئەٚخب ڕٚٚی کشدە خبٚەْ ثبخەکە ٚ پێی فەسِٛٚ: ثڕۆ داسخٛسِبکبٔی ٘ەڵکۀە ٚ فڕێیبْ 
 ثذەسە دەسەٚە. 

، ٘ەثٛٚ ثە رۀیؾذ یەکەٚەدٚٚ ثبخیبْ  سداەػِٛ ٚاەؾێپ یِەسدەعەٌ بٚیپ دٚٚ -٤
 ؽذەڕۆدیەکێکیبٔذا  یثبخ ٔبٚەثێک کە عەسچبٚەی ئبٚەدأی  ٚ عەٚصی صەٚییەکبْ ثٛٚ، ئبٚ
ئبٚ  ُیەڵِٓ ٔب ی:ٛرگ ەٚەسەعثبخەکەی کەٚرجٛٚە الی  ەیٚەئ ،ئەٚی رشیبْ یثبخ ٔبٚۆث
ٚ گٛری  وشد یاڵعىب سەػِٛ ٚاەؾێپ یال ؾذیڕۆ دساٚعێکەی ذ،ێث ۆر ۆث ثبخی ِٕذا ٔبٚەث

پێؾەٚا ػِٛەس ٔبسدی ، ئبٚی ثبخەکەی ِٕی ثڕیٛە ٚ ٔب٘ێڵێذ ئبٚ ثۆ ثبخەکەی ِٓ ثێذ
ثەؽٛێٕیذا ٚ پێی گٛد: ثب ئبٚەکە ٚەک خۆی ثڕاٚد ٚ ٌێگەڕێ ئەٚ پیبٚە ئبٚی ثبخەکەی 
خۆی ثذاد. گٛری: ٔبیەڵُ. گٛری: خۆگەی ئبٚەکە چۀذ صیبْ ثەصەٚیەکەی رۆ دەگەیۀێذ 

ثٛٚی ٌێ ٚەسثگشە. گٛری: ٘ەس ٔبیەڵُ. گٛری: خۆگەکە چۀذ عباڵٔە ئەٚۀذە لەسە
ٌەصەٚیەکەد داگیش دەکبد پێی دەڵێُ ئەٚۀذە ٌە صەٚیەکەی خۆی ثۆ رۆ خێ ثٙێڵێذ. گٛری 
٘ەس ٔبیەڵُ. گٛری: صەٚیەکەی ٌەگەڵ ثگۆڕەٚە ٚ ثب ئەٚ ثچێزە الی عەسەٚە ٚ ئەٚ ٘یچ السی 

ذ. گٛری: ٘ەس ٔبیەڵُ. پێؾەٚا ػِٛەس پێی ٔییە ٌەٚەی ئبٚەکە ثەثبخەکەی ئەٚدا ثۆ رۆ ثێ
فەسِٛٚ: دەی عٛێٕذ ثەخٛا ئەگەس ثەعەس الؽەکەرذا ثشدثێزُ ئەٚ ئبٚە ثۆ ثبخی ئەٚ پیبٚە 

  دەثەَ. 
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 ّٔٛٚٔە: 
ؽەسع ڕێگە ثە کٛؽزٕی ٘ەس ئبژەڵێک دەداد کە ِەرشعی ثۆ عەس ژیبٔی ِشۆڤ  -٧

ئبساِی رێک ثذاد، ٌە ّٔٛٚٔەی:  دسٚعذ ثکبد، یبْ صیبْ ثەثەسژەٚۀذییەکبٔی ثگەیۀێذ ٚ
ِبس ٚ دٚٚپؾک ٚ صەسدەٚاڵە ٚ ثەساص ٚ گٛسگ ٚ ِؾک ٚ خشج، یبْ ِێشٌٚە ٚ عیغشک ٚ 

 .لبٌۆٔچە ٌە ِبڵذا ئەگەس ثێضاسکەسثْٛٚ
ڕێگە گشرٓ ٌە ٘ەس دیبسدە ٚ ئبکبس ٚ خٍٛثەسگ ٚ خٛاسدْ ٚ خٛاسدٔەٚەیەک کە  -٢

 خشاپە ٚ ئبؽٛة ٌۀبٚ کۆِەڵگەدا ثاڵٚ ثکبرەٚە
ئەگەس رۀٙب ثەِەثەعزی خٛأکبسی ئۀدبَ ثذسێذ دسٚعذ  یخٛأىبس یسەسگەؽزۀ -٧
 کبد کێؾەی ٔییە. ٚە، ئێذثػەیجێک  یالثشدٔچبکشدٔەٚە یبْ  ۆث سەگەئ َەاڵثٔییە، 
ئەگەس ثبصسگبٔەکبْ یبخٛد خبٚەْ پیؾە ٘ەعزیبسەکبٔی ٚەکٛ پضیؾەکەکبْ ٚ  -٤

اڵریبْ صیبد کشد، دەعەاڵد ثۆی ٘ەیە ٔشش ٌەعەس دەسِبٔخبٔەکبْ ٔشخی کباڵکبٔیبْ ٌەعەس ٘بٚ
 ؽزەکبْ داثٕێذ ٌە پێٕبٚ ثەسگشرٓ ثەصیبٔی گؾزی ٚ پبساعزٕی ثەسژەٚۀذی ٘بٚاڵریبْ.

ٚەک گشێجەعزەکبٔی ػمٛد اإلرػاْ( )ٌە کبری ثٛٚٔی گشێجەعزە ٔبچبسکبسەکبٔذا  -٥
ثەکبسثٙێٕێذ ٚ ٚاژۆ ٌەعەس ثەکبس٘ێٕبٔی ِۆثبیً کە٘بٚاڵری ٔبچبسە ئەٚ خضِەرگٛصاسییە 

گشێجەعزەکەی دەکبد ثێ ئەٚەی ِبفی ڕەخٕەگشرٓ یبْ ٘ەِٛاسکشدٔەٚەی ثڕگەکبٔی ٘ەثێذ، 
دەعەڵآد ثۆی ٘ەیە ٌەٚ خۆسە زبڵەربٔەدا ثڕگەکەکبٔی گشێجەعزەکە ٘ەِٛاس ثکبرەٚە ٌە 

 پێٕبٚ ڕێگشرٓ ٌە٘ەس صیبٔێکی ئەٚ گشێجەعزبٔە ٚ پبساعزٕی ثەسژەٚۀذی گؾزیذا.
کبری ثاڵٚثٛٚٔەٚەی پەرب ٚ ٔەخۆؽیذا کەسۀزیٓ کشدٔی ربکە کەط یبْ ثەکۆِەڵ ٌە -٦

ئبعبییە ٚ ڕێگەپێذساٚە، ئەِەیؼ ٌەپێٕبٚ پبساعزٕی رۀذسٚعزی ٚ ژیبٔی خەڵک ٚ ثەسگشرٓ 
  ثەصیبٔی ثاڵٚثٛٚٔەٚەی ٔەخۆؽییەکبْ. 

ثە ٘ەِٛٚ ئەِبٔە  ٚ عەدە٘ب ّٔٛٚٔەی رش ٘ەْ کە دەچٕە خبٔەی الثشدْ ٚ ثەسگشرٓ 
 صیبٔەکبْ ٚ ؽەسع ڕێگەیبْ پێ دەداد.
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 چىاسدە ڕێسای

 اٌضشس ال يضاي بّثٍه

 
 صیبْ ثە صیبٔێکی ٘بٚؽێٛەی خۆی یبْ صیبرش ٌە خۆی الٔبثشێذ.  ٚارە:

ٚ ٚەک  ە .{ََل َضَرَر َوََل ِضَرارَ }ئەَ ڕێغبیەیؼ دیغبٔەٚە ٌێکەٚرەی ڕێغبی  گشٔگی:
ڕێغبکە ٚ خگە ٌەَ ڕێغبیە ٌەگەڵ صۆس ڕێغبی ڕێکبس ٚ ِەسخێک ٚایە ثۆ خێجەخێکشدٔی 

ؽەسػی رشی فیمٙی ِەلبفیذ ٚ فەسِبْ کشدْ ثەچبکە ٚ ڕێگەگشرٓ ٌە خشاپە یەک 
دەکبرەٚە ٚ ٘ەِٛٚیبْ خەخذ ٌەعەس یەک ٚارب دەکۀەٚە کە ٌەکبری ٘ەٚڵذاْ ثۆ ٔە٘ێؾزٕی 

٘بٚؽێٛەی  ٘ەس خشاپەیەک یبْ الثشدٔی ٘ەس صیبٔێک، ٔبکشێذ ثەؽزێک ڕێگشی ٌێ ثکشێذ کە
ئەٚ صیبٔەی ئێغزب ثێذ یبْ خشاپزشثێذ، ٌەَ خۆسە زبڵەربٔەدا ڕێگە ثەثەسدەٚاِی صیبٔی 

 ٚاەؾێپ .پێؾٛٚ دەدسێذ رب ڕێگە چبسەیەکی گٛٔدبٚرشی ثۆ دەدۆصیٕەٚە ثۆ ثٕەثڕکشدٔی
أىوف الضررين يصْي واجبا وطاعة ِبِلضافة إَل ) دەسثبسەی ئەَ خۆسە زبڵەربٔە دەڵێذ: یصاٌەغ

وتناوُؿ طعاـ الغْي واجبا على  ,ا, كما يصْي شرب اْلمر واجبا ٓت حق من غص بلقمةأعظمهم
ٌە ٔێٛاْ دٚٚ کبسی خشاپ ٚ زەساِذا  ٚارە: (.727املستصفى ص) .(املضطر ٓت املخمصة

ئەٚەیبْ کە صیبٔی کەِزشە ٚ زەساِییەکەی عٛکزشە دەثێزە ٚاخت، ٘ەس ٚەک چۆْ 
خٛاسدٔەٚەی ػبسەق ٌەعەس کەعێک دەثێزە ٚاخت کە پبسٚیەک ٌە لٛڕگی گیشاثێذ ٚ ٘یچی 
دەعذ ٔەکەٚێذ پێی لٛد ثذاد خگە ٌە ػبسەق ٔەثێذ، یبْ خٛاسدٔی ِبڵی خەڵکی دەثێزە 

 اخت ثۆ کەعێک کە خەسیک ثێذ ٌەثشعب ثّشێذ. ٚ
بیە ٌە چۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ عٕٛٔەد ٚ کۆدۀگی صأبیبْ ٚ ڕێغئەَ  عەسچبٚە:

 ثەڵگەی ئبٚەصییەٚە عەسچبٚەی گشرٛە ٌەٚأە:
َنُة َأْكبَػُر ِمَن اْلَقْتلِ و ]گەٚسە دەفەسِٛێذ:  یخٛا -٧ ٚارە: صیبٔی   .(677البقرة: ) .[اْلِفتػْ

ثەَ پێیەیؼ ئەگەس کەعێک  ٘ەڵگەڕأەٚە ٌە ئیغالَ ٌە کٛؽزٓ صیبرش ٚ گەٚسەرشە.کٛفش ٚ 
 عذەدەٌ یبٔیگٚایە  ثبؽزشکەٚرە دٚٚ ڕێیبٔی ئەٚەی کە گیبٔی ٌەدەعذ ثذاد یبْ ئبییٕی، 

 .ٚ ثە گیبٔی پبسێضگبسی ٌە ئبییٕی ثکبد ٔەک ثە پێچەٚأەٚە ثذاد
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 ْەاڵ٘بٚ وشد، یضیِٚ ٌە ِضگەٚرەکەدا   ێغەِجەسپ یٚرەِضگ ە٘بر نییەوەؽزەد -٢
َدُعوُه, َوََل تُػْزرُِموُه }: یٚسِٛەف  ێغەِجەسپ ْ،ەثذ ێیٌ بْیغزیٚ ثٛٚ، ػۆٔبخ ێپ بْیسۆص

ٚارە: ٌێی گەڕێٓ پێی  (.مسلم, صحيح مسلم).{قَاَؿ: فَػَلمها فَػرََغ, َدَعا ِبَدْلٍو ِمْن َماٍء, َفَصبهُو َعَلْيوِ 
فەسِٛٚی: عەرڵێک ئبَٚ ثۆ ثٙێٕٓ ٚ کشدی ثەعەس ؽٛێٕی  ِەثڕْ، کبرێک رەٚاٚ ثٛٚ:

 ِیضەکەدا.
ٌێشەدا صیبٔێک ٘ەیە کە ِیضکشدٔە ٌەِضگەٚرذا ٚ پێٛیغزی ثە الثشدٔە ٚ پێغەِجەسی 

صۆس ژیشأە چبسەعەسی دەکبد ٚ عەسەرب ڕێگە ٔبداد ِیضەکە ثە پیبٚەکە ثجڕْ  خٛایؼ 
 ٌەثەس چۀذ ٘ۆکبسێک ٌەٚأە:

ٔەصأە ٚ ٌەٚأەیە ئەگەس ٌێی رٛڕە ثٓ یبْ ٌێی ثذەْ ڕق ٌە  کەعەکە دەؽزەکییەٚ -
  ٚ پەیبِەکەیؾی ٘ەڵجگشێذ.  ٘بٚەاڵْ ٚ  پێغەِجەس 

 ئەٚ ربصە ِیضەکەی کشدٚە ٚ خێگەکەی پیظ کشدٚە. -
 ثڕیٕی ِیضەکە ثەٚؽێٛەیە ٌەٚأەیە ٌە ڕٚٚی رۀذسٚعزییەٚە صیبٔی پێ ثگەیۀێذ. -
ە خۆیؾی ٚ ڕٚٚثەسێکی صیبرشی ئەگەس ثۆی ثچٓ ؽپشصە دەثێذ ٚ ٌەٚأەی -

 ِضگەٚرەکەیؼ پیظ ثکبد.
 ئەگەس ٌێی ثذەْ ٌەٚأەیە صیبٔێکی صیبرش ٌە کشدٔی ِیضەکە ثەکەعەکە ثگەیۀٓ. -

ثۆیە ثەٚ ؽێٛاصە ژیشأەیە ِبِەڵە ٌەگەڵ پیبٚەکەدا دەکبد ٚ کێؾەکەیؼ چبسەعەس 
 .دەکبد

 سەٚ ث یىیژۆٌکە  ەیٚەئکبسپێکشدٔی ئەَ ڕێغبیە ٚ ٌەعەس  سەعەٌدۀگٓ ۆو بْیصأب -٧
 صیبرش.  ٚ رشەٚسەگ یىێبٔیص ەیئبساٚ ەٕبٔێ٘ ەث ٓۆڕیثگ هێبٔیص ٓڕۆیث ەّێئ ییۀ یصەئبٚ

 سەگەدسٚعزٓ، ئ یذأبچبس ؽزە زەساَ ٚ یبعبغەکبْ ٌە زبڵەری ٓەڵێید ەّێئ -٤
 یڵلجٛ یٔبچبسەث ٚ ەیە٘زەساِێک  ٌێشەؽذا ،زەساِییەکەیبْ ثۆ دەگەڕێزەٚە ِبۀ یٔبچبس

ئەٚکبد ٌەثشی چبکە  ٚ گەٚسەرش، خشاپزش زەساِێکی ٌەخۆی ەثگۆڕییّبْ  سەگەئ ٓ،ەیوەد
 .ییۀ داەٚەئ ەڵگەٌیؼ ثە٘یچ ؽێٛەیەک سػەؽ خشاپەِبْ کشدٚە ٚ
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 ّٔٛٚٔە: 
ی ضأەید ٚ ٘ەِٛٚ دٚٚ ڕٚٚەکبٔی ؽبسی ِەدیٕەی دۀبعی ێغەِجەسی خٛدا پ  -٧

ئبژاٚەگێڕیٓ، ثەاڵَ ٘ەسگیض ڕێگەی ٔەدەدا کە ثەسدەٚاَ خەسیکی ئبؽٛة ٚ پؾێٛی ٔبٔەٚە ٚ 
ٚ دەیفەسِٛٚ: خەڵک ڕٚکەؽی ئەِبٔە دەثیٕێذ کە ٚەک ثڕٚاداس ٚ دڵغۆص  کەط ثیبٔکٛژێذ

کەعێکی ثێ ٚەفبیە ٚ ٘بٚەاڵٔی خۆی  خۆیبْ دەسدەخەْ ٚ دٚارش دەڵێٓ: ِٛزەِّەد 
ی کٛؽزٕیبْ؛ ثۆیە دەکٛژێذ. ٌەثەس ئەٚە صیبٔی ِبٔەٚەیبٔی ثە کەِزش دەثیٕی ٚەک ٌە صیبٔ

 ٘ەسگیض ڕێگەی ثە کٛؽزٕیبْ ٔەدەدا. 
ئەگەس ثٓ فەسِبٔی ثە ٘بٚەاڵٔی دەکشد گٛێڕایەڵی ئەِیش ٚ ثشاگەٚسەکبٔیبْ  -٢

؛ ثەاڵَ ثەِەسخێک ِٛعٛڵّبْ ثٓ؛ چٛٔکە دەیضأی صیبٔی ئەٚ کشدْعزەِێکی کەِیؾیبْ ٌێ 
 کەِزشە. ڕؽزٓ گٛێڕایەڵییە ٌە صیبٔی دٚٚثەسەکی ٚ پەسرەٚاصەیی ٚ خٛێٓ

ٌە ثبثەری فەسِبْ کشدْ ثە چبکە ٚ ڕێگە گشرٓ ٌەخشاپە ٔبکشێذ ڕێگە ٌە  -٧
خشاپەیک ثگشیٓ ثەخشاپەیەکی ٘بٚؽێٛەی خۆی یبْ ٌەٚ خشاپزش، ثۆ ّٔٛٚٔە ڕێگە ٔەدەیٓ 
پضیؾکێکی پیبٚ پؾکٕیٓ ثۆ ئبفشەرێکی ٔەخۆػ ثکبد ٚ ٌەدەسۀدبِی ئەٚ ڕێگشییە 

کەِئۀذاِی ثێذ، ئەَ خۆسە ڕێگشییە زەساِە ٚ دسٚعذ ئبفشەرەکە ثّشێذ یبْ رٛٚؽی 
 ٔییە.

کەعێک ئەِبٔەری پبسەی کەعێکی رشی الیە ٚ چەرەیەک ٘ەڵذەکٛرێزە عەسی ٚ  -٤
پبساعزٕی پبسەکبٔی خۆی پبسەی ئەِبٔەرەکەی پێ  ٕبٚێپ ەٌ َەئ داٚای پبسەی ٌێ دەکبد، 

ٔی ئەِبٔەرەکە ثکبرەٚە؛ ئەَ ٘ەڵٛێغزە ؽەسػی ٔییە ٚ دەثێذ لەسەثٛٚی پبسەکب ،دەداد
چٛٔکە ئەَ ثە پبسە ٚ ئەِبٔەری خەڵکی صیبٔی ٌە پبسەکبٔی خۆی الداٚە ٚ صیبْ ثەصیبٔێکی 

  ٘بٚؽێٛەی خۆی الٔبچێذ.
دٚارش کڕیبسەکە پبػ  ،ئۆرۆِجێٍێک یبْ کباڵیەکی فشۆؽذ ثەکەعێکی کە هێعەو -٥

ٚ ٚیغزی ثۆ  ٚەسگشرٕی ئۆرۆِجێٍەکە ثۆی دەسکەٚد کە ئۆرۆِجێٍەکە کێؾەی ٘ەیە
خبٚۀەکی ثگێڕێزەٚە، ٌە ڕێی گەڕأەٚەیذا رٛٚؽی ڕٚداٚێک ثٛٚ کێؾەکبٔی صیبرش کشد، ئێغزب 
کڕیبسەکە ثۆی ٔییە ئۆرۆِجێٍەکە ثذارەٚە ثەعەس خبٚۀەکیذا؛ چٛٔکە ڕاعزە پێؾزش 
ئۆرۆِجێٍەکە کێؾەی ٘ەثٛٚە ٚ کڕیبسەکە صەسەسەِٚۀذ ثٛٚە؛ ثەاڵَ ئێغزب کێؾەکبٔی صیبرشە 
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ؽیبسەکەیؼ صەسەسەِٚۀذ دەثێذ، ٚ صەسەسیؼ ثە صەسەس چبسەعەس ٔبثێذ؛ ئێغزب کەعی ٚ فشۆ
کڕیبس ِبفی ئەٚەی ٘ەیە لەسەثٛٚی کێؾە کۆٔەکە ٘ەسچۀذە ٌە فشۆؽیبسەکە ٚەسثگشێزەٚە 
ثەاڵَ ثۆی ٔییە ئۆرۆِجێٍەکە ثگێڕێزەٚە، ثەَ ؽێٛەیەػ ِبفی ٘ەسدٚٚ ال دەعزەثەس دەثێذ 

 .ٓٚ صیبٔەکبٔیؼ چبسەعەس دەث
 ئەَ زٛکّەیؼ رۀٙب ثۆ ئۆرۆِجێً ٔییە ثەڵکٛ ٘ەِٛٚ کباڵیەک دەگشێزەٚە. 

٘یچ کەعێک ثۆی ٔییە ثە پبعبٚی ٔبچبس کشدْ ٚ ٌە پێٕبٚ پبساعزٕی ژیبٔی خۆی  -٦
کەعێکی رش ثکٛژێذ؛ چٛٔکە صیبٔی کٛؽزٕی  خۆی ٘ەِبْ صیبٔی کٛؽزٕی کەعێکی رشی 

٘برٛ ٔبچبس وشا  سەگەئ َەاڵث٘ەیە ٚ صیبٔیؼ ثە صیبٔێکی ٘بٚؽێٛەی خۆی چبسەعەس ٔبثێذ؛ 
؛ ەٚەثخٛار ەوەلەػبس ذێرٛأەئ ەٚەئ ەٚەثخٛار قەػبس بْی ذێثىٛژ عەس ئەٚەی کەعێکەٌ

  چٛٔکە صیبٔی ػبسەق خٛاسدٔەٚە ٌە صیبٔی کٛؽزٓ کەِزشە. 
٘یچ کەط ثۆی ٔییە ثەپبعبٚی ڕصگبسکشدٔی ژیبٔی کەعێکی رش دڵی خۆی یبْ  -٧

عییەکبٔی پێ ثجەخؾێذ؛ چٛٔکە ِشدٔی خۆی ٚ ٘ەسکەعێکی رش ٌەؽەسػذا چْٛ یەکٓ ٚ 
ێکی ٘بٚؽێٛەی خۆی چبسەعەس ٔبثێذ؛ ثەاڵَ ئبعبییە ثە٘ەِبْ پبعبٚ کەعێک صیبٔیؼ ثە صیبٔ

 خٛێٓ یبْ گٛسچیٍە یبْ ثەؽێک ٌە خگەسی ثەکەعێکی رش ثجەخؾێذ. 
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 پاصدە ڕێسای

 اٌؼادة ِحىّت 

 
ذ ٚەسدەگیشێذ ٚ ٌە یەکال داة ٚ ٔەسیذ ٚ کٍزٛسی کۆِەاڵیەری ثە ٘ۀ ٚارە:

 کبسی پێ دەکشێذ ٚ پۀبی ثۆ دەثشێذ. کێؾەکبٔذاکشدٔەٚەی صۆسێک ٌە 
ئەَ ڕێغبیە یەکێکی رشە ٌەٚ پێٕح ڕێغب گشٔگ ٚ گؾزگیشەی فیمٙی ئیغالِی  گشٔگی:

کە ٌە عەسخەَ ثڕگە ٚ ثبثەرە فیمٙییەکبٔذا ڕۀگذأەٚەی ٘ەیە ٚ کبسی پێ دەکشێذ 
ػی یبْ یبعبیی ثبربیجەری ثۆ یەکالکشدٔەٚەی ئەٚ کێؾە ٚ ثبثەربٔەی کە ٘یچ دەلێکی ؽەس

 یبْ ڕێکەٚرٕێکی ٌەعەس ٔییە.
٘ٛ )عەثبسەد ثەٚ داة ٚ ٔەسیزەی کە ٚەک ِەسج رەِبؽب دەکشێذ صأبیٓ دەڵێٓ: 

 یف حیٚاٌشػا ،اٌؼمٛي یٚاٌرمثً ف ،إٌفٛط یف فح اإلعرمشاساوغرة ص یِاذىشس اعرؼّاٌٗ ؼر
ثەسدەٚاَ دٚٚثبسە دەثێزەٚە رب ە دەگٛرشێذ کە فزبسڕەٚ گٛفزبسٚ   ئبوبسثەٚ : ٚارە .(اٌرنشفاخ

٘ۀذ ەث صداەئبٚ ٚ ؾهێِ ەٌ ٚ ٚای ٌێ دێذ ٌەدڵ ٚ دەسٚٚٔی خەڵکذا خێی خۆی دەکبرەٚە
 .دەکشێذ چبٚڕە ؾذایٚرەٛوغەڵ٘ ەٌٚەسدەگیشێذ ٚ

چۀذ ڕێغبیەکی رشِبْ ٘ەیە خەخذ ٌەعەس ٘ەِبْ ٚارە ٚ ِەثەعذ دەکۀەٚە 
 ٌەٚأە:
کە ٌە ڕێی ٔەسیزێکەٚە  ٘ەس ؽزێکٚارە: . (اٌّؼشٚف ػشفا واٌّؾشٚط ؽشطا) -
 ، ٚەک ئەٚە ٚایە ثەِەسج گیشاثێذ. صأشاثێذ
ٔەسیزێک پؾزڕاعزی ثکبرەٚە،  ەو ٘ەس ؽزێک ٚارە: .(اٌصاتد تاٌؼشف واٌصاتد تإٌص) -

 ێک پؾزڕاعزی ثکبرەٚە.لەد ەو ٚەک ئەٚ ؽزە ٚایە 
 ئەٚ ٔەسیزبٔەیؼ کە ڕێغبکە دەیگشێزەٚە ثشیزییە ٌە: 

ٌەصِبٔی ػەسەثیذا ثۆ )ٌٚذ( ٚؽەی : ۀّٚٔٛ ۆث: (یمٌٛاٌؼشف اٌ) یگٛفزبس یزیسۀ -
يُوِصيُكُم اَّللهُ ]ِٕذاڵ ثەکبس دێذ کٛڕ ثێذ یبْ کچ خیبٚاصی ٔییە، خٛای گەٚسە دەفەسِٛێذ: 

 ِٕذاڵەکبٔزبْ عپبسدەیٚارە: خٛای گەٚسە  .(77:نساءال) .[ٓت َأْوََلدُِكْم ِللذهَكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُنْػثَػيَػنْیِ 
٘ەسدٚٚ ٌٚذ( )، ٔێشیٕەکبٔییبْ دٚٚ ٘ێٕذەی ِێیٕەکبٔیبْ پێ ثذەْ، کەٚارە ٚؽەی دەکبد
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ثەاڵَ ٌە  ذ،ە٘ێٕشێوبسدەوچ ث ۆث )ثٕذ(ٚ  ڕوٛ ۆث)اثٓ( ڕەگەصەکە دەگشێزەٚە ٚ دٚارش 
 .دێذوبسەث ڕوٛ ۆث ٔٙبەر )ٌٚذ(ذا ٚؽەی یػەسەثصِبٔی کٍزٛسی 
: ئێّە دەصأیٓ ثٕەِبی عەسەکی ٘ەس ِبِەڵەٚ (یؼٍّاٌ ؼشفاٌ) یوشداس یزیسۀ -

گشێجەعزێک ثەس ٌە ٘ەِٛٚ ؽزێک ڕێکەٚرٕی صاسەکیی ٔێٛاْ الیۀەکبٔە ٌەعەس ٔشخی کباڵکە 
؛ ثەاڵَ ئەِە ٌە صۆسێک ٌە گشێجەعزەکە ئۀدبِذأی ٌەعەسٚ دەسثڕیٕی ڕەصاِۀذییبٔە 

ؽزٕبٔەی کە ٌەڕێگەی ِبٔذا ڕٚٚ ٔبداد، ٚەک عەسخەَ ئەٚ کڕیٓ ٚ فشۆێغزبِبِەڵەکبٔی ئ
ٔبعشاٚە ڕٚٚ دەداد، کە رێیذا الیۀەکبٔی ت١غ اٌّؼاطاج( ) پێذاْ ٚ ڕادەعذ کشدٔەٚە کە ثە

یبْ ڕێکەٚرٓ ٚ عەٚدایەک ٌەگەڵ  ،گشێجەعزەکە ثێ ئەٚەی ٘یچ لغەیەک ٌەگەڵ یەک ثکەْ
یەک ثکەْ کڕیٓ ٚ فشۆؽزٕەکە ئۀدبَ دەدەْ، ٚەک ئەٚەی ئەِڕۆ ٌە ِبسکێزەکبْ یبْ 

ٚاکبْ دەگٛصەسێذ ٚ کەعێک دەڕٚاد ٘ەؽذ ٔبْ ٘ەڵذەگشێذ ٚ ٘ەصاس دیٕبس دادۀێذ، ٔبٔە
خۆس ؽّەک ٚ کباڵ  ٧١١ثەثێ ئەٚەی ٘یچ ثڵێذ، یبْ کەعێک دەڕٚاد ٌە ِبسکێزێک 

٘ەڵذەگشێذ ٚ دٚارش دێزە ثەسدەَ کبؽێشەکە ٚ ؽّەکەکبْ ٌە ثبسکۆد دەداد ٚ پبسەکەی 
ڕٚٚ دەداد ٌەَ خۆسە ِبِەاڵٔەدا کبْ ثکبد، ئەٚەی دەداد، ثەثێ ئەٚەی عەٚداٚ ِبِەڵەی کباڵ

ڕێکەٚرٕێکی ٔبٚەکیی ٚ ڕەصاِۀذی دەسٚٚٔی الیۀەکبٔە ثە ئۀدبِذأی گشێجەعزەکە ٚ 
ئەِەیؼ ِەثەعزی عەسەکی دأبٔی ِەسخی ڕاصیجٛٚٔە ثە گشێجەعزەکە ٚ ٌە ئێغزبدا ٚ ٌە 

ٚ پؾذ ئەعزٛس ثە  پێٕبٚ ثەسژەٚۀذی گؾزی ٚ خێشا ڕایی کشدٔی ِبِەڵەکبٔی خەڵکی
 .ەىشاٚێٌ یؽۆٚ چبٚ پ ٔەسیزی خەڵک ڕێگەی پێذساٚە

 ٓیثچٛوزش : ٌە صِبٔی ػەسەثیذاۀّٚٔٛۆث: )اٌؼشف اٌمأٟٛٔ(ٔەسیزی یبعبیی  -
 ٔبٚصۀذ دەکشێذ، ثەاڵَ ٌە ٔەسیزی (یخ)خٕب کەعی ثەساِجەس ثە  سەع ەوشدٔ یژێذسعزەد

 .ذێوبسدەث وبْەٚسەگ ەربٚأ ۆث ئەَ ٚؽەیە رۀٙب ذایسەٚ دادٚ دادگب
 :رەٚەسداثەؽێٛەیەکی گؾزی داة ٚ ٔەسیزەکبْ داثەػ دەثٓ ثەعەس دٚٚ ثەؽەکبْ: 

ثەٚ ٔەسیزبٔە دەگٛرشێذ کە ٌۀبٚ  ٘ەِٛٚ  :ؼشف اٌؼبَ(اٌ) یەکبْ:یگؾز ەزیسۀیەکەَ: 
ٌەصِبٔی ػەسەثیذا ثەٚارەی ٔضا ٘برٛٚە،  )اٌقالح(ٚؽەی : ۀّٚٔٛۆث خەڵکیذا ثبٚە ٚ صأشاٚە، 

ثەاڵَ ٌە ٔەسیزی ؽەسػذا ٚ الی ٘ەِٛٚ ثڕاٚاداساْ ٌەعەسربعەسی خیٙبٔذا ثە ٔٛێژ ٔبعشاٚە، 
)اٌقيبَ، اٌضوبح، اٌسح، اٌدٙبد، اٌسذٚد( کە پەسعزؾێکی دیبسیکشاٚە، ثە٘ەِبْ ؽێٛە ٚؽەکبٔی 
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ثیذا ٚارەیەکی ربیجەریبْ ٘ەیە ٚ ٌەصِبٔی ػەسە صاساٚەی رش ٘ەْ ٘ەِٛٚ ئەِبٔە ٚ ثەعەدە٘ب
ٚ ٌۀێٛ ِٛعٛڵّبٔبٔذا ٘ەسیەکەیبْ ثۆ پەسعزؾێکی ؽەسػی  ثەاڵَ ٌە صاساٚە ٚ ٔەسیزی ؽەسع

 دیبسیکشاٚ ثەکبس ٘ێٕشاٚە. 
: ثەٚ ٔەسیزبٔە دەگٛرشێذ کە ؼشف اٌخبؿ(اٌ) یەکبْیرەجیرب ەزیسۀدٚٚەَ: 

ثۆ  .ٓیٔ شیگؾگٌۀبٚچەیەکی ربیجەد، یبْ ٌە ٔێٛ خبٚەْ پیؾەیەکی ربیجەرذا ٔبعشاٚە ٚ 
$( ٧١.١١١)ّٔٛٚٔە: ٚؽەی دەفزەس ٌە ٔەسیزی ثۆسعە ٚ ثبصاڕی دۆالسی کٛسدعزبٔذا ثە 

ٚ $( دەگٛرشێذ، ئەِە ٌەکبرێکذا کە ٚؽەی دەفزەس ٌۀب٧١١دەگٛرشێذ ٚ ؽەی گەاڵ ثە )
 خەڵکی گؾزیذا ثۆ ریبٔٛٚط ثەکبس دێذ ٚ ٚؽەی گەڵآیؼ ثۆ ثەؽێکی دسەخذ ثەکبس دێذ.  

ئەَ ڕێغبیە ٌە چۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ عٕٛٔەد ٚ کۆدۀگی صأبیبْ ٚ  :عەسچبٚە
  عەسخەَ عەسچبٚەکبٔی رشی زٛکّی ؽەسػییەٚە ٚەسگیشاٚە ٌەٚأە:

ٚاذە:  .(799 األعراف:) .[َوْأُمْر ِِبْلُعْرؼِ اْلَعْفَو  ُخذِ ]: ذێسِٛەفەد گەٚسە یخٛا -٧
ثەچبکە ٚ ثەٚ ٔەسیزە ثبؽبٔە ثکە پێؼ ئیغالَ ٌۀبٚ  سِبْەفٚ عٕگ فشاٚاْ ثەٚ  ەٌێثٛسد

 کۆِەڵگەدا ٘ەثٛٚە.
 .(666 البقرة:) .[َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُو رِْزقُػُهنه وَِكْسَوتُػُهنه ِِبْلَمْعُروؼِ ]ٚە دەفەسِٛێذ:  -٢

ٌە ئەعزۆی ثبٚکی  ژیبٔی ٘بٚعەسەکبْٚارە: ئەسکی ثەخێٛکشدْ ٚ داثیٕکشدٔی ثژێٛی 
 ِٕذاڵەکبٔە ثە گٛێشەی داة ٚ ٔەسیزی ئەٚ کۆِەڵگەیەی کە رێیذا دەژیٓ. 

ُِ َما ُتْطِعُموَف َأْىِليُكْم َأْو  ]ٚە دەفەسِٛێذ:  -٧ ـُ َعَشَرِة َمَساِكنَی ِمْن َأْوَس َفَكفهارَتُُو ِإْطَعا
ٚارە: کەفبسەری عٛێٕذ پێذأی خٛاسدٔی دەکەعی ٘ەژاسە ٌەٚ  .(89املائدة: ) .[تُػُهمْ ِكْسوَ 

 خٛاسدٔە ِبِٕبٚۀذەی کە دەسخٛاسدی خبٔەٚادەکبٔزبٔی دەدەْ.
سورة ) .[ِإْف َكاَف َقِميُصُو ُقده ِمْن قُػُبٍل َفَصَدَقْت َوُىَو ِمَن اْلَكاِذِبنیَ ]ٚە دەفەسِٛێذ:  -٤

ٚارە: ئەگەس کشاعەکەی ٌە پێؾەٚە دڕاثٛٚ ئەٚە ئبفشەرەکە ڕاعذ دەکبد  .(62يوسف: 
کەدەڵێذ ئەٚ پەالِبسی داَٚ ٚ یٛعف دسۆ دەکبد کە دەڵێذ خێضأەکەی ػەصیضی ِیغش 

 پەالِبسی ِٕی داٚە.  
 ثٛەئ یضأێخ ەیػٛرج یوچ یٕذی٘ ٚ دەڵێذ:  ەٚەزێڕێگەد ِبْۆث ەؾیخبرٛ ػبئ -٥

ٚ عکباڵی ٌە ئەثٛ عٛفیبٔی ٘بٚعەسی کشد ٚ گٛری: ئەی  ێغەِجەسپ خضِەد ە٘بر بْیعٛف
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 بُٔ وڵەٚ ِٕذا  ِٓ ەثخەسخی  ەٕذێ٘ ٚ ەٍیصڕە یىێبٚیپ بْیعٛف ثٛەئ  پێغەِجەسی خٛا
ئبیب دەرٛأُ ئەٚۀذە ٌە پبسەکبٔی ثجەَ کە ثەؽی خۆَ  ٓ،یثژ ێیپ کە ثەؽّبْ ثکبد ٚ ٔبداد

رواه ).{ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِؾ ِِبْلَمْعُروؼِ }فەسِٛٚی: ٚ ِٕذاڵەکبُٔ ثکبد، پێغەِجەسی خٛا 
 ثجە کە ثەپێی داة ٚ ٔەسیذ ثەؽی خۆد ٚ ِٕذاڵەکبٔذ دەکبد.   ۀذەٚەئٚارە:  (.البخاري
اْلِمْكَياُؿ }فەسِٛٚیەری:  پێغەِجەسی خٛا : ذێڵەد سەػِٛ ڕیوٛ یاڵڵثذٚەػ -٦

ی ەٛأێپٚارە:   (.أبو داود والبيهقي والنسائيرواه ) .{َواْلَوْزُف َوْزُف َأْىِل َمكهةَ ِمْكَياُؿ َأْىِل اْلَمِديَنِة, 
خەڵکی ِەدیٕەیە ٚ کێؾبٔەیؼ کێؾبٔەی خەڵکی ِەککەیە. ٌەثەس ئەٚەی  ەیٛأێپ ؽەسػی

یؼ ەوىەِ ی ئەٚاْ صیبرش ثبٚ ثٛٚ، خەڵکیەٛأێپ ٚثْٛٚ  ڵوؾزٛوبعەسلبڵی  ەٕیدەِ یىەڵخ
 ئەٚاْ صیبرش ثبٚ ثٛٚە.  ەیؾبٔێو ٚثْٛٚ  یثبصسگبٔ عەسلبڵی
ٔەصسی  ٘بٚڕێیەکّبْ: ذێپشعەد ێیٌ ٚ عؼٛدەِ ڕیوٛ یڵاڵثذٚەػ یال ەزێد هێبٚیپ -٧
ئەگەس  بیئب ،عەسثجڕێذ، ثەاڵَ دیبسی ٔەکشدٚە چ خۆسە ئبژەڵێک عەسثجڕێذ هەڵێئبژکشدٚە 

٘بٚڕێکەربْ خەڵکی : پێی گٛد ڵاڵثذٚەػ ،ٔەصسەکەی ٌەکۆڵ دەکەٚێذ ذڕێجث سەع نیەِبٔگب
 ٛێخەث بْیِبٔگب بذیس ٔٛەث ەٚەیەوەٌ ەٚە: ئیٛرگ ،ەبزیڕ یٔەث یىەڵخکٛێیە؟. گٛری: 

 .ِەثەعزی ٘بٚڕێکەربْ زٛؽزش ثٛٚە ٚ ثە ِبٔگب ٌەکۆڵی ٔبکەٚێذ ،ەوشدٚٚ
خب ئەگەس عەسٔح ثذەیٓ ٌە ٘ەِٛٚ ئەٚ دەلبٔە دەثیٕیٓ ثۆ یەکالکشدٔەٚەی ثبثەرەکبْ 

 داة ٚ ٔەسیزی کۆِەڵگەکبْ ٔەک ؽزێکی رش.ؽەسع گەڕاٚەرەٚە عەس 
ثۆ کبسپێکشدٔی ئەَ ڕێغبیە پێٛیغزە کۆِەڵێک ِەسج ثٛٚٔی ٘ەثێذ  :وبْەسخەِ
  ٌەٚأە: 
ٔەسیزەکە ثەسدەٚاَ ٚ گؾزگیش ٚ خێگیش ثێذ ٚ الی ٘ەِٛٚ خەڵکی صأشاٚ ثێذ؛  -٧

یبْ خبٚەْ پیؾەیەکی  رذاەجیرب یىەڵخ هەڵێِۆٔبٚ و ۀٌەسیزەکە رۀٙب  سەگەئ َەاڵث
گؾزگیش ٔبثێذ ٚ رۀٙب ٌەٚ ثبصٔەیەدا کبسی پێ دەکشێذ کە  وبد ٚەئ ذێثدیبسیکشاٚدا ٔبعشاٚ 

 رێیذا ٔبعشاٚە. 
ٔەسیزەکە پێچەٚأەی ثەڵگەیەکی ؽەسػی ٔەثێذ؛ چٛٔکە ٘ەس ٔەسیزێک  -٢

پێچەٚأەی ثەڵگەیەکی ؽەسػی ثێذ کبسی پێ ٔبکشێذ ٚ ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە ٚ ٘ەِیؾە دەق ٌە 



 
 ساڵحپڕۆفیسۆر. خالید موحەممەد                                یڕێساكانی فیقهی ئیسالم 86

عەسٚٚ ٘ەِٛٚ ثەڵگەٚ ثٕەِبیەکی رشەٚەیە ٚ ٔەسیذ ؽەسػییەری ٌەدەلەٚە ٚەسگشرٛٚە ٚ 
 .ٚۀبکشێذ پێچەٚأەی عەسچبٚەکەی خۆی ثٛەعزێزە

کە پێؾزش ٚ ٌەئێغزبدا کە ثۆی دەگەڕێیٕەٚە ثْٛٚ ٚ ثەسدەٚاِی ٘ەثێذ، ەزیسۀ -٧
اٌؼشف إّٔب يؼزجش إرا وبْ ِمبسٔب ال )ٔەک دٚارش دسٚعذ ثێذ. ٘ەس ٚەک ڕێغبکە دەڵێذ: 

ٚارە: ٔەسیذ کبرێک کبسی پێ دەکشێذ کە ٌە کبری کبسپێکشدٔی ثٛٚٔی ٘ەثێذ، ٔەک  (.الزمب
  پبؽزش دسٚعذ ثێذ. 

ڕێکەٚرٕێک ثە پێچەٚأەی ئەٚ ٔەسیزەٚە ٌە ٔێٛاْ الیۀەکبٔی کبسەکەدا ٔەثێذ؛  -٤
: ەّٚٔٛٔ ۆث ذ،ێٔبوش ێپ یوبس ەوەزیسۀچٛٔکە ٌە ثٛٚٔی ٘ەس ڕێکەٚرٕێکی ٔێٛاْ خۆیبٔذا 

ٚ ٔەسیزی ئەٚ خۆسە ِبِەاڵٔە ٚایە کە کەعی کڕیبس  دەکڕێذ هێٍیِجۆرۆئ ێک خبٔٛ یبْعەو
گٛاعزٕەٚەی خبٚۀذاسێزییەکەی دەداد، ثەاڵَ ئەگەس ٌە گشێجەعزەکەدا پبسەی ڕێٛڕەعّی 

ڕێکەٚرٓ کە کەعی فشۆؽیبس ئەٚ خەسخییبٔە ثگشێزە ئەعزۆ ئەٚ کبد کبس ثە ٘یچ ٔەسیزێکی 
 .رش ٔبکشێذ، ثەڵکٛ کبس ثە ڕێکەٚرٕی الیۀەکبٔی گشێجەعزەکە خۆیبْ دەکشێذ

ٚ ثەثەڵگە ئەژِبس  ذێٔبوش ێپ یوبس ٚثٛۀ اێذر یەسخبٔەِ َەٌ هێویە هێزیسۀ سە٘
 ٔبکشێذ.
 :ەّٚٔٛٔ
ی صۆس ٌەکبری ٔٛێژدا ٔٛێژەکە ثەربڵ دەکبرەٚە، ثۆ دیبسیکشدٔی صۆسی ٚ ٚرەغٛوەڵ٘ -٧

 .کەِی ئەٚ ٘ەڵغٛکەٚربٔەی کە ٔٛێژ ثەربڵ دەکۀەٚە دەگەڕێیٕەٚە ثۆ ٔەسیزی خەڵک
یەکێک ٌەِەسخەکبٔی ثڕیٕی دەعذ ٌە کبری دصیذا ئەٚەیە کە کەعەکە ِبڵە  -٢

دصساٚەکەی ٌەؽٛێٕی ربیجەری پبساعزٕی خۆی دەس٘ێٕبثێذ ٚ دصیجێذ کە ٌە ؽەسػذا پێی 
یبْ  ەپبس ەّٚٔٛٔ ۆثربیجەد ثەخۆی ٘ەیە،  ی )زشص(ٚ ٘ەس کباڵیەکیؼ  )زشص(دەگٛرشێذ 

ِبٔگب گەٚڕی ٘ەیە، ئۆرۆِجێً گەساخی ٘ەیە، ٚ ٘ەس کباڵیەکی رشیؼ  ،ی ٘ەیەەلبع زْٛڵئب
 هێرەئبفشثۆ ّٔٛٚٔە:  .ی پبساعزٕی چییەٚ چۆٔە )زشص(ٔەسیزی کۆِەڵگە دیبسی دەکبد کە 

ی خۆڵەکە ەٚەسەپبو یىبسێ، وش ەدأبٚ یوبٔەثبصٔ ەٚؽەز یٔىەر سەعەٌ زەٚؽەی ؽۆسدٚە ٚ
 ،کەعە ٔبڵێیٓ دص ٔییە ثەڵآَ دەعزی ٔبثڕدسێذئەَ  ٘برٛە ٚ ثبصٔەکبٔی خغزۆرە گیشفبٔی
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 ەٌۀ ەٚەػٛسف یٚەڕٌ ۀ ،ییەثبصْ ٔ ٘ەڵگشرٓ ٚپبساعزٕی یٕێؽٛ ەٚؽەز یٔىەر سەع ەچٛٔى
 .ەٚەسػەؽ یٚڕ

 سعەؽ َەاڵث ،پێکشاٚە سِبْەفکبسێکی  سػذاەؽ ەوبس ٌعٛەٚ و  خضَ ەیٚەسوشدٔەعەث -٧
٘ەس دەثێذ ثەعەسداْ ثێذ؛ ثۆیە کە  ،ەوشدٚٚٔە یبسید ەییەٚەسوشدٔەعەثئەَ  یٛاصێؽ

دەکشێذ ٌە ئێغزبدا رەٌەفۆْ ٚ ٔبِە ٚ ئبِێشە ئەٌکزشۆکبْ ثەؽێک ثٓ ٌە ئبِڕاصەکبٔی 
 ئۀدبِذأی ئەٚ ئەسکە .

