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 :پێشەکی
ٚاٌّوٍٍیٓ، ٍیلٔب  ء ٔجیبألٚاٌَالَ ؾٍی أّوف ا حاٌؾّلٌٍٗ هة اٌؿبٌّیٓ، ٚاٌٖال

 ٚإٔؾبثٗ ٚأرجبؾٗ أعّؿیٓ اٌی یَٛ اٌلیٓ: آٌٗٚؾٍی   ِؾّل
ئەَ پەڕرٛوە پٛفزەی ئەٚ ىٔغیوە ثەهٔبِبٔە ثٛٚ وە ٌە وۀبڵی ئبٍّبٔی 

ێژای ِبٔگی ڕەِەىأی ٍبڵی پەیبِەٚە ٌەژێو ٔبٚٔیْبٔی )فەِێىی ٌەثیو وواٚ(  ثەكه
 .( ىاییٕی پێْىەُ ووا2009/ 9( وۆچی، ثەهاِجەه ِبٔگی )1431)

ثیوۆوەی ثەهٔبِەوە ٘ەڵمٛاڵٚی ٘ەٍذ ووكْ ثٛٚ ثەٚ ٚالیؿە ربڵەی وە ئەِڕۆ  
ٔبٚچەوە ثەربیجەری پێیلا  ٍِٛٛڵّبٔبٔی وٛهكٍزبْ ٚ ٚ عیٙبٔی ئیَالِی ثەگْزی

 ئیَالَ.پیرۆزی ٚەی چەِىێىی گؤگی ئبیٕی ٘ەٚڵێىە ثۆ ڕٚٚٔىوكٔە گٛىەه كەوەْ ٚ
 گؤگی ثبثەرەوە فۆی ٌەٚەكا كەثیٕێزەٚە وە فٛێٕلٔەٚەیەوی ٚالیؿی ٚ

 ٔی ٍِٛٛڵّبٔبْ ٚوە ٌەپەهرجٛیىیٕلٚ، وە ثویزی ثبثەریبٔەیە ثۆ گوفزێىی ٘ۀٛٚوەیی ٚ
بٔی ئیَالَ ٌە وەٍبیەری وەٍێىلا، برەٍىىوكٔەٚەی فواٚأی ِیٙوە وبهی ئیَالِی ٚ

ىۆه  ٚ ٘ەٚڵەوبٔلا وبه ٚ ٌە گرتٌیثەئبِبٔظ  ْ كهّّٚێىلا، یبْ الیۀێىی ٍیبٍیلا ٚیب
ّێٛألٔی  كیبهكەی كىێٛی رو وەثٛٚٔەرە ِبیەی ٌەوەكاهووكٔی وبهی ئیَالِی ٚ

 پەیبِە پیوۆىەوەیبْ. ڕٚٚفَبهی عٛأی ٍِٛٛڵّبٔبْ ٚ
لیٓ ّێٛە ئەَ گوفزەیِ ڕۆژأە ٌە ژیبٔی ٘ەه یەوێىّبٔلا چۀلیٓ عبه ٚ ثەچۀ

گەیْزٓ  ٌەِپەهی گەٚهە ٌەثەهكەَ وبهی ئیَالِی ٚ کۆسپ و ٚ كٚثبهە كەثێزەٚە
 ثەئبِبٔغەوبٔیلا كهٍٚذ كەوبد.

 كٚارو ئەَ پەڕرٛوەیِ فَزٕە ڕٚٚی چۀل ثٕەِب ٚ ئبِبٔغی ثەهٔبِەوە ٚ
ّێٛاىی  ٚ چەِىێىی گؤگە كەهثبهەی فیمٙی عیبٚاىیجْٛٚ ٌەوبهی ئیَالِی

ٍِٛٛڵّبٔبْ  بٚاىیبٔە ثەٚ الیۀەی وە ثەفيِەری ئیَالَ ٚئبهاٍزەووكٔی ئەٚ عی
 گەّی وبهی ئیَالِی كەوبد ٌەكڵی یبٚەهاْ ٚ ٚێٕبیەوی عٛاْ ٚ وۆربیی كێذ ٚ

 یەن ئبهاٍزە.  ٔەیبهأیلا ثەیەن ئبٍذ ٚ
گٛرواٚە، ثەاڵَ  ٘ەهچۀلە ئەَ ثبثەرە ثەىِبٔەوبٔی رو ىۆهی ٌەٍەه ٍٔٛٚواٚە ٚ

ّەهؾی  ثەّێٛاىێىی ىأَزی ٚ وە ە ثەهچبٚٚرثەىِبٔی وٛهكی ّزێىُ ٔەوە
ثۆیە ٘یٛاكاهَ  ؛یەوبٔەٚە لَەی ٌەٍەه وواثێذیكەلە ّەهؾ ۆًگەیٍ ٌە ٚ ٍٔٛٚواثێذ
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ڕاثٛٚٔی ئیَالِی ثەربیجەری پڕ  ئەَ ٘ەٚڵە وەٌێٕێىی وزێجقبٔەی وٛهكی ثەگْزی ٚ
 ٚ ثجێزە ِبیەی ٍٛٚكی ٘ەِٛٚ الیەن.  ثىبرەٚە

ئەهوی ٍەهّبٔی فۆِی كەىأُ وە ىۆه ٍٛپبٍی  ثەلە کۆتایی ئەم پێطەکییەدا 
ثٛٚٔە پوكی ثەیەن گەیْزی  ٍەهعەَ وبهِۀلأی وۀبڵی ئبٍّبٔی پەیبَ ثىەَ، وە

٘ەهٚە٘ب ڕێي ٚ پێيأیٕی  ثیٕەهاْ ثەكهێژایی ؽەڤلە ئەڵمەی ثەهٔبِەوە ٚ ٔێٛاْ ِٓ ٚ
رە گوىۆهَ ٘ەیە ثۆ كەٍزەی گۆڤبهی ڕێٕٛێٓ وە ئەهوی ٍٔٛٚیٕەٚەی ثبثەرەوەیبْ 

 و برای بەڕێسم کاک سەفیي دەلۆیی کە ئەرکی دیسایٌکردًی بەرگەکەی کێطا و ئەٍزۆ
ثەپەڕرٛن ووكٔی ثبثەرەوە  ٘ەِٛٚ ئەٚ ثەڕێيأەیِ وەىۆه ؾەٚكاڵی ٍٔٛٚیٕەٚە ٚ

 .ٌەچبٚەڕٚأیلا ثْٛٚ بْ پێٛە كەووكَ ٚیثەهكەٚاَ پەیٛۀلی ٚ ثْٛٚ
وبهە ثقبرە رەهاىٚٚی  پبكاّزی ٘ەِٛٚ الیەن ثلارەٚە ٚ ئەَ گەٚهەفٛای 

 وەَ ٚ وٛهریەوبّٔبْ ثجٛهێذ. ثەِیٙوەثبٔی فۆی ٌە٘ەڵە ٚ ٚواى چبوەوبٔ
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 :پێکتدەس
 ەٌ َالَیئ ٓیٕیثەك َالَیئ ی٘برٕ یربوبٔەهەٍ ەٚەٕەڕێیثگ هەگە: ئياْەڕێث

ٚ  ٚ یریەٕبیچ یبٍبی یٍزەكەث ەووك و ەیّەگ ٚ لاەڵ٘ یهەٍ ولایەەگەڵِۆو
 یوبٔەییوەهەٍ ەئبِبٔغ ەٌ هێویە ٔل،اڵٕبەیك ەٚەِەٍز ٚ یوەهەٚثكٚ ٚ کۆیالیەری

 یریەثوا ٚ ییثبەر یٍزە٘ ەیٚەووكٔ ٚاڵث ەثٛٚ ٚ یبهكأەد ٚەئ یْزٕێ٘ۀ ِیَالِیئ
 ٚ ەٍۆیو ًەو ەووك و ەٚەئ یوێف یىەڵف َالَیئ وبٔلا،ۆڤەِو ٔبٚەثٛٚ ٌ یيڕیویە ٚ
 ِٛٚە٘ ىٛەڵث ،ەٚەویەٚٚڕ چی٘ەٌ ەییٔ برویى ًەو ەٌ ِیٍەو ٚ یۀ ًەو ەیٔلەث

 ٚ ژْەث ،ەٚەبٔیِەعەؾ ٚ ةەهەؾەث ،ەٚەبٔیهكەٚ ٍٛٚه ٚ ى یٍپ ٚ ُڕە ەث وبْۆڤەِو
 بْیِٛٚە٘ ،ەٚەبٔیرەاڵٍەك ێث ٚ رلاهەاڵٍەكەث ،ەٚەبٔیٍەىێث ٚ ٍلاهەوەث ،ەٚەبٔیبٚیپ

 یچەٍِى نیەال ِٛٚە٘ ەَزیٛێپ ٚ ووكگبهْ یفٛكا ەیٔلەث ٚ وزوْیە یثوا
 ثْٛٚ ٚ ىگبهڕ ۆث ەیەگڕێ ەربو ِەیِەئ ۀب، ٚ رو یٍەو ٚثٓ  ٚەئ یەکاًهِبٔەف
 .ژكاڕۆكٚا ٚ بیكٚٔ ەٌ یهفواىەٍ

 ەٕیئب َەٌ یْٛاىێووك پ ەٕیكەِ یىەڵف ەٌ یٚا ەثٛٚ و ِەیبٔیاڵثب ٘بەث َەئ هە٘
 ەچٛٔى ؛ەٚەثجٕ نیەیروٍەِ ِٛٚە٘ یٚەڕٚثڕ لایٕبٚێپەٌثٓ  ەئبِبك ٚ ْەثى ێیۀٛ
 برویى ەیِبٚۆث یهفبۀ یِەهكەٍ یوبٔەزیهۀ ة ٚكا ِٛٚە٘ یهثبهەٍ ەٕیكەِ یىەڵف
 یریەكٚٚژِٕب ٍذەكەث ٚ وزویە یٕێفٛ ەچٛٚثٛٚ بْیٍزەك ٛٚثەك ڵٍب َذیث ٚ كەٍەٌ
 ەبِەیپ ٚ ٓیئب َەئ ٔٙبەر ەو ْزجْٛٚەیگێر ُەٚەٌ ٚ ٔلاڵٔب بْەیك ەٚەییوەهەكٚٚث ٚ

 یيڕیویە ٚ ییثبەر ٚ ییٚاەئبّز ٚ ذێٕێثٙ حاڵەتە ٚەث ییربۆو ەو ەیەٚەئ یىإِ
 هە٘ ،ٚثٛ لاۆیف ێیعەٌ قەك ٚ لبەك طیاىەیوەْزٕەیگێىبد، ربكهٍٚذ  ىلاەڵف یٔبفەٌ
ثٛٚ  ۆٔبٚف ەیئبژاٚ ٚ ەڕّ ٚ ییثبەر ٚ یریەثوا یّبه ەثٛٚ ەٕیكەِ َالَیئ ی٘برٕەث
 .ژٚٚێِەٌ هێّەثەث

 ەٚەوبٔەّبٔڵٍِٛٛ ییثبەر ٚ یيڕیویە ەث هە٘  فٛكا یهەِجەغێپ كٚارو
 ْلاەیٕیكەِ یوبٔە٘ٛكیە ٚ وبْەّبٔڵٍِٛٛ ٛاْێٔەٌ یيڕیویە ٚ ییبثەر ىٛەڵث ٍزب،ەٚۀ

   ٚ هەِجەغێپ یریەهاەِجەغێپبە كاْ  ثْٛٚۀ ەئبِبك ٘ٛكیە ىلاێوبرەكهٍٚذ ووك، ٌ
 ٛاْێٔەٌ یوەیەّبٕٔبِەیپ ِەیٚەئ یهثبهەٍ َەاڵث ؛ٓێثٕ لاەیوەبِەیپ ییاٍزڕ

 ەِبف ِٛٚە٘ ەث یكأ لایێر ،یٍٔٛٚ كاەٕیكەِ یْزٛٚیكأ یوبٔە٘ٛكیە ٚ ّبٔبْڵٍِٛٛ
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 یٌەگ یوەهەٍ یىێّەث ەث ٔب ٚ كاەٕیكەِ یوبٔە٘ٛكیە یوبٔەییئبثٛٚه ٚ یبٍیٍ ٚ یٕیئب
 یوەییٔبپبو ٚ یوەهەكٚٚث ٚ یژێٍزلهەك ِٛٚە٘ ٚ ثوكْ یٔبٚ ووكْ ٚ یٕێٌۆپ ەٕیكەِ
 .ووك بٍبـی ٚ ەغەكەل كاەٕیكەِ ی٘ٛكەیٚ وبْەّبٔڵٍِٛٛ ٛاْێٔەٌ

 یىەڵف ِٛٚە٘ ۆث ەیٚەئ  فٛكا یهەِجەغێپ یْەیَزبٔێٛەڵ٘ ٚ ڵٚە٘ َەث
و  یيڕیویە ٚ ییثبەر ٚ یریەثوا ٚ یئبّز یٕیئب َالَیئ یٕیئب ەو ەٚەووكەكٚٚپبد ك

 .پێکەوە ژیاًە
 ِبْۆث یٚٚٔڕ ەث ٓەیثل ِەیهەثٛٚٔ َەئێکی هٔغەٍ هەگەئ فراواًتر لەهە

ٚ  هۆع ەِە٘ یوبٔەكهٍٚزىواٚ ەو یەٚا یَزیٚ هكگبهەهٚەپ یفٛا ەو ذێٚەوەهكەك
 ەیٚەئ ۆث ەٚەٚأەچێپەث ىٛەڵث ؛ْەثى وزویە یریەكژا ەیٚەئ ۆث نەثٓ، ٔ بٚاىیع
 :ەّٛٚٔٔ ۆث هە٘ ه،ەٚەثٛٔ ٚ بْیژ ۀەثل برویى یىێژێچ ربَ ٚ ٚ ْەثى ٚاٚەر وزویە

 ئبٍّبْ،ەٌ یەزیثو ەو ،ەكهٍٚذ وواٚ بٚاىیع ەیىٙبرێپ هەڵێِۆو ەٍوّٚٚذ ٌ
 رو. یهأەثەبٍٔیگ َەهعەٍ ،ۆڤئبٚ، ِو ،ۆڵك ّذ،ەّبؿ، ك ،ەوێٍزەِبٔگ، ئ ه،ۆف ،یٚەى

 ٚەئ ِٛٚە٘ ٚ ،ژڕۆ، ٚەّ ،يیپب ٓ،ی٘بٚ ٘به،ەىٍزبْ، ثلە  ڵٍب یوبٔەهىەٚ
 ٚەئ یِەه٘ەث ،یّٚى ،ەڕیگەرها، ت ،هِبەٍەٌ ەٚەزێٚەوەك ەِبٔەٌ ەو ِەیبٔیبٚاىیع
 َزٓیٛێپ بْیْیِٛٚە٘ ٚ ەیە٘ ۆیف یژێچ ربَ ٚ ەىٙبربٔێپ َەٌ نیە هەٚ٘ ْیەبٚاىیع
 .بْیژ یٚاِەهكەث ۆث

 ەٌ ذ،ێووەك یكەث هۆى یبٚاىیع بٔلایّۆف وبْۆڤەِو یفٛك ەٌ دۀبٔەر
 ویث یئبٍزەٌ بٔلا،یاڵٚ ثب ژْەثەٌ بٔلا،یٔگڕە ٚ ٔگەكەٌ بٔلا،یٚفَبهڕ ەٌ بٔلا،یىەگڕە

خۆیاًە و  وبْۆڤەِو یٔلەٚەهژەث ۆث هە٘ ِەیِبٔەئ ِٛٚە٘ بٔلا،یْزٕەیگێٚر ەٚەووكٔ
 .یاًەیبٔیژ ەیٚڕەٚەڕ یٚاِەهكەث یٍزەثەِەث

 ەیِبٔەئ پێٌاخۆش ًییە؛ بەڵکىبٔەی یگەٚهە ٔەک ٘ەه ئەَ عیبٚاى یفٛاجا 
 ەٚەیەثبه ٚەٌ ٚ كاەهەٚەثٛٚٔ َەئ هەٍەث ۆیف یٍزجٛٚٔەكاڵثب ەیگەڵث ەرۆووك

َتِلفًا أَْلَوانُػَها َوِمَن اْْلَِباِؿ ُجَدٌد َأَلَْ تَػَر َأفَّ اَّللََّ أَنْػَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا بِِو َِتََراٍت مُْ ] :ذێهِٛەفەك
: رەٚا. (1)[َكَذِلكَ   بِيٌض َوُْتٌْر ُمَْتِلٌف أَْلَوانُػَها َوَغَرابِيُب ُسوٌد َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواْْلَنْػَعاـِ ُمَْتِلٌف أَْلَوانُوُ 

 یهٚثِٛەث ٓیٔلەچ ٚ ذێٕێثبهەثبهاْ ك ەٚەئبٍّبٔەٌ هكگبهەهٚەپ یفٛا ەو ٔبثیٕیذ بیئب
                                                           

 (.27ٍٛهح فبطو: ا٠٢خ ) -1
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 ێٌ ِبْهۆهاٚعۆع یٛاىێّ ِیوبٔەّبف ەٌ ٚ َەه٘ەث یٕەٕێك ێپ یهۆهاٚعۆع
 ەٌ ٘بەهٚە٘ ،ەٍٛٚه ەیە٘ ،ەّڕە ٚاٚەر ەیە٘ ،یەیٍپ ەیەّبؿ ٘، كهٍٚزىوكْٚ

 ٔگڕە ەٛێّ ِبْە٘ەث ِیٚأەئ هاْەٚەٕلیى َەهعەٍ ەٌٚ هاْ،ەثەبٍٔیگ ەٌ ٚ وبْۆڤەِو
 .ەیە٘ بْیبٚاىیع یٛاىێّ ٚ

 أَْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتالؼُ  َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقُ  آََيتِوِ  َوِمنْ ]: ذێهِٛٚەفەروكا ك یىێریەئب ەٌ
 ٚ یٚەى یكهٍٚزىوكٔ كەٍەڵآری فٛای گەٚهە یوبٔەگەڵث ەٌ هێویە: ەٚار .(1)[َوأَْلَواِنُكمْ 
 .ەوبٔۆڤەِو یٔگڕە ىِبْ ٚ ٛاْێٔ یبٚاىیع ٚ وبْەئبٍّبٔ

 نیە  ٚ ٛاىێّ نیە ەهەٚەثٛٚٔ َەئ ِٛٚە٘ هەگەئ دۆف یچبٚ ِێپ ەهەٕێٙیث عب
 نیە ٚ ٔگڕە نیە ٚ ىەگڕە نیە بْیِٛٚە٘ ِیوبٔۆڤەِو هەگەئ ،یەثٛٚاە٘ ەیىٙبرێپ
 ەكٚٚثبه ٚ یپۆو هە٘ بْیِٛٚە٘ ٚ یەثٛاە٘ بْەیٚەوووكٔیث یٛاىێّ نیە ٚ ٚفَبهڕ

 ،یەٛٚاثە٘ بْیژێچ ربَ ٚ نیە وبْەٛیِ ٚ هانۆگْذ ف هەگەئ ،یەثٛٚٔب وزویە ەیٚەثٛٚ
 ِٛٚە٘ ەٌو  یرەیە٘ َزبێئ ەو ثٛٚەكۀ ەیژێربَ ٚچ ٚەئ بْیوبد ژ ٚەئ

 .ەٚەْۆڤیِوەثٛٚ ث ًەث بْەیكأ نیە ثٛٚٔەٚەهەکبٔیِ
 ەو ذ،ێثىو ۆث ەیٚەٕلٔێئبٚا فٛ ەَزیٛێپ ِیچٛٚٔۆث ٚ ویث یبٚاىیع ۆیەث هە٘

 كهٍٚذ ِبْەویەهە٘ ۆث یرەجیرب ٚ بٚاىیع یٚفَبهڕڕۀگ ٚ  ٍذەكاڵثب یفٛا ْۆچ
رو كهٍٚذ  یٚەٌ بٚاىیع یِبٔەویە هە٘ ەیٚەوووكٔیث یٛاىێّ ەٚەْییبیٕڵكەث ،ەووكٚٚ
 ذێثەك َەاڵث ؛ییەئبٍبو  یٍوّٚٚز یىێّز بٚاىیع یچٛٚٔۆث یثٛٚٔ ەٚارەو ،ەووكٚ

كژ ٚ  یچٛٚٔۆث ەثٕۀ ەبٚاىأیع ەچٛٚٔۆث َەئ ەو ذێث ەٚەئبگبِبْ ٌ ەْیِە٘
 ەزێثج ەیٚەئ یثوەٌ ٚ ەٚەزێثەك ەٚأەچێپ ەیوۀغبِەهەوبد ك ٚەئ ەچٛٔى ؛هەٕێٚفڕ
 .وزویە یٔكافٛها ووكْ ٚ ٓیویٔبّ یەیِب ەزێثەك یٚاٚوبهەر ٚ یعٛأ یەیِب

 منو بد ال ضروري أمر الناس بني االختالؼ ووقوع) :ذێڵەك ەٚەیەثبه ٚە( ٌُیاثٓ اٌم)
 فإذا وإال ،نووعدوا بعض على بعضهم بغي املذمـو ولكن ،إدراكهم وقوى ،وأفهامهم ،إرادهتم لتفاوت

 َل ورسولو هللا طاعة قصده املختلفني من وكل ،والتحزب التباين إىل يؤدي ال وجو على االختالؼ كاف

                                                           

 (.22ٍٛهح اٌوَٚ: ا٠٢خ ) -1
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 ٔێٛاْ فەڵىیلا وبهێىی پێٛیَزە ٚ ٚارب: ثٛٚٔی عیبٚاىی ٌە. (1)(االختالؼ ذلك يضر
 ٘ێيی ىأیٓ ٚ ٚ ئبٍزی رێگەیْزٓ تىاًست وعیبٚاىی  ئەِیِ ثە٘ۆی ؛كەثێذ ٘ەثێذ

ا ڕعێی گٍەییە ئەٚەیە وە ثە٘ۆی ئەٚ  ، ثەاڵَ ئەٚەی فواپە ٚەوەٍذ پێىوكٔیبٔ٘ە
ثەگژ یەولا ثچٕەٚە،  ثىەْ ٚ ئەٚأی روٍٕٛٚهّىێٕی ِبفەوبٔی هەًذێکیاى  ەەٚییعیب

فۆ  ٚدووبەرەکی ِبیەی کە ثجێزە بەضێىەیەک ًەبێت ٚە گەه ٔب ٘ەه عیبٚاىیەن 
یەن ٌە فبٚۀی ثۆچٛٚٔە عیبٚاىەوبْ  ٘ەهو  كەِبهگیوی ؽیيثبیەری عیبووكٔەٚە، ٚ
 ەکەی پێغەِجەه ا ٚدگٛێڕایەڵی فەهِبٔی فٛ اىٌە ثۆچٛٚٔىەی اىرۀٙب ِەثەٍزی

 .، ئەٚ عیبٚاىیە ٘یچ ىیبٔی ٔییە ٚ ثٛٚٔی وبهێىی پێٛیَزەثێذ
وبِڵی ِوۆڤەوبْ ٍەیو  ٚەن ثەڵگەی فواپی یبْ ٔب ڕاعیبییەیِٔب ووێذ ئەَ 

پێغەِجەهاْ ٌەَ كیبهكەیە ثەكٚٚه  كەثٛٚ فویْزەوبْ ٚچٛٔىە ئەگەه ٚاثٛٚایە  ؛ثىوێذ
ثەڕٚٚٔی   فەهِٛٚكەوبٔی پێغەِجەه كەلەوبٔی لٛهئبْ ٚ ە ٚیثەاڵَ ٚأی ؛ثٛٚٔبیە

 .ثبً ٌەٚە كەوەْ وە رۀبٔەد ئەٚأیِ ثۆچٛٚٔی عیبٚاىیبْ ٘ەثٛٚە
ئەٚەرب فٛای پەهٚەهكگبه ٌە لٛهئبٔلا ثبٍی ثۆچٛٚٔی عیبٚاىی فویْزەوبّٔبْ ثۆ 

َما َكاَف ِل ِمْن ِعْلٍم ِِبْلَمََلِ اْْلَْعَلى ]: ٌەٚ ثبهەیەٚە كەفەهِٛێذ ەوبد ٌە ئبٍّبٔی ؽەٚرەَ ٚك
ثەه ٌەٚەی ٔیگبَ ثۆ ثێذ ٌە  :پێیاى بڵێ  ئەی ِٛؽەِّەك -ٚارب:  .(2)[ِإْذ ََيَْتِصُموفَ 

بْ ٘یچ ىأَزێىُ ٔەثٛٚە كەهثبهەی ڕاعیبیی فویْزەوبٔی ئبٍّ -الیەْ پەهٚەهكگبهەٚە
 .(3)چۆْ ثٛٚە وە ٌەٍەه چی ٚ

ٌە فەهِٛٚكەیەولا ثبٍی عیبٚاىی ثیوٚڕای ٔێٛاْ   پێغەِجەهی فٛكایِ
فویْزەوبّٔبْ ثۆ كەوبد كەهثبهەی ئەٚ پیبٚەی وە ٌە ثۀٛ ئیَوائیٍلا ٔەٚەد ٚ ٔۆ 

 ئەیٛیَذ رەٚثە ثىبد، ئەٚە ثٛٚ چٛە الی پیبٚێىی فٛأبً ٚ وەٍی وّٛٚزجٛٚ ٚ
چٛٔىە رۆ ئەٚۀلە فەڵىذ  ؛ەٚثە ثىەَ؟ ئەٚیِ پێی گٛد ٔەفێوپوٍی: وە كەرٛأُ ر

 وّٛزٛە ربىە فٛا ٌێذ فۆُ ٔبثێذ. پیبٚەوە ثەَ ٚەاڵِە ىۆه كڵی رۀگ كەثێذ ٚ
 ٚە ٚییەثەاڵَ ئەَ پیبٚە ّیویٕی ثبٚەڕ چٛٚثٛٚە ٔبف ؛وبثوای فٛأبٍیِ كەوٛژێذ

                                                           

 ،اٌو٠بٗ، كاه اٌؿبّٕخ ،2ط ،ٚاٌّؿطٍخ اٌغ١ّٙخ ؾٍٝ اٌّوٍٍخ اٌٖٛاؾك ،(اٌيهؾٟ أ٠ٛة ثىو أثٟ ثٓ ِؾّلاثٓ اٌم١ُ ) -1
 .519ٓ، ِؾّل ثٓ ؾٍٟ. ك: رؾم١ك ،1998، 3ٛ ،اٌو٠بٗ

 (.69ٍٛهح ٓ: ا٠٢خ )  -2
 وبری كهٍٚذ ووكٔی ئبكەَ وەٚرە ٔێٛاْ فویْزەوبْ. ِەثەٍذ ٌەٚ عیبٚاىیە ثٛٚ وە ٌە  -3
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ٔبٚٔیْبٔی پیبٚێىی  ، رب فەڵىیٚ ثەهكەٚاَ پوٍیبهی كەکوك ەیٛیَذ رەٚثە ثىبدك٘ەه 
پوٍیبهی ٌێىوك، وە ئبیب كەرٛأێذ رەٚثە ثىبد؟.  چٛٚە فيِەری ٚ ىأبیبْ پێلا ٚ

کە  جٙێڵێذعێ ئەٚ ّبهە ئبِۆژگبهی ووك ٚەاڵِلا پێی گٛد: ثەڵێ ٚ ئەٚیِ ٌە
ٌەٚێ وۆِەڵێه فەڵىی فٛأبٍی  ،ٚ ثڕٚاد ثۆ ّبهێىی رو ئۀغبِلاٚەربٚأەوبٔی رێلا 

وە ڕۆیْذ لەكەهی  ٚ ووك ، پیبٚەوەیِ ثەلَەی ىأبوەیێٕێزەٚەثّ ٌێیە ٌەگەڵ ئەٚاْ
گیبٔی ٍپبهك. وبرێه فویْزەوبٔی فٛا  فٛا ٚاثٛٚ ٌە ٔیٛەی ڕێ وۆچی كٚایی ووك ٚ
 کبهٚثبهی ثە٘ەّزییەکبْ ثەڕێ كەکەْ ٘برٓ الّەوەی ثجەْ، ئەٚ فویْزبٔەی وە 

کبهٚثبهی وە ەیِ ، ئەٚ فویْزبٔگٛریبْ ئەَ پیبٚە رەٚثەی کوكٚە ثۆیە ثە٘ەّزییە
ربٚأێکی ىۆهی کوكٚە ٚ ٘یچ کوكەٚەی گٛریبْ ئەَ پیبٚە  ثەڕێ كەکەْ  كۆىەفییەکبْ
ئەٚە ثٛٚ كٚارو فٛای پەهٚەهكەگبه فویْزەیەوی ٔبهك  ،كۆىەفییەثۆیە  چبکیْی ٔییە

پێی گٛرٓ: ىەٚیەوە ثپێْٛ ئەگەه ئەٚ ىەٚیەی وە  رب وێْەوەیبْ ثۆ یەوال ثىبرەٚە ٚ
ئەگەه ئەٚ ىەٚیەیِ وە  ا ووكٚە ٔيیىزو ثٛٚ، ئەٚە ثیجەْ ثۆ كۆىەؿ، ٚەربٚأەوبٔی رێل

ثۆی ڕۆیْزٛە ٔيیىزو ثٛٚ ثیجەْ ثۆ ثە٘ەّذ، وە ىەٚیەوەیبْ پێٛا، ئەٚ ىەٚیەی 
 .(1)ٌەثە٘ەّزییەکبْ رۆِبه کوك وەثۆی چٛثٛٚ ٔيیىزو ثٛٚ، ثۆیە ڕۆؽیبٔەرەوەیبْ

ثۆچٛٚٔیبْ ِ وبٔیئەَ كەلبٔە ثەڵگەْ ٌەٍەه ئەٚەی وە رۀبٔەد فویْزە
ئەگەه  ئەِەیِ وبهێىی ئبٍبییە ٚ یەوبْ عیبٚاىە ٚیثبثەرە ّەهؾ كەهثبهەی ڕٚٚكاٚ ٚ

  ئبٍبیی ٔەثٛایە فٛای گەٚهە ٌێی لجٛڵ ٔەكەووكْ.
ٍوّٚیبْ ثۆ ٘برٛٚە  فۆ ٔیگب ٚپێغەِجەهأیِ وە ٌەفٛاٚە ڕاٍزەٚ رۀبٔەد

یەوبْ ٘ەثٛٚە، ثۆ یثۆچٛٚٔی عیبٚاىیبْ كەهثبهەی یەوالووكٔەٚەی ؽٛوّە ّەهؾ
 ثبٚن ثْٛٚ ٚ ٚ كاٚك ٍەالِی فٛایبْ ٌێ ثێذ وە وٛڕ ٌٍٛەیّبْ ٚ :ّٔٛٚٔە

٘ەهكٚٚویْیبْ پێغەِجەه ثْٛٚ ٌە ِەڕ چۀل وێْەیەولا ثۆچٛٚٔی عیبٚاىیبْ ٘ەثٛٚە، 
 ٚ ەٚەثبفی وەٍێىی رو عبهێىیبْ ڕأە ِەڕی وەٍێه كەوەٚێزە ٔبٚ ڕەى ٌٚەٚأە: 

رێه كەكەْ.  ىۆهثەی ثەهٚثِٛٚەوەی كەفۆْ ٚ ّێٛێٕٓ ٚثەرەٚاٚی كە ەِەڕەوبْ ثبفەو

                                                           

 لرَّقِيمِوَا اْلكَِهفِ أَِصحَابَ أَىَّ حَسِِبتَ أَِم] :(52ثبة) ء، بیٔجاڵ( ا64وزبة) ،3ٓ/1280ط ،یاٌجقبه ؼیٕؾ ،یاٌجقبه - 1  
( 51وزبة ) ،103ٓ، 8ط، ٍَُِ ؼیٕؾ، ٍَُِ. (3283)ش یهلُ اٌؾل ،(9) خیاڵاٌىٙف: ا حٍٛه .[عَجَبًا آيَاتِهَا مِِو كَاُنوا
 ٌٍَُّ. عٚاٌٍف -ِٖله ٍبثك ،(7184) شیهلُ اٌؾل ،و لزٍٗضاٌمبرً ٚاْ و خرٛث جٛي( ل8ثبة )خ، اٌزٛث
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كێٕە فيِەد كاٚك ٍەالِی فٛای  فبٚۀی ثبؿ ٚ فبٚۀی ِەڕەوبْ كەثێزە وێْەیبْ ٚ
كاٚٚك كەفەهِٛٚێذ: كەثێذ فبٚۀی ِەڕەوبْ  ٌێ ثێذ رب وێْەوەیبْ ثۆ یەوال ثىبرەٚە.

اْ ٚ ِەڕەوبْ ثۆ ٌە لەهەثٛٚی ثەهٚثِٛٚی ثبفەوەكا ِەڕەوبٔی ثلارە وبثوای ثبفەٚ
 ئەٚ ثێذ. وە كێٕە كەهەٚە ٌٍٛەیّبْ ٍەالِی فٛای ٌێ ثێذ ٌێیبْ كەپوٍێذ ٚ

چی فەهِٛٚ؟ ئەٚأیِ ؽٛوّەوەی ثۆ ثبً  كەفەهِٛێذ: ثبٚوُ چۆْ ؽٛوّی ووكْ ٚ
كەوەْ. ئەٚیِ كەفەهِٛێذ: ئەگەه پوٍی ثەِٓ ثىوكایە ِٓ ثۆچٛٚٔێىی روَ كەثٛٚ. 

ەیۀٕەٚە كەَ ثبٚوی، ئەٚیِ ثبٔگی كەوبد رب ئەٚأیِ ئەَ لَەیەی ٌٍٛەیّبْ كەگ
ثۆچٛٚٔەوەی فۆیبْ ثۆ ڕْٚٚ ثىبرەٚە، وبرێه ٌٍٛەیّبْ كێزە فيِەد ثبٚوی ٍەالِی 
فٛایبْ ٌێ ثێذ كەفەهِٛێذ: ثب فبٚۀی ِەڕەوبْ ثۆ ِبٚەی ٍبڵێه ِەڕەوبٔی ثلارە 

ی، ثەهٚٚثِٛٚەوەیبْ ٚەهثگوێذ ٌەثوی ثبفەوە فبٚۀی ثبفەوە ربٍٛٚك ٌەثەه٘ەَ ٚ
ثۆی چبن  ٌەثەهاِجەهیْلا ثبفەوەی ثلارە فبٚۀی ِەڕەوبْ رب ثۆی فيِەد ثىبد ٚ

 پبُ رەٚاٚ ثٛٚٔی ٍبڵەوە ثبفەوە ثگەڕێزەٚە ثۆ وبثوای ثبفەٚاْ ٚ ٚ ثىبرەٚە
ٍيای فۆیبْ  ِەڕەوبٔیِ ثۆ فبٚۀەوەی فۆیبْ، ثەَ ّێٛیەیِ ٘ەهكٚٚویبْ ِبف ٚ

ثۆچٛٚٔەوەی ٌٍٛەیّبْ پەٍۀل  ٚەهكەگوْ. ئەٚعب كاٚٚك ىۆهی پێقۆُ كەثێذ ٚ
َوداُوَد َوُسَلْيماَف ِإْذ ََيُْكماِف ِف اْْلَْرِث ِإْذ ]فٛای گەٚهە ٌەٚ ثبهەیەٚە كەفەهِٛٚێذ:  .كەوبد

: ەٚار .(1)[نَػَفَشْت ِفيِو َغَنُم اْلَقْوـِ وَُكنَّا ِْلُْكِمِهْم شاِىِديَن فَػَفهَّْمناىا ُسَلْيماَف وَُكالِّ آتَػْينا ُحْكمًا َوِعْلماً 
ٌٍٛەیّبْ وبرێه لَەیبْ ٌەٍەه یەوالووكٔەٚەی وێْەی وەٍێه كەووك وە  كاٚٚك ٚ

ئێّەیِ ئبگبكاهی ؽٛوّەوەیبْ  ٚ ثبفەکەیەٚە ِەڕێه وەٚرجٛە ٔبٚ ىەٚی ٚ ڕأە
كأبییّبْ ثە٘ەهكٚویبْ كاثٛٚ، ثەاڵَ ؽٛوّی ڕاٍزی ئەَ  ىأَذ ٚ ە٘ەهچۀل ثٛٚیٓ، ٚ

 .ٌٍٛەیّبْ گەیبٔل وێْەیەِبْ ٌە
ثۆِبْ كەگێڕێزەٚە ٚ كەفەهِٛێذ:   ە ڕٚٚكاٚێىی روكا پێغەِجەهی فٛكاٌ

اڵی ٍبٚایبْ پێ كەثێذ، وەِێه لكٚٚ ِٕ عبهێىیبْ كٚٚ ئبفوەد پێىەٚە كەثٓ ٚ
وە ، ٌەِٕلاڵەوبْ كٚٚه كەوەٚٔەٚە ٘ەرب كەگەڕێٕەٚە گٛهگ ِٕلاڵی یەوێىیبْ كەثب

بفوەرەی وە ِٕلاڵەوەی ثواٚە كەگەڕێٕەٚە كەثیٕٓ رۀٙب یەن ِٕلاڵ ٌەٚێ ِبٚە، ئەٚ ئ
هگ ٛؽەٍٛكیلا كەڵێذ: ئەٚ ِٕلاڵەی ِبٚە ٘ی ِٕە ٚ ِٕلاڵەوەی رۆ گ ٌە ئێوەیی ٚ
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وێْەوە كە٘ێٕٕە الی كاٚٚك پێغەِجەه  كەِەلبڵەیبْ ٚ ثوكٚیەری. كیبهە كەثێزە وێْە ٚ
ویبْ ٍٛهْ ٌەٍەه ئەٚەی وە ٍٚەالِی فٛای ٌێ ثێذ، ئەٚیِ وە كەثیٕێذ ٘ەهكٚ

ثڕیبه كەكاد: وە ِٕلاڵەوە ثلارە ئەٚ ژٔەی وە رەِۀی ىیبروە.  فۆیەری ِٕلاڵەوە ٘ی
وێْەوەی ثۆ ثبً كەوەْ ٚ ؽٛوّەوەی  وە ٘برٕە كەهەٚە ٌٍٛەیّبٔیبْ ثیٕی ٚ

كیبهە ٌێوەیْلا ٌٍٛەیّبْ ثۆچٛٚٔی عیبٚاى كەثێذ ٌەگەڵ ثبٚوی : كاٚٚكیْی پێ كەڵێٓ
٘ەهیەوزبْ  ەكٚٚ وەهرەٚە ٚكەفەهِٛێذ: ِْبهێىُ ثۆ ثٙێٕٓ، ِٕلاڵەوە كەوەَ ث ٚ

ە، ژٔە گەٚهەوە وە ِٕلاڵەوەی یئەِەیِ ئەٚ پەڕی كاكٚەهی ٔیٛەی ثۆ فۆی ثجبد ٚ
كەڵێذ:  ثواٚە ٚ ؽەىەوبد ِٕلاڵی ژٔەوەی رویِ ٔەِێٕێذ ىۆهی پێ فۆُ كەثێذ ٚ

ِٓ ڕاىیُ. ثەاڵَ ئبفوەرەوەی رو وە كایىی ڕاٍزەلیٕەی ِٕلاڵەوەیە ٚ ىیبرو كڵی پێی 
كەڵێذ: لٛهثبْ ِٓ كهۆَ ووك ئەٚ ِٕلاڵەی گٛهگ  ٘بٚاه ٚ یىبرە ٘بد ٚكەٍٛٚرێذ، كە

ثیلەْ ثەٚ، ثەً ِٕلاڵەوە  ە ٚیثوكی ِٕلاڵی ِٓ ثٛٚ، ئەَ ِٕلاڵە ِٕلاڵی ِٓ ٔی
ِەوٛژْ،  ئەٚعب ٌٍٛەیّبْ ٍەالِی فٛای ٌێ ثێذ كڵٕیب كەثێذ وە ِٕلاڵەوە ٘ی ئەِە 

 . (1)ەی٘ی ئبفوەرە ثەرەِۀەوە ٔی ٚ
: ٌەگەڵ ئەٚەیِ وە ئەِبٔە پێغەِجەه ثْٛٚ ثەاڵَ ثۆچٛٚٔی ثۆیە ثەڕێياْ
ئەَ وبهەیِ ٘ەَ ثەالی فٛاٚە ٚ٘ەَ ثەالی فۆیْیبٔەٚە ئبٍبیی  عیبٚاىیبْ ٘ەثٛٚە ٚ

عب ئەگەه ئەٚاْ ٚاثٛٚثٓ وە ڕاٍزە ٚفۆ ، ٚ كٚٚثەهەوی ٔەوواٚەرە وێْە ثٛٚە ٚ
 ؟!چی ٚ چۆْ ثێذپێ كهاٚە، ئەی كەثێذ ؽبڵی ئێّە  ٚەهگورٛە ٚ ٚۀیگبیبْ ٌەفٛا

 .ٓكەث و ئاڵۆزتر ثەكڵٕیبییەٚە عیبٚاىی ثۆچٛٚٔەوبّٔبْ ىۆه ىیبرو
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 باسی یەكەم
 لەیەکچىوەکان  زاراوە

 
پەیٛۀلی  ٌەَ ثبٍەِبٔلا كەچیٕە ٍەه ڕاڤەووكٔی وۆِەڵێه ىاهاٚەی ّەهؾی، وە

اى ٚاربی عیبٚ ڕاڤە ٚىۆه ٌەیەکەٚە ٔيیکٓ ثەاڵَ  ڕاٍزەٚفۆیبْ ثەثبرەوەِبٔەٚە ٘ەیە ٚ
ەوبٔیبْ یؽٛوّە ّەهؾی ٚ ذٌێیبْ ثەئبگب ثێ ڕٚاكاهپێٛیَزە ِوۆڤی ث ٚ ٘ەڵلەگوْ

ّٛێٕی  ٌەوبد ٚ ثيأێذ وبِەیبْ ٌەّەهؾلا ڕێگە پێلهاٚە رب وبهی ٌەٍەه ثىبد ٚ
 یبٍبغە رب فۆی ٌێ ثەكٚٚه ثگوێذ. فۆیلا ثەوبهی ثٙێٕێذ، وبِەیْیبْ لەكەغە ٚ
إلختالؼ، اخلالؼ، املناظرة، اْلوار، اْلداؿ، ا) گؤگزویٕی ئەٚ ىاهاٚأەیِ ثویزیٓ ٌە:

 (.الشقاؽ
 

 :(اٌقالف) ٚ (اإلفزالف) :َەویە ەیىاهاٚ
ٚ ٌەڕٚٚی  ٌە ىِبٔی ؾەهەثیلا ٌەیەن ٍەهچبٚەٚە ٚەهگیواْٚ ّٚەیەئەَ كٚٚ 

جی ئەٕفە٘بٔی كەهثبهەی ی، هاغىِبٔەٚأیْەٚە یەک ٚارە ٚ یەک ؽٛکّیبْ ٘ەیە
أف أيخذ كل واحد طريقا غري طريق اآلخر ِف حالو أو  واملخالفة:اإلختالؼ ) پێٕبٍەوەیبْ كەڵێذ:

ثۆفۆی  یەکی عیبٚاى ٌەٚی رو. ٚارە: ثویزیە ٌەٚەی وە ٘ەه وەٍێه ڕێگە(1)(قولو
 . گٛفزبهیلا ٘ەڵججژێوێذ ٌەڕەفزبه ٚ

و  ٚارە ٚ كٚٚ ؽٛکّی عیبٚاىیبْ ٘ەیەكٚٚ  ەٚەثەوبه٘ێٕبٔٚ  ڕٚٚی ىاهاٚە ثەاڵَ ٌە
 م خااڵًەوە لێک جیا بکرێٌەوە:دەکرێت لە ڕێی ئە

یە ٌە ثبثەرە ّەهؾییەکبٔلا؛ ثەاڵَ فەڵکبٔی ىأب ٚ ّبهەىاڕاعیبیی )افزالف(  یەوەَ:
ٔبچێزە فبٔەی عیبٚاىی  یە ٚٔەّبهەىا ٚبٔی ٍبكە عیبٚاىی فەڵى ثۆچْٛٚ ٚ (فالف)

 .ەٚەیفیمٙی
 ەەیْزٕگ ئبِبٔظ ٚ ِەثەٍزی فبٚەْ ثۆچٛٚٔە عیبٚاىەکبْكا )افزالف( ٌە  كٚٚەَ:
كا ِەثەٍزەکبْ ىیبرو  (فالفثەاڵَ ٌە ) ی ٚ ڕەىاِۀلی فٛای گەٚهە؛ڕاٍزی ثەؽەق ٚ

كەهٚٚٔیٓ ٚ کەٍەکبْ فۆیبْ ٚ لَەکبٔیبْ ال ِەثەٍزە ٔەک ڕاٍزی ٚ ڕەىاِۀلی 
 فٛای گەٚهە.  
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 ّەهؾی؛ىأَزی ٚ ٌەٍەه ثٕەِبیەکی  )افزالف( ثویزییە ٌە عیبٚاىی ثیوٚڕا َ:ٍێیە
 ؛ٌەٍەه ثٕەِبی ٔەىأی ٚ كەِبهگیویەٚاىەیی پەهر ٔبکۆکی ٚ  ٌە زیەثەاڵَ )فالف( ثوی

٘ەڕەّە ٌەٚ کەٍبٔە كەکبد کە ثێ ٘یچ ثەڵگە ٚ پبٍبٚێک ثۆیە فٛای پەهٚەهكگبه 
ێذ: هِٛكەفە  كەکەْ ٚ پێیبْ ٍەهپێچی فەهِبْ ٚ ٍٕٛٔەرەکبٔی پێغەِجەه 

َنةٌ  ِصيبَػُهمْ تُ  َأفْ  َأْمرِهِ  َعنْ  َُيَاِلُفوفَ  الَِّذينَ  فَػْلَيْحَذرِ ] . ٚارە: ثب ئەٚ (1)[أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَػُهمْ  َأوْ  ِفتػْ
وە ثەئبگب ثٓ ٌەٚەی دەکەى   سەرپێچی فەرهاًەکەًی پێغەهبەر وەٍبٔەی وە

 .٘ەڵگەڕأەٚە ثٓ جٕەٚە، یبْ رّٛٚی الكاْ ٚثڕٚٚثەڕٚٚی ٍيایەوی ٍەفذ 
ثۆیە ئەگەه  ؛فٛای گەٚهە ٘ەڕەّە ٌە )فالف( كەوبد ٔەن )افزالف( ٌێوەكا

وەٍێىی ّبهەىا ٍٕٛٔەرێه عێجەعێ ٔەوبد، ٌەثەه ئەٚەی پێی ٚاثێذ فەهِٛٚكەوە 
الٚاىە، یبْ فەهِٛٚكەی ٌەٚ ثە٘ێي رو ٘ەیە، یبْ ٌەثەه ئەٚەی فەهِٛٚكەوەی ٘ەه 
 پێٕەگەیْزٛٚە، یبْ پێی ٚایە ؽٛوّەوەی ٍڕاٚەرەٚە، ئەِبٔە ٘ەِٛٚی كهٍٚزە ٚ

الٍبهی ثەگٛێی  ٘ەه ثە وەٌٍەڕەلی ٚ ٍٕٛٔەرە ٚ ثەاڵَ ئەگەه ثۆی كەهوەٚد ؛كەثێذ
وبهی پێ ٔەكەووك، ئەٚ وبد ثب ٌەفۆی ثزوٍێذ، چٛٔىە ئەٚ ٘ەڕەّەیەی  ٚ كٔەكەوو

  .لٛهئبْ كەیگوێزەٚە
ٚ ىیبكکوكٔی  ثۆچٛٚٔەوبْكەٚڵەِۀلکوكٔی )افزالف( كەثێزە ِبیەی  ەَ:چٛاه

ٍِٛٛڵّبٔبْ  ٚ ەوبٔلاییعۆهێه ٌە وبهئبٍبٔی ٌەثبثەرە فیمٙ ٚڕێکبهە ّەهؾییەکبْ 
ٌەٚ ثۆچٛٚٔە عیبٚاىأە ٍٛٚك گٛىەهأی ژیبٔیبْ  كەرٛأٓ ثەپێی عیبٚاىی ثبهٚكۆؿ ٚ

ڕێگاکاى لێڵکردًی وًکردًی ڕاستییەکاى و دەبێتە هایەی فالف( ٚەهثگوْ؛ ثەاڵَ )
  بەضێىەیەک کە حەق و ًاحەق بەزەحوەت دەًاسرێٌەوە و لێک جیا دەکرێٌەوە.

٘ەِیْە ٌەٚ ثبثەربٔەكا كهٍٚذ كەثێذ، وە ثۆچٛٚٔی عیبٚاى )افزالف(  :پێٕغەَ
ەوە ٘ەڵمٛاڵٚی ٌێىلأەٚەی فٛكی كەلەوەیە، ثەاڵَ )فالف( یعیبٚاىی ٚ ٘ەڵلەگوێذ

ثۆیە ٌە )افزالف( كا ثۆچٛٚٔە عیبٚاىەوبْ ٘یچ وبهیگەهیەوی  ؛ەیرۀٙب كەِبهگیوی
َ ٌە )فالف( كا ، ثەاڵكهٍٚذ ٔبکەْ فواپ ٌەٍەه پەیٛۀلی وەٍەوبْ ثەیەوزوەٚە

فبٚەْ ثۆچٛٔە عیبٚاىەکبْ ٘ەِیْە كژ ٚ ٔب رەثبْ ٚ ثەهكەٚاَ ٌە ٍۀگەهی ّکبٔلٔی 
 .یەکزوكاْ
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ٚ ڕایبیی ىأبیبْ ٌەٍەه ثبثەرە  )افزالف( ٌێوەٚە ثۆِبْ كەهكەکەٚێذ کە
ٌە٘ەه کەٍێکەٚە ٚ )فالف( ؛ ثەاڵَ ەلهاٚێپ ەگڕێٚ  ییئبٍب یىێوبه ّەهؾییەکبْ

 .ەكهاٚەٕێپ ەگڕێ ٚ فٛاىهاٚۀ بهێکیثە٘ەه پبٍبٚێک ثێذ ک
 :(اٌؾٛاه)ىاهاٚەی كٚٚەَ: 

ٚە ٚەهگیواٚە، وە ثە ٚاربی گەڕأەٚە  ە )ؽبه( )ؽٛاه( ٌە ىِبٔی ؾەهەثیلا ٌە ّٚەی
ثبٚەڕأّبْ ثۆ كەوبد ٌە  ، ثۆیە فٛای پەهٚەهكگبه وە ثبٍی گِٛبٔی ثەكی ثێ(1)كێذ

وە ٔبگەڕێزەٚە ثۆ  ثٛٚٚارب: ئەٚ گِٛبٔی ٚا .(2)[ورَ َيَُ  َلنْ  َأفْ  َظنَّ  ِإنَّوُ ]كٚٔیب كەفەهِٛێذ: 
 رَُجالً  َدَعا َمنْ ]  ٌە فەهِٛٚكەیەولا كەفەهِٛێذ:  الی ئێّە. پێغەِجەهی فٛكایِ

[َعَلْيوِ  َحارَ  ِإالَّ  َكَذِلكَ  َولَْيسَ  ،اَّللَِّ  َعُدوَّ  :قَاؿَ  َأوْ  ،ِِبْلُكْفرِ 
: ٘ەه وەٍێه رۆِەری وٛفوی ە. ٚار(3)

ٔەثٛٚ،  ٚا کەیصوەٍە ٚ فٛا پێی گٛٚد: وبفو، یبْ كٚٚژِٕی ىی رو ٚكایە پبڵ وەٍێ
رۆِەرەوە ثۆ وەٍەوە فۆی  ّبیۀی ئەٚ رۆِەربٔە ٔەثٛٚ، ئیٍال وٛفوەوە ٚ ٚە

 فۆی پێ وبفو كەثێذ. كەگەڕێزەٚە ٚ
گفزٛگۆ كێذ. ثۆ  ٚ كٚألْ ثەٚاربی پەیڤیٓ ٚ ٚەىاهاٚەڕووی ثەاڵَ ّٚەی )ؽٛاه( ٌە 

 .(4)[َُيَاِورُهُ  َوُىوَ  َلَصاِحِبوِ  فَػَقاؿَ ]كا كەفەهِٛێذ: ( وٙف)ٌە ٍٛهەری  گەورۀّٛٚٔە فٛای 
یْلا خ( ِغبكٌ)پێی گٛٚد. ٌە ٍٛهەری  : گفزٛگۆی ٌەگەڵ ثواكەهەوەی كەووك ٚەٚار

ٚ   وبرێه ثبٍی ئەٚ ئبفوەرە كەوبد وە ٘برە فيِەد پێغەِجەهی فٛكا گەورەفٛای 
: ەٚار .(5)[ََتَاُورَُكَما َيْسَمعُ  َواَّللَُّ ]ە كەفەهِٛێذ: ٍىباڵی ٌە ِێوكەوەی ٘ەثٛٚ ٌە ثبهەیەٚ

 گفزٛگۆوەربْ ثٛٚ.  گٛێی ٌەپەیەڤیٓ ٚ گەٚهەی فٛا
٘ۆوبهێىە ثۆ ثیوٚڕا  گفزٛگۆ كێذ ٚ وەٚارە )ؽٛاه( یِ وە ثەٚاربی پەیڤیٓ ٚ

فٛاىهاٚە، ثەِەهعێه ٍەهٔەوێْێذ  وبهێىی ثبّە ٚو گۆڕیٕەٚە ثەّێٛەیەوی ٘ێّٕبٔە 
الیۀەوبٔی گفزٛگۆوە رۀٙب ِەثەٍزیبْ  ٚ ثْێٛی ٌێجٛٚٔەٚە ٚ ڕق ْٛٚ ٚثەثۆ رٛڕ

                                                           

 .217، 1ٓٛ، ث١وٚد ،كاه ٕبكه، 4ط ،ٌَبْ اٌؿوة ،اثٓ ِٕػٛه )ِؾّل ثٓ ِىوَ( - 1
 (.14ٍٛهح اإلْٔمبق: ا٠٢خ ) - 2
هلُ اٌؾل٠ش  ،( ث١بْ ؽبي ا٠ّبْ ِٓ هغت ؾٓ أث١ٗ ٚ٘ٛ ٠ؿ29ٍُثبة ) ،( اإل٠ّب2ْوزبة )، 1ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ، ٍَُِ - 3
(226) ،ٓ57. 
 (.34ٍٛهح اٌىٙف: ا٠٢خ ) - 4
 (.1ٍٛهح اٌّغبكٌخ: ا٠٢خ ) - 5
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ی ئبِبكەثٓ كەهۀغبِ ڕەىاِۀلی فٛای گەٚهە ثێذ ٚ ەوبْ ٚیكەهفَزٕی ڕٚٚی ڕاٍزی
 ٌە ٘ەه الیەوەٚە ثێذ. ىەْ ٘ەهچۆْ ٚثلجٛڵ ییەکبْ ڕاٍز

 ىاهاٚەی ٍێیەَ: )اٌغلاي(:
)علي اٌؾجً(  و ە ٚەهگیواٚەٚ )علي( ەزهاًی عەرەبیذا لە )علاي( ٌە  ّٚەی

 . (1)بيرٛٔل كە كەىٚەوبٔی ثەیەولا كەئبڵێٓ ٚ بەگىریسێک دەگىترێت کە
 كەگٛروێذ وەو دەهەدەهێیەک  ثەگفزٛگۆ ٌە ڕٚٚی ىاهاٚەٚە )علاي(ثەاڵَ  

٘ەهیەن ٌە الیۀەوبٔی گفزٛگۆوە ئەٚ پەڕی ٘ەٚڵ  ّێٛاىێىی رٛٚٔلی پێٛە كیبهە ٚ
ثۆیەیِ  ٘ەه ثلاد ٌە ىەٚی. ثەهاِجەهەکەی لَەی ٚ لَەی فۆی ٍەهثقبد تاكەكاد 

چٛٔىە لَە  ؛ەٚە ثۆ ئەَ ّێٛاىی گفزٛگۆیە ثەوبه ٘برٛٚەیّەی )علاي( ٌە ىِبٔەٚأیٚ
 رٛٔل كەثٓ.  ثەڵگەی الیۀەوبٔی گفزٛگۆوە ٚەوٛ كەىٚٚی پەرەوە ٌێه كەئبڵێٓ ٚ ٚ

گْزی  ٍەثبهەد ثەؽٛوّی ّەهؾی ئەَ گفزٛگۆ ىثوەیِ ثبّزو ٚایە ثەّێٛەیەوی
چٛٔىە ىۆه وبد كەهۀغبِەوبٔی ثبُ  ؛فۆی ٌێ ثپبهێيێذتا دەتىاًێت ِوۆڤی ثبٚەڕكاه 

ثەاڵَ ئەگەه وەٍەوە ٔبچبه ثٛٚ یبْ وەٚرە ٔبٚ ثبثەرەوەٚە، ئەٚ وبد  ؛ٔبثێذ
ؽٛوّەوەی ثەپێی ِەثەٍزی وەٍەوبْ كەگۆڕێذ، ئەگەه ِەثەٍزیبْ رۀٙب ٍەهفَزٕی 

ٌەٚ پێٕبٚەكا رّٛٚی ئەٚ ؽبڵەرە  ثێذ ٚ ەوبْیفَزٕە ڕٚٚی ثەڵگە ّەهؾی ٚ ؽەق
ئبٍبییە، فۆ ئەگەهیِ ٘ەهوەً ِەثەٍزی  ٚوە ثٛٚثٓ، ئەٚە وبهەوەیبْ ڕێگە پێلها

رۀٙب كەِبهگیوی ثێذ، ئەٚە ثەكڵٕیبییەٚە وبهەوەیبْ  ٍەهفَزٕی ثۆچٛٚٔی فۆی ٚ
 .بەجێ گفتىگۆکەیاى ڕابگرى و پێىیستە دەستؽەهاِە 

 ِبْ ثۆ كەوبد:ثبٍی ٘ەهكٚٚ ّێٛاىەوەاڵكەٍذ ٌە لٛهئبٔی پیوۆىیْلا فٛای ثب
 ِىيَ  ِِبلَِّت  َوَجاِدْْلُمْ ]كەفەهِٛێذ:   پێغەِجەهخىای گەورە بە ثۆ ّٔٛٚٔە 

 عٛأزویٓ ّێٛاى گفزٛگۆ ٚ ثە ثبّزویٓ ٚ  ەی پێغەِجەهی فٛكائ: ەٚار. (2)[َأْحَسنُ 
ە فٛای یٍزیە وە كەهفَزی ڕا چٛٔىە ِەثەٍزی )علاي(ێرەدا للَەیبْ ٌەگەڵ ثىە. 
 گەٚهە ڕێگەی پێلاٚە.

                                                           

رؾم١ك:  ،كاه اٌٙلا٠خ، 28ط ،ربط اٌؿوًٚ ِٓ عٛا٘و اٌمبًِٛ ،اٌؾ١َٕٟ( ِؾّل ثٓ ِؾّلِورٚٝ اٌيث١لٞ ) - 1
كاه اٌفىو  ،اٌزٛل١ف ؾٍٝ ِّٙبد اٌزؿبه٠ف ،إٌّبٚٞ )ِؾّل ؾجل اٌوإٚف إٌّبٚٞ( .194ٓ، ِغّٛؾخ ِٓ اٌّؾمم١ٓ

 رؾم١ك: ك. ِؾّل هٙٛاْ اٌلا٠خ. ،1،1410ٛ ،ِْكك ،كاه اٌفىو ،ث١وٚد ،اٌّؿبٕو
 (.125ٍٛهح إٌؾً: ا٠٢خ ) - 2
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ٍٛهثٛٚٔیبْ  گفزٛگۆی ثێجبٚەڕاْ ٚباش لە  کە ثەاڵَ ٌە ٘ۀلێه ّٛێٕی روكا
 ڕێگوی ٌێ كەوبد ٚدەکات یبْ ثۆ ٔبؽەق یكەِبهگیو ٌەٍەه ثەهٔبِە پٛٚچەوبٔیبْ ٚ

 ِِبْلَباِطلِ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوُُيَاِدؿُ ] ێذ:كەفەهِٛٚ ٌە ثبهەیەٚە  كەوبد یثەوبهێىی فواپ پۆٌێٕ
 كەِەكەِێ ثۀبؽەق كەوەْ ٚ ەٚأەی ثێجبٚەڕْ گفزٛگۆ ٚئ: ەٚار .(1)[اْْلَقَّ  ِبوِ  لُِيْدِحُضوا

 .پەهاٚێي ثقەْ ٚ ٌۀبٚ ثجەْكەیبٔەٚێذ ؽەلی پێ 
رٌ  َأآِْلَتُػَنا َوقَاُلوا]ٌە ئبیەرێىی روكا كەفەهِٛێذ:  ـْ  َخيػْ  .(2)[َجَدالً  ِإالَّ  َلكَ  َضَربُوهُ  َما ُىوَ  َأ

فۆیبْ ٚەاڵِی ؟!! یبْ فٛاوەی رۆ ْبٔی ئێّە ثبّزوێ ثبٚەڕاْ كەیبٔگٛٚد فٛاوث: ەارٚ
ىۆهاْ  لَەد پێ ثە ڕاٍذ كەىأٓ، ثەاڵَ رۀٙب كەیبٔەٚێذ كەِەكەِێذ ٌەگەڵ ثىەْ ٚ

 ثلەْ. 
وبد )ؽٛاه( ێه گەیْزە  ٘ەه وەٚارە )علاي( لۆٔبغێىی رٛٔل روە ٌە )ؽٛاه( ٚ

ٔبكاد ثەؽەق ًِ  هەوەد رّٛٚی كەِبهگیوی ثٛٚە ٚىأیذ ثەهاِجە لۆٔبغی )علاي( ٚ
٘ەٍزی ثویٕلاه  ٚ وبرێىی رو یتەثیقە ٚ یذوۆربیی ثە گفزٛگۆوە ثٙێٕباضتر وایە 

ەٚە، ٔەن ٕڕْٚٚ ثىەیخەڵکی ثۆ  بْەویڕاٍزیە ئەٚەیٔەکەیذ؛ چٛٔکە ئەهکی ئێّە 
 ٓپێ ثىەی اىثەىۆه لۀبؾەری

 (: حوبغىاهاٚەی چٛاهەَ: )إٌّ
( ٌە ىِبٔی ؾەهەثیلا حوغی روە ٌەّێٛاىەوبٔی گفزٛگۆ ووكْ، )ِٕبئەِیِ ّێٛاىێى

ە یو(ػرێفىویٓ. یبْ )ٔ رێڕاِبْ ٚ: ە وە وەرگیراوە کە بە واتەی و(ػ)ٔیاى لە وضەی 
 .(3)ٚەهگیواٚەدێت ثەهاِجەهەٚە  : ٘بٚرب ٚوە کە بەواتەی

ەٚە ثەڵگە ٘ێٕبٔ لَەووكْ ٚ ٚ گفتىگۆ: ەی( ثە ٚارحوغلا ّٚەی )ِٕبضىاهاٚە ٌە
 ( ٘ەه ٌەحوغ)ِٕب یۀی یصِەهع .ثەِەثەٍزی گەیْزٓ ثەڕاٍزی كێذ ٌەٍەه ّزیه

                                                           

 (.56ٍٛهح اٌىٙف: ا٠٢خ ) - 1
 (.58ٍٛهح اٌيفوف: ا٠٢خ ) - 2
رؾم١ك: ِؾّل  ،1994، 1ٛ، ث١وٚد ،ؾبٌُ اٌىزت، 10ط، اٌّؾ١ٜ فٟ اٌٍغخ، اٌطبٌمبٟٔ )اٍّبؾ١ً اثٓ ؾجبك ثٓ اٌؿجبً( - 3

 ،2001، 1ٛ ،ث١وٚد ،كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؿوثٟ، 14ط ،رٙن٠ت اٌٍغخ ،ألى٘وٞ )ِؾّل ثٓ أؽّل(. ا22ٓ، ؽَٓ آي ٠ب١ٍٓ
 ،1985، 1ٛ، ث١وٚد ،كاه اٌىزبة اٌؿوثٟ ،اٌزؿو٠فبد ،اٌغوعبٟٔ )ؾٍٟ ثٓ ِؾّل( .265ٓ ،رؾم١ك: ِؾّل ؾٛٗ ِوؾت

 .298ٓ، رؾم١ك: اثوا١ُ٘ األث١بهٞ
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گفتىگۆ و ٔێٛأی كٚٚ وەٍلا ثێذ، ثەڵىٛ كەووێذ وەٍەوە ٌە ٔبفی فۆیلا ئەٚ 
 ٌێىلأەٚە ٚ رێڕاِبٔە ئۀغبَ ثلاد.

 ئەَ ّێٛاىی گفزٛگۆیەیِ ٘ەِبْ ؽٛوّی )ؽٛاه( ی ٘ەیە.
 (:ءىاهاٚەی پێٕغەَ: )اٌّوا

یەوی ٔيیه ٌەیەن ثەوبه كێذ ە( ٌە ىِبٔی ؾەهەثیلا ثەچۀل ٚارء )ِواّٚەی 
 ٌەٚأە:
ووكْ: فٛای گەٚهە ٌە لٛهئبٔلا كەهثبهەی ژِبهەی یبهأی )ِغبكٌخ( كەِەكەِێ  -

ی كەِەكەِێ ٚارب: ِٛعبكەٌە ٚ .(1)[ظَاِىراً  ِمَراءً  ِإالَّ  ِفيِهمْ  ُُتَارِ  َفال]ئەّىەٚد كەفەهِٛێذ: 
 ِەوە. ٍەهلبڵفۆری پێٛە  بْ ِەوە ٌٚەٍەه ژِبهەی زۆر

و بەهەبەستی ثبٚەڕ پێ ٔەووكْ: فٛای گەٚهە ٌە لٛهئبٔلا  ثەكهۆفَزٕەٚە ٚ -
 .(2)[يَػَرى َما َعَلى َأفَػُتَماُرونَوُ ]كەفەهِٛێذ:  پێیاى ثێجبٚەڕاْسەرکۆًەکردًی هەڵىێستی 

 وە ئەٚ ّزبٔەی رثەكهۆی كەفۀەٚە ٌەٍە : ئبیب ئێٛە ثبٚەڕی پێ ٔبوەْ ٚەٚار
 .؟!!ثۆربٔی كەگێڕێزەٚە كەیجیٕێذ ٚ

بەهەبەستی زیاتر دڵذاًەوەی كٚٚكڵی: فٛای گەٚهە ٌە لٛهئبٔلا  گِٛبْ ٚ -
 آاَلءِ  فَِبَأيِّ ]كەفەهِٛێذ: و دڵٌیاکردًەوەی لە پطتیىاًی خىای گەورە پێی   پێغەهبەر

ٛای گەٚهە فو هىعجیسەکاًی  : ثەهاِجەه ثەوبَ ٌە ثەفِْەٚار .(3)[تَػَتَماَرى رَبِّكَ 
 .؟!!كٚٚكڵیذ ثەگِٛبْ ٚ

كەگٛروێذ، وەئبِبٔظ  كەِەكەِێیەک (: ثەگفزٛگۆ ٚء ٌەىاهاٚەیْلا ّٚٚەی )ِوا
ثەڵىٛ ئبِبٔغی وەٍەوە یبْ فۆ كەهفَزٕە، یبْ ؛ ەیرێیلا گەیْزٓ ثەڕاٍزی ٔی

 ثۆیە كەثیٕیٓ پێغەِجەهی فٛكا ؛ًەثوك ّىبٔلٔی وەٍی ثەهاِجەهە، یبْ وبد ثەٍەه
 اْلِمَراءَ  تَػَرؾَ  ِلَمنْ  اْْلَنَّةِ  رََبضِ  ِف  بِبَػْيتٍ  زَِعيمٌ  َأنَ ]ەفەهِٛێذ: كەم جۆرە گفتىگۆیە دەربارەی ئ 

                                                           

 (.22ٍٛهح اٌىٙف: ا٠٢خ ) - 1
 (.12ا٠٢خ ) ٍٛهح إٌغُ: - 2
 (.55ٍٛهح إٌغُ: ا٠٢خ ) - 3
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[ُمُِقِّا َكافَ  َوِإفْ 
ەفیً ٚىإِی فبٔٛیەن كەوەَ ٌە وۀبهەوبٔی ثە٘ەّزلا ثۆ و ِٓ: ەٚار .(1)

 ٘ەهوەٍێه ٚاى ٌە كەِەكەِێ ثٙێٕێذ ئەگەه ٌەٍەه ؽەلیِ ثێذ.
کارێکی ًەضیاو و ەٚە یِەثەٍزەوبٔی ٚ ە( ثە٘ەِٛٚ ٚارء )ِوا ّٚەی ٘ەه ثۆیە

 ثبّزو ٚایە ِوۆڤی ٍِٛٛڵّبْ فۆی ٌێ ثپبهێيێذ. ٚ هؾلاٌەّە ًەخىازراوە
 ئەِبٔە وۆِەڵێه ىاهاٚەْ پێٛیَزە ِوۆڤی ٍِٛٛڵّبْ ئبگبی ٌە ٚارب ٚ

 ٍٛٚكیبْ ٌێ ٌە ٍٕٛٚهی ّەهؾلا ثەوبهیبْ ثٙێٕێذ ٚ ٚ ِەثەٍزەوبٔیبْ ثێذ
ٚیَزی گفزٛگۆ ٌەٍەه ثبثەرێه ثىبد ٌەگەڵ وەٍێىی روكا  یص٘ەه وبرێى .ذٚەهثگوێ

 ثەه ٌەٚەی كەٍذ پێ ثىبد ڕەچبٚی ئەَ فباڵٔە ثىبد:
رۀٙب ِەثەٍزی  ٚ ٔیەری فۆی رەٚاٚ ثۆ فٛا یەوال ثىبرەٚە  ِەثەٍذ ٚ -

 كەهفَزٕی ڕاٍزی ثێذ. ڕەىاِۀلی ئەٚ ٚ
الی  وە ؽەق ٘ەهچۆْ ثێذ ٚثەڵێٕی ئەٚە ثلاد،  ٔبفی فۆیلا پەیّبْ ٚ ٌە -

 ٘ەه الیەن ثێذ ثەٍٕگێىی فواٚأەٚە لجٛڵی ثىبد.
ىۆه  ە وثەٚ پەڕی ڕێيەٚ ٚ ذٔیبْ ثێ ٌە وبری گفزٛگۆكا ئەٚ پەڕی ٔەهَ ٚ -

 .و گىێ لە بۆچىوًی بەراهبەریص بگرێت ٘ێّٕبٔە ثۆچٛٚٔەوبٔی فۆی ثقبرە ڕٚٚ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٚلبي األٌجبٟٔ:  ،(4802هلُ اٌؾل٠ش ) ،( فٟ ؽَٓ اٌقٍك8ثبة ) ،( األكة42وزبة )، 4ط ،ٍٕٓ أثٟ كاٚك ،أثٛ كاٚك - 1
 .400ٓ ،ؽل٠ش ؽَٓ
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 باسی دووەم
 ڕا جیاییجۆرەكانی 

 
 :گْزی عیبٚاىی كەثێذ ثە كٚٚ عۆهەٚەثەّێٛەیەوی 

 
 )رٕٛؼ(: فوەیی ییبٚاىی: عَەویە یهۆع

٘یچ  رەٚاٚوبهی یەوزوْ ٚ ەكا ٘ەِٛٚ ثۆچٛٚٔەوبْ كهٍٚزٓ ٚیٌەَ عۆهە عیبٚاىی
ِوۆڤ ٘ەه وبِیبْ ثىبد كهٍٚزە  ە ٚیٌەپێْزو ٔی ثۆچٛٚٔێىیبْ ٌەٚی رویبْ ثبّزو ٚ

ەگٛروێذ: عیبٚاىی ڕٚٚوەُ، یبْ یە كیئبٍبییە، ٌەّەهؾیْلا ثەَ عۆهە عیبٚاى ٚ
 :ّٔٛٚٔە ، ثۆعیبٚاىی ىاهەوی
ىرئاى بەچەًذ ڕێگەیەک دەخىێٌرێتەوە لفٛێٕلٔەٚەی لٛهئبْ، وە  ڕێگەکاًی

فٔ ٌە ؾبٕیّەٚە. یبْ ٚەڕُ ٌە ٔبفیؿەٚە. یبْ كٚهی ٌە ەٌەٚأە: فٛێٕلٔەٚەی ؽ
ی ەۀلیٓ ڕێگچ یوەٚە. ئەِبٔە ٍٚؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ؾِٛەهەٚە. یبْ ثٛىىی ٌە ئیجٓ وە

٘ەِبْ  روی لٛهئبْ فٛێٕلّٔبْ ٘ەیە وە ِوۆڤ ثە٘ەهوبِیبْ ثقٛێٕێذ كهٍٚزە ٚ
 پبكاّزی كەٍزگیو كەثێذ وە ٌە ڕێگەوبٔی روكا ٘ەیە.

