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 يل ىل مل خل ٱ

 

 

 ٢٠١آل عىران/  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٢امنصاء/  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 ٠٢ - ٠٠األخزاب/  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت
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 یھغەبانو م ەزكىضەب یزىصا ەهاوی ب

 ێژماعب ەالمیو ؾ ەاڵتو حىاهکاع، ؾ ۆڤانصل ەعوەعصگاعی پ ۆب ێپایانب یش یو ؾحا ەهاؾ 

 ەل ڕاؾد یاکەعەوەیح ڕۆژی ثاکى  یاعویاوەعاویهاػصاع و  ەعوەعی ؾ یپاک  یاویگ ەعؾ ۆب

 .الع

 ەب ە،صاو  حرۆػ پ ی٢ىعباو ەب ێىەیانو  ەمک یەزێکیبا ێژوو م ێژاییصع  ەب ڵماهانمىؾ 

 ەت٢ىعبان زؼم ەکو  یھاهضاح ەل ییەه ێبێ٪کح ڵیصوو ص ەبێب ڵێحنب ەثىاهحنص ێىەیە٥ق

 ەعکەش یػ  یمامیب ێىاوە،صاھ یانػاوؿخ ەهضەھاچ ەثکغصهەصازؼم ەوب یاهەیم ەل ێد،کغاب

 یمامیب ە،باؽ کغصو  ێیانل ۆعیح ەوت(صا چل و خل٣غانىم اٖل ی)البرھان ف ێبیکح ەل

 ەمل ە،باؽ کغصو  ۆعیح ەقحاٖلىم ال٣غان(صا ھ ی) إلاث٣ان ف ێبیکح ەل یىثیلؾ

کات  ەمانھ ەل یاصبىوهضان،ػ  ەوبغ  ەل ەعھ ەػاوؿحاه ەمب ێگىمانب یىضەفبا ەعصەمەوؾ

 ەک هەوؿحاػا ەو: بیەکەم ەقضا،صوو ب ەؾەعب ێًبکغ  ەفصاب ەمىویانھ ەکغێدص

: ەکو  ەون،ب ەعھاویكحەیص ەعو ھ ەیەھ ەوە٢ىعباه ەب ەیىەهضییانپ ڕاؾحەوزۆ

 ەل ەقًھاوب ەک ەکان: ػاوؿحەمصوو  ەصەوی،و م ەکیم یػاوؿت ەػیً،صاب ۆکاعەکاویھ

 ەک ێکػاوؿخ ۆمەڵە)أ( ک ەقً،صووب ەماهیلثغ، ب ەکاوی٢ىعبان و ػاوؿح ێىانه

 ێىەعصەگحرێد،ل ەععیق یخىکم ەک عیەع ق ە٢ێکیص ەکو  ەوە٢ىعباه ەب ەیىەؾتنپ

هاسخ  یػاوؿت ی٣ە،ٞ ی: ػاوؿتەهمىوهەب یایضا،ث ەقەھاوب ەعمىوصەٞ یػاوؿت ەمەصال

 ەب ەیىەهضییانپ ەک ێ٪ػاوؿخ ۆمەڵە)ب( ک ەقابیە،و مىث ەممىخک ی، ػاوؿتوؿىر مهو 

٢ىعبان،  یواثاکاو ی: ػاوؿتەماهەفب ەیهمىوه ەعەبی،ٖ ە٢ێکیص ەکو  ەیەھ ەوە٢ىعباه

 ...٢ىعبان، ھحض یەثەکاویبا قیکغصهەوەی یاوؿتػ 

 :ەواهەل ەیە،ھ ۆعیانػ  یو ؾىوص یگغهگ یاعییاهەػاوؿد و ػاه ەمب ەک ەویؿحەه ەڵگەب 

و  یکمەتخ ەڵێىجاهضویو ھ حرۆػ پ ی٢ىعباو ەل ێڕامانو ث ێگەیكتنث ۆب ۆکاعن ھ -١

ییەکان،ق ەو خىکم ەٕعق ەبەؾحەکاویم  ەواومانث ێگەیكحنیث ەػاوؿحاه ەمب ەبێب ەٖع
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چىون و  ەھەڵەصاب ییەه ێیانپ ێىیؿخیمانپ ەوەباع  ەمل ەڵێنص ەواهەفب ەوێد،چىگ هاک

 .ەگغثىو  ێیانالع  

 .ڵماهانمىؾى  ڕۆقەهبحری  ەب ەعەصانپ ۆب ۆکاعن و ھ یگەعکاع -٢

 ەاڵمضاهەوەیو و  ەبەعھەڵؿتیل ەکاتص ە٥چ ڕپ ڵمانمىؾ ەػاوؿحاه ەمل ەػاییقاع  -٣

 .ەوعوژێجرێًعبان ص٢ى  ەب ەعخە١ص ەک ەکانگىماه

 ەیىەؾدپ یاثغو ػ  یاثغػ  ڵمانمىؾ ەػاوؿحاه ەمل ەھغەمەهضبىونو ب ڵەکغصنمىثا -٤

 ەب ەبێدص ڕاػاوەو  ەهێدص ەهگاوھ ۆڤایەجیمغ  ەیلىثک ەعەوب ەوە،٢ىعباه ەب ەکاتص

 .ؾىوص ڕپ ەٖغیٟەیهاؾ٪ و م ەؾتیو ھ ەعػ ب ڕەوقتی

 ەعمگ ێًزى  ەهجێکیگ ەیزام ەعصەؾخدب ێبەیکح ەم: بەمە٥ب ەب ێىەعی زى  

 ێگایح ەکەمص ێضبىم ە،گغثىو  ۆز ەل یؾىوص ەب یاعی ػاه ۆمەڵێکک ەزكاهضوویەجی،ه

 .ێدب ۆقەویؿدز ۆی ث ەػامەهضیع 

 ڕۆژی  ەل ەعهىوؾ ەزحرەجیو ػ  ێكىو ثى  یکاثەب ەوعەگ یزىصا ەصاواکاعم ل ەعوەھاھ 

 یباوک  یکصا ەڵگ ەل ێدب ۆفز ۆی ز ەػەییو ب ڕەخمەت ۆب ەژاعیلھ ێمەیب ەل یی،صوا

 .ەمىومانھ

میپ.ص. ٖماص دمحم کغ   

 انیعمەگ ۆی ػاهکەل ؾحاۆ مام

 ٢٢٢٢/ ١٢/١ ەعامبەعب ١٤٤١ یەکەم یحماص ١٧

c 
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 اکر ئاماده یكوشێ پ 

 ؾەع لە ؾەالمیل و نەالت وە پەعوەعصگاع، زىای بۆ پایان بێ ؾحایش ی و ؾىپاف  

 ...یصوای ڕۆژی  ثا قىێى٨ەوثىاوی و َاوەاڵن و هاػصاع پێٛەمبەعی 

ددداع زددددىای ٦ە صەػاهددددم بەزۆشددددخاڵ زددددۆم هددددضەبە  بەم هىوؾددددینی بددددۆ صام یدددداعمەجی پەعوەعصگد

 گغهگترینددددددددی لە ػاوؿددددددددحە ، بەمپحددددددددرۆػی لەزۆگغثددددددددىوە ٢ىعبدددددددداوی ػاوؿددددددددحە٧اوی ٦ە ،پەعثددددددددىکە

 بدددددۆ ڕێگدددددایەکی گدددددغهگً ٦ە بىەمدددددایە٥ و بىچیدددددىە ٧دددددۆمەڵە لە بدددددغیحییە ػاوؿدددددحە٧اهە،چىه٨ە

 ػاوؿدددتی زىێىدددض٧اعێکی َەمدددىو  پێىیؿدددحە وەیەَەع لەبەع بەپحدددرۆػ، ٢ىعبددداوی لە ثێگەیكدددتن

 .ػاوؿحە لەم ب٩ات قاعەػا زۆی  قەععی

 بەو َەژاعە، ػۆع حرۆػ دپددددددد ٢ىعبددددددداوی ػاوؿدددددددحە٧اوی بدددددددىاعی  لە ٧دددددددىعصی ٦حێبسددددددداهەی بەصازەوە

دددددددددددددداصیمی هەهىوؾدددددددددددددددغاون،  ەمە کەمددددددددددددددداهەف کەبەعچددددددددددددددداو صەکەوت بەقدددددددددددددددێىەیەکی بەکد بەَع

 ن لێىەعبگغێد.بەباؾاوی بحىاهێد ؾىوصیا کەزىێىضکاعی ؾەعەثایی

ەثە َەوڵمددضاوە چەهددض ػاوؿددخێکی گغهددگ لەصووثددىێی بەم کحێددبە  َەعلەبەعبەوەیە لەم صەٞع

بدددددددددددسەمە بەعصەؾدددددددددددتی زىێىدددددددددددضکاعاوی زۆقەویؿدددددددددددد، کەهاکغێدددددددددددد زىێىدددددددددددضکاعی ػاوؿدددددددددددحە 

یەکان لێیان بێ باگابێد.  قەٖع

وەحدی،  حرۆػ،دپد ٢ىعبداوی ػاوؿدحە٧اوی ێژووی دم: ػاوؿحەکاهیل بغیححن لەماهەی الی زىاعەوە 

داوی، یە٦ەم و ٢ىعبددان صابەػینددی صابەػیددىە،  ٦ە بددایەت صابەػیددىە، ٧ۆثددا ٦ە بددایەت َەهگاوە٧د

داوی(الجددلو٫ أؾددباب)  و املخ٨ددم)مەوؿددىر،  و مەصەوددی، هاسددخ و مە٩٦ددی صابەػیددً، َۆ٧اعە٧د

، (بدالغأ  الحٟؿدحر و بلمدثرىع  ثٟؿحر)٢ىعبان،  ثەٞؿحری  ٢ىعبان، ، ٧ۆ٦غصهەوەی(املخكابه

ددددددددددان، (الًدددددددددددمابغ)، ٞى٢ەَدددددددددددا ثەٞؿدددددددددددحری  ثددددددددددددایبەت،  و گكدددددددددددتی(والٗدددددددددددام الخدددددددددددام)ڕاهاوە٧د

 ..٢ىعبان ٢ىعبان، ؾىعەثە٧اوی پحرۆػ، بیعجاػی  ٢ىعباوی چحرۆ٦ە٧اوی(ال٣هو)
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دددددددددددددی  لەکۆثاییددددددددددددددضا ػۆع بەپێىیؿددددددددددددددتی صەػاهددددددددددددددم ػۆع ؾىپا دددددددددددددد ی بەو بغایدددددددددددددداهە بددددددددددددددکەم کەبەعکد

 بەیدددددددددان گددددددددغثە بەؾدددددددددحۆ، وە پێددددددددىەی ماهدددددددددضووبىون زدددددددددىای گەوعەحێپێددددددددضاچىوهەوەی بەم ک

 .پاصاقتی بەزێریان بضاثەوە

 ؾددىوصێ٨مان بەوەی بەَیددىای و وەعگغثبێددد لێمدداوی و بێددد صەعمددان یدداعمەجی گەوعە زددىای

 .گەیاهضبێد

 

 

 

c 
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 یوك ەلسور قورئانپێشوک 

٢ىڕبددددداوۆ پحدددددرۆػ: کۆثدددددا کحێبدددددی زدددددىاي گەوعەیە، کە بدددددۆ کۆثدددددا پێٛەمدددددبەعي هددددداعصووە کە دمحمە 

َوددددده  َوَؾددددد)
َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
َم َنددددده

ُ
دددداوۆ و(ل بدددددىوە بە ڕێددددددباػي و  پدددددێل زدددددۆي َێىددددداوە، کۆثدددددایۆ بە کحێبەکد

 َەمىو زەڵکۆ.

 يلنبٱزىاي گەوعە بەڵێنی صاوە کە بیدپاعێؼێد، وەکى زىاي گەوعە صەٞەعمىێد:  َەعوەَا

: بێمە زۆمان بەم ەواث ٩احلجر/  مب ىن نن من زن رن مم ام

 ٢ىعباهەمان هاعصووە، زۆماهیل بێگىمان پاعێؼگاعي لێضەکەیً.

، بددددۆ بەوەي ڕێىمىوهیددددان بکددددات بددددۆ ەبەعهددددامەو پڕۆگغامددددۆ مىؾددددىڵماهاه بدددداهە پحددددرۆػەع ەم ٢ى ب

 بۆیان. ٪ڕێگاي ڕاؾد و لەَەمىو چەوثیەک بیاهگەڕێىێحەوەو ببێحە ٢ەڵٛاهێ

بدددددددددددداهە بەڵددددددددددددگەي بەَێددددددددددددلي پێٛەمدددددددددددددبەعي زددددددددددددىصا بددددددددددددىوە بە ڕووي بێددددددددددددددباوەڕان و ع وە بەم ٢ى 

ڕاؾددددددتی و صعوؾددددددتی پەیددددددامەکەي زددددددىاي هەیاعەکاهیددددددضا، چددددددىهکە ڕاؾددددددتی پێٛەمبەعایەجددددددۆ و 

 گەوعە صەگەیەهێد.

پێىیؿدددددددددددخیەکاوۆ صیندددددددددددی بیؿدددددددددددامی لە ؾدددددددددددەع صاصەمەػعێدددددددددددد، وەکدددددددددددى بحروبددددددددددداوڕو َەعوەَدددددددددددا 

 پەعؾخكەکان و خىکم و یاؾاکان و ڕەوقد و باصابەکان و ػاوؿد و ػاهیاعیەکان.

 بەَاثنی گۆڕاهکاعي گەوعەي زؿحە َەمىو حیهان و مێژووي مغۆڤایەجۆ بەگكتی.

بەم  ێی گغهگدددددددددددۆ پێٛەمددددددددددددبەعي زدددددددددددىصاو یددددددددددداوەعان و َەمدددددددددددىو مىؾددددددددددددڵماهاهە،دەعبدددددددددددۆیە حدددددددددددَ

لەزىێىددضهەوەو لەبەعکدغصن و کدداعپێکغصن و قدیکغصهەوەو ڕاڤەکغصوددی زددۆی  گغهگیدضاهەف

 صەبیيێحەوە.

c 
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 ئان:ر قو واکىنمێژووى زانس ت

ی) پێغەمبەر صەردەمى لە -١
َّ
ه  َصل ه   َللاَّ ْي

َ
ل َم  َع

َّ
 (:َوَصل

َم پێٛەمددبەع ) صێدد بدۆ الي (ٖلدیە الؿددام)ل لەصواي بەوەي حبرید
ُ
َوده  َوَؾددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
(، لە َنده

َوده  ؾىڕەجۆ )الٗلد٤(ي بدۆ صاصەبەػێدد، پاقدان پێٛەمدبەع )، بەقکەوجۆ خەڕڕا
َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
َنده

َم 
ُ
، ڕوصاوي و زێلاوددددۆ ڕەػاي زددددىاي گەوعەي لێبێدددددد یزەصیددددجە ( صەگەڕێددددحەوە بددددۆاليَوَؾددددل

، بەو بایەثددددددددددداهەي بدددددددددددۆ صەزدددددددددددىێىێحەوە کە بدددددددددددۆي و ۆ صەگێدددددددددددڕێحەوەبەقدددددددددددکەوجۆ خەڕڕاي بددددددددددد

 صابەػیدبىو.

دددددداع ٞەعمددددددداوۆ پێدددددددضەکات کە بددددددداهگەواػەکەي باقدددددددکغا بکدددددددات و بە  پاقدددددددان زدددددددىاي پەعوەعصگد

َوددده  پێٛەمدددبەع ) ، بددداهگۆ زەڵکدددۆ بکدددات بدددۆ صیندددی بیؿدددام،و زەڵکدددۆ بگەیەهێدددد
َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
َنددده

َم 
ُ
دات بە بدداهگەواػي زَوَؾددل ، َەهددضێک لەو زەڵددکە مىؾددىڵمان صەبددً و ەڵکددۆ( صەؾددد صەکد

بەواهەي کە مىؾدددىڵمان بىوبدددىون لەمددداڵ  بەع٢ەمدددۆ . صێدددىە هددداو صیندددی پحدددرۆػی بیؿدددامەوەو 

دددداوۆ ع ، ٢ى و بەبدددددی بەع٢ەم کۆصەبدددددىوهەوە باهیدددددان صەزىێىدددددضو پەهدددددضو بامۆژگاعیدددددان لە بایەثەکد

ىو، بەحدىاوۆ یدان بدػمداوۆ زۆ کە  وەعصەگغت، چىهکە بەػمداوۆ ٖەعەبیەکدۆ پداعاو صابەػیددبىو 

َەع قدددددددخێکیان ال ڕوون هەبدددددددىایە پغؾدددددددیاعیان لە یەکتدددددددر صەکدددددددغص .لەواثددددددداکەي صەگەیكدددددددتن

هە و صەعبدداعەي واثدداکەي، چددىهکە َەهددضێکیان لە َەهددضێکی ثغیددان ػاهدداثغ بددىون، یددان صەچددى 

َم زؼمەجۆ پێٛەمبەع )
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 ( بۆ بەوەي بۆیان ڕوون بکاثەوە.َنه

ۆ ٢ىعبددددان َەع لەؾددددەعەثاي َەڵردددداثنی زددددۆعي ەکاوان صەعصەکەوێددددد کە ػاوؿددددحلێددددرەصا بۆمدددد

بدددددددددددداوۆ پحددددددددددددرۆػ ع و ثەٞؿددددددددددددحرکغصوۆ ٢ى  ثیەکەوە ؾددددددددددددەعي َەڵددددددددددددضاوە، لەبەعکددددددددددددغصنبیؿددددددددددددامە

 لەگغهگترینی ػاوؿحەکە بىوە.
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 هاوەاڵن: صەردەمى لە ئانر قى  ىەکاوزاوضح -٢

یىدددددددحن ػاوؿدددددددحەکاوۆ بەگەع ؾدددددددەیغي ژیددددددداوۆ َددددددداوەاڵن بکەیدددددددً ڕەػاي زىایدددددددان  ددددددد  بێدددددددد، صەب

بەمەف  ،باهیددددددان لەبەع کددددددغصووە، واثددددددا هەیددددددان هىوؾددددددیىەثەوەو کۆیددددددان هەکددددددغصووەثەوەع ٢ى 

 :٪لەبەع چەهض َۆکاعێ

چددىهکە ػۆعیددىەي َدداوەاڵن زىێىددضن و هىوؾددیيیان هەػاهیددىە، َەمددىو قددحەکاهیان لەبەع  -١

 کغصووە.

 .ً+پێضاویؿخیەکاوۆ هىوؾحن کەم بىوە، بەکەمۆ صەؾد صەکەوث -٢

َم ٛەمدددددبەع )پێ -٣
ُ
َوددددده  َوَؾدددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
بددددداوۆ ع ( ٞەعمددددداوۆ بە َددددداوەاڵن کغصبدددددىو، حدددددگە لە ٢ى َنددددده

پحدددددرۆػ َدددددی  قدددددخێکۆ ثدددددغ هەهىؾدددددغێحەوە، َەع قدددددخێکیل هىؾدددددغابێد  ؿدددددڕێحەوە َەعوەکدددددى 

 
َ
ل
َ
٣َددَغ ن  ٞ

َ
َحددَر ال
َ
ددی ٚ ن 
َٖ  ََ َحدد

َ
ًَ ک ددی ۆَمدد ن 

َٖ َحَبددىا 
َ
ک
َ
 ٪: َددی  قددخێەواث (١)َمَدددَه( یصەٞەعمىوێددد: )ال ث

بدددددداوۆ ع قدددددخێکۆ لەمدددددىەوە هىؾددددددیىەثەوە حدددددگە لە ٢ى  ٪لەمدددددىەوە مەهىوؾدددددىەوە، َەعکەؾددددددێ

 پحرۆػ با بیؿڕێحەوە.

 لێرەصا صوو بۆچىووۆ حیاواػ َەیە لەؾەع لێکضاهەوەي َۆکاعي ٞەعمىوصەکە: -

ددداعي ڕێگددددغي ى کە بەم بۆچىوهەیددددان بۆچدددد یەکەم: پێٛەمددددبەع  وهێکۆ مەقددددرىعە، صەڵددددێن: َۆکد

َوددده  )
َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
َم َنددده

ُ
( لە َددداوەاڵن لە هىوؾدددیىەوەي ٞەعمدددىوصە یدددان َەعقدددخێک حدددگە لە َوَؾدددل

بددددداوۆ پحدددددرۆػ بەوە بدددددىوە کە ٢ىڕبددددداوۆ پحدددددرۆػ لەگەڵ ٞەعمدددددىوصە ثدددددێکەڵ بەیەک هەکەن، ع ٢ى 

بددداوۆ پحدددرۆػ َدددی  ع صواثدددغ وابدددؼاهً کە َەع یەک قدددتن، بدددۆیە ڕێگدددغي لێکدددغصوون حدددگە لە ٢ى 

 قخێکۆ ثغ هەهىؾغێحەوە. 

                                         

ض والغ٢اب٤/ عواٍ مؿلم -١  .(٣٢٢٤ )الَؼ
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َم پێٛەمدددددددددبەع ) ێیددددددددان وایە بدددددددددۆ بەوە بددددددددىوەَەهددددددددضێکۆ ثدددددددددغ پ دووەم:
ُ
َوددددددددده  َوَؾدددددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( َندددددددده

َ پێٛەمدبەع ) ویؿحىویەجۆ بەعکۆ باهگەواػي لەؾەع َەمىو َداوەاڵن بێدد، بەگەع
ُ
ی َ

ُ
َنده

َم 
ُ
َودده  َوَؾددل

َ
ل دات ػۆعیددىەي ع ( ڕێددگەي بددضایە حددگە لە ٢ى َٖ بدداوۆ پحددرۆػ بىىؾددغێحەوە، بەوە بەو کد

ددددددددددددددددات بەواهەي کە َدددددددددددددددداوەاڵن هەزىێىدددددددددددددددددضەواع  بىون َەهدددددددددددددددددضێکیان هەبێدددددددددددددددددد، بدددددددددددددددددۆیە بەو کد

دددددداعي ییە ثێضەگەەهەزىێىدددددددضەواعبىون بەو قدددددددێى  كدددددددتن و لێکدددددددضاهەوەیان بدددددددۆ صەکدددددددغص، کە کد

بدددداهگەواػەکە ثەکهددددا کەوثددددۆثە ؾەعقدددداوۆ بەواهەي کە قدددداعەػاي زىێىددددضن و هىؾددددیىەکەن، 

دددداعي بدددددداهگەواػەکە ثەؾدددددک صەبدددددىویەوە ثەکهددددددا لەؾدددددەع چەهدددددض کەؾددددددێ ددددات کد ک، بدددددۆیە بەو کد

َم ) یلپێٛەمبەع 
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 ە بەوە ڕوو بضات.و ( هەیىیؿحى َنه

لەؾدددددددەعصەمۆ َددددددداوەاڵن، َددددددداوەاڵن ڕەػای زىایدددددددان لێبێدددددددد ػیددددددداثغ  كدددددددخیان بە لەبەعکدددددددغصن 

 صەبەؾددد، بەوەف بەَۆکدداعی بەوەی َدداوەاڵن ثىاهددایەکۆ چاکیددان َەبددىوە بددۆ لەبەعکددغصن

و کاعیددان پێکددغصووە، َەعوەکددى لە بیمددامی ثەبەعی لە باهیددان لەبەعصەکددغصع ، بایەثەکدداوۆ ٢ى و

: )َەع پیاوێدددددک لەبدددددێمە بەگەع صە ٞەعمىێددددددبیبىدددددى مەؾدددددٗىصەوە ڕەػاي زدددددىاي لێبێدددددد صە

وە لەزۆیدددضا  بدددایەت ٞێدددر ببدددىایە، لەوە صەعهەصەچدددىو ثدددا بەو کددداثەي ٞێدددري واثددداکەي صەبدددىو،

بدددىون، لەواهە َەع بدددان ع ػۆعێدددک لە َددداوەاڵن قدداعەػاي ثەٞؿدددحري ٢ى  ،(١)حێبەحێددی صەکدددغص(

، بیبىى ٖەباؽ و بیبىدى ػوبەیدغو بدىبەي کدىڕي کەٖدَ، ػیدض و چىاع زەلیٟە ڕاقیضیىەکە

کددىعي ؾددابید و ٖبددضڕ ي کددىڕي مەؾددٗىصو بەبددى مىؾدداي بەقددٗەعي و صایددکە ٖابیكددە 

ڕەػاي زىاي گەوعە لە َەمىویان بێد
(٢). 

                                         

 .٫٨٨ ثەٞؿحری ثەبەعی / -١

 .٣٢ص. ٞرض بً ٖبضالغخمً، صعاؾات فی ٖلىم ال٣غ ن الکغیم، ٫  -٢
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باهدددضا: ٖە ددد  کدددىڕي بەبدددۆ ع ىایەت کدددغاوە لە ثەٞؿدددحري ٢ى ڕیدددػۆعثغیندددی بەواهەي کە لێیددداهەوە 

ڕەػاي زدىاي گەوعە لە  ،الیَ و بیبىدى ٖەبداؽ و بیبىدى مەؾدٗىصو بدىبەي کدىڕي کەٖدََ

 َەمىویان بێد.
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 ئاىن پریۆز ەل سوردەىم اتبعنی:رتوفسریى قو 

صواي بەوەي صەؾدددددحکغا بە ٞحىخدددددات و زددددداکۆ مىؾدددددىڵماهان ٞدددددغاوان بدددددىو، َددددداوەاڵن ڕەػاي 

وبدىوهەوەو صەؾدخیان کدغص بە ٞێرکغصودۆ ػاوؿدد و ػاهیداعي بەزەڵکدۆ لەو زىایان لێبێد بڵ 

بەو  بددددان و واثاکەیددددان ٞێددددري زەڵکددددۆ صەکددددغص،ع قددددىێىاهەي کە بدددداػاص کغابددددىو، ثەٞؿددددحري ٢ى 

بددان ٞددغاوان ع ، کددۆڕي ٢ى و قدێىەیە ػاوؿددد و ػاهیدداعي لەؾددەع صەؾددتی َدداوەاڵن بڵوبددىویەوە

بددان، گغهگتریندددی ع ثابسدداهەي ثەٞؿدددحري ٢ى بددىو، پاقددان واثدددا کغصوددۆ ٞەعمدددىوصە َدداثە هێدددى ٢ى 

 ٢ىثابساهەکان بەم   ێ ٢ىثابساهەیە بىون:

ەجۆ مبیبىدددددددددى ٖەبدددددددداؽ ػاهددددددددداثغینی بدددددددددىم :مەکااااااااا ە لە عەباااااااااش ئیبىاااااااااى قىثابخاااااااااهەي -١

َم بدداهە، بەو کەؾددەبىو کە پێٛەمددبەع )ع ٢ى  ڕاڤەکەعی مىؾددىڵماهاهەو 
ُ
َودده  َوَؾددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( َندده

اي بۆ کغصبىو، پێٛەمبەع  َم )صٖو
ُ
َوده  َوَؾدل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
یً َنه ردَه فدی الدض  ( صەیٟەعمدىو: )اللردَم ٣ٞ 

لمه الح  .١(ویلثٖو

ددددددداوۆ: ؾددددددددەٖیضي کددددددددىڕي حددددددددىبەیغ، مىحاَیددددددددضي کددددددددىڕي حەبددددددددغو  لە هدددددددداوصاعثغیً ٢ىثابیەکد

 کغەمەو ثاوؽ و ٖەثاةی کىڕي بەبۆ ڕەباح.یٖ

بێدددددد بدددددىبەي کدددددىڕي کەٖدددددَ ڕەػاي زدددددىاي لێ :کەعااااا  کاااااى ي ئاااااى ەي قىثابخاااااهەي -٢

دان بددىوە، پێٛەمددبەع )ع ، پێكددەواي ٢ى و یەکێددک بددىوە لە هىوؾددەعاوۆ وەحدد  ی باهسىێىەکد
ُ
َندده

َم 
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
م أبي بً ٦َٗ( پێی ٞەعمىوە: )َ  .٢(أ٢غَؤ

ػەیدددضي کدددىڕي بەؾدددلەم و بەبدددى ٖدددالیەی عیددداح  و دمحمي کدددىڕي  لە هددداوصاعثغیً ٢ىثابیەکددداوۆ:

 ی.ْال٣غ 

                                         

 بەلباوی بە صخیحی هاؾاهضووە. ،٣١٤، ١٫مؿىض إمام أخمض، ج -١

 (.٫/٦٦٤ ٥)ج ثغمؼی ڕیىایەجی کغصووە -٢
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ٖەبدددددضڕ ي کدددددىڕي مەؾدددددٗىص یەکەم  :مەصااااا ىد ى يکااااا ي عباااااذه قىثابخااااااهەي -٣

َم کەؽ بددىو لە صواي پێٛەمددبەعي زددىصا )
ُ
َودده  َوَؾددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
بدداوۆ زىێىددض ع ( بە باقددکغا ٢ى َندده

َم بەعامدددددددددددبەع بە بێبددددددددددداوەڕاوی ٢دددددددددددىڕەیل، پێٛەمدددددددددددبەع )
ُ
َوددددددددددده  َوَؾدددددددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 صەعبددددددددددداعەي (َنددددددددددده

 .٦١ما أهؼ٫ ٞلو٣غأٍ ٖه  ٢غأءة ابً أم ٖبض( ٞەعمىویەجۆ: )مً أخَ أن ي٣غأ ال٣غان ًٚا 

بددددددان بسىێىێدددددد بە قددددددێىەیەکۆ ثەواو، بەو قددددددێىەیەي کە ع : َەعکەؽ پێدددددی زۆقددددددە ٢ى ەواث

ابەجدددۆ بیدددبن بدددىم ٖەبدددض بیسىێىێدددد )مەبەؾدددتی ٖەبدددضڕ ي کدددىڕي ر هددداػڵبىوە، بدددا لەؾدددەع ٢ح

 مەؾٗىص( بىو.

دددددداع  خەٞحددددددداو بەوەهدددددددضە ٖەبدددددددضڕ ي کدددددددىڕي مەؾدددددددٗىص صەڵێدددددددد: ؾدددددددىێىض بێدددددددد بە پەعوەعصگد

َم ەثم لە پێٛەمبەع )ع ؾى 
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 .٢( وەعگغثىوەَنه

دددداوۆ: ٖەلددددد٣ەمەي کدددددىڕي ٢ەیدددددـ و مەؾدددددغو   کدددددىڕي بەحددددددضەٕ و  لە هددددداوصاعثغیً ٢ىثابیەکد

 عي کىڕي قەعخەبیل و بەبى ٖبضالڕەخماوۆ ؾەلەمۆ. ەمى ٖ

ە ػاهدددداثغبەَهدددد  مەصیدددىلە بەَهددد  مەکددددکە باهددددضا، َەعوەکددددى ع ي ٢ى بدددىون لە ثەٞؿددددحر  ەو کددددٞى

صەٞەعمىوێدددددد: لە ثەٞؿدددددحرصا ػاهددددداثغینی زەڵکدددددۆ  (ڕەخمەجدددددۆ زدددددىاي لێبێدددددد)یمدددددیە ەبیبىدددددى ث

داوۆ لێبددىون، وەکددى مىحاَیددض و و بەَهدد  مەکددکە بددىون، چددىهکە بیبىددى ٖەبدداؽ و ٢ى  ثابیەکد

اء ثاوؽ و بەبدۆ قدەَٖدکغەمە، وە حدگە لەمداهەف، وەکدى یٖەثاةۆ کىڕي بەبۆ ڕەباح و ٖ

 .٣بەیغ، وە َاوقێىەي بەماهەی    بىو ؾەٖیضي کىڕي حى 

                                         

 .٣٥٩، ٧٫مؿىض إمام أخمض، ج - ١

 .١٢٢، ٦٫صخوذ البساع ، ج -٢

 وة، م٣ضمة في أنى٫ الحٟؿحر.قوش إبً ثوم -٣
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بددان و بەؾددباب ع ووقددە هامۆکدداوۆ ٢ى  بددان گددغهگیل صەصعا بە ػاوؿددتیع حددگە لە ثەٞؿددحري ٢ى 

 .مەوؿىر و ػاوؿتی مەککۆ و مەصەوۆ هؼو٫ و هاسخ و

 بەاڵم ػاوؿحەکاهیان هەصەهىوؾیەوە، بەڵکى ثەکها بە وثىەوە بىو پاقان لەبەعیان صەکغص.
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 ئان: ر قو واکىنردەىم نووسینووەى زانس تسو

بدداوۆ پحددرۆػ لە بددىاعي حیاحیددا هىوؾددغایەوە، ع لە ػاوؿددحەکاوۆ ٢ى  ٪لەم ؾددەعصەمەصا َەهددضێ

ددداوۆ ٢ى  بدددان و هاسددددخ و مەوؿدددىر، بەاڵم یەکەم حدددداع بە ع وەکدددى ٢حڕابەثەکددددان و ووقدددە هامۆکد

ددددددداوۆ پێٛەمددددددددبەع ) َم کددددددددۆکغصهەوەي ٞەعمىوصەکد
ُ
َودددددددده  َوَؾددددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
صەؾددددددددتی پێکددددددددغص کە  (َندددددددده

 .١بىو َەپەیىەهضیان بە ثەٞؿحرەوە 

بەوکەؾددددددددەي بددددددددۆیەکەم حدددددددداع صەؾددددددددتی کددددددددغص بە کددددددددۆکغصهەوەو هىوؾددددددددیىەوەي بەقددددددددێک لە 

بەي کدددددىڕي ١١٧بەقدددددەکاوۆ ٞەعمدددددىوصە: یەػیدددددضي کدددددىڕي َددددداڕووۆ الؿدددددلمی) کدددددۆشی(، قدددددٖى

یاوۆ کدددددددددددددددىڕي ١٩٧کدددددددددددددددۆشی(، وەکی ددددددددددددددد  کدددددددددددددددىڕي حەڕاح)١٦٢خەحددددددددددددددداج) کدددددددددددددددۆشی(، ؾدددددددددددددددٞى

َەعیەک لەمددددداهە بە ؾدددددەهەص هە٢ڵکدددددغاوە، بەاڵم  حدددددگە لەمددددداهەف، کدددددۆشی(،١٩٨ٖددددىیەیىە)

 .٢لەماهە هەگەقحۆثە صەؾتی بێمە ٪َی  یەکێ

پاقددان ثەٞؿددحري ؾددەعبەزۆ هىؾددغایەوە لەالیەن بەم ػاهایدداهەوە: یەخیدداي کددىڕي ؾددەالمۆ 

کدددددۆشی(، ٣١٢کدددددۆشی(، بیبىدددددى حەعیدددددغي ثەبەعي)٢٧٣کدددددۆشی(، بیبىدددددى مددددداحە)٢٢٢غي)ندددددبە

کدددۆشی(، ٣٢٧کدددۆشی(، بیبىدددى بەبدددۆ خددداثەم)٣١٨ىعي)بیغي هیؿدددابەبدددى بەکدددغي کدددىڕي مدددىهؼ 

کدۆشی(، َەعیەک لەم ٤١٢کدۆشی(، بیبىدى مدغصویە)٤٢٥کدۆشی(، خداکم)٣٦٩بیبىى خەبان)

 ثەٞؿحراهە بە ؾەهض بىوە.

ثەٞؿحري بیبن و حەعیغي ثەبەعی ڕەخمەجۆ زىاي لێبێد، کدۆهتریً ثەٞؿدحرە بە قدێىەکۆ 

 .  ٣مەێثەواو گەیكحبێد بە ب

                                         

 .٣٧صعاؾات فی ٖلىم ال٣غ ن الکغیم، ٫ ،ص. ٞرض بً ٖبضالغخمً -١

 .١٤١دمحم خؿحن الظَبی، الحٟؿحر املٟؿغون، ٫ -٢

 .٣٨الضعاؾات،  -٣
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 کۆچى: مىدووە صەدەي

کددۆشی( لەؾددەع ٢حڕابەجددۆ ١١٢غي ڕەخمەجددۆ زددىاي لێبێددد)نددلەم ؾددەصەیەصا خەؾددەوۆ بە

ؾدددیىە، و ن(ي هى  کدددۆشی( لەؾدددەع )ٚغیدددَ ال٣دددغ ١١٤هىوؾدددیىە، ٖەثددداةۆ کدددىڕي بەبدددی ڕەبددداح)

 ١وؾیىە.ى کۆشی( لەؾەع هاسخ و مەوؿىخ  ه٢١١٧ەثاصەي کىڕي صیٗامەي الؿضو  ی)

 کۆچى: صێیەمى صەدەي

ٖە ددددددد  کدددددددىڕي کدددددددۆشی( لە ؾدددددددەع هاسدددددددخ و مەوؿدددددددىخ ، ٢٢٤م)بەبدددددددى ٢اؾدددددددمی کدددددددىڕي ؾدددددددەال 

ویددل مكددکل ثکددۆشی( )ث ٢٧٦، بیبىددى ٢ىثەیدددبە)کددۆشی( لەؾددەع بەؾددباب هددؼو٢٣٤٫نددی)یمەص

 ؾیىە.و هى  ین( )الٛغیَ ال٣غ  ی ثەٞؿحر و ن(  ال٣غ 

 کۆچى: چىارەمى صەدەي

 کددۆشی(٣٣٢ؾددحەوەیه)ەعەن(، بیددبن و ص کددۆشی( )إٖددغاب ال٣ددغ  ٣١١بەبددى بیاددخا١ الؼحدداج)

ن(، بەبدددددى  کدددددۆشی( )ثٟؿدددددحر ٚغیدددددَ ال٣دددددغ ٣٣٢ن(، بەبدددددىبەکغي سجؿدددددحاوۆ) عجددددداػ ال٣دددددغ إ)

 ن( یان هىوؾیىە. کۆشی( )إعجاػ ال٣غ ٤٢٣بەکغي با٢اوۆ)

 کۆچى: پێىجەمى صەدەي

 باإٖددغ کددۆشی( )٤٥٢ن(، مدداوعصي) کددۆشی( )إٖددغاب ال٣ددغ ٤٣٢ٖە دد  کددىڕي بیبڕاَیمددی خددىف )

باب الجددددددددلو٫(، بیبىددددددددى ها٢یددددددددای ؾددددددددأ    کددددددددۆشی( )٤٦٨ن(، بەبددددددددى خەؾددددددددەوۆ الىاخددددددددضي) ال٣ددددددددغ 

 هىوؾیىە.یان ن(  کۆشی( )الَجمان فی جكبیهات ال٣غ ٤٨٥بەٚضاصی)

 

 

                                         

 .٣٨الضعاؾات، ٫ -١
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 کۆچى: شەشەمى صەدەي

ددددددان فددددددی مخكددددددابە ال٣ددددددغ ٥٢٢کەڕمدددددداوۆ) کددددددۆشی( ٥٢٢ن(، ڕاٚبددددددی بەؾددددددٟەَاوۆ) کددددددۆشی( )البَر

٢ىددإ فددی ال٣ددغاءات الؿددب٘(، کددۆشی( )إلا٥٤٢ف)طن(، بیبىددى البددا )املٟددغصات فددی ٚغیددَ ال٣ددغ 

 ن( یان هىوؾیىە. کۆشی( )مبهمات ال٣غ ٥٨١ەیه )ؾَى

 :کۆچى حەوثەمى صەدەي

٢دددددددغاء(، ٖحدددددددلػي کدددددددىڕي )حمدددددددا٫ ال٣َدددددددغاء وکمدددددددا٫ إلا کدددددددۆشی(٦٤٣ٖلدددددددم الدددددددضیً الادددددددخاوی)

کددددددۆشی( )بددددددضاة٘ ٦٥٤بەح)نددددددمجدددددداػ ال٣ددددددغان(، بیبىددددددى بەبددددددۆ بە)کددددددۆشی( ٦٦٢ٖبضالؿددددددام)

 ىوؾیىە. ( یان هأحىبتها و أؾئلةکۆشی( )٦٦٢ن(، دمحمي کىڕي ڕاػي) ال٣غ 

 کۆچى: هەشحەمى صەدەي

 الٓمدنن مدىعصکۆشی( )٧١١ن(، الخغاػ) ٢ؿام ال٣غ أکۆشی( )الحبیان فی ٢٧٥١ەیم)٫ بیبىى 

کؿحر فی ٢ىاٖض الحٟؿدحر(، بەبدى خەیدان کۆشی( )إلا٧١٦ىفی)ُ(، الال٣غ ن يبِ عؾم في

ن(یددددان  ابل ال٣غ ًددددکددددۆشی( )٧٧٤ٞن(، بیبىددددى کەؾددددحر) کددددۆشی( )لٛددددات ال٣ددددغ ٧٤٥الىدددددىی)

 ىە.هىوؾی

 :کۆچى هۆیەمى صەدەي

ؾددددددددددددددددددباب(، کددددددددددددددددددۆشی( )العجابددددددددددددددددددَ فددددددددددددددددددی بیددددددددددددددددددان ل ٨٥٣)ٖەؾدددددددددددددددددد٣ەالویی بیبىددددددددددددددددددى خەحەع 

کدددددددددۆشی( ٩١١ۆ)َکدددددددددۆشی( )الحیؿدددددددددحر فدددددددددی ٢ىاٖدددددددددض ٖلدددددددددم الحٟؿدددددددددحر(، ؾدددددددددیى ٨٧٩الکددددددددداٞی ی)

 ؾباب الجلو٫( یان هىوؾیىە.أن( وە )لباب الى٣ى٫ فی  ٢غان فی مبهمات ال٣غ )مٟدمات ل
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 کۆچى: دەیەمى صەدەي

قدداعات فددی ٖلددم ال٣ددغاءات(، بەبددى یەخیددا إلا اب٠ ُددکددۆشی( )ل٩٢٣ینی ٢ەؾددحەالوۆ)قددیهابىص

٫ ن( بیبىددددى  کددددۆشی( )ٞددددحذ الددددغخمً بکكدددد٠ مددددا یحلددددبـ فددددی ال٣ددددغ ٩٢٦اعي)هددددػەکەعیددددای بەه

 ؾیىە.و ن(، یان هى  کۆشی( )ٚغیَ ال٣غ ٩٢١قیدىە)

 کۆچى: یازدەهەمى صەدەي

ن(،  مددددً ال٣ددددغ  وؿددددىر هملکددددۆشی( )٢ابددددض املغحددددان فددددی الىاسددددخ وا١٢٣٣قددددێش مغعدددد  الکددددىمی)

کدددۆشی( )إثددددداٝ ١١١٧ن(، بەخددددمەص بەهىدددا) کددددۆشی( )إٖدددغاب ال٣دددغ ١٢٤١بەخدددمەص امل٣دددغی)

 عبٗە ٖكغ( یان هىوؾیىە.اء البكغ فی ال٣غاءات ل ًٞ

 کۆچى: دوازدەهەمى صەدەي

کددددددددددددددۆشی( )کٟددددددددددددددایە املؿددددددددددددددحٟیض فددددددددددددددی ٖلددددددددددددددم الحجىیددددددددددددددض(، ١١٤٣ٖەبددددددددددددددضولٛەوۆ الىابل دددددددددددددد ی)

ن(، قدددددددددددێش  ٟدددددددددددا٫ والٛلمدددددددددددان فدددددددددددی ثجىیدددددددددددض ال٣دددددددددددغ َکدددددددددددۆشی( )ثددددددددددددٟە ل ١١٩٨الجمدددددددددددؼوعی)

اب)  ن( یان هىوؾیىە. ابل ال٣غ ًکۆشی( )١٢٢٦ٞمىخەممەصي کىڕي ٖبضالَى

 کۆچى: صیازدەهەمى صەدەي

غ ١٢٨٦مبددداصا الحٟؿدددحر(، الردددىعینی) يفددد ةکدددۆشی( )عؾدددال١٢٨٧ی)َالدددضمیا کدددۆشی( )الجدددَى

لىاسددددددخ و کددددددۆشی( )ا١٢٩٥ن املجیددددددض(، بیبىددددددى خىمەیددددددض الٗددددددامغی) الٟغیددددددض فددددددی عؾددددددم ال٣ددددددغ 

 ( یان هىوؾیىە.وؿىر هامل

 کۆچى: چىاردەهەمى صەدەي

(، ص. دمحم ٖبدضڕ ةالىبىید ةن والباٚد کدۆشی( )إعجداػ ال٣دغ ١٣٥٦اص١ الغاٞ دی)ندمؿحەٞا 

 يفددددد ەىیغ الٟدددددىهدددددکدددددۆشی( )الح١٣٧٨یم(، ؾدددددەیض ٢ىثدددددَ)ٓدددددالٗث کدددددۆشی( )الىبددددد١٣٧٧صەعاػ)
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کدددددۆشی( )الحٟؿدددددحر ١٣٩٧)ن(، دمحم خؿدددددحن ػەَەبدددددۆ ال٣دددددغ  يفددددد ةن(و )مكددددداَض ال٣یامددددد ال٣دددددغ 

 ؾیىە.و املٟؿغون( یان هى و 

کە لە بدىاعە حیاحیاکدداوی  ،بدىون لە کحێبەکدداوۆ ؾدەصەکاوۆ پێكدىو  ٥بەم کحێبداهە همدىهەیە

ەثە َەن کەهددددددددددداثىاهحن ػۆع باهدددددددددددضا هىوؾدددددددددددغاون، حدددددددددددگە لەمددددددددددداهەف ع ػاوؿدددددددددددتی ٢ى  لەم صەٞع

 هاوي َەمىویان بهێىحن و باؾیان بکەیً.کىعثە

بدددددددددددان، بە ع ۆ ٢ى ەکاوبەقدددددددددددێک بدددددددددددىون لە بەقدددددددددددەکاوۆ ػاوؿدددددددددددحبەم کحێبددددددددددداهە َەعیەکەیدددددددددددان 

   بان پێکضەَێجن.ع ۆ ٢ى ەکاوَەمىویاهەوە ػاوؿح

 

 

 

c 
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 ئانرقو  واکىنزانس ت پێناسوى

بددددددددان پێکردددددددداثىوە لە صوو ووقددددددددەي لێکددددددددضعاو )ٖلددددددددىم(: ع ی ٢ى ەکاو)ٖلددددددددىم ال٣ددددددددغان(، ػاوؿددددددددح 

عیەک لەم صوو ووقدددەیە بدددان، بەبێدددد بگەڕێیدددىەوە و بدددؼاهحن َەع ن(: ٢ى غ )ال٣ددد ،ػاوؿدددحەکان

بە حیددا لە ڕووي ػمدداهەواوۆ و ػاعاوەیددی شددی واثددایەک صەگەیەهددً، پاقدداهیل بە لێکددضعاو شددی 

 صەگەیەهً. ٥واثایە

دددددددد )ٖلىم(ػاوؿدددددددحەکان: کدددددددۆي)ٖلم( ػاوؿدددددددحە، )ٖلدددددددم(، صژي )حردددددددل(ە، بە واثددددددداي ػاوؿدددددددد و 

وهداکیەکە یدان ڕو  ٪یە٢یيێد ٥،ڕاؾدخیە ،، مەبەؾد لێی پەیبرصهە بە قخێکو ػاهیاعي صێد

  .١صەیساثە صڵەوە زىاي پەعوەعصگاع

اهیایەوە: لە ووي  ئان(ر )قى  پێىاصەي  زماهەو

 جراو، یدان بە واثداي)کۆکغاوە( صێدد، وەکدى صەوثغێدد: ٢دغَ ێ( بەواثاي )ثا( زدى ألەچاوگۆ )٢غ  
َ
 أ

.أ ێ٣َغ 
ً
غاها َٟ
َ
 ٚو
ً
غا َٟ
َ
َغ ٚ
َ
ٟ
َ
َغ ًها، وەکى صەوثغید: ٚ

َ
غاَءًە و٢  ٢ ، 

ەکەم: )ثدددددا( چددددداوگە بەواثدددددای بیؿدددددمی مەٞٗدددددى٫ صێدددددد، بەواثدددددای کەواثدددددا لەؾدددددەع واثددددداي ی

 مح جح مج حج مث هت زئ: صەٞەعمىێددزىێجراو، وەکدى زدىاي گەوعە 

 ١٢امعٌكبِت/  رئ مخجس جخ

ددددددددان و  لەؾدددددددددەع واثددددددددداي صووەم: بەواثددددددددداي )کدددددددددۆکغاوە( صێدددددددددد، چدددددددددىهکە کدددددددددۆکغاوەی َەواڵەکد

 ٢املياوة/  رئجه هن من خن حنزئ: بەخکامەکاهە، وەکى زىاي گەوعە صەٞەعمىێد

 عصوو واثەکە صەگىهجێد و صعوؾحە.َە

                                         

 .١٦، ١٫ٖلىم ال٣غ ن، ج يالضعاؾات ف -١
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ڵ )اقدخی٣ا١( َەمدؼەي ؾلە بە ن( َەهضێ لەػاهایاوۆ ػمداهەواوۆ پێددیان وایە ووقدەي )ال٣دغ 

ؾددددددددددەعپێییەیە، چددددددددددىهکە ٖەلەمێکۆ)مغثجل(یدددددددددده ثێددددددددددضا هییە)َەمددددددددددؼاوي(
، بددددددددددۆ بەو هددددددددددامە ١

َم باؾماهیدددددیە بددددۆ مددددىخەممەص )
ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
ات و بیىجیددددل ع ، وەکددددى ثەو صابەػیددددىە( َندددده

 .( وەعهەگحدددددددددددددددراوەأوایە، بەمە بۆچدددددددددددددددىووۆ بیمدددددددددددددددامۆ قاٞیٗیددددددددددددددددیە: واثدددددددددددددددا لەووقدددددددددددددددەي )٢دددددددددددددددغ 

 (بالكد   بەقٗەعیەکان صەڵێن: لە ووقەي )٢غن( وەعگحدراوە، وەک صەوثغید)٢غهدد الكد  

بیمدددامۆ ٢ىعثدددىبۆ صەڵێدددد: لە )٢دددغابً( وەعگحدددراوە، .: پاڵدددضاوۆ قدددخێک بدددۆ الي قدددخێکۆ ثدددغواثدددا

 ضێکیان بەَەهضێکی ثغیان صەچً.چىهکە بایەثەکان َەه

   .(٢)( وەعگحرابێدأ بۆچىووۆ یەکەم بەَێلە، کە لەووقەي )٢غ بەاڵم

 زاراوەدا: لە ئان(ر )قى  پێىاصەي

َم َددددى کددددام ڕ، املجددددل٫ ٖهدددد  هبیىددددا دمحم )
ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
ه ومٗىدددداٍ، ٓددددلٟ ي(، املعجددددؼ فددددَندددده

 .املى٣ى٫ إلیىا بالحىاثغ، املحٗبض بحاوثه

َم ؾددددددددددەع دمحم ) بددددددددددۆ صابەػیددددددددددىە: ووثەي زددددددددددىاي گەوعەیە، کە ەواث
ُ
َودددددددددده  َوَؾددددددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
(، َندددددددددده

دددددددددددۆ )مددددددددددددىثەواثحر(،  مددددددددددددىعجحلەیە بە ووثەو ماهدددددددددددداکەیەوە، گەیكددددددددددددحىوە بەبددددددددددددێمە بەڕێگەیەکد

 .ل صاصەهغێدزىێىضهەوەي بەپەعؾخ

 وەڵددضعاوقددەي )کددام( لە پێىاؾددەکەصا )حدديـ(ە، َەمددىو ٢ؿددەکغصهێک صەگددغێحەوە، کە پا

ددداع د کەالمێددددک صەڕواثە صەعەوە حددددگە لە کەالمددددۆ زددددىاي  َەمددددىو  بددددۆ الي زددددىاي پەعوەعصگد

                                         

ددددددداثىوە بەبدددددددێ بدددددددىووی بەم وقدددددددەیە ؾدددددددەعەثا بدددددددۆ ماهدددددددایە٥ صاهدددددددغاوە، پاقدددددددان بدددددددۆ ماهدددددددا -١ یەکی ثدددددددغ بەکاَع

 یدددددان پەیىەهددددضیەکی گىهجددددان لەهێىاهیاهددددضا، وەکددددى: )حٟٗغ(کەبەماهدددددای حددددۆگەلە صێددددد. یددددان )الخدددداعذ(

 (.أرحرالضیً البهغی، و: دمحم خؿً ؾەعگەیيێڵی ٖلم املى٤ُ، )ؾض(و ػۆع هاوی ثغ. )ل 

ان في الٗلىم ال٣غان/ الؼع٦ش ي٢  (.٢٧٨/ م١)ج . البَر
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دددداع، وەکدددددى کەالمدددددۆ  بەو  ، کاثێدددددک صەوثغێدددددد )املجدددددل٫(مدددددغۆن و حىدددددۆکە و ٞغیكدددددحەپەعوەعصگد

ددددددددددددددددددداع صاهەبەػیددددددددددددددددددددکە حاعێددددددددددددددددددددک  کەالمەف صەڕواثە صەعەوە ىە، وەکددددددددددددددددددددى زددددددددددددددددددددىاي پەعوەعصگد

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف زئٱصەٞەعمىوێددددددددددد: 

 ٢٠٩الكُف/  رئ جن مم خم حم جم

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق زئٱ :یددددددان صەٞەعمىوێدددددددد

 ١٠ملىان/  رئ مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل

َم کاثێددددددک صەوثغێددددددد: )املجددددددل٫ ٖهدددددد  دمحم  
ُ
َودددددده  َوَؾددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
کە  (، بەواهە صەڕواثە صەعەوەَندددددده

ت و بیىجیدددددددددل و ، وەکدددددددددى ثەوڕا)ٖلیهم الؿدددددددددام(بدددددددددۆ پێٛەمبەعاودددددددددۆ پدددددددددێل زدددددددددۆي  صابەػیدددددددددىە

 .بەواهیتریل...

