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ەل ەعگحري هاوؾ ەواوىو ئاماهج ەعجم  

ێزانز ەزخەوەعي ب ەؾەع ل یگەعیانواع  یەواهضاو ئاؾماه ئایىە  

 یضؾع حنػاها مدمض أم

 یًئا ەعوەعصەيپ ەشخى/ ب یؿالمیەکاوىئ ەػاوؿخ ۆلێژي کێماوى/ ؾل ۆي ػاهک

  

 ە:پوخت  

 ەؾیحى،م ەهە،ئاؾماوى )حىل یجىئا ەعسخًه ێرواهیجىج ێژیىەوەیەجى  ئەم

 ەهگاو ه یەهەم ەنو  ەعگحري هاوؾ ۆؾەیپغ  ەب ەباعەثؾ ەعصەزاث( صیؿالمئ

الي  ەواثص  ۆؾەیەپغ  ەو ئ ەواوىو ئاماهج ەعجو باسخى م ێزانز ەصعوؾخىغصوىل

تى یەهێئاقىغاهغصوى  ێژیىەوەیەجى  ەم. ئاماهج لیىاهەئا ەو ل یەهێً ەعه

 ەه ێیەیپ ەو ب یەواهضائاؾماه یىەئا ەل ەعگحریەهاوؾ ەواوىو ئاماهج ەبەؾذم

 یاؾا ۆعبەيػ  ەعصەکەوێذص ێژیىەوەکەوەجى  ە. لەیەه ەعچاوەیانؾ یەن

 ەهغصووەو ه ەیانو ئاماهجاه ەعجم ەو ئ ڕەچاوي  ەعرهاوچ یهاوىح ەعواعەواوىب

 ماهجەواوىو ئا ەبەؾذم ەل یەوەئاػاص ەقەيباهگ ەهاوي ب ەپێچەواهەقەوەب

 ەمل یپێضاهاوە،صاه یكخماهیانهاوه ۆعیىەيػ  یجىئا ەه ەصعێذص ەعگحري هاوؾ

 ەنو  ەعگحري هاوؾ ەپغسخىب یەوانئاؾماه یىەئا یضاوىگغهگ ێژیىەوەیەصاجى 

و  ەعجم ەل یىاهەئا ەو ئ یەکضەهگحى ڕاصەیەکو جا  ێزانز یەهەمىزكتى 

 یىغصهەوەيو ق ەڵێىجانه یخۆصيم ەهەصاباؾ ە. لەعصەهەوێذص ەکاهضائاماهج

 ە. لحراوەجەبەعگ ێىیؿخضاپ ەواحىل ەعاووعصهغصهیانو ب ییيیەوانئا ەكەص

 ەو ئاماهج ەعجم ەک ڕاؾدیەی ەوب ەیكدىەگ ێژیىەوەیەجى  ەمئ ەهجامەواوىئ

 یىەو ئا یكەنو ئاع  ێكەک ەهێكخجىو ه ێزانز ەزخەوەعي ب ۆکاعي ه یيیەکانئا

 ەجەباؽ و باب ەل ەیەه ەعچاوەیانؾ یەن ەڕەجضابى ەل یەواهیلئاؾماه
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 -:پێشەکى

 .ؾىپاؽ و ؾخایل بۆ زىاي گەوعە، صعووص و ؾاڵو بۆ ؾەع گیاوى پاکى پێغەمبەع  و یاع و یاوەعاوى هەجا ڕۆژي صوایى

گەقەي کۆمەڵگا و گەٌ و هەجەوەکاوى لەؾەع وەؾخاوە، هەع لەبەع ئەوەیە هەعسخً ئاییىە هاوؾەعگحري یەکێکە لەو پغۆؾاهەي ؾغوقتى مغۆڤ صاواي صەکاث، 

گحري بە ئاؾماهیەکە )حىولەکە، مەؾیحی، ئیؿالم( بەگغهگیەوە صەڕواهىە هاوؾەعگحري و فەعماوى پێضەکەن و قىێىکەوجىەکاهیاوى بۆ هاهضەصەن، هاوؾەع 

بەع گغهگى پغۆؾەکە ئاییىە ئاؾماهیەکان مەعج و ئاماهجى گغهگ و گەوعەیان بۆ صاهاوە، ئەگەع ئەو مەعج و ؾىهىەث و ڕێباػي هەمىو پێغەمبەعان صاصەهغێذ، لە

مى و ؾەكامگحري ئاماهجاهە ڕەچاوبکغێً بەصڵىیاییەوە ئەو پغۆؾەیە بەزخەوەعي زێزاوى بەصواي زۆیضا صەهێىێذ و بە پێچەواهەقەوە هیچ گغهدیەک هیە بۆ ئاعا

ێژیىەوەیەف لەگغهگى بابەجەکەیضایە، ئاماهجى جىێژیىەوە صەعزؿخجى مەعج و ئاماهجەکاوى هاوؾەعگحریە الي هەع سخً ئایىە ئاؾماهیەکەو زێزاوى، گغهگى ئەم جى 

 یىەوەکە بەچۆهیەحى کاعیگەعي ئەو مەعج و ئاماهجاهە لەؾەع بەزخەوەعي زێزاوى، ؾىىعي جىێژیىەوەکە هەعؾێک ئایجى حىولەکە و مەؾیحى و ئیؿالمە، جىێژ 

وەیە هەمىو مەعج میخۆصي هەڵیىجان و قیکغصهەوە و بەعاوعصکغصن ئەهجامضعاوە، حیاواػي ئەم جىێژیىەوەیە لەگەڵ جىێژیىەوەکاوى پێل زۆي ئەوەیە ئەم جىێژیىە

وەعي زێزان ئاقکغاکغصوە، و ئاماهجە گغهگەکاوى لەزۆگغجىەو بەعاوصعي لە هێىان ئایىەکاهضا کغصوە وکاعیگەعیەکاوى ئەو مەج و ڕێىماییاهەي لەؾەع بەزخە

وى مەعحەکاوى جىێژیىەوەکە لە چىاع حێباؽ پێکهاجىە، حێباسخى یەکەم بغیدیە لە جێڕواهیجى ئایىە ئاؾماهیەکان بۆ هاوؾەعگحري و حێباسخى صووەم بەهاوهیكا

باسخى چىاعەم و کۆجایى کاعیگەعیەکاوى مەعج و هاوؾەعگحري الي سخً ئایىەکە و حێباسخى ؾێهەم جایبەجە بە ئاماهجەکاوى هاوؾەعگحري الي سخً ئایىەکە و حێ

  .ئاماهجەکاوى هاوؾەعگحري لەؾەع بەزخەوەعي زێزاوى لەزۆ گغجىە

    

 حێباسخى یەهەم

 :جێرواهیجى ئاییىە ئاؾماهیەوان بۆ هاوؾەعگحري 

صەعوهیەوە ئاماصەي هغصوون بۆ ئەو پغۆؾەیە، هاوؾەعگحري پغۆؾەیەوى ؾغوقدیە و زىاي گەوعە مغۆڤەواوى لەؾەع صعوؾخىغصوە و لەڕووی حەؾخەیی و 

حن هەمىو ئاییىە لەؾەعەجای مغۆڤایەجیەوە بەیەهەم پەیىەهضي و بەؾخەعي وۆمەاڵیەحى صاهغاوە و ؾیؿخەمى وۆمەاڵیەحی لەؾەع ڕاوەؾخاوە، لەبەع ئەوەیە صەبیى

هە لەالي حىلەهە و  (١)ن ري صاوە، ئەو عاؾدیەف لە هخێبى پەیماوى وۆ ئاؾماهیەوان و ػۆعێً لە ئایحن و یاؾا ػەمیيیەوان گغهگیەوى ػۆعیان بە هاوؾەعگح

 .ئاماژەی پێىغاوە (٢)مەؾیدیەوان پحرۆػە و لە كىعئاوى پحرۆػیكضا

بەو ئاییىە لەم حێباؾەصا و بەوىعحى باسخى جێڕواهیجى هەعسخً ئاییجى ئاؾماوى حىولەهە و مەؾیحى و ئیؿالم بۆ هاوؾەعگحري صەهەیً و گغهگیضاوى ئەو سخً 

 .پغۆؾەیە ڕوون صەهەیىەوە

 

 -:یەهەم: جێڕواهیجى ئایجى حىلەهە بۆ هاوؾەعگحري 

جەوە، جەملىص قەعیعەحی حىولەهە هاوؾەعگحري بە پێىیؿدیەوى ئاییجى صاصەهێذ و جەهاهەث بە یەهەم صاواواعي زىصایی صاصەهێذ هە ڕوبەڕوي بەهضەواوى صەوا

جەوعاث صاصەهغێذ صەڵێذ: "ئەو پیاواهەي هاوؾەعگحري هاهەن لە ژیاوى صوهیایاهضا بەزخەوەع هحن و  بەعەهەث لە هە بە قەعیعەحى ػاعەکى حىولەهە و ڕاڤەي 

هە ػاهایەوى حىولەهەیە لە هخێبێىیضا هە باسخى باعي   (٤)" ، وە هەعوەها )خاي بً قمعىن (٣)ؾامان و ژیاهیاهضا هابێذ، و هەسخى ڕەبەن بە پیاو هەژماع هاهغێذ

" ، حىولەهەوان بەگكتى ئەو بۆچىهەیان هەیە (٥)(صا صەڵێذ: "هاوؾەعگحري لەؾەع هەمىو ئیؿغائیلیەن پێىیؿخە١٦هەوان صەواث لە ماصەي )هەؾێتى حىولە

یگەعیەوى ل هیچ واع جەنها جاكمێک هەبێذ بەهاوي مىوابیەواهەوە ئەوان گغهگى بە هاوؾەعگحري هاصەن و پەها صەبەهە بەع زۆپاعاؾتن و گۆقەگحري، بۆچىوى ئەواهی

 .(٦)اوەلەؾەع وۆمەڵگاي حىولەهە بەحیىەهێكخىە بەڵيى بەپێچەواهەوە واعیگەعي لەؾەع مەؾیدیەوان صاه

 

 -:صووەم: جێڕواهحى ئایجى مەؾیحى بۆ هاوؾەعگحري 

هەیە واپێىیؿذ بىو هە بەوپێیەي هە مەؾیدیەث صعێژهغاوەی ئاییجى حىلەهەو کخێبى پحرۆػي حىلەهەوان هەمان بەهاو پحرۆػی لەالی مەؾیدیەواهیل 

ىؾا هاوؾەعگحري لەالي مەؾیدیەواهیل هەمان گغهگى هەبىایە، چىهىە عیؿا ؾەالمى زىصاي لێبێذ فەعمىیەحى "مً بۆ ئەوە هەهاجىوم هە قەعیعەحى م

م هەػاهیىە و جەهاهەث ژیاوى گكتى بەوە " ، هەع لەبەع ئەوەیە صەبیىحن زىصي عیؿا هاوؾەعگحري بە خەعا(٧)هەڵبىەقێىمەوە بەڵيى بۆ ئەوە هاجىوم جەواوي بىەم

، جەهاهەث هەهیؿە هاوؾەعگحري بەیەهێً لە خەوث نهێيیە  (٨)صەؾتى پێىغص لە قاعي زەلیل بەقضاعي ئاهەهگێيى هاوؾەعگحري هغصوو پحرۆػیایصخى لێىغصن

ان بۆچىهیان وایە لە پغۆؾەی هاوؾەعگحریضا جەنها صوو الیەوى ، ئەو  (٩)پحرۆػەهەي زۆي هەژماع صەواث و هەهضێً حاعیل بەعػي صەواجەوە بۆ پلەي نهێجى زىصایی

 . (١0)ژن و مێرص بەقضاع هحن بەڵيى الیەوى ؾێهەمیل هەیە هە زىصاي گەوعەیە و بەهۆي )عوح اللضؽ(ەوە پەیىەهضیەهەیان گغێضەصاث
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ەوە هە بەیەهێً لە  (١١) یدیەوە، ئەویل لە ڕێگاي )پۆلـ(لەگەڵ ئەواهەقضا صەبیىحن صیاعصەي گۆقەگحري و باهگەقەي ڕەبەوى هاجۆجە هاو وۆمەڵگاي مەؾ

جاوان و بەالي گغهگتریً باهگەقەواعاوى ئاییجى مەؾیحى صاصەهغێذ لە صواي مەؾیذ، ئەو پێیىایە هاوؾەعگحري مەبەؾذ هیە بەڵيى ڕێگایەهە بۆ زۆپاعاؾتن لە

ؾاوى ڕەبەن جەنها ڕاػیىغصوى زىصایان لەال مەبەؾخە پۆڵؿەوە ژیاوى ڕەبەوى لە ژیاوى هاوؾەعصاعي باقترە و ئەو بۆچىهەشخى لەؾەع ئەو بىەمایە صامەػعاهضوە هە هە