پبکشدٔەٚەی  خً ؽۆسدْ، ٕبْ،ێٌ ؾذێچ ٔبٔىشدْ،ئەسکەکبٔی ئبفشەد ٌەِبڵذا ٌە  -٤
بفشەد ثٓ ٚ ثۆ ِبڵ، ٘یچ کبَ ٌەِبٔە ثەڵگەی ؽەسػی ٌەعەس ٔییە کە ئەسکی ئ

یەکالکشدٔەٚەیبْ پێٛیغزە ثگەڕێیٕەٚە عەس ٔەسیزی کۆِەڵگەکبْ، ئەٚەی ٌەکۆِەڵگەدا 
ئبفشەد دەیکشد پێٛیغزە ٘ەِٛٚ ئبفشەرێک پێٛەی پبثۀذ ثێذ، ئەٚەیؼ کە ئبفشەد 
ٔەیذەکشد ثەئەسکی ئەٚ ئەژِبس ٔبکشێذ ٚ ئەِەیؼ ثەپێی کٍزٛسی کۆِەڵگەکبْ ٚ 

 .ثٕەِبڵەکبْ دەگۆڕێذ
ۆ یەکالکشدٔەٚەی صۆسثەی کێؾەکبٔی خێضاْ ٚەک دیبسکشدٔی ثڕی ِبسەیی، یبْ ث -٥

ٚ خٛاسدْ ٚ خٛاسدٔەٚە ٚ ؽٛێٕی ٔیؾزەخێجْٛٚ ٚ  ؽبنۆپخەسخی ٚ ثژێٛی خێضاْ کە 
، ثۆ دیبسیکشدٔی ٘ەِٛٚ ئەٚأە دەگەڕییٕەٚە عەس داة ەٚەزێگشەدپبسەی چبسەعەسی ٔەخۆؽی 

  ٚ ٔەسیزی کۆِەڵگەکبْ.
ٌە کبری خیبثٛٚٔەٚەی ٘بٚعەسەکبْ ٚ ثٛٚٔی کێؾە ٌەعەس چۆٔێزی داثەؽکشدٔی  -٦

کەٌٛپەٌەکبٔی ٔبِٚبڵ دەگەڕێیٕەٚە عەس ٔەسیزی کۆِەڵگەکبْ، ئەٚەی کە ربیجەد ثٛٚ ثە 
ئبفشەربْ ٌە خً ٚ ثەسگ ٚ ٘ۆکبسەکبٔی خۆڕاصأذٔەٚە ئبفشەرەکە دەیجبد، ئەٚەیؾی ربیجەد 

 بد.  ثٛٚ ثە پیبٚاْ پیبٚەکە دەیج
ؽێٛاصی ِبِەڵە کشدْ ٌە ثۆٔەٚ پشعە کۆِەاڵیەرییەکبْ ٔەسیزی کۆِەڵگەکبْ دیبسی  -٧

عەسٔح دەدەیذ ٘یچ کەط  ،ەٚەٚەخٛاسدٔ وشاٚەؽ ۆڵی٘ ەٕیچەد هێوبردەکبد ثۆ ّٔٛٚٔە:  
 .ؽیشیٕی ٚ خٛاسدٔەکبٔی عەس ِێضەکە ٔبثبد رب ِبِۆعزب لغەکبٔی رەٚاٚ ٔەکبد ۆث عذەد

یبْ ٘یچ ئبفشەرێک خٍی صەسد ٚ عٛس  .٘یچ کەط لبچ ٔبخبرە عەس لبچیبْ ٌە ٘ۆڵی پشعەدا 
ربصە ِبڵ پێکەٚە دۀێذ یبْ خبٔٛی ربصە دەکڕێذ  هێعەوثۆ ثۆٔەی پشعە ٌەثەس ٔبکبد. یبْ 
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دۆعزبْ ٚ خۆؽەٚیغزبٔیبْ عەسدأیبْ دەکەْ ٚ دیبسییبْ ثۆ دەثەْ ٚ  ذێثەد ڵیِٕذا یبْ
عەسچبٚەی ٘ەِٛٚ ئەِبٔە داة ٚ ٔەسیزی کۆِەڵگەکبْ خۆیبٔە ٔەک  .دەعزجبسیبْ دەکەْ
 ثەڵگە ؽەسػییەکبْ.

 ەیوەذٕێعٛ ،خٛاسد یِبع دٚارش َەاڵث خٛاد،ۀ ؽذۆگ ەخٛاسد و یٕذێعٛ کەعێک -٨
 ،یِبع ذەڵێید ێیپ سە٘ ؽذ،ۆگ ذێٔبٚرش یِبع ەث داەّێئ یزیسۀ ەٌ ەچٛٔى ذ،ێٚۀبو
 .ەربٔەثبث ٚەٚ ِبٔگب ٚ ئ ثضْ ٚ ەڕِ نەٚ ەڵیئبژ یؽزۆگ ەٌ ییەزیثش ؽذۆگ َەاڵث

ٌە کبری ئبڵٛگۆڕکشدٔی دساٚدا پێٛیغزە دەعزبٚدەعذ ئبڵٛگۆڕەکە ئۀدبَ ثذسێذ، ٌە  -٩
ئێغزبدا پێذأی چەکی ثبٔک ٚ داخڵ کشدٔە عەس زیغبثی ثبٔکی خێی دەعزبٚدەعزکشدْ 

 دەگشێزەٚە. 
ە، دسٚؽُ، ثیشۆکەی صأغزی یبْ ثبصسگبٔی، رۀبٔەد لغەٚ پۆعذ ٚ بسوٌۆگۆ، ِ -٧١

کۆِێٕذ ٘ەِٛٚ ئەٚأە ٌەعەسدەِی صأبیبٔی کۆٔذا ثٛٚٔیبْ ٔەثٛٚە ٚ ثە٘ۀذ ٚەسٔەگیشاْٚ؛ 
ثەاڵَ ٌە ئێغزبدا ٘ەس یەک ٌەٚأە ٔشخی ربیجەری خۆیبْ ٘ەیە ٚ خبٚۀذاسێزی دەکشێٓ ٚ 

یبْ ثەکبسیبْ ثٙێٕێذ یبْ العبییبْ ثکبرەٚە ٚ ٘یچ کەط ثۆی ٔییە ثەثێ پشعی خبٚۀەکبٔ
 ٘ەس کەعێک کبسی ٌەٚ خۆسە ثکبد دەچێزە ژێش پەسدەی دصی ٚ خیبٔەرەٚە.   

 ،ەٚ ِشدٚٚ ەدساٚێ ڕعبٚا ف یىڵێِٕذا ّبْڵٚ ِغٛ یسیعەِ ەث ەڵىێر یىێوەڕەگ ەٌ -٧٧
 عەس ەٚەٕەڕێیگەدثۆ یەکالکشدٔەٚی ئەٚەی کە ثضأیٓ ِٛعٛڵّبٔە یبْ ِەعیسییە 

 بْی چٛٚەد ٚاداساْڕثعەیشکشدٔی ؽّەک ٚ خً ٚ ثەسگەکبٔی، ئەگەس ٌە خً ٚثەسگی 
ٚەک ِٛعٛڵّبْ ِبِەڵەی  ەٚوبرەئ هێلبة لٛسئبٔ نەثٛٚ ٚ ٚەٛێپ ەیبٔیغالِیئ یىێؾبٔیٔبٚٔ

ٌەگەڵذا دەکشێذ ٚ ثەڕێٛڕەعّی ئیغالِی ٔٛێژی ٌەعەس دەکشێذ ٚ کفٓ ٚ دفٓ دەکشێذ، خۆ 
ٌەثەس ثٛٚ ئەٚە ڕادەعزی خۆیبْ دەکشێزەٚە رب ثەپێی ئەگەسیؼ ٘ی ِەعیسییەکبٔی 

 .ڕێٛڕەعّی ئبیٕەکەی خۆیبْ ِبِەڵەی ٌەگەڵذا ثکەْ
داة ٚ  سەع ەٚەٕەڕێگەدکە رێیذا  ەیە٘ ِبْەىید ەیّٔٚٔٛ داْەع٘ەِٛٚ ئەِبٔە ٚ 

 یبْ.وبٔییەسػەؽ ەزٛوّ ەیٚەوالوشدٔیە ۆث ٚ کٍزٛسی کۆِەڵگەکبْ ذیسۀ
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 ڕێسای شاصدە

 واٌّؼذوَ حسا اٌّؼذوَ ششػا

 
دأی پێذا ٔۀێذ ٚ ٌەگەڵ ثٕەِب ٚ ِەسج ٚ ڕێکبسەکبٔی یەک  سعەؽ ەو ەیٚەئ ٚارە:

 ٔەکبرەٚە، ٚەک ٔەثٛٚ ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ. 
ئەَ ڕێغبیەایە ڕاِبْ دە٘ێٕێذ کە پبثۀذ ثیٓ ثەثٕەِبکبٔی ؽەسػەٚە ٚ  گشٔگی:

ٔدەکبْ ٚ ثەدیٙێٕبٔی زەص ٚ فێشِبْ دەکبد کە ربکە ڕێگە ثۆ گەیؾزٓ ثەِەثەعذ ٚ ئبِب
ئبٚارەکبْ ڕێگەی ؽەسػە ٚ ٘ەس ڕێگەیەکی رشی پێچەٚأەی ؽەسع ٌەٚ پێٕبٚەدا ثگیشێزە ثەس 

 .ٌەڕٚیؾەسػەٚە ثە ٔەثٛٚ ئەژِبس دەکشێذ ٚ ٘یچ ٌێکەٚرەیەکی ؽەسػی ٔبثێذ
)ال زىُ چۀذ ڕێغبیەکی رشِبْ ٘ەیە خەخذ ٌەعەس ٘ەِبْ ٚارە دەکۀەٚە ٌەٚأە: 

 یػٍ ي)ِبثٕ بْیٚارە: کبسی پٛچ ٚ ثێ ثٕەِب ٘یچ زٛکّێکی ٌێ ٚەسٔبگیشێذ.  ٌٍجبطً(.
ٚارە: ٘ەسچی کبسێک ثٕەِبکەی پٛچ ثێذ، ٘ەِٛٚ ٌێکەٚرەکبٔیؾی ثە  ً(.طً فٙٛ ثبطاٌجب

 پٛٚچ ئەژِبس دەکشێذ. 
ئەَ ڕێغبیە ٌە چۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ عٕٛٔەرەٚە عەسچبٚەی گشرٛە  :عەسچبٚە

 ٌەٚأە:
کبسی پٛچ  ٚارە: .(87اإلسراء:) .[ِإفه اْلَباِطَل َكاَف زَُىوقًا]خٛای گەٚسە دەفەسِٛێذ:  -٧

ٌۀبٚچٛ ثێ ثە٘بیە ٚ ئبیەرەکیؼ گؾزگیشە ٚ ٘ەِٛٚ کشدەٚەکبٔی ِشۆڤ دەگشێزەٚە 
 ٌەعەسخەَ ثٛاسەکبٔی ژیبٔذا.

ئێّەدا پێغەِجەسی خٛادا دەفەسِٛێذ: ٚارە: ٘ەسکەط ؽزێک ثکبد کە ٌەَ ئبیٕەی  -٢
 ٔەثێذ، کبسی پێ ٔبکشێذ ٚ ٌێی عەس ٔبگیشێذ.

  ّٔٛٚٔە:
ٌەڕێگەی داگیشکشدْ یبْ دصی یبْ ثەسریً یبْ دسۆ یبْ ٘ەس  هێعەو٘ەس  -٧

ڕێگەیەکی ٔبؽەسػی رش ِبفێک یبْ ِبڵێک ثەدەعذ ثٙیٕێذ، ؽەسع داْ ثەخبٚۀذاسێزی ئەٚ 
 .ِبفە یبْ ِبڵەدا ٔبٔێذ ٚ پێٛیغزە کەعەکە ثۆ خبٚۀە ؽەسػییەکەی ثگێڕێزەٚە
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، گۆؽزی ثەساص، ِبدەی ثبصسگبٔی کشدْ ثەٚ ؽزبٔەی کە زەسآِ ٌە ّٔٛٚٔەی: ِەی -٢
٘ۆؽجەس، خگەسە ٚ ٔێشگەٌە، ِبڵی دصساٚ، کشێی پیبٚ کٛؽزٓ ٚ داٚێٓ پیغی دسٚعذ ٔییە ٚ 
٘یچ گشێجەعزێکی کڕیٓ ٚ فشۆؽزٓ یبْ ثەکشێذأیبْ ٌەعەس دأبِەصێذ ٚ ؽەسع داْ 

 ثەخبٚٔذاسێزیذا ٔبٔێذ.  
بد، ٘ەس ئبیٓ ٚ ٘بٚعەسگیشی ٌەگەڵ پیبٚێکی ٔبِٛعٛڵّبْ ثک ی ِٛعٛڵّبْىێرەئبفش -٧

ئبیذیبیەکی ٘ەثێذ، ٘بٚعەسگیشییەکەی ٚ عەسخەَ ٌێکەٚرەکبٔیؾی ثە زەساَ ٚ ٔبؽەسػی 
ئەژِبس دەکشێذ ٚ ٘ەس ٌەثٕەڕەرذا دأبِەصسێذ، خۆ ئەگەس پیبٚەکە عەسەرب ِٛعٛڵّبْ ثٛٚ 
پبؽبْ ئبیٕی گۆڕی، ثە٘ەِبْ ؽێٛە پڕۆعەی ٘بٚعەسگیشییەکیبْ ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە ٚ ٌێک خیب 

 ەٚە. دەکشێٕ
ٚ کبسی عەسخێی  ٚدەِضگ ەٌ ەٚەِبٔ ژٚڕۆٔٛێژ ٚ  داەِبٔگبٔ ڕیعٛ ەٌ دەئبفش -٤

ئۀدبَ ٔبداد، ٚە ٘ەس کبد ثەٚ زبڵەٚە یەکێک ٌەٚ کبسأەی ئۀدبِذا، ٔەک ٘ەس ٌێی 
 ٚەسٔبگیشێذ ثەڵکٛ ربٚأجبسیؼ دەثێذ ٚ ٌەعەسی عضا دەدسێذ. 

ئۀدبِذأی گشێجەعزی ٘بٚعەسگیشی ٌەگەڵ ئبفشەرێک کە ٌەػیذدەی  -٥
٘بٚعەسگیشییەکی پێؾزشدا ثێذ زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە ٚ ئەگەسیؼ کشا ثە٘ۀذ 

 ٚەسٔبگیشێذ ٚ ٘یچ ٌیکەٚرەیەکی ؽەسػی ٔبثێذ. 
کەعێک ثەصۆس ٘بٚعەسگیشی ٌەگەڵ ئبفشەرێک ثکبد ٚ ئبفشەرەکە ٔبڕاصی ثێذ  -٦

گیشییەکەیبْ دأەِضسێذ ٚ ٘ەسچۀذی ثەعەسدا ثڕٚاد ٚ ٘ەسچیؾی ٌێ گشێجەعزی ٘بٚعەس
دٚارش ئبفشەرەکەػ ڕاصی  سەگەئ ۆخ ،ثکەٚێزەٚە ٘ەس ٔبدسٚعزە ٚ پێٛیغزە ٘ەڵجٛەؽێزەٚە

ثٛٚ ئەٚە پێٛیغزە گشێجەعزی ٘بٚعەسگیشییبْ ثۆ ربصە ثکشێزەٚە؛ چٕکە ئەٚ گشێجەعزەی 
 یەکەَ ٘یچ ثە٘ب ٚ ثٕەِبیەکی ؽەسػی ٔییە.

٘ەس ثڕیبسێک ٌە دادگب دەسچٛٚ ٌەعەس ثٕەِبی ثەڵگەیەکی عبخزە یبْ ؽبیەریەکی  -٧
دسۆ ثڕیبسەکە دأبِەصسێذ ٚ ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە؛ چٛٔکە ٌەعەس ثەڵگەیەکی ثێ ثٕەِب 

 داِەصساٚە. 
ثەصۆس رەاڵلذأیؼ یبْ کڕیٓ ٚ فشۆؽزٓ یبْ ٘ەس ِبِەڵە ٚ ٘ەڵغٛکەٚرێکی رش ٘ەس 

 یبْ دأبِەصسێٓ ٚ ٌێکەٚرەی ؽەسػییبْ ٔبثێذ.٘ەِبْ زٛکّی ٘ەیە ٚ ٘یچ کبِ
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٘ەس ِبِەڵەیەک عٛٚی رێذا ثێذ ؽەسػی ٔییە ٚ دأبِەصسێذ ٚ پێٛیغزە  -٨
 ٘ەڵجٛەؽێزەٚە. 

ٌە گشێجەعزی ٚەکبٌەرذا ٘ەس کبد کەعی یەکەَ کە ِٛەکیٍە ؽیبٚی یبعبیی  -٩
ییکشدٔی ٌەدەعزذا ثشیکبسەکەیؾی ثە٘ەِبْ ؽێٛە ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ ٚ ِبفی ڕ

ِبِەڵەکەی ٔبثێذ، چٛٔکە ئەٚ ٌەثشی ئەٚ کبسەکە دەکبد ٚ ٘ەِبْ ِبِەڵەی ئەٚی ٌەگەڵذا 
 دەکشێذ.

عەسەَ ئەِبٔە ٚ ٘ەسچی کبس ٚ گٛفزبس ٚ ِبِەڵە ٚ ٘ەڵغٛکەٚد ٚ ٘ەڵٛێغزی 
ِشۆڤەکبْ ٘ەیە ثە پێی ثٕەِب ؽەسػییەکبْ ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵذا دەکشێذ ٚ ئەٚەی ثەپێی 

بسە ؽەسػییەکبْ دسٚعذ ثٛٚ کبسی پێ دەکشێذ ٚ ئەٚەیؼ ثە ثٕەِب ٚ ِەسج ٚ ڕێک
 پێچەٚأەی ئەٚأەٚە ثٛٚ ثۀەثٛٚ ئەژِبس دەکشێذ.
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 حەڤدە ڕێسای 

 أحىاَ اٌششيؼت ِبٕيت ػٍى اإلحخياط

 
زٛکّە ؽەسػییەکبْ ٌەعەس ثٕەِبی خۆپبسێضی داِەصساْٚ ٚ پێٛیغزە ثە  ٚارە:

 ئبگبییەٚە ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵذا ثکشێذ.
گشٔگی ڕێغبکە ٌەٚەدایە  کە ِشۆڤ ڕادێٕێذ ٌەعەس ئەٚەی کە ٘ەِیؾە  گشٔگی:

ٌۀێٛاْ خۆی ٚ عەسپێچیکشدٔی فەسِبٔەکبٔی ؽەسػذا ٚ خۆی ثەدٚٚس  ەٚەزێڵێثٙ هێعٕٛس
ؽزێک کە ثۆٔی زەساَ یبْ گِٛبٔی زەساِجٛٚٔی  ٌێ دەکشێذ، ئەَ خۆسە ثگشێذ ٌە٘ەس 

 خۆپبسێضییەیؼ داثەػ دەثێذ ثەعەس دٚٚ رەٚەسدا:
: ثەٚەی کەعەکە پبثۀذثێذ ثەکشدٔی ٘ەِٛٚ ئەٚ )اإلززيبه في اٌفؼً(یەکەَ: کشدْ 

ؽزبٔەٚە کە گِٛبٔی ٘ەیە ٚ دٚٚدڵە ٌەٚەی ِبفی خٛای گەٚسەْ یبخٛد ِبفی خەڵکیٓ ٚ 
 ەعەس ئەَ پێٛیغزٓ ٚ کەِزەسخەِی ٌە کشدْ ٚ خێجەخێ کشدٔیبٔذا ٔەکبد.ٌ

: ثەٚەی کەعەکە پبثۀذ ثێذ ثۀەکشدْ ٚ )اإلززيبه في اٌزشن(دٚٚەَ: ٔەکشدْ 
ٚاص٘ێٕبْ ٌە ٘ەِٛٚ ئەٚ ؽزبٔەی کە گِٛبٔی زەساِی ٚ یبعبغجٛٚٔیبْ ٌێ دەکشێذ ٚ ثە٘یچ 

 ؽێٛەیەک خۆی ٌێیبْ ٔضیک ٔەکبرەٚە.  
 ثە زٛکّی ؽەسػی ئەٚ خۆسە خۆپبسێضییەیؼ دٚٚ خۆسی ٘ەیە:عەثبسەد 

ٌەَ خۆسەیبٔذا کەعەکە پێٛیغزە کبس  :)اإلززيبه اٌٛاخت(یەکەَ: خۆپبسێضی پێٛیغذ 
ثە ڕێغبی خۆپبسێضییەکە ثکبد ٚ ئەگەس گِٛبٔەکە ٌە ثەؽی کشدْ ثٛٚ کبسەکە ثکبد ٚ 

ێٕێذ ٚ ٘ەسگیض خۆی ٌێ پێٛەی پبثۀذ ثێذ، ئەگەسیؼ ٌەثەؽی ٔەکشدْ ثٛٚ ٚاصی ٌێ ثٙ
 ٔضیک ٔەکبرەٚە. 

ٌەَ خۆسەیبٔذا کەعەکە ثبؽزش ٚایە  :)اإلززيبه اٌّغزست(دٚٚەَ: خۆپبسێضی ثبؽزش 
پبثۀذ ثێذ ثە ڕێغبی خۆپبسێضییەٚە، ثەاڵَ پێٛیغذ ٚ ٚاخت ٔییە ٚ ئەگەس پبثۀذ ٔەثٛٚ 

پێؼ ثبٔگی گٛٔب٘جبس ٔبثێذ، ٚەک ئەٚەی کەعێک کە دەیەٚێذ ثەڕۆژٚٚثێذ ثبؽزش ٚایە 
ثەیبٔی ثەِبٚەیەک دەعذ ٌەخٛاسدْ ٚ خٛاسدٔەٚە ٘ەڵجگشێذ، ئەگەس پبثۀذ ٔەثٛٚ، ٚەرب 
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کبری ثبٔگ ؽزی خٛاسد گٛٔب٘جبس ٔبثێذ ٚ ڕۆژٚٚەکەی دسٚعزە، ثەِەسخێک کەثبٔگی دا ئیزش 
 دەعذ ثگشێزەٚەٚ ٘یچ ٔەخٛاد.

دیٓ ٚ دٚاڕۆژی ئبِبٔدی ٘ەِٛٚ ئەٚأەیؼ کەثبعّبْ کشد ئەٚەیە کە ِشۆڤی ثبٚەڕداس 
عەالِەد ثێذ ٚ دٚٔیبیؾی ئبعٛدە، چٛٔکە ئەگەس کبسێک پێٛیغذ ٔەثٛثێذ ٚ رۆ ٌەثەس 
خٛای گەٚسە کشدثێزذ ئەٚە ثەدڵٕیبییەٚە پبداؽزەکەی الی خٛای گەٚسە ٚەسدەگشیذ ٚ ْٚ 
ٔبثێذ، ئەگەسیؼ کبسێک خۆی ٌەخۆیذا زەساِیؼ ٔەثٛثێذ ٚ رۆ ٌەثەس خٛای گەٚسەٚ 

کەٚە ٚاصد ٌێ ٘ێٕبثێذ ئەٚە دیغبْ ثەدڵٕیبییەٚە پبداؽزی الی خٛای ثە٘ۆی ثٛٔی گِٛبٔێ
گەٚسە ٚەسدەگشیذ، ثەڵآَ ئەگەس ثەپێچەٚأەٚە ؽزە گِٛبٔبٚییەکبٔذ کشد ئەٚ کبد ئەگەس 

 ٘ەیە زەساِذ کشدثێذ ٚ ثێ گِٛبْ ٌە عضای خٛای گەٚسە دەسٔبچیذ.
ٚە ٛعەسچبٚەی گشریٓ دەلی فەسِٛٚدەٚ لغەی ٘بٚەاڵٔەٚە کە ٌە چۀذڕێغب عەسچبٚە:

 ٌەٚأە:
َرَأ ِلِديِنِو, َوِعْرِضِو, }: ذێسِٛەفەد  خٛا ێغەِجەسی پ -٧ َفَمِن اتػهَقى الشُّبُػَهاِت, َقِد اْستَػبػْ

ـِ  ٌە ؽزی  خۆی ێکعەسوە٘ ٚاذە:  (.مسلمرواه ).{َوَمْن َوَقَع ٓت الشُّبُػَهاِت, َوَقَع ٓت احْلََرا
پبساعذ، ئەٚە ئبیٓ ٚ کەساِەریؾی پبسێضساٚە، ٘ەسکەعیؼ کەٚرە کبسی  یِبٔبٚگٛ

 گِٛبٔبٚییەٚە ئەٚە کەٚرۆرە زەساِەٚە.
رواه ) .{َواِِلّْتُ َما َحاَؾ ٓت َصْدِرَؾ, وََكرِْىَت َأْف َيطهِلَع َعَلْيِو النهاسُ } ذێسِٛەفەدٚە  -٢

ٚ ٌێی ثەگِٛبٔیذ ٚ زەصیؼ ٔبکەیذ  ەٚەخٛارەد ٔگەپ ذاڵد ەٌ ەىێربٚاْ ؽز ٚارە: (.مسلم
  ثیشد ٌە کبسێکی ٌەٚ خۆسە کشدۆرەٚە.کە خەڵک ثضأێذ 

 (.أمحد وابن حبان وابن خزمية رواه ).{دَْع َما يُرِيُبَك ِإََل َما ََل يُرِيُبكَ }ێذ: سِٛەفەٚە د -٤
٘ەس ؽزێک ثٙێٕە کە گِٛبٔذ ٌێی ٘ەیە زەساَ ثێذ ٚ ؽزێک ثکە کە دڵٕیب  ٚارە: ٚاص ٌە

  ثیذ ٌەٚەی زەاڵڵە. 
ُلُغ اْلَعْبُد َأْف َيُكوَف ِمَن اْلُمتهِقنَی, َحَّته َيدََع َما ََل ِبََْس بِِو َحَذرًا }: ذێسِٛەفەد ٚە -٥ ََل يَػبػْ

 ەی کە ثەخٛأبط ٚەیپٍئەٚ  ۀبگبر ۆڤِشٚارە:  (.البيهقي, السنن الكربى رواه ).{ِلَما ِبِوْ ِبَْسُ 
ٌەخٛارشط ئەژِبس ثکشێذ، ٘ەرب ٌەرشعی زەساِەکبْ ٚاص ٌە ٘ەِٛٚ ئەٚ ؽزبٔەیؼ ٔە٘ێٕێذ 

 کە گِٛبٔی زەساِییبْ ٌێ دەکشێذ.
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 وذاەیەگڕێ ەث یبْ پێغەِجەسی خٛدا ىێخبس ڵێذ:ەد هیِبٌ ڕیوٛ یعۀەئ -٦
َلْوََل َأّّنِ َأَخاُؼ َأْف َتُكوَف ِمَن الصهَدَقِة }: فەسِٛٚی ٚرجٛٚ،ەو یٕیث یویەخٛسِب ؽذەڕۆد

 یەخٛسِب َەئ ەو یەثٛاۀ َەٚەئ یرشع سەگەئ  ٚارە: (.البخاري و مسلمرواه ).{َْلََكْلتُػَها
. کەٚارە ثە گِٛبٔی ئەٚەی کە ِخٛاسدەد ێذ ٘ەڵُ دەگشرەٚە ٚث هەڵخ یشێخٌەٚأەیە 

 ٔبؽێذ، خٛسِبکەی ٔەخٛاسد.  پێغەِجەسٌەٚأەیە خێش ثێذ ٚ خێشیؼ ثە 
 ەّێئ ٚ گٛرُ:  یپشع   سَەِجێغەپ ەٌ یبْىێخبسدەڵێذ:  َەزبر ڕیوٛ یدەػ -٧

 ٚەئ بیئب ەوەشیچێٔ ەٕەیدەسدەث ەوەگەع ،ٌەگەڵ خۆِبْ دەثەیٓ گە، عاٚڕ ۆث ٓیچەد
املَُعلهَم فَػَقَتَل ِإَذا َأْرَسْلَت َكْلَبَك }: یٚٛسِەف ؟کە عەگەکە دەیگشێذ یبْ ٔب ٓۆیثخ ەشیچێٔ

َا َأْمَسَكُو َعَلى نَػْفِسوِ  ەی ثەسی دەدەیزە گەعئەٚ  سەگەئارە: ٚ.{َفُكْل, َوِإَذا َأَكَل َفََل ََتُْكْل, فَِإَّنه
 َەاڵث  ،ئەٚە ٌەگۆؽزی ئەٚ ٔێچیشە ثخۆ کە ڕاٚی دەکبد ٔێدیشەکە ڕا٘ێٕشاٚ ثٛٚ ٌەعەس ڕاٚ

ئەٚە رۆ ٌێی ِەخۆ؛ چٛٔکە دیبسە ثۆ  ە گۆؽزی ٔێچیشەکەی خٛاسدٌ ۆیخ ەوەگەع سەگەئ
دەڵێذ: گٛرُ ئەی ئەگەس کبرێک چِٛە عەس ٔێچیشەکە  .خۆی ڕاٚ کشدٚە ثۆیە ٌێی خٛاسدٚە

َا َْسهْيَت }ثیٕیُ عەگێکی رشی ٌەعەسە ٌەگەڵ عەگەکەی خۆِذا؟. فەسِٛٚی:  َفََل ََتُْكْل, فَِإَّنه
ٚارە: ٘ەس ِەیخۆ؛ چٛٔکە  (.البخاري و مسلمرواه ) .{َعَلى َكْلِبَك َوَلَْ ُتَسمِّ َعَلى َكْلٍب آَخرَ 

عەگەکەی خۆد ڕا٘ێٕشاٚە ٚ ٌەکبری ثەسدأیذا ثۆ ٔێچیشەکە ٔبٚی خٛاد ٌەعەس ٘ێٕبٚە، 
ثەاڵَ ٔبٚی خٛاد ٌەعەس ڕاٚی عەگێکی رش ٔە٘ێٕبٚە ٚ دڵٕیبیؼ ٔیذ کە کبَ عەگەیبْ 

 ٔێچیشەکەی ڕاٚ کشدٚە. 
دەثیٕیٓ ٘ەِٛٚیبْ خەخذ ٌەعەس ئەگەس عەسٔدی ئەٚ فەسِٛٚدأە ثذەیٓ 

 پۆٌێٕکشدٔی ؽزە گِٛبٔبٚییەکبْ ٌە خبٔەی زەساِذا دەکۀەٚە ٚ داٚای ٚاصٌێٙێٕبٔیبْ دەکەْ.
عبد الرزاق يف رواه ).(تَػرَْكَنا ِتْسَعَة َأْعَشاِر احْلَََلِؿ ََمَاَفَة الرِِّبَ )پێؾەٚا ػِٛەس دەڵێذ:  -٨
زەاڵڵەکبٔیؾّبْ ٚاص ٌێ دە٘ێٕب ٌەرشعی ئەٚەی ِبِەڵە  ەید سەعەٌ ۆٔٚارە: ئێّە  (.املصنف

  کە رٛٚؽی عٛٚ ٔەثیٓ.
  ّٔٛٚٔە:

ەٚاف یبْ صەکبد گِٛبٔی ثۆ دسٚعذ ثٛٚ طکەعێک ٌە کبری ٔٛێژ یبْ ڕۆژٚ یبْ  -٧
ٌەڕٚٚی چۀذێزییەٚە، ئەٚ کبد کبس ثەکەِزشیٓ ڕێژە دەکبد کە ٌێی دڵٕیبیە ٚ ئەٚەی ٌێی 
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پەسعزؾەکەی کەَ ٚ کٛسد ثێذ ٚ دسٚعذ ٔەثێذ ٚ ثەٚ ثەگِٛبٔە ئەژِبسی ٔبکبد، ٔەثب 
 ٘ۆیەٚە رٛٚؽی زەساَ ثێذ.

ربٚاْ ٚ عضا ؽەسػییەکبٔذا، رب ٌە ڕێی ثەڵگەی یەکالکەسەٚەٚە رەٚاٚ  یرەثبث ەٌ -٢
دڵٕیب ٔەثیٓ ٌەٚەی کە کەعێک ربٚأێکی کشدٚە ٔبرٛأیٓ ثە گِٛبْ عضای ثذەیٓ ٚ رۆڵەی ٌێ 

 .ثێذ یبْ صیٕب یبْ دصی یٓ ٘ەس ربٚأێکی رش خیبٚاصی ٔییەثکەیٕەٚە، خب ربٚأەکە کٛؽزٓ 
ٚ ثەدەٚسی  ثىبد ٚافەٌەکبری زەج یبْ ػەِشەدا ط ذێٚەیەد ەیعەو ٚەئ -٧

 ،ٚ دەعذ پێجکبد ذێعزەثٛ ەوەؽڕە ەسدەثعٛچی  ؼێپ ٚایە ، ثبؽزشکەػجەدا ثغٛڕێزەٚە
ڕاعزەٚخۆ ثەساِجەس ثەسدە ڕەؽەکە دەعذ پێجکبد، ئەٚ کبد ٌەٚأەیە  سەگەئ ەچٛٔى

ٚ  ٚافەط ٚوبدەئٚ کەٚرجێزە پؾزییەٚە ٚ  ذێؾزجێٙێخ ثەسدەڕەؽەکەی یىێؽەث
عٛڕأەٚەکەی دسٚعذ ٔبثێذ؛ ثۆالثشدٔی ئەٚ گِٛبٔە ثبؽزش ٚایە یەک دٚٚ ٘ۀگبٚ پێؾزش 

 .ٔیەد ثٙێٕێذ ٚ دەعذ پێجکبد
کەعێک ثڕێک پبسەی دۆصیەٚە ٔبثێذ ثیذارەٚە ثە٘یچ کەعێک رب ٌە ڕێی ثەڵگەٚە  -٤

ثە گِٛبْ  سەگەئ ەچٛٔىرەٚاٚ ثۆی یەکال ٔەثێزەٚە کە خبٚۀی ڕاعزەلیٕەی خۆیەری؛ 
پبسەکە پەیذا ثٛٚ، ئەٚ کبد دەثێذ  ەیٕیلەاعزڕ یٔەدٚارش خبٚٚ وشد  یىێعەوڕادەعزی 

ی ثکبرەٚە؛ خٛٔکە ثە٘ۆی گِٛبْ ٚ کەِزەسخەِی ٌەگیشفبٔی خۆی لەسەثٛٚی خبٚۀەکە
 ئەِەٚە پبسەکە ریبچٛٚە. 

رب رەٚاٚ دڵٕیب ٔەثیٓ ٌە ٌەکبس کەٚرٕی  ذ،ێِشەد بْیؾىێِ ەو ەیؽبٔۆخۀ ٚەئ -٥
ِێؾکیبْ ٚ ثێ ٘یٛا ٔەثیٓ ٌە دٚٚثبسە ثەگەڕکەٚرٕەٚەی، کەط ثۆی ٔییە ئبِێشەکبٔی 

 ٘ەڵجگشێذ.ثٛژأەٚەٚ ٘ۀبعەدأی دەعزکشدیبْ ٌەعەس 
کەعێک ٘ەڕەؽەی کٛؽزٕی ٌەعەسە ئەگەس کٛفش ٔەکبد، ٘ەسچۀذە ثۆی ٘ەیە  -٦

کٛفش ثکبد ٚ کبفشیؼ ٔبثێذ؛ ثەاڵَ ثبؽزش ٚایە داْ ثەخۆیذا ثگشێذ ٚ خٛای گەٚسە ٚ 
 ئبیٕەکەی ثخبرە پێؼ ژیبٔی خۆیەٚە ٚ کٛفش ٔەکبد.
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 ی هەژدەڕێسا 

 إرا اجخّغ اٌحالي واٌحشاَ غٍب اٌحشاَ

 
زەاڵڵ ٚ زەساَ ٌە ؽزێکذا یبْ کبسێکذا کۆثٛٔەٚە زٛکّی زەساِەکە صاڵ  سەگەئ ٚارە:

 دەثێذ ٚ ئەٚ ؽزە یبْ ئەٚ کبسە زەساَ دەثێذ.
ثۆ ئبگبداسکشدٔەٚەی ثڕٚاداسأە کە رەٚاٚکبسی ڕێغبی پێؾٛە ٚ  ڕێغبیەئەَ گشٔگی: 

ثە٘ۆی ثەسکەٚرٕی ٌەگەڵ زەساِێکذا ە ککبسێک ثەدٚٚس ثگشْ ؽزێک یبْ خۆیبْ ٌە ٘ەس 
بٔی زەساِجٛٚٔی ٌێ دەکشێذ، ئەِەیؼ ٌە پێٕبٚ پبساعزٕی عەالِەری دیٓ ٚ لیبِەری گِٛ

چٛٔکە زەساِەکبْ کبسی صیبْ ثەخؾٓ ٚ ٚاص ٌێ ٘ێٕبٔیبْ ٌەثەس خۆپبسعزٕە ٌە  خۆیبٔە؛
یە، ٘ەس ثۆیە ٌە صیبٔەکبٔیبْ، ثەاڵَ ٚاص٘ێٕبْ ٌە ٘ۀذێک ٌە زەاڵڵەکبْ ٘یچ صیبٔێکی رێذا ٔی

 .کبری دسٚعزجٛٚٔی گِٛبٔذا خۆ الداْ ٌە صیبٔەکبْ ٌە ڕٚٚی ؽەسػەٚە ثە٘ۀذ ٚەسدەگیشێذ
 ی ٘ەیە:ؽێٛاص ٚٚدئەَ خۆسە رێکەڵییەیؼ ٌۀێٛاْ زەساَ ٚ زەاڵڵەکبٔذا 

رێکەڵی ٌەیەک ؽزذا: ثۆ ّٔٛٚٔە ؽزێکّبْ ٘ەیە خٛدی خۆی ٌەڕٚٚیەکەٚە زەاڵڵە  -٧
 ثۆ ّٔٛٚٔە: ئەگەس  اِە، ٌەَ کبرەدا ثە زەساَ ئەژِبس دەکشێذ.ٚ ٌە ڕٚٚیەکی رشەٚە زەس

 بْیرش یٚەٚ ئ خٛساەد یؽزۆگ بْیکێکیەثٛٚ،  ەڵدٚٚ ئبژ یخٛٚرجٛٚٔ یِەس٘ەث هێبٔذاسیگ
 .  ەساِەز ەبٔذاسیگ ٚەئ یؽزۆ، گ خٛساەدۀ یؽزۆگ

رێکەڵی ٌەدٚٚ ؽزذا: ٚەک ئەٚەی ؽزێکی زەاڵڵ رێکەڵ ثە ؽزێکی زەساَ ثێذ ٚ  -٢
ٔەرٛأیٓ ٌێکیبْ خیب ثکەیٕەٚە، ٌەَ کبرەدا کۆی ؽزەکە ثە زەساَ ئەژِبس دەکشێذ ٚ دسٚعذ 
ٔییە ثەکبس ثٙێٕشێذ. ثۆ ّٔٛٚٔە: ئەگەس ؽەسثەد یبْ ِبعزبٚ رێکەڵ ثە ػبسەق ثٛٚ ٌەٚ 

رێکەڵە زەساِە ٚ ثەکبس٘ێٕبٔی دسٚعذ ٔییە، چٛٔکە ِەزبڵە کبرەدا کۆی ئەٚ ؽٍەِۀییە 
ثزٛأیٓ زەساَ ٚ زەاڵڵەکە ٌێک خیب ثکەیٕەٚە ٚ ثەپێی ڕێغبکەیؼ زٛکّی زەساِەکە 

 ثەعەس زەاڵڵەکەدا صاڵ دەثێذ. 
 ٌەَ زبڵەرەؽذا ثەدٚٚ ِەسج کبس ثەڕێغبکە دەکشێذ:



 
 ساڵحپڕۆفیسۆر. خالید موحەممەد                                یڕێساكانی فیقهی ئیسالم 97

ەٚ ّٔٛٚٔەیەی پێؾزش ٔەرٛأیٓ زەساَ ٚ زەاڵڵەکە ٌە یەکزش خیب ثکەیٕەٚە، ٚەک ئ - أ
ثبعّبْ کشد، خۆ ئەگەس رٛأیّبْ ئەٚ کبد ٘ەس یەکەیبْ زٛکّی خۆیبْ دەثێذ ٚ زٛکّی 

 ٘یچیبْ ثەعەسی ئەٚی رشیبْ خێجەخێ ٔبثێذ.
زەساِەکە ثەساٚسد ثەزەاڵڵەکە ڕێژەی صۆس کەَ ٔەثێذ، خۆ ئەگەس صۆس کەَ ثٛٚ  - ب

ثۆ ّٔٛٚٔە: ثەسِیٍێک ئبٚی  ئەٚ کبد ئەژِبس ٔبکشێذ ٚ زەاڵڵەکە ٚەک خۆی دەِێٕێزەٚە،
پبک ئەگەس کەِێک پیغی رێکەڵ ثٛٚ، ڕۀگ ٚ ربَ ٚ ثۆٔی ئبٚەکەی ٔەگۆڕی، ئبٚەکە ٘ەس 

 ثەپبکی دەِێٕێزەٚە ٚ پیغییەکە ٘یچ کبسیگەسی ٌەعەسی ٔبثێذ.
ئەَ ڕێغبیە ٌە چۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ عٕٛٔەد ٚ لغەی ٘بٚەاڵٔەٚە  :عەسچبٚە

 عەسچبٚەی گشرٛە ٌەٚأە:
َرَأ ِلِديِنِو, َوِعْرِضِو, }: ذێسِٛەفەد خٛا غەِجەسی ێپ -٧ َفَمِن اتػهَقى الشُّبُػَهاِت, َقِد اْستَػبػْ

ـِ  ٌە ؽزی  خۆی ێکعەسوە٘ ٚاذە:  (.مسلمرواه ).{َوَمْن َوَقَع ٓت الشُّبُػَهاِت, َوَقَع ٓت احْلََرا
پبساعذ، ئەٚە ئبیٓ ٚ کەساِەریؾی پبسێضساٚە، ٘ەسکەعیؼ کەٚرە کبسی  یِبٔبٚگٛ

 گِٛبٔبٚییەٚە ئەٚە کەٚرۆرە زەساِەٚە. 
کەٚارە ٚ ثەپێی ئەَ فەسِٛٚدەیە کبسە گِٛبٔبٚییەکبْ ٘ەِبْ زٛکّی کبسی زەساِیبْ 

 ٘ەیە. 
ثیغزٛە ٚ ٌەثەس کشدٚە  پێغەِجەسی خٛداَ  ەٌدەڵێذ:  یٌەػ ڕیوٛ یٔەعەز -٢

ٚارە: ٚاص ٌە٘ەس ؽزێک ثٙێٕە   (.البخاريرواه ) .{دَْع َما يَرِيُبَك ِإََل َماًَل يَرِيُبكَ }فەسِٛٚیەری: 
 .کە گِٛبْ ٌە دڵزذا دسٚعذ دەکبد ٚ ؽزێک ثکە کە رەٚاٚ ٌێی دڵٕیبثیذ

ئەَ فەسِٛٚدەیەیؼ دیغبٔەٚە ٘بٚؽێٛەی فەسِٛٚدەی پێؾٛٚ فەسِبْ ثەٚاص٘ێٕبْ 
 دەکبد کە گِٛبْ ٌە دڵی ِشۆڤذا دسٚعذ دەکبد. ٌە٘ەس کبسێک

عبد الرزاق يف رواه ).(تَػرَْكَنا ِتْسَعَة َأْعَشاِر احْلَََلِؿ ََمَاَفَة الرِِّبَ )پێؾەٚا ػِٛەس دەڵێذ:  -٧
ِبِەڵە زەاڵڵەکبٔیؾّبْ ٚاص ٌێ دە٘ێٕب ٌەرشعی ئەٚەی  ەید سەعەٌ ۆٔٚارە: ئێّە  (.املصنف

  ٔەثیٓ.کە رٛٚؽی عٛٚ 
 ّٔٛٚٔە:
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عٕٛسی زەسەِی ِەککە ٚ ثەؽێکیؾی ٌەدەسەٚەی  ەٚرجٛٚەو یىێؽەث هێداس سەگەئ  -٧
 زەسەَ ثٛٚ، ثڕیٕەٚەی زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە.

ئەگەس ٔێچیشێک ثەؽێکی ٌەزەسەِذا ثٛٚ ٚە ثەؽێکیؾی ٌەدەسەٚەی زەسەَ ثٛٚ،  -٢
 ڕاٚکشدٔی زەساِە. 

ئەگەس کەعێک ثەِٕذاڵی ؽیشی ئبفشەرێکی گەڕەکەکەیبٔی خٛاسدثێذ ٚ دٚارش کە  -٧
گەٚسەثٛٚ ٔەصأێذ ؽیشی کبَ ئبفشەرەی خٛاسدٚٚە، ئەٚ کبد کچی ٘ەِٛٚ گەڕەکەکەی ٌەعەس 
زەساَ دەثێذ؛ چٛٔکە ئێّە دڵٕیبیٓ ٌەٚەی ٘ۀذێک ٌەٚ کچبٔە ٌەعەسی زەسآِ ثەاڵَ 

سآِ رب خیبیبْ ثکەیٕەٚە، ٌەَ کبرەدا ٘ەِٛٚیبْ ثەزەساَ ٔبصأیٓ کبِیبْ ثەدیبسیکشاٚی زە
 ئەژِبس دەکشێٓ. 

ثەؽذاسی کشدْ ٌە پؾکی کۆِپبٔیبیەک کە ثەؽێک ٌە کبسەکبٔی زەساِە ٚ دسٚعذ  -٤
 ٔییە زەساِە. 