اباجۆ باخداصو ٞەعمدىوصەي ٢ىص د ی صەبداثە صەعەوە، چدىهکە ر ڕؾحەي: )املحٗبض بحاوثە(، ٢ح 

حدددددددددددگە لە هدددددددددددىێژیل بە بەوەیە بسىێىدددددددددددضعێد لە هددددددددددداو هدددددددددددىێژو و )املحٗبدددددددددددض بدددددددددددحاوثە( واثددددددددددداي 

ابدددددددداجۆ باخدددددددداصو ٞەعمددددددددىوصەي ٢ىص دددددددد ی بەم ر صەژمێرصعێددددددددد، بەاڵم ٢حپەعؾددددددددخل)ٖیباصەت( 

 .  (١)هیە قێىەیە

َەعوەکدددى بەوەی کەلەهدددىێژصا صەزىێجرێدددد، هدددىێژ صاهامەػعێدددد بەزىێىدددضوی هەبێدددد، وەکدددى 

کەپێٛەمدددددبەعی زدددددىا صەٞەعمىێدددددد: )ال نددددداة ملدددددً لدددددم ی٣دددددغأ بٟاثددددددة الکحددددداب(
، بێگىمدددددان ٢

لەؾەع پاصاقتی زىێىضهەوەش ی یەکؿان هحن، یان زىێىدضوی قدخێکی ثدغ، چدىهکە لەؾدەع 

ی ٢ىعبددددددان صە١ َدددددداثىوە، بەمە لەزىێىددددددضهەوەی حددددددگە گەوعەیددددددی و پاصاقددددددتی زىێىددددددضهەوە

                                         

 (.١٨)م لىم ال٣غان/ للكوش مىإ ال٣ُانمباخث في ٖ .١

 (.٧١٤طان/ عواٍ البساعی)آلا -٢
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َم ، پێٛەمددبەعی زىا)١لەزددۆی حیدددا صەکدددغێحەوە
ُ
َوددده  َوَؾددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( صەٞەعمىێدددد)مً ٢دددغأ َنددده

ا مً کحاب ڕ ٞله به خؿىة والخؿىة  ٗكغ أمثالرا(  ٢خٞغ
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 .٤٨ٖلىم ال٣غ ن، ٫ يصعاؾات ف ١

 (.٢٩١٢عواٍ الترمظی ) -٢
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 ئانریفوتواکىن قو س  انو و 

مەجی زىایان لێبێد لەؾدەع ژمداعەی هاوەکداوی ٢ىعبداوی ڕاحیایی َەیە لەهێىان ػاهایان ڕەخ

( هدددددداوی َێىددددداوە کەلە بەبددددددی مٗدددددا ی)ٖؼیؼ بددددددً ٥٥پحدددددرۆػ. بەاڵم )ػەعکەشددددد ی( زددددددۆی بەثەکهدددددا)

( گێددددددددراویەثیەوە. بەاڵم بددددددددێمە لێددددددددرەصا ثەکهددددددددا بەهاوباهگتریيیددددددددان بدددددددداؽ ١ٖبددددددددضامللک املٗددددددددغٝو

 :صەکەیً کەبەماهەی الی زىاعەوەن

 ئان:ر قى  هاوەکاوى

 ٢ق/  رئ جم يل ىل خلملزئٱزىای پەعوەعصگاع صەٞەعمىێد: ن""ال٣غ  -١
ددددددددددددداع صەٞەعمىێددددددددددددددد: "الکحدددددددددددددداب" -٢  خص حص مس خس حس جس ٱزئٱزددددددددددددددىای پەعوەعصگد

 ٢الكُف/  رئ مظ مضحط خض حض جض مص
دددددددداع صەٞەعمىێدددددددددد: الٟغ٢دددددددددان" -٣  مج حج مث هت مت خت ٱزئٱزدددددددددىای پەعوەعصگد
بدۆیە بەم هداوەي لێجدراوە حیداواػي صەزداثەهێىان  ٢امفركان/  رئ مخ جخ مح جح

 ل.َخە١ و با

 من زن رن مم ام يل زئٱزدددددددددددددددددددىای پەعوەعصگددددددددددددددددددداع صەٞەعمىێدددددددددددددددددددد: کغ"ظ"الددددددددددددددددددد -٤
 ٩احلجر/  رئ ىن نن

ددددددددداع صەٞەعمىێدددددددددددد: "٢"الحجلیددددددددددل -٥  رئ يل ىل مل يك ىك ٱزئٱزدددددددددددىای پەعوەعصگد
 ٢٩١الشعراء/ 

 

                                         

ان، ج -١  .٢٧٣، ١٫ػعکش ی، بَغ

 .١٧ٖلىم ال٣غ ن، ٫ يمباخث ف - ٢
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 ئان:ر قى  یفەثەکاوىص

 یٟەت هاو َێىاوە، کەبەماهەن:ؾباوۆ بە ػۆع ع زىاي گەوعە ٢ى 

 حض جض مص خص حص مس خس ٱزئٱزىای پەعوەعصگاع صەٞەعمىێدد: " هىع " -١

 ٢٠١امنصاء/  رئ جع مظ حط مض خض

ددداع صەٞەعمىێددددد:ە"ٓو" َددددضي" و" قددددٟاء" و" عخددددمە" و" مٖى -٢  زت زئٱزددددىای پەعوەعصگد

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

  .١٠يِنس/  رئ يق ىق

 رئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱزئٱ " " مبدددددددددددداعک" -٣

 ٢١١األًعام/ 

 .٢١املائدة/  رئ نت مت زت رت يب ىب نب ٱزئٱ " " مبحن" -٤

 ٩٠ابللرة/  رئ زن رن مم ام يل ىل مل ٱزئٱ"  "  كغي" -٥

 ١٢فصنت/  رئ لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث ٱزئٱ " ٖؼیؼ" -٦

 ١٢امربوج/  رئ خل حل جل مك لك ٱزئٱ " مجیض" " -٧

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ٹٱٹٱزئٱ " ١یغ"ظ"  كدددددددددددحر" و" هددددددددددد -٨

 ١فصنت/  رئ

                                         

 .١٨ٖلىم ال٣غ ن، ٫ يمباخث ف - ١
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 وەحـــــ :

وخیددددد( بەگەع ٢ؿدددددەت لە گەڵ یەکێکدددددضا أثغێددددد )ووخیدددددد إلدددددیە و و صەگى  ماهدددداي وەخدددددددددددددۆ:

 .١کغص بە حۆعێک حگە لە بەو کە  ی ثغ گىێۆ    هەبێد

 بەم حۆعاهە صەگغێحەوە: ػماهەواهییەکەي وەح  لەڕووی 

 ُّٱبیلرددددام، ؾغوقددددتی و زؿددددخىە صڵەوە، وەکددددى بەو هیگددددایەي کە بددددۆ صایکددددۆ مىؾددددا کددددغا:  -١

 ٠املصص/  َّ ىهيه مه جه ين ىن من

 يث ىث نث مث زث ُّٱ بیلرددامۆ ٚەعیددؼي بددۆ گیدداهلەبەع، وەکددى وەحدد  بددۆ َەهددگ: -٢ 

 ٨٦انلدل/  َّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

 مس ُّٱوەکدى وەحد  ػەکەعیدا بدۆ ٢ەومەکەي:  بامداژە، ەي زێرا بەقێىەی ڕەمدؼو ع بیكا -٣ 

 ٢٢مريه/  َّ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

بۆ باصەمحلاصو حىاهکغصوۆ قەڕو کداعي قدەڕبامێل  وەح  بەماهاي زحىکەصاوۆ قەیحان -٤ 

 ٢١٢األًعام/  َّ اكلك يق ىق يف ىف يث ُّٱلە صڵ و صەعووهیضا، 

دددددداع -٥  ددددددات باڕاؾدددددددحەي بەو هیگدددددددایەی کە پەعوەصگد کە  ٪کاعێددددددد صەعبددددددداعەي ٞغیكدددددددحەکاوۆ صەکد

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ، ٢بەهجدددددددددددددددامۆ بدددددددددددددددضەن

                                         

 .٢٨ٖلىم ال٣غ ن، ٫ يمباخث ف -١

 .٢٨ال٣غ ن، ٫ ٖلىم يمباخث ف -٢
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 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 ٢١األًفال/  َّ ري ٰى ين

اااااااااى ا ا دددددداعە، کە  :زاراوەیاااااااایەوە لە ووي  وەحا بدددددددۆ ؾدددددددەع  صابەػێجدددددددراوەوثەي زدددددددىاي پەعوەعصگد

 پێٛەمبەعان.

 :  پێغەمبەران بۆ هیگا)وەحى( دابەزینى چۆهێتى

 .ێىەهضه ێیان بەب د واؾیحە د، ێىەهضپەعوەعصگاع هیگاي بۆ پێٛەمبەعاوۆ کغصووە بەَۆي ه

 بەواؾیحەي حبریل )ؾەالمۆ زىصاي لەؾەع بێد( هیگاي کغصووە بۆ پێٛەمبەعان. -١

 و بەقەوە:هیگاي بۆ کغصوون، بەمیل صەبێد بە صو  د واؾیحە د هضێىەبەبێ ه -٢

 (، لەزددددددددددداثىو ٖابیكدددددددددددەوە ڕیدددددددددددىایەثکغاوەةاص٢هدددددددددددیدددددددددددا الٶ )الغ  ؾدددددددددددحگۆیاهەزەو بیيیندددددددددددی ڕا •

ُو٫َ ٞەعمددددددىویەجۆ: )
َ
َا  َمددددددا أ دددددده   َبددددددض     َعَؾددددددى٫َ  ب 

ُ
َ ( 

ُ
َ  َندددددده

ُ
َودددددده   َ
َ
ل َم  َٖ

ُ
ًَ ( َوَؾددددددل دددددد ددددددَىَحي   م 

َ
َيددددددا ال

َ
ؤ  الغُّ

 
َ
َخة ي الُهال  اَن  الُىَىم   ف 

َ
٩
َ
َيا َيَغي  ال ٞ

َ
َل  َءَت َحا إال َعؤ

َ
ث ٤   م 

َ
ل
َ
ٞ ) َبذ 

 ١الهُّ

َم : ؾدددەعەثاي َددداثنی هیگدددا بدددۆ پێٛەمدددبەع )ەواث
ُ
َوددده  َوَؾدددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( بیيیندددی زەوي ڕاؾدددحاهە َنددده

َم ) بددددىو، بەوە بددددىو پێٛەمددددبەع
ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
وەکددددى گؼهگددددۆ  ببییىددددایەَەع زەوێکددددۆ  (َندددده

 بەیان ڕوون و باقکغا صەَاثە صي.

دددددداع لە گەڵ یەکێددددددد حدددددددۆعێکۆ ثدددددددغي • دددددداوۆ، کە بەبدددددددێ  ٪وەحددددددد  پەعوەعصگد لە بەهدددددددضە َەڵبژاعصەکد

بەزەبەعیدددضایەو هیگددداو بازددداوثنی باڕاؾدددحە  بەهدددضەکە لە خددداڵەجۆ هاوەهددض لە  كدددتی پەعصەوە،

 ُّٱبەم خدددداڵەثە بددددۆ پێٛەمددددبەع مىؾددددا ڕوویددددضا، وەکددددى زددددىاي گەوعە صەٞەعمىێددددد:  صەکددددات،

 ٢٨١امنصاء/  َّ نب مب زب رب يئ
                                         

 .٤٩٥٦عواٍ البساع  ًٖ ٖاةكة في الصخوذ - ١
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یگددددددایە بددددددۆ پێٛەمددددددبەعي زددددددىصاف َدددددداثىوە، کە لەقددددددەوي )بیؿددددددغاو َەعوەکددددددى بەم حددددددۆعە ه

 مم خم ُّٱٱزددىاي گەوعە صەٞەعمىێددد: ،میٗڕاحددضا( بازدداوجۆ لەگەڵ ػاجددۆ پەعوەعصگدداعصا کددغص

 ١. ١٢الشِرى/  َّ حن جن
 الضالم(: )علیە جبریل  ێگەي لە گەورە خىاي هیگاي

َودده  چددۆهێتی هیگددا کغصوددۆ ٞغیكددحە بددۆ پێٛەمددبەع )
َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
َم َندده

ُ
(، بەمەف صوو خدداڵەت َوَؾددل

 لە زۆ صەگغێد: 

َم خاڵەجۆ یەکەم: کە لەؾەع پێٛەمبەعي زدىصا )
ُ
َوده  َوَؾدل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
ؽ و گدغان ع ( ػۆع ٢دى َنده

بىوە بەو قێىەیە بىوە: کە وەکى ػەڕەي حەڕەؽ بۆي َاثىوە
٢  . 

 بیمدددددددامی بىزددددددداعي ڕەخمەجدددددددۆ زدددددددىاي لێبێدددددددد لە صایدددددددکە ٖابیكدددددددەوە ڕەػاي زدددددددىاي لێبێددددددددد

َم صەیگێدددڕێحەوە: َیكدددامۆ کدددىڕي خددداعؽ پغ ددد ی لە پێٛەمدددبەع )
ُ
َوددده  َوَؾدددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( ووجدددۆ: َنددده

َم بەي پێٛەمدددددددبەعي زدددددددىصا چدددددددۆن هیگدددددددات بدددددددۆ صێدددددددد  پێٛەمدددددددبەع )
ُ
َوددددددده  َوَؾدددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( َنددددددده

 بەمەیددان ػۆع ٢ىڕؾددە لەؾدەعم د ،ؽ بدۆم صێدددڕەٞەعمدىوي: َەهددضێ حدداع وەکددى ػەڕەي حە

کددغاوە لێددی خدداڵی بددىوم و ثێدددیگەیكحىوم،  ەم کۆثددایی صێددد َەعشددی باڕاؾددحەملە بەع گددىێچک

ددات  حددداعي وایدددل صەبدددێ ٞغیكدددحەي هیگدددا لە قدددێىەي پیاوێدددک صێدددحە الم و ٢ؿدددەم لەگەڵ صەکد

  (٣).چیم پێ صەڵێد لێی خاڵ  صەبم

                                         

 .٣٤مباخث فی ٖلىم ال٣غ ن، ٫ -١

 .٣٦ٖلىم ال٣غ ن، ٫ يمباخث ف -٢

 .٢صخوذ البساع /  ٣-
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خدداڵەجۆ صووەم: بەوە بددىوە ٞغیكددحەي هیگددا لە قددێىەي پیاوێکددضا َدداثبێحە زؼمەجددی و هیگدداي 

َم غصبێدددددددد، بەم خددددددداڵەثە لە ؾدددددددەع پێٛەمدددددددبەعي زدددددددىصا )باڕاؾدددددددحە ک
ُ
َوددددددده  َوَؾدددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( َنددددددده

کددددددىڕي زەثدددددداب ڕەػاي زددددددىاي لێبێددددددد  ، َەع وەک ٖمددددددغي ١لەخدددددداڵەجۆ پێكددددددىو ؾددددددىکتربىو 

ًَ  )َبَيَىَمددداصەٞەعمىێدددد:  َدددد
َ
َىدددَض  ه    َعَؾدددى٫   ٖ 

ُ
َ  

ُ
َ  َنددده

ُ
َوددده   َ
َ
ل َم  َٖ

ُ
اَت  َوَؾدددل

َ
  َيدددَىم   ط

َ
ط َ٘  إ  ددد

َ
ل
َ
َوَىددداَٖ  َ

َ
 ل

يَض  َعَحدددل   دددض 
َ
َوددداب   َبَوددداى   ق  

 
يَض  الث دددض 

َ
غ   َؾدددَىاص   ق

َٗ ددد
ُ
  الك

َ
َوددده   َيدددَغي  ال

َ
ل دددَغ  َٖ

َ
ر
َ
غ   أ

َ
  الُؿدددٟ

َ
دددهَ  َوال

َ
ٞ غ 
َٗ ُىدددا َي  م 

َخددض  
َ
ـَ  َخُتددی أ دد

َ
دد  َحل

َ
   إ  

ددي    الُىب 
ُ
َ  َندده

ُ
َوددده   َ
َ
ل َم  َٖ

ُ
َؾددَىَض  َوَؾددل

َ
ث
َ
َودده   ٞ

َ
َبخ
َ
دد  َع٦

َ
َودده   إ  

َ
َبخ
َ
َ٘  َع٦ ُٟ  َوَوَيدد

َ
 َوددده  ٦

دد 
َ
ه َيدده   َٖ

َ
ظ س 
َ
ددا٫َ  ٞ

َ
ددي َمَدُمدددَض  َيددا َو٢ َرو  ب 

َ
ز
َ
ًَ  أ دد م   َٖ

َ
َؾددا  
َ
دددا٫َ  إلا

َ
٣
َ
   َعَؾددى٫َ  ٞ

ُ
َ  

ُ
َ  َندده

ُ
َودده   َ
َ
ل َم  َٖ

ُ
 َوَؾدددل

مَ 
َ
َؾدددا  
َ
َن  إلا

َ
دددَرَض  أ

َ
ك
َ
َن  ج

َ
  أ

َ
دددهَ  ال
َ
ل   إ 

ُ
ال َ  إ 
ُ
ُن  َ
َ
   َعَؾدددى٫َ  َمَدُمدددًضا َوأ

ُ
َ  

ُ
َ  َنددده

ُ
َوددده   َ
َ
ل َٖ  

ُ
دددوَم  َم َوَؾدددل  ٣

َ
 َوث

 
َ
ة
َ
َي  الُها ج 

َ
ؤ
َ
  َوث

َ
اة
َ
َهىمَ  الُؼ٧

َ
اَن  َوث ًَ َذُج  َعَم

َ
َبَيَد  َوث

َ
َن  ال َد  إ  َٗ

َ
َوه   اَؾَحُ

َ
ل   إ 

ً
وا دا٫َ  َؾدب 
َ
َد  ٢

َ
 َندَض٢

ددا٫َ 
َ
َبَىددا ٢ َعج 

َ
ددهَ  ٞ

َ
هَ  ل

َ
ل
َ
هَ  َيَؿددث

َ
٢  
ددا٫َ  َوَيَهددض 

َ
ي ٢ َرو  ب 

َ
ز
َ
ددث
َ
ٞ  ًَ دد يَمددان   َٖ  

َ
ددا٫َ  إلا

َ
َن  ٢

َ
ًَ  أ م 

َ
ددؤ
َ
   ث

ُ
دداّ دده  َوَم  ب  ح 

َ
٨ ب 
َ
 ا

ددده   َحب 
َ
ه   َو٦ َودددَىم   َوَعَؾدددل 

َ
دددغ   َوال ز 

َ
ًَ  آلا م 

َ
دددؤ
َ
دددَضع   َوث

َ
٣
َ
ال ٍ   ب  َحدددر 

َ
ٍ   ز  

دددغ 
َ
دددا٫َ  َوق

َ
َد  ٢

َ
دددا٫َ  َندددَض٢

َ
ي ٢ َرو  ب 

َ
ز
َ
دددث
َ
ٞ  ًَ ددد َٖ 

َخَؿددددان    
َ
ددددا٫َ  إلا

َ
َن  ٢

َ
َبددددَض  أ َٗ

َ
َ  ج

ُ
ُهددددَ٪  َ
َ
ث
َ
٧  ٍَ ددددَغا

َ
َن  ث ددددئ 

َ
ددددَم  ٞ

َ
ًَ  ل دددد

َ
٨
َ
ٍَ  ث ددددَغا

َ
ُهددددهَ  ث ئ 

َ
ددددا٫َ  َيددددَغا٥َ  ٞ

َ
رَ  ٢ ب 

َ
ز
َ
ددددث
َ
يٞ   و 

ًَ دددد َٖ 

ة  
َٖ دددا٫َ  الُؿدددا

َ
ى٫َ  َمدددا ٢

َ
َؿدددئ
َ َ
َنَهدددا امل َم  َٖ

َ
ل َٖ
َ
دددث ًَ  ب  ددد ل   م  دددا٫َ  الُؿددداب 

َ
ي ٢ َرو  ب 

َ
ز
َ
دددث
َ
ٞ  ًَ ددد َهدددا َٖ َماَعت 

َ
دددا٫َ  أ

َ
َن  ٢

َ
دددَض  أ ل 

َ
 ث

 
َ
َمة
َ َ
َن  َعُبَتَها ل

َ
َغي  َوأ

َ
  ث

َ
اة
َ
َخٟ
َ
  ال

َ
َغاة َٗ
َ
  ال

َ
دة
َ
ال َٗ
َ
داءَ  ال َٖ داء   ع 

ُ
ىَن  الك

َ
داَول
َ
دي َيَحُ َودان   ف 

َ
َبي
َ
دا٫َ  ال

َ
دُم  ٢

َ
د٤َ  ر

َ
ل
َ
ُ
َ
 اه

َد 
َ
ث ب 
َ
ل
َ
ا ٞ وًّ ُم  َمل 

َ
ا٫َ  ر

َ
ي ٢ َمَغ  َيا    دَضع    َٖ

َ
ث
َ
ًَ  أ َل  َمد دَد  الُؿداب 

َ
ل
َ
٢  َ

ُ
هَ  َ

َ
دَم  َوَعَؾدىل

َ
ل َٖ
َ
دا٫َ  أ

َ
ُهدهَ  ٢ ئ 

َ
يدَل  ٞ َبر   ح 

َم 
َ
ا٦
َ
ث
َ
َم  أ

َ
َم٨  
 
ل َٗ َم( َي

َ
يَى٨ ص 

(٢). 

 لەگەڵ پێٛەمدددددبەعي زدددددىصا )ڕۆژێدددددک : ەواث
ُ
َوددددده  َوَؾدددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( بدددددىویً، پیاوێدددددک َددددداثە َم َنددددده

ددداوۆ ػۆع ؾدددد ی بددددىو، ٢ددددژي ػۆع ڕەقدددبىو، قددددىێىەواعي ؾددددەٞەعی پێددددىە صیدددداع  هێىاهمدددان حلەکد

                                         

 .٣٦ٖلىم ال٣غ ن، ٫ي مباخث ف ١

 .٨صخوذ املؿلم /  -٢
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کەؽ لەبددێمە هەي صەها دد ی، ثددا هؼیددک  هەبددىو د ثددۆػاوي و ماهددضوو بددىووۆ پێددىە صیدداع هەبىوددد،

َم یەوە لە پێٛەمدددددبەعي زدددددىصا )و بدددددى 
ُ
َوددددده  َوَؾدددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
، و ۆیەوە(، بەژهدددددۆي صەودددددێ بەبەژهدددددَنددددده

....... .صەعبدددداعەي بیؿددددام ێ صەڵێددددد: بەي دمحم َەواڵددددم بددددضەع ، و صەؾددددتی صەزدددداثە ؾددددەع ڕاوددددۆ

ثاکۆثددداي ٞەعمدددىوصەکە(، صواي بەوە پێٛەمدددبەعي زدددىصا بە بیمدددامۆ ٖدددىمەعي ٞەعمدددىو بدددایە 

بدددىو  ووجدددۆ: زدددىاو پێٛەمدددبەعي زدددىصا صەػاهێدددد، ٞەعمدددىوي: بەوە حبریدددل  ێػاهیحدددان بەوە کددد

 ثان ٞێر بکات.بىو، َاثبىو صیىەکە

َم حددددۆعێکۆ ثدددددغ لە هیگددددداکغصن بدددددۆ پێٛەمدددددبەع )
ُ
َوددددده  َوَؾدددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( کە زدددددۆي بامددددداژەي پدددددێ َندددده

دات صەٞەعمىێددد:    ال٣َددَضؽ   َعوَح  )إُن صەکد
َ
ددي فددي هٟددث ددً هًٟؿددا أُن  ،َعوع 

َ
َل  خُتددی ثمددىَت  ل  جؿددح٨م 

را
َ
ََ  ،أحل  ٖ را وجؿحى

َ
ىا ،ڕَ  ٞاُث٣ىا ،عػ٢

َ
ل َ   في وأحم 

َ
ل
ُ
 ١.(الُ

واثددددددا: حبریددددددل زؿددددددخیە هدددددداو صڵددددددمەوە: کەَددددددی  کەؾددددددێک هامغێددددددد َەثددددددا ڕػ١ و ڕۆػی زددددددۆي 

، لە زدددىصا بترؾدددً و صاواي قدددتی باشددد ی  ددد  بدددکەن و بەحدددىاوۆ ێهەزدددىاو بەحە ددد  ثەواو هەبددد

 لێی بپاڕێىەوە.

: کە بەو هیگدددددا زؿدددددخىە صڵە خددددداڵەثێکۆ ؾدددددەع ێلە ڕاؾدددددخیضا بەم ٞەعمدددددىصەیە بەوە هددددداگەیەو

کەوێددحە چىاعچێددىەي یەکێددک لەو صوو خدداڵەثەي لە ٞەعمددىوصەکەي ە، پێددضەش  بیبەزددۆهی

 مثددددل فددددي امللددد٪ ٞوثثوددددهٖابیكدددەصا ڕەػاي زددددىصاي لێبێدددد بامدددداژەي بدددۆ کددددغا، کە ٞەعمدددىوي: )

ه، في ويىٟث الجغؽ نلهة ده فدي ويىٟدث عحدا له يحمثل أو عٖو (، وە پدێ صەچێدد بەم عٖو

 خاڵەجۆ زؿحنی هیگا بۆ هاو صڵ بۆ ٚەیغي ٢ىڕبان بێد.

                                         

ماحددده فدددي  أزغحدددة ابدددً خبدددان فدددي صدددخودة والخدددا٦م فدددي املؿدددحضع٥ وصددددخة، ووا٣ٞدددة الدددظَبي وابدددً -١

. حٍر  ؾيىه ٚو
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 ئاىن پریۆز:رقو  بوزيیندا

 َەهگاو صابەػاهض: ێزىاي پەعوەعصگاع ٢ىڕباوۆ پحرۆػي بە   

(، بەڵددددددددددگەف لەؾددددددددددەع بەوە، زددددددددددىاي ّبددددددددددۆ )لددددددددددىح املخٟددددددددددى  صابەػینددددددددددیَەهگدددددددددداوي یەکەم: 

 - ١٢امربوج/  َّ حم جم هل مل خل حل جل مك لك ُّٱپەعوەعصگاع صەٞەعمىێد: 
١١ 

ددددددددداثەکەي کەؽ هاػاهّوەبددددددددددىووۆ لە )لددددددددددىح املخٟددددددددددى   ثەکهددددددددددا زددددددددددىاي  ێددددددددددد( عێددددددددددگەکەی و کد

 پەعوەعصگاع هەبێد.

( لە باؾدددددددماوۆ صوهیدددددددا، ة( بدددددددۆ )بیدددددددد الٗدددددددؼ ّلە )لدددددددىح املخٟدددددددى  صابەػیندددددددیَەهگددددددداوي صووەم: 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱبەڵددگەف لەؾدددەع بەوە زدددىاي پەعوەعصگددداع صەٞەعمىێدددد: 

 رن مم ام يل ُّٱ٣ادلخددان/  َّ يمجن ىم مم خم حم ُّٱ٢املدددر/  َّ

 ٢٦١ابللرة/  َّ زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن

ٟۆ ؾدباوۆ پحدرۆػ لە یەک قدەو صابەػیدىە، وەع بەڵگەن لە ؾەع بەوەي کە ٢ى  بەم بایەثاهە 

ال٣دضع(  ة، هداوي هداوە )لیلدو صوزدانؾدىعەجی لەو بدایەثەي و بەو قەوەي کغصووە کەپحرۆػە 

بەاڵم َەمددددىوي  .(ةەجۆ )الب٣ددددغ وع لە ؾددددىعەجۆ ال٣ددددضع، بەقددددێکە لەقددددەواوۆ ڕەمەػان لەؾددددى 

 بدددددددۆ پێٛەمدددددددبەع ) صاهەبەػیدددددددىەبەیەکجددددددداع 
ُ
َم َنددددددده

ُ
َوددددددده  َوَؾدددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
 ٪ێڵ(، صواي چەهدددددددض ؾدددددددای َ

صاوصی کددددددىڕي  .صەکەن بەوە بامددددداژەَەمدددددىوي َددددداثۆثە زدددددىاعەوە، وەکددددددى بەم ٞەعمدددددىوصاهە 

 ال٣دددغ ن أهددؼ٫ ەمە لە بیبىددى ٖبدداؽ ڕەػاي زددىاي  دد  بیددد صەٞەعمىێددد: )غ بەبددۆ َىددض لە ٖیکدد
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ً
  حملة

ً
کەوابدىو  ،١(ؾدىة ٖكدغيً فدي طل٪  ٗض اهؼ٫  رم ال٣ضع، لولة الضهوا ؾماء ا   واخضة

باوۆ پحرۆػ َەمدىوي صابەػیدىە بدۆ باؾدماوۆ صوهیدا، پاقدان بە بیؿدد ؾداڵ َەمدىوي بدۆ ع ٢ى 

َم پێٛەمبەع )
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 ( صابەػیىە.َنه

َ بدددۆ پێٛەمدددبەع ) َەهگددداوي ؾێددددیەم: بەمەف لەڕێدددگەي حبدددریلەوە بدددىوە، بە وەحددد 
ُ
ی َ

ُ
َنددده

َم 
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل  ىوە. ( َاثَٖ

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱزىاي پەعوەعصگاع صەٞەعمىێدد: 

 ٢٩١ - ٢٩١الشعراء/  َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

دددداعي حیهددددداهە، حبریهدددددی بەمدددددحن َێىدددددایە ع بەڕاؾدددددتی بەم ٢ى  واثدددددا:  بددددداهە صابەػێجدددددراوي پەعوەعصگد

زددددىاعەوە، بددددۆ ؾددددەع صڵددددد  ثددددۆ بددددۆ بەوەي لە ثغؾدددددێىەعان بیددددد، بەػمدددداهێکۆ ٖەعەبدددددۆ ڕوون و 

 ڕەوان.

باوی پحرۆػ بە صوو هێرصعاو گەیكحىوە بە زەڵکۆ، لەڕێگەی ٞغیكدحەیەکەوە کە حبدریلە ع ٢ى 

دداع بە ڕوخدددى٫  ،َّٱزن رن مم ام ُّٱٖلدددیە الؿدددام،  بەمدددحن هددداوی  کە زدددىای پەعوەصگد

 گەیكحىوە بە بێمە. ڕ ٖلیە وؾلم( نهیبغصووە، لە ڕێگەی پێٛەمبەع )َ

 :صابەػیًیەکەم بەش ی 

 باهضا:ع بەوەیە کە صەگىوثغێد: یەکەم بەش ی هاػڵ بىو لە ٢ى  لەم بىاعەصا ووثەڕاؾحتریً 

 ٢امعنق/  َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱ
م و هدی ثغیكدە: وەکدى یبەڵگەي ڕاؾد و صعوؾد لە ؾدەع بەمە ڕیدىایەجۆ بىزداعی و مىؾدل

ًَ  :لە بىزاعیدددضا َددداثىوە لە صایدددکە ٖابیكدددەوە ڕەػاي زدددىاي لێبێدددد ددد َٖ  
َ
دددة
َ
ك اة 
َٖ   

م 
َ
حَن  أ ى  م 

َ
دددؤ
َ َ
 ،امل

                                         

 والبیه٣ي. والخا٦م أزغحه اليؿاةي -١
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ُکَهدا
َ
دَد  ،أ

َ
ال
َ
ُو٫َ "  :٢

َ
َا  َمدا أ ده   َبدض     َعَؾدى٫َ  ب 

ُ
َ  

ُ
َ  َندده

ُ
َوده   َ
َ
ل َم  َٖ

ُ
ًَ  َوَؾدل د دَىَحي   م 

َ
َيدا ال

َ
ؤ   الغُّ

َ
َخة  الُهددال 

ي اَن  ،الُىَىم   ف 
َ
٩
َ
ٞ  

َ
َيا َيَغي  ال

َ
  َعؤ

ُ
ال َل  َحاَءَت  إ 

َ
ث ٤   م 

َ
ل
َ
َبذ   ٞ

دُم  ،الهُّ
َ
ََ  ر د  

َوده   َخب 
َ
ل ءَ  إ 

َ
دا
َ
خ
َ
داَن  ال

َ
دى َو٧

َ
ل
َ
 َيس

دداع  
َ
ٛ ددَغاء        ،خ 

َ
َوَحَدُىددث

َ
ودده   ٞ ددَى  ٞ  ََ ددَض  َو بُّ َٗ يَ  الُح َوددا  

ُ
َوات   الل

َ
ددَضص   ط

َٗ َبددَل  الَ
َ
َن  ٢

َ
َٕ  أ ددل 

َ
دد  َيج

َ
دده   إ   ل 

ََ ددَلُوصَ  أَ
َ
 َوَيت

 ٪َ ل 
َ
دددظ دددُم  ،ل 

َ
َ٘  ر ددد ددد  َيَغح 

َ
  إ  

َ
يَجدددة ض 

َ
دددَلُوصَ  ز

َ
َوت
َ
َردددا ٞ ل 

َ
ث ٍَ  َخُتدددی مل   َخددد٤ُّ  َحددداَء

َ
دددَى  ال ََ دددي َو ددداع   ف 

َ
دددَغاء   ٚ   ،خ 

َ
ٞ ٍَ  َجددداَء

دددَ٪ 
َ
ل
َ َ
دددا٫َ  ،امل

َ
٣
َ
ٞ:  

َ
دددَغأ
َ
دددا٫َ  ،ا٢

َ
دددا َمدددا :٢

َ
ه
َ
ددداع ا   أ

َ
٣ دددا٫َ  ،ب 

َ
ي :٢ و 

َ
دددظ
َ
ز
َ
ث
َ
دددي ٞ ن 

ُ
ُ
َ
ٛ
َ
  َخُتدددی ٞ

َ
دددٜ
َ
دددي َبل  

ن  َجَردددَض  م 
َ
دددُم  ،ال

َ
 ر

ي ن 
َ
َعَؾل
َ
ا٫َ  ،أ

َ
٣
َ
ٞ:  

َ
َغأ
َ
َد  ،ا٢

َ
ل
َ
ا َما :٢

َ
ه
َ
اع ا   أ

َ
٣ ي ،ب  و 

َ
ظ
َ
ز
َ
ث
َ
ي ٞ ن 

ُ
ُ
َ
ٛ
َ
ٞ  

َ
َوة اه 
ُ
  َخُتی الث

َ
دٜ
َ
دي َبل  

ن  َج  م 
َ
دُم  ،َردَض ال

َ
 ر

ي ن 
َ
َعَؾددل
َ
ددا٫َ  ،أ

َ
٣
َ
ٞ:  

َ
ددَغأ
َ
ددَد  ،ا٢

َ
٣َل
َ
ددا َمددا ٞ

َ
ه
َ
دداع ا   أ

َ
٣ ي ،ب  و 

َ
ددظ
َ
ز
َ
ث
َ
ددي ٞ ن 

ُ
ُ
َ
ٛ
َ
ٞ  

َ
ددة
َ
ث ال 
ُ
ددُم  ،الث

َ
ي ر ن 

َ
َعَؾددل
َ
ددا٫َ  أ

َ
٣
َ
 ُّٱٱ:ٞ

 َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
 ٣ - ٢امعنق/ ٢

زەو صەؾدددددتی پێکدددددغص،  (ه  ڕ ٖلدددددیە وؾدددددلمندددددواثدددددا: یەکەم حددددداع کە هیگدددددا بدددددۆ پێٛەمدددددبەع )

َم بیيینددددی ڕاؾددددد بددددىو، بەوە بددددىو پێٛەمددددبەع )
ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( َەع زەوهێکددددۆ صەبینددددی َندددده

بددىو، پاقددان خەػي بە ثەکهددایۆ صەکددغص، صەچددىو بددۆ بەقددکەوجۆ  ٥وەکددى گؼهگددۆ بەیددان ڕوهددا

لەوێ صەمدددایەوە، کە بژێدددىي  ددد  صەبدددڕا صەَددداثەوە بدددۆ  ٥خەڕڕا چەهدددض ڕۆژو قدددەو لەؾدددەع یە

ەػاي زددددددىاي لێبێددددددد ؾددددددەع لەهددددددىێ زددددددىاعصن و پێضاویؿددددددتی زددددددۆي صەبددددددغصو الي زەصیددددددجە ڕ 

خە دد  بددۆ صێددد لە خەڕڕا، ٞغیكددحەي وەحدد  َدداثە  ٪صەچددىوەوە بددۆ بەقددکەوثەکە، ثددا ڕۆژێدد

َم الي پێددی ٞەعمددىو: بسددىێىە، پێٛەمددبەع )
ُ
َودده  َوَؾددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( ٞەعمددىوي: پددێم گددىوت: مددً َندده

وام لێهددات بێهددۆف بددبم، پاقددان بەعیددضام ووجددۆ:  زىێىددضەواعیم هددیە، بە زددۆیەوە گىقددیمی ثددا

بسىێىە، ووثم مً زىێىدضەواعیم هدیە، حداعي صووەم بە زدۆیەوە گىقدیمی ثدا ثەواو ثیدىم بدۆ 

                                         

 .١٦٢مؿلم/  ،٣بساع /  -١
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َددددات، بەمجددددداع بەعیددددضام، ووجدددددۆ: بسددددىێىە، وثدددددم مددددً زىێىدددددضەواع هددددیم، بدددددۆ حدددداعي ؾێددددددیەم 

 يل ىل مل ُّٱبەزدددۆیەوە گىقدددیمی ثدددا ثەواو َێدددلي  ددد  بدددڕیم، پاقدددان بەعیدددضام، ووجدددۆ: 

 ٣ – ٢امعنق/  َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

 ُّٱبێدددددد: صابەػیبددددداوۆ پحدددددرۆػ کە ع وە بۆچدددددىوهێکۆ ثدددددغیل َەیە صەڵدددددێن: یەکەم بدددددایەت لە ٢ى 

 ١ – ٢املدثر/  َّ هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
صەکەن، کە بەبددددددددددى ؾددددددددددەلەمەي کددددددددددىڕي  (میؾددددددددددلى بامدددددددددداژە بەو ڕیددددددددددىایەثەي )بىزدددددددددداعي و م 

َد " :صەڵێد وصەیگێرێحەوە ٖبضالغخمً
َ
ل
َ
َغ  َؾث   َحاب 

ًَ َبدض   َب
َٖ   

ُ
َ  ُّ 
َ
٣َدَغ ن   أ

َ
دؼ ٫َ  ال

َ
ه
َ
َبدَل  أ

َ
دا٫َ  ٢

َ
٢ :

َها َيا يُّ
َ
َغ  أ  

 
ُضر
َ َ
َد . امل

َ
٣َل
َ
َو : "ٞ

َ
  أ

َ
دَغأ
َ
دا٫َ " ا٢

َ
غ   ٢ َم : "َحداب 

َ
٨
َ
ر  
َخدض 
َ
َىا َمدا أ

َ
   َعَؾدى٫َ  َخدُضر

ُ
َ  

ُ
َ  َنده

ُ
َوده   َ
َ
ل َٖ 

َم،
ُ
ا٫َ  َوَؾل

َ
َغاء   َحاَوَعَت : ٢ د  َرًغا، ب 

َ
ُمدا ق

َ
ل
َ
دَيَد  ٞ ًَ

َ
دَىاع  ، ٢ دَد  ح 

َ
َؼل
َ
َىَد  ه

َ
َبُ
َ
اَؾدخ
َ
ٞ  ًَ د

َ
دَىاص  ، َبُ

َ
 ال

يَد  َىىص 
َ
َغَت  ٞ

َ
َىٓ
َ
ي ٞ َمام 

َ
ي أ  ٟ

َ
ل
َ
ًَ  َوز َٖ ي َو ون  ًَ  َيم  َٖ ي َو َما   دَم  ق 

َ
ل
َ
َع  ٞ

َ
َخدًضا، أ
َ
دُم  أ

َ
يدَد  ر ىص 

َ
دَغَت  ه

َ
َىٓ
َ
ٞ 

ددَم 
َ
ل
َ
َع  ٞ

َ
َخددًضا، أ
َ
ددُم  أ

َ
يددَد  ر ىص 

َ
ددَد  ه َٗ

َ
َغٞ
َ
ي ٞ  دد  

َ
ا ،َعأ

َ
ط ددئ 
َ
ددَى  ٞ دد  ََ

َ
ه ددَغف   َٖ

َٗ ددي الَ َرددَىاء   ف 
َ
ددي ال ن 

َٗ يددَل  َي َبر  َودده   ح 
َ
ل َٖ 

م،
َ
ي الُؿددا ن 

َ
ث
َ
دددظ
َ
ز
َ
ث
َ
ٞ  

 
دددة
َ
  َعَحٟ

 
يَضة دددض 

َ
َيدددَد  ق

َ
ث
َ
ث
َ
ٞ  

َ
يَجددة ض 

َ
دددَد  ز

َ
٣َل
َ
دددي: ٞ َغوو   

 
ي، َصر َغوو 

ُ
دددَضر
َ
ىا ٞ َهدددبُّ

َ
ددديُ  ٞ

َ
ه َٖ 

َؼ٫َ  َمدداًء،
َ
ه
َ
دددث
َ
ٞ  َ

ُ
دددُؼ  َ  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ :َوَحدددُل  َٖ

 .١ – ٢ملدثر/ ا ١َّ هت
: پغؾددیاعم لە حددابغي کدددىڕي ٖبددضڕ کددغص، کدددام بەقددەي ٢ىعبددان لەپێكدددضا هدداػڵ بدددىوە، ەواث

ووجددددددددددۆ: مدددددددددً بەوەثددددددددددان بدددددددددۆ صەگێددددددددددڕمەوە کە لە  ( ملوثددددددددددم بەم یدددددددددان ) .هئ مئ ووجدددددددددۆ:

َم پێٛەمددددددبەعم بیؿددددددحىوە )
ُ
َودددددده  َوَؾددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
بەقددددددکەوجۆ  ٪( ٞەعمددددددىویەجی: مددددددً لە هؼیددددددَندددددده

                                         

 .٤٩٢٤بساع /  -١
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بددۆ پێكددەوەو  باهگیددان کددغصم و ( بددىوم، کە لەوێ ثێددپەڕیم و صابەػیددمە هێددى قددیىەکە)خەڕڕا

بۆ صواوەي زۆم ڕوواوۆ ؾەیغي بەماو بەوالي زۆم کدغص کەؾدم هەبیندی، پاقدان باهگیدان 

ؾدەعم َەڵبددڕي بەعەو باؾددمان  وکدغصم ؾددەیغم کدغص کەؾددم هەبیندی، پاقددان باهگیدان کددغصم 

بیتددددر لەعػیددددً  ددددد واثە: حبددددرابیلە د، ۆ لە باؾددددمانکە ڕوواهددددیم بەوەو لەؾددددەع کىعؾددددیەکەیەج

صواي بەوە زدددددددىاي  صایگدددددددغثم، َددددددداثمە الی زەصیدددددددجەو پدددددددێم ووت: صام پۆقدددددددە صام پۆقدددددددە،

دددددددددددددددداع بەم بدددددددددددددددددایەثەي صابەػاهدددددددددددددددددض:   حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱپەعوەعصگد

 .١ – ٢املدثر/  َّ هت مت خت
ە صەعبددددداعەي حدددددابحر صعاوەثەوە، بەوە: کە صەگىوثغێدددددد پغؾدددددیاعەک یٞەعمدددددىوصەوەاڵمدددددۆ بەم 

! بیتدددددددددر حدددددددددابغ بەوە ڕووهدددددددددضەکاثەوە: صابەػی بێددددددددددبدددددددددىوە بە ثەواوي  ٪ەثێع ؾدددددددددىو  صابەػیندددددددددی

 (ملەجۆ )وع پدددددددددددددددددێل بەوەي ؾدددددددددددددددددى صابەػیدددددددددددددددددىە [ بە ثەواوي  هئ مئەجۆ: ]وع کەؾدددددددددددددددددى 

 (( بىوە. ملەجۆ ))وع ؾى صابەػیىە بان: کەع ، چىهکە یەکەم بەش ی ٢ى صابەػێدبەثەواوي 

َەیە صووبدداعە لە بەبددى  ٥ا ٞەعمددىوصەیەەخیدەکەصنددبەڵددگەف لەؾددەع بەمە لە َەعصوو 

 ٖلوددددده ڕ نددددده - ڕ عؾدددددى٫  ؾدددددمٗدؾدددددەلەمەوە لە حدددددابغەوە ڕیدددددىایەت کدددددغاوە، صەڵێدددددد: 

ددى -وؾددلم ذ َو  
 مددً نددىًثا ؾددمٗد أمشدد ي أهددا بيىددا: "خضيثدده فددي ٣ٞددا٫ الددىحي ٞتددرة ٖددً َيدددض 

ٗددددد الؿددددماء دددد٪ ٞددددئطا عأ دددد ي ٞٞغ
َ
ل
َ
ددددغاء حدددداءوي الددددظ  امل  الؿددددماء بددددحن ٦غ دددد ي ٖهدددد  حددددالـ بد 

َها َيا: )ڕ ٞثهؼ٫  ،"ٞضرغووي ػملىوي،: ٣ٞلد ٞغحٗد، ولعى، يُّ
َ
غ أ  

 
ُضر
َ
 .١(امل

                                         

 .٢٢٥مؿلم/  -١
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 بەقدددددددددکەوجۆ خەڕڕا صواي ڕووصاوي  کەبەم ڕووصاوە بەم ٞەعمدددددددددىوصەیە بەوە صەگەیەهێدددددددددد:

دددددددددَض 
َ
 لەهددددددددداػڵ بدددددددددىووۆ هیگدددددددددا یەکەم ؾدددددددددىڕەثە: ٥غ( صواي مددددددددداوەیەر  بدددددددددىوە، یدددددددددان ؾدددددددددىڕەجۆ )امل

کە بەو ٢ؿدددددددەیەي کدددددددغصووە بە بیجحیهددددددداصي زدددددددۆي بدددددددىوە، کەبەثەواوي هددددددداػڵ بدددددددىوە. حدددددددابغ 

بددددان بە ع ڕیددددىایەجۆ ٖابیكددددە ڕەػاي زددددىاي لێبیددددد لێددددی پێكددددکەوثىوە، کەوابددددىو بەوەي لە٢ى 

(صەؾددد پێددضەکەن، یەکەم أ ، بەو چەهددض بددایەثەن کە بە )إ٢غصابەػیددىەڕەَددایۆ یەکەمجدداع 

ددددددَض  ەجۆع ؾددددددىو  صابەػیبێدددددددەثیل کە بە ثەواوي وع ؾددددددى 
َ
م بەف کە صواي غ(ە، یددددددان یەکەر)امل

َهددا َيدداهیگدداکغصوۆ ؾددەعەثاوە مدداوەیەکۆ پددێ چددىوە ) يُّ
َ
غ أ  

 
ددُضر
َ
بددان کە ع (ە، یددان یەکەم بەشدد ی ٢ى امل

دددۆ پێٛەمبەعایەجددددۆ زؿددددحبێحە ؾددددەع قدددداوۆ پێٛەمددددبەع ) صابەػیبیێددددد َودددده  و بەعکد
َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
َندددده

َم 
ُ
َض وع ؾى  (َوَؾل

َ
 ..(ە....٪باؾم عب أغ(ە، بۆ )هبىەت و هیگاف( )إ٢غ رەجۆ )امل

 دبێدددددددصابەػی بدددددددان کە ع ەجۆ ٢ى ع َەیە کەپێدددددددی وایە کە یەکەم ؾدددددددىو  یترَەهدددددددضێک بۆچدددددددىوه

خمً الدددددددغخیم(، غ ەجۆ )ٞددددددداثیدەیە(، یدددددددان َەهدددددددضێکۆ ثدددددددغ پێددددددددیان وایە ) ؿدددددددم ڕ الدددددددوع ؾدددددددى 

بەڵددددگەي بەم صوو بددددۆ چددددىوهە چەهددددض ٞەعمددددىوصەیەکۆ مىڕؾددددەلً. بەم صوو بۆچددددىوهە حێددددی 

 گغهگۆ هحن.

بەٞەعمددىوصەي ٖابیكددە  كددحگحري کددغاوە، بۆچددىوهێکۆ بەَێددلو وۆ یەکەم: کە و بەاڵم بۆچددى 

 .  ١مەقرىعە

 بێد:صابەػی باوۆ پحرۆػ ع کۆثا بایەت کە لە٢ى 

   -:کۆثا بایەت صابەػینیػاهایان ڕاحىێدیدیان َەیە لە ؾەع صیاعي کغصوۆ 

بۆچددددددىووۆ یەکەم: پێیددددددان وایە کۆثددددددا بددددددایەت، بددددددایەجۆ )ڕیدددددددبا(یە، بامدددددداژە بە ٞەعمددددددىوصەکەي 

  يددددة  زددددغصەکەن، کە لە بیددددبن ٖەباؾددددەوە ڕەػاي زددددىاي لێبێددددد َێىدددداویەثیەوە: )"بىزدددداعي 

                                         

 .٦٦ٖلىم ال٣غ ن، ٫ يمباخث ف -١
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 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ٢ىلددده جٗددددا  :  بهدددا واملدددغاص"( الغبدددا  يدددة هؼلدددد

 ١٠٦ابللرة/  َّ حت جت هب مب خب حب جب

 حل جل مك لك خك ُّٱ: بۆچدددددىووۆ صووەم: پێددددددیان وایە بەم بدددددایەثە کۆثدددددا بدددددایەثە

بەویدددل، لەؾدددەٖیضي کددددىڕي  حدددگەؾددداةۆ و بامددداژە بەڕیدددىایەجۆ هە، ١٦٢ابللددددرة/  َّ خلمل

" زدغ شد یء هدؼ٫ مدً  حىبەیغەوە لە بیبىى ٖەباؾەوە ڕەػاي زدىاي لێبێدد کە صەٞەعمىێدد:

 .َّ خلمل حل جل مك لك خك ُّٱال٣غ ن: 

 مل خل ُّٱبۆچدددىووۆ ؾدددێیەم: پێددددیان وایە بدددایەجۆ )الدددَضیً( مەبەؾدددد پێدددی بدددایەجۆ: 

 ١٦١ابللرة/  َّ حم جم يل ىل
وەحدددبە  ٥ثددداهەصا بەمە صەبدددێ بڵێدددحن: بەم بایەثددداهە بە یەلە هێدددىان بەم ڕیىایە کدددۆکغصهەەوە 

 -٣بدددایەجۆ: وث٣دددىا یىمدددا،  -٢عیددددبا،  -١ڕیؼبەهدددض کدددغاون ) ٢ىعباهدددضا، وەکدددى چدددۆن لە صابەػیدددىن 

وە، بیتدددددددر َەع ثەچحرۆکدددددددضا کۆبدددددددىهە ٥الدددددددضیً( چدددددددىهکە َەع ددددددد ێ بدددددددایەثەکە لە یە :بدددددددایەجۆ

بددددددداهە، ع ٢ى  صابەػیندددددددیبەشددددددد ی َەواڵددددددد  لە بەقدددددددێکۆ صاوەو ووثدددددددىویەجۆ بەمە کۆثدددددددا  ٥ڕاویددددددددیە

 لە هێىاهیاهضا هیە.  هەگىهجانثێضا هییەو ڕاي ڕاؾحەو  صژیەکیبەمەف َی  صژایەجۆ و 

( کۆثددددددا بددددددایەثە: )بىزدددددداعی ةبددددددایەجۆ )الکالدددددد َەهددددددضێکۆ ثددددددغ پێدددددددیان وایە بۆچددددددىووۆ چددددددىاعەم:

م( لە بەڕاةدددددی کدددددىڕي ٖاػیددددددبەوە ڕیىایەثیدددددان کدددددغصوە، کەصەڵێدددددد: کۆثدددددا بدددددایەت کە یومىؾدددددل

 ٢٠٨امنصاء/  َّ حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ: ەػیىەصاب
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 خب حب جب ُّٱ بۆچىووی پێىجەم: َەهضێکۆ ثغ پێدیان وایە بەم بایەثەیە:
 جب ُّٱ :صابەػیىوەبىبەي کىڕی کەَٖ: کۆثا بایەت کە  لە ،٢١٦اتلِبة/  َّ هب مب

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
.١بایەثەکە یثا کۆثاى ٢١٦اتلِبة/  َّ مح جح مج  

غ پێدددددیان وایە، کۆثددددا بەشدددد ی ٢ىڕبددددان هدددداػڵ بددددىو ؾددددىڕەجۆ بددددۆ چددددىووۆ قەقددددەم: َەهددددضێکۆ ثدددد

 (یە.ة)املابض

 ىل مل خل ُّٱ: بۆچددىووۆ خەوثەم: َەهددضێکۆ ثددغیل پێدددیان وایە بەم بددایەثەیە

بىممدى ؾدەلەمە  ٢٩١آل عىران/  َّ خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

َم وجدددۆ: بەي پێٛەمدددبەعي زدددىصا )و 
ُ
َوددده  َوَؾدددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
دداعَنددده َەع با ددد ی  ( بەوەچیددددیە پەعوەعصگد

ددات و با ددد ی ژن لە کدددىلەکەي ثەڕیدددل با ددد   ٰى ين ُّٱ: بیتدددر بدددایەجۆ هدددایەت  یپیددداو صەکد

 زي ُّٱ، َەعوەَدددددددا: صابەػی ، ٣١امنصددددددداء/  َّ جئحئ يي ىي ني مي زي ري

 .٢صابەػی ٣١األخزاب/  َّ ني مي

بۆ چىووۆ َەقحەم: بۆ چىوهێکۆ ثغ کە بىزاعي لە بیبىى ٖەباؾەوە ڕیىایەجۆ صەکات 

 مل يك ىك ُّٱ: ەصابەػیى کۆثا بایەت کە ڕەػاي زىاي لێبێد، صەڵێد: 

                                         

 .٣٢٩٦املؿحضع٥/  -١

 ،٦٩٥٨في مؿىضٍ / وأبى يٗه  ،٥٥٢وؾٗوض بً مىهىع / ،٣٢٣أزغحه الخموض  في املؿىض/ -٢

ة الؿجن و الاراع/وال ،٣١٧٤والخا٦م /  .١٧٦٤٤بیه٣ي في مٗٞغ
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 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

 ٩٣امنصاء/  َّ مي زي ري ٰى

بدددددێ  ٪هەؾدددددد  هەکدددددغصۆثەوە، بەوە صەگەیەهێدددددد: کە بدددددازحر بایەثێددددد ٪صەڵێدددددد: َدددددی  قدددددخێ 

 صەعباعەي کىقحنی مىؾىڵمان بەبەه٣ەؾد َاثبێحە زىاعەوە.