ێذ: گٛێُ ٌێجٛٚ پیبٚێه ئبیەرێىی لٛهئبٔی ڵؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ِەٍؿٛك كە
 ٛیەٚە،فٛێٕلث  كەفٛێٕلەٚە، ِٓ ثەّێٛاىێىی رو گٛێُ ٌە پێغەِجەهی فٛكاثٛٚ

ثۆَ گێڕایەٚە ثۆ ٘ێٕبِٚە،  ٚ  ِٕیِ پیبٚەوەَ ٘ێٕبیە فيِەد پێغەِجەهی فٛكا
کارەکەی هٌی پێ كیبه ثٛٚ وە   ؾەثلٌٚاڵ كەفەهِٛٚێذ: ثە كەِٛچبٚی پێغەِجەهەٚە

َلُكمْ  َكافَ  َمنْ  فَِإفَّ  ،ََتَْتِلُفوا َواَل  ،ُُمِْسنٌ  ِكاَلُكَما]ِٛٚی: فەهًاخۆضبىو  [َهَلُكوافػَ  اْختَػَلُفوا قَػبػْ
. ٚارب: (1)

چٛٔىە ئەٚأەی پێِ  ؛ثب ٔبوۆوی ٔەوەٚێزە ٔێٛأزبٔەٚە ٘ەهكٚٚوزبْ ڕاٍذ كەوەْ ٚ
 .لەًاو چىوى ئێٛە وە ٔبوۆوی وەٚرە ٔێٛأیبٔەٚە

ٌە غەىای   : وبرێه پێغەِجەهی فٛكاكەڵێذؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ؾِٛەهیِ 
 بَػْعَضُهمْ  فََأْدَرؾَ  [قُػَرْيَظةَ  َبِن  ِف  ِإالَّ  اْلَعْصرَ  دٌ َأحَ  ُيَصلِّنَيَّ  اَل ]..)فۀلەق گەڕایەٚە پێی فەهِٛٚیٓ: 

                                                           

هلُ اٌؾل٠ش  -[والر ِقيمِ  ه فِ الكَ  َأص َحابَ  أَن   َحِسب تَ  أَم  ]( 52ثبة) ،( األٔج١بء64وزبة )، 3ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، اٌجقبهٞ - 1
(3289) ،ٓ1282. 



 حەممەد صاڵحوپڕۆفیسۆر: خالید م                                          خەمێکی لەبیرکراو | 18

 َفذُِكرَ  ،َذِلكَ  ِمنَّا يُػَردْ  َلَْ  ،ُنَصلِّي َبلْ  :بَػْعُضُهمْ  َوقَاؿَ  .ََنْتِيَػَها َحّتَّ  ُنَصلِّي اَل  :بَػْعُضُهمْ  فَػَقاؿَ  ،الطَّرِيقِ  ِف  اْلَعْصرُ 
ُهمْ مِ  َواِحًدا يُػَعنِّفْ  فَػَلمْ   ِللنَِّبِّ  ٔەثێذ ٔٛێژی ؾەٍو  (2)ەػەیڕەً ٌە ثۀٛ لٛثبو: ەٚار .(1)(نػْ

وۆِەڵێىیبْ گٛریبْ: ٘ەرب  ،ٌەڕێ ثبٔگی ؾەٍوی ٌێلاْدواکەوتي و ٘ۀلێىێبْ ٔەوبد، 
ٔٛێژی ؾەٍو ٔبوەیٓ. وۆِەڵێىی رویبْ گٛریبْ: ئێّە ٔٛێژی  ەػەیڕلٛٔەگەیٕە ثۀٛ 

وە ٌەوبری فۆیلا  ەثٛٚەِەثەٍزی ئەٚە ٔ  پێغەِجەهی فٛكا فۆِبْ كەوەیٓ ٚ
ثەه ٌە  وە پەٌە ثىەیٓ ٌە ڕۆیْزٓ ٚ ِەثەٍزی ئەٚە ثٛٚەثەڵىٛ  ؛ٔٛێژەوەِبْ ٔەوەیٓ

وبری ٔٛێژی  ٔٛێژی ؾەٍو ثگەیٕە ئەٚێ، عب ئێّە ئێَزب ٘ەه كٚاوەٚرٛٚیٓ ٚ
گەیْزٕەٚە فيِەد كٚارو وە  ،ئیتر بۆ ًىێژی عەسر ًەکەیيؾەٍویِ ٘برٛٚە 

وەٚارە ٘ەهكٚٚ ؛ ٔەکوكوەٍیبْ  گٍەیی ٌەێڕایەٚە، وێْەوەیبْ ثۆ گ  پێغەِجەه
 .ەبىوەێْەی ٔثەالیەٚە ک ی پێ پەسەًذ بىوە وثۆچٛٚٔەوە

 فَػَلمْ   النَِّبِّ  َمعَ  ُنَساِفرُ  ُكنَّا]: ڵێذٌە فەهِٛٚكەیەوی روكا ئۀەٍی وٛڕی ِبٌیه كە
[الصَّائِمِ  َعَلى اْلُمْفِطرُ  َواَل  اْلُمْفِطرِ  َعَلى الصَّائِمُ  يَِعبْ 

ەفيِەد پێغەِجەهی فٛاكا ٌئێوە : ەٚار .(3)
 ثەڕۆژٚ ٔەكەثٛیٓكەثٛٚیٓ، ٘ۀلێىیّْبْ  ٘ۀلێىّبْ ثەڕۆژٚ -ٍەفەهِبْ كەووك- 
ئەٚأەی ًە ٓ، یئەٚأەی ثەڕۆژٚثْٛٚ ڕەفٕەیبْ ٌەٚأی رو كەگود وە ثۆ ثەڕۆژٚ ٔ ًە

 وە ثەڕۆژٚ ٔەثْٛٚ ڕەفۀەیبْ ٌەٚأی رو كەگود وە ثۆ ثەڕۆژْٚ.
 ەیٔیبْ ٘یچ گوفزێىی ّەهؾی رێلا ٔی٘بّٚێٛەوب ئەَ عۆهە عیبٚاىیبٔە ٚعب ثۆیە 

 ٘ەه وەً ثە٘ەه ثۆچٛٚٔێىیبْ ثىبد كهٍٚزە. ٚ
كەثێذ  اڵَ، ثەڕێگە پێلهاٚەە ٌەّەهؾلا ی٘ەهچۀلە ئەَ عۆهە عیبٚاىی

ثە٘ۆّیبهییەٚە ِبِەڵەی ٌەگەڵ ثکوێذ ٚ ِەهعی ثۆ كاثٕوێذ؛ ئەگەه ٔب ٌەٚأەیە 
  ٕوێذ ٚ ّٛێٕەٚاهی فواپی ٌێ ثکەٚێزەٚە ٌەٚأە:ثٙێ ثە٘ەڵە ثەکبه

                                                           

 ،( ثبة ٕالح اٌطبٌت ٚاٌّطٍٛة هاوجب ٚا٠ّبء5ثبة ) ،( أثٛاة ٕالح اٌقٛف18وزبة )، 1ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 1
( ِٓ ٌيِٗ أِو فلفً ؾ١ٍٗ 23ثبة )، ا١ٌَو ( اٌغٙبك 33ٚوزبة )، 5ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،. 321ٍَُِٓ، (904هلُ اٌؾل٠ش )

 .162ٓ، ٚاٌٍفع ٌٍجقبهٞ -(4701هلُ اٌؾل٠ش )، آفو أِو
 ثْٛٚ. ێعەْزیٔ لاێیە رػەیڕلٛ یٔەث یىۆ٘ یوبٔە٘ٛكیە ەٕیكەِ ەٌ ەثٛٚ نەیۀبٚچ - 2

ثؿُٚٙ ثؿٚب فٟ اٌَٖٛ    ( ٌُ ٠ؿت إٔؾبة إٌج36ٟثبة ) ،( ا36ٌَٖٛوزبة )، 2ط،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 3
( عٛاى اٌَٖٛ ٚاٌفطو فٟ 15ثبة ) ،( ا١ٌٖب14َوزبة ) ،3ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،ٍَُِ .687ٓ، (1845هلُ اٌؾل٠ش )، ٚاإلفطبه

 .143ٓ، ٚاٌٍفع ٌٍجقبهٞ، (2676هلُ اٌؾل٠ش ) ،ّٙو هِٚبْ ٌٍَّبفو
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ئاساًە و ەی کە ثۆچٛٚٔ ثەّٛێٓ ئەٚهەهیطە دەگەڕێي ٘ۀلێه ٌەفەڵىی  -
 .بێ گىێذاًە ئەوەی کە تاچەًذ بەڵگەکاًی بەهێسە یاى ًاٌەثەهژەٚۀلی فۆیبٔە 

ٌۀبٚ ئەٚ ٘ەِٛٚ ثۆچٛٔە عیبٚاىأەكا ْٚ كەثێذ.  هاٍذ ٚ ثە٘ێيثۆچٛٔی  -   
اىێه وە ئەٚۀلە ثۆچٛٚٔی عیبٚاى ٌەٍەه یەن ثبثەری فیمٙی كەثیٕیذ ٚاد ثەّێٛ

 ثەگٛێی وبِیبْ ثىەیذ ثبّە. ٔبىأیذ وبِیبْ ؽەلە ٚ ٌێلێذ ٍەهد ٌێ كەّێٛێذ ٚ
وەڵەوە كەثٓ ٍەه  الٚەویبٔە ئەٚۀلە ىۆه كەثٓ ٚ ە ثچٛن ٚیئەَ عیبٚاىی -    

الٚاىووكٔیبْ،  ٍٛڵّبٔبْ ٚپەهرىوكٔی یەوڕیيی ِٛ كەوێْٓ ثۆ عیبٚاىی گەٚهە ٚ
پەهرجٛٚٔەی ٌە ٔێٛاْ ّٛێٕىەٚرٛأی لٛربثقبٔە  ٘ەهٚەوٛ ئەٚ عیبٚاىی ٚ

ەوبٔلا ڕٚٚیبٔلاٚە ٌەٍەهكەِبٔی پێْٛٚكا، رب وبه گەیْزۆرە ئەٚەی وە رۀبٔەد یئیَالِی
بْ ٌەگەڵ یژٔقٛاىی ؽەهەِی ِەویْلا ٌەكٚای یەوەٚە ٔٛێژیبْ ٔەووكٚە، یبْ ژْ ٚ ٌە

 كهٍٚذ ٔەثٛٚە. ي ٚیەن پێ عبئی
فیمٙیبٔەیْلا  ییەژیوأە ِبِەڵە ٌەگەڵ ئەَ عیبٚاى ثۆیە پێٛیَزە ىۆه ثەٚٚهكی ٚ

ّٛێٕی  وبد ٚ ثزٛأوێذ ٌە ىوێذ ثۆ ئەٚەی ّٛێٕەٚاهی فواپیبْ ٌێ ٔەوەٚێزەٚە ٚب
 فۆیلا ٍٛٚكیبْ ٌێ ٚەهثگیوێذ.

 بك(:ٚی كژ )ریعۆهی كٚٚەَ: عیبٚاى
ثەڵىٛ كژ كەٚەٍزٕەٚە  ؛رەٚاٚوبهی یەوزو ٔیٓ چٛٚٔەوبْجیاوازییەدا بۆ ٌەَ عۆهە

ثەاڵَ ئەِەیِ ٌەّەهؾلا ٘ەه ؛ ئەٚأی رو ٘ەڵەْ یەوێه ٌەثۆچٛٚٔەوبْ كهٍٚزە ٚ ٚ
لەسەر بابەتە ضەرعییەکاى بي ە، ثەِەهعێه ثۆچٛٔەوبْ یؽەهاَ ٔی ڕێگەی پێلهاٚە ٚ
بابەتەکاى سٌىوری جیاوازییەکاى  ٚ ثٓ ەوبْی٘ەڵمٛاڵٚی ثەڵگە ّەهؾی و جیاوازییەکاى

فبٚۀەوەی ٘ەِٛٚ  كەِبهگیوی ٚ ثەهژەٚۀلی ٚ ٌەؽەى ٚ ێذكٚٚه ثتێٌەپەڕێٌێت و 
 ٘ەٚڵی فۆی فَزجێزە وبه ثۆ گەیْزٓ ثەڕاٍزی.

یە، ئەٚ فەهِٛٚكەیەی یثەڵگەیِ ٌەٍەه ّەهؾیجٛٚٔی ئەَ عۆهە عیبٚاى
 َحَكمَ  َوِإَذا ،َأْجَرافِ  فَػَلوُ  َصابَ أَ  ثَّ  فَاْجتَػَهدَ  اْْلَاِكمُ  َحَكمَ  ِإَذا]وە كەفەهِٛٚێذ:   پێغەِجەهە
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[َأْجرٌ  فَػَلوُ  َأْخطَأَ  ثَّ  فَاْجتَػَهدَ 
سەبارەت ىأب ثڕیبهیىی كا  ،فەهِبٔڕەٚا، ەهوبد كاكٚەه٘: ەٚار. (1)
 -، ئەٚە كٚٚ پبكاّزی ٘ەیەدروست بىوئەگەه ثڕیبهەوەی بە پرسێکی ضەرعی، 

 ەو ەیٚەئ ۆث یْیىێپبكاّز ،ەاٚەڕگ لاییاٍزڕ ٓێّٛەث ەو ەیوەِبٔلٚثٛٚٔ یىێپبكاّز
ئەٚە یەن  ثٛٚ ٘ەڵە ەکەیثڕیبه یصەگەهئ -ەبٔلٚەیگ یىەڵفەث ٚ ەىبٚێپ ییاٍزڕ

. -یەتی کە بەضىێي ڕاستییذا گەڕاوەەوەِبٔلٚٚثٛٚٔ یپبكاّز ِیٚەئ -پبكاّزی ٘ەیە
ٚثٛٚٔی فەڵىی ذِبٔ ٚٔی ٘ەڵەیِ پبكاّزی ٘ەٚڵ ٚىوەٚارە فٛای گەٚهە ٌەٍەه ثۆچ

 .ەىأب كەكارەٚ
ووك، ئیزو  ەکی٘ەڵەیلە بۆچىًێکیذا ًەیپێکا و ثۆیە ٔبووێذ ئەگەه ىأبیەن 

ەیەوغبهی ب لَە پێ گٛرٕی ٚ ثىەٚٔە غەیجەد ووكْ ٚ فەڵىی ٌێی ثىۀە ٘ەها ٚ
هەرچی  ٔبکوێذ کە لە هەهاى کاتیطذا ڕەد ثکۀەٚە.٘ەِٛٚ ثۆچٛٚٔەوبٔی رویْی 

 ە٘ەڵەوبٔیلا ثەگٛێی ٔبوەیٓ ٚثەڵىٛ ٌ؛ و بەگىێی بکەیي گىت ئێوە ضىێٌی بکەویي
ثەپێی رٛأب ثۆ فەڵىیْی ڕْٚٚ كەوەیٕەٚە وە فاڵْ ثۆچْٛٚ ثەپێی ئەَ ثەڵگبٔە 

 ٔبٚىڕألٔی فبٚۀەوەی. ثەاڵَ ثەثێ غەیجەد ووكْ ٚ ؛٘ەڵەیە
 

ەوبْ ثلەیٓ ثبثەرگەٌێىی ىۆه یئەگەه ثەكهێژایی ِێژٚٚ ٍەهٔغی ثبثەرە فیمٙی
ٍەهعەَ  ٚ ّٛێٕىەٚرٛاْ ٚ  ٔی پێغەِجەهە ٌۀێٛاْ ٘بٚەاڵیٌەَ عۆهە عیبٚاىی

 ىایبٔی ئِّٛەری ئیَالِی ثەكی كەوەیٓ. وە ٌە ئەژِبه ٔبیەْ.
٘ەه ثۆیە ئەهوی ٍەه ّبٔی ئێّەی ٍِٛٛڵّبْ ئەٚەیە وە ىۆه ثەٍٕگێىی فواٚاْ 

وبِەیبْ ثەڵگەی  ثیوێىی وواٚەٚە ِبِەڵە ٌەگەڵ ئەَ ثۆچٛٚٔە عیبٚاىأەكا ثىەیٓ ٚ ٚ
 ئەٚەیِ وە ٌە٘ەهوٛێ ثێذ، ئەٚەیبْ ثىەیٓ، عب٘ی ٘ەهوەً ٚ ثە٘ێي روە ثەگٛێی

كٚؾبی فێوی ثۆ  ٚ ٓثۆچٛٔەوەی ثگوی فۆی ٚ ە ڕێيی رەٚاٚ ٌەثەڵگەوەی الٚاى
 ثىەیٓ، وەفٛای گەٚهە ٌەٍەه ئەهن ِٚبٔلٚثٛٚٔەوەی پبكاّزی فێوی ثلارەٚە.

  
                                                           

( أعو اٌؾبوُ اما اعزٙل فؤٕبة أٚ 21ثبة ) ،( اإلؾزٖبَ ثبٌىزبة ٚإٌَخ99وزبة )، 6ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 1
( ث١بْ أعو اٌؾبوُ اما 6ثبة ) ،( األل١ٚخ31وزبة ) ،5ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،. 2676ٍَُِ/ٓ، (6919هلُ اٌؾل٠ش )،أفطؤ

 .131ٓ، ِزفك ؾ١ٍٗ ،(4584هلُ اٌؾل٠ش ) ،اعزٙل فؤٕبة أٚ أفطؤ
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 باسی سێیەم
 ڕاجیایی هۆكارەكانی 

 
 ،رعییەکاى هۆکار و ڕەهەًذی جیاوازی هەیەڕاجیایی زاًایاى دەربارەی پرسە ضە

 ثویزیٓ ٌە:ئەو ڕا جیاییە دروست دەکەى گؤگزویٕی ئەٚ ٘ۆوبهأەی وە 
 حىکن وەرگرتي:سەرچاوەکاًی ضەریعەت و  كەلەکبٔیسروضتی  یەوەَ:

سەرچاوەی ضەریعەتي کە كٚٚ ثە٘ێيرویٓ  و سىًٌەت لٛهئبْدەقەکاًی 
 .ی جیاواز هەڵبگرىسروضتیاى وایە کە بۆچىوى و لێکذاًەو

ؽٛوُ ٚەهگورٕە ئبیەرەوبٔی  ٍەهچبٚەی یەوەِی رەّویؽ ٚ وەثۆ ّٔٛٚٔە لٛهئبْ 
 ٌێىلأەٚە ٘ەڵلەگوْ ٚ ىیبرو ٌەیەن ٚارب ٚ ە كەلەکبٔیْ، ٚار (خاٌلالٌ ٟٕغثەگْزی )

٘ەِٛٚ ثۆچٛٔەوبٔیِ كهٍٚذ  كەووێذ ٌەٍەه یەن ئبیەد چۀل ثۆچٛٔێه ٘ەثێذ ٚ
ٍك ٚاٌّمیل، اٌؿبَ طوبٔی لٛهئبٔلا )اٌّؾىُ ٚاٌّزْبثٗ، اٌّعگە ٌەِە ٌە ئبیەرە ،ثٓ

ٚي، إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ( ِبْ ٘ەیە. ىیبك ٌەِەیِ ّێٛاىی ئٚاٌقبٓ، اٌٖویؼ ٚاٌّ
عیبٚاىی فٛێٕلٔەٚەی كەلەوبّٔبْ ٘ەیە، وە ئەِبٔە ٘ەِٛٚی ٘ۆوبهْ ثۆ كهٍٚذ 

 رٕیبْ.ثٛٚٔی ثۆچٛٚٔی عیبٚاى ٍەثبهەد ٌێىلأەٚەی كەلەوبْ ٚؽٛوُ ٌێ ٚەهگو
ئەٚأیِ ٘ەه ثە٘ەِبْ ّێٛە   ٍەثبهەد ثە فەهِٛٚكەوبٔی پێغەِجەهیِ

ە ئەٚ فەهِٛٚكأە ٌە ڕێی چٛٔى ؛ٌێىلأەٚەی عیبٚاى ٘ەڵلەگوْ ىۆهێىیبْ ٚارب ٚ
ژِبهەیبْ ىیبرو ٌە ٍەك ٚ چٛاهكە ٘ەىاه وەً  ەوە بە ئێوە گەیطتىوى کە ٘بٚەاڵٔ

  ەیبْ ٌە پێغەِجەهەٚەدْ فەهٍِٛٚەك ٘بٚەڵیب ثٛٚە، ٌۀێٛأیبٔلا ٘ەىاه ٚ٘ەّذ
ئەٚ فەهِٛٚكأەی وە ٌە ڕێی ئەٚأەٚە ثەئێّە گەیْزْٛٚ ىیبرو ٌە  ٚ گێڕاٚەرەٚە

ثە ىیبرو ٌەیەن ٍِیۆْ ڕێگە ثە ئێّە گەیْزْٛٚ، وە  پۀغب ٘ەىاه فەهِٛٚكەْ ٚ
وبهیبْ پێ ٔبووێذ.  ٘ۀلێىیبْ الٚاىْ ٚ وبهیبْ پێ كەووێذ ٚ ٘ۀلێىیبْ كهٍٚزٓ ٚ

 ەه ئێّە پۀغب ٘ەىاه فەهِٛٚكەِبْ ٘ەثێذ وە ىۆهێىیبْ چۀلیٓ ِبٔب ٚعب ئەگ
ٌە ڕێگەی ٘ەىاهٚ ٘ەّذ ٍەك وەً وە ڕاٍزەٚفۆ فەهِٛٚكەیبْ  ٚ گوْجٌێىلأەٚە ٘ەڵ

ثەكەٍزّبْ گەیْزجێذ، ئبیب ئەِە  ثەیەن ٍِیۆْ ڕێگە ٌە پێغەِجەهەٚە گێڕاٚەرەٚە ٚ
وەٚارە ٘ۆوبهی  ؛ەكڵٕیبییەٚە ثەڵێثۆچٛٚٔی عیبٚاى كهٍٚذ ٔبوبد ٌە ٔێٛأّبٔلا؟! ث
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یەوەِی كهٍٚذ ثٛٚٔی ثۆچٛٚٔی عیبٚاى ٌۀێٛاْ ٍِٛٛڵّبٔبٔلا پەیٛۀلی ثەفٛكی 
 كەلەوبٔەٚە ٘ەیە.

ئەِە ٍەثبهەد ثە كٚٚ ثە٘ێيرویٓ ٍەهچبٚە کە لٛهئبْ ٍٕٚٛٔەرە ٚ كٚٚ 
ٍەهچبٚەی ٔەلڵیٓ ٚ كەَ ثەكەَ ٚ كەٍذ ثەكەٍذ پێّبْ گەیْزْٛٚ ٚ کەِزویٓ 

یٕە ٍەه ٍەهچبٚەکبٔی روی ؾەلڵی ێی عیبٚاى ٘ەڵلەگوْ، فۆ ئەگەه ثثۆچٛٚٔ
ٌۀّٛٚٔەی )لیبً، اٍزؾَبْ، اٍزٖؾبة، اٌّٖبٌؼ اٌّوٍٍخ، ٍل اٌنهائؽ(  ئەٚ کبد 

 ثەكڵٕیبییەٚە ثٛاهی ڕاعییبی ىۆه فواٚأزو ٚ ىیبرو كەثێذ.
ذا ە بىوًی بۆچىوًی جیاواز لە ًێى زاًایاًو دەسەلوێٌێتئەِەیِ ئەٚ ڕاٍزییە 

ًەک هەر سروضتییە بەڵکى خىاستێکی ضەرعییە؛ ئەگەر ًا دەکرا ئەو سەرچاوە و 
ٚارەکبٔیبْ ىۆه کۆٔکویزی کە  ایەدەقە ضەرعییاًە بەضێىەیەک داڕضتٌیاى بۆ بکر

 .ربیە٘ەڵٕەگوزیاتریاى  ثۆچٛٔێک ٌە ٚ ٛٚٔبیەث
 روضتی زهاًی ضەریعەت:ٍ كٚٚەَ:

بە زهاًی عەرەبی  ی ضەریعەتسەرچاوە سەرەکییەکاً٘ەِِٛٚبْ كەىأیٓ کە 
زیاتر لە دوو هلیۆى زاراوەی هەیە و  صزهاًی عەرەبیهاتىوى و داڕضتٌیاى بۆ کراوە. 

لە ڕووی زۆری زاراوەوە و زۆرێک لە بەدەوڵەهەًذتریي زهاًی دوًیا پۆلێي دەکرێت 
ضێىە گىزارضتی لێ یاى یەک واتە بەچەًذیي  ٘ەڵلەگوْ،وضەکاًی زیاتر لە یەک واتە 

لەسەر لێکذاًەوەی  بۆچىًی جیاوازیاىدەكات كە زاًایاى دیساى وا ئەهەیص  ێت،دەکر
 بۆ دروست بێت.  ەًاوضە و دەقئەو 

تێیذا خىای گەورە باسی  کە ٚٔە ثبً كەوەَىّٔئایەت بە ِٓ ٌێوەكا رۀٙب یەن 
ُتْم ِإىَل الصَّالِة ََي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقمْ ]حىکوی دەستٌىێژهاى بۆ دەکات و دەفەرهىێت: 

: ئەی ەٚار .(1)[فاْغِسُلوْا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنيِ 
 ئەٚە كەِٛچبٚ ٚ ئەًجام بذەى ٔٛێژەوبٔزبْ ٚیَززبْكاهاْ ئەگەه ڕٚاگوۆ٘ی ث

 ٚ كەٍزی رەڕ ثٙێٕٓ ثەٍەه ٍەهربٔلا ٚ ٘ەرب ئبٔیْىزبْ ثْۆْ كەٍزەوبٔزبْ
 لبچەوبٔزبْ ٘ەرب لٌٛەپێزبْ ثْۆْ.

                                                           

 (.6ٍٛهح اٌّبئلح: ا٠٢خ ) - 1
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ٌە ڕٚٚی ىِبٔەٚأیەٚە چۀل ثۆچٛٔی  وضەکاًی ئەم ئایەتەپیت  ئێستە بابساًیي 
 :هەڵذەگرى عیبٚاى
پیزی )ٚاٚ( وە ٌە ٔێٛاْ ثڕگەوبٔی ئبیەرەوەكا ثەوبه ٘برٛٚە، ٘ۀلێه ٌە  - أ

 ٘ۀلێىی رویِ پێیبْ ٚایە وە ثۀلی ووكٔی وبهەوبٔە ٚىأبیبْ پێیبْ ٚایە وە ثۆ ڕیي
 .رۀٙب ثۆ وۆووكٔەٚەیبٔە ٔەن ڕیيثۀلی ووكْ

ڕیيثۀلی ووكٔە پێیبْ ٚایە  ئەٚأەی وە پێیبْ ٚایە پیزی )ٚاٚ( ثۆ وۆووكٔەٚە ٚ
ە ثْۆهكهێذ وە ٌە ئبیەرەوەكا یوە پێٛیَزە ئۀلاِەوبٔی كەٍزٕٛێژ ثەٚ ڕیيثۀلی

  پێْی رێلا ثىوێذ كەٍزٕٛێژەوە ثەربڵ كەوبرەٚە. ٚ ٘برٛٚە، ئەگەه پبُ
وەپێیبْ ٚایە پیزی )ٚاٚ( رۀٙب ثۆ وۆووكٔەٚەی ئەٚ ّزبٔەیە وە  صئەٚأەی

ثەكٚای یەولا ثبً كەووێٓ، پێیبْ ٚایە وە پێٛیَذ ٔبوبد ئەٚ ئۀلاِبٔەی كەٍزٕٛێژ 
ەكا ٘برٛٚە، ە ثْۆهكهێذ وە ٌە ئبیەرەویوە ٌە ئبیەرەوەكا ثبً وواٚە ثەٚ ڕیيثۀلی

پێْیبْ ثقەیذ، ثۆ ّٔٛٚٔە كەرٛأیذ لبچەوبٔذ پێِ  ثەڵىٛ كەرٛأیذ پبُ ٚ
  .كەٍزەوبٔذ ثْۆیذ یبْ پێِ ٍەه رەڕ ووكْ ثیبْٔۆیذ

ئەم پیتە بۆ کۆتایی  .[َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمَراِفقِ ]پیزی )اٌی( وە كەفەهِٛێذ:  - ة
ە لەسەر حىکوی ئەو عیبٚاى ىًیاىبۆچیبْ ىأب هەبەستی قسەکردى بەکار دێت؛ بەاڵم

دەیگرێتەوە یاى )اٌی(  دا دێت، ئایا هەهاى حىکوی پێص)اٌی( وضەیەی کە بەدوای 
 کە ئەٚأەیدا کۆتایی دێت و حىکوی وضەی پاش ئەو جیاوازە، )اٌی( ًاحىکوەکە لە 

پێیبْ ٚایە ّۆهكٔی ئبٔیْه ٘ەِبْ ؽٛوّی ّۆهكٔی پێیبْ ٚایە ٘ەِبْ ؽٛوّی ٘ەیە، 
ئەٚأەیِ وە پێیبْ ٚایە ؽٛوّەوەیبْ  پێٛیَزە ثەرەٚاٚی ثْۆهكهێذ، ٘ەیە ٚكەٍزی 

 ذا کۆتایی دێت و ضۆردًی ئاًیطکئبٔیْىدەستەکاى لە  عیبٚاىە پێیبْ ٚایە وە ّۆهكٔی
یِ كٚٚثبهە  [.َِوَأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبني]ٌەٍەه ثڕگەی  ڕاعیبیی٘ەِبْ پێٛیَذ ٔبوبد، 

 كەثێزەٚە.
ئبیب ئەَ پیزە ٌێوەكا  [.َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكمْ ]( وە كەفەهِٛێذ: ء پیزی )ثب - د

، ئەٚأەی وە پێیبْ ٚایە ىیبكەیە بەضێکی ضتە ًاوبراوەکە بەکار دێتىیبكەیە، یبْ ثۆ 
بەضێکی كەڵێٓ پێیٍٛزە ٘ەِٛٚ ٍەه ِەٍؼ ثىوێذ، ئەٚأەیْی وە پێیبْ ٚایە ثۆ 
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پێٛیَذ ٔبوبد  رەڕ ثىوێذ كهٍٚزە ٚكەڵێٓ: ئەگەه یەن ثەّی ٍەه  ًاوبراوەکەیە
 ٘ەِٛٚی رەڕ ثىوێذ. 

 ٚ .[ِبُرُؤوِسُكمْ ]ئبیب ؽٛوّەوەی كەگەڕێزەٚە ٍەه  [.َوَأْرُجَلُكمْ ]پیتی )و( لە  - پ
لبچیِ ٚەوٛ ٍەه رۀٙب كەٍزی رەڕی ثەٍەهكا كە٘ێٕوێذ، یبْ كەگەڕێزەٚە ٍەه 

 ێٛیَزە ثْۆهكهێذ.پ ٚ .[ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكمْ ]
 ٚڕێیبْ رێ كەچێذ ٚ ئەَ ٌێىلأەٚأەی ثبٍّبْ ووك ٌەىِبٔی ؾەهەثیلا ٘ەِٛ

ثەّێٛەیەن ٌەّێٛەوبْ  وبْ ٚیە٘ەِٛٚیْیبْ وبهیگەهی كەوۀە ٍەه ؽٛوّە ّەهؾی
 كەیگۆڕْ.

 :و هەودای کارپێکردى و ڕەتکردًەوەیاى هەڵسەًگاًذًی دەقەکاى :ٍێیەَ
اى لەسەر ًییە کە دەقەکاًی قىرئاى هیچ گىهاًیسەرجەم ئێوە دەزاًیي کە 

؛ بەاڵم هەًذێک لە دەقەکاًی سىًٌەت قسە و پارێسراوى فەرهىودەی خىای گەورەى
لەسەر قسەکە وًی زاًایاى بەراهبەریاى جیاوازە، جا هەًذێک جار هەڵذەگرى و بۆچى

، خىدی فەرهىودەکەیە و هەًذێک جاریص لەسەر ئەو کەساًەیە کە گێڕاویاًەتەوە
 ی زاًایاى دەربارەی حىکوی فەرهىودەکەیص جیاواز بێت.ئەهەیص وا دەکات کە بۆچىً

یّەی وچی لەیٌ ٌەالیەْ ٘بٍٚەهەوەیەٚە ٍێ عبه رەاڵق  طثۆ ّٔٛٚٔە وبرێه فب
ثۆ ڕەٚأە كەوبد ٌەثوی  گەًویكەكهێذ، ٘بٍٚەهەوەی ثە ثویىبهەوەیلا ٘ۀلێه 

 ٚفەهعی ِبٚەی ؾیلكەوەی، ئبفوەرەوەُ ّزەوە ثەوەَ كەىأێذ ٚ ٚەهی ٔبگوێذ 
ئەٚیِ ئبگبكاهیبْ كەوبرەٚە وە ٘یچ ،  وێْەوەیبْ كەثۀە ثەهكەَ پێغەِجەهی فٛكا

 ییّە ٔبوەٚێزە ٍەه ٘بٍٚەهەوەی چٛٔىە رەاڵلەوە پەیٛۀلیطەوی فبیفەهعی
و هیچ ئەرک و هافێکیاى لەسەر یەکتر  ٘ەڵٛەّبٔلۆرەٚە٘بٚەٍەهێزیبٔی ثەرەٚاٚی 

وبرێىیِ پێی كەگبد  ی ٔەثیَزٛٚە ٚؾِٛەه ئەَ فەهِٛٚكەیە پێْەٚاكیبهە  ًەهاوە،
 (1)كەفەهِٛێذ: ئێّە چۆْ ٚاى ٌە لٛهئبْ ٚفەهِٛكەی فٛا كە٘ێٕیٓ وبهی پێ ٔبوبد ٚ

ٚەوٛ فۆی ٌەثەه ووكٚە   ثۆ لَەی ئبفوەرێه وە ٔبىأیٓ فەهِٛكەوەی پێغەِجەهی

                                                           

 الَ ] :ذێهِٛەفەلهاٚ كلەاڵر یربٔەئبفو یِبف ەیهثبهەك هكگبهەهٚەپ یفٛا ەو ەیەریەئب ٚەئ یٍزەثەِ ەبهیك - 1
 (.1) ٍٛهح اٌطالق: ا٠٢خ .[ُمبَػيَِّنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  أيَِْتنيَ  َأفْ  ِإالَّ  ََيُْرْجنَ  َوالَ  بُػُيوهِتِنَّ  ِمنْ  َُتْرُِجوُىنَّ 
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ثە٘ەڵە رێگەیْزٛٚە، كەثێذ فەهعی ِبٚەی ؾیلكە ٚ  ٌەیبكە یبْ ٌەثیوی چۆرەٚە ٚ ٚ
 .(1)ٕی ٔیْزەعێجٛٚٔیْی ثۆ ئبِبكە ثىوێذّٛێ

ًاکات، لەبەر خىدی فەرهىودەکە  ؾِٛەه وە وبه ثە فەهِٛٚكەوەپێْەٚا ٌێوەكا 
وە ٌەٚأەیە یە و گىهاى دەکات ِزّبٔەی ثە لَەی ئبفوەرەوە ٔیخۆی ًییە؛ بەڵکى 

 ثە٘ەڵە رێگەیْزجێذ یبْ ثیوی چٛٚثێزەٚە.
وبهیبْ ثەٚ  یصىأبیبٔو  ٔی پێغەِجەه٘بٚەاڵزۆری ىۆهیٕەی ئەِە ٌە کبریکلا کە 

 ڕەریبْ ٔەووكۆرەٚە.  فەهِٛٚكەیە ووكٚە ٚ
ثۆ ّٔٛٚٔە ٌەٍەه ووكٔی ٔٛێژی )ٕالد اٌزَجیؼ( وە ثەهكەٚاَ ٌە  ىیب

 ؟.ڕەِەىأبٔلا ِْزِٛڕێىی ىۆهی ٌەٍەه كهٍٚذ كەثێذ وە ئبیب ٍٕٛٔەرە یبْ ٔب
ەٚ فەهِٛٚكأەی ٌەٚ ٘ۆوبهی ئەٚ ڕاعیبییەیِ ٘ەه ثۆ ئەٚە كەگەڕێزەٚە وە ئ

پێیبْ ٚایە ئەٚ  ثبهەیەٚە ٘برْٛٚ ٘ۀلێه ٌە ىأبیبْ ثە كهٍٚزی ٌە لەڵەَ كەكەْ ٚ
رۀبٔەد ئەگەه الٚاىیِ ثٓ  ٚداى  پٍەی )ؽَٓ( ٌەفەهِٛٚكأەی ٌەٚ ثبهەیەٚە ٘برْٛٚ 

ِبكەَ پەیەٚۀلی ثەووكەٚەی چبوەٚە ٘ەیە وبهی پێ كەووێذ، ٘ۀلێىی رویِ پێیبْ 
 ىەْ. بڕەری كەوۀەٚە وبهی پێ  ِٛٚكەوبْ الٚاىْ ٚٚایە وە فەه

پێیبْ ٚایە وە ٘ەه فەهِٛٚكەیەن فەڵىی  ؽیغبى کاًیرۀبٔەد ىۆهێه ٌە ىأب
فەهِٛٚكەوە ٌە ٔبٚچەی ؽیغبىكا ثبٚ ٔەثێذ، ئەٚ  ٚ گێڕاثێزیبٔەٚەؾێواق یبْ ّبَ 

الی وە ەٚ فەهِٛٚكأەی ئٌەٚ ثبهەیەٚە گٛرٛیبٔە:  و فەهِٛٚكەیە وبهی پێ ٔبووێذ
 جىلەکە و هەسیحییەکاىٚەن ئەٚ لَبٔە ٍەیو ثىەْ وە  فەڵکی ؾێواق یبْ ّبَ ثبٚە

 .(2)ثەكهۆیبْ ثقۀەٚە ثبٍی كەوەْ، ٔە ثبٚەڕیبْ پێ ثىەْ ٔە كەیگێڕٔەٚە ٚ
 ەثٛٚە؛ئەَ لَەیەیِ كەهئۀغبِی ثە ٍٛن ٍەیوووكٔی فەڵىی ئەٚ ٔبٚچبٔە ٔ

ٔبٚچەی ؽیغبى ٌە  وبٔی پێغەِجەهثٛٚە وە ٘ەِٛٚ فەهِٛٚكە وەئەٚە ثە٘ۆیثەڵىٛ 
ّبِیِ  فەڵىی ؾێواق ٚ بىوە وبەًاوباًگ  ًاوچەیەالی زاًایاًی ئەو  ثۆرەٚە ٚ ثاڵٚ

٘ەهیەن ٌە٘ەٚڵی  گوفزیبْ ٌەگەڵ یەوزو ٘ەثٛٚە ٚ ٌەٚ ٍەهكەِبٔەكا وێْە ٚ

                                                           

 .198ٓ، (3783هلُ اٌؾل٠ش )، ( اٌّطٍمخ صالصب ال ٔفمخ ٌٙب6ثبة )، ( اٌطالق19وزبة )، 4ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،ٍَُِ - 1

طجؽ ْٚٔو: اٌوئبٍخ اٌؿبِخ إلكاهاد اٌجؾٛس اٌؿ١ٍّخ ٚاإلفزبء ، 1ط ،الَ ؾٓ األئّخ األؾالَهفؽ اٌّ، اثٓ ر١ّ١خ - 2
 .21ٓ، 1983ٛ ،اٌو٠بٗ ،ٚاٌلؾٛح ٚاإلهّبك
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پٍە ٕبٔی ێٙ٘ۀلێه عبه فەڵىبٔی ثێ ٚیژكاْ ثۆ ثەكەٍز ٔبٚىڕألٔی ئەٚی روكا ثٛٚە ٚ
ثۆیە ٘ۀلێه ٌە  ؛فەهِٛٚكەیبْ كژی یەن ٘ەڵجەٍزٛٚە ذ یبْ پبهە ٚ ٔبٚثبٔگٚ پۆٍ

ىأبیبْ گەیْزٛٚٔەرە ئەٚ لۀبؾەرەی وە ٘ەه فەهِٛٚكەیەن ٌەالی ىأبیبٔی ؽیغبى 
ثێذ، ئەٚ فەهِٛٚكەیە عێی  ٍەهچبٚەوەی فەڵىی ؾێواق یبْ ٍٛهیب ٔۀبٍواٚ ثێذ ٚ

 . و کاری پێ ًاکرێت ِزّبٔە ٔبثێذ
 :ثیوچٛٚٔەٚەٌە :چٛاهەَ

ٚەک ی پێغەهبەر کەسەرچاوەی گێڕاًەوەی دەقەکاًی ضەریعەتي ثەڕێياْ ٘بٚەاڵٔ
، ثێزەٚەٌەثیوچٛٚ ّزیبْوە ٌە ئبهاكایە ئەگەهی ئەٚە  ٚبىوى  رو ِوۆڤ ٘ەه فەڵکێکی

رێپەڕ ثٛٚثێذ وە كەلەوەیبْ  أەكا ئەگەه ِبٚەیەوی ىۆه ثەٍەه ئەٚ ڕٚٚكاٚبەتی ثەربی
 . ەٚەٍبڵ کە زۆر چىوبێتەٍەٌەٍەه ثیَزٛە، یبْ  وە

 پێْەٚاثۆ ّٔٛٚٔە ؾەِّبهی وٛڕی یبٍو عبهێىیبْ ٌەٍەفەهێىلا ٌە فيِەد 
، ّەٚێىیبْ ٘ەهكٚٚویبْ رّٛٚی ٌەُ گوأی كەثٓ، وە ٘ەڵلەٍزٓ ؾِٛەهكا كەثێذ

: ِٓ ٔٛێژ ٔبوەَ ٘ەرب ئبَٚ كەٍذ ٔەوەٚێذ، ثەاڵَ ؾەِّبهی كەڵێذؾِٛەه  پێْەٚا
 ٘ەِٛٚ گیبٔی فۆی رۆىاٚی كەوبد ٚ ڵ ٚەهكەكاد ٚوٛڕی یبٍو كەچێذ فۆی ٌەفۆ

ٚ ڕٚٚكاٚەوەی ثۆ ثبً   ێژەوەی كەوبد، وە كەگەڕێٕەٚە فيِەد پێغەِجەهٛٔ
َا]ثە ؾەِّبه كەفەهِٛێذ:   كەوەْ، پێغەِجەهی فٛكا  َوْجَهوُ  َوَمَسحَ  َىَكَذا َيْكِفيكَ  َكافَ  ِإَّنَّ

ئەٚۀلەد ثەً  -ِٛٚ ٌەّذ رۆىاٚی ثىەیذ: پێٛیَزی ٔەكەووك ٘ەەٚار .[َواِحَدةً  وََكفَّْيوِ 
 ٘ێٕبی ثەكەِٛچبٚ ٚ ثٛٚ وە ئبٚا ثىەیذ: یەن عبه كەٍزی كا ثە ىەٚیەوەكا ٚ

 .ەکاًیذاكەٍز
ؾِٛەه فۆی ڕٚٚی  پێْەٚاپبُ ِبٚەیەوی ىۆه ٌە ڕٚٚكأی ئەَ ڕٚكاٚە وە ٌە 

ی ٌێی كەپوٍێذ ئە پیبٚێه كێزە فيِەری ٚ فۆیلاٌەٍەهكەِی فەهِبٔڕەٚایی  ٚ كاٚە
٘یچ ئبٚی  پێْەٚای ٍِٛٛڵّبٔبْ ئەگەه وەٍێه رّٛٚی ؽبڵەری ٌەّگوأی ثێذ ٚ

كەفەهِٛێذ: ٘ەرب پێی ؾِٛەه ٌەٚەاڵِلا  پێْەٚاثىبد ثبّە؟  كەٍذ ٔەوەٚێذ چی
 ٌەٚێ كەثێذ ٚ یصوبد. كیبهە ؾەِّبهی وٛڕی یبٍوۀٛێژ ٔبا ئبٚی كەٍذ ٔەوەٚێذ 

رۆ ڕٚٚكاٚێىی ٚاِبْ ثەٍەه  ِٓ ٚ ێذ: ئەی پێْەٚای ٍِٛٛڵّبٔبْ ثەثیود ٔبیە وەڵكە
ؾِٛەه لَەوەی  پێْەٚآ. یٚای پێ فەهِٛٚ  كٚارو پێغەِجەهی فٛكا ٘بد ٚ
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: ؾەِّبه ٌەفٛا ثزوٍە وەی ّزی ٚا ڕٚٚیلاٚە؟. ذڵێكە ؾەِّبهی پێ ٍەیو كەثێذ ٚ
: ٔب ڵێتٔبیگێڕِەٚە. ئەٚیِ پێی كە ئەٚیِ كەڵێذ: ئەگەه كەرەٚێذ ثبٍی ٔبوەَ ٚ

 .(1)ثبٍی ثىە، ئەگەهیِ ٔب ثبٍی ِەوەئەگەه كڵٕیبییذ 
ٌەَ ڕٚٚكاٚەٚە ثۆِبْ كەهكەوەٚێذ وە ٘ۀلێه عبه ڕێی رێ كەچێذ ىأبیبٔی 

ثەٚ ٘ۆیەیْەٚە  ؾِٛەهكا رّٛٚی ٌەثیو چٛٚٔەٚە ثجٓ ٚ پێْەٚاپبیەثەهىیِ ٌە ئبٍزی 
 یەوبْ ثۆ كهٍٚذ ثێذ.یكەلە ّەهؾ ٍەهثۆچٛٚٔی عیبٚاىیبْ ٌە

 لە هاوەڵآى لە هەًذێک فەرهىودە:بێ ئاگایی هەًذێک  :پێٕغەَ
بەهۆی  ی بىوى،گری ئەم پەیاهە و پارێسەرکە هەڵ ًی پێغەهبەر ٘بٚەاڵ

ًەیاًذەتىاًی  ،سەختی گىزەراًیاًەوەسەرقاڵییاى بەدابیٌکردًی بژێىی ژیاى و 
و لە گطت فەرهىودە و پێطهاتە  بي  بەردەوام لە خسهەت پێغەهبەرداهەهىویاى 

فەهِٛٚكەیەوی   پێغەهبەر وە  ىۆهثەی کبدثۆیە  ؛بيضەرعییەکاى بە ئاگا 
ذا بىوى و لەو ٌەفيِەری کەهی رۀٙب چۀل ٘بٚەڵێىیە یاى کارێکی کردوە فەهِٛٚ

الی خۆیاى  یاىسىًٌەتەکەئەواًیص و  ثە ئبگب ثْٛٚفەرهىودەیە یاى ئەو کارەی 
بگبكاهیبْ ٚ ثۆٔەیەک ٔە٘برۆرە پێِ رب ثۆ ٘بٚەڵەکبٔیبٔی ثبً ثکەْ ٚ ئاستىوە پار

ثکۀەٚە، رب پبُ ِبٚەیەکی ىۆه کە ڕٚٚكاٚێک ڕٚٚیلاٚە ٚ ٘بٚەاڵْ ثە ّٛێٓ 
 ثۆ ّٔٛٚٔە: و فەرهىودەکە باڵوەی کردووە بٍیبْ کوكٚەؽٛکّەکەیلا گەڕاْٚ ئەٚعب ث

ٕی پێْەٚا یٚ ٌەٍەهكەِی عێْٕی  كەگێڕٔەٚە پبُ ٚەفبری پێغەِجەه
ٚای ثەّە ِیواری ٌێ كەوبد، ئەٚیِ كا ٔۀىێه كێزە فيِەری ئەثٛثەوو ٚ ئەثٛثەکوكا

ًەهبیٌیىە و  ٌە ٍٕٛٔەری پێغەِجەهكا  ٔە لٛهئبْ ٚ ێذ: ٔە ٌەڵٌەٚەاڵِلا پێی كە
پوٍیبهیْذ ثۆ كەوەَ، كٚارو وە ثەاڵَ  ؛ًەهبیستىە کە ًەًک بەضە هیراتی هەبێت
ِٛؽەِّەكی وٛڕی ِەٍٍەِە گٛریبْ: ئێّە  پوٍیبهی ووك  ِٛغیوەی وٛڕەی ّٛؾجە ٚ

 بە كایىلا یەن ٌەٍەه ّەّی كاٚە ِبٔیٌەوبری ٔە  بٔە پێغەِجەهی فٛكاثیٕیِٛ

                                                           

 .129ٓ، (331هلُ اٌؾل٠ش ) ،( اٌّز١ُّ ً٘ ٠ٕفـ ف١ّٙب3ثبة )، ( اٌز7ُّ١وزبة )، 1ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، اٌجقبهٞ - 1
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یەن  ٚە ٚبىۀەوەی فۆی پەّیّبْ ئەثٛ ثەوو وە ئەٚەی ثیَذ ٌە ثۆچٛٔۀه، كٚارو 
 .(1)ٌەٍەه ّەّی پێلا
فێيأەوەی كێزە  لا پیبٚێه كەوٛژهێذ ٚیطؾِٛەه ٚاەْێپ یٕییْٕێعٌەٍەهكەِی 

ّی ِیواری فۆی كەوبد ٌەفٛێٕی ِێوكەوەی، كاٚای ثە و ؾِٛەه ٚاەْێپفيِەد 
٘یچی ٔبكهێذ  وە فٛێٕەوەی ثەٍەه ثٕەِبڵەوەیلا كاثەُ كەووێذ ٚ ێی وایەپئەٚیِ 

: ِٓ وبری فۆی پێغەِجەهی كەڵێذؽؾبوی وٛڕی ٍٛفیبْ پێی ەٙثەفێيأەوەی، رب 
ثبثی ثەّە ِیواری ەٙٔبِەیەوی ثۆ ٔبهكَ رب ٌە فٛێٕی ئەّیەِی   فٛكا

لە بۆچىوًەکەی پەضیواى بىیەوە و بەضە ؾِٛەه  ێْەٚاپەَ، ئەٚعب فێيأەوەی ثل
 .(2)هیراتی ئافرەتەکی دا

ؾٍّٛبٔیِ پێی ٚاثٛٚە وە ئبفوەد ئەگەه ٘بٍٚەهەوەی ِوك كەثێذ  پێْەٚا
، رب فٛهەیؿەی وچی ثڕٚارەٚە ِبڵی وەٍٛوبهی یەوَەه ِبڵی ٘بٍٚەهی ثەعێ ثٙێڵێذ ٚ

پێی گٛرَٛ:    پێغەِجەهی فٛكا ِبٌیه پێی گٛد: ِٓ وە ِێوكەوەَ ِوكٚە
 .(3)ٌەِبڵەوەی فۆرلا ثّێٕەهەٚە رب ٍٛڕی ِبٔگبٔەوەد رەٚاٚ كەثێذ

 ئبفوەدؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ؾەثجبٍیِ پێیبْ ٚاثٛٚە وە ئەگەه  ؾەٌی ٚپێْەٚا 
ثٛٚ ِێوكەوەی ِوك، ئەٚ وبد وبَ ؾیلكەیەیبْ كهێژ رو ثٛٚ ٌۀێٛاْ كأبٔی  كٚٚگیبْ

ەڕۆژكا ئەٚەیبٔی ثۆ ئەژِبه كەووێذ، رب كٚارو ثیَزیبْ وە ك چٛاه ِبٔگ ٚ ٍىەوەی ٚ
 هٌذاڵی بىوە وپاضاى  ە پبُ ٚەفبری ٘بٍٚەهەوەی ثەچۀل ڕۆژێهیٍٛثەیؿەی ئەٍٍەِی

كاٚای ئەٚەی ٌێ ووكٚە وە ِۆڵەری ثلاد ّٛٚ  ٚ  ٘برۆرە فيِەد پێغەِجەهی فٛكا
 .(4)ّٛٚی ووكۆرەٚە ثىبرەٚە ئەٚیِ ِۆڵەری كاٚە ٚ
                                                           

، (6031هلُ اٌؾل٠ش ) ،ا١ٌّواس ِٓ اٌغلح رؿطٝ ِب موو ،وزبة اٌفوائ٘، 13ط ،ٕؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ ،اثٓ ؽجبْ - 1
ٓ390. 
، (2929هلُ اٌؾل٠ش )، ( فٟ اٌّواح روس ِٓ ك٠خ ىٚعٙب18ثبة )، ( اٌفوائ19٘وزبة )، 3ط ،ٍٕٓ أثٟ كاٚك ،أثٛ كاٚك - 2

 ٚاٌؾل٠ش ٕؾؾٗ األٌجبٟٔ. ،90ٓ
 ،259ٓ ،(2302هلُ اٌؾل٠ش ) ،( فٟ اٌّزٛفٝ ؾٕٙب رٕزم44ًبة )ث ،( اٌطالق13وزبة )، 2ط ٔفٌ اٌّٖله، ،أثٛ كاٚك - 3

 ٚاٌؾل٠ش ٕؾؾٗ األٌجبٟٔ.
ٍٛهح  [.َْتَْلُهنَّ  َيَضْعنَ  َأف َأَجُلُهنَّ  اْْلَْْتَاؿِ  َوُأْواَلتُ ] ،(37ثبة ) ،( اٌطالق71وزبة )، 5ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 4

( أمٚبء ؾلح 8ثبة ) ،( اٌطالق19وزبة )، 4ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،ُ. 2038ٍَِٓ ،(5014(. هلُ اٌؾل٠ش )4اٌطالق: ا٠٢خ )
 .201ٓ ،(3796هلُ اٌؾل٠ش ) ،اٌّزٛفٝ ؾٕٙب ىٚعٙب ٚغ١و٘ب ثٛٙؽ اٌؾًّ
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ثەاڵَ ِٓ رۀٙب ئەٚ چٛاهەَ  ؛رو ٌەَ ثبهەیەٚە ٘ەیە ّٔٛٚٔەیۀلیٓ چ ئەِبٔە ٚ
فٛایبْ ٌێ ڕاىی ثێذ   ثبً ووك وە ثەٍەه ٘ەه چٛاه عێْٕیٕی پێغەِجەهكا 

٘ەِٛٚ وەً  وە ٌە ٍەهەڕای ئەٚەیرێجگەیٓ وە ئەگەه ئەٚاْ  رێپەڕیٛە رب ثيأیٓ ٚ
ئەٚ اتر بىوى و لەدیٌی خىا ضارەزثْٛٚ  ٔيیىزو  ٌە پێغەِجەهی فٛاكاٚە

رو ّزی ىۆه ىیبرویبْ پێ  فەڵکبٔی، ئەٚە ثەكڵٕیبییەٚە ثیَزجێذفەهِٛٚكأەیبْ ٔە
 ٔەگەیْزٛٚە.

 اىئەِەیِ ٘ۆکبهیکی ٍەهەکی روە ٌە ٘ۆکبهەکبٔی كهٍٚزجٛٚٔی ڕا عیبیی ٌە ٔێٛ
 .٘بٚەڵآْ ٚ ىأبیبٔلا

 باڵوبىوًەوەی هاوەاڵى و لێک دابڕاًیاى: :َّەّە
٘بٚەاڵٔی ثەِەثەٍزی ثاڵٚووكٔەٚەی پەیبِی   ەهپبُ وۆچی كٚایی پێغەِج

زۆر   لا ثاڵٚثٛٚٔەرەٚە ٚیپیوۆىی ئیَالَ ثۀبٚچە عیبٚاىەوبٔی عیٙبٔی ئیَالِی
و ئەگەر کێطەیەک ڕوویذابێت و دەقێکیاى لەبەردەستذا  ِبٚەئبگبیبْ ٌەیەوزو بەکەهی 

ێت ئەو کات ئەگەریص ًەبىب ،بىبێت ئەوە کاریاى پێکردوە و بڕیاریاى لەسەر داوە
بەهۆی ًەبىوًی ئاهڕازێکی پەیىەًذی ئەوتۆ کە بتىاًي لە ڕێگەیەوە پرش و ڕاوێژ 
بەیەکتر بکەى و وەاڵهی دروستی لەبارەوە وەربگرى ًاچار عەقڵی خۆیاى خستۆتە کار 

 بێت. عیبٚاىوای کردوە بۆچىوًەکاًیاى زۆر کات ئەِەیِ و ئیجتیهادیاى کردوە، 
 دەکاى وەک خۆیاى:وەرًەگرتٌی فەرهىو َ:ؽەٚرە

 فەهِٛٚكەوەی گێڕاٚەرەٚە ٚەن فۆی کە هەًذێک جار ڕوویذاوە ئەو هاوەڵەی
یاى گىێی لەهەهىو فەرهىودەکە ًەبىوە و تەًها  ،ًەیگێڕاوەتەوە بۆی لەبەر ًەکراوە و
دواتر کە گێڕاوێتییەوە بەو ضێىەیەی کە بیستىویەتی یاى تێی  بەضێکی ئاگا لێبىوە،

 ٌۀێٛاْ ىٔبیبٔلا كهٍٚذ ووكٚە. ڕا جیایی ٚە ٚاوە گۆڕی كەلەەٚار گەیطتىوە
ێذ: كەڵثۆ ّٔٛٚٔە: ئەثٛ ٘ٛهەیوە ٌەفەهِٛٚكەیەولا ثۆِبْ كەگێڕێزەٚە ٚ

َا ،ِطيَػَرةَ  َوالَ  ،َعْدَوى الَ ]فەهِٛیەری:   پێغەِجەهی فٛكا  ،َواْلَفَرسِ  ،اْلَمْرَأةِ  :َثالَثَةٍ  ِف  الشُّْؤـُ  َوِإَّنَّ
[َوالدَّارِ 

٘یچ ٔەفۆّی ٚ پەربیەن ٌە وەٍێىەٚە ٔب گٛاىهێزەٚە ثۆ وەٍێىی رو،  :ەٚار .(1)
                                                           

 ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،. 2171ٍَُِٓ، (5421اٌؾل٠ش ) ،( اٌط١وح42ثبة ) ،( اٌطت79وزبة )، 5ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 1
 .34ٓ، (5938اٌؾل٠ش ) ،وح ٚاٌفؤي ِٚب ٠ىْٛ ف١ٗ اٌْئَ( اٌط34١ثبة ) ،( اٌَال40َوزبة )، 7ط
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ٚە ٘یچ ّزێه ٔبثێزە ِبیەی ٔەگجەری ٚ ثەكثەفزی ِوۆڤ، ٚە ٔەگجەری ٚ ِّٛی رۀٙب 
فبٔٛٚ. ٌە ڕیٛایەرێىی روی فەهِٛٚكەوەكا  و ٘ەیە: ئبفوەد ٚ ئەٍپ ٌە ٍێ ّزلا

 ،اْلَفَرسِ  َفِفى ،َشْىءٍ  ِف  الشُّْؤـُ  فَ َكا ِإفْ ]فەهِٛٚیەری:   ٘برٛٚە وە پێغەِجەهی فٛكا
[َواْلَمْرَأةِ  ،َواْلَمْسَكنِ 

  ئەگەه ٔەگجەری ٚ ِّٛی ٌە ّزێىلا ٘ەثێذ، ئەٚە ٌە ئەٍپ :. ٚارە(1)
 ٚ ئبفوەرلایە.  فبٔٛٚ ٚ

كاهاْ فبرٛٚ اٚڕكیبهە ئەَ فەهِٛٚكەیە یەوێىە ٌەٚ فەهِٛٚكأەی وە كایىی ث
ٚ رێیلا گٍەیی ٌە ئەثٛ  گورٛەىی گێوأەٚەوەی ؾبئیْە ثە رٛٔلی ڕەفٕەی ٌە ّێٛا

ٌە و جارێکیاى دوو پیاو  ەرەٚەاٚفەهِٛٚكەوەی ثەٚ ّێٛەیە گێو ٘ٛهەیوە ووكٚە وە
ەڵێذ: ئەٍپ ك: ئەثٛ ٘ٛهەیوە ڵێيٚ پێی كەفبرٛٚ ؾبئیْە  فيِەریاهر دەچٌە ؾ ثۀی 

و عائیطە ، خاتىە ِبیەی ثەكثەفزی ٚ ِّٛی ثۆ ِوۆڤٚ ئبفوەد ٚ فبٔٛٚ كەووێذ ثجٕ
خىا لە ئەبى هىرەیرە خۆش بێت : بە بیستٌی ئەو قسەیە زۆر تىڕە دەبێت و دەڵێت

ا دپێغەِجەهی فٛئاگای لە کۆتایی فەرهىودەکە بىو بەاڵم ئاگای لەسەرەتاکەی ًەبىو 
 ًەفرەتی خىدا لە جىلەکەکاى کە فەهِٛٚی:  سەرەتا ثەڵىٛ؛ ّزی ٚای ٔەفەهِٛٚە

؛ بەاڵم ئەبى هىرەیرە کە هات تەًها ٚ ئبفوەرلایە ٛفبٔ ٚ ئەٍپدەیاًگىت ضىهی لە 
 .(2)گىێی لەبەضی کۆتایی فەرهىودەکە بىو، گىێی لەسەرەتاکەی ًەبىو

:  ڵێتٌە فەهِٛٚكەیەوی روكا وە ٘ەه ئەثٛ ٘ٛهەیوە ثۆِبْ كەگێڕێزەٚە كە
رٌ خَ  يَرِيوِ  قَػْيًحا رَُجلٍ  َجْوؼُ  ََيَْتِلئَ  َْلَفْ ]فەهِٛٚیەری:   پێغەِجەهی فٛكا  ََيَْتِلئَ  َأفْ  ِمنْ  يػْ

[ِشْعًرا
كایجڕىێٕێذ بریي و  ٌە وێُ ٚپیَی ٚ  جێذپو ث کەسێک گەرویەگەه ئ: ٚارب. (3)

 ٘ۆٔواٚە. و ثبّزوە ٌەٚەی وە پڕ ثێذ ٌە ّیؿو
ثە٘ەِبْ ّێٛەی فەهِٛٚكەی ، ِٛٚكەیە كەگبرەٚە ثەفبرٛٚ ؾبئیْەوبرێه ئەَ فەه

: وبری فۆی ڵێتكە ٘ٛهەیوە كەگوێذ ٚپێْٛٚ ڕەفٕە ٌە ّێٛاىی گێڕأەٚەوەی ئەثٛ 

                                                           

. 1959ٓ، (4806هلُ اٌؾل٠ش )،( ِب ٠زمٝ ِٓ ّئَ اٌّوأح18ثبة ) ،( إٌىبػ70وزبة )، 5ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 1
 .34ٓ، (5938هلُ اٌؾل٠ش ) ،( اٌط١وح ٚاٌفؤي ِٚب ٠ىْٛ ف١ٗ اٌْئ34َثبة )، ( اٌَال40َوزبة )، 7ط،ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،ٍَُِ

 .88ٓ، (25168اٌؾل٠ش )، 42ط ،إٌَّل، اإلِبَ أؽّل - 2
( ِب ٠ىوٖ أْ ٠ىْٛ اٌغبٌت ؾٍٝ اإلَٔبْ اٌْؿو ؽزٝ 92ثبة )، ( األكة81وزبة )، 5ط، ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، اٌجقبهٞ - 3

 ،ؿو( ا42ٌْوزبة ) ،50ٓ، 7ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،. 2279ٍَُِٓ، (5802هلُ اٌؾل٠ش ) ،٠ٖلٖ ؾٓ موو اٌٍٗ ٚاٌؿٍُ ٚاٌموآْ
 . ٚاٌٍفع ٌٍَُّ.2279ٓ، (6031هلُ اٌؾل٠ش ) ،(1ثبة )
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كەكا،   لَەی ٔبّیویٕیبْ ثە پێغەِجەه ّبؾیوە ثێ ثبٚەڕەوبٔی لٛهەیِ عٛێٓ ٚ
ٌە وێُ   جێذپو ثهەر یەکێک لەواًە  گەرویەگەه ئئەٚیِ كەهثبهەی ئەٚاْ فەهِٛٚی: 

٘ۆٔواٚە ٚلَەی  و كایجڕىێٕێذ ثبّزوە ٌەٚەی وە پڕ ثێذ ٌە ّیؿوبریي و  پیَی ٚ ٚ
 . یویٓ ثەهاِجەه ثە پێغەِجەهی فٛكأبّ

  ثەڵگەی ڕاٍزی ثۆچٛٚٔەوەی فبرٛٚ ؾبئیْەیِ ئەٚەیە وە پێغەِجەهی فٛكا
 ِمنَ  ِإفَّ ]ٌەثبهەیەٚە كەفەهِٛێذ:  فۆی ٌەفەهِٛٚكەیەوی روكا ٍزبیْی ّیؿو كەوبد ٚ

ْعرِ  [ْلَِْكَمةً  الشِّ
یب كەووێذ . عب ئبیەئبِۆژگبهی . ٚارە: ٘ۀلێه ٌە ّیؿو ٘ەیە پۀل ٚ(1)

و بەڕەهایی سەرکۆًەی ضیعر و ضاعیراى  ثەٚ ّێٛەیە  ٌەالیەن پێغەِجەهی فٛكا
 ٌەالیەوی رویْەٚە ئبٚ٘ب ٍزبیْی ثىبد؟! ئەِە ٘ەهگیي ڕێی رێ ٔبچێذ. بکات و

ّٔٛٚٔەیەوی روی ئەَ ثبثەرە ئەٚ فەهِٛٚكەیەیە وە ؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ؾِٛەه 
 بُِبَكاءِ  لَيُػَعذَّبُ  اْلَميِّتَ  ِإفَّ ]فەهِٛٚیەری:   فٛكا پێغەِجەهی ێذ:ڵكە ڕیٛایەری كەوبد ٚ

. ٚارە: ِوكٚٚ ثەگویبٔی وەٍٛوبهەوەی ثەٍەهیلا ٍيا كەكهێذ. فبرٛٚ ؾبئیْە [َعَلْيوِ  َأْىِلوِ 
ذ ٔەفێو ڵێكە وە گٛێی ٌەَ لَەیەی ؾەثلٌٚاڵ كەثێذ ڕەفٕەی ٌێ كەگوێذ ٚ

ىلەکەیەکذا گىزەری کردوە بەالی گۆڕی ج ٚای ٔەفەهِٛٚە ثەڵىٛ  پێغەِجەهی فٛكا
 َوالَِّذي]فەهِٛٚیەری:  و بیٌیىیەتی کەسىکارەکەی بەکىڵ بەسەریذا دەگریي ئەویص

[ِبَذْنِبو قَػْْبِهِ  ِف  لَيُػَعذَّبُ  َوِإنَّوُ  َعَلْيوِ  لَيَػْبُكوفَ  ِإنػَُّهمْ  بَِيِدهِ  نَػْفِسي
بەو کەسەی گیاًی هٌی ە: ٚار .ِ(2)

، ٍيا كەكهێذکەیذا بەهۆی تاواًەکاًی خۆیەوە لە گۆڕەئەٚ ِوكٚٚە ئێَزب بەدەستە 
فەهِٛٚكەوەیِ ثەٚ ٚاربیەی وە فبرٛٚ ؾبئیْە  ثۆی كەگویٓ.ئاوها وەٍٛ وبهەوەیْی 

ئێّە ٘ەِِٛٚبْ كەىأیٓ وە ٌە ؛ چىًکە ٚ گٛٔغبٚ روە رو كەیگێڕێزەٚە كهٍٚذ
فٛای گەٚهە فۆی كەفەهِٛێذ:  ّەهؾی  فٛاكا وەً ثەربٚأی وەً ٍيا ٔبكهێذ ٚ

ٚ واتە: هیچ کەسێک بە تاواًی کەسێکی تر سسا ًادرێت.  .(3)[اَل َتِزُر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرىوَ ]
ە وە وەٍٛوبهەوەی ّیٓ ٚ گویبْ یبْ ٘ەه وبهێىی ٔبّەهؾی روی یٔی یصربٚأی ِوكٚٚ

  ثۆ ثىەْ. کبهەی ت کە ئەوفۆی ٚەٕیەری ٔەووكثێ  ثۆ كەوەْ، ثەِەهعێ
                                                           

 ٕؾؾٗ األٌجبٟٔ. ،1235ٓ، (3755هلُ اٌؾل٠ش ) ،( اٌْؿو41ثبة ) ،( األكة33وزبة )، 2ط ،ٍٕٓ اثٓ ِبعخ ،اثٓ ِبعخ - 1
 -ٍَُِ .1462/ٓ، (3759اٌؾل٠ش ) ،( لزً أثٟ ع7ًٙثبة )، ( اٌّغبى67ٞوزبة )، 4ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 2

 .44/ٓ، (2197اٌؾل٠ش ) ،( ا١ٌّذ ٠ؿنة ثجىبء أٍ٘ٗ ؾ9ٗ١ٍثبة ) ،( اٌغٕبئي12وزبة )، 3ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ
 (.164ٍٛهح األٔؿبَ: ا٠٢خ ) - 3
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 کۆهەڵگەکاى و پێىیستی خەڵک بە فەتىای ًىێ: پێطکەوتٌی بەردەواهی :٘ەّزەَ
هەهىوهاى دەزاًیي کە سەرجەهی ئەو دەقاًەی قىرئاى و سىًٌەت کە تا 

ٌەٍەهكەِێىی كیبهیىواٚكا ٘برٛٔەرە فٛاهەٚە یبْ گٛرواْٚ ئێستایص لەبەردەستواًذایە 
ژیاًی خەڵک و  ٍێ ٍبڵ رێپەڕ ٔبوبد، وبهیبْ پێىواٚە وە ِبٚەوەی ٌە ثیَذ ٚ ٚ

ًەی ئیسالهیص لەو سەردەهەوە ًەوەستاوە و داًەخراوە؛ بەڵکى بەردەوام باز
لەگەضەکردى و فراواًبىوًذایە و کێطە و پرسە ضەرعییەکاًیص ڕۆژبەڕۆژ ڕوو لە 
زیادبىوى و فراواًبىوًە، ئەهەیص وا دەکات کە خەڵکی بەردەوام پێىیستییاى بە 

ئەرکی ، ًە ضەرعییەکاًذاحىکوی تازە و ًىێگەرایەتیی هەبێت لە فەتىا و بۆچىو
ەوبٔی ّەهیؿەرلا یثٕەِب گْزیدەق و ٌە ژێو ڕۆّٕبیی  یص لێرەدا ئەوەیە کەىأبیبٔ

 ٚ ٔٛێ ەرٛایوەاڵهی ئەو پرساًە بذەًەوە و داڕضتٌەوەی ضەرعییاى بۆ بکەى و ف
 .لەبارەوە بذەىّیبٚیبْ 

 و سەردەم و ئاستی تێگەیطتي وِوۆڤی ئبٍبییٓ یص بەو پێیەی کە ىأبیبٔ
ضارەزایی و ژیٌگە و بارودۆخی ژیاى و کلتىر و فەرهەًگی کۆهەاڵیەتی و سیاسی و 

هەحاڵە چاوەڕواًی ئەوەیاى لێبکرێت کە هەهىویاى یەک  هەزهەبییاى جیاوازە،
بۆچىوى و لێکذاًەوەیاى هەبێت بۆ سەرجەم ئەو پرسە ضەرعییاًەی کە لە ئەژهار 

اضتریٌی ًەوە و بەئاگاتریٌیاى بىوى کە ب  ًایەى، لە کاتێکذا هاوەاڵًی پێغەهبەر
دەربارەی پرسە ضەرعییەکاى لەسەر ڕاڤەکردًی دەقەکاًی قىرئاى و سىًٌەت بۆچىوًی 

 .و هاوڕا ًەبىوى جیاوازیاى هەبىوە
 کۆهەڵگەکاى: و کلتىری جیاوازی سروضت و ژیٌگە ٔۆیەَ:

ى لە ًێىابۆچىوًی جیاواز ئەهە یەکێکی ترە لە هۆکارەکاکاًی دروستبىوًی 
اٌفزٜٛ رزغ١و ثزغ١و )زاًایاًذا؛ هەر بۆیەیص زاًایاى لەکۆًەوە بەکۆی دەًگ گىتىیاًە: 

. واتە: فەتىا بەپێی گۆڕاًی کات و ضىێي گۆڕاًکاری بەسەردا دێت. هەر اٌيِبْ ٚاٌّىبْ(
تە ىەئەهەیص وای کردووە کە پێطەوا ضافیعی کاتێک عێراقی بەجێ هێطتىوە و چ

قهەکەی گۆڕیىە و بۆچىوًی کۆى و ًىێی بۆ دروست یسر زۆربەی زۆری فیواڵتی ه
ئەو کەڵە پیاوە بلیوەتە هەر  رجا با بیهێٌیٌە پێص چاوی خۆهاى ئەگە بىوە؛

فیقهەکەی گۆڕیبێت ئەی  زۆربەیلەسەردەهی خۆیذا و تەًها بە گۆڕیٌی ضىێٌەکەی 
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و ئەم هەهىو زیٌذوو بێتەوە ئەگەر ئێستا و پاش زیاتر لە هەزار و دووسەد ساڵ 
بگۆڕێت و چی هەکەی قدەبێت چی لە فیگۆڕاًکارییە لە ژیاًی کۆهەڵگەکاًذا ببیٌێت 

بۆیە گۆڕیٌی کۆهەڵگەکاى و کات و ضىێٌی فەتىاداى کاریگەری بەرچاوی لێ بهێڵێتەوە؛ 
 هەبىوە لەسەر ڕاجیایی زاًایاى.