. (إذا اجتمع احلَلؿ واحلراـ غلب احلراـ)٘ەِٛٚ ئەِبٔەی ثبعّبْ کشدْ ثە پێی ڕێغبی 

 ٔبدسێذ.زەساَ دەثێذ ٚ ڕێگەی پێ 
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 ڕێسای ٔۆصدە

 اٌحىُ يبٕى ػٍى اٌظاهش

 
 ی ثٛٔیبد دۀشێذ.ەزٛکّی ٘ەس ؽزێک ٌەعەس ڕٚٚکەؽەکٚارە: 

ئبِبٔح ٌەَ ڕێغبیە ئبعبٔکبسی کشدٔە ثۆ ژیبٔی ِشۆڤەکبْ کە ثەپێی ڕٚٚکەؽی  گشٔگی:
خەڵک ٚ ڕٚٚداٚەکبْ ثڕیبس ثذەْ ٚ خەڵک ٚ ؽزەکبْ چۆْ دەسدەکەْٚ ئبٚ٘ب ٚێٕب ٚ ثبعیبْ 
ثکەْ ٚ کەط ثەؽٛێٓ دیٛە ؽبساٚەکبٔی ژیبٔی خەڵک ٚ ؽزە پۀٙبٔەکبٔذا ٔەگەڕێذ؛ چٛٔکە 

ْ رۀٙب خٛای گەٚسە دەیضأێذ ٚ ٌێی ثە ئبگبیە ٚ ٘ەس ئەٚەی ٌەدڵ ٚ دەسٚٚٔەکبٔذا ٘ە
 ئەٚیؼ دەرٛأێذ ٌەثبسەیبٔەٚە ثڕیبس ثذاد.

حنن حنكم )ڕێغبیەکی ؽەسػی رشی ٘بٚؽێٛەی ئەَ ڕێغبیەِبْ ٘ەیە پێّبْ دەڵێذ: 
ٚ خٛای گەٚسە خۆی  ٓەیوەد ػەٚوڕ ەزٛوُ ثٚارە: ئێّە  (.السرائر توؿيواىر وهللا ظِبل

  ثڕیبس ٌەؽزە پۀٙبْ ٚ ؽبساٚەکبْ دەداد. 
ئێّە  ،ٚ ٌە ٔبعٕبِەکەی ٔٛعشاٚە ِٛعٛڵّبْ ەّبٔڵعِٛٛثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێکّبْ ٘ەیە 

ٚەک ِٛعٛڵّبْ ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکەیٓ رب ئەٚ کبرەی خۆی کبسێک دەکبد کە ٌەثبصٔەی 
ەگەس ٚای کشد یبْ ٚای گٛد ئەٚ کبد ثبٚەڕ دەیجبرە دەسەٚە یبْ دەڵێذ: ِٛعٛڵّبْ ٔیُ. ئ

 .ثەپێی لغەکەی خۆی ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ ٔەک ڕٚکەػ ٚ ٔبعٕبِەکەی
ئەَ ڕێغبیە ٌە چۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ عٕٛٔەرەٚە عەسچبٚەی گشرٛە  :عەسچبٚە

 ٌەٚأە:
فەسِبْ ثە ِبِەڵەکشدْ ٌەگەڵ دٚٚڕٚٚەکبْ ٚەک ِٛعٛڵّبْ  ەو ەلبٔەد ٚەئ ِٛٚە٘ -٧

 دەکبد؛ چٛٔکە ئەٚأە ٚەک ِٛعٛڵّبْ خۆیبْ ٚێٕب دەکەْ ٚ ٔیؾبْ دەدەْ. 
ٚارە: کبسی عیخٛڕی  .(87اإلسراء:) .[َوَل َُتَسهُسوا]: ٚیەریسِٛەفگەٚسە  یخٛا -٢

 ثەعەس یەکزشەٚە ِەکەْ ٚ ثەدٚای ٔٙێٕییەکبٔی یەکزشدا ِەگەڕێٓ. 
َا َأََن َبَشٌر, َوِإنهُكْم }ٌە فەسِٛٚدەیەکذا دەفەسِٛێذ:  پێغەِجەسی خٛدا  -٧ ِإَّنه

ْْسَُع, َفَمْن ََتَْتِصُموَف ِإَِله, َوَلَعله بَػْعَضُكْم َأْف َيُكوَف َأحْلََن حبُجهِتِو ِمْن بَػْعٍض, َوَأْقِضَي َلُو َعَلى حَنِْو َما أَ 
َا َأْقَطُع َلُو ِقْطَعًة ِمَن النهارِ َقَضْيُت َلُو ِمْن َحقِّ  ًئا َفََل َيَُْخْذ, فَِإَّنه   (.البخاري و مسلم رواه) .{َأِخيِو َشيػْ
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ٚ  ِٓ یالەٕٕێد وبٔزبْاڵعىب ٚ ەؾێوِٓ ِشۆڤێکی ئبعبییُ ٚەکٛ ئێٛە ٚ ئێٛەیؼ  ٚارە:
 ەیٚەئ ێیپەث یؼِٕٚ  ٓث صأزشەصِبْ پبساٚرش ٚ لغ ەىید یٚأەٌ ىزبْێٔذە٘ ٌەٚأەیە

ِٓ زەلی ثشاکەیُ پێذاٚە ثب ٚەسی  ەو یصأ طەسوە٘ ثۆیە َ،ەدەبسدڕیث دەثێذ ێیٌ ُێگٛ
  ِٓ پێی دەدەَ. ئبگش ە ٌەىێپؾى ەٚەئ ەچٛٔى ٔەگشێذ؛
دەڵێذ: ٘ێشؽُ کشدە عەس پیبٚێک  ذەیص ڕیوٌٛە یەکێک ٌە غەصاکبٔذا ئٛعبِەی  -٤

ٚ دٚارش کٛؽزُ، ثەاڵَ ثبثەرەکە  (ِإَله هللاُ ََل ِإَلَو )کە ؽّؾێشەکەَ ٌەعەس ثەسص کشدەٚە گٛری: 
 پێغەِجەسی خٛدا  .گێڕایەٚە ٌە دڵّذا ثٛٚ ثە گشێ، کە گەڕایٕەٚە ثۆ پێغەِجەسَ 

ََل ِإلََو )ٚاذە: کەعەکە گٛذی:  .{!َأقَاَؿ ََل ِإَلَو ِإَله هللُا َوقَػتَػْلَتُو؟}ثٛٚ، فەسِٛٚی:  شەیع ێپ یسۆص
ئەٚ ٌەرشعی ؽّؾێشەکە ٚای  ، ێغەِجەسی خٛا پٚ دٚارش کٛؽزذ؟! گٛرُ: ئەی  (ِإَله هللاُ 

ـْ ََل؟فَل أَ }: فەسِٛٚی گٛد، پێغەِجەس    (.مسلمرواه ) .{َشَقْقَت َعْن قَػْلِبِو َحَّته تَػْعَلَم َأقَاََلَا َأ
 .ٛد؟!گ یٚا یساعز ەث بْیب ٚای گٛد، رشعەٌ ذیثضأ رب وشدٔە دەٌ ذڵیدخب ثۆ  ٚاذە:

ئەٚۀذەی عەسکۆٔە کشدَ، ئبٚارُ دەخٛاعذ کەثەس  پێغەِجەسی خٛدا : ذەڵێد ەئٛعبِ
 ٌەٚە ٘ەس ِٛعٛڵّبٔیؼ ٔەثِٛبیە. 

٘ەِٛٚ ئەَ دەلبٔە ٘بٚؽێٛەی ڕێغبکە پێّبْ دەڵێٓ کە ئێّە ثە ڕٚٚکەػ ثڕیبس ٌەعەس 
ٚ ؽزەکبْ ثذەیٓ ٚ لغە ٌەعەس ٔییەد ٚ دیٛە ؽبساٚەکبٔی دڵ ٚ دەسٚٚٔی خەڵکی ٔەکەیٓ 

 ثڕیبسیبْ ٌە ثبسەٚە ٔەدەیٓ.
 ّٔٛٚٔە:

ثڕیبسی دادٚەسەکبْ ٌە دادگبکبٔذا ٌەعەس ڕٚٚکەؽی ئەٚە دەثێذ کە دەیجیٕٓ ٚ  -٧
دەیجیغزٓ ٚ ثەڵگەکبْ پؾزڕاعزی دەکۀەٚە، ٔەک ئەٚەی دەیضأٓ؛ ٌەگەڵ ثە ئبگب ثْٛٚ 

ثێذ خۆیبْ ٌەٚەی کە ثڕیبسی ئەٚاْ ٔبٚەڕۆکی ؽزەکبْ ٚ ڕاعزییەکبْ ٔبگۆڕێذ ٚ خەڵکی دە
 ٌەٚە ثە ئبگبثٓ کە ثە ٔبڕەٚا ِبفی یەکزش ٔەخۆْ.

عەسخەَ ثٕەِبکبٔی ثبٚەڕ ٚ کٛفش ٚ پەسعزؾەکبْ ٚ ربٚأەکبْ ٚ زٛکّە  -٢
 ؽەسػییەکبْ ثە پێی ڕٚٚکەؽیبْ ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵذا دەکشێذ ٚ ثڕیبسیبْ ٌەثبسەٚە دەدسێذ.

ٚێ ثێذ دەرٛأێذ کەعێک ِشدٚە ٚ الؽەکەی ٌە ِضگەٚرە ٘ەس ِٛعٛڵّبٔێک ٌە -٧
ٔٛێژی ٌەعەس ثکبد ٚ پێٛیغذ ٔبکبد ٌێکۆڵیٕەٚە ثکبد ٌەٚەی کە ِشدٚٚەکە کەعێکی چۆْ 
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ثٛٚە ثەچی ِشدٚە؛ چٛٔکە ئێّە ٌەکۆِەڵگەیەکی ئیغالِیذا دەژیٓ ٚ ٘ەس کەط رەسِەکەی 
٘برە ِضگەٚد دیبسە ِٛعٛڵّبٔە، ثەاڵَ ئەِە ئەٚ کەعبٔە ٔبگشێزەٚە کە ِشدٚەکە دۀبعٓ ٚ 

ٓ کەعێکی ثێ دیٓ ثٛٚە، ٘ەس کەط ئەٚەی صأی ثۆی ٔییە ٔٛێژی ٌەعەس ثکبد؛ ثەاڵَ دەصأ
 کەعێک ئەٚ ٚسدەکبسییبٔەی ٔەصأی دسٚعزە ٔٛێژی ٌەعەس ثکبد.

٘ەس کەعێک ڕێی کەٚرە ٘ەس ِضگەٚرێک ئبعبییە ٔٛێژ ٌە پؾزی ِبِۆعزبی  -٤
ئبیٕییە ٚ ِضگەٚرەکەٚە ثکبد ٘ەسکەط ٚ ٘ەسچی ثێذ؛ چٛٔکە ثەڕٚکەػ ِبِۆعزبی 

 ِٛعٛڵّبٔە ٚ ئێّەیؼ ثە ڕٚٚکەػ ثڕیبس دەدەیٓ ٚ ِبِەڵە دەکەیٓ.
کەعێک ثە دەعزەٚاژەی رەاڵق خێضأەکەی رەاڵق دا رەاڵلی کەٚرٛە ئەگەسچی  -٥

ثؾڵێذ ِەثەعزُ ئەٚە ثٛٚە کە رۀٙب ثیزشعێُٕ؛ چٛٔکە ٚؽەی رەاڵق ٚارەکەی ڕٚٚٔە ٚ 
 ئێّەیؼ ثە ڕٚٚکەػ ِبِەڵە دەکەیٓ.

ؽزێک دەداد ثەکغێکی رش ٘ەسچی پێ ثڵێذ ٌەکبری پێذأی ؽزەکەدا ثەٚ کەعێک  -٦
پێیە ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ، ثۆ ّٔٛٚٔە ئەگەس گٛری: پێُ فشۆؽزیذ، یبْ ثەکشێ پێُ 
دایذ، یبْ پێُ ثەخؾیذ، یبْ ثەئەِبٔەد الد ثێذ، یبْ لەسص ثێذ، یبْ ٚەلف ثێذ، یبْ 

ی ی خۆی ٘ەیە ٚ ثەٚ پێیە ِبِەڵەی ٌەگەڵذا ٚەفییەد، ٘ەس یەک ٌەِبٔە ٚارە ٚ ؽٛێٕەٚاس
 دەکشێذ.  

ئەِبٔە ٚ عەسخەَ ثبثەرە ؽەسػییەکبٔی رش ؽەسع ثە ڕٚٚکەػ ثڕیبسیبْ ٌەثبسەٚە 
 دەداد ٚ ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵذا دەکبد.
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 ڕێسای بیسج

 االجخهاد ال يٕمض بّثٍه

 
 ئیدزیٙبد ثە ئیدزیٙبدێکی ٘بٚؽێٛەی خۆی ٘ەڵٕبٚەؽێزەٚە. ٚارە:

 ئیدزیٙبد ٌە ڕێغبکەدا عێ زبڵەد دەگشێزەٚە.  
ئیدزیٙبدی صأبیبْ ثۆ گەیؾزٓ ثە ِەثەعزی ڕاعزەلیٕەی ئەٚ ٚؽەٚ دەلبٔەی کە  -٧

ەکی دسٚعزیؼ ثۆ یەکالکشدٔەٚەی ٚاربکەیبْ ەیگەڵث٘یچ ٚ  چۀذ ٚاربیەک ٘ەڵذەگشْ
: ذێسِٛەفەدگەٚسە  یخٛاٌەٚ ئبیەرەی کە  .[قُػُروءٍ ] ٌەثەسدەعزذا ٔییە، ثۆ ّٔٛٚٔە ٚؽەی

ٚاذە: ئافشەذأی ذەاڵلذساٚ ِاٚەی  .(668 :بقرةال) .[َواْلُمَطلهَقاُت يَػتَػَربهْصَن ِِبَنْػُفِسِهنه َثََلثََة قُػُروءٍ ]
چبٚەڕٚأی دەکەْ رب چبسۀٛٚعی ٘بٚعەسگیشییەکەیبْ یەکال دەثێزەٚە، ٚؽەی  .[قُػُروءٍ ]عێ 

 ڕیعٛ ثەکبس دێذ، زۀەفییەکبْ دەڵێٓ ثۆ خٛێٕیٚارب دٚٚ ثۆ  ذایثەسەػ یصِبٔ ەٌ .[قُػُرءٍ ]
ؽبفیؼییەکبٔؼ دەڵێٓ ثۆ پبکجٛٚٔەٚەیە ٌە خٛێٕی عٛٚڕی ِبٔگبٔە، ٚؽەکەیؼ  ،ەیەِبٔگبٔ

ٌەصِبٔی ػەسەثیذا ٘ەسدٚٚ ثۆچٛٚٔەکە ٘ەڵذەگشێذ ٚ ٘ەسدٚٚکیؾیبْ ٘ەس ئیدزیٙبدە ٚ٘یچ 
 دەلێکیؼ ٌەثەسدەعزذا ٔییە ِەثەعزی ٚسدی ٚؽەکە ڕْٚٚ ثکبرەٚە.

 ئیدزیٙبدی دادٚەسەکبْ ٌە یەکالکشدٔەٚەی ئەٚ کێؾبٔەی ڕۆژأە دێزە ثەسدەعزیبْ. -٢
ئیدزیٙبد کشدٔی خەڵکبٔی ئبعبیی ٌە دۆصیٕەٚەی ٘ۀذێک زٛکّی ؽەسػی ربیجەد  -٧

 ٚ عٕٛٚسداس، ٚەک ئیدزیٙبدی کەعێکی ئبعبیی ثۆ دۆصیٕەٚەی لیجٍە ٌە چۆڵەٚأییذا. 
ێگیشییەکی ثبػ دەثەخؾێزە زٛکّە ؽەسػییەکبْ ٚ خ دڵٕەٚایی ڕێغبیە ئەَ گشٔگی:

ثەٚەی ٘ەس خێجەخێیبْ دەکەْ،  ثەدٚٚیذا دەگەڕێٓ ٚ ئەٚأەیؼ کە ئەٚ کەعبٔەیؼ کەٚ 
زٛکّێک دەلێکی ؽەسػی ٌەعەس ٔەثٛٚ ٚە ثە ئیدزیٙبد زٛکّە ؽەسػییەکەیّبْ دۆصییەٚە 

ٚ گەیؾزیٕە  ٛٚەٚ کبسِبْ پێکشد، دٚارش ئەگەس ثۆِبْ دەسکەٚد کە زٛکّی پێؾٛٚ ٘ەڵە ث
ربٚاْ زٛکّێکی رش، ئەٚ کبد ئەٚ صأب یبْ دادٚەسەی زٛکّە ؽەسػییەکەی پێؾٛٚی دأبٚە 

 ٙبدیدزیئ ەو ییۀ ەیٚەئ صاری طەو چی٘ ەوبر ٚەئ ذێربٚأجبس ثج سەگەئ ەچٛٔى ذ،ێثبس ٔبث
ئەٚ زٛکّە ربصەیەػ  داثخبد. ٙبدیدزیئ  یسگبەد ەو ییۀ داەٚەئ ەڵگەٌ ؼیسػەثىبد، ؽ

زٛکّە پێؾٛٚەکە ٚ ٘یچ کبَ ٌە ٌێکەٚرەکبٔی ٘ەڵٕبٚەؽێزەٚە، رۀٙب ئەٚە ٔەثێذ کە ٌەِەٚ 
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پبػ زٛکُ ثە ثۆچٛٚٔە کۆٔەکە ٔبکشێذ ٚ ڕادەگیشێذ، گۆڕیٕی زٛکّەکە ٚ لۀبػەد پێی 
 ٌەالیەْ ٘ەِبْ صأب خۆیەٚە ثێذ، یبْ صأبیەکەی رشەٚە ثێذ خیبٚاصی ٔییە.

ثۆ کبسپێکشدٔی ئەَ ڕێغبیە پێٛیغزّبْ ثەکۆِەڵێک  سە ؽەسػییەکبْ:ِەسج ٚ ڕێکب
 ِەسج ٚ ڕێکبسی ؽەسػی ٘ەیە ٌەٚأە:

ثەؽٛێٓ زٛکّە ؽەسػییەکذا گەڕاثێذ ٚ رەٚاٚ رٛأبی  ثەرەٚاٚی ەوەعەو پێٛیغزە -٧
ثٛثێذ ثەؽٛێٕیذا ٚ ٘یچ ثەڵگەیەکی یەکالکەسەٚەی دەعذ  بٔذٚخۆی خغزجێزە کبس ٚ ِ

 ەٚ ە (ؿ اْلهدذب) ەٌ (إجتهاد)ٔەکەٚرجێذ ئەٚخب ئیدزیٙبد ثکبد؛ چٛٔکە خٛدی ٚؽەی  
 ٚ ئبسەصٚکبسی. (إشتهاء) نۀٚ ثەٚارەی ٘ەٚڵذاْ ٚ کۆػ کشدٔی رەٚاٚ دێذ،  ە٘برٛٚ

ڕێغبکە رۀٙب ئەٚ کەعبٔە دەگشێزەٚە کە ٌە پێگەی ئیدزیٙبدداْ ٚ ئبگبیی رەٚاٚیبْ  -٢
دەسثبسەی کۆی صأغزە ؽەسػییەکبْ ٘ەیە، ئەگەس ٔب ٘ەس کەط ٌەخۆیەٚە ٚ ثە ثێ ئبگبیی 
دەسثبسەی زٛکّە ؽەسػییەکبْ لغە ثکبد ئەٚە ٘ەَ خۆی ربٚأجبس ٚ گِٛڕا دەکبد ٘ەَ 

گِٛڕایبْ دەکبد؛ ثۆیە پێٛیغزە ثضأیٓ کە ڕێغبکە ڕە٘ب ٚ خەڵکیؼ ثەالڕێذا دەثبد ٚ 
 گؾزگیش ٔییە ٚ ٘ەِٛٚ کەعێک ٔبگشێزەٚە. 

ٔبثێذ ئیدزیٙبدەکە پێچەٚأەی دەلێکی ؽەسػی ثێذ؛ چٛٔکە ڕێغبیەکی رشِبْ  -٧
 ٚارە: ئیدزیٙبد ٌەدەلذا ٔبکشێذ. (.َل إجتهاد ٓت مورد النص)٘ەیە پێّبْ دەڵێذ: 

ٔبثێذ ئیدزیٙبدەکە پێچەٚأەی کۆدۀگی صأبیبْ ثێذ؛ چٛٔکە ڕێغبیەکی رشِبْ  -٤
ەرێک کۆدۀگی صأبیبٔی ٚارە: ٘ەس ثبث (.اجملمع عليو ليس ُمًَل لَلجتهاد)٘ەیە پێّبْ دەڵێذ: 

  ٌەعەس ثٛٚ ئیدزیٙبدی رێذا ٔبکشێذ.
کەٚد ٔبثێذ دڵٕیب ثیٓ ٌەٚەی ئیدزیٙبدەکە ٘ەڵەیە ٚ ٘ەسکبد ثۆِبْ دەس -٥

ئیدزیٙبدەکە ٘ەڵەیە ثۆ ٌەِەٚ پبػ کبسی پێ ٔبکشێذ ٚ ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە؛ چٛٔکە ڕێغبیەکی 
کبس ثەگِٛبٔێک ٔبکشێذ کە  ٚارە: (.َل عِبة ِبلظن البَػنیِّ خطؤه)رشِبْ ٘ەیە دەڵێذ: 

خب چ ٘ەڵەکە ٌە خٛدی زٛکّەکەدا ثێذ، ٚەک ئەٚەی دڵٕیبثٛٚیٓ ٌەٚەی ٘ەڵەیە. 
ثە ِٛخزە٘یذەکە ٔەگەیؾزٛە، یبْ ٌە ٘ۆکبسی زٛکّەکەدا ثێذ پێچەٚأەی دەلێک ثێذ کە 

ٚەک ئەٚەی پؾزی ثەثەڵگیەکی عبخزە یبْ ؽب٘یذییەکی دسۆ ثەعزجێذ، ثەڵآَ ٚەکٛ گٛرّبْ 
 ئەَ زٛکّە ثۆ ٌەِەٚ دٚایە ٚ زٛکّی پێؾزش ٘ەڵٕبٚەؽێزەٚە.
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ٚ کۆدۀگی صأبیبْ ٚ  ٌە چۀذ فەسِٛٚدەیەکی پێغەِجەس ڕێغبکە  :عەسچبٚە
 عەسچبٚەی گشرٛە ٌەٚأە:ڵگەی ئبٚصییەٚە ثە

ِإَذا َحَكَم احلَاِكُم فَاْجتَػَهَد ّتُه َأَصاَب فَػَلُو َأْجَراِف, }: ذێسِٛەفەد خٛدا ێغەِجەسی پ -٧
صأبیەک یبْ  سەگەئ ٚارە: (.البخاري و مسلم رواه) .{َوِإَذا َحَكَم فَاْجتَػَهَد ّتُه َأْخطََأ فَػَلُو َأْجرٌ 

 ىبێپ ەیوەزٛوّ سەگە، ئٌە دۆصیٕەٚەی زٛکّێکی ؽەسػیذا وشد یٙبدیدزیئدادٚەسێک 
 یدٚاەث اْەڕگەٌ ەکەیِبٔذٚثٛٚٔی پبداؽز خٛای گەٚسە دٚٚ پبداؽزی دەدارەٚە،  ٚوبدەئ
ٌەگەڵ پبداؽزی دۆصیٕەٚەی زٛکّە ؽەسػییەکەدا، خۆ ئەگەس پبػ گەڕاْ ثڕیبسی  ،ذایاعزڕ

 کەی ٌەگەڕاْ ثەؽٛێٓ ڕاعزییذا ٚەسدەگشێذ. ئەٚ کبد پبداؽزی ِبٔذٚثٛٚٔە وشد، ەڵەی٘داٚ 
خضِەد پێغەِجەسی  ەٌ بْیىێخبس :ذٚ دەڵێ ەٚەزێڕێگەد ەؼیثڕە ڕیوٛ یػبِش -٢
 ،ەیەٛێوٛەٌ ەجٍیل یضأِبٔۀٌەعەفەس ثٛٚیٓ، ٘ەٚس ثەسی ئبعّبٔی گشد ٚ  خٛادا 

 ٚدەسوەد ِبْۆث ،٘ەسچۆٔێک ثێذ ٔٛێژِبْ کشد، دٚارش کە ٘ەٚسەکە ڕۆیی ٚ خۆس دەسکەٚد
کشد کە ٔٛێژەکەِبْ ٘ەڵە ثٛٚە ٚ لیجٍە   ػەسصی پێغەِجەسِبْ ،ەثٛٚەڵە٘ ِبْەوەجٍیل ەو

ئبٚ٘ب ٔەثٛٚە کە ئێّە ٔٛێژِبْ کشدٚە، خٛای گەٚسە ئەٚ ئبیەرەی ٔبسدە خٛاسەٚە کە 
 نەیەگێخ سە٘ ۀەثىٚ ٚڕٚارە: .(774 :بقرةال) .[فَأَيْػَنَما تُػَولُّوا فَػَثمه َوْجُو هللاِ ]دەفەسِٛێذ: 

فەسِبٔی ٔەکشد کە ٔٛێژەکەیبْ  ڕٚٚی خٛای گەٚسە ٌەٚێیە. دٚارش پێغەِجەسی خٛدا 
 ثگێڕٔەٚە ٚ ئیدزیٙبدەکەی پێؾٛی ٘ەڵٕەٚەؽبٔذٔەٚە.

ََل ُيَصلِّنَیه }ٚ پێی فەسِْٛٚ:  ەظەیلٛس یٔەث ۆث ىشدەڕێث عٛپبیەکی  سەِجێغەپ -٧
ی ػەعش ٔەکبد ژێٔٛ طەو ٚارە: ٘یچ (.البخاري و مسلم رواه) .{َأَحٌد الَعْصَر ِإَله ٓت َبِن قُػَرْيَظةَ 

 ْەاڵ٘بٚ ەٌ هەڵێِۆو ٌە ثۀی لٛسەیظە ٔەثێذ، پبؽبْ ٌە ڕێگە ثبٔگی ػەعشی ٌێذاْ، 
رب  ٓیەثى ەٌەپ ەو ثٛٚەٚەئ  سەِجەغێپ یعزەثەِ : ثب ٔٛێژەکبّٔبْ ثکەیٓ؛ چٛٔکەبْیٛرگ

 ٓ،یٚرٛەدٚاو٘ەس  ەّێئ ەربصثەاڵَ  ،پێؼ ػەعش ثگەیٕە ئەٚێ ٚ ٌەٚێ ٔٛێژی ػەعش ثکەیٓ
 ٚەک پێغەِجەسی خٛا  ەّێئ گٛریبْ: ەىید یىەڵێِۆو ،ثکەیٓ وبّٔبْەژێٔٛ ثب ثۆیە

پبؽبْ ٘ۀذێکیبْ ٌە ڕێگە  ٓ،ەیٔبوی ػەعش ژێٔٛ ذێثۀ ەظەیلٛس یٔەثەٌ فەسِٛٚی:
ٔٛێژەکبٔیبْ کشد ٚ ٘ۀذێکیؾیبْ ٌەثۀی لٛسەیظە ٔٛێژەکبٔیبْ کشد، کە گەڕأەٚە خضِەد 

ٚ عەسکۆٔەی  کبسەکەی ٘ەسدٚٚکیبٔی پەعۀذ کشد ،ەٚیەاێڕگ ثبثەرەکەیبْ ثۆ پێغەِجەس 
 .ْکەعی ٔەکشد، ئەِەیؼ دأپێذأبٔە ثەڕاعزی ٘ەسدٚٚ ثۆچٛٔەکە ٚدسٚعزی کبسپێکشدٔیب
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کۆدۀگی ٘بٚەاڵْ: کە ثەپێی ئەٚ ٘ەِٛٚ ڕٚٚداٚأەی ٌێیبْ دەگێڕٔەٚە ثۆِبْ  -٤
دەسدەکەٚێذ کە صۆس خبس ٘بٚەاڵْ ثۆچٛٚٔیبْ دەسثبسەی پشط ٚ ثبثەرە ؽەسػییەکبْ خیبٚاص 
ثٛٚە؛ ثەڵآَ ٘یچ کبد ثۆچٛٚٔی یەکزشیبْ ٘ەڵٕەٚەؽبٔذۆرەٚە ٚ ٔەعڕیٛەرەٚە، ثۆ ّٔٛٚٔە: 

 یٔەاڵ٘بٚ ەٚاثٛٚ و ێیپ کشایە خێٕؾیٓ، ئەٚ وشەث ثٛەئ  پێغەِجەس یفبرەٚپبػ 
 َەئ ەڵگەٌ سەػِٛ ٚاەؾێپ٘ەسچۀذە  ،ەٚەزێدسڕثج ۆث بْەیچِٚٛ نیە نەٚ  ێغەِجەسپ
ثەاڵَ دژیؾی ٔەٚەعزبیەٚە ٚ ٌە ژیبٔی ئەثٛثەکشدا ِٛٚچە ثەٚ ؽێٛەیە  ثٛٚۀ ەچٛٔۆث

داثەػ دەکشا، پبػ ٚەفبری ئەٚ پێؾەٚا ػِٛەس ثٛە خێٕؾیٓ ٚ عیغزەِی ِٛٚچی گۆڕی ٚ 
٘ەسکەعە ٚ ثەپێی پێؾیٕەی ِٛعٛڵّبٔجٛٚٔی ِٛٚچەی ثۆ ثڕیەٚە، کەعیؾیبْ ثۆچٛٚٔی 

 .ئەٚی رشیبْ ثە٘ەڵە ٌەلەڵەَ ٔەداٚە
 ،)ئەثٛ ثەکش، ػِٛەس، ػٛعّبْ، ػەٌی(  چٛاس خێٕؾیٕەی پێغەِجەسئەٚ  -٥

٘ەسیەکە ٚ ثەؽێٛاصێکی خیبٚاص ٌەٚی رش ثۆرە خێٕؾیٓ ٚ دەعەاڵری گشرۆرە دەعذ، ؽێٛاصی 
دەعەڵآرگشرٕە دەعزی ٘یچ کبِیؾییبْ ٔەثٛەرە ثەڵگە ٌەعەس ئەٚی رش ٚ ٘یچ کبِیؾیبْ 

 . ؽێٛاصی ئەٚەی پێؼ خۆی ثە٘ەڵە ئەژِبس ٔەکشدٚە
ئەٚکبد ٘ەِٛٚ  ەٚەٕیٕێؽەجٛەڵ٘ ەىید یىێٙبدیدزیئ ەث هێٙبدیدزیئس ٘ەس ەگەئ -٦

ئیدزیٙبدەکبْ یەکزش ٘ەڵذەٚەؽێٕٕەٚە ٚ ٘یچ ئیدزیٙبدێک ٔبِێٕێذ خەڵک ٌەعەسی ثڕٚاد ٚ 
زٛکّی پێ ثکبد. ئەِە ٌە کبرێکذا کە ٘یچ ثەڵگەیەک ٌەثەسدەعزذا ٔییە رب یەکێک ٌەٚ 
ئیدزیٙبدأە پؾزڕاعذ ثکبرەٚە ٚ ئەٚأی رش ثەربڵ ثکبرەٚە، ثەڵکٛ ٘ەِٛٚیبْ ٘ەس ئیدزیٙبدْ 

 ٌەیەک ئبعذ ٚ پێگەداْ.   ٚ 
 ّٔٛٚٔە:

 یبٔەیث ظ،یپ رشیبْ یٚەئٚ  پبک یئبٚ یبْىڵێرەع ،دأبثٛٚ یئبٚ ڵرەدٚٚ ع کەعێک -٧
پبؽبْ  ،ەغیبکە ٚ کبِەیبْ پپ بْەیوبِ هێٔبصأ ذێثگش ژێٔٛ عذەد ذێعزەذەڵ٘کە 

 ەوەغیپ ەئبٚ ەثکە  ٚدەسوەد ۆیثئیدزیٙبدی کشد ٚ دەعزٕٛێژی گشد ٚ ٔٛێژی کشد، دٚارش 
 .ٚ پێٛیغذ ٔبکبد ثیگێڕێزەٚە ەدسٚعز ەیکەژێٌٔٛەَ زبڵەرەدا  ،ەگشرٛٚ یژێٔٛ عذەد

 یوەیەٕبِّبٔەیپ ن،ۆسەع ،ەفیٌەخ زبْ،ڵعٛ سەگەئ ذا،ییسػەؽ یزٛوّ یرەثبث ەٌ -٢
پبػ خۆی کە دەچێزە  یعەو ٚ ذێوشەد خێجەخێ ۆیخ نەٚ ەوەبسڕیِشد، ثپبؽبْ  وشدۆٚاژ

 . ەٚەزێؽەٕبٚەڵ٘ ٙبدیدزیئ ەث ٙبدیدزیئ ثٛەؽێٕێزەٚە؛ چەٚٔکەخێگەی ٔبرٛأێذ ٘ەڵی 
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 بیسث ویەک  ڕێسای

 اٌؼمذ ششيؼت اٌّخؼالذيٓ 

 

  گشێجەعذ یبعب ٚ پێڕەٚە ثۆ الیۀەکبٔی گشێجەعزەکە.ٚارە: 
ئەَ ڕێغبیە یەکێکە ٌەٚ ڕێغب گشٔگبٔەی کە کبسئبعبٔییەکی رەٚاٚ ثۆ گشٔگی: 

ِشۆڤەکبْ دەکبد ٌە کبری ئۀدبِذأی گشێجەعذ ٚ ِبِەڵەکبٔیبٔذا ٚ ڕێگەیبْ پێ دەداد کە 
ثەدڵی خۆیبْ گشێجەعزەکبٔیبْ ئۀدبَ ثذەْ ٚ ٘ەس ِەسخێک ثە پێٛیغزیبْ صأی ثۆ خۆیبٔی 

 ثۀذ ثکەْ. داثٕێٓ ٚ الیۀی ثەساِجەسی پێٛە پب
٘ەس ٌەَ پێٕبٚەؽذایە کە ئیغالَ خگە ٌە٘ۀذێک ِەسخی عەسەکی ٚ ثٕەڕەری، 
ٚسدەکبسییەکبٔی ِبِەڵەکبٔی ٔێٛاْ ِشۆڤەکبْ ٚ ئەسک ٚ ِبفەکبٔی ٔێٛأیبٔی دیبسی ٔەکشدٚە 
ٚ ٌێگەڕاٚە رب ِشۆڤەکبْ خۆیبْ ثەپێی ٘ەي ٚ ِەسج ٚ پێذاٚیغزی گٛصەسأی ژیبٔی خۆیبْ ٚ 

ئەٚ ِەسخبٔە دیبسی ثکەْ. خۆ ئەگەس ٌە ٘ۀذێک زبڵەرذا دیبسیؾی  کۆِەڵگەکبٔیبْ
کشدثێذ، ئەٚ ِبفەی داٚەرە الیۀەکبٔی گشێجەعزەکە کە ثەپێی خٛاعزی خۆیبْ دەعزکبسی 

غ اٌسمٛق ػٕذ طِمب)ثکەْ ٚ ٘ەِٛاسی ثکۀەٚە، ٘ەس ٚەک ڕێغب فیمٙییەکە پێّبْ دەڵێذ: 
ٚەک  ٚ کۆربییبْ دێذ.سٚعذ دەثٓ ِەسخەکبْ دِبفەکبْ ٌەعەس ثٕەِبی  ٚارە: .(هاٌؾشٚ

چۆْ کبرێک ِشۆڤ پۆؽبکێک دەکڕێذ، ثۆی ٘ەیە ثەدڵی خۆی ڕۀگ ٚ ؽێٛاصی دٚسیٓ ٚ 
لەثبسە ٚ عەسخەَ ٚسدەکبسییەکبٔی رشی ٘ەڵجژێشێذ، گشێجەعزەکبٔیؼ ٘ەس ٚاْ، ئەَ ٔەسِی 

عزبٔییەرەکبْ ٚ فشاٚأییەیؾە ٚای کشدٚە کە ئیغالَ ثزٛأێذ ٌەگەڵ ٘ەِٛٚ ژیبس ٚ ؽبس
 ٘ەڵجکبد ٚ گەؽە ثکبد ٚ خٛاعذ ٚ پێذاٚیغزی عەسخەَ ِشۆڤەکبْ داثیٓ ثکبد. 

ڕێغبیەکی رشِبْ ٘ەیە ٚسدرش ٌەَ ڕێغبیە ٚ ڕٚٔزش ثبط ٌە کشأەٚەی ؽەسیؼەد ٚ 
األفً في اٌؾشٚه اٌدٛاص )ِبفی الیۀەکبٔی گشێجەعزەکبْ دەکبد ٌە دأبٔی ِەسج ٚ دەڵێذ: 

ٚارە: دأبٔی ٘ەس ِەسخێک ٌە ثٕەڕەرذا دسٚعزە، خگە ٌەٚ  (.سشيّٗإال ِب دي اٌؾشع ػٍى ر
 ِەسخبٔە ٔەثێذ، کە ثەڵگەی ؽەسػی ٌەعەس زەساِییبْ ٘ەیە.

ئەٚ ِەسخبٔەیؼ کە الیۀەکبٔی گشێجەعزەکە دایبْ دۀێٓ زٛکّەکبٔیبْ ثەپێی 
 عەسچبٚەکٕیبْ دەگۆڕێٓ ٚ ثەٚ پێیەیؼ دەثٓ ثەچۀذ ثەؽێکەٚە ٌەٚأە:
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سػییەکبْ: ثە٘ەِٛٚ ئەٚ ِەسخبٔە دەگٛرشێذ کە ؽەسع دایذۀێذ ٚ ِەسخە ؽە -٧
الیۀەکبٔی گشێجەعزەکە ِبفی الداْ یبْ گۆڕیٕیبٔی ٔییە، ٚەک دأبٔی ِەسخی ِٛعٛڵّبْ 

یبْ  .ثٛٚٔی پیبٚ ثۆ ئۀدبِذأی گشێجەعزی ٘بٚعەسگیشی ٌەگەڵ ئبفشەرێکی ِٛعٛڵّبٔذا
 ثٛٚٔی ؽبیەد ٌە کبری ئۀدبِذأی گشێجەعزەکەدا.

ِەسخە یبعبییەکبْ: ثەٚ ِەسخبٔە دەگٛرشێذ کەعەسچبٚەی دأبٔی ثۆ دەلەکبٔی  -٢
یبعب دەگەڕێزەٚە، ٚەک دأبٔی ِەسخی رۆِبسکشدٔی گشێجەعزی ٘بٚعەسگیشی ٌەدادگب ثۆ 

 ئەٚەی ٌە ڕٚٚی یبعبییەٚە کبسی پێ ثکشێذ.
زییەکبْ: ثەٚ ِەسخبٔە دەگٛرشێذ کە ٘یچ دەلێکی یبعبیی یبْ ِەسخە داة ٚ ٔەسی -٧

ؽەسػی ثبعی ٔبکبد، ثەڵآَ ٌەکٍزٛسی کۆِەڵگبدا ثٛەرە ِەسج ٚ ثە٘ۀذ ٚەسدەگیشێذ ٚ کبسی 
پێ دەکشێذ، ٚەک داثەؽکشدٔی ِبسەی ثۆ پێؾەکەی ٚ پبؽەکی ثەپێی ٔەسیزی کۆِەڵگە، یبْ 

 .ثەپێی داة ٚ ٔەسیزی کۆِەڵگە دیبسیکشدٔی ڕێژەی خەسخی ثژێٛی ژْ ٌەعەس پیبٚ
ِەسخەکبٔی الیۀەکبٔی گشێجەعزە: ثەٚ ِەسخبٔە دەگٛرشێٓ کەعەسچبٚەی دأبٔی  -٤

ِەسخەکبْ خٛاعزی الیۀەکبٔی گشێجەعزەکبْ خۆیبٔٓ، ٚەک ئەٚەی ئبفشەد ٌەگشێجەعزی 
٘بٚعەسگیشیذا ِەسخی ئەٚە داثٕێذ کە ٘بٚعەسەکی ڕێگەی کبسی ٌێ ٔەگشێذ، یبْ پیبٚ 

 ی ئەٚە داثٕێذ کە ئبفشەد داٚای ِبڵی خیب ٔەکبد.ِەسخ
٘ەِٛٚ ئەَ ِەسخبٔەیؼ ؽەسػییٓ ٚ کبسیبْ پێ دەکشێذ، خگە ٌەٚ ِەسخبٔە ٔەثێذ 
کە پێچەٚأەی دەلێکی ؽەسػیٓ؛ چٛٔکە ٘ەس ِەسخێک پێچەٚأەی دەلێکی ؽەسػی ثێذ 

 .دسٚعذ ٔییە ٚ کبسی پێ ٔبکشێذ
 َيْشََتُِطوَف ُشُروطًاَما َِبُؿ َأقْػَواـٍ }: ذێٛسِەفەد وذاەیەسِٛدەف ەٌ پێغەِجەسی خٛدا 

, فَػَلْيَس َلُو, َوِإِف اْشتَػَرَط ِماَئَة  ,لَْيَس ٓت ِكَتاِب اَّللهِ  َمِن اْشتَػَرَط َشْرطًا لَْيَس ٓت ِكَتاِب اَّللِه
 کە ٓ،ێٔەداد سجەِ هەڵێِۆو ْٚشثٛێف هێىبٔەڵخئەٚە چییە   :ٚارە (.صحيح البخاري).{َمرهةٍ 
 هێسخەِکەعێک ٘ەس  سە٘ ،ْسدگبسەسٚەپ یخٛا ەکبٔیؾزیسِبەف لٛسئبْ ٚ ەیٚأەچێپ

ِەسخەکەی ئەژِبس ٔبکشێذ ٚ ثە٘ۀذ  ،پێچەٚأەی فەسِبیؾزێکی خٛای گەٚسە ثێذ داثٕێذ
  ٚەسٔبگیشێذ، ئەگەس عەد ِەسخیؼ داثٕێذ.
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ٚە ٛعەسچبٚەی گشرچۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ فەسِٛٚدەٚە ە ٌە ئەَ ڕێغبیعەسچبٚە: 
 ٌەٚأە:
ٚاذە:  (.٧:ملائدةسورة ا) .[ََي أَيػَُّها الهِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِِبلُعُقودِ ]خٛای گەٚسە دەفەسِٛێذ:  -٧

 ئەی گشۆ٘ی تڕٚاداساْ پاتۀذ تٓ تە ِەسض ٚ تەڵێٓ ٚ گشێثەعرەکأرأەٚە.
 (.البخاريصحيح ).{املُْسِلُموَف ِعْنَد ُشُروِطِهمْ }: ذێسِٛەفەد پێغەِجەسی خٛدا  -٢

 ٚارە: پێٛیغزە ِٛعٛڵّبٔبْ پبثۀذ ثٓ ثە ِەسخەکبٔیبٔەٚە.
کە یەکێکە ٌەعەسچبٚەکبٔی زٛکّی ؽەسػی ٚ خەخذ ٌەعەس إعرنؽاب( )ڕێغبی  -٧

ئەٚە دەکبرەٚە، کە ٘ەِٛٚ ِبِەڵە ٚ ِەسج ٚ داة ٚ ٔەسیزێکی کەعی یبْ کۆِەاڵیەری 
 دسٚعزە ٚ ڕێگە پێذساٚە. 

