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 ێزانخ ەییئاظىود ۆب ڕاصدوو ئام ەٟو یاظا و ەسیّەثؼ

 

خالیذ مىخەممەد ـاڵح

 جى ًاظاێلۆ١ //  ي ظلُماوىۆصاه٣

  

 پوختە  

بەو پێیەی خێزان یەکەمین ٘ێرگەی ژیان و بەسدی بىأەی کۆمەڵگەیە، ئایجی 

پیرۆصی ئیعالم گشهگی جەواوی پێذاوە و بەچەهذیً ؼێىەو لەچەهذیً ڕێگاوە 

ئەویؾ یاظاداهەسی ِێراقی  هەوڵی پاساظتن و ظەسخعتن و پێصخعخجی داوە، پاػ 

لەژێش ڕۆؼىایی دەٜە پیرۆصەکاوی ؼەسیّەجذا یاظایەکی جایبەحی بۆ ئەو پشۆظەیە و 

 .لێکەوجەکاوی جەسخان کشدوە لەژێش هاوی )یاظای باسی کەظێتی ِێراقی( دا

لەگشهگتریجی ئەو ڕێکاسو ئامڕاصاهەی لەؼەسیّەث و یاظادا باط کشاون بەمەبەظتی 

خێزان و پاسێضگاسیکشدن ئاماهج و دەظخکەوجەکاوی ظەسخعخجی پشۆظەی 

)بەظدىەوەی گؽذ چەمکەکاوی پشۆظەی هاوظەسگیری بە پشسخی باوەڕ و 

خىاهاظیەوە بەمەبەظتی پیرۆصکشدن و بەسصڕاگشججی، وێىاکشدوی هاوظەسەکان بۆ 

یەکتر بەحىاهتریً ؼێىە، هەڵىان بۆ گەسان بەؼىێً هاوظەسی گىهجاو و دیاسی 

جی ئەو خااڵهەی کە دەبێذ هاوظەسەکان ڕەچاوی بکەن لە کاحی کشدوی گشهگتری

هەڵبژاسدوی هاوظەسەکاهیاهذا، پێذاوی ئاصادی جەواو بەهاوظەسەکان بۆ هەڵبژاسدوی 

هاوظەسەکاهیان و ؼێىاصی ژیان لەگەڵیاهذا،  دیاسیکشدن و دابەؼکشدوی ئەسک و 

ەهەڵەکاوی یەکتر ما٘ەکان لە هێىان هاوظەسەکاهذا، هەڵىان بۆ چاوپۆشخی کشدن ل

و هاهذان بۆ صاڵکشدوی گیاوی لێبىسدەیی، پێذاوی مافی مەسج داهان بەهاوظەسەکان 

ن پێیان خۆؼە و بۆیان یابۆ ئەوەی پشۆظەکە بەو ؼێىەیە ئەهجام بذەن کە خۆ

گىهجاوە، دیاسیکشدوی ظەسحەم ڕێگەچاسەکان بۆ چاسەظەسکشدوی کێؽەکاوی 

وە لەکاحی گەیؽخجی هەوڵەکاوی پێکەوەبىون خێزان، دیاسیکشوی ڕێگاکاوی حیابىوهە

بە بيبەظذ، دیاسیکشدوی ئەسک و ما٘ەکاوی ظەسحەم الیەهەکاوی گشێبەظخەکە 

  .پاػ حیابىوهەوە(

باظکشاون و بە  ئەماهە و چەهذیً ئامڕاص و ڕێکاسی جش کە لە جىێژیىەوەکەدا

مەبەظتی پاساظخجی پشۆظەی هاوظەسگیری وظەسخعخجی لەالیەن ؼەسیّەحی 
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پێؽەکی

:ەگؽتیب ێىکەوجىاویو ؼى یاوەسان یاسوو   ملسو هيلع هللا ىلصهاصداس  ێٕەمبەسیپ یپاک یاویگ ەسظ ۆب ەصەییدسوود و ب ەسوەسدگاس،پ یپاک یجاک یصاح ۆب یؾظىپاط و ظخا 

 ێیذاج ەسگیریهاوظ ۆظەیپش ۆمەڵگەیەکیؾک ەسه ۆمەڵگەیە،١ یدسوظدبىوو یە٠ەمی ەیخاه ەوبىأ ەسدیو ب یەکەم ەیٜىجابخاه ێزانخ خۆؼەویعخان

.ەسوایەه ێچەواهەکەیصخیو پ ەبێذد ێؽەک ێو ب ەٜامگیرئاسام و ظ ۆمەڵگەکەیؾک ەدڵىیاییەوەب ەوەبىو ئ ەٜامگیرئاسام و ظ ەسکەوجىظ

و  ییجیئا ڕووی ەل ێىەؼ ەهەمانب ەسدەگشن،و یکییاهەوەو دا ەباوکل ۆماوەکاهییانب یٙاجەظ یۆلۆحییەوەبا ەڕوویل ۆنداهاجىو چ ەوەکاویو ه ڵەکانمىذا چىهکە

: ە٘ەسمىوێذد ملسو هيلع هللا ىلص داخى ێٕەمبەسیپ ەکو ەس. هەسدەگشنو ێزاهەکاهیاهەوەخ ۆدیو د یکدا ەباوکل ەسه یٙاجەکاهییانظ ۆسبەیص ەخالٜیؽەوەو ئ ەجەوەییو ه یکلخىوس
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 .ەسظذئاگش پ یانگاوس  یان ەکەحىل ەیکەهەد یکیو دواجش باوک ودا ەبێذد ەدایکل ەسظتیپ یەکخا یظشووؼت ەظەسل یلالئ ییەه ڵێکمىذا یچواجا: ه

 ەجەوەوو ه یینئا ەحیاواصیب ەیەه ۆمەڵگەوەک ەکاویجاک ەظەسحەمب ڕاظخەوخۆی ەیىەهذەیپ ڕەهەهذەو ە٘ش یروگؽخگ ێکیپشظ ێزانخ ەپشسخیک ەوەیل ەحگ ئەمە

 ۆیەب ەیً،بک ۆمەڵگەک ەب ێؽکەػپ ەهشەمەهذو ب ەسصب ڕەوؼذو  ەهذسوظذج ەوەیەکیه ەبەظخماهەم ەمىومانه ەهکچى یکشییەکاهییاهەوە؛٘ ڕەوجە ڕەگەصو

.ەکشێذه ەصووباصیئاس ەصوو خ یزبیخ یەداحیو مىصا یکشی٘ یپاشخاو ەب ێکەڵج ەپشظ ەمئ ێىیعخەپ

 ەسخعتنظ ەپێىاول ەداهاو یگشهگ ۆکمەوج ەواوج ێجیو ؼى ڕێو  ەداو ێزانخ ێکهێىاویپ یو پشسخ ەسگیریهاوظ ەپشۆظەیب ەواویج یگشهگ یعالمئ یرۆصیپ یجیئا هەسبۆیە

 ڕۆؼىایی ەژێشول ێراقیِ کەظێتی یباس یاظایی ەویؾ. پاػ ئەهذسوظخذائاسام و ج ێزاهێکیخ ێزیئام ەل ۆمەڵک ەکاویجاک ەسوەسدەکشدویو پ ۆظەکەپش ەٜامگیریو ظ

ییاهەؼ ڕێىماییە ڕێکاسو ەوئ یجیگشهگتر ۆب ڕؼدىەوەیدا ەسیّەجذاؼ یرۆصەکاویپ ەٜەد  ەبىەد ەحێبەحێکشدهیانک ەکشدوو یاظاییذا ەقید ەهذیًچ ەدووجىێیل ەِس

و  ەڕەحیبى ەظەسێکیو چاس ەهشەمەهذو ب ەئەمەکو ب ەهذسوظذج ەوەیەکیو ه ەئاظىود ۆمەڵگەیەکیو ک ەخخەوەسب ۆکمەوج ێزاهێکیخ ەصساهذویدام ەهتیگش

.ەکاهییانخشاپ ێکەوجەو ل ێؽەخێزاهییەکانک ەسحەمظ ۆب یەکالکەسەوەیؽە

و  یادبىونو ص ەالیەکل ۆمەڵگەک ەکشدویجاک و ئاساظخ یهاد ەظەسل یگەسییانکاس ەمبىوهەوەیو ک یاظاو  یینئا ڕۆڵی یالواصبىوو ەهۆیو ب ێعخادائ ەل ەداخەوەب بەاڵم

 ەکو ەبەهایب ەمکیچ ەهذێکهەل ەڵەه ێگەیؽخجیو ج یمەهیعخەکان٘ ڕێکخشاوە ەؼٙشۆشخیو ل ۆؼبەسوه ەیو ماد ەیم ەکو ۆکاویو هام ێىدص یاسدەد ڵبىوویصا

 ەک ەؼێىەیەک. بیاسدەد ەبىن ب ڵەجەوەخا ەو ل ەصیادبىوهەل ڕوویان ۆهێدییەوەچ وەهذێتیچ ەڕوویل ڕۆژ ەدوایل ڕۆژ ێزانخ ێؽەکاویژهان ک ەکاویجاک و ما٘ یئاصاد

و  ێزانو خ ەجشظیذاسەم ەهگێکیص ەمەیؾئ ەسگیریهاوظ شۆظەیپ ەهجامذاویئ ەڕێژەیل ۆسجشەص یابىوهەوەو ح ەاڵٛج ڕێژەیکىسدظخاهذا  ەسێمیه ێجیؼى ەهەهذێکل

 ێؽەکانک ەچیک ەهێینداد ۆب ەظەسیانچاس ەهاوب ەیىەهذیذاسەکانپ ەصگاو د ەظەاڵثد ەسچەهذە. هییەوەحذ ەڕەؼەیو ه ەجشسخیم ێشژ ەخاجەد یکىسد ۆمەڵگەیک

.ەکەوێذد ەظذد ێچەواهەمانپ ەهجامیو ئ ەاڵیعاهەه ەصیادبىونل ڕوو ەسدەوامب

 ڕیٜ یمیاییو ک یىۆظایذو ح ەهٙا٥ئ ۆسەملێیص ێرشخیه ە١ىسد ٠ یللەحیم ەٟو ێمەئ ەبىو چىهک ێژیىەویەجى ەمئ یىەوەیەیهىوظ ەسەکیظ ڵىەسیپا ۆکاسوه ەمەیؾئ

و  ەدەیًد ەدەظذل ۆمانخ ۆمەاڵیەحیو ک ەجەوایەحیو ه ییجیئا ەیهاظىام ەصوومەهذاهەئاس ەسیکەخ ەخىاصساوەوەه ۆوهام یاسدەید ۆمەڵێکک ەهۆیب ێعخائ ەکشدیًه

.ڕدەکەیًٜ ۆمانخ ەوەکاویه ۆمەڵگەوو ک ێزانخ ۆمانخ ەدەظتیب

 ۆظەیپش ەسخعخجیظ ەپێىاول یاهىاوەدا یاظاو  ەسیّەثؼ ەک ڕاصاهەیو ئام ەٛد ەوئ ۆب یکاسییەؼ ەظٙیو یخۆدێکیم ێژیىەوەکەیؾجى یجیهىوظ میخۆدی

.ەٜامگیربىوویو ظ ەسگیریهاوظ

 ەؼێىەیەکیو ب ێزانخ ەٜامگیریظ ۆکاسیه ەدەبىەک ەکاثد ڕاصاهەئام ەوباط ل ەژماسدەکاسیئ ەؼێىەیەکیب ۆێژیىەوەکەج ێژیىەوەکەیؾجى ەیکەسیپ ەب ظەباسەث

.ەجەکانباب ێڕظتیو پ ەیەکو پاؼان پىخخ ڕاظپاسدەکانو  ەسەهجامد یًگشهگتر ەڕووهکشدهەوەیب ێذد ۆجاییو پاؼان ک ەبیيێخەوەد ڵذاخا ەچىاسدەل ۆیخ یگؽت



:ێزانخ ەییو ئاظىود ەسکەوجًظ ێىاوپ ەل یاظاییەکانو  ەسعیؼ ئامڕاصە


:خێزان و ئاظىودەییذا داهشاون بشیخین لە ۆظەیپش ەسکەوججیظ ێىاوپ ەل ەک یاظاییاهەیو  ەسعیؼ ڕاصەئام ەوئ گشهگتریجی