، لە چازەواوى ؾەعەجاي ئاییجى (١٢)بەاڵم هاوؾەعصاعان هەوڵى ڕاػیىغصوى هاوؾەعەواهیكیان صەصەن، هەواجە ڕیگاي ڕەبەوى ػووجغ وهؼیىتر صەجگەیەهێذ بە زىصا 

دبىە ئاؾتى جىهضڕەوي و خەعامىغصوى هاوؾەعگحري، بەاڵم لەصواجغصا ئەو بۆچىهە جىهضە مەؾیدیضا ئەو باهگەقەیە واعیگەعیەوى بەهێزی هەبىو و جا عاصەیەن گەیك

عجً لىؾەع(ي بەعصەوام هەبىو و لەؾەصەواوى هاوەڕاؾخضا پەعچەهغصاع و بەعهەڵؿخياعي لە صژي ئەو بۆچىهە صعوؾدبىو هەجا لە ؾەصەي قاهؼەي ػاییيیضا )ما

وؾەعگحري لە ڕەبەوى باقترە و گىحى: "باقتریً صیاعي زىصا ژهێيى زۆقەویؿتى پاعێؼواعە هە لە زىصا بترؾێذ وماڵ ڕابەعي هەهیؿەي پغۆحؿخاهتى عایگەیاهض هە ها

ذ )ؾەالمى و مىضاڵەهەي زۆقبىێذ، ئەو بۆچىهەي لۆؾەع لەالیەن پیاواوى هەهیؿەوە پێكىاػیەوى زێراو باشخى لێکغاو   گەڕاهەوە ؾەع ڕێگاي ڕەؾەوى مەؾی

هەث هەهضێً لە ڕاڤەهەعە مەؾیدیە هاوچەعزەوان پێیاهىایە واػهێىان لە هاوؾەعگحري ؾەعپێچى فەعماوى زىصا و صەعچىهە لە زىصاي لێبێذ(، جەها

  .(١٣)قەعیعەجەهەي

 

 -:ؾێهەم: جێڕواهیجى ئایجى ئیؿالم بۆ هاوؾەعگحري 

ئیؿالم ػۆع بە ئاقىغا بەهاي هاوؾەعگحریمان بۆ عووهضەبێخەوە، لە بە ووعصبىهەوە لە صەكەواوى كىعئان و ؾىهىەث وەن ؾەعچاوەي یەهەم و صووەمى ئاییجى 

بەبەهضەواوى  ئیؿالمضا هاوؾەعگحري پێىیؿدیەوى قەععیە لە پێىاو بەعصەوام بىووى ژیان و گەقەي وۆمەڵگاواهضا، زىاي گەوعە لە كىعئاوى پحرۆػصا فەعمان

ْم َوا] صەواث و صەفەعمىێذ:
ُ
اَمى ِمْىى ًَ

َ ْ
ْهِىُدىا ْلا

َ
ُه َواِؾٌع َعِلَُوأ

َّ
ْضِلِه َوالل

َ
ًْ ف ُه ِم

َّ
ِنِهُم الل

ْ
غ ٌُ َلَغاَء 

ُ
ىُهىا ف

ُ
ي ًَ ْم ِإْن 

ُ
ْم َوِإَماِئى

ُ
ًْ ِعَباِصه اِلِححَن ِم [ واجە: )ژن ٣٢]الىىع:  [ٌم لصَّ

بۆ بهێجن و بەقىویان بضەن(، وەهەعوەها  ماعە ببڕن بۆ پیاواوى بێ ژن و ژهاوى بێ مێرصیل بەقىو بضەن و ئەو وۆیلەو هەهحزەواهەی هە ئیماهضاع و چاهً ژهیان

 ] صەفەعمىێذ:
َ
 َوُعَباَع ف

َ
ر

َ
ال

ُ
َجى َوز

ْ
َؿاِء َمث ِ

ّ
ًَ الي ْم ِم

ُ
ى

َ
اَب ل

َ
اْهِىُدىا َما ط

َ
َخاَمى ف َُ ىا ِفي الْ

ُ
 ُجْلِؿط

َّ
ال

َ
ًَ َوِإْن ِزْفُخْم أ ِل

َ
ْم ط

ُ
َماُهى ًْ ْذ أَ

َ
ى

َ
ْو َما َمل

َ
 أ

ً
َىاِخَضة

َ
ىا ف

ُ
ْعِضل

َ
 ح

َّ
ال

َ
 ِئْن ِزْفُخْم أ

ىا
ُ
ُعىل

َ
 ح

َّ
ال

َ
ى أ

َ
ْصو

َ
ەن هە خەاڵڵً بۆجان  صووان یا ؾیان یان چىاع، ئەگەع جغؾان لەوەي صاصگەع هەبً ئەوا یەن ئافغەث ٣]اليؿاء: [ أ

َ
[، واجە: )ئەو ئافغەجاهە ماعە بى

هاوؾەعگحري ڕێگا و ؾىهىەحى مىە و »عمىێذ: ماعەبىەن لەواهەي هە ئاػاصن یان لەو هەهحزەواهەي هە مىڵىخاهً(، پێغەمبەعیل )صعووصي زىاي لەؾەع( صەفە

، وەهەعوەها بەمەبەؾتى پاعاؾخجى صاوێيیان گەهج و الوەوان هاهضەصاث بۆ « (١٤)هەعهەؾێً پكذ لە ؾىهىەحى مً بياث ئەوهەؾە قىێىىەوجەي مً هیە

ري بياث، وە ئەگەع جىاهاشخى هەبىو با بەڕۆژوو بێذ چىهىە ئەي گەهجیىە هەعهەؽ لە ئێىە جىاهاي هاوؾەعگحري هەیە با هاوؾەعگح»هاوؾەعگحري و صەفەعمىێذ: 

، ئەماهە و چەهضیً ئایەث و فەعمىوصەي جغ هە مىؾىڵماهان هاهضەصەن بۆ هاوؾەعگحري و زۆ بەصووعگغجً لە « (١٥)عۆژوو باقتریً واعێىە بۆ پاعاؾخجى چاو و صامێن

لە هاوؾەعگحري صەهێجن، هەع لەبەع ئەوەقە ػۆعێً لە ػاهایاوى ئیؿالم هاوؾەعگحري بە  ڕەبەوى و جەهاهەث هەهضیىیان هەڕەقەئامێزن لەو هەؾاهەي هە واػ 

  . (١٦)پێىیؿذ صەػاهً بۆ هەؾاهێً هە جغؾیان لە پاعاؾخجى صامێيیان هەبێذ

پێضەهەن و بەپێىیؿتى صەػاهً جەنها ئەو  لەوۆجایی ئەم باؾەصا بۆمان صەعصەهەوێذ هە هەعسخً ئاییجى ئاؾماوى جێرواهیجى ئەعێيیان هەیە بۆ هاوؾەعگحري و فەعماوى

ؾەعچاوەیان هەیەو و الصاهە واجیە هەبێذ هە لە ڕیگەي پۆڵؿەوە عوویىغصە ئاییجى مەؾیحی، ئەوەف ؾەملێىەعي ئەو ڕاؾدیەیە هە ئەو سخً ئاییىە لە بىەڕەجضا یەن 

  .مەاڵیەحى بپاعێؼن هەمىویان بۆ ئەوە صابەػیىن هە لەگەڵ ؾغوقتى مغۆڤضا بگىهجێن و گەقە و پێگەي وۆ 

 

 حێباسخى صووەم

 :مەعحەواوى هاوؾەعگحري الي ئایىە ئاؾماهیەوان

ەکەصا و لە بۆ صعوؾدبىن و صامەػعاوى گغێبەؾتى هاوؾەعگحري هەعسخً ئاییجى ئاؾماوی وۆمەڵێً مەعجى قەععیان صاهاوە هە پێىیؿخە بىهیان هەبێذ لە پغۆؾ

لە هێىان هەعسخً ئاییىەهەصا و هەهضێىیكیان جایبەجً بە یەهێً یان صووان لەو ئاییىاهە، لەم حێباؾەصا  زىصي ژن و مێرصا، هەهضێً لە مەعحەوان هاوبەقً

 .بەحیا ئاماژە بەمەعحەواوى هەعیەهێً لەو ئاییىاهە صەهەیً بۆ هاوؾەعگحري و صواجغ بەعاووعصێً صەهەیً لەهُىان مەعجى ئاییىەواهضا

 

 -:ولەهەصایەهەم: مەعحەواوى هاوؾەعگحري لە ئایجى حى 

اهە صەکەیً کە لە ئاییجى حىولەکەصا چەهضیً مەعج صاهغاون بۆ صعوؾدبىن و صامەػعاهضوى هاوؾەعگحریەکى قەععى، لێرەصا ئاماژە بەگغهگتریً مەعج لەو مەعح

 :بغیخحن لە

ەک ڕێباػیان هەبێذ، الي ئەوان هاوؾەعگحري لە ئاییجى حىولەکەصا صەبێذ هەعصووک هاوؾەع حىولەکەبً و لەگەڵ ئەوەقضا صەبێذ ی :یەکێتى ئایحن و ڕێباػ .١

  (١٨)لەگەڵ حىولەکەیەکى ڕەباوى  (١٧)حىولەکەیەک لەگەڵ مىؾىڵماهێک و مەؾیدیەکضا صعووؾذ هیە، جەهاهەث هاوؾەعگحري حىولەکەیەکى كىڕائى
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ەکاوى باعي صعوؾذ هیە چىهکە ڕێباػیان حیاواػە، کەواجە لەالي ئەوان حیاواػي ڕێباػ وەکى حیاواػی ئایحن وایە، خاي بً قەمعىن لە کخێبى یاؾا قەععی

ێباػ هەبىو ( صەڵێذ: "ئایً و ڕێباػ مەعحً بۆ صعوؾدبىوى گغێبەؾتى هاوؾەعگحري و ئەگەع حیاواػي ئایً وڕ ١٧کەؾێتى حىولەکەکاهضا و لەماصەي )

 . "(١٩)گغێبەؾخەکە بە پىوچ صاصەهغێذ

(  باوک گەوعەي ماڵەو زۆي بڕیاع لەباعەي کىڕو کچەکاهیەوە (٢0)ئەگەعچى بەگىێغەي پەیماوى کۆوى حىولەکەکان )العهض اللضیم :ڕەػامەهضي ژن و مێرص .٢

، لە ئێؿخاقضا  (٢١)لە هاوؾەعگحریضا ڕەػامەهضي ژن و پیاو وەعگحراوەصەصاث، جەهاهەث صەجىاهێذ بیكیان فغۆقێـذ، بەاڵم لەگەڵ ئەوەقضا صەقى جغ هەیە کە 

 . (٢٢)حىولەکەکان لەؾەع ئەوە صەڕۆن و لەکاحى پێگەیكخيیاهضا بەبێ ڕەػامەهضي کچ و کىڕ لە یەکتریان ماعە هاکەن

هیچ کەؾێکى جغصا هیە، ئەگەع پێكتریل هاوؾەعگحري ئەو ئافغەجەي کە هاوؾەعگحري لەگەڵضا صەکغێذ صەبێ بیؿەملێىیذ کەپەیىەهضي هاوؾەعگحري لەگەٌ  .٣

اصەي کغصبىو ئەوا صەبێذ بەڵگەي حیابىوهەوە یازىص مغصوى هاوؾەعەکەي پێكتري بساجە ڕوو پاقان صەجىاهێذ هاوؾەعگحري بکاث، لەو باعەیەوە لە م

ەحى بێ هاوؾەع یازى ئافغەجێکضا صعوؾخە کە بیؿەملێىێذ (ي یاؾا قەععیەکاوى باعي کەؾێتى حىولەکەصا هاجىوە: "هاوؾەعگحري جەنها لەگەڵ ئافغ ٣٥)

 . "(٢٣)مێرصەکەي مغصوە یازىص حیابىوهەجەوە

، ؾەباعەث بە ڕێگغیى زؼمایەحى جاكمە حىولەکەکان حیاواػیان هەیە  (٢٤)هەبىووى لەمپەع و ڕێگغي قەععى وەکى زؼمایەحى هؼیک و چەهض ڕێگغێکى جغ .٤

هاوؾەعگحریان لەگەڵضا بکغێذ، ئەگەع هەعصووک جاكمى ؾەعەکى كىڕائیەکان و ڕەبباهیەکان وەعگغیً وەک همىهە ؾەباعەث بەو زؼماهەي کە صعوؾذ هیە 

اؾکغاون هیچى ئەوا صەبیىحن كىڕائیەکان کە باهگەقەي پابەهضبىون بەصەكەکاوى جەوعاجەوە صەکەن جەنها ئەو زؼماهە بە كەصەغە صەػاهً کە لەو صەكاهەصا ب

بەپێچەواهەي ڕەبباهیەکاهەوە کە لەو بىاعەصا صەعگاي فغاواهتریان کغۆجەوە و لە ڕێگەي كیاؾەوە چەهض زؼمێکى جغیكیان كەصەغە بۆ ػیاص هاکەن ئەوەف 