 ّٔٛٚٔە:

بری ئۀدبِذأی پشۆعەی ٘بٚعەسگیشیذا ثۆیبْ ٘ەیە ٘ەس ِەسخێک  ژْ ٚ پیبٚ ٌە ک -٧
دەصأٓ ثۆ ژیبٔی خۆیبْ گٛٔدبٚە، ثۆ ّٔٛٚٔە: ئبفشەرەکە دەرٛأێذ ِەسخی ئەٚە  داثٕێٓ کە

ٌەعەس پیبٚەکە داثٕێذ کەخٛێٕذٔەکەی رەٚاٚ ثکبد، یبْ ٌە کبس ٚ پیؾەکەی ثەسدەٚاَ ثێذ، 
دەرٛأیذ ِەسخی ئەٚە ٌەعەس ئبفشەرەکە داثٕێذ، کە یبْ رەاڵلی ثەدەعذ ثێذ، پیبٚەکەیؼ 

داٚای ِبڵی خیب ٔەکبد، یبْ ٚاص ٌە خٛێٕذٔەکەی ثٙێٕێذ، یبْ داٚای ِٕذاڵی ٌێ ٔەکبد، یبْ 
٘ەس ِەسخێکی رش کە خۆیبْ ثۆ ژیبٔی خۆیبْ ثەپێٛیغزی داصأٓ، ٘ەِٛٚ ئەَ ِەسخبٔەیؼ 

ثێذ ٚ ٔبچێزە خبٔەی زەاڵڵکشدٔی دسٚعزٓ ٚ پێٛیغزە الیۀی ثەساِجەس پێیبٔەٚە پبثۀذ 
زەساَ یبْ زەساِکشدٔی زەاڵڵەٚە؛ چٛٔکە ٌە ثٕەڕەرذا ئەٚ کبسأە ڕێگەپێذساْٚ ٚ ٚاخت 
ٔیٓ؛ ثۆیە ٔبکشێذ ئەٚ ِەسخبٔە ٚەک زەساِکشدٔی زەاڵڵ، یبْ زەاڵڵکشدٔی زەساَ ئەژِبس 

 .ٚ رەِبؽب ثکشێٓ
 ،رێک ثیبٔی ٚەسدەگشێذِبفی ٘بٚاڵریجْٛٚ یبْ پۀب ٘ۀذەیی ٌەٚاڵ هێّبٔڵعِٛٛ -٢

پێٛیغزە پبثۀذ ثێذ ثەٚ ِەسخبٔەی کە ٌە عەس ثٕەِبی ئەٚأە ئەٚ ِبفەی پێ دساٚە، 
ٌەٚأە ٔبثێذ دسۆیبْ ٌەگەڵ ثکبد ٚ ٌەعەس ثٕەِبی دسۆ ِبفی پۀبثەسێزی یبْ ٘بٚاڵریجْٛٚ 

یبْ ئیؾی ڕەػ ثکبد؛  ،رێک ثذاد ەراڵٚ ئەٚ یئبؽز ٚ  یئبساِثەدەعذ ثێٕێذ، یبْ 
یغزیؾە پبثۀذ ثێذ ثە٘ەِٛٚ یبعب ٚ ڕێغبیەکیبٔەٚە خگە ٌە یبعبیەک ٔەثێذ کە پێٛ
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پێچەٚأەی ئبیٕی ئیغالَ ٚ ثە٘ب ثبڵآکبٔێزی؛ چٛٔکە ئەَ خۆی چۆرە ئەٚ ٚاڵرە، ئەٚأیؼ 
ٌەعەس ئەٚ ثٕەِبیە ئەٚ ِبفەیبْ پێذاٚە ٚ ئەِیؼ ثەڵێٕی داٚە ثە یبعب ٚ ڕێغبکبٔی 

بٔە ٚ دەعذ رەاڵعەد ٚەئ یثٛٔەٚ ٔ  جْٛیسػەؽ  ۀذەسچە٘ئەٚأەٚە پبثۀذ ثێذ، 
 ۆیخ ەیعەلرێٛەسدأیبْ ٌە خیٙبٔی ئیغالِی ٚ چەٚعبٔذٔەٚەیبْ ثۆ گەالٔی ِٛعٛڵّبْ 

 ثۆ ئێّە ٔب کە ٌەٚێ ٚەک پۀب٘ۀذە ٚ ٚەک ٘بٚەاڵری دەژیٓ.  َەاڵث ،ەیە٘
ثە٘ەس ٌە کبری ِبِەڵە کشدٔذا الیۀەکبٔی گشێجەعزەکە پێٛیغزە پبثۀذ ثٓ  -٧

ِەسخێکەٚە ٌەعەسی ڕێک دەکەْٚ، ٌەٚأە: خۆس ٚ ِٛاعەفبد ٚ ثڕ ڕٚٚثەس ٚ کێؼ ٚ 
لەثبسەی کبڵآکبْ ٚ ٚادەی ڕادەعذ کشدٔی ٔشخەکبٔیبْ ٚ ٘ەس ِەسخێکی رش کە ٌەعەسی 

 ڕێکذەکەْٚ .
ئەِبٔە ّٔٛٚٔەی ِەسخە ؽەسػییەکبْ ثْٛٚ، ّٔٛٚٔەی ِەسخە ٔبؽەسػییەکبٔیؼ 

 ٚەک: 
یشیذا پیبٚ ِەسخی ئەٚە ٌەعەس خێضأەکەی داثٕێذ کە ٔبثێذ ٌە کبری ٘بٚعەسگ -٤

یبْ ٔبثێذ ٔٛێژ ثکبد، یبْ ٘برٛچۆی ِبڵی ثبٚکی ثکبد، یبْ ئبفشەرەکە ئەٚ  ،ثباڵپۆػ ثێذ
خۆسە ِەسخبٔە ٌەعەس پیبٚەکەی داثٕێذ، یبْ ثەِەسخی ئەٚە ؽٛٚی پێ ثکبد کە خێضأی 

 د. پێؾزشی رەاڵق ثذاد، یبْ ٔبدادپەسٚەسی ٌەگەڵ ثکب
کەعێک پبسە ثەکەعێکی رش ثذاد رب ِبِەڵەی پێٛە ثکبد ٚ ِەسخی ئەٚەی ٌەعەس  -٥

داثٕێذ کە دەثێذ ٌە لبصأح ٚ صیبٔیؾذا ٘بٚثەػ ثٓ، ئەَ ِەسخە ٔبؽەسػییە ٚ رۀٙب ٌە 
لبصأدذا ٘بٚثەػ دەثٓ ئەگەس صیبٔێک ٘ەثٛٚ رۀٙب ٌەپبسەکەی ئەٚ دەکەٚێذ ٚ 

 ی ٌەدەعذ دەداد. ثەساِجەسەکەیؾی  ڕۀح ٚ ِبٔذٚثٛٚٔەکە
٘ەس ِبِەڵەیەک ِەسخی عٛٚی رێذا ثێذ ؽەسػی ٔییە، ٚەک ئەٚەی کۆِپبٔیبکبٔی  -٦

ٔیؾزەخێجْٛٚ یبْ ئۆرۆِجێً ٌەکبری ِبِەڵەکشدْ ثەگٛژِەدا ٌەعەس کڕیبسەکبٔی دادۀێٓ، کە 
ئەگەس دأەٚەی گٛژِەکبْ ٌەکبری خۆی دٚاثکەٚێذ، ئەٚاْ غەساِەی دەکەْ ٚ پبسەی صیبرشی 

ە عەس، یبْ کەعێک پبسە ثەکغێک ثذاد ٚ ِەسخی لبصأدێکی دیبسیکشاٚی ٌەعەس دەخۀ
داثٕێذ ٚ ثڵێذ، ِٓ ِبٔگی ئەٚۀذە لبصأدُ دەٚێذ، ثێ گٛێذأە ئەٚەی کە ئبیب ِبِەڵەکە 

 لبصأدی کشدٚە یبْ صیبْ.  
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ٓ ٚ یدسٚعذ ٔ سػذاەؽ ەٌ ەِبٔەئ ەیٛێ٘بٚؽ یسخەِ داْەع ٚەسخبٔەِ َەئ٘ەِٛٚ 
رب الیۀەکبٔی گشێجەعزەکە پێٛەی پبثۀذ ثٓ؛ ثۆیە پێٛیغزە ٌە ؽەسػی ٔییٓ 

 .گشێجەعزەکبٔذا ال ثجشێٓ
٘ۀذێک ِەسخی رشِبْ ٘ەیە زەسآِ ٚ دسٚعذ ٔیٓ ٌە کبری ئۀدبِذأی 
گشێجەعزەکبٔذا ثە ئبؽکشا ثبط ثکشێٓ؛ ثەاڵَ ئەگەس ِەسخەکە رۀٙب ٌەدڵی کەعەکە خۆیذا 

، ٚە ٘یچ صیبٔێکی ثۆ الیۀی ثەساِجەس ٔەثٛٚ، ئەٚ کبد ثٛٚ ٚە کەعی رشی ٌێ ئبگبداس ٔەثٛٚ
گشێجەعزەکە دسٚعزە ٚ ٘یچ کێؾەی ٔییە، ثەاڵَ ئەگەس صیبٔی ثۆ الیۀی ثەساِجەس ٘ەثٛٚ، 
ئەٚ کبد گشێجەعزە دسٚعذ ٔییە ٚ دأبِەصسێذ ٚ ثۆ ٘ەس یەکێ ٌەٚأە ّٔٛٚٔەیەک 

 دە٘ێٕیٕەٚە.
زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە؛ چٛٔکە ٘یچ کبَ ٌە  خبػەث ەِبس( ًی)رسٍ یشیسگە٘بٚع -٧

ِەسج ٚ ِەثەعزەکبٔی  ٘بٚعەسگیشی دسٚعزی رێذا ٔییە، خگە ٌە زەاڵڵ کشدٔەٚەی 
ئەگەس زبڵەرێکی ٚا پێؼ ٘بد ٚکەعێک  َەاڵث ئبفشەرەکە ٔەثێذ ثۆ ٘بٚعەسی یەکەِی؛

خۆیؾی  ٚ ەیە٘ ڵیِٕذا ٕحێٚ چٛاس پ ەِٚبٚەل ێیٌعێ خبس رەاڵق دساٚە ٚ  هێرەئبفش ثیٕی
 ەرەئبفش َەئیەکزش، ٚ ئەِەیؼ ٔبکشێذ رب  یالۆث ەٚەٕەڕێثگ ٚ ٘بٚعەسەکەیؾی زەص دەکەْ

ثذاد،  یلەاڵر ییدٚا ەٚەزێٕێثّ ەڵیگەٌٚ  یال ەزێثچ کەعێکی رشٚ ئەٚیؼ ەد ثٔەکبؽٛ 
ئەَ کەعە ٌەدڵی  ،الی ِێشدی یەکەِی ەٚەزەڕێپبؽبْ ثگ یٚأەڕچبٚ ەیِبٚ یثٛٔ ٚاٚەر یدٚا

ای گەٚسە ٚ خٛ سەث ەٌخۆیذا ٚ ثەثێ ئەٚەی کەط ثضأێذ یبْ ٘ەعزی پێ ثکبد ٚ 
٘بٚعەسگیشییەکی ؽەسػی ٌەگەڵ ئەٚ ئبفشەرەدا ثکبد  ۀاڵِٕذا ٚەئ یثٛٚٔۀ سداْەگسەع

ثەثێ ئەٚەی ئەَ ٔیەرەی ٔبخی خۆی الی کەط ثبط ثکبد ٚ پبػ ِبٚەیەک ژٔەکە رەاڵق 
ی ٘بٚعەسی خۆی، ئەٚ ٘بٚعەسگیشییە دسٚعزە ٚ ٘یچ کێؾەی ٔییە؛ ثذاد، رب ثگەڕێزەٚە ال

چٛٔکە ثبثەرەکە ٔەثٛەرە ِەسج ٚ ٌۀیەری دڵ رێپەڕی ٔەکشدٚە ٚ ٔیەرەکەیؼ 
 .ٌەثەسژەٚۀذی گؾذ الیەکذایە

 ەٚارەڕد ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک ،ٚ خیبثٛٚٔەٚە قەاڵر یریۀ ەث یشیسگە٘بٚع -٨
یبْ ثبصسگبٔی، یبْ ِبفی پۀبثەسێزی، یبْ ٘ەس  ،ۆؽیثەِەثەعزی خٛێٕذْ، یبْ ٔەخ ساْۀذە٘

ثەٚ ٔیەرەی کە کەی کبسەکەی رەٚاٚ  وبدەداٚا د هێرەئبفشٚێ ەٌ ِەثەعزێکی رشی کبری ٚ
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ثەاڵَ ئەَ ٔیەرەی دڵی الی ئبفشەرەکە ثبط ٔبکبد ٚ ٚای زبڵی دەکبد، کە  ،ثٛٚ رەاڵلی ثذاد
ئەَ ٘بٚعەسگیشییەکی ٘ەِیؾەیی ٌەگەڵ دەکبد، ئەَ کبسە زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە ٚ فێڵ ٚ 
دسۆ ٚ دەعزجڕیٕی رێذایە ٚ ئەگەس عەسەرب ئەٚ ِەسخەی ثبط ثکشدایە ئبفشەرەک ڕاصی 

 ٔەدەثٛٚ ٚە ٘بٚعەسگیشی ٌەگەڵ ٔەدەکشد
٘ۀذەساْ عەسلبڵی ئەٚ کبسەْ ٚ ٌەپێٕبٚ ٚەسگشرٕی ِبفی  ەٌ ّبْڵِغٛ بٔیىەڵخ غزبێئ

پۀبثەسێزی یبْ ٘بٚاڵری ثْٛٚ ، دەچٓ دەعزی ئەٚئبفشەربٔە دەثڕْ ٚ ٘بٚعەسگیشییبْ ٌەگەڵ 
دەکەْ ٚ ٘ەس ئەٚۀذەیؼ ثەِەثەعزی خۆیبْ گەیؾزٓ ئیزش رەاڵلیبْ دەدەْ ٚ دەعزیبْ ٌێ 

 ەث سەساِجەث ی کشدٚە کە خەڵکبٔی ئەٚ ٚاڵربٔە رێڕٚأیٕیبْ ەیؼ ٚاِەئ ،٘ەڵ دەگشْ
 رەِبؽبیبْ ثکەْ. سعذەٌپە٘ ٚ  صْۆدس خەڵکبٔی ِٛعٛڵّبْ صۆس ٔەسێٕی ثێذ ٚ ثەچبٚی

٘ەسچۀذە ٘ۀذێک ٌە صأبیبٔی پێؾیٓ ڕێگەیبْ ثەَ خۆسە ٘بٚعەسگیشییە داٚە؛ ثەاڵَ 
ئەٚ صأب ثەڕێضأە ٌە ئێغزبدا ثّبٔبیە ِٓ ٌە ئێغزبدا ثەزەساِی دەثیُٕ ٚ پێُ ٚایە ئەگەس 

٘ەِبْ ٘ەڵٛێغزیبْ دەثٛٚ؛ چٛٔکە ئەَ ثبثەریە ٌەعەسدەِی ئەٚأذا رۀٙب چۀذ زبڵەرێکی 
کەَ ثٛٚە ٚ ٔەثۆرە دیبسدە، ثەاڵَ ٌە ئێغزبدا ثۆرە دیبسدە ٚ صیبٔی گەٚسەی ثە ٔبٚثبٔگی 

ِیؼ ٌە ئێغزبدا ئەٚ ئیغالَ ٚ ِٛعٛڵّبٔبْ گەیبٔذٚە، ٘ەس ثۆیە کۆِکبسی فیمٙی ئیغال
 .ثبثەرەیبْ ثە زەساَ ٌەلەڵُ داٚە ٚ دەڵێٓ دسٚعذ ٔییە

ئەِبٔە پٛخزەیەک ثْٛٚ ٌە ّٔٛٚٔەی ئەٚ ِەسخبٔەی کە دەکشێذ ٌە کبری 
 ئۀدبِذأی گشێجەعزەکبٔذا ثٛٚٔیبْ ٘ەثێذ ٚ لغەیبْ ٌەعەس ثکشێذ.
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 و دووبیسج  ڕێسای

 فيه ااٌٍّحك باٌؼمذ يؼذ والؼ

 
پبػ ئۀدبِذأی  ئەٚەی الیۀەکبٔی گشێجەعزەکە ٌەعەسی ڕێک دەکەْٚٚارە: 

 گشێجەعذ، ٘ەِبْ زٛکّی گشێجەعزەکەی ٘ەیە. 
ئەَ ڕێغبیە ثەؽێکی رشە ٌەٚ ئبعبٔکبسییبٔەی کە ؽەسیؼەری ئیغالِی ثۆ  گشٔگی:

خەڵکی دەکبد ٌەکبری ئۀدبِذأی ِبِەڵە ٚ گشێجەعزەکبٔیبٔذا، ثەٚەی ڕێگەیبْ پێذەداد 
پبػ رەٚاٚثٛٚٔی گشێجەعزەکبٔیؼ ٚ ٘ەس کبد ٚیغزیبْ صیبد ٚ کەَ ٚ گۆڕأکبسی ٌە 

کیؼ الیۀەکبٔی گشێجەعزەکە ئبسەصِٚۀذأە گشێجەعزەکبٔیبٔذا ثکەْ ٚ ٘ەس گۆڕأکبسییە
 ثڕیبسیبْ ٌەعەسدا ٚ ٌەعەسی ڕێکەٚرٓ، ٘ەِبْ زٛکّی گشێجەعزەکەی ٘ەیە ٌەعەسەربدا.

ڕٚٚٔزشیٓ ثەڵگە ٌەعەس ؽەسػیجٛٚٔی ئەَ ڕێغبیە ئەٚ ئبیەرەیە کە خٛای ەسچبٚە: ع
َوَل ] :دەفەِٛێذگەٚسە دەسثبسەی ِبفی ٘بٚعەسەکبْ ٌەدەعزکبسی کشدٔی ڕێژەی ِبسەییذا 

ُتْم ِبِو ِمْن بَػْعِد اْلَفرِيَضةِ  ٚارە: پبػ دیبسیکشدٔی   (.65: نساءسورة ال) .[ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تَػَراَضيػْ
ڕێژەی ِبسەیی ٘ەس گۆڕأکبسییەکزبْ رێذا کشد ثەڕەصاِۀذی ٘ەسدٚٚ ال ٘یچ کێؾەی ٔییە ٚ 

دەکبد، ثەاڵَ عەسخەَ ِبِەڵە گٛٔب٘جبس ٔبثٓ، ئەَ ئبیەرەیؼ ڕاعزە ثبعی ِبسەیی 
 ؽەسػییەکبٔی رشیؼ دەگشێزەٚە.

 ّٔٛٚٔە: 
ٌە گشێجەعزی فشۆؽزٓ یبْ ثەکشێذاْ یبْ ٘ەس گشێجەعزێکی رشدا، الیۀەکبٔی  -٧

گشێجەعزەکە ِبفی خۆیبٔە دەعزکبسی ٔشخەکە ثکەْ ٚ کەَ ٚ صیبدی رێذا ثکەْ، یبْ 
 گۆڕٔبکبسی ٌە کباڵکبٔذا ثکەْ.

ٌە پڕۆعەی ٘بٚعەسگیشیذا ٚ پبػ ئۀدبِذأی گشێجەعزەکە ٘بٚعەسەکبْ ِبفی  -٢
 ەْ. ثکخۆیبٔە دەعزکبسی ِەسخی گشێجەعزەکبٔیبْ ثکەْ ٚثەپێی پێٛیغذ گۆڕأکبسی رێذا 

ٌە ثبثەری لەسصدا الیۀەکبٔی گشێجەعزەکە ٘یچ ِبفێکیبْ ٔییە صیبدە ثخۀە عەس  -٧
ی ثٓ، چٛٔکە ئەٚ ڕێکەٚرٕە پێچەٚأەی ثەڵگە ڕێژەی لەسصەکە ثب ٘ەسدٚٚ الیؼ ڕاص

 ؽەسػیەکبٔە ٚ دەثێزە عٛٚ.
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 سێ و  بیسج ڕێسای

 اٌىػذ ال يٕؼمذ به اٌؼمذ

 
 ثەڵێٓ خێگەی گشێجەعذ ٔبگشێزەٚە ٚ زٛکّی گشێجەعزیؾی ٔییە.ٚارە: 

ئەَ ڕێغبیە پێّبْ دەڵێٓ کە ثەڵێٕەکبْ زٛکّی گشێجەعزیبْ ٔییە ٚ  گشٔگی:
ؽٛێٕەٚاسی گشێجەعزیؾیبْ ٌەعەس دأبِەسصسێذ، چٛٔکە ثەڵێٓ ٚ گشێجەعذ ٌە چۀذ 

 ڕٚیەکەٚە خیبٚاصْ ٌەٚأە:
گشێجەعزەکبْ کبسێکٓ ٌە ئێغزبدا ثڕیبسیبْ ٌەعەس دەدسێذ، ثەاڵَ ثەڵێٕەکبْ ثۆ  -٧

 دا٘برٛدا ٔەک ٌە ئێغزبدا. پبثۀذ ثٛٚٔە ثەکبسێک ٌە
ثەڵێٕەکبْ صۆسثەی کبد پبثۀذثٛٚٔێکی ربک الیۀەیە ٚ ِەسج ٔییە کەعی  -٢

ثەساِجەس ئبِبدەی پبثۀذثٛٚٔی ثە٘ەِبْ ثەڵێٓ رێذا ثێذ؛ یبْ ٘ەس ئبگبیؾی ٌێی ثێذ؛ 
ثەاڵَ گشێجەعزەکبْ ٘ەِیؾە دٚٚ الیۀەیە ٚ ِەسخیؾە کە ٘ەسدٚٚ ال ئبگبداسی رەٚاٚیبْ 

 ٌە ٔبٚەڕۆکی گشێجەعزەکەیبْ ٚ ئبِبدەیی رەٚاٚیبْ رێذا ثێذ ثۆ پبثۀذثْٛٚ پێٛەی. ٘ەثێذ
ثەڵێٕەکبْ ٔبچٕە ثٛاسی خێجەخێکشدٔەٚە ٚ ٘یچ ؽٛێٕەٚاسێکی یبعبییؾیبْ ٌەعەس  -٧

دسٚعذ ٔبثێذ رب کبری خێجەخێکشدٔیبْ، ثەاڵَ گشێجەعزەکبْ یەکغەس دادەِەصسێٓ ٚ دەچٕە 
 ەٚاسەکبٔیبْ ٌەعەس دسٚعذ دەثێذ.ثٛاسی خێجەخێکشدٔەٚە ٚ ؽٛێٕ

ئبعبییە ثەڵێٕەکبْ ثەؽزی ٔبدیبس ثٓ یبْ ٔبدیبسییبْ رێذا ثێذ؛ ثەاڵَ گشێجەعزەکبْ  -٤
 پێٛیغزە ڕْٚٚ ٚ ئبؽکشا ثٓ ٚ گؾذ ٚسدەکبسییەکبٔیبْ صأشاٚ ثێذ.

پەؽیّبْ ثٛٚٔەٚە ٌە ثەڵێٓ ئبعبٔزشە ٌە پەؽیّبْ ثٛٚٔەٚە ٌە گشێجەعذ ٚ  -٥
شە ٚ صۆسثەی صأبیبْ پێیبْ ٚایە کە ئەگەس کەعێک ثەڵێٕێکی دا، ِبفی ؽٛێٕەٚاسیؾی کەِز

خۆیەری خێجەخێی ٔەکبد ٚ ئەٚ کبد ڕاعزە گٛٔب٘جبس دەثێذ ٌەڕٚٚی ؽەسػییەٚە، ثەاڵَ 
 ٌەڕٚٚی یبعبییەٚە ٔبچبس ٔبکشێذ ثە پبثۀذ ثْٛٚ ثەثەڵێٕەکەیەٚە.    
ش دەرٙێُٕ، ٌەلغەکەیذا ثۆ ّٔٛٚٔە: ئەگەس پیبٚێک ثەژٔێکی گٛد پبػ ؽەػ ِبٔگی ر

دیبسە کە ئەٚ ٌە ئێغزبدا ئبِبدە ٔییە ثیٙێٕێذ، ثەڵکٛ پبػ ؽەػ ِبٔگی رش ئبِبدەیە ئەٚ 
کبسە ثکبد، دٚارش ئەٚ ثەڵێٕەی پیبٚەکە ربک الیۀەیە ٚ چبٚەڕێی ٘ەڵٛێغزی ئبفشەرەکەی 
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ی ٌێیەری یبْ ٔەکشدٚە ٚ ئێّە ٔبصأیٓ کە ئبیب ئبفشەرەکە ثەٚە ڕاصییە یبْ ٔب، یبْ ٘ەس ئبگب
ٔب، ٚە ٔە ٌە ئێغزبدا کە پیبٚەکە لغەکەی کشدٚە ٚ ٔە ٌەدٚای ؽەػ ِبٔگی رش کە ٚادەی 
خێجەخێکشدٔی ثەڵێٕەکەیە گشێجەعزی ٘بٚعەسگیشی ٌە ٔێٛأیبْ دأبِەصسێذ ٚ ٘یچ 
ؽٛێٕەٚاسێکیؾی ٌەعەس دسٚعذ ٔبثێذ ٚ ثٕەِب ٌەعەس ئەٚ ثەڵێٕە پیبٚەکە ثۆی ٔییە عەیشی 

ثکبد، یبْ ٌەؽٛێٕی رۀٙب ٚ پۀٙبٔذا ٌەگەڵی ثّێٕێزەٚە، ٚە ئبفشەرەکەیؼ ثەٚ ئەٚ ئبفشەرە 
ثەڵێٕە ٘یچ ِبسەیی ٔبکەٚێذ ٚ ٌەٚ ِبٚەیەدا ٘ەس کبِیبْ ثّشْ ِیشاد ٌەیەکزش ٔبثەْ، ٚە 
ئەگەس پیبٚەکە پبػ ؽەػ ِبٔگەکە ئبفشەرەکەی ٔەٚیغذ ٚ پەؽیّبْ ثٛیەٚە ئبعبییە ٚ 

بفێکی ٌێ ثکبد، ِەگەس ٌە زبڵەرێکذا ٔەثێذ کە ثە٘ۆی ئەٚ ئبفشەرە ثۆی ٔییە داٚای ٘یچ ِ
ثەڵێٕەی ئەٚەٚە صیبٔێکی ٌێ کەٚرجێذ، ئەٚ کبد رۀٙب ثۆی ٘ەیە داٚای لەسەثٛٚی صیبٔەکەی 

 ثکبرەٚە، ٔەک ٔبچبسکشدٔی پیبٚەکە ثە پبثۀذثْٛٚ ثەثەڵێٕەکەیەٚە.
 کە ٌە ئێغزبدا کبسئەٚەیە الیۀەکبٔی گشێجەعزەکبْ ٌەثەس ئەٚەی ِەثەعزی عەسچبٚە: 

ثەگشێجەعزەکەیبْ ثکەْ ٚ ثیخۀە ثٛاسی خێجەخێ کشدٔەٚە ٚ ؽٛێٕەٚاسەکبٔی ٌەعەس 
دسٚعذ ثێذ ٚ ثەڵێٕەکبٔیؼ ٘یچ کبَ ٌەٚ ِەسخبٔەی رێذا ٔییە؛ ثۆیە ثەڵێٕەکبْ 

 ثەگشێجەعذ ئەژِبس ٔبکشێٓ ٚ ٘ەِبْ زٛکّی ئەٚیبْ ٔییە.
 ّٔٛٚٔە: 

پیبٚێک ثە گۀدێکی گٛد: ئەگەس کچّبْ ثٛٚ دەرذەِێ، ئەِە رۀٙب ثەڵێٕە ٚ  -٧
گشێجەعذ ٔییە ٚ ِەسج ٔییە ئەگەس کچی ثٛٚ ثیذارێ، ثەڵکٛ ثۆی ٘ەیە پبثۀذ ٔەثێذ 

 ثەثەڵێٕەکەیەٚە. 
٘بٚڕێکەی گٛد ئەگەس خبٔٛەکەَ یبْ عەیبسەکُ فشۆؽذ دەیفشۆؽُ  ەث هێعەو -٢

ثیذاد ثەَ یبْ رۀبٔەد ئبگبداسیؾی ثکبرەٚە؛ ثەڵکٛ ثۆی  ثەرۆ، ِەسج ٔییە کە فشۆؽزی
 ٘ەیە ثە٘ەسکەعی ٚیغذ ثیفشۆؽێذ.

ٌە فشۆؽزٕی دساٚ ثە دساٚ یبْ ئبڵزْٛ ثەئبڵزْٛ یبْ صیٛ ثە صیٛ، ِەسخە ٘ەسدٚٚ  -٧
کباڵکە ئبِبدەثٓ ئەگەس ٔب دەثێزە عٛٚ؛ ثەاڵَ ئەگەس لغەکەیبْ رۀٙب ثەڵێٓ ثٛٚ ثەٚەی 

بٔیبْ ثەیەک ثفشۆؽٓ، ئەٚ کبد ئبعبییە زەساَ ٔییە، چٛٔکە ئەٚ ثەڵێٕە ئبڵزْٛ یبْ دساٚەک
ِبڵ ٔییە ٌەعەس کەعیبْ ٚ ثەٚ ثەڵێٕەیؼ کەعیبْ ٔبثٕە خبٚۀی کباڵی ثەساِجەس ٚ ثۆیبْ 
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ٔییە ٘یچ ِبِەڵەیەکی پێٛە ثکەْ، کەی ٚیغزیبْ ثەڵێٕەکەیبْ ثخۀە ثٛاسی خێجەخێ 
زە ٘ەسدٚٚ کباڵکە ئبِبدە ثێذ ئەٚخب ثۆیبْ کشدٔەٚە ٚ گشێجەعذ ثکەْ، ئەٚ کبد پێٛیغ

 ٘ەیە ِبِەڵەيی پێٛە ثکەْ.
 ەث ٓەڵێث نەیەپبػ ِبٚ ذ،ێٕێ٘ۀ نەیۀبٚچ ەژْ ٌ ەو خٛادەد ٓێعٛ ەعێکو -٤

ثەَ ثەڵێٕە عٛێٕذەکەی ٔبکەٚێذ، کەی  ذ،ێٕێٙیث ەو دادەد ؽٛێٕە ٚەئ یىێرەئبفش
 گشێجەعزی ٘بٚعەسگیشی ٌەگەڵ کشد، ئەٚ کبد عٛێٕذەکەی ثە کەٚرٛ ئەژِبس دەکشێذ.  

 ەیەٚر َەث َ،ەدەد لذەاڵ: رگٛد پیبٚێک ٘بڕەؽەی ٌە ٘بٚژیٕەکەی کشد ٚ پێی -٥
 یلەاڵر ەٚەئ ،ذێٚرجەو لذەاڵر : رەاڵلُ دایذ، یبْیٛرئەگەس گ َەاڵث؛ ذێٚۀبو یلەاڵر
؛ چٛٔکە لغەی یەکەِیبْ ثەڵێٕە ثۆ دا٘برٛٚ ثەاڵَ ئەٚأی رش ثڕیبسە ثۆ ئێغزب ٚ ذێٚەوەد

 ڕاثٛسدٚ.
دا، کەعێک ثە ثبٔکی گٛد، ئەٚ ئۆرۆِجێٍە یبْ خبٔٛە یبْ ِشاتؽح( )ٌە ِبِەڵەی  -٦

صەٚیەَ ثۆ ثکڕە، ِٓ دٚارش ثە لیغذ ٚ ثەصیبرش ٌە رۆی دەکڕِەٚە، ثٕەِب ٌەعەس ئەَ ثەڵێٕە 
چٛٚ کباڵکەی کڕی ٚ ثۆی ٘ێٕب، ثەاڵَ دٚارش ئەَ گٛری پەؽیّبْ ثِٛەرەٚە ٚ ٔبِەٚێذ،  ثبٔک

ٌەَ زبڵەرەدا ثبٔک ثۆی ٔییە ئەَ ٔبچبس ثکبد ٚ ثڵێذ دەثێذ ٘ەس ثزەٚێذ ٚ ِٓ ٌەعەس 
ثەڵێٕی رۆ کڕیِٛە، چٛٔکە ئەٚەی ئەَ گٛرٛیەری رۀٙب ثەڵێٓ ثٛٚەٚ ثەڵیٕیؼ ثەگشێجەعذ 

بٔک ثۆی ٘ەیە ٌەدەسۀدبِی ئەَ ثەڵێٓ ٚ ِبِەڵەیەی ئەَ ٘ەس ئەژِبس ٔبکشێذ، ثەاڵَ ث
 صیبٔێکی کشد لەسەثٛٚەکەی ٌەٚ ٚەسثگشێزەٚە. 
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 بیسج و چىاس ڕێسای

 اٌؼمذ يبطً بهالن اٌّؼمىد ػٍيه

 
گشێجەعذ ثۀەِبٔی کباڵ یبْ کبسی گشێجەعذ ٌەعەس کشاٚ ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە ٚ  ٚارە:

 پٛچەڵ دەثێزەٚە. 
ئبِبٔدی ئەَ ڕێغبیە پبساعزٕی ِبفی الیۀەکبٔی گشێجەعزەکبٔە، ثەٚەی دیبسە گشٔگی: 

کبرێک کباڵ یبْ کبس، یبْ عٛٚدە گشێجەعذ ٌەعەس کشاٚەکبْ ریبدەچٓ ٚ پٛچەڵ دەثٕەٚە، 
ێجەعزێک ِەثەعذ ٚ ئبِبٔدی ٘ەس گشِبفی الیۀەکبٔی گشێجەعزەکە پبسێضساٚ ثێذ؛ چٛٔکە 

کە گشێجەعزەکەی ٌەعەس داِەصساٚە، ٘ەس یبْ عٛٚدەیە  کبس ئەٚ کباڵ یبْکە ئۀدبَ دەدسێذ، 
ٚ ثۀەِبْ ٚ  ثۆیە ثەیەکێک ٌە ثٕەِبکبٔی گشێجەعزەکە دادۀشێذ ٚ ئەژِبس دەکشێذ

ٌەدەعزذأیؾی ئبِبٔح ٚ ِەثەعزی گشێجەعزەکە ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە ٚ پٛچەڵ دەثێزەٚە ٚ 
ئەَ زٛکّەیؼ ِەزبڵ. ٚاربیەک ثۆ ئۀدبِذأی ٔبِێٕێزەٚە ٚ خێجەخێ کشدٔی دەثێزە 

٘ەِٛٚ گشێجەعزێک دەگشێزەٚە، چ کٛسد خبیۀەکبْ  ٚەک کڕیٓ ٚ فشۆؽزٓ ٚ ثەخؾیٓ، یبْ 
 ْ.ٚ ثشیکبسی ٚ ٘بٚثەؽیجٛٚٚەک ثەکشێذاْ  دسێژ خبیۀەکبٔی

ٚە کباڵکە  ؽزٓ،ۆٚ فش ٓڕیو نەٚ خب ئەگەس گشێجەعزەکە خێشاٚ ٚ کٛسد خبیەْ ثٛٚ
ڕادەعذ ٔەکشاثٛٚ، ئەٚە ثە ٌەدەعزذأی کبڵآکە دەعزجەخێ گشێجەعزەکە ٌەثٕەڕەرەٚە 

ٚ ٘یچ ؽٛێٕەٚاسێکیؾی ٌەعەس دسٚعذ ٔبثێذ، ثەاڵَ ئەگەس کباڵکە ڕادەعذ  ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە
کشاثٛٚ ئەٚە گشێجەعزەکە ٚەک خۆی خێجەخێ دەکشێذ، ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک ئۆرۆِجێٍێکی 

خبٚۀەکەی ڕادەعزی ثکبد عٛرب، ئێغزب گشێجەعزەکە ٌە ثٕەڕەرەٚە کڕی ٚ ثەس ٌەٚەی 
٘ەڵذەٚەؽێزەٚە ٚ ٘یچ ؽٛێٕەٚاسێکی ٌەعەس دسٚعذ ٔبثێذ؛ ثەاڵَ ئەگەس پبػ ڕادەعزکشدْ 
ئۆرۆِجێٍەکە الی کەعی کڕیبس خۆی عٛٚرب، ئەٚە پێٛیغزە پبثۀذ ثێذ ثەئۀدبِذأی 

 .ؽیبس ثکبدگشێجەعزەکەٚە ٚ ثە٘بی ئۆرۆِجێٍەکە ڕادەعزی فشۆ
ٚەک ثەکشێذاْ، ئەٚە ریبچٛٔی گشێجەعذ  ئەگەسیؼ گشێجەعزەکە دسێژ خبیەْ ثٛٚ

ٌەعەسکشاٚەکە ٌە کبری ٌەدەعزذأییەٚە کبسی پێ ٔبکشێذ ٚ ڕادەگیشێذ؛ ثەڵآَ گشێجەعزەکە 
ٌە ثٕەڕەرەٚە ٘ەڵٕبٚەؽێٕێزەٚە ٚ ٌەٚ ِبٚەیەی کە گٛصەساٚە کبسی پێ دەکشێذ ٚ 
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 ۆث ێوش ەث گشرٛە یویەخبٔٛ دەثێذ، ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک ؽٛێٕەٚاسیؾی ٌەعەس دسٚعذ
پبػ ؽەػ ِبٔگ خبٔٛەکە عٛرب، ٌەثەسٚاسی عٛربٔی خبٔٛەکەٚە گشێجەعزەکە  ه،ڵێعب

ڕادەگیشێذ ٚ کبسی پێ ٔبکشێذ؛ ثەاڵَ ثۆ ؽەػ ِبٔگی پێؾٛٚ کبسی پێ دەکشێذ ٚ پێٛیغزە 
  .کەعی کشێچی کشێی خبٔٛەکە ڕادەعزی خبٚۀی خبٔٛەکە ثکبد

چۀذیٓ دەلی فەسِٛٚدەٚ کۆدۀگی صأبیبْ ٚ ثەڵگەی ە ٌە ئەَ ڕێغبیسچبٚە: عە
 ٚە ٌەٚأە:ٛعەسچبٚەی گشرئبٚەصییەٚە 

َلْو ِبْعَت ِمْن َأِخيَك َْثًَرا, فََأَصابَػْتُو َجاِئَحٌة, َفََل ُيَِلُّ }: ذێسِٛەفەد ی خٛداسەِجەغێپ -٧
ًئا, ِِبَ ََتُْخُذ  ؟َلَك َأْف ََتُْخَذ ِمْنُو َشيػْ  سەگەئٚارە:  (.صحيح مسلم).{َماَؿ َأِخيَك بَِغْْيِ َحقٍّ

خٛسِبیەکذ ثەثشاکەد یبْ ٘ەس کەعێذ فشۆؽذ ٚ ثەس ٌەٚەی ڕادەعزی ثکەیذ خٛسِبکە 
٘یچ پبسەی ٌێ ٚەسِەگشە، ثەچ ثیبٔٛیەک پبسەی ثۀبزەق ٌێ ٚەسدەگشیذ، ٌە  ،ریبچٛٚ

 .کبرێکذا کە کباڵکە فەٚربٚە ٚ ریب چٛە؟!
ٚ إثٓ اٌّٙبَ ٌەٚە ثبسەیەٚە  ەیەدٚسِٛەفکبسکشدْ ثەَ  سەعەٌ دۀگٓۆو بْیصأب -٢
ٚارە:  .(9/674فتح القدير ) (.تطالْ اٌؼمذ تٙالن اٌّؼمٛد ػ١ٍٗ أِش ِعّغ ػ١ٍٗ)دەڵێذ: 

٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەی گشێجەعذ ثە٘ۆی ریبچْٛٚ ٚ ٌەدەعزذأی کباڵ گشێجەعذ ٌەعەس کشاٚەکە، 
 کۆ دۀگی صأبیبٔی ٌەعەسە.  

ئبِبٔح ٌە ئۀدبِذأی گشێجەعزەکە ئەٚ کباڵ یبْ عٛٚدەیە کە گشێجەعزەکەی  -٧
ٌەعەس کشاٚە ٚ ثە ٌەدەعزذأی ٚاربیەک ثۆ ئۀدبِذأی گشێجەعزەکە ٔبِێٕێزەٚە،؛ ٘ەس ثۆیە 

 ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە.
ئەگەس کباڵکە یبْ عٛٚدەکە ثّبیە، ئەٚ کبد داٚای ثە٘بکەیّبْ دەکشد، ئێغزب کە  -٤

کە ٔەِبٚە، چۆْ دەکشێذ داٚای ثە٘ب یبْ ثەساِجەسەکەی ثکشێذ؟! ثۆیە ٌە کباڵ یبْ عٛٚدە
 ثٕەڕەرذا ٚاربیەک ثۆ ثٛٚٔی گشێجەعزەکە ٔبِێٕێزەٚە. 

 ّٔٛٚٔە:
ئەگەس کەعێک خبٔٛیەکی ثەکشێ گشد ٚ ثەس ٌە ڕادەعزکشدْ ثە کەعی کشێچی  -٧

خبٔٛەکە عٛرب یبْ ڕٚخب، گشێجەعزی ثەکشێذأەکە ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە ٚ ٘یچ ؽٛێٕەٚاسێکی 
 ٌەعەس دسٚعذ ٔبثێذ. 
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ثەس ٌە  َەاڵث ؛ْەئۀدبَ ثذ هێوبسثڕیبس دەدەْ کە ثە ٘بٚثەؽی یەکزش  طەو دٚٚ -٢
ّبیە ٘بٚثەؽەکەیبْ عٛرب یبْ دصسا، ئەٚ کبد گشێجەعزی ٘بٚثەؽییەکەیبْ کشدٔی کبسەکە دەعز

ٚ دەعزّبیەکەی ٔێٛأیبٔە ٚ  ەپبس ەوەعزەجێگش ەیسچبٚەع ەچٛٔى ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە؛
 ثەٌۀبٚچٛٔی ٚاربیەک ثۆ ٘بٚثەؽی ثْٛٚ ٔبِێٕێزەٚە. 

 ئبفشەرێکّبْ ثەکشێ گشد ثۆ ئەٚەی ؽیشِبْ ثۆ ثذاد ثە ِٕذاڵێک، ثەس ٌەٚەی -٧
ؽیشەکە ثذاد ئبفشەرەکە ِشد، ئێغزب گشێجەعزی ثەکشێ گشرٕەکە ثە٘ەڵٛەؽبٚە ئەژِبس 

 .دەکشێذ ٚ ٘یچ کبسی پێ ٔبکشێذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ساڵحپڕۆفیسۆر. خالید موحەممەد                                یڕێساكانی فیقهی ئیسالم 119

 پێٕج وبیسج  ڕێسای

 يبطً اٌؼمذ ِا يّٕؼه ابخذاء

 
ڕێگش دەثێذ  ،ێکعزەجێگش دسٚعزجٛٚٔی ەٌثێذ  گشڕێ ربەسەع٘ەس ؽزێک  ٚارە:

 .ئەگەس ئۀدبَ دساٌەثەسدەٚاِجٛٚٔیؾی 
 خێگیشیی ٚ ئەَ ڕێغبیە خەخذ ٌەعەس داِەصساٚی زٛکّە ؽەسػییەکبْ ٚگشٔگی: 

گشێجەعزێک پێّبْ دەڵێذ، ٘ەس ؽزێک ڕێگش ثێذ ٌە ٔدبِذأی  ثەسدەٚاِییبْ دەکبرەٚە ٚ
ڕێگش دەثێذ ٌە ثەسدەٚاِجٛٚٔیؾی ٌەدا٘برٛٚدا ٚ ڕێغبیەکی رشِبْ ٘ەیە  ٌەعەسەربدا،

اٌؾشٚط ذؼرثش فٟ )  ثەؽێٛەیەکی رش خەخذ ٌەعەس ٘ەِبْ ٚارب دەکبرەٚە ٚ پێّبْ دەڵێذ:
. ٚارە: ِەسخەکبْ چۆْ ٌەعەسەربدا پێٛیغزٓ ٚ ثە٘ۀذ (ترذاءػرثاس٘ا فٟ اإلئاٌذٚاَ و

 ؽێٛە پێٛیغزٓ ٚ ثە٘ۀذ ٚەسدەگیشێٓ.ٚەسدەگیشێٓ، ثۆ ثەسدەٚاِییؼ ثە٘ەِبْ 
اٌذٚاَ ِا ال ٠غرفش  ٠غرفش فٟ)٘یچ دژایەرییەکیؼ ٌە ٔێٛاْ ئەَ دٚٚ ڕێغبیە ٚ ڕێغبی 

کە ثەٚارەی ئەٚە دێذ: ئەٚەی ٌە پێٕبٚ ثەسدەٚاِی گشێجەعزذا چبٚپۆؽی ٌێ  - (ترذاءفٟ اإل
کبْ ٌە ثٕەڕەرذا ٔییە؛ چٛٔکە ڕێگشە ؽەسػییە -دەکشێذ ٌەعەسەربدا چبٚپۆؽی ٌێ ٔبکشێذ

 دەکشێٓ ثەچۀذ ثەؽێکەٚە ٌەٚأە:
ٚ عەسەرب ڕێگشْ ٌە  ٓیوەسەٚ ع ەییٕیثٕچ یگشڕێ ەیە٘ گشِبْڕێ هێٔذە٘ -٧

داِەصأذٔی گشێجەعزەکبْ ٚ ٌە دا٘برٛٚؽذا ٚ ٘ەس کبد دسٚعذ ثٓ ڕێگشْ ٌە ثەسدەٚاِییبْ 
 سەگە: ئۀّٚٔٛ ۆثٚ ئەَ خۆسە ڕێگشأەیؼ ثە ثە٘ێضرشیٓ خۆسەکبٔی ڕێگش ئەژِبس دەکشێٓ، 

ی ٌەگەڵ یەکزش شیسگە٘بٚع ییەدسٚعذ ٔ ،خٛاسدثٛٚ یەک ئبفشەریبْ یشیؽ هڕێٚ وٛ  وچ
ثۆِبْ  نەیەِبٚپبػ  ٚ وشد بْیشیسگە٘بٚعخۆ ئەگەسیؼ عەسەرب ٔەِبٔضأی ٚ  ،ثکەْ

دەسکەٚد ؽیشیبْ پێکەٚە خٛاسدٚە، ئەٚ کبد ٘بٚعەسگیشییەکەیبْ ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە، ئەگەس 
 ثیغذ عبڵیؾی ثەعەسدا چٛٚثێذ. 

 ،ڕێگشِبْ ٘ەیە ٌەعەسەربدا ڕێگشە ٌە دسٚعزجٛٚٔی گشێجەعذ ٚ ِبِەڵەکبْ هێٔذە٘ -٢
 ەو هێعەو ج،ەز ۆث سشاَیئ یٕیؽۆ: پنەٚ ڕێگش ٔییە ٌە ثەسدەٚاَ ثْٛٚ ٚ ِبٔەٚەیبْ، َەاڵث
 یشیسگە٘بٚع یعزەجێگش ییۀ ۆیثی زەخی ٌەثەسدا ثێذ پیبٚ ثێذ یبْ ئبفشەد، سشاِیئ
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دٚارش وشدثٛٚ  یشیسگە٘بٚع سەگەئٔە ثۆ خۆی ٔە ثۆ ٘یچ کەعی رش، ثەڵآَ ثذاد،  ٔدبَەئ
کبد ئیسشاِەکەی ڕێگش ٔییە ٌەثەسدەٚاِجٛٚٔی گشێجەعزی  ٚەئ عذ،ەث یسشاِیئ

 .ەٚەزێؽەٕبٚەڵ٘ یکەەعزەجێگش٘بٚعەسگیشییەکەی ٚ 
٘ۀذێک ڕێگشی رشِبْ ٘ەیە ڕێگشْ ٌەثەسدەٚاِی گشێجەعزەکبْ، ثەاڵَ ڕێگش ٔیٓ  -٧

عەسەربی داِەصسأذٔی گشێجەعزی ٘بٚعەسگیشی ٚەک  قەاڵر یرە: ثبثنەٌٚە دەعزپێکشدٔیبْ، 
ِبفێکی پیبٚ ثٛٚٔی ٘ەیە؛ ثەاڵَ ڕێگش ٔییە ٌە داِەصسأذٔی گشێجەعزەکبْ؛ خۆ ئەگەس دٚارش 

 .دسٚعذ ثٛٚ ٚ پیبٚەکە ثەکبسی ٘ێٕب، ئەٚ کبد دەثێزە ڕێگش ٌەثەسدەٚاِی گشێجەعزەکە
ئێّە چبٚەی گشرٛە ٌەٚأە: ئەَ ڕێغبیە ٌە ٘ۀذێک ثەڵگەی ئبٚەصییەٚە عەس عەسچبٚە:

ثۆ دسٚعذ ثٛٚٔی ٘ەس زٛکّێکی ؽەسػی پێٛیغزّبْ ثەدڵٕیب ثْٛٚ ٌە عێ ؽذ ٘ەیە، 
ئەٚأیؼ: ثٛٚٔی ٘ۆکبسەکبْ ٚ ِەسخەکبٔە، ٌەگەڵ ٔەثٛٚٔی ڕێگشەکبْ، ٚە ٘ەس کبد یەکێ 
ٌەِبٔە کێؾەی رێکەٚد، کێؾە ثۆ خٛدی گشێجەعزەکبْ دسٚعذ دەکبد ٚ ال عۀگی دەکبد 

ٔبیٙێڵێذ؛ ثۆیە ٔبکشێذ ٌە کبری ثٛٚٔی ڕێگشەکبٔذا ڕێگە ثە دسعزجٛٚٔی  یبْ ٘ەس
گشێجەعزەکبْ ثذەیٓ، خۆ ئەگەس ٚاِبْ کشد، ئەٚ کبد ٘یچ ٚارب ٚ عۀگێک ثۆ ثٛٚٔی 

 ڕێگشەکبْ ٔبِێٕێزەٚە.
 ّٔٛٚٔە: 

٘ەس ئبیٓ ٚ ئبیذیبیەکەی  ،ثبٚەڕ ێث یىێبٚیپ ەث ٚاداسڕث یىێرەئبفش یؽٛوشدٔ -٧
رش ٚ پبػ دٚاثەاڵَ  ،ثٛٚ ٚاداسڕثپیبٚەکە  ربەسەع یؼسەگەئ .ٔییە ٚ زەساِەدسٚعذ  ،٘ەثێذ

ی ەوەعزەجێٚ گش ەیە٘ یؾێپ ٚەِەٌ ڵعب غذیث یزٛوّ ِبْە٘ ،ۆڕیگ یٕیدثیغذ عبڵ 
لٛاِخ( کە ثەٚاربی )چٛٔکە ٌە پڕۆعەی ٘بٚعەسگیشیذا  .ەٚەزێؽەٚەذەڵ٘ ٔێٛأیبْ

ئیغالِیؼ ڕێگە ٔبداد ثەٚەی ثێ ثەڕێٛەثشدْ ٚ عەسپەسؽزی دێذ ثەدەعذ پیبٚە، ٚ 
َوَلْن جَیَْعَل ]: خٛای گەٚسە دەفەسِٛێذ .ثبٚەڕێک ثجێزە عەسپەسؽزیبس ٚ ثباڵدەعزی ثڕٚاداسێک

ٚارە: خٛای گەٚسە ڕێگە ثە ثباڵدەعذ  (.757:نساءسورة ال) .[اَّللهُ ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَی َسِبيًَل 
ثٛٚٔی ثێ ثبٚەڕاْ ثەعەس ثڕٚاداسأذا ٔبداد. خگە ٌەٚەیؼ ئێّە ٌە پڕۆعەی ٘بٚعەسگیشیذا 
ِەسخێکّبْ ٘ەیە پێی دەگٛرشێذ ِەسخی ٘بٚؽبٔی ثْٛٚ ٚ ثەپێێ ئەٚ ِەسخە پێٛیغزە 
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ێ ثبٚەڕ ثە ٘ەِیؾە پیبٚاْ ٘بٚؽبٔی ئبفشەربْ ثٓ ٚ ٌەٚ ڕٚەیؾەٚە ٘یچ  کبد پیبٚێکی ث
 ٘بٚؽبٔی ئبفشەرێکی ثڕٚاداس ئەژِبس ٔبکشێذ.