یەکەم: بەظدىەوەی گؽذ چەمکەکاوی پشۆظەی هاوظەسگیری و ئەسک و ما٘ەکاوی بە چەمکی باوەڕەوە: 

ییاهە بذەیً کە باط لە پشۆظەی هاوظەسگیری دەکەن دەبیىین صۆسبەیان لە کۆجاییەکەیذا وابەظخەی  باوەڕبىون ئەگەس بەوسدی ظەسهجی کۆی ئەو دەٜە ؼەِس

ی خىای گەوسە کشاون، جا هاوظەسەکان لەوە خاڵی بً کە ئەگەس ظخەمیان لەیەکتر کشد یان کەمخەسخەمییان بەخىاو جشظان لەٜیامەث و لێپیچیىەوە

.اسیان هابێذلەحێبەحێکشدوی ئەسکەکاهیان کشد ئەوە ئەگەس لە لێپێچىەوەی دوهیاػ ٜىجاسیان بىو ئەوە لەدادگای خىدا و لێپێچیىەوەی ٜیامەث هەسگیز ٜىج

:ٜىسئان لێرەدا بىهمىوهە دەهێىیىەوە لەواهەبۆ همىوهە چەهذیً دەقی 
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گاهەیان پاک ئەگەس بڕیاسجان دا خێزاهەکاهخان جەاڵٛ بذەن و لێییان حیاببىەوە ئەوە ئەو کاجە جەاڵٜیان بذەن کە لەظىڕی ماه  ملسو هيلع هللا ىلص ىدا: ئەی پێٕەمبەسی خواجا

ا ظىوڕی بىوهەجەوە و بەس لەوەی کاسی ظەسحێیان لەگەڵ بکەن و ماوەی ِیذەیان بۆ ئەژماس بکەن و لەخىا بترظً و ظىىوسؼکێجی ٘ەسماهەکاوی مەکەن وج

ذەن، ئەماهە ظىىوسی ٘ەسماهەکاوی ماهگاهەیان مابێذ لەماڵەکاهیان  دەسیان مەکەن و با هەڕۆهە دەسەوە مەگەس کاسێکی هابەجێ یان جاواهێکی ئاؼکشا ئەهجام ب

.خىای گەوسەن و هەسکەط ظىىوسی ٘ەسماهەکاوی خىای گەوسە ببەصێىێذ و بیاوؽکێىێذ ئەوە ظخەمی لە خىدی خۆی کشدووە
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وسەو ڕۆژی : با ئا٘شەجان لە کاحی ظىوڕی ماهگاهەیاهذا صاهیاسی هاڕاظذ هەدەن و چی لە ڕەخمیاهذا بىووی هەیە ئەوە بڵین ئەگەس باوەڕیان بەخىای گەواجا 
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لە جەواوبىووی ظىوڕی ماهگاهەیان هضیک بىوهەوە ئەوە یان بیاهگێڕهەوە هاو ژیاوی هاوظەسگیری یاهیؾ واصیان لێبێنن  : ئەگەس ئەو ئا٘شەجاهەی جەاڵٛ دساون واجا

سجاهذا با ظىوڕی ماهگاهەیان جەواو بێذ و بەجەواوی لێیان حیا ببىەوە و لەهەسدوو ئەگەسەکەؼذا بەباشخی مامەڵەیان لەگەڵذا بکەن و ئەگەسیؾ بڕیا

باؼتر وایە بە ئامادەبىووی دوو ؼایەحی ڕاظخگۆ ئەو بڕیاسە بذەن و ؼایەجەکان دەبێذ لەبەس خىا ؼایەحی بذەن و ڕاظخگۆ بً لە بیاهگێڕهەوە ئەوە 

ظیؾ لەخىای ؼایەجییەکەیاهذا و کەم و صیادی جێذا هەکەن، ئەمە ئامۆژگاسییە بۆ ئەو کەظاهەی کە باوەڕیان بەخىای گەوسە و ڕۆژی دوایی هەیە و هەس کە

.بترظێذ و ٘ەسماهەکاوی بەسص ڕابگشێذ خىای گەوسە هاوکاسی دەکاث و کاسئاظاوی بۆ دەکاث گەوسە

 ْعًشا﴾. ظىسة ٌُ ْمِشِه 
َ
ًْ ؤ ُه ِم

َّ
ل ل َّ ْج ًَ َه 

َّ
ِٞ الل

خَّ ًَ ًَّ َوَمً  ُه
َ
ًَ َخْمل ّْ َم ًَ ن 

َ
ًَّ ؤ ُه

ُ
َحل

َ
ْخَما٥ِ ؤ

َ
ْوالُث ألا

ُ
 .4الىالٛ:  ﴿َوؤ

.دووگیاهً داهاوی ظکەکاهیاهە و هەس کەط لەخىا بترظێذ و گىێڕایەڵی ٘ەسماهەکاوی بێذ کاسەکاوی بۆ ئاظان دەکاث: ِیذەی ئەو ئا٘شەجاهەی کە واجا 

  :ا﴾. اليعاء
ً
ِلٍُ

َ
ا ٔ

ً
اٜ

َ
ْم ِمُث

ُ
َن ِمْى٢

ْ
ز

َ
خ

َ
ٍن َوؤ ّْ ى َب

َ
ْم ِإل

ُ
ُم٢ ّْ ی َب ضخَ

ْ
٘

َ
ْذ ؤ

َ
ُه َوٜ

َ
وه

ُ
ز

ُ
خ

ْ
إ
َ
 ج

َ
ٚ ُْ َ

 . 21، 22﴿َو٠

خۆن و لێیان صەوث دەکەن لە کاجێکذا ئەوان پەیمان و بەڵێيىامەیەکی گەوسەو جىهذیان لێىەسگشجىون کە ظخەمیان لێ : چۆن ماسەیی خێزاهەکاهخان دەواجا

.هەکەن و ما٘ەکاهییان هەخۆن

 َى ًُ ًخا 
َ

ال ـْ ِشٍَذا ِإ ًُ ْهِلَها ِإْن 
َ
ًْ ؤ ًما ِم

َ
ْهِلِه َوَخ٢

َ
ًْ ؤ ًما ِم

َ
ىا َخ٢

ُ
ث َّ اْب

َ
ِنِهَما ٘ ُْ َٛ َب ا َٝ ُخْم ِؼ ْٙ ِبیًرا﴾. اليعاء: ﴿َوِإْن ِخ

َ
ِلًُما خ َِ اَن 

َ
َه ١

َّ
َنُهَما ِإنَّ الل ُْ ُه َب

َّ
ِٞ الل ِ

ّ
٘35. 

ان دیاسی : ئەگەس دەجشظان لەوەی کێؽەکاهیان ظەس بکاث بۆ حیابىوهەوەو بەخۆیان چاسەظەس هەبێذ ئەوە با هەس یەک لەژن و پیاوەکە هىێىەسێک بۆ خۆیواجا

.بکەن ئەو کاث خىای گەوسەیؾ هاوکاسیان  دەبێذ خىای گەوسە صاهاو بەئاگایە بەهیەحی دڵەکاهییان بکەن ئەگەس مەبەظدیان بىو کێؽەکان چاسەظەس

  ًَ ْم ِم
ُ
٢

َ
 َوَسَصٜ

ً
َذة َٙ ْم َبِىیَن َوَخ

ُ
ْصَواِح٢

َ
ًْ ؤ ْم ِم

ُ
٢

َ
َل ل َّ ْصَواًحا َوَح

َ
ْم ؤ

ُ
ِع٢ ُٙ ْه

َ
ًْ ؤ ْم ِم

ُ
٢

َ
َل ل َّ ُه َح

َّ
ْؤِمىُ﴿ َوالل ًُ َباِوِل 

ْ
ِبال

َ
٘

َ
َباِث ؤ ِ

ُّ ُشوَن ﴾.  الىَّ ُٙ ْ
٢ ًَ ِه ُهْم 

َّ
َمِذ الل ّْ ىَن َوِبِى

: خىای گەوسە لە ڕەگەصی خۆجان هاوظەسو خێزاوی بۆ دسوظخکشدوون و لەواهیؾ مىذاڵ و وەچەی پێذاون و لەهەمىو ؼخە باؼەکان بەشخی واجا. 72الىدل:

 .ئەو هەمىو بەخؽؽەی خىای گەوسە بێباوەڕو بێ مىەحی دەهىێننداون ظەسەڕای ئەواهە هەمىوی ئەوان باوەڕ بەؼتی پىچ و بێذەظەاڵث دەهێنن و بەسامبەس 

 

  :ِمْنَها َصْوَحَها﴾. اليعاء َٞ َ
ل
َ
ٍغ َواِخَذٍة َوخ ْٙ ًْ هَ ْم ِم

ُ
٢ َٝ لَ

َ
ِزي خ

َّ
ُم ال

ُ
٢ ىا َسبَّ ُٝ اُط اجَّ َها الىَّ يُّ

َ
ا ؤ ًَ ﴿1. 

.خۆی هاوظەسی بۆ دسوظذ کشدووە: ئەی خەڵکیىە ئەو خىایە بىاظً کە هەمىو ئێىەی لەیەک کەط دسوظذ کشدوەو لەواجا 

ڕواداسییەوە ئەگەس ظەسهجی کۆی ئەو دەٜاهە بذەیً بۆمان دەسدەکەویذ کە خىای گەوسە هەمىو ئەو پشظاهەی پشۆظەی هاوظەسگیری بە چەمکەکاوی خىاهاسخی و ب

و ما٘ەکاوی کەسخی بەسامبەسەوە پەیىەظذ بێذ و بەگیاوی بەظخۆجەوە بۆ ئەوەی ئێمە بە ئاگاداسییەوە مامەڵەی لەگەڵ بکەیً و هەمىو الیەک بەئەسکەکاوی خۆی 

کاسهێىاوی بەسپشظیاسێخییەوە مامەڵەی لەگەڵ  بکاث ئەگەس لەبەس کەسخی بەسامبەسیؾ هەبێذ پێىیعخە لەبەس خىا بیکاث و هیچ کاث بیر لەظخەم و خشاپ بە

.ما٘ەکاوی هەکاجەوە

ۆظەکە بەاڵم بەداخەوە ئێعخا لەبشی ٜىڵکشدهەوە ئەم هەظخە لەهادی خەڵکذا دەظەاڵث و صۆسبەی ئەمە یەکێکە لەو هۆکاساهەی کە پاڵىەسە بۆ ظەسکەوججی پش

یرۆصییان کەم دەکەهەوە و دەصگاکاوی ڕاگەیاهذن و ڕێکخشاوەکاوی بەهاو داکۆکیکاس لە ما٘ەکاوی ژهان هەوڵی کاڵکشدهەوەی بەها ئاییجی و ئەخالٜییەکان دەدەن و لە پ

.بەسهامەو دساماو بابەجاهە دەدەن کە کێؽەکاوی خێزان صیاجش ئاڵۆص دەکەن و کاس لەظەس هەڵىەؼاهذهەوەی دەکەنلەبەسامبەسدا بشەو بەو 

دووەم: وێىاکشدوی هاوظەسەکان و پشۆظەسی هاوظەسگیری لەحىاهتریً و هاظکتریً ؼێىەدا:
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 بۆ همىوهە خىای گەوسە دە٘ەسمىوێذ: 
َ
ْهُخْم ِلَباٌط ل

َ
ْم َوؤ

ُ
٢

َ
ًَّ ِلَباٌط ل ﴾. البٝشة: ﴿ُه ًّ . 187ُه

ێذ واجا: هاوظەسەکاهخان پۆؼاکً بۆ ئێىە و ئێىەیؾ پۆؼاکً بۆ ئەوان، حا چۆن و چەهذ پۆؼاک پێىیعخە بۆ حەظخەی مشۆڤ و ِەیب و ِاسی دادەپۆؼ