ێبێددددددد، هە٢ڵددددددد  بۆچددددددىووۆ هددددددۆیەم: بیمددددددامۆ مىؾددددددلیم لە بیبىددددددى ٖەباؾددددددەوە ڕەػاي زددددددىاي ل

 رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱەجۆ: ع ؾددددددددى  صابەػیددددددددىە ەتع کۆثددددددددا ؾددددددددى  صەٞەعمىوێددددددددد: ،کددددددددغصووە

 ٢انلرص/  َّ مئ زئ

ەثێکە کە بامددداژەي لە صوهیدددا صەعچدددىووۆ ع وا باڕاؾدددحە کدددغصووە صەڵدددێن: کۆثدددا ؾدددى  قدددیانەبەم 

 کۆثدددابدددىون، یدددان  ثیێگەیكدددد لە َددداوەاڵن وای  ددد  ٪پێٛەمدددبەعي ثێدددضا بێدددد، وەکدددى َەهدددضێ

 بێد.بەػی صاەثە بەثەواوي ع ؾى 

 :كگىماهێ وەاڵمذاهەوەي

ددددددددداع٪ َەهددددددددددضێ  زب ُّٱصەٞەعمىێددددددددددد:  کەؽ پێدددددددددددی وایە بەم بددددددددددایەثە، کەزددددددددددىاي پەعوەعصگد

کۆثددا  ٣املائدددة/  َّ يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

بەاڵم بەو قدددددددێىەیە هدددددددیە، لێدددددددرە  ،صابەػیدددددددىە، کە لەخەجددددددد  ماڵئددددددداوایی کە صابەػیدددددددىەبدددددددایەثە 

یەکا ددددددات، نبدددددددایەثەکە بددددددداؽ لە)کامدددددددا(بىووۆ خدددددددىکمە قدددددددەٖع کۆثدددددددایی بە وەحددددددد   ٥هە صەکد

   .َاثبێد
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٢ىڕبددددددددان لەصواي بەو بدددددددایەثەوە صابەػیددددددددىە، کەبەم  بددددددددایەجۆ ثدددددددغي  بەڵدددددددگەف لەؾدددددددەع بەوە:

 جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك ُّٱبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددایەثەیە: 

 ١٦٢ابللرة/  َّ هن من خن حن

( زىاي پەعوەعصگاع چەهض خىکمێکۆ قەعع  بۆ ةەجۆ )املابضع وەَەعوەَا لەؾەعەثاي ؾى 

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ کە صەٞەعمىێد: ڕووهضەکاثەوە، انمىؾىڵماه

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت

 ٣املائدة/  َّ مك لك اك

)مغصاعەوە بىو و زىێً و گۆقتی بەعاػو بەوەي بۆ ٚەیغي زدىصا  امبىووۆع کەباؽ لە خە 

ددات، ( ......ێ ؾدددەع ببدددڕ   رت يب ىب نب مب زب ُّٱصەٞەعمىێدددد:  یصواىدددصەکد

ثدددددددایۆ بە خدددددددىکمە ۆ کە مەبەؾدددددددد ثێددددددددیضا بەوەیە، ک ،َّ يترث ىت نت مت زت

یەکان َاثىوە، هە  ٖلم. أکۆثایی بە وەح  َاثبێد. وڕ  ٥قەٖع

 

c 
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 دابوزین اکىن هىۆاکر 

 س باب الزنول(أ  )

 ١وصاوێکەوە.مەبەؾد لەَۆکاعی صابەػیً، صابەػینی ٢ىعباوی پحرۆػە بەَۆی ڕو 

ىەکەي پەیىەؾدد هدیە بەڕووصاوێکدۆ صابەػیدىە،صابەػیباوۆ پحرۆػ َەهضێکۆ بەبێ َۆکداع ع ٢ى 

دددان  . بددددان صەگدددغێحەوەع صیددداعي کغاودددد، کەبەم حدددۆعەف ػۆعیدددىەي ٢ى  َەهدددضێکۆ ثدددغ لە بایەثەکد

 ، کە بەو َۆکاعاهەف بەماهەن:ن صابەػیى ەثەکان بەَۆي َۆکاعێکەوە ع یان ؾى 

َم َنددددددددددپغؾددددددددددیاع لەپێٛەمددددددددددبەع ) -١
ُ
َودددددددددده  َوَؾددددددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 ( کددددددددددغاوەو زددددددددددىاي گەوعە لە ڕێددددددددددگەيه

 عؾددددى٫  الىدددداؽ ؾددددث٫وەخیددددیەوە وەاڵمیدددداوۆ صاوەثەوە، وەکددددى لە بیبىددددى ٖەباؾددددەوە َدددداثىوە: 

 حت هبجت مب خب حب ُّٱ: آلايددددة َددددظٍ ٞجللددددد لَلددددة، ٖددددً وؾددددلم ٖلودددده ڕ ندددده  ڕ

دددضة صيدددنهم، خدددل بهدددا يٗلمدددىن  ،٢٦٩ابللدددرة/  َّ مثحج هت مت خت  هم،وؿدددا  ٖو

 . .حجرم وو٢د

َم )صەڵێد: زەڵکۆ پغؾیاعي کغص لە پێٛەمبەع 
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 ( صەعباعەي:َنه

 مت خت حت هبجت مب خب حب ُّٱ( د ماهگەکان د، وە بەم بایەثە هداػڵبىو: ةَل)ل  

 ٢٦٩ابللرة/  َّ مثحج هت
وەو یددان بەَددۆي ڕووصاوێددکەوە بددىوە کەڕوویددضابێد، پێىیؿددد بددىوە بۆیددان ڕوون بکددغێحە -٢

داع صەٞەعمىێددد:  داصاع بکددغێىەوە، وەکددى زددىاي پەعوەعصگد  يت ىت نت ُّٱ دد  باگد

                                         

 .٣٩٨الضعاؾات، ٫ -١
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 ٖدً أؾدلم بدً ػيدض ٖدً ؾدٗض بدً )ًٖ َكدام ،٨١اتلِبة/  َّ نثىث مث زث رث

ـ   فدددي ثبدددى٥ ٚدددؼوة فدددي عحدددل ٢دددا٫: ٢دددا٫ ٖمدددغ بدددً ڕ ٖبدددض  َدددؤالء، ٢غابىدددا مثدددل ماعأيدددد: مجلددد

دددَ ، أٚع
ً
، أ٦ددددظب وال بُىهددددا

ً
 ٦ددددظبد: املاددددجض فددددي عحددددل ٣ٞددددا٫ الل٣دددداء، ٖىددددض أحددددبن وال ألؿددددىا

 ڕ نددده  ڕ عؾدددى٫  طلدد٪ ٞبلدددٜ وؾدددلم، ٖلودده ڕ نددده  ڕ عؾدددى٫  ألزبددرن  مىدددا٤ٞ ول٨ىدد٪

  عأيحده أهدا: ٖمدغ بً ڕ ٖبض ٣ٞا٫ ال٣غ ن وهؼ٫  وؾلم ٖلوه
ً
 ڕ عؾدى٫  ها٢دة بد٣دَ محٗل٣دا

ددى الدجدداعة ثى٨بدده وؾددلم ٖلودده ڕ ندده   وهلٗددَ، هسددىى ٦ىددا إهمددا ڕ عؾددى٫  يددا: ي٣ددى٫  َو

 زث رث يت ىت نت ُّٱٱ:ي٣دددددى٫  وؾدددددلم و لددددده ٖلوددددده ڕ نددددده  ڕ وعؾدددددى٫ 

اتلِبدددددة/  َّ لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث

لە َیكددددددامۆ کددددددىڕي ؾددددددەٖض لە لە ػیددددددضي کددددددىڕي بەؾددددددلەم لە ٖبددددددضڕ ي کددددددىڕي واثە: ،٨١

لە هداو کىمەڵێکدضا ووجدۆ: وێدىەي بەم  ٪لە کاجۆ ٚەػاي ثەبىکدضا ڕۆژێد ٪ٖىمەع ووجۆ: پیاوێ

هەصیددىە هە لە ػۆع زدۆعي و وعێ ثێرکدغصن صاو، هەلە صعۆػوددی و ٢ىڕبدان زىێىداهەي زۆمداهم 

ددداجۆ ڕووبەعووبددددىوهەوەصا، پیاوێدددد لە هدددداو مددددؼگەوثەکە ووجددددۆ: صعۆت  ٪هە لە ثغؾددددىۆکی صا لەکد

َ کدددددغص، بەڵکدددددى ثدددددۆ صووڕوویدددددد، بێگىمدددددان بەم َەواڵە صەگەیەهدددددم بە پێٛەمدددددبەع )
ُ
ی َ

ُ
َنددددده

َم 
ُ
َوددددده  َوَؾدددددل

َ
ل   ددددد  پغؾدددددیاعیان ع گددددده به بدددددێ ؾدددددىێىضاثە زدددددىاعەوە: (، صواي بەوە بەم بدددددایەثە َدددددَٖ

 بایددددا: بڵدددد  ثددددۆف یً کدددده صٍ  گاڵحدددده و    ثدددده مه صٍ ع َدددده  بێمدددده صڵىیددددابً ڵددددێن صٍ ڕاؾددددتی به ید بکدددده

   کغص صٍ ال٢غثێحان و گاڵحه  بێٍى ی که ٍع مبه پێٛه و کاوی ڵگه به زىاو به

یەکەي ڕ  ٪یددان کغصاعێدد -٣ ووهبکددغێحەوە، وەکددى ڕوویددضابێد، پێىیؿددد بددىوە خددىکمە قددەٖع

ددددداع صەٞەعمىێددددددد:   خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱبەو بدددددایەثەي کە زددددددىاي پەعوەعصگد

 ،٢املجادمة/  َّ يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم
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بیمددامۆ بەخددمەص و خدداکم لە صایددکە ٖابیكددەوە ڕەػاي زددىاي لێبێددد صەگێددرهەوە کەصەڵێددد: 

لەي صەبیؿدددحێد، ؾدددىێىض بە زدددىا زەو  ٪ؾدددىپاؽ بدددۆ بەو زدددىایەي َەمدددىو ٢ؿدددەو صەهگێددد

َم کچدد  ؾددەٖلەبە َددات بددۆالي پێٛەمددبەع )
ُ
َودده  َوَؾددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
ردداع(کغصوۆ ْ( د صەعبدداعەي )َندده

دددددداثەصا مدددددددً لە گۆقدددددددەیەکۆ مددددددداڵەکەصا بدددددددىوم گدددددددىێم لە  مێدددددددرصەکەي قدددددددکاجۆ صەکدددددددغص، لەو کد

دداع بەم بدددایەثەي صابەػاهدددض  خل ُّٱ ٢ؿدددەکاوۆ هەبدددىو شددد  صەڵددد ، بەو َدددۆیەوە زدددىاي پەعوەعصگد

 جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 ەثەصا عووهضەکاثەوە.ع راع(لەو ؾى ْکە خىکمی ) ٢املجادمة/  َّ يه ىه مه

 هسول(: )صب  دابەزین هۆکاری  زاهینى  ێگاکاوى

دددددداعی -هدددددددیە بدددددددۆ ػاهیندددددددی ؾدددددددبَ هدددددددؼو٫  ٥َدددددددی  ڕێگدددددددایە  مەگەع بەوە هەبێدددددددد  ،-صابەػیدددددددًَۆکد

خیذ گەیكددددددددددحبێد، واخددددددددددضي لە بیبىددددددددددى ٖەباؾددددددددددەوە، ووجددددددددددۆ: صددددددددددبەڕێددددددددددگەي ؾددددددددددەهەصێکۆ 

صعۆ بەصەمدددددددی مدددددددىەوە َەڵببەؾدددددددحێد بدددددددا  ٪ٛەمدددددددبەعي زدددددددىصا ٞەعمدددددددىویەجۆ: )َەعکەؾدددددددێپێ

صعۆ َەڵببەؾدددحێد لە ؾدددەع  ٪بدددۆ زدددۆي صیدداعي بکدددات لە بددداگغصا، وەَەعکەؾددێ ٥حددێگەیە

 ٢ىڕبان وە٢ؿەي ثیضا بکات بەبێ ػاهیاعي، باحێگەیەک بۆ زۆي صیاعي بکات لە باگغصا. 

 ٢ؿدەی ثێدضا بکدات، مەگەع اصي زدۆي َەعبۆیە صعوؾد هیە بۆ کەؾدێک بێدد و بە بیجحیهد

لە َاوەاڵهەوە ڕیىایەت کغابێد. بە ڕقحە )ؾىض(ێکی صعوؾد
١ 

 

 

 

                                         

 .٤٢٤الضعاؾات،٫ -١
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 هسول(: )صب  دابەزین هۆی  زاهینى صىدەکاوى

 یەکەم:

ددددددددددددداعەوە ع ڕووهکددددددددددددددغصهەوەي بەوەي کە بەم ٢ى  ، صابەػیددددددددددددددىەبدددددددددددددداهە لەالیەن زددددددددددددددىاي پەعوەعصگد

کجاع وەاڵمددددۆ هەبەصاهەوەو صەکددددغا لە پێٛەمددددبەعي زددددىصا، َەهددددضێ لەبەعبەوەي کە پغؾددددیاع

ثددا بەو کدداثەي کە وەحدد  بددۆ صەَددات، یددان قددخێکۆ بددۆ ڕوون هەبددىو، بەوا  صەوەؾددحا لەؾددەعي 

دداع صەٞەعمىێددددد:  مع ُّٱ  وەحددد  بدددۆ صەَدددات ڕوون صەکددددغایەوە، وەکدددى زدددىاي پەعوەعصگد

 ٦١اإلرساء/  َّ حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف مغجف جغ

  أن)   لە ٖبدددضڕ ی کدددىڕي مەؾدددٗىصەوە ڕەػاي زدددىاي لێبێدددد:
ً
 أبدددا يدددا  : ٢دددا٫ الیهدددىص مدددً عحدددا

 يدددغص ٞلدددم دددد وؾدددلم ٖلوددده ڕ نددده  دددد الىبدددي ٞثمؿددد٪  : لٟدددٔ وفدددي ٞؿددد٨د،    الدددغوح مدددا ال٣اؾدددم

 مع ُّٱٱ:٢ددا٫ الددىحي هددؼ٫  ٞلمددا م٣ددامي، ٣ٞمددد إلودده، يددىح  أهدده ٞٗلمددد قدديًئا، ٖلددیهم

 ٦١اإلرساء/  َّ حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف مغجف جغ

بەبەل٣اؾددم ڕوح چدیە  پێٛەمددبەعي زدىصا بێددضەهگ بدىو َددی  لە یەَددىص ووجدۆ: بەي  ٪پیاوێد

قددددددخێکۆ پددددددێ هەووت، مىددددددیل ووثددددددم هیگدددددداي بددددددۆ صێددددددد و َەؾددددددحام، کە هیگدددددداکە ثەواو بددددددىو، 

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف مغجف جغ مع ُّٱ ٞەعمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددىوي: 

 (١)٦١اإلرساء/  َّ حل جل

 

 

                                         

 .٢٧٩٤، مؿلم/ ١٢٥بساع /  -١
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 صووەم:

ددددداع بددددددۆ پێٛەمدددددددبەعەکەي، وەکددددددى زدددددددىا ي ڕووهکددددددغصهەوەي  كددددددحگحریکغصوۆ زدددددددىاي پەعوەعصگد

دددددداع صەٞەعمىێدددددددد:   َّ خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱپەعوەعصگد
داٞغو بێبدداوەڕبىون صەیددان ووت: بددۆش  مددىخەمەص )ەواث ٣١امفركددان/  ی : بەواهەي کە کد

ُ
َندده

َم 
ُ
َوددددده  َوَؾدددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
حددددداع بدددددۆ صاهەبەػێجدددددراوە  بدددددا بەو حدددددۆعە صامدددددان  ٥َەمدددددىو ٢ىڕبددددداوۆ بەیە (َ

َم َنددد) بەػاهدددضووە، بدددۆ بەوەي صڵددد  ثدددۆ بەي مدددىخەمەص
ُ
َوددده  َوَؾدددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
صامەػعاو و بەَێدددل  (ه

 بکەیً وە بەو بۆهەیەوە بایەثەکاوۆ زۆمم بۆ هاعصن بەعەبەعە.

 ؾێیەم:

 ؾددبَ بودان)صەڵێددد: : الٗودض ص٢ودد٤ ابدًبداوۆ پحددرۆػ، َەعوەکدى: ع بدۆ باقدتر ثێگەیكددتن لە ٢ى 

 .(١)( ال٨غيم ال٣غ ن مٗاوي ٞرم في ٢ى   َغي٤ الجلو٫

دۆ بەَێددلە بددۆ ثێگەیكددتن  -َۆکدداعی صابەػیددً -هەوەي ؾددەبەب هددؼو٫: )ڕووهکددغصەواث ڕێگەیەکد

 باوۆ پحرۆػ(.ع لە واثاکاوۆ ٢ى 

  :چىاعەم

دددان و ع باؾاهکاعیدددددیە بددددۆ لەبەعکددددغصن و ثێگەیكددددحنی ٢ى  ددداعي بایەثەکد بدددداوۆ پحددددرۆػ، ػاهینددددی َۆکد

 ٢بچەؾپێد. ٨ضاچحرۆکۆ ڕووصاوەکان و کات و قىێىەکاوۆ ڕووصاوەکە واصەکات لە مێك

 

 

 

                                         

ي )م:  -١  (.٧١إلاث٣ان في ٖلىم ال٣غ ن/ الؿوَى

ان، الؼع٢اوی،ج -٢  .١٢٧-١٢٦، ١٫مىاَل الٗٞغ



 

 - 48  -  

 :كاصایەی

 الضب (: صى صخ و ظاللف )عمىم

 ؾببه(..  مى هه ال بسٓ)الٗبرە  ٗمىم لٟ

 .صابەػینیثایدبەثمەهضي َۆکاعي  ٥کەیە هەؼەٖیبڕەت بەگكحگحري لەٞ

ددداعێکۆ ) صابەػی  ٪بەگەع بایەثێدددد ي )ٖددددام( د ەکؼە( ثددددایبەثەوە، وە لەٞددددزددددامبە َددددۆي َۆکد

گحرێدددددددد، ثدددددددایبەت هدددددددیە بە ٍ گكدددددددحگحرەکە وەعصەؼ گكدددددددححر بدددددددىو، بەوە خدددددددىکمەکەي لە لەٞددددددد

دداعە ثدددایبەثەکەوە، بەڵکدددى َاوقێىەکاهیشددد ی صەگدددغێحەوە، وەکدددى بدددایەجۆ )لیٗدددان( قدددەڕە  َۆکد

 .صابەػی  هەٞغیً کە صەعباعەي بىزحان کغصوۆ َیا   کىڕي بىمەیدیە بە ژهەکەي

صەڵێدددد: َیا ددد  کدددىڕي بىمەیددددیە  لە بیبىددى ٖەباؾدددەوە ڕەػاي زدددىاي لێبێدددد ڕیدددىایەت کدددغاوە

َم ٛەمدددددددبەعي زدددددددىصا )لە زدددددددؼمەت پێ
ُ
َوددددددده  َوَؾدددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( ثدددددددۆمەجۆ ػیىددددددداکغصوۆ صایە پددددددداڵ َنددددددده

صا ػیىددددداي کدددددغصووە، پێٛەمدددددبەعي زددددددىصا 
َ
ژهەکەي، ووجدددددۆ: لەگەڵ قدددددىڕەیکۆ کدددددىڕي ؾددددددەمما

َم )
ُ
َوددددده  َوَؾدددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( پێدددددی ٞەعمدددددىو: قدددددایەت بێدددددىە لەؾدددددەع بەم صاوایەت بەگیىدددددا صاعي َنددددده

َم ا٫ ووجددددۆ: بەی پێٛەمددددبەعي زددددىصا )خەص لە كددددخد صەصعێددددد، َددددی
ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
(! َندددده

َەواڵ بدددضا  لە بدددێمە پیددداو بەؾدددەع ژودددۆ زدددۆیەوە بگدددغێ، بچددد  ٪چدددۆن صەبدددێ صەگدددىه   یەکێددد

پێٛەمدبەعي زددىصا  قدایەت پەیدضا بکدات بددێن و ڕووصاو ببیدجن و بەمجداع قدایەجۆ بددۆ بدضەن 

َم )
ُ
َوه  َوَؾدل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
ەیٟەعمدىو: قدایەت بێدىە، یدان صاعي خەصصي بىزحاهکغصهدد ( َەع صَنه

ثددۆي بە پێٛەمددبەع ڕەواهە کددغصووە  لە كددد صەصعێددد، َددیا٫ ووجددۆ: ؾددىێىضم بەو کەؾددەي

ددددداع  مددددددً ڕاؾددددددد صەکەم و بەم زێددددددلاهەم لەگەڵ ٞڵهددددددضا ػیىدددددداي کددددددغصووەو صڵىیددددددام پەعوەعصگد

ي بەوە بەم ،  كددددتی مددددً صاعي خەصصي بىزحدددداوۆ  دددد  هەصعێددددد، صواصاصەبەػێىێددددد ٪خىکمێدددد
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 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ بایەثددددددددداهە صابەػي:

 ٨انلِر/  َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج

گكددخیە وەعصەگحرێددد و َەمددىو ڕووصاوێکددۆ  (ٖددام)ٍ ؼ صەي بەم خددىکمە گكددحگحرە لەم لەٞدد 

 لەم حۆعەي َیا٫ و زێلاهەکەي صەگغێحەوە، َی  پێىیؿد بە بەڵگەي ثغ هاکات. 

 

 

 

c 
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 دەىن:ئايویت موککی و مو

بەم ػاهایدددددددداوی بیؿددددددددام  دددددددد ێ ڕاي حیاواػیددددددددان َەیە لە پێىاؾددددددددەکغصوۆ مەککددددددددۆ و مەصەوددددددددۆ، 

 قێىەیەی الی زىاعەوە:

ندددی بدددایەثەکە صەبەؾدددحێد، واثدددا َەعبایەثێدددک صابەػیبەمەف  كدددد بە ػەمددداوۆ  ڕاي یەکەم:

َم پددددددددێل کددددددددۆ  کغصوددددددددۆ پێٛەمددددددددبەع ) ٪ەثێع یددددددددان ؾددددددددى 
ُ
َودددددددده  َوَؾددددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
بددددددددۆ مەصیددددددددىە  (َندددددددده

َم پێٛەمدددبەع ) هاػڵبىوبێدددد، بەوا مەککددددیە، بەگەع صواي کددددۆچکغصوۆ
ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 (َندددده

 بۆ مەصیىە هاػڵبىوبێد، بەگەع لەمەککەف هاػڵبىبێد بەوا َەع مەصەهییە.

بەمەف ڕاي ػۆعیىەي ػاهایاهە، بەمەیان پێ پەؾەهضە. 
١ 

، واثددددددا بەوەي لە مەکددددددکەو بددددددایەثەکە صەبەؾددددددحێد صابەػینددددددیبە قددددددىێنی   كددددددد :ڕاي صووەم

 بەگەع لە مەصیددددددددددددىەو صەوعووبەعي بێددددددددددددد بەوە مەککیددددددددددددیە، صابەػی صەوعووبەعي مەکددددددددددددکە 

 بێد بەوە مەصەهییە.صابەػی 

داوۆ ٢ى  بدددان بە ثەکهددا لە مەککددۆ و مەصەودددۆ کددىعت َەڵىاَێىێدددد، ع بەم پێىاؾددەیەف بایەثەکد

دددددددددددان لە ؾددددددددددددەٞەعصا  ٪لەبەع بەوەي َەهددددددددددددضێ لەکحێبددددددددددددی  . َەعوەکددددددددددددىصابەػیددددددددددددىن لە بایەثەکد

ددددددات کە لەؾدددددددەٞەعصا ج)إث٣دددددددان(ي بیمدددددددامۆ ؾدددددددیى  ی صا َددددددداثىوە، کە بددددددداؽ لەو بایەثددددددداهە صەکد

 هەثە زىاعەوە.و َاثى 

ڕاي ؾددددددددێیەم:  كددددددددد بە صواهدددددددددضوۆ بددددددددایەثەکە صەبەؾددددددددحێد، واثدددددددددا بەگەع صواهددددددددضهەکە بدددددددددۆ  

صەؾددددتی پێکددددغص بەوا مەککددددیە، بەگەع  َّ.... .نن من ُّٱصاهیكددددحىاوۆ مەکددددکە بددددىو بە 

                                         

ان ف -١  .١٨٨، ١٫ٖلىم ال٣غ ن، ػعکش ی، ج يبَغ
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صەؾددتی  ٢٠١ابللددرة/  َّ مت خت حت ُّٱ  مەصیددىە بددىو بە صواهددضهەکە بددۆ بەَهدد

   ١پێکغص بەوە مەصەهیدیە.

دددددددان بەو قددددددددێىەیە  بەمەف پێىاؾددددددددەیەکۆ گكددددددددگحرهیە، لەبەع بەوەي زددددددددۆ َەمددددددددىو بایەثەکد

   ىەکغصوە ثا بەو قێىەیە بىاؾغێحەوە.ێصەؾتی پ

  مەدەوى: و مەککى زاهینى گرهگى

چدىهکە بەو َدۆیەوە هاسدخ و مەوؿدىخ  ػاهایان گغهگۆ ػۆعیان صاوە بە مەککدۆ و مەصەودۆ، 

ددددان صەبدددددىە هاسدددددخ و مەککیددددددەکان  پدددددێ صەهاؾدددددغێحەوە، یدددددان پێدددددی صیددددداعي صەکغێدددددد، مەصەهیەکد

بددایەثەکەوەیە، چددىهکە بددایەثە مەصەهیەکدددان  صەبددً بەمەوؿددىر، بەمەف بەَددۆي مێددژووي 

 .  صابەػیىن صواي بایەثە مەککدیەکان 

 مەدەوى: و مەککى ئایەثەکاوى هاصیىەوەي چۆهیەجى

 بەمەف صەبێد بە صوو بەقەوە: 

َم یەکەم: بەَددددۆي ڕیددددىایەت کغصوددددۆ َدددداوەاڵوۆ پێٛەمددددبەعي زددددىصا )
ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
(، َندددده

 کەَەهضێکیان باماصەي هاػڵبىووۆ بایەثەکە بىوهە لەکاجۆ وەح  بۆ پێٛەمبەعي زىصا.

ؾددىڕەثە مەککددی صووەم: بەَددۆی بیجحیهدداصي ػاهایدداهەوە، بددۆ همددىوهە ؾددەیغي بددایەثەکە یددان 

دداوۆ صواثغیدددان  یدددان مەصەهیەکەیدددان کدددغصووە لەڕووي ڕووصاوەکەوە، صوایدددۆ َددداثىون بایەثەکد

خەمل کغصۆثە ؾدەعي، بیتدر ووثىویداهە بەمە پەیىەهدضي بەو ڕوصاوەوە َەیە بەوە مەککدیە 

و بەوە پەیىەهدددضي بەو ڕووصاوەوە َەیە بەوەف مەصەهیددددیە، وەَەعوەَدددا ووثىویددداهە بەوەي 

                                         

 .٣٧٢الضعاؾات، ٫ -١
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دددۆ پێٛە دددان پێددددو مددددبەعان بێددددد بەوە مەککدددددیەچحرۆکد َاثبێددددد بەوە  ٪، بەوەي لە بەخکامەکد

 مەصەهیدیە.

ػاهایددددددددددددان چەهددددددددددددض یاؾدددددددددددداو حیاکەعەوەیەکیددددددددددددان صاهدددددددددددداوە بددددددددددددۆ بەوەي مەککددددددددددددۆ لەمەصەودددددددددددددۆ 

 حیابکغێحەوە:

 مەککى: جیاکەرەوەکاوى قاعیذەو 

 بىچیىەکاوۆ حیاکغصهەوەي مەککۆ لە مەصەوۆ بەماهەن:  (٢اٖیضەکان)

ؾددىحضەیەو ١٤، کە ١، بەوا مەککددیەثێددضا بێددد حضەيى کە ؾدد ٪ەثێع َەمددىو ؾددى   •

ددددض، الىدددددل، إلاؾددددغاء، مددددغیم، الدددددج  ددددغاٝ، الٖغ ؾددددىحضەی ثێددددضایە، ٢لەؾددددىعەثەکاوی: )ٖل

هی(.  ٢الٟغ٢ان، الىمل، الاجضة، الٟهلد، الىجم، إلاوك٣ا١، ٖل

، بەوا مەککددددددددیە و لە٢ىعبدددددددداوی کددددددددا(ي ثێددددددددضابێد)ي ؼ کە لەٞدددددددد ٪ەثێع َەمددددددددىو ؾددددددددى  •

 حاع لەپاهؼە ؾىعەثضا َاثىوە.٣٣صا پحرۆػ 

، ثەکهدا ؾدىعەجی خەج هەبێدد ي ثێدضابێد ...(.يهدا الىداؽأ ن)یدکە  ٪ەثێع َەمدىو ؾدى  •

 ە.)ینيها الظیً  مىىا...(کەمەککیەو کۆثاییەکەی 

 (.ةکە چحرۆکۆ باصەم و بیبلی  ی ثێضابێد. حگە لە )الب٣غ  ٪ەثێع َەمىو ؾى  •

، م، الددغ، ووۆ )ته دد (: واثددا: الددم، املددبە پیحەکددا صەؾددحبێبکات ٪ەثێع َەمددىو ؾددى  •

، حددددگە لەؾددددىعەجی: )الب٣ددددغة،  ٫ ٖمددددغان(، چددددىهکە بەکددددۆصەهگی ػاهایددددان مەصەهددددحن، وە ١...

ض( ڕاحیایی لەؾەعە. )الٖغ
٣   

                                         

 .١٧، ١٫لىم ال٣غ ن، جٖ يالاث٣ان ف ،يؾیَى -١

 .٣٧٩الضعاؾات، ٫ -٢

 .٣٧٩الضعاؾات،  -٣
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 َەمىو ؾىعەثێ٪ بە)الخمض( صەؾد پێبکات مەککیە، کەپێىج ؾىوعەثە.•

 حیاکەعەوەکاوۆ حیاکغصهەوەي مەککۆ لە مەصەوۆ:

صوایددددی و بەَەقددددد و صۆػەر و  ەکحاپەعؾددددتی و بحرزؿددددخىەوەي ڕۆژي بدددداهگەواػي ی  •

 ڕووبەڕووبىهەوەي مىقغیکاوۆ ثێضایە.

دداوۆ مىقدددغیکەکان الصەصات، وەکددددى ثددداواوۆ زدددىێً ڕقددددتن و  •  پەعصە لەؾدددەع ثاواهەکد

 صەبىون.  ٪بەو کچاهەي کە ثاػە لە صای زىاعصوۆ ماڵ  َەثیى وە ػیىضەبەچاڵکغصوۆ

دددان بددددایەجۆ کددددىعت و ووقددددەکاو • ۆ بەَێددددلن، لە ڕووي واثدددداوە، حەزددددد لەؾددددەع ماهاکد

 صەکەهەوە بە ؾىێىض زىاعصن و بە قتی حۆعاوحۆع.

 :لەمەککی مەدەوى جیاکردهەوەی بىچیىەکاوی 

 بىچیىەکاوۆ حیاکغصهەوەي مەصەوۆ لە مەککۆ بەماهەن: (٢اٖیضەکان)

. ٖددددددددددددىعوەی کددددددددددددىڕی ػوبێددددددددددددر ثێددددددددددددضابێد کە ٞەعػو خددددددددددددضوصي ٪ەثێع َەمددددددددددددىو ؾددددددددددددى  •

 ١ی: )ماکان مً خض أو ٞغیًة، ٞئهه أهؼ٫ باملضیىة(ٞەعمىویەج

 کە با  ی صووڕوەکاوۆ ثێدضابێد، حدگە لە ؾدىڕەجی )الٗىکبدىت( ٪ەثێع َەمىو ؾى  •

 ٢کە بەوە مەککیە.

 کە مىحاصەلەي بەَه  کحێبی ثێضابێد. ٪ەثێع َەمىو ؾى  •

. ؾددددیىجی لەٖەلدددد٣ەمەوە ثێددددضابێد ...(.مىددددىا یً ظيهددددا الددددنأ)یکە  ٪ەثێع َەمددددىو ؾددددى  •

ماکددان ینيهددا الددظیً  مىددىا )ٖبددضڕی کددىڕی مەؾددٗىصەوە صەیگێددڕێحەوە، کەصەٞەعمىێددد: لە

 ١وماکان ینيها الىاؽ ٞبمکة(. ،أهؼ٫ باملضیىة،

                                         

ان، ج -١  .١٨٨، ١٫الؼعکش ی، بَغ

 .١٦، ١٫ٖلىم ال٣غ ن، ج يإلاث٣ان ف ي،ؾیَى -٢
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َەمددددددددددىوو ؾددددددددددىعەثێ٪ بەؾىێىض)٢ؿددددددددددم( صەؾددددددددددتی پێکغصبێددددددددددد، بەویددددددددددل ؾددددددددددىعەثەکاوی:  •

ددات، البددروج، الُدداع١، الٟ جددغ، )الهدداٞات، الددظاعیات، الُددىع، الددىجم، املغؾددات، الىاٖػ

 .٢الكمـ. اللیل، الًحی، الححن، الٗاصیات، الٗهغ(

 لەمەدەوی: مەککی جیاکردهەوەی جیاکەرەوەکاوی

بددددددددددددداهگەواػی یەکحاپەعؾددددددددددددددتی و بحرزؿدددددددددددددخىەوەی ڕۆژی صوایددددددددددددددی و بەَەقددددددددددددددد و صۆػەر، وە 

 ڕووبەڕووبىوهەوەی َاوثاپەعؾحان)مكغ٥( و پدىچەڵ کدغصهەوەی بحروبداوەڕی هەٞامیدان و

 هیان.وەاڵمضاهەوەی بەڵگەکا

 مەککى: لە مەدەوى جیاکردهەوەي جیاکەرەوەکاوى

یەکان و  ڕووهکدددددددددددددغصهەوەي • دددددددددددددامەالت و خەصصە قدددددددددددددەٖع بدددددددددددددىاعي ٖیبددددددددددددداصەت و مٖى

ڕێکسؿحنی زێلان و بەخکامۆ محدرات و حەهدگ و حیهداص، وە ڕووهکدغصهەوەي یاؾداو خدىکم 

 ٣.یاؾا صاهان (جكغی٘)ۆ بابەثەکاوو صەؾحەاڵت و 

 بۆ بیؿام.  کغصهیانصواهضوی بەَه  کحێَ و باهگ •

 ٤باقکغاکغصوۆ ؾیٟاجۆ صووڕووەکان و، مەثغؾیان لە ؾەع صینی بیؿام. •

ددددددددددان، بەقدددددددددددێىاػێ • صەچەؾدددددددددددپێىێد و بامددددددددددداهج و  کە قدددددددددددەعیٗەت ٪صعێدددددددددددژي بایەثەکد

 مەبەؾحەکاوۆ ڕووهضەکاثەوە.

                                                                                                        

 

 .١٧، ١٫، إلاث٣ان، جيؾیَى - ١

 .٣٨٢الضعاؾات، ٫ -٢

 .٣٨٦، ٫ەعچاوەی پێكىو ؾ - ٣

 .٣٨٦، ٫ؾەعچاوەی پێكىو  - ٤
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 مەدەوى: و مەککى ەثەکاوىر صى  ژمارەي

 ەثە، کەبەماهەن:ع ( ؾى ٨٢ەثەکاوۆ مەککۆ )ع ژماعەي ؾى  

دددان، ؾددددیىجی لەبیبىددددى  ڕاحیددددایی َەیە لەهێددددىان ػاهایددددان لەؾددددەع ژمدددداعەی ؾددددىعەثە مەصەهیەکد

دددان) ( ؾددددىعەت صا ١٢، لە)و ( ؾددددىعەث٢٢ًبەلخەؾدددداع گێددددڕایەثیەوە، کەؾددددىعەثە مەصەهیەکد

 ١( ؾىعەثً.٨٢َاوبەقً، بەوەش ی صەمێىێحەوە مەککیە کە)

دددغاٝ، لوٗددام،  ال٨رددد٠، إلاؾدددغاء، الىددددل، الدجدددغ، إبدددغاَوم، يىؾددد٠، َدددىص، يدددىوـ، ٖل

 ال٣هددددددددددو، الىمددددددددددل، الكددددددددددٗغاء، الٟغ٢ددددددددددان، املؤمىددددددددددىن، الدددددددددددج، لهبودددددددددداء، َدددددددددده، مددددددددددغيم،

 ٚدداٞغ، الؼمددغ، م، الهدداٞات، يددـ، ٞدداَغ، ؾددبث، الاددجضة، ل٣مددان، الددغوم، الٗى٨بددىت،

، الكدددددددىعي، ٞهدددددددلد،  الُدددددددىع، الدددددددظاعيات، ١، لخ٣ددددددداٝ، الجارودددددددة، الدددددددضزان، الؼزدددددددٝغ

 املدددضرغ، املؼمدددل، الجدددً، هدددىح، املٗددداعج، الخا٢دددة، ٣لدددم،ال امللددد٪، الىا٢ٗدددة، ال٣مدددغ، الدددىجم،

ددات، الىبدددث، املغؾدددات، إلاوؿدددان، ال٣وامددة،  الاوكددد٣ا١، الاهُٟددداع، الح٩دددىيغ، ٖدددبـ، الىاٖػ

هد ، الُاع١، البروج،  الاوكدغاح، الًدح ، اللودل، الكدمـ، البلدض، الٟجدغ، الٛاقدوة، ٖل

ددة، الٗاصيددات، الٗلدد٤، الحددحن،  املدداٖىن، ٢ددغ،ل، الٟوددل، لرمددؼة،ا الٗهددغ، الح٩ددارغ، ال٣اٖع

 .واملؿض ال٩اٞغون، ال٩ىرغ،

 کەئەماهەن: ەثە،ر صى  (٢٢) مەدەوى ەثەکاوىر صى  ژمارەي

 الٟدددددحذ، دمحم، لخدددددؼاب، الىدددددىع، الحىبدددددة، لهٟدددددا٫، املابدددددضة، اليؿددددداء، ٖمدددددغان،  ٫ الب٣دددددغة،

 الُددددددددا١، املىدددددددا٣ٞىن، الجمٗدددددددة، املمحدىدددددددة، الخكدددددددغ، املجاصلدددددددة، الخضيدددددددض، الدجدددددددغات،

 .الىهغ الحدغيم،

                                         

 ،١١، ١٫ث٣ان، ج، إلايؾیَى - ١
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 ەثضا بەقضاعن مەککۆ و مەصەوۆ ثێضایە، کەبەماهەن:ع ( ؾى ١٢لە )

دددددددض، الٟاثددددددددة،  الؼلؼلدددددددة، البيىدددددددة، ال٣دددددددضع، املُٟٟدددددددحن، الحٛدددددددابً، الهددددددد٠، الدددددددغخمً، الٖغ

 .والىاؽ الٟل٤، إلازام،

 

 

 

 

 

 

 

c 
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 نسوخ موئايوتواکىن انخس و 

 ( مليؿىرا )الىاسخ و

 (صێد، واثا: ؾڕیىەوە.ة: بە ماهای )إػالضاماهەواهیػ  پێىاؾەي )واخ( لەڕووي 

ل( زۆعەثددددداو ؾدددددێبەعەکەي البدددددغص، َەعوەَدددددا صەوثغێدددددد: ٓدددددصەوثغێدددددد: )وادددددخد الكدددددمـ ال

 ،کەي ڕۆیكددددددحنی لەو قدددددددىێىە پڕکدددددددغصەوەە( ڕەقددددددەباکە قدددددددىێىاملشددددددد ي أرددددددغ الدددددددغيذ واددددددخد)

 صیاعصەکەي هەَێكد.

قدددخێک لە قدددىێيێکەوە بدددۆ  ه٣دددل( گىاؾدددخىەوەیل صێدددد، هە٢ڵددددکغصوی)َەعوەَدددا بە واثددداي:  

قدددددىێيێکۆ ثدددددغ، صەوثغێدددددد: )وادددددخد الکحددددداب( ػاهیددددداعي هددددداو کحێدددددبەکەم گىاؾدددددحەوە بدددددۆ هددددداو 

 جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱصەٞەعمىوێددددگەوعە وەکدددى زدددىاي  صەٞدددحەعو قدددتی وا،

 ١٩اجلاثية/  َّ حف

ىخٝى و هدددددددامەي ندددددددمەبەؾددددددتی بدددددددایەثەکە: گىاؾدددددددخىەوەي کددددددغصاعي بددددددداصەمحلاصە بدددددددۆ هدددددداو  

 ١.کغصەوەکان

 

یددددددیە بە صەلیهددددد  خدددددىکمێکۆ قدددددەعع  ثدددددغي )وادددددخ( ل ە ػاعاوەصا: َەڵگغثندددددی خدددددىکمێکۆ قەٖع

 صواي زۆي.

بە خددددددىکمە َەڵگحددددددراوەکە صەوثغێددددددد: مەوؿددددددىر، بە خددددددىکمەکەي صواي زددددددۆي صەوثغێددددددد: 

 .هاسخ

 )هەٌخ(: مەرجەکاوى

                                         

 .٧٢٦ٖلىم ال٣غ ن، ٫  يمىإ ال٣ُان، مباخث ف -١
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 د صەبێ خىکمە هەسخکغاوەکە خىکمێکۆ قەعع  بێد.١

کمەکە زیحدددابێکۆ قدددەعع  بێدددد و لە دددد صەبدددێ بەڵدددگە لەؾدددەع الچدددىووۆ َەڵگحدددراهەوەي خدددى ٢

 ەکە َاثبێ، هێىاهێکۆ ػەمەوۆ َەبێد لە هێىاهیاهضا.وؿىز مهصواي زیحابۆ خىکمە 

ددداثێکۆ  هددددابێ بەو زیحددددابەي خددددىکمەکەي هەسددددخ ددددد٣ بددددۆثەوە مى٢ەیدددددیەصو بەؾددددتراو بێددددد بەکد

ددداع صەٞەعمىوێددددد:   جئ يي ىي ني ُّٱصیدددداعیکغاوەوە، وەکددددى زددددىاي پەعوەعصگد

 ٢٠٩ابللرة/  َّ خئمئ حئ

[، بەگەع خئمئ حئ جئبە باکدام و مەبەؾدخێکەوە کە: ] کمی بەم بدایەثە بەؾدتراوەخى  

 ١و ڕوصاوێکەوە، هەسخ ڕووي ثێىاکات. کاتباوا پەیىەؾد بێد بە  ٪َەع خىکمێ

 کەئەماهەن: بەشەوە، چىار ئەبێحە )هەٌخ(،

 مص خص حص ُّٱ: بددددددددان: وەکددددددددى زددددددددىاي گەوعە صەٞەعمىوێدددددددددع بددددددددان بە ٢ى ع دددددددد هەؾددددددددد  ٢ى ١

بەمە هەسدددخ  ،١٢٩ابللدددرة/  َّ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض

 حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱبددددددددددددددددددىوەثەوە بەم بددددددددددددددددددایەثە: 

 ٩٠املائدة/  َّ هل مل خل حل جل مك لك خك
 بەم حۆعە هەسخەف بە کۆڕاي ػاهایان صعوؾحە.

 بان بە ؾىهىەت: لەؾەع بەمە صوو بۆچىووۆ حیاواػ َەیە:ع هەؾد  ٢ى  -٢

                                         

 .٧٢٨ؾەعچاوەی پێكىو، ٫ -١
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ەوە، لەبەع بەوەي بۆچدددددددىووۆ یەکەم: پێددددددددیان وایە کە ٢ىڕبدددددددان بە ؾدددددددىهىەت هەسدددددددخ هدددددددابێح

لیهددد  ٢ەجٗدددحن و گىماهددداوی هدددحن، بەاڵم ؾدددىهىەت بەو ەبدددان بە مدددىثەواثحر گەیكدددحىوە، صع ٢ى 

 ەهیدیه.ػ لیه  ەقێىەیە هیە و ص

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: وەزىاي گەوعەف صەٞەعمىوێدد

 ٢٠٨ابللرة/  َّ حنخن جن

 ی و ، بەمەف بۆچددددىوی قدددداٞیبددددان باقددددتر هددددیەو وەکددددى بەویددددل هددددیەع وەؾددددىهىەثیل لە٢ى  

ػاَحریەکاهە.
١ 

دددددددددددداثەوە، لەبەع بەوە ع بۆچددددددددددددىووۆ صووەم: پێددددددددددددددیان وایە کە ؾددددددددددددىهىەت ٢ى  بدددددددددددددان هەسددددددددددددخ صەکد

 جنُّٱ: ؾىهىەثیل َەع وەخیدیە، بەڵگەقیان بەو بایەثەیە کەزدىاي گەوعە صەٞەعمىێددد

 ١ - ٣انلجه/  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

ؾدیمحن ڕەخمەجدۆ بیدبن ٖى بیمدامی بەبدىخەهیٟەو مالید٪ و بەخدمەصە، بەمەف بۆچىووۆ  

بدددددددان بە ؾدددددددىهەت صەکغێدددددددد، بەاڵم همدددددددىوهەي وەَدددددددا ع زدددددددىاي لێبێدددددددد صەڵێدددددددد: هەؾدددددددد  ٢ى 

 (٢)هەَاثىوە.

                                         

 .٧٢٤ؾەعچاوەی پێكىو، ٫ -١

٢ؿددددەیەی لە کحێددددبەکەی: )لنددددى٫ مددددً ٖلددددم لنددددى٫( کددددغصووە، کە  ٖىؾددددەیمحن بەم ىقددددێش بیبىدددد -٢

ددددات همدددددىوهەی بدددددۆ بەم حدددددۆعە هەسدددددخە الهەبدددددىوە، بەاڵم صواثدددددغ )صوا ی مددددداوەیە٥( َەع قدددددێش صیددددداعە بەوکد

دددات، صەٞەعمىێددددد: بێؿددددحا همىوهەمددددان صەؾددددحکەوثىوە بددددۆ بەو  زددددۆی کاثێدددد٪ َەمددددان کحێددددَ قددددەعح صەکد

 ُّٱٱٱباهددددضا صەٞەعمىێدددددع ، کە لە٢ى هێربدددداػییحددددۆعە هەسددددخەف، همددددىوهەکەف بەوەیە: صەعبدددداعەی خددددىکمی 

بەو ثاواهەی د لیىاَی بەهجامضا  واثە: َەع یەکێ٪ ١٦اليؿاء:  َّ ٰرٰى ٰذ يي ىي
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کددددۆڕاي ػاهایددددان صعوؾددددحە، وە گددددۆڕینی ٢یددددبلەي بە بەمەف بددددان:ع دددد هەؾددددد  ؾددددىهىەت بە ٢ى ٣

مىؾدىڵماهان لە )بیدد امل٣دضؽ( بدۆ )مادجض الخدغام( کە لەپێكدتر بە ؾدىهىەجۆ پێٛەمددبەع 

( َ
ُ
ی َ

ُ
َم َندددددددده

ُ
َوددددددددده  َوَؾددددددددل

َ
ل َٖ دددددددداع صەٞەعمىوێدددددددددد (   جئ ُّٱ :حێگحدددددددددر بىوبدددددددددىو، زددددددددىاي پەعوەعصگد

 ٢١١١ابللرة/  َّ هئجب مئ خئ حئ

 بەمەف صەبێد بە چىاع حۆعەوە: هەؾد  ؾىهىەت بە ؾىهىەت: -٤

 هەؾدی مىثەواثحر بە مەثەواثحر. •

 هەؾدی باخاص بە باخاص. •

 هەؾدی باخاص بە مىثەواثحر. •

بەاڵم بەم حۆعەیدددددددددددددان الي ػۆعیدددددددددددددىەي ػاهایدددددددددددددان  ،خددددددددددددداصهەؾددددددددددددددی مدددددددددددددىثەواثحر بە با •

ڕەثکغاوەثەوە.
٢ 

 

  

 

 

 

                                                                                                        

 

اػاعیدددددان بدددددضەن، بەاڵم بەم خدددددىکمە بەٞەعمدددددىوصە هەسدددددخ بدددددىوەثەوە بە کىقدددددتن، کە لەٞەعمدددددىوصە بەوا ب

ه  )َاثىوە:  ى٫َ ب 
َٗ َٟ َ َل َواملَ  ٖ ا

َٟ ىا الَ
َ
َحل
َ
ا٢
َ
ٞ  ٍ ى

َ
َىم  ل
َ
َمَل ٢ َٖ َمَل  َٗ ٍَ َي َمى

َ
ًَ َوَحَضث  .(َم

 .٧٢٤ٖلىم ال٣غ ن، ٫  يمىإ ال٣ُان، مباخث ف -١

 .٧٢٦وەی پێكىو، ٫اؾەعچ -٢
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 هەٌخ: جۆرەکاوى

 بەمەف   ێ حۆعە، کەبەماهەن: 

وەکددى خەصیؿددەکەي صایددکە ٖابیكددە  ١حددۆعي یەکەم: هەؾددد  ثددیاوەت و خددىکم پددێکەوە،

ن)ڕەػاي زددىاي لێبێددد کەصەٞەعمىوێددد: 
َ
دا د
َ
وَمددا ٧ ددؼ ٫َ  ٞ 

َ
ه
َ
ددَغ  أ

َ
ك ات   َٖ َٗ ىَمدد  َعيدد

َ
ل َٗ ،  ات  َم ًَ َم  

 َيَدددغ 

ُم 
َ
ًَ   ر خ ا 
َ
ـ   و م

َ
س ىَمات   ب 

َ
ل َٗ  (٢) (َم

 ىن نن من ُّٱثیاوەت، وەکى:  حۆعي صووەم: هەسخ بىوهەوەي خىکم و ماهەوەي

 حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين

 ٨٨األًفال/  َّ جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب خب

کە  محۆعي ؾێیەم: هەؾد  ثدیاوەت و مداهەوەي خدىکمەکەي، وەکدى بەو بدایەثەي ڕەحد 

ددددَوَش زدددىاي گەوعە صەٞەعمىوێددددد: ]  
 
  الك

َ
ة
َ
ددددَوس
ُ
ا والك

َ
َوددددا اط
َ
َمددددا َػه ََ اَعَحَمى

َ
ٞ  

َ
  الَبُحددددة

ً
دددداال
َ
٩
َ
ًَ  ه دددد  ڕ   م 

ؼ يؼ   َوڕَ 
 ٣[.خ٨وم َٖ

 وٍخ: بىووی حی مەثەکاوی

 بەهضەکان. بەعژەوەهضي ەچاوکغصوی    ڕ -١

 یقدددددددددددددددددغی٘ و بەعەو پێكدددددددددددددددددەوەچىووۆ بدددددددددددددددددۆ پدددددددددددددددددلەي کەمدددددددددددددددددا٫، بەپێدددددددددددددددددەگەقدددددددددددددددددەکغصوۆ ث -٢

 زەڵکەکە.باعوصۆخی  بەعەوپێشچىووۆ باهگەواػەکەیەوە، پێكکەوثنی

                                         

 ٧٢٧وەی پێكىو، ٫اعچؾە -١

 .١٤٥٢مؿلم/  -٢

 .٧٣٢ٖلىم ال٣غ ن، ٫  يمىإ ال٣ُان، مباخث ف -٣
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بددددددازۆ پابەهدددددضي خدددددىکمەکەیە  یددددددان  مدددددىکەلەٝ و صەعزؿدددددحنی بەوەی ثدددددا٢یکغصهەوەي -٣

 ؾەعپێچ  صەکات 

بددۆ  بددۆ مىؾدىڵماهان، چددىهکە هەسدخ بەگەع لە باؾدداهەوە صابیىکغصودۆ زێددرو باؾداهکاعي  -٤

گەوعەثددغ صەؾددحەبەع صەکددات، بەگەع  ؾددەوابۆ د ددد ؽ و گددغان بێددد، بەوە ػێددضە پاصاقدددع ٢ددى 

 ١و باؾان صەکات. ٥لەگغاهەوە بۆ باؾان بىو، بەوە بەعکۆ ؾەعقاهیان ؾى 

 

. 

 

 

 

 

 

 

c 

 

 

 

 

                                         

 .٧٣٦-٧٣٥ؾەعچاوەی پێكىو، ٫ -١
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 ى  قوڕئانی موحکوم و موتوشاب 

 )املخکم واملخكابە(

بەواثاي: مى٘ د ڕێگغي د صێد.  لە ڕووي ػماهەواهییەوە: (پێىاؾەي)مىخکەم
١ 

کددددددغصە صەمددددددۆ بدددددداژەڵەکە،  (وەعگحراوە، واثددددددا: بەگەع لٛدددددداوتمدددددددوأخ٨ الضابددددددة خ٨مدددددددلە ) 

  .لە صەؾخد بچێد دو  کغص لەوەي کە ڕابکات ڕێگغید

 وثەي حىان و ڕاؾد و حیاکغاو لەصعۆ. )إخکام الکام(:

دددددددددداع وەؾدددددددددددٟۆ ٢ى  دددددددددداوی و کدددددددددددغصو  بەوە بددددددددددداوۆ پحدددددددددددرۆػي ع وەکدددددددددددى زدددددددددددىاي پەعوەعصگد ە کە: بایەثەکد

 يل ىل ُّٱ، وە: ٢د/ َدددددددِ َّ ام يل ىل ُّٱ: مدددددددىخکەمً، وەکدددددددى صەٞەعمىێدددددددد

بدددان َەمددددىوي مدددىخکەمە، واثددددا کەالمێکددددۆ ع کەوابددددىو ٢ى  ٢يددددِنس/  َّ خم حم جم

و ڕاؾدددددددد و  هددددددداخە١هێدددددددىان خە١ و  و ڕاؾدددددددحىێژو حیددددددداکەعەوەي و ڕەوانثدددددددۆکمەو ڕاؾدددددددد 

 صعۆیە، بەمە بغیخیدیە لە خىکمی گكتی ٢ىڕبان.

ى صەوثغێددددددد: پێىاؾددددددەي )مخكددددددابە( لەڕووي ػماهەواهیدددددددیەوە: لە )قددددددبە( وە وەعگحددددددراوە، وەکدددددد

)ٞدان یكدبە ٞاهدا( ٞدڵن َاوقدێىەي د لێکچدىي د ٞدڵهە، کەبەماهداي لێکچدىووی قدخێک لە 

   بکات. کقخێ

یددددان ػیدددداثغ لە یەک بچددددً، بە َددددۆي لەیەکچىوهیددددان لە یەکتددددر  الكددددبە: بەوەیە کە صووقددددد

 ٢حیاهەکغێىەوە.

                                         

 .١١٦٥الضعاؾات، -١

 .١١٦٧ؾەعچاوەی پێكىو، ٫ -٢
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داع صەٞەعمىوێدددد: الزمدددر/  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ زددىاي پەعوەعصگد
َەهضێکۆ صەقدىبهێحە َەهدضێکۆ، لە کەمدا٫ و  بان َەمىوي مىثەقابیهە،ع بەم پێیە ٢ى  ١٣

َەهدددددضێکۆ ثدددددغی بەڕاؾدددددد صەزددددداثەوە، لە ماهددددداو  َەهدددددضێکۆ حەوصەت و چددددداکۆ و بەَێلیدددددضا،

ى لێکچىوهە بە گكتی. مەٞرىمضا، چىهکە َاوقێىەن،  بەمە ثەقابَى

ەجددددددددددددۆ صژای بەم ماهددددددددددددا گكددددددددددددخیەی پێكددددددددددددەوە، دکەواثە َەعیەک لە مددددددددددددىخکەم و مىثەقابیهدددددددددددد

لە لەهێىاهیددددان هیدددددیە، َیچیددددان ماهدددداي بەوي ثددددغ َەڵىاوەقددددێيێحەوە، َەعچەهددددضە حیدددداواػي 

 ،و لە هێىاهیاهددددددددضا هیدددددددددیە ٥لەٞددددددددؼەکەصا َەیە، کەوابددددددددىو بەو صوو بددددددددایەثە َددددددددی  صژایەثددددددددیە

داوۆ ٢ى  وەکددى  لەؾددەع یەکتددر ڕاؾددتی و صعوؾددتی یەکتددر صەؾددەملێجن،ن بددان َەمىویدداع بایەثەکد

 ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ٱُّ: زددددىاي گەوعە صەٞەعمىوێددددد

 ٦١امنصاء/  َّ نث مث زث رث يت
ددددددداع لەم بددددددددایەثەصا ٢ى  اوۆ پحددددددددرۆػ َەهددددددددضێکۆ بە مددددددددىخکەم و َەهددددددددضێکۆ عبددددددددزددددددددىاي پەعوەعصگد

 من زن رن مم ام يل ُّٱوە، وەکدددددى صەٞەعمىوێدددددد: و ( هددددداو بدددددغصدبە)مىثەقابیهددددد

 ٠آل عىران/  َّمي زي ري ٰى ين ىن نن

 نن من زن رن مم ام يل ُّٱیددددددددددددددددددددددددات مدکمددددددددددددددددددددددددات( لەم بددددددددددددددددددددددددایەثەصا:  ) 

، بەو بایەثدداهە صەگددغێحەوە ٠آل عىددران/  َّمي زي ري ٰى ين ىن

 ين ىن نن من زن ُّٱکە واثدددددداکەي ڕوون و باقددددددکغایە، وەکددددددى: 

پێىیؿدد بە بدایەجۆ ثدغ هاکدات بدۆ ڕووهکدغصهەوەي، بەاڵم  ١٣ابللرة/  َّ زي ري ٰى
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، ػۆعیدددىەي زەڵکدددۆ [، بەو بایەثددداهە صەگدددغێحەوە کە واثددداکەي ڕوون هدددیەمي زي]

ددددددات بدددددددۆ  واثددددددداکەيػاهایدددددددان هەبێدددددددد،  ثەکهدددددددا واثددددددداکەي هددددددداػاهً پێىیؿدددددددد بەبدددددددایەجۆ ثدددددددغ صەکد

 ڕووهکغصهەوەي.

 خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ُّٱٞەعمىوی:  وەکى زىاي پەعوەعصگاع

 جح حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ

آل  َّ مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 ٠عىران/ 

،) َهات  اب 
َ
ك
َ
 لێرەصا بە واثا گكخیەکەي ها، کە لەپێكضا باؾمان کغص. )َمخ

دددددات   باقدددددتر لەماهدددددداي بەو بایەثددددداهە ثێددددددبگەیً و ثێبٟکدددددغیً کەمىثەقددددددابیهە، پێىیؿدددددد بەکد

بەقددددددێىەیەک کەببێددددددحە  بددددددان بێددددددد،ع واثددددددا هاکغێددددددد کە واثدددددداکەي پددددددێچەواهەي ٢ى  َەعوەَددددددا

بە ٞیخىەشد   بەواهەي َەڵضەؾتن بەم حۆعە کداعە، زدىاي پەعوەعصگداع َۆکاعي صووبەعەکۆ،

دددان بددددکەون،هاوػەهددددضي کددددغصوون، پێىیؿددددحە لەؾددددەع مىؾددددىڵماهان قددددىێنی  کە  مىخکەمەکد

یەکان. وە مىثەقددددددابیهیل بەو بایەثددددددداهە صەگدددددددغێحەوە، وەکدددددددى:  بددددددغیححن لە بەخکدددددددامە قدددددددەٖع

دان(، َەعوەکددى زددىاي گەوعە .١ ،ێ، یددـ ،الددغ ،)الددم .......( یددان بددایەثە )کەوهددیە ٢ەصەعیەکد

یەَددىصي ثددا   کددغصەوە بەو بایەثدداهە، کە ڕاوکغصوددۆ لە ڕۆژي قددەممان  دد  ٢ەصەٚەکددغصن لە 

دددداوۆ ثدددددغصا بدددددۆي خەاڵڵ کدددددغصن،ڕۆژە بەاڵم لە ڕۆژي قدددددەممان ماؾدددددیەکان ػۆعثدددددغ بدددددىون و  کد

دداوۆ ثدددغصا بەو قدددێىەیە هەبدددىو، بەواهدددیل ٞەعمددداوۆ  صەَددداثىە ؾدددەع بددداوەکە، کەشدددی لە ڕۆژەکد

زددىاي پەعوەعصگاعیددان قددکاهض صەؾددخیان کددغص بە ٞێڵکددغصن، زددىاي گەوعەف ثىشدد ی ؾددؼاي 

َم )زدددددۆي کددددددغصن، بەپدددددێچەواهەي َدددددداوەاڵوۆ پێٛەمدددددبەع 
ُ
َوددددده  َوَؾددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
(، کە زددددددىاي َندددددده
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دددددددددداع، وەکدددددددددددى  گەوعە ثدددددددددددا   بکغصهدددددددددددایەثەوە پابەهدددددددددددض صەبدددددددددددىون بەٞەعمددددددددددداوۆ زدددددددددددىاي پەعوەعصگد

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱصەٞەعمىوێدددد: 

 ٩١املائدة/  َّ ينٰى ىن نن من زن رن

  یایەوە:ەزاراو  لە ووي  مىثەشابیها و مىح ەم پێىاصەي

 ان َەیە، وە بەم قێىەیە پێىاؾەیان کغصووە:ػاهایان لە پێىاؾەکەي ڕاحیایدی

 ١ماهاي َەبێد، بیدحیما   ماهاي ثغي هەبێد. ٥بەوەیە کەیە مىخکەم: -١

 بیدحیما   چەهض ماهاو مەٞرىمۆ حیاحیاي َەبێد. بەوەیە مىثەقابیهد:

 ٢مىخکەم: بەوەیە مەبەؾحەکەي بؼاهغێد و بێمە ثێدیبگەیً. -٢

 بێمە لێی خاڵ  هەبحن. بؼاوێ چیدیەومىثەقابیهد: بەوەیە زىصا بۆ زۆي 

بەوەیە ماهدددددداکەي ؾددددددەعبەزۆ بێددددددد و پێىیؿددددددتی بە بەیددددددان و ڕووهکددددددغصهەوەو  :مددددددىخکەم -٣

 لێکۆڵیىەوە هەبێد.

مىثەقابیهددددددد: بەوەیە ماهدددددداي ؾدددددددەعبەزۆي هەبددددددێ و ڕاؾددددددحەوزۆ لێدددددددی خدددددداڵ  هەبددددددحن، بەڵکدددددددى  

 .٣َەبێد بە بەیان و ڕووهکغصهەوە پێىیؿتی

دددددددا -٤ ددددددداعی مددددددددىخکەم: بەوەیە کد عی پێددددددددضەکغێد، مىثەقابیهددددددددد بەوەیە بیمدددددددداوی پددددددددێ بهێنددددددددی، کد

پێىەکەی.بەمەف ووثەی بیبىى ٖەباؾە زىا لێی ڕاػی بێد.
٤ 

                                         

 .١١٧٣الضعاؾات،  -١

 .١١٧٢ؾەعچاوەی پێكىو،  -٢

 .١١٧٣وثەی بیمامی بەخمەصە، الضعاؾات، ٫و بەمە  -٣

 .٤، ١٫ٖلىم ال٣غ ن، ج يث٣ان ف، إلايؾیَى -٤
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مىخکەم: خىکمەکان لەزۆصەگغێد، مىثەقابیهد: َەواڵ و چحرۆکەکان  -٥

ٱ١لەزۆصەگغێد.  

 ١طٍ/  َّ يف ىف يث ىث نث ُّٱمىثەقابیهیل وەکى: 

 ٦٦املصص/  َّ رنزن مم ام يل ىل ُّٱ

 ٢٦األًعام/  َّ ٰه مه جه هن منخن حن جن مم ُّٱ

 ٢٠امفتح/  َّ يمجن ىم مم خم ُّٱ
وەلەم همىوهددداهە صەؾدددخیان پێکدددغاوە، َەعوەَدددا چدددۆهێتی ڕۆژي  ........(،.م١،  ،الدددغ ،)الدددم 

 ٢یامەت و ػاهیاعي ڕابىووۆ.

غي ؾدددددىبداوۆ ڕەخمەجدددددۆ زدددددىاي لێبێدددددد، بەم قدددددێىەیە پێىاؾدددددەي کدددددغصووە: ؾدددددمامۆؾدددددحا ها

ەگەیەهێددددددد و گىمدددددداوۆ ثێددددددضا هددددددیە، یدددددداوۆ لە الیەوددددددۆ واثددددددا ص ٥یە ثەکهددددددا)مدکددددددم( بەوەیە کە 

ڕەصات و یص بەهضي و ؾدددیا٢ەوە، بەوە مەبەؾدددحە ڕؾدددحەو  پێکرددداثەالەجدددۆ ػمددداهەواوۆ و مدددٞى

لە مدددىخکەم. بەاڵم )مخكدددابە(: بەوەیە کە واثدددایەک صەگەیەهێدددد، بەاڵم بەگەعي واثدددایەکۆ 

خەکمیدددددیەت بەبددددێ هیدددددیە، صەي بەو کددددات صەبێددددد  گىهجدددداوثغیشدددد ی َەیە، کە لەگەڵ بەوصا 

صیاعە بەولەویەت بەصعێ بە مىخکەماثەکە،...... بەکام بضعێ 
(٢). 

 

c 

                                         

 .١١٧٤الضعاؾات،  - ١

 .٦٥هاسخ و مەوؿىر/ ال:  -٢
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 ئايوتواکىن ئاىن پریۆزو ڕێکخستینرکۆکردنووەى قو 

 بە   ێ ٢ۆهاٙ ثێپەڕصەبێد: باوۆ پحرۆػ ع کۆکغصهەوەي ٢ى 

َم ٢ۆهاغ  یەکەم: کۆکغصهەوەي لەؾەعصەمۆ پێٛەمبەع )
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 (.َنه

 ضی٤ ڕەػاي زىاي لێبێد.نهاغ  صووەم: کۆکغصهەوەي لەؾەعصەمۆ بەبى بەکغي ٢ۆ 

٢ۆهددددددداغ  ؾدددددددێیەم: کدددددددۆکغصهەوەي لەؾدددددددەعصەمۆ ٖىؾدددددددماوۆ کدددددددىڕي ٖەٟٞدددددددان ڕەػاي زدددددددىاي 

 ١لێبێد.

َوددده  بدددۆ پێٛەمبەع) صابەػیدددىەبددداوۆ پحدددرۆػ بە بیؿدددد ؾددداڵ ع ٢ى  یەکەم: قۆهاااا ى 
َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
َنددده

َم 
ُ
، وە بەمەف باؾدددان بدددىوە بدددۆ پێٛەمدددبەعي صابەػیدددىەبەف بەف بددداوۆ پحدددرۆػ ع (، وە ٢ى َوَؾدددل

 زىا، وە َاوەاڵوۆ بۆ بەوەي بە باؾاوۆ لە بەعي بکەن.

َم پێٛەمبەع )
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
و (، یەکەم کەؽ بدىوە کە ٢ىڕبداوۆ پحدرۆػي لە بەعکدغصووەَنه

 بەو َاوەاڵهەف کە بە بەعصەوام لە گەڵ  بىون.و  پاعاؾحىویەجۆ

بددددددددداوۆ ع بەوەف هەوەؾدددددددددحان کە بەؽ لەبەعي بدددددددددکەن، َەؾدددددددددحان بەهىوؾدددددددددیىەوەي ٢ى َەع 

َم پحدددددددرۆػ، چەهدددددددض َددددددداوەڵێکۆ پێٛەمدددددددبەع )
ُ
َوددددددده  َوَؾدددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 ( کە بە هىوؾدددددددەعي وەحددددددد َنددددددده

کە چددددددددىاع زەلددددددددیٟەکە، ػەیددددددددضی کددددددددىڕی ؾددددددددابید، بددددددددىبەی کددددددددىڕی کەٖددددددددَ، هاؾددددددددغابىون،

یان، یەػیدضی کدىڕی بەبىؾدٞى یان، زالیدضی کدىڕی ؾدەٖیضی مەٖاویەی کىڕی بەبىؾٞى

کدددددىڕی ٖددددداؽ، خەهدددددؼەڵەی کدددددىڕی ڕەبیددددد٘، ػوبێدددددری کدددددىڕی ٖەوام، ٖدددددامغی کدددددىڕی ٞەَحدددددر، 

ەیغەٖەمدددغی کدددىڕی ٖددد بە، ٖبدددضواڵی اؽ، ٖەبدددضواڵی کدددىڕی بەع٢ەم، مدددٚى ی کدددىڕی قدددٖى

، لە ٢وەخیدان صەهىوؾدیەوە کىڕی ڕەواخە، زالیضی کىڕی وەلیض، ؾدابیتی کدىڕی ٢ەیدـ،

                                         

 .٢٢٩الضعاؾات، ٫ -١

 .٢٧-٢٦ابً الخؼم، حىام٘ الؿحرة، ٫ - ٢
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یؾددددەعصەمۆ پێٛەمددددبەع )
ُ
َم  َندددده

ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
بدددداوۆ ع کەعەؾددددحەي هىوؾددددحن کەم بددددىو، ٢ى  ،(َ

پحدددددرۆػ لەؾدددددەع پەلکدددددۆ صاعزىعمددددداو زكدددددد و پێؿدددددحەي زۆقدددددەکغاو و وە بێؿدددددکۆ بددددداژەاڵن، 

قددددێىاػی بەم کددددۆکغصهەوەیەف ػەیددددضی کددددىڕی خدددداعؽ صەیگێددددڕێحەوە: )کىددددا ٖىددددض عؾددددى٫ ڕ 

َم 
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
غ٢دإ( واثە: بدێمە لەزدؼمەت پێٛەمدبەعی زدىاصا هىل٠ ال٣غان مً ال َنه

بدددددددددددددددان ع بەم قدددددددددددددددێىەیە لە ؾدددددددددددددددەعەثاصا ٢ى  ١لەؾدددددددددددددددەع پێؿدددددددددددددددحە ٢ىعباهمدددددددددددددددان صەهىؾدددددددددددددددیەوە،

 هىوؾغاوەثەوە.

ضی٤ ڕەػاي ندددددد: کددددددۆکغصهەوەي لە ؾددددددەعصەمۆ َدددددداوەڵی بەڕێددددددؼ بەبددددددىبەکغي دووەم قۆهااااااا ى

ێؿد٣ان و زىاي لێبێد، کۆکغصهەوەي َەمىو بەو بایەثاهەبىو کەهىؾدغابىوهەوە لەؾدەع ب

 پەلکۆ صاعزىعماو پاعچەصاعو زكتی ؾىوعکغاو صاهاهیان لە ثەکها حێگەیەک.

بەو لەقددددکغەي هێددددرصعا بددددۆ ؾددددەعیان  ؾدددداڵ  صواهددددؼەي کددددۆش  ٚەػاي بەَهدددد  یەمددددامە ڕوویددددضا،

بدان لەبەعیدان ثێدضا بدىو، لەم ٚەػایەصا ع ن(، ٢ى  ال٣غ  ٔژماعەیەکۆ ػۆعي لە َاوەاڵوۆ )خاٞ

بەم ڕووصاوە ٖددىمەعي کددىڕي  هیددان لە بەعبددىو قددەَیض بددىون،باع خەٞدددحا لە َدداوەاڵن کە ٢ى 

ضی٤ ڕەػاي زىایدددان لێبێددددد، ندددچددددىوە الي بەبدددىبەکغي  زەثدددابۆ ڕاچەڵەکاهدددضو ثغؾددداهضي،

 خەٞضا بىىؾدددددغێحەوە،سدددددلە یەک مى  پێكددددديیاعي بەوەي بدددددۆ کدددددغص کە ٢ىڕبدددددان کدددددۆبکغێحەوەو

٢ىڕبددددددان لێدددددددی  ،ەکە ٢ىڕباهیددددددان لەبەع  هەوەکددددددىو بە قددددددەَیضبىووۆ ژمدددددداعەي ثدددددددغ لە َدددددداوەاڵن

لەو قددەڕەصا ػۆع کدداعیگەعو ثغؾددىاک  بٟەوثێددد، چددىهکە بددێ گىمددان قددەَیضبىووۆ َدداوەاڵن

یددان  بددىو، ثغ دد ی بەوە َەبددىو لەقددىێنی ثددغ َدداوەڵ  ثددغ قددەَیض بددً و ٢ىڕبددان لێددی بٟەوثێددد،

ددداعە هددداڕاػي بددددىو، لەبحدددر بچێدددحەوە،  ؾددددەعەثا بیمدددامی بەبددددىبەکغ )ڕەػاي زدددىاي لێبێدددد( بەو کد

ٖلدیە وؾدلم( لە ژیاهیدضا  ه  ڕند٢ىڕؽ و گغان بىو کاعێدک بکدا، پێٛەمدبەع )بەالیەوە ػۆع 
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بەاڵم بیمدددددامی ٖدددددىمەع ڕەػاي زدددددىاي لێبێدددددد کدددددۆڵ   ددددد  هەصاو بەم پێكددددديیاعەي  هەیکدددددغصووە،

داعە پێىیؿددحە  صەکددغصەوە، هاوەهدداوە بددۆ صوبدداعە َەثددا زددىصا زؿددخیە صڵدد  بەبددىبەکغ: کە بەم کد

پاقددددان  حێبەجدددد  بکغیددددد، ەػاي زددددىاي لێبێدددددبەهجددددام بددددضعێ و پێكدددديیاعەکەي ٖددددىمەعی ڕ 

کە حێگەو مە٢امۆ لەبدىاعي ٢ىڕبدان لەبەعبدىون  هاعصي بەقىێً ػەیضي کىڕي ؾابید صا:

بددان لەبەع ع و هىؾددیىەوەیضا بەعػو بەعچدداو بددىو، ثێگەیكددتن و ٖە٢ڵدد  هدداواػەبىو، لەهدداو ٢ى 

َٖ کە ٢ىڕبدددددددداوۆ بەؾددددددددەع پێٛەمددددددددبەع ) هیكددددددددضا صوا کەؽ بددددددددىو:ەعاک  َ
ُ
ی َ

ُ
َم َندددددددده

ُ
َودددددددده  َوَؾددددددددل

َ
( ل

بیتددر کەػەیددض َددات بەبددىبەکغ ڕەػاي زددىاي لێبێددد پێكدديیاعەکەي ٖددىمەعی  زىێىددضبىوەوە،

ڕەػاي زىاي لێبێد بۆ باؽ کغص، ػیضیل وەکى َەڵىێؿتی ؾەعەثاي بەبدىبەکغ بەوکداعەي 

بەاڵم َەعصووکیدددددان بحریدددددان لێدددددی کدددددغصەوەو  ڕەثکدددددغصەوە و پێدددددی وابدددددىو هدددددابێ قدددددتی وابکغێدددددد،

صەهضەقدددددەکغص لەهددددداو زۆیاهدددددضاو صڵیدددددان گدددددۆڕاو َددددداثىە ؾدددددەع ڕاکەي ٖدددددىمەع بابەثەکەیدددددان 

 بڕیاعیاهضا کاعەکە صەؾد پێ بکغێد.

خەٞە سددبەو هىسددخە مى  کددۆش  لە صوهیددا صەعچددىو، ؾدداڵ  ؾددیاهؼەيی نددضی٤ کەبەبددىبەکغ 

کە بیمددامۆ ٖددىمەع قددەَیض بددىو، کەوثە  کەوثە الي بیمددامۆ ٖددىمەع ڕەػاي زددىاي لێبێددد،

کە بیمددامۆ ٖىؾددمان بددىو بە  مۆ ٖددىمەع ڕەػاي زىایددان لێبێددد،الي خەٞؿددەي کچدد  بیمددا

بدداهەکەي ثەؾددلیم ع حێيكددحن پدداف مدداوەیەک صاواي لەزدداثىو خەٞؿددەکغص کە هىسددخە ٢ى 

 بکات بەویل ثەؾلیمی کغص.

کددۆکغصهەوەي لە ؾددەعصەمۆ بیمددامۆ ٖىؾددمان ڕەػاي زددىاي لێبێددد، کە  :صااێیەم قۆهااا ى

کەوثە هێدددددددىان زەڵکدددددددۆ  بدددددددىو، حیددددددداواػي لەم ؾدددددددەعصەمە ٞحىخددددددداجۆ بیؿدددددددامۆ بەع ٞدددددددغاوان 

َەعوەکددددددددددددى بىزدددددددددددداعي لە بەهەؾددددددددددددەوە ،بدددددددددددداوۆ پحرۆػ ع لەؾددددددددددددەع قددددددددددددێىاػي زىێىددددددددددددضهەوەي ٢ى 

صەگێدددددددددڕێحەوە کە خدددددددددىػەیٟەي کدددددددددىڕي یەمدددددددددان ؾدددددددددەعصاوۆ ٖىؾدددددددددماوۆ کدددددددددغص ڕەػاي زدددددددددىا لە 
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َەمىویددان بێددد، خددىػیٟە لە ٚەػاي بەعمىیددىەو ٚەػاي باػعبایجاهددضا بەقددضاع بددىو لەگەڵ 

بدددددان مەثغؾدددددییەکۆ گەوعەي بدددددۆ ع یٟە لە حیددددداواػي زىێىدددددضهەوەي ٢ى بەَهددددد  ٖێدددددرا١، خدددددىػە

بددددۆیە بە بیمددددامۆ ٖىؾددددماوۆ ووت: ٞغیدددداي گە دددد  مىؾددددىڵماهان بددددکەوە پددددیل  بددددىو، صعوؾددددد

بەویددل زێددرا  ا لە هددامەي زددىصاصا کێكددەیان  دد  پەیددضا بێددد،ع اؾددحددىلەکەو هە بەوەي وەکددى

دددداجۆع ە، صاواي لێکدددددغص کە ٢ى ؿدددددهددددداعصي بدددددۆ الي زددددداثىو خەٞ زدددددۆي بە ٞەعمددددداوۆ  بددددداهەکەي کد

بەبدددىبەکغی ؾدددضی٤ ڕەػاي زدددىاي لێبێدددد کۆکغابدددىوەوە، پاقدددان کەوثبدددىوە الي بەو، بۆیدددان 

ە ؿدددبىێرێدددد، ثدددا چەهدددض هىسدددخەیەکۆ لە بەع بىىؾدددىەوە صواي بدددۆي بگێدددڕهەوە ! زددداثىو خەٞ

ٞەعمداوۆ  بیتدر بیمدامۆ ٖىؾدمان ڕەػاي زدىاي لێبێدد، صەؾد بەج  هىسدخەکەي بدۆ هداعص،

و  مد و ٖەبددددددددضو  ي کددددددددىڕي ػوبەیددددددددغو ؾددددددددەٖیضي کددددددددىڕي ٖددددددددابە ػەیددددددددضي کددددددددىڕي ؾددددددددابی

کدددددددددىڕي َیكدددددددددام کدددددددددغص کە چەهدددددددددض هىسدددددددددخەیەکۆ لەبەع  بدددددددددضوڕەخماوۆ کدددددددددىڕي خاع ددددددددد یەٖ

بە  ددددددد ێ هىؾدددددددەعە ٢ىڕەیكیددددددددیەکاوۆ  بیمدددددددامۆ ٖىؾدددددددمان ڕەػاي زدددددددىاي لێبێدددددددد بىىؾدددددددىەوە،

بە  بددان کێكددەیەکحان  دد  پەیددضابىو،ع ٢ى  ڕؾددحەیەکۆ ٞەعمددىو: بەگەع بێددىەو ػەیددض لە ووقددەو

، صابەػیددددددددددددىەبددددددددددددان بەقددددددددددددێىە ػاعاوەي بەوان ع ٢دددددددددددىڕەیل بیىىؾددددددددددددىەوە، چددددددددددددىهکە ٢ى  اعاوەيػ 

کەلە هىؾددددددیىەوەي هىسددددددخەکان بددددددىوهەوە،  کددددددغص، ٞەعمایكددددددحەکەیان بەواهددددددیل پەیددددددڕەوي 

 ە.ؿخەٞە کۆهەکەي گێڕایەوە بۆ زاثىو خەٞسبیمامۆ ٖىؾمان مى 

هددددددداعصو خەٞە هىؾدددددددغاواهە سدددددددبەمجددددددداع بدددددددۆ َەع واڵثێکدددددددۆ بیؿدددددددامۆ، هىسدددددددخەیەکۆ لەو مى 

خەٞێکۆ ثددددغ حددددگە لەو هىسددددخە ثدددداػە هىؾدددددغاواهە سدددددەخیٟەو مى ؾددددٞەعمدددداوۆ کددددغص َەمددددىو 

 َەمىویان  ؿىثێىضعێً.

بددۆ زددۆم  بددایەثێکم لە ؾددىڕەجۆ بەخددؼاب  دد  صیدداع هەمددا، لەکدداجۆ هىؾددیىەوەصا، ػەیددض صەڵێددد:

بەو بددایەثەم لە پێٛەمددبەع )صعوصي زددىاي لە ؾددەع بێددد( بیؿددخبىو صەیسىێىددضەوە، َەوڵدد  
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صەؾدددددددحمان کەوت، کە بەم  بەوؿددددددداعي  کدددددددىڕي ؾدددددددابیتی یماهددددددضا، الي زدددددددىػەیمەيصۆػیىەوە

 حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱبدددایەثە پحدددرۆػە بدددىو: 

بیتددددر لەقددددىێنی زددددۆي  ١٣األخددددزاب/  َّ جي يه ىه مه ينجه ىن من خن

 (١)لەؾىڕەثەکەیضا صامان ها.

 عىصمان ئیمامى و ذیقص ئەبى ەکري  کۆکردهەوەکەي هێىان لە جیاوازي 

 بێت(: زی  ا لێیان )خىا

دداعي ندددبددداوۆ پحدددرۆػ لە الیەن بەبدددىبەکغي ع کدددۆکغصهەوەي ٢ى  ضی٤ ڕەػاي زدددىاي لێبێدددد، َۆکد

َۆکداعي بەو  ،باوۆ پحرۆػي َەبدىو ع ٢ى لە َەمىو یان َەهضێ٪ بەوە بىو ثغ  ی لە هاوچىووۆ

َم )بەوە بىو، کە َاوەڵێکۆ ػۆعي پێٛەمبەع  ثغؾەش ی
ُ
َوده  َوَؾدل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
(، قدەَیضبىون َنه

بدددداوۆ پحرۆػیددددان لەبەعبددددىو، َەعبددددۆیە ع بددددان بددددىون و ٢ى ع هگدددۆ یەمددددامە، کە َەڵگددددغي ٢ى لە حە

   لەقىێيێکۆ ثایبەت صایىا. وَەمىوي کۆکغصەوە

بێدد، َۆکداعي لێدی ڕاػی  بداوۆ پحدرۆػ لەالیەن بیمدامۆ ٖىؾدمان زدىاع بەاڵم کۆکغصهەوەي ٢ى 

قددددددێىاػي  ػۆع کەوثە هێددددددىان مىؾددددددىڵماهاهەوە لەؾددددددەع ڕاحیددددددایی)بیسحیاٝ(ێکیبەوە بددددددىو 

زىێىضهەوەکەي، کە َەعیەکەو بەوەي زۆي بەصعوؾد صەػاوۆ، بیمامۆ ٖىؾدماهیل بدۆ 

   بەوەي صوبەعەکۆ لەهێىان مىؾىڵماهان صعوؾد هەبێد، َەؾحا بەکۆکغصهەوەي.

 ضی٤ ڕەػاي زددددىاي لێبێددددد، بغیتددددی بددددىوە لە:نددددلەالیەن بەبددددى بکددددغی ٢ىعبددددان  کددددۆکغصهەوەي

، کە لەؾددددددددەع پێؿددددددددتی بدددددددداژەاڵن و زكددددددددد و کددددددددۆکغهەوەي َەمددددددددىو بەو پدددددددداعچە هىؾددددددددغاواهە

ت ، کە َەع خەو ٪خەٞێسدددددددبێؿددددددد٣ان هىؾدددددددغابىون و صواثدددددددغ گىاؾدددددددخىەوەیان بدددددددۆ هددددددداو مى 
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بەاڵم  ،صابەػیبددددددددددددددىو  بدددددددددددددداوی پددددددددددددددێع ي لەزددددددددددددددۆ گغثبددددددددددددددىو کە ٢ى  ١ە)خددددددددددددددغٝو الؿددددددددددددددبٗة(ەکپیح

بغیتدددی بدددىوە لە: هىوؾدددیىەوەي لەؾدددەع  زدددىا لێدددی ڕاػی بێددددکدددۆکغصهەوەي بیمدددامۆ ٖىؾدددمان 

( ٥یە (ێ زؿددحنی و  كدحگى )خدٝغ بددۆ بەوەي مىؾدىڵماهان یەک بسددات و  ،ەکداوی ثدغ)خٝغ

 باوۆ پحرۆػ.ع صووبەعەکۆ لەهێىاهیان صعوؾد هەبێد، لەؾەع قێىاػي زىێىضهەوەي ٢ى 
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ەباؽ لەپێٛەمبەعی زىاوە - ١ : " أ٢غأوي حبريل ٖه  خٝغ  ەٞەعمىویەجیصەگێڕێحەوە ک ملسو هيلع هللا ىلص بیبىٖى

(  ٣٢٤٧ٞغاحٗحه ٞؼاصوي ٞلم أػ٫ أؾتليضٍ ويؼيضوي ختی اهحهی ٖه  ؾبٗة أخٝغ " . عواٍ البساع  ) 

 ( . ٨١٩ومؿلم ) 
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 ئاىن پریۆز:رتوفسریی قو 

ثەٞؿددحر لەڕووی ػمدداهەواهییەوە: چدداوگە، لە )ٞؿددغ( وەعگحددراوە، لەؾددەع ؾددیٛەی )ثٟٗیددل( 

 و٦كدد٠ إلاباهددةبەواثدداي: ڕووهکددغصهەوەو صەعزؿددتن صێددد، صەوثغێددد: )َدداثىوە، وە )ٞؿددغ( 

 ىل مل خل ُّٱ:(( باقدددددکغاکغصن و َەڵمددددداڵینی صاپۆقددددددغاوێک.٧الحٟؿدددددحر املُٛدددددي

 ٣٣١امفركان/  َّ ىم مم خم حم جم يل
 باوی پحرۆػ.ع بغیخیدیە لە ڕووهکغصهەوەی واثاي ٢ى  ثەٞؿحر لەڕووی ػاعاوەییەوە:

و ػاهیدداعیەک، کە بەَددۆیەوە هددامەی  ػاوؿدددە لە بیمددامی ػەعکەشدد ی صەڵێددد: ثٟؿددحر بغییخیدددی

َم بۆ مىخەممەص )صابەػێجراوە زىصا کە 
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( صەػاهدضعێ، لە ماهداکەي خداڵی َنه

صەبحن و قاعەػاي خىکمەکاوی و خیکمەثەکاوی صەبحن.
٢ 

( گەڕاهەوە، و٫(وە، واثددا )عحددٕىوەعگحددراوە لە )ل  ویددل( لەڕووي ػمدداهەواهییەوە:ثپێىاؾدەي )ث

  الوه  ٫لە ٢امىؾضا َاثىوە: 
ً
 َەڵگەڕاهەوە. (اعثض: )يان عح٘،: منال أوال

، گەڕاهەوە، ل  وەکددددى لە )لؿدددددان الٗددددغب( َددددداثىوە:   يددددؤو٫ الشددددد    ٫و٫: الغحددددٕى
ً
  أوال

ً
: ومدددددنال

 .، َەڵگەڕایەوەاعثضصت: الش   ًٖ أولدگەڕایەوە بۆي، و عحٗه، : الش   و ٫ عح٘،

 ي ػاعاوەییەوە، صووحۆع پێىاؾە کغاوە:ویل( لەڕوو ثپێىاؾەي )ث 

لەڕووي ػاعاوەیدددددددیەوە: ثەٞؿدددددددحر کغصودددددددۆ وثەیەکەو، باقدددددددکغاکغصوۆ  ویدددددددل(ثدددددددد پێىاؾدددددددەي )ث١

لەؾددەع بەم  اَغ بێددد، یددا پددێچەواهەي،ْددواثداکەیەجۆ، بیتددر چددىوهیەکە بەگەع مددىاٞە٢ەي 

لٗلمدداء ن اإویدل د ثٟؿدحر( مددىثەڕاصیٟۆ یەکتدرن، َەعوەکدى مىحاَیددض صەڵێدد: ثپێىاؾدەیە )ث

                                         

ان ف -١  .١٤٨، ٢٫ٖلىم ال٣غ ن، ج يػعکش ی، بَغ

 .١٣، ١٫وەی پێكىو، جاؾەعچ -٢



 

 - 75  -  

 بان.ع ویله، واثا: ٢ى ثیٗلمىن ث

ا. کە ظا وکدددظویدددل ٢دددىلە جٗدددا   کدددثث يوە بیبىدددى حەعیدددغی ثەبەعي لە ثەٞؿدددحرەکەیضا: ال٣دددى٫ فددد

 مەبەؾد لێی ثەٞؿحرەکەیەجۆ.

ؼاهان و ٞەعمىوصەواهددددددددداوی بەَهدددددددد  ثەثددددددددد پێىاؾدددددددددەي )ث٢ : الصاودددددددددۆ ؾدددددددددویددددددددل( الي قدددددددددەٖع ەٝو

کددددددددددغاو، لەبەع َەبددددددددددىووۆ بەڵددددددددددگەیەک وثەیەکە لە واثددددددددددایەکۆ وەعگحددددددددددراو بددددددددددۆ واثددددددددددایەکۆ ڕەث

 لەگەڵیضا.

 بەم پیىاؾەیە لە گەڵ بەوەي ؾەلەٞضا حیاواػیدیەکۆ ػۆعي َەیە.

 ثەئىیل: ثەفضیرو هێىان جیاوازي 

 َاوماهددایثەٞؿددحرو ثەبىیددل یەک واثایددان َەیە، َەعصووکیددان  بەبددى ٖىبەیددضە صەڵێددد: -١

 یەکً.

 ّەٞؿددددددحر بەػۆعي بددددددۆ بەلٟدددددداٟەَاوۆ: ثەٞؿددددددحر گكددددددتی ثددددددغە لە ثەبىیددددددل، ثؾددددددڕاٚددددددَ بە -٢

 بەکاعصەَێجرێد، وە ثەبىیل بۆ واثا، وەکى ثەبىیه  زەوبیىحن.

ثەبىیدل بەػۆعي بددۆ کحێبددی زددىصا بەکدداع صەَێجرێددد، وە ثەٞؿددحر بددۆ کحێبددی زددىاو بددۆ ٚەیددغی 

 بەویل بەکاع صەَێجرێد.

باقدددددکغاکغصوۆ لەٞدددددؼێکە کە و ڕووهکدددددغصهەوە ثەٞؿدددددحر صەڵێدددددد: بەبدددددى ثدددددالیبی ؾدددددەٖلەبۆ -٣

غیدددد٤(، ُ( بە )الٍغاهددددێددددد، خە٢ی٣ددددۆ بێددددد یددددان مەحدددداػي، وەک ثەٞؿددددحر کغصوددددۆ )الَاثب

 غ(. ثەبىیل ثەٞؿحرکغصوۆ هاوازنی لەٞؼەکەیە.ُیَ( بە )مهوە)ال

بەٚەوي صەڵێدددد: ثەبىیدددل گێدددڕاهەوەي بدددایەثێکە بدددۆ واثدددایەک کەَەڵیبگغێدددد و مدددىا٣ٞۆ  -٤

ێدددگەي بیؿدددحيباثەوە پێشددد ی وە پاشددد ی بێدددد، وە پدددێچەواهەي ٢ىڕبدددان و ؾدددىهىەت هەبێدددد لە ڕ 
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ددددددددددداعي هدددددددددددداػڵبىووۆ و وە چحددددددددددددرۆکەکەي،  بێددددددددددددد، بەاڵم ثەٞؿددددددددددددحر ٢ؿددددددددددددەکغصهە لەؾددددددددددددەع َۆکد

 وەگێڕاهەوەي.

 شارەزاي دەکات( ئانر قى  ثەفضیری  کەصەی مىفەصیر)ئەو کەس ى پێىیضحە 

  بێت: زاوضحاهە ئەم

 بدددددددان، چدددددددۆهێتیع قددددددداعەػاي ػمددددددداوی ٖەعەبدددددددی بێدددددددد: واثدددددددا قددددددداعەػایی َەبێدددددددد لە ووثەي ٢ى  -١

وەکدددددددى بیبىدددددددى  ،(ةٛدددددددلى٫ الأندددددددێىددددددداوۆ لەهددددددداو ٖەعەب، بەمەف صەوثغێدددددددد ػاوؿدددددددتی )بەکاَع

غ(م هەصەػاوددددۆ، ثددددا گددددىێم لە صوو َواثدددداي )ٞددددا ٖەبدددداؽ ڕەػاي زددددىاي لێبێددددد صەٞەعمىوێددددد:

 غتها( واثا: مً صعوؾحم کغصووە.ُها ٞأ پیاو بىو لە ؾەع بحرێک َەعیەک لەوان صەیىوت )

ەؾدددحر قددداعەػاي لەٞددد ددان بێدددد، بدددۆ بدددۆیە پێىیؿدددحە کە ددد ی مٞى ؼە َاوبەقدددەکان و َددداو واثاکد

 ثێبگات. باوۆ پحرۆػ ع بەوەي بەحىاوۆ لە ٢ى 

(بێد: چىهکە ػۆعێکنقاعەػاي )هەخى و  -٢ بداوی پحدرۆػ لەؾدەع ػاهیندی ع لە واثاي ٢ى  ەٝع

بدددۆیە بەگەع قددداعەػاي لەم ػاوؿدددحە هەبێدددد صەکەوێدددحە  بیٗدددغاب ددددد قدددیکغصهەوە ددددد، وەؾدددحاوە،

 َەڵەي گەوعەوە.

ە د ڕەواهبێددژي د،ػاوؿددتی ب -٣ دات، ەاٚل ەؾددحر صەکد کە ثەٞؿددحرەکەي  بەم ػاوؿددحە وا لە مٞى

بددددددداوۆ پحدددددددرۆػەوە، بەمەف ع ثێربکدددددددات، بەَدددددددۆي بیعجددددددداػی ڕەواهبێدددددددژي و حدددددددىان صاڕقدددددددحنی ٢ى 

 ١(.ةلەکاثێکضا صەبێد زۆي قاعەػا بکات لە )ٖلىم الباٚ

َم اع(: واثا قاعەػایی لە ووثەکاوۆ پێٛەمبەع )ر قاعەػاي ػاوؿتی )آلا -٤
ُ
َوده  َوَؾدل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 (َنه

، ووثەي یاوەعان و ثا ٗحن َەبێد.و
٢ 

                                         

 .٤٩٦الضعاؾات، ٫ -١

 .٤٩٥وەی پێكىو، ٫اؾەعچ -٢
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پددددددددددددددددێ  ی بدددددددددددددددداوۆ پحدددددددددددددددرۆػ ع ت: واثددددددددددددددددا بەو قدددددددددددددددێىاػاهەي کە ٢ى اقددددددددددددددداعەػاي ػاوؿددددددددددددددددتی ٢حڕابددددددددددددددد -٥

بە َدۆی  بدان ڕاحیدایۆ ثێدضەکەوێد،ع صەزىێىضعێحەوە، چىهکە َەهضێک حداع ثەٞؿدحري ٢ى 

ي بەوە بکغێدددددددددد لە الیەن لەگەڵ بەوەقدددددددددضا بەبێددددددددد ڕەچددددددددداو حیدددددددداواػي زىێىدددددددددضهەوەکەي. 

َم پێٛەمبەعەوە )
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 ( ؾەملێجراو بێد.َنه

ەؾدحر بێگىمدان بەو بایەثداهەي صێدحە  ى٫ ال٣ٟە(أن)ػاوؿتی  قاعەػاي -٦ بێد: چىهکە مٞى

یەکاهەوە َەیە، دددددددداثە  پدددددددددێل کە پەیىەهدددددددددضیان بە بەخکدددددددددامە قدددددددددەٖع بدددددددددۆیە پێىیؿدددددددددحە بەو کد

یەکان صەعبکات. (ى   ٣ٞە)أنبگەڕێحەوە بۆ   بۆ بەوەي َۆکاعي خىکمە قەٖع

بدداوۆ پحددرۆػ بىچیددىەکەي لە ؾددەع بحروبدداوەڕێکۆ ثەواو بىهیدداثجراوە، ع ٢ى  ػاوؿددتی ٖە٢یددضە: -٧

ەؾحر بەبێدد بەقاعەػایددیەوە ڕۆڵد  زدۆي ببیىێدد لە قدەعح کغصودۆ ٖە٢یدضەکە بە  بۆیە مٞى

و پێٛەمددددبەعان و بدددداوۆ پحددددرۆػ، کە بەڵددددگەن لەؾددددەع چەؾددددپاهضوۆ بددددىوۆ زددددىصاع بەڵددددگەي ٢ى 

کەؾدددددددداوۆ  ڕوبەڕووبددددددددىوهەوەي بەَەقددددددددد و صۆػەر و ػیىددددددددضووبىوهەوەو پاصاقددددددددد و ؾددددددددؼاو

 مىقغیک و کاٞغ.

داوۆ پێكددىوي ثێددضایە، بددۆ بەوەي ع چددىهکە ٢ى  ػاوؿددتی مێددژوو: -٨ دۆ گەلەکد بدداوۆ پحددرۆػ چحرۆکد

 زەڵکۆ پەهضو بامۆژگاعي    وەعبگغێد.

 مىفەصیر: ئادابەکاوی

ەؾدددددددددحر، چدددددددددىهکە بەگەع بحروبددددددددداوەڕي ڕاؾدددددددددد: بحروبددددددددد -١ اوەڕي ثەواو ػۆع گدددددددددغهگە بدددددددددۆ مٞى

ەبەي کە  زدددددداوەوی بحروبدددددداوەڕێکۆ ثەواو هەبێددددددد بەوە بەپێددددددی بەو بحروبدددددداوەڕە چەوثەو مەَػ

ددددددددات، همدددددددددىوهەي کە بێؿدددددددددحا لە  َەهدددددددددضێک لەو ثەٞؿدددددددددحراهەي لەؾدددددددددەعیەجۆ ثەٞؿدددددددددحري صەکد
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دداهەوە هىؾددددغاوەثەوە، وەکدددى: قددددیٗەو ز ەواعج و بەعصەؾدددد َەیەو لەالیەن گددددغوپە گىمڕاکد

حەػیلەو ....َحض، کە ڕێگەي پێكینی چاکیان بەعصاوە..مٖى
١ 

بێددد و بەو ثەٞؿددحرەي لەبەع زدداثغي قددخێکۆ صوهیددایۆ  ٥هددیەت پدداکۆ: صەبێددد هییەجددۆ پددا -٢

هەبێد و ثەکها لەبەع ڕەػامەهضي زىاي پەعوەعصگاع بێد.
٢ 

لە ژیدداوۆ  بدداوۆ پحددرۆػ ع لەزددىا ثغؾددان: بەبێددد کەؾددێکۆ لە زددىاثغؽ و بەثە٢ددىا بێددد، ٢ى  -٣

 ڕۆژاهەیضا ڕەهگۆ صابێحەوە.

داع بە٢ى  -٤ داع بەوە ع کد ەؾددحر بەوەیە زددۆي کد بدداوۆ پحرۆػبکددات: یەکێددک لە ثایبەثمەهددضیۆ مٞى

 باوۆ پحرۆػصا َەیەو لەزۆیضا حێبەحێی بکات.ع بکات کە لە ٢ى 

ددددد زدددداوەوۆ زىڕەوقدددددتی حددددىان بێددددد و زدددددۆي بەصووع بگغێددددد لە َەڵؿددددىکەوت و ٢ؿدددددەي ٥

ەػان ڕووبەڕوو هەبێحەوە.هەقیاو، لەگەڵ کە  ی ه
٣ 

 مأثىر  بە قىرئان ثەفضیری  صەرچاوەکاوی

 بان.ع بان بە ٢ى ع دد ثەٞؿحري ٢ى 

َم بان بە ٢ەو   پێٛەمبەع )ع دد ثەٞؿحري ٢ى 
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 (.َنه

 )ڕەػاي زىایان لێبێد(. بان بە ٢ەو   یاوەعانع دد ثەٞؿحری ٢ى 

 بان بە ٢ەو   ثا ٗحن.ع دد ثەٞؿحري ٢ى 

 

                                         

 .٤٩٤الضعاؾات، ٫ -١

 .٤٩٩َەمان ؾەعچاوە، ٫ - ٢

 .٥٢١الضعاؾات، ٫ -٣
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بەگەع بدددایەثێکۆ َەهدددضێکجاع بە  بددداوۆ پحدددرۆػ ع :چدددىهکە ٢ى ئاااانر قى  بە ئاااانر قى  ثەفضااایري 

یه  َێىددددددداویەثیەوە، ڕووهدددددددکەعەوەي ؿدددددددمدددددددىحمە   َێىابێدددددددد لە حدددددددێگەیەکەی ثدددددددغصا بەثەٞ

لەحێگەیەکدۆ ثدغ بە و َێىداویەجۆ  ثدایبەتیدان  عەَاییبایەثەکەي ثغە، یان َەهضێکجاع بە 

بدددددان بە ع قدددددێىەیە پێدددددی صەوثغێدددددد: ثەٞؿدددددحري ٢ى  ؾدددددىىعصاع و گكدددددحگحر َیىددددداویەثیەوە، بەم

بددددددداوۆ ع بدددددددان، همدددددددىهەف ػۆعە لە ٢ى ع بددددددداهە بە ٢ى ع بددددددان، باقدددددددتریً ثەٞؿدددددددحر ثەٞؿدددددددحري ٢ى ع ٢ى 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوەکددى زددىاي پەعوەعصگدداع صەٞەعمىوێددد:  پحددرۆػ،

داع بەم قددێىەیە ثەٞؿددحري ]٨١يددِنس/  َّ جن يم ىم مم ولیددنء أ، زددىاي پەعوەعصگد

 ٨٣يِنس/  َّ ين ىن من خن حن ُّٱثغصا:  ڕ[ کغصووە لە بایەثێکۆ

دداع صەٞەعمىوێددددد:    َّ مم خم حم جم يل ُّٱهمدددىهەیەکۆ ثدددغ لەواهە زدددىاي پەعوەعصگد
 ١امطارق/ 

دداع ووقدددەی:  ، ی ثەٞؿدددحر کدددغصووە بە: ]الدددَىجَم )الُددداع١(لە بدددایەجۆ صواثدددغ زدددىاي پەعوەعصگد

 ال
َ
[ث ََ  ا٢ 

 باوۆ پحرۆػ.ع وە لەم همىوهاهە ػۆعن لە ٢ى 

ی) پێغەمبەر وثەيو  ەب پیرۆز  ئاوىر قى  ثەفضیري 
َّ
ه  َصل ه   َللاَّ ْي

َ
ل َم  َع

َّ
 (:َوَصل

َم لەبەع بەوەي پێٛەمددددددددددددددبەع ) 
ُ
َودددددددددددددده  َوَؾددددددددددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( گەیەهەعي بەوەیەوە کە زددددددددددددددىاي َندددددددددددددده

ددددددددددددددداع هدددددددددددددددداعص ویەجۆ، ػاهدددددددددددددددداثغینی زەڵددددددددددددددددکەکەیە، َدددددددددددددددداوەاڵن بەگەع لە بایەثێددددددددددددددددک و پەعوەعصگد

َ ثێىەگەقددددخبان صەڕۆیكددددخىە زؼمەجددددۆ پێٛەمددددبەع )
ُ
ی َ

ُ
َم َندددده

ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ ( بددددۆ بەوەي قدددد ی  

 بکاثەوە بۆیان و واثاي ڕاؾد و مەبەؾحەکەي بۆیان ڕووهبکاثەوەوە.
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 خل ُّٱکە بددددایەجۆ:  لە بیبىدددى مەؾدددٗىصەوە ڕەػاي زددددىاي لێبیدددد ڕیدددىایەت کددددغاوە صەڵێدددد:

ؽ بدىو، ع صابەػی، َداوەاڵن بەالیداهەوە ٢دى  ٦١األًعام/  َّ حم جم يل ىل مل

هی ڕ ٖلدددددیە وؾدددددلم( و ٖەعػیدددددان کدددددغص: بەي پێٛەمدددددبەعي ندددددچدددددىوهە زؼمەجدددددۆ پێٛەمدددددبەع )

ی زىصا! کێمان َەیە ؾدحەم لە زدۆي هەکدات و ثىوشد ی ثداواهکغصن هەبێدد. پێٛەمدبەع )
ُ
َنده

َم 
ُ
َوددده  َوَؾدددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
لدددم( لەو بدددایەثەصا بەو واثدددایە هاگەیەهێدددد کە ْ( پێدددی ٞەعمدددىون: ووقدددەي )َ

ەکەصا بە واثدددداي َاوەڵدددضاهاهە بدددۆ زددددىصا، لدددم( لە بدددایەثْووقددددەي ) بێدددىە لێدددی ثێگەیكدددحىن،

دداعي کدددىڕەکەي کدددغص وجدددۆ  ُّٱ :بەي بەوەهیددددیە بەهدددضەي ڕاؾدددحگۆي زدددىصا )لى٢مدددان( کە بامۆژگد

 (١)٢٣ملىان/  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 لێبێت: خىایان  ەزاي هاوەاڵن وثەيو  بە قى ئان ثەفضیري 

َم َدددداوەاڵوۆ پێٛەمددددبەع ) 
ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
و ػاهیدددداعیەکۆ بدددداف بددددىون  ( زدددداوەوۆ ػاوؿدددددَندددده

بدددداوۆ پحددددرۆػ بە ػمدددداوۆ بەوان صابەػي و لە ؾددددەعصەمۆ ع بدددداوۆ پحرۆػ،چددددىهکە ٢ى ع صەعبدددداعەي ٢ى 

بەوان بددىو، َدداوەاڵن لە صواي پێٛەمددبەعان ڕاؾددحگۆثغینی زەڵکددۆ بددىون لە وەعگغثنددی خە١ 

 هاقەعع  پاعاؾحىوە. ڕەٞحاعێکیو  ، زۆیان لە َەمىو َەواو باعەػووو و صیىەکە

بدداوۆ پحرۆػیددان کددغصووە، کە دد ی ع ن لە ڕواهددگەي ثێگەیكددحنی زۆیدداهەوە ثەٞؿددحري ٢ى َدداوەاڵ 

بدددددددداوۆ پحددددددددرۆػ، وەکددددددددى: َەع چددددددددىاع زىلەٞدددددددداي ع ضابىوە لە ثەٞؿددددددددحرکغصوۆ ٢ى ێددددددددقدددددددداعەػایان ث

و بەبددددددى مىؾدددددداي  ٖەبدددددداؽ و بیددددددبن مەؾددددددٗىصو بددددددىبەي کددددددىڕي کەٖددددددَ ىڕاقددددددیضیً و بیبىدددددد

بەڕێددددؼاهە قدددداعەػایەکۆ چاکیددددان کددددىڕي ؾددددابید...، ػیدددداثغ بەم َدددداوەڵە  یبەقددددٗەعي و ػەیددددض

 باوۆ پحرۆػ.ع َەبىو لە ثەٞؿحرکغصوۆ ٢ى 

                                         

 .٦٩١٨/ ی بىزاع  -١
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ددددددددداع صەٞەعمىوێددددددددددد  جخ مح جح مج حج ُّٱ: همددددددددددىوهەیەک لەواهە، زددددددددددىاي پەعوەعصگد

بیبىدددى ٖەبددداؽ  ،١٣امنصددداء/  َّ حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

ددددددددد  واثدددددددداي حیمدددددددداٖە ڕەػاي زددددددددىاي لێبێددددددددد: )الَمَؿددددددددَحَم( ثەٞؿددددددددحري کددددددددغصووەو ٞەعمددددددددىویەجۆ:

 .ؾەعحێدییکغصن د

 ثاب ین: ووثەي بە ئانر قى  ثەفضیري 

ی بدداوۆ پحددرۆػ، هە لە ؾددىهىەجۆ پێٛەمددبەع )ع بددان هەبددىو، هە لە ٢ى ع بەگەع ثەٞیؿددغي ٢ى  
ُ
َندده

َم 
ُ
َوددددده  َوَؾدددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
(، هە لە ووثەي یددددداوەعان، بەوە زەڵکدددددۆ صەگەڕێدددددىەوە بدددددۆ ووثەي ثدددددا ٗحن، َ

ن لە زؼمەجۆ َداوەاڵن بدىون وەکى مىحاَیض، بیبن حىبەیغ...، چىهکە کۆمەڵێک لە ثا ٗح

الر لە مىحاَیدددضەوە ندددبددداوی پحدددرۆػ، بیبىدددى ع بدددۆ وەعگغثندددی ػاوؿدددتی قدددەعع  و ثەٞؿدددحري ٢ى 

بددددداهم کدددددغصەوە، لە ع صەگێدددددڕێحەوە صەڵێدددددد:  ددددد ێ حددددداع لە زؼمەجدددددۆ بیبىدددددى ٖەبددددداؽ صەوعي ٢ى 

ؾددددددەعەثاوە ثددددددا کۆثددددددایی، وە لە ؾددددددەع َەمددددددىو بایەثێددددددک صەوەؾددددددحام و پغؾددددددیاعم  دددددد  صەکددددددغص، 

یاوۆ ؾدددددەو  عي صەڵێدددددد: بەگەع ثەٞؿدددددحرێک لە الیەن مىحاَیدددددضەوە بدددددۆت َدددددات بەوە ؾدددددٞى

 بەؾحە.

َەهددددددضێکۆ ثددددددغ لەواهەي کە قدددددداعەػاي ثەٞؿددددددحر بددددددىون، وەکددددددى: ٖیکددددددڕەمە، ٖەثدددددداةۆ کددددددىڕي 

غي، مەؾددددددغو ی کددددددىڕي بەحددددددضەٕ، ؾددددددەٖیض کددددددىڕي مىؾددددددەیەب، نددددددڕەبدددددداح، خەؾددددددەوۆ بە

ۆ َدداوەاڵن قدداعەػایەکۆ کددىڕي مددىػاخم...، بەم ػاهدداهە بەڕێددؼاهە لە زؼمەجدد ٢ەثدداصە، ػوخدداکی

باقدددددددیان وەعگدددددددغت لە وەگغثندددددددی ػاوؿدددددددتی قدددددددەعع  و ثەٞؿدددددددحري ٢ىڕبددددددداوۆ پحدددددددرۆػ، َەعوەَدددددددا 

 بەماهیل کۆمەڵ  ػاهاي ثغیان بۆ صواي زۆیان پێگەیاهض.
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 ورو توفسری بو ڕەىئ ثتوفسری بو موئ  

 (أ ىع والحٟؿحر بالغ ثر)الحٟؿحر بامل

ٞەعمدددددىوصەي  ٢ىعبدددددان وبددددداوۆ پحدددددرۆػ بەع ٢ى ىع: بدددددغیحییە لە ثەٞؿدددددحرکغصوۆ ثدددددثەٞؿدددددحر بە مەب

 ؾەخیذ، یان ٢ەو   َاوەاڵن، یان ثا ٗحن.