دا ئەگەس ثشیکبس یبْ کەعی یەکەَ ؽێذ ثٛٚ، ( وبٌخ)ٚ ەگشر ىبسیثش یعزەجێگش ەٌ -٢
گشێجەعزی ثشیکبسییەکە دأبِەصسێذ ٚ دسٚعذ ٔبثێذ، خۆ ئەگەسیؼ عەسەرب ژیش ثْٛٚ ٚ 

یەکێکیبْ ؽێذ ثْٛٚ، دیغبْ  ٘یچ کێؾەیبْ ٔەثٛٚ؛ ثەاڵَ دٚای ئۀدبِذأی گشێجەعزەکەیؼ
 گشێجەعزەکەیبْ ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە ٚ کبسی پێ ٔبکشێذ.

 ٚ دٚارش وشد بْییشیسگە٘بٚع یسیعەِ یىێبٚیپ ەڵگەٌ یسیعەِ یىێرەئبفش سەگەئ -٧
پێٛیغزە پیبٚەکەیؼ ِٛعٛڵّبْ ثێذ، یبْ گشێجەعزی ثٛٚ،  ّبْڵِغٛ نەرەئبفش

٘بٚعەسگیشییەکەیبْ ٘ەڵجٛەؽێزەٚە؛ چٛٔکە چۆْ ِٛعٛڵّبٔجٛٚٔی ئبفشەرەکە ٌەعەسەربدا 
ڕێگشە ٌە ٘بٚعەسگیشی کشدٔی ٌەگەڵ پیبٚێکی ِەعیسی، ثە٘ەِبْ ؽێٛە ِٛعٛڵّبٔجٛٚٔی ٌە 

 یسی.  دٚاییؾذا ڕێگشە ٌەثەسدەٚاِجٛٚٔی پڕۆعەکە ٌەگەڵ پیبٚێکی ِەع
 هێویەدٚارش  ،ٌەگەڵ یەکزش وشدەد بْیلەػبسثبصسگبٔی  یسیعەِ کەعیدٚٚ  ئەگەس -٤

 ەوەلەػبس ەث یبْوشدٔەڵەِبِ یعزەجێثٛٚ، گش ّبْڵِغٛ ەوەعزەجێگش یوبٔۀیەال ەٌ
ثٛایە ثۆی ٔەثٛٚ ِبِەڵە ثە  ّبْڵِغٛعەسەرب کەعەکە  سەگەئ ەچٛٔى ؛ەٚەزێؽەٚەذەڵ٘

ٚ ِبِەڵەیە ثکبد ەئثۆیە ئەگەس دٚارشیؼ ِٛعٛڵّبْ ثٛٚ، دیغبْ ثۆی ٔییە  ػبسەلەٚە ثکبد،
 .ەٚەزێؽەٚەذەڵ٘ یبْەوەعزەجێگشٚ 
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 بیسج و شەش ڕێسای

 اٌؼبشة في اٌؼمىد ٌٍّماصذ واٌّؼأي ال ٌألٌفاظ واٌّبأي

 
گشٔگ ٌە گشێجەعذ ٚ ِبِەڵەکبْ ٔبٚەڕۆک ٚ ِەثەعزەکبٔیبٔە، ٔەک دەعزەٚاژە ٚ ٚارە: 

)اٌؼثشج خگە ٌەَ ڕێغبیە ڕێغبیەکی کەِبْ ٘ەیە ٘ەِبْ ٚاربی ٘ەیە ٚ دەڵێذ:  گٛصاسؽزەکبْ.
    . ٚارە:  گشٔگ ٔبٚەڕۆکە ٔەک ٔبٚ. تاٌّغ١ّاخ ال تاألعّاء(

 شٔگی ئەَ ڕێغبیە ٌە دٚٚ ڕٚەٚەیە:گگشٔگی: 
یەکەَ: ئەَ ڕێغبیە کبس ٌەعەس خێگیشی زٛکّە ؽەسػییەکبْ دەکبد ٚ پێّبْ دەڵێذ 
گۆڕیٕی ٔبٚ ٘یچ کبسیگەسیی ٌەعەس گۆڕیٕی ٔبٚەڕۆک دسٚعذ ٔبکبد ٚ ِشۆڤەکبْ ثۆیبْ ٘ەیە 
٘ەس ٔبٚێک ٌەکباڵ ٚ ِبِەڵە ٚ گشێجەعزەکبٔیبْ ثٕێٓ کە خۆیبْ دەیبٔەٚێذ؛ ثەاڵَ دەثێذ 
ئبگبداسی ئەٚە ثٓ کە گۆڕیٕی ٔبٚەکبْ زٛکّی ٔبٚەڕۆکی ؽزەکبْ ٔبگۆڕێذ ٚ زٛکّە 

ػبسەق  ٔبٚەڕۆکی کباڵکبٔەٚە ٔەک ٔبٚەکبٔیبْ. ثۆ ّٔٛٚٔە: ئەگەس ؽەسػییەکبْ پەیٛەعزٓ ثە 
ٔبٚ ٔشا ثە خٛاسدٔەٚە ڕۆزییەکبْ، یبْ عٛٚ ثەڕعِٛبد ٚ عٛٚد، یبْ دسۆ ثە عیبعەد، ٘یچ 
کبَ ٌەَ ٔبٚە ثشیمەداسأە زٛکّی ٔبٚەڕۆکی ثەدی ئەٚ ؽزبٔە ٔبگۆڕێذ ٚ رب لیبِەد ٘ەس 

 ۆڕدسێذ.زەسآِ، ئەگەسیؼ عەد خبس ٔبٚەکبٔیبْ ثگ
دیبسە ٘یچ کبسێکی ِشۆڤ ثێ ِەثەعذ ٔییە ٚ ئەٚ ِەثەعزبٔەیؼ دەثٕە دٚٚەَ: 

، ثۆ گٛصاسؽذ کشدْ ٌەٚ ِەثەعذ ٚ ی ِشۆڤثٕەِبی گؾذ گشێجەعذ ٚ ِبِەڵەکبٔ
ی خٛاعزبٔەیؼ کە ٌەپؾذ ئەٚ کشدەٚە ٚ ِبِەڵآٔەٚەْ، ِشۆڤ ٘ەِیؾە ٚؽەٚ دەعزەٚاژە

ثۆ ٘ەس کبسێکی عشٚؽزیؼ ٚایە کە ِشۆڤ  زبڵەری ٚثەکبس دە٘ێٕێذ ربیجەد دادۀێذ ٚ 
دەلبٚدەق گٛصاسؽذ ٌە ِەثەعذ ٚ  کە ثەکبس ثٙێٕێذ ی ربیجەد ثەٚ کبسەیدەعزەٚاژە

کبد، خۆ ئەگەس ٚاثٛ ئەٚ کبد گٛصاسؽذ ٚ ِەثەعزەکبْ ٘بٚرب دەثٓ ٚ ٚەک دەخٛاعزەکبٔی 
ەٚاژەکبْ دەعزخۆیبْ کبسیبْ پێ دەکشێذ ٚ ٘یچ کێؾەیبْ ٔییە، ثەاڵَ ئەگەس گٛصاسؽذ ٚ 

ِەثەعزەکبْ خیبٚاص ثْٛٚ، ٌەٚ کبربٔەدا ٚ ٌەپێٕبٚ ٌەخێی خۆیبْ ثەکبس ٔە٘برٓ ٚ ٌەگەڵ 
یەکالکشدٔەٚەی صۆسێک ٌە کێؾەکبْ ٚ ڕاعزبٔذٔی صۆسێک ٌە گشێجەعزەکبْ کبس ثەِەثەعذ ٚ 

شێٓ، ٔەک گٛصاسؽذ ٚ دەعزەٚاژەکبْ. ثۆّٔٛٚٔە: ئەگەس ٌە گشێجەعزی ئبِبٔدەکبْ دەک
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ئبفشەرەکە ثە پیبٚەکەی گٛد: خۆَ پێ ثەخؾیذ، یبْ ٌەعەس ربپۆ کشدیذ، ٘بٚعەسگیشیذا 
زٛکّی گشێجەعزەکە ٘ەس ثە٘بٚعەسگیشیی دەِێٕێزەٚە ٚ ٘ەس ٚایؼ ِبِەڵەی ٌەگەڵ 
دەکشێذ ٚ لغەی ئبفشەرەکە ٔبیگۆڕێذ ثە ثەخؾیٓ یبْ ِبِەڵەی کڕیٓ ٚ فشۆؽزٓ؛ چٛٔکە 

 ٔبٚەڕۆکی گشێجەعزەکە دیبسە کە ٘بٚعەسگیشییە.
 ئەَ ڕێغبیە ٌەٚ ثەڵگە ئبٚەصییەٚە عەسچبٚەی گشرٛە کە پێّبْ دەڵێذسچبٚە: عە

زٛکّە ؽەسػییەکبْ پەیٛەعزٓ ثە ٔبٚەڕۆکی ؽزەکبٔەٚە ٔەک ٔبٚەکبٔیبْ ٚ رۀٙب گۆڕیٕی 
یؼ ئبصادْ ٌە ِشۆڤەکبٔٔبٚ ٘یچ کبسیگەسی ٌەعەس گۆڕیٕی زٛکّەکبٔیبْ  دسٚعذ ٔبکبد ٚ 

گشێجەعذ ٚ ِبِەڵەیەک کە خۆیبْ دایذە٘ێٕٓ ٚ ٔبٚی ؽەسػی دأبٔی ٔبٚ ثۆ ٘ەس کباڵ ٚ 
ٔییە، ٚ ٌەکبری ئۀدبِذأی ٘ەس کبسٚ ِبِەڵە ٚ گشێجەعزێکذا ٔبٚەڕۆکەکبٔیبْ ثە٘ۀذ 

  ٚەسدەگیشێذ، ٔەک ٔبٚەکبٔیبْ.
 : ۀّٚٔٛ

ئەگەس کڕیبس ٚ فشۆؽیبس ڕێکەٚرٓ ٌەعەس ٔشخی کباڵیەک ٚ دٚارش فشۆؽیبسەکە ثە  -٧
پێُ ثەخؾیذ، ئەَ ِبِەڵەیە ٘ەس کڕیٓ ٚ فشۆؽزٕە ٚ ثەٚ لغەیە ٔبثێذ  کڕیبسەکەی گٛد،

 ثەثەخؾیٓ؛ چٛٔکە پێؾزش ِبِەڵەیبْ کشدٚە.
( رەْ گۀُّ پێ فشۆؽزی ثۆ ٧١( دۆالسَ ثذەسێ ٚ )٧١١١ئەگەس فشۆؽیبس گٛری: ) -٢

ؽەػ ِبٔگی رش، ئەَ ِبِەڵەیە دەثێزە عەٌەَ ٚ ثەٚ پێٛدأگە ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ، 
 ک ٚەک کڕیٓ ٚ فشۆؽزٕێکی ئبعبیی.  ٔە

ڕە٘ٓ ٌەؽەسػذا ثۆ دڵٕیبکشدٔەٚەی خبٚەْ لەسصە کە لەسصەکەی ٔبفەٚرێ، ٘ەس  -٧
ثۆیە خبٚەْ لەسص ثۆی ٔییە ٘یچ عٛٚدێک ٌە کباڵ ڕەٕ٘کشاٚەکە ثجیٕێذ، خۆ ئەگەس ثیٕی 

یبْ ئەٚ کبد دەثێزە عٛٚ ٔەک ڕە٘ٓ، ِبٚەیەک خەڵکبٔێک فێش ثجْٛ ثۀبٚی ڕەٕ٘ەٚە لەسص
دەدا ثەخەڵک ٚ دٚارش خبٔٛیەک یبْ دٚکبٔێکیبْ ثە ٔشخێکی صۆس الٚەکی ٌە لەسصاسەکە 
ٚەسدەگشد ٚ ثۆ خۆیبْ ثەکبس دە٘ێٕب رب ئەٚ کبرەی لەسصەکەیبْ ٚەسدەگشرەٚە، ئەَ ِبِەڵەیە 
عٛٚیەکی ئبؽکشا ثٛٚ ٌە ژێش ٔبٚی ڕەٕ٘ذا  دەکشا؛ ثەاڵَ خۆ گۆڕیٕی ٔبٚ زٛکّی ٔبٚەڕۆک 

 ٔبگۆڕێذ 
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کەعێک پبسەی دا ثەکەعێک ٚ پێی گٛد: ِبِەڵەی پێٛە ثکە ٚ ٌەصەسەسٚ لبصأدذا  -٧
ٚ ئەٚ کەعەی کبس ثەپبسەکەٚە دەکبد رۀٙب ٌە ِضاستح( )٘بٚثەػ دەثیٓ، ِبِەڵەکە دەثێزە 

لبصأدذا ٘بٚثەػ دەثێذ ٚ ٘ەس صەسەسێکیبْ کشد، ٔٙب ٌە پبسەی خبٚەْ دەعزّبیە دەکەٚێذ. 
خۆ ئەگەس پێی گٛد لبصأح ٚ صەسەسی ثۆ خۆد، ئەٚ کبد دەثێزە لەسص ٚ ٌە٘بٚثەؽی ثْٛٚ 

  دەسدەچێذ. 
زٛکّی پبسە ٚ لەسصیبْ ٘ەیە ٚ ثەٚ ٘ەِبْ  ٚ کۆِپیبٌە)عٕذاد(  ییداسا ڵەیٚاەل -٤

 پێٛدأگەیؼ ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵذا دەکشێذ، ثب ٌە ئێغزبدا ٔبٚەکبٔیؾیبْ گۆڕا ثێذ. 
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 بیسث و حەوتڕێسای 

 إػّاي اٌىالَ أوٌى ِٓ إهّاٌه

 
رب ثزٛأیٓ کبس ثە ٚارە ٚ ٌێکەٚرەکبٔی لغەکەی  وشد، یوەیەلغ هێعەو سەگەئ ٚارە:

ٔبچبس  ٚوبدەئ ٚاربی ٔەثێذ، ىذاێثبس چی٘ ەث لغەکە ِەگەس دەکەیٓ ٚ پؾزگٛێی ٔبخەیٓ؛
 پؾزگٛێی دەخەیٓ ٚ کبسی پێ ٔبکەیٓ.

ای گەٚسە رٛأبی لغەکشدْ ٚ ثیٕیٓ ٚ ثیغزٓ ٚ رێگەیؾزٕی ثەخؾیٛە ثە خٛ گشٔگی:
ئەٚ ٘ەعزەٚەسأەٚە گٛصاسؽذ ٌە خٛاعزەکبٔی ٔبخیبْ ثکەْ  ِشۆڤەکبْ، رب ثزٛأٓ ٌە ڕێگەی

لغە ٚ دەعزەٚاژەکبٔیؼ ثە٘ێضرشیٓ ئبِڕاصی گٛصاسؽزکشدٔٓ ٌەٚ خٛاعزبٔە  ْ،ڕثج بْیسەد ٚ
ؾی ی٘بەثٚاربی خۆیبْ ٘ەیە ٚ ٘ەس ٚؽەیەک ٚاربی ٔەثێذ  ؼیەٚاژأەعزەدٚ ٘ەس یەک ٌەٚ 

ئەژِبسکشدٔی ئەٚ لغبٔەی ِشۆڤ چەِکێکی ٔبثێذ ٚ کبسی پێ ٔبکشێذ، ثە٘ۀذ ٚەسگشرٓ ٚ 
رشە ٌە گشٔگیذأی ؽەسیؼەد پێیبْ ٚ ٚ ِەثەعذ ٌێی ڕا٘ێٕبٔیبٔە ٌەعەس ئەٚەی کە ژیشأە 
ٚ ثب ئبگبییەٚە لغە ٚ ٘ەڵغٛکەٚرەکبٔیبْ ثکەْ ٚ ثضأٓ کە٘ەسچی دەیڵێٓ ٚ دەیکەْ ثۆ 

ٔەی خۆیبْ ِبِەڵەیبْ دٚٔیب ٚ ثۆ لیبِەریؼ ِبڵە ٌەعەسیبْ ٚ ثەپێی ئەٚ گٛفزبس ٚ ڕەفزبسا
ٌەگەڵذا دەکشێذ، خب ئەگەس ٚارەی لغەکبٔیبْ خۆی ڕْٚٚ ٚ ئبؽکشاثٛٚ ٚە یەک ٚاربی ٘ەثٛٚ 
ئەٚ کبد ڕاعزەٚخۆ کبسی پێ دەکەیٓ ٚ ثەؽٛێٓ ِەثەعزی خبٚۀەکەیذا ٔبڕۆیٓ، خۆ 
ئەگەسیؼ ٚاربی لغەکە ڕْٚٚ ٔەثٛٚ، یبْ چۀذ ٚاربیەکی ٘ەثٛٚ ئەٚ کبد دەگەڕێیٕەٚە ثۆ 

  عزی خبٚۀەکەی رب پێّبْ ثڵێذ ِەثەعزی لغەکەی کبَ ٚاربیە ثٛٚە.ِەثە
کبسکشدْ ثە ڕێغبکە کە  ۆث ەدأبٚ بْیسخەِ هەڵێِۆو یبْصأب :ئەگەس ٚ ؽێٛاصەکبْ

 گشٔگزشیٕیبْ ئەِبٔەْ: 
دأەیەکیبْ ٚارەی ڕاعەرەلیٕەی ٚؽەکە خۆی  ثٛٚ،ە٘ ٚاربیدٚٚ ە وەغل سەگەئ  -٧

ئەٚ کبد ٘ەرب  ،( ثٛٚیخبصەِرش ٚاربیەکی خٛاصساٚثٛٚ ٚارە ) ئەٚی  ( ثٛٚیمیلەزارە )ٚثٛٚ 
ئەگەس ٘ەس  .ٚ ٔبڕۆیٓ ثۆ ٚارب ِەخبصییەکەی دەکشێذ ثکشێذ کبس ثەٚارب ڕاعزەلیٕەکەی

ٔەدەکشا ٚارب ڕاعزەلیٕەکەی ِەثەعذ ثٛٚثێذ، ئەٚ کبد کبس ثە ٚارب خٛاصساٚەکەی دەکەیٓ، 
دیبسیکشاٚ ثەکبس دێذ ٚ ٘ۀذێک خبسیؼ ثە  ثۆ ّٔٛٚٔە: ٚؽەی ؽێش ٌە ڕاعزیذا ثۆ ئبژەڵێکی
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 ىُێشێ: ؽذەڵێد هێعەو هێوبرخٛاعزٓ ثۆ ِشۆڤێکی ثە خەسگ ٚ ئبصا ثەکبس دێذ؛ ثۆیە 
ثیٕیی ئێّە ٚای ڕاڤە دەکەیٓ کە ؽێشێکی ڕاعزەلیٕەی ثیٕیٛە، ثەاڵَ ئەگەس گٛری: ؽێشێکُ 

 ەٌ شێؽ ثیٕیٛە؛ چٛٔکەٌە صأکۆ یبْ ثبصاڕ ثیٕی، ئەٚ کبد دیبسە ِشۆڤێکی ئبصاٚ ثەخەسگی 
 .ییۀ ۆصأىثبصاڕ ٚ 
ئەگەس لغەیەکی کشد دٚٚ ئەگەسی ٘ەثٛٚ: یەکێکیبْ دٚٚثبسەکشدٔەٚە ٚ خەخذ  -٢

کشدٔەٚە ٌەعەس لغەیەکی  پێؾٛٚی ثێذ، ئەٚی رشیبْ: لغەیەکی ٔٛێ ٚ ٘ەڵٛێغزێکی ربصە 
 ەچٛٔى ەیە؛ثێذ، ئەٚ کبد ئەگەسی دٚٚەِیبْ ٚەسدەگشیٓ ٚ کبس پێ دەکەیٓ، کە لغەکە ربص

ی پێؾٛٚی ٘یچ ٚاربیەکی ٔییە ٚ ٚەک پؾزگٛێ خغزٓ ٚایە ٚ ەلغدٚٚثبسەکشدٔەٚەی 
 اللذەر ذەڵێد ەکەیسە٘بٚعثۆ ّٔٛٚٔە: پیبٚێک ثە  .ئەٚەیؼ پێچەٚأەی ڕێغبکەیە

ٚ رەاڵلە  ،دٚٚ رەاڵلی دەکەٚێذ ذ،ێٚرجەو لذەاڵرپبػ کەِێکی رش دیغبْ دەڵێذ  ذ،ێٚرجەو
 ٔٛێکەی ثە خیب ثۆ ئەژِبس دەکشێذ ٔەک ٚەک خەخذ کشدٔەٚە ٌەعەس رەاڵلی پێؾٛی. 

لغەکە ٌەٚەاڵِی پشعیبسێکذاثٛٚ کە ثەعەسثەخۆیی ٚثەثێ ثەعزٕەٚەی ثە  سەگەئ -٧
پشعیبسەکەٚە ٘یچ ٚارب ٔەداد، ٚەک ٚؽەکبٔی : )ثەڵێ، ٔەخێش( ئەٚ کبد ثەپێی پشعیبسەکە 

ٚ پؾزگٛێ ٔبخشێذ. ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک ٌەکەعێکی پشعی: ئەڵێٓ  ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ
خێضأەکەد رەاڵق داٚە؟. ئەٚیؼ ٌەٚەاڵِذا گٛری: ثەڵێ. ئەٚە ئەگەس پێؾزش رەاڵلی داثٛٚ، 
دیبسە لغەکەی ثبعی ئەٚ رەاڵلەیە ٚ رەاڵلی رشی پێ ٔبکەٚێذ؛ ثەاڵَ ئەگەس پێؾزش رەاڵلی 

ەکغەس رەاڵلی دەکەٚێذ ٚ ٚەک ئەٚە ٚایە ٔەداثٛٚ، ئەٚە کە گٛری ثەڵێ، ئەٚ کبد ی
گٛرجێزی: ثەڵێ خێضأُ رەاڵق داٚە، پێؾزشیؼ ٘یچ رەاڵلێک ٔییە، کەٚارە ٌە ئێغزبدا 

 رەاڵلی دەکەٚێذ ٚ کبس ثەلغەکەی دەکشێذ ٚ پؾزگٛێ ٔبخشێذ. 
ٚ عٕٛٚسداس  ذێشیگەسدەٚ یی٘بڕە ەث وبد ٚەئ ،ئەگەس لغەکە ڕە٘ب ٚ گؾزگیش ثٛٚ -٤  

کە عٕٛٚسداسکشدٔی ٚارب پؾزگٛێ خغزٕی ثەؽێک ٌەلغەکە ٚ ئەٚیؼ ثەثێ ٔبکشێذ؛ چٛٔ
ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک دەڵێذ: رەاڵلی خێضأەکبُٔ کەٚرجێذ، ئەٚ کبد چۀذ  .ثەڵگە ٔبکشێذ

خێضأی ٘ەثێذ رەڵآلی ٘ەِٛٚیبْ دەکەٚێذ ٔەک رۀٙب دأەیەکیبْ، ثەاڵَ ئەگەس گٛری: 
 ک خێضأی دەکەٚێذ. رەڵآلُ کەٚرجێذ، ئەٚ کبد رۀٙب رەڵآلی یە
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یەکێکیبْ ثەِەثەعذ کشاثێذ ٚ کەعەکە  ثٛٚ،ە٘ یسەگەدٚٚ ئلغەکە  سەگەئ -٥
 ەیوەاعزڕ ەعزەثەِ ٚوبدەئ ذ،ێوشدث ەیزڵگبثەڕاعزی گٛرجێزی، ئەٚی رشیبْ ثەعٛػجەد ٚ 

ثەگبڵزە ٚەسگشرٕی ٚاربی پؾزگٛێ خغزٓ ٚ کبس پێٕەکشدٔێزی ٚ  ەچٛٔى شیٓ؛گەسدەٛێٌ
ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک ثەکەعێکی گٛد: عەیبسەکەَ پێ  .پێچەٚأەی ڕێغبکەیەئەٚەیؼ دیغبْ 

فشۆؽزیذ ثەٚۀذە یبْ پێُ ثەخؾیذ، ئەٚیؼ لجٛڵی کشد، دٚارش ٔبرٛأێذ پەؽیّبْ ثێزەٚە 
ٚ ثڵێذ گبڵزەَ کشد، ثە ربیجەری ٌە ٚؽەکبٔی: )٘بٚعەسگیشی، رەاڵق، گێڕأەٚەی پبػ رەاڵق(. 

 ٌەثبسەیبٔەٚە دەفەسِٛێذ: ەعەسە ٚ پێغەِجەسی خٛدا چٛٔکە ئەٚأە دەلی ربیجەریبْ ٌ
 عێٚارە:  (.البخاري و مسلم رواه) .{ثَلث جدُّىنه َجدٌّ وَىْزَُلُنه جدٌّ: النَكاُح, والَطَلُؽ, والرهْجَعة}

یؾەٚە ثگٛرشێذ ٘ە ڕاعزە: ٘بٚعەسگیشی، ەزڵگب ەث ثەڕاعذ ثگٛرشێٓ ٘ەس ڕاعزە ٚ ٚؽە
 لذەاڵر خێضأی ثڵێذ ەث ەٚیؾەەزڵگبەث هێعەو سەگەرەڵآق؛ ثۆیە ئرەاڵق، گێڕأەٚەی پبػ 

یبْ ثۆ ؽبٔۆ ٚ ٌە دساِبیەکذا پێی گٛرجێذ، یبْ ثۆ ڕاییی کشدٔی  ذ،ێٚەوەدرەاڵلی  ذێٚرجەو
ِبِەڵەیەک گٛرجێی یبْ ٔٛٚعیجێزی یبْ دأی پێذا ٔبثێذ ٚ پێی ڕاصی ثٛٚثێذ، ٌە ٘ەِٛٚ 

کبَ ٌەٚ پبعبٚأەی ٌێ ٚەسٔبگیشێذ ثۆ ٔەکەٚرٕی  ئەٚ زبڵەربٔەدا رەڵآلی دەکەٚێذ ٚ ٘یچ
 .رەاڵلەکە

یٓ دەلی لٛسئبْ ٚ ثەڵگەی ئبٚەصی ٚ ٌۆژیکییەٚە بکە ٌە چۀذڕێغ :عەسچبٚە
 عەسچبٚەی گشرٛە ٌەٚأە:

ٚارە: .(78 :ق) .[َما يَػْلِفُظ ِمْن قَػْوٍؿ ِإَله َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيدٌ ]خٛای گەٚسە دەفەسِٛێذ:  -٧
ثەصاسی ِشۆڤذا ٔبیەد ئیٍال فشیؾزەیەک ٌەگەڵی ئبِبدەیە ٚ دەعزجەخێ ٘یچ ٚؽەیەک 

 .ٌەعەسی رۆِبس دەکبد ٚ عضا ٚ پبداؽزی ٌەعەس ٚەسدەگشێذ
لغە ٚ ٘ەڵٛێغزی ِشۆڤەکبْ خۆیبْ ثٕەِبی عەسەکی دسٚعزجٛٚٔی ئەسک ٚ  -٢

ِبفەکبٔی ٔێٛأیبٔە ٚ پؾزگٛێ خغزٕی ئەٚ لغەٚ ٘ەڵٛێغزبٔە عەس دەکێؾێذ ثۆ 
 ٌۀبٚچٛٚٔی ئەسک ٚ ِبفەکبٔیبْ ٚ ئەٚەیؼ ٌەگەڵ دادٚەسی ؽەسع ٚیبعبدا یەک ٔبکبرەٚە.

  
 یٚارب ک کە ِشۆڤەکبْ ٌە ٔێٛاْ خۆیبٔذا ثەکبسی دە٘ێٕٓەیەٚاژەعزەدٚؽە ٚ  سە٘ -٧

دیبسیکشاٚی خۆی ٘ەیە، ثۆ ّٔٛٚٔە ٚؽەکبٔی: فشۆؽزٓ، کڕیٓ، ثەخؾیٓ، ثەکشێذاْ، لەسص، 
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ٚ ثۆ ئەٚ ِەثەعزە ثەکبسدێٓ کە ثۆی دأشاٚە ٚ  ِبسەیی، ٘زذ ،عٛٚ، ٘بٚعەسگیشی، رەاڵق
ثەٚ ؽێٛەیەیؼ ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ، خۆ ئەگەس ٚا ٔەکەیٓ ئەٚ کبد ٘ەسچی 
ؽەسیؼەد ٚ یبعب ٚ ڕێغب ٚ گشێجەعذ ٚ ثەڵێٓ ٚ پەیٛۀذی ٔێٛاْ ِشۆڤەکبْ ٘ەیە 

 ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە.  
 ّٔٛٚٔە:

 ،ییۀ یٔٚثٛ ڕۆژٚ ژڕۆٛیٔ ؾذایسػەؽ ەٌ ذ،ێث ژٚەڕۆث ژڕۆ ٛیٔٔەصسی کشد  هێعەو -٧
کەٚارە دەثێذ ڕۆژێکی رەٚاٚ ثەڕۆژٚ ثێذ؛ ثۆ ئەٚەی لغەکەی کبسی پێ ثکشێذ ٚ پؾزگٛێ 

 .ٔەخشێذ، ئەگەس ٚا ٔەکەیٓ لغەکەی ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە ٚ ئەٚەیؼ پێچەٚأەی ڕێغبکەیە
دٚارش ثۆِبْ دەسکەٚد  وبُٔ،ڵەِٕذا سەعەٌ ذێث لفەٚ َەخبٔٛ َەئ یٛرکەعێک گ -٢

٘یچ ِٕذاڵی خۆی ٌە ژیبٔذا ٔەِبْٚ؛ ثەاڵَ ِٕذاڵی ِٕذاڵەکبٔی ِبْٚ، ئەٚ کبد ٚەلفەکەی ثۆ 
ِٕذاڵی ِٕذاڵەکبٔی دەثێذ؛ چٛٔکە ٌەڕٚٚی صِبٔەٚأیەٚە ِٕذاڵی ِٕذاڵ ٘ەِبْ زٛکّی 
 ِٕذاڵیبْ ٘ەیە ٌەصۆس ڕٚەٚە ٚ ئەگەس ٚا ٔەکەیٓ ئەٚ کبد لغەی کەعەکە پؾزگٛێ دەخشێذ

  ٚ زٛکّەکەی ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە ٚ ئەٚەیؼ پێچەٚأەی ڕێغبکە ٚ ِەثەعزەکبٔی ؽەسػە.   
دٚارش ئەگەس ٌەثەسی داسەکەی خٛاسد  ،ٛادٔبخ ەداس ٚەٌعٛێٕذی خٛاسد کە  هێعەو -٧

یبْ عشکەکەی یبْ دۆؽبٚەکەی یبْ گەاڵکەی یبْ ڕەگەکەی، عٛێٕذەکەی دەکەٚێذ؛ چٛٔکە 
ەعەکە ٌەعٛێٕذەکەی خٛاسدٔی خٛدی داسەکە ٚ لەدەکەی ٘ەِِٛٚبْ دەصأیٓ کەِەثەعزی ک

ٔییە چٛٔکە ٔبخٛسێذ، کەٚارە ِەثەعزی ِیٛە ٚ ثەس٘ەِەکبٔی ثٛٚە، ٘ەسٚەک ئەٚەی 
کەعێک عٛێٕذ ثخٛاد کە ٌەٚ ِۀدەڵە ٔەخٛاد ئێّە دەصأیٓ ِەثەعزی خٛدی ِۀدەڵەکە 

ێٕذەکەی دەؽکێذ، ٚ ٔییە ثەڵکٛ ئەٚەی ٔبٚێزی؛ ثۆیە ٘ەسچی رێذا ثێذ ٚ ٌێی ثخٛاد عٛ
 ثەَ ؽێٛەیەیؼ لغەکەی ٚاربی ؽەسػی دەثێذ ٚ پؾزگٛێ ٔبخشێذ. 

. ثەٚ ٚؽەیە ەڵێ: ثیٛرگ ؼیٚەئ ،ەالر ٕبسَید صاسە٘کەعێک ثەکەعێکی گٛد:  -٤
لەسصەکە ٌەعەسی دەثێذ ثەِبڵ؛ ٘ەسچۀذە لغەکەی ثەرۀٙب ٘یچ ٚاربیەکی ٔییە؛ ثەاڵَ 

بد ٚا ئەژِبس دەکشێذ کە پؾزڕاعزی لغەکەی چٛٔکە ٌەٚەاڵِی لغەکەی ئەٚدایە ئەٚ ک
 ئەٚی کشدۆرەٚە ٚ ثەٚەیؼ لغەکە کبسی پێ دەکشێذ ٚ پؾزگٛێ ٔبخشێذ. 
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ڕێی ثە٘یچ ؽێٛەیەک  ثەدەس ٌەٚ زبڵەربٔەی ثبعّبْ کشد ئەگەس لغەکە٘ەاڵٚێشدەکبْ: 
ٌەڕێی کە ڕاعذ ثێذ، ٔە ثە ٚارب ڕاعزەلیٕەکەی ٔە ثەٚارب خٛاصساٚەکەی، ٔە رێ ٔەدەچٛٚ 

ئەٚ کبد پؾزگٛێ دەخشێذ ٚ کبسی پێ ٔبکشێذ ٚ  ٌۆژیکی ٚ ئبٚەصییەٚە ٔە ٌەڕێی ؽەسػی ٚ
 ٘یچ زٛکّێکی ٌەعەس ثٛٔیبد ٔبٔشێذ، ٚەک ٌەَ زبڵەربٔەدا:

کەعێک ثبٔگەؽەی ئەٚە ثکبد کە ِبعی ٌە ئبٚدا یبْ ثبڵٕذەی ٌە٘ەٚادا ثەکەعێکی  -٧
ٔبچێذ ٚ کبسی پێ ٔبکشێذ؛ رش فشۆؽزٛٚە، ئەَ لغەیە ٌە ڕٚٚی ؽەسػییەٚە ڕێگەی رێ 

 چٛٔکە ئەٚ خۆسە کشیٓ ٚ فشۆؽزٕە ٌە ڕٚٚی ؽەسػییەٚە ڕێگە پێذساٚ ٔییە.
کەعێک ثبٔگەؽەی ئەٚە ثکبد کە ثبٚکی کەعێکی ٘بٚرەِۀی خۆی یبْ ٌەخۆی  -٢

ِٕذاڵزشە، ئەَ لغەیە کبسی پێ ٔبکشێذ؛ چٛٔکە ٔەٌەڕێی ؽەسػی ٔە یبعبیی ٔە ٌۆژیکییەٚە 
 ڕێگەی رێ ٔبچێذ. 

ٚ ئەگەس ٘ەڵجگشێذ ٚ ٘یچ ثەڵگەیەک ٌەثەسدەعزذا ٚکەعێک لغەیەک ثکبد د -٧
ٔەثێذ کە یەکێک ٌە ئەگەسەکبْ پؾزڕاعذ ثکبرەٚە، ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک ثڵێذ: یەکێک ٌەٚ 
دٚٚ ئۆرۆِجێٍەَ پێ فشۆؽزیذ، یبْ یەکێک ٌەٚ دٚٚ کچەَ ٌێ ِبسە کشدیذ، ئەَ لغبٔە 

ٔییە گشێجەعزەکە ٌەعەس کبِیبْ کشاٚە ٚ ئەٚ ٘یچییبْ کبسیبْ پێ ٔبکشێذ؛ چٛٔکە دیبس 
 ٔبدیبسییەیؼ گشێجەعزەکە ٘ەڵذەٚەؽێٕێزەٚە.
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 هەشجڕێسای بیسج و 

 األداء أو اإلبشاءباٌحمىق إرا حمشسث ألسبابها ال حسمظ إال  

 

ۆی ثگەڕێزەٚە، یبْ دەثێذ ث ذێثەد بْی ،یەکال ثٛەٚە ثۆ خبٚۀەکەی هێِبف سە٘ ٚارە:
  خۆی دەعزی ٌێ ٘ەڵجگشێذ ٚ گەسدٔی ثەساِجەسەکەی ٌێ ئبصاد کبد. 

ِەثەعذ ٌەَ ڕێغبیە پبساعزٕی ِبفی خبٚەْ ِبفەکبٔە ٚ خەخذ کشدٔەٚەیە  گشٔگی:
ئەٚ ِبفبٔە ٘ی خٛای گەٚسە ثٓ یبْ خب ، ثە٘یچ ؽێٛەیەک بٌْەعەس ِبٔەٚە ٚ ٔەفەٚربٔذٔی
ٚ ٚەک یەک ٚایە،  رۀٙب ئەٚ خبڵە ٔەثێذ کەِبفی خٛا ٘یچ ٘ی خەڵکی خیبٚاصی ٔییە 

ثەاڵَ ِبفی خەڵکی ئەگەسی عبصػ ٚ  چٛٚٔی ٔییە؛عبصؽی ٌەعەس ٔبکشێذ ٚ ئەگەسی ال
 گۆڕیٓ ٚ گەسدْ ئبصادیؾی ٘ەیە.

 ب ٘ەیە ثۆ الچٛٚٔی ِبف:گڕێغبکە پێّبْ دەڵێذ عێ ڕێ
، ٘بٚؽێٛەکەیخۆ ئەگەس فەٚرب ثٛٚ  ٚەکٛ خۆی، گێڕأەٚەی ِبفەکە ثۆ خبٚۀەکەی -٧

 ئەگەس ٔەثٛٚ پێٛیغزە ٔشخەکەی ثگەڕێٕێزەٚە.
ئبصاد ثکبد، ثەِەسخێک ِبفەکە ٌەٚ ِبفبٔە ثێذ کە  یخبٚۀی ِبفەکە خۆی گەسدٔ -٢

 گەسدْ ئبصادی ثیگشێزەٚە، ٚەک دصی ٚ غەیجەد ثەاڵَ صیٕب ٔبکشێذ گەسدْ ئبصادی ٌی ثکشێذ.
اٌؼمٛتاخ )ْ ٌە لٛسئبٔذا دیبسی کشاٚە ٚ پێیبْ دەگٛرشێذ یبْ ئەٚ ربٚأبٔەی کە عضاکەیب

ئیزش گەسدْ ئبصادی ڕۆڵی ٔبِێٕێذ ٚ دەچێزە خبٔەی کە عکباڵکبٔیبْ گەؽزٕە دادگب اٌؽذ٠ح( 
٘بٚەڵێکی  یبْىێخبسِبفی گؾزییەٚە ٚ دەثێذ ربٚأجبسەکە عضای خۆی ٚەسثگشێذ، دەگێڕٔەٚە 

 ەیثبوەٚ ػ  ٘بد ەعێکو، ٚرجٛەخ ٚ ٌەِضگەٚرذا یسەعژێش  ەٛجخغز ەیثبوەػ  پێغەِجەس
 ذێیث ذێثەد: یٛرٚ گ یگشر ثەخەثەس ٘بد ٚ پیبٚەکە ەس٘ێٕب ٚیغزی ثیجبد،د یسەع شێژەٌ

، ٘بٚەڵەکەی عکباڵی  ێغەِجەس پ دەخضِ ەچٛٔەو،  ێغەِجەسی خٛاپ یالۆثٌەگەڵُ 
 ێغەِجەسی خٛاپ ،خۆی کشد ٚ کێؾەکەی ڕْٚٚ کشدەٚە ٚ دصەکەیؼ دأی ثەربٚأەکەیذا ٔب

 سەعەٌ  فەسِبٔی کشد کە دەعزی دصەکە ثجڕْ، ٘بٚەڵەکەی گٛری: ئەی پێغەِجەسی خٛدا 
د دەکەَ ٚ ٌێی خۆػ ئبصا یسدٔەگِٓ : یٛرگ .ەڵێث فەسِٛٚی:؟ دەعزی دەثڕْ ِٓ ەیثبوەػ

وصححو  وإبن ماجةأبو داود  رواه ) .{فَػَهَله قَػْبَل َأْف ََتْتَِيِن ِبوِ }: یٚسِٛەف ێغەِجەس پدەثُ. 
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ئەَ  وشد،ۀئبصاد  یذسدٔەگ ثیٙێٕیذ ثۆ ِٓ یەٚەٌ سەث ۆث ەیئ ٚارە:  (.األرنؤوط واأللباين
٘ەیە ثەس ٌەٚەی ثگبرە دادگب دەکشێذ چبٚپۆؽی ٌێ  ِبفڕٚٚداٚە پێّبْ دەڵێذ کە ٘ۀذێک 

 .ذێٔبوش چبٚپۆؽی ٌێدادگب  ەؾزەیگ ەو ثکشێذ، ثەاڵَ
ژْ خەسخی ثەڵگەی ؽەسػی ٘ەثێذ ٌەعەس الچٛٚٔی ِبفەکە، ٚەک الچٛٔی ِبفی   -٧

 ئەگەس العبسی کشد ٚ پبثۀذ ٔەثٛٚ ثە ئەسکەکبٔییەٚە. ٌەعەس ٘بٚعەسەکەی
خگە ٌەَ ڕیکبسأە ٘یچ ڕێکبسێکی رش ٔییە ثۆ دەسثبصثْٛٚ ٌە ِبفی خەڵکی، ٔە رەٚثە 

ۆْ ثٛٚٔی ِبف، ٔەِشدْ ٚ ٔەِبٔی خبٚەْ کشدْ، ٔەثڕیبسی دادگب، ٔە رێپەڕثٛٚٔی کبد ٚ ک
ِبف یبْ ِبف خۆس یبْ خٛدی ِبفەکە، ٘یچ کبَ ٌەٚأە ِبفی خەڵکی الٔبثبد، ٚ ٘ەسِبفێک 

 ٌە ِبفخۆساْ دەکبرەٚە ٌٚەدٚٔیبیؼ ٔەدسێذ خٛای گەٚسە ٌە دٚاڕۆژ ٚ لیبِەد رۆڵەی 
 لەسەثٛٚی ِبفخٛساٚاْ دەکبرەٚە. 