 . (٢٥)کغصوە کە لەجەوعاجضا ئاماژەي پێىەکغاوە

 ئەو ئافغەجە كەصەغەکغاواهەف کە لەجەوعاجضا باؾکغاون بغیخحن لە:

و کىڕەػا و کچەػا و زىقکى باوک و زىقکى صایک و ئامۆژن و بىک و بغاژن و کچى  (٢٨)و صایکى ژن   (٢٧)ێذ یان صایکزىقک حا کچى باوک ب  (٢٦)زێزاوى باوک 

 . (٣0)و کچێک کە حىولەکە هەبێذ  (٢٩)ژن و کۆکغصهەوەي صوو زىقک بەیەکەوە لەالي یەک پیاو

 

 : (٣١)لەؾەع صەکغێذ صوو حۆعنبەگكتى زؼمە كەصەغەکغاوەکان لە الي ڕەباهیەکان کە لە ئێؿخاصا کاعیان 

یخحن لە: صایک و کچ حۆعێکیان لە بىەڕەجضا گغیبەؾخەکەیان صاهامەػعێذ و پێىیؿتى بە حیابىوهەوە هیە و ئەگەع مىضاڵیل هەبىو بە قەععى صاهاهغێً، ئەواهیل بغ 

ى زەؾى و زىقکى باوک و زىقکى صایک و ژوى باوک و بىک و و کىڕەػا و کچەػا و ژوى مام لەباوکەوە و کچى ژن و کچەػاي ژن و کىڕەػاي ژن و زەؾى و صایک

 .بغاژن و ژن زىقک

لە: هەهک و ژوى باپحر  حۆعی صووەمیان گغێبەؾخەکەیان بەپىوچ صاصەهغێذ و بە ػۆعەملێ حیاصەکغێىەوە بەاڵم مىضاڵەکاهیان بە ها قەععى صاهاهغێً، ئەواهیل بغیخحن

ەػاػا و بۆزىاعجغیل و کىڕەػاػاي ژن و کچەػاػاي ژن و هەهکى ژن لە باوک و صایکیەوە و هەهکى باپحر و ژوى مام لەصایکەوە و ژوى کىڕەػا و ژوى کچەػا و کىڕەػاػا و کچ

 . (٣٢)و ژوى زاڵ

 

 :بەعبەؾخەکاوى جغي هاوؾەعگحریل حگە لە زؼمایەوى بغیخحن لە

 . (٣٣)جغ هاوؾەعگحري لەگەڵضا بکاجەوە هەع پیاوێً ػیىاي لە هاوؾەعەکەي بُجى صەبێذ حیا بێخەوە و صعوؾذ هیە حاعێکى . أ

 . (٣٤)صعوؾذ هیە بۆ ژن هاوؾەعگحري لەگەڵ پیاوێکضا بکاث کە بەجەهیا لەگەڵیضا مابێخەوە یازىص ػیىای لەگەڵضا کغصبێذ . ب

 . (٣٥)صوای ئەوەي پیاو لە هاوؾەعەکەي حیابۆوە ئەگەع ژوى جغي هێىا ئەوا صعوؾذ هیە هاوؾەعە کۆهەکەي بهێىێخەوە . ث

 . (٣٦)ئافغەجێک لەصواي قىکغصوى سخً حاع لەؾەع یەک لەکاحى حىوجبىهضا جىشخى ؾىڕي ماهگاهەبىو ئەوا لەمێرصەکەي خەعام صەبێذهەع  . ر

 ەي كیاؾەوە یاؾایانلەگەڵ ئەوەقضا کە ئاماژەمان پێکغص ؾەباعەث بە پابەهضي كىڕائیەکان بە صەكەکاوى جەوعاجەوە بەاڵم صەبیىحن لەم بابەجەصا ئەواهیل لەڕیگ

صەعصەکەوێذ کە لە بۆ كەصەغەکغاوەکان صاهاوە بە قێىەیەک کە لە جەوعاجضا ئاماژەیان پێىەکغاوە، ئەوەف بە ئاقکغا لە بڕیاعەکاوى ئەهجىمەوى كىڕائیەکاهضا 

 (٣٧) . عووؾذ هەبىو ي ػاییجى لە ڕوؾیا بەؾترا، بەوەف كەصەغەیان لەؾەع چەهض کەؾێک البغص کە جا ئەو کاجە هاوؾەعگحری لە گەڵیاهضا ص١٩١0ؾاڵی 

بغاژن، بەکىعحى لە ئێؿخاصا لەالي كىڕائیەکان ئەم ئافغەجاهە بە قێىەیەکى هەمیكەیى كەصەغەن بۆ هاوؾەعگحري: صایک، ژوى باوک، کچ، زىقک، بىک، 

کەػا، بغاػا، کۆکغصهەوەي ژن زىقکى صایک، زىقکى باوک، ئامۆژن، زاڵۆژن، کىڕەػا، بىکى کىڕ، کچەػا، بىکى کچ، بغاػا، بىکى بغا، بىکى زىقک، زىق
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باوک وکىڕ  لەگەڵ کچ و باجى و صایک و بغاژن و زىقک و بغاػا وزىقکەػا و کچەػا و بىکى کىڕەکەی و هەهکى لە باوک و صایکیەوە، وەهەعوەها صعوؾذ هیە

بکاث کە ػیىاي لەگەڵ کغصوە و هابێذ قىو بە صایک و کچێک یازىص صوو زىقک بهێجن، وە ئەو ئافغەجەي ػیىاي لەگەڵضا صەکغێذ صعوؾذ هیە قىو بەو کەؾە

ئەو ئافغەجە لە  باوکى باپحر و کىڕ و کىڕەػاکاهیصخى بکاث، وە صایک و هەهک و کچ و کىڕەػا و کچەػاي ئافغەجەکەف لە پیاوەکە كەصەغە صەکغێذ جەهاهەث هەجا

 .(٣٨) خگاي حىولەکە ئافغەحى ػیىاکاع و جەاڵكضعاو و بێىەژن بهێىێذژیاهضا بێذ صعوؾذ هیە پیاوەکە زىقکەکەشخى بهێىیذ، وەهەعوەها هابێذ کاهیجى پەعؾ

 . (٣٩)صەبێذ پیاوەکە جىاهاي ؾەعحێى و ژیاوى هاوؾەعێتى هەبێذ .٥

  . (٤0)صەبێذ هەعصووک هاوؾەع ژیغ بً، قێدبىووى یەکێک لە هاوؾەعەکان صەبێخە هۆي هەڵىەقاهضهەوەي هاوؾەعگحریەکە .٦

صەبێذ هەوەصو صوو ڕۆژ )عیضەي قەععى( بەؾەع بێىەژهیەکەیضا جێپەڕ ببێذ پاقان بۆي هەیە قىو بکاجەوە، حا ئەو ئافغەجە ئافغەحى جەاڵكضعاو و مێرصمغصوو  .٧

ەي مىضاڵ بێذ یان بەجەمەن لەالي مێرص بێذ یان هەیگىاؾخبێخەوە، ئەگەع ژهەکە صووگیان بىو یان قحرصەع بىو صعوؾذ هیە قىبکاجەوە هەجا ؾکەک

 .(٤١)ەکەي بیؿخى چىاع ماهگ جەواو صەکاث ئەگەع پێكتریل لە قحري بڕیبێخەوەصاصەهێذ یازىص مىضاڵ

یەي پێىیؿخە پیاو  لە گغێبەؾخەکەصا پابەهضبىووى زۆي صەعببڕێ بە بڕێک ماعەیی بۆهاوؾەعەکەي، جەهاهەث ئەو ماعەییە لەالي كىڕائیەکان بە پا .٨

 . (٤٢)هغێذهاوؾەعگحري صاصەهغێذ و بەبێ ماعەیی گغێبؿخەکە بە پىچەڵ صاصە

 

 -:صووەم: مەعحەکاوى هاوؾەعگحري لە ئایجى مەؾیدیضا

بەؾخىو بە بەهەمان قێىەي ئاییجى حىولەکە لە ئاییجى مەؾیدیكضا چەهض مەعحێکى بابەحى صاهضعاون بۆ صعووؾدبىووى گغێبەؾتى هاوؾەعگحري، لێرەصاو پكد

 :ڕووؾەعچاوە مەؾیدیەکان گغهگتریً و ؾەعەکیتریً ئەو مەعحاهە صەزەیىە 

ە یەکێتى ئایً، هاوؾەعگحري کىڕي مەؾیحى لەگەڵ کچى حىولەکە یازىوص مىؾىڵمان یان قىێىکەوجەي هەع ئایيێکى جغ صعوؾذ هیە، بە پێچەواهەقەو  .١

لەؾەع ، لە ئێؿخاقضا یاؾاو ڕێؿاکاوى کاؾۆلیکى و ئەعؾۆػۆکؿیەکان  (٤٣)صعووؾذ هیە کچێکى مەؾیحى هاوؾەعگحري لەگەڵ کىڕیکى ها مەؾیدیضا بکاث

و بۆ ئەو بۆچىهەقیان پكدیان بەؾخىوە بە بڕیاعەکاوى کۆڕبەهض و کۆبىهەوەکاوى مەؾیدیەکان بە صعێژاي مێژوو و صەكێکى پەیماوى هىێی   (٤٤)ئەوە صەڕۆن

حن( چىهکە بەو کاعە مەؾیدیەکان )العهض الجضیض( کە لەؾەع ػاعي پۆلـ هاجىە و صەڵێذ: "مەچىە ژێغ صەؾەاڵحى بێباوەڕەکاهەوە )ئەواهەي مەؾیحى هی

 . "(٤٥)چاکە و زغاپە جێکەڵ صەکەن و هاوبەشخى صەزەهە هێىان جاعیکى و ڕوهاکى

 . (٤٦)صەبێذ هەعیەکێک لە ژن و لە پیاو قایؿخەی هاوؾەعگحري بً، واجە صەبێذ پیاوەکە هەڵگغي ئاکاعي هێریىە و ژهەکەف هەڵگغي ئاکاعي مێیىە بً .٢

ئاییجى مەؾیدیضا ڕەػامەهضي هاوؾەعان بە پایەي ؾەعەکى پەیىەهضي ژن و مێرصایەحى صاصەهغێذ، هاوؾەعگحري جەنها بە ڕەػامەهضي هەعصووک هاوؾەع، لە  .٣

  (٤٧)ویؿتى ؾەعپەعقدیاع و عێىڕەؾمى کەهیؿە جەواو هابێذ بەڵکى صەبێذ ویؿتى جەواوي هاوؾەعەکاهیصخى لەگەڵضابێذ، هەعؾێک کەهیؿەي ئەعؾۆػۆکسخى

لەؾەع ئەو بۆچىهە هاوڕان، ئەگەعچى هەهضێک لە یاؾاهاؾەکاهیان عەػامەهضي صایک و باوکیل بە پێىیؿذ صەػاهً بۆ   (٤٩)حؿخاهتىو پغۆ   (٤٨)و کاؾۆلیکى

 . (٥0)ئەو کچاهەي کە جەمەهیان بیؿذ ؾاڵ و کەمترە، وەهەهضیێکیكیان بەڕەهایى ڕەػامەهضي صایک وباوکیان بەالوە باقە

ئاماصەبىووى كەقە ئەهجام بضعێذ، چىهکە هاوؾەعگحري پەیىەهضیەکى پحرۆػە و كەقەف بە هىێىەعي صەؾەاڵحى صەبێذ هاوؾەعگحریەکە لەکەهیؿە و بە .٤

 . (٥١)ئاییجى صاصەهغێذ

یان صەبێذ هەعصووک هاوؾەع جەمەهیان گىهجاو بێذ بۆ هاوؾەعگحري، لەالي ئەعؾۆػۆکؿەکان صەبێذ الوى کەم کىڕ هەژصە ؾاڵ و کچ قاهؼە ؾاڵ جەمەه .٥

  . (٥٢)ۆلیکیە ڕۆژهەاڵجیەکان و ئیىجیلیەکان )پغۆحؿخاهخەکان( صەڵێن صەبێذ کىڕ قاهؼە ؾاڵ و کچ چىاعصە ؾاڵی جەواوکغصبێذهەبێذ، کاؾ

 :ؾەباعەث بەڕیگغەکاوى هاوؾەعگحریل لە ئاییجى مەؾیدیضا چەهض ڕێگغێک هەن کە بغیخحن لە .٦

هاوەڵەکاهیل ئاماژەیان بەوە هەکغصوە کە زؼمایەحى ڕێگغبێذ لە هاوؾەعگحري، بەاڵم بەو لە هیچ صەكێکى ئیىجیلضا هە مەؾیذ )ؾەالمى زىاي لەؾەع( و هە 