َم بە ؾدددددددددىهەجۆ پێٛەمدددددددددبەع )
ُ
َوددددددددده  َوَؾدددددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
، ووثەي َددددددددداوەاڵن و ووثەي ثدددددددددا ٗحن و(َنددددددددده

 ىع(. ثرصەوثغێد: )م

 لە پێكضا باؾمان کغصو همىوهەمان بۆ َەع یەکەیان َێىایەوە.

 ىع:ثري بە مەبڕاحیایۆ صەعباعەي ثەٞؿح

 ىع صەبێحە   ێ بەقەوە:ثڕاحیایی صەعباعەي ثەٞؿحري بە مەب

ددداع  -١ ڕاحیایدددددیان َەیە لە لەٞددددؼەکەي، لەؾددددەع واثدددداکەي َدددداوڕان، وەکددددى زددددىاي پەعوەعصگد

 ،١٣اإلرساء/  َّ ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱصەٞەعمىوێدددددددددددد: 
 
َ
داعي ی: واثددا ٞەعمدداوۆ پێکددغصون، مىحاَیددض صەڵێددد: واطدد َ بیبىددى ٖەبدداؽ صەڵێددد: ٢ ثددا بامۆژگد

 .کغصون، ڕەبی   کىڕي بەهەؽ صەڵێد: واثا واحبە لەؾەعثان

ددددددداعیگەعي  ددددددداوۆ یەکە، یددددددددان واثەکەي لە یەکتددددددددرەوە هددددددددؼیکە، کد بەم حددددددددۆعە ثەٞؿددددددددحراهە واثاکد

 لەؾەع واثاي بایەثەکە صعوؾد هاکات.

ڕاحیایدیان َەیە لەؾەع لەٞؼو واثاکەي، لە َەمان کاثضا َەعصوو واثاکەف  -٢

صژیەک هحن، بایەثەکە لەؾەع َەعصووکۆ ثەٞؿحرصەکغێد، صەثىاهغێد َەڵضەگغێد و 

 رن ُّٱکۆبکغێحەوە، وە بە همىوهە بهێجرێحەوە، وەکى زىاي پەعوەعصگاع صەٞەعمىوێد: 

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
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 - ٢٠١األعراف/  َّ جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
٢٠٨ 

بیبىددى ٖەبددداؽ صەڵێدددد: بەو بیبىددى مەؾدددٗىص صەڵێددد: بەو پیددداوە لە بەهدددى بیؿددڕابیل بدددىوە،  

 بىوە.
َ
 پیاوە لە بەَه  یەمەن بىوە، وەصەقىثغێد: بەو پیاوە بەَه  بەل٣ا

بە  ووثدددداهەکدددۆبکغێحەوەو هدددابىە صژي یەکتدددر، بەکغێدددد َەعیەک لەو  ووثددداهەبەثىاهغێدددد بەم 

 همىوهە بهێجرێحەوە.

ف ڕاحیایدددددددددددیان َەیە لەؾددددددددددەع لەٞددددددددددؼو واثدددددددددداکەي، لە َەمددددددددددان کاثددددددددددضا َەعصوو واثدددددددددداکە -٣

صژیەکددددً، لەم خدددداڵەثە صەبێددددد ڕاؾددددحتریيیان وەعبگحرێددددد، بەَددددۆي بددددایەجۆ ثددددغ یددددان صەلیهدددد  

 قەعع  یەکابکغێحەوە.

 حص مس خس حس جس ُّٱوەکى بەم همىوهەیە زىاي پەعوەعصگاع صەٞەعمىوێد: 

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

ي بیمامۆ ٖە   صەٞەعمىوێد: ،١٣٠ابللرة/  َّ حقمق مف خف ظ 
ُ
ٍ   ال َوض    ب 

َ
٣ََضة َٖ 

اح  
َ
٩  
 : ماعەیدیەکە بەصە  ی پیاوەکەیە، الى 

ي بیبىدددددى ٖەبددددداؽ صەٞەعمىوێدددددد: دددددظ 
ُ
ٍ   ال َودددددض    ب 

َ
٣َدددددَضة ددددداح   َٖ

َ
٩  
: ماعەیددددددیەکەي بەصەؾدددددتی وە ددددد  الى 

 بەمغەکەیەجۆ.

بەاڵم بۆچددددددىوۆ یەکەم )بۆچددددددىووی بیمددددددامی ٖە ددددددی( ثەواوە، چددددددىهکە ٞەعمددددددىوصەي لەؾدددددددەع 

 َاثىوە.
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 :(أ ثەٞؿحر بە ڕەةی، )الحٟؿحر بالغ 

 هەیە: بە ەئی ثەفضیر جۆر  دوو 

ی ؾحایكددددکغاو: بەو ثەٞؿددددحرەیە کە كددددد بە٢ىعبددددان و ؾددددىهىەجی پێٛەمددددبەعی زىا) -١
ُ
َندددده

َم 
ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
، و ، زدددداوەهەکەی ػاهددددایە بەػمدددداوی ٖەعەبددددی و قددددێىاػەکاویو ( صەبەؾددددحێدَ

بىچیىەکاوی قەعیٗەت و بىەماکاوی.
١ 

. ػۆعیدىەی بۆچدىون و َەواو بداعەػووی زدۆیەجی کها ڕاولۆمەکغاو: بەو ثەٞؿحرەیە کەثە -٢

بەواهەی کەثەٞؿددددددددددحری ٢ىعبددددددددددان بەم حددددددددددۆعە صەکەن، بەواهەن کە بیددددددددددضٖەشی و زدددددددددداوەوی 

دداوی ٢ىعبدددان بەو قدددێىاػە  ددی صعوؾدددخیان هدددیە، بایەثەکد بحروبۆچدددىوهێکی پدددىچەڵً و بەڵگەیەکد

ەبیدددددددددددددددددان گىهجددددددددددددددددداوەو بەو قدددددددددددددددددێىاػە  ثەٞؿدددددددددددددددددحر صەکەن کەلەگەڵ بحروبۆچدددددددددددددددددىون و مەَػ

 ٢لێکضاهەوەی بۆ صەکات.

گىومددددددان لەوەصا هیدددددددیە، کە ٖە٢ددددددا گغهگتددددددریً قددددددحە کە بیيؿددددددان لە صعوؾددددددحکغاوەکاوۆ ثددددددغ 

ددددداثەوە، ٢ى  دددددداعي ع حیاصەکد ددددددات، گغهگترینددددددی کد بدددددداوۆ پحدددددددرۆػ صاواي بحرکددددددغصهەوەو ثێٟکددددددغیً صەکد

 ٖە٢ا بەوەیە بحر بکاثەوە لە بایەثەکاوۆ زىاي پەعوەعصگاعو پەهضي لێىەعبگغێد.

دددددداع صەٞەعمىوێدددددددد: وەکدددددددى زدددددددىاي پە  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱعوەعصگد

 ١١انلدل/  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

دات بددۆ بەوەي ثێبٟکغێددد، لەم ڕووەوە ع بەوقددێىەیە زددىاي پەعوە  داع ڕوو لە ٖە٢ددا صەکد صگد

دددددددداع، بەمەف ڕوویەک  دددددددداعە بدددددددددۆ ثێگەیكدددددددددتن لە کیحدددددددددابەکەي زدددددددددىاي پەعوەعصگد ٖە٢دددددددددا َۆکد

                                         

 .٤٧٢الضعاؾات، ٫ -١

 .٤٧٢الضعاؾات، ٫ -٢
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دداوۆ ثەٞؿدددحر، کە پێدددی ڵددد  یدددان ثەٞؿدددحري بە ؿدددحري ٖە٢صەوثغێدددد ثەٞ وەعصەگغێدددد لە ڕووەکد

 ڕەةۆ.

دددداثە ثەٞؿددددددحرکغصوۆ  لە صەعبەهجددددددامۆ واثددددداي ثەٞؿددددددحر بە ڕەةدددددۆ: بحرکدددددغصهەوەو ثێٟکددددددغیً صەگد

باوۆ پحرۆػ، بەگەع بەقێىەیەکۆ حىان لە ؾدەع بىەماکدان و ٢ەواٖیدضي ثەٞؿدحر بدىو، ع ٢ى 

کۆ حددددددددددددىان و پەؾددددددددددددەهضە، بەگەع بەوقدددددددددددێىەیەف هەبددددددددددددىو بەوە هاپەؾددددددددددددەهضو ێبەوە عەبیدددددددددددد

 لۆمەکغاوە.

 بە ەئى: ثەفضیري  لەصەر زاهایان ەڵىێضتىه 

یددان لە ؾددەع ثەٞؿددحري بە ڕەةددۆ صابەف صەبددً بددۆ صوو گددغووپ، گغوپێکیددان اَەڵىێؿددتی ػاه

ددداوۆ ثەٞؿددددحریل بددددڕوات،  دددات، بەگەع لە ؾددددەع بىەماکد بە ثىهددددضي صژایەجددددۆ و ڕێگددددغي  دددد  صەکد

ب و وەگغووپددددددۆ صووەم بە پددددددێچەواهەي ڕاي یەکەم، صەڵددددددێن: بەگەع لەؾددددددەع بىەمدددددداي بەصە

بددددان بکدددات بە بۆچدددىون و بیجحیهددداصي زددددۆي، َەع ع ػاوؿدددحەوە بێدددد صەکغێدددد ثەٞؿدددحري ٢ى 

 یەک لەماهەف صەلیل و بەڵگەیان پێدیە بۆ ٢ؿەکاهیان:

 هابێت: کەدەڵێن ئەواهەي دەلیلی

ثەٞؿحري بە ڕەةۆ ٢ؿەکغصهە لەؾەع زىاي پەعوەعصگاع بە بێ ػاهیاعي، وە ٢ؿەکغصن  -١

ێ ػاهیاعي هەه  لێکغاو و ٢ەصەٚەیە، وەکى زىاي لەؾەع زىاي پەعوەعصگاع بە ب

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱپەعوەصگاع صەٞەعمىوێد: 

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 ٣٣األعراف/  َّ نن من
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ددداعی مددددً خەعامددددی کددددغصووە.....  ، ددداع ،واثددددا: بڵدددددێ پەعوەعصگد کە ٢ؿددددە لەؾددددەع زددددىای پەعوەعصگد

 بکەن بەبێ ػاهیاعی. 

َم ەمبەع )ٞەعمىوصەي پێٛ -٢
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
بە  بداوۆ پحدرۆػ ع ( لەؾەع ٢ؿەکغصن لە ٢ى َنه

َ ڕەةۆ وەکى: لە بیبىى ٖەباؾەوە ڕیىایەت کغاوە ڕەػاي زىاي لێبێد، پێٛەمدبەع )
ُ
ی َ

ُ
َنده

َم 
ُ
َوه  َوَؾدل

َ
ل   ٖهد  ٦دظب ٞمدً( صەٞەعمىوێدد: )َٖ

ً
 ٢دا٫ الىداع،ومً مدً م٣ٗدضٍ ٞلوخبدىأ محٗمدضا

(، واثدددددددا: َەعکەؽ صعۆیەک بە بەه٣ەؾدددددددد الىددددددداع مدددددددً م٣ٗدددددددضٍ ٞلوخبدددددددىأ بغأيدددددددة ال٣دددددددغان فدددددددي

بەصەمدددۆ مدددىەوە ببەؾدددحێد، بدددا حددددێگەیەک لە صۆػەر بۆزدددۆي صیددداعي بکدددات، َەعکەؾددددێک 

بددددداوۆ پحدددددرۆػ بە ڕەةدددددۆ زدددددۆي، بدددددا حدددددێگەیەک لە صۆػەر بۆزدددددۆي ع قدددددخێک بڵێدددددد لە ؾدددددەع ٢ى 

 (١)صیاعي بکات.

زىایان لێبێد بە بەڵگە صەَێيدىەوە وەکدى،  َەهضێک لە وثەي َاوەاڵن و ثا ٗحن ڕەػاي -٣

بەبدددددددى بەکدددددددغي ؾدددددددضی٤ ڕەػاي زدددددددىاي لێبێدددددددد صەٞەعمىوێدددددددد: )بەگەع لە گەعصهدددددددم بدددددددضعێد، 

لە ؾدددەٖیضي کدددىڕي مىؾدددەیَ  ٢ؿدددەیەک بە ڕەةدددۆ زدددۆم هددداکەم لە ؾدددەع ٢ىڕبدددان(، بەگەع

پغؾدددیاي خەاڵڵ و خەڕام بکدددغایە، وەاڵمدددۆ صەصاهەوە، بەاڵم بەگەع ثەٞؿدددحري بایەثیدددان  ددد  

 پرؾیایە بێضەهگ صەبىو.ب

 دروصحە: دەڵێن ئەواهەي دەلیلى

دداع صەٞەعمىوێددددد:  -١  ِّ ُّٱبەم بایەثددداهە بە صەلیدددل صەَێيدددىەوە: وەکددددى زدددىاي پەعوەعصگد

دددددددددددددددداع  ،١٩ص/  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ لەبدددددددددددددددددایخێکۆ ثدددددددددددددددددغصا زدددددددددددددددددىاي پەعوەصگد

، بەم ١١حمىدددددد/  َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ صەٞەعمىوێدددددد:

                                         

 ی ڕیىایەجی کغصوەەو صەڵ )خەؾەهە(، بەاڵم قێدی بەلباوی بەػەٖیٟی صاهاوە.ظثغم -١
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ۆ بەوەي ثێبٟکغێدد، بەمەف بەکدغصاعي ٖە٢ددا بایەثداهە َەمدىوي َداوۆ بیيؿددان صەصات بد

بەمەف بیيؿددددددان صەگەیەهێددددددحە  ،صەکغێددددددد، بددددددۆ بەوەي پەهددددددضوبامۆژگاعي لێددددددىە وەعبگغێددددددد

زىاپەعؾدددددتی، بیتدددددر چدددددۆن صەبێدددددد ڕێگدددددغي لە قدددددخێک بکغێدددددد کە بیيؿدددددان بەَدددددۆي بەوەوە 

 صەگاثە زىاپەعؾتی !.

لە بەخکددددددددامە بەگەع صەڵددددددددێن ثەٞؿددددددددحر بە ڕەةددددددددۆ صعوؾددددددددد هددددددددیە، صەبێددددددددد بیجحیهدددددددداصیل  -٢

یەکان صعوؾد هەبێد، صەي کەوابێد  هێکۆ صعوؾد هیە.و باقکغایە بۆچى  قەٖع

َم صەلیلێکدددددددۆ ثدددددددغ لەواهە، بەو َەمددددددددىو َددددددداوەاڵهەي پێٛەمدددددددبەع ) -٣
ُ
َوددددددده  َوَؾددددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( َندددددددده

َەهددددضێکجاع بۆچىوهیددددان حیدددداواػ بددددىوە لەؾددددەع بایەثێددددک َدددداوڕا هەبددددىون، بەگەع ثەٞؿددددحر 

وا بەوەي َددددداوەاڵهیل ڕەػاي زىایدددددان لێبێدددددد پەهدددددا بەزدددددىصا خەڕام بەڕەةدددددۆ خەڕام بێدددددد بە

 بىوە.

 :مەرجاهە بەم بەاڵم دروصحە، بە ەئى ثەفضیر کە ئەوەیە پەصەهذ بۆچىووى

داهەوە، بەکددداع َاثبێدددد لە ػمدداهەواوۆ ٖەعەبدددضا، لە ؾدددیا    -١ بەبێددد پابەهدددض بێدددد بە لەٞؼەکد

 قەعع  صەعهەچێد.

 هەکات. بەبێد َەواو باعەػوي زۆي ثێکەڵ -٢

ەبێکددددۆ گددددىومڕا بێددددد -٣ ، زۆشدددد ی قددددىێً کەوثەي بەو و هابێددددد بەپێددددی بحروبۆچددددىووۆ مەَػ

ەبەکەي صەیکدددددددات و صووع  دددددداثە بدددددددۆ بەَێلکغصودددددددۆ بحروبۆچدددددددىووۆ مەَػ بێدددددددد، چدددددددىهکە بەو کد

 صەبێد لە خە١ و ڕاؾتی.

، بەصەع بێددددددد لە بدددددداػهەي و هابێددددددد ثەٞؿددددددحرێکۆ وابێددددددد صووعبێددددددد لە خە١ و ڕاؾددددددخیەوە -٤

 وەي بیيؿان.بحرکغصەهە
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 هىصراون: بە ەئى کە ثەفضیراهەي لەو کحێبێک چەهذ همىوهەي

 .٦٢٦/ الغاػ   ٞسغالضيً: الٛوَ مٟاثوذ -١

 .٦٨٥/ البوًاو  : الحثويل وأؾغاع الحجليل أهىاع -٢

 .٧٢١/ اليؿٟي: الحثويل وخ٣اب٤ الحجليل مضاع٥ -٣

باَب  -٤
َ
 ٖمغ، بً اَومابغ  بً دمحم بً لدٗهي: الحجليل مٗاوي في الحثويل ل

 .٧٤١(/ زاػن ) بة هاؾغاوة 

 .٧٤٥/لهضلى  ي خوان ألبي: املوِ البدغ -٥

 .٩٨٢/ الؿٗىص ألبي: ال٨غيم ال٨حاب مؼايا إ   الؿلوم ال٣ٗل إعقاص -٦

ابدددددَ ال٣دددددغ ن ٚغابددددَ -٧ / الىيؿدددددابىع  دمحم بدددددً الخؿدددددً ابدددددً الدددددضيً لىٓدددددام: الٟغ٢دددددان وٚع

٨٥٢. 

 مهدددددغ، أ٢دددددالوم مدددددً املخلدددددة ا ددددد  وؿدددددبة ٨٦٤/ خهددددد امل الدددددضيً لجدددددا٫: الجالدددددحن ثٟؿدددددحر -٨

ي الضيً وحا٫  .أؾوٍى ا   وؿبة ،٩١١/ الؿوَى

 ىر:ثمەئ بە ثەفضیري  بەشێىەي هىصراو ثەفضیري  گرهگترین

 بەو ثەٞؿحرەي پاڵضعاوە بۆ الي بیبن ٖەباؽ. -١

 ثەٞؿحري بیبن ٖىیەیىە. -٢

 ثەٞؿحري بەبۆ خاثەم.-٣

 ن.ثەٞؿحري بەبۆ الكیش بیبىى خەبا-٤

 یه.ەَثەٞؿحري بیبىى ٖ -٥

 الؿمغ٢ىضی)البدغ الٗلىم(. ثثەٞؿحري بەبۆ اللی -٦

 ن(. ثەٞؿحري بەبۆ بیاخا١ )الکك٠ والبیان ًٖ ثٟؿحر ال٣غ  -٧
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 (. نثەٞؿحري بیبن و حەعیغي ثەبەعي )حام٘ البیان فی ثٟؿحر ال٣غ  -٨

 ثەٞؿحري ببىى بەبۆ قەیدبە. -٩

 ل(.ثەٞؿحري البٛىی )املٗالم الحجلی -١٢

 یم(.ٓکەؾحر )ثٟؿحر ال٣غان الٗ ىثەٞؿحري بیبى -١١

 ن(. الحٟؿحر ال٣غ  يثەٞؿحري ؾەٖلەبۆ )الجىاَحر الخؿان ف -١٢

 ثەٞؿحري قەوکاوۆ )ٞحذ ال٣ضیغ(.  -١٣

 :عەباش ئیبىى ثەفضیري  -١

بەم ثەٞؿددددددحرە صعاوەثە پدددددداڵ بیبىددددددى ٖەبدددددداؽ، بەهدددددداوي )ثىددددددىیغ امل٣یدددددداؽ مددددددً ثٟؿددددددحر ابددددددً  

ەهدددضحاعێک چددداپکغاوە، بەبدددى ثددداَغ، دمحم بدددً یە٣ٖدددىب ٞحدددروػ بابددداصي ٖبددداؽ(، لە میؿدددغ چ

 (کۆي کغصووەثەوە.ِقاٞ  ، زاوەوۆ کحێبی ٢امى  ی)املخی

بدددددداهە، ٖددددددىمەعي کددددددىڕي زەثدددددداب ع ثەعحىمدددددداوۆ ٢ى  بیبىددددددى ٖەبدددددداؽ بەوە مەقددددددرىع بددددددىو کە:

ڕێدددددؼي لێگغثدددددىوە، بیدددددبن ٖەبددددداؽ لە  ػۆع محمددددداهەي بە ثەٞؿدددددحري بیبىدددددى ٖەبددددداؽ َەبدددددىوەو

بددددددددان ع ىێىضا قددددددددتی لە بەَهدددددددد  کحدددددددداب وەعگغثددددددددىوە، بەاڵم بە مەعحێددددددددک صژي ٢ى َەهددددددددضێ قدددددددد

بددددددددددددان و ثەوڕات و بیىجیددددددددددددل صژایەثیددددددددددددان لەگەڵ یەک ع هەبىوبێددددددددددددد، واثددددددددددددا: لەقددددددددددددخێکضا ٢ى 

 هەبىوبێد، ػاهیاعي    وەعگغثىون بەاڵم ػۆع بەکەمی و ؾىىعصاع.

عاوەثەوە، ػۆعحددددددداع بەو َدددددددۆیەوە ثىوشددددددد ی ڕەزدددددددىە بدددددددىوثەوە، بەاڵم وەاڵمدددددددۆ بەو ڕەزىددددددداهە ص

چددددىهکە بیبىددددى ٖەبدددداؽ لە قددددخێکضا کە پەیىەهددددضي بە بحروبدددداوەڕەوە بىوبێددددد پغؾددددیاعي  دددد  

وەعیگغثدىوە  هەکغصوون، ثەکها بەوەهضەهەبێد کە پەیىەهضي بە چحدرۆک و َەواڵەوە بدىوە،

 بەوەف ػۆع بەکەمۆ. 
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 :ي بر طلل القرآن ثفضیر يف البیان جامع -٢

، کە هددددددددد  ػاهددددددددداي بەهاوبددددددددداهگۆ بیؿدددددددددامیە (ەعي بەم ثەٞؿدددددددددحرە هاؾدددددددددغاوە بە )ثەٞؿدددددددددحري ثەب

بەهدداوي: دمحمي کددىڕي حەعیددغي کددىڕي یەػیددض کددىڕي کەؾددحري کددىڕي ٚددالبە، کە هاؾددغاوە بە 

بەم  ١(کددددددۆشی٣١٢-٢٢٤پێكددددددەوا )بەبددددددى حٗددددددٟەعي بەلددددددحەبەعي(، لەصایددددددک بددددددىوي ؾدددددداڵ  )

ثەٞؿددددحرە لە بەهاوبدددداهگتریً ثەٞؿددددحرەکاوۆ بەَهدددد  ؾددددىهەیە، لەم ثەٞؿددددحرەصا لە ثەٞؿددددحري 

ددددان اَەع بایەثێکدددددضا ٢ەو ددددد  َددددداوەاڵن و ثدددددا ٗینی َێىددددداوەثەوە، گغهگدددددۆ بە ٢حڕابددددد ثە حیاواػەکد

 ، لە َەعبایەثێکضا ثەعحیح  بە یەکێکیاوۆ صاوە.و صاوە

دان ٞەعمددىوصەي پێٛەمددبەع )  لە ثەٞؿددحري بایەثەکد
ُ
َم َندده

ُ
َودده  َوَؾددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
، و (ی َێىدداوەثەوەی َ

 .، چحرۆکە بیؿڕابیلیاثەکاوۆ کغصووەو با  ی بەخکامە ٞی٣ریەکاوۆ 

(بەعگددددددضا زددددددۆي صەبیيێددددددحەوە، بددددددۆ یەکەم حدددددداع لە ؾدددددداڵ  ٣٢ثەٞؿددددددحري بیبىددددددى حەعیددددددغ لە )

 ٤١٩)کە لەؾدددداڵ   لهضل دددد ي الحجوبددددي نددددماصکددددۆشی( لە مێددددر چدددداپکغا، وە )دمحم بددددً ١٣٢١)

ن(، وە لە  اع ٚغیدددَ ال٣دددغ هدددکدددغصووە بە هددداوي )إزح پدددىزحەی(، کدددۆش  صواي کدددغصووە کدددۆشی

 کۆشی( چاپ کغاوە.  ١٣٩٢)ؾاڵ  

ۆ صەٞەعمىوێدددددددددد: َثەٞؿدددددددددحري ثەبەعي ثەٞؿدددددددددحرێکۆ هایددددددددداب و بەهدددددددددغزە، وە قدددددددددێد  ؾدددددددددیى 

ەؾدددددددحریىە، َاوقددددددداوی هیددددددددیە، قددددددداعەػاي َەمدددددددىو  پێكدددددددەوا بەبدددددددى حەٖدددددددٟەع پێكدددددددەهگۆ مٞى

 بدددداوۆ لەبەعبددددىوەو قدددداعەػايڕ وددددۆ زۆیددددضا َاوقددددێىەي هەبددددىوە، ٢ى ػاوؿددددحەکان بددددىوە لە ػەمە

بدان، ػاهدا بدىوە بە ٞەعمىوصەکداوۆ د پێٛەمدبەع ع واثاکەي بىوە، ػاها بىوە بە بەخکامەکداوۆ ٢ى 

َم 
ُ
َودده  َوَؾددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 ، بە هاسددخ و مەوؿددىرو کدداوۆ لە ڕووي ؾددەخیذ و الواػیەوەاد بە ڕێگ َندده

 ٗحن.، بە ژیاوۆ َاوەاڵن و ثا و

                                         

 .١١٤، ٢٫، َب٣ات املٟؿغیً، ج الضاوص -١
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صەعبدداعەي ثەٞؿددحرەکەي صەٞەعمىوێددد: ثەٞؿددحرەکەي بەهغزتددریً و گەوعەثددغیً ثەٞؿددحرە، 

کحێبسددددداهەیەکە بدددددۆ زدددددۆي، بۆچدددددىووۆ بەم و بەو صێىێدددددد و ثەعحیحددددد  َەهدددددضێکیان صەصات 

ێىدددددداوۆ خددددددىکمی قددددددەعع  و  بەؾددددددەع بەویتریددددددان، َەهددددددضێکجاع صەؾددددددد بددددددۆ بیٗددددددڕاب و صەَع

ەؾددحە بەؾددەع ثەٞؿددحري ػاهایدداوۆ پێكددیىضاو ىڵ  صەبددات، کەوابددێ ثەٞؿددحرەکەي بددااڵ صؾددبى 

 َیچیان هاگەهە باؾتی بەو.

ببىددى زددىػەیمە صەٞەعمىوێددد: َددی  کەؾددێک ػاهدداثغ هددیە لە ؾددەع ػەوي ػاهاثغبێددد لە دمحمي  

 کىڕي حغیغ.

بیمدددامۆ هەوەوي صەٞەعمىوێدددد: بدددىمەجۆ بیؿدددامۆ کۆڕایدددان َەیە لە ؾدددەع بەوەی ثدددا بیؿدددحا 

 (  ١)هیە. ثەٞؿحري ثەبەعي قاکاعەو همىهەي

بەو باصابدداهەي ثەبەعی لە ثەٞؿدددحرەکەي پەیدددڕەوي کددغصووە، بەوە بدددىوە بیٗحمددداصي کدددغصۆثە 

َم ؾددددددەع ٞەعمددددددىوصەي پێٛەمددددددبەع )
ُ
َودددددده  َوَؾددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
، ٢ەو دددددد  َدددددداوەاڵن و ثددددددا ٗحن لە و(َندددددده

دددددان واثدددددداکەي، ػۆع هکددددددۆڵ  لەوە کددددددغصووە کە ثەکهددددددا ڕەةددددددۆ بەؾددددددبێد بددددددۆ  ثەٞؿددددددحري بایەثەکد

بە ڕەةددددی و بۆچددددىووۆ زددددۆي ثەٞؿددددحري  ٪بددددان، بە صعوؾددددتی هەػاهیددددىە کەؾددددێع ى ثەٞؿددددحري ٢

َم بدددان بکدددات، بدددێ بەوەي بگەڕێدددحەوە بدددۆ ٞەعمدددىوصەي پێٛەمدددبەع )ع ٢ى 
ُ
َوددده  َوَؾدددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( َنددده

دددات  یددددان ٢ەو دددد  َدددداوەاڵن یددددان صەلیلێددددک، چددددىهکە مەعج هددددیە بەڕەةددددی زددددۆي بیدددددبێکێ، بەو کد

بددددان بکغێدددددد بەگەع ع هاکغێددددد بەگىمددددان ثەٞؿدددددحري ٢ى  یە٢ینددددی ثێددددضا هدددددایەثە جدددد ، کەوابدددددىو 

 ػاهیاعي ثەواوت لە ؾەعي هەبێد.

                                         

ي: ج -١  .٢/١٩٢إلاث٣ان للؿوَى
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ەخیذ و الواػي ؾددددلە ثەٞؿدددحرەکەیضا ٞەعمددددىوصەو ٢ەو دددد  َددداوەاڵوۆ ثێددددضا َێىدددداوەثەوە، کە 

ن( صا َێىددداویەثەوە بامددداژەي  ٖلدددىم ال٣دددغ  يث٣دددان فدددثێدددضایە، کە قدددێد  ؾدددیىجۆ لە کحێبدددی )إلا

 پێکغصووە.

ددددان بیٗحیبددددداعي کدددددغصۆثە ؾدددددەع بیجمدددددإ و کدددددۆڕاي ػاهایدددددان،  َەعوەَدددددا لە ثەٞؿدددددحري  بایەثەکد

بیبىددددددى حەعیددددددغ گغهگددددددۆ بەبددددددىاعي ٢حڕابددددددات صەصات، بەواهەي ڕەثکددددددغصووەثەوە کە بیجمدددددداع  

کە ؾدددددددابید و چەؾدددددددپاو بدددددددىون، َەهدددددددضێکجاع بدددددددێ  لەؾدددددددەع هەبدددددددىوە، بەواهەي وەعگغثدددددددىوە

 بەوەي ثەعحیذ بە َیچکامیان بضات وەؾحاوە لە ؾەعیان.

ددان صاوە، چدددىهکە بیبىدددى حەعیدددغ زۆیشددد ی لە ثەٞؿددد حرەکەیضا گغهگدددۆ بە بەخکدددامە ٞی٣ریەکد

دددددداوۆ  ەبێدددددددک بدددددددىوە، بدددددددایەثە ٞی٣ریەکد و مىها٢ەقدددددددەي صەؾخىیكدددددددان کدددددددغصووەزددددددداوەوۆ مەَػ

دددددداوۆ ثێدددددددضا صەعکدددددددغووە دددددداوۆ ثێدددددددضا و کدددددددغصووە، پاقدددددددان بەخکدددددددامە ٞی٣ریەکد ، صەلدددددددیلە بەَێلەکد

 .صەؾخىیكان کغصووە

وەڕي ثێددددددددددددددددددددضا زؿددددددددددددددددددددحۆثەڕوو، ڕەصصي بەو َەعوەَددددددددددددددددددددا باؾددددددددددددددددددددەکاوۆ ٖە٢یددددددددددددددددددددضەو بحروبددددددددددددددددددددا

 بحروبۆچىوهاهەش ی صاوەثەوە کە پێچەواهەي بەَه  ؾىهەت و حەماٖەت بىون.

 ال سیس: ال حاب ثفضیر يف الىجیز املحرر  -٣

بیبىددددى ٖەثددددیە کەهدددداوي ثەواوي بەبددددى دمحم ٖەبددددضولخە   کددددىڕي بەبددددۆ بەکددددغي ٚددددالبی کددددىڕي 

ڕي ثەمامۆ کىڕي ٖبضو  ي کدىڕي ٖەبضولڕەخماوۆ کىڕي ٚالبی کىڕي ٖبضولڕەبىف  کى 

ثەمدددددددامۆ کدددددددىڕي ٖەثدددددددیەیە، لە بەهدددددددضەلىؽ لە قددددددداعي ٚەڕهددددددداثە لەصایدددددددک بدددددددىوە، لەهێدددددددىان 

ؼاهە گەوعەکدداوۆ ڕۆژگدداعي زددۆي، کددۆشی ٥٤١-٤٨١ؾددااڵوی ) ( ژیدداوە، یەکێددک بددىوە لە قددەٖع

ەو بەصەب.  ػاهاو قاعەػا بىوە لە ثەٞؿحرو بەخکامۆ ٞەعمىوصەو لٚى
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بددددً ثٟؿددددحر الکحدددداب الٗؼیددددؼ    يؿددددحرصا هدددداوي: )املخددددغع الددددىححل فددددکحێددددبەکەي لە بددددىاعي ثەٞ

(، بیبىدددى ٖەثدددیە لە ثەٞؿدددحرەکەیضا گەڕاوەثەوە بدددۆ ٞەعمدددىوصەي پێٛەمدددبەعو ٢ەو ددد  ةیدددُٖ

ەؾحریىیشد ی هە٢دا کدغصووە، ٢ەو د  بیبىدى حەعیدغي  َاوەاڵن و ثدا ٗحن، َەعوەَدا ٢ەو د  مٞى

ٞؿددددددددحرەکەیضا ػۆع گغهگددددددددۆ بە هە٢ڵکدددددددغصووە، َەهددددددددضێکجاعیل ڕەصصي  دددددددد  صاوهەثەوە، لە ثە

ەي ٖەعەبۆ ٢ەواٖیضي هەخىي صاوە.  بەصەب و لٚى

بیبىدددددى ثەیمدددددیە مى٢ددددداڕەهەي لەهێدددددىان ثەٞؿدددددحري بیبىدددددى ٖەثدددددیەو ثەٞؿدددددحري ػەمەزكدددددەعي 

دددددددات صەٞەعمىوێددددددددد: ثەٞؿددددددددحري بیبىددددددددى ٖەثددددددددیە لە ثەٞؿددددددددحري ػەمەزكددددددددەعي باقددددددددترو  صەکد

ثدددددددددددغە لە بیدددددددددددضٖەت، ەخیدترە لەڕووي ڕیىایدددددددددددات و لێکدددددددددددۆڵیىەوەوە، صووع ؾدددددددددددبەؾدددددددددددىصثغە، 

ە، بەڵکددددى ثەٞؿدددحري بیبىدددى ٖەثددددیە و َەعچەهدددضە بەمدددیل َەهددددضێ لە بیدددضٖەجۆ لە زۆگغثدددى 

ػۆع لە ثەٞؿحري ػەمەزكەعي باقترە.
(١  ) 

 کەصیر: ئیبىى ثەفضیری  -٤

 ٧٧٤-٧٢١هدددددداوی ٖیمددددددداصەصیً بەبىلٟیددددددضا بیؿدددددددماٖیلە، لە صیمەقدددددد٤ لەهێدددددددىان ؾدددددددااڵوی )

ەؾدددددددحرو ٞە٢یددددددده بدددددددکدددددددۆشی دددددداوۆ( ژیددددددداوە، مدددددددىخەصیـ و مٞى  :ىوە، لە بەهاوبددددددداهگتریً کحێبەکد

، و (، لەزؼمەجدۆ َەهددضێ ػاهدداي بەهاوباهددگ بددىوەةوالنهایدد ةالبضایدد یم،ٓدد)ثٟؿدحر ال٣ددغان الٗ

٢اؾدم کدىڕی و ، بەخمەص کىڕي بەبۆ ثالدَ و ػاوؿتی وەعگغثىوە لە قێش بیبڕاَیم ٞەػاػي 

ػەکددۆ بیادخا   کددىڕي بامدضي و قددێش حەمدا٫ یىؾدد٠ کدىڕي  و، بیبىدى قددحراػي و ٖەؾداکغ

 ....، بیبىى ثیمیەو یَ الکما٫(ەظاملؼی کەزاوەوۆ کحێبی )الته

صەگەڕێددحەوە بددۆ ٞەعمددىوصەي  یم(،ٓددن الٗ بیبىددى کەؾددحر لە ثەٞؿددحرەکەیضا )ثٟؿددحر ال٣ددغ 

َم پێٛەمددددبەع )
ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
ەي َندددده ( وە ٢ەو دددد  َدددداوەاڵن و ثددددا ٗحن، ػۆع گغهگددددۆ بە لددددٚى

                                         

 .١٣/٣٨٨ٞحاوي  بً ثوموة:  مجمٕى -١
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ثە حیاواػەکدان و َۆکداعي اؾدەهەصي ٞەعمىوصەکدان و ٢حڕابدٖەعەبی و ػاوؿحەکەي صاوە، بە

 َاثىە زىاعەوەي بایەثەکان. 

ددداوی  بیبىددددى کەؾددددحر لە ثەٞؿددددحرەکەیضا بە صەؾددددحەواژەیەکۆ باؾددددان و کددددىعت واثدددداي بایەثەکد

بەقددددددێىەیەکۆ گكددددددتی ڕووهکددددددغصۆثەوە، ثەٞؿددددددحري بددددددایەجی بە بددددددایەجی ثددددددغ کددددددغصووە، بەگەع 

اثەوە، بەگەع بددددددددایەت هەبددددددددىوبێ بە ٞەعمددددددددىصەي َەبددددددددىو بددددددددێ بددددددددۆ بەوەي واثدددددددداکەي ڕووهبکدددددددد

َم پێٛەمدددددبەع )
ُ
َوددددده  َوَؾدددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
دددداثیل ؾدددددەهەصەکاوۆ بددددداؽ َنددددده ( ثەٞؿدددددحري کدددددغصووە، ػۆع کد

، ٢ەو ددددددد  َدددددداوەاڵن و ثدددددددا ٗینی َێىدددددداوەثەوە، بە ثدددددددایبەجۆ چینددددددی ؾدددددددەصەي یەکەم، و کددددددغصوە

 بەؾتراوە.بیؿڕابیلیاجۆ َێىاوەثەوە، َەهضێکجاع ووثىیەجۆ بەمە صعۆو َەڵ

ددددددددداوۆ ڕوون کددددددددددغصۆثەوە، بەو بایەثدددددددددداهەي کە پەیىەهدددددددددد ضي بە َەعوەَددددددددددا بەخکددددددددددامە ٞی٣ریەکد

داهەوە بدددىوە ەي ٖەعەبدددۆ،  .بەخکددامە ٞی٣ریەکد بیبىددى کەؾدددحر بیٗحیمدداصي کددغصۆثە ؾدددەع لددٚى

 باوۆ پحرۆػ.ع وە قیٗغ بۆ ثێگەیكتن لە ٢ى 

ەؾدددددددحراوۆ پدددددددێل زدددددددۆي، هە٢ڵددددددد  لێددددددددی اهەوە بیبىدددددددى کەؾدددددددحر بیٗحیمددددددداصي کدددددددغصۆثە ؾدددددددەع مٞى

٢ەو ددددد   وىدددددى ٖەثدددددیە بیبو ثەبەعي و بیبىدددددى بەبدددددۆ خددددداثەم  ی کدددددغصووە، لەواهە بیبىدددددى حەعیدددددغ 

 بیبىى ثەیمیە.

  ەئى: بە ثەفضیر کحێبەکاوى بەهاو اهگترین*

 .لنم ٦يؿان بً ٖبضالغخمً ثٟؿحر -١

 .الجباةي ٖه  أبۆ ثٟؿحر -٢

 .ٖبضالجباع ٢اض ی ثٟؿحر -٣

ودىن  الحجليدل، ٚدىامٌ ٤خ٣اب ًٖ ال٨كاٝ) الؼمسكغ   ثٟؿحر -٤  وحدٍى فدي ل٢اويدل ٖو

 (.الحثويل
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 (.الٛوَ مٟاثوذ) الغاػي  ٞسغالضيً ثٟؿحر -٥

 . ٞىع٥ ابً ثٟؿحر -٦

 .(الحثويل خ٣اب٤ و الحجليل مضاع٥) اليؿٟي ثٟؿحر -٧

 (.الحجليل مٗاوي في ثثويل الباب) الخاػن  ثةٞؿحر-٨

 (.الحثويل أؾغاع و الحجليل أهىاع) البوًاو   ثٟؿحر -٩

 (.املخوِ البدغ) خوان ابي ثٟؿحر -١٢

ي الضيً حا٫ و املخه  الضيً حا٫:الجالحن ثٟؿحر -١١  .الؿوَى

بي ثٟؿحر -١٢  (.ال٣غ ن لخ٩ام الجام٘) ال٣َغ

 (.ال٨غيم ال٨حاب مؼايا إ   الؿلوم ال٣ٗل إعقاص) الؿٗىص أبي ثٟؿحر -١٣

 (.  املٗاوي عوح) آلالى  ی ثٟؿحر -١٤

 :ي للراز  الغی  مفاثح -١

هددددداوي بەبددددى ٖبدددددضڕ دمحم کددددىڕي ٖدددددىمەعي کددددىڕی خەؾدددددەوۆ کددددىڕي خىؾدددددێنی  ٞەزددددغەصیً

ەیكدیە لە ثەبغؾدحان لە صایدک ع کۆشی( ژیاوە، ٢ى ٦٢٥-٥٤٤کىڕي عاػیە، لەهێىان ؾااڵوی )

ەؾدددحریىە ٞە٢یهددد ەبە، پێكدددەواي مٞى    بدددىوە، ػاهددداف بدددىوە لە ؾدددى و بى د بدددىوەو قددداٞ   مەَػ

ەبدۆ بەَهد  ؾدىهەت بىاعەکاوۆ ٞحلیاو بحرکداعی و  پؼیكدکۆ، یەکدێ بدىوە لە ؾدەعزەعاوۆ مەَػ

ەبۆ بەقاٖحرە، حەػیلەي صاوەثەوە.ەصڕ  بە ثایبەجۆ مەَػ  صی ٞەالؾیٟەو مٖى

 کهايددددة الح٣ددددضيـ، ثثؾددديـ لنددددى٫، ٖلدددم فددددي املخهدددى٫  الٛوددددَ، مٟددداثوذزددداوەوۆ کحێبددددی )

   (.إلاعجاػ صعاية في إلايجاػ

( بەعێ پێکرددددددداثىوە، بەاڵم ٨ةدددددددۆ یە، لە )ثەٞؿدددددددحرەکەي ثەٞؿدددددددحري بە ڕە ٞەزغەصیندددددددی ڕاػي 

 فددي ال٩امىددة الددضعع زددۆي َەمددىو ثەٞؿددحرەکەي ثەواو هەکددغصووە، بیبىددى خەحەع لە کحێبددی )
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( صەڵێدددددددددد: بەو کەؾدددددددددەي ثەٞؿدددددددددحرەکەي ٞەزغەصیندددددددددی عاػي ثەواو الثامىدددددددددة املابدددددددددة أٖودددددددددان

خەػمددددۆ مەککددددۆ هەحمەصینددددی مەزؼومددددۆ یددددل کددددغصووە، بەخددددمەصي کددددىڕی دمحمي کددددىڕي بەب

کددددۆش  صوایددددی کددددغصووە، کەزدددداوەوۆ کحێبددددی )الکكدددد٠  کددددۆشی(٧٢٧)   بددددىوە، لەؾدددداڵ ٢ەمددددى 

 ىىن(.ٓال

ٞەزغەصینی ڕاػي گغهگۆ بە مەهاؾەباجۆ هێىان بایەثەکدان صاوە، لە ثەٞؿدحرەکەیضا گغهگدۆ 

دددددداعي و ٞەلؿددددددەٞە صاوە، ڕەصصي َەهدددددددضێک لە بحروبۆچددددددىووۆ ٞەالؾدددددددیٟەي  بە ػاوؿددددددتی بحرکد

 صاوەثە.

دددددددا ن وەؾددددددددحاوەو خددددددددىکمەکەي ڕووهکددددددددغصۆثەوە، بحروبۆچددددددددىووۆ َەعوەَددددددددا لەؾددددددددەع بایەثەکد

ەبددددۆ قدددداٞ   صاوەو بەڵددددگەي  ٢ەَدددداي َێىدددداوەثەوە ثێیددددضا،ٞى  صواي بەوە ثەعحیحدددد  بە مەَػ

 بۆ َێىاوەثەوە.

ٞەزغەصیندددددددددی ڕاػي صووعکەوثدددددددددۆثەوە لە ڕیىایددددددددداجۆ بیؿدددددددددڕابیلیات، مەگەع بەوە هەبێدددددددددد کە 

 ىەت بێد.هبان و ؾى ع د بە پێی ٢ى ەعیح  لە باعەوە َاثبێد، باوەڕ پێکغاو بێنصە٢ێکۆ 

یمددیە بەَددۆي بەوەي ػۆع ەزددىەي ثىهددضیان لێگغثددىوە، وەکددى بیبىددى ثەَەهددضێک لەػاهایددان ڕ 

ەب  ەبەي لە ؾدددەعي بددددىوە کە بەقددددٗەعي مەَػ زەعیکدددۆ ٖیلمددددی کەالم بددددىوە، وە بەو مەَػ

اح صەیگێدددڕێحەوە صەڵیددد: ٞەزغەصیندددی ڕاػی صەیدددىت: زۆػگدددایە ثدددىزنی نددد ىبددىو، بەاڵم بیبىددد

 (  ١)لمی کەالم هەبىومایەثەوە، پاقان صەؾتی صەکغص بەگغیان.ٖ

 

                                         

 (.٤١/٧قظعات الظََ: ) -١
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َ ىەجۆ پێٛەمدددددبەع )هوە بیبىدددددىل٣ەیم صەڵێدددددد: گەڕاوەثەوە بدددددۆ ڕێدددددگەي وەحددددد  و ؾدددددى 
ُ
ی َ

ُ
َنددددده

َم 
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ.)(١) 

 حیان: بیأل طاملحی البحر -٢

بەبددى  هداوي دمحمي کدىڕي یىؾدد٠ کدىڕي ٖهد  کددىڕي یىؾدٟۆ کدىڕي خەیدداهە، کە هاؾدغاوە بە

کدددددۆشی( ژیددددداوە، بەم ػاهدددددا بەڕێدددددؼە ٧٤٥-٦٥٤خەیدددددان بەهضەلۆ ددددد ی یدددددان ٚەعهددددداجۆ، لە ؾددددداڵ  )

ەب بددىوە، قدداعەػایْدد)، بەقددٗەعي بددىوە ەکۆ باشدد ی َەبددىوە لە ػمدداوۆ ٖەعەبددۆ یاَغی( مەَػ

غ کددددددددددۆمەڵە ػاهدددددددددددایەک هدددددددددددغ، لە میهددددددددددو ػاوؿددددددددددتی ثەٞؿددددددددددحر، لە بەهضەلىؾدددددددددددەوە صێددددددددددحە می

 لؾددىى ، الددضيً الؿددب٩ي،حما٫ الددضيً ثدداج ي،الؿددب٩ الددضيً ث٣دديپێددضەگەیەهێد لەواهە )

 (.الؿ٣افي و ٣ٖول ابً

ەمە گغهگەکاوۆ بەوەیە ثەٞؿحرێکۆ هىوؾدیەوە بە هداوي )البددغ املخدی (، ِیەکێک لە بەَع

دددددددددۆ ػۆعي بەبددددددددددىاعي  صاوە، لە ؾددددددددددەع  (هەخددددددددددى)کە لە َەقددددددددددد بەعێ پێکردددددددددداثىوە، گغهگیەکد

دددان صەوەؾددددحێد و ووقددددەکاوۆ قددددیضەکاثەوە بێددددد َەلە واثددددایەک ػیدددداثغي  ، بەگەعو بایەثەکد

ددددات، لە ثەٞؿدددددحرەکەیضا با ددددد ی  دددداعی صابەػیندددددی با ددددد ی صەکد ددددات وَۆکد ددددان صەکد هەسدددددخ  بایەثەکد

ددددددددان بە پێشددددددددد ی زۆیدددددددددان و صواي زۆیدددددددددان، با ددددددددد ی ٢حڕابددددددددد ،بىوهیدددددددددان  ثە اپەیىەهدددددددددضي بایەثەکد

دددددات و  دددددان صەکد ؾددددددەلەٝ و زەلەٞددددددیل  ووثەی، و قدددددداػەکاهیل صەَێىێددددددحەوە ووثەحیاواػەکد

دات و بەوەي هددداڕووهە  وکددغصهەوەي واثدداکەي، قدددەعح  صێىێددحە پددێل بدددۆ ڕووه و بیٗڕابددۆ صەکد

ەبەکەو حدددددددددگە لەواهدددددددددیل  ووثەیەَا و َەع ،ڕووهیدددددددددضەکاثەوە ٞى٢ەَددددددددداي َەع چدددددددددىاع مەَػ

یەکان،   صەلیه  ٞی٣هی ڕووهیضەکاثەوە.بە صێىێحە پێل لە بەخکامە قەٖع

 

                                         

 (.١١٦٦/٣الهىا٤ٖ املغؾلة ) -١



 

 - 98  -  

ل حقائق عن الكشاف -٣  الحأويل، وجىه في ألاقاويل وعيىن  الحنًز

 :ري للسمخش

هددداوی بەبدددى ل٣اؾدددم مدمدددىص کدددىڕي ٖمدددغ کدددىڕي دمحم کدددىڕي ٖمدددغە، لە ػەمسكدددەع لەصایدددک 

حەػیلە بددددىوە، خەهەفدددد  کددددۆشی٥٣٨-٤٦٧بددددىوە، لەؾدددداڵ  ) ( ژیدددداوە، لەؾددددەع بحروبدددداوەڕي مددددٖى

ەب بىوە ە.و مەَػ ەو ثەٞؿحرو بەاٚل  ، قاعەػایدیەکۆ باش ی َەبىوە لە هەخى و لٚى

ە ثەٞؿددددحري ٢ىڕبددددان کۆقكددددێکۆ ػۆعي کددددغصووە کحێبددددی )الکكدددداٝ(ي صاهدددداوە، کەبغیخیدددددیە ل

حەػیلە، بە ثددددددددددایبەجۆ لە َەع پێددددددددددىج  لەم کحێدددددددددبەصا بددددددددددۆ بەعگغیکددددددددددغصن لە بحروبدددددددددداوەڕي مددددددددددٖى

حەػیلە کە لەؾدددددددەعیەجۆ، کە بدددددددغیحییە لە: ) دددددددض ٖدددددددض٫، ثىخودددددددض،بىچدددددددیەهەکەي مدددددددٖى  و الٖى

وددددض، لەؾددددەع  (، ثددددىێژیىەوەاملى٨ددددغ ٖددددً والىهددددي بدددداملٗغٝو لمددددغ املجددددللححن، بددددحن املجللددددة الٖى

ەوە ثددددداووثىێۆ بکدددددا، بحروبددددداوەڕي بیٗححدددددلالەکەي ع َەعبایەثێدددددک لە٢ى  بدددددان بکدددددا لەڕووي بەاٚل

 ثێضا ػە١ کغصۆثەوە.

ەی ەویە حدىان و هداواػەیەي کە یبەاڵم ثەٞؿحرەکەي لەڕووي لٚى ەوە، بەو بیعجاػیددیە لدٚى

بەَددددددۆي بەو  بەحددددددىاوۆ با دددددد ی لێددددددىەکغصووە،و  لە٢ىڕبدددددداوۆ پحددددددرۆػصا َەیە زؿددددددحىیەثە ڕوو

ەو هەخدى و بەیدان و ااعەػایدیە ٞغ ق ضا َەیددبىوە، َەعوەکدى ندواهەي کە لە ػاوؿتی لٚى ەٞع

زۆیشدددد ی لە پێكددددەکی ثەٞؿددددحرەکەي بامدددداژەي پێددددضەکات صەڵێددددد: َەعکەؾددددێک صەؾددددد بددددۆ 

دددددداعي  ثەٞؿدددددددحر بەعێ، بیەوێدددددددد ثەٞؿدددددددحر بىىو ددددددد ێ ڕۆبچێدددددددحە هددددددداو بدددددددڕێ خە٢دددددددابی٤ و وعصەکد

ٖیلمدددددی ؾدددددەعەکۆ و گغهدددددگ و ثدددددایبەت بە ثەٖبحدددددري بەو کەالمە مەگەع پیاوێدددددک بدددددێ لە صوو 

 باهضا قاعەػاو ماَحر بێ، بەو صوو ٖیلمەف ٖیلمی مەٖان و ٖیلمی بەیاهً.ع ٢ى 

لە ڕووي بحروبددداوەڕە  ػاهایدددان ڕەزدددىەي ثىهدددضیان لە ػەمسكدددەعي گغثدددىوە، لە ثەٞؿدددحرەکەي

بیٗححددددددددلالەي کەلەؾددددددددەعي بددددددددىوە، بەاڵم لەگەڵ بەوەقددددددددضا، صان بە قدددددددداعەػایی بەم ػاهددددددددایە 
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ە وصەهدددددێ ەو هەخدددددى و بەاٚل دددداوۆ لدددددٚى دددداعي بەوکەؾددددداهەف صەکەن کە  ،...ن لە بىاعەکد بامۆژگد

ەبۆ بەَهد  ؾدىه ەن، کێكدەیان بدۆ صعوؾدد هابێدد لە کداجۆ زۆێىدضهەوەي، ىقاعەػاي مەَػ

 لێىەعبگغن.  یبەثىاهً ؾىوص

 ثازە: صەردەمى ثەفضیرەکاوى کحێبە *بەهاو اگترین

 :جىهري  طىطاوي  للشيخ القرآن، ثفضیر في الجىاهر -١

ەعي ڕەخمەجدۆ زدىاي  د  بێدد، ػۆع ؾەعؾدام بدىوە بە ػاوؿدحەکاوۆ ُهَەقێد   اوي حەَو

کەون و صعوؾدحکغاوەکاوۆ ؾغوقددد و بددىوهەوەع، ٖەقدد٣ۆ حددىاوۆ و کەمددا   بەوە بددىوە کە 

کغصبدددددددىو ػۆع  لە قدددددددێش لە باؾدددددددماهەکان و بەوەي لە ػەویدددددددضا َەن، َەع بەمەف بدددددددىو واي

دددان بددددضا دددات کە گغهگددددۆ بە بددددایەثە کەوهیەکد ددداع صەکد ت، با دددد ی بەو وەخددددیەي زددددىاي پەعوەعصگد

ددداوۆ لەم بددددىاعەصا: )  و الٗددددالم هٓددددامڕاؾددددتی بەم کەوهە صەؾددددەملێىێد، لە گغهگتددددریً کحێبەکد

(، وخواتهدددا لمدددة إلاؾدددام، وهٓدددام الٗدددالم، حمدددا٫ املغنددد٘، الحددداج الٗلدددىم، حدددىاَغ لمدددم،

ددددداوۆ قددددددێش ددددداعي زەڵکددددددۆ ػۆع لەؾددددددەع بددددددىو،  کحێبەکد وەعگێددددددڕا بددددددۆ ؾددددددەع  وەبڵوکددددددغایەو صاواکد

 ػماهەکاوۆ ثغیل.

 کەي و چۆن قێش بەم کحێبەي هىو  ی 

دددداثەي مامۆؾدددددحا بدددددىو لە ٢ىثابسددددداهەي )صاع الٗلدددددىم( لە می غ، َەهدددددضێ بدددددایەجۆ بدددددۆ هدددددبەو کد

ددداوۆ ڕاڤەصەکددددغص، َەهددددضێکۆ لە گۆڤدددداعي )املاجدددد َ  (، پاقددددان کددددۆکغاهەوە نالٗباؾددددح ٢ىثابیەکد

 بەم ثەٞؿحرە گەیەهغا.