 سروضتی زاًایاى خۆیاى و ضێىازی بیرکردًەوەیاى: یەَ:كە
ثۆچٛٚٔی عیبٚاى ٌۀێٛاْ ىایبٔلا پەیٛۀلی ثە  ٘ۆوبهێىی روی كهٍٚزجٛٚٔی

ٍوّٚزی ٘ەِٛٚ  ٍوّٚٚزی ِوۆڤەوبْ فۆیبٔەٚە ٘ەیە، ٘ەِّّٛٚبْ كەىأیٓ وە
چْٛٚ یەن ٔیٓ، ٘ەه ثۆ ّٔٛٚٔە ضێىازی بیرکردًەوەیاى  ِوۆڤەوبْ عیبٚاىْ ٚ
ىۆه   کە دوو ًسکتریي هاوەڵی پێغەهبەری خىدابىوىؾِٛەه  ٍوّٚٚزی ئەثٛثەوو ٚ

و  ئەٚ عیبٚاىیەیِ وبهیگەهی رەٚاٚی ٘ەثٛٚە ٌەٍەه ثۆچٛٚٔەوبٔیبْ ثٛٚە ٚ عیبٚاى
ثۆیە ثەكەگّەْ كەثیٕیٓ  ؛ ٘ەهبەتەواوی لە کردار و ڕەفتارەکاًیاًذا ڕەًگی داوەتەوە

 ٌەٍەه ثبثەرێه ٘بٚڕا ثٛٚثٓ.
 ٘ەه ٚا یصؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ؾەثجبٍ ؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ؾِٛەه ٚ ثە٘ەِبْ ّێٛە

٘ەِیْە ثۆچٛٚٔەوبٔی ؾەثلٌٚاڵی  ٚ د ثۆچٛٚٔەوبٔیبْ عیبٚاى ثٛٚەوب ىۆهثەی ثْٛٚ ٚ
وٛڕی ؾِٛەه رٛٔلی پێٛە كیبهە ثە پێچەٚأەی ثۆچٛٚٔەوبٔی ؾەثلٌٚاڵی وٛڕی 
ؾەثجبً وە ٍّگیوی ثەٍەهیلا ىاڵە، ئەَ عیبٚاىیەیِ ئەٚۀلە ثەىەلی كەهكەوەٚێذ 

ەوبٔی ؾەثلٌٚاڵی یرٛٔلی ثۆچٛٚٔەوبٔیبٔلا رۀبٔەد ىأبیبْ كەفەهِْٛٚ: ئبگبربْ ٌە ٌە
 ەوبٔی ؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ؾەثجبً ثێذ. یٍّگیوی وٛڕی ؾِٛەه ٚ

كەثٕە ِبیەی كهٍٚزجٛٚٔی  ثْٛٚ وە ثْٛٚ ٚ فبڵآٔەئەِبٔە گؤگزویٕی ئەٚ 
 .ىأبیبٔلاهاوەاڵى و ثۆچٛٚٔی عیبٚاى ٌە ٔێٛاْ 

 ثەكڵٕیبییەٚە ٘ۆوبهی رویِ ٘ەْ ثەاڵَ ئەٚأەی ثبٍّبْ ووكْ گؤگزویٕیبٔە.
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 باسی چىارەم
 لەدەقەکانی قىرئانداتەبایی  برایەتی و گرنگی

 
٘ەِٛٚ الیەوّبْ ٌە ڕٚٚی ریۆهیەٚە ئەٚە كەىأیٓ وە پبهاٍزٕی گیبٔی ثوایەری ٌە 

پێٛیَزە ٘ەِٛٚ الیەوّبْ فەِی ٌێ ثقۆیٓ  یە ٚیٔێٛاْ ٍِٛٛڵّبٔبٔلا ئەهوێىی ّەهؾ
 وە یٚە وەِیٕەْ ئەٚأەەیثەاڵَ ثەكافەٚە ٌەڕٚٚی ووكاهی ؛و پێىەی پابەًذ بیي

 لەگەْ.تێوەی ییەگؤگ گەٚهەیی ٚ ٌە ٚلەخەهی پاراستٌیذاى  جێبەجێی دەکەى و
بٔە  ثقەیٕە ڕٚٚ وە ی٘ۀلێه ٌەٚ ثەڵگە ّەهؾیكەىأُ ٌێوەكا  ثۆیە ثەپێٛیَزی 

ى و لەم باسەدا تەًها قسە لەسەر بەڵگە قىرئاًییەکاى ثەرە كەوەەَ ثبئثبً ٌە گؤگی 
  ٌەٚأە:دەکەیي 
ًێىاى بڕواداراى ئەرکێکی ضەرعییە و پێىیستە بڕواداراى برایەتی و یەکڕیسی  -1

يًعا اَّللَِّ  ِبَْبلِ  َواْعَتِصُموا] هىێت:پێىەی پابەًذ بي، خىای گەورە لەو بارەیەوە دەفەر  َواَل  ّتَِ
ُتمْ  إذْ  َعَلْيُكمْ  اَّللَِّ  نِْعَمةَ  َواذُْكُروا تَػَفرَُّقوا : ەٚار .(1)[إْخَوانً  بِِنْعَمِتوِ  فََأْصَبْحُتمْ  قُػُلوِبُكمْ  بَػنْيَ  فَ فَأَلَّ  َأْعَداءً  ُكنػْ

 ٚ ِەثٓپەهرەٚاىە ٔبوۆن  فٛاٚە ٚ ەکەیپەیبِ پەڕتىوک و٘ەِٛٚربْ كەٍزجگوْ ثە 
ئەٚ كڵەوبٔی ، ٔبؽەىی یەن ثْٛٚ وە ئێٛە كٚژِٓ ٚ ثەفْْەی فٛا ٌەثیو ٔەکەْ ئەو

 كٚژِٓ ثٛٚٔە ثوای یەوزو. ٌەٍبیەی پەیبِەوەی ئەٚكا ٌەثوی  یەوقَزٓ ٚ
عب ٍەهٔظ ثلەْ ثەڕێياْ وە چۆْ فٛای گەٚهە فەهِبْ ثەیەوڕیيی ٍِٛٛڵّبٔبْ 

رەثبییەی ٘ەیبٔە ٌە ٍبیەی پەیبَ  كەفبرەٚە یبك وە ئەٚ ثوایەری ٚ یاىئەٚەیْ كەوبد ٚ
 . (2)ثەهٔبِەوەی ئەٚەٚەیە ٚ

كيزاتف تقـو عليهما إهنما ر )ت كەهثبهەی رەفَیوی ئەَ ئبیەرە كەفەهِٛێذ: طٍەیل لٛ
اْلماعة املسلمة، وتؤدي هبما دورىا الشاؽ العظيم، فإذا اهنارت واحدة منهما َل تكن ىناؾ ّتاعة 
مسلمة، وَل يكن ىنالك دور ْلا تؤديو: ركيزة اإلَياف والتقوى أواًل...التقوى الت تبلغ أف توِف ِبق هللا 

                                                           

 (.103ٍٛهح آي ؾّواْ: ا٠٢خ ) - 1
 ەٌ ثٛٚە٘ یٕبٚێفٛ یىەڕێّ ەٕیكەِ ەٚارڕث  فٛكا یهەِجەغێپ ەیٚەٌ هەث ەٕیكەِ یىەڵف ەچٛٔى - 2
 ەثْٛٚ ث وزو،یە یٛأیپْز ثوا ٚ ەثْٛٚ ث ەأٚەكا ئ و پەیاهەکەی خىای گەورەدا َالَیئ یەیٍب ەٌ َەاڵث ؛بٔلایٛأێٔ

 .ەهٔبِەٚ ٘بٚ ث ویٚ ٘بٚث ڕێ٘بٚ ەثْٛٚ ث وزو،یە یِەٚ ٘بٚ ف َە٘بٚ ك
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معًا جاىلياً...فأما الركيزة الاانية فهي ركيزة اْلليل.. إذ أنو بدوف ىذه الركيزة يكوف كل جتمع جت
ٚارب: ئەٚە كٚٚ ثٕەِبی ٍەهەویٓ  .(1)(اْلخوة..اْلخوة ِف هللا، على منهج هللا، لتحقيق منهج هللا

ثە٘ۆیبٔەٚە ڕۆڵی گؤگ ٚ گوأی  بْ ٌەٍەه كهٍٚذ كەثێذ ٚیی ئیَالِیەوە وۆِەڵگ
وۆِەڵگەی ئیَالِی ًە ئەٚە  یبْ ٘ەهەً ثٙێٕێذ،ێکئەگەه ٘ەه یەو فۆی كەثیٕێذ ٚ

وە ثیجیٕێذ، یەوەِیبْ ثٕەِبی ثبٚەڕ ٚ  كەِێٕێذ٘یچ ڕۆڵێىیْی ًە  ٚ ِێٕێذكە
ئەهوەوبٔی فۆی هەهىو ِوۆڤ وە ٌەفٛا روٍبْ، ٌە فٛا روٍبٔێه ثگبرە ئبٍزێه 

چٛٔىە ثەثێ ئەَ ثٕەِبیە ٘ەِٛٚ وۆثٛٚٔەٚە ٚ  ؛ثەهاِجەه فٛای گەٚهە عێجەعێ ثىبد
ٔەفبِی كەثێذ. ٚە ثٕەِبی كٚٚەِیِ ثٕەِبی  ثٕەِب ٚ ثەهٔبِەیٌەٍەه یەن ەوۆِەڵگ
 ٌەٍەه ثەهٔبِە ٚ پەیبِەوەی ئەٚ ٌەپێٕبٚی ئەٚكا ٚ .. ثوایەری ٌەثەه فٛا ٚیەثوایەری

 جەعێىوكٔی پەیبِەوەی ئەٚكا.ٚ ٌە پێٕبٚ عێ
ثۆ ٍەهعەَ  ٛای گەٚهەٌە ٚەٍیەرە گؤگەوبٔی ف ەیەوڕیيی یەوێى ثوایەری ٚ -2

 ِمنْ  َلُكمْ  َشرَعَ ]ٌەٚ ثبهەیەٚە كەفەهِٛێذ: خىای ەورە  ،ەکاًیاىّٛێٕىەٚرٛ ٚپێغەِجەهاْ 
َنا َواَلَِّذي نُوًحا ِبوِ  َوصَّى َما الدِّينِ  َنا َوَما إلَْيكَ  َأْوَحيػْ  َواَل  الدِّينَ  َأِقيُموا َأفْ  َوِعيَسى َوُموَسى إبْػَراِىيمَ  ِبوِ  َوصَّيػْ

پەیبَ ٚ ئبیٕێىی ثۆ ٘ەڵجژاهكْٚٚ وە پێْزویِ ثۆ  ەورەگ: فٛای ەٚار .(2)[ِفيوِ  تَػتَػَفرَُّقوا
  ثۆ رۆیْی ٔبهكٚٚە ئەی ِٛؽەِّەك یەوەِیٓ فوٍٚزبكەی فۆی ٔبهكثٛٚ وە ٔٛؽە ٚ

 ؾیَبیْی ٔبهكٚە وە گٛێڕایەڵی فەهِبٔەوبٔی فٛا ثىەْ ٚ ٚە ثۆ ئیجوا٘یُ ٍِٚٛب ٚ
ىی ٔەوەٚێزە وی ٚ عیبٚاەثٓ ٚ كٚٚثەه یەوڕیي پبثۀل ثٓ ثە ّەهیؿەری ئەٚەٚە ٚ

 ٔێٛأزبٔەٚە.
عب ئەِە ئەٚ ٚەٍیەرەیە وە فٛا ثە كهێژایی پەیبَ ٚ ثەهٔبِەوبٔی ثۆ 

 َأِقيُموا َأفْ ]پێغەِجەهأی ٔبهكٚە وە كٚٚ ئبِۆژگبهی ىۆه گؤگی رێلایە یەوەِیبْ: 
 تَػتَػَفرَُّقوا َواَل ]، كٚٚەِیْیبْ: پەیبِەکەیەٚە پبثۀل ثٓ ثە فەهِبٔەوبٔی فٛكا ٚ .[الدِّينَ 

 وەربٔلا.ییەِەثٓ ٌە كیٕلاه ەٚاىەپەهر ثٓ ٚ یەوڕیي. [ِفيوِ 

                                                           

 .442ٓ، 2008، 37ٛ ،ث١وٚد ،كاه اٌْوٚق، 1ط ،فٟ غالي اٌموآْ ،١ٍل لطت - 1
 .(13ٍٛهح اٌْٛهٜ: ا٠٢خ ) - 2
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ثْٛٚ ثە پبثۀلچەًذ ئبیەرە پیوۆىەٚە ثۆِبْ كەهكەوەٚێذ وە  معب ثەڕێياْ ٌە
گؤگە،  گەورەوە و پاراستٌی سٌىوری حەاڵڵ و حەراهەکاى خىا ەوەیپەیبِ

 گؤگە. ٍِٛٛڵّبٔبْ پێٛیَذ ٚ ًێىاى پبهاٍزٕی یەوڕیيی ئەٚۀلەیِ
 ئەَ ئِّٛەرەیەکێکە ٌە ٍیّب كیبه ٚ كیبهكە عٛأەکبٔی یەوڕیيی  وایەری ٚث -3

 أُمَّةً  ُأمَُّتُكمْ  َىِذهِ  َوِإفَّ ]كەفەهِٛێذ: ، خىای گەورە لەو بارەیەوە و کۆهەڵگەی ئیسالهی
ە ٌە كەلێىی رو ٚ ٌە ٍٛهەرێىی روكا عەفذ ٌەٍەه ٘ەِبْ ٚ .(1)[فَاتػَُّقوفِ  رَبُُّكمْ  َوَأن َواِحَدةً 

پێطەوا  .(2)[فَاْعُبُدوفِ  رَبُُّكمْ  َوَأنَ  َواِحَدةً  ُأمَّةً  ُأمَُّتُكمْ  َىِذهِ  ِإفَّ ]ێذ: كەوبرەٚە ٚ كەفەهِٛ ەٍفٚ
 على واجتمعتم واحدة أمة دامت ما أمتكم ىذه)ێذ: ڵٛثی ٌە رەفَیوی ئەَ ئبیەرەكا كەطلٛه

ئەِە واتە:  .(3)(اْلق دينال أىل ّتلة من اْلق خالف من فليس ،وخالفتم تفرقتم فإذا ،التوحيد
 ثْٛٚ ٚەوازەپەهٍزی، ٚە ٘ەهوبد پەهر ثٓ ٌەٍەه یەوزب ئێٛەیە ٘ەرب وۆن یٔەرەٚە

 ٍەهپێچیزبْ ووك، ئەٚە ٘ەهوەً ٍەهپێچی ٌە ؽەق ٚ ڕاٍزی ثىبد ئەٚە ٌە
 ئەژِبه ٔبووێذ. ە ٚیّٛێٕىەٚرٛأی ئبیٕی ڕاٍذ ٔی

یەن ثەهٔبِەییّبٔە،  ی ٚوەٚارە ثٕەِبی یەوڕیيی ئێّە ٘ەڵمٛاڵٚی یەوزب پەهٍز
٘ەه ثۆیەیْە وە ٘ەه وەً ٘ەڵگوی ئەَ ثەهٔبِە ٚ ثۆچٛٔە ثێذ، ئێّە ثە ثواٚ 

ە، گؤگ یٌە ٘ەهوٛێ ثێذ گؤگ ٔی وەٍی فۆِبٔی كەىأیٓ، ئیزو ٘ەهوەً ثێذ ٚ
یەن ثەهٔبِە ٚ كهُّٚ  ٍۆىی ئێّەیە ٚ ٘بٚ فەَ ٚ ئەٚەیە ئەٚ وەٍە ٘بٚ ثیو ٚ ٘بٚ

كژایەری ثىبد،  وەٚأەیْەٚە ٘ەه وەً ثبٚەڕی پێی ٔەثێذ وۆِبْ كەوبرەٚە، ثەپێچ
٘یچ ٘بٍٚۆىیەویّْبْ ٌەگەڵی  ثە٘یچی فۆِبٔی ٔبىأیٓ ٚلە سۆًگەی ضەرعەوە ئێّە 

ثبٚن ٚ ثوایّْبْ ثێذ. ئەٚەرب فٛای گەٚهە كەهثبهەی  ە، ثب ئەٚ وەٍە وٛڕ ٚیٔی
 لَْيسَ  ِإنَّوُ  نُوحُ  َيَ  قَاؿَ ]وٛڕە ثێجبٚەڕەوەی كەفەهِٛێذ:  ٚ پەیٛۀلی ٔێٛاْ ٔٛػ پێغەِجەه

 اآلية ىذه)ذ: ڵێڕاىی كەهثبهەی ئەَ ئبیەرە ٌە رەفَیوەوەیلا كە پێطەوا .(4)[َأْىِلكَ  ِمنْ 
 من حاصلة النسب قرابة كانت الصورة ىذه ِف فإف ،النسب بقرابة ال الدين بقرابة العْبة أف على تدؿ

                                                           

 (.52ٍٛهح اٌّئِْٕٛ: ا٠٢خ ) - 1
 (.92ٍٛهح األٔج١بء: ا٠٢خ ) - 2
، اٌو٠بٗ ،ؾبٌُ اٌىزت، 11ط ،رف١َو اٌموطجٟ )اٌغبِؽ ألؽىبَ اٌموآْ( ،اٌموطجٟ )ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ أثٟ ثىو( - 3

 .339ٓ، رؾم١ك: ْ٘بَ ١ٍّو اٌجقبهٞ ،1423ٛ/
 (.46ٍٛهح ٘ٛك: ا٠٢خ ) - 4
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 ِمنْ  لَْيسَ  ِإنَّوُ ]: قولو وىو اْللفاظ أببلغ تعاىل هللا اهنف جـر ال الدين قرابة انتفت ملا ولكن الوجوه أقوى
ەَ ئبیەرە ثەڵگەیە ٌەٍەه ئەٚەی وە ٌە پەیٛۀلی ٚ ٔيیىیلا ئبیٓ ئ: ەٚار .(1)..([َأْىِلكَ 

ثبً ٌە  –پْذ، چٛٔىە ٌەَ ٚێٕەیەكا  ثەهٔبِە كەفٛێٕوێزەٚە ٔەن فيِبیەری ٚ ٚ
وەٍبیەری ٌە پزەٚرویٓ  بیەری ٚپەیٛۀلی فيِ -وٛڕەوەی كەوبد پەیٛۀلی ٔٛػ ٚ

ٔيیىی  پەیٛۀلی ٚ ٌەثەه ئەٚەیثەاڵَ  ؛ڕٚەٚە  ثٛٚٔی ٘ەثٛٚ وە وٛڕ ٚثبٚوێزی ثٛٚ
 ئبیٓ ثٛٚٔی ٔەثٛٚ ٌە ٔێٛأیبٔلا، ئەٚەرب فٛای پەهٚەهكگبه ثە ثە٘ێيرویٓ ٚ ثەهٔبِە ٚ

ٚ كەفەهِٛێذ: ئە ٔبیٙیڵێذ ٚ٘ەڵلەٚەّێٕێزەٚە ٚ  یەثٛێژرویٕی ّێٛە ئەٚ پەیٛۀلی
 ە.یوەٍە ٘یچی رۆ ٔی

ئبگبكاهِبْ كەوبرەٚە ٚ كەفەهِٛێذ:  ڕێّٕٛٚی ئێّە كەوبد ٚ ٘ەه ٌەَ ثبهەیەٚە 
 َأوْ  أَبْػَناَءُىمْ  َأوْ  آَِبَءُىمْ  َكانُوا َوَلوْ  َوَرُسولَوُ  اَّللََّ  َحادَّ  َمنْ  يُػَوادُّوفَ  اآْلِخرِ  َواْليَػْوـِ  ِبََِّللَِّ  يُػْؤِمُنوفَ  قَػْوًما جتَِدُ  اَل ]

ا ٚ د: وەٍبٔێه ٔبثیٕیذ ٚ ٔبثێذ ٘ەثٓ وە ثبٚەڕیبْ ثەفٛەٚار .(2)[َعِشريَتَػُهمْ  َأوْ  انَػُهمْ إْخوَ 
فەڵىبٔێىیبْ فۆّجٛٚێذ وە كژایەری فٛا ٚ پێغەِجەهەوەی ، ڕۆژی كٚایی ٘ەثێذ

كەوەْ، عب ثب ئەٚ فەڵىبٔە ثبٚن یبْ وٛڕ یبْ ثوا یبْ ٘ۆى ٚ ثٕەِبڵەوەیْیبْ ثٓ. 
أفجو اٌٍٗ رؿبٌٝ أْ ا٠ّبْ )ێذ: ڵیلا كەهثبهەی ئەَ ئبیەرە كەفبىْ ٌە رەفَیوەوە پێْەٚا

 أؽت ِٓ ألْ ؛وفو ِٓ ٠ٛاٌٟ الاٌّئ١ِٕٓ ٠فَل ثّٛاكح اٌىبفو٠ٓ، ٚأْ ِٓ وبْ ِئِٕب 
 ڕٚاكاهاْڕای كەگەیۀێذ وە ثبٚەڕی ث گەٚهە: فٛای ەٚار .(3)(ؾلٖٚ ٠ؾت أْ اِزٕؽ أؽلا

 ڕٚاكاهثلەٚەّێزەٚە، ٚە ٘ەه وەً ٘ەڵ پٛچەڵ كەثێزەٚە ٚ ڕٚایبْثە فۆّٛیَزٕی ثێ ث
چٛٔىە ٘ەه وەً وەٍێىی  ؛بێت ڕٚا٘بٚفەِی فەڵىی ثێ ث ٘بٚكەَ ٚٔبثێذ ثێذ 

 فۆّجٛٚێذ.ەکەیطی كٚژِٕلەهەهاى کاتذا فۆّجٛٚێذ ٔبووێذ 
ٔبووێذ ئەَ كٚٚ فۆّەٚٚیَزیە ٌەكڵی وەٍێىلا عێگەی ثجێزەٚە ٌە  ەوەٚار

 كژە كیٕییْەٚە فەڵىبٔی فٛأۀبً ٚ اه ثيأێذ ٚ ٌەالیەوی رواكٚڕالیەن فۆی ثە ث
 بْ ثىبد.یكەٍزجبه ٚ وۆِەوی ٚ جٛٚێذفۆّ

                                                           

 .3ٓ، 2000، 1ٛ ،ث١وٚد ،كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ ،18ط ،رف١َو اٌواىٞ )ِفبر١ؼ اٌغ١ت( ،اٌواىٞ )ِؾّل ثٓ ؾّو( - 1
 (.22ٍٛهح اٌّغبكٌخ: ا٠٢خ ) - 2
 ،كاه اٌفىو، 7ط ،رف١َو اٌقبىْ )ٌجبة اٌزؤ٠ًٚ فٟ ِؿبٟٔ اٌزٕي٠ً( ،اٌقبىْ )ؾٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ اثوا١ُ٘ اٌجغلاكٞ( - 3

 .54ٓ، 1979ٛ/، ث١وٚد
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٘ەه چۀلە ىۆه ثەكافەٚە ئەَ كیبهكە ٔبِۆیە ثەّێٛەیەوی ىۆه ثەهثاڵٚ ٌە 
فەڵىبٔێىی ىۆه ٘ەْ وە فۆیبْ ثە  كەثیٕوێذ ٚ وبٔی ئێّەكا ثەكی كەووێذ ٚەوۆِەڵگ

ثێ ثبٚەڕْ ٚ  ٚ كژە كیٓڵىبٔی ٘بٚفەِی فە اه كەىأٓ ٌەٚ الیْەٚە ٘ۆگو ٚڕٚاكث
 یبْ ٌێلەوەْ، ئەِە رەٚاٚ پێچەٚأەی كەلی لٛهئبٔە.یثەهگو وۆِەویبْ كەوەْ ٚ

ِوۆڤی  ٚ ثە٘ب ثباڵکبٔی ٌە ٍیفبرە عٛأەوبْ ەیەوێى ییەوڕیيی ثوایەری ٚ -4
َا]ٌەٚ ثبهەیەٚە كەفەهِٛێذ: ، خىای گەورە ثڕٚاكاه كاهاْ ڕٚا: ثەٚار .(1)[ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإَّنَّ

 .یەوزوْ ڕاستەقیٌەی ثوای
یە ٘ێٕلەی ئەٚ ثۀوؿ یەوی رو ٔیٌەٍەهٚ ثوایەری ثبٚەڕەٚە ٘یچ ثوایەری ەوەٚار

٘ەهگیي ثوایەری كٚٔیب ٔبگبرە ئبٍزی ئەٚ ثوایەریەی وە ثبٚەڕ  عێی ثبیەؿ ثێذ ٚ ٚ
 گەّەی پێ كەوبد، ٘ۆوبهی ئەِەیِ ٌە كٚٚ ڕٚٚەٚەیە: كهٍٚزی كەوبد ٚ

ثەاڵَ  ؛ەثۆ كٔیب ٚ كٚاڕۆژ و ثوایەریەوی ٘ەرب ٘ەربییە ەری ثبٚەڕواییەوەَ: ث
 ٘ەه ٌە كٚٔیب وۆربیی پێ كێذ.و ٔیبیە وب ثۆ كهرۀو خىێي ثوایەری پْذ 

كە٘ێٕێذ ٚ ٘ەڵی  فٛێٓكٚٚەَ: عیبٚاىی ئبیٓ وۆربیی ثە ثوایەری 
ری ئبیٓ وۆربیی ثە ثوایە خىێي و ًەتەوە و ًیطتیواىثەاڵَ عیبٚاىی ؛ (2)كەٚەّێٕێزەٚە

 .و تەًاًەت الوازیطی ًاکات ثبٚەڕ ٔب٘ێٕێذ ٚ
كاه ئبٚا ٌەٚ ڕواپوٍیبهە ئەٚەیە وە ئبیب ئێّەی ث عب ئەٚەی عێی ٍەهٔظ ٚ

ِبِەڵەی ٌەگەڵ كەوەیٓ؟ ئبیب ئەٚ ٘بٚفەِی ٚ ٘بٚ ٍۆىیەی وە  ە گەیْزٛیٓ ٚیثوایەری
ثوایبٔەِبْ  ثۆ ثوایەوی كٚٔیبییّبْ ٘ەِبٔە، ٘ەِبْ ٘بٚفەِی ٚ ٘بٍٚۆىیّبْ ثۆ ئەٚ

 ێذكایىیّبْ ٔەفۆُ ث ٘ەْ وە ٌە ثیوٚثبٚەڕكا ثواِبٔٓ؟ ئبیب وە ثوایەوی ثبٚن ٚ
٘بٚكەَ ٚ ٘بٚفەِی ٔیٓ؟ كەٍزگیوۆیی ٔبوەیٓ ٚ ؟ ٍەهكأی ٔبوەیٓ؟ ٘بٚوبهی ٔبوەیٓ

ەوی ٌێ ثىوێ ٌەٍەهی ثەٚەاڵَ یوە كٚژِٕبیەری ٚ ٔبؽەلی ؟ّەٚٔقٛٔی ٌەگەڵ ٔبوێْیٓ
ٚ ثەوّٛذ ٔبكەیٓ؟ ئەی ٌەٚالٚە ٌەگەڵ ئەٚ ثوایبٔەی روِبْ ٔبیەیٓ ٚ فۆِبٔی ٌە پێٕب

 وە ثبىٔەی ثبٚەڕ وۆِبْ كەوبرەٚە ٘ەِبْ ٘ەڵٛێَزّبْ ٘ەیە؟!.
                                                           

 (.10خ )ٍٛهح اٌؾغواد: ا٠٢ - 1
٘ەهثۆیە كٚٚ ثوای ثبٚک ٚ كایکی ئەگەه یەکێکیبْ ثڕٚاكاه ثێذ  ٚ ئەٚی رو ثێ ثبٚەڕ ٘یچ ئەهک ٚ ِبفێکی  - 2

 ّەهؾی ٌە ٔێٛأیبٔلا كهٍٚذ ٔبثێذ ٚ ِیواریِ ٌەیەکزو ٔبثەْ.
 



 حەممەد صاڵحوپڕۆفیسۆر: خالید م                                          خەمێکی لەبیرکراو | 39

وەِغبه ئەَ كەلبٔە ٍەهٔغّبْ ڕاكەوێْێذ ٚ رێی  ڕٚاكاهثەكافەٚە كەڵێُ ئێّەی ث
یٓ ثۆیە كەثیٕ ؛بْ پێ كەكەیٓیگؤگی ٌەٚارب ٚ ِەثەٍزەوبٔیبْ كەگەیٓ ٚ ڕاكەِێٕیٓ ٚ

 كەٍزٕٛێژ ٚ ڕۆژأە فەڵىبٔێىی ىۆه ٘ەْ پوٍیبهی ىۆه ٚهك كەهثبهەی  ووكٔی ٔٛێژ ٚ
ثەاڵَ  ؛ەوبٔی ڕۆژٚ پوٍیبه كەوەْیپبوٛفبٚێٕی كەوەْ یبْ كەهثبهەی ٚهكەوبهی

ِبفەوبٔی فەڵىبٔی ٍِٛٛڵّبْ  ثەكەگّەْ وەٍێه كەثیٕی پوٍیبهی ئەهوی ثوایەری ٚ
ثەرێگەیْزٛٚ ٍِٛٛڵّبْ كاكۀێذ، ٌەٍەه ىۆه فۆی  كەثیٕیذ وەٍێه وە؛ بۆیە ثىبد

یەوڕیيی ِيگەٚرێه رێه  رەثبیی ٚ ّزێىی ىۆه ثچٛن كڵی ثواوەی كەیەّێٕێذ ٚ
 وێْەیەوی گەٚهەی ٌەٍەه كهٍٚذ كەوبد. كەكاد ٚ
ئەَ عۆهە رێگەیْزٕە وەٌێٕێىی گەٚهەی كهٍٚذ ووكٚە ٌە ٔێٛاْ ٍِٛٛڵّبٔبٔلا،  

٘ەٚڵی پڕووكٔەٚەی ثلاد، رب و زەٚە وە پێٛیَزە ٘ەه یەن ٌە ئێّە ثەفۆیلا ثچێ
عگە ٌە ثوایەری  ثگەیٕە ئەٚ ئبٍزەی وە ٌە ٚالیؿلا ثیَەٌّێٕیٓ وە ثوای یەوزویٓ ٚ

 وۆِبْ ثىبرەٚە. یەثبىٔەی ثبٚەڕ ّزێىی رو ٔی ٚ
ە و ًاکۆکی و دووبەرەکی و پەرتەوازەیی  سیفەتی گاور و جىلەکەکاً -5

: لەو بارەیەوە دەفەرهىێتسى، خىای گەورە پێىیستە خەڵکاًی بڕوادار خۆیاًی لێ بپارێ
: ەٚار .(1)[َفرُِحوفَ  َلَدْيِهمْ  ِبَا ِحْزبٍ  ُكلُّ  ِشَيعاً  وََكانُوا ِدينَػُهمْ  فَػرَُّقوا الَِّذينَ  ِمنَ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َتُكونُوا َوال]

 ْٚ، ئەٚأەیىث ٚە ٚ ثێجبٚەڕائەٚ وەٍبٔە ِەثٓ وە ٘بٚەڵیبْ ثۆ فٛا ثڕیبهك ٚەنئێىە 
 وۆِەڵ ٚ ثٛٔەرە چۀلیٓ گوٚپ ٚ و ثەُ ووكٚە ثەُ وە ئبیٕەوەیبْ پەهد پەهد ٚ

 ٚ الڕێ كاكۀێذ. وەی ثەگِٛڕاە٘ەهیەوەیبْ ثەوبهی فۆی كڵقۆّە ٚ ثەهاِجەه
 الَِّذينَ  ِإفَّ ]كەفەهِٛێذ:  لە ئایەتێکی تردا جەخت لەسەر هەهاى خاڵ دەکاتەوە و

ُهمْ  ْستَ لَ  ِشَيعاً  وََكانُوا ِدينَػُهمْ  فَػرَُّقوا : ئەٚأەی وە ئبیٕەوەیبْ پەهد ووكٚە ەٚار .(2)[َشْيءٍ  ِف  ِمنػْ
ثبٚەڕیبْ ثە  فٛك چەِکەکبٔیبْ پەهد کوكٚٚە ٚگوٚپێه، یب ثٛٚٔەرە چۀل كەٍزە ٚ ٚ

 ثەّەوبٔی روی ڕەد كەوۀەٚە، رۆ ٌە ٘یچ وبَ ٌەٚ عۆهە كەٍزە ٚ ثەّێىی ٘ەیە ٚ
ثە  ی ئەو کارەیص دەکەىئەٚأە ە ٚیٔی یەیٛۀلیذ پێیبٔەٚە فەڵىبٔە ٔیذ ٚو گوٚپ 

 ّٛێٕىەٚرەی رۆ ئەژِبه ٔبووێٓ.
                                                           

 (.32-31ٍٛهح اٌوَٚ: ا٠٢زبْ ) - 1
 (.159ٍٛهح األٔؿبَ: ا٠٢خ ) - 2
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وە ٘ەه وەً وبهی ٚاثىبد دواتر خىای گەورە هەڕەضە دەکات لەوەی 
 ِمنْ  َواْختَػَلُفوا تَػَفرَُّقوا َكالَِّذينَ  َتُكونُوا َوال]كەفەهِٛێذ:  كەكاد ٚ یا ٍيای ٍەفزذٌەكەهئۀغبِ

پبُ کە : ٚەن ئەٚ وەٍبٔە ِەثٓ ەٚار .(1)[َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َْلُمْ  َوُأولَِئكَ  َناتُ اْلبَػيِّ  َجاَءُىمُ  َما بَػْعدِ 
كٚٚثەهەوی وەٚرۆرە  پەهد ثْٛٚ ْٚ، ٔیْبْ كا یی ڕاٍزەڕێگ گەورەئەٚەی فٛای 

 ٔێٛأیبٔەٚە ئەٚأە فٛای گەٚهە ٍيای ٍەفزیبْ كەكاد.
 ەَ پەهرجْٛٚ ٚئەٚەِبْ ثۆ ڕْٚٚ كەوبرەٚە وە ئ ڕاّکبٚأەٌێوەكا فٛای گەٚهە 

ٌێه رواىأە، ئەَ كژایەری ووكْ ٚ ٌە یەوزو فٛێٕلٔە، ئەَ ثەفۆ ٘ەڵلاْ ٚ فواپ 
ثەڵىٛ ڕەّٚزی  ؛ٔیٓ ڕٚاكاهرەِبّب ووكٔەی ثەهاِجەه ٘یچی ڕەّٚزی فەڵىبٔی ث

 .ەرلێطێىاوىٍ ثێجبٚەڕ ٚبٔی فەڵى
 :ەٚۀكٚٚ ّێٛاى ٌە كیٕلاهی كەگواًیص کٚارەی ئبیەرە

 ئیزو ٘ەه فۆی ٚ ٚ ەڵێه ثۆ فۆی عیب ثىبرەٚەوۆِ کەسێک٘ەه  یەکەَ:
فۆّەٚیَزی ٚ وبهێىی رۀٙب ثۆ  ٘ەِٛٚ ٍۆى ٚ ٚ ثەڕاٍذ ثيأێذ یوۆِەڵەوە

ۀەوەی فۆی پێ ٘ەڵە ٚ ٘ەِٛٚ فەڵىێىی روی كەهەٚەی الی الیۀەوەی فۆی ثێذ ٚ
 ٘ەڵە ٚ ٘ەٚڵ ثلاد ٔبٚیبْ ثيڕێٕیذ ٚ بْ ثىبد ٚیثۀبٚی كیٕەٚە كژایەری ٚ الڕێ ثێذ

 ٌەپێِ چبٚی فەڵه ٔبّیویٕیبْ ثىبد. ٚ گەٚهە ثىبد پەڵەکبٔیبْ ٚ
 لە ٚ هثگوێذ ٚ رەٚاٚ رێیلا لٛڵ ثێزەٚەثەّێىی ئبیٓ ٚە کەسێک٘ەه  كٚٚەَ:

ثەّەوبٔی رو ٚاى  پێص چاوی خەڵکی تەًها ئەو بەضە وەکى ئایي وێٌا بکات و
 فەِیبْ ٌێ ٔەفٛاد. ٌٚێجٙێٕێذ 

دەبێتە هایەی لە ًاوچىوى و داراى ًاکۆکی و پەرتەوازەیی ًێىاى بڕوا -6
هۆضذاری دەداتە بڕواداراى ، فٛای گەٚهە ٌەٚ ثبهەیەٚە لەدەستذاًی هێس و دەسەاڵتیاى

: گٛێڕایەڵی ەٚار .(2)[ِرَُيُكمْ  َوَتْذَىبَ  فَػتَػْفَشُلوا تَػَنازَُعوا َواَل  َوَرُسوَلوُ  اَّللََّ  َوَأِطيُعوا]ەفەهِٛێذ: كو 
، ئەگەه ٔب ّىَذ و پەرتەوازە هەبي ٔبوۆن ٚ ثٓ فەهِبٔەوبٔی فٛكا ٚ پێغەِجەه

ٍڵزبْ ٌە كڵی  ٍبَ ٚ ثەهەوەد ٌەوبهربْ ٘ەڵلەگیوێذ ٚ رێه كەّىێٓ ٚ كەفۆْ ٚ
 كٚٚژِٕبٔزبْ ٔبِێٕێذ.

                                                           

 (.105ٍٛهح آي ؾّواْ: ا٠٢خ ) - 1
 (.13ٍٛهح األٔفبي: ا٠٢خ ) - 2
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ثۆ ثەڵىٛ  ؛اى هەیەثۆ كٚاڕۆژیىیبٔی ٔەن رۀٙب ە ٔبکۆکی ٔێٛاْ ثڕٚاكاهاْ وەٚار
 ێچیوێىی ئبٍبْ ثۆ كٚژِٕبٔیبْ.كەیبٔىبرە ٔ رٛأبیبْ پەهد كەوبد ٚ ٘ێي ٚكٚٔیبیِ 

 .هەر وەک ئەوەی ئێستا بەسەرهاى هاتىوە و بەچاوی سەر دەیبیٌیي
ٌە گەٚهەیی ٚ گؤگی ئەهاًە گىڵبژێرێک بىوى لەو دەقاًەی قىرئاى کەباش 

  .ەهای برایەتی دەکەى لەًێىاى بڕواداراًذاث
  

 مپێنجەباسی 
 لەدەقەکانی سىننەتداتەبایی  برایەتی و گرنگی

 
ئەگەه  گەورەیی و گرًگی برایەتی لە سىًٌەتەکاًی سەروەردا،ثبهەد ثە ٍە

ەوی رەٚاٚی ثەَ ی، كەثیٕیٓ گؤگیٌە فەڕی ئەٚ ىارە ِەىٔە ثلەیٍٓەهٔظ ٌە ژیبٔی پڕ 
ەیص ئەَ گؤگی پێلأ ی ئیَالِی كاٚە ٚەوۆِەڵگ الیۀەی ژیبٔی ٍِٛٛڵّبٔبْ ٚ

ٌەچۀل فبڵێىلا لَە  و لێرەدا  ەوەبەڕووًی لە گىفتار و ڕەفتارەکاًیذا ڕەًگی داوەت
 :هەًذێک لەو دەقاًە دەکەیي لەواًەٌەٍەه 
خىای گەورە بەڵێي دەدا بەخۆضىیستٌی ئەو ٌەفەهِٛٚكەیەوی لٍٛیلا  -1

، دەفەرهىێت کەساًەی کە لەبەر خىا یەکتریاى خۆش دەوێت و پێغەهبەری خىدا 
 ،ِفَّ  َواْلُمتَػَزاِورِينَ  ،ِفَّ  َواْلُمَتَجاِلِسنيَ  ،ِفَّ  َحابِّنيَ لِْلُمتَ  َُمَبَِّت  َوَجَبتْ ]فٛای گەٚهە فەهِٛٚیەری: 

[ِفَّ  َواْلُمتَػَباِذِلنيَ 
فۆّجٛێذ وەرۀٙب  َئەٚ وەٍبٔە َووكٚە ٌەٍەه فۆ ُپێٛیَز :ەٚار .(1)

ٍەهكاْ ِٓ ٌەثەه  ٚثەیەوەٚە كاكۀیْٓ  ٌِٓەثەه و  یەویبْ فۆُ كەٚێذ ٌِٓەثەه 
وۆِەن ٚ  ٘بٚوبهی ٚ ٌِٓەثەه و  ٌەؽبڵی یەن كەپوٍٓ ٚ٘برٛچۆی یەوزو كەوەْ  ٚ

 .(2)كەٍزگیوۆیی یەن كەوەْ

                                                           

موو ، ثبة اٌٖؾجخ ٚاٌّغبٌَخ، 2ط ،ٕؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ ثزور١ت اثٓ ثٍجبْ ،اثٓ ؽجبْ )ِؾّل ثٓ ؽجبْ ثٓ أؽّل( - 1
 ،رؾم١ك: ّؿ١ت األهٔئٚٛ ،ث١وٚد ،ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، ا٠غبة ِؾجخ اٌٍٗ عً ٚؾال ٌٍّزغب١ٌَٓ ف١ٗ، ٚاٌّزياٚه٠ٓ ف١ٗ

 .335ٓ، ي ّؿ١ت األهٔئٚٛ : إٍبكٖ ٕؾ١ؼ ؾٍٝ ّوٛ ا١ٌْق١ٓلب ،(575هلُ اٌؾل٠ش: )

 ٚ یّۆف ەٌ ،ذیفْەثج ێپ یوبر ذێووەك ىٛەڵث ؛ذێث ەپبه ەث ٔٙبەر ەٕیفْەٚ ث نەِۆو َەئ یۀ هطەِ - 2
 .ەٕیفْەث هە٘ ِەیِەئ ذ،یث یِەٚ ٘بٚف َە٘بٚك ،ذیث ەڵیگەٌ لایّۆٔبف
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 ِف  َلوُ  َأًخا زَارَ  رَُجالً  َأفَّ ]كەفەهِٛێذ:  پێغەهبەری خىدا ٌە فەهِٛٚكەیەوی روكا 
 َىِذهِ  ِف  ىِل  َأًخا ُأرِيدُ  :قَاؿَ  ؟ُترِيدُ  أَْينَ  :ؿَ قَا َعَلْيوِ  أََتى فَػَلمَّا ،َمَلًكا َمْدرََجِتوِ  َعَلى لَوُ  اَّللَُّ  فََأْرَصدَ  ،ُأْخَرى قَػْريَةٍ 

رَ  ،الَ  :قَاؿَ  ؟.تَػُربػَُّها نِْعَمةٍ  ِمنْ  َعَلْيوِ  َلكَ  َىلْ  قَاؿَ . اْلَقْريَةِ  ُتوُ  َأنِّ  َغيػْ  َرُسوؿُ  فَِإنِّ  :قَاؿَ . َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَِّ  ِف  َأْحبَػبػْ
َتوُ  َكَما كَ َأَحبَّ  َقدْ  اَّللََّ  أبَِفَّ  ِإلَْيكَ  اَّللَِّ  [ِفيوِ  َأْحبَػبػْ

: پیبٚێه ٍەهكأی ثواكەهێىی ووك ٌە ە. ٚار(1)
، وە ضێىەی هرۆڤ ًاردە سەر ڕێگەکەیفویْزەیەوی ٌەٍەه  گەٚهەكێیەوی رو، فٛای 

پیبٚەوە ٘بد ٌێی پوٍی: ثۆ وٛێ كەچیذ؟ گٛٚری: ثۆ الی ثوایەوُ كەچُ ٌەٚ كێیە. 
. ؟ڵی ٘ەیە ثچیذ چبٚكێوی ثىەیذەوەد ٌەگەیفویْزەوە گٛٚری: ٘یچ ثەهژەٚۀلی

ٚیَزٛە، فویْزىە پیبٚەوە گٛٚری: ٔەفێو، رۀٙب ئەٚۀلە ٔەثێذ وە ٌەثەه فٛا فۆُّ 
گەٚهەَ ثۆ الی رۆ، رب پێزی ڕا ثگەیۀُ، وە فٛای  یێوكهاٚی فٛاگٛٚری: كەی ِٓ ٔ

 ٌەثەه ئەٚەی رۆ ئەٚ پیبٚەد ٌەثەه فٛا فۆّٛٚیَزٛٚە. كەٚێیذ گەٚهە فۆّی
، ىۆه ثەئبٍبٔی كەرٛأێذ لەخىای گەورە ًسیک بێتەوەوەً كەیەٚێذ وەٚارە ٘ەه

، ئەٚیِ ثەٚەی وە رۀٙب ٌەثەه ئەهکێکی ثکەٚێزە ٍەه ثىبد ثەثێ ئەٚەی ٘یچ ٚەئە
ٌەفەڵه ثجێذ، كیبهە وەٍیِ  یرۀٙب ٌەثەه ئەٚیِ ڕل فٛا فەڵىی فۆّجٛٚێذ ٚ

ٚە، یەٚ ِیٙوەثبٔی ییگەٚهە ە ؽەى ثەٚە ٔەوبد فٛایەن ثەٚ ٘ەِٛٚ كەٍەاڵد ٚیٔی
ٌۀبٚ ئەَ ٘ەِٛٚ ئەَ كهٍٚزىواٚە ىەثەالػ ٚ ثێ ٍٕٛٚهەیلا، ٌەَ گەهكٚٚٔە 
ثەهفواٚأەیلا رۆیەوی ثێ كەٍەاڵری ثچٛٚوی فۆُ ثٛٚێذ، ئبیب چ ّەهەف ٚ ّىۆیەن 

، ٘ەه یەوێه ٌە ئێّە ئێَزب پێی ثڵێٓ فاڵٔە ثەهپوً ٌێذ ؟!!!٘ەیە ثگبرە ئەَ ئبٍزە
 فۆِبٔی پێٛە ثبكەكەیٓ ٚ ّبٔبىی پێٛە كەوەیٓ ٚ زۆر: رۆی فۆُ كەٚێذ یە ٚیڕاى

ٌۀبٚ فەڵىیلا ثبٍی كەوەیٓ، ئەی ئەگەه پێذ ثڵێٓ فٛا فۆّی كەٚێیذ، ثەڕاٍزی 
 ئەِە ّەهەفێىە ٘بٚربی ٔیە.

ێذ: عبهێىییبْ چِٛٚە ڵئەثٛ ئیلهیَی فەٚالٔی ثۆِبْ كەگێڕێزەٚە ٚكە
ىەهكەفۀە ثٛٚ، گۀغێىی  ِيگەٚرێه ٌە كیّەّك، گۀغێىُ ثیٕی ٘ەِیْە كەِی ثە

 پوٍیبهیبْ ٌێ الی ٚ ٘ەڵىەٚرٛ ثٛٚ، ىۆه ثێلۀگ كەثٛٚ، فەڵىی ىۆه كە٘برٕە عٛاْ ٚ
٘ەه وێْەیەویبْ ٘ەثٛٚایە كەیبٔٙێٕبیە الی ئەٚ ثۆی چبهەٍەه كەووكْ،  ٚ كەووك

                                                           

، (6714هلُ اٌؾل٠ش ) فٟ فًٚ اٌؾت فٟ اٌٍٗ، (12ثبة ) ،ا٢كة( اٌجو ٚاٌٍٖخ 46ٚوزبة )، 8ط، ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،ٍَُِ - 1
ٓ12. 
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ثەگٛێیبْ كەووك. كەڵێذ  ئەٚیِ ٘ەهچی ثگٛٚربیە وەً ٌەلَەی كەهٔەكەچٛٚ ٚ
 گٛرُ: ئەَ گۀغە وێیە ٚا ٘ەِیْە  كەَ ثە ىەهكەفۀەیە، ٚ ِٕٚیِ پوٍیبهَ ووك 

ثۆچٛٚٔەوبٔی كەگوْ؟  ٍۀگیٕە ٚ فەڵىی ىۆه ڕێي ٌە لَە ٚ لٛهً ٚ ئاوها ِوۆڤێىی
. ئەثٛ ئیلهیَی  گٛریبْ ئەِە ِٛؾبىی وٛڕی عەثەٌی ٘بٚەڵی پێغەِجەهی فٛكایە

ثۆ ٔٛێژ. كەڵێذ:  كەڵێذ: ِٕیِ ثڕیبهِلا ثەیبٔی وە ئەچیٓ ثۆ ٔٛێژ پێِ ئەٚ ثچُ
ەویبْ ىٚٚ ڕۆیْزُ، ثیٕیُ ئەٚ ٌە ِيگەٚرە ّەٚٔٛێژ كەوبد ٚ ٔيا كەوبد ٚ یثەیبٔی

چٛٔىە ٌەثەه فٛا  ؛كەپبڕێزەٚە، كەڵێذ: پبُ ئەٚەی وە ٔٛێژِبْ ووك چَٛٚ ثۆ الی
فۆُّ كەٚیَذ، ٘ەهچۀلە ٘ەه ئەٚ عبهەُ ثیٕیجَٛٚ، كەڵێذ ٍاڵَٚ ٌێ ووك ٚ پێُ 

ی: گٛرٚێٕێٛە ثیٕیِٛی ٌەثەه فٛا فۆُّ كەٚێیذ. ئەٚیِ گٛٚد: ٚەٌاڵ٘ی وە ٌە ك
رٛفٛكا ثە هاٍززە ٌەثەه فٛكا فۆّذ كەٚێُ؟. گٛرُ: ثە فٛكا ثە ڕاٍزّە ٌەثەه فٛكا 

:  رٛفٛكا ثە هاٍززە ِٕذ ٌەثەه فٛكا گىتی فۆُّ كەٚێیذ. كٚٚثبهەی ووكەٚە ٚ
ی: رٛفٛكا گٛر ا ثەهاٍزّە. ئەٚعب ٍێ ثبهەی ووكەٚە ٚدگٛرُ: ثە فٛ فۆُ كەٚێذ؟.

ثەً ٌەثەه فٛكا  داثە هاٍززە رۀٙب ٌەثەه فٛكا ِٕذ فۆُ كەٚێذ؟. گٛرُ: ثە فٛ
 رۆَ فۆُ كەٚێذ. كەڵێذ: وەٚاَ گٛد: یەفەی وواٍەوەی گورُ ٚ رٛٔل ڕای وێْبَ ثۆ

ی: ِژكەد ٌێجێذ ِٓ گٛێُ ٌە پێغەِجەهی فٛكا گىت ا ووكَ ٚێذالی فۆی ٚ ثبٚەّی پ
[........ِفَّ  ِلْلُمَتَحابِّنيَ  َُمَبَِّت  َوَجَبتْ ] ٚهە فەهِٛٚیەری:كەیفەهِٛٚ: فٛای گە  ثٛٚە

(1). 
خىای گەورە بەڵێي بەو کەساًە دەدات کە ٌە فەهِٛٚكەیەوی روی لٛكٍیلا  -2

کە لەژێر سێبەری خۆیذا حەضریاى دەکات  تەًها لەپێٌاو ئەودا یەکیاى خۆش دەوێت
، فٛای گەٚهە دەفەرهىێت لە قیاهەتذ، لەو بارەیەوە پێغەهبەری خىدا 

 ِإالَّ  ِظلَّ  الَ  يَػْوـَ  ِظلِّى ِف  ُأِظلُُّهمْ  اْليَػْوـَ  ِبَاَلىِل  اْلُمَتَحابُّوفَ  أَْينَ  :اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  يَػُقوؿُ  اَّللََّ  فَّ إ]: فەهِٛٚیەری
[ِظلِّى

: فٛای گەٚهە ٌە لیبِەرلا كەفەهِٛێذ: وٛاْ ئەٚ وەٍبٔەی وە ٌەثەه ِٓ ەٚار .(2)
، ئەِڕۆ كەیبٔقەِە ژێو ٍێجەهی فۆَ، وە عگە لە دوًیا یبْ فۆّٛٚیَزٛٚەیەوزو

  .٘یچ ٍێجەهێىی رو ثٛٚٔی ٔیە ٌِٓەٍێجەهی 

                                                           

 .335ٓ، 2ط ، اٌّٖله اٌَبثك،اثٓ ؽجبْ - 1
هلُ اٌؾل٠ش  ،( فٟ فًٚ اٌؾت فٟ ا12ٌٍٗثبة ) ،( اٌجو، ٚاٌٍٖخ، ٚا٢كاة46وزبة ) ،8ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،ٍَُِ - 2
(6713)، ٓ12. 
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باش لەو حەوت دەستەیە  کاتێک پێغەهبەری خىدا ٌە فەهِٛٚكەیەوی روكا 
دەکات کە خىای گەورە لە قیاهەتذا لەژێر سێبەری خۆیذا حەضریاى دەکات، لە بارەی 

[َعَلْيوِ  َوتَػَفرَّقَا َعَلْيوِ  اْجَتَمَعا اَّللَِّ  ِف  ََتَاِبَّ  َورَُجاَلفِ ]كەفەهِٛێذ: ەستاًەوە یەکێک لەو د
واتە:  .(1)

سەر ئەو خۆضەویستییە  ٌەو كٚٚ وەً وە رۀٙب ٌەثەه فٛا یەوزویبْ فۆّٛٚیَزٛٚە 
 یەکیاى گرتىوە و هەر لەسەر ئەو خۆضەویستییەیص لەیەک جیابىوًەتەوە.

خۆضەویستی لە پێٌاوی خىادا بە  ٌە فەهِٛٚكەیەولا  ی فٛكاپێغەِجەه -3
بُّ  اإِلَيَافِ  ُعَرى َأْوَثقُ ]كەفەهِٛێذ:  چڵەپۆپەی باوەڕ وەسف دەکات و  ِف  َواْلبُػْغضُ  هللا، ِف  اْلُْ

[هللا
ٚ ڕلٍێجٛٚٔەٚەیە  ەٚیَزییثەثە٘برویٓ پٍەوبٔی ثبٚەڕ فۆّ : ثەهىرویٓ ٚەٚار .(2)

٘ەڵٛێَزە ثەڵگەیە ٌەٍەه ئەٚەی وە ثبٚەڕی ئەَ ِوۆڤە چٛٔىە ئەَ ؛ ٌەثەه فٛا
٘ەڵٛێَذ ٚ ٘ەڵَۀگبٔلٔێىی ٘ەڵمٛاڵٚی  ٘ەِٛٚ ٘ەٍذ ٚ، كاِەىهاٚەئەٚۀلە 

 ٌەپێٕبٚی فٛاكایە ٔەن ثەهژەٚۀلی رەٍىی فۆی. ثبٚەڕەوەیەری ٚ
خۆضەویستی لە پێٌاوی خىادا بەًیطاًەی کاهڵبىوًی كەیەوی روكا وٌە فەهِٛ -4

 َوأَْنَكحَ  ،َّلِلَِّ  َوأَبْػَغضَ  َّلِلَِّ  َوَأَحبَّ ، َّلِلَِّ  َوَمَنعَ  َّلِلَِّ  َأْعَطى َمنْ ]كەفەهِٛێذ: ەکات و باوەڕ وەسف د
[ِإَيَانو ِاْسَتْكَملَ  فَػَقدْ ، ِ َّلِلَّ 

ثەه فٛایِ و لەەه وەٍێه ٌەثەه فٛا ثجەفْێذ ٘: ەٚار. (3)
ثەه فٛایِ ڕلی ەٌو  ەثەه فٛا فەڵىی فۆّجٛٚێذٌ، (4)ٔەثەفْێذ كەٍذ ثگوێزەٚە ٚ

و ژى و ژًخىازییاى  ٌەثەه فٛا فيِبیەری ٌەگەڵ فەڵه ثجەٍزێذ ،ثێزەٚەٌەفەڵىی 
 .كاِەىهاٚە ثبٚەڕی رەٚاٚ ەٍوە  ئەٚ ،لەگەڵ بکات

                                                           

 ،ٍَُِ .517ٓ، (1357هلُ اٌؾل٠ش ) ،( اٌٖللخ ثب15ٓ١ّ١ٌثبة ) ،وبح( اٌي30وزبة )، 2ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 1
 ٚاٌٍفع ٌٍجقبهٞ. ،93ٓ ،(2427هلُ اٌؾل٠ش ) فًٚ اففبء اٌٖللخ،( 31ثبة ) ،( اٌيوبح13وزبة )، 3ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ

ٙجٜ  ،ٚدث١و ،كاه اٌفىو، 6ط ،اٌّٖٕف فٟ األؽبك٠ش ٚا٢صبه ،اثٓ أثٟ ١ّجخ )ؾجل اٌٍٗ ثٓ ِؾّل ثٓ أثٟ ١ّجخ( - 2
 .347ٓ، ٚرؿ١ٍك: ٍؿ١ل اٌٍؾبَ

. 440ٓ، (15676هلُ اٌؾل٠ش ) ،رؾم١ك: ّؿ١ت األهٔئٚٛ ،اٌمب٘وح ،ِئٍَخ لوطجخ، 3ط ،إٌَّل ،أؽّل ثٓ ؽٕجً - 3
لبي ، رؾم١ك: ؾجل اٌٛ٘بة ؾجل اٌٍط١ف ،ث١وٚد، كاه اٌفىو، 4ط ،ٍٕٓ اٌزوِنٞ ،اٌزوِنٞ )ِؾّل ثٓ ؾ١َٝ اٌزوِنٞ(

 ،كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ، 2ط ،اٌَّزلهن ؾٍٝ اٌٖؾ١ؾ١ٓ ،. اٌؾبوُ )ِؾّل ثٓ ؾجل اٌٍٗ(78ٓ ،ٓاٌزوِنٞ: ٘نا ؽل٠ش ؽَ
 .178ٓ، ٚلبي اٌن٘جٟ فٟ اٌزٍق١ٔ: ؾٍٝ ّوٛ اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ،رؾم١ك: ِٖطفٝ ؾجل اٌمبكه ؾطب، 1990ٛ ،ث١وٚد

 ەٚەئ ذ،ێٕێثٙ بهوەث یٔبٍەٚ فٛا ٔ یىەڵف یقَزٕڕێٚ ال ەفواپ یوبه ۆث ەپبه هێٍەو هەگەئ ۀّٛٚٔ ۆث - 4
 یفٛا ۆیەث ؛یوبٔەفواپ یّە٘بٚث ەزیثەك ەیی٘بٚوبه َەث ەچٛٔى ؛ێٕەیلەیٚ ٔ ٓەیوۀ یفٛا ٘بٚوبه هەثەٌ ەَزیٛێپ
 .ییۀ ُۆٔبف ێپ ەیەیٚەٍزگورٕەك َەئ ەٚهەگ
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ٌەیەوێه ٌەٚ فباڵٔەكا ئەٚە  و کەهتەرخەهی هەبێت وەٍیِ وەٌێٓ ٘ەهدیارە 
 بٚەڕەوەی ثلاد.پزەٚووكٔی ث ٚ کردى٘ەٚڵی چبهەٍەه پێٛیَزە ثەفۆیلا ثچێزەٚە ٚ

 ە كەوبد ٚیئەَ ثوایەری ئەرک و هافەکاًی ٌە فەهِٛٚكەوی روكا ثبً ٌە -5
 ،بَػْعضٍ  بَػْيعِ  َعَلى بَػْعُضُكمْ  يَِبعْ  َوالَ  ،َتَدابَػُروا َوالَ  ،تَػَباَغُضوا َوالَ  ،تَػَناَجُشوا َوالَ  ،ََتَاَسُدوا الَ ]ێذ: كەفەهِٛ

 ِإىَل  َوُيِشريُ  ُىَنا َىا التػَّْقَوى. ََيِْقُرهُ  َوالَ  ،ََيُْذلُوُ  َوالَ  ،َيْظِلُموُ  الَ  اْلُمْسِلمِ  َأُخو ْسِلمُ اْلمُ . ِإْخَوانً  اَّللَِّ  ِعَبادَ  وَُكونُوا
ـٌ  اْلُمْسِلمِ  َعَلى اْلُمْسِلمِ  ُكلُّ  ،اْلُمْسِلمَ  َأَخاهُ  ََيِْقرَ  َأفْ  الشَّرِّ  ِمنَ  اْمِرئٍ  ِبَْسبِ   َمرَّاتٍ  َثاَلثَ  َصْدرِهِ   ،َدُموُ  َحَرا
[َوِعْرُضوُ  ،َوَمالُوُ 

ِٛەن ٌەٍەه یەن ىیبك ٔوفی ّزو  ثەیەوزو ِەثەْ ێوەییئ: ەٚار. (1)
لَە ٌەگەڵ یەوزو  ەیەوزو ِەوەْ ٌٚ پْذو  ڕلزبْ ٌەیەوزو ٔەثێذو  ِەوەْ

 كاِەثڕْ، 
 خبؾٍە ثبثی )ِفٌ [َتَدابَػُروا َوالَ  ،تَػَباَغُضوا َوالَ  ،تَػَناَجُشوا َوالَ  ،ََتَاَسُدوا الَ ]ّٚەوبٔی 

ئەگەه ثوایەویْذ یەوێه ٌەَ وبهأەی كەهثبهەی رۆ ووك، رۆ ٔبثێذ  ە، ٚاریە( خِْٚبهو
ٌە پەهچە ووكاهی ٘ەڵٛێَزی ئەٚكا ٘ەِبْ ٘ەڵٛێَزذ ثەهاِجەهی ٘ەثێذ، ثەڵىٛ 

٘ەٚڵ  ِبِەڵەی ٌەگەڵ ثىەیذ ٚ كەثێذ ثبٚەڕكاهأە ٘ەڵٛێَزی ثەهاِجەه ٚەهثگویذ ٚ
 ٔەیٙێڵیذ. ثەهیذ ٚثلەیذ ئەٚ ڕلە ٌەكڵی ئەٚیْلا ال

 َوالَ  ،َيْظِلُموُ  الَ  اْلُمْسِلمِ  َأُخو اْلُمْسِلمُ . ِإْخَوانً  اَّللَِّ  ِعَبادَ  وَُكونُوا بَػْعضٍ  بَػْيعِ  َعَلى بَػْعُضُكمْ  يَِبعْ  َوالَ ]
ەگەه وەٍێىزبْ ّزێىی فوۆّذ وەٍێىی رو ئ واتە: .[ُىَنا َىا التػَّْقَوى. ََيِْقُرهُ  َوالَ  ،ََيُْذلُوُ 

٘ەِٛٚربْ ثۀلەی ، ٌەٚی ِەوڕە لەِێ ٚتەوڕیبهەوە ثڵێذ ِٓ ثە٘ەهىأزو كۀەچێذ ث
 ٔبكادبەر پْزیو  ٍزەِی ٌێٕبوبدڵّبٔە، ىڵّبْ ثوای ٍٍِِٛٛٛ، ثوای یەوزو ثٓ فٛا ٚ

  ٚە ٘ەهگیي ثەچبٚی وەَ ٍەیوی ٔبوبد ِٚبفەوبٔی پێْێً ٔبوبد.
ٍێ عبه  ئبٌێوەكایە ٚ روٍبْ ەٍزی ٌەفٛا٘ .[ُىَنا َىا التػَّْقَوى]پاضاى فەرهىوی: 

بٔگەّەی ث كیبهە ِەثەٍزی ئەٚەیە وە وەً ثەفۆی ٔۀبىێذ ٚ کوك.ثۆ ٍٕگی  یئبِبژە
ثەچبٚی وەَ ٍەیوی ثواوەی ثىبد ثە ثیبٔٛٚی ئەٚەی  ٚ ٌەفٛا روٍبْ ثۆ فۆی ثىبد

رۀٙب فٛا  ە ٚیچٛٔىە ٌە فٛا روٍبْ ّزێىی كیبه ٔی ؛ٌەفٛا كٚٚهە وە ئەٚ ربٚأجبهە ٚ
 ٌەفٛاٚە ٔيیىە. يأێذ وە وێ ٌە فٛا روٍە ٚیثۆ فۆی كە

                                                           

ثبة ، ة( اٌجو، ٚاٌٍٖخ، ٚا٢كا46وزبة )، 8ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ )اٌغبِؽ اٌٖؾ١ؼ( ،ٍَُِ )ٍَُِ ثٓ اٌؾغبط ا١ٌَٕبثٛهٞ( - 1
 .10ٓ، (6706هلُ اٌؾل٠ش ) ،ث١وٚد ،ث١وٚد، كاه ا٢فبق اٌغل٠ل ،كاه اٌغ١ًرؾو٠ُ غٍُ اٌٍَُّ ... (10)
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 اْلُمْسِلمِ  َعَلى اْلُمْسِلمِ  ُكلُّ  ،اْلُمْسِلمَ  َأَخاهُ  ََيِْقرَ  َأفْ  الشَّرِّ  ِمنَ  اْمِرئٍ  ِبَْسبِ ]پبّبْ فەهِٛٚی: 
ـٌ  لەبرا ثەوەَ کە ئەوەًذەی خراپە بەسە باوەڕدار هرۆڤی  ٚارە: .[َوِعْرُضوُ  ،َوَمالُوُ  ،َدُموُ  َحَرا

بْ ٌەٍەه ثوا ٍِٛٛڵّبٔەوەی ؽەهاِە، ٘ەِٛٚ ّزێىی ٍِٛٛڵّوە  ڕوادارەکەی بڕواًێتب
ە فواپەی كەهثبهە یثە٘یچ ّێٛەیەن ثۆی ٔی ٚ ٔبٍِٛٚی وەهاِەد ٚ ٚ ِبڵ ٚ فٛێٓ
 ثىبد.