.بەهەمان ؼێىە هاوظەسەکاهیؾ دەبێذ هەسوابً بۆ یەکتر

 ًْ م ّمِ
ُ
٢

َ
َٞ ل َ

ل
َ
ْن خ

َ
اِجِه ؤ ًَ ًْ آ ﴾. ظىسة الشوم:  یان دە٘ەسمىوێذ: ﴿َوِم

ً
 َوَسْخَمت

ً
ة َىدَّ م مَّ

ُ
َى٢ ِْ َل َب َّ ْيَها َوَح

َ
ُىىا ِإل

ُ
ْع٢

َ
د ِ
ّ
ْصَواًحا ل

َ
ْم ؤ

ُ
ِع٢ ُٙ ه

َ
. 21ؤ

ظۆصو  :  یەکێک  لەهیؽاهەکاوی دەظەاڵحی خىای گەوسە ئەوەیە کە لە خىدی خۆجان هاوظەسی بۆ دسوظذ کشدون جا ببىە ئاسامگا بۆ ڕوح و حەظخەجان وواجا

.ویعتی لەهێىاهخاهذا دسوظذ کشدووەبەصەیی و خۆؼە

.ئەم وێىاکشدهەیؾ بەدڵىیاییەوە کاسیگەسیی ئەسێجی خۆی دەبێذ لەظەس جێڕواهیجی هاوظەسەکان بۆ یەکتر و کۆی پشۆظەکە



ظێیەم: هەڵىان بۆ صاڵکشدوی هەڵىێعذ و جێڕواهیىە ئەسێىییەکان و چاوپۆؼیکشدن لەهەڵەو کەمىکىسجییەکان:

ە خۆؼەویعخان مەخاڵە مشۆڤ هاوظەسێک ببیىێخەوە لەهەمىو ظیٙاجەکاوی ڕاصی بێذ ولە هەمىو ڕوویەکەوە بەو ؼێىەیە بێذ کە ئەم دەیەوێذ؛ چىهک 

ەیە، ی هئێمە لە کۆجاییذا مشۆڤین و خاڵی هین لەکەمىکىسحی، هەس وەک چۆن ماهگ ڕوویەکی گەػ و ڕوووی هەیە بەاڵم بەسدەوام دیىێکی ؼاساوەی جاسیک

ێذ ئەوە مشۆڤەکاهیؾ هەسوان و هەمیؽە کۆمەڵێک کەمىکىسجیان دەبێذ کەبەدڵی ئێمە هابێذ، حا ئەگەس ئێمە بەسدەوام خەیاڵمان الی کەمىکىسجییەکان ب

ەوە بەدڵىیاییەوە چێژ ظىود لە باؼییەکاهیؽیان وەسهاگشیً هەس وەکى همىوهەی ماهگ کە باظمان کشد، ئەگەس بەسدەوام خەیاڵمان الی دیىە جاسیکەکەی بێذ ئ

اث و پێمان لەدیىە ڕوهاکەکەیصخی هابیىین، بۆیە دەبێذ هەمیؽە دڵمان بەڕووە گەؼەکەی خۆػ بێذ، خىای گەوسە لەو ڕووەوە ئامۆژگاسی و ڕێىمىوییمان دەک

دە٘ەسمىوێذ: 

ًئا ِْ َ
 ؼ

ْ
َشُهىا

ْ
٢

َ
ن ج

َ
ی ؤ سخَ َّ َ

٘ ًَّ ِشْهُخُمىُه
َ
ِئن ٠

َ
٘ ِٗ ُشو ّْ َ ًَّ ِباإلاْ اِؼُشوُه َِ ِثیًرا﴾. اليعاء: ﴿َو

َ
ْیًرا ٠

َ
ُِه خ ِ٘ َل هللُا  َّ ْج ٍَ . 19َو

خان لێیان هەبێخەوە؛ چىهکە هەسخىا دەصاهواجا ێذ لەواهەیە : باؼبن لەگەڵ خێزاهەکاهخان خۆ ئەگەس ؼدێکیؽیان هەبىو بەدڵی ئێىە هەبىو ئەوە بەو هۆیەوە ٜڕ

خان لێی بێخەوە بەاڵم خىای گەوسە بیاهکاجە لەو باسەیەوە دە٘ەسمىوێذ:  ملسو هيلع هللا ىلص مایەی خێرێکی گەوسە بۆجان. پێٕەمبەسی خىدایؾ ؼخاهێک هەبێذ ئێىە ٜڕ

َش()  
َ
َي ِمْنَها آخ ا َسضخِ ًٝ لُ

ُ
ِشَه ِمْنَها خ

َ
 ِإْن ٠

ً
ًٌ ُمْؤِمَىت ْٟ ُمْؤِم َش ْٙ ًَ م الحذًث  )ال  معلم  )معلم بً الحجاج الٝؽیري الىِعابىسي(، صحُذ معلم، ٠خاب الشلاُ، باب الىـُت باليعاء، ٜس

3288 .)

.مەهذی ئەو بێذ: باهیچ باوەڕداسێک ڕقی لەهاوژیً و هاوظەسەکەی هەبێخەوە چىهکە ئەگەس ڕقی لە ئاکاسێکی بێذ ئەوە چەهذیً ئاکاسی جشی هەیە کە حێی ڕەصاواجا

خۆی گەوسە دەکاث و دەیکاجە چەقی ئەمەیؾ خاڵێکی گشهگە بۆ جەبایی هاوظەسەکان؛ چىهکە صۆسبەی کێؽەکان لەخاڵێکی بچىکەوە ظەسهەڵذەدەن و مشۆڤ لە 

.جێڕواهین و هەڵعەهگاهذن بۆ هاوظەسەکەی و بەو هۆیەیؽەوە هەمىو چاکەو باؼەکاهیصخی لەبیر دەکاث و هەظدیان پێ هاکاث

.انبۆیە گشهگە جێڕواهیجی هاوظەسەکان هەمیؽە بۆ خاڵە ئەسێىییەکان بێذ و ئەگەس خاڵێکی هەسێىیؾ هەبىو بیبەخؽً بەخاڵە ئەسێىییەک 



چىاسەم: هەڵبژاسدوی کەسخی ؼیاوو هاوؼان بۆ هاوظەسگیری کشدن: 

اییجی و ئەمە هۆکاسێکی جشی گشهگی ظەسکەوججی پشۆظەی هاوظەسگیرییە کەدەبێذ هاوظەسەکان هاوؼاوی یەکتر بً لە هەمىو ئەو الیەهاهەوە کە لەڕووی ئ

، لەواهە: ئایین، ڕەوؼذ، ڕەچەڵەک، پیؽە، حىاوی، داهاث، بڕواهامە و ئاظتی خىێىذەواسی، و یاظایی و کۆمەاڵیەحی و داسایی و دەسووهییەوە بەهەهذ وەسدەگیرێً

دەکاث، هەس ڕوویەکی جش کە بەالی الیەهەکاوی گشێبەظخەکەوە گشهگ بێذ؛ چىهکە هضیکی هاوظەسەکان لەم ڕوواهەوە هەلی لێکخێگەیؽتن صیاجش و صووجش 

هەلی لێکخێگەیؽتن دووسجش و دسەهگتر دەکاث و بگشە هەهذێک کاث مەخاڵ دەکاث، بۆیە صۆس کاث کێؽەی هاوظەسەکان بەپێچەواهەیؽەوە حیاواصییان لەو ڕوواهەوە 

صۆس کاث ئەم  ئەوەیە کە یەکێکیان لەوی جشیان صۆس حىاهتر یان دەوڵەمەهذجش یان خىێىذەواس جش بێذ، ئەمە هەمیؽە هەظتی ظخەملێکشاوی ال دسوظذ دەکاث و

.ەی خشاپی دەباث، بۆیە وا باؼترە جا دەجىاهین هەوڵ بذەیً کە هاوظەسەکان هاوؼاوی یەکتر بً لەو ڕوواهەوەهەظخە بەسەو بژاسد

ڵکی الئیک و هەس لەو سوواهگەیەوەیە کە ئیعالم مەسجی مىظىڵماهبىووی هاوظەسەکان بەهەهذ وەسدەگشێذ و ڕێگە بەهاوظەسگیری خەڵکاوی مىظىڵمان لەگەڵ خە 

( دا دەڵێذ: )ًصح للمعلم ؤن ًتزوج ٠خابُت، وال ًصح صواج 17اظای باسی کەظێخیؾ ئەو مەسحەی بەهەهذ وەسگشجىوە کاجێک لە مادەی )خىا هەهاط هاداث و ی

اإلاعلمت مً ٔیر اإلاعلم(. 

بۆی هییە حگە لەگەڵ پیاوی : پیاوی مىظىڵمان بۆی هەیە هاوظەسگیری لەگەڵ ئا٘شەحی مىظىڵمان یان مەظیخی و حىلەکە بکاث، بەاڵم ئا٘شەحی مىظىڵمان واجا

.مىظىڵمان هاوظەسگیری لەگەڵ هەڵگشی هیچ ئایيێکی جش بکاث

ەسامبەس بە ئا٘شەث و هۆکاسی ئەم حیاواصیەیؾ لەهێىن ژن و پیاو لەم خىکمەدا بۆ ئەوە دەگەڕێخەوە کە مەسجی هاوؼاهیبىون لەهاوظەسگیریذا  لەپیاودا پێىیعخە ب

.هامىظىڵمان بە هاوؼاوی ئا٘شەحی مىظىڵمان داهاهشێذهەک بەپێچەواهەوە هەس بۆیە پیاوی 
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پێىجەم: هەڵعەهگاهذوی جەواوی هاوظەسەکان بۆ یەکتر و پەلە هەکشدن لە بڕیاسدان: 

 لەواو بەو پێیەی کە هاوظەسگیری پڕۆظەیەکی هەمیؽەییەو جا کۆجایی جەمەن دسێژەی دەبێذ پێىیعخە مشۆژ صۆس بە ووسدی مامەڵەی لەگەڵ بکاث و جاجە

.هەڵبژاسدهەکەی دڵىیا هەبێذ هیچ بڕیاسێکی لەباسەوە هەداث

لە ٘ەسمىودەیەکیذا ئاماژەی پێذەکاث و   ملسو هيلع هللا ىلص ئەو خااڵهەی دەکشێذ بکشێىە پێىەس بۆ هەڵبژاسدهەکاهمان صۆسن و ظەسەکیتریىییان ئەوەیە کە پێٕەمبەسی خىدا

اِلَها، َوِل
َ
: إلِا ٍْ ْسَب

َ
 ِِل

ُ
ة
َ
ْشؤ

َ ْ
ُذ اإلا

َ
م َحَعِبَها، َوِلَجَماِلَها، َوِلِذًِنَها() دە٘ەسمىێذ: )ُجْى٢ ،  خذًث ٜس ًِ ً اِث الّذِ

َ
اِح ر

َ
،  َباُب اْظِخْدَباِب ِه٣ ُِ (. 2753معلم، صحُذ معلم، ٠َِخاُب الّشَِلا

اڵیەحی، ئایین و واجا: چىاس ظیٙەث هەیە لە ئا٘شەجاهذا دەکشێذ هەس یەکەیان بکشێىە هۆکاسی هەڵبژاسدهیان: حىاوی، دەوڵەمەهذی، بىەماڵە و کەظایەحی کۆمە 

.دیىذاسی

یىذاسی کۆمکاسی هەمىو ڕەوؼخە بەسصو دواجش ڕێىمىوییمان دەکاث بۆ ئەوەی کە دیىذاسی بکەیىە پێىەسی ظەسەکی و ظەهگی مەخەکی هەڵبژاسدهەکاهمان، چىهکە د

.ئاکاسە حىاهەکاهەو بەسبەظدێکی باؼیؽە لەبەسدەم هەمىو ئاکاسێکی بەدو دصێىدا

ییەکان، دیىذاسیؾ جەنها بەهاو یان ٜعە یان باهگەؼە و ڕوکاس هییە بەڵکى بشیخییە لەداڕؼدىەوەی کۆی ڕە٘خاسو گى٘خاسو جێڕواهیىەکاهمان بەپێی دە ٜە ؼەِس