یضا بەوەي ڕووهکدددددددغصۆثەوە کە مىؾدددددددىڵمان پێىیؿدددددددحە بحدددددددلاهً، لە هىؾدددددددەع لە ثەٞؿدددددددحرەکە

ێىەعەکاوۆ بدددددددددددددددىهەوەع و کەون و  بەخکددددددددددددددامۆ قدددددددددددددددەععی و ڕەوقدددددددددددددددتی حدددددددددددددددىان و ؾەعؾدددددددددددددددىَڕ
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کە بدددددددددددداؽ لە  صعوؾددددددددددددحکغاوەکان، لەؾددددددددددددەع بەو بایەثدددددددددددداهە وەؾددددددددددددحاوەو ڕووهیکددددددددددددغصووەثەوە

 ، با  ی باؾماهەکان و ػەوي صەکەن.و ػیىضەوەعان و ڕووەک

باهددددددضا ػیدددددداثغ لە خەوت ع ؿددددددحرەکەي بەوە صەچەؾددددددپێىێد کە: لە ٢ى اوي لە ثەُٞددددددىَقددددددێش 

دددات زۆیددددان ٞێددددربکەن و  ددداعي مىؾددددىڵماهان صەکد ؾددددەصو پەهجددددا بددددایەجۆ ٖیلمددددی َەن، بامۆژگد

کەوهیداهە، پێدی وایە کە ػۆعێدک لە زەڵکدۆ لێدی بدێ  پەهضو بامۆژگاعي  د  وەعبگدغن لەو بدایەثە

دددددان، قددددددێش لە ووثەکاهیددددددضا لە زۆبددددددایی بددددددىووۆ پێددددددىە صیدددددد اعە، چددددددىهکە قددددددێش صەڵێددددددد: بەو باگد

ػاوؿددددددددددد و ػاهیاعیددددددددددداهەي زؿدددددددددددحىماهىە هددددددددددداو ثەٞؿددددددددددحري ٢ىڕبدددددددددددان َەمدددددددددددان بەو ػاوؿدددددددددددد و 

و هەػاهە لە زۆبددایۆ بىوەکداوۆ ٞى٢ەَددا بچىکەکدداوۆ بیؿدام لێددی بددێ  ػاهیاعیداهەیە کە حاَیددل

 باگا بىون.

کدداعێکۆ ثددغ قدێش پێددی وایە زەعیکبددىون بەلێکددۆڵیىەوە لەو بایاثدداهەصا لە بێؿددحاصا لەَەمددىو  

دداهیل، قدددێش صەڵێدددد: زدددۆػگە بمؼاهیدددایە  لەپێكدددترو پێىیؿدددحترە، ثەهددداهەت لە ٞەعػە بایيیەکد

داوۆ  بددۆش  ٢ددۆڵ  زۆمددان َەڵىەمدداڵحن بددۆ لێکددۆڵیىەوەو زددۆزەعیککغصن بە بددایەثە کەوهیەکد

بددان، بددۆش  بەو گغهگیدددیەي بدداوک و بدداپحري بددێمە صابىویددان بە بایەثەکدداوۆ محددرات، بددێمە ع ٢ى 

 و َەمان گغهگۆ هاصەیً بە بایەثە ػاوؿحە کەوهیەکان ! بەَەمان هەٞەؽ

ددددداوۆ )ٞی٣ردددددد (صا چەهددددددضیً کحێبیددددددان دوەَەعوەَددددددا صەڵێددددددد: بددددددۆش  ػاهایدددددداوۆ بیؿددددددام لە بىاعەکد

هىوؾددددیىەثەوە، لە کاثێکددددضا )ٖلددددم الٟدددد٣ە( لە ٢ىڕباهددددضا چەهددددض بددددایەثێکۆ کەم َدددداثىوە، کە 

(هىؾغاوەثەوە، کحێبێکدددۆ رددددی٣بدددۆش  کحێبێکدددۆ ػۆع لە )ٖلمدددی ٞ !هاگددداثە ؾدددەصو پەهجدددا بدددایەت

کە صەگداثە  ،ەت هدیە با د ی کەون هەکداتع ، ؾى و کەم لە ؾەع ػاوؿتی کەون هىؾغاوەثەوە

 خەوت ؾەصو پەهجا بایەت کە َەمىویان ؾەعیدً.

 ثەٞؿحري حىاَغي الي ڕۆقيبحران چۆن پێكىاػي    کغا 
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وە َەع لەبەع بەم ووثددددددددداهەو حدددددددددگە لەمەف کە لە ثەٞؿدددددددددحرەکەي قدددددددددێسضا َددددددددداثىوە د 

دددددان کە بەو ثەٞؿددددددحراثەي َەڵىەصەگددددددغت و هە  ثەٞؿددددددحراجۆ قددددددێش بددددددۆ َەهددددددضێک لە بایەثەکد

َیچێدددددددک لە ػاهایددددددداوۆ پێكدددددددیىیل بەو قدددددددێىە ثەٞؿدددددددحریان کغصبدددددددىو، بەمە واي لە ػۆعێدددددددک 

 ، ڕەجی بکەهەوە.و ػاهایان و ڕۆقيبحران کغص کە ڕەزىەي لێبگغن 

 ا:ضر  رشیذ دمحم یذەص ی "املىار" ثەفضیري  -٢

لە قدددام پەعوەعصە بدددىوە، چدددىوەثە زؼمەجدددۆ ػاهایدددان و پیاوچاکدددان بدددۆ وەعگغثندددی ابلددـ ڕ لە ثە

ػاوؿددد و ػاهیدداعي، وە ؾددىصي لێدددیان وەعگغثددىوە لە ػاوؿددد و ووثەو بامۆژگاعیدددیان، حاعێددک 

٣ۆ( بە صەؾددددددخیەوە صەبێددددددد، کە لە لەالیەن َەعصوو رالددددددى  ةڕۆژهددددددامەیەکۆ بە هدددددداوي )الٗددددددغو 

ەٞٛداوۆ و ٢ىثدابیەکەي دمحم ٖبدضە ڕەخمەجدۆ زىایددان ػاهداي بەهاوباهدگ قدێش حەمدالەصینی ب

کاثێدددددددددددددک قدددددددددددددێش دمحم ڕەقدددددددددددددیض  لێبێدددددددددددددد صەعصەکدددددددددددددغاو قدددددددددددددحەکاهیان ثێدددددددددددددضا بڵوصەکدددددددددددددغایەوە،

ددددددداعیگەع صەبێددددددددد پێدددددددددیان، َەوڵدددددددد  بەوە صەصات بگددددددددات بە زؼمەجددددددددۆ  صەیسددددددددىێىێحەوە، ػۆع کد

ددددات بە زؼمەجدددددۆ ٢ىثدددددابیەکەي کە  حەمدددددالەصینی بەٞٛددددداوۆ بەاڵم ؾدددددەعکەوثىو هابێدددددد، صەگد

کددددددۆشی( پێدددددددیضەگات، ١٣١٥)قددددددێش دمحم ٖەبددددددضەیە، کە بددددددۆ یەکەم حدددددداع لە ڕەحەبددددددۆ ؾدددددداڵ  

ددات بەوەیە کە ثەٞؿدددحرێک بىىؾدددێحەوە لەؾدددەع بەو ڕێددددباػەي  یەکەم صاوا کە لەقدددێد  صەکد

ەع رالددددى  ةڕۆژهددددامەي )الٗددددغو  ددداثە قددددێش دمحم ٖبددددضە مامۆؾددددحا بددددىو لە ػاهکددددۆي بەَػ ٣ۆ(، بەو کد

ددددات بە زىێىدددددضوۆ ثەٞؿدددددحري  ؾدددددەیض دمحمصەع ددددد ی بە ٢ىثدددددابۆ صەوثەوە،  ڕەقدددددیض صەؾدددددد صەکد

ەع.  ٢ىڕباوۆ پحرۆػ لە زؼمەجۆ لە حامیٗەي بەَػ

دمحم ڕەقیض ڕەخمەجدۆ زدىاي لێبێدد، بامداصەي صەعؾدەکان بدىو، لە َەمىویدان ػیداثغ ؾەیض 

ؾددىوعثغ بددىو لە وەعگغثنددی و هىؾددینی و لە بەعکغصوددۆ، َەهددضێکۆ لەواهەي صەهىوؾددیەوە کە 

َەؾدددددددددددحا بە بڵوکغصهەوەیددددددددددددان بە هددددددددددداو زەڵکیدددددددددددضا لە ڕێددددددددددددگەي  وەعي صەگدددددددددددغت، صواي بەوە
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دداثەي مامۆؾدددحاکەي پێدددضاچىهەوەي  عۆژهدددامەي )املىددداع(، بەاڵم بڵویىەصەکدددغصەوە، ثدددا بەو کد

 بۆ هەکغصبایە.

ڕەقدددیض بددىو بە محراثگدددغي یەکەمدددۆ قدددێش دمحم ٖبدددضە، لەوەي کە  ؾدددەیض دمحمبەثددىاهحن بڵێدددحن 

شدددد ی، لە ؾدددەع ڕێبددداػو مەکدددهەج و بحروبۆچددددىووۆ وەعیگغثبدددىو لەقدددێش لە ژیدددان و صواي مغصهی

ڕەقدددددددیض صەڵێدددددددد:  ؾدددددددەیض دمحمٟۆ ؾدددددددقدددددددێش مدددددددایەوەو لێدددددددی الهەبەصا، قدددددددێش دمحم ٖبدددددددضە لە وە

 ، بحروبۆچىون و ڕەةۆ، لە ڕەوقد و کغصاعصا.و َاوبحرم بىوە لە ٖە٢یضە

ن الخکیم( هاؾغاوە بە  ڕەقیض ثەٞؿحرێکۆ هىو  ی بەهاوي )ثٟؿحر ال٣غ  ؾەیض دمحم

 ١٢١...، کە لە ؾەعەثاي ٢ىڕباوۆ پحرۆػ صەؾد پێضەکات، بە بایەجۆ .)املىاع(ثەٞؿحري 

 خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّؾىڕەجۆ یىؾ٠: 
 مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط

 ١٢١يىؾ٠:  َّ حك جك

 ، کۆثایۆ پێضێد، چىهکە مغصن ڕێگەي پێىاصات ثەواوي بکات.

گددددددداع ثەٞؿدددددددحري ( بەعگدددددددضا چددددددداپ کدددددددغاوە، مامۆؾدددددددحا بە دددددددجەت بەلب١٢بەم ثەٞؿدددددددحرە لە )

 ؾددددەیض دمحمؾدددىڕەجۆ یىؾددددٟۆ ثەواوکددددغصووە، لە کحێبێکددددۆ ؾددددەعبەزۆ چدددداپۆ کددددغصووەو هدددداوي 

 ڕەقیضي    صاوە.

ڕەقدددددیض لەم ثەٞؿدددددحرەصا بەوەیە، َەهددددضێک بدددددایەجۆ بە بدددددایەجۆ ثدددددغ ؾدددددەیض دمحم ؾددددەعچاوەي 

َم ثەٞؿددحر کددغصووە، بە ٞەعمددىوصەي پێٛەمددبەع )
ُ
َودده  َوَؾددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 دد  َدداوەاڵن ، بە ٢ەو و(َندده

بۆچدددددددددىوهێکۆ و ، پاقددددددددان بە ثێگەیكددددددددحنی زددددددددۆي و بحرو و ثددددددددا ٗحن، بە پێددددددددی ػاعاوەي ٖەعەب

ەؾحرینی پێل زۆي.  ؾەلیم، بەچاولێکغصوۆ مٞى
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ڕەقددددددددیض زددددددددۆي صەڵێددددددددد: کە بامدددددددداه   لەم هىوؾددددددددیىە بەوەیە مىؾددددددددىڵماهان لە  ؾدددددددەیض دمحم

دددددددات بددددددددۆ ٢ىڕبددددددددان خدددددددداڵ  بددددددددبن لەم ڕووەوە کە: صەؾددددددددحىوعي بددددددددایىەکە زەڵکددددددددۆ قدددددددداعەػا  صەکد

دددددددامەعاوۆ ٢یامەثیددددددداوۆ ثێددددددددضا صەؾددددددددحەبەع  گدددددددغثىەبەعي ڕێدددددددددباػێک کە بەزدددددددحەوەعي صوهیدددددددداو کد

 صەبێد.

 

 قىث  صەیذ القرآن"ی ظالل "في -٣

ا٫(، یەکدێکە لە کحێبەکداوۆ ثەٞؿدحري ٢ىڕبداوۆ پحدرۆػ صاهەعەکەي ؾدیض ْکە هاؾغاوە بە )

ەلیە، ػ خؿدحن بەلكدە٢ىثبە ڕەخمەجۆ زىاي لێبێد، هاوي ثەواوي ؾەیض ٢ىثدَ بیبدڕاَیم 

( ژیدداوە، هىؾددەعو بحرمەهددضي بیؿددامۆ بددىوە، لە گىهددضي مىقددا کە ١٩٦٦ -١٩٢٦لە ؾدداڵ  )

 یەکێکە لە گىهضەکاوۆ پاعێؼگاي بەؾیىت لە صایک بىوە.

( بەعگدددضاو چددداپێکۆ لە ٦ن( بە صووقدددێىەو ٢ەبددداعە چددداپکغاوە، چددداپێکۆ لە ) ا٫ ال٣دددغ ْددد ي)فددد

ددددددددداوۆ بەالغدددددددددد  و بەصەبددددددددددۆ و کۆمەڵکدددددددددداعي لە ىعە، الیەهثددددددددددثەٞؿددددددددددحرێکۆ مەب ( بەعگددددددددددضا،٨) ەکد

 بەم ثەٞؿحرە بۆ چەهض ػماهێک وەعگێڕصعاوە. زۆگغثىوە،

بەم ػاهددا بەڕێددؼە لەژێددغ ؾددێبەعي ٢ىڕبدداوی پحددرۆػصا ژیدداوە، َەعوەکددى لە هدداوي ثەٞؿددحرەکەیضا 

دددداثەي لە ژێدددددغ بەو  ددددات ثدددددا بەوکد صەعصەکەوێدددددد، َەمدددددىو کەؾدددددێک َەؾدددددد بەو هدددددیٗمەثە هاکد

 ؾێبەعە هەژیابێد.

ە پێكدەکۆ ثەٞؿددحرەکەیضا صەڵێددد: لە ژێددغ ؾدایەي ٢ىڕباهددضا کۆثایدددیم بە ٞەثغەیەکددۆ ژیدداهم ل

َێىددددددددداو بدددددددددڕواي ثەواوم بدددددددددۆ پەیدددددددددضا بدددددددددىو کە: چاکؿددددددددداػي لەم ػەویددددددددددیەصا هدددددددددایەثەصي و بەم 

مغۆڤایەثیدددددددددیە ڕاخەت و باؾددددددددىوصەیۆ بە زددددددددۆیەوە هددددددددابینێ و بەم بیيؿدددددددداهە صڵ بدددددددداعامۆ بددددددددۆ 

کەوثً هدددددددددددددایەهەصي پددددددددددددداکۆ و گىهجدددددددددددددان لە گەڵ صەؾدددددددددددددحەبەع هدددددددددددددابێ، ؾدددددددددددددەعکەوثً و پێكددددددددددددد
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ؾدددىهەهەکاوۆ کەوهدددضاو لەگەڵ ٞیترەجدددۆ ژیاهدددضا هدددابینێ، مەگەع بە گەڕاهەوەي بدددۆ الي زدددىا 

صا صەعصەکەوێ د یەک قددێىەو (ن ا٫ ال٣دغ ْد يفد)هەبدێ. گەڕاهەوەف بدۆ الی زدىا د وەکددى لە 

 یەک وێىەي َەیە، یەک ڕێگاي َەیەو بەؽ!.

هەوەیە بە ژیدددددددددددددددان لە َەمدددددددددددددددىو بىاعەکاهیدددددددددددددددضاو بە َەمدددددددددددددددىو بێگىمدددددددددددددددان بەو گەڕاهەوە، گەڕا

دددددداهیەوە بدددددددۆ مەکدددددددهەج و صەؾدددددددحىعي زدددددددىصا، بەو مەکدددددددهەحەي کە زدددددددىصا بدددددددۆ زدددددددۆي   حۆعەکد

کێكدددددداوە بددددددۆ مغۆڤددددددایەجۆ، لە هددددددامەي پحددددددرۆػي زۆیددددددضا وێىدددددداي کددددددغصوە، بەویددددددل  هەزكددددددەی

بغیخیددددددددیە لەوەي بەو هدددددددامەیەي کە هددددددداوي ٢ىڕبددددددداهە لەژیددددددداوۆ زۆیاهدددددددضا حێبەحێدددددددی بدددددددکەن و 

یکەهە صاوەعو پابەهدددضبً و بە مدددىو لێدددی الهەصەن و َەمدددىو کاعوبددداعێکۆ ژیاهیدددان بە پێدددی بەو بددد

 هامە زىصایدیە حێبەج  بکەن.

بەگیىددا ٞەؾدداصو گەهددضەڵ  لە ػەویددضا بەعپددا صەبێددد، بەصبەزتددی و چاعەڕەشدد ی ؾددىاعي قدداوۆ 

دددان َەمىویددددان لە هدددداو ػەلکدددداوي ژیاهددددضا، لە هدددداو ٢ددددىڕصا ل ە ژێددددغ مغۆڤددددایەجۆ صەبێددددد، مغۆڤەکد

ددددددات بەڕێددددددضەکەن، بەصبەزتدددددددی و چدددددداعە ڕەشددددددد ی بددددددۆ زۆیدددددددان  ؾددددددایەي حددددددداَیه  و هەػاهیددددددضا کد

ۆ زددددددددددىصا َەواو بدددددددددداعەػو لیدددددددددددەثێک بددددددددددااڵ صەؾددددددددددد صەبێددددددددددد، لە حیدددددددددداجیصەَێيددددددددددىە صي، حاَ

 صەپەعؾترێد.

 ٢١ەو دددددد ی ىەجهبددددددۆ ؾددددددى  ؾددددددەیض ڕەخمەجددددددۆ زددددددىاي لێبێددددددد، لە ثەٞؿددددددحرەکەیضا گەڕاوەثەوە

َودددپێٛەمدددبەع )
َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
َم َنددده

ُ
یەکدددان ڕاوەؾدددحاوەو ی(، وە َەعوەَدددا لەؾدددەع بدددایەثە مەکه  َوَؾدددل

دددددددددددان  الیەهە ٖە٢یضەیدددددددددددددیەکەي ڕووهکددددددددددددغصووەثەوە، َەعوەَددددددددددددا لەؾددددددددددددەع بددددددددددددایەثە مەصەهیەکد

یەکاوۆ ڕووهکدددددددغصووەثەوە، حدددددددگە لەوەف الیەودددددددۆ بەالغددددددد  و  وەؾدددددددحاوەو بەخکدددددددامە قدددددددەٖع

                                         

َم ) َەمىو بەو ووثاهەیە کەلە پێٛەمبەعی زىاوە -١
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 عاوەثەوە.ص( گێڕ َنه
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ػاوؿددحەکاوۆ ثددغي و ، دهاسددخ و مەوؿددىر، مددىخکەم و مىثەقابیهدد بیعجدداػ، ؾددەبەب هددؼو٫ و

 ٢ىڕباوۆ ثێضا ڕووهکغصووەثەوە، ڕووصاوە مێژوویدیەکاوۆ باؽ کغصووەو ڕووهیکغصوهەثەوە.

ڕۆقددددديبحران پێكدددددىاػیەکۆ باقدددددیان لێکدددددغصووە، کەم کحێبسددددداهە َەیە بەم ثەٞؿدددددحرەي ثێدددددضا 

 هەبێد.

 فىقەها: *ثەفضیري 

ە پەیىەؾدددددحە بە ، کۆمەڵێدددددک بدددددایەجۆ ٞی٣هدددددی لە زۆگغثدددددىوە کصابەػیدددددىەبددددداوۆ پحدددددرۆػ کە ع ٢ى 

بەعژوەهدددضي بەهدددضەکاهەوە بدددۆ صوهیددداو صواڕۆژیدددان، مىؾدددىڵماهان لە ؾدددەعصەمۆ پێٛەمدددبەعي 

هددداػصاع لەم بایەثدددداهە ثێگەیكددددحىون بە پێددددی بەوەي قدددداعەػاي ػمدددداوۆ ٖەعەبددددۆ بددددىون، بەگەع 

َم هیەکیان بۆ صعوؾد بىایە صەچىوهە زؼمەجۆ پێٛەمبەع )و هاڕو 
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 (.َنه

َم ە صواي کددۆش  پێٛەمدددبەع )ل
ُ
َوددده  َوَؾدددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( زەڵکددۆ صەَددداثىە زؼمەجدددۆ َددداوەاڵن بدددۆ َنددده

پغؾددددددددددددیاعي قددددددددددددەعع ، بەو پغؾددددددددددددیاعاهەف کە ڕووبەعوویددددددددددددان صەکددددددددددددغایەوە بغیتددددددددددددی بددددددددددددىو لە 

یەکان لە ٢ىڕبدداوۆ پحددرۆػ، َدداوەاڵهیل لە بایەثەکاهیددان بەڕواوددۆ  َەڵێىجدداوۆ خددىکمە قددەٖع

یەکاهیان، بەگەع هەبددىایە بددۆ ؾددىهەجۆ پێٛەمددبەع )بددۆ وەاڵمددضاهەوەي پغؾددیا ی عە قددەٖع
ُ
َندده

َم 
ُ
َودددددددددددددده  َوَؾددددددددددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ن و ت( صەگەڕاهەوە، بەگەع لە ؾددددددددددددددىهەت هەبددددددددددددددىایە بە پێددددددددددددددی ثێگەیكددددددددددددددَ

یەکاهیان ثێضا صەعصەَێىا.هبیجحیهاصیان لە ٢ىڕبان و ؾى   ىەت، خىکمە قەٖع

یەکان َەهدددضێکجاع و بۆچىوهیدددان یەک بدددىوە،  ڕەةدددی َددداوەاڵن لە صەعکغصودددۆ خدددىکمە قدددەٖع

َەهددضێکجاع ڕاحیایددان بددىوە لە ؾدددەع خددىکمێکۆ قددەعع ، بددۆ همدددىهە وەکددى ڕاحیایدددی هێدددىان 

لە مەؾدلەي محراثددضا، لەوەي  ٖەبداؽ و ػیدضي کدىڕي ؾدابید ڕەػاي زىایدان لێبێدد، ىبیبىد

ٖەبددددداؽ  ىکەؾدددددێک بمغێدددددد )مێدددددرص و صایدددددک و بددددداوک( لە صواي زدددددۆي بە حێبهێڵیدددددد، بیبىددددد

ەي هیدددىە صەبدددات، صایدددک یەک لەؾدددەع  ددد ێ صەبدددات، بەوەف کە مددداوەثەوە صەڵێدددد: مێدددرصەک
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 حس جس مخ جخ مح جح ُّٱهدددی بددداوکەکەیە، وە بەم بدددایەثەف بە بەڵدددگە صەَێىێدددحەوە: 

ػەیدددض صەڵێدددد: صایدددکەکە پاقدددماوەي یەک لەؾدددەع  ددد ێ ، ٢٢امنصددداء/  َّ حصخص مس خس

ریل صوو صەبات لە صواي ٞەعػي پیاوەکە، چىهکە خیؿدابۆ هێدرو مێددیان بدۆ کدغصووە، وە هێد

 .بەوەهضەي مێ صەبات

 فىقەها: ثەفضیري  لە هەهذێک -

بەگەع بگەڕێددددیىەوە بدددۆ هىؾدددغاوەکاوۆ ثەٞؿدددحري ٞی٣هدددی، قدددخێکۆ وامدددان صەؾدددد هاکەوێدددد 

لە ؾددەصەي صووەمددۆ کددۆش  صەؾددحکغا "کددۆکغصهەوەو هىؾددیىەوەي"پددێل ؾددەعصەمی ثەصویددً

یەکان.   بە هىوؾیىەوە و کۆکغصهەوەي کحێَ لە بىاعە قەٖع

ەبدددۆ حیاحیددداولەصواي   ؾدددەعصەمۆ ثەصویدددً ػۆعێدددک لە ػاهایدددان کحێبیدددان هىوؾدددیەوە لە مەَػ

 بىاعي ثەٞؿحري ٞی٣هی، کە بەماهەن:

 حەهیفە: ئەبى ئیمامى مەزهەبى -١

کدۆشی( کدۆش  صوایدی کدغصووە، ٣٧٢، لە ؾداڵ  )ندامبە حە بەبى بەکدغي ڕاػي کە هاؾدغاوە

دددۆ گەوعەصا چدددداپک خکددددام ال٣غ أ) غاوە، کە بێؿددددحا لەبەعصە ددددد ی ن(دددددۆ هىوؾددددیىە، لە  دددد ێ بەعگد

 زىێىەعاهضایە.

 يفدد ةخمضیددکۆشی(دددیە، ثەٞؿددحري )ل ١١)وە بەخددمەصي کددىڕي ؾددەٖیض لە ػاهایدداوۆ ؾددەصەي

یبیدددددددددددددان آلا   و یىدددددددددددددض لە بەعگێکدددددددددددددۆ گەوعەصا چدددددددددددددداپکغاوە(ي هىؾددددددددددددددیىە، لە َةیدددددددددددددات الكدددددددددددددٖغ

ەعە.  هىسخەیەکۆ لە کحێبساهەي بەَػ
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 شافعى: ئیمامى مەزهەبى -٢

کددددۆشی( کددددۆش  صوایددددی ٥٢٤( لە ؾدددداڵ  )يعي، هاؾددددغاوە بە )کیددددا الرغا دددد بەبددددى خەؾددددەوۆ ثەبە

ن(دددۆ هىوؾددیىە، چدداپکغاوە لە بەعگددۆ گەوعەصا، لە صاع الکحددَ  خکددام ال٣غ أکددغصووە، کحێبددی )

ەع. غەهم  لە کحێبساهەي بەَػ

یً بەبدددددددى ٖبددددددداؽ بەخمدددددددضي کدددددددىڕي یىؾدددددددٟۆ کدددددددىڕي دمحم خەلەبدددددددۆ، هاؾدددددددغاوە صقدددددددەَابەص

 يکدددددۆش  صوایدددددی کدددددغصووە، ثەٞؿدددددحري )ال٣دددددى٫ الدددددىححل فدددددکدددددۆشی( ٧٥٦بە)ؾدددددمحن( لە ؾددددداڵ  )

ەعە، حددأ ػةی یەکەمددۆ کە کۆثددایی ى خکددام الکحدداب الٗؼیؼ(دددۆ هىوؾددیىە، لە کحێبسدداهەي بەَػ

 يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ(: ( ي )الب٣دددددددددددددددغە١٩٤پێهددددددددددددددداثىوە لە بدددددددددددددددایەجۆ )

 َّ ىليل مل

(ي کددددددددددۆچیە، ٩ٖە ددددددددد  کدددددددددىڕي ٖەبدددددددددضوڕ مەخمددددددددددىص الكدددددددددىٟکۆ، لە ػاهایددددددددداوۆ ؾدددددددددەصەي ) 

ەعە، لە بەعگێکددددددددۆ أ) :ثەٞؿددددددددحري  خکددددددددام الکحدددددددداب املبددددددددحن( هىوؾددددددددیىە، لە کحێبسدددددددداهەي بەَػ

 مامىاوەهضا.

 ٍاؾدحيبا يکلیدل فدکۆشی( کۆش  صوایی کدغصووە، )إلا٩١١)حەاللەصینی ؾیىجی، کەلەؾاڵ  

ەعە، لە بەعگێکۆ مامىاوەهض چاپکغاوە.  الحجلیل(دی هىوؾیىە، لە کحێبساهەي بەَػ

 ک:یمال ئیمامى مەزهەبى -٣

کدددددددۆشی( کدددددددۆش  صوایدددددددی ٥٤٣)، کە لەؾددددددداڵ  )ابدددددددً الٗغبدددددددي(٢ بەکدددددددغي کدددددددىڕي ٖەعەب بەبدددددددى

 ن(دۆ هىوؾیىە لە صوو بەعگۆ گەوعەصا چاپکغاوە. خکام ال٣غ أکغصووە، )
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)الجددددددام٘  کددددددۆش  صوایددددددی کددددددغصووە، کددددددۆشی( ٦٧١)بەبددددددى ٖەبددددددضوڕ ٢ىعثددددددىبۆ، کە لە ؾدددددداڵ  

حدددىػةۆ ثابێؿدددحا  ددد   ١٤کە چددداپکغاوە،  ةغیهدددالکحدددَ امل ن( هىوؾدددیىە، لە صاع خکدددام ال٣دددغ أل 

 چاپکغصووە.

 زەیذي: مەزهەبى -٤

( بددددددایەجۆ ٥٢٢کددددددۆشی ژیدددددداوە، قددددددەعح  )٨خؿددددددحن کددددددىڕی بەخمددددددضي الىجددددددغي، لە ؾددددددەصەي 

 کغصووە، بە اڵم بەم ثەٞؿحر هەگەقحۆثە صەؾتی بێمە.

 الثمددغاتی کددۆچیە، )٩ قەمؿددەصینی کددىڕي یىؾددٟۆ کددىڕي بەخددمەص لە ػاهایدداوۆ ؾددەصەي

، ةغیهدد(ي هىوؾددیىە، هىسددخەیەکۆ لە صاعالکحددَ املال٣اَٗددة اضددخةالى  ولخ٩ددام الواوٗددة

 لە   ێ بەعگضا چاپکغاوە.

یدات  مىحهی املدغام( قدەعح  )ی کۆچیە، ١١دمحمي کىڕي خؿینی کىڕي ٢اؾم، لە ػاهایاوۆ 

 خکامۆ هىوؾیىە.ل 

 (:ة شریال ىاث)إلا ئیمامى، مەزهەبى -٥

ي (ن ٞدددد٣ە ال٣ددددغ  يل الٟغ٢ددددان فدددد)کجدددد ،کددددۆچیە ی٨م٣ددددضاصي الؿددددیىعی، لە ػاهایدددداي ؾددددەصەي 

 چاپکغاوە لە بەعگێکۆ بچىکضا. ةغیهالکحَ امل هىوؾیىە، هىوسخەیەکۆ لە صاع

 لە گغهگترینی کحێبەکان کەباؾمان کغص بەماهەن:

 حەهیفە(: ئەبى ئیمامى )مەزهەبى ،صاصجە ا نآالقر  حکامأ -١

بە  هىوؾددددددددددددەعي بەم ثەٞؿدددددددددددددحرە، کە بەبدددددددددددددى بەکدددددددددددددغ، بەخدددددددددددددمەصي کدددددددددددددىڕي ڕاػیە، هاؾدددددددددددددغاوە

 کۆشی( لە بەٚضاص لە صایک بىوە.٣٢٥، لە ؾاڵ  )نامحە

لەؾددەع ڕێبدداػي بیمددامۆ بەبددى خەهددیٟە بددىوە، بددۆ وەعگغثنددی ػاوؿددد چددىوەثە زؼمەجددۆ بەبددۆ 

 َەهضێکۆ ثغ لە ػاهایاوی ؾەعصەمۆ زۆي.  و بەبۆ خەؾەوۆ کەعخ ؾرل الؼحاج، 
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 قددددغح ال٣ددددغ ن، خ٩ددددامأبەم ػاهددددا بەڕێددددؼە زدددداوەوی چەهددددض کحێبێکددددۆ بە هددددغزە، گغهگتریيیددددان )

(، ال٣ٟده أندى٫  ٦حداب ال٨بحدر، الجدام٘ قدغح الُدداو ، مسحهدغ قدغح ال٨غخدي، مسحهغ

 َەهضێک کحێبی ثغ. 

ؾدددداڵ   و ەَێىدددداهەوەػۆع بەعگغیکدددداعي ڕێدددددباػي بیمددددامۆ بەبددددى خەهددددیٟە بددددىوە، بە ڵددددگەي بددددۆ ب

 کۆشی، کۆش  صوایی کغصووە.٣٧٢

گغهگتریً ثەٞؿدحرە ٞی٣ریەکدان، بە  د پێىاؾەیەکۆ ثەٞؿحرەکەي: بەم ثەٞؿحرە یەکێکە لە

ەبە صاوە،  لەم  بەعگدغي لێکدغصووەثایدبەجۆ الي خەهەٞیەکان، چىهکە گغهگیەکدۆ بەو مەَػ

یەوە  ثەٞؿددددددحرەصا ثەٞؿددددددحري بەو بایەثدددددداهەي کددددددغصووە کە پەیىەهددددددضي بە بەخکددددددامۆ قددددددەٖع

 َەیە.

ەبدددددددددۆ بیمدددددددددامۆ بەبدددددددددى خەهدددددددددیٟە بدددددددددىوە، بەم  ندددددددددامحە صەمددددددددداعگحرێکۆ ؾەعؾدددددددددەزتی مەَػ

کە ثەبدددىیه  َەهدددضێک بدددایەت بکدددات، کە ثەبدددىیلێکۆ هاصعوؾدددد  گحریە واي لێکغصبدددىو صەمددداع 

ەبەکەي زددددددۆي پددددددێ ؾددددددەعبسات، بەڕوووددددددۆ ڕوخێتددددددی صەمدددددداعگحري لە  بددددددىو، بددددددۆ بەوەي مەَػ

 ثەٞؿحرەکەیضا صەعصەکەوێد.

حەػیلە،  ندددامحە دداعیگەع بدددىوە بە بحروبددداوەڕي مدددٖى لە ثەٞؿدددحرەکەیضا وا صەعصەکەوێدددد کد

صەڵێدد: ماهدداکەي بەوەیە،  ،٢٠٣األًعددام/  َّ خي حي جي ُّٱ لە ثەٞؿدحري بدایەجۆ:

دات بە چددداو، وەکددى چدددۆن  چدداو هایددددبیيێد، بەمە حددۆعە مەصخدددێکە بەوە کە هەفدد  بیيیندددی صەکد

َەعقددخێک زددىصا بە هەفدد   ،١١١ابللددرة/  َّ مبهب خب حب جب هئ ُّٱصەٞەعمىوێددد: 

ە، بە َددددددددی  هددددددددکغصوددددددددۆ لە زددددددددۆي مەصح بددددددددێ، بێگىمددددددددان چەؾددددددددپاهضوۆ صژەکەي ػەم و هە٢

ڵێددک صعوؾددد هددیە بیؿددباجۆ صژەکەي بکەیددً. حددا کەزددىصا مەصحدد  زددۆي صەکددات بەوەي خا

هیددددیە پدددێچەواهەکەي بیؿدددبات بکەیدددً بدددۆي،  بە چددداو هابیىدددضعێ، بە َدددی  حۆعێدددک صعوؾدددد
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بددددۆ زددددىصا بڕیدددداع صەصەیددددً. صعوؾددددد هیدددددیە بڵێددددحن: بددددایەثەکە  ویٟەجۆ هە٢ددددؾددددچددددىهکە بەوە 

 - ١١املياودددة/  َّ ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱ: صەکددغێ بە بدددایەجۆ ثددایبەت
١٣ 

بیدحیمدددا   چەهدددض ماهدددایەکۆ َەیە، لەواهە: چددداوەڕواوۆ پاصاقدددد، وەکدددى لە کۆمەڵێدددک لە  ،

ٖىلەمددددداي ؾدددددەلەٞەوە ڕیدددددىایەثکغاوە، حدددددا کە بیدحیمدددددا   ثەبدددددىیه  َەبدددددىو صعوؾدددددد هیددددددیە 

و ڕەثددضاهەوە بدۆ ؾددەع قدخێک: کە ڕێگداي ثەبىیددل کغصودۆ ثێددضاهەبێد،  ىبدیکەي بە بیٗححدرا

ەخیذ بددددً دددددد مەبەؾددددد نددددەي صەعبدددداعەي بیيینددددی زددددىصا ڕیددددىایەثکغاون دددددد بەگەع بەو َەوااڵه

لێیدددان ػاهیاعیددددیە، واثە ػاهیددداعییەک کە قدددىبهەو گىمددداوۆ ثدددێکەاڵو هەبدددً قدددک و ڕاڕاي ثێددددضا 

 ( لە ػماهەواوۆ بە واثاي: ٖیلم و ػاهیاعیل َاثىوە.ةیٶ هەبێد، چىهکە ووقەي)ع 

 (:ي)الشافع ،يالهراس  ل یا ا نآالقر  حکامأ -٢

بەم ثەٞؿدددحرە هددد  ٖیمددداصەصیً، بەبدددى خەؾددددەن ٖە ددد  کدددىڕي دمحمي کدددىڕي ٖە دددد  ثەبەعیە، 

 کۆشی( لە صایک بىوە.٤٥٢ە، لە ؾاڵ  )یٗیی(، ٞە٢یهی قاٞيهاؾغاوە بە)کیا َغا  

ۆ مزددددددددۆي زىڕاؾدددددددداهیە، پاقددددددددان کددددددددۆش  کددددددددغصووە بددددددددۆ هیؿدددددددداپىع، چددددددددىوەثە زؼمەجددددددددۆ بیمددددددددا

ي، پاقدددددددددان صەچێدددددددددحە ٖێدددددددددرا١، لە خەڕەمەیدددددددددً حدددددددددىەینی بدددددددددۆ وەعگغثندددددددددی ػاوؿدددددددددد و ػاهیددددددددداع 

کددددددۆشی(، کددددددۆش  صوایددددددی ٢٥٢٤ىثابسدددددداهەي هحددددددلامیە لە بەٚددددددضاص واهە صەڵێددددددحەوە، لە ؾدددددداڵ  )

 صەکات.

، مدددددددىخەصیـ بدددددددىوە، ٞەعمدددددددىوصەي صەگێدددددددڕایەوە لە و بەم ػاهدددددددا بەڕێدددددددؼە ٢ؿدددددددە زدددددددۆف بدددددددىوە

 صاهیكتن و کۆڕەکاهضا. 
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 پێىاؾەیەکۆ ثەٞؿحرەکەي:

ثەٞؿدددددددددددحري ٞی٣هدددددددددددی الي قددددددددددداٞٗیەکان، قدددددددددددێش  یەکدددددددددددێکە لە گغهگتدددددددددددریً ثەٞؿدددددددددددحرەکان لە

بەو صەمددددددداعگحریەي  ندددددددامٖیمددددددداصەصیً بەو صەماعگحرەیددددددددیەی هەبدددددددىوە، بە پێدددددددی بەوەي حە

ەبددۆ بیمددامی بەبددى خەهددیٟە، ثەٞؿددحري بەو بایەثدداهەي کددغصووە، مددىا٣ٞۆ  َەبددىوە بددۆ مەَػ

ەبۆ بیمامۆ قاٞ   بىوە  ، ڕوخێتی صەماعگحري ثێضا ڕەهگیىەصاوەثەوە.و مەَػ

ەبدددۆ بیمدددامۆ قددداٞ   ڕەخمەجدددۆ لە پێكددد  ەکۆ ثەٞؿدددحرەکەیضا صان بەوەصا صەهێدددد کە: مەَػ

ەبەکداهە، لە ڕووي خىکمەکداوۆ، چدىهکە بیمدامۆ قداٞ    زىاي لێبێد، لە چاکترینی مەَػ

دددداوۆ  دددداوۆ زدددددۆي پاعاؾدددددحىوە لە گىمدددددان و زەمڵهدددددضن، بۆچىهەکد لە ػۆعیدددددىەي بحروبۆچىوهەکد

 گەیاهضۆثە ڕێژەي یە٢حن.

ەبددۆ بیمددامۆ قدداٞی  ، ەعگددغي کددغصووە لە ٢لە ثەٞؿددحرەکەیضا بە واٖیددضو بىچیىەکدداي مەَػ

ەبددۆ  ثەبددىیه  ثێددضا کددغصووە، بەاڵم بەمە بەؽ هددیە بددۆبەوەی بڵێددحن صەمدداعگحر بددىوە بددۆ مەَػ

 بیمامۆ قاٞ  .

 (:ي)املالک  عە ەبى، ل ئیبىى  ا نآالقر  حکامأ -٣

 ي کددددددىڕي ڕ ي کددددددىڕي دمحمي کددددددىڕي ٖبددددددضڕبددددددضی بەبددددددى بەکددددددغ دمحم کددددددىڕي ٖضدددددد هدددددداوي ٢ا

بەخمضي مٗاعف ، زەڵکۆ بەهضەلىؾە لە بەقدبیلیا، پێكدەواو صەعیدایەک بدىوە لە ػاوؿدد 

 و ػاهیاعي، کۆثا ػاهاي بەقبیلیایە، باوکۆ لە ٞى٢ەَاي بەقبیلیایە.

غ و پاقدددان قددددام و بەٚددددضاصو هددددکددددۆشی( لە صایدددک بددددىوە، پاقددددان چدددىوەثە م٤٦٨لە ؾددداڵ  )

ەو واڵثە وەعگغثىوە کە چىوە بدۆي، ثدا قداعەػاي مەککە، ػاوؿد و ػاهیاعي لەو ػاهایاهەي ب

و ثەٞؿدددددددددحر و بەصەب و  ى٫ و ٞەعمددددددددىوصەو، قددددددددداعەػاي لە زددددددددیاٝأندددددددددو  دباشدددددددد ی لە ٞی٣ردددددددد
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. وەعگغثددىوە، پاقددان صەگەڕێددحەوە بددۆ بەقددبیلیا بە ػاوؿددد و ػاهیدداعیەکۆ ػۆعەوە، کە .قددیٗغ

 َی  کەؾێک لە پێل بەم هەیدبىوە.

اوێکۆ میددددداهڕەو و زددددداوەن ویدددددژصاهە، صەمددددداعگحري بدددددۆ ٖەڕەبدددددۆ لە ثەٞؿدددددحرەکەیضا پیددددد٫ بیبىدددددى 

دداوۆ ثىهدددضڕەوي بەکاعهاَێىێدددد، وەکدددى  ەبدددۆ زدددۆي ثێدددضا هدددیە، بدددۆ ڕەثدددضاهەوەي ڕاي صژەکد مەَػ

٢ىچاهدضووە لە َەمدىو َەڵەیەکدۆ ػاوؿدتی  پەیڕەوي کغصووە، َەعچەهضە چداوي  نامحە

 کە لە مىححەَیضێکۆ مالیکیدیەوە ؾەعي َەڵضابێد.

ٞؿدحرەکەیضا ڕاو بۆچددىووۆ ػاهایدان لەؾددەع ثەٞؿدحري بددایەثەکە بدداؽ بیبىدى لٗەڕەبددۆ لە ثە 

یان لە زۆگغثددددددىوە،  دددددات کە بەخکددددددامۆ قددددددەٖع دددددات و ثەکهددددددا بەو بایەثدددددداهە ثەٞؿددددددحر صەکد صەکد

ەبە ٞی٣ر ددات: کەمەَػ ددان صەکد ددان زؿدددحىیاهىە ڕوو، یبەیددداوۆ بیدحیمددداالثە حۆعاوحۆعەکد یەکد

صاصەهێددددد،  اوهیكدددداهێکهزدددداڵ بەزدددداڵ ثەٞؿددددحري بددددایەثەکە صەکددددات و بددددۆ َەمددددىو زاڵێددددک 

...( بدددداواو بەوحددددۆعەو ػۆع بەکەمددددۆ لە ةاهیددددثالة لث.. املؿدددد.و دددد ل  ةلثبۆهمددددىهە صەڵێددددد: )املؿدددد

ڕەصصاهەوەي مىزالیٟەکاهیدددددددددضا ثىهدددددددددضڕەوي بەکاعصێىێدددددددددد، بدددددددددۆ همدددددددددىوهە لە ثەٞؿدددددددددحرکغصوۆ 

 َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددایەجۆ

)ٞاٚؿددلىا(، قدداٞی   د کە  صەڵێددد: مەؾددئەلەي یدداهؼەَەم ٞەعمددىوصەي زددىصا، ٨املائدددة/ 

وایە لە ڕەواهبێژیددددضا بەڵکددددى بەو و بەبددددى خەهددددیٟەو (لەالي َدددداوەاڵوۆ وەکددددى )دمحم بددددً ٖددددضهان

حدددددددگە لەویدددددددل پێیدددددددان وایە وقدددددددەي )ٚؿدددددددل( بغیخیددددددددیە لەوەي بددددددداو بەو قدددددددحەصا بدددددددکەي کە 

صەیكۆي بە بێ صەؾد لێسؿتن. بێگىمان بێمە لە مەؾابیه  زیاٞدضا پدىش  ڕاوبۆچدىووۆ 

هەمدددددان بەیدددددان کدددددغص، َەعوا لە ؾدددددىڕەجۆ )اليؿاء(یكدددددضا بەوەمدددددان زؿدددددحە ڕوو کە: بەو ػاثا

مان چەؾدپاهض کە )ٚىؾدل( بغیخیددیە لە بداو پێدضاکغصوۆ ەڕەبیەکەیان ٞاؾیضەو واهیەو بەو 

حن و قتی وا.  بەو قحەي صەثەوێ بیكۆی و وێڕاي صەؾد لیسؿتن و َەڵگڵٞۆ
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ێىددداوۆ بەخکددد٫ بیبىدددى  ددات بە ٖەڕەبدددۆ لە ثەٞؿدددحرەکەیضا بدددۆ صەَع ەت صەکد ام، َەمیكدددە لدددٚى

ددات و زدددۆي صەپاعێؼێدددد لە بیؿدددڕابیلیات و  دداوۆ زدددۆي باڕاؾدددحە صەکد خددداکم و لەوێدددىە ػاهیاعەکد

دددددددات بەو حددددددددۆعە ڕیىایەثدددددددداهە ڕەثبکددددددددغێحەوەو هەزددددددددغێىە هدددددددداو بدددددددداؽ و لێکددددددددۆڵیىەوە،  صاوا صەکد

َەعوەَددددددددا ڕەزددددددددىەي بيیدددددددداثىەع لە ٞەعمددددددددىوصەي الواػ صەگغێددددددددد و َۆقددددددددضاعي صەصا لەوەي 

 ببرێد و بکغێحە کەعەؾەي با  ی هاو ثەٞؿحر. پەهاي بۆ

بەم ثەٞؿددددددحرە چەهددددددض حاعێددددددک چدددددداپکغاوەو َەهددددددضێکجاع لە صووبەعگددددددضاو َەهددددددضێکجاع لە 

 چىاع بەعگضاو بە باؾاوۆ لەبەعصەؾتی زىێىەعاهضایە.

 (:ي)املالک  ،يبطالقر  عبذه بىأل نآالقر  حکامأل  الجامع -٤

زەػعەجد   ،اعي هدبەکدغي کدىڕي ٞەعح، بەهڕ دمحم کىڕي بەخمضي کىڕي بەبۆ بضبەبى ٖ

 بەهضەلۆ  ی.

بەم ػاهددا بەڕێددؼە ڕەخمەجددۆ زددىاي لێبێددد، کەؾددێکۆ ػاَیددض بددىوە، َەهددضێکجاع گەڕاوە یەک 

ددددددددددداوۆ زەعیکددددددددددددۆ ٖیبدددددددددددداصەت بددددددددددددىوە، َەهددددددددددددضێکجاع بە  پۆقدددددددددددداکۆ لەبەع بددددددددددددىوە، َەمىوکاثەکد

 کۆشی(، کۆش  صواي کغصووە.٦٧١هىوؾیىەوە زەعیک بىوە، لە ؾاڵ  )

 ۆ ثەٞؿحرەکەي:پێىاؾەیەک 

دددداوۆ بەخکدددددامۆ هەکدددددغصووە، َدددددى قدددددێد  ٢ىع  بۆ لە ثەٞؿدددددحرەکەیضا ثەکهدددددا ثەٞؿدددددحري بایەثەکد

دددددددان و مێددددددددژووي ثێددددددددضا  ثەٞؿددددددددحري َەمددددددددىو ٢ىڕبدددددددداوۆ بە ثەعثیددددددددَ کددددددددغصووە، با دددددددد ی چحرۆکەکد

دددددددان  یەکاوۆ کدددددددغصووەو و َەڵێىجدددددددداوۆ بددددددددۆ صەلیلەکد هەکدددددددغصووە، بیؿددددددددباجۆ بەخکددددددددامە قددددددددەٖع

 اب و هاسخ و مەوؿىخ  کغصووە.کغصووە، با  ی ٢حڕابەثەکان و بیٗڕ 

 يل ىل مل خل ُّٱ: بی لە با ددد ی بدددایەجۆ بەخکامدددضا، بدددۆ همدددىوهەَقدددێد  ٢دددىع 

 ٢٦٠ابللرة/  َّ خممم حم جم
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ددددات لە  ،لە مەؾدددددەلەي صواهؼەَەمدددددۆ ثەٞؿدددددحري بدددددایەثەکەصا ، با ددددد ی زیافددددد  ػاهایدددددان صەکد

ؾدددەع خدددىکمی کەؾدددێک لە ڕۆژي ڕەمەػاهدددضا لە بحدددري بچێدددد، کە بەڕۆژووە قدددد بسدددىات، 

صێنێ کە الي بیمدامۆ مدالیکە صەڵیدد بەبێدد ڕژووەکە بگدغێحەوە، صەڵد  بە الي ٚەیدغي بەوە 

مدددددالیکەوە هاقدددددکێد، َەعکە ددددد ێ کە هەػاودددددێ بەڕژووە قدددددد بسدددددىاو بسدددددىاثەوە هاقدددددکێد، 

صەڵێدددددد: مدددددً بەم بۆچدددددىوهەم پدددددێ صعوؾدددددحە. بەم ٞەعمدددددىوصەیە بە صەلیدددددل صەَێىێدددددحەوە، کە 

َم ) بەبددى َددىڕەیڕە ڕیددىایەجۆ کددغصووە لە پێٛەمددبەع
ُ
َودده  َوَؾددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 إطا( صەٞەعمىوێددد: )َندده

َل 
َ
ًوا، الُهابَم  أ٧ ًوا، قغ َب  أو هاؾ  ػ١   َى ٞئُهما هاؾ  ه ع 

َ
ًاءَ  وال إلوه، ڕَ  ؾا٢

َ
 ...(.ٖلوه ٢

ەبدددددۆ زدددددۆي بڕیددددداعي صاوەو بە بەوپەڕي  لێدددددرە صەبیىدددددحن کە قدددددێش بەم ڕایە پدددددێچەواهەي مەَػ

دداع ەبدددۆ  بەعپغؾدددیاعییەوە ویژصاودددۆ بەکد َێىددداوەو مددداف  صاوە بەکەؾددداوۆ ثدددغ، کە لەؾدددەع مەَػ

 بەو هحن.

حەػیلەو َقددددێد  ٢ددددىع  ددداوۆ صاوەثەوە، وەکددددى مددددٖى بی لە بددددىاعي ٖە٢یضەقددددضا ڕەصصي ٞحر٢ەکد

 ڕاٞحلەو ٞەالؾیٟەو ؾۆفی ثىهضڕەوە ٚىالثەکان. ی و٢ەصەع 

حیدددا ( بە چددداپۆ گەیاهدددضووە، بە چەهدددض ٢ەبددداعەیەکۆ حیاةغیهدددبەم ثەٞؿدددحرە )صاع الکحدددَ امل

 لە بەعصەؾتی زىێىەعاهضایە.

 

 

 

c 
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 ىوندێک ەلو قاعیدەو ایسااینوى موفوسری پێویس ىت پێـیانو:

ڕووهە بەو کەؾددەي کە ڕاڤەي ٢ىڕبدداوۆ پحددرۆػ صەکددات، بەبددێ قدداعەػایەکۆ باشدد ی َەبێددد لە 

ە،ن٢ەواٖیضي ٖەعەبیضا، وەکى هەخى،  ، بەاٚل ەؾدحر هاثىاهێدد  ،....ٝغ بەبێ بەماهە مٞى

 ت، بیؿحاف َەهضێک لەو یاؾاهە باؽ صەکەیً:پەیدیان پێببا

  اهاوەکان: مائر(ض)ال 

ڕاهاو بۆ کىعت کغصهەوەي لەٞؼە، حاعي وا َەیە ڕاهاوێک لەبغي کۆمەڵە ووقەیەک 

صێد، بێ بەوەی واثاکەیش ی ثێکبچێد و صووباعە بىوهەوەیش ی ثێىاکەوێد. وەکى زىاي 

ب/ األخزا َّ مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ پەعوەعصگاع صەٞەعمىوێد:

ڕاهاوي )لرم( حێگەي بیؿد ووقەي گغثۆثەوە بەگەع بەم ڕاهەوە صاهەهغێد بەبێد  ،٣١

 زي ُّٱ( بەخؼابضا َاثىە: ٣٥بەم بیؿد وقەیە بىىؾغێد کە بەماهەن لە بایەجۆ )

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 مب خب حب جب هئ مئ

 هت مت خت حت جت هب

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

ە ٣١األخزاب/  َّ مس ؾحرێکۆ َەبێ، بەاڵم پێىیؿحە ڕاهاوي ٚابیَ مەعحەٕ و مٞى

( کە  ی بەعامبەع)صوێجراو(، مساََػاهایاوۆ هەخى صەڵێن لە )محکلم( ٢ؿەکەع وە لە )

ەؾحر هیە، چىهکە بەم صوو خاڵەثە مىقاَەصەو د بەعچاوی د  پێىیؿتی بە مٞى

 ثەٞؿحرصەکەهەوە.
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لە ڕاهاوي ٚابیبضا بەو مەعحەٖەی کە بۆي صەگەڕێحەوە، صەبێد َاوقاوۆ یەکتر بً 

 حئ ُّٱ: ي هێرو مێ و ثاک و صووان و کۆصا، وەکى زىاي پەعوەصگاع صەٞەعمىوێدلەڕوو 

 مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ

 جض مص خص حص خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج مث هت

، لێرەصا ڕاهاوي )َى( صەگەڕێحەوە بۆ )ٖض٫( کە لە لەٞؼي ٦املائدة/  َّ خض حض

 ٖضلىا(لەزۆي گغثىوەو صەگەیەوێ.إ)

 مەعحەعدددددددددددد  ڕاهدددددددددددداوي ٚابیددددددددددددَ -ڕووي پددددددددددددلەوە هەک لە – حدددددددددددداعي واَەیە لەڕوي لەٞددددددددددددؼەوە

ددددداع صەٞەعمىوێددددددد:   ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱصەکەوێددددددحە صواوە، وەکددددددى زددددددىاي پەعوەعصگد

(ي صەگەڕێدددحەوە بۆ)مى ددد ی(کە لەڕووي ، ٨٠طدددٍ/  َّ َّ ٍّ ددده  ؿ 
َٟ دددی هَ لێدددرەصا ڕاهددداوی )ف 

لەٞدددددؼەوە کەوثدددددۆثە صواي ڕاهددددداوەکە، بەاڵم )مى ددددد ی( ٞددددداٖیلە، ٞددددداٖیلیل ڕوثدددددبەو پدددددلەي لە 

 پێكەوەیە.