 ،َحاَجِتوِ  ِف  اَّللَُّ  َكافَ  َأِخيوِ  َحاَجةِ  ِف  َكافَ  َوَمنْ ]: ٘برٛٚەثٛفبهیلا پێْەٚا ی ەٌە هیٛایەرەو
 يَػْوـَ  اَّللَُّ  َستَػَرهُ  ُمْسِلًما َستَػرَ  َوَمنْ  ،اْلِقَياَمةِ  يَػْوـِ  ُكُرَِبتِ  ِمنْ  ُكْربَةً  َعْنوُ  اَّللَُّ  فَػرَّجَ  ُكْربَةً  ُمْسِلمٍ  َعنْ  فَػرَّجَ  نْ َومَ 

[اْلِقَياَمةِ 
ثۆی كاثیٓ ثىبد،  ثواوەیەٚە ثچێذ ٚ ییوەً ثەكەَ پێلاٚیَز ر: ٘ەەٚار .(1)

ەوبٔی ثۆ كاثیٓ ییپێلاٚیَز ٚ ەچێتە كییەٚزیلا ثەكەِفٛای گەٚهە ٌەوبری پێٛیَ
ٍِٛٛڵّبٔێه چبهەٍەه ثىبد، فٛای گەٚهە وێْەٚە  یگوفز كەوبد، ٘ەهوەً وێْە ٚ

ًەًگی ٘ەهوەً ، ٌەٍەه ال كەثبد ۆ چبهەٍەه كەوبد ٚگوفزێه ٌەگوفزەوبٔی كٚاڕۆژی ث
ٌەثەهچبٚی ٌە لیبِەد  ی گەورەفٛا كای ٍِٛٛڵّبٔێه ثپۆّێذ ٌە كٚٔیبهروەِٛوٛو 

 الی فەڵىی ئبّىوای ٔبوبد.  ٚ یەکاًی دەپۆضێتیهروەِٛوًٛەًگی و ٘ەِٛٚ عیٙبٔیبْ 
کۆی هىسىڵواًاى لە برایەتی و تەباییذا وەک ئەًذاهی ٌە فەهِٛٚكەیەوی روكا  -6

ِهمْ  ،تَػَوادِِّىمْ  ِف  اْلُمْؤِمِننيَ  َمَالُ ]كەفەهِٛێذ: یەک جەستە وێٌا دەکات و   َمَالُ  اطُِفِهمْ َوتَػعَ  ،َوتَػَراْتُِ
[َواْْلُمَّى ِِبلسََّهرِ  اْلََْسدِ  َسائِرُ  َلوُ  َتَداَعى ُعْضوٌ  ِمْنوُ  اْشَتَكى ِإَذا، اْلََْسدِ 

 ثڕٚاكاهاْ: ّٔٛٚٔەی ەٚار .(2)
 ، اْویەک الّە ًوىوًەی ٚەن و هاوسۆزییاى بۆ یەکتر  ثەىەییو  ٌە فۆّەٚیَزی

ٚ ئۀلاِەوبٔی روی ئەٚ الّەیە ئەگەه یەوێه ٌە ئۀلاِەوبٔی ثلارە ئبىاه ٘ەِٛ
 ّەٚٔٛفٛٔی ٌەگەڵ كەوێْێذ. ٌەگەڵی گەهَ كاكێذ ٚ

ثيأیٓ رب چۀل ئێّە  ٘ەِِٛٚبْ پێىەٚە ٍەهٔظ ٌەَ ّٔٛٚٔە عٛأە ثلەیٓ ٚ ثب
كیبهە ئێّە ئۀلاِێىی ِوكٚٚیٓ کات  ئەٚ یٓفۆ ئەگەه ٚا ٔ، ٌێی ثە٘وەِۀل ثٛٚیٓ

ِێىی الّە كەِوێذ ئیزو ٘یچ ٘ەٍزێىی َ الّەیەكا، ٚەن چۆْ ٘ۀلێه عبه ئۀلاەٌ
                                                           

كاه اثٓ وض١و،  ،( ثبة ال ٠ػٍُ اٌٍَُّ اٌٍَُّ ٚال 4ٍَّٗ٠ثبة ) ،( اٌّػب51ٌُوزبة )، 2ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 1
 .862ٓ، (2310هلُ اٌؾل٠ش ) ،٠ت اٌجغبفٝ كرؾم١ك ٚرؿ١ٍك: ِٖط ،1987، 3ٛ، ث١وٚد ،ا١ٌّبِخ

 ،(. 5665ٍَُِهلُ اٌؾل٠ش ) ،( هؽّخ إٌبً ٚاٌجٙبئ27ُثبة ) ،( األكة81وزبة )، 5ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 2
هلُ اٌؾل٠ش رواؽُ اٌّئ١ِٕٓ ٚرؿبطفُٙ ٚرؿبٙلُ٘، ( 17ثبة ) ،( اٌجو، ٚاٌٍٖخ، ٚا٢كاة46وزبة )، 8ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ

 اٌٍفع ٌٍَُّ.ٚ. 2238ٓ ،(6751)
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رێلا ٔبِێٕێذ كیبهە ئێّەیِ ٚاِبْ ٌێ ٘برٛٚە ثۆیە ٘ەٍذ ثە ئبىاهی ئۀلاِەوبٔی رو 
 فەِیبْ ٌێ ٔبفۆیٓ. ٔبوەیٓ ٚ

ثە کوۆک ٚ ّیویٕی  ی گەورەفۆّەٚیَزی ٌەثەه فٛاٌە فەهِٛكەیەوی روكا  -7
َيَافِ  َحاَلَوةَ  َوَجدَ  يوِ فِ  ُكنَّ  َمنْ  َثاَلثٌ ]كەفەهِٛێذ:  ثبٚەڕ ٚەٍف كەکبد ٚ  َوَرُسولُوُ  اَّللَُّ  َيُكوفَ  َأفْ  :اإْلِ

 يُػْقَذؼَ  َأفْ  َيْكَرهُ  َكَما اْلُكْفرِ  ِف  يَػُعودَ  َأفْ  َيْكَرهَ  َوَأفْ  ،َّلِلَِّ  ِإالَّ  َيُِبُّوُ  اَل  اْلَمْرءَ  َيُِبَّ  َوَأفْ  ،ِسَواُُهَا ِمَّا ِإلَْيوِ  َأَحبَّ 
[النَّارِ  ِف 

 ێ ٍیفەد ٘ەْ ٌە٘ەه وەٍێىلا ٘ەثٓ ّیویٕی ثبٚەڕی چەّزٛە ٚ: ٍەٚار .(1)
 ٚ پێغەِجەهی فٛكای  ی گەورە: ئەٚ وەٍە فٛایەوەَ .(2)ی ثبٚەڕ گەیْزٛٚەەٌەٚار

ێه وەٍێىی فۆّٛٚیَذ رۀٙب ٌەثەه وبركٚٚەَ: . ٌە ٘ەِٛٚ وەً ىیبرو فۆّجٛێذ
ثلهێزە ٔبٚ ەٚ وەٍە چۀل پێی ٔبفۆّە فڕێ ئ: ٍێیەَ. فۆّی ثٛٚێذ ی گەورەفٛا

 ئبگوەٚە ئەٚۀلەیِ پێی ٔبفۆُ ثێذ وە ثگەڕێزەٚە ٍەهكەِی ٔەفبِی.
بْ یّیویٕی ثبٚەڕ پەیٛۀلی گەیطتي بە وەٚارە كٚٚاْ ٌە ٔیْبٔەوبٔی

فٛكایبْ فۆُ  ئەٚ وەٍبٔەٚە ٘ەیە وە فٛكا فۆّی كەٚێٓ ٚ ٚیَزی فٛكا ٚثەفۆّە
وك ئەٚە پێٛیَزە كەٚێذ، فۆ ئەگەه ثبٚەڕێىیِ ئەِبٔەی ٌۀبفلا كهٍٚٚذ ٔەو

٘ەٚڵی  فبڵە الٚاىەوبٔی ثلۆىێزەٚە ٚ فبٚۀەوەی ثەفۆیلا ثچێزەٚە ٚ
 چبهەٍەهووكٔیبْ ثلاد.

خۆضەویستی لەبەر خىا بە هۆکاری بەهەضتی بىوى لە فەرهىودەیەکی تردا  -8
فەهِٛٚكەیەوّبْ ثۆ كەگێڕێزەٚە لەو بارەیەوە ئۀەٍی وٛڕی ِبٌیه ئەژهار دەکات و 

 رَُجلٌ  َفَطَلعَ  .[اْْلَنَّةِ  َأْىلِ  ِمنْ  رَُجلٌ  اآْلفَ  َعَلْيُكمْ  َيْطُلعُ ] :فَػَقاؿَ   اَّللَِّ  َرُسوؿِ  َمعَ  ُجُلوًسا ُكنَّا)ێذ: ڵٚكە
َماؿِ  يَِدهِ  ِف  نَػْعَلْيوِ  تَػَعلَّقَ  َقدْ  ،ُوُضوئِوِ  ِمنْ  ِْلْيَػُتوُ  تَػْنِطفُ  اْْلَْنَصارِ  ِمنْ   ِمْالَ   النَِّبُّ  قَاؿَ  اْلَغدُ  َكافَ  فَػَلمَّا ،الشِّ

 ،أَْيًضا َمَقالَِتوِ  ِمْالَ   النَِّبُّ  قَاؿَ  الاَّاِلثُ  اْليَػْوـُ  َكافَ  فَػَلمَّا ،اْْلُوىَل  اْلَمرَّةِ  ِمْالَ  الرَُّجلُ  َذِلكَ  َفَطَلعَ  ،َذِلكَ 
ـَ  فَػَلمَّا ،اْْلُوىَل  َحاِلوِ  ِمْالِ  َعَلى الرَُّجلُ  َذِلكَ  َفَطَلعَ   ِإّنِ  :فَػَقاؿَ  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنُ  اَّللَِّ  ْبدُ عَ  تَِبَعوُ   النَِّبُّ  قَا

 .نَػَعمْ  :قَاؿَ  ؟فَػَعْلتَ  َُتِْضيَ  َحّتَّ  ِإلَْيكَ  تُػْؤِوَيِن  َأفْ  رَأَْيتَ  فَِإفْ  ،َثاَلثً  َعَلْيوِ  َأْدُخلَ  اَل  َأفْ  فََأْقَسْمتُ  ،َأِب  اَلَحْيتُ 
                                                           

ٕؾ١ؼ  ،. 14ٍَُِ، /ٓ(16هلُ اٌؾل٠ش )، ( ؽالٚح اإل٠ّب8ْثبة )، ( اإل٠ّب2ْوزبة )، 1ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 1
 .48، /ٓ(174هلُ اٌؾل٠ش ) ث١بْ فٖبي ِٓ ارٖف ثٙٓ ٚعل ؽالٚح اإل٠ّبْ، (17) ثبة، ( اإل٠ّب2ْوزبة )، 1ط ،ٍَُِ

 ٚاٌٍفع ٌٍجقبهٞ.
 لاێیثبُ ر ٚ ذێث كاهەڕثبٚ یوبٔۀبهەو ەٌ ۆڤِو هەگەئ ەیە٘ یویەیٕیویّ ەڕثبٚ ەو ذێٔەیەگەك ەٚەئ ِەیِەئ - 2

 ٔبوبد. یەٕیویّ ٚەئ یژێچ ەٚەكافەث ەٚەزێثٛٚثۀ ڵلب ٚ ڵلٛ
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ًئا اللَّْيلِ  ِمنْ  يَػُقوـُ  يَػَرهُ  فَػَلمْ  الاَّاَلثَ  اللََّياِل  تِْلكَ  َمَعوُ  َِبتَ  نَّوُ أَ  َُيَدِّثُ  اَّللَِّ  َعْبدُ  وََكافَ  :أََنسٌ  قَاؿَ  رَ  ،َشيػْ  أَنَّوُ  َغيػْ
رَ  :اَّللَِّ  َعْبدُ  قَاؿَ  .اْلَفْجرِ  ِلَصاَلةِ  يَػُقوـَ  َحّتَّ  ،وََكبػَّرَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللََّ  ذََكرَ  ِفَراِشوِ  َعَلى َوتَػَقلَّبَ  تَػَعارَّ  ِإَذا  َلَْ  َأّنِ  َغيػْ

ًرا ِإالَّ  يَػُقوؿُ  َأْْسَْعوُ   َيُكنْ  َلَْ  ِإّنِ  اَّللَِّ  َعْبدَ  َيَ  :قُػْلتُ  ،َعَمَلوُ  َأْحَتِقرَ  َأفْ  وَِكْدتُ  ،لََياؿٍ  الاَّاَلثُ  َمَضتْ  فَػَلمَّا ،َخيػْ
ْعتُ  َوَلِكنْ  ،ثَّ  َىْجرٌ  َواَل  َغَضبٌ  َأِب  َوبَػنْيَ  بَػْيِن   َعَلْيُكمْ  َيْطُلعُ ]: ِمَرارٍ  َثاَلثَ  َلكَ  وؿُ يَػقُ   اَّللَِّ  َرُسوؿَ  ْسَِ

 فََأقْػَتِديَ  َعَمُلكَ  َما ِْلَْنُظرَ  ِإلَْيكَ  آِويَ  َأفْ  فََأرَْدتُ  ،ِمَرارٍ  الاَّاَلثَ  أَْنتَ  َفَطَلْعتَ  .[اْْلَنَّةِ  َأْىلِ  ِمنْ  اآْلَف رَُجلٌ 
 .رَأَْيتَ  َما ِإالَّ  ُىوَ  َما :فَػَقاؿَ ؟.   اَّللَِّ  َرُسوؿُ  قَاؿَ  َما ِبكَ  بَػَلغَ  الَِّذي َفَما ،َعَملٍ  َكِاريَ  تَػْعَملُ  َأَرؾَ  فَػَلمْ  ،ِبوِ 

رَ  ،رَأَْيتَ  َما ِإالَّ  ُىوَ  َما :فَػَقاؿَ  َدَعاِن  َولَّْيتُ  فَػَلمَّا :قَاؿَ   ،ِغشِّا اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  ِْلََحدٍ  نَػْفِسي ِف  َأِجدُ  اَل  َأّنِ  َغيػْ
هُ  اَّللَُّ  َأْعطَاهُ  رْيٍ خَ  َعَلى َأَحًدا َأْحُسدُ  َواَل   .(1)نُِطيقُ  اَل  الَِّت  َوِىيَ  ،ِبكَ  بَػَلَغتْ  الَِّت  َىِذهِ  :اَّللَِّ  َعْبدُ  فَػَقاؿَ  .ِإَيَّ

كأیْزجٛٚیٓ فەهِٛٚی: ئێَزب   : عبهێىیبْ ٌە فيِەد پێغەِجەهی فٛاكاەٚار
ٖبهی ە. ئۀەً كەفەهِٛێذ: پیبٚێىی ئۀیپیبٚێه كێذ ثۆ الربْ ئەٚ پیبٚە ثە٘ەّزی

پیبٚێىی  :ٔبٍواٚ ثٛٚە ثۆیە ئۀەً ٔبٚی ٔبثبد ئەڵێذًە كیبهە پیبٚێىی  -پەیلا ثٛٚ
ٔەؾٍەوبٔی ثە كەٍزی  ٚ ٛێژی گورجٛٚ، ئبٚ ٌە هیْی ئەچۆڕاكەٍزٕ -ئۀٖبهی ٘بد

٘ەِبْ فەهِٛٚكەی كٚٚثبهە ووكەٚە   چەپییەٚە گورجٛٚ، ثۆ ثەیبٔی پێغەِجەهی فٛكا
ێْٛٚ ٘ەِبْ پیبٚ پەیلا ثٛٚ، ڕۆژی كٚارو پێغەِجەهی كٚارو ثە٘ەِبْ ّێٛەی ڕۆژی پ ٚ

٘ەِبْ ّزی فەهِٛٚ، كٚارو ثە٘ەِبْ ّێٛەی ڕۆژەوبٔی رو ٘ەِبْ پیبٚ پەیلا   فٛكا
فەڵىەوە  كأیْزٕەوەی ثەعێ ٘ێْذ ٚ ڕۆیْذ ٚ  ثٛٚ، كٚارو وە پێغەِجەهی فٛكا

: گٛد پێیؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ؾەِوی وٛڕی ؾبٓ ّٛێٓ ئەٚ پیبٚە وەٚد ٚ ، ٘ەٍزبْ
ٍٛێٕلَ فٛاهكٚٚە رب ٍێ هۆژی رو ٔبچّەٚە الی  ِٓ ٌەگەڵ ثبٚوُ وێْەیەوُ ٘ەیە ٚ

ئەٚ ِبٚەیە ِیٛألاهیُ ثىەیذ؟. پیبٚەوەیِ گٛری: ثبّە.  بۆت دەکرێتثبٚوُ، ئەگەه 
 ِبڵیبْ ثٛٚەوە ئەٚ ٍێ ّەٚە ٌە ثۆی گێڕایٕەٚەؾەثلٌٚاڵ  روئۀەً كەڵێذ: كٚا

یبكی فٛای دەجىاڵ وە ّەٚ ، جگە لەوە ًەبێت ثىبدٔەیجیٕیجٛٚ یەن ڕوؿبد ّەٚ ٔٛێژ 
ثۆ ٔٛێژی ثەیبٔی ٘ەڵلەٍزب. ؾەثلٌٚاڵ كەڵێذ:  هەتا كەووك ٚ )اٌٍٗ أوجو( ی كەووك

ثەاڵَ ٌەٚ ِبٚەیەكا لَەی فێو ٔەثێذ ٘یچی روَ ٌێ ٔەثیَزٛٚە، رب ئەٚ ٍێ ّەٚە 
                                                           

كاه ، 6ط، ٍٕٓ إٌَبئٟ اٌىجوٜ ،. إٌَبئٟ )أؽّل ثٓ ّؿ١ت(166ٓ ،(12720اٌؾل٠ش هلُ )، 3ط ،إٌَّل، اإلِبَ أؽّل - 1
هلُ اٌؾل٠ش  ،ؽَٓ وَوٚٞ ١ٍل ،اٌجٕلاهٞ ١ٍٍّبْ اٌغفبه ؾجل.ك: رؾم١ك، 1991، 1ٛ ،ث١وٚد ،خكاه اٌىزت اٌؿ١ٍّ

. ٚلبي األٌجبٟٔ فٟ رقو٠غٗ: إٍبكٖ ٕؾ١ؼ ؾٍٝ ّوٛ ا١ٌْق١ٓ. أٔػو: األٌجبٟٔ )ِؾّل ٔبٕو اٌل٠ٓ 215ٓ، (10699)
 .26، 1992ٓ، 1ٛ ،اٌو٠بٗ، كاه اٌّؿبهف، 1ط ،األِخ فٟ ا١ٌَئ ٚأصو٘ب ،ٚاٌّٛٙٛؾخ اٌٚؿ١فخ األؽبك٠ش ٍٍٍَخ ،األٌجبٟٔ(
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ەم تەواو . کە هاوەکەٚەوبٔی ىۆه ثەوەَ ثێٕە پێِ چبَٚرێپەڕی ٚ ٚای ٌێ ٘بد ووك
 ٌە ێکگەڵ ثبٚوُ ٘یچ وێْە ٚ رٛڕەثٛٚٔپێُ گٛٚد: ئەی ثۀلەی فٛا، ِٓ ٌە بىو

ٍێ عبه فەهِٛٚی:   ٔێٛأّبٔلا ڕٚٚی ٔەكاٚە، ثەاڵَ گٛێُ ٌێ ثٛٚ پێغەِجەهی فٛكا
٘ەه ٍێ عبهەوەیِ رۆ ٘بریذ،  ە ٚیئێَزب پیبٚێه كێذ ثۆ الربْ ئەٚ پیبٚە ثە٘ەّزی

 ثەچی گەیْزٛٚیزە ئەٚ پٍە رب ثيأُ چی كەوەیذ ٚ عب پێُ فۆّجٛٚ ٌەالد ثّێّٕەٚە
ووكەٚەی  ثەاڵَ ٌەٚ ِبٚەیەكا ٔەِجیٕی وە رۆ پەهٍزِ ٚ ؛رب چبٚد ٌێ ثىەَ ٚ پبیەیە

ثیٕیٛرە ّزێىی ىیبروَ  چبوە ىۆه ثىەیذ، پیبٚەوە ٌەٚەاڵِلا گٛٚری:  ثەفٛا ٌەٚەی وە
 ُ ٘ەڵىوك ثبٔگی ووكَ ٚپْز ٔبوەَ. ؾەثلٌٚاڵ كەڵێذ: وە ِبڵئبٚاییُ ٌێ ووك ٚ ە ٚیٔی

ووكەٚەی ِٓ ٘ەه ئەٚەیە وە ثیٕیٛرە، ثەاڵَ ِٓ ثەهاِجەه ثە ٘یچ  گٛٚری: وبه ٚ
ُْ ثەهاِجەه ثە ٘یچ یئێوەی ٚ ەن ٌەكڵّلا ٔیەیٔبپبوی فێڵ ٚڕق و ٍِٛڵّبٔێه ٘یچ 

ٔیؿّەرێىی پێ كاثێذ. ؾەثلٌٚاڵیِ پێی گٛٚد: ئەَ ٍیٕە  ە وە فٛا ٔبى ٚیوەٍێه ٔی
ثەىۆه وەً ٌە ئێّە  پبیەیە ٚ یە وە رۆی گەیبٔلۆرە ئەَ پٍە ٚەیویٔیەد پب ٍبفی ٚ
 ٔبووێ.

ٔیەد پبوییەی  وەٚارە ثەڕێياْ: ئەَ پیبٚە ئۀٖبهییە رۀٙب ثەَ كڵَبفی ٚ
ٌە   پبیەیە وە پێغەِجەهی فٛكا ثەهاِجەه ثە ٍِٛٛڵّبٔبْ گەیْزۆرە ئەٚ پٍە ٚ

ٓ؟ ئەِە پوٍیبهێىە پێٛیَزە كٚٔیبكا ِژكەی ثە٘ەّزی پێجلاد، عب ئبیب ئێّە ئبٚای
 ڕۆژأەیِ ثەفۆِبٔلا ثچیٕە ٚ ٚ فەهاِۆّی ٔەوەیٓ ثێذ ٚ ى٘ەِیْە ٌەیبكِب

 ِٛؽبٍەثەی ٔەفَی فۆِبٔی ٌەٍەه ثىەیٓ.
کە هەر هەڵىێستێکی ًەرێٌیی  ثڕٚاكاهاْەولا ٘ۆّلاهی كەكارە ٌەفەهِٛٚكەی -9

ەبێت لەهەهاى کاتذا بەراهبەر بە بڕوادارێکی تر جگە لەوەی کەسەکە پێی گىًاهبار د
 .[؟اْلُمْفِلسُ  َما أََتْدُروفَ ]ێذ: ەفەهِٛكچاکەکاًیطی پێ لەدەست دەدات و لەو بارەیەوە 

 ،ِبَصاَلةٍ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  أيَِْتى ُأمَِّّت  ِمنْ  اْلُمْفِلسَ  ِإفَّ ]: فَػَقاؿَ . َمَتاعَ  َوالَ  َلوُ  ِدْرَىمَ  الَ  َمنْ  ِفيَنا اْلُمْفِلسُ  :قَاُلوا
ـٍ َوِصيَ  ـَ  َوَسَفكَ  ،َىَذا َماؿَ  َوَأَكلَ  ،َىَذا َوَقَذؼَ  ،َىَذا َشَتمَ  َقدْ  َوأيَِْتى ،َوزََكاةٍ  ،ا  فَػيُػْعَطى ،َىَذا َوَضَربَ  ،َىَذا َد
 طَاََيُىمْ خَ  ِمنْ  ُأِخذَ  َعَلْيوِ  َما يُػْقَضى َأفْ  قَػْبلَ  َحَسَناتُوُ  فَِنَيتْ  فَِإفْ  ،َحَسَناتِوِ  ِمنْ  َوَىَذا ،َحَسَناتِوِ  ِمنْ  َىَذا

[النَّارِ  ِف  ُطرِحَ  ثَّ  ،َعَلْيوِ  َفُطرَِحتْ 
: یٌە ٘بٚەڵەوبٔی پوٍ  پێغەِجەهی فٛكا ە:ٚار .(1)
                                                           

 .18ٓ ،(6744هلُ اٌؾل٠ش ) ،( رؾو٠ُ اٌػ15ٍُثبة ) ،( اٌجو، ٚاٌٍٖخ، ٚا٢كاة46وزبة ) ،8، طٕؾ١ؼ ٍَُِ، ٍَُِ - 1
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پێٛەهە  كەىأٓ وەٍی ِبیەپٛٚچ وێیە؟ ٘بٚەڵەوبٔیْی ثەپێی رێگەیْزٕی فۆیبْ ٚ
ٔەكیٕبهێىی  كٚٔیبییەوبْ ٌەٚەاڵِلا گٛریبْ: وەٍی ِبیەپٛٚچ ئەٚەیە وە ٔە كه٘ەِێه ٚ

ەکەٚە یّەهؾیئەَ رێگەیْزٕەی ٘بٚەڵەوبٔی ٌە ڕٚٚە ویستی  - ە. پێغەِجەه ییٔ
ڕٚٚەٚە  ٌٚە ثێذ اىٌەفۆی اىفێو ثىبد، رب ئبگبیتریاى پێٕبٍەیەوی  ٚ ڕاٍذ ثىبرەٚە

چٛٔىە ِبیەپٛٚچی ڕاٍزەلیٕە پۀب ئەگویٓ ثەفٛای ثباڵكەٍذ ٓ؛ ِبیە پٛٚچ ٔەث
فەهِٛٚی: وەٍی ِبیە  ثۆیە ؛ی فەڵهٔەن ال ێذئەٚەیە وە ٌە الی فٛا ِبیەپٛٚچ ث

پٛٚچ ٌە ئِّٛەری ِٓ ئەٚ وەٍەیە وە ٌە ڕۆژی لیبِەرلا كەیٙێٕٓ ٔٛێژی ووكٚە، 
کردوە و  و بىختاًی بۆ ئەو ثەاڵَ عٛێٕی ثەَ كاٚە ؛ریْی كاٚەثەڕۆژٚٚ ثٛٚە، ىەوب

ثۀبؽەق فٛاهكٚە ٚ فٛێٕی  تری ِبڵی ئەٚی ٚ لَەی ٔبّیویٕی ّٛێٓ فَزٛە
عب ٌە  -ئبىاهی كاٚە،  ٌەوەٍێىی روی كاٚە ٚ ٔبؽەق ڕّزٛٚە ٚ روی ثەکەٍێکی 

 ە رب لەهەثٛٚیبْ ثىبرەٚە،  چبوەوبٔی كە٘ێٕٓ ٚیلیبِەرلا ٌەثەه ئەٚەی پبهەٚپٛي ٔی
٘ەهوەً ٘ێٕلەی فواپەوەی كٚٔیبی ثەهاِجەهی ٌە  ٚ كاثەّی كەوەْ ثەٍەهیبٔلا
ئەٚی رو كێذ ٌە  ٚ بدعب ئەٚ كێذ ٌە چبوەوبٔی كەث -كٚاڕۆژكا ٌەچبوەوبٔی كەثبد

چبوەوبٔی كەثبد، ربٚای ٌێ كێذ ٘یچ چبوەی ٔبِێٕێذ، ئەٚعب وە ٘یچ چبوەی ٔەِب رب 
٘ێْزبیِ ؽەلی فەڵىی ٍزەٍِێىواٚی كٚٔیبی ٘ەه ٌەٍەه  فبٚەْ ؽەلەوبْ ثیجەْ ٚ

كەیلەْ ثەٍەه ئەِلا  ربٚأەوبٔی ئەٚ ٍزەٍِێىواٚأە كە٘ێٕٓ ٚ ِبثٛٚ، ئەٚعب فواپە ٚ
 ئبگوەٚە. فڕێ كەكهێزە ٚ

چۀل غەیبەت و بىختاى و قسەی ًاضیریي بەراهبەر بە خەڵکی ثجیٕٓ ثەڕێياْ 
 .!!!و چاکەکاًی بەهەدەر دەدات و چۆى هرۆڤ هایەپىوچ دەکات ِەروٍی كاهە

باش لەگەورەیی هەوڵی تەبایی و ڕێکخستٌی ًێىاًی ٌە فەهِٛٚكەیەوی روكا  -10
: ب و دووبەرەکی دەکات و دەفەرهىێتهىسىڵواًاى دەکات و هەڕەضە لە ًاًەوەی ئاضى

ـِ  َدرََجةِ  ِمنْ  أبَِْفَضلَ  ُأْخِْبُُكمْ  َأاَل ] َيا  ،اْلبَػنْيِ  َذاتِ  َصاَلحُ ]: قَاؿَ  .بَػَلى :قَاُلوا .[؟َوالصََّدَقةِ  ،َوالصَّاَلةِ  ،الصِّ
[الدِّينَ  ََتِْلقُ  َوَلِكنْ  لشََّعرَ ا ََتِْلقُ  َأُقوؿُ  اَل ]وِف رواية:  .[اْْلَالَِقةُ  ِىيَ  اْلبَػنْيِ  َذاتِ  َفَسادَ  فَِإفَّ 

: ئبیب ەٚار .(1)

                                                           

رؾم١ك: أؽّل ِؾّل ّبوو  ،ث١وٚد ،كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؿوثٟ، 4ط، ٍٕٓ اٌزوِنٞ ،اٌزوِنٞ )ِؾّل ثٓ ؾ١َٝ( - 1
نا ؽل٠ش ٕؾ١ؼ لبي أثٛ ؾ١َٝ: ٘. 663ٓ ،(2509هلُ اٌؾل٠ش ) ،ِن٠ٍخ ثؤؽىبَ األٌجبٟٔ ؾ١ٍٙب ٚآفوْٚ، ٚاألؽبك٠ش

 ٚاٌؾل٠ش ٕؾؾٗ األٌجبٟٔ.
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ثەفْیٕی ٍٕٛٔەد  ٔٛێژی ٍٕٛٔەد ٚ ئبیب پێزبْ ثڵێُ وە چی ٌە ڕۆژٚٚی ٍٕٛٔەد ٚ
یەوقَزٕی  فێوی ىیبروە؟. ئەٚأیِ گٛریبْ: ثەڵێ. فەهِٛٚی: ڕێىقَزٓ ٚ ثبّزوە ٚ

 ێٛأیبٔلاٌۀثْێٛی ٔبٔەٚە  ٍِٛٛڵّبٔبْ ٚ ڕیيیچٛٔىە رێىلأی  ؛ڕیيی ٍِٛٛڵّبٔبْ
 ثەڵىٛ ئەِە ئبیٓ كەربّێ ٚ ؛ٔبڵێُ ٚەوٛ ربّیٕی ِٛٚی ٍەه ٚایە، ٚەوٛ ربّیٓ ٚایە

 ٌۀبٚیبْ كەثبد. ووكەٚە ثبّەوبٔی ِوۆڤی ثبٚەڕكاه ٘ەڵلەٚەهێٕێ ٚ
وەٚارە پێٛیَزە ٘ەِِٛٚبْ ىۆه ئبگبِبْ ٌەفۆِبْ ثێذ، ئێّە ثەیبٔی ٘ەرب ئێٛاهە 

ەیٓ، ٌە پبهەٚپٌٛی فۆِبْ ٌەثەه فٛا ثوٍی ئەوو فۆِبْ ریٕٛٚ  ،دەبیي ثەهۆژٚٚ
ثەاڵَ ٌەٚالیْەٚە لَەی فواپ  ؛كەثەفْیٓ، ٘ەٚڵ كەكەیٓ ٘ەِٛٚ وبهێىی چبوە ثىەیٓ

 ئبژاٚە ٔبٔەٚە ٚ كەوەیٓ ٌۀێٛاْ ٍِٛٛڵّبٔبٔلا، كەثیٕە ِبیەی كٚٚثەهەوی ٚ
ٔبِیٍىە  كهٍٚزىوكٔی ثْێٛی، فەڵىی ٘بٔلەكەیٓ وە ٍەالَ ٌەیەوزوی ٔەوەْ، وزێت ٚ

ِبْ ثىەیٓ، ئەِبٔە ربه كژی یەوزو ثاڵٚ كەوەیٕەٚە ثەثێ ئەٚەی ٘ەٍذ ثەفۆگٛ ٚ
 پێٛیَزە چبٚ ثەفۆِبٔلا ثقْێٕیٕەٚە ٚ چبهەٍەهیبْ ثىەیٓ. ٚ ٘ەڵەْ ثەڕێياْ

داگرتي و قسە ًەکردى لە گەڵ  هەڕەضە لە دەًگ ٌە فەهِٛٚكەیەوی روكا -11   
 َىَجرَ  َفَمنْ  ،َثاَلثٍ  فَػْوؽَ  َأَخاهُ  يَػْهُجرَ  َأفْ  ُمْسِلمٍ لِ  َيَِلُّ  الَ ]كەفەهِٛێذ:  خەڵکاًی بڕوادار دەکات و

[النَّارَ  َدَخلَ  َفَماتَ  َثاَلثٍ  فَػْوؽَ 
یچ ٍِٛڵّبٔێه ثۆی ٔییە ٌە ٍێ هۆژ ىیبرو لَە ٘: ەٚار .(1)

ٌەگەڵ ٍِٛڵّبٔێىی رو ٔەوبد، ٚە ٘ەهوەٍێه ٌە ٍێ هۆژ ىیبرو ٌەگەڵ ٍِٛڵّبٔێه 
 و ثّوێذ كەچێزە كۆىەفەٚە.ٍەالِی ٌێٕەوبد كٚار لَە ٔەوبد ٚ

فۆ ئەَ وەٍە ٍِٛٛڵّبٔیْە ثەاڵَ رۀٙب ٌەٍەه ئەٚەی وە ٌە ٍێ هۆژ ىیبرو 
كەچێزە كۆىەؿ، عب ثب ئەَ كیّۀە ثبُ ثقەیٕە  ەکوكٚەٌەگەڵ ٍِٛڵّبٔێىی رو ٔ یلَە

پێِ چبٚی فۆِبْ، ئەِە رۀٙب ٍەالِذ ٌێ ٔەووكٚٚە، رۀٙب ٔەد كٚألٚٚە،  ئەی 
 لَەد ثۆ ٘ەڵجەٍزجێذ ٚ ڕاپۆهرذ ٌەٍەه ٍٔٛیجێذ ٚ ثێذ ٚئەگەه غەیجەرذ ووك

 ٚ وكثێذ، ئەثێذ ئەِە ربٚأی چی ثێذٔبٚ ىڕاٚد و ٔبٔجڕاٚ ٚ چبڵذ ثۆ ٘ەڵىۀلثێذ ٚ
 .؟!!ٍياوەی چی ثێذ

                                                           

( ف١ّٓ ٠ٙغو أفبٖ 55ثبة ) ،( األكة42وزبة )، 4ط ،ٍٕٓ أثٟ كاٚك ،أثٛ كاٚك )١ٍٍّبْ ثٓ األّؿش اٌَغَزبٟٔ( - 1
األؽبك٠ش ِن٠ٍخ ثؤؽىبَ األٌجبٟٔ ؾ١ٍٙب، ٚاٌؾل٠ش  ،431ٓ ،(4916هلُ اٌؾل٠ش ) ،ث١وٚد ،كاه اٌىزبة اٌؿوثٟ ،اٌٍَُّ

 ٕؾؾٗ األٌجبٟٔ.
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پەرتەوازەیی و دووبەرەکی   پێغەهبەری خىداٌە فەهِٛٚكەیەوی روكا  -12
ؾەِوی وٛڕی ّٛؾەیت ش دەکات و ًێىاى بڕاواداراى بە هۆکاری لەًاچىوًی گەالى با

 َعَلى  هللاِ  َرُسوؿُ  َخَرجَ )كەفەهِٛێذ:  كەگێڕێزەٚە ٚ ثۆِبْ ەوەییلەباپیر ٚە ٚییەٌە ثبٚو
َا اْلَقَدِر، ِف  ََيَْتِصُموفَ  َوُىمْ  َأْصَحاِبِو،  َأوْ  ْرُُتْ،ُأمِ  هِبََذا]: فَػَقاؿَ . اْلَغَضبِ  ِمنَ  الرُّمَّافِ  َحبُّ  َوْجِهوِ  ِف  يُػْفَقأُ  َفَكَأَّنَّ

َلُكمْ  اْلَُممُ  َىَلَكتِ  هِبََذا ،بِبَػْعضٍ  بَػْعَضوُ  اْلُقْرآفَ  َتْضرِبُوفَ ! ُخِلْقُتْم؟ ِْلََذا : عبهێىییبْ ەٚار .(1)..([قَػبػْ
ثبثەری كەِەلبڵەیبٔە ٌە ٍەه هەرا و گٛێی ٌێجٛٚ ٘بٚەڵەوبٔی   پێغەِجەهی فٛكا

ٛد كۀىی گثٛٚ ٍٛٚه ثٛٚثٛەٚە ئەر، ثۆیبْ ٘برە كەهەٚە، ئەٚۀلە رٛڕە لەىا ٚ لەكەه
هي  ، فەهِٛٚی: ثەِە فەهِبٔزبْ پێ وواٚە ٚىە و پرژاوە٘ۀبه ثە كەَ ٚ چبٚیلا رەلی

ّەڕ ثە ئبیەرەوبٔی ؟! یبْ فٛا ئێٛەی ثۆ ئەِە كهٍٚذ ووكٚٚە ؟!ئبٚاَ پێ گٛرْٛ
یە ەهەویكٚٚث پێِ ئێٛە ثەَ كەِەلبڵێ ٚ گەالٔیپێىیبٔلا ثلەْ،  لٛهئبْ ثىەْ ٚ

 ٚچْٛٚ.ٌۀب
ثبّە ثەڕێياْ فۆ ئەَ ٘بٚەاڵٔە كەِەلبڵەوەیبْ ٌەٍەه یەوالووكٔەٚەی ثبثەرێىی 

ثەاڵَ چٛٔىە وبه گەیْزجٛٚە ئەٚەی وە كۀگ ٌەیەوزو ثەهى  ؛ّەهؾی ثٛٚ وە لەكەهە
ثەٚ ّێٛەیە رٛڕە  ٚ ڵ ٔەوواپێی لجٛ  ثجێزە ٘ەهایبْ، پێغەِجەهی فٛكا ثىۀەٚە ٚ

ىۆه ثەكەگّەْ رٛڕە ثٛٚە، ئەی    وە پێغەِجەهی فٛكاثٛٚ، ٌەوبرێىلا ئێّە كەىأیٓ 
 ٚ ڕۆ كەثیٕیٓ ٌەٍەه وبهی كٚٔیب ثێذكەِەثۆڵەی ٍِٛٛڵّبٔبْ ٚەن ئەِ ئەگەه ٘ەها ٚ

ثەهرەٍىی ؽیيثبیەری ثێذ، ئەٚ  ثۆ ثەكەٍزٙێٕبٔی ٘ۀلێه ثەهژەٚۀلی ربیجەری ٚ
وەی چی چی ثێذ؟! كەثێذ ٍيا تكەهئۀغبِەوەی كەثێ ٚ وبد ئەِە ٔبٚثٕێٓ چی

 ثەّٚێٛەیە ثّبٔجیٕێذ كەثێذ پێّبْ ثڵێذ چی؟!.  ئەگەه پێغەِجەهی فٛكا ثێذ؟! ٚ
٘ۆّلاهی كەكارە ٘بٚەڵەکبٔی کە   ٌە فەهِٛٚكەیەوی روكا پێغەِجەهی فٛكا -13

ٌە٘ەِٛٚ ئەٚ ّزبٔە كٚٚهثکەٚٔەٚە کە كەثێزە ِبیەی کێْە ٚ پەهرەٚاىەیی ٌە 
 َما اْلُقْرآفَ  اقْػَرُءوا]كەفەهِٛێذ:  ٚ پێیبْ ٔیِ ثێذٔێٛأیبٔلا ثب ئەٚ ّزە فٛێٕلٔی لٛهئب

                                                           

 ،رؾم١ك، ٚرؿ١ٍك: ِؾّل فئاك ؾجل اٌجبلٟ ،ث١وٚد ،كاه اٌفىو، 1ط ،ٍٕٓ اثٓ ِبعخ ،اثٓ ِبعخ )ِؾّل ثٓ ٠ي٠ل( - 1
 .ٚلبي األٌجبٟٔ فٟ رقو٠غٗ: ؽل٠ش ؽَٓ ٕؾ١ؼ ،ٚاألؽبك٠ش ِن٠ٍخ ثؤؽىبَ األٌجبٟٔ ؾ١ٍٙب، 33ٓ
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[َعْنوُ  فَػُقوُموا اْختَػَلْفُتمْ  فَِإَذا ،قُػُلوُبُكمْ  َعَلْيوِ  ائْػتَػَلَفتْ 
یْٓ ٌەگەڵ یەن لٛهئبْ ثقٛێٕٓ كاثٕ: ەٚار .(1)

ڕێه ثٓ، فۆ ئەگەه  ثقٛێٕٓ ٚ پێیلا ثچٕەٚە، رب ئەٚ وبرەی وە كڵەوبْ ٌەٍەهی رەثب ٚ
ڕاڕا ثْٛٚ ٌەٍەهی ئەٚ وبد ٚاى ٌەلٛهئبْ فٛێٕلٔەوە  أزبٔەٚە ٚعیبٚاىی وەٚرە ٔێٛ

 ثٙێٕٓ.
 ٚ لٛهئبْ فٛێٕلْ وبهێىی گؤگە ە٘ەهچۀل ٍەهٔظ ثلەْ فۆّەٚیَزبْجا 

ثە٘ەه پیزێىی ِوۆڤ كە چبوەی ثۆ كۀٍٛٚوێذ، ثەاڵَ یەن هیيی  ٚ فێوێىی گەٚهەیە
لٛهئبْ فٛێٕلْ ثەٚ  چٛٔىە ؛ٌەّەهؾلا ەٍِٛڵّبٔبْ ٌە لٛهئبْ فٛێٕلٔەوە گەٚهەرو

ثەاڵَ یەوڕیيی ٍِٛٛڵّبٔبْ ٌە٘ەِٛٚ وبد  ؛یەفەهى ٔی پێٛیَذ ٚو بە کۆهەڵ ّێٛاىە 
پێٛیَزە، ثۆیە ٔبووێذ ئێّە ثۆ ٍٕٛٔەرێه فەهىێه ٌەكەٍذ  ّٛێٕێىلا فەهىە ٚ ٚ

 ثلەیٓ.
ئەَ فەهِٛٚكأەی وە ثبٍّبْ ووك ِْزێىە ٌە فەهِبٔی پڕ ثەهەوەری 

٘ەٍزیبهەی وە لَەی ٌەٍەه  ٌەٍەه ئەَ ثبثەرە گؤگ ٚ  فەهِٛٚكەوبٔی پێْەٚاِبْ
ڕاثٛٚٔی ئیَالِی ثەربیجەری  وۆِەڵگەی وٛهكەٚاهی ثە گْزی ٚبەداخەوە  كەوەیٓ ٚ

 ٓ.یٚەوٛ پێٛیَذ ٌێی ثە٘وەِۀل ٔەثٛٚ
ٌەٍەهە  رویفەهِٛٚكەی دیارە ئەم بابەتە لەبەر گرًگییەکەی دەیەها و سەدەها 

 ثچیٕە ٍەه ثۆچْٛٚ ٚ ثەاڵَ ثب ئەٚۀلە ثەً ثێذ ٚ ؛لَەی ىۆه ىیبرو ٘ەڵلەگوێذ ٚ
برایەتی و ىأبیبْ ٍەثبهەد ثەَ ثبثەرە رب ثيأیٓ ئەٚاْ كەهثبهەی هاوەاڵى و ٘ەڵٛێَزی 

 .یەوڕیيی ٍِٛٛڵّبٔبْ چی كەڵێٓ
 
 
 
 

                                                           

هلُ  ،لٍٛثىُ ؾ١ٍٗ ائزٍفذ ِب اٌموآْ الوإٚا( 37ثبة ) ،( فٚبئً اٌموآ69ْوزبة ) ،4ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، اٌجقبهٞ - 1
( إٌٟٙ ؾٓ ارجبؼ ِزْبثٗ اٌموآْ، 1ثبة ) ،( اٌؿ48ٍُوزبة )، 8ط، ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،. 1929ٍَُِ، ٓ(4774اٌؾل٠ش )

 . ٚاٌٍفع ٌٍجقبهٞ.57، /ٓ(6948لُ اٌؾل٠ش )ه ،ٚاٌزؾن٠و ِٓ ِزجؿ١ٗ، ٚإٌٟٙ ؾٓ اإلفزالف فٟ اٌموآْ
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 مشەشەباسی 
 یدی هاوەاڵن و زانایاندالەدتەبایی  برایەتی وگرنگی 

 
زاًایاًی پێطیٌی ئەم ٚ  ی پێغەِجەه ئێَزب كەچیٕە ٍەه رێڕٚأیٕی ٘بٚەاڵٔ

ئىهوەتە دەربارەی ئەم چەهکە و ضێىازی هاهەڵەکردًیاى لەگەڵ ئەم پرسە 
 هەستیارەدا:

ؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ِەٍؿٛك پێی ٚاثٛٚە وە ٌەٍەفەهی ؽەعلا كەثێذ ٔٛێژ   -1
 ٚاثٛٚە وە كەثێذ ٚەن فۆی ثىوێذ ٚ یؾٍّٛبْ پێ پێْەٚاثەاڵَ  ؛وٛهد ثىوێزەٚە

ؾٍّٛبْ ٔٛێژ كەوبد ؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ِەٍؿٛك  پێْەٚازەٚە، عب وبرێه وٛهد ٔەووێ
كەچێذ ٌەگەڵی ٔٛێژەوبْ ثەعەِبؾەد كەوبد، وبرێه ٌێی كەپوٍٓ كەڵێٓ: رۆ پێذ ٚایە 

و وە كەثێذ ٔٛێژ وٛهد ثىوێزەٚە ئەی ثۆ چی كەچیذ ٌەگەڵ ؾٍّٛبْ ثە عەِبؾەد 
 فواپە ٚثبُ ٔیە. ٔبکۆکی: ەٚار .(1))اخلالؼ شر(ذ: ڵێكەیىەیذ، ٌەٚەاڵِلا كەبەتەواوی 

ٌە كٚای ِەهٚأی وٛڕی   ؽَێٓ وە وچەىای پێغەِجەه ثْٛٚ ؽەٍەْ ٚ -2
غبعەٚە ٔٛێژی جؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ؾِٛەه ٌە كٚای ؽە ؽەوەِەٚە ٔٛێژیبْ كەووك ٚە

کە لێیاى دەپرسیي بۆ ًىێژ لە دوای ئەواًەوە دەکەى دەیاًگىت: ئەگەر ئێوە كەووك، 
ەکەیي خەڵکیص چاو لەئێوە دەکەى و لەدوایاًەوە ًىێژ ًاکەى لەدوایاًەوە ًىێژ ً

 .(2)یەکڕیيی ٔێٛاْ ٍِٛٛڵّبٔبْ پەهد كەثێذ ٚ ٔبکۆکی كەکەٚێزە ٔێٛأیبٔەٚەبەهەیص 
ٔیبْ وثۆچٛ ٘ۀلێک ِەال ٚ پێْەٚاِبْ ٘ەْ :ِبٌیه كەڵێذ پێْەٚاپیبٚێه ثە  -3

ٚایە ٍٛعلەی ٍە٘ٛ پێیبْ ئەٚاْ ثۆچٛٚٔی رۆ،  كەهثبهەی ٍٛعلەی ٍە٘ٛ عیبٚاىە ٌە
الی ئێّە  وبرێه یەوێىیبْ ٘ەڵەیەن كەوبد ٌۀٛێژەوەیلا، ٌە كٚای ٍەالَ كأەٚەیە ٚ

ٚایە وە كەثێذ ٍٛعلەی ئەٚ ٍە٘ٛە پێِ ٍەالَ كأەٚە ثێذ، وەچی ئیّبَ پێی ٚایە 
پبُ ٍەالَ كأەٚەیِ ٍٛعلەِبْ پێ كەثبد؟  وە كەثێذ پبُ ٍەالَ كأەٚە ثێذ ٚ

                                                           

ٕٚؾؾٗ ، 145ٓ، (1962هلُ اٌؾل٠ش ) ،( اٌٖالح ث77ّٕٝثبة ) ،( إٌّبٍه11وزبة )، 2ط ،ٍٕٓ أثٟ كاٚك ،أثٛ كاٚك - 1
 األٌجبٟٔ.

 .22ٓ، 1405، 1ٛ ،ث١وٚد ،كاه اٌفىو، 2ط، اٌّغٕٟ ،اثٓ للاِخ - 2
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ئەٚ چۆْ كەکبد ٚارب:  .(1)(اتبعوه فإف اخلالؼ أشر)ِلا پێی فەهِٛٚ: ِبٌیه ٌەٚەاڵپێْەٚا 
 فواپە.کارێکی  ەوازەییپەهر ثەهەوی ٚوچٛٔىە كٚ ٚا ثکەْ؛

 .(2)(الشَّرِيَعة َوَأرَْكاف ،الدِّينِ  فَػَراِئض ِإْحَدى َواْْلُْلَفة)ێذ: ڵەٚ ثبهەیەٚە كەلٗ ی عیالبٙ -4
 . ثٕەِبوبٔی ّەهیؿەد ە فەهىەوبٔی ئبیٓ ٚ: رەثبیی ٔێٛاْ ٍِٛڵّبٔبْ یەوێىە ٌەٚار

ىذه  برتؾ القلوب أتليف إىل يقصد أف للرجل ويستحب) ێذ:ڵئیجٓ رەیّیەیِ كە -5
 : ٚا ثبّزوەەٚار .(3)(فعل مال ىذا مصحلة من أعظم الدين ِف التأليف مصلحة ْلف ؛املستحبات

و  ئبّزەٚایی ەیبهیٌێت لە پێٌاو ئەو و سىًٌەت واز لە هەًذێک کاری خىازراو ِوۆڤ
ثوایەری ٌە ئیَالِلا  ٚیی ثەهژەٚۀلی رەثب چٛٔکە ؛ثقبرە ٔێٛاْ كڵەوبٔەٚەتەبایی 

 گەٚهەرو ٚ ٌەپێْزوە ٌەووكٔی ئەٚ ٍٕٛٔەربٔە.
پبُ  ٌە  ە ّٔٛٚٔە ثەٚە كێٕێزەٚە وە پێغەِجەهی فٛكایٌێوەكا ئیجٓ رەیّی

ه ئەٚ ّێٛاىە ٌەٍە ِەوىە پێی فۆُ ثٛٚ وەؾجە رێه ثلاد ٚ ضاریئبىاكکوكٔی 
ئیَّبؾیً ٍەالِی فٛایبْ ٌێجێذ  كهٍٚزی ثىبرەٚە، وە وبری فۆی ئیجوا٘یُ ٚ

كهٍٚزیبْ ووكثٛٚ، ٚە ئەٚ ىیبكە كیٛاهەی وە ٘ەیە ثیقبرەٚە ٍەه وەؾجە ٚ كەهگبوبٔی 
کبرێکیِ ٘ۆکبهەکەی ثۆ ٚ ەکوك ٔ یكٚٚاْ، ثەاڵَ ئەِە وەؾجە وە لیجٍەیە ثیىبرەٚە ثە

 اقْػَتَصُروا اْلَكْعَبةَ  بَػنَػْوا َلمَّا قَػْوَمكِ  َأفَّ  تَػَريْ  َأَلَْ ]كەفەهِٛێذ: برەٚە پێی فبرٛٚ ؾبئیْە ڕْٚٚ كەک
 ِحْدَثفُ  َلْواَل ]: قَاؿَ  ؟.ِإبْػَراِىيمَ  قَػَواِعدِ  َعَلى تَػُردَُّىا َأاَل   اَّللَِّ  َرُسوؿَ  َيَ  :فَػُقْلتُ  .[ِإبْػَراِىيمَ  قَػَواِعدِ  َعنْ 

[َلَفَعْلتُ  ِِبْلُكْفرِ  قَػْوِمكِ 
وە  -فەڵىی ِەوىە لٛهەیِ ٚ - فيِەکبٔذ: ٔەرجیٕیٛە ەٚار .(4)

ٛوٛهری كهٍٚزیبْ ووكۆرەٚە ثەوەِ (5)یٌەثەه وەَ كەهاِەر وە ؾجەیبْ كهٍٚزىوكۆرەٚە

                                                           

 .138ٓ، ِٖو ،اٌَؿبكح ِطجؿخ، 1ط ،اٌّلٚٔخ اٌىجوٜ ،ِبٌه ثٓ أٌٔ - 1
 .1/1356ٛ ،ِٖو ،اٌّىزجخ اٌزغبه٠خ اٌىجوٜ، 1ط ،ف١٘ اٌمل٠و ّوػ اٌغبِؽ اٌٖغ١و ،ؾجل اٌوإٚف إٌّبٚٞ - 2
 .407ٓ، رؾم١ك: أٔٛه اٌجبى، ؾبِو اٌغياه ،كاه اٌٛفبء ،2005، 3ٛ، 22ط ،ِغّٛؼ اٌفزبٜٚ، اثٓ ر١ّ١خ - 3
، . 573ٍَُِٓ، (1506هلُ اٌؾل٠ش ) ،( فًٚ ِىخ ٚث١ٕبٔٙب41ثبة ) ،ؾظ( ا32ٌوزبة ) ،2ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 4

 ٚاٌٍفع ٌٍجقبهٞ. ،97ٓ، (3306هلُ اٌؾل٠ش ) ،( ٔم٘ اٌىؿجخ ٚثٕبئٙب69ثبة ) ،( اٌؾظ16وزبة )، 4ط، ٕؾ١ؼ ٍَُِ
. ەٚەووك بْیكهٍٚز ەوىەِ یىەڵٚ كٚارو ف ٚٚفبٔلڕ ەیؾجەٚ و لایٚٚڕ كاەوىەِەٌ هێثٛٚ الفبٚ ەٚەئ -4  
 ڵەاڵؽ ەیپبه ٔٙبەر ەو بٔلاثٛٚیبهڕیث َەاڵث ؛ثٛٚە٘ بْەیٚهەگ یٔلەِڵەٚەك هۆى ِەیلٛه ۀلەهچە٘
 وبهەث لاێر یوووكٔیٚ كاگ یّۆّفوەٚ ٌ یٚ كى َەٍٛٚ ٍٚز ەیٚ پبه ٕٓێثٙ وبهەث كاەؾجەو ەیٚەكهٍٚزىوكٔەٌ
 یّەث هەٚ ٘ ەثٛٚ َەو بْڵیەاڵؽ ەیٚ پبه ەثًٛٚەوە برەثبث ٚەٌ بْیْیکبٔەپبه ەیهثۆز ەیهچبٚەٍ ەبهیك ٕٓ،ێ٘ۀ
 .ەووكٚ ەیٔلەٚەئ
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ٔەیبٔقَزۆرەٚە ٍەه ئەٚ ثٕەِبیبٔەی وە وبری فۆی ئیجوا٘یُ ٍەالِی فٛای ٌێجێذ و 
ئەی   ەی پێغەِجەهی فٛكاێذ: گٛرُ: ئڵكە هی كهٍٚزىوكثٛٚ. فبرٛٚ ؾبئیْەٌەٍە

ٌەثەه ٔبیقەیزەٚە ٍەه ثٕەِبوبٔی ئیجوا٘یُ؟ ٌەٚەاڵِلا كەفەهِٛێذ: بۆ تێکی ًادەیت و 
بىوى و لەواًەیە ضتێک لەدڵیاًذا دروست بێت ربىە ٍِٛٛڵّبْ  خسهەکاًت ئەٚەی

 كەِىوك.ئەگەر لەبەر ئەوە ًەبىایە 
ڕٚٚگەی  وە لیجٍە ٚ وە ٘ەیەری و پیرۆزییەی وەٚارە وەؾجە ثەٚ ٘ەِٛٚ گؤگی

ڕاٍزی ٔبوبرەٚە ثەفبروی ئەٚەی  كەٍزىبهی ٔبوبد ٚ  ٍِٛٛڵّبٔبٔە، پێغەِجەهی فٛكا
وە ٔەٚەن فەڵىبٔێىی ربىە ٍِٛٛڵّبْ ّزێىیبْ ٌەكڵلا كهٍٚذ ثێذ، وە چۆْ 

  ثۆیە پێغەِجەهی فٛكا ؛رێىی كەكاد وەؾجە كەڕٚفێٕێذ ٚ  پێغەِجەهی فٛكا
كهٍٚذ ٔەووكٔی ئبڵۆىی ثۆ فەڵىبٔێىی ٌەٚ عۆە  ی ٚیەوڕیي ثەهژەٚۀلی رەثبیی ٚ

 ِبڵی فٛای پەهٚەهكگبه. چبووكٔەٚەی وەؾجە ٚ ثەگەٚهەرو كەىأێذ ٌە ڕاٍزىوكٔەٚە ٚ
 واْلهاد العلم من الواجبات إقامة تعذر إذا)ێذ: هەر لەو بارەیەوە دەڵئیجٓ رەیّیە  -6

 مع الواجب مصلحة َتصيل كاف اجب،الو  ذلك ترؾ مضرة دوف مضرهتا بدعة فيو ِبن إال ذلك وغري
وبهی ّەهؾی ٘ەثٛٚ  : ئەگەه وۆِەڵێه ئەهن ٚەٚار .(1)(العكس من خريا معو مرجوحة مفسدة

 عیٙبك ووكْ ٚ كأەٚەی ىأَزی ّەهؾی ٚ ٚەهگورٓ ٚ ٌە ّٔٛٚٔەی٘ەثٛٚ 
 ٚ و الدەر جێبەجێ ًەدەکراى ثیلؾەچی فەڵکبٔێکی٘بّٚێٛەوبٔیبْ ثەثێ وۆِەوی 

وبد  وە وەِزو ثٛٚ، ئەٚییەٌەىیبٔی ٚاىٌێٙێٕبٔی ئەهوە ّەهؾاى ئەوىیبٔی ثیلؾەوەی 
ٚ ىیبٔە وەِەی ٌەٌەپێْزوە  ثبّزوە ٚەوە یثەهژەٚۀلی عێجەعێىوكٔی ئەهوە ّەهؾی

 .فەڵکبٔەٚە كهٍٚذ كەثێذ.ی ئەٚ کەثە٘ۆی ثیلؾەکە 
كەكارەٚە وە و گىهاًاًە  ٌئیَالَ ٚەاڵِی ىۆهێه ٌەٚ پوٍیبهئەَ لَەیەی ّەیـ  

 الیۀە ئیَالِییەوبْ كهٍٚذ كەووێٓ، وە ئبیب وۆِەوی ووكْ ٚ ەٍەه گوٚپ ٚئەِڕۆ ٌ
كٚژِٓ  كەٍزجبهی ووكٔیبْ ربچۀل ّەهؾی ثێذ؟ ٌەوبرێىلا ئەٚاْ ثەّبیەری كۆٍذ ٚ

پەاڵٔە ثەهاٚهك ثىەیٓ ثەٚ ئەهوە  ثەاڵَ ئەگەه ئەٚ ٘ەڵە ٚ ؛پەڵە ٔیٓ ثێ ٘ەڵە ٚ
، ٘ەه ثۆ پێُ ٚایە ثەهاٚهك ٔبووێٓكەوەْ، گەٚهأەی وە ئەٚاْ عێجەعێی  پیوۆى ٚ

فٛێٕلهاٚ وە ثەهكەٚاَ  ثَزواٚ ٚ ّٔٛٚٔە ئەٚ ٘ەِٛٚ كەىگبی ڕاگەیبٔلٔە ٌە ثیٕواٚ ٚ
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 وبد ٚ ٌەفيِەد وبهی ثبٔگەٚاىكایە، ئەٚ ٘ەِٛٚ كاوۆوی ووكٔە ٌەّەهؾی فٛا ٌە
یبٔەی وە كەیلەْ یگْز گٛٚربهە ربیجەد ٚ عیبٚاىەوبٔلا، ئەٚ ٘ەِٛٚ ٚأە ٚ ّٛێٕە

 ٌەفواپە ٚ كاٚە ٚ گٛێی فەڵىلا، ئەٚ چەروی فٛأبٍیەی وە ٘ەىاهە٘ب فەڵىی كاڵلەثە
ە ٘ەِە الیۀەی وە ثۀبٚ یە ئیَالِییثەكفٛٚی كٚٚهی فَزۆرەٚە، ئەٚ ٘ۆّیبهی

ئەگەه ئەٚأیِ  فەڵىیلا ثاڵٚی كەوۀەٚە، ئەِبٔە ٘یچی ثەربوی ٍِٛٛڵّبْ ٔبووێذ ٚ
 پێی ٘ەڵٕەٍٓ وەً ٔبثێذ عێیبْ ثگوێزەٚە.

 ٚ یِ وە ٘ەیبٔە ٘ەه ثٛٚٔیبْ ثبّزوەیبٔەروەِٛوٛ وەٚارە ثەٚ ٘ەِٛٚ ٘ەڵە ٚ
وۆِەویبْ ثىەْ، رب ئەٚأیِ  ٚ یئەهوی ٍِٛٛڵّبٔبٔیِ ئەٚەیە ثەپێی رٛأب ٘بٚوبه

ەوبٔیبْ یّەهؾی ئەهوە ئیَالِی ٚ ثە ٚ ثەهكەٚاَ ثٓىیبرو ثزٛأٓ ٌەٍەه وبهی فۆیبْ 
؛ ثپۆّیٓ الكأەکبٔیبْٚ  ٘ەڵە ە چبٚ ٌە٘ەٍزٓ، ئەِەیِ ئەٚە ٔبگەیۀێذ وە ئێّ

ٌەَ  ڕاٍزىوكٔەٚەیبْ ثلەیٓ ٚ ٚ کردىثەڵىٛ پێٛیَزە ثەپێی رٛأب ٘ەٚڵی چبهەٍەه
ئەٚ فەهِٛٚكەیەی  الیۀەیْەٚە ئەهوی ّەهؾی فۆِبْ ثەهاِجەهیبْ عێجەعێ ثىەیٓ ٚ

ينُ ]ٌەگەڵ عێجەعێ ثىەیٓ وە كەفەهِٛێذ:   پێغەِجەهی فٛكایبْ  . [ةُ النَِّصيحَ  الدِّ
[َوَعامَِّتِهمْ  ،اْلُمْسِلِمنيَ  َوْلَئِمَّةِ  ،َوِلَرُسوِلوِ  ،َوِلِكَتاِبوِ  ،َّلِلَِّ ]: قَاؿَ  ؟ِلَمنْ  :قُػْلَنا

: ئبیٕی پیوۆىی ەٚار .(1)
 ٚ فەهِٛٚی: ثۆ فٛای پەهٚەهكگبه .ثۆ وێ؟ گٛریبْ: .ە ٌە ئبِۆژگبهییئیَالَ ثویزی
 و -ەفەرهاى و ڕێٌواییەکاًیاًەوەى بٚبە پاًذبى -  پێغەِجەهەوەی ٚ لٛهئبٔەوەی

بەپطتیىاًیکردًیاى لەسەر کاری چاکە و  -گْذ ٍِٛٛڵّبٔبْ پێْەٚای ٍِٛٛڵّبٔبْ ٚ
٘ەٚڵلاْ  ٍِٛٛڵّبْ ٚ بٔیثۆیە ئبِۆژگبهی ووكٔی فەڵى ؛ی خراپەارڕێگەلێگرتٌیاى لەک

 ٚ ی ئێّەەکەپەیبِ ٌە ئبیٓ ٚ یەثەّێىی ٍەهەوی اىثۆ ڕاٍزىوكٔەٚەی ٘ەڵەوبٔی
 ثبٚەڕكاهیْە ثەهاِجەه ثەیەوزو. ىوكٔی ئەهوی ثوایەری ٚعێجەعێ
كەگێڕٔەٚە عبهێىیبْ ٌەِیَو ٌەِبٔگی ڕەِەىألا ٍِٛٛڵّبٔبٔی  -7

ِيگەٚرێه ٔبوۆوی كەوەٚێزە ٔێٛأیبٔەٚە ٌەٍەه ٔٛێژی رەهاٚیؼ وە ئبیب چۀل ڕوؿبد 
ثىەْ، ٘ەّذ ثىەْ یبْ ثیَذ ٚیەن، وە ثەكافەٚە رب ئێَزبیِ ئەَ وێْەیە ٌە 

                                                           

، ٚألئّخ ا١ٌٍَّّٓ،  ( اٌل٠ٓ إٌٖؾ١خ ٌٍٗ، ٌٚو40ٌٍٗٛثبة ) ،( اإل٠ّب2ْوزبة )، 1ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 1
 ،( ث١بْ أْ اٌل٠ٓ ا١ٌٖٕؾخ25ثبة ) ،ْ( اإل٠ّب2وزبة )، 1ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،. 31ٍَُِٓ، (57هلُ اٌؾل٠ش ) ،ٚؾبِزُٙ
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 ٚ ثۀٕبیِ ٌەٚێ كەثێذ پێْەٚا ؽەٍەْكیبهە  ،يگەٚرەوبٔی ئێّەكا ثەهكەٚاِەِ
ِيگەٚرەوە كاكەفەَ، فەڵىەوەیِ پێیبْ ٍەیو  ثلۀێكەڵێذ: وٍیٍی ِيگەٚرەوەَ 

: چۆْ؟! ئەی ٔٛێژ ٔەوەیٓ ٌە ِيگەٚرلا؟ ئەی ئەَ ؾیجبكەرە گەٚهەیە كەثێذ ٚ كەڵێٓ
: پبهاٍزٕی یەوڕیيی ٔێٛاْ ێذڵٌە ِيگەٚد كا ٔەووێذ؟ ئەٚیِ ٌەٚەاڵِلا كە

ٔٛێژی رەهاٚیؼ ٍٕٛٔەرە، عب ئەگەه ٍٕٛٔەرێه ثجێزە ِبیەی  ٚ ٍِٛٛڵّبٔبْ فەهىە
 ئەٚەی وە فەهىێه ٌە كەٍذ ثلاد ئەٚ ٍٕٛٔەرە ٔەووێذ ثبّزوە.
ٔٛێژی عەِبؾەد ٌە  ثەڕێياْ ئێّە فەڵىی ٚاِبْ ٘ەیە وە كێذ ثۆ ِيگەٚد ثۆ

ه ّزێىی ىۆه ٍبكە وە ٌەٚأەیە ٌەّەهؾلا ٍەه رەٍجیؾبرێه، یبْ ٔيایەن، یبْ ٌەٍە
ئبهاِی  ىیبك وواٚ ثێذ، وێْەیەوی گەٚهە كهٍٚذ كەوبد ٚ ٘ەه ثٛٚٔی ٔەثێذ ٚ

یەوڕیيی ٍِٛٛڵّبٔبْ رێه كەكاد، ِٓ ثە فٛا ٍٛێٕل كەفۆَ ئەٚ وەٍە  ِيگەٚرەوە ٚ
چٛٔىە پێغەِجەهی  ؛فێوی ىیبروە ٌەِبڵەوەی فۆیلا ٔٛێژەوەی ثىبد ثبّزوە ٚ

[َمْسِجَدنَ  يَػْقَرَبنَّ  َفاَل  َغرْيِهِ  َأوْ  اْْلُوعِ  ِمنْ  اْلَبَصلَ  َأوْ  الاُّوـَ  َأَكلَ  نْ م]ەفەهِٛێذ: ك  فٛكا
: ەٚار .(1)

٘ۆیەوی رو ثب ٔيیىی  یبْ ٌەثەه ٘ەه ى٘ەهوەً ٍیو یبْ پیبىی فٛاهك ٌەثوٍب
ِيگەٚری ئێّە ٔەوەٚێذ. ٌەثەه چی؟ ٌەثەه ئەٚەی ٍِٛٛڵّبٔبْ ثە ثۆٔەوەی ثێياه 

لَەی ٔبثەعێ،  ەثٓ، عب ئبیب ثۆٔی ٍیو ٚپیبى ٔبڕەؽەرە یبْ كۀگ ثەهى ووكٔەٚە ٚك
 وەِزوە. کێْەیثەكڵٕیبییەٚە ثۆٔی ٍیو ٚپیبىەوە 

وەّی پەهٍزٓ  ئەڕۆیزە ِيگەٚد پێذ ٚایە رەٍجیؾبد ٍٕٛٔەرە ثۆ فۆری ثىە ٚ
ن ٌە فەڵىبٔی رو رێه ِەكە، پێذ ٚایە ثیلؾەیە ثۆ فۆد ِەیىە، ئەگەه فەهِٛكەیە

ثەڵىٛ ثە  ؛كۀگە كۀگ وەً ٌێذ ٚەهٔبگوێذ یبْ لَەیەوی فێود پێیە ثە ئبژاٚە ٚ
ئبِۆژگبهی  پەڕی ئەكەثەٚە كەرٛأیذ پەیبِی فۆد ثگەیۀیذ ٚ وثە فۆیی ٚ ٌەٍەه

فەڵه ثىەیذ، ئەگەه ٌێیبْ ٚەهگوریذ ئەٚە ثبّە، ئەگەه ٔب رۆ ئەهوی فۆرذ 
 ەٚهە. ئۀغبِەوەی ثەهە كەٍذ فٛای گ ٚ جەعێ ووكٚەعێ

ئەهوە  ٌە وۆرب رەٚەهەی ئەَ ثبٍەكا پێُ فۆّە ئبِبژەیەن ثە پەیبِی پەهٍزِ ٚ
 ٕی ئەٚ ثوایەری ٚێەوبْ ثلەیٓ ٌە ئیَالِلا وە رب چۀل ئەٚأیِ كەثٕە ٘ەٚیّەهؾی

 :ثبثەری ثبٍەوەِبْ كەوەْ رب چۀل فيِەد ثە یەوڕیيیە ٚ
                                                           

1  
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ِی ٔٛێژ ثۆ ئێّە ثەڕێياْ: ئێّە وبرێه ٔٛێژ كەوەیٓ پێٛیَزە ثيأیٓ پەیب
یەن  یەن ئبِبٔغی ٚ ٔٛێژ فێوی یەن ڕیيی ٚ ؟.ٔٛێژ چیّبْ فێو كەوبد ؟چییە

كهّّٚٚیّبْ كەوبد، فێوی ئەٚەِبْ كەوبد ڕۆژأە پێٕظ عبه ٌەِيگەٚرێىلا پێىەٚە 
ئەٚۀلەی ثەكافەٚە ثەاڵَ ئێّە  ؛ٔبفۆّی یەوزو ثێذ ئبگبِبْ ٌەفۆّی ٚ وۆثجیٕەٚە ٚ

ە گؤگی ئەٚۀلٔیٛ  بْ ٚ عٛڵەی پۀغە كەكەیٓ ٌە ٔٛێژكاگؤگی ثەّێٛاىی كەٍذ كأ
ٌەٍەه ّزی ىۆه ثچٛٚن كڵی كەیە٘ب و رەثبیی ٔبكەیٓ  ثەكهٍٚزىوكٔی وەّی ثوایەری ٚ

ئبژاٚە كهٍٚذ كەوەیٓ، ٌەوبرێىلا ِيگەٚد ِبڵی فٛایە  ٍِٛٛڵّبْ ٌەفۆِبْ كەوەیٓ ٚ
 ٌە ٘ەِٛٚ فٛاٍذ ٚٔەفٛاىهاٚ،  ئبوبهێىی ٔبثەعێ ٚ پێٛیَزە ٌە ٘ەِٛٚ وبه ٚ ٚ

یەوی كٚٔیبیی ثەهرەٍه، ٌە ٘ەِٛٚ ٍِّالٔێیەوی ٘يهی ٚ ٍیبٍی  ثەكٚٚه یثەهژەٚۀل
 ثگیوێذ. 