 .پێیەي کە ئاییجى مەؾیحى صعێژکغاوەي ئایجى حىولەکەیە و بە بۆچىوى ػاهاکاوى مەؾیحى لە ئێؿخاصا چەهض زؼمێک كەصەغەکغاون بۆ هاوؾەعگحري 

 .ؾەعەوە و کىڕو کچ بۆ زىاعەوە صعووؾذ هیە هاوؾەعگحریان لەگەڵضا بکغێذزؼمى ڕاؾخەوزۆ بۆ ؾەعو زىاع واجە باوک و صایک بۆ 

بەهەمان  ؾەباعەث بەو زؼماهەي لە پەعاوێؼصان وەک زىقک و بغا ئەوا هەمىو جاكمە مەؾیدیەکان یەکضەهگً کە جا پلەي ؾێهەم كەصەغەن بۆ هاوؾەعگحري،

 .قێىە هەوەکاوى زىقک و بغاف هاقێن بۆ هاوؾەعگحري 

غصوى بدیە ئەعؾۆػۆکؿەکان صعوؾذ هیە پیاو هاوؾەعگحري لەگەڵ صایک و هەهکى هاوؾەعەکەي یازىص کچ و کچەػا و کىڕەػاکەیضا بکاث جەهاهەث صواي ملەالي كی

 .هاوؾەعەکەشخى
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کىڕەػاي هاوؾەعي باوکى  وەهەعوەها صعوؾذ هیە هاوؾەعي باوکى یان صایکى هاوؾەعي یان هەهکى بهێىێذ، جەهاهەث هاجىاهێذ صایک و هەهک و کچ و کچەػا و 

بغاژن زۆیی و  بهێىێذ، بەهەمان قێىە صعووؾذ هیە ئامۆژن و زاڵۆژهیصخى بهێىێذ، وەهەعوەها زىقکى زێزان و هەوەکاوى و بغاػاکاوى و هەوەکاهیصخى كەصەغەن،

 .ى بىک و زىقکى ػاوا هەمىو ئەواهە كەصەغەنهەوەکاوى و صایکی و هەهکى كەصەغەن، پىعي هاوؾەع و ئامۆژوى و زاڵۆژوى و زىقکى باوە پیاعەکەی و زىقک

 .ىاعەم كەصەغەنبەاڵم لەالي کاؾۆلیکەکان  جەنها باوک و باپحر و صایک و هەهکى هاوؾەع و هەوەکاهیان كەصەغەن و ؾەباعەث بە پەعاوێؼەکاهیل هەجا پلەي چ

ن جەنها جاكمى ؾغیاهە ئەعؾۆػۆکؿەکان هەبێذ پێیان وایە ئەگەع ژن ؾەباعەث بە قحرزىاعصن مەؾیدیەکان هیچ ئافغەجێک بەهۆی قحرزىاعصهەوە كەصەغە هاکە

 .(٥٣) صووؾاڵ لەؾەع یەک و بێ پچڕان قحري صا بەکىڕێک ئەوا لە زۆیی و لەهەوەکاوى كەصەغە صەبێذ

اهەوە و پەقیماهبىهەوە بضعێذ بە ئافغەحى ػیىاف ڕێگغێکى جغە لەبەعصەم هاوؾەعگحریضا لە ئاییجى مەؾیدیضا، ئەگەعچى ئیىجیلیەکان پێیان وایە صەکغێذ هەلى گەڕ 

ن بەهەعکەؾێکى ػیىاکاع و صەجىاهێذ قىو بکاث بەاڵم ئەعؾۆػۆکؿەکان صەڵێن ػیىا ڕێگغە لە قىوکغصوى ئافغەث حا بەوکەؾەبێذ کە ػیىاکەي لەگەڵضا کغصوە یا

یان بەیەکتري صابىو صواجغ هاوؾەعگحري بکەن یازىص هاوؾەعە جغ، و لەالي کاؾۆلیکیەکاهیل ػیىا صەبێخە ڕێگغ لە قىوکغصن ئەگەع ژن وپیاوەکە بەڵێي

   . (٥٤)قەععیەکەي ژهەکەیان کىقذ

، بەاڵم کىقدىیل بە ڕەهایى لەالي ئەعؾۆػۆکؿەکان صەبێخە ڕێگغ، هەعکەؾێک یەکێک لە هاوؾەعەکان بکىژێذ بۆي هیە لەگەڵ ئەویترصا هاوؾەعگحري بکاث

 . (٥٥)ڕێگغ صاصەهێن کە بە ئاگاصعي و هاوکاعي هاوؾەعەکەي ئەهجامضعابێذ کاؾۆلیکەکان جەنها لەکاجێکضا کىقتن بە

 

 -:ؾێهەم: مەعحەکاوى هاوؾەعگحري لە ئایجى ئیؿالمضا

تریيیان لە ئایجى ئیؿالمیكضا بەهەمان قێىەي حىولەکە و مەؾیدیەث چەهض مەعحێکى بابەحى صاهضعاون بۆ هاوؾەعگحري، لێرەصا بەکىعحى ئاماژە بەگغهگ

 :صەصەیً

لە ئاییجى ئیؿالمضا ڕەػامەهضي ژن بەهەهض وەعگحراوە و هەع هاوؾەعگحریەک بەبێ پغؽ و ڕەػامەهضي ئەو بکغێذ صەجىاهێذ ؾکااڵ جۆماع  :ڕەػامەهضي ئافغەث .١

بێىەژن »ێذ: ، ئەو بۆچىهەف پكدبەؾخىە بە فەعمىصەي پێغەمبەع )صعوصي زىاي لەؾەع بێذ( کەصەفەعمى  (٤٦)بکاث و گغێەؾخەکەیان هەڵبىەقێيێخەوە

، ئەم « (٤٧)بەقىو هاصعێذ هەجا فەعمان لەزۆي وەعصەگحرێذ و کچیل بە قىو هاصعێـذ هەجا مۆڵەحى لێ وەعهەگحرێذ، مؤڵەجەکەشخى بێضەهگبىهیەحى

 .هاوؾەعگحري فەعمىوصەیە و چەهضیً فەعمىوصەي جغیل بەڵگەن لەؾەع ئەوەي کە ڕەػامەهضي ژن مەعحە بۆ صامەػعاهضن و صعووؾتى گغێبەؾتى 

ڕەػامەهضي ؾەعپەعقدیاعي کچ، لەگەڵ ئەوەقضا کە ڕەػامەهضي کچ مەعحە بۆ صعووؾدبىووى هاوؾەعگحري بەهەمان قێىە ڕەػامەهضي  .٢

ؾەعپەعقدیاعەکەشخى لەالي ػۆعیىەي ػاهایاوى ئیؿالم لە هاوەاڵن و پێكەوایان بە مەعج صاهضعاوە و گغێبەؾتى هاوؾەعگحرًل بەبێ ئەو مەعحە 

ًْ ] صاهامەػعێذ، بۆ ئەمەف چەهضیً بەڵگەمان لە كىعئان و ؾىهىەجضا هەیە، لەواهە زىاي گەوعە صەفەمىێذ: اِلِححَن ِم ْم َوالصَّ
ُ
اَمى ِمْىى ًَ

َ ْ
ْهِىُدىا ْلا

َ
َوأ

ُه َواِؾٌع َعِلٌُم 
َّ
ْضِلِه َوالل

َ
ًْ ف ُه ِم

َّ
ِنِهُم الل

ْ
غ ٌُ َلَغاَء 

ُ
ىُهىا ف

ُ
ي ًَ ْم ِإْن 

ُ
ْم َوِإَماِئى

ُ
[، لەم ئایەجەصا زىاي گەوعە ڕوو صەکاجە پیاوان و صەفەعمىێذ: ٢٢]الىىع:  [ِعَباِصه

"ژهاوى بێ مێرص بەقىو بضەن"، ئەگەع ژن بیخىاهیایە زۆي بەقىو بضاث بەصڵىیاییەوە زىاي گەوعە ڕاؾخەوزۆ صاواي لەزۆیان صەکغص هەک لە 

 . «(٥٨)هاوؾەعگحري بەبێ ڕەػامەهضي ؾەعپەعقدیاع صعووؾذ هیە» ؾەعپەعقدیاعەکەیان، وە پێغەمیەعیل )صعوصي زىاي لەؾەع( صەفەعمىێذ:

افعى و ئاماصەبىووى صوو قاهیضي صاصگەعیل مەعحە بۆ صعووؾدبىووى هاوؾەعگحري، ئەوەف بۆچىوى ػۆعیىە ػاهایان و پێكەوایاهە وەک ئەبى خەهیفە و ق .٣

 . (٥٩)مالیک و عیىایەجێکە لە ئەخمەصە و هەزەعى و ؾەوعي و ئەوػاعى

عج ماعەییل یەکێکە لەمەعحەکاوى صعووؾدبىوى هاوؾەعگحري، ئەگەعچى لەالي ػۆعیىەي ػاهایان باؾکغصوى ماعەیى لە گغێبەؾتى هاوؾەعگحریضا بەمە .٤

ۆ صاهەهغاوە بەاڵم ػاهایان هەمىویان یەکضەهگً لەؾەع ئەوەي باؾکغصوى ماعەیی ؾىهىەجە و ئەگەع باؾیل هەکغێذ بەگىاؾدىەوەي ژهەکە ڕاؾخەوز

 . (٦0)اعەییەک واحب صەبێذ بە ئەهضاػەي ماعەیى کەؾە هؼیکەکاوىم

 . (٦١)صەبێذ گغێبەؾخەکە بۆ هەجاهەجایە بێذ و هابێذ کاحى بێذ .٥

ڕوواث و هەبىوى ڕێگغي بەهۆي زؼمایەحى و ژهسىاػي و قحرزىاعصن، ئەواهەي بەهۆي زؼمایەجیەوە كەصەغەکغاون بغیخحن لە: )صایک هەعچەهض بۆ ؾەعەوە ب .٦

( ، وە ئەواهەف کە بەهۆي ژن و ژهسىاػیەوە (٦٢)چەهض بۆ زىاعەوە بڕواث و زىقک وزىقکى باوک و زىقکى صایک و بغاػا و زىقکەػاکچ هەع 

( ، هەمىو ئەواهەف کەبەهۆي زؼمایەجیەوە (٦٣)كەصەغەکغاون بغیخحن لە: )صایکى ژن و کچى ژن و ژوى کىڕ یان کىڕي کىڕ و بۆزىاعەوە و ژوى باوک یان باپحر

، صەغەن بەهۆي قحرزىاعصهیكەوە كەصەغە صەبً، ئەویل بەوە صەبێذ کە مىضاڵەکە لەجەمەوى زىاع صوو ؾاڵیضا پێىج حاع لەقحري ژهەکە جێر بسىاثكە

بەیەکەوە (  (٦٥)یان کچ و پىع)زىقکى صایک و باوک  (٦٤)وەهەعوەها مەعحە ئەو ئافغەجە لە عیضەي حیابىوهەوە یان مغصهضا هەبێذ، وەهابێذ صووزىقک

 . (٦٦)کۆبکاجەوە، وەهەعوەها هاوەڵپەیضاکغصهیل بۆ زىصا ڕێگغە لەهاوؾەعگحري 
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قەعیعەحى ئەوەي کەباؾمان کغص گغهگتریً مەعحەکاوى هاوؾەعگحري بىون لە ئاییجى ئیؿالمضا پكدبەؾخىو بەكىعئان و ؾىهىەث وەک صوو ؾەعچاوەي ؾەعەکى 

 .ئیؿالم

بەعاووعصێک بکەیً لەهێىان مەعحەکاوى هاوؾەعگحري لە سخً ئاییىە ئاؾماهیەکاهضا  بۆ ئەوەي حیاواػیەکاهمان بۆ  لەکۆجایی ئەم باؾەصا ئەگەع بماهەوێذ

 :صەعبکەوێذ صەکغێذ لەم چەهض زاڵەصا بەعاووعصەکەمان کىعث بکەیىەوە

ڕەهاییە هیە و صعوؾخە پیاوي مىؾىڵمان حیاواػي ئایحن بەڕەهایی ڕێگغە بۆ هاوؾەعگغي لەالي حىولەکە و مەؾیدیەکان بەاڵم لە ئیؿالمضا بەو  . أ

ەجضا ڕێگغ هاوؾەعگحري لەگەڵ ئافغەحى حىولەکە و مەؾیدیضا بکاث، وەهەعوەها حیاواػي ڕێباػ کە لەالي حىولەکەکان ڕێگغە بەاڵ م لە ئیؿالم و مەؾیدی

 .هیە

ەق هاویان هاجىە، بەاڵم لە حىولەکەو مەؾیدیەجضا ػۆعێک لە ئیؿالمضا ئەو ئافغەجاهەي کە كەصەغەکغاون بۆ هاوؾەعگحري لە كىعئان و ؾىهىەجضا بەص . ب