ي ڕاهددداوەکە لە ثێٟکدددغیً لە ؾدددیا   کەالمەکە صەػاهدددضعێد، وەکدددى (مەعحەٕؾدددەعچاوە)یدددان 

دددداع صەٞەعمىوێدددددد:  ڕاهددددداوەکە  ،١٨الدددددر ي/  َّ يئ ىئ نئ مئ زئُّزدددددىاي پەعوەعصگد

 ُّٱَەعوەَدا بدایەجۆ:  ،ٞدان( عى( واثە: )کل مً ٖهد  ل عىلە)ٖلیها(صا صەگەعێحەوە بۆ )ل 

صەػاهدددددحن: کە ڕاهددددداو لە لەؾدددددیا   کەالمەکە  ،٢املددددددر/  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 ن(. هؼلىاٍ( صا صەگەڕێحەوە بۆ )ال٣غ أ)
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ددددددداع  َەهددددددددضێکجاع ڕاهدددددددداو لەگەڵ ماهدددددددداکەي مىثدددددددداب٣ۆ یەکتددددددددر هددددددددحن، وەکددددددددى زددددددددىاي پەعوەعصگد

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱصەٞەعمىوێددددددددددددددددد: 

ڕاهدددددددداوەکە لە)حٗلىدددددددداە( صەگەڕێددددددددحەوە بددددددددۆ  ،٢٣ – ٢١املؤوٌددددددددِن/  َّ مي زي ري

 وؿان(ي یەکەم هیە.)إلاوؿان(هێکۆ ثغ مەبەؾد لێی )إلا

دددداع صەٞەعمىوێدددددد: ثەکهددددداَەهدددددضێکجاع ڕاهددددداو صەگەڕێدددددحەوە بدددددۆ ماهدددددا بە  ُّٱ، زدددددىاي پەعوەعصگد

 َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي
ض٢ات(، چدددىهکە لەماهددداي ندددمدددىە(صا صەگەڕێدددحەوە بدددۆ ؾدددەع ماهددداي ))ڕاهددداو لە ،١امنصددداء/ 

 اليؿدددداء واثددددىا) ەعمدددىوبێتی:ض١(صایە وەکددددى بەوە وایە کە ٞأنددددضا١( یددددان لەماهدددداي )مدددا نددد)

ً أو نضا٢رً  (.ماأنض٢حمَى

وەبەگەع چەهض ڕاهاوێک کۆبىوهەوە لە یەک کاثضا، وەکى زىاي پەعوەعصگاع 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱصەٞەعمىوێد: 

 َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
يَض ڕاهاوەکان لێرەصا صەگەڕێحەوە بۆ ) ،٢ – ١انلجه/  ض 

َ
٣ََىي  ق

َ
ؿام، البریلە ٖلیە ( کە حال

بەبێد ڕاهاو بۆ هؼکتریً باؾکغاو بگەڕێحەوە، ثەکها لەکاجۆ مىػاٞضا هەبێد لەو کاثەصا 

 صەگەڕێحەوە بۆ مىػاٝ.
  

c 
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 گش ىت و اتيبوت

 و الٗام( م)الخا

کە صاگغهدددددضەي َەمدددددىو ثددددداکێکە کە بدددددۆي بگدددددىه   بەبدددددێ ؾدددددىىعو ێپێىاؾدددددەي گكدددددتی: لەٞدددددؼ  

بەژماع.
١ 

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱٞەعمىوێد: وەکى زىاي پەعوەصگاع صە

 ُّٱَەعوەَا:  ،٣انلِر/  َّ يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت

 يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

َەمىو  ،(ٖامە)ەیلێرەصا خىکمی بایەثەکە گكحی، ٣٦املائدة/  َّ ٰى ٰر ٰذ

 کەؾێکۆ ػیىاکەع یان َەمىو کەؾێکۆ صػ صەگغێحەوە.

 :ێتی)ٖمىم( گكخیٛەو صاڕێژگەیەک َەن صەاللەت صەکەن لەؾەع نچەهض  -

ددددداع صەٞەعمىوێددددددد:  ٢بەَێلثددددددغیً نددددددیٛەیە بددددددۆ گكددددددتی، )کددددددل( -١  ُّٱوەکددددددى زددددددىاي پەعوەصگد

 مكىك لك اك يق ُّٱ ،٢٦١آل عىدددران/  َّ ريزي ٰى ين ىن

 ٨١الزمر/  َّ
  کە )ا٫(ی چىبێحە ؾەعي )ا٫( بۆ ٖەَض هەبێد. کبەهاوێکۆ هاؾغاو، هاوێ -٢ 

                                         

 .١٢٢٢الضعاؾات، ٫ -١

 .١٢٢٤الضعؾات، ٫ - ٢



 

 - 119  -  

ددددداع صەٞەعمىوێددددددد:   َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوەکددددددى زددددددىاي پەعوەعصگد

 يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ :وەَەعەَددددددددا ،١ – ٢امعرصددددددد/ 

 ١ ٣٦املائدة/ َّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي
 لەؾیا   هەف ، یان هەه . (هەهاؾغاو)هەکحرە  -٣

ددددددددددددددداع صەٞەعمىوێددددددددددددددددد:   َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱوەکددددددددددددددددى زددددددددددددددددىاي پەعوەعصگد

دددددداع (مەعج ٍ)یدددددددان هەکحدددددددرە لەصواي بەصاجدددددددۆ قدددددددغ  ،١٣اإلرساء/  ، وەکدددددددى زدددددددىاي پەعوەعصگد

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱصەٞەعمىوێددددددددددددددددددددددددددددددددد: 

 ٨٢اتلِبة/  َّ جغ

(، وەکدددددددددى زدددددددددىای گەوعە صەٞەعمىێدددددددددد -٤ دددددددداوی مەعج)أؾدددددددددماء الكدددددددددٍغ  جن يم ُّٱٱ:هاوەکد

 .٩١امنصاء/  َّ ين ىن من خن حن

 يف ُّٱٱَەمددددىو قددددخێ٪ پاڵبددددضعێد بددددۆ الی هاؾددددغاوێ٪، زددددىای گەوعە صەٞەعمىێددددد: -٥

 ٨٣٣انلِر/  َّ لك اك يق ىق
 )عام(: گشتى جۆرەکاوى

 حۆعەکاوۆ گكتی   ێ حۆعە:

                                         

 .١٢٢٩الضعاؾات، ٫ -١

 .١٢٣٢، ٫الضعاؾات -٢

 .١٢٢٦،١٢٢٩الضعاؾات، ٫ -٣
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 .ڕووي ثێىەکغصبێد هیوەیە کە لەؾەع گكخێتی زۆي مابێحەوە ثەزبەو  -١

 يت ُّٱ ،٨١الزمدر/  َّ مكىك لك اك يق ُّٱوەکى زىاي پەعوەعصگاع صەٞەعمىوێد: 

 ٢٠٨١امنصاء/  َّ نث مث زث رث

 .بێد موقەي ٖام مەبەؾتی لێی زا -٢ 

دداع صەٞەعمىوێدددد  مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ وەکدددى زدددىاي پەعوەعصگد

ان/ آل عىر َّ هن من خن حن جن مم خم حم جم هل

مەبەؾدددددد بە وقدددددەي )الىددددداؽ(ي یەکەم هەٖیمدددددی کدددددىڕي مەؾدددددٗىصە، مەبەؾدددددد بە  ،٢٠٣

یاهە، مەبەؾد پێددیان ٖمدىم هدیە، بە بەڵدگەي بەوەي ی وقەي )الىاؽ( صووەم بەبى ؾٞى

 ٢٠١٢آل عىران/  َّ يه ىه مه ُّٱپاقان صەٞەعمىوێد: 

 باوۆ پحرۆػ ػۆعە.ع کغاوە،همىهەي بەمە لە ٢ى  هیوگكخیەو ثس -٣

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱپەعوەعصگاع صەٞەعمىوێدد: وەکى زىاي  

 ٢٦٠ابللرة/  َّ ىبيب نب مب زب رب يئ

 

c 

 

                                         

 .١٢٣٤الضعاؾات، ٫ -١

 .١٢٣٩الضعاؾات، ٫ - ٢



 

 - 121  -  

)اتيبوت(:صخا  

بەعامبەعي ٖامە پێچەواهەي یەکتدرن، ثداکێتی صەگەیەهێدد و پچدڕاوە لە  :مپێىاؾەي زا 

 َەمىو لەٞؼێک صەگەیەهێد کە صاهغابێد بۆ واثایەکۆ ثاک. بەقضاعیکغصن،

 ن:ەکەئەماه ،دوو ەش دەکرێحە صخا

بەمە بە ؾدەعبەزۆیۆ هدایەت، بەڵکدى لەگەڵ  ،(ثدایبەجۆ لکداو)ل هداملح هدود املخ :کەمیە

 ٖامەکە باؽ صەکغێد.

 رت يب ىب نب مب زب ُّٱوەکى زىاي پەعوەعصگاع صەٞەعمىوێد: 

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

 نن من زن رن اممم يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق

 جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 ٣١ - ٣٣املائدة/  َّ خب حب

 ن:ەپێىجً، کە بەماه (ثایبەجۆ لکاو)ل هاملح هواملخ

 رت يب ىب نب مب زب ُّٱىایە، وەکى پەعوەعصگاع صەٞەعمىوێد: ثبیؿحی -١

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

 نن من زن رن اممم يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق

 جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 ٣١ – ٣٣املائدة/  َّ خب حب

 مم ام يل ىل ُّٱ: یٟەیە، وەکى پەعوەعصگاع صەٞەعمىوێدن -٢

( ىن نن منڕؾحەي ) ،١٣امنصاء/  َّ ىن نن من زن رن
واثە کۆڵەبەؾەي بەو باٞغەثاهەي ؾەعحێدیحان کغصوون لێحان  یٟەجۆ )هیؿابکم(ە،ن
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خەعامە ماعەیان بکەن، بەاڵم بەگەع صزىلحان بەصایکەکاهیان هەکغصبێ خەاڵڵە 

 کچەکەي ماعە بکەن.

 مس خس حس جس مخ ُّٱ، وەکى پەعوەعصگاع صەٞەعمىوێد: )مەعجی( ٍقغ  -٣

 مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص
( لە وە ،٢٦٠ابللرة/  َّ

ً
َحرا
َ
َغَک ز

َ
 یەثضا مەعحە.ؾڕؾحەي )إَن ث

دددددددداع صەٞەعمىوێدددددددددد: )مەبەؾدددددددددد و ؾدددددددددەعبەهجام(ٚدددددددددایە  -٤  جس مخ ُّٱ، وەکدددددددددى پەعوەعصگد

 خبمب حب جب هئ ُّٱٱبددایەجۆیددان  ،٢٩٨ابللددرة/  َّ خصمص حص مس خس حس
 ١١١ابللرة/  َّ

ددددداع صەٞەعمىوێددددددد: وەکددددددى پە ( لەحیدددددداجۆ )بددددددض٫ الکددددددل(،ٌ)بددددددض٫  ٗدددددد -٥   خب حب ُّٱعوەعصگد

کە بەصە   )الىاؽ(ە ٖامە،  ،٩٠آل عىران/  َّ هتمث مت خت حت جت هب مب

 ١خەحکغصوۆ ثایدبەثکغصووە بەواهەي ثىاهایان َەیە بەو بەعکە حێبەج  بکەن.

یل بەوەیە لەگەڵ ٖددددددددددددامەکە نددددددددددددی مىهٟەنیصدددددددددددد ل، مىزەهدددددددددددداملىٟ هددددددددددددواملخ :صووەم

یددددان خەصیؿددددێک، یددددان بیجمددددإ، یددددان  هەَاثبێددددد، بەڵکددددى لە قددددىێيێکۆ ثددددغصا بەبایەثێددددک،

   ٢یاؽ، خىکمە ٖامەکەي ثایدبەت کغابێد.

دددددددداع  -١ خدددددددددىکمی گكدددددددددحگحري ٢ىڕبدددددددددان، کە بە٢ىڕبدددددددددان ثدددددددددایبەت کغابێدددددددددد، وەکدددددددددى پەعوەعصگد

بەم بدددایەثە  ،١١٦ابللدددرة/  َّ مبنب زب رب يئ ىئ ُّٱ: صەٞەعمىوێدددد

ددددات ؾدددددکپڕ بێدددددد یدددددان  خدددددىکمی گكدددددتی صەگەیەهێدددددد و قدددددمى   َەمدددددىو ثەاڵ١ صعاوێدددددک صەکد

                                         

 .١٢٦٢-١٢٥٦الضعاؾات، ٫ -١
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پڕ هەبێدددددد، ؾدددددەعحێ ی لەگەڵ کغابدددددێ یدددددان هەکغابدددددێ، صواي بەم خدددددىکمە گكدددددخیە بەم ؾدددددک

 ١امطالق/  َّ جفحف مغ جغ مع جع مظ ُّٱبایەثە ثایبەت کغاوە: 

َم ٢ىڕبددددان، کە بە ٞەعمددددىوصەي پێٛەمددددبەع ) خددددىکمی گكددددحگحري  -٢ 
ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( َندددده

ددددداع صەٞەعمىوێدددددددد  يي ىي مي خي ُّٱ: ثددددددایبەت کددددددغاوە، وەکدددددددى زددددددىاي پەعوەعصگد

ی کدغاوە بەو ٞەعمدىوصەیەي پێٛەمدبەع ) هدیوبەم بدایەثە ثەز ،١٠١ابللرة/  َّ ٰذٰر
ُ
َنده

َم 
ُ
َوددده  َوَؾدددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
م ڕیىایەثیدددان کدددغصووە لە بیبىدددى ٖدددىمەڕەوە ڕەػاي ی(، کە بىزددداعي و مىؾدددلَ

َم زدددددىاي لێبێدددددد، صەٞەعمىوێدددددد: پێٛەمدددددبەع )
ُ
َوددددده  َوَؾدددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
َهدددددی) (َنددددده

َ
دددددً ه َٖ   ٘  َخَبدددددل   َبَوددددد

ددددة  
َ
َخَبل
َ
َم (. واثددددا: پێٛەمددددبەع )ال

ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( هەهددددی کددددغصووە لەو حددددۆعە ٞغۆقددددخىەي: َندددده

کەصەبەؾددددددترێ بەػاهینددددددی بەچددددددکەي هاوؾددددددکۆ خىقددددددتري باوؾددددددەوە، بەم حددددددۆعە مددددددامەڵەیە 

 لەؾەعصەمۆ پێل بیؿامضا باوبىوە.

ى زددىاي پەعوەعصگددداع کغابێددد، وەکدد هدددیوهمددىهەي خددىکمی گكددتی کە بەبیجمددإ ثەز -٤

امنصاء/  َّ زنمن رن مم ام ىليل مل يك ىك ُّٱ: صەٞەعمىوێدد
بەکددددددددۆڕاي ػاهایدددددددددان بەم خددددددددىکمە کدددددددددۆیلە هددددددددداگغێحەوە، چددددددددىهکە کدددددددددۆیایەجۆ مددددددددداهیٗە لە  ،٢٢

 ١محراثگغثً.

 

c 

 

 

 

                                         

 .١٢٧٢ -١٢٦٣الضعاؾات، ٫  -١
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 (طص)الق چریۆکواکىن قوڕئاىن پریۆز

 

  (:صص)الق واثاي

دداع صەٞەعمىوێدددد: وەکدددى زدددىاي پەع  (، واثدددا: قدددىێً پێهەڵگدددغثً،ردددغ)ثخبددد٘ ل:وال٣ددد  ُّٱوەصگد

واثدا مىؾدا و َداوڕێکەي بەقدىێً پێدی  ،٨١الكُف/  َّ ىب نب مب زب رب

 زۆیاهضا گەڕاهەوە.

ػاعاوەیددددددددیەوە: َەواڵددددددددضاهە صەعبدددددددداعەي ڕووصاوێددددددددک بە چەهددددددددض ٢ۆهاٚێددددددددک، کە یەک  لەڕووي 

 ١لەصواي یەک َاثبێد.

 ُّٱمىوێدد: چحرۆکۆ ٢ىڕباوۆ پحرۆػ ڕاؾحترینی چحرۆکەکاهە، وەکدى زدىای پەعوەعصگداع صەٞەع 

وەباقددترینی چحرۆکەکدداهە، وەکددى زددىاي  ،٦٠امنصدداء/  َّ يه ىه مه جه ين ىن

ددددددددددددداع صەٞەعمىوێددددددددددددددد:   حج مث هت مت خت حت جت هب ُّٱپەعوەعصگد

ِشف/  َّ جح مج  ٣ي

ۆقدً، وەکدى زدىاي  پەهضو بامۆژگاعي بەؾىصي ثێضایە بۆ بەوکەؾاهەي کە زداوەوۆ بحرَو

ِشف/  َّ خفمف حف جف مغ جغ مع جعُّٱپەعوەعصگاع صەٞەعمىوێد:   ٢٢٢ي

 

 

 

                                         

 .٣٩ابً الٗثیمً، أنى٫ الحٟؿحر، ٫ -١
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 ١جۆر: س ً دەکرێىە پیرۆز  ئاوىىر ق رۆکەکاوىچی

دۆ پێٛەمددبەعاهە، لەواهەي کە ڕوویددضاوە بۆیددان، لەگەڵ بیماهددضاعان و بێبدداوەڕان،  -١ چحرۆکد

ێىدددددددددان، وە گەلەکەوەکدددددددددى چدددددددددۆهێتی بددددددددداهگەواػي پێٛەمدددددددددبەعان بدددددددددۆ  یدددددددددان و چدددددددددۆهێتی باوەَڕ

ەڵؿتی کغصهیان لەالیەن بێباوەڕاهەوە.  بەَع

دۆ کەؾدداهێک، یددان کددۆم -٢ اثەکاهیان، کە بددۆ چحرۆکد ەڵەو گغووپێددک و گێددڕاهەوەی بەؾددەَع

ؿام و یداوەعاوۆ بەقدکەوت البێمە پەهضو بامۆژگاعي ثێضایە، وەکى چحرۆکۆ مەعیەم ٖلیە 

ثدالىت  خابۆ ٞیدل وصدخابۆ بىزدضوصو بەصدخابۆ ؾدەبد و بەصخاب الکر٠( و بەص)ل

 ...َحض..و حالىت و صوو کىڕەکەي باصەم ٖلیە الؿام

َم اهەي کە لەػەماوۆ پێٛەمبەع )بەو چحرۆک  -٣
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( ڕوویاهضاوە، وەکى َنه

ٚەػاي بەصعو بىخىص، وە ڕووبەڕووبىوهەوەي لەگەڵ بەبىلەَەبۆ مامۆ، وەکى زىاي 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱپەعوەعصگاع صەٞەعمىوێد: 

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

 ١ - ٢املصد/  َّ مي زي ري ٰى

 ...َحض..٢ىڕەیؼە، وە با  ی صوو ڕووەکان وبەهى ەَا با  ی َۆػي بەهى هەػیغو وە َەعو  

 

 

 

 

                                         

 .٣٩ؾەعچاوەی پێكىو، ٫ -١
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 ئاهیەکان:ر قى  چیرۆکە ديو صى 

َم پێٛەمددددددبەع ) پەیددددددامیچەؾددددددپاهضوۆ  -١
ُ
َودددددده  َوَؾددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
(، چددددددىهکە َەواڵدددددد  گەالوددددددۆ َندددددده

دددددددداع:   ام يل ىل مل ُّٱپێكدددددددددىو َدددددددددی  کەؽ هاػاهێدددددددددد حدددددددددگە لە زدددددددددىاي پەعوەعصگد

ِد/  َّ نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم َ١٩ 

َم صڵىەوایددۆ کغصوددۆ پێٛەمددبەع ) -٢ 
ُ
َودده  َوَؾددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
(، لەوەي کە لەالیەن بێبدداوەڕاهەوە َندده

َم ثىشدددد ی صەبددددىو، چددددىهکە پێٛەمددددبەع )
ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( صڵحەهددددگ صەبدددددىو لەواهەي کە َندددده

مدددبەعي هددداػصاع پێدددی زدددۆف بددددىو بێبددداوەڕان صەیددداهىت و بە صعۆیدددان صاصەهدددا، لە کاثێکددددضا پێٛە

ی َەمدددىو زەڵکدددۆ بیمدددان بهێىێدددد، بەاڵم لە بەعامبەعیكدددضا لە ٢ەومەکەي پێٛەمدددبەع )
ُ
َنددده

َم 
ُ
َودده  َوَؾددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
داوۆ زددۆي بیماهیددان پددێ هەَێىدداو ؾددىکایەثیان َ ( َەهددضێک لە کەؾددە هؼیکەکد

َم پێددددضەکغص، وە بدددددێ گىمدددددان پێٛەمددددبەع )
ُ
َوددددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
بەمە ػۆع صڵحەهدددددگ صەبدددددىو، ( َنددددده

ددددداوۆ پێكدددددددىو، صڵىەوایددددددۆ پێٛەمدددددددبەع  دددددۆ گەلەکد ددددداعیل بە گێدددددددڕاهەوەي چحرۆکد زددددددىاي پەعوەصگد

ددددددداع صەٞەعمىوێددددددددد:   نث مث زث رث ُّٱهدددددددداػصاعي صەکددددددددغص، وەکددددددددى زددددددددىاي پەعوەعصگد

 َّ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 ١١فاطر/ 

غو  -٣  ددددددددددداصاعکغصهەوەو ثغؾدددددددددددداهضوۆ بێبدددددددددددداوەڕان، لەؾددددددددددددەع بەعصەوام بىوهیددددددددددددان لە کددددددددددددٞى باگد

دددددداع صەٞەعمىوێدددددددد:   مق حق مف خف حف جف ُّٱبێبددددددداوەڕي، وەکدددددددى زدددددددىاي پەعوەعصگد

 ٢٠حمىد/  َّ مم خم حم هلجم مل خل جلحل مك لك خك حك جك
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ددددددداعي کغصوددددددددۆ بیماهددددددددضاعان، چدددددددداولێکغصوۆ بڕواصاعاوددددددددۆ گەالوددددددددۆ پددددددددێل زۆیددددددددان -٤ ، و بامۆژگد

دددددددداعي ؾدددددددددەعکەوثيیان ڕووهکدددددددددغصهەوەي دددددددداعي لە هددددددددداوچىووۆ گەالودددددددددۆ ؾدددددددددحەمکاعو و  َۆکد َۆکد

دددددددداع صەٞەعمىوێدددددددددد: بێبددددددددداوەڕ، وەکدددددددددى زدددددددددىاي   زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱپەعوەعصگد

 مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي

 ١٠الروم/  َّ هب
ددددددددددددددددددددداع بە ؾددددددددددددددددددددددؼاصاوۆ بێبدددددددددددددددددددددداوەڕان، کە  -٥ ڕووهکدددددددددددددددددددددغصهەوەي صاصگەعي زددددددددددددددددددددددىاي پەعوەعصگد

 يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱپێٛەمبەعاهیدددددددددددددان بەصعۆ صاصەهدددددددددددددا: 

ِد/  َّ رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب َ٢٠٢ 

ىو، بەػیىددددضووڕاگغثنی یدددداصو یاصەوەعیددددان، بە هەمددددغي ضی٣کغصوۆ پێٛەمبەعاوددددۆ پێكددددنددددثە -٦

 َێكخىەوەي باؾاعو باکاعیان.

داع، کە لە هدداو -٧ چحرۆکەکاهددضا َدداثىوە، وەکددى  ڕووهکددغصهەوەي خیکمەجددۆ زددىاي پەعوەعصگد

دددددددددداع صەٞەعمىوێددددددددددددد:   مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱزدددددددددددىاي پەعوەعصگد

 ١ - ١املىر/  َّ مف خف حف جف جغمغ

 1:رۆکەکانچی دوو ارەبىوهەوەي حی مەجى صىودو

 ، گغهگۆ پێضاهیەجۆ.و لەبەع گغهگۆ چحرۆکەکەیە -١

 ثەبکیض کغصهەوەی چحرۆکەکەیە، بۆ بەوەي لە صڵ  زەڵکۆ بچەؾپێد. -٢

                                         

 .٤٢ؾەعچاوەی پێكىو، ٫ -١
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ددۆ -٣ ددات و خددداڵ  زەڵکدددۆ پێکدددغاوە، لەبەع بەوەیە بەػۆعي لەچحرۆکد ؾدددىڕەثە  ڕەچددداوکغصوۆ کد

ددددددددددۆ ؾدددددددددددىڕەثە مەصە دددددددددان ثىهدددددددددددضێتی ثێدددددددددددضایەو، بە پددددددددددێچەواهەوە لە چحرۆکد ددددددددددان مەککیەکد هیەکد

 هەعمىوهیاوۆ ثێضایە.

ددداعەوەیە، چددددىهکە  -٤ ڕ اؾددددخێتی ٢ىڕبددددان صەعصەزددددات، کەبێگىمددددان لەالیەن زددددىاي پەعوەعصگد

 بەو َەمىو چحرۆکە حیاواػاهەي ثێضایەو َیچیان پێچەواهەي بەویتریان هیە.

ە لەوەصایە صەعبڕینددددددددددددددددی  -٥ ەجددددددددددددددددۆ ٢ىڕبدددددددددددددددداهە، ثایدددددددددددددددددبەثمەهضي بەاٚل ڕووهکددددددددددددددددغصهەوەي بەاٚل

یەک ماهددددددددددددایە لە بەعێ و پۆقدددددددددددداکۆ  ێىاػي حیاحیددددددددددددا، باڕاؾددددددددددددحەکغصوۆواثدددددددددددداکەیەجۆ بەقدددددددددددد

ددۆ صووبددداعەوەبىو لە ٢اڵبێکدددضا صاڕێژعابێدددد لە ٢ددداڵبەکەي ثدددغ هاچێدددد،  حۆعاوحدددۆعصا، چحرۆکد

ددددددداهە بەقددددددددێىەیەک صووبدددددددداعەکغاوهەثەوە مغۆڤدددددددددد لە صووبدددددددداعە بىوهەوەیددددددددان حدددددددداڕػ  بەم چحرۆکد

 ي ػیاثغ صەبەزكێد.هابێد، بەڵکىو حاع لەصواي حاع بەوماهایە لەصڵضا چێژ 
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 ائیلیاتئیس 

ابیلیات: بغیخیددددددددددیە لەو َەواڵ و ػاهیاعیددددددددداهەي کە الیەن بەهدددددددددى بیؿدددددددددڕابیلەوە هە٢دددددددددا غ بیؿددددددددد

 اعا.ناڕاوە، ػیاثغ لە هەنکغاون، لە یەَىص و هە

بەو َەواڵ و ػاهیاعیدداهە کە لە الیەن بەهددى بیؿددڕابیل هە٢ددا کددغاون، صابەف صەبددً بددۆ  دد ێ 

 حۆع:

بیبىددى مەؾددٗىص زددىا وەکددى:  ە صینددی بیؿددام صاوددۆ پێددضا هدداوە کە خە١ و ڕاؾددحە.بەوەي ک -١

( وؾددلم ٖلودده ڕ ندده ) ڕ عؾددى٫  إ دد  لخبدداع مددً خبددر حدداء): لێددی ڕاػی بێددد صەٞەعمىێددد

 إنددددددب٘، ٖهدددددد  ولعيددددددحن إنددددددب٘، ٖهدددددد  الؿددددددماوات يجٗددددددل ڕ أن هجددددددض إهددددددا! دمحم يددددددا: ٣ٞددددددا٫

 إندددب٘، ٖهددد  الخلددد٤ وؾدددابغ إندددب٘، ٖهددد  الثدددري و  إندددب٘، ٖهددد  واملددداء إندددب٘، ٖهددد  والشدددجغ

  هىاحدددظٍ، بدددضت ختدددی( وؾدددلم ٖلوددده ڕ نددده ) الىبدددي ٞطدددخ٪! امللددد٪ أهدددا: ٞو٣دددى٫ 
ً
 ثهدددضي٣ا

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱ :٢ددددددددددددغأ رددددددددددددم الخبددددددددددددر، ل٣ددددددددددددى٫ 

 (١)٨٠الزمر/  َّ جف

َم واثا: ػاهایەک لە ػاهاکاوۆ یەَىص َدات بدۆالي پێٛەمدبەع )
ُ
َوده  َوَؾدل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
وجدۆ: بەي  ،(َنده

مدىخەمەص! الي بددێمە َداثىوە د لەثەوڕات د، زددىاي پەعوەعصگدداع باؾدماهەکان صەزدداثە ؾددەع 

ددۆ،  ددان صەزددداثە ؾدددەع پەهجەیەکد ددۆ، صاعەکد ددان صەزددداثە ؾدددەع پەهجەیەکد ددۆ، ػەویەکد پەهجەیەکد

دددددددددددۆ، وە َەمددددددددددددىو  دددددددددددۆ، زددددددددددددۆڵ صەزدددددددددددداثە ؾددددددددددددەع پەهجەیەکد بدددددددددددداو صەزدددددددددددداثە ؾددددددددددددەع پەهجەیەکد

دددۆ، وەپاقددددان صەٞەعمىوێدددددصعوؾددددحکغاوەکاوۆ ثددددغ صەزدددداثە ؾددددەع پەهجەی مددددً پاصقددددام !  :ەکد

َم پێٛەمدددددددبەع )
ُ
َوددددددده  َوَؾدددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
ەکۆ صەعصەکەوێدددددددد، بدددددددۆ ع و صاودددددددۆ مىبدددددددا پێدددددددضەکەهێد( َنددددددده

                                         

 .٤٨١١بىزاع /  -١
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 حط مض خض حض ُّٱبەڕاؾددددد صاهدددداوۆ ووثەي ػاهدددداکە، پاقددددان بەم بددددایەثە صەزددددىێىێحەوە:

 ٨٠الزمر/  َّ جف مغ جغ مع جع مظ
 هاصعوؾددددددتی بدددددددۆصاوە، بەمە وەعگغجدددددددۆ بەوەي صینددددددی بیؿدددددددام بەصعۆي زؿددددددحۆثە قدددددددایەجۆ -٢

وەکدددددددددى بىزددددددددداعي ڕیدددددددددىایەجۆ کدددددددددغصووە، لە حدددددددددابغەوە ڕەػاي زدددددددددىاي لێبێدددددددددد،  صعوؾدددددددددد هدددددددددیە.

صەٞەعمىوێدددددد: یەَدددددىص صەیدددددان ووت: َەعکەؽ لە گەڵ زێلاودددددۆ لە صواوەوە حدددددىوت بێدددددد، 

 خص حص مس خس ُّٱبەوە کدددددددددىڕي صەبێدددددددددد صواي بەوە بەم بدددددددددایەثە هددددددددداػڵبىو: 

 ١١٣ابللرة/  َّ حضخض جض مص
ي صیندددی بیؿدددام، لەؾدددەعي بڕیددداعي صعووؾدددتی و هاصعوؾدددتی هەصاوە، بەوە پێىیؿدددحە بەوە -٣

   بىوەؾححن لەؾەعي.

وەکدددى بىزددداعي ڕیدددىایەجۆ کدددغصووە لە بەبدددى َدددىڕەیڕەوە ڕەػاي زدددىاي لێبێدددد، صەٞەعمىوێدددد: 

اثیدددان بە ٖیبڕاودددۆ صەزىێىدددض، وە ثەٞؿدددحریان صەکدددغصەوە بە ٖەعەبدددۆ بدددۆ ع بەَهددد  کیحددداب ثەو 

َم ٛەمدددددبەع )بەَهدددد  بیؿددددام، پێ
ُ
َوددددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( ٞەعمدددددىوي: هەبەڕاؾددددتی صاهدددددێن هە بە َندددده

 (١)٦١آل عىران/  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ: صعۆي بسەهەوە، بڵێن

َوددددددددده  بەاڵم گێدددددددددڕاهەوەي بەم قدددددددددێىەیە صعوؾدددددددددحە، لە بەع بەوەي پێٛەمدددددددددبەع ) 
َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
َنددددددددده

َم 
ُ
بدیگەیەهً، بەگەع ثەکهدا بددایەثێکیل  ( صەٞەعمىوێدد: بەوەي لەمدىەوە پێحددان صەگداتَوَؾدل

َەعکەؽ صعۆیەک  ە َداثىوە بدیگەیەهً کێكدەیەک هدیە،بێد، بەوەي لە بەهدى بیؿدڕابیلەو 

                                         

 .٧٥٤٢بىزاع /  -١
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بە صەمددددددی مددددددىەوە َەڵبەؾددددددحێد بە بەه٣ەؾددددددد، بدددددداحێگەیەک بددددددۆ زددددددۆي صیدددددداعي بکددددددات لە 

 (  ١)باگغصا.

بغەوە دددد بەاڵم لەکاعوبدددداعي صینددددی صعوؾددددد هددددیە، پغؾدددیان پێبکغێددددد، بیمددددامۆ بەخددددمەص لە حددددا

صەگێددڕێحەوە صەٞەعمىوێددد: پغؾددیاع لە بەَهدد  کحێددَ مەکەن، بەوان عێىمىوهیحددان هدداکەن، 

...(، لەکاثێکیكدددددددددددضا پێىیؿددددددددددتی هەصەکدددددددددددغص پغؾددددددددددیان پێبکغێدددددددددددد،چىهکە .بەالڕێحددددددددددان صەبەن

َم پێٛەمدددددددبەع )
ُ
َوددددددده  َوَؾدددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
بددددددداوۆ پحدددددددرۆػ، ع ( زدددددددۆي ڕێىیكددددددداهضەعیاوۆ صەکدددددددغص بە ٢ى َنددددددده

   ثغ هەبىو.پێىیؿخیان بەَیچ
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 ئیعجازى قوڕئان:

 لەڕووي ػماهەواهییەوە، بیعجاػ واثا: ؾەملاهضوۆ بێ صەؾحەاڵجۆ.

(ە واثدا: ةمعجؼە: لە )عجؼ( وەعگحراوە، هاوە بۆ هەثىاهینی کغصوۆ قخێک، کە صژەکەي )٢دضع 

 َّ لك اك يق ىق ُّٱصەؾدددەاڵت و ثىاهدددا، وەکدددى زدددىاي پەعوەعصگددداع صەٞەعمىوێدددد: 

بێدىە َەعگحدل لە صەؾدد  :واثدا ،٢٣١األًعام/  َّ نت مت زت رت ُّٱ ، وە١٢الزمر/ 

زىا صەعهاچً.
١ 

 لەػۆع بایەجۆ ثغصا َاثىوە.

دددداعێکە لەؾدددددەعووی باؾدددددتی ٖددددداصەثەوەیەو بدددددۆ  لەڕووي ػاعاوەیدددددیەوە: مدددددىعجحلە: بدددددۆ زدددددۆي کد

ددددددددددداوێ هاکغێددددددددددددد، ثەخەصصا ڕاصەهددددددددددددىێجرێ و بەعبەعەکد
 بەعحەؾددددددددددددحەیە وبەمە َەهددددددددددددضێکجاع  ٢

 َەهضێکجاع ٖە٢ڵیە.

دداع بدددۆ َەعگە٫ و َۆػێدددک کە پێٛەمبەعێکدددۆ هددداعصووە مىعجحلەشددد ی پێدددضاوە زددد ىاي پەعوەعصگد

بدددددددۆ بەوەي صەؾدددددددحەاڵجۆ زدددددددىاي گەوعەیدددددددان بدددددددۆ صەعکەوێدددددددد و صەؾحەوەؾدددددددحاهیان بکدددددددات، 

پاقدددددددددداهیل َەهددددددددددضێکیان باوەڕیددددددددددان َێىدددددددددداوەو َەهضێکیكددددددددددیان بددددددددددێ بدددددددددداوەڕبىون پێددددددددددی و بە 

 "خ ددددد یبەعحەؾحە"ەهدددددضێکجاع بەو مدددددىعجحلەیە َ ،هاوػەهدددددضیان کدددددغصووە "ؾدددددیدغحاصوو"

ددددددددددددددداوۆ بەهددددددددددددددددى بیؿددددددددددددددددڕابیل  بددددددددددددددددىوەو َەهددددددددددددددددضێکجاع ٖە٢ڵدددددددددددددددد  بددددددددددددددددىوە، ػۆعیددددددددددددددددىەي مىعجحلەکد

بددىون، لە بەعبەوەي بەَهدد  ثێٟکددغان هەبددىون، بەاڵم مددىعجحلەي بەم  "خ دد یبەعحەؾحە"

بدددددددددددددددىممەثە ٖە٢ڵددددددددددددددددیە، لە بەع بەوەي بەَهددددددددددددددد  ثێٟکددددددددددددددددغان و ثێگەیكدددددددددددددددحجن، مددددددددددددددددىعجحلەي 

                                         

 .٢٦٥ٖلىم ال٣غ ن، ٫ يمىإ ال٣ُان، مباخث ف -١

 ؾەعچاوەی پێكىو. -٢
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، بەثەبیٗەجددۆ زەڵددکەکەو بەو و ٢ەومەکاهیددان بددىوە پێٛەمبەعاودۆ پێكددىو بە پێددی صاواکدداعي 

چەعزەي کەثێدددددیضا ژیدددداون لەڕووي بەوەي کە گغهگیددددان ػیدددداثغ بە شددددی صاوە، وەکددددى ٢ەومددددۆ 

ؾددا ر مددىعجحلەکەي بغیتددی بددىو لە وقددتر، لەبەع بەوەي گغهگیددان ػیدداثغ بەقدددىاهێتی صاوە، 

ددددداجۆ ٞڕێددددددضاوۆ بەبددددددىو بە  مدددددداعێکۆ گەوعە، مددددددىعجحلەي مىؾددددددا صاعەکەي صەؾددددددتی بددددددىوە، لە کد

بەم حددۆعە مددىعجحلاهە ثەکهددا بددۆ  چددىهکە لەؾددەعصەمۆ مىؾددا ػیدداثغ گغهگددی بەؾددیدغ صعاوە،

کە  ی ثدغ هەیددبیيیىە، مەگەع بەواهە هەبێدد کە بدامەصەبىوهە،  ،و کاثێکۆ صیاعي کغاو بىوە

یددددددان ثەکهددددددا بەوکەؾدددددداهە بیىدددددددیىیاهە کە لەو ؾددددددەعصەمە ژیددددددابً، بەاڵم مددددددىعجحلەي ٢ىڕبددددددان 

ددددددان و بەعصەوامە ثددددددد ەت و ڕووودددددددۆ و ڕێکدددددددۆ و ثەعثیبدددددددی بایەثەکد ا ڕۆژي صوایدددددددی، لە ڕووي بەاٚل

، و بدداهە بهێىێدددع ، کەؾددێکۆ ثددغ هاثىاهێددد همددىوهەي بەو ٢ى "ٚەیدددبیاتهاصیاع"َەواڵددضان لە 

ەثێکیل بهێدددددجن ، بێحىاهایددددددیان لەوەصا هدددددیە کە َەوڵیدددددان وع ؾدددددى  َاوقدددددێىەی بگدددددغە هددددداثىاهً

و بەلیددددددٜ و قاعەػاقددددددیان ثێددددددضا بددددددىوە، َەمددددددىو هەصابێددددددد، بگددددددغە کە دددددد ی ػیددددددغەک و بەثىاهددددددا

دددداعیل لە ڕێددددددگەي بەاڵم هەیدددددان ثىاهیدددددىە،  َەوڵێکیكدددددیان زؿدددددحۆثە گەڕ، زدددددىاي پەعوەعصگد

َم پێٛەمددددبەع )
ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
(، بە چەهددددض ٢ۆهاٚێددددک ثەخەصصاي ٖەعەبددددۆ کددددغصووە بە َندددده

 بان:ع ٢ى 

ددددددددداع  بدددددددددان بە قددددددددددێىەیەکۆ گكدددددددددتی،ع ثەخەصصاي کدددددددددغصن بە َەمدددددددددىو ٢ى  -١ زدددددددددىاي پەعوەعصگد

دددددداثە َەمدددددددىو زەڵکدددددددۆ، وە بە حىۆکەقدددددددەوە کە بحدددددددىاهً َاوقدددددددێىەي بەو ٢ى  بددددددداهە ع ڕووصەکد

 مه جه ين ىن من خن حن ُّٱبهێدجن، وەکدى زدىاي پەعوەعصگداع صەٞەعمىوێددد: 
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 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 ٦٦١اإلرساء/ 

بەم ثەخەصصایە ڕووهە، کە َەمددددددىو زەڵکددددددۆ و حىددددددۆکە هدددددداگغێحەوە، چددددددىهکە َەمىویددددددان  

قدداعەػاي ػمدداوۆ ٖەعەبددۆ هددحن، بەاڵم بەگەع َەمددىو ػاهاکاهیددان بە َاوکدداعي یەکتددرو بەَێددلو 

 باهە بهێجن.ع گڕو ثیيیاهەوە بێن، هاثىاهً َاوقێىەي بەم ٢ى 

بددداوۆ ع لە ٢ۆهددداغ  صووەمدددضا، ثەخەصصاي کدددغصن کە بحدددىاهً )صە( ؾدددىڕەجی َاوقدددێىەي ٢ى  -٢

ددداع صەٞەعمىوێددددد:   حم جم ىليل مل خل ُّٱپحددددرۆػ بهێددددجن: وەکددددى زددددىاي پەعوەعصگد

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

ِد/  َّ : یددددان صەڵددددێن َەڵیبەؾددددحىوە!، بڵدددد : بەگەع ڕاؾددددد صەکەن، صەؾددددا بێددددىە ەواث ٢٣َدددد

ەجۆ ع بەیدددددددددددداعمەجۆ َەعکە دددددددددددد ێ صەؾددددددددددددحان صەکەوێددددددددددددد )حددددددددددددگە لەزددددددددددددىاي گەوعە(، صە ؾددددددددددددى 

 َەڵبەؾتراو وەک بەمە بهێجن.

 مص خص حص ُّٱبهێدجن:  ؾىڕەت ٥لە ٢ۆهاغ  ؾێدیەم، ثەخەصصاي کغصن بحىاهً یە -٣

: بەگەع بێددددىە ەواث ١٣،٢ابللددددرة/  َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

َ گىوماهحددددان لەوە َەیە کە هاعصومدددداهە بددددۆ بەم بەهددددضەیەمان د کە مددددىخەممەصە )
ُ
ی َ

ُ
َندددده

َم 
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل  َاوقێىەي بهێجن.  ٪ەثێع (، صەي بێىە ؾى َٖ

                                         

 .٢٦٥ؾەعچاوەی پێكىو، ٫ - ١

 .٢٦٥ؾەعچاوەی پێكىو، ٫ -٢
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ددداوۆ ٢ى  دددات، کە َددددع پاقددددان زددددىاي گەوعە با دددد ی مىعجحلەکد ی  کەؾددددێک هاثىاهێددددد بددددان صەکد

ەثێکیل بێدد، چدىهکە ٢ؿدەي زدىاي گەوعە ع ەت یان ؾى ع با صە ؾى  بان بهێىێد،ع وەک ٢ى 

لە ٢ؿدددەي صعوؾدددحکغاوەکاوۆ هاچێدددد، َەع وەکدددى چدددۆن زدددۆي و ؾدددیٟەثەکاوۆ لە ؾدددیٟەجۆ 

 صوعؾحکغاوەکاوۆ هاچێد.

یەثەکدان ثاک ثداکۆ بابەڵکى ە، یَەعوەَا ٢ىڕباوۆ پحرۆػ، ثەکها لە یەک ڕووەوە مىعجحلە هی

ەو ثەعثیددددددددَ و ڕێکددددددددی صاڕقددددددددحنی مددددددددىعجحلەیە، لە ڕووي  هە َەع بەوەف،  ووقددددددددەکان، بەاٚل

دداوۆ پێكدددىوي ثێدددضایە، کە بەو َەواڵ و ػاهیاعیددداهە بەو قدددێىەیە  َەواڵ و مێدددژووي ٢ەومەکد

، بیعجدداػي مێژوویددی و کەووددۆ و و هەیگێددڕاوەثەوە، َەواڵدد  ٚەیدددبیاجۆ ثێددضایە ٪َددی  کەؾددێ

 ...َحض ثێضایە، بەمەف َەهضێک لەو بیعجاػاهە:.قەععی وػماهەواوۆ و ػاوؿتی و 

ددداع  بیعجدددداػي )اللٛددددى  -١ ، وە صەبەػاهددددضووەبدددداوۆ پحددددرۆػي ع ٢ى  ( ػمدددداهەواوۆ: زددددىاي پەعوەعصگد

ەت، یدددان ع بددداهە بهێدددجن، یدددان صە ؾدددى ع ثەخەصصاي ٖەعەبدددۆ پێکدددغصووە کە َاوقدددێىەي بەم ٢ى 

ە کە ٖەعەب بە کداعي َێىداوە، باهە َەع بەو پیحاهە هىؾغاو ع ەثێک، لە کاثێکضا بەم ٢ى ع ؾى 

ؾدددددددددتربىو، بە َەمدددددددددىو قدددددددددێىەیەک ڕووبەڕووي ع بەاڵم بەمە لە َەمدددددددددىو قدددددددددخێک الیدددددددددان ٢ى 

وت: قدددددێحە، ؾددددداخغە، صوایدددددل و پێددددددیان صە پێٛەمدددددبەعي هددددداػصاع صەبدددددىوهەوە وباػاعیدددددان صەصا،

، بەمە و ؾددەیغیان صەکددغص بەمە لە ٢ؿددەي قددێد هاچێددد، چددىهکە قددێد ٢ؿددەي وا هاکددات

، نهاچێدد، بەعصەوام لە َەوڵدضا بدىون بدۆ بەوەي بەو ثەخەصصایە  كدکێجلە کاعي ؾداخحر 

بەاڵم بێگىمددان هددداثىاهً، چددىهکە حیددداواػە لەگەڵ بەو ػمدداهەي بەوان بەکددداعي صەَێدددجن، لە 

و  ػەهدددگڕووي قدددێىاػي پێکرددداثەي وقدددەکاوۆ و هاؾدددکۆ و قدددحرینی و بىؾدددلىب و قدددێىاػي و 

 و ڕؾدحەي ی هداوی وۆ صەعبڕیىضا، بە ڕؾحەلە حۆعەکا ڕەچاوی پێضاویؿتی باعوصۆرو باواػی 

و هاؾدددغاو و هەهاؾدددغاو، پێشخؿدددتن و صوازؿدددتن و گكدددتی و  ؾدددەملاهضنو  ەعێ و ه کدددغصاعی 
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ثدددایبەت و مدددىثلە١ و مدددى٢ەیەص... َحدددض، بەمەف چەهدددض همدددىهەیەکۆ بیعجددداػي ػمددداهەواوی و 

 ڕەواهبێژي:

 مض خض حض ُّٱزددىاي پەعوەعصگددداع لەؾددەع ػاعي ؾەیددددیضها بیبددڕاَیم صەٞەعمىوێدددد:  -

 حك جك مق مغ جغ مع جف مغ جغ مع جع مظ حط

ێىدداوە لەگەڵ ) ،٦٢ – ٠٦الشددعراء/  َّ مك لك خك  مع( وە )حط مض)َددى(ي بەکاَع

کددددددغصهەوەیە لەوەي  حەزدددددد، چدددددىهکە بدددددۆ (مغ جغ معوە ) (مغ جغ

، چدىهکە َەهدضێک کەؽ بەزكدەو قیٟاڕۆػی صەع کە زدىاي پەعوەعصگداع ڕێىمدىووی کداعەو 

بدددۆ مغاهدددضن و ػیىدددضوو کدددغصهەوە، )َدددى(ي پێیدددان وایە کە بەصەؾدددد کەؾددداوۆ ثدددغە، بەاڵم لە 

بەکدداع هەَێىدداوە، چددىهکە َەمددىو کەؽ گىومدداوۆ لەوەصا هددیە کە مددغصن و ػیىددضووکغصهەوە، 

 لە ثىاهاي َی  کەؾێکضا هیە حگە لە زىاي پەعوەعصگاع.

ددد زددىاي پەعوەعصگدداع وێىدداي خدداڵ  کداٞغو بێباوەڕاهمددان بددۆ صەگێددڕێحەوە، بەو کدداثەي صەزددغێىە 

 يث ىث مثنث زث رث يت ىت نتُّصەٞەعمىوێددددددددددددددددددد:  بدددددددددددددددددداگغي صۆػەزەوە

داي  ،٠٢الزمددر/  َّ ىق يف ىف بەو کاثدداهەي کە بێبدداوەڕان صەبددغێىە ؾددەع صەعگد

ددداع صەٞەعمىوێددددد: ) دددای ىق يفصۆػەر، زددددىاي پەعوەعصگد ( بە قددددێىەیەکۆ کحددددىپڕ صەعگد

صۆػەزیدددان لێدددضەکغێحەوەو صەزدددغێىە هددداوی، بەاڵم لە وێىددداو خددداڵ  بیماهدددضاعان، بەوکاثددداهەي 

 جحمح مج حج مث هت مت خت ُّٱصەٞەعمىوێددددددددددددد:  صەڕۆهە هدددددددددددداو بەَەقددددددددددددد

بدددۆ بەو کاثددداهەي بیماهدددضاعان صەبدددغێً  ،٠٣الزمدددر/  َّ خس حس جس مخ جخ
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دددداع َددددداثىووە، بەمەف بەوە خس حسبەعەو بەَەقدددددد ) (، لێدددددرەصا )واو(ي خددددداڵ  بەکد

ن َەع لەصووعەوە اصەگەیەهێدد کە بە بەعصەوامددۆ صەعگاکدداوۆ بەَەقددد کددغاوەیە، بیماهددضاع 

وەکدى  ، بەاڵم صەعگداي صۆػەر صازدغاوە بەؾدەعیاهضا،َەؾد بە بۆن وزۆقیەکەی صەکەن

دددداع صەٞەعمىوێدددددد  بەقدددددێىەیەکۆ  ،١٠ابلددددد /  َّ جن يم ىم مم ُّٱزدددددىاي پەعوەصگد

دددددددددداو و کحدددددددددددىپڕ بەؾدددددددددددەعیان صەکدددددددددددغێحەوەو صەکەوهە هددددددددددداویەوە، کە بەوەف بدددددددددددۆ ػێدددددددددددضە  لەهاکد

  ثغؾاهضهیاهە، زىاي پەعوەعصگاع پەهامان بضات.

 :  )هاصیاع(بیعجاػي ٚەیدبی -٢

دددداوۆ ٢ىڕبدددددان َەواڵە ٚەیددددددبیددددددد یەکێ ەکاهە، بەم َەوااڵهە َەهدددددضێکۆ لە یکدددددۆ ثدددددغ لە بیعجاػەکد

دددداع صەٞەعمىوێدددددد  مح جح مج حج ُّٱ: ػەمددددداوۆ ڕابدددددغصوو بدددددىوە، وەکدددددى زدددددىاي پەعوەعصگد

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ

ثدۆ بەي مدىخەممەص، بەمە لەو صەهدگ و  :ەواث ١١آل عىران/  َّ جغ مع جع مظ

َەعوەَدا ثدۆ لەوێ هەبدىوي  ىوەو بدێمە صەیسەیدىە صڵدحەوە،باؾەیە کە ثۆ باگات لێدیان هەبد

داثەف لە هدداو زۆیاهدددضا ع کە ٢ەڵەمیددان ثددىوڕ َەڵددضەصا، کددێ ؾەعپەعقدددتی مە یەم بددێ، بەو کد

 کێكەیان کغص، ثۆ لەهاویاهضا هەبىوي.

َم د َەعوەَا َەهضێکۆ پەیىەهضي بىوە بە ؾەعصەمۆ پێٛەمبەع ) 
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
(، َنه

َم زىاي پەعوەعصگاع پێٛەمبەع ) ڕووصاوۆ، لەکاجۆ
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
(دۆ لە ڕووصاوەکە َنه

باگاصاع کغصۆثەوە، وەک باقکغاکغصوۆ پیاوۆ صووڕووەکان بەعامبەع بە مىؾىڵماهان، 

کە مىؾىڵماهان چىوبىوهە صەعەوەی مەصیىە بۆ حیهاص، صووڕووەکان کە لە هاو  ٪کاثێ
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ؼگەوثێکیان صعوؾد کغص، بۆ بەوەی ثەٞغە٢ەو حیاواػی بسەهە مەصیىە مابىوهەوە، م

هاو مىؾىڵماهان و َەمىو مىؾىڵماهان لەثەکها یەک مؼگەوثضا کۆهەبىەوە، بەاڵم زىای 

زىاي پەعوەعصگاع  پەعوەعصگاع، َەع ػوو پێٛەمبەعی لەو پیاهە باگاصاعکغصەوە، وەکى

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱصەٞەعمىوێد: 

 جيحي يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل

 حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 ٢٢٠ - ٢٠٠اتلِبة/  َّ مت خت

بەواهەف کە مؼگەوثێکیددددان صعوؾددددد کددددغصووە، ثددددا بددددیکەهە َددددۆي ػیددددان و زددددىا هەها دددد ی و  

اػي زؿخىە هێىان زاوەن باوەڕان و ثدا ڕواهدگەف بێدد بدۆ بەواهەي لە پێكدىوصا صژي حیاو 

 زىصاو پێٛەمبەعەکەي ڕاوەؾحابىون.

د َەعوەَا َەهضێ لەو ٚەیدبیاثاهەي کە ڕوویان هەصابىو زىاي پەعوەعصگاع پێٛەمبەع 

َم )
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
کە لە صاَاثىوصا باوۆ پحرۆػ باگاصاعکغصەوە ع ، لە ڕێگەي ٢ى ی(َنه

کى زىاي پەعوەعصگاع ەمۆ پێٛەمبەعی زىصا ڕوویاهضا، وەڕووصەصەن، َەع لەؾەعص

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ: صەٞەعمىوێد
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 حض جض خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج

 ملىل خل حق مف خف حف مغجف جغ مع مظجع حط مض خض

: ڕۆمەکان لە ەواث ٨ – ١الروم/  َّ خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

قکان و بەوان صواي ثێکكکاهەکەیان َەع  ٪نی ػەویضا ثێهؼیکتریً یازىص هؼمتریً قىێ

ؾەعصەکەون، لەماوەي چەهض ؾاڵێکۆ ثغصا، ٞەعمان َەع بۆ زىاي گەوعەیە لەوەو پێل 

و لەوە و صواف، بەو ڕۆژەي مىؾىڵماهان بە ؾەعکەوثنی زىا ص خۆف صەبً و، زىا 

، زىا بیەوێد َەع کەؽ ؾەعبسات ؾەعي صەزات، َەع زۆي قکۆمەهضو میهغەباهە

 بەڵێنی صاوەو بەڵێنی زىاف صوا هاکەوێد، بەاڵم ػۆعبەي زەڵکۆ هاػاهً.