ىەوبریِ ٘ەه ٚایە ٔبووێذ ٚەوٛ ثبعێىی كاهایی ٍەیو ثىوێذ، فەڵىبٔی 
ِْەفۆه ٍەیوی  ثەچبٚی ثبعگو ٚ ٍِٛٛڵّبْ ثۀبثەكڵی ىەوبری ِبڵەوبٔیبْ كەهثىەْ ٚ

ثەڵىٛ ئبِبٔغی ٍەهەوی ىەوبرلاْ  ؛ْ ثىەْ وە ٘بٚوبهیبْ كەوەْئەٚ ثوا ٘ەژاهأەیب
پبّبْ پبووكٔەٚەی ئەٚ  ٚگەٚهە فٛای  ەکبٔییە ٌە گٛێڕایەڵی ووكٔی فەهِبٔیثویز

 ٔەكاه ٚ كەٍزگیوۆیی ووكٔی فەڵىبٔی ٘ەژاه ٚ ٍبِبٔە ٌە ِبفی فەڵىبٔی رو ٚ
لە ٚاىی چیٕبیەری وەِىوكٔەٚەی عیب ثٕجڕووكْ ٚ ٚکبٔیبْ ەیپڕووكٔەٚەی پێلاٚیَزی

٘بٍٚۆىی  ثەَ ّێٛەیەییِ فۆّەٚیَزی ٚ ٚ دا٘ەژاه ٔێٛاْ فەڵىبٔی كەٚڵەِۀل ٚ
 كەٚڵەِۀلا كهٍٚذ كەثێذ. ٌۀێٛاْ چیٕی ٘ەژاه ٚ

ڕۆژٚٚیِ ثەڕێياْ ثە٘ەِبْ ّێٛەیە رۀٙب ٔبووێذ ٚەوٛ ٍيایەوی عەٍزەیی،   
 ؛بْ ٍەیو ثىوێذیبْ ڕێغیّێىی پيیْىی ثۆ ثبّزو ووكٔی ثبهی رۀلهٍٚزی ِوۆڤەو

یە ٌە ثەئبگب یویزگەٚهە ثثەڵىٛ پەیبِی هۆژٚ پبُ عێجەعێىوكٔی فەهِبٔی فٛای 
٘ێٕبٔەٚەی ِوۆڤە كەٚڵەِۀلەوبْ ٌە ئۀلێْەی فەڵىبٔی ٘ەژاه ٚ ثوٍی ٚ ڕا٘ێٕبٔی 

 ٔەّیبٚ. ِوۆڤەوبٔە ٌەٍەه فۆ گورٕەٚە ٌە٘ەِٛٚ وبهێىی ؽەهاَ ٚ
٘ەِٛٚ پەهٍزْەوبٔی رویِ ٘ەه  ٚ چۀلیٓ ٚأەی رو پەیبِی ڕۆژْٚٚ ئەِبٔە ٚ

رۀٙب ٍەیوی ڕٚاڵەد  ٚأەیبْ ٌێ ٚەهثگوێذ ٚ پێٛیَزە ِوۆڤ ٍٛٚك ٚ ثەَ ّێٛەیەْ ٚ
ٌێی  ئبِبٔغەوبٔی ڕاثّێٕێذ ٚ پەیبَ ٚ ثەڵىٛ ٌە ؛الیۀە عەٍزەییەوبٔی ٔەوبد ٚ
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ّبْ ثەّبٔی الیۀە عەٍزەییەوەی گۆڕأىبهی كەهٚٚٔیْی رێلا  ثە٘وەِۀل ثێذ ٚ
 ىبد.كهٍٚذ ث

 ئەِبٔە ٍەثبهەد ثە پەهٍزِ ٚ ٚاعجبرەوبْ ٍەثبهەد ثە ّزە یبٍبـ ٚ
لەكەغەوواٚەوبٔیِ ئەگەه ثەٚهكی ٍەهٔغیبْ ثلەیٓ ٘ەه ثۆ ئەٚ ِەثەٍزەیە وە 

وەً ثەّێٛەیەوی ٔبڕەٚا  ِبفی  ثەهژەٚۀلی ٍەهعەِی ِوۆڤەوبْ پبهێيهاٚ ثێذ ٚ
ٚٚثەهەوی ٌۀێٛ فەڵىیلا ك ئبژاٚە ٚ و ثْێٛی پێْێٍی ٔەوبد ٚ وەٍی رو ٔەفٛاد ٚ

ٍەهعەِی ئەٚ ؽەهاِبٔەی وە پەیٛۀلی ثۀێٛأی ِوۆڤەوبٔەٚە  ، ٚەکبدكهٍٚذ ٔە
چٛٔىە  ؛؟٘ەیە ٌەَ ثبىٔەیەكا كەٍٛڕێٕەٚە، ثۆ ّٔٛٚٔە پیبٚوّٛزٓ ثۆ ؽەهاِە

چٛٔىە  ؛ٔەفَی فەڵىی. ىیٕب ثۆ ؽەهاِە؟ كەٍزلهێژی ووكٔە ثۆ ٍەه ژیبْ ٚ
كەٍزلهێژی  چٛٔىە ؛ٍی فەڵىی. كىی ثۆ ؽەهاِە؟كەٍزلهێژی ووكٔە ثۆ ٍەه ٔبِٛ

٘ۆوبهی  ؛هتذ كهۆ  غەیجەد ٚ ووكٔە ثۆ ٍەه ِبڵی فەڵىی. ثە٘ەِبْ ّێٛە ثٛفزبْ ٚ
فەڵىی روی رێلایە ٌە  یپێْێٍىوكٔی ِبف ؽەهاَ ثٛٚٔیبْ ئەٚەیە وە ٍٕٛٚهثەىألْ ٚ

 ڕٚٚیەن ٌە ڕٚٚەوبٔەٚە.
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حەوتەم یباس  
جسەرن و هەڵىێستەدوو   

پەیٛۀلی  ٌەَ ثبٍەكا كەچیٕە فيِەد ڕاڤەووكٔی ٘ۀلێه كەلی گؤگ وە
عەفذ ٌەٍەه ٘ەِبْ ِەثەٍزی فەهِٛٚكەوبٔی  ٚ ڕاٍزەٚفۆیبْ ثەثبرەوەِبٔەٚە ٘ەیە

وبٔیبْ ەٚار ثەاڵَ ثەكافەٚە ٘ۀلێه عبه ڕاڤەی عیبٚاىیبْ ثۆ كەووێذ ٚ ؛رو كەوبرەٚە
ثۆچٛٚٔی َەیبْ ٌەٍەه ثىەیٓ ٚ للێرەدا پێٛیَزُ ىأی  ثۆیە ثە ؛كەّێٛێٕوێذ

رۀٙب لَە ٌەٍەه كٚٚاْ ٌەٚ  ٘ەه ثۆ ّٔٛٚٔەیِ، ثقەیٕە ڕٚٚ كهٍٚزیبْ ٌەثبهەٚە
  :ثویزیٓ ٌە كەلبٔە كەوەیٓ وە

 النَّاسَ  َْلََعلَ  رَبُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ ]ٌە ئبیەرێىی لٛهئبٔلا كەفەهِٛێذ:  گەورەفٛای  یەوەَ:
: ئەگەه فٛای ەٚار .(1)[َخَلَقُهمْ  َوِلَذِلكَ  رَبُّكَ  رَِحمَ  َمنْ  ِإالَّ  َتِلِفنيَ مُْ  يَػَزاُلوفَ  َواَل  َواِحَدةً  ُأمَّةً 

كهٍذ كەکوك ٚ  ثەهٔبِەئایي و یەک یەن ٌەٍەه پەهٚەهكگبه فۆی ثیٛیَزبیە فەڵىی 
بەاڵم ویستی خىا وایە کە خەڵکی ئازاد بێت لە بڕیارداى و هەڵبژاردًذا  ؛کۆ دەکردەوە

ڕێجبىی  ڕێچىە ٚی بە پێی ئارەزووەکاًیاى ثەهكەٚاَ فەڵىکە  تو ئەهەیص وا دەکا
و  ، ِەگەه فەڵىبٔێه ٔەثێذ وە فٛای پەهٚەهكگبه ثەثەىەییهەڵبژێرى عیبٚاى

ئەم ٚ ٘ەه ثۆ بۆ ڕێگەی ڕاست  ٘یلایەری كاْٚٚ ڕێّٕٛٚیی کوكْٚٚ  فۆی هیهرەباًی
 .كهٍٚزی ووكِْٚٚەثەٍزەیِ 

ٚەڕ كەکبد کە چەِکی فٛاٍذ ٚ ئەَ ئبیەرە ثبً ٌە چەِکێکی گؤگی ثیوٚثب
پێن ثەه ٌەٚەی لَە ٌەٍەه ؽٛوّی ئبیەرەوە ثىەیٓ، ٚیَزەکبٔی فٛای گەٚهەیە، عب 

خۆضە قسەیەک لەسەر ئەو بابەتە بکەیي، تا لە تێگەیطتٌی ئایەتەکەدا ًەکەویٌە 
 هەڵەوە.

ٚیَزی ٘ەیە وە پەیٛەٍزٓ ثە  فٛاٍذ ٚ جۆر كٚٚ گەٚهەٛای فخۆضەویستاى 
 :أی ِوۆڤەوبٔەٚەگٛىەه ژیبْ ٚ
ٌە  گەٚهەفٛای : لەكەهی پێی كەگٛروێذ گەهكٚٚٔی ٚ ٚیَزێکیبْ  -1

گٛێ ثەڕەىاِۀلی یبْ  ٚ ٔبوبد پوً ثەوەًئەم ویستەیذا  عێجەعێکوكٔی
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، ٚەوٛ كەٍەپێٕێذیبٔلا ثەٍەهویستی خۆی  ٚ ٔبكاد ثۀلەکبٔیثەهژەٚۀلی 
 ثبهاْ ثبهیٓ ٚ ٔی ٍبڵ ٚٚەهىەوب ڕۆژ ٚ ٘برٕی ّەٚ ٚ ثەڕێٛەثوكٔی عٛڵەی گەهكْٚٚ ٚ

ڕێژەی عٛأی  ڕەگەىیبْ ٚ و رەِەًْەتەوە و كیبهی ووكٔی دروستکرًی هرۆڤەکاى و 
و  ژاهكەکوكٔیبٔلا ٔییەبِوۆڤ كەٍزی ٌە  ٍەهعەَ ئەٚ ّزبٔەی رو وە ٔبّیویٕیبْ ٚ ٚ

سەرەًجام لێیطیاى بەرپرسیار ًییە، بۆ ًوىوًە خىای گەورە لێپیچیٌەوە لە گەڵ هیچ 
ی ًاکات کە بۆ کىرد بىوە یاى عەرەب، زۆر ژیاوە یاى کەم، جىاى بىوە یاى بەًذەیەک

چٛٔکە ئەِبٔە ثە ٚیَزی فٛای گەٚهە فۆی ثٛٚ ٚ رۀٙب ًاضریي، ًێر بىوە یاى هێ؛ 
  ئەٚیِ ٌێی ثەهپوٍیبهە.

روی ٘ەیە پێی كەگٛروێذ  گەٚهە ٚیَزێکیفٛای ٚیَزەیلا ٌەثەهاِجەه ئەَ  -2
حەز بەکردًی کارێک دەکات، کبرێک فٛای گەٚهە  ذاویستەیٌەَ  داواکراو: ّەهؾی

، و بەزۆریص بەکەسی ًاکات بەاڵم خۆی جێبەجێی ًاکات ؛ە دەداتبڕیاری لەبارەو
 رٛأَزی ىأَزی ٚ و كەکبد ئەٚاْ ئۀغبِی ثلەْٚا ٌەِوۆڤەوبْ داثەڵکٛ 
بۆ کۆتایی بڕیاری و  وبهەوە پێ كەثەفْێذ کوكْ یبْ ٔەکوكٔیْیبْ ثۆ یعەٍزەی

و دواتریص لەسەر ورد و درضتی ئەو فەرهاًاًە لێپێچیٌەوەیاى  جێ دەهێڵێت ىخۆیا
ٌەٍەه یبفیجٛٚٔیْیبْ  بْ پبكاّزیبْ كەكارەٚە ٚیٌەٍەه گٛێڕایەڵیو  لەگەڵ دەکات
ٔٛێژ، ڕۆژٚ، ىەوبد، ؽەط، فەهِبْ ووكْ ثەچبوە ڕێگە گورٓ  :وٛوە .ٍيایبْ كەكاد

 ٘زل،، داوێٌپیسی، واز هێٌاى لە درۆ، دزی، دەستپیسیٌەفواپە، 
 فۆی ثیٛیَزبیە ٘یلایەری ٘ەِٛٚ فەڵىی كەكا ٚ گەٚهەوەٚارە ئەگەه فٛای 

؛ بکات ٔبیەٚێذ ئەِە ی گەورەثەاڵَ فٛا ؛٘ەِٛٚیبْ ّٛێٓ ئبیٕی ڕاٍذ كەوەٚرٓ
عگە ٌەفٛأبٍی و  ٘ەِٛٚ فەڵىی ٘بّٚێٛەی فویْزەوبْ كەثْٛٚٔکە ئەٚ کبد ىچ

 ىەرێکیص بۆ جیاکردًەوەی باش و خراپەکاى و، وە پێوبهێىی رویبْ ٔەكەثٛٚتىاًای 
 ؛ بۆیۀەكەِبیەٚەو بەهەضت و دۆزەخ ٍيا ٚ پبكاّذ بىوًی ثۆ و واتایەک ثە٘ب 

 ٚ ەیثگۀە ئەٚ ڕاٍزی ٌە ڕێی کبهاکوكٔی ؾەلڵیبٔەٚە كەیەٚێذ فەڵه ثەژیوی فۆیبْ ٚ
 ٚ ٘ەه کەٍەئەٚوبد و  ٘ەٚڵی ثۆ ثلەْ بەتەًگ چارەًىوسی خۆیاًەوە بێي و فۆیبْ

 .كەگوێذپبكاّذ یبْ ٍيا ٚەه ِبٔلٚٚثٛٚٔی فۆی ٌەٍەه ٘ەٚڵ ٚ
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دەبێت . [َواِحَدةً  ُأمَّةً  النَّاسَ  َْلََعلَ  رَبُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ ]ثۆیە وبرێه فٛای گەٚهە كەفەهِٛێذ: 
فٛاٍزە  ٚیَذ ٚ ٌەثەّی ئێوەی بڕوادار لەوە تێبگەیي کە ئەم ویستەی خىای گەورە

ٚارە: ٘ەهچۀلە فٛا ٚیَزی  ەوبْ،یلەكەهی كٚٚٔی ٚەوبٔە ٔەن فٛاٍزە گەهیّەهؾی
 ؛یەن ڕاثٓ ٌەٍەه ڕاٍزە ّەلبِەوەی ئبیٕی ئیَالَ ٚایە وە ِوۆڤەوبْ یەن ڕیي ٚ

ثەڵىٛ كاٚای ووكٚە ِوۆڤەوبْ  ؛ثەاڵَ ئەَ فٛاٍزەی فۆی ثەٍەه فەڵىیلا ٔەٍەپبٔلٚە
ورە ؛ بەاڵم بەداخەوە وەک سەرجەم فەرهاًەکاًی تری خىای گەعێجەعێی ثىەْ

 .زۆرێک لەهرۆڤەکاى پێىەی پابەًذ ًابي و جێبەجێی ًاکەى
٘ەه ثۆیە ٔبووێذ ثە٘یچ ّێٛیەن ئەَ ئبیەرە ثىوێزە ثەڵگە ثۆ لٛڵىوكٔەٚەی 

كەثێذ رب وایە کە ئێوە فٛا و بڵییي ویستی ٌێىزواىاْ  پبٍبٚی ىاِی پەهرجْٛٚ ٚ
ٔبثێذ ٌۆِەی ، ٘ەهوەٍیِ ئەَ ئبیەرە ٚا ڕاڤە ثىبد ئەٚ وبد لیبِەد ٘ەه ٚاثیٓ
چٛٔىە ثە٘ەِبْ ّێٛەی ئەَ ئبیەرە فٛای  ؛فٛأۀبٍیِ ثىبد فەڵىبٔی ثێجبٚەڕ ٚ

 ُكلُُّهمْ  اْْلَْرضِ  ِف  َمنْ  آَلَمنَ  رَبُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ ]گەٚهە ٌە چۀل ئبیەرێىی روكا كەفەهِٛێذ: 
يعاً  ٘ێٕب. : ئەگەه فٛا ثیٛیَزبیە ٘ەهچی ٌەٍەه ىەٚیلا ٘ەیە ثبٚەڕیبْ كەەٚار .(1)[ّتَِ

ەگەه فٛا فۆی ثیٛیَزبیە ثێجبٚەڕاْ ئ: ەٚار .(2)[َأْشرَُكوا َما اَّللَُّ  َشاءَ  َوَلوْ ]یبْ كەفەهِٛێذ: 
َنا َوَلوْ ] یەوزبپەهٍذ كەثْٛٚ. یبْ كفەهِٛێذ: ٘بٚەڵیبْ ثۆ  فٛا ثڕیبه ٔەكەكا ٚ َنا ِشئػْ  آَلتَػيػْ

ٚ  ىّبْ ٘یلایەد كەكاەگەه ثّبٔٛیَزبیە ٘ەِٛٚ وەٍێئ: ەٚار .(3)[ُىَداَىا نَػْفسٍ  ُكلَّ 
پبٍبٚی  عب چۆْ ٔبووێذ ئەَ ئبیەربٔە ثىوێٕە ثەڵگە ٚ ؛كەِبٔقَزە ٍەه ڕێی ڕاٍذ

ثبٚەڕ، ثە٘ەِبْ ّێٛە ٔبووێذ ئبیەری پێْٛٚ رویِ ثىوێزە  ثبٚەڕی فەڵىبٔی ثێ ثێ
 .ٌێه رواىأیبْ ٌەیەوزو و پبٍبٚی پەهد ثٛٚٔی ٍِٛٛڵّبٔبْ ثەڵگە ٚ

 ثڵێیٓ فٛا فۆی كەیەٚێذ ئێّە پەهد ثیٓ ٚكٚارویِ ثەڕێياْ: ئەگەه ئێّە 
و  گەٚهەثىەیٓ وە فٛای  كەلبٔەیەن ڕیي ٔەثیٓ، ئەی ثبّە چی ٌەٚ ٘ەِٛٚ 

؟! ئبیب كەووێذ فٛا ەْثوایەری رێلا كەو فەهِبٔی ثەیەن ڕیيی ٚ  پێغەهبەرەکەی
ثوایەری ٚ الیْەٚە كاٚای  ٌەٚ ٍەپبٔلثێذ ٚ دافۆی ئەَ پەهد ثٛٚٔەی ثەٍەه ئێّە
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ٌەئێّە ثىبد؟! ئبیب ئێّە ٌەرٛأبِبٔلا ٘ەیە ثەپێچەٚأەی ٚٚیَزی ئەٚەٚە  ییەکڕیي
 ..ە؟!یوبهثىەیٓ؟! ئبیب ئەِە رەوٍیفی ِەؽبڵ ٔی

٘ەهثۆیە پێٛیَزە ٚا ٌە ئبیەرەوە ثگەیٓ: وە فٛای گەٚهە ٍەهەڕای ئەٚەی كاٚای 
ٍەهعەَ گوۆ٘ی ئبكەِیياك ووكٚە وە ّٛێٓ ئبیٕی ئیَالَ ٚ پەیبِی كٚاییٓ  ٌە
ثەاڵَ ٍەهەڕای ؛ یەن ڕاثٓ ٌەٍەه ئەَ پەیبِە یەن ڕیي ٚ ەیبِجەهی ئەٚ ثىەْٚ ٚپ

 ٌە الڕێ كەثٓ ٚ ٚ پەهدبە هۆکاری جیاواز ٛای گەٚهەیِ فەڵىی ثەهكەٚاَ كاٚاوەی ف
ڕێجبىی ڕاٍذ الكەكەْ، ِەگەه ئەٚأە ٔەثێذ وە فٛای گەٚهە فۆی ثە ثەىەیی فۆی 

 .ٌەٍەه پەیبِی فٛأبٍی رەثبی ووكْٚٚ ڕیي ٚیەو ٘یلایەری كاْٚ ٚ
: فٛای گەٚهە ثۆ ئەٚە ەٚار .[َخَلَقُهمْ  َوِلَذِلكَ ] :كٚارو فٛای گەٚهە كەفەهِٛێذ

ٚٔیبْ ٘ەیە ٌەٍەه ئەٚەی وە ئبیب ئەٚ ىچۆكهٍٚزی ووكْٚ، عب ٌێوەكا ىأبیبْ ٍێ ث
ِوۆڤەوبٔی ثۆچی كهٍٚذ  ی گەورەفٛا ٚ ئبِبژەیە ٌە ئبیەرەوەكا ثۆ چی كەگەڕێزەٚە

 :ووكْٚٚ
كەگەڕێزەٚە،  .[ُمَْتِلِفنيَ  يَػَزاُلوفَ  َواَل ]٘ۀلێه پێیبْ ٚایە وە ئەٚ ئبِبژەیە ثۆ:  -

ٚەوٛ  و عیبٚاى ثٓ فٛای گەٚهە ثۆ ئەٚە كهٍٚزی ووكْٚ وە ثەهكەٚاَ پەهد ٚ ەٚار
و ڕۆحی ئیسالم و دەقە  پێْزو ثبٍّبْ ووك ئەَ ثۆچٛٔە كٚٚهە ٌە ڕاٍزی

 .ضەرعییەکاًەوە
ەگەڕێزەٚە، ك  .[رَبُّكَ  رَِحمَ  َمنْ  ِإالَّ ]ێٓ وە ئەٚ ئبِبژەیە ثۆ: ٘ۀلێىی رو كەڵ  -

یەوڕیي ثٓ رب ّبیۀی ئەٚەثٓ  ْ وە رەثب ٚوووكٚ فٛای گەٚهە ثۆ ئەٚە كهٍٚزی ە:ٚار
 .وە فٛای گەٚهە ثەىەیی پێیبٔلا ثێزەٚە

ىۆهیٕەی ىأبیبٔیِ ٌەٍەه ئەٚەْ وە ئەٚ ئبِبژەیە ثۆ ٘ەهكٚٚ ثڕگەوە   -
 .(1)یِ كەگەڕێزەٚە  .[رَبُّكَ  رَِحمَ  َمنْ  ِإالَّ ] ٚ .[ُمَْتِلِفنيَ  يَػَزاُلوفَ  َواَل ]ٚارب ثۆ: كەگەڕێزەٚە 

                                                           

 ،: اٌطجوٞ )ِؾّل ثٓ عو٠و ثٓ ٠ي٠ل(بٚأە ثکەثۆ ىیبرو ثەئبگبثْٛٚ ٌە ڕاڤەی ئەَ ئبیەرە ٍەیوی ئەَ ٍەهچ - 1
، رؾم١ك: أؽّل ِؾّل ّبوو ،2000، 1ٛ ،ث١وٚد ،ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، 15ط، رف١َو اٌطجوٞ )عبِؽ اٌج١بْ فٟ رؤ٠ًٚ اٌموآْ(

. اٌضؿٍجٟ )أؽّل ثٓ 2487-2485ٓ، 2000، 1ٛ ،ث١وٚد، كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ، 1ط ،رف١َو اٌواىٞ -. اٌواىٞ 531-538ٓ
، رؾم١ك: ِؾّل ثٓ ؾبّٛه، 2002، ٛ، ث١وٚد، كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؿوثٟ، 5ط ،اٌىْف ٚاٌج١بْ ،اثوا١ُ٘(ِؾّل ثٓ 

 ،ث١وٚد ،كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ، 2ط ،رف١َو اٌّبٚهكٞ )إٌىذ ٚاٌؿ١ْٛ(، . اٌّبٚهكٞ )ؾٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ ؽج١ت(194-195ٓ
 .512-511ٓ، رؾم١ك: ا١ٌَل ثٓ ؾجل اٌّمٖٛك ؾجل اٌوؽ١ُ
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ٚاربوەی ئەٚە كەگوێزەٚە:  ٚ ٌە ثۆچٛٚٔەوبٔی رو پەٍۀل روە ئەَ ثۆچٛٚٔەیِ
و تەبا بیي لەسەر ئایٌی  یەوڕیيلێکردوویي کە هە ٌەگەڵ ئەٚەی كاٚای وە فٛای گەٚ

و بەزۆر ًەیسەپاًذووە ٚیَزەی ٔەکوكۆرە ٚیَزێکی لەكەهی ئەَ ، ثەاڵَ ئیسالم
ضەرعی و خۆهاًی ڕاسپاردووە جێبەجێی ٚیَزێکی کردویەتی بە ثەڵکٛ بەسەرهاًذا، 

وەک هەر فەرهاًێکی ضەرعی تری خىای گەورە  ئەم ئەرکەیص ؛ بۆیە بکەیي
ذ وە الڕێ كەوەْٚ، ِەگەه فەڵىبٔێه ٔەثێ الكەكەْ ٚلێی  بەردەوامفەڵىبٔێه ٘ەْ 
ِیٙوەثبٔی فۆی ٘یلایەری كاْٚ، فٛای گەٚهەیِ ثۆیە كهٍٚزی  فۆی ثەثەىەی ٚ

هْٚٚ ثجێزەٚە وە وێ ثەكەَ  ووكْٚٚ رب ئەَ كٚٚثەهەیە ٌێه عیب ثجێزەٚە ٚ
 وێیِ ّٛێٕی ؽەى ٚ ّٛێٓ پەیبِی ڕاٍزی كەوەٚێذ ٚ فٛاٍزەوەی فٛاٚە كێذ ٚ

 .ئبهەىٚٚەوبٔی فۆی كەوەٚێذ
 ٚێه فەڵىی ٍِٛٛڵّبْ ئەَ ئبیەرە كەوبرە ثەڵگە ثەاڵَ ِەفبثٓ ئێَزب ٘ۀل

 ٚ ذا هەیۀێٛاْ ٍِٛٛڵّبٔبٔ کە ئەهڕۆ لە ەییكٚٚثەهەوی پبٍبٚ ثۆ ئەَ عیبٚاىی ٚ
وەک و ضەرعییەت پێ دەدات كەڕاىێٕێزەٚە  ەٚاىەیی ٚ ٔبکۆکییەثەّێٛەیەن ئەَ پەهر

اڤەووكٔەیِ كیبهە ئەَ عۆهە ڕی گەورە فەرهاًی کردبێت کە دەبێت وابیي، ائەوەی خى
 :ٌە ىۆه ڕٚٚەٚە ِەروٍیلاهە، ٌەٚأە

فەهِٛٚكأەی وە فەهِبْ  كەثێزە ِبیەی ٚەالفَزٕی ٘ەِٛٚ ئەٚ ئبیەد ٚ  -
 .ثْێٛی كەوبد پەهرەٚاىەثْٛٚ ٚ ٔە٘ی ٌە یەوگورٓ كەوبد ٚ ثەیەوڕیيی ٚ

ٔبکۆکی ٚ ٚا ٌە فەڵىبٔی ٔبٚ ڕاثٛٚٔی ئیَالِی كەوبد وە ئەَ ؽبڵەری  - 
٘ەهوەً ٘ەٍزێذ ثۆ  ٚ ٚ ّەهؾییەری پێ ثلەْپێ ئبٍبیی ثێذ  ْپەهرەٚاىەییەیب
ٚىەی ثەِەیِ ٘ێي ٚ  ٔبٚێه ٌەفۆی ثٕێذ ٚ وۆِەڵێه عیب ثىبرەٚە ٚ فۆی كەٍزە ٚ

 .ثێذدەٍِٛٛڵّبٔبْ رەٚاٚ الٚاى 
یەوگورٕی ٔێٛاْ ٍِٛٛڵّبٔبْ ٌەگۆڕ كۀێذ،  ٘ەِٛٚ ٘ەٚڵێىی ٔيیه ثٛٚٔەٚە ٚ  -

 یەوڕیيی ٔەكاد، ٚ یچ وەً ٘ەٚڵی ثوایەری ٚٚالیؿێىی ٚا كهٍٚذ كەوبد وە٘ ٚ
 .ثەثباڵیلا ٘ەڵجلاد ٘ەهوەً ٘ەٚڵ ثۆ الیۀی فۆی ثلاد ٚ

وەٚارە ثەڕێياْ: پێٛیَزە ٘ەِٛٚ الیەوّبْ ٘ەِیْە ٌە ٘ەٚڵی ئەٚەكاثیٓ وە  
ثەئەهوێىی  ىِبٔی ٌەیەن گەیْزٓ ٌۀێٛأّبٔلا لٛڵ ثىەیٕەٚە ٚ ڕۆؽی ثوایەری ٚ
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ەرگیس و لە ژێر هیچ پەردە و پاساوێکذا هەوڵ ًەدەیي و هّەهؾی ئەژِبهی ثىەیٓ 
خىا و یەک وە یەن  چٛٔىە ئێّە ؛ًاکۆکییەی ئەهڕۆهاى بذەیيضەرعییەت بەم 

یەن ئبِبٔغّبْ ٘ەثێذ، ثۆچی رۀٙب ّێٛاىی پەیاهبەر و یەک پەیام و یەک ڕووگە و 
 پەهرجٛٚٔەپەهرجّٛٚٔبْ، وە ىۆه عبه ئەَ  ٚ وبهووكّٔبْ ثىەیٕە پبٍبٚی ٌێه كاثڕاْ

یبْ فبٚەْ  ٚ فەڵىبٔێىی وبڵفبَ یبْ ثەكٔیبى ٔبرەثبیی وێْبٚە ٍەهی ثۆ ثْێٛی ٚ
 ە.فواپی ٌێ وەٚرۆرەٚ كەهۀغبِی ثەهژەٚۀلی ربیجەد ثەٚ ئبهاٍزەیەیبٔلا ثوكٚە ٚ

تَػنْيِ  َأوْ  ِإْحَدى َعَلى اْليَػُهودُ  افْػتَػَرَقتِ ]كەفەهِٛێذ:   پێغەِجەهی فٛكا كٚٚەَ:  َوَسْبِعنيَ  ثِنػْ
تَػنْيِ  َأوْ  ِإْحَدى َعَلى النََّصاَرى َوتَػَفرََّقتِ  ،ِفْرَقةً  [ِفْرَقةً  َوَسْبِعنيَ  َثاَلثٍ  َعَلى ُأمَِّّت  َوتَػْفرَتِؽُ  ،(1)ِفْرقَةً  َوَسْبِعنيَ  ثِنػْ

(2) .
[ِفْرَقةً 

َواِحَدةً  ِف  ُكلُُّهمْ ]. ٚە ٌە٘ۀلێه ڕیٛایەری روكا ٘برٛٚە: (2)  كَ تِلْ  ِىيَ  َوَما: قَاُلوا. [النَّاِر ِإالَّ
[َوَأْصَحاِب  اْليَػْوـَ  َعَلْيوِ  َأنَ  َما] :قَاؿَ  اْلُفْرَقُة؟

 ؽەفزب ٚ سەرثْٛٚ ثە دابەش جىلەکەکاى: ەٚار .(3)
ثْٛٚ دابەش  -ِەٍیؾیەوبْ -گبٚهەکبٔیِ، کۆهەڵەداكەٍزە ٚ حەفتاو دوو یەن یبْ 

 ٚە ئِّٛەد ٚ ،کۆهەڵەداكەٍزە ٚ حەفتاو دوو  یەن یبْ ؽەفزب ٚ سەرثە
 -. کۆهەڵەداكەٍزە ٚ ٍێ  ؽەفزب ٚسەر كاثەُ كەثٓ ثە  یصأی ِّٕٛێٕىەٚرٛ
ثەاڵَ ٌە٘ۀلێه ڕیٛایەری روكا ٘برٛٚە وە:  -ەیگوفزی ٔی هیچ ٘ەرب ئێوە کەفەهِٛٚكە

                                                           

 ٚ فزبەؽ ەهِٛٚەف یوبٔەیی٘ٛكیە ەث  فٛا یهەِجەغێپ ەو ەگِٛبٔ ەث ەٚەرەاٚێڕگ ەیوەهِٛٚكەف ەیٍەو ٚەئ - 1
 .وبدەثبً ك ەوەریەٛاڕی كٚٚە٘ ۆیەث ،ەٚەٚأەچێپەث بْی  ُەكٚٚث ٚ فزبەؽ ەهِٛٚەف یٕبهاوبٔۀەث ٚ ُەث نیە

لبي  ،140ٓ، (6247هلُ اٌؾل٠ش ) ،( ثلء اٌقٍك1ثبة ) ،( اٌزؤه٠ـ60وزبة )، 14ط ،ٕؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ ،اثٓ ؽجبْ - 2
هلُ اٌؾل٠ش  ،( ّوػ إٌَخ1ثبة ) ،( إٌَخ41وزبة )، 4ط ،ٍٕٓ أثٟ كاٚك ،ّؿ١ت األهٔئٚٛ: ؽل٠ش ؽَٓ. أثٛ كاٚك

 ،(3991هلُ اٌؾل٠ش ) ،( افزواق األ17ُِثبة ) ،( اٌفز36ٓوزبة )، 2ط ،ٍٕٓ اثٓ ِبعخ ،. اثٓ ِبعخ323ٓ، (4598)
 ل٠ش ؽَٓ ٕؾ١ؼ.لبي األٌجبٟٔ: ؽ ٚ .1321ٓ
ٍەهچبٚەی عیبٚاى ٌە ٍەهچبٚەوبٔی فەهِٛٚكەی  ئەَ ثەّەی وۆربیی فەهِٛٚكەوە ٌە ٘ۀلێه ڕیٛایەد ٚ - 3

اٌّىزت  ،ثبة ِٓ اٍّٗ ؾ١َٝ، 2ط ،اٌّؿغُ اٌٖغ١و ،اٌطجوأٟ )١ٍٍّبْ ثٓ أؽّل ثٓ أ٠ٛة( پێْٛٚكا ٘برٛٚە ٌەٚأە:
. ٚلل ٙؿف ا١ٌْـ 30ٓ ،رؾم١ك: ِؾّل ّبوو، (724اٌؾل٠ش)هلُ ، 1985، 1ٛ ،ؾّبْ ،ث١وٚد، كاه ؾّبه ،اإلٍالِٟ

، 3ٛ ،ث١وٚد ،اٌّىزت اإلٍالِٟ ،ِْىبح اٌّٖبث١ؼ ،األٌجبٟٔ ٘نٖ اٌوٚا٠خ فٟ: اٌزجو٠يٞ )ِؾّل ثٓ ؾجل اٌٍٗ اٌقط١ت(
(. رؾم١ك: ِؾّل ٔبٕو اٌل٠ٓ األٌجبٟٔ: ٚلبي فٟ رؾم١مٙب: ٙؿ١ف. صُ ؾبك ٚؽَٕٙب فٟ 171هلُ اٌؾل٠ش ) ،1985
هلُ  ،األِخ افزواق فٟ عبء ِب (18) ثبة ،( اإل٠ّب41ْوزبة )، 5ط ،ٍٕٓ اٌزوِنٞ، مٗ ٌَٕٓ اٌزوِنٞ: اٌزوِنٞرؾم١

، . ٚلبي األٌجبٟٔ: ؽل٠ش ؽَٓاٌٛعٗ ٘نا ِٓ االِضً ٘نا  ٗٔؿوف ال غو٠ت ِفَو ؽل٠ش(. لبي اٌزوِنٞ: 2641اٌؾل٠ش)
 ،1992، ٛ ،ث١وٚد ،كاه اٌفىو، 1ط ،ائل ِٕٚجؽ اٌفٛائلِغّؽ اٌيٚ، . ِؾّٛك. ا١ٌٙضّٟ )ؾٍٟ ثٓ أثٟ ثىو ا١ٌٙضّٟ(26ٓ

 لبي .ٍف١بْ ثٓ اٌٍٗ ؾجل ٚف١ٗ ،اٌٖغ١و فٟ اٌطجوأٟ هٚاٖ(. ٚلبي ا١ٌٙضّٟ فٟ رقو٠ظ ٘نٖ اٌي٠بكح: 899هلُ اٌؾل٠ش )
 .231ٓ، اٌضمبد فٟ ؽجبْ اثٓ مووٖ ٚلل ،٘نا ؽل٠ضٗ ؾٍٝ ٠زبثؽ ال: اٌؿم١ٍٟ
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وۆِەاڵٔە ٌە ئبگوكاْ رۀٙب یەوێىیبْ ٔەثێذ. گٛریبْ: ئەٚ وۆِەڵە كەٍزە ٚ ٘ەِٛٚ ئەٚ 
فەهِٛٚی: ئەٚأەْ وە ٌەٍەه ئەٚ  ؟.-ە ثە٘ەّزەٚەێزوە ثەرۀٙب ئەٚ كەچ -ەیەوبِ

  .وبّٔی ٌەٍەهیٓە٘بٚەڵ پەیڕەٚە كەِێٕٕەٚە وە ئەِڕۆ ِٓ ٚ ڕێجبى ٚ
کە گرفتی لەسەرە و هەًذێک کەش  - ٘ەهچۀلە ثەّی وۆربیی ئەَ فەهِٛٚكەیە

 ثبٍی ىۆهی ٌەٍەهە ٚ لَە ٚ -بەهەڵە ڕاڤەی دەکەى و خەڵکی پێ چەواضە دەکەى
، رۀبٔەُ ّێقی ئەٌجبٔیِ ثەالٚاىی لەڵەَ كەكەٌْە ٘ۀلێه ٌەىایبْ ثەالٚاىی 

 . ذ: ؽەٍۀەڵێیلا كەنثەاڵَ كٚارو ٌە رەؽمیمی ٍٛٔۀی روِ ؛كاكۀێذ
ٚای كاثٕێیٓ وە رەٚاٚ  ثە٘ەه ؽبڵ ثبٚاى ٌەَ الیۀەی فەهِٛٚكەوە ثٙێٕیٓ ٚ

ّیکوكٔەٚە ٚ ثەاڵَ ٌە ڕٚٚی  ؛ەیٌەٚ ڕٚٚەٚە ٘یچ گوفزیْی رێلا ٔی كهٍٚزە ٚ
 :پێٛیَزە ٘ۀلێه ڕٚٚٔىوكٔەٚە ٌەٍەه فەهِٛٚكەوە ثقەیٕە ڕٚٚ اربٚەرێگەیْزٕی ٚ

 ێذ: وبرێه پێغەِجەهی فٛكاڵجی ٌە وزێجی )اؾزٖبَ( كا كەطّب پێْەٚا -1
ثەٚ  فولخ(ضەی )ولە زهاًی عەرەبیذا . [ِفْرَقةً  َوَسْبِعنيَ  َثاَلثٍ  َعَلى ُأمَِّّت  َوتَػْفرَتِؽُ ]ێذ: ڵكە
٘ەثێذ، یبْ ٌە ىۆهیٕەی   بْیعیبٚاىیدا ثبٚەڕ کاًیِبكەگٛروێذ وە ٌە ثٕە ۆِەاڵٔەو

بْ ٘ەثێذ ثەّێٛەیەن وە ئەٚ ٚهكەوبهیبٔە ئەٚۀلە ىۆهثٓ یٚهكەوبهییەوبٔلا عیبٚاىی
ربلّبٔەی وە پێغەِجەهی  وەٚارە: ئەٚ كەٍزە ٚ ؛ٌێجێذ ثٕەڕەرییبْٚەن عیبٚاىی 

بد، ئەٚأەْ وە ٌە ٘ەڕەّەیبْ ٌێ كەو ثبٍیبْ ٌێٛە كەوبد ٚلە فەرهىودەکەدا   فٛكا
بْ ٌە گەڵ ئەٍ٘ی یثیوٚثبٚەڕەٚە ٘ەیە عیبٚاىی بْ ثەی٘ۀلێه ثٕەِب وە پەیٛۀلی

عەِبؾەكا ٘ەیە، ٚەوٛ فەٚاهیظ، ِٛؾزەىیٍە، ِٛهعیئە، ٘ۀلێه گوٚپی  ٍٕٛٔە ٚ
لٛربثقبٔە ٚ  ئەم فەرهىودەیە بەسەر پەیڕەواًیثەاڵَ ٔبووێذ ئێّە  ؛ّیؿەی رٛٔلڕەٚ

، ذاىەیلیب٘وی، غٔی ٚەوٛ ؽۀەفی، ِبٌىی، ّبفؿی، ؽۀجەٌی، ەوبیئیَالِی ِەى٘ەثە
ثٕەِب ٘ەِٛٚیبْ ٌەٍەه  بٔەچٛٔىە ئەِ ؛ؽٛوّی ئبگویبْ ثەٍەهكا ثلەیٓبسەپێٌیي و 

ٌە٘ۀلێه  هەبێت ئەوەعیبٚاىییەکیْیبْ ئەگەه  وۆوٓ ٚ ئبیٍٓەهەوییەوبٔی 
ثە ئەهاًە ێذ ثۆیە ٔبوو  ؛و تێڕواًیٌی الوەکیذایە و هیچی تر فیمٙی یٚهكەوبهی

 .ٔبگوێزەٚە ەەِبٔهیچ کام لؽٛوّی فەهِٛٚكەوە  ٚ  فیوەق ٔبٚ ثجوێٓ
بٔەی یالیۀە ئیَالِی فیمیٙیبٔە ئەٚ وۆِەڵ ٚ لٛربثقبٔەثە٘ەِبْ ّێٛاىی ئەَ 

وبهكەوەْ ٔبووێذ  یاى جیهاًی ئیسالهیذا ی وٛهكٍزبْیئەِڕۆ ٌەگۆڕەپبٔی ئیَالِ وە
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 ؛ثەٚ فیوەلبٔە پۆٌێٓ ثىوێٓ ٚ پێٕوێذَەؽٛوّی ئەٚ فەهِٛٚكەیەیبْ ثەٍەهكا ث
هكەوبهییە یەوبٔلا ثەڵىٛ ٌە ىۆهێه ٌە ٚیبیٕچٛٔىە ئەِبْ ٔەن ٌەثٕەِب ئ

ەن وە ٘ەیبٔجێذ ٌەٍەه ّێٛاىی یربوە عیبٚاىی یبْ ٔییە ٚیفیمٙیەوبٔیْلا عیبٚاى
ٛیَزی كەىأٓ ثۆ گؤگیلأە ثەالیۀێه وە فۆیبْ ىیبرو ثەپێ وبهووكٔە ثۆ ئیَالَ ٚ

، ثۆ ّٔٛٚٔە ثوایبٔی ٍەٌەفی ىیبرو گؤگی ثە ثبثەرەوبٔی کۆهەڵگۀبغەی ئەَ لۆ
ی ٘ەیە، هرپێیبْ ٚایە ِیٍٍەری ئێّە ىیبرو ٌەَ الیۀەٚە وەَ ٚوٛو  كەكەْ ثیوٚثبٚەڕ

، و لەپێطترە گؤگزو و الیەًی ڕۆحی و دەرووًییاى ال ٍٍٛن ثوایبٔی ٕۆفی رەىویە ٚ
گەڕأەٚەی ؽٛوّی  ؽٛوّڕأی ٚ ٔی كەٍەاڵد ٚە ئیَالِییەوبْ ثبثەرەوبیالیۀە ٍیبٍی

ّەهؾی فٛایبْ پێ گؤگزوە، ٚ ئەِبٔیِ ٌەّێٛاىی وبهووكْ ثۆ گەڕألٔەٚەی ئەٚ 
؛ ثەاڵَ ٘ەِٛٚیبْ ٘ەه ٌە ثبىٔەی كەٍەاڵرە كیل ٚ ثۆچٛٚٔی عیبٚاىیبْ ٘ەیە

را و ٌەِبٔە ئەٚ ِبفە ثەفۆی ثلاد کە ثالیۀێه یاى ٔبووێذ وەٍێه  ئیَالِلاْ ٚ
 ربلّبٔەٚە ٚ ئەٚ كەٍزە ٚ رە ڕیيیقبثێ و هاوخەهەکاًی لە الیەًەکاًی تر هاوڕ

و تەًها خۆی بەبەهەضتی لە قەڵەم  ثٛٚٔیبْ ثەٍەهكا ثَەپێٕێذ ؽٛوّی كۆىەفی
ثەٚ وۆِەڵە ئەژِبه اًە پێکەوە ٘ەِٛٚ ئەٚپطتیىاى بەخىای گەورە ثەڵىٛ  بذات؛

 .پێ كەكاد بْبىوًیِژكەی ثە٘ەّزی   كەووێٓ وە پێغەِجەهی فٛكا
ثٓ ثبى( كەفەیٕە ڕٚٚ وە ا) ّێـ ەیەوی لَثۆ پبڵپْزی ئەَ ثۆچٛٔەیِ 

   ٌەٚەاڵِی پوٍیبهێىلا كەهثبهەی كیبهیىوكٔی ئەٚ كەٍزەیەی وە پێغەِجەهی فٛكا
 كاف ما على املستقيمة اْلماعة ىي: الناجية الفرقة فإ)ێذ: ڵِژكەی ثە٘ەّزیبْ پێ كەكاد كە

 ،وعمال ،قوال ذلك على واالستقامة ،نواىيو وترؾ ،أوامره وطاعة ،هللا وحيدت من وأصحابو  النب عليو
 وّتاعة ىنا ّتاعة منهم كانت وإف...البالد ِف تفرقوا ولو اْلدى دعاة وىم ،اْلق أىل ىم ، وعقيدة

: بػ بعضهم وتسمى، السنة أنصار: بػ بعضهم تسمى وإذا...واحدة والعقيدة اْلدؼ داـ ما ىناؾ
 وإذا...الصدؽ جاء إذا يضر ال ،كذا ّتاعة: بػ بعضهم تسمى أو ،املسلمني ِبإلخواف وأ ،السلفيني
 .(1)(دليلو اتضح إذا اْلق إىل وإرشادىا تنبيهها العلم أىل على فالواجب شيء ِف اْلماعة أخطأت

                                                           

 ِٛلؽ: اٌىزبة ِٖله، 8ط ،ثبى ثٓ اٌؿي٠ي ؾجل اٌؿالِخ فزبٜٚ ِغّٛؼ ،ٌٍٗ ثٓ ثبىاثٓ ثبى )ؾجل اٌؿي٠ي ثٓ ؾجل ا - 1
 .183ٓ، ا٠ٌْٛؿو ٍؿل ثٓ ِؾّل: ٚطجؿٗ عّؿٗ ؾٍٝ أّوف ، ٚاإلفزبء اٌؿ١ٍّخ ٌٍجؾٛس اٌؿبِخ اٌوئبٍخ
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ٌە   پێغەِجەهی فٛكا ٚ – : ئەٚ كەٍزەیەی وە ٍەهفواى كەثٓەٚار
ٌەٍەه ئەٚ ڕاٍزە  ئەٚ وۆِەڵەْ وە  -اْٚفەهِٛٚكەوەكا ِژكەی ثە٘ەّزی پێل

یەوزب پەهٍزی  ٘بٚەاڵٔی ٌەٍەهی ڕۆیْزْٛٚ، ٌە ٚ   فٛكا یّەلبِەْ وە پێغەِجەه
 ٚ لەكەغەکواٚەکبٔیكٚٚه وەٚرٕەٚە ٌە  عێجەعێىوكٔی فەهِبٔەوبٔی ٚ ٚگەٚهە فٛای 

أە ثبٚەهكا، ئەٚ ٚ ڕەفزبه ٚ ٌەٍەه ئەٚ ڕێجبىە ٌە گٛفزبهو بەردەواهی كاِەىهاٚی 
 ٚ ٓ ثب پەهریِ ثٛٚثٓ ثەٚاڵربٔلایثبٔگقٛاىأی ڕێگەی ڕاٍزی ٌەٍەه ؽەلٓ ٚ

یەن  ، ِبكەَ یەن ئبِبٔظ ٚوۆِەڵێىی رویبْ ٌەّٛێٕێىی رو وۆِەڵێىیبْ ٌێوە ثێذ ٚ
یبْ ثە  خثبٚەڕیبْ ٘ەیە، ئەگەه ٘ۀلێىیْیبْ ٔبٚی فۆیبْ ٔبثێذ، ثە أٖٔبه إٌَ

٘ۀلێىیبْ ٔبٚی فۆیبْ ٔبثێذ: وۆِەڵی فاڵْ ٍەٌەفی، یبْ ثە ثوایبٔی ٍِٛٛڵّبْ، یبْ 
ئەگەه ٘ەه یەن ٌەَ وۆِەاڵٔە ٘ەڵەی ووك،  ە، ئەگەه ڕاٍزگۆثٓ... ٚەیىیبٔی ٔی٘یچ 

ڕێّٕٕٛٚییبْ ثىەْ ثۆ ڕێگەی ڕاٍذ ئەگەه  ٚ یَزە ىأبیبْ ئەگبكاهیبْ ثىۀەٚەئەٚە پێٛ
 .ثەڵگەی ڕٚٚٔی ٘ەثٛٚ

ربلّبٔە ثەثوای  ٛٚ ئەَ كەٍزە ٚوەٚارە: ئەهوی ِوۆڤی ثبٚەڕكاه ئەٚەیە وە ٘ەِ
ثیٕیٓ  ئەگەه ؽەلێىی ٌێ ٚ ثوایەری ڕەفزبهیبْ ٌەگەڵلا ثىبد ثەچبٚی فۆی ثيأێذ ٚ

٘ەٚڵی  بْ ثىبد ٚیٌێ ثیٕیٓ ئبِۆژگبهی ٘ەڵەیەکیئەگەهیِ  ٚ پْزگیویبْ ثىبد
 .ڕاٍزىوكٔەٚەی ثلاد

ٛٚێذ: كەهثبهەیبْ كەفەهِ  پێغەِجەهی فٛكا کۆهەڵەی کەؽەفزبٚ كٚٚ ئەٚ  -2
ٚارە: ئِّٛەری ِٓ عیبكەثێزەٚە، وەٚارە: ٌەگەڵ ئەٚەیِ وە ئەِبٔە ٌە  .[ُأمَِّّت  َوتَػْفرَتِؽُ ]

٘ەه   بْ ٘ەیە ثەاڵَ پێغەِجەهی فٛكایەوبٔی ثبٚەڕكا عیبٚاىییثٕەِب ٍەهەوی
وْ یبْ پێیبْ ٔبفەهِٛێذ وبف پۆٌێٕیبْ كەوبد ٚ ثەئِّٛەری فۆی ٔبٚیبْ كەثبد ٚ

ئِّٛەری ِٓ ٔیٓ، وە كەّفەهِٛێذ كۆىەفیٓ ٚاربی ئەٚە ٔییە وە ثە٘ەرب ٘ەربیی ٌە 
كەِێٕٕەٚە ٚ كٚارو كۆىەفلا  ثەڵىٛ ثە٘ێٕلەی ٌەؽەق الكأیبْ ٌە ؛كۆىەفلا كەِێٕٕەٚە

 چٛٔىە رۀٙب وبفو ٚ ؛پبُ پبن ثٛٚٔەٚەیبْ ٌە ربٚأەوبٔیبْ كەچٕە ثە٘ەّزەٚە
٘ەهوەً ٘ێٕلەی  ربیی ٌەكۆىەفەكا كەِێٕٕەٚە ٚثبٚەڕ ثە٘ەرب ٘ە فەڵىبٔی ثێ

كا ەثچٛوزویٓ گەهك ثبٚەڕ ٌەكڵیلا ٘ەثێذ كەچێزە ثە٘ەّذ، ٚەن ٌەٚ فەهِٛٚكەی
كەفەهِٛێذ، فٛای گەٚهە ٌەلیبِەرلا كەفەهِٛێذ:    پێغەِجەهی فٛكا ٘برٛٚە وە
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[ُجوهُ فََأْخرِ  ِإَيَافٍ  ِمنْ  َذرَّةٍ  ِماْػَقاؿَ  قَػْلِبوِ  ِف  َوَجْدُتُْ  َفَمنْ ]
: ٘ەهوەٍێىزبْ ثیٕی ٘ێٕلەی ەٚار .(1)

  .ثچٛوزویٓ گەهك ثبٚەڕ ٌەكڵیلا ٘ەثٛٚ ٌەكۆىەؿ ثیٙێٕٕە كەهەٚە
 ئِّٛەری پێغەِجەه ٘ەه ثەٍِٛٛڵّبْ ٚ یِەەاڵٔهکۆوەٚارە رۀبٔەد ئەٚ 

هەگەر کارێک یاى  ؽٛوّی وبفوثٛٚٔیبْ ثەٍەهكا ٔبكهێذ، ٚ ەژِبه كەووێٓئ
ئەو کات  خۆ ئەگەر وا بىوازًەی باوەڕ بیاًباتە دەرەوە؛ بۆچىوًێکیاى هەبێت کە لە ب

ظ، ی٘ەه ثۆیەیْە ىأبیبْ پێیبْ ٚأەثٛٚە وە ٘ەِٛٚ فەٚاهبە کافر ئەژهار دەکرێي؛ 
 .یبْ ِٛؾزەىیٍە، یبْ ِٛهعیئە، یبْ ّیؿە وبفو ثٓ

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

َا ِإىَل  َنِضَرةٌ  يَػْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ ]( لٛي اٌٍٗ رؿبٌٝ: 24ثبة ) ،( اٌزٛؽ١ل100وزبة )، 6ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 1  ،[َنِظَرةٌ  َرهبِّ
 .2706، ٓ(7001هلُ اٌؾل٠ش )
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مەهەشت یباس  
كانەاوازیج ەچىونۆب ەڵگەل كردنەڵەمام یرەهىن  

 
٘ٛٔەهی و گفزٛگۆووكْ  ئەكەثیرەٚەهەیەی ثبٍەوەِبٔلا لَە ٌەٍەه ٌەَ 

هەم هاهەڵەکردى لەگەڵ جیاوازییەکاى دەکەیي بەضێىازێک کە بتىاًیي لەیەک کاتذا 
؛ یطواىٚهی ثوایەری ٚ یەوویيی ٚ رەثبیی ٔێٛأىٍٕبپارێسیي، هەم  ەکاًواىییجیاواز

هاوکارهاى بێت لە وێذ ریْه كەفەیٕە ٍەه وۆِەڵێه فبڵ وە كەوثۆیە ٌێوەكا 
 ئبِبٔغەكا ٚ گؤگزویٕی ئەٚ فباڵٔەیِ ثویزیٓ ٌە: پێٌاوی بەدیهێٌاًی ئەو

ىأیبهی ّەهؾی رەٚاٚ كەهثبهەی ئەٚ ثبثەربٔەی وە  ثٛٚٔی ىأَذ ٚ یەوەَ:
 :یبْ ٘ەیەٌەٍەهجیاوازهاى ثیوٚڕای  گفزٛگۆی ٌەٍەه كەوەیٓ ٚ

  غەِجەهەوەیثەه ٌە٘ەِٛٚ وەً ثە پێ فٛای گەٚهە ڕاٍزەٚ فۆ ٚ
ە: ثيأە وە عگە ٌە ىاری اٌٍٗ ٚار .(1)[ِلَذْنِبكَ  َواْستَػْغِفرْ  اَّللَُّ  ِإالَّ  ِإَلوَ  ال أَنَّوُ  فَاْعَلمْ ]كەفەهِٛێذ: 
ئەٚعب كاٚای ٌێقۆّجٛٚٔی ٌێ ثىە.  ە ٚیّزێىی رو ّبیۀی پەهٍزٓ ٔی ٘یچ وەً ٚ

پێی كەفەهِٛێذ  ٚ وەٚارە: ثەه ٌە٘ەِٛٚ ّذ فٛای گەٚهە كاٚای ىأَزی ٌێ كەوبد
چٛٔىە لَە ئەگەه  .: ثڵێەپێی ٔبفەهِٛێذ )فمً( ٚار ٚ ثيأە ە:. ٚار[فَاْعَلمْ ]

 لۀبؾەد ٔەثێذ ٍٛٚكێىی ٔیە. ٘ەڵمٛاڵٚی ىأَذ ٚ
پێیاى  كٚارو فٛای گەٚهە پەیبِەکەی گْزگیو كەکبد ثۆ ٘ەِٛٚ فەڵکی ٚ

َا َولِيَػْعَلُموا]ێذ: كەفەهِٛ ثيأٓ وە عگە ٌە  صهەهىو خەڵکی : ثبەٚار .(2)[َواِحدٌ  ِإَلوٌ  ُىوَ  َأَّنَّ
 .ەیىاری اٌٍٗ پەهٍزواٚێىی رو ثەؽەق ٌەَ ثٛٚٔەٚەهەكا ثٛٚٔی ٔی

 َماتَ  َمنْ ]ٌەَ ثبهەیەٚە ٌەفەهِٛٚكەیەولا كەفەهِٛێذ:   پێغەِجەهی فٛكایِ
ىأیجێزی  -ٌەژیبٔیلا ٚ –ەً ثّوێذ : ٘ەه وەٚار .(3)[اْْلَنَّةَ  َدَخلَ  اَّللَُّ  ِإالَّ  ِإلَوَ  الَ  أَنَّوُ  يَػْعَلمُ  َوُىوَ 

راوێکی تر بەحەق لەم بىوًەوەرەدا وە عگە ٌەىاری اٌٍٗ ٘یچ پەهٍزو باوەڕی بىوبێت 
 ە، كەچێزە ثە٘ەّزەٚە.یٔیبىوًی 

                                                           

 (.19ٍٛهح ِؾّل: ا٠٢خ ) - 1
 (.52ٍٛهح اثوا١ُ٘: ا٠٢خ ) - 2
( ِٓ ٌمٟ اٌٍٗ ثبإل٠ّبْ ٚ٘ٛ غ١و ّبن ف١ٗ كفً اٌغٕخ 12ثبة ) ،( اإل٠ّب2ْوزبة )، 1ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،ٍَُِ - 3

 .41ٓ ،(145هلُ اٌؾل٠ش ) ،ؾٍٝ إٌبه
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ثە٘ەِبْ ّێٛەی ئبیەرەوبٔی پێْٛٚ عەفذ ٌەٍەه   ٌێوەّلا پێغەِجەهی فٛكا
 ە، ٔەن رۀٙب گٛرٓ، ىأیٓ كەوبرەٚ

ثبثەرێکی ٌە ٕەؽیؾەوەیلا  ثٛفبهی پێْەٚادەقاًەدا  ٌَە ژێو هۆّٕبیی ئە
ٚارە: ىأَذ ٌەپێِ . ٔبٚٔیْبٔی )ثبة اٌؿٍُ لجً اٌمٛي ٚاٌؿًّ( رەهفبْ کوكٚٚە ثە

ڕەفزبهێىی كهٍٚذ  ثەثێ ىأَذ ٘یچ گٛفزبه ٚ ڕەفزبهێىەٚەیە ٚ ٘ەِٛٚ گٛفزبه ٚ
 ثٛٚٔی ٔیە. 
ىٚثبْ  ەث رە٘ ِیبَزێئ ربە٘ ّبْڵٍِٛٛ یهۆى یىێىبٔەڵف ەٚەكافەث هۆعب ى

 ۀوفەث ەّٚ َەئ ِبٔب ٚ ٌێکەٚرەکبٔی٘یچ ئبگبیبْ ٌە  زویئ ٚ [.اَّللَُّ  ِإالَّ  ِإَلوَ  ال] ٓەڵێك
 بْیكهٍٚز ّبٔلاڵٍِٛٛ یبٔیژ ەٌ ذێثەك ەو ٓیچ ەبٔییأىبهۆڕگ ٚەئًاضساًي  ٚ ٔییە
 .ذێٔبگٛٔغ لایوبٔەییكاٚاوبه ٚارب ٚ ەڵگەٌ ەو ٓیچ ەّزبٔ ٚەئ ٚ ثىبد

 یوەییأىبهۆڕگ چی٘ یهٍزەپوزبیە ٚ ەڕثبٚ ەووكٚ یٚا ەو ەْیەیىأۀ َەئ هە٘
 ووكاه ٚ ەٌ یوەیەٚۀگلأڕە چی٘ ٚ ەووكٚەكهٍٚذ ٔ كاەّێئ یبٔیژەٌ ئەوتۆی

 ەیٚأەچێپەث ِ،ەڵیِۆو یئبٍز هەٍەٌ ۀ ربن ٚ یئبٍز هەٍەٌ ۀ ،یەیگٛفزبهِبٔلا ٔ
 ەیەّٚ َەئ ٔٙبەر وزیئ ٕبێ٘ەك بْەڕیثبٚ ەو  فٛكا یهەِجەغێپ ەیٔەاڵ٘بٚ ٚەئ
 ەىوكٔەیك ٚ ۆڕیگەك یبٔیبٔیژ یهەثەٌ هەٍ ٚ ووكەكهٍٚذ ك بٔلایبٔیژەٌ یویەربەكۆو

 هۆى یوەیەژِبهەث ٚ ِلاەو هۆى یىەیەیِبٚەٌ ەىوك ویٚا ِەیِەئ هەرو، ٘ یىۆڤێِو
 .ْۆڕثگ دیەٍزبّٔبه یٚٚڕ ٓزٛأث ەٚەِەو

 ۆث اىیبٔیژ ْۆچ ذەگەىتێ [.َّللَُّ ا ِإالَّ  ِإَلوَ  ال] یەٚار ەٌ ەّێئ یىەڵفئەگەه  ئێستایص
 ەٚەٚەئ ەیوەهٔبِەث یوەیغ ەٌ هاَەؽ ٚ ڵەاڵؽ ٚ دەکەى هفبْەفٛا ر یوەیغ
 هەگە!. ئ؟ەْكەك هطەفەث ٚەئ یوەیغ ۆث یاىِوكٔ ِبْ ٚ ٚ بْیژ ٚ ْگوەهكەٚ
 اىیّز ِٛٚە٘ ِوكْ ٚو  ىقڕ ٚ بْیژ ٚ یۀٙبەفٛا ربن ٚ ر ەیٚەٌ ْْزٛٚەیگێر
 !.؟ەْثەفٛا ك یوەیغ ۆٚ ٘بٔب ث يٕێٚۀەكدافٛا  یوەیغ ۆث هەٍ ْۆچ ،ەٚەئ یٍزەكەث

 ەٌ ذێثەك ذ،ێئبٚا ث ڵیؽب كاەڕثبٚ یِبوبٔەثٕ ەٌ ەّێئ یىەڵف هەگە: ئياْەڕێعب ث
ەگەه فٛای گەٚهە وە ئ!. ؟ذێث ْۆچ ڵیؽب وبٔلاەییمٙیف یەیوبهەرو ٚ ٚهك یوبٔەرەثبث

بەبێ زاًیاری ٔی رو چۆْ ووكەٚەوب زوثبٚەڕ ثەثێ ىأیٓ ٚەهٔەگوێذ، ئی ئیّبْ ٚ
وەرگرتٌی ىأبیبْ پێیبْ ٚایە وە ىأَذ ِەهعی ٍەهەوی هەر بۆیە ٚەهكەگوێذ!!!. 
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 صحة ِف شرط العلم)ێذ: ڵووكەٚەیەوی ِوۆڤەوبٔە. )اثٓ إٌّیو( ٌەٚ ثبهەیەٚە كە ٘ەِٛٚ 
ٚارب:  .(1)(للعمل املصححة للنية مصحح ْلنو ؛عليهما متقدـ فهو بو، إال يعتْباف فال والعمل، القوؿ

گٛفزبهێه یبْ هەر  ٚ ی هرۆڤەڕەفزبهێى ٚگٛفزبه  ِٛٚىأیٓ ِەهعی ٚەهگزٕی ٘ە
ىأیٓ ٌەپێِ  چٛٔکە ؛خاوەًەکەی زاًیاری دەربارەی ًەبێت لێی وەرًاگیرێت ڕەفزبهێه

 پاکیص ثۀیەری كەثێزەٚە ٚپبک ثەىأیٓ ٔیەری ِوۆڤ و  گٛفزبه ٚ ڕەفزبهەٚەیە
 ٚەهكەگیوێذ. ووكەٚەی ِوۆڤەوبْ كهٍٚذ كەثێذ ٚ

 عیبٚاىە؛وەٚە ٌەگەڵ گٛرٕی ىِبْ ییەعب ىأَذ ٔەن رۀٙب ٌە ڕٚٚە ِەؾویف
ئەَ  ِێْىلایە ٚ چٛٔىە ىأَذ ٌەكڵ ٚ ؛یبْ ٘ەیەیپبیەّلا عیبٚاى ثەڵىٛ ٌە پٍە ٚ

ژیبْ ثەثێ ٘ەه یەوێىیبْ  كٚٚأە كٚٚ ئۀلاِی ىۆه ٘ەٍزیبهی عەٍزەی ِوۆڤٓ ٚ
 ؛ەی ٍەهعەَ ئۀلاِەوبٔی روی ٌەُ كەوەْٚأەیِ ئبهاٍزو٘ەه ئەَ ك ِەؽبڵە ٚ

ىِبٔیِ ٚەوٛ عیبٚاىی  عیبٚاىی ٔێٛاْ كڵ ٚ ثەاڵَ گٛرٓ رۀٙب ثەىِبْ كەووێذ ٚ
 ڕێَّبٔە. ٔێٛاْ ئبٍّبْ ٚ

لە چەًذیي ئایەتی ٌەالیەوی روەٚە فٛای گەٚهە  ئەِە ٘ەِٛٚی ٌەالیەن ٚ
 ەوەی ثىٛرێ ٚپەیبِ ئبیٓ ٚ یبٍبغی ووكٚە ٘یچ وەً كەَ ٌە لەكەغە ٚقىرئاًذا 
یاى ٍٕٛٔەر ؽەهاَ یبْ ثیلؾە ٚ ثبٍی ؽەاڵڵ ٚ ٚ لَە ثۆ فەڵىی ثىبد ئەٚەٚەثۀبٚی 

بهەی ئەٚ ّزبٔە ٔەثێذ ىأیبهی رەٚاٚی كەهث ثىبد، ئەگەه ئەٚ وەٍە فۆی ىأَذ ٚ بۆ
 ، لەواًە:وە كەیڵێذ

 .(2)[ِعْلمٌ  وِ بِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَػْقفُ  َوال]كەفەهِٛێذ: لا ڕٚثەڕٚی پێغەِجەه ٌە ئبیەرێى -
پْذ ڕاٍزی ِەوەهەٚە، عب ئەگەه  وە ىأَزذ كەهثبهەی ٔییە ٚ هەڵێ ێهّز: ەٚار

ثۆی ٔەثێذ ثەثێ ىأَذ کە هافی تەضریع و یاساداًاًی هەیە   پێغەِجەهی فٛكا
فەڵکبٔی رو ؽٛوّی  كەثێذ ؽبڵ ٚئەی ەوبْ لَە ثىبد، یكەهثبهەی ثبثەرە ّەهؾی

؛ بەاڵم زاتی ئەوەی ٚەاوو  پوٍیبه ٌە پێغەِجەهعبه  چۆْ ثێذ؟!. ٘ەه ثۆیە ىۆه

                                                           

رول١ُ  ،ث١وٚد ،كاه اٌفىو، 1ط، فزؼ اٌجبهٞ ّوػ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اثٓ ؽغو اٌؿَمالٟٔ )أؽّل ثٓ ؾٍٟ ثٓ ِؾّل( - 1
 .160ٓ، رؾم١ك: ؾجل اٌؿي٠ي ثٓ ؾجل اٌٍٗ ثٓ ثبى، ِٚؾت اٌل٠ٓ اٌقط١ت ،ٚرج٠ٛت: ِؾّل فئاك ؾجل اٌجبلٟ

 (.36ٍٛهح اإلٍواء: ا٠٢خ ) - 2



 حەممەد صاڵحوپڕۆفیسۆر: خالید م                                          خەمێکی لەبیرکراو | 74

چبٚەڕٚأی ووكٚە رب فٛای  ثێلۀگ ثٛٚە ٚ ًەکردووە وەاڵهی پرسیارەکە بذاتەوە و
 ڕٚٚٔىوكٔەٚەی ٌەٍەه ثلاد. گەٚهە ٚەاڵِی پوٍیبهەوەی ثۆ ثٕێوێذ ٚ

کاتێک باسی ضتە لە ئایەتێکی تردا و بۆ ًیطاًذاًی قەبارەی تاواًی لەو جۆرە  -
ام و قەدەغەکراوەکاى دەکات لە پاش تاواًی هاوەڵ بۆ خىا بڕیارداى باش لە حەر

َوَأف ُتْشرُِكوْا ِِبَّللِّ َما ]كەفەهِٛێذ: تاواًی قسە کردى بەدەم خىاوە دەکات بەبێ زاًیاری و 
و  ثلەْ ەڵ ثۆ فٛا ثڕیبه: ٘بٚەٚار .(1)[َلَْ يُػنَػزِّْؿ بِِو ُسْلطَاًن َوَأف تَػُقوُلوْا َعَلى اَّللِّ َما اَل تَػْعَلُموفَ 

 .ثکەْ ەوەثەكەِی لَەبەًەزاًی 
هەڕەضە لەو کەساًە دەکات کە کاری وا دەکەى و ٌە ئبیەرێىی روكا  -

ـٌ  َوَىَذا َحالؿٌ  َىَذا اْلَكِذبَ  أَْلِسنَػُتُكمُ  َتِصفُ  ِلما تَػُقوُلوا َوال] كەفەهِٛێذ:  اْلَكِذبَ  اَّللَِّ  َعَلى لِتَػْفتَػُروا َحَرا
: ثەكهۆیەن وە ثەىِبٔی فۆربْ ٘ەڵی ەٚار .(2)[يُػْفِلُحوفَ  ال اْلَكِذبَ  اَّللَِّ  َعَلى يَػْفتَػُروفَ  ينَ الَّذِ  ِإفَّ 

ثۆ ئەٚەی كهۆ ، ئەٚە ؽەهاِە ِەڵێٓ ئەٚە ؽەاڵڵە ٚ ىأیبهی ثەثێ ثەڵگە ٚو كەثەٍزٓ 
ثەكەَ فٛاٚە ٘ەڵججەٍزٓ، ئەٚأەی كهۆ ثەكەَ فٛاٚە ٘ەڵلەثەٍزٓ ٌەٍيای كهۆوبٔیبْ 

  ڕىگبهیبْ ٔبثێذ. ٔبثٓ ٚكەهثبى 
ثوای ٚاِبْ ٘ەیە ٘ەه ئەٚۀلە كٚٚ وزێجی لە ئێستادا ئێّە بەڕێساى بەداخەوە 

 ِٛفزی ٍەهكەَ ٚ ثەڕاٍذ ٚ ەكٚٚ ّٚە فێو ثٛٚ ئیزو فۆی ٌێ كەثێز فٛێٕلەٚە ٚ
ە یوەٍی پێ ڕاٍذ ٔی لەهەرچی زاًستذا هەیە قسە دەکات و چەپلا فەرٛا كەكاد ٚ
گْذ  ِبكەیِ ٔیە ٍبىُ ٌەٍەه ٘یچ ثۆچٛٚٔێىی فۆی ثىبد ٚئب رۀٙب فۆی ٔەثێذ ٚ

ىۆه  فۆی ٔەثێذ ٚ ِٛهیلأیٚ  ٍەهٌێْێٛاٚ كەثیٕێذ رۀٙب كەٍزە الڕێ ٚ فەڵىی ثە
ثەٚ كەڵێذ ئەٚە ک ثێجبوبٔە فەرٛا ٌەٍەه فەڵىی كەكاد ٚ ثەُ ثەّیبْ كەوبر

َ ٌەٚ الی ٍەٚ ثەوەیفی فۆ وبفوە ئەٚ ٚ ئەٚ  ِٛٔبفیمەو  مەیئەَ فبٍ ە ٚیثیلؾەچی
 ىأب روە. ٘ەِٛٚ وەً پێ كیٕلاهرو ٚ فۆیْی ٌەو  ٚ ٌەٚی ٔبوبد ەوبدك

یەکەم لەسەر پەیام و باًگەوازی عب ئەَ عۆهە وەٍبٔە ٘ەِیْە عێی ِەروٍیٓ 
ئیسالهی کە ئەم جۆرە کەساًە ًەفاهاًە گىزارضتی لێ دەکەى و سیوا جىاًەکەی 

فۆیبْ وە وەِیبْ ربٍەه ٌەگەڵ ەه پبّبْ ٌەٍدەضێىێٌي و الی خەڵکی دەیبێسرێٌي، 
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و ئاساى دەکەوًە داوی دوژهٌاًی فٍیَکێٓ ەىۆه ىٚٚ ٘ەڵل٘ەڵلەوەْ ٚ  پەیبِەئەٚ 
دواتریص لەسەر خەڵکاًی هىسىڵواى کە ، ێٌيەهدیي و بۆ هەبەستی خۆیاى بەکاریاى د

ًاحەق و ًەفاهاًە یەکڕیسی و برایەتییاى ئەم جۆرە بەًاو هاهۆستا و باًگخىازاًە بە 
 دەضێىێٌي و هێس و تىاًاکاًیاى پەرت دەکەى.