 .لەكەصەغەکغاوەکان بە بۆچىوى ػاهاکاهیان و کۆعبەهضە ئایيیەکاهیان صیاعیکغاون 

 .لە ئیؿالمضا ػیىاکغصوى ژن هابێخە هۆي حیابىهەوەي هاوؾەعان بەپێچەواهەي حىولەکە و مەؾیدیەث . ث

 .یضا هەیەلە ئاییىەکاهضا حیاواػي لە ماوەي عیضەي قەعع . ر

ئیؿالم کە  لە ئاییجى مەؾیدیەجضا بە حیاواػي ڕێباػەکاهیان جەمەهێک صیاعي کغاوە بۆ هاوؾەعگحري چ بۆ کىڕ و چ بۆ کچ ئەمەف بەپێچەواهەي حىولەکە و  . ج

 .جەنها مەعجى پێگەقخيیان صاهاوە بۆهاوؾەعگحري 

 .لە صوو ئاییىەکى جغصا هیچ ئاماژەیەکى پێىەکغاوە لە ئاییجى ئیؿالمضا بىووى صوو قایەث مەعحە لەکاحى گغێبەؾخەکەصا بەاڵم . ح

 .لە ئیؿالم و حىولەکەصا ماعەیی بەمەعج صاهضعاوە . ر

  

 حێباسخى ؾێهەم

 ئاماهجەکاوى هاوؾەعگحري لە ئایىە ئاؾماهیەکاهضا 

مەبەؾخەکاوى هاوؾەعگحري لە سخً ئایىە لە هەعیەک لە ئاییجى حىولەکە و مەؾیحى و ئیؿالمضا هاوؾەعگحري کغصاعێکى ئاماهجضاعە، لەم باؾەصا ئاماهج و 

 .ئاؾماهیەکەصا صەزەیىەڕوو

 

 -:جەوەعي یەکەم: ئاماهجەکاوى هاوؾەعگحري لە ئایجى حىولەکەصا

 :بەگىێغەي ؾەعچاوە ئاییيیەکاوى حىولەکە هاوؾەعگحري چەهض ئاماهجێکى هەیە و لەم جەوەعەصا ئاماژە بە گغهگتریيیان صەکەیً

صعوؾخکغصوى زێزان، لە پەیماوى کۆهضا هاجىە کە زىاي گەعوە فەعمىیەحى:  "باف هیە ئاصەم بەجەنها بێذ، هاوقێىەیەکى بۆ هاوؾەعگحري هۆکاعێکە بۆ  .١

" ، وەهەعوەها هاجىە: "زىصا خەوائى لە یەکێک لە پەعاؾىەکاوى ئاصەم صعوؾذ کغص بۆ ئەوەي هیچیان لەوي جغیان (٦٧)صعوؾذ صەکەم جا ببێخە هاوکاعي 

 . "(٦٨)، هەعبۆیە صەبیىحن پیاو واػ لە باوک و صایکى صەهێىێذ و بە ژهەکەیەوە صەلکێذ هەجا وەکى یەک حەؾخەیان لێضێذبێپێىیؿذ هەبً

یً مىضاڵذ هاوؾەعگحري هۆکاعە بۆ وەچە زؿدىەوە و گەقەي کۆمەڵگاکان، لە پەیماوى کۆهضا زىصا ڕووصەکاجە خەواء  و صەڵێذ: " بەئێل و ئاػاعەوە چەهض .٢

وەک ئاماژەیەک بۆ ئەعکى ژن لەکۆمەڵگاصا، وەهەعوەها لەصەكێکى جغصا زىاي گەوعە ڕوو صەکاجە ئاصەم وخەواء و صەفەعمىێذ: "بەعهەمضاعبً "  (٦٩)صەبێذ

" ، لە مەوؾىعەي یەهىصیضا هاجىە: "یەکەم هۆي بىووى صوو ڕەگەػي هێر و مێ پێىیؿتى (٧0)وػیاصبکەن و ػەوي پڕبکەن و بیسەهە زؼمەحى زۆجاهەوە

ؾخایل  ەکغصوى کۆمەڵگایە مغۆڤ لە ئافغەث صەبێذ و ئەعکى ؾەعەکى ئافغەجیل مىضاڵ بىوهە، ژوى باف و صایکى باف لەالیەن مێرص و مىضاڵەکاهیاهەوەگەق

 . "(٧١)صەکغێً

 -:جەوەعي صووەم: ئاماهجەکاوى هاوؾەعگحري لە ئایجى مەؾیدیضا

 :مەؾیدیضا بغیخحن لەگغهگتریً ئاماهج و مەبەؾخەکاوى هاوؾەعگحري لە ئایجى 

کە ػاهایەکى مەؾیدىیە صەڵێذ: "هاوؾەعگحري یەکەم پەیىەهضیە لە هێىان ژن و پیاوصا بەمەبەؾتى   (٧٢)وەچەزؿدىەوە، ئەکلیمیىصخى ئەؾکەهضەعی  .١

یە بەاڵم لەکاحى ڕاي وایە لەگەڵ ئەوەقضا کە زؿدىەوەي مىضاڵ ئاماهجى ؾەعەکى هاوؾەعگحر   (٧٣)زؿدىەوەي مىضاڵى قەععى"، كەقە ئۆغؿخیىۆؽ

  .(٧٤)هەبىووى مىضاڵیكضا ڕیگە بە حیابىوهەوە هاصعێذ، چىهکە پەیىەهضي هاوؾەعگحري پەیىەهضیەکى ػۆع بەهێزە
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یەجیل صعوؾخکغصن و پێکهێىاوى کۆمەڵگا، ئاماهجى هاوؾەعگحري مەؾیحى جەنها وەچەزؿدىەوە هیە، بەڵکى صعوؾخکغصوى کۆمەڵگا و هاعکاعیکاعي کۆمەاڵ  .٢

 . "(٧٦)، هەعوەکى لە کخێبى پحرۆػصا هاجىوە: "هاوقێىەیەک بۆ ئاصەم صعووؾذ صەکەم هەجا ببێخە هاوکاع و صەؾدباعي  (٧٥)جغي ئەو هاوؾەعگحریەیە ئاماهجێکى

ۆ زەڵکى لە ئاییجى مەؾیدیضا هاوؾەعگحري ڕێگایە بۆ زۆپاعاؾتن لە ػیىا و صاوێيپیسخى، لە پەیماوى هىێى مەؾیدیەکاهضا و لە هامەي یەکەمى پۆڵـ ب .٣

" ، وەهەعوەها صەڵێذ: (٧٧)کىعوؿۆؾضا هاجىوە صەڵێذ: "بۆ زۆپاعاؾتن لە ػیىا باف وایە هەمىو پیاوێک ژهێکى هەبێذ و هەمىو ژهێکیل پیاوێکى هەبێذ

 . "(٧٨)"ئەواهەي هاوؾەعیان هیە و زۆیان پێ هاگحرێذ واباقە هاوؾەعگحري بکەن

  -:جى ئیؿالمضاجەوەعي ؾێهەم: ئاماهجەکاوى هاوؾەعگحري لە ئای

 :لە ئایجى ئیؿالمیكضا هەعوەکى ئایىەکاوى جغ هاوؾەعگحري چەهض ئاماهجێکى هەیە گغهگتریيیان بغیخحن لە

ي پیاوان چێژوەعگغججى ؾۆػصاعي و ؾێکسخى، كىعئاوى پحرۆػ ػۆع بەڕاقکاوي ئاماژە بە پەیىەهضي ؾۆػصاعي هێىان هاوؾەعان صەکاث و ئافغەجان بە ئاعمگا .١

یْ ]صاصەهێذ، زىاي گەوعە صەفەعمىێذ: 
َ
ًَ ِإل ُ

ْؿى َِ ـٍ َواِخَضٍة َوَحَعَل ِمْنَها َػْوَحَها ِل ْف
َ
ًْ ه ْم ِم

ُ
َلى

َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
ْث ِبِه ُهَى ال َمغَّ

َ
ِفًُفا ف

َ
 ز

ً
ْذ َخْمال

َ
اَها َخَمل كَّ

َ
غ

َ
ا ح مَّ

َ
ل
َ
َها ف

 ًَ اِهِغٍ ًَ الكَّ ًَّ ِم َ
ىه

ُ
َىي

َ
َىا َصاِلًحا ل

َ
د ُْ ِئْن آجَ

َ
ُهَما ل َه َعبَّ

َّ
ْذ َصَعَىا الل

َ
َلل

ْ
ز
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
[، واجە: )زىا ئەو ػاجەیە کە ئێىەي لەیەک کەؽ کە ئاصەمە ١٨٩]ْلاعغاف:  [ف

ع لەویل هاوؾەعەکەي بەصیهێىا هەجا لەالي ئاعامبگغێذ(، وەهەعوەها لەبەع گەعمىگىڕیى بەهێزي پەیىەهضي ؾێکسخى هێىان صعوؾذ کغصوە و هە

ًَّ  ]هاوؾەعان زىاي گەوعە هەعصووکالي بە پۆقاکى ئەویتر چىاهضووە و صەفەعمىێذ: ُه
َ
ْهُخْم ِلَباٌؽ ل

َ
ْم َوأ

ُ
ى

َ
ًَّ ِلَباٌؽ ل ن بۆ [، واجە: )ئافغەجا١٨٧]البلغة:  [ُه

  .ئێىە پۆقاکً و ئێىەف بۆ ئەوان پۆقاکً(

وەچەزؿدىەوە و ػۆعبىووى ئىمەحى ئیؿالمى و ئاوەصاهکغصهەوەي ػەوي یەکێکە لە ئاماهجەکاوى هاوؾەعگحري لە ئایجى ئیؿالمضا، زىاي گەوعە  .٢

 ]صەفەعمىێذ: 
َ
ًْ أ ْم ِم

ُ
ى

َ
ْػَواًحا َوَحَعَل ل

َ
ْم أ

ُ
ْهُفِؿى

َ
ًْ أ ْم ِم

ُ
ى

َ
ُه َحَعَل ل

َّ
ِه ُهْم َوالل

َّ
ْؤِمُىىَن َوِبِىْعَمِذ الل ًُ َباِطِل 

ْ
ِبال

َ
ف
َ
َباِث أ ِ

ُّ ًَ الطَّ ْم ِم
ُ
ى

َ
 َوَعَػك

ً
ْم َبِىحَن َوَخَفَضة

ُ
ْػَواِحى

ُفُغوَن 
ْ
ى  .[، واجە: )وە زىا لەڕەگەػي زۆجان هاوؾەعي بۆ بەصیهێىاون وە لە هاوؾەعەکاهخان کىڕ و هەوەي بۆ فەعاهمهێىاون(٧٢]الىدل:  [ًَ

کۆمەڵگا و صەوڵەث و قاعؾخاهیەجیل یەکێکى جغە لە ئاماهجەکاوى هاوؾەعگحري، چىهکە هەمىو کۆمەڵگایەک لە چەهض زێزاهێک پێک صعوؾخکغصوى  .٣

 ]صێذ و زێزاهیل لە ئەهجامى هاوؾەعگحري صعوؾذ صەبێذ، زىاي گەوعە صەفەعمىێذ: 
ْ
ى َوَحَعل

َ
ْهث

ُ
ٍغ َوأ

َ
ه

َ
ًْ ط ْم ِم

ُ
ْلَىاه

َ
ل
َ
ا ز اُؽ ِإهَّ َها الىَّ یُّ

َ
اأ ُعىًبا ًَ

ُ
ْم ق

ُ
َىاه

ِبحٌر 
َ
َه َعِلٌُم ز

َّ
ْم ِإنَّ الل

ُ
ْجَلاه

َ
ِه أ

َّ
ْم ِعْىَض الل

ُ
َغَمى

ْ
ه

َ
ىا ِإنَّ أ

ُ
َباِئَل ِلَخَعاَعف

َ
[، واجە: )ئەي زەڵکیىە بێگىمان ئێمە ئێىەمان لە هێر و مێیەک ١٣]الحجغاث:  [َوك

 .صعووؾذ کغصوە و کغصوماهً بە چەهض گەٌ و هۆػێکەوە جا یەکتري بىاؾً(

ئەي گەهجیىە هەعهەؽ لە ئێىە جىاهاي »ڕێگغي لە ػیىا و صاوێيپیسخى جێکەڵبىووى وەچە و هەوە پێغەمبەع )صعوصي زىاي لەؾەعبێذ( فەعمىیەحى:  .٤

، وە «" (٧٩)هاوؾەعگحري هەیە با هاوؾەعگحري بياث، وە ئەگەع جىاهاشخى هەبىو با بەڕۆژووبێذ چىهىە عۆژوو باقتریً واعێىە بۆ پاعاؾخجى چاو و صامێن

ک لەو زىاي گەوعە فەعماوى بە پێغەمبەع کغص کاجێک پەیماوى مىؾىڵماهبىوى لە ئافغەجان وەعگغث لەؾەع چەهض مەعحێک پەیماهیان لێ وەعبگغێذ یەکێ