.ک ئەم کاسیگەسییە لەظەس خاوەهەکەی دسوظذ هەکاث پێی هاگىجشێذ دیىذاسیدیىذاسییە

و دسوظخکشدوی  خۆؼەویعخان بڕیاسی چىوهە هاو پڕۆظەی هاوظەسگیری کاسێکی ئاظاهە بەاڵم جاظەس بەسدەوامی لەظەس بڕیاسەکە و پێکاوی ئاماهجەکاوی پڕۆظەکە

اظان هییە و هەمىو ئەماهە پەیىەظتن بە بڕیاسی یەکەمی هەڵبژاسدهەکەماهەوە؛ هەس بۆیە گشهگە بەس خێزاهێکی جەبا و خعدىەوەی وەچەیەکی جەهذسوظذ هەسوا ئ

یچ بڕیاسێکی لەباسەوە لەبڕیادان لەئەهجامذاوی پڕۆظەکە یان ڕەجکشدهەوەی هەڵعەهگاهذوی جەواو بۆ کەسخی بەسامبەسو خاهەوادەکی بکەیً و جا جەواو دڵىیا هەبین ه

صۆس حەختی لەظەس ئەم خاڵە کشدۆجەوە و هەس هاوەڵێکی ویعخبێتی هاوظەسگیری بکاث پێی ٘ەسمىوە حىان ظەیشی ملسو هيلع هللا ىلص  ەمبەسی خىداهەدەیً؛ هەس بۆیە پێٕ

.بەسامبەسەکەث بکە لێی وسد بەسەوە ئەوە گشەهتی ماهەوەی پشۆظەکە صیاجش دەکاث

ەحی صیاجش بەهاوظەسەکان ٜۆهاغی خ ىاصبێجی و داواکشدن بەگشێبەظذ لەٜەڵەم هاداث و هاوظەسەکاوی پێىە یاظایی باسی کەظێخیؾ بەمەبەظتی پێذاوی دە٘س

شاءة الٙاجدت، 3(ی مادەی )3پەیىەظذ هاکاث جا هاوظەسەکان مافی جەواوی بیرکشدهەوە و بەخۆداچىهەوایان هەبێذ و لە بڕگەی ) ( دا دەڵێذ: )الىِذ بالضواج، ٜو

.و خىێىذوی ظىسەحی ٘اجیدە و خىاصبێيیکشدن بەگشێبەظذ ئەژماس هاکشێذ : بەڵێىذان بەهاوظەسگیریواجاوالخىبت ال حّخبر ِٝذا(. 



ؼەؼەم: ڕەصامەهذی جەواو بە ئەهجامذاوی گشێبەظخەکە: 

ظەسگیریؾ بەو پێیەی کە هاوظەسگیری گشێبەظخەو بىەمای دامەصساهذوی هەس گشێبەظدێکیؾ چەهذ ظادەو ئاظایی بێذ بىووی ڕەصامەهذیی الیەهەکاهێتی، هاو

ی بۆ بەکاس گشێبەظدێکی ئاظایی هییە بەڵکى یەکێکە لە گشێبەظخە هەسە گشهگ و پڕ بەهاکان؛ هەس بۆیە خىای گەوسە لە ٜىسئاهذا وؼەی )اإلاُثاٛ الٕلَُ(هەس 

امەهذییە هەما و هێىاوە؛ بۆیە گشهگە الیەهەکاوی  گشێبەظخەکە ڕەصامەهذی جەواویان هەبێذ بە ئەهجامذاوی لە هەمىو ڕوویەکەوە، هەس کاجێکیؾ ئەو ڕەص

ییەث لەدەظذ دەداث و بىون و هەبىووی چىون یەک دەبێذ و هیچ ؼىێىەواسێکی ؼەس ِیصخی گشێبەظخەکە صۆسی جێذا دسووظذ بىو ئەوکاث گشێبەظخەکە ؼەِس

ی بێذ یان مەِىەوی هیچ لەظەس دسوظذ هابێذ و الیەهەکاوی گشێبەظخەکە بە یەکتر خەاڵڵ هابً، ؼێىاصی صۆسکشدهەکە هەسچۆ بێذ و هەس کەط بیکاث ماد

.حیاواصی هییە و هەس خەسامە

ەک بابەحی خىای گەوسەیؾ لە ٜىسئاهذا بىووی صۆس بۆ هەس حۆسە هەڵعىکەوجێکی مشۆڤ ڕەث دەکاجەوە جەهاهەث ئەگەس ؼخکە جەواو خەٛ و ڕاظخیؾ بێذ هەس و

باوەڕبىون بەخىای گەوسە و لەباسەیەوە لە ٜىسئاهذا دە٘ەسمىوێذ:

شَ 
ْ
 ِإ٠

َ
(. البٝشة: )ال ًِ ً : صۆسکشدن لە دیىذاسیذا هییە. واجا. 256اَه ِفي الّذِ

جش پێکەوە ٜبىڵ حا ئەگەس خىای گەوسە صۆسکشدن بۆ ؼدێکی جەواو ڕەوای وەک باوەڕبىون بە صاحی خۆی ڕەث بکاجەوە ئەی چۆن بۆ وابەظخەکشدوی ژیاوی خەڵکاوی 

.هەمىو گشێبەظدێکی هاوظەسگیری صۆسکاسی ڕەجکشدۆجەوە ملسو هيلع هللا ىلص خىادا دەکاث، لەژێش ڕۆؼىایی ئەو دەٜە پیرۆصەیؽذا پێٕەمبەسی

گەڵ صۆس خۆؼەویعخان هەهذێک دیاسدەی کۆمەاڵیەحی هەبىون لە کۆهذا هیچ پەیىەهذیەکییان بەؼەسیّەحی ئیعالمییەوە هەبىەو هییە و بگشە پێچەواهً لە

یذا لەواهە: دیاسدەی بەصۆس بەؼىودان، یان لەظەس ب ێؽکە ماسەکشدن، یان گەوسە بەبچىوک کشدن کە هیچ کام لەم پشۆظاهە ڕەصامەهذی مەبەظذ و دەقی ؼەِس

.هەبىوەهاوظەسەکاوی جێذا بەهەهذ هەگیراوەو ئەگەسیؾ گیرابێذ ئەوە ڕەصامەهذییەکە بەهۆی کەمی جەمەن یان ڕووگیری یان بىووی صۆس حێگەی مخماهە 

ی ڕەجکشدۆجەوە بۆ همىوهە خاجىو ِائیؽە بۆمان دەگێڕێخەوەو دە٘ەسمىێذ: هەمىو هاوظەسگیرییەکی لەوحۆسەملسو هيلع هللا ىلص هەسبۆیە پێٕەمبەسی خىدا

َل َسُظ َّ َج
َ
ِعَِعَخُه، ٘

َ
َْ خ ِخُِه، ِلَیْرَ٘

َ
ًَ ؤ َحِجي اْب ِبي َصوَّ

َ
ْذ: ِإنَّ ؤ

َ
ال َٝ َ

ِه، ٘
َّ
ى َسُظى٥ِ الل

َ
 ِإل

ٌ
َخاة

َ
َحْضُث َما )َحاَءْث ٘

َ
ي ؤ ِ

ّ
ِئو

َ
ْذ: ٘

َ
ال

َ
ْيَها، ٜ

َ
ْمَش ِإل

َ
ِه ألا

َّ
َم ى٥ُ الل

َ
ل ّْ

َ
ْن ح

َ
َسْدُث ؤ

َ
ِبي، ؤ

َ
َْ ؤ َى ـَ

ْيٌء()
َ

ْمِش شخ
َ
ًَ ألا ى آلاَباِء ِم

َ
َغ ِإل ِْ ْن لَ

َ
َعاُء، ؤ ِ

ّ
(.   24515، معىذ ألاهفاس، اإلالحٞ اإلاعخذٟس مً معىذ ألاهفاس، خذًث: 136، ؿ6ؤلامام ؤخمذ، اإلاعىذ، ج الي
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بە بشاصاکەی کەکەظێکی بىدەڵ و هابىجە بۆ ئەوەی بەمً کەظایەحی بۆ دسوظذ بکاث، و گىحی: باوکم بەصۆس دەمذاث ملسو هيلع هللا ىلص: ئا٘شەجێک هاجە خضمەث پێٕەمبەسواجا

مً ٜعەکەی باکم ڕەث ملسو هيلع هللا ىلص   هاوظەسگیریەکەی ڕەجکشدەوە و بڕیاسەکەی دایەوە دەظتی خۆی. ئا٘شەجەکە گىحی: ئەی پێٕەمبەسی خىداملسو هيلع هللا ىلص   پێٕەمبەسی خىا

شەجاوی مىظىڵمان ڕوون بکەمەوە کە باوکان هاجىاهً بەصۆس هاوظەسگیرییان بۆ بکەن و بڕیاس هاکەمەوە و بەگىێی دەکەم بەاڵم جەنها ویعخم ئەوە بۆ ئا٘

.لەچاسەهىوظیان بذەن

( دا دەڵێذ: )ال ًدٞ ِلي مً 9( ی مادەی )1یاظای باسی کەظێخیؾ هەمىو حۆسە صۆسکشدهێکی لە ئەهجامذاوی پشۆظەی هاوظەسگیری ڕەجکشدۆجەوە و لە بڕگەی )

 إرا لم ًخم الذ
ً
ّخبر ِٝذ الضواج باإل٠شاه باوال  ١ان ؤم ؤهثی ِلى الضواج دون سلاه، َو

ً
ُاس إ٠شاه ؤي شخق ر٠شا خى٥، ٠ما ال ًدٞ ِلي مً ألاٜاسب ألاٜاسب ؤو ألٔا

 للضواج بمىحب ؤخ٣ام هزا الٝاهىن مً الضواج(. 
ً
: هیچ کەظێکی هضیک یان بێگاهە بۆی هییە کەظێکی جش هاچاس بکاث هێر بێذ یان واجاؤو ألأُاس مىْ مً ١ان ؤهال

س ئەهجامبذسێذ بەپىچەڵ دادەهشێذ ئەگەس چىوهە ال ڕوی مێ لەظەس ئەهجامذاوی پشۆظەی هاوظەسگیری بەبێ ڕەصامەهذی خۆی، هەس گشێبەظدێکیؾ بە صۆ

ەسگیری هەدابێذ، بەهەمان ؼێىە و بەپێی ئەم یاظایە هیچ کەظێک بۆی هییە هضیک بێذ بێگاهە ڕێگشی لە کەظێک بکاث ؼیاوی یاظای هەبێذ پشۆظەی هاوظ

.ئەهجام بذاث

.(42( مادەی )4ی حیابىوهەوە بکاث بەپێی بڕگەی )خۆ ئەگەس چىوهە ال ڕوویذا ئەو کاث کەسخی صۆسلێکشاو بۆی هەیە داوا

مً هزه اإلاادة  1( دا باط لەظضای ئەو کەظاهە دەکاث کە ظەسپێچی یاظا دەکەن لەو ڕووەو دەڵێذ: )ٌّاٜب مً ًخالٚ ؤخ٣ام الٙٝشة 9( مادەی )2لەبڕگەی )

ذ ِلى زالر ظىىاث وبالٕشامت او بئخذي هاجین الّٝىبخین إرا  با مً الذسحت ألاولي اما إرا ١ان اإلاخالٚ مً ٔیر هؤالء ٘خ٣ىن الّٝىبت بالحبغ مذة ال جٍض ١ان ٍٜش

ذ ِلى ِؽشة ظىىاث او الحبغ مذة ال جٝل ًِ زالر ظىىاث(.  ( ی ئەم مادەیەی کشد و بەصۆس 1: هەس کەط ظەسپێچی لە بڕگەی )واجابالسجً مذة ال جٍض

ظضا دەدسێذ بە بەهذ کشدن بۆ ماوەیەک کە لە سخێ ظاڵ صیاجش هەبێذ و ٔەسامەیؾ دەکشێذ و یان بە هاوظەسگیری بۆ کەظێکی جش ئەهجام دا یان ڕێگشی لێ کشد 

ەبى ئەوە ظضا یەکێک لەو دواهە ظضا دەدسێذ ئەگەس کەظەکە کەسخی هضیکی پلە یەکی کەسخی صۆسلێکشاو بىو، خۆ ئەگەس کەسخی ظەسپێچی کاس لە یاظاکە پلە یەک ه