دەستی دووژهٌەکاًواًیي دوو هێٌذە یوۆكەی گچۀل بەداخەوە ئێّە ٌە ِڕۆكا 
 .گیرۆدەی دەستی بەًاو دۆستە ًەزاًەکاًواًیي
پیرۆزییەکەی ئەوەًذە  اییي وئو پرسی ئێَزب كیٕی فٛا ئەٚۀلە ثێ كڵَۆىە 

و ضەرع زاى؛ ئەهە لە کاتێکذا بۆ  فتیهەرچی هەڵذەسێت دەبێتە هىکاڵکراوەتەوە 
دەگرى؛ بۆ خۆیاى زاًستەکاًی تر خەڵکی وا ًیي و ڕێس لە پسپۆڕی و تایبەتوەًذی 

ًوىوًە هیچ کەش ڕێ بەخۆی ًادات حەپێک بۆ کەسێک بٌىوسێت یاى 
ًەضتەرگەرییەکی بۆ بکات ئەگەر پسیطک ًەبێت و پسپۆڕ ًەبێت؛ بەاڵم هەهىو کەش 

چىوکتریي تا گەورەتریي بابەت و پرسی ضەرعی قسە بکات و ڕێ بەخۆی دەدات لە ب
 ڕووًکردًەوە بذات.

ٔەثٛٚٔی و هۆکاری سەرەکی پەرتەوازەیی و لێقەوهاویواى وەٚارە فبڵی یەوەَ 
  پێغەِجەهی فٛكایِ و جىرئەتی خەڵکە لەسەر فەتىا؛ ەیىأیبهی ّەهؾی ىأَذ ٚ

ولا ەٌەفەهِٛٚكەی یلاهە كاٚە ٚ٘ەه ٌەىٚەٚە ٘ۆّلاهی كەهثبهەی ئەَ كیبهكە ِەروٍ
َتزُِعوُ  اْنِتَزاًعا اْلِعْلمَ  يَػْقِبضُ  اَل  اَّللََّ  ِإفَّ ]فەهِٛٚیەری:   ،اْلُعَلَماءِ  ِبَقْبضِ  اْلِعْلمَ  يَػْقِبضُ  َوَلِكنْ  اْلِعَبادِ  ِمنْ  يَػنػْ

[َوَأَضلُّوا َفَضلُّوا ِعْلمٍ  ِبَغرْيِ  فْػتَػْوافَأَ  َفُسِئُلوا ُجهَّااًل  رُُءوًسا النَّاسُ  اَتََّذَ  َعاِلًما يُػْبقِ  َلَْ  ِإَذا َحّتَّ 
: فٛای ەٚار .(1)

ٌە ٍیٕگی فەڵىی ٘ەڵٕبوێْێ،  -ی ضەرعی هەڵبگرێتكەیەٚێذ ىأَزبرێک و- گەٚهە
كێذ وە ٘یچ ىأبیەن  ٚای ٌێ ثەاڵَ ٌەڕێگەی ِوكٔی ىأبیبٔەٚە ىأَذ كەثبرەٚە، رب

كەِڕاٍزی  ەوۀە پێْەٚا ٚثێ ئبگب ك ئەٚعب فەڵىی وۆِەڵێه ٔەىاْ ٚ ٚ هێٌێتٔب
وبرێه پوٍیبهیبْ ٌێ كەووێذ ثۀەىأی ٚەاڵِی فەڵىی كەكۀەٚە، عب ئەٚأە  فۆیبْ ٚ
 ەْ.کالڕێ كە فەڵىیِ گِٛڕا ٚ فۆیبْ ٚ

                                                           

 ،. 50ٍَُِٓ، (100هلُ اٌؾل٠ش ) ،( و١ف ٠مج٘ اٌؿ34ٍُثبة )، ( اٌؿ3ٍُوزبة)، 1ط، ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 1
( هفؽ اٌؿٍُ ٚلجٚٗ، ٚغٙٛه اٌغًٙ ٚاٌفزٓ فٟ آفو اٌيِبْ. هلُ اٌؾل٠ش 5ثبة ) ،( اٌؿ48ٍُوزبة ) ،8ط، ٕؾ١ؼ ٍَُِ

(6971) ،ٓ60. 
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 فَأَمَّا ،النَّارِ  ِف  َواثْػَنافِ  اْْلَنَّةِ  ِف  َواِحدٌ  :َثالَثَةٌ  ْلُقَضاةُ ا]ٌە فەهِٛٚكەیەوی روكا كەفەهِٛٚێذ: 
 َورَُجلٌ  ،النَّارِ  ِف  فَػُهوَ  اْْلُْكمِ  ِف  َفَجارَ  اْْلَقَّ  َعَرؼَ  َورَُجلٌ  ،ِبوِ  فَػَقَضى اْْلَقَّ  َعَرؼَ  فَػَرُجلٌ  ،اْْلَنَّةِ  ِف  الَِّذى
[النَّار ِف  فَػُهوَ  َجْهلٍ  َعَلى ِللنَّاسِ  َقَضى

كەثٓ  -ٌەلیبِەرلا -ەوبْیِٛفزی : لبىی ٚەٚار .(1)
ە ئبگوەٚە، وەٍێه ٕكٚٚأیبْ كەچ ثە٘ەّزەٚە ٚثەٍێ ثەّەٚە: ثەّێىیبْ كەچێزە 

عێجەعێی ووكثێذ كەچێزە ثە٘ەّزەٚە،  ؽٛوّی پێىوكثێذ ٚ ؽەلی ىأیجێذ ٚ
ٍزەِی ٌەفەڵه ووكثێذ  عێجەعێی ٔەووكثێذ ٚ وەٍێىیِ ؽەلی ىأیجێذ ٚ

 ئبگبیی ؽٛوّی ثۆ فەڵىی ووكثێذ ٚ ثێ كەچێزە ئبگوەٚە، وەٍێىیِ ثۀەىأی ٚ
 ێزە ئبگوەٚە.فەرٛای ثۆ كاثٓ كەچ

 كیبهكەی كٚٚثەهەوی ٚ ٘ەه ثۆیە ثۆ ئەٚەی ئێّە ٌەَ رۀگژەیە هىگبهِبْ ثێذ ٚ
رەثبیی ٌە  رۆٚی ثوایەری ٚ ٔبوۆوی ٌە ٔێٛاْ ٍِٛٛڵّبٔبٔلا ڕیْە وێِ ثىەیٓ ٚ

عێگەیلا ٍەٚى ثىەیٓ، پێٛیَزە ٘ەِٛٚ الیەوّبْ ٘ەٚڵ ثلەیٓ ثوەٚ ثلەیٓ ثەالیۀی 
الیۀەوبٔیِ، چ ثۆ فۆِبْ ٚچ  ە ٌەٍەه ئبٍزی ئۀلاَ ٚىأَزی ئەَ ڕاثٛٚٔی ئیَالِیی

ٌەفۆ  ثیورەٍه ٚ ٔەفبَ ٚ اًییبٔە فەڵىیوەثەه چٛٔىە ىۆهثەی ئەٚ كٚٚ ؛ثۆ فەڵىیِ
٘ەِٛٚ  ەوەْ، ئەٚأە كهٍٚزی كەوەْ وە رۀٙب فۆیبْ پێ ڕاٍزە ٚكڕاىی كهٍٚزی 

ەٚ وٍزٛهە گِٛڕا كەىأٓ، ئەٚأە كهٍٚذ كەوەْ وە ثێ ئبگبْ ٌ فەڵىی ثەالڕێ ٚ
 .ە كەڵەِۀلە ٘ەِە الیۀەی وە پێْیٕی ئێّە ثۆیبْ عێٙێْزٛٚیٓیفیمٙی

ثیىەیٕە  ىأیبهییەٚە كەٍذ پێ ثىەیٓ ٚ ثۆیە فبڵی یەوەَ ثب ٌەىأَذ ٚ
 كهّّٚی وبهِبْ.

                                                           

. اثٓ 324ٓ ،(3575هلُ اٌؾل٠ش ) ،( فٟ اٌمبٟٙ ٠قطٟء2ثبة ) ،( األل١ٚخ25وزبة )، 3ط ،ٍٕٓ أثٟ كاٚك ،اٚكأثٛ ك - 1
 ،776ٓ، (2315هلُ اٌؾل٠ش )، ( اٌؾبوُ ٠غزٙل ف١ٖ١ت اٌؾك3ثبة ) ،( األؽىب13َوزبة )، 2ط ،ٍٕٓ اثٓ ِبعخ ،ِبعخ

 ٚاٌٍفع ألثٟ كاٚك، ٕؾؾٗ األٌجبٟٔ.
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 یەوالثٛٚٔەٚە ٚ )افالٓ( ثۆ فٛای گەٚهە: كٚٚەَ:
زە رۀٙب پێٛیَیاى دەیڵێیي ثەٚەی وە ٘ەه وبهێه یبْ گٛفزبهێه كەیىەیٓ 

 ثێذ ٚئەو ثەكەِەٚە ٘برٕی فەهِبٔەوبٔی  ٚگەٚهە ِەثەٍزّبْ ڕەىاِۀلی فٛای 
ٔب، ئەِەیِ ِەهعێىی روی ٍەهەوی ٚەهگورٕی ٘ەه ووكەٚەیەوی  ٘یچی رو
  ِوۆڤەوبٔە.
 .(1)[الدِّينَ  لَوُ  ُمِْلِصنيَ  اَّللََّ  لِيَػْعُبُدوا ِإالَّ  ُأِمُروا َوَما]ٌەٚ ثبهەیەٚە كەفەهِٛێذ:  گەٚهەفٛای 

 ٚ رۀٙب ثپەهٍزٓ : رۀٙب فەهِبٔی ئەٚەیبْ پێ وواٚە وە فٛا ثەربن ٚەٚار
 ٌەپەهٍزەوەیْیبٔلا عگە ٌەڕەىاِۀلی ئەٚ ٘یچ ِەثەٍزێىی رویبْ ٔەثێذ.

و ٌە ئبیەرێىی روكا ثبً ٌەِەهعەوبٔی ٚەهگورٕی ووكەٚەی ِوۆڤەوبْ كەوبد 
: ەٚار .(2)[َأَحَدا رَبِّوِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِرؾْ  َوالَ  َصِلحاً  َعَمالً  ْليَػْعَملْ فػَ  رَبِّوِ  ِلَقآءَ  يَػْرُجو َكافَ  َفَمن]كەفەهِٛێذ: 

پبكاّزی ووكەٚەوبٔی الی فٛای گەٚهە ٚەهثگوێزەٚە، ئەٚە  كەیەٚێذەه وەً ٘
رۀٙب ِەثەٍزی ڕەىاِۀلی فٛای گەٚهە کبٔیْیلا ٌەووكەٚە ثبووكەٚەی چبن ثىبد ٚ

 ثێذ.
 ٚەهگورٕی ووكەٚەی ِوۆڤەوبْ: وەٚارە كٚٚ ِەهط پێٛیَزە ثۆ  
ئۀغبَ  یصثەٚ ّێٛاىەبٌەهایەکی ضەرعی هەبێت و كەثێذ ئەٚ ووكەٚەیە  -1

  .فەهِبٔی پێ ووكٚە ی گەورەثلهێذ وە فٛا
بێت و ثەكەٍزٙێٕبٔی ڕەىاِۀلی فٛای گەٚهە هەبەستی کەسەکە پێٛیَزە  -2

 ٘یچی رو.
ٚهە ٚەهی فٛای گە رێلا ٔەثێذی كٚٚ ِەهعە ٘ەه کوكەٚەیەکیِ یەکێک ٌە

 ٔبگوێذ.
َا]ٌە فەهِٛٚكەیەویلا ٌەٚ ثبهەیەٚە كەفەهِٛێذ:   یصپێغەِجەهی فٛكا  ِإَّنَّ

َا ،ِِبلنِّيَّاتِ  اْْلَْعَماؿُ  [نَػَوى َما اْمِرئٍ  ِلُكلِّ  َوِإَّنَّ
(3)

 : ٘ەِٛٚ ووكەٚەیەوی ِوۆڤ ثەپێی ئەٚەٚار .
                                                           

 .(5ٍٛهح اٌج١ٕخ: ا٠٢خ ) - 1
 (.110ٍٛهح اٌىٙف: ا٠٢خ ) - 2
هلُ  ،  ( ثبة و١ف وبْ ثلء اٌٛؽٟ اٌٝ هٍٛي ا1ٌٍٗثبة ) ،( ثلء اٌٛؽ1ٟوزبة )، 1ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 3

َا]: ( ل45ٌٗٛثبة ) ،( اإلِبهح34وزبة )، 6ط، ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،. 3ٍَُِٓ، (1اٌؾل٠ش ) هلُ اٌؾل٠ش  ،[ِِبلنِّيَّةِ  اْْلَْعَماؿُ  ِإَّنَّ
 ٚاٌٍفع ٌٍجقبهٞ. ،48ٓ، (5036)
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پبكاّذ  ٘ەه ِوۆڤێىیِ ثەپێی ِەثەٍزەوەی ِەثەٍزەیە وە ثۆی ئۀغبَ كاٚە ٚ
ثۆیە ٘ەه وبهێه وە ِوۆڤ كەیىبد ئەگەه ِەثەٍزی ڕەىاِۀلی فٛای  ؛ٚەهكەگوێذ

كەیلارەٚە ثە  گەٚهە ٔەثێذ ئەٚە ٔەن رۀٙب فٛای پەهٚەهكگبه وبهەوە ٚەهٔبگوێذ ٚ
 .چبٚی فبٚۀەوەیلا، ثەڵىٛ ٍەهثبهی ئەٚە ٍيای ٍەفزیْی كەكاد

  وبٔیبْ پێغەِجەهی فٛكاووكەٚەئەًجاهی  كەهثبهەی ٍيای ئەٚ عۆهە وەٍبٔە ٚ
 اْلِعَبادِ  ِإىَل  يَػْنِزؿُ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـُ  َكافَ  ِإَذا َوتَػَعاىَل  تَػَباَرؾَ  اَّللََّ  ِإفَّ ]ٌە فەهِٛٚكەیەوی روكا كەفەهِٛێذ: 

نَػُهْم، لِيَػْقِضيَ   قُِتلَ  َورَُجلٌ  ،اْلُقْرآفَ  َوقَػَرأَ  ،َوَعلََّموُ  ِعْلمَ الْ  تَػَعلَّمَ  رَُجلٌ  ِبوِ  اَّللَُّ  َيْدُعو َمنْ  فََأوَّؿُ ، َجاثَِيةٌ  ُأمَّةٍ  وَُكلُّ  بَػيػْ
 َيَ  بَػَلى: قَاؿَ  َرُسوِل؟ َعَلى أَنْػَزْلتُ  َما ُأَعلِّْمكَ  َأَلَْ : ِلْلَقاِرئِ  اَّللَُّ  فَػيَػُقوؿُ  .اْلَماؿِ  َكِاريُ  َورَُجلٌ  ،اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِف 

 َفُكْنتُ  ،اْلُقْرآفَ  ِفيكَ  َوقَػَرْأتُ  َوَعلَّْمُتُو، اْلِعْلمَ  ِفيكَ  تَػَعلَّْمتُ : اؿَ قَ  .ُعلِّْمَت؟ ِفيَما َعِمْلتَ  َفَماَذا: قَاؿَ  .َربِّ 
 َبلْ : َلوُ  اَّللَُّ  َويَػُقوؿُ  َكَذْبَت،: اْلَماَلِئَكةُ  َلوُ  َوتَػُقوؿُ  َكَذْبَت،: َلوُ  اَّللَُّ  فَػيَػُقوؿُ  النػََّهاِر، َوآَنءَ  اللَّْيلِ  آَنءَ  ِبوِ  َأُقوـُ 

 َفُسِحبَ  ِبوِ  ُأِمرَ  ثَّ ، َذاؾَ  ِقيلَ  فَػَقدْ  ،قَاِرئٌ  ُفاَلنً  ِإفَّ : لِيُػَقاؿَ  اْلُقْرآفَ  َوقَػَرْأتَ  َعاَلٌ، ُىوَ : لِيُػَقاؿَ  ِعْلمَ الْ  تَػَعلَّْمتَ 
عْ  َأَلَْ : َلوُ  اَّللَُّ  فَػيَػُقوؿُ  اْلَماؿِ  ِبَصاِحبِ  َويُػْؤَتى. النَّارِ  ِف  أُْلِقيَ  َحّتَّ  َوْجِهوِ  َعَلى  ََتَْتاجُ  َأَدْعكَ  َلَْ  َحّتَّ  كَ َعَليْ  ُأَوسِّ
ُتَك؟ ِفيَما َعِمْلتَ  َفَماَذا: قَاؿَ  .َربِّ  َيَ  بَػَلى: قَاؿَ  .َأَحٍد؟ ِإىَل   َوَما ،َوَأَتَصدَّؽُ  الرَِّحَم، َأِصلُ  ُكْنتُ : قَاؿَ  .آتَػيػْ

َفقَ  َأفْ  َتُِبُّ  َسِبيلٍ  ِمنْ  تَػرَْكتُ  : اْلَماَلِئَكةُ  َلوُ  َوتَػُقوؿُ  ،َكَذْبتَ : َلوُ  اَّللَُّ  ُقوؿُ فَػيػَ  .َلكَ  ِفيَها أَنْػَفْقتُ  ِإالَّ  ِفيَها يُػنػْ
 َوْجِهوِ  َعَلى َفُسِحبَ  ِبوِ  ُأِمرَ  ثَّ  ،َذاؾَ  ِقيلَ  فَػَقدْ  َجَواٌد، ُفاَلفٌ : يُػَقاؿَ  َأفْ  َأَرْدتَ  َبلْ : تَػَعاىَل  اَّللَُّ  َويَػُقوؿُ  َكَذْبَت،

، َسِبيلِ  ِف  قُِتلَ  ِِبلَِّذي َويُػْؤَتى، النَّارِ  ِف  أُْلِقيَ  َحّتَّ   ُأِمْرتُ : فَػيَػُقوؿُ  .قُِتْلَت؟ َماَذا ِف : َلوُ  اَّللَُّ  فَػيَػُقوؿُ  اَّللَِّ
 َكَذْبَت،: اْلَماَلِئَكةُ  َلوُ  َوتَػُقوؿُ  َكَذْبَت،: َلوُ  تَػَعاىَل  اَّللَُّ  فَػيَػُقوؿُ  قُِتْلُت، َحّتَّ  فَػَقاتَػْلتُ  ، َسِبيِلكَ  ِف  ِِبْلَِْهادِ 
 ِف  أُْلِقيَ  َحّتَّ  َوْجِهوِ  َعَلى َفُسِحبَ  ِبوِ  ُأِمرَ  ثَّ ، َذاؾَ  ِقيلَ  فَػَقدْ  َجِريٌء، ُفاَلفٌ : يُػَقاؿَ  َأفْ  َأَرْدتَ  َبلْ : اَّللَُّ  َويَػُقوؿُ 

 هِبِمْ  ُتَسعَّرُ  اَّللَِّ  َخْلقِ  َأوَّؿُ  الَااَلثَةُ  ُأولَِئكَ  ُىَريْػَرَة، َأِبَ  َيَ ]: فَػَقاؿَ  رُْكَبِت  َعَلى اَّللَِّ  َرُسوؿُ  ثَّ َضَربَ  .[النَّارِ 
[اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  النَّارُ 

بڕیار فٛای گەٚهە كاكەثەىێزە الی ثۀلەوبٔی رب  ذالیبِەر ٌە: ەٚار .(1)
٘ەِٛٚ فەڵىی ٌەروٍب ثەچۆولا كێٓ، یەوەَ وەً  ٌەٚ کبربٔەكاچبهۀٍٛٚیبْ ثلاد، لە 

ەڵىیْی فێو ف پیبٚێىە ىأَذ فێوثٛٚە ٚ ەْىبثبٔگی داوا دەکات وە فٛای گەٚهە 
ٌەپێٕبٚ ڕێجبىی  -ثەڕٚٚوەُ – پیبٚێک کەئەو  پبُلٛهئبٔیْی فٛێٕلٚە،  ٚ ووكٚٚە

 لٛهئبْ پیبٚێىی كەٚڵەِۀل. فٛای گەٚهە ثە پیبٚە ىأب ٚئەٚیِ  پبُفٛاكا وٛژهاٚە، 
ثەهٔبِەیەی وە ثۆ  فٛێٕەوە كەفەهِٛێذ: ئبیب ّبهەىاَ ٔەووكیذ ٌەٚ پەیبَ ٚ

                                                           

 .، ٚلبي األٌجبٟٔ ؽل٠ش ٕؾ١ؼ591(، 2382ٓ، هلُ اٌؾل٠ش )4اٌزوِنٞ، ٍٕٓ اٌزوِنٞ، ط - 1
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ەڵێذ: ثەڵێ ئەی پەهٚەهكگبهَ. كەفەهِٛێذ: كەی ثبّە چیذ پێغەِجەهەوەَ ٔبهكثٛٚ؟!. ك
چۆْ ثەوبهد ٘ێٕب؟!. كەڵێذ: ٌە پێٕبٚ ثەكەٍزٙێٕبٔی  ٚ م کردیووك ٌەٚەی وە فێو

٘ەه ٌە پێٕبٚ  فەڵىیُْ فێو كەووك ٚ ڕەىاِۀلی رۆكا فۆَ فێوی ىأَذ ووك ٚ
ٛێٕل. فٛای ثەّەٚ لٛهئبُٔ كەف ثەڕۆژ ٚ ڕەىاِۀلی رۆكا فۆَ فێوی لٛهئبْ ووك ٚ

گەٚهە پێی كەفەهِٛٚێذ: كهۆد ووك، ثەكٚایلا فویْزەوبٔیِ پێی كەڵیٓ: كهۆد ووك. 
ىأیبهی ووك ثۆ  فٛای گەٚهە پێی كەفەهِٛێذ: ثەڵىٛ ثۆیە فۆد فێوی ىأَذ ٚ

ّبهەىا، ثۆیەیِ فۆد فێوی لٛهئبْ ووك رب پێذ ثڵێٓ: فاڵْ  ئەٚەی پێذ ثڵێٓ ىأب ٚ
 پبكاّزەوەیذ ٚەهگود كەٍذ وەٚد ٚ لە دوًیا ٚەیْذوەً لٛهئبْ فٛێٕێىی ثبّە. ئە

كٚارو فٛای گەٚهە فەهِبْ كەوبد ٌەٍەه  .یذفەڵىی ٌە كٚٔیبكا ٚایبْ پێ كەگٛر ٚ
فٛای  ڕٚٚی ڕایلەوێْٓ رب فڕێی كەكۀە ٔبٚ ئبگوەٚە. كٚارو كەٚڵەِۀلەوە كە٘ێٕٓ ٚ

ب ٌە٘ەِٛٚ وەً ِبڵُ ئەٚۀلە پێ ٔەكاثٛٚٚیذ ر گەٚهە پێی كەفەهِٛێذ: ئبیب پبهە ٚ
كەڵێذ: ثەڵێ ئەی پەهٚەهكگبهَ.  !پێٛیَزذ ثەوەً ٔەثێذ؟ ِٕەد ثیذ ٚ ثێ

چۆْ ثەوبه ٘ێٕب؟. كەڵێذ: ٘بٚوبهی فيِەوبُٔ ت ٍبِبٔە كەفەهِٛێذ: كەی ئەٚ پبهە ٚ
٘ەه ّزێىُ  ىأیجێذ وە رۆ پێذ فۆّە ٌەپێٕبٚیلا  چبوەَ كەووك ٚ فێو ٚ كەووك ٚ

ەفْیِٛە. فٛای گەٚهە پێی كەفەهِٛێذ: كهۆد ووك، ثجەفُْ ئیٍال ٌەثەه فبروی رۆ ث
ثەكٚایلا فویْزەوبٔیِ پێی كەڵیٓ: كهۆد ووك. فٛای گەٚهە پێی كەفەهِٛێذ: ثەڵىٛ 

 : وەٍێىی ِیٙوەثبْ ٚبڵێي پێذ ٚ ەِْەثەٍزذ ئەٚە ثٛٚ وە فەڵه ثبٍذ ثى
فەڵىی ٌە  ٚ پبكاّزەوەیذ ٚەهگود ٚ كەٍذ وەٚد لە دوًیا ئەٚەیْذ ٚ ثەفْٕلەیە

ٚٔیبكا ٚایبْ پێ كەگٛریذ. كٚارو فٛای گەٚهە فەهِبْ كەوبد ٌەٍەه ڕٚٚی ڕایلەوێْٓ ك
ٌە پێٕبٚ فٛاكا  ڕٚوەُ رب فڕێی كەكۀە ٔبٚ ئبگوەٚە. كٚارو ئەٚە كە٘ێٕٓ وە ثە

. كەڵێذ: فەهِبُٔ پێ !فٛای گەٚهە پێی كەفەهِٛێذ: ٌە پێٕبٚ چیلا وٛژهایذ؟ ،وٛژهاٚە
ۆكا ثغۀگُ، ِٕیِ ٌەٚ پێٕبٚەكا عۀگبَ ٘ەرب وٛژهاَ. وواثٛٚ وە ٌە پێٕبٚ ئبیٕەوەی ر

پێی كەفەهِٛێذ: كهۆد ووك، ثەكٚایلا فویْزەوبٔیِ پێی كەڵیٓ: كهۆد ووك. فٛای 
ثڵێٓ: فاڵْ  گەٚهە پێی كەفەهِٛێذ: ثەڵىٛ ِەثەٍزذ ئەٚە ثٛٚ فەڵىی ثبٍذ ثىەْ ٚ

فەڵىی  ٚ دپبكاّزەوەیذ ٚەهگو ئەٚەیْذ كەٍذ وەٚد ٚ چبٚ ٔەروٍە ٚ وەً ئبىا ٚ
ٌە كٚٔیبكا ٚایبْ پێ كەگٛریذ. كٚارو فٛای گەٚهە فەهِبْ كەوبد ٌەٍەه ڕٚٚی 
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كٚارو ئەثٛ ٘ٛهەیوە وە فەهِٛٚكەوە  ڕایلەوێْٓ رب فڕێی كەكۀە ٔبٚ ئبگوەٚە.
وە لَەوبٔی رەٚاٚ ووك، كەٍزی كا ثەٍەه   ێذ: پێغەِجەهی فٛكاڵكەگێڕێزەٚە كە

وۆِەڵٓ  یەهە: ئەٚ ٍێ وەٍە یەوەِیٓ كەٍزە ٚفەهِٛٚی: ئەی ئەثٛ ٘ٛهە ئەژٔۆِلا ٚ
 فۆُ كەووێذ.ێ وە ئبگوی كۆىەفیبْ پ

 کوكٚەیاى ثيأٓ ثەڕێياْ: ٍيای ئەِبٔە چۀل ٍەفزە وە ثەڕٚوەُ ثۆ فٛا وبه
، ئەِبٔە ثەه ٌە٘ەِٛٚ فەڵىی ئبگوی كۆىەفیبْ ثٛٚەٌۀبفیبٔلا ِەثەٍزی رویبْ ٘ە ٚ

٘ەِٛٚ كهٍٚزىواٚەوبٔی فۆیەٚە ثەهچبٚی  فٛای گەٚهە ثە ٚ فۆُ كەووێذ پێ
ٌە لَەیەویلا  ٍٗی وٛڕی ؾیبەیٙڕیَٛایبْ كەوبد. ثۆیە فٛ ٚیبْ كەثبد ٚوئبثڕ

ەه كە٘ۆڵێه : ئەگەٚار .(1)(ِبلعبادة أطلبها أف من إِل أحب ومزمار بطبل الدنيا أطلب ْلف)كەڵێذ: 
ەَ پێ ٚ، ئەو پارەی پێ پەیذا بکەم ثگوَ ثە كەِّەٚە ٚ ىٚڕٔبیەن ثقەِە ثٓ كەٍزُ

 .پەیذا بکەمفٛأبٍی پبهە بەە کلەوەی ە ثبّزو
بىویي لە  كڵَۆى گەه ئێّە ڕاٍزّبْ کوك ٌەگەڵ فٛای گەٚهە ٚعب ئە
ثۆچٛٚٔێىی عیبٚاىیّْبْ ٘ەثێذ ٌە ثبثەرێىی ّەهؾیلا ئەٚ کبد ئەگەه  باوەڕەکەهاًذا

رٕی ەٚەی وە كەهوەٚئگٛێلأە  ثێ ،هەبەستی هەهىوهاى تەًها دەرکەوتٌی حەق دەبێت
ٌەثوی ئەٚەی یەوّبْ ٚەن  یصئەٚ وبر، ٌەٍەه كەٍزی وێ كەثێذ چۆْ ٚ ەؽەلئەو 

٘بهیىبه كێزە پێِ چبٚ،  كڵَۆى ٚ كژ یبْ ٔبؽەى ثێزە پێِ چبٚ یەوّبْ ٚەن ثوا ٚ
التعاوف على طلب اْلق من الّدين، ولكن لو شروط )ێذ: ڵثبهەیەٚە كە غەىاٌی ٌەٚ پێْەٚا

اْلق كناشد ضالّة، ال يفرؽ بني أف تظهر الضالّة على يده أو على يد أف يكوف ِف طلب  :وعالمات منها
 طلب ِف طريقا أخذ لو كما،  معاونو. ويرى رفيقو معينًا ال خصماً. ويشكره إذا عرَّفو اخلطأ وأظهره لو

 .(2)(عنهم هللا رضي الصحابة مشاورات كانت فهكذا... آخر طريق ِف ضالتو على صاحبو فنبهو ،ضالتو
 ئەِەیِبهیىبهی ووكٔی یەوزو ٌەٍەه گەڕاْ ثەّٛێٓ ؽەللا ثەّێىە ٌە ئبیٓ، : ٘ەٚار

یلا ٚەوٛ یِەهعێىی ٘ەیە ٌەٚأە: ئەثێذ ٌەگەڕاْ ثە ّٛێٓ ڕاٍز چۀل ٔیْبٔە ٚ
 فۆی ثیلۆىێزەٚەعب  ،وەٍێه ٚاثێذ وە ّزێىی ٌێ ْٚٚ ثٛٚە ٚ ثە ّٛێٕیلا كەگەڕێ

                                                           

: رؾم١ك ،1979، 2ٛ ،ث١وٚد ،كاه اٌّؿوفخ، 2ط ،ٕفخ اٌٖفٛح ،(ِؾّل ثٓ ؾٍٟ ثٓ اٌوؽّٓ ؾجلاثٓ اٌغٛىٞ ) - 1
 .242، ٓعٟ لٍؿٗ هٚاً ِؾّل.ك ٚ فبفٛهٞ ِؾّٛك

 ث١وٚد. ،كاه اٌّؿوفخ ،44ٓ، 1ط ،اؽ١بء ؾٍَٛ اٌل٠ٓ ،اٌٟ )ِؾّل ثٓ ِؾّل اٌغياٌٟ(اٌغي - 22
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ئەو  هەر کات وا بیری کردەوە ٚ ەییعیبٚاىی ٔبەالیەوە گرًگ ًییە و یاى هاوڕێکەی 
ئەگەه  و وبد ٔەن ٚەوٛ كژكەىبه ٍەیو هی٘بچاوی ثەهاِجەهەوەی ثە و  ٘بٚڕێ کات

هەر وەک چۆى  دەکات ٍٛپبٍیکە هەڵەی کردووە و ًەیپێکاوە بۆی ڕووًکردەوە 
سىپاسی دەکات ئەگەر ڕێگەیەکی هەڵەی گرتبێتە بەر لەگەڕاى بەضىێي ضتە 

ەی پێی بڵێت ضتە وًبىوەکەت لێرەوە ًییە و ئەو ڕێگەیە و هاوڕێکوًبىوەکەیذا 
 . هەڵەیە...ڕاوێژکردًی هاوەاڵى و ڕاجیاییەکاًیاى بەو ضێىەیە بىو

ٚەوٛ  وەٚارە ئێّە وبرێه ثۆچٛٔێىی عیبٚاىِبْ ٘ەیە ٌەٍەه ثبثەرێىی ّەهؾی ثب
ە پێىەٚ ێذ: ٘ەهكٚٚ الِبْ ٘ەٍذ ثىەیٓ ّزێىّبْ ٌێ ْٚٚ ثٛٚە ٚڵغەىاٌی كە پێْەٚا

ثەڵىٛ گؤگ ئەٚەیە ّزەوە  ؛ثەّٛێٕیلا كەگەڕێیٓ، عب گؤگ ٔیە وێ كەیلۆىیزەٚە
ثلۆىیٕەٚە، ِٓ ئەٚ ّزەی وە ٌێُ ٚٔجٛٚە ئەگەه رۆ ثۆَ ثلۆىیزەٚە ٘ەه ِەِٕٛٚٔزُ، 

 ەکى هيٚ ت وئەگەه فۆُّ ثیلۆىِەٚە ٘ەه ِەِٕٛٔزُ، ٌەثەه ئەٚەی رۆ ِبٔلٚٚ ثٛٚی
گەی ڕاٍزُ ٔیْبْ ثلەیذ رب ڕەىاِۀلی فٛا ٘ەٚڵذ كاٚە ڕێ ٚ ثە ّٛێٕیلا گەڕاٚیذ

ئیقالٓ  ٘ەٍزە عٛأەیِ رۀٙب ٔیەد پبوی ٚ ەد ٚیثەكەٍذ ثێُٕ، ئەَ ڕٚؽی
 كەرٛأێذ كهٍٚزی ثىبد.

إىل اْلخذ ِبْلق حيث   -سبحانو  -فمن ىداه هللا )ێذ: ڵەیّیِ ٌەٚ ثبهەیەٚە كەقئیجٓ ل
لباطل مع من كاف ولو كاف مع من َيبو ويواليو، كاف ومع من كاف، ولو كاف مع من يبغضو ويعاديو، ورد ا

: ە. ٚار(1)(قيال وأقومهم ،سبيال وأىداىم ،الناس أعلم فهذا، فهو ِمن ىدى هللا ملا اخُتلف فيو من اْلق
ٌەٍەه  ٌە٘ەه وٛێ ٚحەق ٘ەهوەً فٛای گەٚهە ٘یلایەری ثلاد ثۆ ئەٚەی وە 

 ٌەٍەه كەٍزی ٔبؽەى ٚثىبد ئەگەه  وبهی پێ ٚەهی ثگوێذ ٚبێت كەٍزی ٘ەهوەً 
 كٚژِٕەوەیْی ثێیذ ٚە ئبِبكەی كەٍزجەهكاهی ٔبؽەق ثێذ ئەگەه ٌەالی كۆٍذ ٚ

ڕێی  ٘یلایەری كاْٚ ٚ ی گەورەفٛا فۆّەٚیَزەوەیْی ثێذ، ئەٚ وەٍە ٌەٚأەیە وە
ؽەلیبْ ریب ڕْٚٚ  ٔیْبْ كاْٚ ٌەٚ ثبثەربٔەی وە ثۆچٛٚٔی عیبٚاىیبْ ٌەٍەهە ٚ ڕاٍزی

لَەوبٔی  ٚ ڕاٍززوەڕێجبىەوەی  ٌە ٘ەِٛٚ وەً ىأب روە ٚئەٚ وەٍەیِ  ٚ ەیٔی
 .پەٍۀل روە

                                                           

 .516ٓ، 2ط ،اٌٖٛاؾك اٌّوٍٍخ ،اثٓ اٌم١ُ - 1
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ثەاڵَ ثەكافەٚە ئێّە ٌەثەه ئەٚەی ِەثەٍزەوبّٔبْ رەٚاٚ ثۆ فٛا یەوال ٔەثۆرەٚە 
 دژ سەیریاى دەکەیي وىۆه کبد ٌەگەڵ ثوا ٚ ٘بٚڕێکبّٔبْ ٚأیٓ ٚ ثە چبٚی كەثیٕیٓ 
اى دەدەیي و ٔبٚىڕألٔیّکبٔلْ ٚ  ی٘ەٚڵ ٚ ٌەگەڵ كەوەیٓ یاىبهأە ڕەفزبهكٚژِٕى

ثوایبّٔبْ كەثڕیٕەٚە، ٘ۆوبهی ئەَ ٘ەڵٛێَزە  كەثیٕە رەٚهی كەٍزی كٚژِٓ ٚ
كەگەڕێزەٚە، ثۆیە پێٛیَزە ٘ەِیْە خۆهاى ٔبثەعێیبٔەیِ رۀٙب ثۆ ثەك ٔیەری 

ثۀیەری فۆِبٔلا ثچیٕەٚە ٚ ثەهكەٚاَ ٌە٘ەٚڵی ئەٚەكا ثیٓ وە عگە ٌەڕەىاِۀلی 
و بۆچىوًەکاًواى  وبه پبكاّزی ڕۆژی كٚایی ٘یچ ِەثەٍزێىی روِبْ ٌە ی گەٚهە ٚفٛا

 ٔەثێذ.
 ّەهؾیجٛٚٔی ٘ەڵٛێَذ: ٍێیەَ:

بۆ یەکالبىوًەوەی کێطە و بۆچىوًە  ئەهە خاڵێکی ترە کە هاوکارییواى دەکات
 جیاوازەکاًواى بەپێی پێىداًگە ضەرعییەکاى. 

ثەئبگب ثْٛٚ  ّەهؾی ٌٚە ٚەهگورٕی ىأَزی  ٛٚعب ئەگەه فبڵی یەوەَ ثویزی ث
ە ٌەثەهعەٍزەووكٔی ئەٚ ىأَزە ییەوبْ، فبڵی ٍێیەَ ثویزییٌە پوٍە ّەهؾ

 ە ئەَ كٚٚ فبڵە ثێ یەن ٔبیبٔىوێذچٛٔى ؛کێْەکبّٔبْبۆ یەکالکردًەوەی بٔە یّەهؾی
  ە.ی٘یچیبْ ثێ ئەٚی رویبْ ٍٛٚكێىیبْ ٔی ٚ

ئبگبكاهِبْ  ٚ فٛای گەٚهە ٌەىۆه ئبیەرلا ڕێّٕٛٚییّبْ كەوبد ثۆ ئەَ فبڵە
 كەوبرەٚە ٌەٚەی وە پێٛیَزە ّەهؾی فٛا ٍۀگی ِەؽەوی ٘ەڵٛێَزەوبّٔبْ ثێذ ٚ

و لەسەر هەر بابەتێک بۆچىوًواى جیاواز بىو ڕاعیبییەوّبْ ٘ەثێذ  ٘ەه ٔبوۆوی ٚ
ٌەٚ ثبهەیەیْەٚە كەفەهِٛێذ:  پێٛەی پبثۀل ثیٓ. ٚ ثیگێڕیٕەٚە ثۆ ثەهٔبِەوەی ئەٚ ٚ

ُتْم تُػْؤِمُنوَف ِِبَّللَِّ َواْليَػْوـِ اآلِخرِ فَِإْف تَػَنازَْعُتْم ] : ئەگەه ەٚار .(1)[ِف َشْيٍء فَػُردُّوُه إىل اَّللَِّ َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكنػْ
ٌەٍەه ٘ەهّزێه چۀل ثچٛویِ ثێذ ٔبوۆویزبْ ٘ەثٛٚ ثیگێڕٔەٚە ثۆ الی فٛای 

ه یەوالی ثىۀەٚە، ئەگە ئەٚثەپێی ثەهٔبِەوەی  ٚ  پێغەِجەهی فٛكا گەٚهە ٚ
 ڕۆژی كٚایی ٘ەیە. ثبٚەڕربْ ثەفٛای گەٚهە ٚڕاست دەکەى و 

 ئەَ ِەهعەی وۆربیی ئبیەرەوە ٘ەڕەّەیەوی ِەروٍیلاهە ٌەٍەه ئەٚەی وە ٘ەه
پێٛەی  پێی ڕاىی ٔەثێذ ٚ وێْەوبٔی ثەّەهؾی فٛا یەوال ٔەوبرەٚە ٚ وەً ٔبوۆوی ٚ
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یبْ ٘یچ ٔەثێذ یە یپبثۀل ٔەثێذ، ئەٚە ٔیْبٔەی ئەٚەیە وە ئەٚ وەٍە ثبٚەڕی ٔ
 ثبٚەڕی رەٚاٚ كأەِەىهاٚە.  

: ەٚار. (1)[َوَما اْختَػَلْفُتْم ِفيِو ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُو إىل اَّللَّ ]ٌە ئبیەرێىی روكا كەفەهِٛێذ: 
ثەپێی  ٚ ی گەورەە٘ەهچی ّزێىلا ٔبوۆویزبْ ٘ەثٛٚ ئەٚە ثیگێڕٔەٚە ثۆ الی فٛاٌ

 ئەٚ یەوالی ثىۀەٚە.  پەیبِەکەی
وە ّەهؾی فٛا ثىبرە   یەری روكا فەهِبْ ثەپێغەِجەه كەوبدٌەچۀلیٓ ئب

نَػُهم ِبَآ ]كەفەهِٛێذ: پێی  ٚ ثۆچٛٚٔە عیبٚاىەکبْیەوالوەهەٚەی  یبٍب ٚ َوَأِف اْحُكم بَػيػْ
پەیبِەی وە ثۆِبْ ٔبهكٚیزە  : ثەپێی ئەٚ ثەهٔبِە ٚەٚار .(2)[أَنَزَؿ اَّلّلُ َواَل تَػتَِّبْع َأْىَواءُىمْ 

 ّٚٛێٓ ئبهەىٚٚەوبٔی ئەٚاْ ِەوەٚە.  بٔیبْ چبهەٍەه ثىەفٛاهەٚە وێْەو
ٚهە فٛای گە ثڕٚاكاهألاٚە ثەثەِەثەٍزی لٛڵىوكٔەٚەی ٘ەِبْ ٘ەٍذ ٌۀبفی 

پێٛیَزە ٌەٍەهیبْ ّەهؾی فٛایبْ ثۆ ڕْٚٚ ثٛیەٚە وە وبرێه  كەوبد یبْئبِۆژگبهی
و  لَە ٔەكەْ ٚ ثە٘یچ ّێٛەیەن ٌێی ال ٚ و پێىەی پابەًذبي گٛێڕایەڵی ثىەْ

 اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها َيَ ]كەفەهِٛێذ:  و پێیاىّەهؾی فٛا ٔەفەْ پێِ  وەً بۆچىوًی
يعٌ  اَّللََّ  ِإفَّ  اَّللََّ  َواتػَُّقوا َوَرُسولِوِ  اَّللَِّ  َيَديِ  بَػنْيَ  تُػَقدُِّموا كاهاْ ڕٚا: ئەی گوۆ٘ی ثە. ٚار(3)[َعِليمٌ  ْسَِ

ۀە پێِ فەهِبٔی فٛای گەٚهە ٚ ٔی فۆربْ ِەفوثۆچٛ لَە ٚ ثزوٍٓ ٚ
 كەیڵێٓ. ىأبیە ثەٚەی وە كەیىەْ ٚ فٛای گەٚهە ثیَەه ٚ ٚ  پێغەِجەهەٚە

٘ەه  ٚ ٘ەٚڵ ثلەیٓ وبهەوبّٔبْ ٌەٍٕٛٚهی ّەهؾلا ثێذ ثۆیە پێٛیَزە ٌەٍەهِبْ
ٔەوەٚیٕە كاٚی  ٚ پێی ّەهؾی فٛا یەوالی ثىەیٕەٚەّبْ ٘ەثٛٚ ثەکٔبوۆویە وێْە ٚ
 ٔىە یەوەِیٓ ربٚأێه وە ٌەىەٚیلا ڕٚٚیلا ثە٘ۆی ئەٚەٚە ثٛٚ وەچٛ ؛ّەیزبْ ؽەى ٚ

وٛهری   ثەؾەلڵی وەَ ٚ ٚ ٛٚٔی فۆی فَزە پێِ فەهِبٔی فٛاٚەثۆچ ّەیزبْ ؽەى ٚ
ثە٘ۆی ئەَ ؽەىە گاڵٚەیەٚە ثەه  ٚ ڕەد ووكەٚە فەرهاًی خىای گەورەیفۆی 

 ٚەوبْ وەٚد.اٍەهعەَ كهٍٚزىو فویْزەوبْ ٚ ٔەفوەری فٛا ٚ
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٘ەِٛٚ رٛأبوبّٔبْ  ٚ لای٘ەِیْە ٚێڵجیٓ ثەّٛێٓ ڕاٍزیپێىیستە  هەروەها
 ٌە٘ەه وٛێ ٚ ئەگەهیِ ٘ەڵەیەوّبْ ووك، ٘ەه وبد ٚ ثقەیٕە گەڕ ثۆ گەیْزٓ پێی ٚ

 ٌەٍەه كەٍزی ٘ەهوەً ڕاٍزیّبْ ثۆ كەهوەٚد ثەٍٕگێىی فواٚأەٚە ٚەهی ثگویٓ ٚ
چٛٔىە  ؛ْ ثجیٕەٚەّەهَ ٔەوەیٓ ٌەٚەی ٌە٘ەڵەوبّٔبْ پەّیّب وبهی پێ ثىەیٓ ٚ

ثٕێیٓ ئەِڕۆ فۆِبْ كاْ ثە٘ەڵەی فۆِبٔلا ضەرعی خىا لەسەرو هەهىو ضتێکەوەیە و 
 باجەکەی بذەیي.ە لیبِەد لثبّزوە ٌەٚەی ٍجەی 

ىأیبهیەی  ٘ەه ثۆیە ىأبیبٔی پێْیٕی ئەَ ئِّٛەرە ٌەگەڵ ئەٚ ٘ەِٛٚ ىأَذ ٚ
أەیبْ ٌەگەڕاْ ثەّٛێٓ ٌەگەڵ ئەٚ ٘ەِٛٚ كڵَۆىی ٚ كاثڕ وە فٛا پێی ثەفْیجْٛٚ ٚ

خەڵکیاى هاًذاوە کە ضەرعی خىا بکەًە سەًگی هەحەک بۆ ؽەللا، ٘ەِیْە 
یەکالکردًەوەی کێطەکاًیاى و هەر کات دەقێکیاى بیٌی ضىێٌی بکەوى و بۆ قسەی 

هەڵىێستی زۆر جىاى و ًاوازەیاى هەیە وتە و کەش لێی الًەدەى، لەو بارەیەیطەوە 
 لەواًە:
: ٘ەِٛٚ ەٚار .(1)(كل يؤخذ من قولو ويرتؾ إال صاحب ىذا القْب): ڵێذكەِبٌیه پێْەٚا  -

ىوێزەٚە رۀٙب فبٚۀی ثلَەیْی ڕەد  گیوێذ ٚثلَەی ٌێ ٚەهبۆی هەیە ٘ەِٛٚ وەً 
 كهێژ كەووك.   كەٍزی ثۆ گۆڕەوەی پێغەِجەهی فٛكا -ئەٚ گۆڕۀەثێذ

 ّبفیؿی عبهێىیبْ پیبٚێه پوٍیبهێىی ٌێ كەوبد، ئەٚیِ ٚەاڵِی پێْەٚا -
كیبهە فەهِٛٚكەوە  ٚ كەكارەٚە  فەهِٛٚكەیەوی پێغەِجەهی فٛكا پوٍیبهەوەی ثە

ّبفؿی كەڵێذ:  پێْەٚاثۆیە ثە  ؛ىۆه ثەكڵی ٔبثێذ ٌەثەهژەٚۀلی وەٍەوە ٔبثێذ ٚ
پێی كەڵێذ:  ئەی ثۆچٛٚٔی فۆد چۆٔە؟. ّبفؿی ثەَ پوٍیبهە ىۆه رٛڕە كەثێذ ٚ

: ثۆ ەٚار .(2)(أنت رأيك ما: وتقوؿ  هللا رسوؿ قاؿ: كل أقوؿ ؟!زنر علي أترى ؟!كنيسة ِف أتران)
؟! (4)كەثیٕیذثەپْزەٚە  (3)ىٕٔبهَجلی قەضەم لەبەردایە و ٚاكەىأیذ ٌەوڵێَبَ؟! یبْ 

ٚا كەفەهِٛێذ وەچی كەڵێیذ: ئەی ثۆچٛٚٔی رۆ   پێذ كەڵێُ پێغەِجەهی فٛكا
 . ؟!!چیە

                                                           

 .111، 2002ٓ، 3، ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد، 2ٛ، طاٌزٛؽ١ل وزبة ثْوػ اٌَّزف١ل ٔخاؾب، فٛىاْ ثٓ ٕبٌؼ - 1
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َل يكن   تبانت لو سنة رسوؿ هللاأّتع العلماء على أف من اس): گٛرٛیەری ؿیِیّبف٘ەه 
وەً ٍٕٛٔەرێىی  وە ٘ەه ٌەٍەه ئەٚەی ٘بٚڕاْ: ىأبیبْ ە. ٚار(1)(لو أف يدعها لقوؿ أحد
ە ثۆ لَەی ٘یچ وەٍێىی رو ٚاى ٌەٚ ی، ثۆی ٔیپێگەیْذ  پێغەِجەهی فٛكای
 ٍٕٛٔەرە ثٙێٕێذ.

ٚكەیەوی : ٘ەه وبد فەهِٛەٚار .(2)(إذا صح اْلديث فهو مذىب)یەری: گٛرٛٚە 
 كهٍٚذ ٘ەثٛٚ ٌەٍەه ٘ەه ثبثەرێه ثۆچٛٚٔی ِٓ ٌەگەڵ ئەٚ فەهِٛٚكەیەیە ٚ

 ئەٚەیِ ِەى٘ەثی ِٕە.
٘ەه ثۆچٛٚٔێىی  ئەِەیِ ئەٚە كەگەیۀێذ وە ئەٚ پیبٚە ئەٍزۆ پبوە ٌە

 كژ كەٚەٍزێزەٚە، ٚە ِەى٘ەثەوەی وە ٌەگەڵ كەلێىی ّەهؾی یەن ٔبوبرەٚە ٚ
وەٍی رو  ثۆلیبِەد رۀٙب فۆی ثەهپوٍیبهە ٚ٘ەهوەً ٌەٚ ثۆچٛٚٔەی ثەگٛێی ثىبد 

 ٔب.
وال الشافعي  ،وال مالًكا ،وال تقلدف أِب حنيفة ،ال تقلدن): گٛرٛیەری یصئەؽّەك پێطەوا -

 ٔە ِبٌیه ٚ ٔەّٛێٓ ئەثٛ ؽۀیفە ٚ : ٔەّٛێٓ ِٓ ثىەٚە ٚەٚار .(3)(وخذ من حيث أخذوا
 .ْ كیٕیبْ ٌێ ٚەهگورٛٚەٚ ٍەهچبٚأە ثکەٚە کە ئەٚأەّبفؿی، ّٛێٓ ئەٚ ثەڵگە 

اَتاذ أقواؿ رجل بعينو ِبنزلة نصوص الشارع ال يلتفت إىل ): گٛرٛیەریِ یەیّقئیجٓ ل -
قوؿ من سواه، بل وال إىل نصوص الشارع إال إذا وافقت نصوص قولو، فهذا وهللا ىو الذي أّتعت 

: ٚەهگورٓ ەٚار. (4)(قروف الفاضلةاْلمة على أنو ُمـر ِف دين هللا، وَل يظهر ِف اْلمة إال بعد انقراض ال
ەوبْ ثەّێٛاىێه وە ِوۆڤ یٍەیوووكٔی لَەی وەٍێىی كیبهیىواٚ ٚەن كەلە ّەهؾی ٚ

گٛێ ثەلَەی وەٍی رو ٔەكاد، رۀبٔەد گٛێ ثەكەلە  رۀٙب ثەگٛێی ئەٚ ثىبد ٚ
ّەهؾیەوبٔیِ ٔەكاد ِەگەه ٘بٚڕا ثێذ ٌەگەڵ لَەی ئەٚ وەٍەكا، ئەِە ئەٚ ّزەیە 

ٌەكیٕی  و لەكەغەیە َ ئِّٛەرە ثەوۆی كۀگ پێیبْ ٚایە وە ؽەهاَ ٚوە ٘ەِٛٚ ئە
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:  رؾم١ك، اٌّطجؿخ اٌٍَف١خ، اٌمب٘وح، ٚاٌزم١ٍل بكاالعزٙ أؽىبَ فٟ اٌغ١ل ؾمل، اٌلٍ٘ٛٞ اٌوؽ١ُ ؾجل ثٓ أؽّل - 3

 .28، ٓاٌقط١ت اٌل٠ٓ ِؾت
 .265، 2ٓ، طاٌؿب١ٌّٓ هة ؾٓ اٌّٛلؿ١ٓ اؾالَاثٓ اٌم١ُ،  - 4



 حەممەد صاڵحوپڕۆفیسۆر: خالید م                                          خەمێکی لەبیرکراو | 86

ِ رۀٙب ٌە پبُ ەیثیوووكٔەٚەی ئەَ عۆهە ثۆچْٛٚ ٚ ٚ جێی ًابێتەوە فٛاكا
 چبوەوبْ ٍەهیبْ ٘ەڵلا.و ٌۀبٚچٛٚٔی ٍەكە رێگەیْزٛٚ 

كەگێڕٔەٚە وە ئیجٓ عەٚىی پبُ ٔٛێژەوبْ ٘ۀلێه ٔيا ٚ ٚیوكی كەفٛێٕل وە 
ٔەیلەفٛێٕل وە ٌێیبْ پوٍی  ٘ێٕب ٚ ثەاڵَ كٚارو ٚاىی ٌێ ؛ەولا ٘برجٌْٛٚەفەهِٛٚكەی

كنت قد ْسعت ىذا اْلديث ِف زمن الصبا، فاستعملتو حنوا من ثالثني ) :گٛریثۆ ٚاىی ٌێ ٘ێٕبٚە 
سنة، ْلسن ظن ِبلرواة، فلما علمت أنو موضوع تركتو، فقاؿ ِل قائل: أليس ىو استعماؿ خري؟  قلت: 

: ئەٚ ەٚار .(1)( ينبغي أف يكوف مشروعا، فإذا علمنا أنو كذب خرج عن املشروعيةاستعماؿ اخلري
 ؛( ٍبڵ وبهَ پێىوكٚە30ثۆ ِبٚەی )ٚە فەهِٛٚكەیەَ ٌەرەِۀی الٚێزیلا ثیَزجٛٚ 

پێُ ٚاثٛٚ  چٛٔىە گِٛبٔی ثبُّ ٘ەثٛٚ ثەٚ وەٍبٔەی وە فەهِٛٚكەوەیبْ گێڕاٚەرەٚە ٚ
٘ەڵجەٍزواٚە ٚاىَ ٌێ ٘ێٕب.  ە ٚیفەهِٛٚكە ٔی ، وە ثۆَ كەهوەٚدکەٍبٔێکی ڕاٍزگۆْ

خىێٌذًی ئەو پێی گٛرُ: عب ثبّە ثب ٘ەڵجەٍزواٚیِ ثێذ، ِەگەه کەسێک كەڵێذ 
ە ئیزو ثۆ ٔەیىەیٓ!؟. گٛرُ: وبهی فێو كەثێذ ڕێگە پێلهاٚ یوبهی فێو ٔیویرداًە 

ثێذ ٔب ٘ەڵجەٍزواٚە ئیزو ڕێگەی پێ ٔبكهێذ ٚ ثێذ ٌەّەهؾلا، وە ىأیّبْ كهۆیە ٚ
 وبهی پێ ثىوێذ. 

عب ثەڵگەوبْ ٌەَ ثبهەیەٚە ئەٚۀلە ىۆهْ ثبٚەڕٔبوەَ وەً كٚٚكڵ ثێذ ٌەگؤگی  
ثەاڵَ گوفزی ئێّە  ؛ریۆهیەٚە ڕٚٚی ٘يهی ٚ ّەهؾیجٛٚٔی ٌە یبْ الهی ٘ەثێذ ٌە

چٛٔىە ئێَزە ٌە٘ەه ٍِٛٛڵّبٔێه ؛ و جێبەجێ کردًذایە ثەهعەٍزەووكْ ٌەهەهیطە 
ئبِبكەیذ ٘ەِٛٚ وێْەوبٔذ ثەّەهؾی فٛا  ٛا ڕاىیذ ٚثپوٍیذ: ئبیب ثەّەهؾی ف

 ثکبد ٚ تىوڕەٌەٚأەیە فۆیْیذ ٌێ  یەوال ثىەیزەٚە؟. ثەكڵٕیبییەٚە كەڵێذ ثەڵێ ٚ
وەچۆْ پوٍیبهی ٚای ٌێ كەوەیذ، ثەاڵَ ٘ەه ٘ەِبْ ٍِٛٛڵّبْ وبرێه بێتەوە ثەگژرب 

٘ەٍذ كەوبد  ٚیەوی كٚٔیبیی كێزە ڕێ یوێْەیەوی ثۆ كهٍٚذ كەثێذ، یبْ ثەهژەٚۀل
ّەهؾی فٛا ٌەگەڵ ثەهژەٚۀلی ئەَ یەن ٔبوبرەٚە، كەثیٕیذ ىۆه ثەئبٍبٔی  ثەٚەی وە

ئەگەه ٌێیْی  ەوەی فۆی كەوەٚێذ ٚیّٛێٓ ثەهژەٚۀلی ٚاى ٌەّەهؾی فٛا كێٕێذ ٚ
پۀب ٚ پبٍبٚد ثۆ كەكۆىێزەٚە ثۆ  یە، ٍەك پێچ ٚیثپوٍیذ وە ئەَ وبهە ّەهؾی ٔ

 ەی.یبّەهؾیثەهگویىوكْ ٌەٚ ٘ەڵٛێَزە ٔ
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 َورَبِّكَ  َفال]فٛای گەٚهە كەهثبهەی ئەٚ عۆهە وەٍبٔە ٌە لٛهئبٔلا كەفەهِٛێذ: 
نَػُهمْ  َشجرَ  ِفيما َُيَكُِّموؾَ  َحّتَّ  اليُػْؤِمُنوفَ  . (1)[َتْسِليًما َوُيَسلُِّموا َقَضْيتَ  ِمَّا َحَرًجا أَْنِفِسِهم ِف  ُيَُِدوا ال ثَّ  بَػيػْ

 داًاهەزرێت اىئەٚأە ثبٚەڕی  ی رۆ ئەی ِٛؽەِّەك: ٍٛێٕل ثە پەهٚەهكگبهەٚار
پەیبِەوەی رۆ ٔەوۀە كاكٚەه، كٚارویِ  ٔبوۆویەویبٔلا رۆ ٚ ٘ەرب ٌە ٘ەِٛٚ وێْە ٚ

 ٘یچ ڕەفٕە ٚ كڵٕیب ٔەثٓ ٚ ىەیذ رەٚاٚ ڕاىی ٚیؽٛوّەی وە رۆ كە ٌۀبفلا ثەٚ
 فۆیبٔی ٔەكۀە كەٍذ. گبىٔلەیبْ ٌە ڕاٍزی ؽٛوّەی رۆ ٔەثێذ ٚ

ە وە ِوۆڤ ثەڕٚٚوەُ فۆی ثلارە كەٍذ یرۀٙب ئەٚۀلەیِ ثەً ٔی ۆیە٘ەه ث
 كڵٕیب ثێذ ثەٚەی وە ّزێه ٌە ؽٛوّی فٛا، ثەڵىٛ كەثێذ ٌۀبفیْلا رەٚاٚ ئبٍٛٚكە ٚ

ە. عب ؽٛوّی فٛا ٌەثەهژەٚۀلی ئەَ ثێذ یبْ ٔب یٌەثبه رو ٔی ؽٛوّی فٛكا ثبّزو ٚ
 ٔەگۆڕ ثێذ.  عێگیو ٚ ئەَ كەثێذ ٘ەڵٛێَزی ثەهاِجەهی ڕاٍزی ؽٛوّی فٛا

 ثیىەیٕە ئبِبٔظ ٚ وەٚارە كەثێذ ٘ەِیْە ئێّە ٌەگەڵ ّەهؾی فٛا ثیٓ ٚ
الی ٘ەهوەً ثٛٚ ثەٍٕگێىی فواٚأەٚە ٚەهی  ٌە٘ەه وٛێ ٚ ٚ ثیٓ ثەّٛێٕیلا ٚێڵ

یبْ ئەٚ الیۀەی وەوبهی ٌەگەڵ كەوەیٓ، یبْ ئەٚ ِبِۆٍزب، یبْ  ،رۀٙب فۆِبْ ثگویٓ ٚ
ٚ  ئەِیٕلاهە، یبْ ئەِیوە، یبْ ٍەهووكەیە ثەڕاٍذ ٔەىأیٓ ّێقە، یبْ ڕاثەهە، یبْ

ثەڵىٛ ؽەق الی ٘ەهوەً ثٛٚ ئێّە ٌەٚ  ؛٘ەِٛٚ فەڵىی روِبْ پێ ٘ەڵە ثێذ
چٛٔىە ئێّە ٌەلیبِەرلا رۀٙب  ؛٘ەٚڵی ٍەهفَزٕی ثلەیٓ ٘ەڵٛێَزە ٌەگەڵ ئەٚ ثیٓ ٚ

چەٚأەی ٘ەهچیِ پێ پێچیٕەٚەِبْ ٌەگەڵ كەووێذ ّٚەهؾی فٛای گەٚهە ٌێٌەٍەه 
ثەهگوی ٌێجىبد ٌەلیبِەرلا فۆی  فەڵىێه وٛێوأە ٌەگەڵی ثێذ ٚ ئەٚ ثێذ ٚ
 ثەهپوٍیبهە.