ًَّ ] مەعحاهەف ئەوەبىو: ْعُحِلِه
َ
ًَّ َوأ ِضیِه ًْ ِرًَىُه َبْحَن أَ

َ
ْفت ًَ ِجحَن ِبُبْهَخاٍن 

ْ
أ ًَ  

َ
)هیچ حۆعە بىهخاهێک هەڵىەبەؾتن لە هێىان صەؾذ و [، واجە: ١٢]املمخدىت:  [َوال

  "(٨0)پێیاهضا(، ئیبن عەبباؽ لەؾەع ئەو ئایەجە صەفەعمىێذ: "واجە مىضاڵى کەسخى جغ هەکەن بە مىضاڵى مێرصەکەیان واجە وەچەکان جێکەڵ هەکەن

ؾەعگحریضا یەک صەگغهەوە جەنها ئەوە هەبێذ لە ئاییجى مەؾیدیضا لەکۆجایى ئەم باؾەصا گەیكخیىە ئەو ئەهجامەي هەعسخً ئاییجى ئاؾماوى لە ئاماهجەکاوى هاو 

ئاماهجى یەکەمى هاوؾەعگحري وەچەزؿدىەوەیە هەک ؾۆػصاعي و خەػي ؾێکسخى، چىهکە الي مەؾیدیەکان ڕەبەوى باقترە لە هاوؾەعصاعي مەگەع بۆ 

جەکاوى هاوؾەعگحریضا بەصیضەکغێذ لە هەعسخً ئاییىەکەصا صەعزەعي ئەو کەؾاهێک کە زۆیان پێىەگحرێذ و جغسخى ػیىایان هەبێذ، ئەو لێکچىهەف کە لە ئاماه

 .ڕاؾدیەیە کە ئەو ئایىاهە یەک ؾەعچاوەیان هەیە و لە بىەڕەجضا ئایجى ؾغوقتى پاکى مغۆڤً

 

 حێباسخى چىاعەم: 

 :واعیگەعي ئاماهجە ئایيیەواوى هاوؾەعگحري لەؾەع بەزخەوەعي زێزان لە صیضي جىێژەعەوە

مەعج و ئاماهجەکاوى هاوؾەعگحري لە ئایىە ئاؾماهیەکاهضا ئەو ڕاؾدیەمان بۆ صەعصەکەوێذ کە بە قێىەیەکى گكتى لێکچىن و هؼیکیەکى ػۆع بەزىێىضهەوەي 

کێکە و هەیە لە هێىان مەعج و ئاماهجەکاوى هەعیەک لە سخً ئایىەکە، ئەویل بەڵگەیە لەؾەع ئەوەي کە ؾەعچاوەي ئایىە ئاؾماهیەکان لە بىەڕەجضا یە

هە و مایەي ەعؾێکیان لەالیەن زىصاوە صابەػیىن، گىماهیل لەوەصا هیە یاؾا و ڕێؿایەک لەالیەن زىصاي بەصیهێىەعەوە بێذ جەواو لەبەعژەوەهضي مغۆڤەکاه

صووعکەوجىەوە لە  بەزخەوەعي صوهیا و صواڕۆژیاهە، بەپێچەواهەي ئەوەي کە باهگەقەکاعاوى بەڕەڵاڵیى و ئاػاصي ڕەها صاواي صەکەن و زەڵکى هاهضەصەن بۆ 
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هە هیكاهەي پابەهضبىهە قەععیەکان لە پغۆؾەي هاوؾەعگحریضا و هەمىو صعوقم و مەعج و ئاماهجە قەععیەکان هاصیضە صەگغن و پێیان وایە ئەو پابەهضبىها

ئاییىەکەصا بەڕوووى بۆمان صەعصەکەوێذ  صواکەوجىیی و کۆهەپەعؾدیە، ئەگەع زىێىضهەوەیەکى زێرا بۆ مەعج و ئاماهجە ؾەعەکیەکاوى هاوؾەعگحري بکەیً لە سخً

 :ئەو مەعج و ڕێىماییاهە کاعیگەعي کاعایان هەیە لەؾەع بەزخەوەعي زێزان و صووعبىون لەکێكە و ئاعیكەي زێزاوى

ەعاهەمهێىاوى یەک ئاییجى وەک مەعجى هاوؾەعگحري لەالي حىولەکە و مەؾیدیەکان و مەعجى مىؾڵماهان بۆ قىوکغصن هۆکاعە بۆ بەزخەوەعي زێزان و ف .١

 .ەعوەعصە صەکەنژیاهێکى ئاعام، لەکاجێکضا هاوؾەعان هاوئایجن بۆچىوى هؼعي و ڕەفخاعي ڕۆژاهەیان لێک هؼیک صەبێذ و بەقێىەیەکى ئاؾاهتر مىضاڵەکاهیان پ

صا هیە هاوؾەعگحري ػۆعە ملێ ڕەػامەهضي ژن و مێرصیل وەک ئاماهجێکى هاوبەشخى سخً ئایىەکەهۆکاعێکى جغە بۆ بەزخەوەعي زێزان، چىهکە گىمان لەوە .٢

ؾخەي ئەهجامەکەي حیابىوهەوەیە ئەگەع حیابىهەوەف هەبێذ ئاعامى لەماڵضا هاهێڵیذ، بە ئەػمىون بۆمان صەعکەوجىە مغۆڤ صەجىاهێذ بە ػۆعەملێ حە

ذ و ؾەعەهجامیل بەزخەوەعي کەؾێک بەصەؾذ بهێىێذ بەاڵم هەعگحز هاجىاهێذ صڵى بەصەؾذ بهێىێذ، ئەگەع صڵیل بەصەؾذ هەهاث زۆقەویؿتى هابێ

 .لەماڵضا هامێىێذ

ەعگحري ڕەػامەهضي ؾەعپەعقدیاعي کچ و بە ئاگابىوى ؾەعپەعقدیاعي کىڕیل هۆکاعێکى جغي بەزخەوەعي زێزاهە، گىجمان بەبێ ڕەػامەهضي کچ و کىڕ هاوؾ .٣

ێذ، بە پێچەواهەوە ڕەػامەهضي ؾەعپەعقدیاعاهیل گغهگى زۆي صاهامەػعێذ بەاڵم ئەمە ئەوە هاگەیەهێذ کە ڕەػامەهضي باوک و ؾەعپەعقدیاعان هاصیضە بگحر 

بەبێ هەیە لە ئاعامى و ؾەكامگحري ژیاوى زێزاهیضا و کەمکغصهەوە و کپکغصوى کێكە و ئاعیكەکاوى هاو زێزاهەکاهضا، جەهاهەث ػۆعێک لە کێكەکان 

 .هاجىەهاوەوەي کەؽ و کاع چاعەؾەعیان هیە

ئافغەجاهەي زىاػبێجى صەکغێً هابێذ پەیىەهضي هاوؾەعگحري لەگەڵ هیچ پیاوێکى جغصا هەبێذ و جەهاهەث هابێذ لە  هەعؾێک ئایحن کۆکً لەؾەع ئەوەي ئەو  .٤

بىوى عیضەي مێرص مغصن و حیابىهەوەقضا بێذ ئەویل صیؿاهەوە هۆکاعێکە بۆبەزخەوەعي و صووعکەوجىەوە لە کێكەي کۆمەاڵیەحى و جەهضعوؾتى و جێکەڵ

 .قحراػەي زێزان جێک صەصەنوەچەو چەهضیً کێكەي جغ کە

جىاهاي ؾێکؿیل وەک مەعحێک و ئاماهجێکى هاوؾەعگحري هۆکاعێکى ؾەعەکیە بۆ بەزخەوەعي زێزان، چىهکە حىجبىون و کاعي ؾێکسخى قەععى مایەي  .٥

ڕۆژاهەیاهضا ڕەهگ صەصاجەوە و صەبێخە ئاعامى صەعووهە و بەقێکى ػۆع لە کێكەکاوى زێزان لەگەڵ زۆیضا صەباث و ئەو ئاعامیەف بە قێىەیەکى ئەعێجى لە ژیاوى 

 .مایەي زۆقەویؿتى و پەیىەهضي جىهض و جۆڵى هێىان هاوؾەعەکان و بەوەف زێزاهێکى بەزخەوەع صعوووؾذ صەبێذ

یەکەیان ماعەییل ئەگەع بەقێىەیەکى ئەعێجى بۆي بڕواهحن هۆکاعێکى جغي بەزخەوەعي زێزاهە، ڕاؾخە ئیؿالم هاوؾەعان هاهضەصاث بۆ ئەوەي بڕي ماعەی .٦

ەن پیاواهەوە کەمبێذ، بەاڵم لەهەمان کاجضا ڕێگغ هیە لەوەي ئافغەجان بە ویؿتى زۆیان صاواي ماعەیی بکەن و ػۆعحاعیل ئەو ماعەییە وەک صیاعیەک لەالی

قەویؿتى هێىان بەویؿتى زۆیان صیاعي صەکغێذ و لەو بڕەف ػیاجغە کە ئافغەجەکە صاواي صەکاث، بێگىمان ئەوەف صەبێخە مایەي ػیاصکغصوى زۆ 

و ئەویل صیؿاهەوە هاوؾەعەکان، ػۆعحاعیل لەکاحى پێىیؿتى پیاواهضا هاوؾەعەکاهیان بەماعەییەکاهیان بىهە پاڵپكدیان و لە كەیغاهەکاهیان ڕػگاعیان کغصوون 

 .بىەجە مایەي زۆقەویؿتى هێىان هاوؾەعەکان و بەزخەوەعي زێزان

ازىص ڕاگەیاهضوى هاوؾەعگحریەکە لەهاو زەڵکضا هیكاهەي ئەوەیە هەعصووک هاوؾەع و زێزاهەکاهیكیان بىووى قاهیض لەکاحى گغێبەؾتى هاوؾەعگحریضا ی .٧

ۆ قاهاػي بەو هاوؾەعگحریەوە صەکەن، لەالیەکى جغەوە هەعصووک ال هەؾذ بە چاوصێغیەک صەکەن بەؾەع هاوؾەعگحریەکەیاهەوە و ئەویل هاهضەعە ب

 .زۆقگىػەعاوى زێزان و صووعبىن لە کێكە

عژەوەهضي ییىەئاؾماهیەکان ڕێگە بەگغێبەؾتى کاحى هاصەن و پێىیؿخە هاوؾەعگحري بۆ صعێژایى جەمەن بێذ، چىهکە گغێبەؾخە کاجیەکان لەؾەع بىەماي بەئا .٨

صڵؿۆػي کاحى صاصەمەػعێً و پاڵىەعي ؾۆػو زۆقەویؿدیان هیە، هەعلەبەع ئەوەیە صەبێذ گغێبەؾتى هاوؾەعگحري بۆ جەمەن بێذ، بەوەف زۆقەویؿتى و 

 .هێىان هاوؾەعان ػیاجغ صەبێذ و زێزاهەکان بەعەو بەزخەوەعي صەباث

پەیىەهضي   ئاماهجێکى جغي هاوبەشخى هێىان ئاییىەکان لە هاوؾەعگحریضا بغیدیە لە وەچەزؿدىەوە و صعوؾخکغصوى زێزان، بىووى مىضاڵ لەصواي هاوؾەعگحري  .٩

صەکاث، ئاعامى ػیاجغ بەماڵ صەبەزكێذ، مىضاڵ بەهغەیەکى گەوعەي زىصایە و جەنها ئەواهە  هێىان هاوؾەعان بەهێزجغ صەکاث و زۆقەویؿخیكیان گەعمتر 

  .هەؾتى پێضەکەن لێى بێبەقً، ماڵێک مىضاڵى جێضابێذ صووعە لە صڵەڕاوکێ و زەم و پەژاعە، هەمیكە ئاوەصان و زۆقگىػەعاهە
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 -:دەرئەنجامەکان

 :گەیكخە ئەم ئەهجاماهەي زىاعەوەلەکۆجایى ئەم  جىێژیىەوەیەصا جىێژەع 

 .هەعسخً ئایجى ئاؾماوى جێڕواهیجى ئەعێيیان هەیە بۆ هاوؾەعگحري و فەعماوى پێضەکەن .١

ن لەالي حىولەکە و مەؾیدیەکان حیاواػی ئایً بەڕەهایى ڕێگغە لە هاوؾەعگحري، بەاڵم لە ئیؿالمضا بەو ڕەهاییە هیەو صعوؾخە پیاوي مىؾىڵما .٢

 .ئافغەحى حىولەکە و مەؾیدیضا بکاثهاوؾەعگحري لەگەڵ 

 .لەهەعسخً ئاییجى ئاؾماهیضا هاوؾەعگحري پغۆؾەیەکى ئاماهجضاعەو هەمىوقیان لەؾەع مەبەؾذ و ئاماهجە قەععیەکاوى هاوؾەعگحري یەکضەهگً .٣