.ە لە سخێ ظاڵ کەمتر هەبێذ و لەدە ظاڵ صیاجش هەبێذدەدسێذ بەبەهذ کشدن بۆ ماوەیەک ک



خەوجەم: پێذاوی مافی مەسج داهان بەهاوظەسەکان: 

اگان و بەکاسی ئەمە هۆکاسێکی جشی گشهگی ظەسکەوججی پشۆظەی هاوظەسگیرییە و ما٘ێکی بىەڕەحی هاوظەسەکاهە بەاڵم بەداخەوە صۆسێک لەهاوظەسەکان لێی بێ ئ

.هاهێنن

داڕؼخىوە بەاڵم وسدەکاسییەکاوی ئەهجامذاوی  ؼەسیّەحی ئیعالمی هێڵە گؽتی و بىەڕەجییەکاوی پڕۆظەی هاوظەسگیری و ظەسحەم گشێبەظخەکاوی جشیهەسچەهذە 

.گشێبەظخەکاوی بۆ الیەهەکاوی گشێبەظخەکە خۆیان حێهێؽخىوە جا هەس کەظەو بەپێی گىهجان و هە٥ و مەسجی ژیاوی خۆی ئەهجامی بذاث

 ی هاوظەسگیریؽذا هەمان ماٗ بۆ هاوظەسەکان هەیە و بۆیان هەیە لەکاحی ئەهجامذاوی گشێبەظخەکەدا هەمىو ئەو مەسحاهە دابىێن کە بۆ ژیاویلە گشێبەظت

مەسجی هەیە خۆیان بە گىهجاوی دەصاهً بەمەسحێک مەسحەکان پێچەواهەی دەٜێکی ؼەسعی یان مەبەظذ و ئاماهجەکاوی پشۆظەکە هەبً، بۆ همىوهە ئا٘شەث بۆی 

ذ پێچەواهەی ئەوە دابىێذ کە خىێىذن جەواو کاث، یاخىد بەسدەوام بێذ لەظەس کاسەکەی، یان ژوی بەظەس هەیەث، یان جەاڵقی بەدەظذ بێذ، پیاویؾ دەجىاهێ

بێذ و هەس ظەسپێچیەک لەو ئەوە مەسحاهە لەظەس خێزاهەکەی دابىێذ و هەس کاث کەسخی بەسامبەس بەمەسحەکان ڕاصی بىو ئەوە دەبێذ دواجش پێیاهەوە پابەهذ 

دە٘ەسمىێذ: )اإلاعلمىن ِلى  ملسو هيلع هللا ىلص مەسحاهە ظەسپێچییە لە٘ەسماهەکاوی ؼەُس و کەظەکەیؾ بەسپشظیاسێتی یاظایی دەکەوێخە ئەظخۆ هەسوەک پێٕەمبەسی خىدا

م الحذًث )ؼشووهم()  (.  (1352الترمزي، ظنن الترمزي، باب ما ر٠ش ًِ سظى٥ هللا ـلى هللا ِلُه وظلم في الفلح، ٜس

: باوەڕداسان دەبێذ پابەهذ بً بە مەسحەکاهیاهەوە یاخىد دە٘ەسمىێذ: واجا

ُشوَج()  ُٙ ُخْم ِبِه الْ
ْ
ل
َ
ىا ِبِه َما اْظَخْدل

ُ
ْن ُجى٘

َ
ُشوِه ؤ ُّٞ الؽُّ َخ

َ
هـ. معلم، صحُذ معلم، مفذس 1422، 1البخاسي )مدمذ بً إظماُِل البخاسي(، صحُذ البخاسي، داس وٛى الىجاة، ه )ؤ

(. ظابٞ

داهاوی مەسج  : لە پێؽتریجی ئەو مەسحاهەی کە پێىیعخە پێیاهەوە پابەهذ بً ئەو مەسحاهەن کە خێزاهەکاهخاوی پێ خەاڵڵ بىون. یاظای باسی کەظێخیؾ مافیواجا

مّخبرة ًجب ؤلاًٙاء بها(.  الؽشوه اإلاؽشوِت التي حؽتره لمً ِٝذ الضواج ( دا دەڵێذ: )6( ی مادەی )3دەداجە هاوظەسەکان و لەو باسەیەوە لە بڕگەی )

وی گشێبەظخەکە پێیاهەوە ـــا: ئەو مەسحاهەی کە ڕێگەپێذساون و بەمەسج دەگیرێً لەپشۆظەی هاوظەسگیریذا لەڕووی یاظاییؽەوە پەظەهذن و پێىیعخە الیەهەکواجا

.پابەهذ بً

هاوظەسەکان:هەؼخەم: بىووی ؼیاوی یاظایی و جىاهای بڕیاسداوی جەواو و جەهذسوظذ الی 

خێکی دەسوووی یان ژیشییان هەبێذ  .ئەویؾ بەوەی کەظاهێکی ِاٜڵ و پێگەیؽخىو بً و هیچ گ٘ش
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دڵىیابىون یاظای باسی کەظێتی ِێراٜیؾ کە لە ؼەسیّەی ئیعالمی هەڵێىجشاوە گشهگی جەواوی بەم الیەهە داوە و ڕێىؼىێجی جەواوی گشجۆجە بەس لەپێىاو 

:لەحێبەحێکشدوی لەواهە

حی و یاظاییەکان و دەڵێذ: )یاظا جخدٝٞ کە لە مادەی پێىجذا بەؼێىەیەکی گؽتی باط لە دڵىیابىون لە بىووی ؼیاوی یاظایی دەکاث بەپێی پێىداهگە ؼەِس

ُت في الّاٜذًً، ؤو مً ًٝىم مٝامهما(.  ألاهلُت في ِٝذ الضواج بخىا٘ش الؽشوه الٝاهىهُت والؽِش

ییەکان دەبێذ لە الیەهەکاوی گشێبەظخەکەدا یان : ؼیاوی یاظایی بۆ ئەهجامذاوی واجا گشێبەظتی هاوظەسگیری بەدڵىیابىون لە بىووی گؽذ مەسحە یاظایی و ؼەِس

.ئەو کەظاهەی کە هىێىەسایەجییان دەکەن

ٌؽتره في جمام ؤهلُت الضواج الّٝل، ( دا دەڵێذ: )7( ی مادەی )1( دا یاظاکە دێخە ظەس وسدەکاسییەکاوی ئەم مەسحەو لە بڕگەی )8( و )7پاؼان و لە مادەکاوی )

وإ٠ما٥ الثامىت ِؽشة(.

مەسحەیؾ  : بەمەبەظتی بىووی ؼیاوی جەواو بۆ ئەهجامذاوی پشۆظەی هاوظەسگیری پێىیعخە هاوظەسەکان ِاٜڵ بً و هەژدە ظاڵیان جەواو کشدبێذ، ئەم دووواجا 

.ؼیاوی جەواو دەدەن بە هاوظەسەکان بۆ ئەهجامذاوی پشۆظەکە

ذ لە ژیشی کەظەکاهذدواجش  ا، بڕگەی یاظاکە باط لە هەهذێک خاڵەث دەکاث کە لەواهەیە ئەو دوو مەسحە جێیذا وەکى پێىیعذ هەبێذ لەواهە لە کاحی بىووی گ٘ش

ش وبي ؤن صواح7( ی مادەی )2)  إرا زبذ بخٍٝش
ً
ه ال ًمش باإلاجخمْ وؤهه ( دا باط لى خاڵەجە دەکاث و دەڵێذ: )للٝاضخي ؤن ًإرن بضواج ؤخذ الضوحین اإلاٍشن ِٝلُا

 .)
ً
دا  ـٍش

ً
في مفلحخه الصخفُت إرا ٜبل الضوج آلاخش بالضواج ٜبىال

کی پضیؽکی : دادوەس بۆی هەیە ڕێگە بە ئەهجامذاوی پشۆظەی هاوظەسگیری بذاث ئەگەس یەکێک لەهاوظەسەکان هەخۆؼیەکی ِەٜڵییان هەبىو ئەگەس بەڕاپۆسجێواجا

یە صیاوی بۆ کۆمەڵگە هابێذ و لەبەسژەوەهذی کەظە هەخۆؼەکەیە بەمەسحێک کەسخی بەسامبەس لەو هەخۆؼیە ئاگاداس بکشێخەوە و ئەوە ظەإلاێنرا کە ئەو هاوظەسگیری

.ڕاؼکاواهە ٜبىڵی پشۆظەکە بکاث

ظاڵی جەواو هەکشدبێذ و لە ( دا یاظاکە دێخە ظەس باسخی ئەو خاڵەجاهەی کە لەواهەیە هاوظەسەکان لەڕووی جەمەهەوە جەمەهیان هەژدە 8پاػ ئەوەو لە مادەی )

( دا دەڵێذ: )إرا ولب مً ؤ٠مل الخامعت ِؽشة مً الّمش الضواج ٘للٝاضخي ؤن 1دوو بڕگەدا باط لەڕێکاسی چاسەظەسی ئەو حۆسە کێؽاهە دەکاث و لە بڕگەی )

ابلُخه البذهُت بّذ مىا٘ٝت ولُه الؽشعي، ٘ئرا إمخىْ الىلي ولب الٝاضخي مىه مىا٘ٝخه خال٥ مذة ًدذدها له، ٘ئن لم ٌّترك، ؤو  ًإرن به إرا زبذ له ؤهلُخه ٜو

خباس ؤرن الٝاضخي بالضواج(. ١ان إِتراله ٔیر حذًش باإِل

خەیی و : ئەگەس کەظێک جەمەوی پاصدە ظاڵی جەواو کشدبىو داوای هاوظەسگیری کشد دادوەس بۆی هەیە مۆڵەحی پێ بذاث ئەگەس بۆی دەسکەوث لەڕووی حەظواجا

پاػ وەسگشججی مۆڵەث لە ظەسپەسؼدیاسەکەی خۆ ئەگەس ظەسپەسؼدیاسەکەی مۆڵەحی پێ هەدا دادوەس ماوەیەکی بۆ دیاسی دەکاث ئەگەس ڕێگشی  دەسووهییەوە ؼیاوە،

.هەکشد یاخىد ڕێگشجىەکەی پاظاوێکی ئەوجۆی هەبىو دادوەس مۆڵەحی پێ دەداث

ىاء ؤلارن جدٝٞ البلٓى ( دا دەڵێذ: )للٝاضخي ؤن ًإرن بضواج مً بلٖ الخامعت ِؽشة م2لەبڕگەی ) ؽتره إِل ً الّمش إرا وحذ لشوسة ٜفىي جذِى إلى رل٤، َو

الؽشعي والٝابلُت البذهُت(. 

( ظاڵ ئەگەس بیجی پێىیعخییەکی صۆسی پێی هەیە، وە مەسجی پێذاوی 15: دادوەس بۆی هەیە مۆڵەحی هاوظەسگیری بەکەظێک بذاث کە جەمەوی گەؼخۆجە )واجا

ەوە پێگەیؽخىو بێذ و لەڕووی حەظخەییەوە لێهاجىویی هەبێذمۆڵەجەکە پەیىەظخە بەو .ەی کەظەکە لەڕوی ؼەِس

بێذ و لە ظەسەڕای ئەواهە هەمىوی یاظا مافی هەڵىەؼاهەوەی گشێبەظخەکە دەداث بە هەس کەظێک کە بەس لەپێگەیؽتن پشۆظەی هاوظەسگیری بۆ ئەهجام دسا 

دەڵێذ: )إرا ١ان ِٝذ الضواج  -هەی کە ژن و پیاو بۆیان هەیە داوای هەڵىەؼاهەوەی گشێبەظخەکەیان بکەنکە جایبەجە بەو خاڵەجا -( دا 42( مادەی )3بڕگەی )

ٜذ جم ٜبل إ٠ما٥ ؤخذ الضوحین الثامىت ِؽشة دون مىا٘ٝت الٝاضخي(.