 گِٛبٔی ثبُ ثەیەوزو ثوكْ: چٛاهەَ: 
ٚارە وبرێه ثۆچٛٚٔەوبّٔبْ ٌەثبثەرێىلا یەن ٔبوبرەٚە پێٛیَزە گِٛبٔی ثبّّبْ 

بْ وەٍّ ثەّٛێٓ ڕاٍزیلا كەگەڕێیٓ ِِٚٛٚبْ ثەیەوزو ٘ەثێذ، ثەٚەی وە ٘ە
ئبِبكەیی رەٚاِٚبْ  ە ٌەٚ ثۆچٛٔەی وە ٘ەِبٔە ٚییەوی ربیجەرّبْ ٔییثەهژەٚۀل

ثۆچٛٚٔەوەی  كەٍذ ٌە ىەٚیٓ ٚثرێلایە وە ٘ەهوبرێه ؽەلّبْ ثۆ كەهثىەٚێذ ّٛێٕی 
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 ثە ثواوەی ثەهكەٚاَ گِٛبٔی ثبّیچٛٔىە ِوۆڤی ثبٚەڕكاه پێٛیَزە  ؛گویٓبفۆِبْ ٘ەڵ
 .یبٚاى ثێذئەگەه چی ثۆچٛٚٔەکبٔیْیبْ ع بێتهە

ئێّە ئێََزب ثەكافەٚە ٌە ٘ەڵٛێَزە ثبّەکبٔی یەکزویِ ثە گِٛبٔیٓ چ عبی 
فواپەکبْ؛ ثۆیە کبرێک ثوایەکّبْ كەٍزی ثوایەری ٚ رەثبییّبْ ثۆ كهێژ كەکبد كەڵێیٓ 

ئیتر وا ًەرهی دەًىێٌێت ئەٚە ثبهی الهە ٚ کێْەی ٘ەیە ٚ پێٛیَزی پێّبٔە ثۆیە 
خۆ ئەگەریص هەڵىێستەکەی  ایەرییەکەیەٚە ٔبچیٓ.ٚەاڵِی ٔبكەیٕەٚە ٚ ثەكەَ ثو

 خراپ بێت ئەوە دە کەڕەت خراپەی دەرحەق دەکەیٌەوە و لێی بێ دەًگ ًابیي.
ئەم جۆرە هەڵىێستاًەیص تەواو پێچەواًەی دەقەکاًی ضەریعەت و گیاًی 

کەوە بىوًي؛ ئێوە دەبێ لە ًاخی خۆهاًەوە بڕواًیٌە هەڵىێستی برایەتی و پێ
ۆیە ئەگەر هەڵەیەکیطیاى کرد پاساویاى بۆ بۆ بێٌیٌەوە و چاوپۆضی براکاًواى؛ ب

لێبکەیي و بڵییي هەبەستیاى ًەبىوە یاى لەگەڵ ئێوەیاى ًییە یاى ًەیاًساًییىە یاى 
، خۆ بکەیٌەوەئاگاداریاى  گیاًێکی برایاًەوە لە هەڵەکاًیاىهەر پاساوێکی تر ئەوجا بە

 دە بەراهبەر چاکەیاى لەگەڵ بکەیٌەوە.دەربارە کردیي ئەو کات  ئەگەریص چاکەیاى
رۆِەرێىی ٔبڕەٚایبْ ثۆ  ەکبْثێجبٚەڕ وبرێه كٚٚڕٚٚ ٚ  ٌەٍەهكەِی پێغەِجەهكا
ثەِەكیٕەكا ثاڵٚیبْ ووكەٚە، ئەثٛ ئەیٛثی ئۀٖبهی  فبرٛٚ ؾبئیْە ٘ەڵجەٍذ ٚ

گٛری:  وبرێه گەڕایەٚە ِبڵەٚە فێيأەوەی پوٍیبهی ٌێىوك ٚ ٘ەٚاڵەوەی ثیَذ ٚ
گٛری: ثەڵێ، ثەاڵَ ئەگەه رۆ  !ە كٚٚڕٚٚەوبْ چی ثە فبرٛٚ ؾبئیْە كەڵێٓ؟ثیَزٛٚر

فیبٔەد ٌە پێغەِجەهی  ٌەعێی فبرٛٚ ؾبئیْە ثیذ وبهی ٚا ٔەثەعێ كەوەیذ ٚ
گٛری: ٔەفێو. گٛری: كەی ٚەٌاڵ٘ی فبرٛٚ ؾبئیْە ىۆه ٌەرۆ  !كەوەیذ؟   فٛكا

ٕەفٛاْ، ٘ەه گیي وبهی ٚاَ كاه روە. ٚە ئەگەه ِٕیِ ثِٛبیە ٌە ثوی واثڕ ثەڕێي رو ٚ
ٔەكەووك ٚە ٚەٌاڵ٘ی ٕەفٛاْ ىۆه ٌەِٓ  فیبٔەرُ ٌە پێغەِجەهی فٛكا  ٔەكەووك ٚ
ثبٚەڕكاه روە. فٛای پەهٚەهكگبه ٌەٍەهٚٚ ؽەٚد ئبٍّبٔەٚە گٛێی ٌەَ  چبوزو ٚ

ثۆ  ٚ  ٕوفێٕێذیىۆه ثەهى كە ٘ەڵٛێَزە عٛأەی ئەَ كٚٚ ٘بٍٚەهە ثبٚەڕكاهە كەثێذ ٚ
داوا لە بڕواداراى دەکات کە  كەوبد ٚ یٌەلٛهئبٔلا ثبٍ رۆِبه كەوبد ٚبۆیاى ِێژٚٚ 

 لَّْوالِإذْ ]كەفەهِٛٚێذ: وەک ًوىوًە و پێطەًگ سەیریاى بکەى و چاویاى لێبکەى و 
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ْعُتُموهُ   : كەثٛٚ وبرێه وەەر. ٚا(1)[مُِّبنيٌ  ِإْفكٌ  َىاَذآ َوقَاُلواْ  َخرْياً  أِبَنُفِسِهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  اْلُمْؤِمُنوفَ  َظنَّ  ْسَِ
 ثزبْ -ٚەن ئەٚ كٚٚ ٘بٍٚەهە -ثیَذ گِٛبٔی ثبّزبْ ثەفۆربْ ثجوكایە ٚهەواڵەکەتاى 

 ئبّىوایە. گٛربیە پۀب ثەفٛا ئەٚە كهۆ ٚ ٘ەڵجەٍزواٚێىی ڕْٚٚ ٚ
إَيؾ من الكالـ ما إف أصبت فيو َل تؤجر، وإف )ێذ: ڵكە ٚ ثبهەیەٚەِٛىۀی ٌە پێْەٚا
لَەیەن ثپبهێيە ئەگەه  کردًی : فۆد ٌەەٚار  .(2)(ظن أبخيكوذلك سوء ال ،أخطأت تؤزر

سسا ٌەٍەهی  کوكثێذ ت٘ەڵە یصئەگەه ٚ گویذەپبكاّزی ٌەٍەه ٚەهٔ کوكثێذت ڕاٍز
 ثواوەد. ە ٌەگِٛبٔی فواپ ثوكْ ثەی، ئەٚ لَەیەیِ ثویزیبذرێیت

: ئەگەه وەٍێىذ ٌەفۆد ڵێذدەٌەٚ ثبهەیەٚە  ِئەثٛثەووی وٛڕی ؾەثلٌٚاڵی
ووكەٚەی  ثیٕی ثڵێ ئەٚ ٌەِٓ ثبّزوە چٛٔىە ثەه ٌەِەْ ثبٚەڕی ٘ێٕبٚە ٚ گەٚهەرو

چبوی ٌەِٓ ىیبروە، ٚە ئەگەه وەٍێىی ٌەفۆد ِٕلاڵ رود ثیٕی ٘ەه ثڵێ: ئەٚ ٌەِٓ 
وایبٔذ ڕێيد ٌێ ب ثبّزوە چٛٔىە ربٚأی ٌەِٓ وەِزوە، ٚە ئەگەه ثیٕیذ ٘بٚەاڵْ ٚ

ئەگەه وەِزەهفەِیەویْذ  وْ، ٚەكەگوْ ثڵێ ئەٚە فۆیبْ ثەڕێيْ وە ڕێي ٌەِٓ كەگ
 .(1)ٌێ ثیٕیٓ ثڵێ: ئەٚە ثە٘ۆی ربٚأی فۆِەٚەیە وە ثەٚ چبٚە ٍەیوَ كەوەْ

وەٚارە ثەهاِجەهەوەِبْ ٘ەهچی ٚ٘ەهچۆْ ثێذ پێٛیَزە گِٛبٔی ثبّّبْ پێی 
 ٘ەثێذ.

 :ٌە ثۆچٛٚٔەوەی ٌە وەٍی ثەهاِجەه ٚ ڕێيگورٓ پێٕغەَ:
ؤگی ىۆهی پێلهاٚە ٚ ٌە ىۆه وبد ٚ گدەقەکاًی ضەریعەتذا  ئەَ ثٕەِبیە ٌە

ّٛێٕلا ڕەچبٚ وواٚە، ثەربیجەری ٌەوبری گفزۆگۆووكْ ٌەگەڵ ثۆچٛٔە عیبٚاىەوبٔی روكا، 
 :لەواًە ٌەَ ثبهەیەٚە چۀل ّٔٛٚٔەیەن كەفەیٕە ڕٚٚ

 ٌەچۀلیٓ ئبیەرلا فەهِبّٔبْ پێ كەوبد ثەٚەی وە ثەثبّزویٓ ٚ گەٚهەفٛای  -1
بێباوەڕ و ەهىو خەڵکی بکەیي تەًاًەت ئەگەر ه زویٓ ّێٛە لَە ٌەگەڵعٛأ

ثبهەییْەٚە كەفەهِٛێذ:  ٌەٚ ًەیاریطواى بي چ جای ئەوەی بڕوادار و براهاى بي.
با قسەتاى لەگەڵ خەڵکی باش بێت و گىفتار و ڕەفتارتاى : ەٚار .(2)[َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناً ]

                                                           

 (.12ٍٛهح إٌٛه: ا٠٢خ ) - 1
رؾم١ك: ِغّٛؾخ  ،ث١وٚد ،ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، 8ط ،١ٍو أؾالَ إٌجالء ،٘جٟ )أثٛ ؾجل اٌٍٗ ِؾّل ثٓ أؽّل(اإلِبَ اٌن - 2

 .102ٓ، ِؾمم١ٓ ثبّواف ّؿ١ت األهٔبإٚٛ
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لەگەڵ بڕواداراى بەڵکى ێت ىسەرًج بذەى بەڕێساى خىای گەورە ًافەره. ضیریي بێت
دەفەرهىێت لەگەڵ هەهىو خەڵکی، بە جیاوازی ئایي و ئایذیا و ًەتەوە و ڕەگەز و 

 بۆچىوًیاًەوە.
َوُقل ]كەوبد ٚ كەفەهِٛێذ:   ٌە ئبیەرێىی روكا فەهِبْ ثەپێغەِجەهی فٛكا

نػَ  ثە ٘ەِٛٚ   ٚارب: ئەی ِٛؽەِّەك .(3)[ُهمْ لِِّعَباِدي يَػُقوُلوْا الَِّت ِىَي َأْحَسُن ِإفَّ الشَّْيطَاَف يَنزَُغ بَػيػْ
عٛأزویٓ ّێٛە لَە ٌەگەڵ یەوزو  فەهِبٔیبْ پێ ثىە ثب ثەثبّزویٓ ٚ ثڵێ ٚفەڵکی 

 كهٍٚذ ثىبد. یاًذاویٕە ٌۀێٛأ ڕق ٚ ٚ جبدىەفەهیبْ پێ ثضەیتاى ، ٔەثب بکەى
ضێىازی کاتێک خىای گەورە باش لە بٌەهاکاًی باًگەواز و ٌە ئبیەرێىی روكا 

ٚ  بڕواداراى دەکاتو  پێغەهبەر ئاراستەی اًگکردًی خەڵکی بۆ ئیسالم دەکات ب
ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبَِّك ِِبْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلََْسَنِة َوَجاِدْْلُْم ]كەفەهِٛێذ : و كەوبد  یاى پێفەهِبٔ

بە قىرئاى و سىًٌەت و  کەى بۆ ڕێبازی ئیسالمبخەڵکی باًگ : ەٚار. (4)[ِِبلَِّت ِىَي َأْحَسنُ 
 .ٌەگەڵ ثکەْ یاىعٛأزویٓ ّێٛە گفزٛگۆپەًذ و ئاهۆژگاری و بە

فٛای  ىۆه کبد کە یي دەبیٌیيٍەهٔغی ٘ەِٛٚ ئبیەرەوبٔی لٛهئبْ ثلەئەگەر  -2
وۆِەڵێه ثىبد، ثە  فۆی ئبهاٍزەی چیٕێه یبْ كەٍزە ٚ پەیبِەکەیگەٚهە كەیەٚێذ 

گیبْ كەوبد وە فۆیبْ پێیبْ فۆّە، ثۆ ئەٚەی ٔبىٔبٚ ثبٔ فۆّزویٓ ٔبٚ ٚ عٛأزویٓ ٚ
 پەیبِەوەی فٛا لجٛڵ ثىەْ. ربكەهٚٚٔیبٔلا  كڵ ٚ ەن ثىبد ٌەیئەِە ىەِیٕە ٍبىی
: ئەی ەٚار .[آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها َيَ ]كەفەهِٛێذ:  ثەهاِجەه ثە ثڕٚاكاهاْثۆ ّٔٛٚٔە 

: ٚارب .[اْلِكَتابِ  َأْىلَ  َيَ ]عٛ ٚ كیبٔەوبْ كەفەهِٛێذ: گوۆ٘ی ثڕٚاكاهاْ. ثەهاِجەه ثە 
. ٍەهەڕای ئەٚەی وە ئەِبٔە خاوەًی پەیام و پەڕتىوکی ئاسواًیيەی ئەٚأەی وە ئ

 ٚ الڕێ ثْٛٚ. رۀبٔەد وبرێه فەهِٛٚكەوبٔی ئبهاٍزەی فەڵىبٔی ثێجبٚەڕ ٚ گِٛڕا
ثەڵىٛ ّێٛاىێىی گْزگیو ٌەفەهِٛٚكەوەكا  ؛الئیىیِ كەوبد ثەٚ ٔبٚەٚە ثبٔگیبْ ٔبوبد

ئەٚ ٍیفەرە فواپە ٌۀبفیبٔلا  وبه كە٘ێٕێذ ثۆ ئەٚەی ٘ەٍزیبْ ثویٕلاه ٔەوبد ٚثە

                                                                                                                                                                     

 .248، 3ٓاثٓ اٌغٛىٞ، ٕفخ اٌٖفٛح، ط - 1
 ( .83ٍٛهح اٌجموح: ا٠٢خ ) - 2
 (.53ٍٛهح اإلٍواء: ا٠٢خ ) - 3
 (.125ٍٛهح إٌؾً: ا٠٢خ ) - 4
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ـَ  َبِن  َيَ ]كەفەهِٛێذ: پێیاى  لٛڵ ٔەوبرەٚە ٚ : ئەی ٔەٚەوبٔی ئبكەَ. یبْ ەٚار .[آَد
ەی فەڵىیٕە. كیبهە ئەَ عۆهە ّٚبٔەیِ )ٔەٚەوبٔی ئ: ٚارب .[النَّاسُ  ََيأَيػَُّها]كەفەهِٛێذ: 

 ثوایەری ٌۀبٚ فەڵىیلا لٛڵ كەوبرەٚە. ىیٕە( ڕۆؽی یەوَبٔی ٚئبكەَ( یبْ )فەڵ
ثێ ِٕەرییەٚە ئبٚ٘ب ڕێي ٌە  عب ثەڕێياْ: ئەگەه فٛایەن ثەٚ ٘ەِٛٚ گەٚهەیی ٚ

الیەن  ثگوێذ، ئەی كەثێذ ٘ەڵٛێَزی ئێّەی ثبٚەڕكاه ثەهاِجەه ثەیەوزو ٌە ثۀلەوبٔی
 یە ٚیىّبْ ٌەفەڵه ىیبرو ٔثەهاِجەه ثەفەڵىی رو چۆْ ثێذ؟!. ٌەوبرێىلا ئێّە ّزێ ٚ

 ٌەوەٍیِ ثێ ِٕەد ٔیٓ.  
ٌەٍەهكەِێه ٌەٍەهكەِەوبٔلا فٛای گەٚهە ثبّزویٓ ثۀلەی فۆی وە ٍِٛب  -3

ثۀلەی خراپتریي ٘بهٚٔی ثوایەری ٍەالِی فٛایبْ ٌێ ثێذ، ڕەٚأەی الی  پێغەِجەه ٚ
ۀەهِی یبْ كەوبد ثەٚەی وە ثیئبِۆژگبه سەرەڕای ئەوەفۆی كەوبد وە فیوؾەٚٔە، 

 پێیاى دەفەرهىێت: و ٘ەٍزی ثویٕلاه ٔەوەْ رٛڕەی ٔەوەْ ٚ لَەی ٌەگەڵ ثىەْ ٚ
ٔیبْ لَەی ٌەگەڵ ثىەْ  ٔەهَ ٚ بە: ەٚار .(1)[ََيَْشى َأوْ  يَػَتذَكَّرُ  َلَعلَّوُ  لَيِّناً  قَػْوالً  لَوُ  فَػُقوال]

 .یبكی فٛای كەوەٚێزەٚە ثەڵىٛ كڵی ٔەهَ كەثێذ ٚ
رە باش لە دەقی ئەو قساًەیص دەکات کە هىسا خىای گەوٌە ئبیەرێىی روكا 

 ِإَلى َوَأِهِدَيَك َتَسكَّى َأِن ِإَلى َلَك َهِل َفُقِل]كەفەهِٛێذ: پێی  ێذ ٚڵفیوؾەٚٔی ث پێٛیَزە ثە
كەهٚٔذ پبن  كڵ ٚ ثڵێٓ ثۆ ٔبیەیذ ٍِٛٛڵّبْ ثیذ ٚ ی: پێەٚار .(2)[َفَتِخَصى َربَِّك

ڕاٍزذ  گەیڕێ ثۆ الی پەهٚەهكگبهد ٚ ثىەیزەٚە، ِٓ كەِەٚێذ كەٍزگیوۆییذ ثىەَ
گٛێڕایەڵی فەهِبٔەوبٔی و ثەڵىٛ روٍی فٛا ٌەكڵزلا كهٍٚذ كەثێذ  ؛ٔیْبْ ثلەَ

 كەوەیذ.
 ٍزبٔە كەىأێذ ٚ ثبّە ثەڕێياْ فۆ فٛای گەٚهە فۆی كەهۀغبِی ئەَ كاْ ٚ

٘ەهچی ثڵێٓ  ٘بهْٚ ٍەالِی فٛایبْ ٌێ ثێذ ٘ەهچی ثىەْ ٚ كەّيأێذ وە ٍِٛب ٚ
كەٍزجەهكاهی ٍەهٍەفزی فۆی ٔبثێذ، ئیزو ثۆچی ئەٚۀلە  ٚ ْ ثبٚەڕٔب٘ێٕێذفیوؾەٚ

 ڕێّٕٛٚییبْ كەوبد وە ٔەهَ ٚ ٘بهْٚ كەكاد ٚ گؤگی ثەّێٛاىی لَەووكٔی ٍِٛب ٚ
 :کارەكٚٚ ٘ۆ لەبەركیبهە  ٔیبْ ثٓ ٌەگەڵی؟.

                                                           

 (.44ٍٛهح طٗ: ا٠٢خ ) - 1
 (.19-18ٍٛهح إٌبىؾبد: ا٠٢زبْ ) - 2
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ثەڵىٛ  ؛ئەِبْ ٘یچ پبٍبٚێه ٔەكەْ ثەكەٍذ فیوؾەٚٔەٚە رب ثبٚەڕ ٔە٘ێٕێذ - أ
 ثەك وی ٌێ ثگوْ ثۆ ئەٚەی رۀٙب فۆی ثەهپوٍیبه ثێذ ٌەٚ ٍەهٍەفزی ٚ٘ەِٛٚ ڕێیە

 ەی.یثەفزی
 یثبٔگقٛاىأی ڕێجبىەوەی فۆی فێو فٛای گەٚهە كەیەٚێذ پێغەِجەهاْ ٚ - ة

چەًذ  چۆْ ِبِەڵە ٚلَە ٌەگەڵ فەڵىیلا ثىەْبکات کە دەبێت ّێٛاىی ثبٔگەٚاى 
 .سەرسەخت و تاواًباریص بي

ٔەكاد ثەپێغەِجەهەوی ئەگەه فٛای گەٚهە ڕێگە  بیهێٌٌە پێص چاوی خۆتاىعب 
ەی چۆْ ڕێگە رٛٔل ثەفیوؾەْٚ ثڵێذ وە ثبٔگەّەی فٛایەری كەووك، ئ لَەی ىثو ٚ

٘ەڵٛێَزی  ٚ پەیبِەکەی ئەٚەٚە ثۀبٚی پێغەِجەه دەدات و قبىڵی دەکات ئێّە  ثە
ّبْ اًاوثو راهبەر بە٘ەٍذ ثویٕلاهوەه ثە گٛفزبهی ىثو ٚ و ڕەفزبهی ٔەّیبٚ رٛٔل ٚ

 ؟!!!.ثٌٓەٚأەیە ٌەىۆه ڕٚەٚە ٌە ئێّە ثبّزو ثەکبه ثٙێٕیٓ کە 
بۆ کەسێک بکەیي کە بۆچىًی جیاوازی هەیە  بۆیە هەر کاتێک دەهاًەوێت قسە

وە ٘ەهگیي ئێّە ٌەٍِٛب ٘ەِیْە ئەٚەِبْ ٌە پێِ چبٚ ثێذ پێىیستە  لەگەڵواى
یە تا دەتىاًیي دەبێت بۆثەهاِجەهەوەیّْبْ ٌەفیوؾەْٚ فواپزو ٔیە،  ثبّزو ٔیٓ ٚ

  .یًەرم و ًیاى بیي لەگەڵ
كا ىۆه وبهی ثبٔگەٚاى ٌە ژیبٔی ڕۆژأەی فۆی ٚ  پێغەِجەهی فٛكایِ -4

٘ەٍزی هەرگیس  ٘ەِیْە ڕێيی ثەهاِجەهەوەی گورٛٚە ٚ ڕەچبٚی ئەَ فبڵەی ووكٚە ٚ
ثەعٛأزویٓ ّێٛە لَەی ٌەگەڵ ووكٚە، ِٛغیوەی وٛڕی ّٛؾجە  ثویٕلاه ٔەووكٚە ٚ

ریلا ٔبٍی، ڕۆژێه ثٛٚ ٌەگەڵ ئەثٛ   ڵێذ: یەوەَ ڕۆژ وە پێغەِجەهی فٛكاَكە
ثیٕی، ڕٚٚی ووكە   ٌەٚ وبرەكا پێغەِجەهی فٛكاِبْ ِەوىە ٚ عەً٘ كەڕۆیْزیٓ ٌە

[هللاِ  ِإىَل  َأْدُعوؾ ِكَتاِبوِ  َوِإىَل  َرُسولِوِ  َوِإىَل  هللاِ  ِإىَل  َىُلمَّ  اْْلََكِم، َأِبَ  َيَ ]پێی فەهِٛٚ:  ئەثٛ عەً٘ ٚ
(1) .

و  پێغەِجەه ٚەهە ثەكۀگ ثبٔگی فٛای گەٚهە ٚ (2)ەی ئەثبٌؾەوەَئ: ٚارب
 . ی گەورەِٓ ثبٔگذ كەوەَ ثۆ الی فٛا، پەیاهەکەیەوە

                                                           

 .177، 10ٓ، طٚا٢صبه األؽبك٠ش فٟ اٌّٖٕفاثٓ أثٟ ١ّجخ،  - 1
 لَەڕۆیْزٛٚی ئەٚ ٔبىٔبٚەیبْ ٌێ ٔبثٛٚ. ٔبٚی فۆی )ؾەِوی وٛڕی ٘یْبَ( ثٛٚ، ثەاڵَ ٌەثەه كەٍەاڵد ٚ - 2
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ٍەهۆن ٚ پبكّبوبٔی  ٍٔٛٚواٚأەیِ ثلەیٓ وە ثۆ ٚە ئەگەه ٍەهٔغی ئەٚ ٔبِە ٚ
ثبٔگی ووكْٚٚ، ثۆ ثۀبىٔبٚی عٛاْ  كەثیٕیٓ چۆْ ڕێيی ٌێگورْٛ ٚ ،ٚەٚاڵربٔی ٔبهك

 :ّٔٛٚٔە
[ِاْْلََبَشة َمِلكِ  الّنَجاِشيّ  إىَل  اَّللِّ  َرُسوؿِ  ُُمَّمدٍ  ِمنْ ]ٌۀبِەیەوی ثۆ ٔەعبّیلا ٘برٛٚە: 

(1). 
 اٚە ثۆ ٔەعبّی پبكّبی ؽەثەّە.دفٛ پەیبِجەهیِٛؽەِّەكی  : ٌەەٚار

 َعِظيمِ  اْلُمَقْوِقسِ  إىَل  ُسوِلوِ َورَ  اَّللِّ  َعْبدِ  ُُمَّمدٍ  ِمنْ ]ٚە ٌۀبِەیەوی ثۆ ِٛلەٚلەٍلا ٘برٛٚە: 
[اْلِقْبطِ 

اٚە ثۆ ِٛلەٚلەٍی گەٚهەی دفٛ پەیبِجەهی ِٛؽەِّەكی ثۀلە ٚ ەٌ: ەٚار .(2)
 وبْ.ییەطلیج

 َعِظيمِ  ِىَرْقلَ  ِإىَل  َوَرُسولِوِ  اَّللَِّ  َعْبدِ  ُُمَمَّدٍ  ِمنْ ]ٚە ٌە ٔبِەیەوی رویلا ثۆ ٘یوەلً ٘برٛٚە: 
[الرُّوـِ 

 اٚە ثۆ ٘یوەلٍی گەٚهەی ڕۆَ.دفٛ پەیبِجەهی ؽەِّەكی ثۀلە ٚەٌِٛ: ەٚار .(3)
[فَاِرسَ  َعِظيمِ  ِكْسَرى إىَل  اَّللِّ  َرُسوؿِ  ُُمَّمدٍ  ِمنْ ]ٚە ٌە ٔبِەیەویلا ثۆ ویَوا ٘برٛٚە: 

(4) .
 اٚە ثۆ ویَوای گەٚهەی فبهٍەوبْ.دفٛ پەیبِجەهیِٛؽەِّەكی  : ٌەەٚار

چۀل ثە   پێغەِجەهی فٛكا ٚهكی ٍەهٔغی ئەَ ٔبِبٔە ثلەْ ثەڕێياْ: ثە
کە دەیەوێت باًگیاى بکات بۆ  ڕەّٚزی ثەهىەٚە ئەٚ فەڵىبٔە كەكٚێٕێذ ئەكەة ٚ

ثبٍی فۆی كەوبد رۀٙب ٚەوٛ ثۀلەیەن یبْ پەیبِجەهێىی  ، وەڕێبازەکەی خىای گەورە
 ؛پبكّب ٔبٚیبْ كەثبد ثەاڵَ وە ٔبٚی ئەٚاْ كەثبد ثە گەٚهە ٚ ؛بدکكە ٚێٕبفٛا فۆی 

ئەٚیِ ٌەِەكا ثێ  كەىأێذ ئەٚاْ ٚایبْ پێقۆّە ثەٚ ٔبىٔبٚأە ثبٔگ ثىوێٓ ٚچٛٔىە 
گٛێ ثۆ پەیبِی فٛا ثگوْ  كڵییبْ ٔبوبد، رۀٙب ثەفبروی ئەٚەی وە كڵیبْ ٔەهَ ثێذ ٚ

 . بکەى گەٌەوبٔیبْ ٌەٍيای ٍەفزی كٚاڕۆژ ڕىگبه فۆیبْ ٚ ٚ

                                                           

 إٌّبه ِىزجخ ، ث١وٚد،اٌوٍبٌخ ِئٍَخ، 3ط ،اٌؿجبك ف١و ٘لٞ فٟ ٌّؿبكىاك ا(، أ٠ٛة ثىو أثٟ ثٓ ّل)ِؾاثٓ اٌم١ُ  - 1
 .600ٓ، األهٔبإٚٛ اٌمبكه ؾجل ،األهٔبإٚٛ ّؿ١ت: رؾم١ك، 1986، 14، ٛاٌى٠ٛذ، اإلٍال١ِخ

 .603ٓ، 3ط ٔفٌ اٌّٖله، ،اثٓ اٌم١ُ - 2
هلُ ، اٌٍٗ هٍٛي اٌٝ اٌٛؽٟ ثلء وبْ و١ف ثبة( 1) ثبة، ( ثلء اٌٛؽ1ٟ)وزبة ، 1ط، اٌجقبهٞ، ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ - 3

اٌٝ ٘ولً ٠لؾٖٛ اٌٝ  ( وزبة إٌج26ٟثبة ) ،( اٌغٙبك ٚا١ٌَو33وزبة )، 5ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،ٍَُِ .7ٓ، (7اٌؾل٠ش )
 .163ٓ، (4707هلُ اٌؾل٠ش ) ،اإلٍالَ

 .600ٓ، 3ط ،ىاك اٌّؿبك ،اثٓ اٌم١ُ - 4
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ٌەگەڵ   ٔەپێْەٚاوەِب ڕەّٚزی پێغەِجەه ٚ عب فۆّەٚیَزبْ ئەِە ئبوبه ٚ
كژ ثەكیٓ، عب ئبیب ئێّە ٔیٛ ئەٚۀلە ڕێي ٌەیەوزو كەگویٓ؟! ٌە  فەڵىبٔی فٛأۀبً ٚ

 ثبٔگەّەی ئەٚە كەوەیٓ وە ثوای یەوزویٓ ٚ ٚ برێىلا ئێّە ٘ەِِٛٚبْ ٍِٛٛڵّبٔیٓو
 .؟!!!وەٚرٛیٓ  ّٛێٓ ٍٕٛٔەری پێغەِجەهی فٛكا

بْ ئەَ پوٍیبهە ٚەاڵِی ئەَ پوٍیبهە عێ كە٘ێڵُ ثۆ فۆِبْ، ثب٘ەه یەوێّ
گۆڕیٕەٚە  ڕا ثیو ٚ ثيأیٓ ئێّە رب چۀل ٌەوبری گفزٛگۆ ٚ ئبهاٍزەی فۆِبْ ثىەیٓ ٚ

ثبٔگەٚاىكا ڕێيی وەٍی ثەهاِجەه كەگویٓ؟ ئەگەه ٚایٓ ئەٚە ثب ٍٛپبٍی فٛا ثىەیٓ،  ٚ
ثب ٘ەٚڵ ثلەیٓ فەڵىیِ فێوی ئەٚ ڕەّٚزە ثەهىە  وە ٘یلایەری كاٚیٓ ٚاثیٓ ٚ

چٛٔىە ٘ەهگیي  ؛فۆِبْ چبن ثىەیٓ یٓ ثب ثەفۆِبٔلا ثچیٕەٚە ٚثىەیٓ، ئەگەهیِ ٚأ
ئۀغبِی ثبّی ٔبثێذ،  گٛرەی ٔبّویٓ ٔبووێذ ٚ ئبِۆژگبهی ثەلَەی ىثو ٚ ثبٔگەٚاى ٚ

كەثێذ ئەٚەیِ ٌەیبك ٔەوەیٓ وە ئەگەه ثە٘ۆی لَەیەن یبْ ٘ەڵٛێَزێىی ٔبّیویٕی 
ێه یبْ وبهێىی چبوە ٘ێٕب، ٍٕٛٔەر الڕێ ثٛٚ یبْ ٚاىی ٌە ئێّەٚە فەڵه ٌەكیٓ رۆها ٚ

ری لیبِەری ئەٚ الڕێىەٚرٕەی فەڵىی كەوەٚێزە ئەٍزۆی ئێّە ییەوبد ثەهپوٍیبه ئەٚ
 ٍيا رُٛٚ كێیٓ.  فێو، فواپە ٚ ٌەثوی چبوە ٚ ئێّەیِ ثبعەوەی كەكەیٓ ٚ ٚ

 ٌەگەڵ وەٍی ثەهاِجەهكا:  کوكْكاكپەهٚەهأە ِبِەڵە  ٚیژكاْ ٚ ثە ّەّەَ:
هاهەڵە لەگەڵ کەسی بەراهبەر دەکەیي و رێک ثەڕێياْ گؤگە ئێّە کب

هاهەڵەی ثەپێی كەلەوبٔی ّەهؼ  كاكٚەهأە ٚ٘ەڵَۀگبٔلْ ثۆ ثۆچٛٚٔەکەی كەکەیٓ 
فواپەوبٔی  ٘ەِٛٚ چبوە ٚ ٚ بڕیاری لەسەر بذەیيٚالیؽ چۆٔە ئبٚ٘ب  ٚلەگەڵ بکەیي 

ٚی ؽەىی ٘ەڵمٛاڵ كٚٚه ٌە ڕق ٚو ئەٚ وەٍە ٚەوٛ ٘ەْ ثیٙێٕیٕە پێِ چبٚی فۆِبْ 
 .بڕیاری لە بارەوە بذەیي ٔبفی فۆِبْ

یبْ  پارە و بازرگاًی فيِبیەری یبْ بە پاڵٌەری حەز و ئێوە ًاکرێت :ثۆ ّٔٛٚٔە
 خەڵکیذا ثبڵی ثەّبْ ٚ دوًیایی ەکی رویییثەهژەٚۀلیاى هەر  ٍیبٍی ٚ ؽیيثی

فٛای  ی روكا،اًِبفی ثلەیٓ ثەٍەه فەڵى ثۀبؽەق ٚەٕفی ثىەیٓ ٚ ٘ەڵجلەیٓ ٚ
 َذا َكافَ  َوَلوْ  فَاْعِدُلوا قُػْلُتمْ  َوِإَذا]كەفەهِٛێذ:  ٌەَ ثبهەیەٚە ڕێّٕٛٚییّبْ كەوبد ٚ گەٚهە

كاكٚەهأە  كەهثبهەی کەٍێکّبیەریەوزبْ كا یاخىد  ٚارب: ئەگەه لَەربْ ووك  .(1)[قُػْرَب 
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و ٌە ئبیەرێىی روكا  ٔيیىی فۆیْزبْ ثێذ. وە فيَ ٚەوەٍ ثیڵێٓ، ثب ثیىەْ ٚ
 َعَلى َوَلوْ  َّلِلَِّ  ُشَهَداءَ  ِِبْلِقْسطِ  قَػوَّاِمنيَ  ُكونُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها َيَ ]كەفەهِٛێذ: ستە بەهەهاى ئارا

كاكٚەهأە ِبِەڵە ٌەگەڵ ڕٚاكاهاْ : ئەی گوۆ٘ی ثە. ٚار(1)[َواْْلَقْػَرِبني اْلَواِلَدْينِ  َأوِ  أَنْػُفِسُكمْ 
وە كژی ییەبیەری ثلەْ ثبّبیەرڕاٍزی چۆٔە ئبٚ٘ب ّ ٌەثەه فٛا ٚ ٚ فەڵىی ثىەْ

 ثبٚن ٚفيَ ٚوەً ٚوبهیْزبْ ثێذ.  كایه ٚ ثەهژەٚۀلی فۆربْ ٚ
خىێٌذًەوەی ًاکرێت بە پاڵٌەری ڕق یاى ئێرەیی بردى یاى ثە پێچەٚأەیْەٚە 

ؽٛوُ  و بەریەککەوتي و لێکترازاًی بەرژەوەًذی حیسبی پاضخاًی فیکری و سیاسی
 أَيػَُّها َيَ ]كەفەهِٛێذ:  دەربارەی ئەم حاڵەتەیص ثلەیٓ، فٛای گەٚهە خەڵکیذا ثەٍەه

 َأقْػَربُ  ُىوَ  اْعِدُلواْ  تَػْعِدُلواْ  َأالَّ  َعَلى قَػْوـٍ  َشَنآفُ  َُيْرَِمنَُّكمْ  َوالَ  ِِبْلِقْسطِ  ُشَهَداء َّلِلِّ  قَػوَّاِمنيَ  ُكونُواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ 
ٍٕٛٚهەوبٔی فٛای  فەهِبْ ٚپبثۀل ثٓ ڕٚاكاهاْ : ئەی گوۆ٘ی ثە. ٚار(2)[ِللتػَّْقَوى

ثبڕلی فەڵىبٔێه ٚاربْ ٌێٕەوبد  كاكٚەهأە ّبیەری ٌەٍەه فەڵىی ثلەْ ٚ گەٚهەٚە ٚ
بْ ٌەٍەه ثلەْ،  كاكٚەه ثٓ ٌەگەڵیبْ یثۀبؽەق ّبیەری وە ٌەگەڵیبْ ٔب كاكٚەه ثٓ ٚ

 .و چاوەڕواى دەکرێت ٌەفٛاروٍبٔە كەٚەّێزەٚە كاهاْ ٚوائەٚە ٌە ٘ەڵٛێَزی ثڕ
 كاكٚەهأە ٔبثێذ ٚ بّٔبْثەكڵٕیبییەٚە ؽٛوّەو کات ئەوٚاِبْ ٔەکوك  فۆ ئەگەه
كەوەٚێزە ثەه ٘ەڕەّەی ئەٚ ئبیەرەی وە فٛای گەٚهە كەفەهِٛێذ:  ٚ الٍۀگ كەثێذ

: ە. ٚار(3)[ِسُروفَ َيُْ  َوزَنُوُىمْ  َأوْ  َكاُلوُىمْ  َوِإَذا َيْستَػْوُفوفَ  النَّاسِ  َعَلى اْكَتاُلوا ِإَذا الَِّذينَ  ِلْلُمَطفِِّفنيَ  َوْيلٌ ]
وەٍبٔەی وە رەهاىٚٚثبىی كەوەْ، ئەٚأەی ئەگەه ّذ ثۆ فۆیبْ بەحاڵی ئەو  (4)ٚەیً

ثەاڵَ ئەگەه ّزی فەڵىی  ؛پێٛأە ثىەْ پڕ ثەپڕی وێْەوەی كەیىێْٓ وێْبٔە ٚ
 ٌێی وەَ كەوۀەٚە. ِبفی فۆی پێ ٔبكەْ ٚ وێْبٔە ثىەْ  پێٛأە ٚ
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ثەڵىٛ ّزە  ٔیە؛یەوبْ یّزە ِبكبۆ  ٙبؽٛوّی ئەَ ئبیەرە رۀخۆضەویستاى 
 ِەؾٕەٚیەوبٔیِ كەگوێزەٚە، ثەٚەی وە رۆ وبهی فۆد ىۆه ثەلٛهً پێٛأە ثىەیذ ٚ

ثەاڵَ وبهی فەڵىی ثەوەَ ٍەیو  ؛ثەثباڵیلا ٘ەڵجلەیذ ثەفەڵىی ٔیْبْ ثلەیذ ٚ
ٛوٛهری ٌێ وەِ ٘ەٚڵ ثلەیذ ٌە پێِ چبٚی فەڵىی ٍٛٚوی ثىەیذ ٚ ثىەیذ ٚ

 ثلۆىیزەٚە.
ەوبٔی ّٛؾەیجّبْ ثۆ كەوبد یبیەرێىی روكا  فٛای گەٚهە ثبٍی ئبِۆژگبهیٌە ئ

 ِباِلِقِسَطاِس ََوِزُنوا اِلُمِخِسِريَن ِمَن َتُكوُنوا َوال اِلَكِيَل َأِوُفوا]: وبرێه ثەگەٌەوەی كەفەهِٛێذ
أە ووكٔلا ِبفی پێٛ : ٌەوبری وێْبٔە ٚەٚار .(1)[َأِشَياَءُهِم النَّاَس َتِبَخُسوا َوال اِلُمِسَتِقيِم

 ڕاٍذ ٚ ثەرەهاىٚٚیەوی ڕێه ٚ ٚ رەهاىٚٚثبىی رێلا ِەوەْ رەٚاٚی فۆی ثلۀێ ٚ
ّزی فەڵه ثەوەَ ٍەیو ِەوەْ. عب ئەِە یەوێه ثٛٚ ٌەٚ  كاكٚەهأە وێْبٔەی ثىەْ ٚ

كٚارویِ فٛای گەٚهە  ٔەفۆّیە وّٕٛلأەی وە گەٌەوەی ّٛؾەیت رّٛٚی ٘برجْٛٚ ٚ
كەگێڕێزەٚە رب ئبگبِبْ  ثەٍەه٘برەوەیبْ ثۆ ئێّە ثۆیەیِ ٚ ٘ۆیەٚە ٌۀبٚی ثوكْو ثە

 ثەكەهكی ئەٚاْ ٔەچیٓ. ٌەفۆِبْ ثێذ ٚ
ٍەهٔغی ژیبٔی پڕ ٌە فەڕی پێغەِجەهی فٛكا  باچەهکە  ثۆ ىیبرو رێگەیْزٓ ٌەَ

  ٓداى وەر بىوە لە بڕیارپەرداد و  زاتە چەًذ پیاوێکی داهەزراو وئە و بساًیيثلەی
 : بۆ ًوىوًە ،ر و ًەیارەکاًیو هەڵسەًگاًذًی بۆ یا

وبرێه ئبهاٍزەی ٘بٚەڵەوبٔی كەوبد وۆچ ثىەْ ثۆ ؽەثەّە، ٌە ٍزبیْی پبكّبی  -
[َأَحد ِعْنده يُْظَلم اَل  َمِلًكا ِِبْْلََبَشةِ  ِإفَّ ]ئەٚ ٚٚاڵرەكا كەفەهِٛێذ: 

یەن ٘ەیە پبكّب: ەٚار .(2)
ێذ. عب ٘ەهچۀل ئەَ ٌە ؽەثەّە وەً ٌەژێو ٍبیەی كەٍەاڵری ئەٚكا ٍزەِی ٌێ ٔبوو

 اىەوییٌەٚ ڕٚٚەٚە ٌەگەڵ ثێجبٚەڕأی ِەوىە عیبٚاىی ِّٛویىە ٚ پبكّبیە ثێجبٚەڕ ٚ
عیبٚاىیەوەیْیبْ  یبْ ٘ەیە ٚیڕەّٚٚزی عٛأەٚە عیبٚاى ثەاڵَ ٌەڕٚٚی ئبوبه ٚ ؛ەیٔی

 ٍزەَ ٌەوەً ٔبوبد. ئەٚەیە وە ئەٚ پیبٚە وەٍێىی كاكپەهٚەهە ٚ
بٕٔبِەی ؽٛكەیجیەیبْ ّىبٔل ٚ كەٍزیبْ وێْبیە پبُ ئەٚەی ثێجبٚەڕاْ پەیّ -

و  ووكٔی ّبهی ِەوىەی كاثڕیبهی ئبىاك  فٛێٕی ٍِٛڵّبٔبْ پێغەِجەهی فٛكا
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، ثەاڵَ ٘ەه ٘بٚەڵێىی ئبىیيی زۆریص هەبەستی بىو کە بڕیارەکە بە ًهێٌی بوێٌێتەوە
 یٍٚثۆ ثێجبٚەڕأی ِەوىە ٔٛ یثی وٛڕی ئەثی ثەٌزەؾە( ٔبِەیەوەطفۆی ثۀبٚی )ؽب

، گەیبٔلْپێ   رێیلا ٘ەٚاڵی ثڕیبهەوەی پێغەِجەهی ٚکوك ثەئبفوەرێىلا ڕەٚأەی  ٚ
ٌەٚ وبربٔەكا فٛای گەٚهە ٌەڕێی عجویٍەٚە ٍەالِی فٛای ٌێ ثێذ، پێغەِجەهی 

 ؾەٌی ٚ ثەپەٌە پێْەٚا، ئەٚیِ کوكەٚەئبگبكاه  (ةەطؽب)ٌە وبهەوەی   فٛكا
 ثەّٛێٓ ئبفوەرەوەكا ٚ کوكەك ڕەٚأە ىٚثەیوی وٛڕی ؾەٚٚاَ ِٚیملاكی وٛڕی ئەٍٛ

كەٍزگیو  یاىٌە٘ەِبْ ئەٚ ّٛێٕە ئبفوەرەوە ڕۆیْزٓ، وە کوكٔەٚەٌەوێْەوە ئبگبكاهی 
ایاًەوە ٘ێٕ ەٚە ٚذٌێ ٍۀ اىٔبِەوەی پێی فەهِٛٚثْٛٚ ٚ  وە پێغەِجەهی فٛكاکوك 

 ٔبِەوە ثەِەثەٍزی ثیٕیٚە ذەثۆ فٛێٕ اىوۀبِەوەی ٚ  فيِەد پێغەِجەهی فٛكا
الی ٍەهأی لٛهیەُ ٔێوكهاٚە، ئەٚیِ  ئبّىواووكٔی ثڕیبهەوەی پێغەِجەه

ئەٚە  طتەی ؽبئ: ەٚار .[!؟ َىَذا َما َحاِطبُ  َيَ ]پێی فەهِٛٚ:  ٚ کوكثبٔگ ی ( ةەطؽب)
 : ئەی پێغەِجەهی فٛكاگٛری طتچۆْ وبهی ٚاد ووكٚە؟!. ؽب و ە ِٓ كەیجیُٕیچی
، وبری فۆی لٛهەیِ پۀبی ِٕی كاٚە پەٌەَ ٌێ ِەوە، ِٓ پیبٚێىی ثێ وەٍُ ٚ 

ٌە ِەوىەٚە وۆچیبْ ووكٚە فۆیبْ ثەڕەگەى فەڵىی  ی رود وەە٘ەِٛٚ ئەٚ ٘بٚەاڵٔ
 فيِەوبٔیبْ ثەهگوی ٌە ِبڵ ٚ ِەوىە ٚ وەٍیبْ ٘ەیە ٌە ِەوىەْ ٚ فيَ ٚ

ِٕلاڵەوبٔیبْ كەوەْ، عب ٌەثەه ئەٚەی وەِٓ ثێىەٍُ ٚیَزُ فيِەرێىیبْ ثىەَ رب 
، ٚە ئەٚەی ووكِٚٚەٚە ٔە ٌە ثێجبٚەڕیّەٚەیە ٚٔە ەکەمِٕلاڵ ٚ كەٍذ ٔەوێْٕە ِبڵ

لَەوبٔی رەٚاٚ ووك پێغەِجەهی  (ةەطؽب)وٛفویُْ پێ ثبّزوە ٌە ئیَالَ. وە 
ًرا ِإالَّ  َلوُ  تَػُقوُلوا َواَل  ،َصَدؽَ ]فەهِٛٚی:   فٛكا : ڕاٍذ كەوبد عگە ٌەلَەی ەٚار .[َخيػْ

  ێذ: ئەی پێغەِجەهی فٛكادەڵه ؾِٛە پێْەٚافێو وەً ّزێىی روی پێ ٔەڵێذ. 
كاهأیِ ڕٚاٌەث ٚ  پێغەِجەهی فٛكا ٌە ٚ ی گەورەئەٚ كٚٚ ڕٚٚە فیبٔەری ٌە فٛا

ٌەٚەاڵِلا   ثیىٛژَ. پێغەِجەهی فٛكا هكٔی ثلەَ ٚەگ ووكٚە، ڕێگەَ ثلە ثب ٌە
ُتمْ  َما اْعَمُلوا فَػَقاؿَ  رٍ بَدْ  َأْىلِ  ِإىَل  اطََّلعَ  اَّللََّ  َلَعلَّ  ..َبْدرٍ  َأْىلِ  ِمنْ  أَلَْيسَ ]: فەهِٛٚی  َلُكمْ  َوَجَبتْ  فَػَقدْ  ِشئػْ

[َلُكمْ  َغَفْرتُ  فَػَقدْ  َأوْ  اْْلَنَّةُ 
: ئەی ؾِٛەه ئەی ئەٚ یەوێه ٔیە ٌەٚ پیبٚأەی وە رەٚا .(1)

                                                           

(، 3762( فًٚ ِٓ ّٙل ثلها، هلُ اٌؾل٠ش )8( اٌّغبىٞ، ثبة )67، وزبة )4اٌجقبهٞ، ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ،  ط - 1
هٟٙ اٌٍٗ ؾُٕٙ، ٚلٖخ  ( ِٓ فٚبئً أً٘ ثله36( فٚبئً اٌٖؾبثخ، ثبة )45، وزبة )7. ٍَُِ، ٕؾ١ؼ ٍَُِ، ط1463ٓ
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ىأبروە ثەٚەی  فٛای گەٚهە فۆی ئبگبكاه ٚبْ ووكٚە؟! یٌەغەىای ثەكهكا ثەّلاهی
كاْٚ وە ٘ەهچی كەوەْ ثیىەْ ٘ەه  ئەٚەی پێِژكەی  وە٘بٚەاڵٔی ثەكه كەیىەْ ٚ

 ؾِٛەه وە غەىای ثەكه ٚ پێطەواٌێزبْ فۆُ ثَٛٚ. ئەٚعب  ثە٘ەّززبْ پێ كەكەَ ٚ
 ٚ ٌەٚ غەىایەكا ٘برەٚە ثیو كەٍزی ثەگویبْ ووك ٞ( ةەطؽب)٘ەڵٛێَزی عٛاِێوأەی 

 فۆیبْ ثبّزو كەىأٓ.  پێغەِجەهی فٛكا فٛكا ٚ ٛری:گ
 ەِێه ٌەٚأەوبٔی ئەَ فەهِٛٚكەیە ثە٘وەِۀل ثٛیٕبیە ٚثەڕێياْ: فۆىگە ئێّە و

ثّبٔىوكایەرە رەهاىٚٚیەن ثۆ ٘ەڵَۀگبٔلٔی یەوزو، ئەٚ وبد  وبهِبْ پێ ثىوكایە ٚ
كٚٔیبییەوبٔی  چٛٔىە ئەگەه ثەپێٛەهە ؛پێُ ٚایە ىۆهێه ٌەوێْەوبّٔبْ چبهەٍەه كەثٛٚ

 ٚ وەٍِٛٛڵّبٔبْ ووك ٚ  ئێّە ثێذ: ئەَ پیبٚە ٔبپبوی ثەهاِجەه پێغەِجەهی فٛكا
و ًاهەکە بە قىڕەیص بگەضتایە و قىڕەیص خۆی بۆ ئەگەه وبهەوەی ٍەهی ثگوربیە 

بەهۆی ًاهەکەی  ٌەٚأەیە ٍەكە٘ب ٘بٚەڵی ثەڕێيی پێغەِجەهضەڕ ئاهادە بکردایە 
ثەاڵَ  ؛تەوەپێچەٚأە ثجٛایەتەواو ئۀغبِی عۀگەوەیِ  ثجٛٔبیەرە لٛهثبٔی ٚئەهەوە 

ًادات  (ةەؽبط)ًەک هەر سسای   ئەِبٔە پێغەِجەهی فٛكا ٍەهەڕای ٘ەِٛٚ
یبْ لَەی پێ  ڕێگە ٔبكاد وەٍیِ ٌێی رٛڕە ثێذ ٚ رۀبٔەد ٌێیْی رٛڕە ٔبثێذ ٚ

، هەهىو ئەهاًە دەبەخطێت بە چاکەی ثگوە ثەهگویْی ٌێ كەوبد ثڵێذ ٚ
 بەضذاریکردًی لە بەدردا. 

ێه ثەٍەهفۆّی كە٘ێٕٕە ٌە فەهِٛٚكەیەوی روكا ٘برٛٚە وە عبهێىیبْ پیبٚ -
ثۆ ئەٚەی ٍيای ثلاد، ٚە ئەٚ پیبٚە ثەه ٌەٚە چۀل    فيِەد پێغەِجەهی فٛكا

ٌەٍەهی ٍيا كهاٚە، وەكەیٙێٕٓ پیبٚێه ٌەفيِەد  عبهێىی رو ؾبهەلی فٛاهكۆرەٚە ٚ
كەڵێذ: ٔەفوەری فٛای ٌێ ثێذ  كأیْزٛٚە لَەی پێ كەڵێذ ٚ  پێغەِجەهی فٛكا

لَەی ئەَ پیبٚەی پێ   قٛارەٚە؟!. پێغەِجەهی فٛكائەِە چۀل عبه ؾبهەق ث
[َوَرُسوَلوُ  اَّللََّ  َيُِبُّ  ِإنَّوُ  َعِلْمتُ  َما فَػَواَّللَِّ  تَػْلَعُنوهُ  اَل ]پێی كەفەهِٛێذ:  ٔبفۆُ كەثێذ ٚ

: ەٚار .(1)

                                                                                                                                                                     

 . ٚاٌٍفع ٌٍجقبهٞ.167(، 6557ٓؽبطت ثٓ أثٟ ثٍزؿخ، هلُ اٌؾل٠ش )
 
 ِٓ ثقبهط ١ٌٌ ٚأٔٗ ،اٌقّو ّبهة ٌؿٓ ِٓ ٠ىوٖ ِب ( 5( اٌؾلٚك، ثبة )89، وزبة )6اٌجقبهٞ، ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، ط - 1

 .2489(، 6398ٓ، هلُ اٌؾل٠ش )اٌٍّخ
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ٚەٌاڵ٘ی ئەٚۀلەی ِٓ ثيأُ  ئەٚ پیبٚە  -لَەی پێ ِەڵێٓ ٚ –ٔەفوەری ٌێ ِەوەْ 
 فۆُ كەٚێذ.  كایفٛكا ٚپێغەِجەهی فٛ

وەٚارە ثب ئەَ وەٍە فواپەوبهیِ ثێذ ثەاڵَ ٌەثەهاِجەه فواپەوبٔی چبوەی 
فواپەوبٔی  فواپەوبٔی ثىوێذ ٚ پێٛیَزە كاكٚەهأە ٘ەڵَۀگبٔلْ ثۆ چبوە ٚ ٘ەیە ٚ

 ثجەفْوێزە چبوەوبٔی.
ٌەٍەه كەٍزی ئەٚ  ّەهیؿەرە ٚ َ٘ەه ثۆیە ئەٚ ٘بٚەاڵٔەی وە ٌەٍبیەی ئە

پەهٚەهكە ثْٛٚ ٌەَ ڕٚٚەٚە ىۆه ٔبٚاىە ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵ فەڵىی   یيەكاپێغەِەهە ئبى
ؾەٌیلا، وبرێه فەٚاهیغەوبْ  پێطەواووكٚٚە، كەگێڕٔەٚە ٌە ٍەهكەِی عێْٕیٕی 

چەویبْ  بْ ثەوبفو ٌەلەڵەَ كا ٚیؾەٌی پێْەٚا ٚ ٌێی ٘ەڵگەڕأەٚە كهٍٚذ ثْٛٚ ٚ
 ئبیب ئەٚأەبهیبْ ٌێىوك: وە فٛێٕیبْ ؽەاڵڵ ووك، ٘بٚەڵەوبٔی پوٍی كژی ٘ەڵگود ٚ

وبفوْ؟. فەهِٛٚی: ٔەفێو ثەڵىٛ ئەٚأە ٌەوٛفو ڕایبْ ووكٚٚە. گٛریبْ: ئەی وەٚارە 
چٛٔىە ِٛٔبفیمەوبْ ىۆه ثەوەِی یبكی فٛا  ؛كٚٚڕْٚٚ؟. فەهِٛٚی: ٔەفێو ِٛٔبفیك ٚ

ٔٛێژەوبٔیبْ ئەٚۀلە ثەعٛأی كەوەْ، ثەاڵَ ئەِبٔە وە ٌەپبڵیبٔلا ٔٛێژ كەوەیذ، 
ە؟ یەْ ٔٛێژەوەی فۆرذ ٌە پێِ چبٚ كەوەٚێذ. گٛریبْ: كەی وەٚارە ؽٛوّیبْ چیكەو

 .(1)فەهِٛٚی: ثواوبٔی كٚێٕێّبٔٓ ئەِڕۆ ٌێّبْ ٘ەڵگەڕاٚٔەرەٚە
وەٚارە ٍەهەڕای ئەٚ ٘ەڵٛێَزە فواپەی فەٚاهیغەوبْ، ئەَ ڕێگە ٔبكاد فەڵىی 

ثەهاِجەه ٚ دەکات زۆر دادوەراًە هەڵسەًگاًذًیاى بۆ  رۆِەری فواپیبْ ثقۀە پبڵ ٚ
 ثەفواپەوبٔیبْ ثبً ٌەچبوەوبٔیبْ كەوبد، ئبفۆ ئەگەه ئێّە ثٛٚیٕبیە چیّبْ ثگٛربیە

 بارکردًیاىرۆِەر ٚ ٔبٚىڕألْ چۆْ ثىەٚریٕبیەرە ثبً ووكْ ٚ چیّبْ ثىوكایە ٚ ٚ
 ؟!!!.ضتی ًەضیاو و دوور لە دیٌەثە٘ەهچی 

فبڵە  وبٔی یەوزو ٌٚەٍەه ّزی ىۆه ثچٛن چبوە ئێّە ئەِڕۆ ٌە٘یچی ٔەثٛٚ ٚ
٘ۀلێه  ٚدووڕوو و الڕێ  ِٚٛثزەكیؽ  یەوزو ثە ٚ ٘بٚثەّەوبّٔبْ ٌەثیو كەوەیٓ

عبهیِ وبفو ٔبٚ كەثەیٓ، عب ئەِە ٔەن رۀٙب ٌەٍەه ئبٍزی ربن ثەڵىٛ ٌەٍەه ئبٍزی 
وۆِەڵیِ ثەىەلی كەثیٕوێذ، ٚ ٘ۀلێه ثواِبْ ٘ەیە ٌەٍەه یەن ٘ەڵەی ىۆه ثچٛن 

                                                           

، 1ٛ ،آثبك ؽ١له ،إٌٙل ،إٌػب١ِخ اٌّؿبهف كائوح ِغٌٍ، 8ط، ٌَٕٓ اٌىجوٜا ،(ؾٍٟ ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ أؽّلاٌج١ٙمٟ ) - 1
 .173ٓ، (17158هلُ اٌؾل٠ش ) ،1344



 حەممەد صاڵحوپڕۆفیسۆر: خالید م                                          خەمێکی لەبیرکراو | 111

٘ەهچی چبوەیبْ ٘ەیە ثۆد ثەهاِجەهی  ٚ ثۆ ٍفو كەوبرەٚەئیَالِیذ  یەن الیۀی
كەیىبد. عب ٔبىأُ  ئەٚەی فٛكا پێی ٔبفۆُ ثێذ ثەهاِجەهیبْ كەیڵێذ ٚ ٘یچ كەوبد ٚ

 ٌەگەڵ وبَ كەلی لٛهئبْ ٚ وٛێی ّەهؼ ٚ ٘ەڵَۀگبٔلٔبٔە ٌە ئەَ عۆهە ٘ەڵٛێَذ ٚ
 ٘بٚەالٔی یەن كەوبرەٚە؟!!!.  ٚ  وبَ ٘ەڵٛێَزی پێغەِجەه

ڕێياْ ئێّە چ ٌەٍەه ئبٍزی ربن یبْ وۆِەڵ وبرێه رّٛٚی ٘ەڵە یبْ ثە
ٔبثێذ  ٚ ە٘ەڵلێوێه كەثیٓ، ِبٔبی ئەٚە ٔیە ئیزو ٌەثبىٔەی ثبٚەڕ چٛیٕەرە كەهەٚ

چٛٔىە ئێّە ٘ەِِٛٚبْ  ؛ِبِەڵەِبْ ٌەگەڵلا ثىوێذ و ٚەوٛ ثبٚەڕكاه ئەژِبه ثىوێیٓ
بیجەریِ ئەٚأەی وە ٍەهلبڵی ِوۆڤیِ ٘ەه ٘ەڵە كەوبد، ثەر ِوۆڤیٓ ٚلە کۆتاییذا 

 لەیوأەوبْ ئەٚۀلە ىۆهْ رّٛٚی ٘ەڵە ٚ وبهی ئیَالِی كەثٓ ىۆه وبد فْبه ٚ
الكأیبْ كەوبد، ثەثێ ئەٚەی ثەفۆیبْ ثيأٓ، عب ئەهوی ثوایەری ٚا  ٘ەڵلێواْ ٚ
 كڵَۆىأە ثیویبْ ثقەیٕەٚە ٚەٚ عۆهەِبْ ثیٕی لئەگەه ٘ەڵٛێَزێکی كەفٛاىێذ 
 .بٔێکی ثوایبٔە ٚ كڵَۆىأە ثۆ ڕاٍذ ثکەیٕەٚەثە گی٘ەڵەوبٔیبْ 

ليس من شريف، وال عاَل، وال ذي فضل إال وفيو )ذ: ڵێٍەؾیلی وٛڕی ٍِٛەیەة كە
عيب، ولكن من الناس من ال ينبغي أف تذكر عيوبو، فمن كاف فضلو أكار من نقصو وىب نقصو 

 ؛ًابێت وٛهریوەِٛ ثێفبٚەْ چبوە  ٚ ىأب : ٘یچ وەٍێىی ثەڕێي ٚەٚار. (1)(لفضلو
وەً  چٛٔىە ٘ەه ذ؛ەوبٔیبْ ثبً ثىوێیثەاڵَ فەڵىبٔێه ٘ەْ ٔبثێذ وەِٛوٛهری

ەوبٔی كەثەفْوێزە ییەوبٔی ىیبرو ثْٛٚ، وەِٛوٛهرییچبوەوبٔی ٌە وەِٛوٛهر
 چبوەوبٔی.

زلة العاَل ال يصح اعتمادىا من جهة، وال اْلخذ هبا تقليدا لو،...  )ێذ: ڵجیِ كەطّب پێْەٚا
بغي أف ينسب صاحبها إىل التقصري، وال أف يشنع عليو هبا، وال ينتقص من أجلها، أو يعتقد كما أنو ال ين

ی وەٍی : ٘ەڵەەٚار .(2)(فيو اإلقداـ على املخالفة ِبتا فإف ىذا كلو خالؼ ما تقتضي رتبتو ِف الدين
لا یطچبٚی ٌێ ثىوێذ، ٌە٘ەِبْ وبر وبهی پێ ثىوێذ ٚ ىأب ٔبووێذ ثىوێزە ثەڵگە ٚ

 پێی ٔبّیویٓ ثىوێذ ٚ وێذ ٚێٌوەٍێىی وەَ رەهفەَ ثٕبٍوەکى فبٚۀەوەی  ٔبووێذ
                                                           

 ، ِىزجخ اٌّؿبهف، ث١وٚد.100، 9ٓ(، اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ، طوض١و ثٓ ؾّو ثٓ اٍّبؾ١ًاثٓ وض١و ) - 1
 ؾج١لح أثٛ، رؾم١ك: 1997، 1، 5ٛو٠ؿخ، ط(، اٌّٛافمبد فٟ إٔٛي اٌْاٌٍقّٟ ِؾّل ثٓ ٍِٛٝ ثٓ اثوا١ُ٘اٌْبطجٟ ) - 2

 .136، ٓؽَٓ ثٓ ِْٙٛه
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چٛٔىە  ؛ٍٛوبیەری پێ ثىوێذ، یبْ ثبٚەڕد ٚاثێذ وە ثە ئبهەىٚٚ ئەٚ ٘ەڵەیەی ووكٚە
 .ىأبیبٔٓ ٌە ئیَالِلای پٍە ٘ەِٛٚ ئەِبٔە پێچەٚأەی ڕێي ٚ

 حسناتو كارت من أف واْلكمة الشرع قواعد من)ذ: ڵێمەیّیِ ٌەٚ ثبهەیەٚە كەقئیجٓ 
 يعفى ال ما عنو ويعفى غريه، من َيتمل ال ما منو َيتمل فإنو ظاىر، أتثري اإلسالـ ِف لو وكاف ،وعظمت

 أدن َيمل فإنو القليل املاء خبالؼ اخلبث َيمل َل القلتني بلغ إذا واملاء خبث املعصية فإف غريه، من
ەٚەیە وە ئەگەه وەٍێه ژیوی ئ : یەوێه ٌە ثٕەِبوبٔی ّەهؼ ٚەٚار .(1)(اخلبث

عێ كەٍزی كیبه ثٛٚ، ئەٚە ئەٚ  وبهیگەهی ٘ەثٛٚ ٌەئیَالِلا ٚ چبوەوبٔی ىۆه ثْٛٚ ٚ
؛ ٘ەڵەی ئەٚ كەووێذ ٌە ٘ەڵەی فەڵىی رو ٔبووێذ ٌەو لێبىردەییەی  چبٚپۆّی

پێٛەی كیبه  پیَی ٘ەڵٕبگوێذ ٚ ئیزوزۆر بىو ئبٚیِ ئەگەه  یە ٚیچٛٔىە ربٚاْ پیَ
 ەی ئبٚێىی وەِەٚە وە ثە ثچٛوزویٓ پیَی پیٌ كەثێذ. ٔبثێذ، ثە پێچەٚأ

یەکاى سٌىوری بیر و ڕا و بابەتە ضەرعییەکاى تێٌەپەڕێٌێت و عیبٚاىی ؽەٚرەَ:
 ثۆ كڵەوبّٔبْ: سەر ًەکێطێت

ەوبٔی ئێّە یوە عیبٚاىی هاى ئەو ڕاستییە بساًیيپێٛیَزە ٘ەِٛٚخۆضەویستاى 
ّێٛاىی  ەوبْ ٚیۆ كەلە ّەهؾیپەیٛۀلی ثەٌێىلأەٚەی عیبٚاىِبٔەٚە ٘ەیە ث

 لەو سٌىورەدا بوێٌێتەوە و پێٛیَزە؛ ثۆیە ّبٔەٚە، ٔەن ثەفٛكی فۆِبٔەٚەکردًوبه
٘ەِٛٚ ٍِٛڵّبٔێه ٚەوٛ یەن ثەثوای فۆِبْ و  فٛێٕلٔەٚەی ّەفٖی ثۆ ٔەووێذ

ثوایەری  ە ثە فۆّەٚیَزی ٚیيأیٓ، ئیزو ٌەگەڵّبٔە یبْ ٔب ئەٚە پەیٛۀلی ٔیث
 ؛ە ٌەٍەه ثبّی یبْ فواپی ئەٚ وەٍەی٘یچ وبهیگەهیْی ٔی ْ ٚیّبیئیّبٔی ٚ ڕۆؽ

ثەڵىٛ ثبّی ٚفواپی ٘ەِٛٚ وەً پەیٛۀلی ڕاٍزەفۆی ثە پەیٛۀلی ٔێٛاْ ئەٚ 
 ئەٚەٚە. ٘ەیە، ٔەن پەیٛۀلی ٔێٛاْ ئێّە ٚ ی گەٚهەٚەفٛا وەٍە فۆی ٚ

دەبیٌیي  سەبارەت بەم خاڵە ئەگەر سەرًجی ژیاًی پێغەهبەری خىدا بذەى 
کات ڕەخٌەی لەکاری کەسێک هەبىوبێت هەرگیس ڕەخٌەی لە خاوەًەکەی هەر

٘ەڵەکەی ثەڵىٛ ىۆه ثبثەریبٔە ٚ ثەڕەّٚزێىی ثەهىەٚە  ؛ًەگرتىوە و ًاویطی ًەبردووە
هەر بهێڵیت ثۆ ڕاٍذ کوكۆرەٚە ثەثێ ئەٚەی ثٙێٍێذ كڵی کەٍەکە گەهك ثگوێذ یبْ 

 ثۆ ّٔٛٚٔە: کەً ثيأێذ کە ِەثەٍزی کێیە
                                                           

 .176، كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ، ث١وٚد، 1ٓ، طٚاإلهاكح اٌؿٍُ ٚال٠خ ِْٕٚٛه اٌَؿبكح كاه ِفزبػ اثٓ اٌم١ُ، - 1
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٘ۀلێه ٌە ٘بٚەڵەوبٔی ٌەوبری ٔٛێژكا چبٚیبْ ثەهەٚ ئبٍّبْ ثەهى  ثیٕیٛیەری
ـٍ  َِبؿُ  َما]ئەٚیِ فەهِٛٚیەری:  كەکۀەٚە [...َصاَلهِتِمْ  ِف  السََّماءِ  ِإىَل  أَْبَصارَُىمْ  يَػْرفَػُعوفَ  َأقْػَوا

(1). 
ە فەڵىبٔێه ٌە وبری ٔٛێژكا چبٚیبْ ثەهەٚ ئبٍّبْ ثەهى كەوۀەٚە.. یەٚە چیئ: ەٚار
ِەثەٍزی ئەٚ ڕاٍزىوكٔەٚەی  چٛٔىە ئبِبٔظ ٚ؛ ثەثێ ئەٚەی ٔبٚی وەٍەوە ثجبد یزوئ

 ٘ەڵەوەیە ٔەن ّىبٔلٔی فبٚۀەوەی.
لە هاوەڵەکاًی خۆیاى لە ضتاًێک دەپارێسى كەثیَزێزەٚە ٘ۀلێک یبْ عبهێىیبْ 

وەک ئەوەی بڵێی ئەواى زیاتر لە خىا ، بۆ خۆی دەیاًکات کە پێغەهبەری خىا 
كەچێزە بپرسێت ئەواًە کێي و چیي و چۆى وا دەکەى ەثێ ئەٚەی ئەٚیِ ث بترسي

ـٍ  َِبؿُ  َما]كەفەهِٛێذ:  ٍەه ِیٕجەه ٚ  ِِبَّللَِّ  َْلَْعَلُمُهمْ  ِإّنِ  فَػَواَّللَِّ  َأْصنَػُعوُ  الشَّْيءِ  َعنْ  يَػتَػنَػزَُّىوفَ  َأقْػَوا
[َخْشَيةً  َلوُ  َوَأَشدُُّىمْ 

ێه اًكەگوْ ٌەّز ە فەڵىبٔێه فۆیبْ ثەكٚٚهی: ئەٚە چیەٚار .(2)
ٌە٘ەِّٛٚزبْ  ٚ ِٓ ٌە٘ەِٛٚربْ ثبّزو فٛا كۀبٍُ ، ٚەٌاڵ٘یىەَاًكەیبۆ خۆم وەِٓ 

 ىیبرو ٌێی كەروٍُ.
 چۀلیٓ فەهِٛٚكەی روِبْ ٌەَ ثبهەیەٚە ٘ەیە، وە پێغەِجەهی فٛكا ئەِبٔە ٚ

  ـٍ  َِبؿُ  َما]ثەّٚٚەی لَە ٌەٍەه ٘ۀلێه كیبهكەی كىێٛی ٔبٚ ٘بٚەڵەوبٔی  [َأقْػَوا
 چبهەٍەهی كەوبد، ثەثێ ئەٚەی ٔبٚیبْ ثٙێٕێذ یبْ ڕٚٚیبْ ثْىێٕێذ. كەوبد ٚ

عب ٔەن رۀٙب ٌەگەڵ ٘بٚەڵە ٍِٛٛڵّبٔەوبٔی ثەَ ّێٛاىە ِبِەڵەی ووكٚە، ثەڵىٛ 
ە، ٍەهەڕای ئەٚەی ئەٚاْ ٌەگەڵ كٚٚڕٚٚەوبٔیِ ٘ەه ثە٘ەِبْ ّێٛە ِبِەڵەی ووكٚٚ

 تەًاًەت ٚ ٔلْٚڕاەاڵَ ئەٚ ٔبٚی ٔەىث ؛ەزٛٚڕّكا یالٔی كٚژِٕىبهأەیبْ كژچۀلیٓ پ
ٌەگەڵ  ِبِەڵەی ی ٍِٛٛڵّبْێکفەڵى هەر وەک ، ٚ(3)ئبّىوا ٔەووكْٚٚ طیٔبٚەوبٔی

                                                           

ل٠ش هلُ اٌؾ ،اٌٖالح فٟ اٌَّبء اٌٝ اٌجٖو هفؽ (10) ثبة، ( ٕفخ اٌٖالح16وزبة )، 1ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 1
هلُ  ،( إٌٟٙ ؾٓ هفؽ اٌجٖو اٌٝ اٌَّبء فٟ اٌٖالح26ثبة ) ،( اٌٖالح5وزبة )، 2ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،. 261ٍَُِ، ٓ(717)

 (. ٚاٌٍفع ٌٍجقبهٞ.994اٌؾل٠ش )
، (5750هلُ اٌؾل٠ش ) ،( ِٓ ٌُ ٠ٛاعٗ إٌبً ثبٌؿزبة72ثبة ) ،( األكة81وزبة ) ،5ط ،ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ،اٌجقبهٞ - 2

ٓ2263. 
 ِەیفەی. ؽٛىەگٛرٛٚۀ ًەوەث یبٔیوبٔۀبٚ ەثٛٚ یوبٔیەیٕێٔٙ یٔەفبٚ ەو ِبْیە ڕیوٛ ەیفەیؽٛى ەٌ ەعگ - 3
 گٛدەیك ِیٚەگٛرجٛٚ، ئ یٚەث نیەیٕێٔٙ وٛەٚ  فٛكا یهەِجەغێپ ەچٛٔى؛ ووكْەئبّىوا ٔ یوبٔۀبٚ ِوك ربە٘

 ىوك،ێٌ یفیوٍەٚ رچٛ هەِٛؾ پێطەوا دۀبٔە. رَەئبّىوا ٔبو ًەو یال  فٛكا یهەِجەغێپ یٕێِٓ ٔٙ
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رۆ كٚٚڕٚٚ ڕووی ًەضکاًذوى و بەکەسێکیاًی ًەگىتىوە ڕۆژێه ٌە ڕۆژأیِ  ووكْٚٚ ٚ
ثەٍبهكی  ئەٚۀلە ثگوە رۀبٔەد ڕٚٚی ٌێ گوژ ٔەووكْٚٚ ٚهەر ِٛٔبفیمیذ. ٔەن  ٚ

؛ ٔەثب ٘بٚەڵەکبٔی ٘ەٍذ ثکەْ ثەٚەی کە ئەٚأە كٚٚڕْٚٚ ەڵەی ٌەگەڵ ٔەووكِْٚبِ
یفبد ٍ٘برٛٚە ئەوە ٌەثوی ٌەگەڵیبْ ٍبهكە ٚ ڕٚٚیبْ ٔبكارێ.  ثۆیە پێغەِجەهی فٛا 

 ثپبهێيْ. ٌێی ثبً ووكٚە، ثۆ ئەٚەی ٍِٛٛڵّبٔبْ فۆیبًٔەریتە خراپەکاًیاًی  ٚ
پەڕی ٘ەٚڵی كاٚە ثۆ ئەٚەی وە ئەٚ   وەٚارە ثەڕێياْ: پێغەِجەهی فٛكا

ربیجەری رێ ٔەوەٚێذ  ەوبٔی رۀبٔەد ٌەگەڵ كٚژِۀىبٔیْی ّزی ّەفٖی ٚیعیبٚاىی
 وبْ كەهٔەچێذ. ییەٌەٍٕٛٚهی ثبثەرە ىأَز ٚ

یەرە ِبِەڵەیبْ یڕۆؽ ٍِٛٛڵّبْ ثە ٘ەِبْ ئەٚىأبیبٔی  ٌەپبُ ئەٚیِ پێْیٓ ٚ
ثیوٚها عیبٚاىەیبٔلا ئەٚ پەڕی  ئەٚ ٘ەِٛٚبىوًی ثۆیە ٌەگەڵ  ؛ٌەگەڵ یەوزو ووكٚە

 ، ثۆ ّٔٛٚٔە:٘ەثٛٚە فۆّەٚٚیَزیْیبْ ثۆ یەوزو ڕێي ٚ
ئەَ كٚٚأە ثبّزویٓ   ، وەپبُ ٚەفبری پێغەِجەهؾِٛەه ئەثٛثەوو ٚ پێْەٚا -

ٌەٍەه ثبثەرێه  ٚ گورۆرەٚەِوۆڤی ٍەهىەٚی ثْٛٚ، ثەكەگّەْ ثۆچٛٚٔەوبٔیبْ یەوی 
ثەاڵَ ٍەهەڕای ئەٚەیِ ئەثٛثەوو  ؛عیبٚاى ثٛٚەثۆچٛٚٔەوبٔیبْ  ە٘ەِیْ ٘بٚڕا ثْٛٚ ٚ

ثڕیبه كەكاد وە ؾِٛەه ثىبرە عێْٕیٕی فۆی، پیبٚێه ٌێی  پێِ ئەٚەی ٚەفبد ثکبد
كەپوٍێذ: چی ٚەاڵِی فٛای گەٚهە كەكەیزەٚە ئەگەه ٌێی پوٍیذ چۆْ ؾِٛەهد 

رٛڕەیە؟. ٌەٚەاڵِلا  ووكۆرە عێْٕیٕی فۆد، ٌەگەڵ ئەٚەی كەّيأیذ وەچۀل رٛٔل ٚ
: كإِیْێٕٓ، ەٚار .(1)(أىلك خري عليهم استخلفت اللهم :أقوؿ َتوفون؟ أِبهلل أجلسون،): ڵێذكە

 ثبّزویٓ ثۀلەی فۆرُ گەٚهەكەڵێُ: فٛای لە وەاڵهذا ٚاثيأُ ثەفٛا كەِزوٍێٕٓ؟ 
 ووكٚٚە ثەعێْٕیٕی فۆَ ٌەٍەهیبْ.