عەسچبٚەی فەسِٛٚدە ٚ کۆدۀگی صأبیبٔەٚە  یٓ دەلیە ٌە چۀذئەَ ڕێغبی عەسچبٚە:
 ٚە ٌەٚأە:ٛگشر

َها, } دەفەسِٛێذ: ێغەِجەسی خٛدا پ -٧ َمْن َكاَنْت ِعْنَدُه َمْظِلَمٌة ِْلَِخيِو فَػْليَػَتَحلهْلُو ِمنػْ
عزەِێکی ٌەثشاکەی کشدٚە ٚ  هێعەو سە٘ٚارە:  (.البخاريرواه ).{فَِإنهُو لَْيَس ّتَه ِديَناٌر َوََل ِدْرَىمٌ 

خٛاسدٚە، ثب ئەِڕۆ ثۆی ثگێڕێزەٚە ٚ گەسدٔی خۆی پێ ئبصاد ثکبد، ثەس ٌەٚەی ثچێزە  یِبف
 .لیبِەد؛ چٛٔکە ٌەٚێ ٘یچ دیٕبس ٚ دس٘ەِێک ٔییە رب ثۆی ثگێڕێزەٚە

ٚارە:  (.مسلمرواه ).{اْلَقْتُل ٓت َسِبيِل هللِا ُيَكفُِّر ُكله َشْيٍء, ِإَله الدهْينَ } ٚە دەفەسِٛێذ: -٢
ِبف ٚ  ەٌ ەخگ ،ڕێجبصی خٛای گەٚسەدا ٘ەِٛٚ ربٚأێک دەعڕێزەٚە ٕبٚێپ ەٌؽە٘یذ ثْٛٚ 

 .ٔەثێذ یىەڵخ یسصەل
َا َأََن َبَشٌر, َوِإنهُكْم ََتَْتِصُموَف ِإَِله, َوَلَعله بَػْعَضُكْم َأْف َيُكوَف َأحْلََن }ٚە دەفەسِٛێذ:  -٧ ِإَّنه

ًئا َفَلَ َيَُْخْذ, فَِإَّنهَاحبُجهِتِو ِمْن   بَػْعٍض, َوَأْقِضَي َلُو َعَلى حَنِْو َما َأْْسَُع, َفَمْن َقَضْيُت َلُو ِمْن َحقِّ َأِخيِو َشيػْ
ِٓ ِشۆڤێکی ئبعبییُ ٚەکٛ ئێٛە ٚ  ٚارە:  (.البخاري و مسلم رواه) .{َأْقَطُع َلُو ِقْطَعًة ِمَن النهارِ 

صِبْ  ەىید یٚأەٌ ىزبْێٔذە٘ ٚ ٌەٚأەیە ِٓ یال ەٕٕێد وبٔزبْاڵعىب ٚ ەؾێوئێٛەیؼ 
 طەسوە٘ ثۆیە َ،ەدەبسدڕیث دەثێذ ێیٌ ُێگٛ ەیٚەئ ێیپەث یؼِٕٚ  ٓث صأزشەپبساٚرش ٚ لغ

ِٓ  ئبگش ە ٌەىێپؾى ەٚەئ ەچٛٔى ِٓ زەلی ثشاکەیُ پێذاٚە ثب ٚەسی ٔەگشێذ؛ ەو یصأ
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ثڕیبسی دادٚەس ئەگەس پێغەِجەسیؼ ئەَ فەسِٛٚدەیە پێّبْ دەڵێذ کە  پێی دەدەَ. کەٚارە
ٚ زەق ٘ەس زەلە ٚ ٔب زەلیؼ ٔبزەق رب ئەٚ  ِبفی خەڵکی ٘ەڵٕبٚەؽێٕێزەٚە  ثێذ

ڕۆژەی خٛای گەٚسە یەکالیبْ دەکبرەٚە ٚ ِبفی ِبف خٛساٚاْ دەگێڕێزەٚە ٚ رۆڵە ٌە 
 .عزەِکبساْ دەکبرەٚە

٘یچ  ٘ەس کەط ِبفی کەعێکی رشی الثێذ ەودۀگٓ ٌەعەس ئەٚەی ۆو بْیصأب -٤
ؽزێک ئەٚ ِبفە ٘ەڵٕبٚەؽیٕێزەٚە ٚ الٔبثبد، رۀبٔەد رەٚثە ٚ ِٛعٛڵّبٔجٛٚٔیؼ ئەٚ 
ربٚأبٔە دەعڕٔەٚە کە ِبفی خٛای گەٚسەْ ٔەک ِبفی خەڵکیٓ؛ ٘ەس ثۆیە پێغەِجەسی خٛا 

  ِبڵ ٚ رب ئەٚ  دأب ۆیخ ەیگێخ ەٌ یٌەػ ٚاەؾێپکبرێک ؽبسی ِەککەی ثەخێ ٘ێؾذ
 ئەِبٔەربٔەی لٛڕەیؼ الیبْ دأبثٛٚ ثۆیبْ ثگێڕێزەٚە. 

 ّٔٛٚٔە:
لەسصی ِبسەیی خێضاْ پێؾەکەی ثێذ یبْ پبؽەکی لەسصە ٌە ئەعزۆی  -٧

٘بٚعەسەکەیذا ٚ پێٛیغزە پێی ثذاد، رۀبٔەد ئەٚ لەسصە ثەِشدٔیؼ الٔبچێذ ٚ ئەگەس 
کەعەکە ِشد ثەس ٌە داثەؽشدٔی ِیشارییەکەی ثەعەس ِیشارگشەکبٔذا، پێٛیغزە لەسصی 

ێکی ِبیەٚە داثەػ دەکشێذ ثەعەس ِبسەیی خێضأەکەی ٌێ دەسثکشێذ، پبؽبْ ئەگەس ؽز
 ِیشارگشەکبٔذا.  

٘ەس کەط ِبڵی کەعێکی خٛاسد یبْ فەٚربٔذی یبْ صیبٔی پێ گەیبٔذ پێٛیغزە  -٢
٘بٚؽێٛەی ئەٚ ِبڵە یبْ ٔشخەکەی ثۆ ثگێڕێزەٚە یبْ خبٚۀی ِبفەکە گەسدٔی ئبصاد ثکبد، 

 پبعبٚی خٛاسدٔەکەی ٘ەسچی ثێذ ِبفی خبٚەْ ِبڵەکە الٔبثبد.
سۆ ٚ دصی ٚ فێڵ ٚ خەڵەربٔذْ چۆْ ٌەگەڵ ِٛعٛڵّبٔێک زەساِە ٚدسٚعذ ٔییە، د -٧

ئبٚ٘بیؼ ٌەگەڵ ِەعیسی ٚ خٌٛەکە ٚ ئبربیغذ ٚ ٘ەس ئبیٕضایەکی رشیؼ زەساِە ٚ دسٚعذ 
ٔییە؛ ثۆیە ٘ەس ِٛعٛڵّبٔێک کە ئەِڕۆ ٌە ٘ۀذەساْ ٚ ربساٚگەیە، ئەگەس ٌەعەس 

ٔذەیی ٚەسگشرجێذ، ٘ەِٛٚ ئەٚ ِٛٚچە ٚ دۆعییەیەکی دسۆ ٚ ٘ەڵجەعزشاٚ ِبفی پۀب٘ە
ِبفبٔەی پێی دەدسێذ ٘ەسچۀذ ٚ ٘ەسچی ٚ ٘ەسچۆْ ٚ ٘ەرب کەی ثێذ زەساِە ٚ دسٚعذ 
ٔییە، ٘ەس ثە٘ەِبْ ٘ۆکبس ٘ەِٛٚ ئیؾێکی ڕەؽیؼ زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە؛ چٛٔکە ٘ەِٛٚ 

  ثکبد.   ئەٚأە دەچٕە خبٔەی دسۆ ٚ فێڵ ٚ دصییەٚە کە ٔبثێذ ِٛعٛڵّبْ ٌەگەڵ ٘یچ کەعی
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 ٔۆڕێسای بیسج و 

 وً حك حؼٍك باٌؼيٓ حؼٍك ببذٌها إرا ٌُ يبطً سبب اسخحمالها 

 

٘ەس ِبفێک پەیٛەعذ ثێذ ثە ؽزێکەٚە، پەیٛەعذ دەثێذ ثە خێگشەکەیؾییەٚە،  ٚارە:
 ثەِەسخێک ٘ۆکبسی ِبفذاسێزییەکەی ٘ەڵٕەٚەؽبثێزەٚە. 

ئەَ ڕێغبیە رەٚاٚکبسی ڕێغبی پێؾٛٚە ٚ ِەثەعذ ٌێی خێگیشکشدٔی ِبفەکبْ  گشٔگی:
ٚ صیبدکشدٔی ڕێگبکبٔی دەعزەثەسکشدٔیبٔە خب ِبفەکبْ ٘ی خٛای گەٚسە ثٓ یبخٛد خەڵکی 
خیبٚاصی ٔییە. ٘ەس ثۆیە ٘ەس کەعێک ِبفی کەعێکی رشی الثێذ پێٛیغزە ثۆی ثگێڕێزەٚە، 

سی خبٚۀذاسێزی ٚ ِبفەکە ٘ەڵٛەؽبثێزەٚە. ثۆ خگە ٌەزبڵەرێک ٔەثێذ کە ئەگەس ٘ۆکب
ّٔٛٚٔە: کەعێک لەسصی ٌەکەعێک کشدٚە ٚ ثەثبسِزە خبٔٛیەکی الدأبٚە، دٚارش خبٔٛەکە 
ثەسخبدە کەٚد، ئەگەس لەسصاسەکە پبسەکەی گێڕایەٚە ثۆ خبٚەْ لەسصەکە، دٚارش ٘ەس 

ێکی خبٚەْ لەسەثٛٚیەک ثۆ خبٔٛەکە دەسچٛٚ ثۆ خبٚەْ خبٔٛەکە دەثێذ ٚ ٘یچ ِبف
لەسصەکەی پێٛە ٔییە، چٛٔکە ئەٚ خبٔٛەکەی  ٌەثبسِزەی لەسصەکەدا ال دأشاٚە، ٚ ئێغزب 
ِبفەکەی خۆی کە لەسصەکەیە ٚەسگشرۆرەٚە؛ ثۆیە ٘یچ ِبفێکی ثەخبٔٛەکەٚە ٔەِبٚە ٚ ٘ەس 

 ِبفێک ٘ەثێذ ٘ی لەسصاسەکە خۆیەری.
 ّٔٛٚٔە:

کەعێک لەسصێکی الی کەعێکی رشە، لەسصاسەکە کەفیٍێکی دەدارێ، ئێغزب خبٚەْ  -٧
لەسصەکە دەرٛأێذ داٚای پبسەکەی ٌە کەفیٍەکەی ثکبد ٘ەس ٚەک چۆْ دەرٛأێذ 

 ٌەلەسصاسەکەی ثکبد، ٚە ئەگەس لەسصاسەکە ٔەیجٛٚ ثیذارەٚە پێٛیغزە کەفیٍەکەی ثیذارەٚە. 
دٚارش کەعێک  ،یلٛسثبٔ ەث ە خێش یبِْەڕێک ثکبد ثوشد  یصسۀ کەعێک -٢

ِەڕەکەی کٛؽذ یبْ عەسی ثڕی، ئەٚ پبسەیەی کە ٌەلەسەثٛٚی ِەڕەکە ٚەسی دەگشیٕەٚە، 
دەثێذ ثذسێزەٚە ثە ِەڕێکی رش ٚ ثۆ ٔەصسەکە عەسثجڕدسێذ؛ چٛٔکە ِەڕی یەکەَ کە ٔەص 

 کشاٚە لەسەثٛٚکەیؾی دەثێذ ثکشێزەٚە ثە ٔەصس.
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 ٚ ٚدەو ەسخبدەث ەوەخبٔٛ ثۆ ِضگەٚد، دٚارش کەعێک خبٔٛیەکی ٚەلف کشد -٧
دەثێذ لەسەثٛٚکە ثذسێزەٚە ثە خبٔٛیەک ثۆ  ،لەسەثٛٚی خبٚۀەکەی کشدەٚە دەزىِٛ

 ِضگەٚد  دسٚعذ ٔییە خبٚۀەکەی ۆ ثەسژەٚۀذی خۆی ثەکبسی ثٙێٕێذ.
ئەگەس کەعێک ٚەعیەری کشد ثبخەکەی ثذسێذ ثە خەڵکی ٘ەژاس ٚ دٚارش یەکێک  -٤

بْ ثبخەکەی عٛربٔذ، پێٛیغزە لەسەثٛٚی ثبخەکە ثۀشخی ڕۆژ ثۆ خەڵکبٔی ٌەِیشارگشەک
 ٘ەژاس ثکبرەٚە ٚ ثیبٔذارەٚە.  

کەعێکی لەسصاس ٌە ثبسِزەی لەسصەکەی صەٚییەکی الی خبٚەْ لەسصەکە دأبٚە،  -٥
دٚارش لەسصاسەکە صەٚییەکەی فشۆؽذ، ئێغزب پێٛیغزە ٌەعەسی ٌەثشی صەٚیەکە ِٛڵکێک یبْ 

 ذارە خبٚەْ لەسصەکە ٚەک ثبسِزەی لەسصەکەی.ؽزێکی رش ث
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 سیڕێسای 

 إسماط اٌحك لبً وجىد سببه ال يصح 

 
 دسٚعذ ٔییە.  ەیوەوبسۆ٘ یدەعذ ٘ەڵگشرٓ ٌە ِبف ثەس ٌە دەعزەثەسثٛٚٔ :ەٚار

ڕێغبیەکی رشِبْ ٘ەیە کەخەخذ ٌەعەس ٘ەِبْ ٚارە دەکبرەٚە ٚ پێّبْ دەڵێذ: 
 کەٚرێک ٌەعەس ؽزێکٛغڵە ٚ ٘ەڵٚارە: ٘ەس ِبِە. (يصادؼ ُملو يكوف لغواً التصرؼ إذا َل )

  کە ثٛٚٔی ٔییە ٚ ثەسدەعذ ٔیە، یبْ ِبفی کەعەکە ٔییە، ثەربڵە ٚ دسٚعذ ٔییە.

ئەَ ڕێغبیە یەکێکی رشە ٌەٚ ڕێغبیبٔەی کە ٌەپێٕبٚ پبساعزٕی ِبفی ِشۆڤەکبْ  گشٔگی:
ٚ ثەسژەٚۀذییەکبٔیبْ داڕێژساٚە ٚ ڕێغبکە پێّبْ دەڵێذ: دسٚعذ ٔییە کەعێک دەعذ 
ٌەِبفێکی خۆی ٘ەڵجگشێذ رب ِبفی خبٚۀذاسێزی ثەرەٚاٚی ٌەعەس ئەٚ ؽزە خێگیش ٔەثێذ ٚ 

ی ِبفەکەی خۆی ٔەصأێذ. ٘ەس کبد ئەٚأەی ال ڕْٚٚ ؽێٛاص ٚ ژِبسە ٚ لەثبسە ٚ عشٚٚؽز
 ثٛیەٚە ئەٚ کبد دەرٛأێذ دەعزجەسداسی ِبفەکەی ثێذ.

عەسچبٚەی چۀذیٓ دەلی فەسِٛٚدە ٚ ثەڵگەی ئبٚەصییەٚە ە ٌە ئەَ ڕێغبی عەسچبٚە:
 ٚە ٌەٚأە:ٛگشر

َوََل َعَتاَؽ ِفيَما ََل ََل َطََلَؽ ِفيَما ََل ََتِْلُكوَف, } دەفەسِٛێذ: ێغەِجەسی خٛدا پ -٧
لی کەعێک اڵٚارە: رە  (.أمحد يف املسند وحسنو األرنؤوط رواه) .{ََتِْلُكوَف, َوََل َنْذَر ِفيَما ََل ََتِْلُكوفَ 

  ٚە ئبصاد کشدٔی کۆیٍەیەک دسٚعذ ٔییە کە رۆ خبٚۀی ٔیذ، ، ٔبکەٚێذ کە ٘بٚعەسی ٔییە
 ٔییە ٚ رۆ خبٚۀی ٔیذ.ٚە ٔەصس کشدٔی ؽزێکیؼ دسٚعذ ٔییە کە ٘ی رۆ 

ثەڵگەی ٌۆژیکی ٚ ئبٚەصیؼ ئەٚەِبْ پێ دەڵێذ کە ِشۆڤ ِبفی ثەخؾیٓ یبْ  -٢
 دەعذ ٌێٙەڵگشرٕی ِبفێکی ٔییە کە٘ی ئەٚ ٔییە.

 ّٔٛٚٔە: 
 یٔیەدا یِٓ ِبف :ذڵیث ٘بٚعەسەکەی ەٌ ەیٚەبثٛٔیخ ەٌ سەث هێرەئبفش سەگەئ -٧

خۆیەری داٚای ثکبد؛ چٛٔکە دەعذ ٌێٙەڵگشرٕی ِبفی  ی خیبثٛٚٔەٚەدٚا ذ،ێٔبٚ وبُٔڵەِٕذا
 پێؾٛٚی ثەس ٌەثٛٚٔی ِبفەکە ثٛٚە ٚ دسٚعذ ٔییە.
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یبْ خبٔٛییەکذا ٘بٚثەػ ثْٛٚ ٚ یەکێک ٌە  هێدٚوبٔ ەٌ طەدٚٚوئەگەس  -١
٘بٚثەؽەکبْ ٚیغزی پؾکەکەی خۆی ثفشۆؽێذ، ٘بٚثەؽەکەی رش ِبفی ٘ەیە ثۀشخی ثبصاڕ 

زە کەعێکی رشٚ ثەِە دەگٛرشێذ ِبفی ٘بٚثەؽی ثْٛٚ ٌێی ثکڕێزەٚە ٚ ٔە٘ێڵێذ ثیفشۆؽێ
دەعزی ٌەٚ ِبفەی خۆی  ؽزٓۆفش ەٌ سەث وبْەؽە٘بٚثیەکێک ٌە  سەگەئخۆ  ، (حق الشفعة)

پؾکی خۆد ثەکێ دەفشۆؽیذ ثیفشۆؽە، ثۆی ٘ەیە  ٘ەڵگشد ٚ ثە٘بٚثەؽەکەی رشی گٛد:
دەِەٚێذ؛ چٛٔکە  دٚای فشۆؽزٓ داٚای ِبفەکەی ثکبرەٚە ٚثڵێذ ثەٚ ٔشخەی فشۆؽزٛرە ِٓ

 .دەعذ ٘ەڵگشرٕی پێؾٛٚی ٌەٚ ِبفە ثەس ٌە خێگشثٛٚٔی دسٚعذ ٔییە
کەعێک ثە ژٔی دساٚعێکەیبْ یبْ ٘ەس ئبفشەرێک رش کە خێضأی ئەَ ٔییە ثڵێذ  -٧

رەاڵلذ کەٚرجێذ، رەاڵلی ٔبکەٚێذ؛ چٛٔکە ئەَ ٘یچی ئەٚ ٔییە ٚ ِبفی رەاڵلذأیؾی 
 سەکەی خۆیەری.ثەدەعذ ئەَ ٔییە ثەڵکٛ ثەدەعذ ٘بٚعە

ئەگەس ٘ەس ِیشارگشێک ثەس ٌە ِشدٔی ِیشارٍێگیشاٚەکە گٛری ِٓ ثەؽە ِیشاری  -٤
خۆَ ٌە فاڵْ کەط ٔبٚێذ، ئەٚ دەعزٙەڵگشرٕەی دسٚعذ ٔییە ٚ پبػ ِشدٔی 

 ِیشارٍێگیشاٚەکە دەرٛأێذ داٚای ثەؽەِیشاری خۆی ثکبد.
ِزّبٔە کباڵکەد ٌێ ٌە ِبِەڵەی کڕیٓ ٚ فشۆؽزٕذا ئەگەس کڕیبس گٛری: ٌەعەس  -٥

دەکڕَ ٚ ثیٕیٕی ٔبٚێذ، ِەسخەکەی دسٚعذ ٔییە ٚ ٘ەسکبد کباڵکەی ثیٕی ِبفی خۆیەری 
 کباڵکەی ٔەٚێذ.

ئەگەس کەعێک ثەکەعێکی گٛد: غەیجەرُ ثکە، دسۆَ ثەدەِەٚە ثکە، ثٛخزبُٔ ثۆ  -٦
ثکە، گەسدٔذ ئبصاد ثێذ، ئەٚ گەسدْ ئبصادییە دسٚعذ ٔییە، ٚ کەعەکەیؼ ثۆی ٔییە 

ەٚأەی ثەساِجەس ثکبد، ثەاڵَ ئەگەس ئەٚ ؽزبٔە ڕٚیبْ دا، ئەٚ کبد ثۆی ٘ەیە گەسدٔی ئبصاد ئ
 .ثکبد

٘ەس کشێکبسێک ثە خبٚەْ کبسەکەی گٛد: ِٓ ئەٚ کبسەد ثۆدەکەَ ٚ ٘ەسچیؾُ  -٧
ثەعەس ٘بد ٌە ئەعزۆی خۆَ ٚ رۆ ثەسپشعیبس ٔیذ، ئەَ ٌێجٛسدٔە دسٚعذ ٔییە، ٚ ئەگەس 

 ثە٘ۆی کبسەکەٚە ئەٚکبد ثۆی ٘ەیە داٚای لەسەثٛٚ ثکبد.  رٛؽی ٘ەس صیبٔێک ثٛٚ 
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 و یەکسی ڕێسای 

 اٌحك ال يسمظ بخمادَ اٌضِاْ 

 ٚ ٌۀبٚ ٔبچێذ. دیۀب ێپ ییربۆو ٚ کۆْ ثْٛٚ وبد یثٛٔەڕپێر ەث ِبفارە: ٚ
ئەَ ڕێغبیە رەٚاٚکبسی ڕێغبکبٔی رشەٚ ٘ەِبْ ئبِبٔدی ئەٚأی ٘ەیە کە خۆی گشٔگی: 

ثٓ ٚ کبریؼ ثەعەسیبٔذا رێپەڕ ثێذ؛ ٌە پبساعزٕی ِبفی ِشۆڤەکبٔذا دەثیٕێزەٚە چۀذ کۆْ 
ثۆیە ؽەسع پبسێضگبسی ٌەٚ ِبفبٔە دەکبد ٚ رب لیبِەد داٚاکبسە ٌەعەسیبْ ٚ ڕێگە ٔبداد ثە 

ئەٚ ِبفە ٔەخٛاد؛ چٛٔکە  طەودەڵێذ  دەئِٛ ِٛٚە٘ ثە ٘یچ کەط پێؾێٍکبسی ثکبد ٚ
، ِبفی ئەٚ ِبفبٔەیؼ ِبفی خٛای گەٚسە ثٓ یبْ خەڵکی .٘ی خەڵکێکە ٚ ٌێی صەٚد کشاٚە

خۆیبْ ٔییە ٚ ٚەک  یبْخیبٚاصی گؾزی ثٓ یبْ ربیجەری، ِبدی ثٓ یبْ ِەػٕەٚی ٘یچ
  .ٚەسگشرٕەٚەیبْ ٘ەیەدەِێٕٕەٚە ٚ کۆْ ٔبثٓ ٚ ٘ەِٛٚ کبد خبٚۀەکبٔیبْ ِبفی 

چۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ فەسِٛٚدەٚ ڕێغبی ؽەسػییەٚە ە ٌە ئەَ ڕێغبی عەسچبٚە:
 ٚە ٌەٚأە:ٛعەسچبٚەی گشر

َنُكْم ِبلباِطلِ ]خٛای گەٚسە دەفەسِٛێذ:  -٧   (.788سورة البقرة: ) .[وََل ََتُْكُلوا َأْمواَلُكْم بَػيػْ
ثۀبڕەٚا ِەخۆْ، ئبیەرەکەیؼ ڕە٘بٚ گؾزگیشە ٚ ِبف ٚ ِبڵی یەکزش ٌە ٔێٛاْ خۆربٔذا ٚاذە: 

٘ەِٛٚ کبد ٚ کەط ٚ خۆسە خٛاسدٔێکی ٔبڕەٚا دەگشێزەٚە ثێ خیبٚاصی ٌە ٔێٛاْ کۆْ ٚ 
 ٔٛێذا.

َا َأََن َبَشٌر, َوِإنهُكْم ََتَْتِصُموَف ِإَِله, َوَلَعله بَػْعَضُكْم }دەفەسِٛێذ:  پێغەِجەسی خٛدا  -٢ ِإَّنه
ًئا َأْف َيُكوَف  َأحْلََن حبُجهِتِو ِمْن بَػْعٍض, َوَأْقِضَي َلُو َعَلى حَنِْو َما َأْْسَُع, َفَمْن َقَضْيُت َلُو ِمْن َحقِّ َأِخيِو َشيػْ

َا َأْقَطُع َلُو ِقْطَعًة ِمَن النهارِ  ِٓ ِشۆڤێکی ئبعبییُ  ٚارە:  (.البخاري و مسلم رواه) .{َفََل َيَُْخْذ, فَِإَّنه
 ەىید یٚأەٌ ىزبْێٔذە٘ ٚ ٌەٚأەیە ِٓ یالەٕٕێد وبٔزبْاڵعىب ٚ ەؾێوٚەکٛ ئێٛە ٚ ئێٛەیؼ 

 ثۆیە َ،ەدەبسدڕیث دەثێذ ێیٌ ُێگٛ ەیٚەئ ێیپەث یؼِٕٚ  ٓث صأزشەصِبْ پبساٚرش ٚ لغ
 ە ٌەىێپؾى ەٚەئ ەچٛٔى ِٓ زەلی ثشاکەیُ پێذاٚە ثب ٚەسی ٔەگشێذ؛ ەو یصأ طەسوە٘

ئەَ فەسِٛٚدەیە پێّبْ دەڵێذ کە ثڕیبسی دادٚەس ئەگەس  ِٓ پێی دەدەَ. کەٚارە ئبگش
ٚ زەق ٘ەس زەلە ٚ ٔب زەلیؼ  ِبفی خەڵکی ٘ەڵٕبٚەؽێٕێزەٚە  پێغەِجەسیؼ ثێذ
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ٔبزەق رب ئەٚ ڕۆژەی خٛای گەٚسە یەکالیبْ دەکبرەٚە ٚ ِبفی ِبف خٛساٚاْ دەگێڕێزەٚە ٚ 
 .رۆڵە ٌە عزەِکبساْ دەکبرەٚە

 ۆث یوەیۀبِ دادٚەس ەث وبدەد یسەؽؼەئ یِٛعب ثٛەئکبرێک  سەػِٛ ٚاەؾێپ -٧
رواه البيهقي, ). (, َوِإفه احْلَقه ََل يُػْبِطُلُو َشْيءٌ فَِإفه احْلَقه َقِديٌ ) ڵێذ:ەد ێیپٚ رێیذا  ذێشێٔەد

ثەسدەٚاِە ٚ دسێژەی ٘ەیە ٚ کۆْ ٔبثێذ ٚ ٘یچ ؽزێکیؼ ِبفی ِبف  ٚارە:(. والدارقطين
 خەڵکی ٘ەڵٕبٚەؽێٕێزەٚە.  

کە ثە ٚارەی ِبٔەٚەی ؽزەکبْ ٌەخێی خۆیبْ دێذ، ئەٚ ( اِلستصحاب)ڕێغبی  -٤
ِبفبٔەیؼ ٌە ثٕەڕەرذا ٘ی خەڵکی ثْٛٚ ٚ ٘ەس ٚەک خۆیؾیبْ دەِێٕٕەٚە ٚ  گۆڕأکبسییبْ 

  ثەعەسدا ٔبیەد.
 ّٔٛٚٔە:

یبْ ثۀبڕەٚا  ،دصی ٌێکشد بْی، رش یىێعەو دایە پبڵ یغیپ ٓێداٚ یرەِۆر هێعەو -٧
کٛؽزی ٚ خٛێٕی ڕؽذ، ٘یچ کبَ ٌەٚ ِبفبٔە ٘ەسگیض کۆْ ٔبثٓ ٚ خبٚۀەکبٔیبْ ٘ەس کبد 

 .ثۆیبْ ٘ەڵکەٚد دەرٛأٓ داٚای ِبفی خۆیبْ ثکەْ
ساٚە، ٘ەسکبد ٌە کبری داثەؽکشدٔی ِیشارذا ِیشارگشێک ٌەثیش کشاٚە، یبْ ِبفی خٛ -٢

 رٛأی ٚ ٘ەس چۀذی ثەعەسدا رێپەڕ ثٛٚثێذ دەرٛأێذ داٚای ِبفی خۆی ثکبرەٚە.
 یِشدٔەثٔە  ذ،ێٔبچٔبٚ ەٌ ضیسگەِ٘بفێکی خێگیشە ٚ  بٚیپ یال ەژْ ٌ ەییِبس -٧

 ٔە ثە٘یچ ؽزێکی رش ئەٚ ِبفە ٌۀبٚ ٔبچێذ. ،ەیوەشدێِژٔەکە خۆی ٔە ثە ِشدٔی 
یبْ ئۆرۆِجێٍێک یبْ ٘ەس ؽزێکی رش  نییەٚەص ەپبسچ سە٘ یساگشرٕەعەث عذەد -٤
 ەٚەزەڕێثگ ذێثەد ییگؾز یِبف ٚ دڵەٚەد ی٘ بْی ،ذێثٚ ِبفی ربیجەد  یراڵ٘بٚ ی٘ثێذ، 

ٚە ئەٚ ِبفە ٘ەسگیض ال ٔبچێذ ٚ کۆْ ٔبثێذ، ٘ەس ثۆیە  ذ،ێث هێعەسوە٘ یەوۀەخبٚ ۆث
گؾزی ثْٛٚ ٘ەِٛٚیبْ ثەدصی ٘ەِٛٚ ئەٚ ئۆرۆِجێالٔەی کە ٔبٚٔشاثْٛٚ )ػٍٛج( ٚ ِبفی 

ئەژِبس دەکشێٓ ٚئێغزبیؾی ٌەگەڵذا ثێذ کە ٘ۀذێک ثەڵگۀبِەی عبخزەیبْ ثەپبسە ثۆ 
کشاٚە، ِبِەڵەپێٛەکشدٔیبْ ؽەسػی ٔییە ٚ زەساِە ٚدەثێذ ثگەڕێٕەٚە ثۆ دەعزێکی ئەِیٓ 

 .کە ٌەثەسژەٚۀذی گؾزیذا ثەکبسیبْ ثٙیٕێذ
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یؾی ٘برۆرە پێؼ ٚ ٘یچ وشدٔ جەز یرەسفەدپبسەی ٘ەثٛٚە ٚ  هێعەو -٥
ٚ ٘ەس دەثێذ  ەٚاخت ثٛٚ سەعەٌ یخەزڕێگشییەکیؾی ٔەثٛٚە ثەاڵَ ٔەیکشدٚە، ئەٚ کەعە 

ئەگیٕب ئەٚ فەسصەی ثە٘یچ  ،دەثێذ کەعٛکبسەکەی زەخی ثۆ ثکەْ ذێثّش سەگەئثیکبد ٚ 
  ٌەعەس الٔبچێذ. 

 َەاڵث سثىبد،ەذێٌ یوبرەصثٛٚ، ٚە دەثٛٚ ِبٔگی چٛاس ە٘ یالسۆ( د٧١١١١) کەعێک -٦
، ثڕی ئەٚ صەکبرەی دەثٛٚ ثیذاد کە وشد یفالعیئ ٕحێپ یِبٔگ ذا،ەیٔکەِزەسخەِی کشد ٚ 

( دۆالس دەثێزە لەسص ٚ دەچێزە ئەعزۆی ٚ ٘ەسدەثێذ ثیذاد پێؼ ِشدْ یبْ ٢٥١دەکبرە )
  پبػ ِشدْ ٌەئەعزۆی الٔبچێذ. 
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 و دووسی ڕێسای 

 اٌمصذحك اٌؼبذ ال يخىلف ػٍى 

 
 ٌە ثەساِجەس ِبفی خەڵکذا کبس ثۀییەد ٔبکشێذ. ٚارە:

رشە ٌە ڕێغبکبٔی ربیجەد ثە پبساعزٕی ِبفی ثۀذەکبْ ٚ ڕێغبیەکی ئەِە  گشٔگی:
ئبِبٔح ٌێی ڕێگشرٕە ٌە٘ەس فێڵ  ٚ چبٚثەعزێک کە ثۆ ئەٚ ِەثەعزە ثکشێذ؛ چٛٔکە ئێّە 

٘ەس کبسێک ثە پێی ٚارە:  (اْلمور مبقاصدىا)پێؾزش ٚ ٌەیەکەَ ڕێغبدا ثبعی ئەٚەِبْ کشد کە 
ِەثەعزی خبٚۀەکەی ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ ٚ ٘ەس ثەٚ پێیەیؼ عضا ٚ پبداؽذ 
ٚەسدەگشێذ. ثەڵآَ دەثێذ ئەٚە ثضأیٓ کە ئەَ ڕێغبیە رۀٙب ٌۀێٛاْ خٛای گەٚسە ٚ 

ٚ کەط ِشۆڤەکبٔذا کبسی پێ دەکشێذ؛ چٛٔکە خٛای گەٚسە ئبگبداسە ٌە ٔیەری دڵەکبْ 
ٔبرٛأێذ ٌەٚ ڕٚەٚە فێڵ یبْ دسۆی ٌەگەڵ ثکبد، ثەڵآَ ِشۆڤەکبْ ٚأیٓ ٚ رٛأبی 
خٛێٕذٔەٚەی ٔیەری دڵەکبٔیبْ ٔییە ٚ ٔبصأٓ چی رێذا دەگٛصەسێذ ٚ چ گۆڕأکبسییەکەی 
ثەعەسدا دێذ،  ٘ەس ثۆیە ٌەکبری یەکالکشدٔەٚەی کێؾەی ٔێٛاْ ِشۆڤەکبْ کبس ثە ڕێغبی 

بس ثە ڕٚکەؽی کشدەٚەکبْ دەکشێذ ٚ ٔیەد ڕۆڵیکی ئەٚرۆی ٔبِێٕێذ، ٔیەد ٔبکشێذ، ثەڵکٛ ک
ئەِەیؼ ٚەکٛ گٛرّبْ ثۆ ڕێگشرٕە ٌە٘ەس فێڵ ٚ رەڵەکەیەک کە کەعێک ثیەٚێذ 

 ٌەثەساِجەسەکەی ثکبد ٚ دسۆی ٌەگەڵ ثکبد. 
ٚە ٛعەسچبٚەی گشرچۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ فەسِٛٚدەٚە ە ٌە ئەَ ڕێغبی عەسچبٚە:

 ٌەٚأە:
َوَمْن قَػَتَل ُمْؤِمًنا َخطًَأ فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة ُمَسلهَمٌة ِإََل ]: ذێسِٛەفەدگەٚسە  یخٛا -٧

٘ەس ثڕٚاداسێک ثە٘ەڵە ثڕٚاداسێکی رشی کٛؽذ، ئەٚە دەثێذ  ٚارە: (.96سورة النساء: ) .[َأْىِلوِ 
ٌێشەدا ثکٛژەکە  ۆخکۆیٍەیەک ئبصاد ثکبد، ٚ خٛێٕی کٛژساٚەکەیؼ ثە کەط ٚ کبسی ثذاد. 

 ذ،ێربٚأجبس ٔبثپێی ٚ ثەساِجەسەکەی ٔەثٛٚە ٚ کٛؽزٕەکەی ثە٘ەڵە ثٛٚە  کٛؽزٕی ِەثەعزی
٘ەڵگشرٕی ِبفی خبٔەٚادەی کٛژساٚەکە؛ ثۆیە ٔبثێزە ِبیەی ٔەثٛٚٔی ئەٚ ِەثەعزە  َەاڵث

 کٛژساٚەکەیبْ پێ ثذاد. یٕێٛدەثێذ ثکٛژەکە خ
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ُقَك ِبِو َصاِحُبكَ }دەفەسِٛێذ:  پێغەِجەسی خٛدا   -٢ رواه ) .{ََيِيُنَك َعَلى َما ُيَصدِّ
 .وبدەذێپ دەڕثبٚ ەکەدسەساِجەث ثبثەرەیە کە ٚەئ سەعەٌ دەوەٕذعٛێٚارە:   (.مسلم

عٛێٕذ خٛاسدْ  ٚارە: (.رواه مسلم) .{اْلَيِمنُی َعَلى نِيهِة اْلُمْسَتْحِلفِ } ێذ:دەفەسِٛٚە  -٧
 ک ئەٚ کەعەی کە عٛێٕذ دەخٛاد.ۀەٚ ٌەعەس ٔیەری ئەٚ کەعەیە کە عٛێٕذد دەداد،

ئەِەػ خبڵێکی گشٔگە ٚ پێٛیغزە ٌێی رێ ثگەیٓ ٚ ئبگبداسی ثیٓ؛ چٛٔکە ثەَ پێیە 
خەڵکی ٌە کبری یەکالکشدٔەٚەی کێؾەکبٔذا دەیخۆْ کە ثە  ثێذ صۆسێک ٌەٚ عٛێٕذأەی

زغبثی خۆیبْ ثە پێچ ٚ پۀب دەیخۆْ ٚ ٌە دڵی خۆیبٔذا ٌەعەس ؽزێکی رش عٛێٕذ دەخۆْ 
کە پەیٛۀذی ثە ثبرەکەٚە ٔییە، ٘ەِٛٚ ئەِبٔە دەچٕە خبٔەی عٛێٕذی دسۆٚە ٚ کەعەکبْ 

  ٌەعەسی گٛٔب٘جبس دەثٓ.
 ّٔٛٚٔە:

ِەثەعزەکبٔی کبسی پێ ٔبکشێذ ٚ ٘یچ رەکٍیفی ؽەسػی ٌەعەس کە  ذێؽ ِشۆڤی -٧
پێٛیغزە ٌەِبڵی خۆی یبْ عەپەسؽزیبسەکەی  دای ىەڵخ ڵیِب ەٌ یبٔیص سەگەئ ،ٔییە

ڕاعزە پێی ربٚأجبس ٔبثێذ ٌە ڕٚٚی ؽەسػییەٚە ٚ  ،لەسەثٛٚی کەعی صیبٍٔێکەٚرٛ ثکبرەٚە
زبڵەرە ِبفی خەڵکیؾی ٌەعەس رۆڵەی ٘یچ عضایەکی خەعزەیی ٌێ ٔبکشێزەٚە؛ ثەاڵَ ئەٚ 

 .الٔبداد ٚپێٛیغزە ٌە ڕٚٚی داساییەٚە لەسەثٛی صیبٍٔێکەٚرٛأی ثکبرەٚە
ٌە ڕٚٚداٚەکبٔی ٘برٛچۆدا ئەگەس کەعێک عەسەڕای خێجەخێ کشدٔی ٘ەِٛٚ ِەسخە  -٢

پێٛیغزە  َەاڵثٛٚؽی ڕٚداٚی ٘برٛچۆ ثٛٚ، ئەٚە ڕاعزە ربٚأجبس ٔبثێذ، ریبعبییەکبْ 
یبٔێکی ِبدی ثکبرەٚە کە ٌەکەعی ثەساِجەسی داٚە، ٚ ئەگەسیؼ ڕٚداٚەکە لەسەثٛٚی ٘ەس ص

ثجٛە ٘ۆی گیبْ ٌەدەعزذأی کەعێک ئەٚە پێٛیغزە خگە ٌەپێذأی ِبفی کەعٛکبسەکەی دٚٚ 
 ِبٔگ ٌەعەس یەکیؼ ثەڕۆژٚٚ ثێذ ٚەک کەفبسەری کٛؽزٕی ثە٘ەڵە.  

بْ چبسەعەسدا ئەگەس ثە٘ۆی ٘ەڵەی پضیؾکێکەٚە ٌە کبری ٔەؽزەسگەسیذا ی -٧
ٔەخۆؽێک صیبٔی پێ کەٚد، ئەٚە ڕاعزە پضیؾکەکە ربٚأجبس ٔبثێذ، ثەاڵَ پێٛیغزە لەسەثٛی 
داسایی ٔەخۆؽەکە ثکبرەٚە. ئەَ ڕێغبیەیؼ رۀٙب ثۆ پضیؾکەکبْ ٔییە ثەڵکٛ ٘ەِٛٚ خبٚەْ 

 پیؾەکبْ دەگشێزەٚە، ئەگەس ثە٘ۆی پیؾەکبٔیبٔەٚە صیبٔیبْ ثەکەعی ثەساِجەس گەیبٔذ
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ثٛٚ ٌە ثشعب ِبڵی کەعێکی رش ثخٛاد ؽەسع ڕێگەی پێ دەداد ئەٚ ٔبچبسێک کەع -٤
 کبسە ثکبد؛ ثەاڵَ پێٛیغزە دٚارش لەسەثٛٚی داسایی کەعی ِبفخٛساٚ ثکبرەٚە. 

ئەگەس دادٚەس ٌە پڕۆعەی دادگبیکشدٔذا ثە ثێ ِەثەعزی عزەَ کشدْ عضای  -٥
کەعێکی دا ٚ دٚارش دەسکەٚد ثڕیبسی عضادأەکەی ٘ەڵەیە، پێٛیغزە ئەٚ کبد لەسەثٛٚی 
داسایی کەعی صیبْ ٌێکەٚرٛ ثکبرەٚەٚ لەسەثٛٚەکەیؼ پێٛیغزە دەٚڵەد ثیذاد ٔەک خٛدی 

 ثڕیبس دەداد ٚ کبسِۀذی ئەٚە.    دادٚەس؛ چٛٔکە ئەٚ ثۀبٚی دەٚڵەرەٚە
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 سی و سێسای ێڕ

 اٌجىاص اٌششػي يٕافي اٌضّاْ

 
٘ەس کبسێک ٌە ؽەسػذا ڕێگە پێذساٚ ثٛٚ، ٘یچ لەسەثٛٚ ثەسپشعیبسێزییەک ٚارە: 

 ٔبکەٚێزە ئەعزۆی ثکەسەکەی.
ئەَ ڕێغبیە ٘بٚعۀگی ٚ دادٚەسی ؽەسیؼەد ٔیؾبٔذەدا ٌە رێڕٚأیٕی ثۆ ِبف  گشٔگی:

ٚ ئەسکی الیۀەکبٔی گشێجەعزەکبْ، ثەؽێٛەیک کە خبٚەْ پیؾەٚ ئەسکە گؾزی ٚ ربیجەرەکبْ 
ٚ رشعی  ثزٛأٓ دەعذ کشاٚە ثٓ ٌەکبری ئۀدبِذأی پیؾە ٚ ڕاپەڕأذٔی ئەسکەکبٔیبٔذا،

ئەسکبٔە ٌە ئەعزۆ ٔەگشْ؛ چٛٔکە ئەگەس ٚا ٔەکشێذ، ٘یچ ٔذٔی ئەٚ ثەسپشعیبسێزی ڕاپەڕا
کەط ٔبٚێشێذ ٘یچ ئەسک ٚ پیؾەیەک ثگشێزە ئەعزۆ. ٌە ٘ەِبْ کبرذا ثەساِجەسەکبٔیؾیبْ 
دڵٕیب ثٓ ٌە پبساعزٕی ِبفەکبٔیبْ ٌەکبری ڕٚٚدأی ٘ەس ٘ەڵەیەک کە ثە٘ۆی پیؾە ٚ 

 پبساعزٕی خبٚەْ ئەسک ٚ پیؾە ٚئەَ ڕێغبیە ثۆ کبسەکبٔی ئەِبٔەٚە رٛٚؽیبْ دەثێذ؛ ثۆیە 
 ڕێغبی پێؾٛٚرشیؼ ثۆ پبساعزٕی ثەساِجەسەکبٔیبٔە.فەسِبٔجەسە گؾزییەکبٔە، 

ثە ٌێکذأی ٘ەسدٚٚ ڕێغبکە دەگەیٕە ئەٚ دەسۀدبِەی کە ٘ەس خبٚەْ پیؾەٚ ئەسکێک 
ئەگەس ٚەک پێٛیغذ ٚ ثەثێ ٘ەڵە ئەسک ٚ کبسەکبٔی خۆی خێجەخێ کشد، ئەٚ کبد کەعی 

بفی داٚاکشدٔی ٘یچ لەسەثٛٚیەکی ٔییە ٚ ٔبثێذ، ئەگەس چی ثە٘ۆی ئەٚ کبسە ثەساِجەس ِ
صیبٔیؾی ٌێکەٚرجێذ، ثەاڵَ ئەگەس خبٚەْ پیؾەٚ کبسەکە ٘ەڵەی کشد ٌە کبری  یبْ پیؾەیەٚە

خێجەخێ کشدٔی کبسەکەیذا، ئەٚ کبد کەعی ثەساِجەس ِبفی داٚاکشدٔی لەسەثٛٚی ٘ەیە، ثە 
 ی ٘ەڵەکە ثەسی کەٚرٛە.  پێی ئەٚ صیبٔەی کە ٌەدەسۀدبِ

٘ەس ثۆیە ٚ ثەپێی ئەَ ڕێغبیە ٘یچ صیبٔێک لەسەثٛٚ ٔبکشێزەٚە، ئەگەس صیبٔەکە 
ثە٘ۆی کبسێکەٚە یبْ ثەکبس٘ێٕبٔی ِبفێکەٚە ثێذ کەؽەسع ڕێگەی پێذاثێذ، ثەِەسخێک 
صیبدەڕەٚی رێذا ٔەکشاثێذ، ٚەک ِبفی رۆڵەعۀذٔەٚە، یبْ ٌە کبری خێجەخێ کشدٔی عضا 

 بٔذا.ؽەسػییەک
 ٚە ٌەٚأە:ٛعەسچبٚەی گشرچۀذیٓ دەلی فەسِٛٚدەٚە ە ٌە ئەَ ڕێغبیعەسچبٚە: 
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َلْو َأفه اْمَرًأ اطهَلَع َعَلْيَك ِبَغْْيِ ِإْذٍف َفَخَذفْػَتُو }دەفەسِٛێذ:  پێغەِجەسی خٛدا   -٧
َنُو, َلَْ َيُكْن َعَلْيَك ُجَناحٌ  ٚارە: ئەگەس کەعێک عیخٛڕی   (.البخاريرواه ).{ِبَعَصاٍة فَػَفَقْأَت َعيػْ

ثەعەسەٚە کشدیذ ٚ چبٚدێشی ِبڵەکەی کشدیذ ٚ رۆیؼ ثەسدێکذ رێگشد ٚ ثەس چبٚی 
 کەٚد ٚ کٛێشی کشد، گٛٔب٘جبس ٔبثیذ.

أََتى النهّبه )ەفٛأی کٛڕی یەػالی کٛڕی ِٛٔیە ٌەثبٚکییەٚە دەگێڕێزەٚە ٚ دەڵێذ: ص -١
  قَاَؿ: فَأَْبَطَلَها النهّبُّ . َيَدُه, َفَسَقَطْت ثَِنيػهَتاهُ رَُجٌل َوَقْد َعضه َيَد رَُجٍل, فَانْػتَػزََع :َوقَاَؿ ,
خبسێکیبْ پیبٚێک ٘برە خضِەد   (.رواه مسلم) .(..{َأَرْدَت َأْف تَػْقَضَمُو َكَما يَػْقَضُم اْلَفْحُل؟}

، لەپی کشدثٛٚ ثەدەعزی پیبٚێکی رشدا، کە ئەٚ پیبٚە ٌەربٚ ئبصاس  پێغەِجەسی خٛدا
دەعزی ٌەدەِی دەس٘ێٕبثٛٚ، ٘ەسدٚٚ ددأی پێؾەٚەی ئەٚ پیبٚەی ٌەگەڵ دەعزی خۆی 

٘یچ ِبفێکی پێ ٔەداٚ فەسِٛٚی: ٚیغزذ ٚەک زٛؽزش  دەس٘ێٕبثٛٚ، پێغەِجەسی خٛدا 
 لەپ ثکەیذ ثەدەعزیذا ٚ دەعزی ثپچڕیذ؟!.