 .هاوؾەعگحري  ڕەچاوکغصوى مەعج و ئاماهجەکاوى هاوؾەعگحري کاعیگەعي هەیە لەؾەع بەزخەوەعي زێزان و چاعەؾەعکغصوى کێكەکاوى .٤

 .ەلێکچىوى بۆچىوى ئایىەکان ؾەباعەث بەمەعج و ئاماهجەکاوى هاوؾەعگحري بەڵگەیە لەؾەع ئەوەي لە بىەڕەجضا هەعسخً ئایً یەک ؾەعچاوەیان هەی .٥

 -:ڕاسپاردەکان

 .ڕەچاوکغصوى مەعج و ئاماهجە قەععیەکان لە یاؾاي باعي کەؾێدیضا بە جایبەحى یاؾاکاوى هاوؾەعگحري  .١

 .زىٌ بۆ هاوؾەعە جاػەکان ؾەباعەث بە ژیاوى هاوؾەعگحري و ڕەچاوکغصوى ئاماهجە قەععیەکاوىکغصهەوەي  .٢

 .ئاقىاکغصوى مىضاڵ و هەوحەواهان بەمەبەؾذ و ئاماهجە قەععیەکاوى هاوؾەعگحري لەڕێگەي پغۆگغامەکاوى زىێىضهەوە .٣

 ملخص البحث

ت الثالزت )الیهىصًت،  خطغق إلى طهغ قغوط ًدىاٌو هظا البدث هظغة ْلاصًان الؿماٍو ً ْلاؾغة، ٍو املؿُدُت، إلاؾالم( إلى الؼواج باعخباعه الخطىة ْلاولى لخيٍى

ت وطلً ل ىخضة مصضعهم وأهضاف الؼواج عىض ول مً ْلاصًان الثالزت. والهضف مً البدث جىضُذ وخضة الهضف وامللصض مً عملُت الؼواج عىض ْلاصًان الؿماٍو

دبحن لىا مً زالٌ هظا ا لبدث املخىاضع أن معظم كىاهحن العالم املعاصغ ال ًغاعي جلً الكغوط وْلاهضاف بل إهه بالعىـ جدذ قعاع الخدغع والخلضم أؾاًؾا ٍو

ت مخفلىن إلى خض هبحر في هظغتهم للؼوا یًأكغها ص ىٌعاصي الكغوط وْلاهضاف الضًيُت للؼواج الت ظهغ مً البدث أًًضا أن ْلاصًان الؿماٍو ت املىاطىحن، ٍو ج أکثًر

ؿخيخج مً البدث أن الك غوط وْلاهضاف الضًيُت وفي قغوطه وأهضافه. واملىهج املخبع في البدث هى املىهج الاؾخلغائي والخدلُلى وملاعهت ْلاخيام عىض الحاحت. َو

ت لها أصل واخض وأنها في ْلامىع املهمت ًخدضون في   امللصض.للؼواج لها جأزحر فعاٌ في الؿعاصة الؼوحُت وأن ْلاصًان الؿماٍو
Abstract:- 

This paper indicate the view of the three monotheistic religions (Judaism, Christianity and Islam) to marriage as the first step to the 

formation of the family, and addresses the conditions and objectives of marriage in each of the three religions. The purpose of the 

research is to clarify the oneness of purpose and purpose of the marriage process in the monotheistic religions and to the oneness of 

their source basically. The research shows that most of the laws of the contemporary world do not observe these conditions and 

objectives, but rather under the slogan of emancipation and progress they against the religious conditions and goals of marriage, 

which was approved by the religion of the majority of citizens, and the research also shows that the religions are largely in 

agreement with their view of Marriage and in its terms and objectives. The methods used in the research are the inductive and 

analytical methods and the comparison of judgments when needed. The research concludes that the religious conditions and 

objectives of marriage have an effective effect on marital happiness and that heavenly religions have one origin and that in 

important matters they challenge the destination 

 

 

 

 -:ەراوێزەکانپ

 .٤/١ؾیفغي جەکىیً:  .١
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 ٣٥ؾىعەحى البلغة:  .٢

 .١0م،  ال٢000ابغ أخمض طه، هظام ْلاؾغة في الیهىصًت والىصغاهُت وإلاؾالم، نهضت مصغ، اللاهغة، ص .٣

ػ کخێبێکى ؾەباعەث بەیاؾاکاوى باعي کەؾێدىجىولەکەکان ١٩١٢بغیکاعي خازامەکاوى میصغ بىوە لە ؾەعەجاي ؾەصەي بیؿخەمضا و لە ؾاڵى  .٤

 .١٤٩م، ال١٩٥٦والعلىم، املطبعت اليازىلُىُت، بحروث،  هىؾیىە، بڕواهە: فغصیىان جىجل، املىجض فی ْلاصب

 .٧م،ال ١٩١٢خاي بً قمعىن، ْلاخيام الكغعُت في ْلاخىاٌ الشخصُت لإلؾغائُلُحن، وىهحن و عوػهخاٌ، اللاهغة،  .٥

 .٦٣م، ال ١٩٧٩مدمض ؾىغي ؾغوع، هظام الؼواج في الكغائع الیهىصًت واملؿُدُت، صاع الفىغ العغبي، اللاهغة،  .٦

 .٥/١٧ئیىجُلى متى:  .٧

 .٢/١ئیىجُلى ًىخىا:  .٨

 .٣٤م، ال ٢000صابغ أخمض طه، هظام ْلاؾغة في الیهىصًت والىصغاهُت وإلاؾالم، نهضت مصغ، اللاهغة،  .٩

ت، العباؾُت،  .١0 غىعٍىؽ، الؼواج فى املفهىم املؿُحي، قغهت الطباعت املصٍغ  .٦م، ال ٢00٣ْلاهبا غَغ

ػ( لەؾەع ڕێگاي صیمەقم هەڵگەڕایەوە و ٣٣بىو و صوژمجى ؾەعؾەزتى مەؾیدیەکان بىو، بەاڵم لە ؾاڵى ) هاوي قائىلە و ؾەعەجا کەؾێکى حىولەکە .١١

خحن. بىو بەمەؾیحى، صواجغ بىو بە یەکێک لەهەعە باهگسىاػە بەهاوباهگەکاوى مەؾیدیەث و ئەو ئاییىە گەیاهضە ػۆعبەي هاوچەکاوى صەعەوەي فەلەؾ

   .٩١م، ال ١٩٥٦صب والعلىم، املطبعت اليازىلُىُت، بحروث، بڕواهە: فغصیىان جىجل، املىجض فی ْلا 

 .٦٨م، ال١٩٧٩مدمض ؾىغي ؾغوع، هظام الؼواج في الكغائع الیهىصًت واملؿُدُت، صاع الفىغ العغبي، اللاهغة،  .١٢

 .٧0هەمان ؾەعچاوە، ال .١٣

ض اللؼوٍجي، ؾجن ابً ماحت، صاعالفکغ، بحروث، ص.ث، ب .١٤   .١٨٤٦ماحاء في فضل الىياح، ژماعەي فەعمىصە: ،  باب ٥٩٢، ال ١مدمض بً ًٍؼ

، باب الصىم ملً زاف على هفؿه العؼب ژماعەي ٢٦، ال ٣ھ، ب١٤٢٢مدمض بً اؾماعُل البساعي، صحُذ البساعي، صاع طىق الىجاة، بحروث،  .١٥

،  باب اؾخدباب الىياح ملً ٢0١٨، ال ٢، ومؿلم بً الحجاج الىِؿابىعي، صحُذ مؿلم، صاع إخُاء الترار العغبي، بحروث، ص.ث، ب١٩0٥فەعمىصە: 

 .١٤00جاكذ هفؿه، ژماعەي فەعمىصە: 

 .٧٥، ٧٤، ال ٣م، ب٢00٣أبى مالً هماٌ بً الؿُض ؾالم، صحُذ فله الؿىت، املىخبت الخىفُلُت، اللاهغة،  .١٦

ەوە، ئەوان قىێىکەوجەي کەؾێکً بەهاوي  ئەو هاوە لە ووقەي )كغائیم( ي عیبري وەعگحراوە و مەبەؾذ لێى ئەوەیە کە ئەو جاكمە جەوعاث صەزىێيى .١٧

: )عەهاوى کىڕي صاوص( کە لەؾەعصەمى ئەبى حەعفەعي مەهصىعصا لە بەغضاص ژیاوە و لەکۆجایى ؾەصەي هەقتى ػایيیضا کۆچى صوایى کغصوە. بڕواهە

اض،   .١٤٦، ١٤٥م(، ال٢00٦/هـ١٤٢٧ؾعىص بً عبضالعؼیؼ الخلف، صعاؾاث فی ْلاصیان، الیهىصیت والىصغاهُت، أضىاء الؿلف، الٍغ

وزۆ عەباهیەکان جاكمێکى جىهضڕەو و گۆقەگحرن و ػیاجغ ؾەعكاڵى کاعوباعي قەعیعەجً و ئەوان كەاعەجیان وایە کە لەهەمىو بابەجێکضازىصا ڕاؾخە .١٨

ەن. بڕواهە: هەمان ؾەعچاوە، كؿەیان لەگەڵضا صەکاث، جاكمى فەعیؿیەکاهیل صعێژکغاوەي عەباهیەکاهً و ػۆعبەي خازام و ػاهاکاوی حىولەکە لەو جاكم

 .١٤٤ال

 .٧(، ال ١٧م، ماصەي )١٩١٢خاي بً قمعىن، ْلاخيام الكغعُت في ْلاخىاٌ الشخصُت لإلؾغائُلُحن، وىهحن و عوػهخاٌ، اللاهغة،  .١٩

 .٨، ٧/ ٢١ؾیفغي زغوج:  .٢0

 .٢٤/٥٨ؾیفغي جەکىیً:  .٢١

 .١١(، ال٣٤م، ماصەي )١٩١٢هحن و عوػهخاٌ، اللاهغة، خاي بً قمعىن، ْلاخيام الكغعُت في ْلاخىاٌ الشخصُت لإلؾغائُلُحن، وى  .٢٢

 .١١(، ال٣٥هەمان ؾەعچاوە، ماصەي ) .٢٣

 .١٢(، ال٣٧هەمان ؾەعچاوە، ماصةي ) .٢٤

اض،  .٢٥  .٢٥٤، ال ١م، ب١٩٨٣هــ/١٤0٣مدمىص عبض الؿمُع قعالن، هظام ْلاؾغة بحن املؿُدُت وإلاؾالم، صاع العلىم، الٍغ

 .٢٢/٣0ؾیفغي جثيُت:  .٢٦

 .٢٧/٢٢ؾیفغي زيُت: .٢٧

 .٢٧/٢٣ؾیفغي جثيُت:  .٢٨
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 .١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١٨/١0ؾیفغي الویحن:  .٢٩

 .٣٥، ٢٦/٣٤ؾیفغي جەکىیً:  .٣0

 .٢0م، ال٢000صابغ أخمض طه، هظام ْلاؾغة في الیهىصًت والىصغاهُت وإلاؾالم، نهضت مصغ، اللاهغة،  .٣١

 .١٣، ١٢(، ال٤0، ٣٩، ٣٨م، ماصەکاوى )١٩١٢و عوػهخاٌ، اللاهغة،  خاي بً قمعىن، ْلاخيام الكغعُت في ْلاخىاٌ الشخصُت لإلؾغائُلُحن، وىهحن .٣٢

 .٥٤(، ال١٨١هەمان ؾەعچاوە، ماصەي ) .٣٣

 .٥٦(، ال١٩0هەمان ؾەعچاوە، ماصەي ) .٣٤

 .١١٣(، ال٣٨٢هەمان ؾەعچاوە، ماصەي ) .٣٥

 .٤٦(، ال١٥٥هەمان ؾەعچاوە، ماصەي ) .٣٦

اض،  مدمىص عبض الؿمُع قعالن، هظام ْلاؾغة بحن املؿُدُت وإلاؾالم، .٣٧  .٢٥٧، ٢٥٦، ال١م، ب١٩٨٣هــ/١٤0٣صاع العلىم، الٍغ

 .٤0-٣٧م، ال ١٩١٧مغاص فغج، قعاع الخضغ في ْلاخيام الكغعُت إلاؾغائُلُت لللغائحن، مىخبت الغغائب، اللاهغة،  .٣٨

 .١٤ال(، ٤٥خاي بً قمعىن، ْلاخيام الكغعُت في ْلاخىاٌ الشخصُت لإلؾغائُلُحن، وىهحن و عوػهخاٌ، اللاهغة، ماصەي ) .٣٩

 .١٥(، ال٤٧هەمان ؾەعچاوە، ماصەي ) .٤0

 .١٦، ١٥(، ال٥0، ٤٩هەمان ؾەعچاوە، ماصەي ) .٤١

 .٢0(، ال٦٧هەمان ؾەعچاوە، ماصەي ) .٤٢

ت، العباؾُت،  .٤٣ غىعٍىؽ، الؼواج فى املفهىم املؿُحي، قغهت الطباعت املصٍغ  .١٣-١0م، ال٢00٣ْلاهبا غَغ