.ظاڵی جەواو کشدبێذ ئەهجامذسابێذ :  ئەگەس گشێبەظتی هاوظەسگیرییەکە بەبێ مۆڵەحی دادوەس و بەس لەوەی یەکێک لەهاوظەسەکان جەمەهیان هەژدەواجا



:هۆیەم: دابەؼکشدوی ئەسک و ما٘ەکان لەهێىان هاوظەسەکاهذا بەؼێىەیەکی یەکعان و دادوەساهە

ئەسکی  گشێبەظتی هاوظەسگیری وەک هەس گشێبەظدێکی جش ئەسک و ماٗ بەدوای خۆیذا دەهێىێذ، هەس یەک لەهاوظەسەکان مافی هەیە و هێىذەی ما٘ەکاهیصخی

سەو ئەو ئەسکى ما٘اهەیؾ لەبەس صۆسی و ئاڵىصی و بەسدەوامیان صۆس کاث لەواهەیە کێؽە لەظەس ؼێىاصی دابەؼکشدهیان دسوظذ بێذ؛ بۆیە خىای گەو هەیە،

بەؼێىەیەک  بەمەبەظتی بىبڕکشدوی صۆسێک لەو کێؽاهە ئەسک و ما٘ەکاوی پشۆظەکەی بەؼێىەیەکی هاوظەهگ و دادوەساهە لەهێىان هاظەسەکاهذا دابەػ کشدوە،

یؽیان بە هەهذ کە لە گەڵ ظشوؼتی کەظەکان و هەڵکەوجە دەسوووی حەظخەییەکەیاهذا گىهجاو بێذ و ڕەچاوی بەسژەوەهذی ئەوان و مىذاڵەکاهیان و خاهەوادەکاه

 .وەسبگشێذ
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ەوە و ظەسحەم پێىیعخییە داساییەکاوی جشی لەو پێىاوەدا ظەسحەم ئەسکە داساییەکاوی پشۆظەکەی لەهمىوهەی دابیىکشدوی ماسەیی و بژێىی و ؼىێجی خەواه

ذ بەپێچەواهەی ئا٘شەجەکەی خعخۆجە ظەس ؼاوی پیاو بەو پێەی کەپیاو لەڕووی حەظخەییەوە جىاهای کاسی لە ئا٘شەث صیاجشە و هەمىو حۆسە کاسێکیصخی پێ دەکشێ

و ظااڵهەیؾ ئەگەسی دووگیان بىون و مىذاڵبىون و خىێجی دوای ئا٘شەجەوە کە لەڕووی حەظخەییەوە جىاهای پیاوی هییە و ماهگاهە ظىڕی ماهگاهەی هەیە 

کشدوی کەم مىاڵبىون و پاؼان دووظاڵ ؼیرپێذاوی هەیە و هەمىو ئەماهەو چەهذیً گۆڕاهکاسی حەظخەیی جش هەیە کە هەمىویان لەجىاهای وەبەسهێىان و کاس

.جاکى ئا٘شەجان جىوشخی هیچ ئاظخەهگێک هەبً لەو ڕووەوە دەکەهەوە؛ بۆیە ئیعالم گؽذ ئەسکە داساییەکاوی خعخۆجە ظەس ؼاوی پیاو؛

٘شەجان لەبەسامبەسداو لە پێىاو خعدىەوەی وەچەیەکی جەهذسوظذ و گەؼەکشدوو گؽذ ئەسکەکاوی پەسوەسدەکشدن و پێگەیاهذوی وەچەکاوی داهاجىوی بە ئا

.ظپاسدووە لەواهە: ئەسکی ؼیرپێذان و بەخێىکشدن و لەخۆگشجً

.ەهاوظەسەکان پابەهذهەبىون بەئەسکەکاوی ظەسؼاهیان لەبەسامبەسدا ما٘ەکاهیؽیان لەدەظذ دەدەنهەسکاجیؾ یەکێک ل

.بەم ؼێىەیەیؾ ئەسک و ما٘ەکان بەؼێىەیەکی دادوەساهە دابەػ دەبً و مىذاڵەکاهیؾ لەکەؼێکی ئاسامذا گەؼە دەکەن

ان دەجىاهً لەظەس بىەمای ڕێکەوججی خۆیان دەظکاسی صۆسێک لەو ؼێىاصی لە گەڵ جێبیجی کشدوی ئەوەی ئەم حۆسە دابەؼکشدهە خەجمی هین و هاوظەسەک

ظدبەسدای مافی دابەؼکشدهاهە بکەن. بۆ همىوهە دەکشێذ ئا٘شەث دەظدبەسداسی مافی دابیىکشدوی بژێىییەکەی یان ماسەییەکەی بێذ و لەبەسامبەسیؽذا پیاو دە

.اصؼکشدهە لەظەس خعابی بەسژەوەهذی مىذاڵەکاهیان بێذٜەوامە بێذ. بەڵأم لە هیچ کاجێکذا ڕێگە هادسێذ کە ئەم ظ

ووهییەکاهییان بەپێی ئەم دابەؼکشدهەیؾ جەنها بۆ کاحی بەسدەوامبىووی پشۆظەکە هییە بەڵکى لە کاحی هەڵىەؼاهذهەوەیؽیذا ئەسک و ما٘ە داسایی و حەظخەیی و دەس

.ەػ دەکشێذڕێژەی بەسپشظیاسێدیان لە حیابىوهەوەکە دادوەساهە بەظەسیاهذا داب

ەواو ؼێىێنراوە، ئێعخا صۆس بەداخەوە ئەم ؼێىاصی دابەؼکشدوی ئەسک و ما٘ە لەالیەن بەهاو داکۆیکاساوی ما٘ەکاوی ژهاهەوە و بەبیاهىوی  هایەکعاوی بىون ج

٘اهە هییەو لەماوەی ڕابىسدوودا حگە لەکاجێکذا ئەوان حگە لە بؽێىی و ٜعەی ص٥ و بێ بىەما پڕۆژیەکی حێگشەوەیان بۆ ؼێىاصی دابەؼکشدوی ئەو ئەسک و ما

.لەجێکذاوی ڕەوشخی خێزان و بەدبەخخکشدوی ژهان و صیاجش ئاڵۆصکشدوی کێؽەکاوی خضمەجێکیان بەو پشۆظەیە هەکشدووە

دەیەم: هاظیجی هاوظەسەکان و ؼاسەصایی جەواویان لەیەکترو بە ئاگابىووی جەواویان لە وسدەکاسییەکاوی پشۆظەکە: 

.هیچ هەصاوی و هەؼاسەصاییەک لە پشۆظەکەدا هەبێذ، جا لەظەس بىەمای بەسچاوڕوووی بڕیاسی لەباسەوە بذەنبەو مەبەظخەی 

(ی یاظاکەدا  دەڵێذ: )گشێبەظتی هاظەسگیری 6( مادەی )1ئەمەیؾ بەڕوووی لەیاظای باسی کەظێدیذا باط کشاوەو بەمەسج گیراوە، بۆ همىوهە لە  بڕگەی )

 ەمەسجیو ب شدوونک یباسخ یاظاکە ەک مەسحەکاوی دامەصساهذن یان دسوظتی لەدەظذ دا کە لێرەدا ڕووهکشاوەجەوە( لەو مەسحاهەیداهامەصسێذ ئەگەس یەکێک لە

:گشجىن

 إجداد مجلغ ؤلاًجاب والٝبى٥. .ؤ

.ێبەظخەکەگش ەهجامذاویئ ەب ەنبک ڕەصامەهذییان ەگىصاسؼذ ل ەسەکانهاوظ ێىذاؼى یەککاث و  یەک ەل ەبێذد: واجا

 .١ل مً الّاٜذًً ٠الم آلاخش واظدُّابهما بإن اإلاٝفىد مىه ِٝذ الضواجظماُ  .ب

.ەسگیرییەهاوظ ێبەظتیگش ەهجامذاویئ ێیل ەمەبعذبگاث ک ێیو ج ێذب ەسامبەسەکەیب ەکاویٜع ێبیعتیگى ەهاوظەسەکانل یەک ەس: هواجا 

 .مىا٘ٝت الٝبى٥ لإلًجاب .ج

.ەبێذه ەکاهیاهذاٜع ێىانه ەل یاواصیبً و ح یەکتر ەبایهاوجاو ج ەسەکانهاوظ ەیٜع ەبێذ: دواجا 

 ەول ەسچاولێڵییەکیانبً و هچ ب ێبەظخەکەگش ەکاسییەکاویوسد یو ئاگاداس یبێذو هاظ یيیبێذب یەکتریان ەجەوایب ەسەکانهاوظ ێىیعخەپ ڕگاهەب ەمئ ەپێیو ب واجاکە

 .ەبێذه ەیەوەباس



: ەوسەبىوهیانگ ەل ڕێگەگشجًو  ێؽەکانک ەظەسکشدویچاس ۆب ەوڵذان: هیاصدەیەم 

حا  یاهپێگەیاهذن،ص ۆب ێؽەکانک ەسکشدویظ ەکاحیل یابىوهەوەح یماف ێذاویدادگاو وپ ەسب ەهابشدهەپ ێىەسوهى یو داهاو ۆژگاسیو ئام ۆگٙخىگ ەڕێیل ەمیؾئ

و  ێؽەکانک ەبڕکشدویبى ێىاوپ ەل ەواهیؾئ ەمىوه ێذ،جش ب ۆسێکیح ەسه یان ێکسخیظ یان ۆصداسیظ یان اییداس یان ەسوووید یان ەظخەییح یان ییجیئا یاهەکانص

.ەسدەوامییانو ب ەجەؼەهەکشدهییانل ڕیگەگشجً

 ەداخەوەب ێعخائ ەوەیئ ێؽەکاهذا،ک ەظەسەجایل یابىوهەوەو ح ەاڵٛج ەسب ەبشدهەه ەهاو پ ەظەسەکانچاس ەکاسهێىاویب ۆهأبەهذیو ٜ ڕیضبەهذی ڕەچاوکشوی لەگەڵ

و  ەاڵٛج ەسب دەبەهە ەهاپ ێؽەک یًبچىوکتر ەبەسامبەسو ل ییەه ەسگیریهاوظ ۆظەیپش ەسباسەید ڕۆؼيبیرییەکیان یچه ەسەکانهاوظ ەک ەوەیەئ ڕوودەداث

.ەبێذد ەڕەػو چاس ەدبەخذب یامەثجا ٜ ەمەوەئ ەڵىێعخەیه ەمئ ەهۆیب ەسەیهاوظ ەوو ئ ڵمىذا ەهىوسخیچاس ەب ێذانگى ێب یابىوهەوەح
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 ەوە،خعدى یرو ب ۆژگاسی: ئامەواهەل یابىوهەوە،و ح ەاڵٛج ەسب ەبشده ەهاپ ەل ەسب ێزاهییەکانخ ێؽەک ەظەسکشدویچاس ۆب ەداهاو ڕێگای ەهذیًچ ەسوەسدگاسپ خىای

 ەهاپ ەکشێذد ەکشده ەظەسیچاس ەوەیؾئ ەگەسئ ەخەوجً،ه ەگەڵل ەوەوکشده یاح ێل ێگاو ح ەکشدنه ەگەڵل ەٜع ەسب ێخەببر ەهاپ ەکشێذد ەبىوه یظىود ەگەسئ

 یەک ەسه ەکشێذکاث د ەوئ ەبىوه یظىود ەسه ەویؾئ ەگەسدسوظذ بکاث، ئ ەظخەییح یئاصاس ەسوووید ەئاصاسیل ەحگ ێذهاب ەک ێذاهێکل ەسب ێخەببر

کاث  ەوئ ێؽەکانک ەظەسکشدویچاسەل ەبىونه ەسکەوجىظ ەواهیؾئ ەگەسئ ێؽەکان،ک ەظەسکشدویچاس ەمەبەظتیب ێندابى ۆیانخ ەبشیل ێىەسێکهى ەهاوظەسەکانل

 یەکتر ەظەسل ەخۆداچىهەوەب ەسگاید ەوەیئ ۆب ەکاسبهێىیذب ەاڵٛج یەک ەنهاج ەظەکەک ێىیعخەپ ڵەجەیؽذاخا ەوو ل یابىوهەوەو ح ەاڵٛج ەسب ێخەببر ەهاپ ەکشێذد