دددددددان ؾددددددددەعکەوثً بەؾددددددددەع ٞاعؾددددددددەکان، بەو ١٢بەوە بددددددددىو صواي کەمتددددددددر لە ) (ؾدددددددداڵ ڕۆمەکد

َم َەواڵەف کە زىاي پەعوەعصگاع صابىوي بە پێٛەمبەع)
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 ( َاثە صي.َنه

بە ػۆع ػاوؿدددددددددد و ػاهیددددددددداعي کددددددددددغصووە، بەو  بامددددددددداژەي ۆػ بددددددددداوۆ پحددددددددددرع ٢ى  بیعجددددددددداػي ػاوؿدددددددددتی:

ددددان لە صواي َەوڵ و ع ػاهیاعیددددداهەي کە لە ٢ى  بدددددان بددددداؽ کدددددغاوە، َەهدددددضێکۆ لە بێؿدددددحاصا ػاهاکد

ماهددددددضووبىهێکۆ ػۆع پێددددددی صەگەن، کەشدددددد  بەع لە َەػاعو چىاعؾددددددەص ؾدددددداڵ پددددددێل بێؿددددددحا لە 

 ڕێگەي وەخیەوە زىاي پەعوەعصگاع بە پێٛەمبەعي گەیاهضووە.

ا لە بێؿددحاصا کحێددَ لە بددىاعي بیعجدداػي ٢ىڕبددان هىؾددغاوەثەوە، صیاعثغیيیددان کحێبددی َەعوەَدد

لى٫ الىجداع(، کە کدۆمەڵە بیعجداػێکۆ ػاوؿدتی لە زدۆ گغثدىوە  )مۆعیـ بۆکاي(، لەگەڵ )ٚػ

 لە بىاعەکاهە کەووۆ و مێژوي و ػاوؿتی و.....َحض.

 بیؿحاف چەهض همىوهەیەک لە بیعجاػي ػاوؿتی بەَێىیىەوە:
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بەکغصوۆ ڕووەک، صوو حدددددددددددددۆع مىثىعبەکغصهمدددددددددددددان َەیە، یەکێکیدددددددددددددان هێدددددددددددددرەکەو دددددددددددددد مىثدددددددددددددىع 

، َەهدددددددضێکۆ و ەیمێددددددددیىەکەي لە یەک گىڵدددددددضا َەیەو بەمەیدددددددان مىثدددددددىعبە کدددددددغصهەکەي ػاثیددددددد

ددددددددددات  هێدددددددددددرەکەي لە گىڵێکدددددددددددضایەو مێددددددددددددیىەکەي لە گدددددددددددىڵێکۆ ثدددددددددددغ، بەمەیدددددددددددان پێىیؿدددددددددددد صەکد

یدددددان بەَدددددۆي بددددداوە  بگدددددىاػعێحەوە بدددددۆ بەوەي بپیحێجدددددرێً، بەمەف بەڕێدددددگەي صەؾدددددد صەبێدددددد

ددداع صەعبددددداعەي بەم کددددغصاعە صەٞەعمىوێدددددد:   ُّٱصەبێددددد، وەک صاعي زىعمددددا، زدددددىاي پەعوەعصگد

 ١١احلجر/  َّ ىث نث مث
%، ثداوەکى  ٢١بۆکادجحن لە ؾدەع ػەوي  بیعجاػێک صەعبداعەي ڕێدژەي بۆکادجحن، ڕێدژەي -

ددددددددددات ، لەبەعػي و ػیدددددددددداثغ لەؾدددددددددددەع ڕووي ػەوي بەعػبیدددددددددددحەوە، ڕێددددددددددژەي بۆکادددددددددددجحن کەم صەکد

ددات، بەگەع کەؾدددێک (م٦٧) یدددل، ڕێدددژەي بۆکادددجحن هامێىێدددد، پەؾدددحاوۆ َەواف کەم صەکد

بەعەو بۆقددددددددایی باؾددددددددمان بەعػ بکددددددددغێحەوە، بە َددددددددۆي کەمددددددددۆ بۆکاددددددددجحن ؾیدددددددددیەکاوی گددددددددغژ 

، بەو پەعصە هدداو پۆقددەي کە لە هدداو ؾددکضایە پەؾددحان صەزدداثە ؾددەع ؾددیەکان، و صەبێددحەوە

 جن يم ُّٱل صەٞەعمىوێدد: مغۆڤد َەؾد بە ؾیىە ثىهضي صەکدات، زدىاي پەعوەعصگداعی

األًعدددددام/  َّ جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

ددات،  ،٢١١ واثدددا: زدددىاي گەوعە بیەوێدددد کەؾدددێک گدددىمڕا بکدددات، َێىدددضە هەٞەؽ ثەهگدددۆ صەکد

 وەک بەعەو باؾمان ؾەعکەوێد وایە.

بیعجدداػي ثەقددغی  : باقددکغایە مغۆڤددایەجۆ بەصعێژایددی مێددژوو، حیدداواػبىوهە لە ڕووي قددکا 

، لە یاؾددداو وعێؿددداو صابىوهەعیحدددضا، بامددداهج لەمەف بەوە بدددىوە و و قدددێىاػو بحرکغصهەوەیدددان

ددام  َەعیەکەیدددان زۆقدددبەزتی صەؾدددحەبەع بدددکەن، بدددۆ ثددداکى کۆمەڵگەکەیدددان، بەاڵم َدددی  کد

بددان، یددان کەمتددر ع بىددێن َاوقددێىەي ٢ى اكددحىون بەوەي ڕیؿدداو یاؾددایەکۆ وا صلەمداهە هەگەی
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دددددددداع بدددددددددۆ َەع یدددددددددان هؼیدددددددددک بێدددددددددد لە ٢ى  ع گە٫ و َۆػێدددددددددک کە بددددددددداوۆ پحدددددددددرۆػ. زدددددددددىاي پەعوەعصگد

پێٛەمبەعێکددددددددۆ ڕەواهە کغصبێددددددددد، یاؾدددددددداو مەکهەحێکددددددددۆ بددددددددۆ ڕەواهە کددددددددغصووە، بددددددددۆ بەوەي لە 

ددداع صەٞەعمىوێددددد:   ُّٱؾددددەعي بددددڕۆن و گددددىمڕاو ؾەعلێكددددێىاو هەبددددً، وەکددددى زددددىاي پەعوەعصگد

 .١٦املائدة/  َّ ىنين نن من زن رن
چەؾدددپێىێد، ٢ىڕبددداوۆ پحدددرۆػ، بدددۆ بەوە َددداثىوە بدددۆ بەوەي بحروبددداوەڕێکۆ وا لەصڵددد  زەڵکدددۆ ب

ددددددددداعصاهەوەي لەؾددددددددددەع  ددددددددداعو ڕەوقددددددددددخیان صعوؾددددددددددد بکددددددددددات، وە کد ددددددددداعصاهەوە لە ؾددددددددددەع باکد کە کد

َەڵؿدددىکەوجۆ ڕۆژاهەیدددان َەبێدددد، کە بەمە لەَدددی  یاؾدددایەکۆ صەؾدددحکغصا هیددددیە، چدددىهکە 

بەو یاؾددا صەؾددحکغصاهە لەؾددەع بىەمدداي ٖە٢یددضە بىهیدداص هەهددغاون، بەاڵم یاؾدداو ثەقددغی   

 ؾتی و چاوصێغي زىایۆ صامەػعاوە.بیؿام، لەؾەع بىەماي یەکحاپەع 

باوۆ پحرۆػ َاثبێد، وەکى زىاي پەعوەعصگاع ع بىەماکاوۆ یەکحاپەعؾتی کە لە ٢ى 

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱصەٞەعمىوێد: 

 ،١ – ٢اإلخالص/  َّ ىه مه جه ين ىن

 ٣احلديد/  َّ هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق ُّٱ ،

 ٣يِنس/  َّ لكمك اك يق ىق ُّٱ ،

 ٢٢الشِرى/  َّ خي حي جي يه مهىه جه ين ُّٱ: ،

األًعام/  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي ُّٱ: ،
٢٠٣ 

 ٦٦املصص/  َّ ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل ُّٱوە:  ،
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بەمە بەو بایەثدددددداهەیە کە ثدددددداکۆ مىؾددددددىڵمان لەؾددددددەعي پەعوەعصە صەبێددددددد و گۆڕاهکدددددداعي لە  

دددددددددددددات، صەبێددددددددددددددحە َددددددددددددددۆي بەوەي کە پابەهددددددددددددددضبێد بە قددددددددددددددەعیٗەجۆ  هازیاهددددددددددددددضا صعوؾددددددددددددددد صەکد

ددددددات بددددددۆ زىاپەعؾدددددددتی ، هەٞدددددددـەکقددددددێىەی بیؿددددددامەکەوە، بەَەمدددددددىو  ، بەو و بامدددددداصە صەکد

داع بەمددغي  داع پێددی صەؾددپێرێد، لە واهەي کە زددىاي پەعوەعصگد داهەي کە زددىاي پەعوەعصگد بەعکد

 پێکغصووە کە بیکات، بەوەي هەه  لێکغصوە صەؾتی    َەڵگغێد.

بەوقێىەیە بەگەع بحروباوەڕ لەؾەع بىەمایەکۆ ڕاؾد و صعوؾدد ؾدەعچاوەي گدغت، بەو 

یاؾاو ڕێؿاکە لەؾەع بىەماي ٖە٢یدضەکە وەعصەگحرێدد، بەگەع بەهدضەکان َەؾدحان  کات

ددددددددات و خەجددددددددد  مددددددددداڵ  زدددددددددىا...  ،بە بەهجامدددددددددضاوۆ واحیبحاکاهیدددددددددان وەکدددددددددى هدددددددددىێژو ڕۆژوو و ػەکد

ددددۆ  ٥ڕەهگضاهەوەشددددد ی لە ؾدددددەع باؾدددددتی ثدددددا و کۆمەڵگدددددا صەبێدددددد، چدددددىهکە هدددددىێژ: پەعوەعصەیەکد

او کۆمەڵددضا، لەقددەو و ڕۆژێکددضا پێددىج ە ثدداک ٞێددري َەڵؿددىکەوجۆ حددىان صەکددات لەهددیڕۆخیدد

 حاع هىێژ صەکغێد، بەم هىێژە صەبێحە ڕێگغ لە بەعصەم گىهاح و ثاوان.

ػەکددات: صەبێددحە ڕێگددغ لەبەعصەم چدداوچىۆکی و صوهیددا ویؿددتی، صەبێددحە َۆکدداعي چاکؿدداػي لە 

ددات هەٞ ددد ی مدددغۆنو کدددۆمەڵگەصا دداوۆ کدددۆمەڵگە، بەو کد دداعي لە هێدددىان ثاکەکد  ، صەبێدددحە َاوکد

 ثەواوي و کاما بىون صەکات لەگەڵ کەؾاوۆ ثغ. َەؾد بە 

ڕۆژووگدددغثً: ػیىدددضاوۆ کغصودددۆ هەٞؿدددە لە َەواو بددداعەػوو، بەَێلکغصودددۆ ویؿدددد و بحدددراصەیە، 

 ٥کۆمەڵکددددددداعیە، کە بەصعێژایدددددددی ماهگێدددددددک َەمدددددددىو مىؾدددددددىڵماهان لەؾدددددددەع یە ڕوواڵەثێکدددددددۆ

 ٥یە کۆبددددىوهەثەوە، لە زددددىاعصن و زددددىاعصهەوەو زددددىصا پەعؾددددتی. بەمەف ٞێددددري  ؾیؿددددحەم

 صەؾحەیدیان صەکات.

باوۆ پحرۆػ ثاکەکداوۆ زێدلان لەؾدەع ڕێدؼو زۆقەویؿدتی بىهیداص صەهێدد، وەکدى ع َەعوەَا ٢ى 

دددددداع صەٞەعمىوێدددددددد:   اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱزدددددددىاي پەعوەعصگد
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 من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك

 ١٢الروم/  َّ ىن نن

صاصەمەػعێدددددد، پیددددداویل  لەؾدددددەع ڕێدددددؼو زۆقەویؿدددددتی ژیدددددان و َەڵؿدددددىکەوجۆ هددددداو زێدددددلان،

 و بەڕێىەبغصوۆ پێ ؾپێرصعاوە. ٥غاوە بە چاوصێغ بەؾەعیاهەوە، واثە بەع ک

کە کاعوباعو بەعهامەي کۆمەڵگە بەڕێىە صەبات،  ؾیؿحەمۆ بەو ٞەعماهەي َەعوەَا

 ىن ُّٱ، وەکى زىاي پەعوەعصگاع صەٞەعمىوێد: -پغؽ و ڕاوێژە -اع بەقێىەي قى 

صاصگەعي بێد، لە  وە بەگەع خىکم بە ڕاوێژو یەکؿاوۆ و ،٣٦الشِرى/  َّ ٰى ين

 جم يل ىل مل خل ُّٱ: کاعوباعي واڵت، وەکى زىاي پەعوەعصگاع صەٞەعمىوێد

 ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم مم خم حم

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه

زىاي پەعوەعصگاع ٞەعمان بە  ،٢٣١امنصاء/  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ

ىا قایەجۆ باوەڕصاعان صەکات، بەیەکؿاوۆ و بێ حیاواػي بەکاعي زەڵکۆ ڕابگەن، بۆ ز

بضەن، َەعچەهضە قایەجۆ صاهەکە بەػیاوۆ زۆثان بێد، با بەو قایەثیضاهە بەػیاوۆ 

و کەؾىکاعي هؼیکحاهیل بێد، بەگەع قایەجۆ بۆ صعاوان صەوڵەومەهض بً  ٥و باو  ٪صای

یا َەژاع بً، بەوا زىصا بۆ بەوان صڵؿۆػثغە، مەکەوهە قىێنی َەواو باعەػووثان، 

کە بیىە  ٪ۆثان لە قایەثیضاهەکە بضػهەوە، لە َەع کاعێبەگەع ػمان بگۆڕن، یان ز

 صەیکەن،زىصا َەمیكە باگاصاعە.
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دددددداع صەٞەعمىوێدددددددد:   خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱزدددددددىاي پەعوەعصگد

 خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس

ددات بە بدددڕواصاعان، کە  ،١٦امنصددداء/  َّ مق حق مف دداع ٞەعمدددان صەکد زدددىاي پەعوەعصگد

، بەگەع صاوەعیددان کددغص بددا صاصگەع بددً، و زاوەهەکاهیددانڕاؾددپاعصەکان بگەیەهددً بە صەؾددتی 

دددددددددات، زددددددددددىصا َەمددددددددددىو قددددددددددخێ  ٪زددددددددددىصا ػۆع بدددددددددداف و بە باقددددددددددتریً قددددددددددد بامۆژگاعیحددددددددددان صەکد

 صەبیيێد. ٪صەبیؿحێد، َەمىو قخێ

گكدتی َداثىوە، ثەقدغیٗێکە  ثەقغی   بیؿام َداثىوە، ثەقدغیٗێکە لە پێىداو بەعژەوەهدضی

ددد  ان صەگىهجێددددد، لە َەمددددىو ؾددددەعصەمێکضا، لە گەڵ زىاؾددددد و پێضاویؿددددخیەکاوۆ مغۆڤەکد

 ، زىاؾتی ڕۆح و صواکاعي حەؾحەي ثێضا کۆصەبێحەوە.و و ثەواوە ٪ثەقغیٗێکۆ ڕێ

بددددددداوۆ پحدددددددرۆػ َددددددداثىوە، کدددددددۆمەڵە بىمدددددددایەکۆ ثەقدددددددغی   حیددددددداواػي لە زۆگغثدددددددىوە، وەکدددددددى ع ٢ى 

..، بەقدددددددددێىەکۆ باؾدددددددددان و ڕوون و .و کدددددددددۆمەاڵیەجۆ و بدددددددددابىوعي و ؾیا ددددددددد ی و صەوڵەثدددددددددضاعي 

دددددات و ؾددددددەعصەم و پێضاویؿددددددخیەکاوۆ مغۆ دددددد  ثێددددددضا و ٢ەج دددددد  َدددددداثىوەچەؾددددددپاو  ، ڕەچدددددداوي کد

 کغاوە.

٢ىڕبدددداوۆ پحدددددرۆػ لە ڕووي ثەقدددددغیٗەوە مدددددىعجحلەیە، چدددددىهکە زددددداوەوۆ بەم ؾدددددیٟاثاهەیە کە 

 لەیاؾا صەؾحکغصەکان هیە، کە بەماهً:

دددددداوۆ  -١ دددددداعەوەیە: یەکدددددددێکە لە زددددددداڵە گغهگەکد ثەقدددددددغی   بیؿدددددددام لەالیەن زدددددددىاي پەعوەعصگد

لەالیەن  ٪هێددىان ثەقددغی   بیؿددامۆ و یاؾددا صەؾددحکغصەکان، چددىهکە َەع قددخێواػی حیددا

داعەوە بێددد پدداعێؼعاوە لە َەمددىو کەمىکددىڕ  داع زددۆي ٥یەیزددىاي پەعوەعصگد ، زددىاي پەعوەعصگد

صعوؾدددددددحکەعي بەم گەعصووهەیە، َەعزدددددددۆی ػاهدددددددایە بە کاعووبددددددداعي گەعصوون، ثەکهدددددددا زدددددددۆي 
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کان لەگەڵ ثەقدددددغی   بیؿددددددامۆ پێددددددىاهەو قدددددایەوۆ یاؾددددددا صاهددددداهە، بەاڵم یاؾددددددا صەؾددددددحکغصە

حدددددددددددددددددىوصان، چدددددددددددددددددىهکە زدددددددددددددددددىصاي مەػن  ٥هاکغێدددددددددددددددددد، چدددددددددددددددددىهکە صوو قدددددددددددددددددتی لە یە بەعاوعص

ددان ددان صعوؾدددحکغاون، مغۆڤەکد ددات و قدددىێً و بددداعوصۆزەوە،  بەپێدددی صعوؾدددحکاعەو، مغۆڤەکد کد

یددددددان َەواو بدددددداعەػوو، ثىشدددددد ی کەم وکددددددىڕی و لەبحرچددددددىوهەوەو َەڵە صەبددددددً، ثەکهددددددا زدددددددىاي 

داع ٥و بددێگەعصەو صووعە لە َەمددىو کەم و کددىڕیە ٥پەعوەعصگدداعە پددا ، وەکددى زددىاي پەعوەعصگد

 .٢١املنم/  َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّٱصەٞەعمىوێد: 
ەو بددددۆ َەمددددىو حیهدددداهە: ثەقددددغی   بیؿددددام بددددۆ َەمددددىو مغۆڤددددایەجۆ َدددداثىوە، بددددۆ یگكددددحی -٢

دات و قددىێيێک، وە هەَدداثىوە ثەکهددا بددۆ َۆػێددک یددا قددىێيێک یددان واڵثێددک یددان بددۆ  َەمددىو کد

دداع هددداعصوویەجۆ بدددۆ َەمدددىو حیهدددان، وەکدددى زددددىاي بدددى  مەثێکۆ صیددداعي کدددغاو، زدددىاي پەعوەعصگد

شدب:/  َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱپەعوەعصگاع صەٞەعمىوێد: 
١٦ 
دداوۆ ژیدددان صەگدددغێحەوە،  -٣ ثەقدددغی   بیؿدددام گكدددحگحرە: ثەقدددغی   بیؿدددام َەمدددىو الیەهەکد

اڵیەجۆ و بدابىوعی الیەوۆ ٖە٢یضەو بحروباوەڕو پەعؾتن و ڕەوقد و َەڵؿىکەوت و کدۆمە

ددددددداع صەٞەعمىوێددددددددد: ددددددددامەالت، وەکددددددددى زددددددددىاي پەعوەعصگد  َّ ٍّ ُّٱ وؾیاؾددددددددەت و مٖى

 .٦٩انلدل/  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ
ددات  ٪صاواي کاعێددد ثەقدددغی   بیؿدددامۆ صاصگەعي و باؾاهکاعیددددیە: زدددىاي پەعوەعصگددداع -٤  هاکد

ددداع باؾدددداهەو  ددداوۆ زددددىاي پەعوەعصگد دددان بەصەعبێددددد، َەمددددىو صاواکاعیەکد کە لە ثىاهدددداي مغۆڤەکد

دددداوۆ مدددددغۆن صایە، وەکدددددى زدددددىاي  َدددددی  بددددداعگغاهیەکۆ ثێدددددضا هدددددیەو َەمدددددىوي لەؾدددددىىعي ثىاهاکد

دداع صەٞەعمىوێدددد:   ،٠٦احلدددد /  َّ جتحت هب مب خب حب جب هئ ُّٱپەعوەعصگد
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دددداجۆ  لە ثىاهایددددان هەبێددددد کقددددەعیٗەجۆ بیؿددددام مددددۆڵەت بەو کەؾددددداهە صەصات کە کاعێدددد لەکد

 ....و هاڕەخەثیضا وە ؾەٞەعو هەزۆش ی و پێىیؿتی

، بەم نمەهضیاهە بدددددددددددددددددددىو کە لە قدددددددددددددددددددەعیٗەجۆ بیؿدددددددددددددددددددامضا َەبدددددددددددددددددددىو بەمەف بەو ثایددددددددددددددددددددبەث

 ، قدددددەعیٗەجۆ بیؿدددددام ثددددددا ڕۆژي نیعجددددداػي ثەقدددددغی   ٢ىڕبددددددان صەؾدددددەملێجثایبەثمەهدددددضیاهە ب

 و باؾماهەکاهەوەیە. ػەوی صوایۆ پاعێؼعاوە، بەمەف بەوە صەگەیەهێد لەالیەن زىاي 
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 ڕێگاى انسینووەى سوڕەتواکن

 ( لەڕووي ػماهەواوۆ و ػاعاوەییەوە:ةی)آلا  ( وەةپێىاؾەي )ؾىع 

لە  ٪ەثێع هدددددددددداوە بددددددددددۆ َەمددددددددددىو ؾددددددددددى  (: ثەبەعي ڕەخمەجددددددددددۆ زددددددددددىاي لێبێددددددددددد صەڵێددددددددددد:ة)ؾددددددددددىع 

 یە.ە(( حەمٗەکەي )ؾىع ةؾىع )بان، ع ەثەکاوۆ ٢ى ع ؾى 

( پەعژیددددً، َەع بددددۆیە پێددددی صەوثغێددددد پەعژیددددً، چددددىهکە ِ( بەبددددێ َەمددددؼە واثددددا )الخددددابة)ؾددددىع 

ثددىوە، َەعوەکددى زدداهىویەک چددۆن بە پەعژیيێددک صەوعە ەت کددۆمەڵە بددایەثێکۆ لە زۆگغ ع ؾددى 

 صعاوە.

( لەڕووي ػاعاوەیدددددددددددیضا: بددددددددددغیحییە لە کددددددددددۆمەڵە بددددددددددایەثێکۆ ؾددددددددددەعبەزۆ، کە زدددددددددداوەوۆ ة)ؾددددددددددىع 

 ؾەعەثاو کۆثایدیەکً.

 ( لە ڕووي ػماهەواهیدیەوە بەچەهض واثایەک صێد:ةی)آلا 

ددددداع صەٞەعمىێددددددد: ةاملعجددددددؼ  -١  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: وەکددددددى زددددددىاي پەعوەعصگد

 ١٢٢ابللرة/  َّمم خم

دددددددددددداع صەٞەعمىێدددددددددددددد: ه -٢  خص حص مس خس ُّٱیكددددددددددددداهە: وەکدددددددددددددى زدددددددددددددىاي پەعوەعصگد

 ١١٦ابللرة/  َّ حط مض خض حض جض مص

ددددددددداع صەٞەعمىێددددددددددد:  -٣   خك حك جك مق ُّٱپەهددددددددددضوەعگغثً: وەکددددددددددى زددددددددددىاي پەعوەعصگد

 ١١٦ابللرة/  َّ خل حل جل مك لك

ددددددددددداع صەٞەعمىێدددددددددددد -٤   ري ٰى ين ُّٱ :دبەڵددددددددددددگەو صەلیددددددددددددل: وەکددددددددددددى زددددددددددددىاي پەعوەعصگد

 ١١الروم/  َّ مي زي
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 یتهم، واثا: لە گەڵ کۆمەڵەکەي.ن: وەکى ٖەعەب صەڵێد: زغج ال٣ىم ب٥کۆمەڵەیە -٥

 ( لەڕووي ػاعاوەییەوە: ةی)آلا 

بدداوۆ پحددرۆػ، کە ع کدۆمەڵەیەکً زدداوەوۆ ؾددەعەثاو کۆثددایەکً، بدایەت بەو حددىماهەیە لە ٢ى 

 ەثەکان.ع صابەف بىوهە بەؾەع ؾى 

 ەثەکان:ر صى  ژمارەي

بان بە بیخیٟدا   بەَهد  )الخدل و ال٣ٗدض( ؾدەصو ع وۆ ٢ى ەثەکاع ػەعکەش ی صەڵێد: ژماعەي ؾى 

( ةخەف  ٖىؾدددماهیضا َددداثىوە، کە ؾدددەعەثاکەي )الٟاثددددصدددەثە، وەکدددى لە مى ع چدددىاعصە ؾدددى 

 کۆثاکەیش ی )الىاؽ(ە.

( ووثىیدددداهە ةبددددغاء_  هٟددددا٫َەهددددضێک صەڵددددێن: ؾددددەصو ؾددددیاػصە ؾددددىڕەثە، چددددىهکە ؾددددىعەجۆ )ل 

 ؾىعەثە. ٥یە

(: ووثیددان ةبددغاء - هٟددا٫)ل  ن کددغص لە خەؾددەن صەعبدداعەيلەبەبددۆ عحدداء وە صەڵێددد: پغؾددیاعیا

 ەثێکە  ووجۆ: صوواهە.ع ەثە یان ؾى ع صوو ؾى 

،چىهکە مەٖدددددددددىػەثەینی ثێدددددددددضا ەەثع مەؾدددددددددٗىص ؾدددددددددەصو صواهدددددددددؼە ؾدددددددددى  ىخەف  بیبىدددددددددصدددددددددلە مى 

 ؾیىە.و هەهى 

ژمدداعەي بایەثەکددان: کددۆڕاي ػاهایددان لەؾددەعبەوەن، کە قددەف َەػاع صوؾددەص بددایەثە، بەاڵم 

 یە لە ؾەع ػیاصەکەي، بەم قێىەیە:ڕاحیایدیان َە

 پێدیان وایەوە لەوە ػیاثغ هیە. ٪دد َەهضێ

 دد َەهضێکۆ ثغ صەڵێن: صوؾەص و چىاع.

 دد َەهضێکۆ ثغ صەڵێن: چىاعصە. 

 دد َەهضێکۆ ثغ صەڵێن: خەڤضە.
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 دد َەهضێکۆ ثغ صەڵێن: هۆػصە.

 بیؿد.:دد َەهضێکۆ ثغ صەلێن

 ض.دد َەهضێکۆ ثغ صەڵێن:   ی و قەف،.....َح

ددددداعي بەم ڕاحیایدددددددیەف بددددددۆ بەوە صەگەڕێحەوە،پێٛەمددددددبەع ) َم َۆکد
ُ
َودددددده  َوَؾددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( لە َندددددده

ددان صەوەؾدددحا بدددۆ بەوەي َددداوەاڵن ٞێدددر بکدددات کە بەمە کۆثدددایی بدددایەثەکەیە،  ؾدددەعي بایەثەکد

، بددایەثێکۆ ثغیشدد ی لەگەڵدد  زىێىددضووەثەوە، بددۆ ٪َەهددضێکجاع هەوەؾددحاوە لەؾددەعي بایەثێدد

کەي، َەهددددددضێک َدددددداوەاڵهیل کە یەکەم حاعیددددددان بددددددىوە بەو قددددددێىەیە گددددددىێۆ ثەواوێتددددددی واثددددددا

 بایەثە. ٥لێبێد وایؼاهیىە یە

، ٥ەیبددداوۆ پحدددرۆػ پددداعێؼعاوە لە َەمدددىو ػیددداص و کەمیدددع بەاڵم بەمە هدددابێحە کێكدددە، چدددىهکە ٢ى 

َەبێدددد صووکەؽ َەبدددً بە باڵیدددان بیددددبێىن، یەکێکیدددان ٪ بەوە وایە پددداعچە ٢ىماقدددێ ٥وە

ددات پێىاهدددداکە حیددداواػي جددددێ صەکەوێدددد، لێددددرەصا بددداڵ  صعێدددژ بێددددد و  بەویتدددر کددددىعثتر بێدددد، بەوکد

 َۆکاعەکە لە پێىاهە گحریەکەیە ٢ىماقەکەف هەػیاصي کغصوە هەکەم.

 ەثەکان:ور صى  هاوي 

ەثەکان چەهددددددددض هدددددددداوێکۆ وع لە ؾددددددددى  ٪ەثەکاوۆ لەڕووي بەوەي َەهددددددددضێوع صابەقددددددددبىووۆ ؾددددددددى 

 َەیە، صابەف صەبً بۆ   ێ بەف:

صەَێددددجن، وەکددددى:  ٪ەثەکان پێددددوع اوي َەیە، بەمەف ػۆعیددددىەي ؾددددى هدددد ٥بەوەي ثەکهددددا یە -١

 وٗام، مغیم(، وە حگە لەماهەف.ٖغاٝ، ل)اليؿاء، ل 

، پێشددددد ی و ەجۆ )دمحم( صوو هددددداوي َەیەوع هددددداو ػیاثغیدددددان َەیە، وەک ؾدددددى  ٥بەواهەي لە یە -٢

 ەجۆ )الىددددل(ع (، ؾدددى ة( پێشددد ی صەوثغێدددد: )الكدددغیٗةیدددر)الجا عەجیصەوثغێدددد: )ال٣حدددا٫(، ؾدددى 

 پێش ی صەوثغێد: )الىٗم(.
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ەجۆ ع ، ؾددددى ٓددددة(( پێددددی صەوثغێددددد: )ال٣ٗددددىص( وە )املى٣ةَەیە  دددد ێ هدددداوي َەیە، وەکددددى: )املابددددض

 مً(.ؤ ى٫( )املُ)ٚاٞغ( پێش ی صوثغێد: )ال

، ةخضد، الٟاة( هاوەکداوۆ ثدغي: )بدغاءةەجۆ: )الحىبدع َەیە لە   ێ هداو ػیداثغي َەیە، وەکدى ؾدى 

جۆ ڕەخمەجددۆ زددىاي لێبێددد صەڵێددد: پدداػصە هدداوي ( وەکددى ؾددیى ةەجۆ )الٟاثدددع (، ؾددى ةالخدداٞغ 

، الکجدددل، ة، الخمدددض، الىاٞیدددةا هدداوی، الثدددم ال٣دددغان، الؿدددب٘ املأم الکحدداب، أَەیە لەواهە: )

 ؾاؽ(.، ل ة، الکاٞیةالكاٞی

ا٫ ٖمدغان( پێیدان وثدغاوە: غة، هداوي  د  هدغاوە، وەکدى: )الب٣د ٥یە ٪ەثێع بەکۆی چەهض ؾدى  -٣

ددددغاویً(، بە ؾددددى  ددددەجۆ: )الع )الَؼ ثحن(، بەواهەي کە بە )خددددم( ظىدددداؽ د الٟلدددد٤( وثددددغاوە )املٖى

 الخىامیم(.)صەؾتی پێکغصووە وثغاوە: 

 قى ئان: هاوەکاوى صەرچاوەي

 ػاهایان ڕاحیایدیان َەیە لەؾەعي، صەبً بە صوو کۆمەڵەوە:

 َەهضێک پێی وایە بیجحیهاصیدیە، وەکى ػەعکەش ی. -١

ٞەعمددددددىوصەو ٢ەو دددددد  َدددددداوەاڵن چەؾددددددپاوە، َەهددددددضێکۆ ثددددددغ پێددددددی وایە ثەو٢یٟیدددددددیە، بە پێددددددی  -٢

 ە، کە بەم بۆچىوهەف پەؾەهضە.یبەمەف بۆچىووۆ ؾیىثی

 ەثەکان:ر صى   ێ خضحنى و ثەرثی 

ددددددددددان صە٢ؾدددددددددددیىجۆ صەڵێدددددددددددد: کدددددددددددۆڕاو  ددددددددددان َددددددددددداوڕان لەؾدددددددددددەع بەوەي ڕێکسؿدددددددددددحنی بایەثەکد ەکد

ثەو٢یٟیدیە، ؾدیىجۆ ٢ەو د  ػەعکەشد ی و بەبدى حەٖدٟەع کدىڕي ػوبحدر هە٢دا صەکدات صەڵێدد: 

ددددان لە ؾدددددى ڕێکسؿدددددح َ ەثەکاهضا ثەو٢یٟیددددددیەو بە ٞەعمددددداوۆ پێٛەمدددددبەع )ع نی بایەثەکد
ُ
ی َ

ُ
َنددددده

َم 
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل  ( بىوە، بەمەف ڕاحیایی ثێضاهیە لە هێىان مىؾىڵماهً.َٖ
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 اهە بە بەڵگەو صەلیل صەَێيىەوە:صە٢وەػاهایان بەم 

 وؾدلم ٖلوده ڕ نده  الىبدي ٖىدض ٦ىدالە ػیضي کىڕي ؾابید ڕەػاي زىاي لێبێدد صەڵێدد: )

دددد٠
ُ
٢ددددإ مددددً ال٣ددددغ ن هؤل َم (، واثددددا: بدددددێمە لە زؼمەجددددۆ پێٛەمددددبەع )الغ 

ُ
َودددده  َوَؾدددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 (َندددده

 باهمان لەؾەع پێؿحە صەهىؾیەوە. ع ٢ى 

 شد يء( الغؾدى٫  ٖهد ) ٖلوده هدؼ٫  إطا و٧دانلە بیمامۆ ٖىؾماهەوە ڕیىایەت کدغاوە، صەڵێدد: )

ددان مددددً  ٗددددٌ صٖدددا  ٦ددددظا ٞیهددددا يددددظ٦غ التدددي الؿددددىعة فددددي آلايددددات َدددظٍ يددددٗىا: ٣ٞددددا٫ ي٨حبدددده، ٧د

 ،(و٦ظا

َم بدددۆ پێٛەمدددبەع ) ٪واثدددا: بەگەع بایەثێددد
ُ
َوددده  َوَؾدددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 ٪هددداػڵ ببدددىایە، بددداهگۆ یەکێدددد (َنددده

ەثە صابىددددێن، کە ع لەواهەي صەکددددغص کە صەیاهىىؾددددیەوە، صەي ٞەعمددددىو: بەم بددددایەثە لەو ؾددددى 

 باؽ لەوەو لەوە صەکات.

َم پێٛەمددددبەع )بەم قددددێىەیە بە ٞەعمدددداوۆ 
ُ
َودددده  َوَؾددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
( هىوؾددددغاوەثەوە، َەع بدددددۆیە َندددده

 ڕاحیایی لە ڕێکسؿحنی بایەثەکاهضا هیە.

خەف  سددددددخەٞەي کە بێؿددددددحا بەعصەؾددددددحە کە مى سددددددبەبددددددى بەکددددددغي بددددددا٢اوۆ صەڵێددددددد: بەو مى 

ٖىؾددماهە، َددی  قددخێکۆ  دد  کەم هەکددغاوە، وە َددی  قددخێکۆ بددۆ ػیدداص هەکددغاوە، ڕێکسؿددحنی و 

ددددددددداع هەػم و ؾددددددددددابیتی بددددددددددایەت و هەػمددددددددددۆ ؾدددددددددد ابید بددددددددددىوە بەو قددددددددددێىەي کە زددددددددددىاي پەعوەعصگد

َم ەثەکاوۆ کدددددددغصووە بدددددددۆ پێٛەمدددددددبەع )ع ؾدددددددى 
ُ
َوددددددده  َوَؾدددددددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
(، پدددددددێل زغاوێدددددددک لەواهە َنددددددده

صواهەزدددددددددددغاوە، وە صوازغاوێدددددددددددک لەواهە پدددددددددددێل هەزدددددددددددغاوە، وە بدددددددددددىمەت ػەبتدددددددددددی کدددددددددددغصووە لە 

 پێٛەمدددبەع )
ُ
َوددده  َوَؾدددل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
ەثەکان لە ع (، ڕێکسؿدددتن و ثەعثیبدددی بدددایەجۆ َەمدددىو ؾدددى َم َنددده

 .یەحێگەو قىێنی زۆیضا
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دان کە ثەو٢یٟیدددیە ، بە یە٢ددحن گەیكددحىوە بە و کددۆڕاي ثەواو َەیە لەؾددەع ثەعثیبددی بایەثەکد

بدددددێمە بە ڕێدددددگەي مدددددىثەواثحر، لەؾدددددەع بەم قدددددێىاػي ڕێکسؿدددددخىە، بەم قدددددێىاػە پێٛەمدددددبەع 

َم )
ُ
َوه  َوَؾل

َ
ل َٖ  َ
ُ
ی َ

ُ
 ، َاوەاڵهیل بەم قێىاػە وەعیاهگغثىوە.و ( زىێىضویەثیەوەَنه

کدددددۆڕاي ػاهایدددددان لەؾدددددەع بەو ڕایەن، کە بە بیجحیهددددداصي  ەثەکانع بدددددۆ ڕێکسؿدددددحنی ؾدددددى  بەاڵم

 َاوەاڵن بىوە.

لەو صەلیددددددل و بەڵگدددددداهەف بەوەیە: بەو ڕاحیایدددددددیە بددددددىوە لە هێددددددىان َدددددداوەاڵن لە ڕێکسؿددددددحنی 

خەف  ٖە ددد  سدددمدددامۆ ٖىؾدددماهەوە، لەواهە )مى کدددۆکغصهەوەي لەالیەن بی ەثەکاوۆ پدددێلع ؾدددى 

( پاقدددددددددددددان أڕەػاي زددددددددددددىاي لێبێدددددددددددددد، بەم قددددددددددددێىەیە ثەعثیبدددددددددددددی کغصبدددددددددددددىو: یەکەمیددددددددددددان )إ٢دددددددددددددغ 

غ(پاقددددان )هددددىن( پاقددددان )املؼمددددل( پاقددددان)ثبد( پاقددددان )الحکددددىیغ(، وەثاکۆثددددایی بەم ر)املض

 قێىەیە، وە مەککۆ و مەصەوۆ.

( ةیە ثەعثیبی کغصووە: )الب٣دغ خەٞە، کە بەم قێىەسخەف  بیبىى مەؾٗىص یەکەم مى سمى 

 ٫ ٖمغان(. پاقان ) پاقان )اليؿاء(

ەثەکان ثەو٢یٟیدددددددددددیە، ع لە ؾددددددددددى  ٪َەهددددددددددضێک لە ػاهایددددددددددان پێیددددددددددان وایە ڕێکسؿددددددددددحنی َەهددددددددددضێ

 َەهضێکۆ ثغي بە بیجحیهاصي َاوەاڵن بىوە.

  

  

c 
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 سورچاوەاکن:

 .صعاؾات في ٖلىم ال٣غ ن ال٨غيم -١

 .بً ؾلومان الغومي : أ. ص. ٞرض بً ٖبض الغخمًاملؤل٠

ة للمؤل٠الىاقغ  .: خ٣ى١ الُب٘ مدْٟى

 .م"٢٢٢٣ -َد ١٤٢٤: الثاهوة ٖكغة الُبٗة

 .في ٖلىم ال٣غ ن صعاؾات ومدايغات -٢

بض ڕ الكغي٠املؤل٠  .: دمحم ٖبض الؿام ٦ٟاف  ٖو

 .بحروت –: صاع النهًة الٗغبوه الىاقغ

 .مىا ج املٟؿغيً -۳

 .َد(١٤٣٢مدمىص )املحىف : : مىو٘ بً ٖبض الخلوم املؤل٠

 .بحروت –ال٣اَغة، صاع ال٨حاب اللبىاوۆ  -: صاع ال٨حاب املهغي الىاقغ

 .َد ١٤٢١اليكغ:  ٖام

ان في ٖلىم ال٣غ ن -٤  .البَر

 .َد(٧٩٤املؤل٠: أبى ٖبض ڕ بضع الضيً دمحم بً ٖبض ڕ بً بهاصع الؼع٦ش ي )املحىف : 

 .املخ٤٣: دمحم أبى الًٟل إبغاَوم

 .م" ١٩٥٧ -َد  ١٣٧٦بٗة: لو  ، الُ

 .املضزل إ   ٖلىم ال٣غ ن ال٨غيم -٥

 .املؤل٠: دمحم ٞاعو١ الىبهان

 .خلَ –الىاقغ: صاع ٖالم ال٣غ ن 

 .م ٢٢٢٥ -َد  ١٤٢٦الُبٗة: لو  ، 

 الحٟؿحر. أنى٫  في ٞهى٫ " -٦

 .املؤل٠: ص مؿاٖض بً ؾلومان بً هانغ الُواع

 .نث٣ضيم: ص. دمحم بً نالر الٟىػا
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 .الىاقغ: صاع ابً الجىػ 

 .َد١٤٢٣الُبٗة: الثاهوة، 

ان في ٖلىم ال٣غ ن -۷  .مىاَل الٗٞغ

 الؼع٢اوي ٖبضالٗٓومدمحم  الكوش ملؤل٠:

 اخمض بً ٖهي :ثد٣و٤

 م٢٢٢١ -َد ١٤٢٢ - ،د ال٣اَغة الخضيثصاع  :الىاقغ

 .٢لحؼاء: ٖضص

  .د إلاث٣ان في ٖلىم ال٣غ ن۸

ي الضيً:حا٫ املؤل٠   .الؿوَى

 الؿب٩ي.خامض اخمض الُاَغ ا :حد٣و٤ث

 م٢٢١٢ -َد  ١٤٣١ - صاع الٟجغ للتراذ :الىاقغ

  الحٟؿحر. نى٫ فيأ -۹

 الٗثومحن.دمحم بً نالر  :املؤل٠

 .م٢٢٢٩ - َد١٤٣٢ -صاع ابً خؼم ال٣اَغة  :الىاقغ

 وؿىر.ەم و هاسخ -۱٢

ەمی: مامۆؾحا هاؾغی ؾىبداوی  .بەَع

 .ػ٢٢١٦ –ٌ ١٤٣٧ڵی چاپ: ؾا

 .ال٣غ ن بحٟؿحرال٣ىاٖض الخؿان املحٗل٣ة  الحٗلو٤ ٖه  -۱۱

 .َد١٤٣١،الٗثومحنبً نالر  دمحم

 .ٞرغؾة م٨حبة املل٪ ٞرض الىَىوة :الىاقغ

  

c 
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 رۆك هانو 

 

 ٧ ...................................................................................................................... لار پێشەلی ئامازه

 ٩ .............................................................................................................. پێشەکیەك وەصەر قىرئان

 01 .......................................................................................................مێژووي زانضجەکاىن قىرئان:

ُ َعىٌَِْه َوَصىََّم(: -0  01 ........................................................................ وە صەرزەمى پێغەمتەر )َصىَّی َّللاَّ

 00 .............................................................................. زانضجەکاىن قىرئان وە صەرزەمى هاوەاڵن: -٢

 0٤ ................................................................................. ثەفضیري قىرئاىن پیرۆز وە صەرزەمى ثاةعین:

 0٤ ...................................................................................... قىثاةذانەي ئیتنى عەةاش وە مەککە -0

 0٤ ......................................................................................... قىثاةذانەي ئىةەي کىڕي کەعث -٢

 0٥ ................................................................................... قىثاةذانەي عتسَّللا ي کىڕي مەصعىز -٣

 0٧ ................................................................................... صەرزەمى نىوصینەوەي زانضجەکاىن قىرئان:

 0٨ ......................................................................................................... صەزەي زووەمى کۆچى:

 0٨ ......................................................................................................... یەمى کۆچى:صەزەي صێ

 0٨ ........................................................................................................ صەزەي چىارەمى کۆچى:

 0٨ ........................................................................................................ صەزەي پێنجەمى کۆچى:

 0٩ ....................................................................................................... مى کۆچى:صەزەي شەشە

 0٩ ....................................................................................................... صەزەي حەوثەمى کۆچى:

 0٩ ....................................................................................................... صەزەي هەشجەمى کۆچى:

 0٩ .......................................................................................................... کۆچى: صەزەي نۆیەمى

 ٢1 .......................................................................................................... صەزەي زەیەمى کۆچى:

 ٢1 ...................................................................................................... صەزەي یاززەهەمى کۆچى:

 ٢1 .................................................................................................... ەمى کۆچى:صەزەي زواززەه

 ٢1 ................................................................................................... صەزەي صیاززەهەمى کۆچى:

 ٢1 ................................................................................................... صەزەي چىارزەهەمى کۆچى:

 ٢٢ ....................................................................................................... ەي زانضجەکاىن قىرئانپێناص

 ٢٢ ................................................................................ پێناصەي )قىرئان( وەڕووي زمانەوانیـیەوە:
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 ٢٣ ................................................................................................. پێناصەي )قىرئان( وە زاراوەزا:

 ٢٦ ........................................................................................................... ناو و صیفەثەکانی قىرئان

 ٢٦ .................................................................................................................. ناوەکاىن قىرئان:

 ٢٧ .............................................................................................................. صیفەثەکاىن قىرئان:

 ٢٨ ............................................................................................................................... وەحـــــى:

 ٢٩ .............................................................................................. وەحـــــى وەڕووي زاراوەیـیەوە

 ٢٩ ............................................................................. چۆنێجى زاةەزینى نیگا)وەحى( ةۆ پێغەمتەران

 ٣1 ................................................................... نیگاي دىاي گەورە وە ڕێگەي جربیي )عىیە اوضالً(:

 ٣٣ .............................................................................................................زاةەزینی قىرئانی پیرۆز:

 ٤0 ......................................................................................................... سانەوەي گىمانێن:وەاڵم

 ٤٣ .................................................................................................................. لانی زاةەزین هۆکاره

 ٤٣ ......................................................................................................................... )أصتاب اونسوه(

 ٤٥ ......................................................................... زانینى هۆکاری زاةەزین )صتث نسوه(:ڕێگاکاىن 

 ٤٦ ............................................................................. صىزەکاىن زانینى هۆی زاةەزین )صتث نسوه(:

 ٤٨ ............................................................................................................................. یاصایەك:

 ٤٨ .............................................................................................. )عمىً اوىفظ و دصىص اوضتث(:

 ٥1 ...........................................................................................................ئایەثی مەککی و مەزەنی:

 ٥0 ............................................................................................ گرنگى زانینى مەککى و مەزەىن:

 ٥0 .................................................................... چۆنیەىت ناصینەوەي ئایەثەکاىن مەککى و مەزەىن:

 ٥٢ ............................................................................................ قاعیسەو جیاکەرەوەکاىن مەککى:

 ٥٣ ............................................................................. یاکرزنەوەی مەزەىن وەمەککی:ةنچینەکانی ج

 ٥٤ ........................................................................ جیاکەرەوەکانی جیاکرزنەوەی مەککی وەمەزەنی:

 ٥٤ ....................................................................... جیاکەرەوەکاىن جیاکرزنەوەي مەزەىن وە مەککى:

 ٥٥ ................................................................................... ژمارەي صىرەثەکاىن مەککى و مەزەىن:

 ٥٥ ............................................................... ەثە، کەئەمانەن:ر ( صى ٢1ژمارەي صىرەثەکاىن مەزەىن )

 ٥٧ ........................................................................................................ نضىخ ئایەثەکاىن ناصر و مه

 ٥٧ ............................................................................................................. مەرجەکاىن )نەصر(:

 ٥٨ ................................................................................. )نەصر(، ئەةێجە چىار ةەشەوە، کەئەمانەن:
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 ٦0 .................................................................................................................. جۆرەکاىن نەصر:

 ٦0 ..................................................................................................... حیکمەثەکانی ةىونی نضر:

 ٦٣ .................................................................................................... مىحکەً و مىثەشاةیهى قىڕئان

 ٦٦ ................................................................ پێناصەي مىحکەً و مىثەشاةیهـ وەڕووي زاراوەیـیەوە:

 ٦٨ ....................................................................... کۆکرزنەوەي قىرئاىن پیرۆزو ڕێکذضجنى ئایەثەکاىن

 ٦٨ ..................................................................................................................... قۆناغى یەکەً:

 ٦٩ ...................................................................................................................... قۆناغى زووەً

 ٧1 ...................................................................................................................... قۆناغى صێیەً

 ٧٢ ............. ۆکرزنەوەکەي ئەةىةەکري صسیق و ئیاممى عىصامن )دىا وێیان ڕازی ةێح(:جیاوازي وە نێىان ک

 ٧٤ ............................................................................................................ ثەفضیری قىرئانی پیرۆز:

 ٧٥ ............................................................................................. جیاوازي نێىان ثەفضیرو ثەئىیي:

 ٧٦ .............. پێىیضجە کەىس مىفەصیر)ئەو کەصەی ثەفضیری قىرئان زەکات( شارەزاي ئەً زانضجانە ةێح:

 ٧٧ ............................................................................................................. ئازاةەکانی مىفەصیر:

 ٧٨ ................................................................................... صەرچاوەکانی ثەفضیری قىرئان ةە مأثىر

 ٧٩ ..................................................................................................... ثەفضیري قىرئان ةە قىرئان

ُ َعىٌَِْه َوَصىََّم(:ثەفضیري قىرئاىن پیرۆز ةە ووثەي پێغە  ٧٩ ............................................... متەر )َصىَّی َّللاَّ

 ٨1 ............................................................. ثەفضیري قىڕئان ةە ووثەي هاوەاڵن ڕەزاي دىایان وێتێح:

 ٨0 ...........................................................................................ثەفضیري قىرئان ةە ووثەي ثاةعین:

 ٨٢ .............................................................................................. ثەفضیر ةە مەئثىرو ثەفضیر ةە ڕەىئ

 ٨٤ ................................................................................................ زوو جۆر ثەفضیر ةەڕەئی هەیە:

 ٨٥ ............................................................................... هەڵىێضجى زانایان وەصەر ثەفضیري ةەڕەىئ:

 ٨٥ ............................................................................................... زەویىی ئەوانەي کەزەڵێن ناةێح:

 ٨٦ ............................................................................................... زەویىل ئەوانەي زەڵێن زروصجە:

 ٨٧ .......................................... ةۆچىوىن پەصەنس ئەوەیە کە ثەفضیر ةەڕەىئ زروصجە، ةەاڵً ةەً مەرجانە

 ٨٨ ....................................................... منىونەي چەنس کجێتێک وەو ثەفضیرانەي کە ةەڕەىئ نىرساون:

 ٨٨ ........................................................... گرنگرتین ثەفضیري نىرساو ةەشێىەي ثەفضیري ةە مەئثىر:

 ٩٢ ................................................................................ املحرر اوىجیس يف ثفضیر اوکجاب اوعسیس: -٣

 ٩٣ ...................................................................................................... ەفضیری ئیتنى کەصیر:ث -٤
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 ٩٤ ............................................................................... *ةەناوةانگرتین کجێتەکاىن ثەفضیر ةە ڕەىئ:

 ٩٥ ......................................................................................................... مفاثح اوغیث وىرازي: -0

 ٩٧ ..................................................................................................... اوتحر املحیط ألةی حیان: -٢

 ٩٨ ................................... اومشاف عن حقائق اوجنسًي وعٌىن األقاوًي يف وجىه اوجأوًي، وىسمذرشي: -٣

 ٩٩ ....................................................................... اگرتین کجێتە ثەفضیرەکاىن صەرزەمى ثازە:*ةەناوة

 ٩٩ ................................................................... اوجىاهر يف ثفضري اوقرآن، وىشٌر طنطاوي جىهري: -0

 010 ......................................................................... ا:ثەفضیري "املنار" ی صەیس محمس رشیس رض -٢

 01٣ ......................................................................................... "يف ظاله اوقرآن"ی صەیس قىثث -٣

 01٥ .............................................................................................................. *ثەفضیري فىقەها:

 01٦ ............................................................................................. ک وە ثەفضیري فىقەها:هەنسێ -

 01٦ ............................................................................................ مەزهەىب ئیاممى ئەةى حەنیفە: -0

 01٧ .................................................................................................. مەزهەىب ئیاممى شافعى: -٢

 01٧ .................................................................................................. مەزهەىب ئیاممى ماویک: -٣

 01٨ ............................................................................................................ مەزهەىب زەیسي: -٤

 01٨ ...................................................................................... مەزهەىب ئیاممى، )اإلثنا اوعرشیة(: -٥

 01٨ ........................................................ أحکاً اوقرآن ـ جەصاص، )مەزهەىب ئیاممى ئەةى حەنیفە(: -0

 001 ............................................................................. أحکاً اوقرآن ـ وکیا اوهرايس، )اوشافعٍ(: -٢

 000 ............................................................................. أحکاً اوقرآن ـ ئیتنىه عەڕەىب، )املاوکٍ(: -٣

 00٣ ............................................................ اوجامع ألحکاً اوقرآن ألىب عتسَّللا اوقرطتٍ، )املاوکٍ(: -٤

 00٥ ............................................................ ەو قاعیسەو یاصایانەي مىفەصیر پێىیضجى پێـیانە:هەنسێک و

 00٥ ............................................................................................................ )اوضامئر( ڕاناوەکان:

 00٨ ..................................................................................................................... گشجى و ثایتەت

 00٩ ....................................................................................................... جۆرەکاىن گشجى )عاً(:

 0٢0 ....................................................................................................................... داص)ثایتەت(:

 0٢0 ....................................................................................... داص زەکرێجە زووةەش، کەئەمانەن:

 0٢٤ ........................................................................................ چیرۆکەکاىن قىڕئاىن پیرۆز )اوقصص(

 0٢٤ ................................................................................................................ واثاي )اوقصص(:

 0٢٥ ......................................................................... چیرۆکەکاىن قىرئاىن پیرۆز زەکرێنە صێ جۆر:
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 0٢٦ ................................................................................................ زي چیرۆکە قىرئانیەکان:و صى 

 0٢٧ ....................................................................... صىوزو حیکمەىت زووةارەةىونەوەي چیرۆکەکان

 0٢٩ ........................................................................................................................... ئیرسائیىیات

 0٣٢ .................................................................................................................... ئیعجازي قىڕئان:

 0٤٧ ................................................................................................... ڕێگاي ناصینەوەي صىڕەثەکان

 0٤٨ ............................................................................................................ مارەي صىرەثەکان:ژ 

 0٤٩ ............................................................................................................. ناوي صىورەثەکان:

 0٥1 ................................................................................................. صەرچاوەي ناوەکاىن قىڕئان:

 0٥1 ......................................................................................... ثەرثیث و ڕێکذضجنى صىرەثەکان:

 0٥٣ ......................................................................................................................... صەرچاوەکان:

 0٥٥ ................................................................................................................................ رۆك هناو 

 

 
 

 

 

c 
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