 .٥١، ٥0م، ال٢000إلاؾالم، نهضت مصغ، اللاهغة، صابغ أخمض طه، هظام ْلاؾغة في الیهىصًت والىصغاهُت و .٤٤

 .٦/١٤هامەي صووەمى پۆلـ بۆ زەڵکى کۆعوؿۆؽ:   .٤٥

ت، العباؾُت،  .٤٦ غىعٍىؽ، الؼواج فى املفهىم املؿُحي، قغهت الطباعت املصٍغ  .١٣م، ال٢00٣ْلاهبا غَغ

  .قىێىکەوجەي کەهیؿەي ڕۆژهەاڵجً لە كىؾخەهخیىیە .٤٧

 .اهًقىێدىکەوجەي پاپا و کەهیؿەي ڤاجیک .٤٨

 .قىێىکەوجەي )ماعجً لىؾەع( ن کە لە ؾەعەجاي ؾەصەي قاهؼەي ػاییجى صەعکەوث و باهگەواػي چاکؿاػي لە کەهیؿەصا بەعػکغصەوە .٤٩

.اللاهغة: املجلـ ْلاعلى ٣٥٦، ٣٥٥م، ال١٩٦٦هـ/١٣٨٥عبضهللا املغاغی، الؼواج والطالق في حمُع ْلاصًان، املجلـ ْلاعلى للكؤون إلاؾالمُت،  .٥0

 .٣٥٦، ٣٥٥م، ال ١٩٦٦هـ/١٣٨٥ؾالمُت، للكؤون إلا 

ت، العباؾُت،  .٥١ غىعٍىؽ، الؼواج فى املفهىم املؿُحي، قغهت الطباعت املصٍغ  .١٧م، ال٢00٣ْلاهبا غَغ

حن و صابغ أخمض طه، هظام ْلاؾغة ب ٣٦0م، ال١٩٦٦هـ/١٣٨٥عبضهللا املغاغی، الؼواج والطالق في حمُع ْلاصًان، املجلـ ْلاعلى للكؤون إلاؾالمُت،  .٥٢

 .٢٧٢م، ال ٢000املؿُدُت وإلاؾالم، نهضت مصغ، اللاهغة، 

 .٥0، ٤٩م، ال٢000صابغ أخمض طه، هظام ْلاؾغة في الیهىصًت والىصغاهُت وإلاؾالم، نهضت مصغ، اللاهغة،  .٥٣

 .٢١١-٢0٥م، ال ١٩٧٩مدمض ؾىغي ؾغوع، هظام الؼواج في الكغائع الیهىصًت واملؿُدُت، صاع الفىغ العغبي، اللاهغة،  .٥٤

 .٥١م، ال ٢000صابغ أخمض طه، هظام ْلاؾغة في الیهىصًت والىصغاهُت وإلاؾالم، نهضت مصغ، اللاهغة،  .٥٥

  .١٤٧، ال ٣م ب٢00٣أبى مالً هماٌ بً الؿُض ؾالم، صحُذ فله الؿىت، املىخبت الخىفُلُت، اللاهغة،  .٥٦

 .١٧، ال٧، ب٥١٣٦عەي فەعمىوصە: ھ، ژما١٤٢٢مدمض بً اؾماعُل البساعي، صحُذ البساعي، صاع طىق الىجاة، بحروث،  .٥٧

 .١٥، ال٧، ب٥١٢٧هەمان ؾەعچاوە، ژماعەي فەعمىوصە:  .٥٨

ومدمض بً أخمض الكغبُجي، مغجي  ٢٦٧، ال ١، ب١٩٩١هـ/١٤١١الكیش هظام وحماعت مً علماء الهىض، الفخاوي الهىضًت، صاع الفىغ، بحروث،  .٥٩

؛ ومدمض بً أخمض بً عقض اللغطبي، بضاًت املجتهض ونهاًت امللخصض، صاع ٢٢٦ال، ٤م، ب١٩٩٤هـ/١،١٤١٥املدخاج، صاع الىخب العلمُت، بحروث، 

؛ وأبى مالً هماٌ ٣٣٧، ال٧هـ، ب١٤0٥؛ وعبضهللا بً أخمض بً كضامت، املغجي،  صاع الفىغ، بحروث، ٤٤، ال٣م، ب٢00٤هـ/١٤٢٥الحضًث، اللاهغة، 

 .١٤٩، ال ٣م ب٢00٣ة، بً الؿُض ؾالم، صحُذ فله الؿىت، املىخبت الخىفُلُت، اللاهغ 
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 .٩٣م، ال ٢000صابغ أخمض طه، هظام ْلاؾغة في الیهىصًت والىصغاهُت وإلاؾالم، نهضت مصغ، اللاهغة،  .٦0

 .٣٧٢م، ال ١٩٦٦هـ/١٣٨٥عبضهللا املغاغی، الؼواج والطالق في حمُع ْلاصًان، املجلـ ْلاعلى للكؤون إلاؾالمُت،  .٦١

 .٢٣ؾىعەحى اليؿاء:  .٦٢

 .٢٣ؾىعەحى اليؿاء:  .٦٣

 .٢٤عەحى اليؿاء:ؾى  .٦٤

 .١٢، ال٧، ب٥١0٩ھ، ژماعەي فەعمىوصە: ١٤٢٢مدمض بً اؾماعُل البساعي، صحُذ البساعي، صاع طىق الىجاة، بحروث،  .٦٥

 .٢٢١ؾىعەحى البلغە:  .٦٦

 .٢/١٨ؾیفغي جەکىیً:  .٦٧

 .٢٤-٢/٢١ؾیفغي جەکىیً:  .٦٨

 .٣/١٦ؾیفغي جەکىیً:  .٦٩

 .١/٢٨ؾیفغي جەکىیً:  .٧0

 .٢٢، ٢١م، ال ٢00٤هـ/١٤٢٥والطالق والخعضص بحن ْلاصًان واللىاهحن وصعاة الخدغع، صاع الىفاء، املىصىعة، ػوي علي الؿُض أبى غضت، الؼواج  .٧١

ػ( کۆچى صوایى کغصوە. بڕواهە: فغصیىان جىجل، املىجض فی ْلاعالم وْلاصب والفىىن، ٢١٤مامۆؾخاي کەهیؿەي ئەؾکەهضەعیە  بىە، لە صەوعوبەعي ؾاڵى ) .٧٢

 .٣١ال

 .٤٨ػ( ژیاوە، ووجاعبێژ و هىؾەعێکى مەؾیحى بىە. بڕواهە: هەمان ؾەعچاوە، ال٤٣0-٣٥٤)لەهێىان ؾاڵەکاوى  .٧٣

ىؽ، اللاهغة،  .٧٤ عت الؼوحت الىاخضة في املؿُدُت وأهم مباصئىا في ْلاخىاٌ الشخصُت، مطبعت ْلاهباٍع  .٦٨م، ال ١٩٩٧البابا قىىصه الثالث، قَغ

 .٦٨هەمان ؾەعچاوە: ال .٧٥

 .٢/١٨ؾیفغي جەکىیً:  .٧٦

  .٧/٢کەمى پۆلـ بۆ زەڵکى کۆعوؿۆؽ: هامەي یە .٧٧

 .٧/٩هامەي یەکەمى پۆڵـ بۆ زەڵکى کۆعوؿۆؽ:  .٧٨

، باب الصىم ملً زاف على هفؿه العؼبت، ژماعەي ٢٦، ال ٣ھ، ب١٤٢٢مدمض بً إؾماعیل البساعی، صحُذ البساعي، صاع طىق الىجاة، بحروث،  .٧٩

،  باب اؾخدباب الىياح ملً ٢0١٨، ال ٢خُاء الترار العغبي، بحروث، ص.ث، ب، ومؿلم بً الحجاج الىیؿابىعی، صحُذ مؿلم، صاع إ١٩0٥فەعمىصە: 

 .١٤00جاكذ هفؿه، ژماعەي فەعمىصە: 

ل اللغآن، مؤؾؿت الغؾالت، بحروث،  .٨0 غ الطبري، حامع البُان في جأٍو  .٣٤0، ال٢٣م، ب٢000هـ/١٤٢0مدمض بً حٍغ

 

ەعچاوەکانؾ  

 حرۆػ كىعئاوى پ -١

 ۆن ک ەیماوىپ -٢

 ێ هى  ەیماوىپ -٣

 .م(. بضاًت املجتهض ونهاًت امللخصض. ص.ط. اللاهغة: صاع الحضًث٢00٤هـ/١٤٢٥عقض، مدمض بً أخمض اللغطبي. )ابً  -٤

 .. بحروث: صاع الفىغ١هـ(. املغجي. ط١٤0٥ابً كضامت، عبضهللا بً أخمض. ) -٥

 .. املىصىعة: صاع الىفاء١ة الخدغع. طم(. الؼواج والطالق والخعضص بحن ْلاصًان واللىاهحن وصعا٢00٤هـ/١٤٢٥أبى غضت، ػوي علي الؿُض. ) -٦

 .. بحروث: صاع طىق الىجاة١ھ(. صحُذ البساعي. ط١٤٢٢البساعي، مدمض بً اؾماعُل. ) -٧

  .: املطبعت اليازىلُىُتحروث. ب١٨ْلاصب والعلىم. ط یم(. املىجض ف١٩٥٦. )یىانجىجل، فغص -٨

اض: أضىاء الؿلف٥والىصغاهُت. ط یهىصیتال یان،ْلاص یم(. صعاؾاث ف٢00٦هـ/١٤٢٧. )یؼالخلف، ؾعىص بً عبضالعؼ  -٩  .. الٍغ

  .م(. صحُذ فله الؿىت. ص.ط. اللاهغة: املىخبت الخىفُلُت٢00٣ؾالم، أبى مالً هماٌ بً الؿُض. ) -١0
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 .م(. هظام الؼواج في الكغائع الیهىصًت واملؿُدُت. ص.ط. اللاهغة: صاع الفىغ العغبي١٩٧٩ؾغوع، مدمض ؾىغي. ) -١١

 .م(. مغجي املدخاج. ص.ط. بحروث: صاع الىخب العلمُت١٩٩٤هـ/١٤١٥خمض. )الكغبُجي، مدمض بً أ -١٢

اض: صاع العلىم١م(. هظام ْلاؾغة بحن املؿُدُت وإلاؾالم. ط١٩٨٣هــ/١٤0٣قعالن، مدمىص عبض الؿمُع. ) -١٣  .. الٍغ

 .و عوػهخاٌ م(. ْلاخيام الكغعُت في ْلاخىاٌ الشخصُت لإلؾغائُلُحن. ص.ط. اللاهغة: وىهحن١٩١٢قمعىن، خاي. ) -١٤

عت الؼوحت الىاخضة في املؿُدُت وأهم مباصئىا في ْلاخىاٌ الشخصُت. ط١٩٩٧قىىصه الثالث، البابا. ) -١٥  .. اللاهغة: مطبعت ْلاهباٍعىؽ٩م(. قَغ

غ. ) -١٦ ل اللغآن. ط٢000هـ/١٤٢0الطبري، مدمض بً حٍغ  .. بحروث: مؤؾؿت الغؾالت١م(. حامع البُان في جأٍو

  .هظام ْلاؾغة في الیهىصًت والىصغاهُت وإلاؾالم. ص.ط. اللاهغة: نهضت مصغ م(.٢000طه، صابغ أخمض. ) -١٧

غىعٍىؽ، ْلاهبا. ) -١٨ ت٢00٣غَغ  .م(. الؼواج فى املفهىم املؿُحي. ص.ط. العباؾُت: قغهت الطباعت املصٍغ

 .غغائب. اللاهغة: مىخبت ال١م(. قعاع الخضغ في ْلاخيام الكغعُت إلاؾغائُلُت لللغائحن. ط١٩١٧فغج، مغاص. ) -١٩

ض. )ص.ث(. ؾجن ابً ماحت. ص.ط. بحروث: صاع الفکغ -٢0  .اللؼوٍجي، مدمض بً ًٍؼ

 .م(. الؼواج والطالق في حمُع ْلاصًان. الىخاب الغابع والعكغون. اللاهغة: املجلـ ْلاعلى للكؤون إلاؾالمُت١٩٦٦هـ/١٣٨٥عبضهللا. ) ی،املغاغ -٢١

 .الفخاوي الهىضًت. ص.ط. بحروث: صاع الفىغ(. ١٩٩١هـ/١٤١١وحماعت مً علماء الهىض. ) یشهظام، الك -٢٢

 .الىِؿابىعي، مؿلم بً الحجاج. )ص.ث(. صحُذ مؿلم. ص.ط. بحروث: صاع إخُاء الترار العغبي -٢٣