 ەن،بذ ۆظەکەیانپش ەب ەسدەوامیو ب یەکتر یال ەڕێىەوەبگ ەجىاهًد ەوکاثئ ێخەوەبچ ەخۆیذاب ەک ەسبڕید ەییئاماد ەسامبەسب ەسخیکاث ک ەسو ه ەخەنداه

.ێىێذبه ەپشۆظەکەب ۆجاییو ک ێىێذبه ەکاسب ەسامبەسب ەاڵقیج یؾجش ێکیحاس ەیەه ۆیکاث ب ەوئ ەبىوه یظىود ەگەسیؾئ

خ ێعخائ ئەوەی و  ەخۆند ەاڵٛحاس ج ێسخ یەکعەسیؾو  یابىوهەوەو ح ەاڵٛج ەسب ەبەهەد ەهاپ ێؽەک یًبچىکتر ۆب ەسەکانهاوظ ەک ەوەیەئ ەڵکیذاخ ەهێىل ەگ٘ش

.ەخەنداد یەکذا ەڕوویب ەخۆداچىهەوەب ەسگاید



: ێؽەکانک ەظەسیچاس ۆب ەخۆداچىهەوەب ۆڵەحیم ێذاوی: پدواصدەیەم

و  ەبێذه ەخۆداچىوهەوەیانب ۆڵەحیم یذەداِ ەیماو ەل ەسەکانجا هاوظ ەداهاو ەاڵقیج ێسخ ۆظەیەکپش ەسه یەکالییکشدهەوەی ۆب ەوسەگ یخىا ۆیەب ەسه

.ەنبذ هىێ یاهێکیژ ەظخپێکشدهەوەید ەڵیو ه ەسگشنو ڕابىوسدوویان ەهەڵەکاویظىود ل



 ەظەسل ێبەظخەکەگش یەهەکاویگؽذ ال ەکاویو ما٘ ەسکئ ڕؼدىەویو دا ەجیبىونو باب ەسیدادو ەمایبى ەظەسل ێزانخ ەکاویپشظ ەگەڵکشدن ل ەڵە: مامظیاصدەیەم

:یذۆلژییەکانو ئا یزبحیو خ یاسخیظ ێملمالو ەل یگشجج ەدووسو ب ەمایاهەبى ەوئ

 ێزانخ ەکاویو پشظ ەخالٜییەکانو ئ ییجیئا ەهاب ێىدەوڵەحیو ه ەیهاوچ یىاویداهاث و پؽد ەظخخعخجید ێىاوپ ەل ەظەاڵثد یەهەکاویال ەمڕۆئ بەداخەوە

 یاواصیح ڕەچاوکشوی ەبێب ەکەهەوەد ەمىاسه ێىدەوڵەجییەکانه ڕێکەوجيىامە ڕگەکاویو ب ەمابى ەپێیب یاظاکانو  ەکەند ۆػ٘ش اڵنو جا ەسصانه یاظەجذاظ ەمەصادیل

. ەکەند ێمەیئ ۆمەڵگاکاویک ەیهاوسد ەچاوداخشاویب ەمانئ ەدەند ڕیاسب ۆیاویخ ۆب ەوانئ ەسچیه ەوان،و ئ ێمەئ ۆمەڵگاکاویک ێىانه یو کلخىس ۆمەاڵیتیو ک ییجیئا

 ێزاوی،خ یژیجىهذوج ەسگیری،هاوظ یهاپاک ێزان،خ ەوەیهیابىوح ەڵکؽاهە،و ه ەاڵیعانه ەل ڕوو ەسدەوامب ێمەئ ێزاهییەکاویخ ێؽەک ەکشدو یوا ەوەیؽەئ ەسه

.ەوەیەچىوه ەخۆداکشدن و ب ەهەڵىێعخەلەظەسب ێىیعدیانپ ەڵچىیىەوه ەیىەهذیذاسەکانپ ەصگاد ەب ەهگیانو ج یاسدەد ەبىون ب ڵەجەوەخا ەل ێعخائ ەماهەئ

 یاوانپ ەب ەسامبەسب یاهەیدوژمى٣اس ەگىجاس ەوئ ەڕێیل ەسدەکەوێذ،ب ەوەیەهاه ێىیبؽ ەول یێریانؼ یپؽک یؾژهاه ەما٘ەکاویل ۆکیکاسداک ەهاوب ڕێ٢خشاوەکاوی 

حا  ێذ،بضاه ۆیخ ەجییەکاویامەهگؽذ ه ەبەسپسخیو ب یاهیذاژ یەکاویکا ەگؽذبکاث ل یاوپ ەیشیدوژمً ظ ەچاویژن ب ەوەیئ ەؼخۆجەجا کاس گ ەیڵێىەوە،د ەسدەوامب

 ەظخخعخجید ێىاوپ ەل ەگەڵیل ێذب ەسدەوامذاب ەملمالهێیژن ل ێىیعخەو پ ییەه یاواصیح یچه ەواهذائ ەدیذیل ەسهاوظ یان ێذب ڕبشا کى یان ێذباوک ب یاوەپ ەوئ

.ەکاهیذاما٘

 یاهىویب ەب ەوان. ئۆمەڵگەیەک ەخالٜییەکاویئ ەهاب ەماوو گؽذ بى ۆمەاڵیەحیک یو کلخىس یینئا یدژ ەڵکىب یاوەپ یدژ ەنهاج ەکه ەکاهیانگىجاس ەمڕۆئ ئەوان

 ەؼٙشۆشخیل ەدیاسدەیگشجً بەسب ۆب ییەه ەوڵێکیانه یان ەیەکٜع یچه ەاڵمب ەدەند ەژوی٘ش یاسدەید یاظأکشدویو  ەدۀەکشنٜ ەوڵیژهان ه ەکاویما٘ یپاساظخج

 ێیانپ ەیەه یەحیظىکا ەسچیه ەجانئا٘ش ێیذاو ج ەکشێذد ەواهەداؼ یاهەکاویو  ەظاجم ەهخەسەکاویظ ەئاؼکشا ل ەب ەک ەوەژهاه ەظخەیح ەکشدن ب یو باصسگاو

 ەکو ەسه ەواهذائ ەدیذیل ییەوه ەهایەکیؽیانب یچه ەڵکىب ییەه یانما٘ ەسه ەکه ەیؾژهاه ەوو ئ ێکەژه ەگەڵو ل ڕۆژە ەسه ەچىاس ژن بگش ەکه یاووپ ەکشێذد

.جش یچیو ه ۆبەجاڵکشدهەوەخ ۆب ێکًئامشاص ەنهاج ەوالێذج یٙۆهێکیظ

 ەطبکاث، ک ەگەڵیانل ێذبى ەسچۆویو ه ەسچیو ه ەبێذه یچیانه ەگەڵل ەسعیؼ ەیىەهذیەکیپ یچو ه ێذب ەگەڵل یژو ەد یەکذاخاهى ەل یاوێکپ ەگەسئ ئێعخا

بکاث  ینداب ۆن بەکاهیؽیاما٘ ەمىوو ه ەبێذه یدوو ژو عیەسؼ ەؼێىەیەکیب ەگەسئ ەاڵمب ەکشدووە،ه یاظاییصخی ەسپێچییەکیظ یچو ه ێبکاثل ڕێگشی ێذهاجىاه

 ڕەوؼخ٢شدوی ەدب ەسەو!؟ بەسیًب ە١ام ئاساظخ ەسەوب یاظا ەماهەوێذئ ێمەئ واجاە.  ٠ێًظضا بذس ێبەظخاهەگش ەوئ یەهەکاویگؽذ ال ەبێذو د یاظأە یاظا ەپێیب ەمەئ

. !؟ اڵ١اویبا ەهاب یپاساظخج ەسەوب یان ەڵ٤خ

 ەاڵمب ەث،ئا٘ش ەسامەحیو ٠ ەظێتی٠ ەب یەجییەظى١ا ەوسەجشیًگ ەب٣اث، ٠ ەؼٙشۆشخیل یاسدەید ەبڕکشدویبى ەظەسکاس ل ییەه ڕێ٢خشاو یەٟ ێذب ەگەڵل ئێعخایصخی

 ەبێذ،ه یدوو ژو یاوپ ەوەیئ یدژ ە٠ەیًد ەسد یاظا ێیند

 ەژهاهذا  کشاو ڕێکخشاوەکاوی ی٘ؽاس ەژێشو ل ەظێدیذاک یباس یاظای ە( ل2228) ڵیظا ی( 15) ەژماس یاظای ەپێیب ەک  ەیًبذ ۆڕاهکاسییاهەگ ەوئ ەسهجیظ ئەگەس

 یماف یکشدو ڕەچاو ەبێبىون ب هذاژها ەسژەوەهذیب ێىاوپ ەل ەظەسحەمیانک ەبیىین،د ەمىاسکشاوەکاهەوەه ەٜەگؽذ د ەب ێگەسایەجییەو م ێملمالو ڕۆحی ەوئ ەڕووویب

.یاوانو پ اڵنمىذا ەجایبەحیب ێبەظخەکەگش یجش یەهەکاویال
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.ەئاگابێذب ێیانل یاظاداهان ەظەاڵحید ێىیعخەو پ یاجشدەکەنص ێؽەکانک ەظەسچاس ەبشیو ل ەنکىؼىذ ەڵەیه ەماهەئ



:ۆمەڵگەداک ێژەکاویو جى ینگؽذ چ ەهێىل ەسگیریهاوظ ڕۆؼيبیری اڵوکشدهەوەی: بچىاسدەیەم

 ەاڵمب ەبً؛د ەظەسچاس ێؽەکاهمانک ەل ۆسێکص ێبکەیًپ یانو کاس ێبگەیًج ێیانل ەگەسئ ەک ەیەباؼمان ه ەظێتیک یباس یاظایەکی ەوهاواص ەسیّخێکیؼ ئێمە

.ێزاهییەکانخ ێؽەک ۆسبىوویص ۆیه ۆجەب ەمەیؽەئ ەسه ەکەن،د ێپ یانو کاس ەئاگانب ێیانل ەهاوظەسانل ەمک ۆسص ەمیىەیەکیک ەداخەوەب

 ین،چ ێؽەکاویک ەکاویچاس ڕێگاو  ینچ ێىەواسەکاویو ؼى ێکەوجەو ل ینچ ەکاویو ما٘ ەسکو ئ ییەچ ەوظەسگیریه یماها ەصاهێذبکاث و ه ەسگیریهاوظ ەظێکک ئاخش

 ۆنچ ین،چ ەکەظۆپش ەظەسل یگەسییەکاویو کاس ێًد ەکاسب ۆنو چ ەیەه ەاڵقیج ەهذو چ ییەچ ەاڵٛج یماها ەصاهێذه ەظێک!. کەبێذ؟د ەسکەوجىوظ ۆنچ

 ەدادگاو ەڕێیل یابىوهەوەو خىلْ و ح ەاڵٛو ج ینچ یابىهەوەح یدوا ەکاویو ما٘ ەیەه یابىوهەوەیح یماف ۆنو چ ەیک ەصاهێذه ەظێک. کەبێذ؟د ەسکەوجىظ

.ەبێذد ەسکەوجىظ ۆنچ ەسێذ،ب ڕێگایاهە ەول یەکێک ەسه ۆب ەهاپ ۆنو چ ەیک ییەوچ یاواصییانح

. با ەسەکاهذاهاوظ ەهێىل ەنبک یاظاییو  ەسعیؼ ڕۆؼيبیری اڵوکشدهەوەیب ەظەسبا کاس ل ەسەکاهذاهاوظ ەهێىل ێملمالو ەگیاویب ەودانبش ەبشیژهان ل ڕیکخشاوەکاوی

و  ەڵچىیىەکىسد ه ەخێزاویب جەهگیان ەک ەنبذ ەکشاواهەو هاوسد ێىدص یاسدەد ەوئ ەبڕکشدویبى ەوڵیبا ه ەن،بذ ێڵەکییەکانو خ یکلخىس ەڵەه ڕاظخکشدهەوەی ەوڵیه