, فَػَقاَؿ: ََي َجاَء رَُجٌل ِإََل َرُسوِؿ هللِا )سەیە ثۆِبْ دەگێڕیزەٚە ٚ دەڵێذ: ئەثٛ ٘ٛ -٧
قَاَؿ: َأرَأَْيَت ِإْف قَاتَػَلِن؟  {َفََل تُػْعِطِو َماَلكَ }َرُسوَؿ هللِا, َأرَأَْيَت ِإْف َجاَء رَُجٌل يُرِيُد َأْخَذ َماِل؟ قَاَؿ: 

ُىَو }, قَاَؿ: َأرَأَْيَت ِإْف قَػتَػْلُتُو؟ قَاَؿ: {فَأَْنَت َشِهيدٌ }قَاَؿ: َأرَأَْيَت ِإْف قَػتَػَلِن؟ قَاَؿ:  {قَاتِْلوُ }قَاَؿ: 
ٚ پێی گٛد:   خبسێکیبْ پیبٚێک ٘برە خضِەد پێغەِجەس ٚارە: (.رواه مسلم) ..(.{ٓت النهارِ 

ێڵە ثیجبد. فەسِٛٚی: ِە٘ ئەگەس پیبٚێک ٘بد ٚ ٚیغزی ِبڵەکەَ ٌێ داگیش ثکبد چی ثکەَ؟
؟. فەسِٛٚی: ؽەڕی ٌەگەڵ ثکە. گٛری: ئەی ئەگەس گٛری: ئەی ئەگەس ؽەڕی ٌەگەڵ کشدَ

کٛؽزّی؟ فەسِٛٚی: رۆ ؽە٘یذیذ. گٛری: ئەی ئەگەس کٛؽزُ؟. فەسِٛٚی ئەٚ دەچێزە 
 دۆصەش.

کەٚارە ٘ەس یەک ٌەٚأەی ٌە فەسِٛٚدەکبٔذا ثبط کشاْٚ، ِبفی ثەگشی ٌەخۆکشدٔیبْ 
پێ دساٚە، ٚ ٌەعەس ئەٚ ِبفەیؼ ٘ەسچی ثەعەس  -ێی پێٛیغذ ٚ ثێ صیبدە ڕەٚیثەپ -

 کەعی ثەساِجەسیبْ ثێذ لەسەثٛی ٔییە. 
 ّٔٛٚٔە: 
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کەعێک ٌە ؽٛێٕێکذا دٚکبْ یبْ ِبسکێزێکی کشدەٚە ٚ ئەٚە ثٛٚە ٘ۆی ئەٚەی کە  -٧
ئەَ رۀٙب  کڕیبسەکبٔی ِبسکێزەکبٔی رشی ئەٚ ؽٛێٕە کەَ ثجٕەٚە، ٘یچ کێؾەی ٔییە؛ چٛٔکە

 ِبفی خۆی ثەکبس٘ێٕبٚە ٚ ٘یچی رش.
کەعێک ٌەصەٚیەکی ربیجەد ثەخۆیذا ثیشێکی ٘ەڵکۀذ، دٚارش کەعێک ثەثێ پشعی  -٢

ئەَ چٛٚە ٔبٚ صەٚیەکەٚە ٚ کەٚرە ثیشەکەٚە، خبٚەْ صەٚیەکە ربٚأجبس ٔبثێذ؛ چٛٔکە ِبفی 
ۆی ثەسپشعیبسە کە خۆی ثەکبس ٘ێٕبٚە ٚ ثیشەکەی ٌە صەٚی خۆیذا ٌێذاٚە، ئەٚ کەعە خ

 ثەثێ پشط چۆرە صەٚی خەڵکبٔی رشەٚە.
کەعێک عضایەکی ؽەسػی کەٚرە عەس، ٚەک ثڕیٕی دەعزی ٌەعەس دصی، یبْ ؽەالق  -٧

ٌێذأی ٌەعەس صیٕب ٚ ثەٚ ٘ۆیەٚە ِشد یبْ رٛٚؽی ٔەخۆؽی ثٛٚ، ٔەخۆی ٔە ِیشارگشەکبٔی 
ثٛٚە ٚ ٌێیبْ  ٘یچ لەسەثٛٚیەک ٚەسٔبگشْ؛ چٛٔکە ِبفێکی ؽەسػییبْ ثەعەسەٚە

 ٚەسگیشاٚەرەٚە.
دٚٚ کەط ٘بثەػ ثْٛٚ ٌە کبسێک یبْ ثبصسگبٔییەکذا ٚ یەکێکیبْ رٛؽی صیبْ ٘بد  -٤

ثە٘ۆی ئەٚ کبسی ثبصسگبٔییە ٘بٚثەؽەیبٔەٚە، صیبٔەکە ثەعەس ٘ەسدٚٚکیبٔذا داثەػ دەکشێذ؛ 
ٔی خۆی ٔەک رۀٙب ئەٚ کەعەی صیبٔەکەی ٌێ کەٚرٛە؛ چٛٔکە ئەٚ رۀٙب ِبفی ٘بٚثەػ ثٛٚ

 ثەکبس٘ێٕبٚە ٚ ٘یچ صیبدەڕەٚییەکی ٔەکشدٚە.
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 و چىار ڕێسای سی

 ٓال ضّاْ ػٍى ِؤحّ

 
ئەٚ کەعەی کە ئەِیٕذاسە ٌەعەس کبسێک، یبْ ٌەعەس ؽزێک، ٌەکبری ڕٚٚدأی  ٚارە:

 ٘ەس صیبٔێکذا،  لەسەثٛٚی صیبٔی کبسەکە یبْ ؽزەکە ٔبکەٚێزە ئەعزۆی ئەٚ.
ٚ ٚ ی پێؾٛٔضیکە ٌە ڕێغبٚ  دەلی فەسِٛٚدەیەکی پێغەِجەسە ئەَ ڕێغبیە  گشٔگی:

ڕاعذ ٚ خبٚەْ پیؾەکبٔە، کە کبرێک خەڵکی ؽزێکیبْ  ِەثەعذ ٌێی پبساعزٕی خەڵکبٔی عەس
ال دادۀێذ یبْ کبسێکیبْ پێ دەعپێشێذ، دٚارش ئەٚ ؽزە ثەثێ ٘یچ کەِزەسخەِییەکی 

ٚ ٌێی ثەسپشعیبس ٔیٓ،  ئەعزۆی ئەٚاْئەِبْ صیبٔێکی پێ دەکەٚێذ، ئەٚ صیبٔە ٔبچێزە 
ٌەثەس ئەٚەی خەڵکبٔێکی ِزّبٔەپێکشاْٚ ٚ ئەگەس پبسێضثۀذییبْ ثۆ ٔەکشێذ، ئەٚ کبد ٘یچ 
کەط ٔبرٛأێذ کبسی گؾزی ثکبد یبْ ئەِیٕذاسی کبسی خەڵکی ثکبد؛ خب ئەعپبسدەٚ 

ذاڵ ئەِیٕذاسێکە ثەزٛکّی ؽەسع پێیبْ دساثێذ، ٚەک عەسپەسؽزیبسی کشدٔی کەعی ِٕ
ٌەالیەْ کەعٛکبسییەٚە ٌە ثبثەرە داسایی ٚ کەعییەکبٔذا، یبْ ٌەعەس خٛاعزی کەعەکە خۆی 
ثٛثێذ، ٚەک ئەٚەی کەعێک خۆی ثەخٛاعزی خۆی ٚ ثە ئەِبٔەد ؽزێک الی کەعێکی رش 
داثٕێذ، یبْ ثەثێ ٘یچ کبَ ٌەٚأە کەعەکە ئەٚ ؽزەی کەٚرجێزە ثەسدەعذ، ٚەک ئەٚەی 

ٚ کبد دەعزی ئەٚ ٌەعەس ئەٚ ؽزە دەثێزە ئەعپبسدە ٚ کەعێک ؽزێک ثذۆصێزەٚە ئە
 ئەِیٕذاسی. 

یبْ ٘ەڵەی ئەِبٔەٚە صیبْ ثە  ثە٘ۆی کەرەسخەِی سەگەئٌە ٘ەِٛٚ ئەٚ زبڵەربٔەیؾذا 
کەعی ثەساِجەس یبْ کبسەکەی یبْ کباڵ ئەعپبسدەکشاٚەکە کەٚد، ئەٚ کبد پێٛیغزە ٌەعەسیبْ 

کۀەٚە؛ ٘ەس ٚەک ڕێغب ؽەسػییەکەی رش لەسەثٛٚی صیبٔەکە ثۆ کەعی صیبْ ٌێکەٚرٛ ث
  ٚارە: کەعی کەَ رەخەَ ثەسپشعیبسە ٚ دەثێذ لەسەثٛٚ ثکبرەٚە.. ()اٌّفشه مبِٓدەڵێذ: 

 ٌەؽەسػذا چٛاس ٘ۆکبس ٘ەیە ثۆ لەسەثٛٚکشدٔەٚە:
ٌەعەس لەسەثٛکشدٔەٚە ٘ەثێذ: ٚەک ئەٚ دەلبٔەی ٌەعەس  یسػەؽ یىێلەد  -٧

 .کەفبسەری عٛێٕذ، ٚ کٛؽزٕی ٘ەڵە ٘ەیە
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الیۀەکبٔی گشێجەعزەکە خۆیبْ ثچٕە ژێش ثبسی ئەٚەی لەسەثٛی یەکزش ثکۀەٚە:  -٢
 ٚەک ئەٚەی ٌە ٘ۀذێک ثبثەری کڕیٓ ٚ فشۆؽذ، یبْ کەفبٌەرذا دەکشێذ.

٘ەڵە یبْ ثەثێ پبعبٚ صیبْ ثەِبڵ یبْ گیبٔی کەعێک ثە٘ۆی کەِزەسخەِی یبْ ثە  -٧
کەعێکی رش ثگەیۀێذ ج ثە ڕاعزەٚخۆ یبْ ٔبڕاعزەٚخۆ، ئەٚ کبد پێٛیغزە لەسەثٛی 

 صیبٔەکە ثۆ کەعی صیبٍٔێکەٚرٛ ثکبرەٚە. 
داگیش کشدْ ٚ دەعذ ثەعەسدا گشرٓ: ثە دصی یبْ دسۆ یبْ ٘ێض یبْ ٘ەس ٘ۆکبسێکی  -٤

 رش.
پێٛیغزە کەعەکە لەسەثٛٚی صیبٔەکبٔی کەعی ثەساِجەس ٌە ٘ەِٛٚ ئەَ زبڵەربٔەؽذا 

 ثکبرەٚە.
 دەعزی ئەِیٕذاسی ٚ ئەعپبسدەکبسی ٔبچێزە ژێش ٘یچ کبَ ٌەَ خۆسأەٚە.

ٚە ٛعەسچبٚەی گشرچۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ فەسِٛٚدەٚە ە ٌە ئەَ ڕێغبی عەسچبٚە:
 ٌەٚأە:
احْلَقُّ َوْليَػتهِق اَّللهَ رَبهُو َوََل يَػْبَخْس ِمْنُو َوْلُيْمِلِل الهِذي َعَلْيِو ]: ذێسِٛەفەدگەٚسە  یخٛا -٧

ٚارە: ثب ئەٚ کەعەی ئەعپبسدە یبْ ئەِبٔەد یبْ لەسصەکەی الیە،  (.686: بقرةسورة ال) .[َشْيئاً 
خۆی داْ ثەٚ ِبفەدا ثٕێذ کە ٌەالیەری ٚ ٌەخٛا ثزشعێذ ٚ ٘یچی ٌێ کەَ ٔەکبرەٚە، 

کەعەی ئەعپبسدەکەی الیە ٚەسدەگیشێذ ٚ دەکشێزە  کەٚارەٚ ثەپێی ئەَ ئبیەرە لغەی ئەٚ
ثٕەِب ثۆ ئەٚ ِبفەی کە الیەری، ٘ەس ثۆیە خٛای گەٚسە ثیشی دەخبرەٚە ٚ عەسصۀؾزی 
دەکبد، ثەٚەی ٌەخٛا ثزشعێذ ٚ ڕاعزی چییە ئەٚە ثڵێذ، خۆ ئەگەس ٚأەثٛایە ئەٚ کبد 

 بسی ثکبد.پێٛیغزی ثەٚە ٔەدەکشد کە ثەٚ ؽێٛەیە ثیشی ثخبرەٚە یبْ ئبِۆژگ
: نساءسورة ال) .[َوَل تُػْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكُم الهِِت َجَعَل اَّللهُ َلُكْم ِقَياماً ]: ذێسِٛەفەد ٚە -٢

ٚارە: ئەٚ پبسە ٚ دا٘برەی کە خٛای گەٚسە ئێٛەی کشدۆرە عەپەسؽزیبسی، ڕادەعزی ئەٚ   (.4
ِٕذاڵ ٚ کبڵفبِبٔەی ِەکۀەٚە ٔە ثب ٔەصأٓ ثەکبسی ثٙێٕٓ ٚ ٘ەِٛٚی خەسج ثکەْ، کەٚارە 
ٌێشەدا خٛای گەٚسە ِبفی ئەٚە دەدارە کەعبٔێکی پێگەیؾزٛ کە عەسپەؽزیبسی پبسەی ئەٚ 

ْ کە خۆیبْ رٛأبی ثەڕێٛەثشدٔی کبسەکبٔیبْ ٔییە ٚ پبسەکبٔیؼ ثە ٘ەریٛ ٚ ِٕذااڵٔە ثکە
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رب پبسەی ئەٚ ٘ەریٛأە ٚەک پبسەی  .[َأْمَواَلُكمُ ]پبسەی خۆیبْ ٔبٚ دەثبد ٚ دەفەسِٛێذ 
 خۆیبْ رەِبؽب ثکەْ ٚ ئەٚ پەڕی دڵغۆصی ثٕٛێٕٓ ٌە ٚەثەس٘ێٕبْ ٚ پبساعزٕیذا.  

البيهقي والدارقطين رواه ).{َضَماَف َعَلى ُمْؤََتَنٍ ََل }دەفەسِٛێذ:  پێغەِجەسی خٛدا  -٧
ئەٚ کەعەی کە ئەِیٕذاسە ٌەعەس کبسێک یبْ ؽزێک،   (.وحسنو األلباين يف صحيح اجلامع

 لەسەثٛٚی صیبٔی کبسەکەی یبْ ئەعپبسدەکەی ٔبکەٚێزە ئەعزۆ.
وحسنو األلباين يف  إبن ماجةرواه ).{َمْن ُأودَِع َوِديَعًة َفََل َضَماَف َعَلْيوِ }ٚە دەفەسِٛێذ:  -٤

٘ەس کەط ئەعپبسدەیەکی ثەالٚە دأشا ٚ پبؽبْ فەٚرب یبْ صیبٔی ٚارە:  (.صحيح اجلامع
  پێکەٚد، لەسەثٛٚی ئەعپبسدەکەی ٔبکەٚێزە ئەعزۆ. 

 :ّٔٛٚٔە
ئبفشەرێک عٛڕی ِبٔگبٔەی ٌەعەس ثٛٚ، ٘ەس کبد گٛری عٛڕی ِبٔگبٔەکەَ رەٚاٚ  -٧

 .ٚ کبسی پێ دەکشێذثٛٚە، لغەکەی ٚەسدەگیشێذ 
٘ەس کبسێک ثکبد ثۀبٚی ئەٚ کەعەی کبسەکەی ئەعپبسدە کشدٚە کبسەکەی  ىبسیثش -٢

 .دسٚعزە ٚ ٚەسدەگیشێذ، دەسۀدبِەکەی ٘ەسچی ٚ ٘ەسچۆْ ثێذ
یبْ فشۆؽذ،  ڕیو یویەاڵوب بْیىێویە٘ەس  ْ،ەوەوبس دە ٚەىێپ کە ػە٘بٚث دٚٚ -٧

 یبْ ٘ەس ِبِەڵەیەکی پێٛە کشد ِبِەڵەکەی دسٚعزە ٚ ٚەسدەگیشێذ. 
ڕاعپبسدەیەکّبْ الی کەعێک دأب ٚ دٚارش الی ئەٚ فەٚرب یبْ صیبٔێکی پێ گەیؾذ،  -٤

 ئەٚ ثەسپشعیبس ٔییە ٌە لەسەثٛکشدٔەٚەی.
پضیؾکێک یبْ پبسێضەسێک یبْ فیزەسێک یبْ ثەسگ دسٚیەک کەدەچیزە الی رب  -٥

کبسێکذ ثۆ ئۀدبَ ثذاد، ٘ەس ڕێکبسێکی گشرە ثەس ٌە پێٕبٚ ڕاپەڕأذٔی کبسەکەدا دسٚعزە ٚ 
 ثەسپشعیبس ٔییە ٌە٘ەس صیبٔێک کە ٌەدەسۀدبِی کبسەکەی دەکەٚێزەٚە.

ٌەعەسخەَ ئەٚ ثبثەربٔەی ثبعّبْ کشد ئەٚ خەڵک ٚ خبٚەْ کبسأە دەعذ ٚ دەِیبْ 
یٓ ٌە٘یچ صیبٔێک کە ٌەدەسۀدبِی کبسەکبٔیبْ دەعزی ئەِبٔەد ٚ دەعذ پبکییە ٚ ثەسپشط ٔ

دەکەٚێزەٚە، ِەگەس کەِزەسخەِییبْ کشدثێذ ٌە ڕاپەڕأذٔی کبسٚ ثەسپشعیبسێزییەکەیبٔذا، 
  رۀٙب ئەٚ کبد ثەسپشعیبس دەثٓ، ئەگەس ٔب ثەسپشعیبس ٔبثٓ. 
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 سی و پێٕجڕێسای 

 حخياي ػٍى إبطاي اٌحمىق اٌثابخت حشاَاإل

 
ٚ خۆ دەسثبصکشدْ ٌەِبفە خێگیشەکبْ یبعبغە ٚ  ەٚەىشدٔۆڵوەٌ ۆث ىشدْێڵف ٚارە:

 دسٚعذ ٔییە. 
ئەَ یبعبیەیؼ رەٚاٚکبسی یبعبکبٔی پێؼ خۆیەری ٚ خەخذ ٌەعەس ٘ەِبْ  گشٔگی:

ِەثەعذ دەکبرەٚە کە پبساعزٕی ِبفەکبٔە ٚ ڕێگشی دەکبد ٌە٘ەس پیٕە ٚ فێڵ ٚ پبعبٚێک ثۆ 
ێذ ٘یچ ِبفێک ثەفێڵ ٌەعەس خبٚۀەکەی ٔەک خۆ دەسثبصکشدْ ٌە گێڕأەٚەیبْ ٚ پێّبْ دەڵ

ال ٔبچێذ، ثەڵکٛ ربٚأەکەی دەثێذ ثە دٚٚ ربٚاْ کە ربٚأی ِبف خٛسادْ ٚ فێڵ ٚ 
 دسۆکەیؾی دەچێزە عەس.

٘ەس ثۆیە ٘ەِٛٚ فێڵ ٚ دسۆیەک ثۆ خۆ دصیٕەٚە ٌە ئەسکە ؽەسػییەکبْ یبْ 
 گێڕأەٚەی ِبفەکبٔی خەڵکی زەساِەٚ دسٚعذ ٔییە.

خبس ڕێگە ثەدسۆ ٚ فێڵ دەداد ثەاڵَ ٌە پێٕبٚ پبساعزٕی ژیبْ ٚ ِبف ٚ  ؽەسع ٘ۀذێک
ثە ٔبزەق  ذێٚەیەدەعێک وثەسژەٚۀذی خەڵکیذا ٔەک ثە پێچەٚأەٚە، ثۆ ّٔٛٚٔە: 

کەعێکی رش ثکٛژێذ ٚ ٌۀبٚٔیؾبٔەکەی دەپشعێذ، رۆیؼ ثبػ دەصأیذ ئەٚ کەعە ٌە 
ەیذ ٚ پێٛیغزە دسۆی ٌەگەڵ ثکەیذ رب کٛێییە، ثەاڵَ زەساِە ٔبٚٔیؾٕبکەی ثە ثکٛژەکەی ثذ

ٔەیذۆصێزەٚە، خۆ ئەگەس ڕاعزذ ٌەگەڵ کشد ٚ ٔبٚٔیؾبٔەکەد ثەڕاعزی پێذا ٚ دۆصییەٚە ٚ 
کٛؽزی، ئەٚ کبد رۆ ثە ٘بٚثەؽی ربٚأەکەی دادۀشێیذ ٚ ٚەک ئەٚە ٚایە پێکەٚە 

 کٛؽزجێززبْ. 
 ذ،ێث هەڵخ یثشدٔ ەخؾز ەٌ ۆث بْی ذ،ێث هێعەو یِبف یخٛاسدٔ ۆث نۆیەدس َەاڵث

 .ٚ زەساِە ییەدسٚعذ ٔثە٘یچ ؽێٛەیەک  ەبٔۆیدس َەئ
ٚە ٛعەسچبٚەی گشرچۀذیٓ دەلی لٛسئبْ ٚ فەسِٛٚدەٚە ە ٌە ئەَ ڕێغبی  عەسچبٚە:

 ٌەٚأە:
من بَػْعِد َوِصَيٍة يُوصي ِِبَا َأْو َدْيٍن َغْي ُمَضارٍّ َوِصيهًة ِمَن ]خٛای گەٚسە دەفەسِٛێذ:  -٧

ئەَ ئایەذە تاط ٌە ؽێٛاصی داتەؽکشدٔی ِیشاخ ٚ ئەٚ ِافأەی   (.76النساء: سورة ) .[هللاِ 
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پەیٛەعرٓ تەِاڵی ِیشاذییەٚە دەکاخ ٚ دەفەسِٛێد: تەس ٌە داتەؽکشدٔی ِیشاذەکە تەعەس 
ِیشاذگشەکأذا پێٛیغرە ٘ەس لەسصێکی خٛای گەٚسە یاْ خەڵکی ٌەعەس ِشدٚەکە تێد، ٌەٚ 

ئەگەس ِشدٚەکە ٚەعییەذێکی ٘ەتٛٚ  ِاڵە تگەڕێٕذسێرەٚە تۆ خاٚۀەکأیاْ، پاػ ئەٚ
تەتەخؾیٕی تەؽێک ٌەِاڵەکەی تۆی ظێثەظێ تکشێد؛ تەاڵَ تەِەسظێک ِەتەعری 
ِشدٚەکە ٌە ٚەعییەذەکەی صیاْ گەیأذْ ٔەتێد تە ِیشاذگشەکاْ، خۆ ئەگەس ِەتەعری 
ٚەعییەذەکەی ئەٚە تٛٚ کە صیاْ تە ِیشاذگشەکاْ تگەیۀێد، ئەٚ کاخ ٚەعییەذەکەی 

اکشێد، ٚە ئەِە ٚەعییەخ ٚ ئاِۆژگاسی خٛای گەٚسەیە تۆ ئێّە. ٌێشەٚە ظێثەظێ ٔ
ذێذەگەیٓ کە٘ەس ٘ەڵغٛکەٚذێک ِەتەعد ٌێی صیاْ گەیأذْ تێد تە خەڵکأی خاٚەْ ِاف 

 دسٚعد ٔییە ٚ ٔاچێرە تٛاسی ظێثەظێ کشدٔەٚە. 
 .[ْل َذِلَك فَػَقْد َظَلَم نَػْفَسوُ َوََل َُتِْسُكوُىنه ِضَرارًا لِتَػْعَتُدوا َوَمْن يَػْفعَ ]ٚەدەفەسِٛێذ:  -٢

ثەِەثەعزی ئەٚەی  ەٚەٕێڵِ٘ە ربْۆخ یال وبٔزبْەسە٘بٚعٚارە:   (.667سورة البقرة: )
عزەِیبْ ٌێ ثکەْ ٚ داش ثەدڵیبٔذا ثکەْ ٚ ٘ەسکەط کبسی ٚا ثکبد ئەٚە عزەِی ٌەخۆی 

عضای ٔەک ٌەثەساِجەس، چٛٔکە خۆی پێ ربٚأجبس دەثێذ ٚ الی خٛای گەٚسە  ،کشدٚە
ربٚأەکەی ٚەسدەگشێذ، کەٚارە خٛای گەٚسە ٌەگەڵ ثەسدەٚاِی پشۆعەیەکذا ٔییە ٘ەسچۀذ 
پیشۆصیؼ ثێذ ٚەک پشۆعەی خێضاْ، کە ثە ِەثەعزی پێؾێٍکشدٔی ِبفی ثەساِجەس دسێژەی 

  .پێجذسێذ
َوَلَ َوََل جُیَْمُع بَػنْیَ ُمتَػَفرٍِّؽ, }: ذێسِٛەفەد وبدەص دەسثبسەی خٛدا ێغەِجەسی پ -٧

 ٚارە: ٌەکبری صەکبد دەسکشدٔذا دسٚعذ ٔییە (.البخاري رواه) .{يُػَفرهُؽ بَػنْیَ ُُمَْتِمٍع َخْشَيَة الصهَدقَةِ 
ەٚە ثەِەثەعزی خۆ دصیٕەٚە ٌە صەکبد، ثۆ ّٔٛٚٔە: زێثىش ۆو سدەپیبْ   ذێثىش سدەپ ۆو

ثەس ٌەٚەی عبڵی ثەعەسدا رێپەڕێذ  ذ،ێٚەوەد یوبرەص ٚ ەیە٘ یزٛٔڵئب ڵِغمب غذیث کەعێک
کبرێک ٚادەی صەکبد دێذ،  ،ەیوەسە٘بٚع ەث دادەد ڵیِغمب ەدٚ صەکبد رێیذا ٚاخت ثێذ 

ئەَ رۀٙب دە ِغمبڵی ٘ەیە ٚ خێضأیؾی دە ِغمبڵ ٚ صەکبریؼ ٌە دە ِغمبڵ ٔبکەٚێذ، ثەٚ 
 ٔەدا.ؽێٛەیە کۆی پەسد کشد ٚ خۆی ٌە صەکبرەکە دەسثبص کشدٚ ِبفی ٘ەژاسی ٌێ 

یبْ عێ کەط یەکی چً عەس ِەڕیبْ ٘ەیە ٚ کبری صەکبد دەثێذ یەکی یەک عەس 
ِەڕ ثذەْ ثەصەکبد، ثۆ خۆ دصیٕەٚە ٌەٚ ڕێژەیە ِەڕەکبْ رێکەڵ دەکەْ ٚ دەثٕە ؽەسیک ٚ 
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ثەِەیؼ ژِبسەی ِەڕەکبْ دەثێذ عەدٚثیغذ عەس ِەڕ ٚ رۀٙب یەک عەس ِەڕ صەکبری رێذا 
ەی پەسرە ثەِەثەعزی خۆ دصیٕەٚە ٌە صەکبد ٚ ئەِەیؼ ئەِەیؼ کۆکشدٔەٚ .ٚاخت دەثێذ

 دیغبْ زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە ٚ ِبفی ٘ەژاسأی رێذا پێؾێً دەکشێذ.
 .{ََل تَػْرَتِكُبوا َما اْرَتَكَبِت اْليَػُهوُد, فَػَتْسَتِحلُّوا َُمَاِرـَ هللِا ِبَِْدََن احْلَِيلِ }ٚە دەفەسِٛێذ:  -٤

ٚارە: ٘ەِبْ ئبکبسی خٌٛەکەکبْ دٚٚثبسە  (.وحسنو األلباين وغريه اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد)
 کەِزشیٓ فێڵ ثۆ خۆربْ زەاڵڵ ثکەْ.ثە ٛای گەٚسەِەکۀەٚە ٚ زەساِەکبٔی خ

 ّٔٛٚٔە:
٘ەس کەعێک خۆی ٔەخۆػ یبْ ٔەداس یبْ ٔەصاْ ٔیؾبْ ثذاد رب خۆی ٌەئەسکە  -٧

 ٌەعەس الٔبچٓ.ؽەسػییەکبْ ثذصێزەٚە، کبسەکەی زەساِە ٚ ئەسکەکبٔیؾی 
کەعێک خۆی ثە٘ەژاس ٔیؾبْ ثذاد ٚ ثکڕٚصێزەٚە ٚ دسۆ ثکبد رب خەڵکی خێشی  -٢

پێ ثکەْ، یبْ ٌەلەسصەکبٔیبْ، یبْ کشێی خبٔٛٚەکبٔیبْ، یبْ ٔشخی کباڵکبٔیبْ، یبْ 
زەلذەعزی کبسەکبٔیبْ خۆػ ثٓ، ٘ەس پبسەیەک ثەٚ ڕێگیەیە پەیذا ثکبد زەساِە ٚ دسٚعذ 

 ٔییە.
زە ٚاڵرێکی رش ٚ ٌەٚێ دسۆ ثکبد رب ِبفی پۀبثەسێزی پێ ثذەْ  ٚ کەعێک ثچێ -٧

ثەخێٛی ثکەْ، یبْ داٚای ثبخی ٌێ ٔەکەْ ، ٘ەس ِبفێک ٌەعەس ثٕەِبی ئەٚ دسۆیە 
 ثەدەعزی دەکەٚێذ زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە. 

ٌە کبری کڕیٓ ٚ فشۆؽزٕذا کەعی فشۆؽیبس ٘ەس ػەیجێکی کباڵکەی ثؾبسێزەٚە یبْ  -٤
یبْ دسۆ ٌە ٔشخەکەیذا ثکبد، ٚ فێڵ ٌە کڕیبسەکەی  ەی ثکبد کە رێیذا ٔییە،ٚەعفێکی صیبد

 ثکبد، ِبِەڵەکەی زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە. 
ئەِبٔە ٚ ٘ەس فێڵێکی رش کە ٌە پێٕبٚ پچڕیٕی ِبفی خٛای گەٚسە یبْ خەڵکیذا  

 ثکشێذ ٌە٘ەس پەسعزؾێکذا یبْ ِەِەڵەیەکذا زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە.
 

 

 

 



 
 ساڵحپڕۆفیسۆر. خالید موحەممەد                                یڕێساكانی فیقهی ئیسالم 152

 شەشڕێسای سی و 

 حبذي سبب اٌٍّه لائُ ِماَ حبذي اٌزاث

 

 سەعەث٘برٓ ٚایە  یٔىبسۆڕگ نەٚ ،ذایزێذاسٔەخبٚ یسبوۆ٘٘برٓ ثەعەس  یأىبسۆڕگ :ەٚار
  ا.دەوەؽز یخٛد

ئەَ ڕێغبیە پێّبْ دەڵێذ کە ئەگەس زٛکّێکی دیبسیکشاِٚبْ دا ثەعەس ؽزێکذا گشٔگی: 
، پبؽبْ خبٚۀذاسێزی ئەٚ ؽزە گٛاصسایەٚە ثۆ کەعێکی رش، ئەٚ کبد ە٘ەس ٘ۆکبسێکث

ٚەک گۆڕیٕی خٛدی  خبٚۀذاسێزییەکە٘ۆکبسی گۆڕیٕی زٛکّەکەیؾی دەگۆڕێذ؛ چٛٔکە 
  .ؽزەکە ٚایە

ٚ ثٕەِبڵەکەی ٔبؽێذ ٚ ٔبؽەسػییە،   ثۆ ّٔٛٚٔە: خێش ثە خبٔەٚادەی پێغەِجەس
دیبسی دا ثەکەعێک ٌە  ەث ەیشێخ ٚەئ ؼیٚەئ دا ثە٘ەژاسێک، ىّبْێشێخ ەّێئ سەگەئثەڵآَ 

ئەٚ کبد ٘یچ کێؾەی ٔییە؛ چٛٔکە ئێغزب  ،یبْ پێی فشۆؽذ پێغەِجەس  خبٔەٚادەی 
ثۆ ئەٚ ؽزە ٌەڕێی خێشەٚە ٔەثٛٚە،  خبٚۀذاسێزی ئەٚ کەعەی خبٔەٚادەی پێغەِجەسە 

ثۆ ئەٚ ڕێگە  ثەڵکٛ ثە دیبسی یبْ کڕیٓ دەعزی کەٚرٛە ٚ ئەٚ دٚٚ ڕێگەی خبٚۀذاسێزیەیؼ
 ەوەؽز یخٛد یٕۆڕیگ نەٚ یزێٔذاسەخبٚ یسبوۆ٘ یٕۆڕیگپێذساٚە ٚ ئێّەیؼ گٛرِٛبٔە: 

 .یەٚا
ثەاڵَ پێٛیغزە ئبگبِبْ ٌەٚە ثێذ کە ئەَ ڕێغبیە ئەٚ ؽزبٔە ٔبگشێزەٚە کە 
خبٚۀذاسێزییەکەیبْ ٌە ڕێگبیەکی زەساَ ٚ ٔبؽەسػییەٚە ثٛٚثێذ ٚەک دصی یبْ فێڵ یبْ 
عزەَ یبْ دەعزجەعەسدا گشرٓ، خۆ ئەگەس ٌەیەکێک ٌەٚ ڕێگبٔەٚە ثٛٚ، ئەٚ کبد گۆڕیٕی 

ٚ ثۆ ٘ەس کەط ثێذ، ٘ەسگیض زەاڵڵی ٔبکبد ٚ خبٚۀذاسێزی ؽزەکە ٘ەسچی ٚ ٘ەسچۆْ 
٘ەس ٔبدسٚعزە. ثۆ ّٔٛٚٔە: کباڵیەکی دصساٚ، عەد عبڵی ثەعەسدا ثڕٚاٚ عەد دەعزیؼ ثکبد 

 ٘ەس زٛکّی دصساٚی ٘ەیە ِٚبِەڵە پێٛەکشدٔی زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە. 
 ٚە ٌەٚأە:ٛعەسچبٚەی گشرچۀذیٓ دەلی فەسِٛٚدەٚە ە ٌە ئەَ ڕێغبیعەسچبٚە: 
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َها, َأْو }: ذێسِٛەفەد  ێغەِجەسی خٛاپ -٧ ََل َتَِلُّ الصهَدَقُة ِلَغِنٍّ ِإَله ِْلَْمَسٍة: اْلَعاِمِل َعَليػْ
, َأْو َجاٍر َفِقٍْي يَػَتَصدهُؽ َعَلْيِو, َأْو َأْىَدى ِإلَْيوِ  , َأْو ُمْشََتِيَها, َأْو َعاِمٍل ٓت َسِبيِل اَّللِه صحيح ) .{َغارِـٍ

 خگە ٌە پێٕح کەط ٔەثێذ: ذێٔبؽ ٔذەِڵەٚەد ەث صەکبد ٚاذە:  (.إبن خزمية
 ۆث ەوشدٚ سخبْەر ۆیخٚ  عێک کە کبسِۀذی داِەصساٚەی صەکبرەەویەکەَ: 

 کۆکشدٔەٚە ٚ داثەؽکشدْ ٚ کبسەکبٔی صەکبد.
دٚٚەَ: دەٚڵەِۀذێک کە ٘ەِٛٚ پبسەکەی گیشاٚە ٚ ٌەلەسصدایە ٚ ٘یچی ثەدەعزەٚە 

 ەاعزڕ ،گشرْٛ ەیوەپبس دەزىِٛ ەو ەیسأەٕذەڵێث ِٛٚە٘ ٚەئ نەٚٔەِبٚە ٚ لەسصاسە، 
 .ەشاٚیگ بْیوبٔەپبس َەاڵث ٔذْەِڵەٚەد

 عێیەَ: کەعێک ثە پبسەی خۆی کباڵیەک یبْ ِٛڵکێکی صەکبد ثکڕێزەٚە.
چٛاسەَ: کەعێک کە خۆی رەسخبْ کشدٚە ثۆ غەصا کشدْ ٌە پێٕبٚی خٛادا ٚ٘یچ کبسی 

 رش ٔبکبد.
٘ەژاسی ِەڕێک یبْ ئبژەڵێک  عەسثجڕێذ ٚ ثەؽێکی ثە خێش پێٕدەَ: دساٚعێیەکی 

یبْ ثەدیبسی ثۆ ثٕێشێذ، یبْ ٘ەس دیبسییەکی رش کە دساٚعێیەکی ٘ەژاسی یبْ ٘ەس ٘ەژاسێک 
 .پێی ثذاد

کەٚارە دسٚعذ ٔییە پبسەی صەکبد ثە ٘یچ دەٚڵەِۀذێک ثذسێذ ٚەک صەکبد؛ ثەاڵَ 
ٚ ەک ِٛٚچە یبْ دیبسیی یبْ کڕیٓ یبْ  ئەگەس ٘ۆکبسی پێذاْ ٚ خبٚۀذاسێزییەکەی گۆڕا

 ٘ەژاسی پێیذسا،  ئەٚ کبد دسٚعزە ٚەسی ثگشێذ ٚ کێؾەی ٔییە.
, فَُأِتَ  َدَخَل َعَليه َرُسوُؿ هللِا )دەڵێذ:  ەؾیػبئ خبرٛ -٢ َواْلبُػْرَمُة َعَلى النهاِر, َفَدَعا ِبَطَعاـٍ

فَػَقاُلوا: بَػَلى ََي َرُسوَؿ هللِا,   .{؟!َأََلْ َأَر بُػْرَمًة َعَلى النهاِر ِفيَها حَلْمٌ }ِبُْبٍز َوُأُدـٍ ِمْن ُأُدـِ اْلبَػْيِت, فَػَقاَؿ: 
َها لَنَا }َذِلَك حَلٌْم ُتُصدَِّؽ ِبِو َعَلى بَرِيَرَة, َفَكرِْىَنا َأْف نُْطِعَمَك ِمْنُو, فَػَقاَؿ:  َها َصَدَقٌة, َوُىَو ِمنػْ ُىَو َعَليػْ

٘برە ژٚسەٚە ٚ ثٕیٕی دەفشێک ٌەعەس  ٚارە: پێغەِجەسی خٛدا  (.صحيح مسلم) .(..{َىِديهةٌ 
دەفشێکُ  :یٚسِٛەدأب، ف ۆث َسثبۆؽ هێٔذەٚ ٘  ٚؽه یٔبٔئبگشە، داٚای خٛاسدٔی کشد، 

ی خێشە ثۆ ؽزۆگگٛرُ ثەڵێ ئەٚە : دەڵێذ ،ٛٚ؟!ثی ریب ؽزۆگٔەثیٕی ٌەعەس ئبگشەکە 
ثٛٚ ٌەٚ گۆؽزەد دەسخٛاسد ثذەیٓ.  ػۆٔبخّبْ ێپثەسیشەی کبسەکەسەکەی ِٕیبْ ٘ێٕبٚە ٚ 



 
 ساڵحپڕۆفیسۆر. خالید موحەممەد                                یڕێساكانی فیقهی ئیسالم 154

گۆؽزە ثۆ ثەسیشە خێشە ٚ ثەئێّە ٔبؽێذ، ثەاڵَ ٌەثەسیشەٚە ثۆ  ٚەئئبعبییە : یٚسِٛەف
 ئێّە دیبسییە ٚ پێّبْ دەؽێذ.

کەٚارە خٛدی گۆؽزەکە زەساَ ٔییە، ثەڵآَ ٘ۆکبسی خبٚۀذاسێزییەکەی زەاڵڵ یبْ  
 اڵَ ثەدیبسی ٘یچ کێؾەی ٔییە.ٔەدەؽیب ثە زەساِی دەکبد ٚ ثەخێش ثە پێغەِجەس 

 ثۆ دەگێڕێزەٚە ٚ دەڵێذ:ٌە ثبٚکییەٚە ػەثذٚڵاڵی کٛڕی ثٛسەیذە فەسِٛٚدەیەکّبْ  -٧

َنا َأََن َجاِلٌس ِعْنَد َرُسوِؿ هللِا ) , ِإْذ أَتَػْتُو اْمَرَأٌة, فَػَقاَلْت: ِإّّنِ َتَصدهْقُت َعَلى ُأمِّي ِبَارِيٍَة, َوِإنػهَها بَػيػْ
ڕۆژێکیبْ  ٚارە:  (.صحيح مسلم) .(..{َوَجَب َأْجُرِؾ, َوَردهَىا َعَلْيِك اْلِمْيَاثُ } قَاَؿ: فَػَقاَؿ:َماَتْت, 

ٚ پێی گٛد، ِٓ  یرەخضِ ە٘بر هێرەئبفشدأیؾزجَٛ،  ٌە خضِەد پێغەِجەسدا 
ێغەِجەس پ ،ەِشدٚٚ ىُیدا غزبێثىبد، ئ رب خضِەری دایکُ ىُیدا ەثکۀیضەکێکُ ثەخؾیٛە 

  :یؼ کەغزبێئٚ پبداؽزی خۆد دەعزکەٚرٛٚە ٚ  ەوشدٚٚ رذۆخ ەیچبو ۆرفەسِٛٚی 
خۆد دەگەڕێزەٚە. ئێّە دەصأیٓ کە کەعێک  ۆثثەِیشاد  ، کۀیضەکەکەەىذ ِشدٚٚیاد

ؽزێکی ثەخؾی ثۆی ٔییە داٚای ِبفی خبٚۀذاسێزی ثکبرەٚە ٚ ٚەسی ثگشێزەٚە؛ ثەاڵَ ٌێشەدا 
 کە ِیشارە ثۆیە دسٚعزە ٚەسیجگشێزەٚە.  ٘ۆکبسی خبٚۀذاسێزییەکە گۆڕاٚە 

 ّٔٛٚٔە:
چبکجٛٚٔەٚەی ٔەخۆؽێک ٚ گٛری: ئەگەس ئەٚ  ۆوشد ث ێکیصسۀ هێعەو سەگەئ -٧

ٔەخۆؽە چبک ثٛٚیەٚە ئۆرۆِجێٍەکەَ ٔەصس ثێذ، ثەاڵَ ثەس ٌەچبک ثٛٚٔەٚەی ٔەخۆؽەکە 
ثە کڕیٓ  دٚارش ئۆرۆِجێٍەکەی ثە ِیشاری یبْ ٚەک دیبسی یبْ ،ئۆرۆِجێٍەکەی فشۆؽذ

ئێغزب پێٛیغذ ٔبکبد ئۆرۆِجێٍەکە ثکبد  ،ٚەسگشرەٚە ٚ پبؽزش ٔەخۆؽەکە چبک ثٛیەٚە
ثۀەصس؛ چٛٔکە ٘ۆکبسی خبٚۀذاسێزی ئۆرۆِجێٍەکە گۆڕاٚە ٚ گۆڕأی ٘ۆکبسی خبٚۀذاسێزیؼ 

ئەٚ ئۆرۆِجێٍە ٚا رەِبؽب ٔبکشێذ کە  ٚە گۆڕأی خٛدی ؽزەکە ٚایە؛ ثۆیە ٌەئێغزبدا 
 اڵَەکەیە؛ ثەڵکٛ ٚەک ئۆرۆِجێٍێکی ٔٛێ ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ. ثئۆرۆِجێٍە کۆٔە

فێڵ ئەِەی ٔەکشدثێذ ٚ رۀٙب ِەثەعزی ئەٚە ثٛٚثێذ کە خۆی  ەثکەعەکە  هێسخەِثە
ٌۀەصسەکەی دەسثبص ثکبد، خۆ ئەگەس ثۆ ئەٚ ِەثەعزە کشدثٛٚی ئەٚ کبد ٔەصسەکەی ٌەعەس 

 الٔبچێذ ٚ پێٛیغزە پێٛەی پبثۀذ ثێذ. 
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ثەٚ کەعەی کە ثە عٛٚی داٚە زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە؛ ثەاڵَ دسٚعزە عٛٚ  ەیپبس -٢
ثیذارە خەڵکبٔی ٘ەژاس ٚ ٔەداس؛ چٛٔکە ثۆ خبٚۀەکەی عٛٚە ٚ ٚەسگشرٕی دسٚعذ ٔییە؛ 
ثەاڵَ ثۆ ٘ەژاسەکبْ خێشە ٚ ٚەسگشرٕی دسٚعزە، ٚ گۆڕیٕی ٘ۆکبسی خبٚۀذاسێزی ٚەک 

 گۆڕیٕی خٛدی ؽزەکە ٚایە. 
ئەگەس کەعێک کەفبسەری عٛێٕذی کەٚرە عەس ٚ ٌەثشی کەفبسەرەکەی پۆؽبکی ثۆ  -٧

خەڵکی ٘ەژاسکڕی ٚ دٚارش ٘ەژاسەکە ِشد ٚ پۆؽبکەکەی ثەِیشاد ثۆ گەڕایەٚە یبْ ٌە 
٘ەژاسەکەی کڕیەٚە ثۀشخی ثبصاڕ، دسٚعزە ٚ کێؾەی ٔییە ٚ کەفبسەرەکەی ٌەعەس ال 

ی خبٚۀذاسێزی پۆؽبکەکەی ثۆ گەڕاٚەٚرەٚە، دەچێذ؛ چٛٔکە ئەَ ثە٘ۆکبسێکی رشی ؽەسػ
 ٘ەس ٚەک ئەٚەی کە ئەٚ پۆؽبکە پۆؽبکەکەی پێؾٛٚ ٔەثێذ. 

کەعێک ٚەعیەری کشد پبػ خۆی صەٚییەکەی ثکۀە ِضگەٚد، پێؼ ِشدٔی خۆی  -٤
ٚ ٌەثەس ٘ەژاسی صەٚیەکەی فشۆؽذ، پبػ ِبٚەیەک صەٚییەکەی کڕیەٚە، ئێغب ئەگەس ثّشێذ، 

ی ٌەعەس ٔەِبٚە ٚ ٔبکشێذ ثە ِضگەٚد؛ چٛٔکە ٘ۆکبسی صەٚیەکە ٚەعییەرەکە
 خبٚۀذاسێزییەکەی گۆڕاٚە، ٚگۆڕیٕی ٘ۆکبسیؼ ٚەک گۆڕأی خٛدی ؽزەکە ٚایە.