  .ەکەند ەسگیریهاوظ ۆظەیپش ییەکاویحىاه ەمىوه ەل ەڕەؼەه

کۆجایی

:ەوەخىاس یال ێىەیەیؼ ەمو ب ەظخپێذەکەیًد ەسەهجامەکاهەوەد ەل ەسەجاو ظ ڕوو ەخەیىەد ڕاظپاسدەکانو  ەسەهجامد یًگشهگتر ێژیىەوەیەداجى ەمئ لەکۆجایی

.ەوسەگ یخىا ێپیچیىەوەیو ل ەٜیامەثجشظان ل ەخىاوب ەڕبىونباو ەمکیچ ەب ەکاویو ما٘ ەسکو ئ ەسگیریهاوظ ۆظەیپش ەمکەکاویگؽذ چ ەظدىەوەیب .1

.ێىەداؼ یًو هاظکتر ەحىاهتریًل ۆڤذامش یاویژ ەل ۆظەکەپش یو گشهگ ەسگیریهاوظ ۆظەسیو پش ەسەکانهاوظ ێىاکشدویو .2

.ەساهذاهاوظ ەهێىانل ەمىکىسجییەکانک ەهەڵەول ۆؼیکشدنو چاوپ ەسێىییەکانئ ێڕواهیىەو ج ەڵىێعذه ڵکشدویصا ۆب ەڵىانه .3

.ەسگیریکشدنهاوظ ۆهاوؼان ب یاووؼ ەسخیک ەڵبژاسدویه .4

.ڕیاسدانب ەل ەکشدنه ەلەو پ یەکتر ۆب ەسەکانهاوظ ەواویج ەڵعەهگاهذویه .5

.ێبەظخەکەگش ەهجامذاویئ ەب ەواوج ڕەصامەهذی .6

.ەهاوظەسەکانداهان ب ەسجم یماف ێذاویپ .7

.ەبێذه ەهذسوظدیانو ج ەواوج ڕیاسداویب یو جىاها ەبێذه یاظاییان یاویؼ ەسەکانهاوظ .8

.ەساهەو دادو یەکعان ەؼێىەیەکیب ەسەکاهذاهاوظ ەهێىانل ەکانو ما٘ ەسکئ ەؼکشدویداب .9

.ەسحەکاویم ۆظەکەوپش ەکاسییەکاویووسد ەل ەواویانج یئاگابىوو ەب ەیەکترول ەواویانج ەصاییو ؼاس ەسەکانهاوظ یجیهاظ .12

 یماف ێذاویدادگاو وپ ەسب ەهابشدهەپ ێىەسوهى یو داهاو ۆژگاسیئام و ۆگٙخىگ ەڕێیل ەوسەبىوهیانگ ەل ڕێگەگشجًو  ێؽەکانک ەظەسکشدویچاس ۆب ەوڵذانه .11

.یاهپێگەیاهذنص ۆب ێؽەکانک ەسکشدویظ ەکاحیل یابىوهەوەح

.ێؽەکانک ەظەسیچاس ۆب ەخۆداچىهەوەب ۆڵەحیم ێذاویپ .12

 ەوئ ەظەسل ێبەظخەکەگش یەهەکاویگؽذ ال ەکاویو ما٘ ەسکئ ڕؼدىەویو دا ەجیبىونو باب ەسیدادو ەمایبى ەظەسل ێزانخ ەکاویپشظ ەگەڵکشدن ل ەڵەمام .13

.ەمایاهەبى

.ەسانهاوظ ەجایبەحیب ۆمەڵگەداک ێژەکاویو جى ینگؽذ چ ەهێىل ەسگیریهاوظ ڕۆؼيبیری اڵوکشدهەوەیب .14

:ڕوو ەیاهخەیىەد ڵەداخا ەهذچ ەمل ڕاظپاسدەکاهیؾ ەب ظەباسەث

ییەکاهەوەؼ ەدەٜەب ەهذبىونپاب .1 .ەسگیریذاهاوظ ۆظەیپش ەکاویپشظ ەل ەجایبەثو ب ەهێىیؽیاهذاو ل یاهذاژ یەکاویکا ەگؽذل ەِس

.ەسدەمییەکاهذاو ظ ەهىوکەییه ەجەباب ەگەڵل ەبێذه ەڵکشدویو ه ەؼەکشدنگ یجا جىاها ەظێدیذاک یباس یاظای ەٜەکاوید ەب ەسدەوامب ێذاچىهەوەیپ .2

 ڕێگەو  ەظێتیک یباس یاظای ەوەیکشده ەمىاسه ەمەبەظتیب یاظاو  ەسیّەثؼ ەبىاسەکاویل ەصاو ؼاس ۆڕپعپ ەڵکاویخ یاسیو صاه ەصمىونئ ەل ەسگشجًظىودو .3

.ەنبک ەظدیاساهەه ەپشظ ەوئ ەظەسل ەٜع ەک ەؼاسەصاه ەخىێىذەواسوه ەخەڵکاویب ەدانه

.ۆمەڵگاداک ێژەکاویو جى ینگؽذ چ ەهێىل ەکاویو پشظ ەسگیریهاوظ ۆظەیپش ەسباسەید یاظاییو  ەسعیؼ ڕۆؼيبیری اڵوکشدهەوەیب .4
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 ێزاهذاخ ێکهاجەکاویپ ەهێىانل یبەسکحیک یاویو گ ێؽەخێزاهییەکانک ڵکشدهەوەیٜى ەظەسکاس ل ڕێکخشاواهەی ەوئ ەسحەمظ ییەکاویکاسو چاالک ەل ڕێگشجً .5

.کشد ێىیعتیپ ەگەسئ ەکاهیانکاسکشده ۆڵەحیم ێعەهذهەوەیو ل ەکەند

.ەکەند ەخالٜییەکاویئ ەماو بى ێزانخ یئاسام یداو ێکج ەظەسکاس ل ەک ێىخۆییاهەیو ه یاویو دساما ب یم٘ل ەوئ ەسحەمظ ڵٙخەکشدویو پا ڕێگشجً .6

ظەسچاوە١ان: پێڕظتی
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ت  . م1999هـ / 1422ـُذا الىبّت: الخامعت،  –الذاس الىمىرحُت، بیروث  -اإلا٢خبت الّفٍش

، الذ٠خىس ُمفىٙى الُبٕا، ِلي الٙٝه اإلانهجي ِلى مزهب ؤلامام الؽا٘عي سخمه   :3 ًْ هللا حّالى اؼتٟر في جإلُٚ هزه العلعلت: الذ٠خىس ُمفىٙى الِخ

ْشبجي الىاؼش: داس الٝلم للىباِت واليؽش والخىصَْ، دمؽٞ الىبّت: الشابّت، 
ّ

.م 1992 -هـ  1413الؽ

ماء للمدامي حمّت الشبُعي / وبْ م٢خبت اإلاثج  :4 اهىها ٜو ا ٜو . 2222ی ظىت الىبْ اخ٣ام الىٙٝت ؼِش

هـ(  اإلادٝٞ:  671الجامْ ِلخ٣ام الٝشآن ِلبي ِبذ هللا مدمذ بً ؤخمذ بً ؤبي ب٢ش بً ٘شح ألاهفاسي الخضسجي ؼمغ الذًً الٝشوبي )اإلاخىفى:  :5

اك، اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت الىبّت:  .م 2223هـ/  1423هؽام ظمیر البخاسي الىاؼش: داس ِالم ال٢خب، الٍش

هـ( اإلادٝٞ: ظامي بً مدمذ ظالمت 774ٙعیر الٝشآن الٍُّم ِلبي الٙذاء إظماُِل بً ِمش بً ٠ثیر الٝششخي البفشي زم الذمؽٝي )اإلاخىفى: ج   :6

. م 1999 -هـ 1422الىاؼش: داس وُبت لليؽش والخىصَْ  الىبّت: الثاهُت 

ا مدحي الذًً ًدحی بً  : 7 بیروث  –هـ(  الىاؼش: داس إخُاء الترار الّشبي 676ؼٗش الىىوي )اإلاخىفى: اإلانهاج ؼشح صحُذ معلم بً الحجاج ِلبي ص٠ٍش

ت 1392الىبّت: الثاهُت،  .هجٍش

ت مّاوي ؤلٙاً اإلانهاج لؽمغ الذًً، مدمذ بً ؤخمذ الخىُب الؽشبُجي الؽا٘عي )اإلاخىفى:  : 8 هـ( الىاؼش: داس ال٢خب 977مٕجي اإلادخاج إلى مّ٘ش

  .  م1994 -هـ 1415الّلمُت  الىبّت: ألاولى، 

بً  اِاهت الىالبین ِلى خل ؤلٙاً ٘خذ اإلاّین )هى خاؼُت ِلى ٘خذ اإلاّین بؽشح ٜشة الّین بمهماث الذًً( ِلبي ب٢ش )اإلاؽهىس بالب٢شي( ِثمان  :9

. م 1997 -هـ  1418هـ( الىاؼش: داس ال٢ٙش للىباِت واليؽش والخىسَْ الىبّت: ألاولى، 1312مدمذ ؼىا الذمُاوي الؽا٘عي )اإلاخىفى: 

ُىاوي، ؤبى الحعً بشهان الذًً )اإلاخىفى:   :10 اوي اإلأش هـ( اإلادٝٞ: وال٥ 593الهذاًت في ؼشح بذاًت اإلابخذي لّلي بً ؤبي ب٢ش بً ِبذ الجلُل الٙٔش

   . لبىان –بیروث  -ًىظٚ الىاؼش: داس اخُاء الترار الّشبي 

ٞ الذًً ِبذ هللا بً ؤخمذ بً مدمذ بً ٜذامت الجماُِلي اإلاٝذسخي زم اإلإجي في ٘ٝه ؤلامام ؤخمذ بً خىبل الؽ :11     ِباوي ِلبي مدمذ م٘ى

          .  1425بیروث الىبّت ألاولى ،   –هـ(  الىاؼش : داس ال٢ٙش 622الذمؽٝي الحىبلي ، الؽهیر بابً ٜذامت اإلاٝذسخي )اإلاخىفى: 

جدُٝٞ : لجىت إخُاء الترار الّشبي الىاؼش :  456/ ظىت الى٘اة 383مدمذ ظىت الىالدة :  اإلادلى لّلي بً ؤخمذ بً ظُّذ بً خضم الٍاهشي ؤبى :12

. داس آلا٘اٛ الجذًذة م٣ان اليؽش : بیروث

 -هـ 1421خاؼُت سد اإلاخخاس ِلى الذس اإلاخخاس ؼشح جىىٍش ألابفاس ٘ٝه ؤبى خىُٙت ابً ِابذًً. الىاؼش داس ال٢ٙش للىباِت واليؽش. ظىت اليؽش  :13

.م. م٣ان اليؽش بیروث2222

هـ( الىاؼش: داس ال٢خب الّلمُت 587بذائْ  الفىائْ في جشجِب الؽشائْ لّالء الذًً، ؤبى ب٢ش بً معّىد بً ؤخمذ ال٣اظاوي الحىٙي )اإلاخىفى:  :14 

. م1986 -هـ 1426الىبّت: الثاهُت، 

هـ( 897ًىظٚ الّبذسي الٕشهاوي، ؤبى ِبذ هللا اإلاىاٛ اإلاال٣ي )اإلاخىفى: الخاج وؤلا١لُل إلاخخفش خلُل إلادمذ بً ًىظٚ بً ؤبي الٝاظم بً   :15

 . م1994-هـ1416الىاؼش: داس ال٢خب الّلمُت الىبّت: ألاولى، 

هـ( اإلادٝٞ: ِبذ هللا بً ِبذ اإلادعً التر١ي الىاؼش: 972الذًً مدمذ بً ؤخمذ الٙخىحي الحىبلي الؽهیر بابً الىجاس ) مىخهی ؤلاساداث  لخٝي  :16

. م1999 -هـ 1419مؤظعت الشظالت الىبّت: ألاولى، 

٠ما٥ ظُّذ البزاس_ وبْ مىظعت اخ٣ام ومىاد الٝىاهین والٝشاساث اإلاخّلٝت باالخىا٥ الصخفُت الىا٘زة في اٜلُم ٠شدظخان _ للٝاضخي ِىوي  :17

. 2212اولغ _ اسبُل 
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