 ٌە ٘ەِٛٚ ئەَ زبڵەربٔەدا پێٛیغزە ئبگبِبْ ٌەٚە ثێذ، کە ٔبثێذ ِەثەعزی اڵَەث
ثەعزی کەعەکە فێڵ کشدْ ٚ خۆدەسثبصکشدْ ثێذ ٌە زٛکّە ؽەسػییەکە، خۆ ئەگەس ِە

 ئەٚە ثٛٚ دسٚعذ ٔییە ٚ زەساِە ٚ دەثێذ پبثۀذ ثێذ ثە ٚەعییەرەکەی یبْ ٔەصسەکەی. 
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 حەوتو  سیڕێسای 

 اٌخابغ حابغ 

 
پبؽکۆ ٘ەِبْ زٛکّی پێؾگش ٚ عەسچبٚەکەی خۆی ٚەسدەگشێذ ٚ ٚەک ئەٚ  ٚارە:

 ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ. 
ئەَ ڕێغبیە کبس ئبعبٔییەکی صۆس ثۆ ِشۆڤەکبْ دەکبد ٌە ڕٚٚی ڕاییکشدٔی  :گشٔگی

ِبِەڵەکبٔیبٔەٚە، ثەٚەی کبرێک ِبِەڵە یبْ گشێجەعذ ٌەعەس ؽزێک یبْ کباڵیەک دەکشێذ، 
٘ەسچی پەیٛەعذ ٚ ربیجەد ثێذ ثەٚ کباڵیەٚە ٘ەِبْ زٛکّی ئەٚی دەثێذ ٌە 

 ثکشێذ. گشێجەعزەکەدا ثەثێ ئەٚەی ٔبٚی ثٙێٕشێذ یبْ ثبط
صەٚی ٌە خبٔٛ، یبْ ثضٚێٕەس ٌە  نەٚ خب چ پبؽکۆکە ثەؽێکی دأەثڕاٚ ثێذ ٌە کباڵکە،

یبْ ػبج ٌە فیً. یبْ ثەچکەی ٔبٚ عک ٌە دایکەکەی، یبخٛد  ،ەڕِ ەٌ دٚٚگئۆرۆِجێً، یبْ 
پبؽکۆکە ثەؽێک ثێذ ٌە عیّب ٚ خٛأکبسییەکبٔی ٚەک دیکۆس ثۆ خبٔٛ، یبْ ثبخچەی 

ؽکۆکە ئەٚۀذە گشٔگ ثێذ ثۆ کباڵکە کە ثەثێ ئەٚ ٘یچ گشٔگی زەٚؽەکەی، یبخٛد پب
ٔەِێٕێذ ٚ عٛٚدێکی ئەٚرۆی ٔەثێذ، ٚەک کٍیً ثۆ لفڵ یبْ ثیش ثۆ ثبش، کبسەثب ثۆ ؽٛێٕی 
ٔیؾزەخێجْٛٚ، ٘ەِٛٚ ئەِبٔە ئەَ ڕێغبیە دەیبٔگشێزەٚە ٚ ٘ەِبْ زٛکّی خٛدی کباڵکەیبْ 

 .شێجەعزێکذاثەعەسدا خێجەخێ دەثێذ ٌەکبری ٘ەس ِبِەڵە ٚ گ
 پبؽکۆثْٛٚ: یوبٔەوبسۆ٘

 پبؽکۆثْٛٚ ٌە ڕێی چۀذ ٘ۆکبسێکەٚە دسٚعذ دەثێذ:
پبؽکۆییەکە دسٚعذ دەکبد ٚ ثڕیبسی  : ٘ۀذێک خبس زٛکّی ؽەسػیسعەؽ -٧

ئەگەس ئەٚ کەعەی کەثەسپشعە  ذایلٛسثبٔ یرەثبثەٌٌەثبسەٚە دەداد. ثۆ ّٔٛٚٔە: 
ٌەداثیٕکشدٔی ثژێٛی خێضاْ لٛسثبٔی کشد، ثەٚە پەسعزؾەکە ٌە عەس عەسخەَ ئۀذاِبٔی 
خێضأەکە ال دەچێذ ٚ لٛسثبٔی کەعی یەکەِی خێضأەکە ثشی ٘ەِٛٚیبْ دەکەٚێذ، ئەِە 

 ثڕیبسی ؽەسػە. 
ثۆ ّٔٛٚٔە: صِبْ: ٘ۀذێک خبسیؼ ئەٚ پبؽکۆیەرییە صِبٔەٚأی دسٚعزی دەکبد.  -٢
ٌە ثٕەڕەرذا ثە دەسٚٚٔی ِۆڤ دەگٛرشێذ، ثەاڵَ ٌە صِبٔی ػەسەثیذا ِەثەعذ  (نفس)ٚؽەی 



 
 ساڵحپڕۆفیسۆر. خالید موحەممەد                                یڕێساكانی فیقهی ئیسالم 157

پێی کۆی پێکٙبرەی ِشۆڤە ثە عەسخەَ ئۀذاِبٔی خەعزەیەٚە، ٘ەس ثۆیە کبرێک خٛای 
ٚارە: ٘ەس کەعێک    (.66سورة املائدة: ) .[َمْن قَػَتَل نَػْفًسا بَِغْْيِ نَػْفسٍ ]گەٚسە دەفەسِٛێذ: 

 کەعێک ثکٛژێذ ثەثێ ثەساِجەس، ِەثەعذ پێی کٛؽزٕی ِشۆڤە ثە ٔب٘ەق. 
ٔەسیذ: ٘ۀذێک خبسیؼ ٘ۆکبسی پبؽکۆثٛٚٔەکە داة ٚ ٔەسیزی کۆِەاڵیەرییە،  -٧

 .ٚەک پبؽکۆثٛٚٔی ڕەؽّە ثۆ ٚاڵش، یبْ ثبخچە ٚ ئبٚ کبسەثب ثۆ ِبڵ
 ٚە ٌەٚأە:ٛعەسچبٚەی گشریٓ دەلی فەسِٛٚدەٚە ە ٌە چۀذئەَ ڕێغبی عەسچبٚە:

وِ }دەفەسِٛێذ:  پێغەِجەسی خٛدا  -٧  (.أبو داود وإبن ماجة رواه ) .{ذََكاُة اْْلَِننِی ذََكاُة ُأمِّ
 ِەثەعذ ٌە فەسِٛٚدەکە ئەٚەیە: کبرێک ،یریەؾیەوەچٛێث یٕڕیثەڕع هیدا یٕڕیثسەعٚارە: 
عەسثڕیٕی دایکەکە دەثێزە عەسثڕیٓ ثۆ  ،ٓ ٚ گٛێشەکەیەک ٌە عکیذایەڕیثەد سەع نیەِبٔگب

گٛێشەکەکە ٚ گۆؽزی گٛێشەکەکەیؼ زەاڵڵە ئەگەسچی ثەصیٕذٚٚییؼ فشیبی عەسثڕیٕی 
ٔەکەٚرٛیٓ؛ چٛٔکە گٛێشەکەکە پبؽکۆی دایکێزی ٚ ٘ەِبْ زٛکّی ئەٚ ٚەسدەگشێذ 

 ٌەعەسثڕیٕذا. 
ـُ لِيُػْؤَُته ِبِو, فَ }: ذێسِٛەفەد ٚە -٢ َا ُجِعَل اِِلَما ُوا, َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا, َوِإَذا ِإَّنه ِإَذا َكبػهَر َفَكِبِّ

 ەدأشاٚ ژێؾٕٛێپ ۆیەث ٚارە:  (.البخاريرواه ) .{َسَجَد فَاْسُجُدوا, َوِإْف َصلهى قَائًِما َفَصلُّوا ِقَياًما
ٚ دەعزی  وشد ی (كِبأ هللا ) ژێؾٕٛێپ ەو ذ،ێٚەثى  یٕێؽٛ ٚ  جىبدێٌ یچبٚ هەڵخ ەیٚەئ ۆث

ثکەْ ٚ دەعذ ثۀٛێژ ثکەْ، ئەگەس چٛٚە ڕکٛع ئێٛەػ  (كِبأ هللا )ثۀٛێژ کشد، ئێٛەػ 
، ٚە ئەگەس ثەپێٛە ٔٛێژی سْەث ٔٛػڕو ػەٛێثشد ئ یٔٛؽڕو سەگەئ ،ٌەگەڵی ثچٕە ڕکٛع

 .کشد ئێٛەػ ثە پێٛە ٔٛێژ ثکەْ
 ڕێغب پەیٛۀذیذاسەکبْ:

رشِبْ ٘ەیە کە پەیٛەعزٓ ثەَ ڕێغبیەٚە چۀذیٓ ڕێغبی )اٌزبثغ ربثغ( گە ٌە ڕێغبی خ
 ٌەٚأە:
پبؽکۆ دسٚعذ ٔییە ٚارە: . دْٚ ِزجٛػٗ( ٗیسىُ ػٍاٌٚسٚد  قری )اٌزبثغ ال -٧

ثەدەس ٌە پێؾگش ٚ عەسچبٚەکەی، ٘ەس ٚەک ئەٚەی  ِبِەڵەی عەسثەخۆی ٌەعەس ثکشێذ
 کەعێک ثێچٛٚی ِەڕێک یبْ ِبٔگبیەک کە ٘ێؾزب کە ٌەعکی دایکەکەیذا ثکڕێذ یبْ

 .ثفشۆؽێذ ثەدەس ٌە دایکەکەی، ئەَ ِبِەڵەیە زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییە
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ٚارە: دسٚعذ ٔییە پبؽکۆ پێؼ  .(ال يقر أْ يزمذَ اٌزبثغ ػٍى ِزجٛػٗ) -٢
٘ەس ثۆیە ٌە ٔٛێژی ثەکۆِەڵذا دسٚعذ ٔییە ٘یچ ٔٛێژخٛێٕێک ٌە  پێؾگشەکەی ثکەٚێذ.

   دأیؾزٕذا پێؾی ثکەٚێذ.خٛد ٌە ٘ەعزبْ ٚ ٔٛێژ ثکبد، یبثٛەعزێذ ٚ پێؼ ِەالٚە 
. ٚارە: ٘ەس کبد عەسچبٚەٚ پێؾگش ٔەِب ٚ (اٌزبثغ يغمو ثغمٛه اٌّزجٛع) -٧

زٛکّەکەی ٘ەڵٛەؽبیەٚە پبؽگشەکەیؼ ٘ەِبْ ِبِەڵەی ٌەگەڵ دەکشێذ ٚ زٛکّەکەی 
 ذ،ێعزەثٛ داەفەسەػ ەٌ یزٛأەیٔ ٚیغزی زەج ثکبد ٚ هێعەو سەگەئ٘ەڵذەٚەؽێزەٚە؛ ثۆیە 

پێٛیغذ ٔبکبد دٚارش ٌە ِیٕب ثّێٕێزەٚە ٚ ؽەیزبْ ڕەخُ ثکبد، چٛٔکە ئەٚأە پبؽکۆی 
ٚ رەٚاٚکبسی پەسعزؾەکبٔی زەخٓ، ئێغزب کە ٚەعزبٔی ػەسەفە ٔەِب  ەفەسەػ یعزبٔەٚ

 زەخەکە ثەربڵ دەثێزەٚە ٚ ٘ەِٛٚ پەسعزؾەکبٔی پبػ خۆی ٘ەڵذەٚەؽێٕەٚە ٚ کەعەکە
 ەٚاٚ دەکبد.زەخەکەی ٚاص ٌێذێٕێذ ٚ ػەِشەیەک ر

ٚارە: ٌە٘ەس  (.ِب وبٔذ إٌيخ ِطٍٛثخ فيٗ فبٌؼجشح فيٗ ثٕيخ اٌّزجٛع ال اٌزبثغ) -٤
ثبثەرێکذا کە ٔیەد رێیذا ِەسخە ٚ ثە٘ۀذ ٚەسدەگیشێذ، ٔیەری پێؾگش ٚ عەسچبٚەکە 

 ،ثٛٚ ثبساْ ٚ ەىێٚرەِضگکەعێک چٛٚە  سەگەئ٘ەس ثۆیە ِەسخە ٔەک پبؽگشەکبْ،  
یبْ ٌەعەفەسدا کە دڵٕیب ٔب،  بْی ەٕبٚێ٘ یوبٔەژێٔٛ ەیٚەوشدٔۆو یریۀ ژێؾٕٛێپٔەیذەصأی 

یبْ ٔەیذەصأی  .ٔەثٛٚ پێؾٕٛێژ ٔٛێژەکبٔی کٛسد دەکبرەٚە یبْ رۀٙب کۆیبْ دەکبرەٚە
پێؾٕٛێژ ٌەعەفەسدایە ٚ ٔٛێژ کٛسد دەکبرەٚە یبْ خێگیشە ٚ رەٚای دەکبد، ٌە ٘ەِٛٚ ئەٚ 

دەکبد ٚ  ژێٔٛ دەعزپێذەکبد ٚ ٔییەرەکی ٘ەٚاڵەی ٔیەری پێؼئەَ ٔٛێژەکەی  زبڵەربٔەدا
 ئەٚ چیکشد ئەِیؼ ٚا دەکبد ٚ ٘یچ گشفزی ٔییە.

ٚارە: ٘ەس کەط ثٛٚ ثەخبٚەْ عەسچبٚە ٚ  (.يسقً اٌٍّه ٌٍزبثغ ثٍّه اٌّزجٛع) -٥
ثٕەڕەری ؽزێک دەثێزە خبٚۀی عەسخەَ پبؽکۆکبٔیؾی. ثۆ ّٔٛٚٔە: کەعێک خبٔٛٚ یبْ 

ەثێزە خبٚۀی ٘ەِٛٚ ئەٚ ؽزبٔەیؼ کە رێیذایە ٌە دەسگب ٚ پۀدەسە ٚ گڵۆپ ثبخێکی کڕی د
 ٚ ثیشی ئبٚ ٚ ٘زذ. 

 پبؽگش یزٛوّ سەگەئ ٚارە: .(ػٕذ االخزالف ثيّٕٙب اٌؼجشح ٌٍّزجٛع ال ٌٍزبثغ) -٦
پێؾگشەکەی  یزٛوّ ەثٛٚ، وبس ث بٚاصیخزٛکّی پێؾگش ٚ عەسچبٚەکەیذا  ەڵگەٌ

یبْ صیٛ  زْٛڵئبئەگەس پەسداخێک یبْ دەفشێک ٌە  :ۀّٛٔ ۆث ،دەکشێذ ٔبک پبؽگشەکەی
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 ەگەسئ َەاڵث ، ،ٛٚ خٛاسدْ ٚ خٛاسدٔەٚە رێیذا زەساِە ٚ دسٚعذ ٔییەىشاثدسٚعز
یبْ یبْ دەفشەکە ٌە ؽٛٚؽە یبْ لٛڕ یبْ عیشاِیک دسٚعزکشاثٛ ثەاڵَ  ەەکسداخەپ

کبس٘ێٕبٔی زەاڵڵەٚ دٚارش ثە٘ۆی ؽکبٔەٚە ثە ئبڵزْٛ یبْ صیٛ پیٕەکشاثٛٚ، ئەٚ کبد ثە
 دسٚعزە، چٛٔکە کبٔضای پەسداخەکە 

یبْ دەفشەکە ٌەثٕەڕەرذا ثەکبس٘ێٕبٔی زەاڵڵە ٚ دسٚعزە ٚ پیٕەی ئبڵزٛٔەکە پبؽگشە ٚ 
ٌەکبری خیبٚاصی زٛکّی پبؽگشٚ عەسچبٚەدا کبس ثە زٛکّی عەسچبٚە ٚ پێؾگشەکە 

 دەکشێذ ٔەک پبؽگشەکە. 
زٛکّی  ٚارە:(. فيٕمٍت اٌّزجٛع ربثؼب ٚاٌزبثغ ِزجٛػبال يىْٛ اٌّزجٛع ربثؼب ٌزبثؼٗ ) -٧

ؽگشەکەی خۆی، ثەؽێٛەیەک کە بپپێؾگش ٘یچ کبرێک ٔبثێزە پبؽگش ٚ پبؽکۆی 
٘بٚکێؾەکە پێچەٚأە ثێزەٚە ٚ پێؾگش زٛکّی پبؽگشەکەی ٚەسثگشێذ، ثەڵکٛ 
ثەسدەٚاَ زٛکّی پێؾگش عەسچبٚەیە ثۆ زٛکّی پێؾگش ٚ ٘بٚکێؾەکە پێچەٚأە 

 ٘ەس ٚەک ئەٚ ّٔٛٚٔبٔەی پێؾزش ثبعّبْ کشدْ.ە. ٔبثێزەٚ
 ّٔٛٚٔە:

ئەٚە  ،ئەگەس کەعێک داسی ثەسداسی فشۆؽذ ثەس ٌەٚەی ثەسەکەی ٌێجکبرەٚە -٧
ثەسەکەی پبؽکۆی داسەکبٔە ٚ ثەفشۆؽشاٚ ئەژِبس دەکشێذ ٚ ثەؽێکە ٌە گشێجەعزەکە؛ ثەڵآَ 
ئەگەس پبػ ٌێکشدٔەٚەی ثەسەکەی داسەکبٔی فشۆؽذ ئەٚ کبد ثەسەکەی ثەؽێک ٔییە ٌە 

 گشێجەعزەکە ٚ ثەفشۆؽشاٚ ئەژِبس ٔبکشێذ.
 ،دٚٔیبییەکبٔذاڵ ٘ەرب پێذەگبد ٌە ڕٚٚی ئبیٕەٚە ٚ ٌە صۆسێک ٌەِبِەڵە ِٕذا -٢

٘ەِبْ زٛکّی ثبٚک ٚ دایکی دەثێذ ثۆ ّٔٛٚٔە: ئەگەس ثبٚک ٚ دایکی ِەعیسی ثْٛٚ 
ِٕذاڵەکە ٚەک ِەعیسی ِبِەڵەی ٌەگەڵ دەکشێذ ٌەڕٚٚی ٔبٚ ٚ ڕەچەڵەک ٚ ڕێٛ ڕەعّی 
ٔبٚٔبْ  ٚ ِشدْ ٚ ثەخبک عپبسدْ ٚ ٘زذ؛ چٛٔکە ِٕذاڵەکە خۆی رٛأبی ثژاسدەکشدْ ٚ 

یە ٘ەِبْ زٛکّی ئەٚاْ ٚەسدەگشێذ ٌە ثبثەرە دٚٔیبییەکبٔذا، ثەڵآَ ثڕیبسدأی ٔییە؛ ثۆ
عەثبسەد ثە لیبِەد ٘یچ ِٕذاڵێک ٚەک ثێجبٚەڕ ِبِەڵەی ٌەگەڵ ٔبکشێذ ٚ ثەربٚأی ثبٚک 

  ٚ دایکی عضا ٔبدسێذ. 
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ڵی دۆصساٚە زٛکّی ئەٚ ؽٛێٕە ٚەسدەگشێذ کە ٌێی دۆصساٚەرەٚە، ئەگەس ِٕذا -٧
یٓ دۆصسایەٚە، ئەٚە زٛکّی ِٛعٛڵّبٔی دەثێذ، ئەگەسیؼ ٌۀبٚچەیەکی ِٛعٛڵّبْ ٔؾ

 ٌۀبٚچەیەکی ِەعیسی ٔؾیٓ ثٛٚ، ئەٚە ٚەک ِەعیسی ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ.
کەعی لەسصاس خۆی لەسصەکەی دایەٚە، ئەٚ کبد  سەگەئ رذاەفبٌەو یرەثبثەٌ -٤

 .کەفیٍەکەیؾی ئەعزۆ پبک دەثێذ ٌە کەفبٌەرەکەی
خەٌیفەی ِٛعٛڵّبٔبْ ئەگەس ئۀدِٛۀی ڕاٚێژکبسی  ٌە ثبثەری ثەیؼەرذا ثە -٥

 ٘ەٌجژێشدساٚ ثەیؼەریبْ پێذا ئەٚە ٚەک ئەٚە ٚایە کە ٘ەِٛٚ ِیٍٍەد ثەیؼەریبْ پێذاثێذ.
 )التابع اتبع(٘ەِٛٚ ئەِبٔە ٚ عەدە٘ب ّٔٛٚٔەی رشِبْ ٘ەیە کە ٌەعەس ڕێغبی 

 داِەصساٚە ٚ کبسی پێ دەکشێذ.
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 کۆحایی

 
عٛپبط ٚ عزبیؼ ثۆ پەسٚەسدگبسی ثباڵ دەعذ، دسٚدٚ ڕەزّەد ثۆ عەس گیبٔی پبکی 

 ٚ یبسٚ یبٚەساْ ٚ ؽٛێٕکەٚرٛأی ثەگؾزی. پێغەِجەسی ئیغالَ 
کە کۆکبسی  ٌە خۆ دەگشێذەَ پەڕرٛٚکە گشٔگزشیٓ ئەٚ ڕێغب فیمٙییبٔە ئثەڕێضاْ 

٘ەصاسە٘ب ثبثەری ؽەسػییٓ ٚ ئێّە ٌە ژیبٔی ڕۆژأەِبٔذا صۆس پێٛیغزیّبْ پێیەری ٚ ثەؽٛێٓ 
، ثە ربیجەری ئەٚ پێٕح ڕێغب گؾزییەی کە ثە ثٕچیٕە دادۀشێٓ ثۆ زٛکّەکبٔیذا ٚێڵیٓ

 ضٚيیال ٓیمیاٌ األِٛس ثّمبفذ٘ب،صۆسێک ٌە ڕێغب فیمٙییەکبٔی رش کە ئەٚأیؼ ڕێغبکبٔی: )
 .(اٌؼبدح ِسىّخ، ال مشس ٚ ال مشاس، اٌّؾمخ ردٍت اٌزيغيش، ؾهثبٌ

ثۆ صیبرش ڕٚٚٔکشدۀەٚەی ٚارب ٚ ِەثەعزی ٘ەس یەک ٌەٚأەیؼ عەسخەَ ئەٚ 
 ڕێغبیبٔەَ ثبط کشدٚە کە پەیٛەعزٓ پێیبٔەٚ، ثۆ ّٔٛٚٔە: 

ِٓ ، إٌيخ رزجغ اٌؼٍُ( ثبعُ ٌە٘ەس یەک ٌە ڕێغبکبٔی: )األِٛس ثّمبفذ٘بثۆ ڕێغبی )
ِدشد إٌيخ ال ػجشح ، ٔيخ اٌّؤِٓ خيش ِٓ ػٍّٗ ،لت ثسشِبٔٗٛلجً أٚأٗ ػ يئبؼدً ؽزاع

اٌقشير ال يسزبج إٌى إٌيخ ٚاٌىٕبيخ ال ، ِمبفذ اٌٍفع ػٍى ٔيخ اٌالفع، ثٗ في أزىبَ اٌؾشع
 . کشدٚە.، اٌيّيٓ ػٍى ٔيخ اٌّغزسٍف(رٍضَ إال ثبٌٕيخ

ِب ثجذ ثيميٓ ال یەک ٌە ڕێغبکبٔی: )( ثبعُ ٌە٘ەس ثبٌؾه ضٚيیال ٓیمیٌاثۆ ڕێغبی: )
 یء ِبوبْ ػٍ ثمب فًألا ،األفً في اٌؼجبداد إٌّغ زخ،اإلثب ء ؽیبفً فی األاأل ،يشرفغ إال ثيميٓ

 کشدٚە. .خ(ِزاٌ ءح فً ثشااأل ،ِبوبْ
الرىٍيف إال ثبعُ ٌە٘ەس یەک ٌە ڕێغبکبٔی: )(. اٌّؾمخ ردٍت اٌزيغيش)ثۆ ڕێغبی: 

اٌشخـ ، ال زشج في إٌٛادس، اٌشخـ ال رٕبه ثؤِش َِٛ٘ٛ، األخش ػٍى لذس اٌّؾمخ ،ثّمذٚس
ِب خبص ٌؼزس ثطً ، اٌنشٚساد رمذس ثمذس٘ب، اٌنشٚساد رجير اٌّسظٛساد، ال رٕبه ثبٌّؼبفي

ؼبِخ رٕضي ِٕضٌخ اٌنشٚسح اٌ، اٌسبخخ اٌذٚاَ وبإلثزذاء، ّبٔغ ػبد إٌّّٛعاٌا صاي رإ ،ثضٚاٌٗ
 کشدٚە. (.اٌمبدس ثمذسح اٌغيش ٌيظ ثؼبخض ،ت ِغ اٌؼدضال ٚاخ اٌخاصح،

اٌنشس يضاي، اٌنشس )ثبعُ ٌە٘ەس یەک ٌە ڕێغبکبٔی: (. )ال مشس ٚ ال مشاسثۆ ڕێغبی: 
 . کشدٚە.ال يضاي ثّثٍٗ(
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اٌّؼشٚف ػشفب وبٌّؾشٚه ثبعُ ٌە٘ەس یەک ٌە ڕێغبکبٔی: ) (.اٌؼبدح ِسىّخ)ثۆ ڕێغبی: 
 کشدٚە. .(اٌؼشف إّٔب يؼزجش إرا وبْ ِمبسٔب ال الزمبؽشطب، اٌثبثذ ثبٌؼشف وبٌثبثذ ثبٌٕـ، 

عەسثبسی ئەٚ پێٕح ڕێغب گؾزییە ثبعُ ٌە کۆِەڵە ڕێغبیەکەی رش کشدٚە کە صۆس 
گشٔگٓ چ ٌەڕٚٚی ؽەسػییەٚە، چ ٌە ڕٚٚی پەیٛەعزجٛٚٔیبْ ثە ژیبٔی ڕۆژأەی 

 ٚە ٘ەس ٚەک ڕێغبکبٔی: ٘ەسیەکەِبٔە
 .(اٌجبطً فٙٛ ثبطً یػٍ ِٟبثٕ، ال زىُ ٌٍجبطً، اٌّؼذَٚ ؽشػب وبٌّؼذَٚ زغب)
 .(اٌسىُ يجٕى ػٍى اٌظب٘ش، إرا اخزّغ اٌسالي ٚاٌسشاَ غٍت اٌسشاَ)
 اٌّدّغ ػٍيٗ ٌيظ ِسال، ال إخزٙبد في ِٛسد إٌـ، االخزٙبد ال يٕمل ثّثٍٗ)

 .(خطؤٖال ػجشح ثبٌظٓ اٌجيٓ ، خزٙبدٌإل
األفً في اٌؾشٚه اٌدٛاص إال ، هغ اٌسمٛق ػٕذ اٌؾشٚطِمب، اٌؼمذ ؽشيؼخ اٌّزؼبلذيٓ) 

اٌؼمذ ، اٌٛػذ ال يٕؼمذ ثٗ اٌؼمذ، اٌٍّسك ثبٌؼمذ يؼذ ٚالؼب فيٗ، ِب دي اٌؾشع ػٍى رسشيّٗ
اٌؾشٚه رؼزجش في اٌذٚاَ  ،يجطً اٌؼمذ ِب يّٕؼٗ اثزذاء، يجطً ثٙالن اٌّؼمٛد ػٍيٗ

اٌؼجشح في اٌؼمٛد ٌٍّمبفذ ، يغزفش في اٌذٚاَ ِب ال يغزفش في االثزذاء، ي االثزذاءوبػزجبس٘ب ف
  .إػّبي اٌىالَ أٌٚى ِٓ إّ٘بٌٗ(, ، اٌؼجشح ثبٌّغّيبد ال ثبألعّبءٚاٌّؼبٔي ال ٌألٌفبظ ٚاٌّجبٔي

وً زك رؼٍك ثبٌؼيٓ رؼٍك ، بألداء أٚ اإلثشاءثاٌسمٛق إرا رمشسد ألسثبثٙب ال رغمو إال )
اٌزقشف إرا ٌُ  ،إعمبه اٌسك لجً ٚخٛد عججٗ ال يقر، ثجذٌٙب إرا ٌُ يجطً عجت اعزسمبلٙب

، زك اٌؼجذ ال يزٛلف ػٍى اٌمقذ، اٌسك ال يغمو ثزمبدَ اٌضِبْ، يقبدف ِسٍٗ يىْٛ ٌغٛا
، ال مّبْ ػٍى ِؤرّٓ، اٌدٛاص اٌؾشػي يٕبفي اٌنّبْيّيٕه ػٍى ِب يقذله ثٗ فبزجه، 

، اإلززيبي ػٍى إثطبي اٌسمٛق اٌثبثزخ زشاَ ،ٚديؼخ فال مّبْ ػٍيٗ ِٓ أٚدع اٌّفشط ضآِ،
 .(رجذي عجت اٌٍّه لبئُ ِمبَ رجذي اٌزاد

ال يقر أْ يزمذَ اٌزبثغ ، دْٚ ِزجٛػٗ ٗیسىُ ػٍاٌٚسٚد  قری اٌزبثغ ال، اٌزبثغ ربثغ)
ثٕيخ ِب وبٔذ إٌيخ ِطٍٛثخ فيٗ فبٌؼجشح فيٗ ، اٌزبثغ يغمو ثغمٛه اٌّزجٛع، ػٍى ِزجٛػٗ

ػٕذ االخزالف ثيّٕٙب اٌؼجشح ٌٍّزجٛع ال ، يسقً اٌٍّه ٌٍزبثغ ثٍّه اٌّزجٛع، اٌّزجٛع ال اٌزبثغ
 .(ال يىْٛ اٌّزجٛع ربثؼب ٌزبثؼٗ فيٕمٍت اٌّزجٛع ربثؼب ٚاٌزبثغ ِزجٛػب، ٌٍزبثغ
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ثەٚسدی ٌەعەس ٚارب ٚ گشٔگی ٘ەس یەک ٌەٚ ڕێغبیبٔە ٘ەڵٛێغزەَ کشدٚە ٚ عەسچبٚە 
خغزۆرە ڕٚٚ ٚ دٚارشیؼ چۀذیٓ ّٔٛٚٔەی ٚالیؼیُ ٌەثبسەیبٔەٚە ثبط  ؽەسػییەکبٔیبُٔ

 کشدٚە.
ٌە کۆربییذا ِبٚە ئەٚە ثڵێیٓ کە صأغزی ڕێغب فیمٙییەکبْ یەکێکە ٌەٚ صأغزە پڕ  

پێض ٚ ثە٘ێضأەی کە پێٛیغزە ٘ەِٛٚ ربکێکی ِٛعٛڵّبْ صأیبسی دەسثبسەی ٘ەثێذ 
ئەٚاْ صیبرش عەسلبڵی داڕؽزٕەٚەٚ ثەربیجەری خەڵکبٔی ؽەسػضاْ ٚ یبعبٔبط کە 

٘ەڵغۀگبٔذٔی زٛکّە ؽەسػی ٚ یبعبییەکبٔٓ ٚ ڕۆژأە کبسیبْ ٌەعەس دەکەْ ٚ ٚەاڵِی 
پشعیبسەکبٔی خەڵکی دەدۀەٚە؛ ٘ەس ثۆیە گشٔگە ئەَ صأغزە ثشەٚی صیبرشی پێ ثذسێذ ٚ 

 ثکشێزە پێڕٚە ٌەکۆی فێشگەٚ کۆٌیدە ؽەسػی ٚ یبعبییەکبٔذا.
ڕەزّەری پەسٚەسدگبس ئەَ ٘ەٚڵە کەَ ٚ کٛسرە ثەگەٚسەیی خۆی  داٚاکبسَ ٌە لبپی

لجٛڵ ثفەسِٛێذ ٚ ثیکبرە رٛێؾٛٚی لیبِەری ثۀذە ٚ  ٘ەِٛٚ ئەٚ ثەڕێضأەی کە 
ثەؽێٛەیەک ٌە ؽێٛەکبْ پێٛەی ِبٔذٚٚ ثْٛٚ، ٚە ٘ەسچی ڕاعزی ٚ ثبؽە کە ثبعُ کشدٚە 

سد ٚ خشاپە ئەٚە ٌەِٓ ئەٚە ثەخؾؾی خٛای گەٚسەیە ٚ ٌەٚەٚەیە ٚ ٘ەسچیؼ کەَ ٚ کٛ
 ٔەفغی ثەد ٚ ؽەیزبٔەٚەیە ٚ پبک ٚ ثێگەسدی رۀٙب ثۆ خٛای گەٚسەیە.

 
 

 ٚآخش دػٛأا أْ اٌؽّذ ٌٍٗ سب اٌؼا١ٌّٓ
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 پێڕسخی سەسچاوەکاْ

 
 لٛسئبٔی پیشۆص.

 .عەسچاٚەکأی فەسِٛٚدە
ك: ؽؼ١ة ١ؽم، ذ١22٢َ -٘ـ ٢٤١٢، ٢، طِؤعغح اٌشعاٌح، ّغٕذاٌ أؼّذ تٓ ؼٕثً، .٢

 .إؽشاف: د ػثذ اٌٍٗ تٓ ػثذ اٌّؽغٓ اٌرشوٟ، ػادي ِشؽذ، ٚآخشْٚ ،األسٔؤٚط
اٌعاِغ ) (، صؽ١ػ اٌثخاسِٞؽّذ تٓ إعّاػ١ً أتٛ ػثذ اٌٍٗ اٌثخاسٞاٌثخاسٞ ) .١

، ٢، طداس طٛق إٌعاج ،ٚعٕٕٗ ٚأ٠اِٗ[ اٌّغٕذ اٌنؽ١ػ اٌّخرنش ِٓ أِٛس سعٛي اٌٍٗ 
 .إٌاؽش: ؽشغ ٚذؼ١ٍك د. ِنطفٝ د٠ة اٌثغا، ِؽّذ ص١٘ش تٓ ٔاصش إٌاصش ، ذؽم١ك:٘ـ٢٤١١

ِعٍظ ، اٌغٕٓ اٌىثشٜ ٌٍث١ٙمٟ (،أؼّذ تٓ اٌؽغ١ٓ تٓ ػٍٟ تٓ ِٛعٝاٌث١ٙمٟ ) .3
 .٘ـ ٢3٤٤ ،٢، طداس اٌفىش ،دائشج اٌّؼاسف إٌظا١ِح اٌىائٕح فٟ إٌٙذ تثٍذج ؼ١ذس آتاد

 ذؽم١ك:، داس اٌفىش ٌٍطثاػح ٚإٌؾش ،عٕٓ اٌرشِزٞ (ِؽّذ تٓ ػ١غٝ)اٌرشِزٞ  .٤
 .ػثذ اٌٛ٘اب ػثذ اٌٍط١ف

ِؤعغح  ،صؽ١ػ اتٓ ؼثاْ ترشذ١ة اتٓ تٍثاْ (،ِؽّذ تٓ ؼثاْإتٓ ؼثاْ ) .2
 . ٢٤٢٤، ١، طت١شٚخ، اٌشعاٌح
 ؽؼ١ة األسٔؤٚطذؽم١ك:  .٦
، ذؽم١ك: صؽ١ػ اتٓ خض٠ّح (،أتٛ تىش ِؽّذ تٓ إعؽاق تٓ خض٠ّحإتٓ خض٠ّح ) .7

 . ت١شٚخ، اٌّىرة اإلعالِٟ، ِؽّذ ِنطفٝ األػظّٟ
 .٘ـ ٢٤١٤ ،٢ط ،ِؤعغح اٌشعاٌح، ت١شٚخ، عٕٓ اٌذاسلطٕٟ (،ػٍٟ تٓ ػّش) اٌذاسلطٕٟ .8
، ٢٤23 -١ط ،إٌٙذ، اٌّعٍظ اٌؼٍّٟ ،اٌّنٕف(، أتٛ تىش ػثذ اٌشصاقػثذ اٌشصاق ) .9
 . : ؼث١ة اٌشؼّٓ األػظّٟذؽم١ك

 -٘ـ  ٢٤32، ٢ط ،داس اٌشعاٌح اٌؼا١ٌّح، عٕٓ أتٟ داٚد (،ع١ٍّاْ تٓ األؽؼسأتٛ داٚد )  .٢2
 .تٍٍٟ ً لشٖذؽم١ك: ؽؼ١ة األسٔؤٚط، ِؽّذ واِ، ١229َ
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اٌّغٕذ اٌنؽ١ػ (، ِغٍُ تٓ اٌؽعاض أتٛ اٌؽغٓ اٌمؾ١شٞ ا١ٌٕغاتٛسِٞغٍُ ) .٢٢
، ت١شٚخ ،داس إؼ١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ، اٌّخرنش تٕمً اٌؼذي ػٓ اٌؼذي إٌٝ سعٛي اٌٍٗ 

 .ك: ِؽّذ فؤاد ػثذ اٌثال١ٟؽمذ
داس إؼ١اء ح، عٕٓ اتٓ ِاظ (،اٌمض٠ٕٟٚأتٛ ػثذ اٌٍٗ ِؽّذ تٓ ٠ض٠ذ )اتٓ ِاظح   .٢١

 .ذؽم١ك: ِؽّذ فؤاد ػثذ اٌثالٟ، اٌىرة اٌؼشت١ح
ِىرة (، اٌغٕٓ اٌنغشٜ ٌٍٕغائٟ) اٌّعرثٝ ِٓ اٌغٕٓ (،أؼّذ تٓ ؽؼ١ةإٌغائٟ )  .٢3

 .ذؽم١ك: ػثذ اٌفراغ أتٛ غذج، ٢98٦ – ٢٤2٦ ،١ط ،ؼٍة ،اٌّطثٛػاخ اإلعال١ِح
إٌّٙاض ؽشغ صؽ١ػ ِغٍُ تٓ  (،ِٚٞؽ١ٟ اٌذ٠ٓ ٠ؽ١ٝ تٓ ؽشف إٌٛإٌٛٚٞ )  .٢٤
 .٢39١، ١ط، ت١شٚخ ،داس إؼ١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ، اٌؽعاض

 عەسچاٚەکأی ڕێغا فیمٙیەکاْ:
 َ.٢989 -٘ـ ٢٤29، ١أؼّذ ِؽّذ اٌضسلا، ؽشغ اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح، داس اٌمٍُ، دِؾك، ط .٢2
اٌضسوؾٟ )ِؽّذ تٓ ػثذ اٌٍٗ(، إٌّصٛس فٟ اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح، ٚصاسج األٚلاف   .٢٦

 َ.٢982 -٘ـ ٢٤22، ١اٌى٠ٛر١ح، ط
، ٢، طاس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، داألؽثاٖ ٚإٌظائش (،ػثذ اٌشؼّٓ تٓ أتٟ تىشاٌغ١ٛطٟ ) .٢7

 . ٘ـ٢٤٢٢
صاٌػ تٓ ِؽّذ تٓ ؼغٓ، ِعّٛػح اٌفٛائذ اٌث١ٙح ػٍٝ ِٕظِٛح اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح،  .٢8

 ح.َ، داس اٌن١ّؼٟ ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ، اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد١222٠ -٘ـ  ٢٤١2، ٢ط
 ،.ػاٌُ اٌىرة(، اٌفشٚق عأٔٛاس اٌثشٚق فٟ أٔٛا(، اٌفشٚق )أؼّذ تٓ إدس٠ظاٌمشافٟ )  .٢9
 .٘ـ ٢٤١٤ ،٢، طِؤعغح اٌشعاٌح، ت١شٚخ، ِٛعٛػح اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح، ِؽّذ صذلٟ .١2
داس ، اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح ٚذطث١ماذٙا فٟ اٌّزا٘ة األستؼح د. ِؽّذ ِنطفٝ اٌضؼ١ٍٟ. .١٢

 .١22٦َ -٘ـ ٢٤١7 ،٢، طدِؾك ،اٌفىش
داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، (، األؽثاٖ ٚإٌظائش، ص٠ٓ اٌذ٠ٓ تٓ إتشا١ُ٘ تٓ ِؽّذإتٓ ٔع١ُ ) .١١
 .صوش٠ا ػ١ّشاخ، ذؽم١ك: ٢999َ -٘ـ٢٤٢9 ،٢، طت١شٚخ
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 عەسچاٚەی ظیاٚاص:
 ،اٌّغرنفٝ فٟ ػٍُ األصٛي (،أتٛ ؼاِذ ِؽّذ تٓ ِؽّذ اٌغضاٌٟ اٌطٛعٟاٌغضاٌٟ )  .١3

 ك: ِؽّذ تٓ ع١ٍّاْ األؽمش١ؽم،  ذ٢997َ٘ـ/ ٢٤٢7ِؤعغح اٌشعاٌح، ت١شٚخ، اٌطثؼح: األٌٚٝ، 
 ،إػالَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ سب اٌؼا١ٌّٓ، ِؽّذ تٓ أتٟ تىش تٓ أ٠ٛب اتٓ ل١ُ اٌعٛص٠ح  .١٤

 .ذؽم١ك: ِؽّذ ػثذ اٌغالَ إتشا١ُ٘،  ٢99٢َ ،٢، ط١شٚخت ،داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح
 ، ب خ ط.داس اٌفىش، فرػ اٌمذ٠ش (،ؼذ اٌغ١ٛاعِٟؽّذ تٓ ػثذ اٌٛاإتٓ اٌّٙاَ )  .١2
 ،داس اٌفىش اٌّؼاصش، اٌرفغ١ش ا١ٌّٕش فٟ اٌؼم١ذج ٚاٌؾش٠ؼح ٚإٌّٙط ٚ٘ثح اٌضؼ١ٍٟ، .١٦

 .٘ـ ٢٤٢8، ١، طدِؾك
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 پێڕسخی بابەحەکاْ

 

 ١............................................................................................................................پێؾەکی
 ٦..............................................................................................................................پێٕاعە

 7..........کأی فیمٗ )أصٛي اٌفمٗ(ظیاٚاصی ٔێٛاْ ڕێغا فیمٙییەکاْ )اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح( ٚ تٕەِا
 7...............................................................................................فیمٙییەواْ ڕێغا ثٕەِبکبٔی

 8...............................................................................................ذەٚاٚکاسی ڕێغا فیمٙییەکاْ
 9........................................................................................یەکبْفیمٙی ڕێغبعەسچاٚەوأی 

 ٢٢......................................................................................صأغزی ڕێغب فیمٙییەکبْ یگشٔگی
 ٢3...........................................................................................ثّمبفذ٘ب األِٛس: کیە یغبڕێ
 ١٢.............................................................................اٌّؤِٓ خيش ِٓ ػٍّٗ ٔيخ: دٚٚ یغبڕێ

 ١7.......................................................................ِمبفذ اٌٍفع ػٍى ٔيخ اٌالفعڕێغبی عێ: 
 3١...................................................................................ثبٌؾه ضٚيیال ٓیمیاٌ: چٛاس یغبڕێ
 3٦..................................................................في األؽيبء اإلثبزخ )اٌسً( األفً: ٕطێپ یغاڕێ
 ٤١...................................................................وبْ ِب یوبْ ػٍ ء ِب ثمب فًألا: ػەؽ یغاڕێ

 ٤3.....................................................................................األفً ثشاءح اٌزِخڕێغای ؼەٚخ: 
 ٤٦...............................................................................اٌّؾمخ ردٍت اٌزيغيش٘ەؽد:  ڕێغای
 ٥٥.............................................................................اٌنشٚساد رجير اٌّسظٛساد: ٔۆ ڕێغای

 ٦١...............................................................................إرا صاي اٌّبٔغ ػبد إٌّّٛع: دەسێغای 
 ٦٢................................................اٌسبخخ اٌؼبِخ رٕضي ِٕضٌخ اٌنشٚسح اٌخبفخیاصدە:  ڕێغای
 ٧١....................................................................................ال مشس ٚ ال مشاسدٚاصدە:  ڕێغای
 ٧٤..............................................................................................اٌنشس يضايعیاصدە:  ڕێغای
 ٧٨........................................................................اٌنشس ال يضاي ثّثٍٗ.............. چٛاسدە: ڕێغای
 ٨٢.............................................................................................اٌؼبدح ِسىّخپاصدە:  ڕێغای

 ٨٩.....................................................................اٌّؼذَٚ ؽشػب وبٌّؼذَٚ زغبڕێغای ؽاصدە: 
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 ٩٢.........................................................أزىبَ اٌؾشيؼخ ِجٕيخ ػٍى اإلززيبهزەڤذە: ڕێغای 
 ٩٦........................................................إرا اخزّغ اٌسالي ٚاٌسشاَ غٍت اٌسشاَڕێغای ٘ەژدە: 
 ٩٩.............................................................................اٌسىُ يجٕى ػٍى اٌظب٘شڕێغای ٔۆصدە: 
 ٧١٢...........................................................................االخزٙبد ال يٕمل ثّثٍٗڕێغای تیغد: 

 ٧١٦............................................................... اٌؼمذ ؽشيؼخ اٌّزؼبلذيٓثیغذ ٚیەک:  ڕێغای
 ٧٧٢...........................................................فيٗ باٌٍّسك ثبٌؼمذ يؼذ ٚالؼٚ دٚٚ: تیغد  ڕێغای
 ٧٧٧..................................................................اٌٛػذ ال يٕؼمذ ثٗ اٌؼمذعێ:  ٚ تیغد  ڕێغای
 ٧٧٦...................................................اٌؼمذ يجطً ثٙالن اٌّؼمٛد ػٍيٗتیغد ٚ چٛاس:  ڕێغای
 ٧٧٩.........................................................ءيجطً اٌؼمذ ِب يّٕؼٗ اثزذاپێٕط:  ٚتیغد  ڕێغای
 ٧٢٢...............اٌؼجشح في اٌؼمٛد ٌٍّمبفذ ٚاٌّؼبٔي ال ٌألٌفبظ ٚاٌّجبٔيتیغد ٚ ؽەػ:  ڕێغای

 ٧٢٥.......................................................إػّبي اٌىالَ أٌٚى ِٓ إّ٘بٌٗثیغذ ٚ زەٚد: ڕێغای 
 ٧٧١................بألداء أٚ اإلثشاءثاٌسمٛق إرا رمشسد ألسثبثٙب ال رغمو إال ڕێغای تیغد ٚ ٘ەؽد: 

 ٧٧٧..........وً زك رؼٍك ثبٌؼيٓ رؼٍك ثجذٌٙب إرا ٌُ يجطً عجت اعزسمبلٙب: ڕێغای تیغد ٚ ٔۆ
 ٧٧٥...............................................................إعمبه اٌسك لجً ٚخٛد عججٗ ال يقرڕێغای عی: 
 ٧٧٧............................................................اٌسك ال يغمو ثزمبدَ اٌضِبْٚ یەک: ڕێغای عی 
 ٧٤١.........................................................زك اٌؼجذ ال يزٛلف ػٍى اٌمقذٚ دٚٚ: ڕێغای عی 

 ٧٤٧...................................................................اٌدٛاص اٌؾشػي يٕبفي اٌنّبْڕێغای عی ٚ عێ: 
 ٧٤٦........................................................................ٓال مّبْ ػٍى ِؤرّ: ٚ چٛاسڕێغای عی 

 ٧٤٩.........................................إثطبي اٌسمٛق اٌثبثزخ زشاَززيبي ػٍى اإلڕێغای عی ٚ پێٕط: 
 ٧٥٢.............................................رجذي عجت اٌٍّه لبئُ ِمبَ رجذي اٌزاد: ڕێغای عی ٚ ؽەػ

 ٧٥٦.....................................................................................اٌزبثغ ربثغ زەٚد:ڕێغای عی ٚ 
 ٧٦٧...........................................................................................................................کۆذایی

 ٧٦٤.....................................................................................................پێڕعزی عەسچبٚەکبْ
 ٧٦٧.........................................................................................................پێڕعزی ثبثەرەکبْ
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