                                                                                                                                                                     

 ۆر ەٌ ەعگ َەاڵ. ثذیٔ بیر ۆی. روێفۀ یگٛر بَ؟یر یِٕ ە: ویپوٍ ێیكٚارو ٌ گٛد،ۀ ێیپ .ڵێث ێپ یبٔیوبٔۀبٚەو
کەسێک بوردایە چاوەڕواًی دەکرد بساًێت حىزەیفە ًىێژی لەسەر  هە٘ هەؾِٛ پێْەٚا. كٚارو ُڵێرو ٔب یٍەو ەث

 ەمیِٛٔبف یيأەیك ەچٛٔى ؛ووكەكۀ هەٍەٌ یژێٔٛ ِیٚەئ ،یەووكاۀ هەٍەٌ یژێٔٛ ەفەیؽٛىدەکات یاى ًا، ئەگەر 
 ٔبوبد. هەٍەٌ یژێٔٛ ەفەیؽٛى ۆیەث
 .199ٓ، ؾجبً اؽَبْ: رؾم١ك ،1968ٓ، 1ٛ، 3ط، اٌطجمبد اٌىجوٜ، (١ِٕؽ ثٓ ٍؿل ثٓ ِؾّلاثٓ ٍؿل ) - 1
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و، ئەٚیِ ؾِٛەه كەڵێذ رۆ ثبّزویذ ٌە ئەثٛثەو پێْەٚاعبهێىیبْ پیبٚێه ثە  -
: ٚەٌاڵ٘ی رۀٙب ە. ٚار(1)(يـو خري من عمر وآؿ عمر وهللا لليلة من أب بكر و)ذ: ڵێٌەٚەاڵِلا كە

 ڕۆژی ئەثٛثەوو ٌە٘ەِٛٚ ؾِٛەه ٚ ثٕەِبڵەوەیْی ثبّزو ثٛٚە. ّەٚ ٚیەک 
ؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ِەٍؿٛك ٌە ىیبرو ٌەٍەك ثبثەری فیمٙی  ؾِٛەه ٚ پێْەٚا -
ؾِٛەه ٌەگەڵ فەڵىێه  پێْەٚاەهەڕای ئەٚەیِ عبهێىیبْ ٔیبْ عیبٚاى ثٛٚە، ٍوثۆچٛ

ؾەثلٌٚاڵیِ كێذ، ٌەثەه ثچٛوی ٌەپْذ ِەعٍیَەوەٚە  ٌە ِەعٍیَێىلا كأیْزٛٚە ٚ
ؾِٛەه كەٍذ ثەلَەووكْ پێْەٚا ٌەگەڵ  ثەپێٛە كەٚەٍزێذ ٚ ىۆه كیبه ٔبثێذ، ٚ

ٌاڵ وە ؾەثلٚ كەیٙێٕێزە پێىۀیٓ، كٚارو ٚ لَەی فۆّی ٌەگەڵ كەوبد كەوبد ٚ
كنيِّف )ێذ: كەفەهِٛ ؾِٛەه ٘ەه ٍەیوی كەوبد ٚ پێْەٚاكأیْزٕەوە ثەعێ كە٘ێڵێذ 

 .ەگجەیەوی پڕ ٌەىأَزە٘: ەٚار .(2)(ّملئ علما
كٚٚ وەً وێْەیەویبْ ثۆ كهٍٚذ كەثێذ ٌەٍەه فٛێٕلٔەٚەی ئبیەرێه،  ڕۆژێک -

ؾِٛەه  پێْەٚاكێٕە الی ؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ِەٍؿٛك، یەوێىیبْ كەڵێذ: ِٓ وبری فۆی 
گٛێی ٌەٚە كەثێذ، كەكارە پڕِەی  ٚای فێو ووكَٚ، ؾەثلٌٚاڵی وٛڕی ِەٍؿٛك وە

اقرأ كما )ێذ: ڵئەٚۀلە كەگوی رب ىەٚیەوەی ثەهكەِی رەڕ كەوبد، كٚارو پێی كە گویبْ ٚ
أقرأؾ عمر فإنو كاف لَلسالـ حصنًا حصيناً، يدخل الناس فيو وال َيرجوف منو، فلما أصيب عمر انالم 

ثۆ ئیَالَ ؾِٛەه  ؛ثەٚ ّێٛەیە ثیقٛێٕە وە ؾِٛەه فێوی ووكٚیذ ٚارە:. (3)(اْلصن
 ٔەِبٌێی كەهٔەكەچْٛٚ، وە ؾِٛەه  ّٛهایەوی پۆاڵییٓ ثٛٚ، فەڵىی كە٘برٕە ٔبٚی ٚ

 وەٌێٕی رێ وەٚد. ّٛهاوە كهىی ثوك ٚ
فبٌیلی  عبهێه وێْەیەن كەوەٚێزە ٔێٛاْ ٍەؾلی وٛڕی ئەثی ٚەلمبٓ ٚ -

ثەفواپ ثبٍی  ٌەالی ٍەؾل لَە ثەفبٌیل كەڵێذ ٚ ٚێىیِ كێذ ٚپیب، وٛڕی ٚەٌیلەٚە

                                                           

 ؾج١لح أثٛرؾم١ك:  ،ث١وٚد ،ٓ ؽيَكاه اث، 5ط ،(، اٌّغبٌَخ ٚعٛا٘و اٌؿٍُِوٚاْ ثٓ أؽّل ثىو أثٛاٌل٠ٕٛهٞ ) - 1
 .380، ٍٍّٓبْ آي ؽَٓ ثٓ ِْٙٛه

: رؾم١ك ،اٌو٠بٗ ،كاه اٌٛطٓ، 1998، 1ٛ، 4ط ،ِؿوفخ اٌٖؾبثخ ،(أؽّل ثٓ اٌٍٗ ؾجل ثٓ ؽّلأثٛٔؿ١ُ األٕفٙبٟٔ )أ - 2
 .1773، ٓاٌؿياىٞ ٠ٍٛف ثٓ ؾبكي

 .371، 3ٓاثٓ ٍؿل، اٌطجمبد اٌىجوٜ، ط - 3
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: ثێ ەٚار .(1)(ديننا يبلغ َل مابيننا فإف مو)ێذ: ڵپێی كە كەوبد، ٍەؾلیِ ٌێی رٛڕە كەثێذ ٚ
 فبٌیلایە ٔەگەیْزۆرە كیّٕبْ.  كۀگ ثە، ئەٚەی ٌە ٔێٛاْ ِٓ ٚ

ۆ كەوبد ث ە وبرێه ثبٍی ٘بٚەاڵٔی پێغەِجەهِبْ ی٘ەه ثۆیە ئیجٓ رەیّی
 ،وتعذيب امليت ببكاء أىلو ،وتنازعوا ِف مسائل علمية اعتقادية كسماع امليت صوت اْلي) :ێذڵكە

 : ٌەٍەه ىۆه ثبثەری ىأَزی وەە. ٚار(2)(مع بقاء اْلماعة واْللفة ،ربو قبل املوت  ورؤية دمحم
، بىوە عیبٚاى اىثۆچٛٔیو هەبىوە ًاکۆک بىوى پەیٛۀلی ثە ثیوٚثبٚەڕەٚە هەًذێکیاى 

ذ؟. ٚە ئبیب ِوكٚٚ ێُ ِوكٔی گٛێی ٌەكۀگی ىیٕلٚٚ كەثٚەن ئەٚەی ئبیب ِوكٚٚ پب
ثەه   ئبیب پێغەِجەهی فٛكا ثە٘ۆی گویبٔی وەٍٛوبهەوەیەٚە ٍيا كەكهێذ؟. ٚە

 رەثبیی ٚ فۆّەٚیَزی ٚ أە، ثەاڵَ ٍەهەڕای ئەٚ؟ٌەٚەفبری فٛای گەٚهەی ثیٕیٛە
 پبهاٍزٛە. ثوایەرییبْ

 ىۆه ثٛٚە ٚثۆچٛٚٔی عیبٚاىیبْ ئەؽّەك ربثڵێی  پێْەٚای ٌەگەڵ ّبفؿ پێْەٚا -
ٍەهثەفۆی ٘ەثٛٚە ٌەٚی رو، ٍەهەڕای ئەٚەُ  ٘ەه یەوەیبْ ِەى٘ەثێىی ربیجەد ٚ

ڕێي ٌۀێٛأیبْ ٘ەثٛٚە، وە لَەوبٔیبْ كەهثبهەی یەوزو  ئەٚۀلە فۆّەٚیَزی ٚ
ەوزو ٔەثٛٚە، ثۆیە كەفٛێٕیزەٚە كەڵێی ئەَ كٚٚأە ٘ەهگیي ثۆچٛٚٔی عیبٚاىیبْ ٌەی

 ثۆی ثەپەهۆُ ّبفؿی ٚەفبد كەوبد، ئەؽّەك ئەٚۀلە ثۆی كەگوی ٚ پێطەواوبرێه 
ە وێیە ئەٚۀلە ثۆی ی، رب ڕۆژێه وٛڕەوەی پێ كەڵێذ: ثبثە ئەٚ ّبفؿیذدەبێ

ثۆ فەڵىیِ  ذ: وٛڕَ ّبفؿی ثۆ كٚٔیب ٚەوٛ ڕۆژ ٚڵێثەپەهۆّی؟. ئەٚیِ ٌەٚەاڵِلا كە
ّزێه ٘ەیە عێگەوەیبْ پڕ چ ئەگەه ئەَ كٚٚأە ٔەِێٕٓ ، عب وابىو ٚەوٛ ٌەُ ٍبغی

رەٚاٚ ّەٚ ٔەثٛٚە ِٓ كٚؾبی فێو ثۆ ّبفؿی  یێذ: ٍی ٍبڵڵ. ٘ەهٚە٘ب كە؟!ىبرەٚەب
ێذ: وبرێه ڵكاٚای ٌێقۆّجٛٚٔی ثۆ ٔەوەَ. ّبفؿیِ كەهثبهەی ئەؽّەك كە ٔەوەَ ٚ

 مثەڕێي رو فٛأبً رو ٚ رو ٚ ثەغلاكَ ثەعێ ٘ێْذ ٌە ئەؽّەكی وٛڕی ؽۀجەي ىأب
 .(3)رێلا عێ ٔە٘ێْزٛٚە

                                                           

 ؾجل فبٌل:  رؾم١ك، 1،2004، كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ، ث١وٚد، 2ٛ(، ٔضو اٌلهه، ط اٌؾ١َٓ ثٓ هِٕٖٛ ٍؿل أثٛ) ا٢ثٟ - 1
 .81، ِٓؾفٛظ اٌغٕٟ

 .123، 19ٓر١ّ١خ، ِغّٛؼ اٌفزبٜٚ، ط اثٓ - 2
اٌن٘جٟ  .167، ٓاٌج١بْ كاه ِىزجخ ،اٌؾٍٛأٟ ِىزجخ، 12، ط، عبِؽ األٕٛي فٟ أؽبك٠ش اٌوٍٛياثٓ اٌغيهٞ - 3
 .16، ٌٓجٕبْ، ث١وٚد اٌؿ١ٍّخ اٌىزت كاه، كهاٍخٚرؾم١ك: ىوو٠ب ؾ١ّواد، 2، طاٌؾفبظ رنووح(، أؽّل ثٓ ِؾّل)
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أبروَ ٔەثیٕیٛە ى ێذ: ٌە ّبفؿی ژیورو ٚڵكە یَٛٔی ٕەكەفی كەگێڕێزەٚە ٚ -
عبهێىیبْ ٌەٍەه ثبثەرێىی فیمٙی وێْەیەوی رٛٔل وەٚرە ٔێٛأّبٔەٚە. كٚارو وە 

 أف يستقيم أال موسى، أِب َي) گٛری: كەٍزی گورُ ٚ یەوزوِبْ ثیٕییەٚە ٍەالِی ٌێىوكَ ٚ
ًاکرێت ئێوە برای یەک  ٍِٛب ئبیب ثبٚکی: ئەی ەٚار .(1)(مسألة ِف نتفق َل وإف إخوان وفنك

 ثۆچّٛٚٔبْ یەن ٔەوبرەٚە.یەک بابەتی فیقهیص ٌەٍەه  چی ئەگەه بیي
بٚی وبرێه وزێجی )اٌؾالي ٚ اٌؾواَ فی ٌٙەٍەهكەِی ئەِڕۆّّبٔلا ك.یٍٛف لەه -

ێ ثۆی چبپ ثىوێذ، كیبهە ىأبیبٔی اإلٍالَ( كۀٍٛٚێذ كەیٕێوێزە ٍؿٛكیە رب ٌەٚ
  كەثێذٌیژٔەی ثباڵی فەرٛای ئەٚ ٚٚاڵرە وۆِەڵێه رێجیٕیبْ ٌەٍەه وزێجەوە  ٍؿٛكیە ٚ

كاٚا كەوبد وە رێیلا  بٚی كۀێوێذ ّٚٙێـ ثٓ ثبى فۆی ٔبِەیه ثۆ ّێـ لەه ٚ
بٚیِ ىۆه ثەئەكەثێىی ٙثگۆڕێذ رب ثۆی چبپ ثىەْ، ّێـ لەهی ئەّٚزبٔەی وزێجەوە

ٌۀبِەیەولا ثۆی  پڕ ٌە ڕێيەٚە ٚەاڵِی كاٚاوەی ّێـ ثٓ ثبى كەكارەٚە ٚ عٛاْ ٚ
من  لو كاف من حق اإلنساف أف يدين هللا بغري ما أداه إليو اجتهاده، ويتنازؿ عنو خلاطر)كۀٍٛٚێذ: 

َيب، لكاف ْساحتكم أوؿ من أتنازؿ لو عن رأيي؛ ملا أكن لكم من حب وإعزاز واحرتاـ، ولكن جرت 
ثۆچٛٚٔی بە پێچەواًەی ٘ەثٛایە  بۆی : ئەگەه ِوۆڤەٚار (.ِف الناس أف َيتلفواسنة هللا 

و لەبەر خاتری خۆضەویستاًی سازش لەسەر بۆچىوًەکاًی ثىبد ًاسی فٛا ەٚەفۆی
 ؛ی فۆَثۆ كەووك ٌە ثۆچٛٚٔ ٍبىُِّٓ كەثٛیذ کە یەوەَ وەً جەًابت ، ئەٚە بکات

َ ٍٕٛٔەری فٛا اڵثە ؛یە ٌەكڵّلاذ ٘ەیگەٚهەی ٚ یفۆّەٚیَز چٛٔىە ئەٚۀلە ڕێي ٚ
 ٌۀبٚ فەڵىیلا ٚا٘برٛٚە وە ثۆچٛٚٔەوبٔیبْ عیبٚاى ثێذ. 

 ٌەٚە ؽبڵی ثیٓ وە ٌە٘ەه گوٚپ ٚ ەئێّەیِ ٌە ڕۆژگبهی ئەِڕۆِبٔلا پێٛیَز
ٔبثێذ  ٌەٍەه ٘ۀلێه ٚهكەوبهی فیمٙیٓ ٚ ەوبّٔبْ الٚەویٓ ٚیالیۀێه ثیٓ عیبٚاىی

ثجٕە  كەهّٚٚٔبْ ٚ ٔە ٍەه ثىێْٓ ثۆ ٔبٚ كڵ ٚە فیمٙیبیڕێگە ثلەیٓ ئەٚ عیبٚاىی
 ِبیەی رێىلأی پەیٛۀلیەوبّٔبْ.

ِەهعی ٍەهەوی ئەژِبه ثىوێذ ثۆ ڕێگە پێلاْ یبْ  ٚەن ئەم خاڵە كەووێذ
 .ؽەهاَ ثٛٚٔی وبهی ئیَالِی ثۀیَجەد ٘ەه ربوێىی ٍِٛٛڵّبْ یبٍبـ ٚ

                                                           

 .10، 19ٓاٌن٘جٟ، ١ٍو أؾالَ إٌجالء، ط - 1
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ۀێىی ئیَالِی ِەثەٍزُ ئەٚەیە ٘ەه ٍِٛٛڵّبٔێه وە ٌەَ ڕاثٛٚٔەكا ٌەگەڵ الی
یبْ رەٚژِێىی فیىوی وبه كەوبد، ئەگەه رٛأی ّبْ ثەّبٔی وبهووكٔی ٌەگەڵ 

رەثبیی ٌەگەڵ ٍەهعەَ ئۀلاِبٔی  ٚ فۆّەٚیَزی الیۀەوەی فۆی گیبٔی ثوایەری ٚ
ئەگەهیِ ، ەیّەهؾی الیۀەوبٔی رو ثپبهێيێذ، ئەٚە وبهەوەی ڕێگە پێلهاٚە ٚ

ڕق  رۀٙب فۆی ٚ الیۀەوەی ثەڕاٍذ ثيأێذ ٚ پەیٛۀلی ئەَ ثەالیۀێىەٚە ٚای ووك
ویٕەی ثەهاِجەه فەڵىبٔی روی ٍِٛٛڵّبْ ٚ ئۀلاِبٔی الیۀەوبٔی رو ثۆ كهٍٚذ  ٚ

لَەی ٔبثەعێی ووك، ئەٚ  رّٛٚی غەیجەد ٚ ووك، یبْ ثەچبٚی وەَ ٍەیوی ووكْ ٚ
یە یهؾٔبّە ەی ئەٚ ؽەهاِە ٚیپەیٛۀلی وبد ثەكڵٕیبییەٚە كەرٛأیٓ ثڵێیٓ ئەٚ وبه ٚ

 پێٛیَزە ٚاىی ٌێ ثٙێٕێذ. ٚ
 ٍەثبهەد ثە وۆِەڵ ٚالیۀەوبٔیِ ٘ەه وۆِەڵێه، یبْ الیۀێه، یبْ كەٍزە ٚ

فێو ثىبد وە  الیۀگوأی فۆی ٚا ڕاثٙێٕێذ ٚ ربلّێه، یبْ ِبِۆٍزبٚ ّێقێه ئۀلاَ ٚ
 ویٕە ٚ فێوی ڕق ٚ ٚ ٘ەِٛٚ فەڵىی رو ثە٘ەڵە ثيأٓ ٓ ٚرۀٙب فۆیبْ ثەڕاٍذ ثيأ

، ئەٚە ثْٛٚ ثەئۀلاَ ٌەٚ الیۀەكا یبْ ِبٔەٚە ٌەگەڵ ئەٚ یبْ ثىبدیهەوكٚٚثە
 ِبِۆٍزبٚ ّەیقەكا ؽەهاِە، ؽەهاِە، ؽەهاِە. 

گفزٛگۆووكْ ٌەٍەه  ٌەٍەه فبڵە ٘بٚثەّەوبٔی ٔێٛأّبْ ٚ کبهکوكْ  ٘ەّزەَ:
 فبڵە عیبٚاىەوبْ:

ٚە ىۆه ئێّە ٚەوٛ فەڵىبٔی ٍِٛٛڵّبْ ئەٚ فبڵە ٘بٚثەّبٔەی وە وۆِبْ كەوبرە
فبڵە عیبٚاىەکبٔیّْبْ ىیبروْ ٌەٚ فباڵٔەی وە ثیوٚڕاِبْ كەهثبهەیبْ عیبٚاىە. 

و  ِەفبثٓ ٘ەڵَٛوەٚری ڕۆژأەو ضایەًی باش ًیي؛ کەچی ىۆهثەیبْ ّزی الٚەکیٓ 
ضێىازی هاهەڵە کردًی ئێوە لەگەڵ یەکتر و لەسەر ئەو خااڵًە دیوەًەکە تەواو 

  و ە ئەگەه وەٍێه ّبهەىای ئیَالَ ٔەثێذ، ثە ّێٛاىێه وپێچەواًە ًیطاى دەدات
هەر ًییە ٘بٚثەّّبْ  ی٘ەڵٛێَزی ٘ۀلێه ٍِٛٛڵّبْ ثجیٕێذ ٚاكەىأێذ وە ئێّە فبڵ

  .ەكەگّۀیاى هەهاًە و 
پێچەواًی ضێىازی هاهەڵەکردًی قىرئاًە لەگەڵ ضێىازی هاهەڵە کردًەیص  ئەم 

اش لە ئایٌەکاًی تر بچٛٔىە ئەگەه ٍەیوی لٛهئبْ ثىەیٓ وبرێه ؛ جیاوازییەکاى
عەفذ ٌەٍەه فبڵە  دەکات و دەیەوێت ضىێٌکەوتىوەکاًیاى باًگ بکات بۆ ئیسالم



 حەممەد صاڵحوپڕۆفیسۆر: خالید م                                          خەمێکی لەبیرکراو | 118

و خۆی لەخاڵە جیاوازەکاى ًادات و پێیاى ّٔبْ كەکبرەٚە ىا٘بٚثەّەکبٔی ٔێ
َنا أُْنِزؿَ  ِِبلَِّذي آَمنَّا ُقوُلوا] دەفەرهىێت:  .(1)[ُمْسِلُموفَ  َلوُ  َوحَنْنُ  َواِحدٌ  ُكمْ َوِإْلَُ  َوِإَْلَُنا ِإلَْيُكمْ  َوأُْنِزؿَ  ِإلَيػْ

ئێٛەیِ ٘برۆرە فٛاهەٚە  ێیبْ ثڵێٓ ئێّە ثبٚەڕِبْ ثەٚە ٘ێٕبٚە وە ثۆ ئێّە ٚپ: ەٚار
ٍِکەچی  ئێّەیِ ثبٚەڕِبْ پێیەری ٚ فٛای ئێّە ٚئێٛە ٘ەه یەوێىە ٚ ٚ
 .ەهِبٔەکبٔیٓف

کوكْ د ثۆ وبه بثى ْثبٔگیبتا  كەوبد  پێغەِجەه فەهِبْ ثەٌە ئبیەرێىی روكا 
نَػنَا َسَواءٍ  َكِلَمةٍ  ِإىَل  تَػَعاَلْوا اْلِكَتابِ  َأْىلَ  َيَ  ُقلْ ]كەفەهِٛێذ: و پێی ٍەه فبڵە ٘بٚثەّەکبْ ٌە  بَػيػْ

َنُكمْ  ئەی : ەٚار .(2)[اَّللَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  َأْرَِبِبً  بَػْعضاً  بَػْعُضَنا يَػتَِّخذَ  َوال َشْيئاً  ِبوِ  ُنْشِرؾَ  َوال اَّللََّ  ِإالَّ  نَػْعُبدَ  َأالَّ  َوبَػيػْ
 ٚەهْ ثب ٌەٍەه ّٚەیەوی ڕاٍذ :فبٚەْ پەڕرٛٚکە ئبٍّبٔییەکبْ ثڵێبە هىحەهوەد 
ّزێىی رو  وۆوجیٓ، ئەٚیِ ثەٚەی وە عگە ٌەفٛای گەٚهە ٘یچ وەً ٚ یەوجگویٓ ٚ

 ِوۆڤبٔێکی ٚەکٛ فۆِبْ ٔەکەیٓ٘ۀلێىّبْ  ٘بٚەڵی ثۆ ثڕیبه ٔەكەیٓ ٚ ٔەپەهٍزیٓ ٚ
 ٔەیپەهٍزیٓ. ثەفٛكا ٚ

ئبفبٚرّٕبْ  ٍەهٔظ ثلەْ ثەڕێياْ فٛای گەٚهە چۆْ فێوی ّێٛاىی گفزٛگۆ ٚ
كەوبد ٌەگەڵ فەڵه، چۆْ فێوِبْ كەوبد ثگەڕێیٓ ثەّٛێٓ فبڵە ٘بٚثەّەوبٔی 

وبهووكْ، عب ئەگەه ٌەگەڵ یە٘ٛك  ٔێٛأّبْ رب ثیبٔىەیٕە ىەِیٕەی ٌەیەوزو گەیْزٓ ٚ
ڵ ٍِٛٛڵّبٔێىی ثواِبْ وە یەن ٔەٕبها ثەَ ّێٛاىە لَە ثىەیٓ، ئەی كەثێذ ٌەگە ٚ

 ًچبهۀٛٚ یەن كٚاڕۆژ ٚ ٚ ڕٚٚگەیەن  ٚ یەن لٛهئبْ ٚ  یەن پێغەِجەه ا ٚدفٛ
 .؟!!یەن ثەهٔبِەی ژیبّٔبْ ٘ەیە كەثێذ چۆْ لَە ثىەیٓ، ِٚبِەڵە ثىەیٓ ٚ

ئێّە ئەگەه ثّبٔەٚێذ پەیبِی فۆِبْ ثەفەڵىی ثگەیۀیٓ، كەثێذ ٍەهەرب 
 .وەِبْ ئبِبكەثێذ گٛێّبْ ثۆ ثگوێذٓ وە ثەهاِجەهەیەوی ٚای ثۆ ثىەییىەِیٕەٍبى

ئەِڕۆ ئێّە ٚەوٛ فەڵىبٔی ٍِٛٛڵّبْ ٌەعێجەعێىوكٔی ئەَ فبڵەكا ىۆه 
ئبهاٍزەی  ثەئبٍذ ٚ ّْبْ كاٚە ٚیثبعی ىۆهی ئەٚ وەِزەهفەِیە وەِزەهفەِیٓ ٚ

ٚ ٌەگەڵ  ثەپٍەی یەن ی گەورەعیبٚاى وبهیگەهی ووكۆرە ٍەه پەیٛۀلیّبْ ٌەگەڵ فٛا
 ثەپٍەی كٚٚ.  ڵکیفە

                                                           

 (.46ٍٛهح اٌؿٕىجٛد: ا٠٢خ ) - 1
 (.64ٍٛهح آي ؾّواْ: ا٠٢خ ) - 2
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ٚەوٛ فەڵىبٔی ٍِٛٛڵّبْ ثە٘ەِٛٚ الیۀەوبّٔبٔەٚە  وێ ثبٚەڕ كەوبد ئەِڕۆ ئێّە
ٌەگەڵ ئەٚ ٘ەِٛٚ فبڵە ٘بٚثەّبٔەی وە ٘ەِبٔە ٔەِبٔزٛأیٛە یەن فٌٛی ىأَزی 
٘بٚثەُ پێىەٚە ثىەیٕەٚە! ٔەِبٔزٛأیٛە ثۆ عبهێه ٌەعبهەوبْ پێىەٚە ٌەٍەه ِێيی 

وبهی ٌەٍەه  ثیىەیٕە ٍزواریژ ٚ بِەیەوی ٘بٚثەُ كاثٕێیٓ ٚثەهٔ گفزٛگۆ كاثٕیْیٓ ٚ
ثىەیٓ! ٔەِبٔزٛأیٛە پێىەٚە یەن وۀبڵی ڕاگەیبٔلْ كاثٕێیٓ یبْ ٘ەه ٘یچ ٔەثێذ 
یەن ثەهٔبِەیەوی ٘بٚثەّّبْ ٘ەثێذ ٌە٘ەِٛٚ وۀبڵەوبٔەٚە پەفِ ثىوێذ! وێ ثبٚەڕ 

ٛأیٛە ٌە٘یچ ی ئەىِٛٚٔی ٍیبٍی وٛهكٍزبْ ٔەِبٔزیكەوبد وە ئێّە ثەكهێژا
 ثەىیٓ، ٌەوبرێىلا ٘بٚپەیّبٔی ٚەڵجژاهكٔلا پێىەٚە ثەیەن ٌیَذ كا٘ەڵّەرێىی ٘

 ٘ەِب٘ۀگیّبْ ٌەگەڵ فەڵىی ؾەٌّبٔی ٌەٚ پەڕی ڕاٍذ رب ئەٚپەڕی چەپیبْ ووكٚە ٚ
بی ٚاِبْ ِبِۆٍز ثەیەن ٌیَزیِ ٌەگەڵیبْ كاثەىیٛیٓ! وێ ثبٚەڕ كەوبد ئەِڕۆ ثوا ٚ

ٌەگەڵ ثواوبٔی ثۆ ٍبرێىیِ ٌەٍەه ِێيی گفزٛگۆ  ەی٘ەیە رۀبٔەد ئبِبكە ٔی
ثەّٛێٓ چبهەٍەهیلا ثگەڕێذ،  ثبٍێه ٌەٚ ٚالیؿە ربڵەی ٍِٛٛڵّبْ ثىبد ٚ كاثٕیْێذ ٚ

 فەڵىبٔی ؾەٌّبٔی ئەٚ پەڕی ٍبىُ ثىبد!!!. بەراهبەر  ٌەوبرێىلا ئبِبكەیە ٌە
برو ٌە یەوبْ ىییئیغزٙبك ثبٚەڕثْٛٚ ثەٚەی وە ىۆهثەی ثبثەرە فیمٙی ٚ ٔۆیەَ:

ثۆیە ٔبووێذ وەٍێه رۀٙب ثۆچٛٚٔی فۆی رێلا ثەڕاٍذ ثيأێذ  ؛ثۆچٛٔێه ٘ەڵلەگوْ
 ربٚاْ ثێذ: ٘ەِٛٚ ثۆچٛٚٔەوبٔی روی پێ ٘ەڵە ٚ ٚو بەرگی ضەرعی بەبەردا بکات 

ِەى٘ەثی  ثەڕێياْ ٚەوٛ پێْزو ثبٍّبْ ووك ئێّە چۀلیٓ لٛربثقبٔە ٚ 
 ٛاىی فۆی ٘ەیە ثۆ ئیغزیٙبك ّٚێ ئیَالِیّبْ ٘ەیە وە ٘ەه یەوەیبْ ثٕەِب ٚ

وبهووكْ، ٘ۆوبهی ٍەهەوی كهٍٚزجٛٚٔی ئەَ لٛربثقبٔە عیبٚاىأەیِ ٚەوٛ گٛرّبْ ثۆ 
 ٚ ن ٘ەڵلەگوْەٌێىلأەٚەی فٛكی كەلەوبْ فۆیبْ كەگەڕێزەٚە وەىیبرو ٌە ٚارب ٚ

٘یچ وبِیبْ ٘ەڵە ٔیٓ. ثۆیە ٔبووێذ ئەگەه  ٘ەِٛٚ ٌێىلأەٚەوبٔیِ ٘ەه ڕاٍزٓ ٚ
ْ ثۆچّٛٔبْ ثەّێٛەیەن ثٛٚ ئیزو كەهگب ٌەٍەه ٘ەِٛٚ ثۆچٛٚٔەوبٔی رو ئێّە فۆِب
  ٘ەِٛٚیّبْ پێ ٘ەڵە ثێذ. كاثقەیٓ ٚ

هگب ٌەٍەه ىِبٔی ٌێىلأەٚەیەیِ ٌەٚەكایە وە كە ْ ٚوِەروٍی ئەَ عۆهە ثۆچٛ
 ئەٚ فواٚأی ٚ ثەیٓ كەثبد ٚ كەهفەری گەیْزٓ ثەڕاٍزی ٌە گەیْزٓ كاكەفبد ٚتێ ێکٌ

و هەر یەکەو وا  یەوبٔلا ٘ەیە ثەهرەٍىی كەوبرەٚەیؽٛوّە ّەهؾ ەی وە ٌەیٔەهِی
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بیر دەکاتەوە کە حەق تەًها بەخۆیەتی و بەراهبەرەکەی لەسەر هەڵەیە، ئەهەیص 
٘ەه   ثۆیە پێغەِجەهی فٛكارێکی ًەخىازراو و ڕێگەپیٌەدراوە لە ضەرعذا، هەر اک

 ی كەووك ٚیئبِۆژگبه ٔب ٚوبد ٍٛپبیەوی ڕەٚأەی ّٛێٕێه ثىوكایە، ئەِیوێىی ثۆ كاكە
 ُحْكمِ  َعَلى تُػْنزِْْلُمْ  َفالَ  ،اَّللَِّ  ُحْكمِ  َعَلى تُػْنزَِْلُمْ  َأفْ  فََأرَاُدوؾَ  ِحْصنٍ  َأْىلَ  َحاَصْرتَ  َوِإَذا]پێی كەفەهِٛٚ: 

ـْ  ِفيِهمْ  اَّللَِّ  ُحْكمَ  أَُتِصيبُ  َتْدِرى الَ  فَِإنَّكَ  ؛ُحْكِمكَ  َعَلى أَْنزِْْلُمْ  َوَلِكنْ  .اَّللَِّ  [الَ  َأ
: ئەگەه ەٚار .(1)

 ایدكاٚایبْ ووك وە ؽٛوّی فٛ ٚ ئبثڵٛلەی كأیْزٛأی لەاڵیەوذ كا گەِبهۆ ٚ
ایبْ ثەٍەهكا دثەٍەهكا عێجەعێ ثىەیذ، ثەڵێٕیبْ پێ ِەكە وە ؽٛوّی فٛ گەورەیاى

چٛٔىە رۆ ٔبىأیذ  ؛(2)عێجەعێ كەوەیذ، ثەاڵَ ؽٛوّی فۆریبْ ثەٍەهكا عێجەعێ ثىە
 ایە یبْ ٔب. دؽٛوّی فٛ وە ثەٍەهیبٔلا عێجەعێ كەوەیذ ڕاٍزە ٚئەٚ ؽٛوّەی 

 علماء من كاري يقوؿ)ذ: ڵێئیجٓ رەیّیە كەكا ٌەژێو ڕۆّٕبیی ئەَ فەهِٛٚكەیە
 رسوؿ قوؿ إال يلتـز أف مسلم كل على ُيب وال هبا، القوؿ  يسوغ فهذه ِبجتهادىم، أقواال املسلمني

 فيكوف املنزؿ للشرع موافًقا اْلمر نفس ِف يكوف وقد جتهاد،واال التأويل فيو دخل شرع فهذا ، هللا
ۆهێه ى: ەٚار .(3)(وسعها إال نفًسا هللا يكلف ال لكن لو، موافًقا يكوف ال وقد أجراف، لصاحبو

یەوبْ لَە یٌەىأبیبٔی ٍِٛٛڵّبْ ثەپێی ثۆچٛٚٔی فۆیبْ ٚرێگەیْزٕیبْ ٌەكەلە ّەهؾ
ثەاڵَ عگە ٌە فەهِٛٚكەی پێغەِجەهی  ؛بدكەوەْ، ئەِبٔە كهٍٚزە ِوۆڤ ثەلَەیبْ ثى

چٛٔىە  ؛ە پبثۀل ثێذ ثەلَەی وەٍی روەٚەیِوۆڤی ٍِٛٛڵّبْ ٚاعت ٔی  فٛكا
ٌەٚأەیە  ٌێىلأەٚەی فەڵه ثٛٚە ٚ ثۆچْٛٚ ٚ لَەی ىأبیبْ ّەهؾێىە رێىەڵ ثە

ٌەگەڵ كەلی ّەهؼ یەن ثىبرەٚە، بۆچىوًەکەی  ی پێىبثێذ ٚیفۆی ٌەفۆیلا ڕاٍز
ٚأەیْە ٌەگەڵ كەلی ّەهؼ یەن  ٔەوەی كٚٚ پبكاّزی ثۆ كۀٍٛٚوێذ، ٌەئەٚوبد فبٚە

                                                           

 ثآكاة ا٠بُ٘ ١ٕٚٚخ اٌجؿٛس ؾٍٝ األِواء اإلِبَ رؤ١ِو (2) ثبة ،( اٌغٙبك ٚا١ٌَو33وزبة )، 5ط ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ، ٍَُِ - 1
 .139، ٓ(4619هلُ اٌؾل٠ش ) ،ٚغ١و٘ب اٌغيٚ ثآكاة

 ْۆچ ذیٔلەٚەهژەث بْیووك  ىٚٚدەئبه ْۆچ دۆف ەو ەییٔ ەٚەئ یٍزەثەِ د،ۆف یؽٛوّ ذێهِٛەفەك ەو ەبهیك - 2
 ذێپ ٚ ذەیوەك ۆث ەیٚەىلأێٌ هؾلاەّ یوبٔەٍٕٛٚه ەیٛێچٛهاچ ەٌ ەو ەیؽٛوّ ٚەئ ەیەٚەئ یٍزەثەِ ىٛەڵثٛٚ، ث

 یچێهپەٍ ەووكٚۀ ڵلجٛ یٍەوەٌ فٛكا  یهەِجەغێپ ەچٛٔى ،ەثى ێعەجێع هكاەٍەث بْەیؽٛوّ ٚەئ ،ەاٍزڕ
 ثلاد. بهڕیث ۆیف یىٚٚەئبه ەث ثىبد ٚ هؼەّ
 .366ٓ، 35ط ،ِغّٛؼ اٌفزبٜٚ ،اثٓ ر١ّ١خ - 3



 حەممەد صاڵحوپڕۆفیسۆر: خالید م                                          خەمێکی لەبیرکراو | 111

ِوۆڤ رۀٙب ئەٚۀلەی  یصئەٚوبر -فبٚۀەوەی ثە٘ەڵەكا چٛٚثێذ ٚ -ٔەوبرەٚە
 فٛای گەٚهە ىیبروی كاٚا ٔەووكٚە. ٌەٍەهە وەٌەرٛأبیلا ٘ەیە ٚ

 ٘ەه ثۆیەیْە لَەی رٛٔل ثەٚ وەٍبٔە كەڵێذ وە رۀٙب فۆیبْ پێ ڕاٍزە ٚ
 ٘ەِٛٚ فەڵىی رو ثە٘ەڵە كەىأٓ ٚ ۆچٛٚٔەوبٔی فۆیبْ ٌەفەڵه كەوۀە كیٓ ٚث

ولكن َكِاريًا من النَّاِس يَػْنُسُبوَف ما يقولونو إىل الشَّْرِع وليس من الشَّْرِع ؛ بل )ذ: ڵێٌەثبهەیبٔەٚە كە
 أصحابو يستحق الذي املبدؿ الشرع ىو وىذا، َوإما َعْمًدا َواْفرِتَاءً  ،َوإما َغَلطًا ،يقولوف ذلك إما َجْهالً 

 : ثەاڵَ ىۆهێه ٌەفەڵىی ثۆچٛٚٔەوبٔی فۆیبْ كەكۀە پبڵ ّەهؼ ٚەٚار .(1)(العقوبة
ثەڵىٛ ئەٚأە یبْ  ؛ە ٌەّەهؼیثۆچٛٚٔەوبٔی ئەٚاْ ثەّێه ٔی ە ٚیٌەوبرێىلا ٚایِ ٔی

كهۆ ثەكەَ  ٌۀەىأیٕەٚە ئەٚ لَەیە كەوەْ، یبْ ثە٘ەڵەكا چْٛٚ، یبْ كەىأٓ ٚ
و بۆچىوًی خۆیاى لەخەڵک دەکەًە ضەرع كەوەْ، ئەٚەیِ وە ئەٚاْ كەیڵێٓ ّەهؾەٚە 

 كەٍزىبهی وواٚەیە وە پێٛیَزە فبٚۀەوەی ٍيا ثلهێذ. ئەٚ ّەهؾە گۆڕاٚ ٚ
 وَل ،اجتهاده إليو أداه ملا يقوؿ أف ُيوز ال ولكن)ێذ: ڵكە یص لەو بارەیەوەمەیّقئیجٓ 

 .(2)(هللا حكم ىو ىذا وإف ،كذا وأِبح ،كذا وأوجب ،ذاك حـر هللا إف: ورسولو هللا عن بنص فيو يظفر
 ٌێىلأەٚەیەی فۆی وە پێی گەیْزٛە ٚ ە وەٍێه ثەٚ ثۆچْٛٚ ٚی: كهٍٚذ ٔیەٚار

، ثڵێذ: فٛا ئەٚەی ؽەهاَ ووكٚە ٌە لٛهئبْ ٚ ٍٕٛٔەرەٚەیە یكەلێىی ڕٚٚٔی ٌەٍەه ٔ
 فٛایە. ڕێگەی ثەٚە كاٚە، یبْ ثڵێذ ئەٚە ؽٛوّی  ئەٚەی پێٛیَذ ووكٚە ٚ ٚ

ئەَ عۆهە  وە لەسەر ڕەتکردًەوەیعەفذ ووكٔە ثۆ ىیبرو ڕٚٚٔىوكٔەٚە ٚ
ولالجتهاد فيها مساغ َل تنكر  ،إذا َل يكن ِف املسألة سنة وال إّتاع)ێذ: ڵرێگەیْزٕە ٌە كیٓ كە

كەلێه ٌە ێکی ّەهؾی ەگەه ٌەٍەه ثبثەرئ: ەٚار .(3)(اعلى من عمل فيها جمتهدًا أو مقلد
یبْ وۆكۀگی ىأبیبْ ٔەثٛٚ، ٚە ثٛاهی ئەٚەی ٘ەثٛٚ وە ِوۆڤ  ه ٍٕٛٔەری پێغەِجە

چۆْ ٚاد  ثۆچٛٚٔی فۆی رێلا ثقبرە وبه، ئەٚ وبد ثەوەً ٔبگٛروێذ ثۆ ٚاد ووك ٚ
ٚٔی فۆی رێلا فَزجێزە وبه، یبْ ٔەّبهەىا ىثۆچ ووك، عب وەٍەوە فۆی ىأب ثێذ ٚ

 ّٛێٓ لَەی ىأبیەن وەٚرجێذ. ثێذ ٚ
                                                           

 .366، 35ٓاثٓ ر١ّ١خ، ِغّٛؼ اٌفزبٜٚ، ط - 1
 .45، 1ٓؾٓ هة اٌؿب١ٌّٓ، ط اثٓ اٌم١ُ، اؾالَ اٌّٛلؿ١ٓ - 2
 .325، 3ٓاثٓ اٌم١ُ، اؾالَ اٌّٛلؿ١ٓ ؾٓ هة اٌؿب١ٌّٓ، ط - 3
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ث ليس للمجتهد أف يعرتض ِبلردع والزجر على )ێذ: ڵثبهەیەٚە كە عٛەیٕیِ ٌەٚ پێْەٚا
: ٌەٍەه ٘ەه ثبثەرێه ەٚار .(1)(إذ كل جمتهد ِف الفروع مصيب عندن ،جمتهد آخر ِف موقع اخلالؼ

ٍەهىۀْزی  وە ثۆچٛٚٔی عیبٚاى ٘ەڵلەگوێذ ٘یچ ىأبیەن ثۆی ٔیە ڕێگوی ٚ
بۆچىوًی  ىأبیەن هەالی ئێّەٚە ٘ەچٛٔىە ث ؛ىأبیەوی رو ثىبد ٌەٍەه ثۆچٛٚٔەوەی

ثە  الٚەکییەکبٔلا یەٌە ثبثەرە فیمٙی خۆی بخاتە کار بۆ گەیطتي بە حىکوێکی ضەرعی
 .ڕاٍذ ئەژِبه كەکوێذ

ە چۀل یوەٚارە ئێّە ٌەٚ ثبثەربٔەی وەكەلێىی ّەهؾی ڕٚٚٔیبْ ٌەٍەه ٔی
ِبفی  ٚ فۆِبْ پێ ڕاٍزە، كەثێذ ثە٘ەِبْ ّێٛە ثەهاِجەهەوەیّْبْ پێ ڕاٍذ ثێذ

وبه  ئەٚەی پێ ثلەیٓ وە ثەپێی لۀبؾەری فۆی ٌەٍٕٛٚهی ّەهؾلا ثغٛڵێزەٚە ٚ
ؤ( كۀٍٛٚێذ، ئەثٛ طِبٌیه وزێجی )اٌّٛ پێْەٚاثىبد، ثۆیە كەگێڕٔەٚە وبرێه 

عەؾفەهی ِۀٖٛه كاٚای ٌێ كەوبد وە ثۆی ثٕێوێذ، رب چۀل ٚێٕەیەوی ٌەثەه 
ًاچار ٘ەِٛٚ فەڵىی  ی ئیَالِیلا ٚثاڵٚی ثىبرەٚە ثە٘ەِٛٚ عیٙبٔ ثٍٕٛٚوێزەٚە ٚ

 وبه ثە٘یچی رو ٔەوەْ، ئەٚیِ ڕاىی ٔبثێذ ٚ ٚثەٚ کزێجە ثکەْ  وبهبکات تەًها 
چٛٔىە فەڵىی پێْزو چۀل ؛ ِەوە ێذ: ئەی گەٚهەی ٍِٛٛڵّبٔبْ وبهی ٚاڵكە

٘ەه  ٚ ٔبٚكا ثاڵٚثۆرەٚە چۀلیٓ فەهِٛٚكەیبْ ٌە ثۆچٛٚٔی رویبْ پێ گەیْزٛە ٚ
گێڕأەٚەیبْ  ٚ عۆهێه ٌەٚ ثۆچٛٚٔبٔە ڕا٘برٛٚە وە پێی گەیْزٛٚەٌەٍەه  فەڵىە ٚ

ثەٚ  ە و٘ەه یەو ثب ٚ ٔبڕەؽەرە، عب ٚاى ٌەفەڵىی ثٙێٕە ٌەٚ ثۆچٛٚٔبٔە لٛهً ٚ
 .(2)لۀبؾەری پێیەری گەیْزٛٚە ٚ یپێ وبه ثىبد وە ثۆچٛٚٔە

فۆیبْ ڕێجەكەهیەن  ْ ٚورێگەیْزٛ عب ئەِە ٍەثبهەد ثەٚ وەٍبٔەی وە ىأب ٚ
 ەوبٔلا.یوەْ ٌە ثبثەرە ّەهؾیكە

 ٔبرٛأٓ ڕاٍزەٚفۆ ؽٛوّی ّەهؾی ٌە ٍەثبهەد ثەٚ وەٍبٔەیِ وە ٔەّبهەىاْ ٚ
یەوبْ ٚەهثگوْ، وەثەكافەٚە ىۆهیٕەی فەڵه ئەِبٔەْ، ئەِبٔە ثۆیبْ یثەڵگە ّەهؾ

 ٚ ٘ەیە ّٛێٓ لَەی ٘ەه ىأبیەن ثىەْٚ ٚ ٌەٍەه ثۆ چٛٚٔەوبٔی ئەٚ وبه ثىەْ
وەٍیِ ٔبرٛأێذ ڕێگیویبْ ٌێ ثىبد، ثۆ ّٔٛٚٔە ئەِڕۆ  ٓ ٚثەٚەیِ گٛٔب٘جبه ٔبث

                                                           

 .312اإلِبَ اٌغ٠ٕٟٛ، اإلهّبك، ٓ - 1
 .150، 1985ٓ، 1ٛ ،ث١وٚد ،كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ ،اٌَزخ اٌٖؾبػ موو فٝ اٌؾطخ، ٕل٠ك ؽَٓ اٌمٕٛعٟ - 2
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ىۆهیٕەی فەڵىی ئێّە وە ٌەٍەه ثۆچٛٚٔەوبٔی ىأبیبٔی ّبفیؿی وبه كەوەْ، فەڵىی 
ٚٔەوبٔی ىأبیبٔی ؽۀجەٌی وبه كەوەْ، فەڵىی ىٔبٚچەی ٔەعل ٌەٍەه ثۆچ ؽیغبى ٚ

فی وبه كەوەْ، ٚٚاڵربٔی ڕۆژ٘ەاڵری ئیَالِی ٌەٍەه ثۆچٛٚٔەوبٔی ىأبیبٔی ؽۀە
فەڵىی ٚٚاڵربٔی ڕۆژئبٚای ئیَالِی ٌەٍەه ثۆچٛٚٔەوبٔی ىأبیبٔی ِبٌیىی وبه كەوەْ، 

چٛٔىە ئەگەه ڕێگەی ئەٚ  ؛یەی٘یچ وێْەی ٔ ئەِبٔە ٘ەِٛٚیبْ كهٍٚزٓ ٚ
رٛأبی ئەواى چٛٔىە  ؛ّٛێٕىەٚرٕە ٌەفەڵىی ثگیوێذ فەڵىی ٍەهیبْ ٌێ كەّێٛێذ

ی ّەهؾی ٌەكەلەوبْ ٚەهثگوْ. ثۆیە ىأبیبٔی ە ڕاٍزەٚفۆ فۆیبْ ؽٛوّیئەٚەیبْ ٔی
پێْیٓ ٘ەه ٌەوۆٔەٚە ڕێگەی ئەٚەیبْ ٔیْبْ فەڵىی كاٚە وە ٘ەه وەً فۆی 

ە، ثۆی ٘ەیە ثەگٛێی ىأبیەوی ثبٚەڕ پێىواٚ ثىبد ٌە ثبثەرە یّبهەىایی ٔی
 یەوبٔلا.یّەهؾ

 .(1)(اْلمهور هز يجو فعن االستدالؿ  تقليد العاجزأما و ) ێذ:ڵئیجٓ رەیّیە ٌەٚ ثبهەیەٚە كە
رٛأبی ٚەهگورٕی  خۆی وەٍێىی ٔەىاْ وە و لەساییکردًەوەیٌێکوكْ وچب: ەٚار

 .ڕێگەیبْ پێلاٚە ە ٌەكەلەوبْ، ىۆهیٕەی ىأبیبْیؽٛوّی ّەهؾی ٔی
فإف قاؿ قائل: فكيف ِف املستفّت من العامة ): دەڵێتو بارەیەوە یجی ثەغلاكیِ ٌەطفە

التقليد؟ قيل: إف كاف العامي يتسع عقلو، ويكمل فهمو إذا عقِّل أف  فهل لو ،إذا أفتاه الرجالف واختلفا
يعقل، وإذا فُػهِّم أف يفهم، فعليو أف يسأؿ املختلفني عن مذاىبهم، وعن حججهم فيأخذ أبرجحها عنده، 

: ئەگەه ە. ٚار(2)(فإف كاف لو عقل يقصر عن ىذا، وفهمو ال يكمل لو، وسعو التقليد ْلفضلهما عنده
 گٛری: ئەی ئەگەه وەٍێىی ٔەّبهەىا كٚٚ وەً فەرٛایبْ ثۆ كاٚ ٚ ی ٚوەٍێه پوٍ

چی ، یاى دەبێت ئەٚ وبد ثۆی ٘ەیە ثەگٛێیبْ ثىبدثۆچٛٚٔەوبٔیْیبْ عیبٚاى ثٛٚ. 
رێگەیْزٕی ٘ەثٛٚ،  ثىبد؟. كەڵێیٓ: ئەگەه ئەٚ وەٍە ٔەّبهەىایە ثبیی ئەٚۀلە ژیوی ٚ

رێجگبد، ئەٚ وبد پێٛیَزە پوٍیبه رێ ثگەیۀوێذ  ٚ وە ئەگەه ثۆی ڕْٚٚ ثىوێزەٚە 
 ٚ ثەڵگەوبٔیبْ ثىبد ٌە ثۆچٛٚٔەوبٔیبْ ٚ ٌە فبٚۀی ئەٚ ثۆ چٛٚٔە عیبٚاىأە ٚ

ثەاڵَ ئەگەه ثبیی  ؛وبِیبْ ثەالیەٚە ثەڵگەی ثە٘ێيرو ثٛٚ ثەگٛێی ئەٚەیبْ ثىبد
                                                           

 .244، رؾم١ك: ك. ِؾّل هّبك، 1406ٓ، 1طجخ، ٛ، ِئٍَخ لو2اثٓ ر١ّ١خ، ِٕٙبط إٌَخ إٌج٠ٛخ، ط - 1
 ،اٌَؿٛك٠خ ،كاه اثٓ اٌغٛىٞ، 2ط ،اٌفم١ٗ ٚاٌّزفمٗ ،(أؽّل ثٓ صبثذ ثٓ ؾٍٟ ثٓ أؽّل ثىو أثٛاٌقط١ت اٌجغلاكٞ ) - 2

 .101ٓ، رؾم١ك: ؾبكي ثٓ ٠ٍٛف اٌؿياىٞ
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ّبهەىایی ٔەثٛٚ وە ٌەٚە ثگبد، ئەٚ وبد لَەی وبِیبٔی  ژیوی ٚ ئەٚۀلە رێگەیْزٓ ٚ
 پەٍۀلرو ثٛٚ كەرٛأێذ ثەگٛێی ئەٚەیبْ ثىبد.پێ 

 ثەاڵَ ثۆ ئەَ ثبثەرە پێٛیَزە ئبگبِبْ ٌە كٚٚ ِەهعی گؤگ ثێذ:
یبْ ثێذ یٌەثەهژەٚۀلو  ٔبثێذ ئەٚ فەڵىبٔە ٘ەه چی وبه ئبٍبٔی رێلا ثێذ -1

 یە. یكهٍٚذ ٔ چٛٔىە ئەٚە ؽەهاِە ٚ؛ ثەگٛێی ئەٚ ثىەْ
گٛێی كەوەْ پێچەٚأەی كەلێىی ڕْٚٚ پێٛیَزە ثۆچٛٚٔی ئەٚ ىأبیەی ثە -2 

ٔەثێذ یبْ ٌەٍٕٛٚهی ّەهؼ كەهٔەچێذ وە وەٍەوە فۆی ثیيأێذ یبْ پێی 
چٛٔىە ئەگەه ٚاثٛٚ ئەٚ وبد ؽەهاِە ِوۆڤ ثۆ لَەی ٘یچ وەٍێه  ؛گٛرواثێذ

 پێچەٚأەی كەلێىی ّەهؾی ثغٛڵێزەٚە.
وۆڵەوەی  ٚثەثە٘بوبٔی ئەٚ ّەهیؿەرە  ثەڕێياْ: یەوێه ٌە٘ەهە فبڵە ٔبٚاىە ٚ

وەً ٚ  ٚ ّٛێٓ ٚ وبد ٚ پزەٚی ڕاگورٓ ٚ ِبٔەٚەی ئەٚەیە وە ثۆ ٘ەِٛٚ ئبٍذ
 ّێٛاىی ژیبٔێه ٘ەڵلەوبد ٚ ٌەگەڵ ٘ەِٛٚ ثبهٚكۆفێه ٚ ٚ یەن گٛٔغبٚەەوۆِەڵگ

ثۆیە ئەٚ ئیَالِەی وە چٛاهكە ٍەكە ٌەِەٚثەه ٌە عەىیوەی ؾەهەثی  ؛گەّە كەوبد
 ٍەكە ٚ پبىكەكٚای  ٛٔغبٚ ثٛٚە، ئێَزب ٚثۆ ئەٚ ثبهٚكۆفەی ئەٚ وبرە گ ٘برٛٚە ٚ

ٌەٍەهكەِی عیٙبٔگیویلا ٚا ٘ەٍذ كەوەیذ وە ئەَ ئبیٕە ربىەیە ٚ ثۆ ئەَ ٍەكەیە 
ریٕی چٛاهكە ٍەكە ٌەِەٚ ثەهی رٛأبی  گٛڕ ٚ ثە٘ەِبْ رٛأب ٚ ٘برۆرە فٛاهەٚە ٚ

 ٍەكەوبٔی كٚارویْی  ٘ەیە ٚ ٚ گوفزەوبٔی ئەَ ٍەكەیە ٚ چبهەٍەهی ٘ەِٛٚ وێْە
 كەثێذ.

و حەقواى تەًها لە ٚ ّەهؾّبْ ٌە لبڵت كا  فەرٛا عب ئەگەه ئێّە ٘بریٓ ٚ
گەٚهە  فواٚأی ئەٚ ّەهیؿەرە ِەىْ ٚ ، ئەٚ وبد ثەهیٕی ٚخۆهاًذا بەرتەسک کردەوە

ئبٍزۀگ كەفەیٕە ڕێی عێجەعێ  ثەهثەٍذ ٚ ثەثە٘بیە ثچٛن كەوەیٕەٚە ٚ ٚ
فٛكی  ەه٘ەق ثەژیبٔی فەڵىی ٚربٚأێىی گەٚهە ك ثەِەیِ ٘ەڵە ٚ ٚ ەییەٚووكٔ

 . ّەهؾیِ كەوەیٓ
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ڕاگرتٌی گفتىگۆ ئەگەر هەستواى کرد سىودی ًییە و بەراهبەرەکەهاى  كەیەَ: 
 بێسا دەکات: 

جٛٚٔی ىِبٔی ٌێک رێگەیْزٓ ٚ ئبِبٔغی گفزٛگۆ گۆڕیٕەٚەی ىأیبهی ٚ ىاڵ
ٔلێک ەاڵَ ٘ثە ؛ثەّێٛەیەکی ئبهەىِٚٚۀلأەکە ثۆ گۆڕیٕی لۀبؾەری ثەهاِجەه ێ٘ەٚڵ
ٚ وەٍی ثەهاِجەه ٘ەه ٍٛٚهە ٌەٍەه ثۆچٛٚٔەوەی هەست دەکەیت بەوەی کە کبد 

ی و ٖلەواًەیە گفتۆکە سەربکێطێت بۆ ضتی ضەخ كەٍزجەهكاهی ٔبثێذ ٚ
، ٌەَ وبربٔەكا بریٌذارکردًی هەستی یەکتر و لەبری قازاًج زیاى گەیاًذى بەیەکتر

 ٌێ ثٙێٕیٓ. كاثقەیٓ ٚ ٚاىی   ثبّزو ٚایە كەهگبی گفزٛگۆ
چٛٔىە ئێّە رۀٙب ئەٚۀلەِبْ ٌەٍەهە ئەٚ ؽەلەی وە پێّبٔە ثۆ ثواوەِبٔی 

ثەڵگەوبٔی ثقەیٕە ثەهكەٍذ، ئەگەه ثەگٛێی ووكیٓ ئەٚە ثبّزو  ڕْٚٚ ثىەیٕەٚە ٚ
ٌەٚأەیە  جەعێ ووكٚە ّٚە ئەهوی ثوایەریّبْ ثەهاِجەه عێئەگەهیِ ٔب ئەٚە ئێ

ثەاڵَ ثەىۆه  ؛ووكٔەٚە فۆی لۀبؾەد ثىبد ئەگەه وبری ىیبروی پێ ثلەیٓ ثۆ ثیو
ئەٚوبد ٘ەه  ىۆه ٌەگەڵی ثڵێیٌٓەٚأەیە ئەگەه  ٔبرٛأیٓ لۀبؾەد ثەوەً ثىەیٓ ٚ

ئەٚوبد  ّٛێٓ ؽەلەوە ٔەوەٚێذ ٚ ٚ پەهچەووكاهیِ ثێذ ثەگٛێّبْ ٔەوبدٚەوٛ 
ٌەثوی پبكاّذ ئێّە گٛٔب٘جبهیِ كەثیٓ، یەوەَ ٌەثەه ئەٚەی وە كڵی ثوایەوّبْ 

٘ەٍزیّبْ ثویٕلاه ووكٚە، كٚٚەِیِ ٌەثەه ئەٚەی ثٛیٕە ٘ۆوبهی ئەٚەی  هكاٚە ٚئبىا
 وەّٛێٕی ؽەق ٔەوەٚێذ.

ٚە ائبژ: ەٚار .(1)(اخلصومات ِف الدين َتبط اْلعماؿ)ێذ: ڵِٛؾبٚیەی وٛڕی لەڕە كە
.  پٛٚچەڵ كەکۀەٚەلَە ثەّەڕكاْ ٌە كیٕلا ووكەٚە ثبّەوبٔی ِوۆڤ  ٚٔبٔەٚە 
: ەٚار .(2)(بلغن أنو إذا أراد هللا بقـو شرا ألزمهم اْلدؿ ومنعهم العمل)ێذ: ڵئەٚىاؾیِ كە پێْەٚا

،  ثە كەِە تّٚی ٔە٘بِەری ٚ ثەكثەفزی ثىبىثیَزِٛە ئەگەه فٛا ثیەٚێذ فەڵىێه ر
ثۆیە  ؛لَەٚە فەهیىیبْ كەوبد رب ٔەپەهژێٕە ٍەه ووكەٚەی ثبُضەڕە  كەِێ ٚ

                                                           

 ٔبٕو.ك:  رؾم١ك، 1996، 1، اٌو٠بٗ، ٛ، كاه أطٌٍ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠ؽٚأٍ٘ٗ اٌىالَ مَ فٟ أؽبك٠ش، اٌّموٜء اٌفًٚ أثٛ - 1
 .اٌوؽّٓ ؾجل ثٓ ٔبٕو.ك
، 1، طاٌٖؾبثخ ٚاعّبؼ ٚإٌَخ اٌىزبة ِٓ ٚاٌغّبؾخ إٌَخ أً٘ اؾزمبك إٔٛي وػاٌالٌىبئٟ )٘جخ اٌٍٗ ثٓ اٌؾَٓ(، ّ - 2

 .145، ٓؽّلاْ ٍؿل أؽّل. ك: رؾم١ك، اٌو٠بٗ ،ط١جخ كاه
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ما نظرت أحدا ِف ): گٛدّبفؿی ثٛٚ كەیپێْەٚا ؽەٍۀی ىەؾفەهأی كەڵێذ: گٛێُ ٌە 
كەِەكەِێُ : یەن عبه ٌە ؾیٍّی وەالِلا ەٚار .(1)(الكالـ إال مرة وأن استغفر هللا من ذلك

 .(2)اَ كاٚا ئەوەَ وە فٛا ٌێُ فۆُ ثێثەهكەٚ تا ئێستایص ووكٚٚە ٚی فەڵىٌەگەڵ 
گؤگی  ٌەٚأەیە فبڵی عب ئەِبٔە چۀل فبڵێىی ٍەهەوی ثْٛٚ ثبٍّبْ ووكْ ٚ

ٌەثەه وەِی ِبٚە ثبٍُ ٔەووكْٚ، گؤگ ٌێوەكا ئەٚە  رو ىۆه ٘ەثٓ، وە ِٓ ٌێوەكا ٚ
 ە وە فبڵەوبْ چۀلْ، ثەڵىٛ گؤگ ئەٚەیە وە چۀلیبْ عێجەعێ كەوەیٓ ٚیٔی

 پێیبْ ٘ەڵلەٍزیٓ.
كاٚاوبهَ ٌە فٛكای پەهٚەهكگبه وە رەٚەهەوبٔی ثبثەد ٚ ثەهٔبِەوە ثىبرە 

كاٚای ٌێجٛهكْ ٌە ٘ەه ثەهێيێه كەوەَ وە  الیەوّبْ ٚرٛێْٛٚی لیبِەری ٘ەِٛٚ 
  ت.كڵی گەهكی گورجێٚ  لەواًەیە بەبێ هەبەست قسەیەک لەقسەکاًن ئازاری دابێت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .19، 19ٓاٌن٘جٟ، ١ٍو أؾالَ إٌجالء، ط - 1
 .َٛٚكەثێ ٌەگەڵیبْ  وە گفزٛگۆگەّزجٛٚە ئەٚ لۀبؾەرەی ّبفؿی  پێْەٚاە چٛٔى - 2
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 كۆتایی
 

احلمد هلل الذي تتم بهعمته الصاحلات، والصالة والسالم على املبعوث خبامتة الرساالت، 
  بإحساى إىل يوم الديو:م هصحبه ومو تبع وعلى آله و  حممد

پێٛیَزە  ە ٚییەوڕیيی ٔێٛاْ ٍِٛٛڵّبٔبْ ئەهوێىی ّەهؾی ثەڕێياْ: ثوایەری ٚ
 یاى کارێک یاى گىفتارێک  ٘ەهّزێه ٚ ذٌەٍەه ٘ەِٛٚ ٍِٛڵّبٔێه پێٛەی پبثۀل ثێ

ٌەكەٍزلاری ئەٚ ئەهوە ثەوبهێىی ؽەهاَ ٚ  ە ٚیثجێزە ِبیەی رێىلأی ئەٚ ثوایەری
 غەیجەد ٚ ٚ ثٛ٘زبْ وّٛزٓ ٚ ٚ كىی ووێذ، رۀبٔەد ىیٕب ٚٔبّەهؾی پۆٌێٓ كە

بْ ٘ۆوبهی ٍەهەوی لەكەغەووكٔیبْ ثۆ ئەٚە کىۆهێىی رویِ ٌەربٚأە گەٚهە
کەّی ثوایەری ٚ یەکڕیيی ٔێٛاْ ٍِٛٛڵّبٔبْ رێک كەگەڕێزەٚە وە ئەٚ عۆهە وبهأە 

بوەٚیٓ، ثە٘ەِبْ ٔيیىیبْ ٔ . وەٚارە ئێّە چۆْ فۆِبْ ٌەٚ ربٚأبٔە كەپبهێيیٓ ٚكەكاد
كٚٚثەهەوی ٔبٔەٚە  پێٛیَزە فۆِبْ ٌە كژایەری ووكٔی فەڵىی ثبٚەڕكاه ٚ ّێٛە

 ٌێجٛٚٔەٚەیبْ ثپبهێيیٓ. ڕق ٚ ٌۀێٛاْ ٍِٛٛڵّبٔبْ
یەوڕیيیِ ئەٚە ٔبگەیۀێذ وە ئێّە ٌە٘ەِٛٚ ّزێىلا ٚەوٛ یەن ثیٓ  ثوایەری ٚ

 ثەرە ّەهؾی ٚچٛٔىە ىۆهثەی ثب ؛٘ەِٛٚ ثۆچٛٔێىی عیبٚاى ڕەد ثىەیٕەٚە ٚ
ثەاڵَ كەثێذ ئەٚ عیبٚاىیبٔە ٌەٍٕٛٚهی  ؛گوْەوبْ ثۆچٛٚٔی عیبٚاى ٘ەڵلەیفیمٙی

 كەهّٚٔبْ ٚ رەّۀە ٔەوبد ثۆ كڵ ٚ یەوبْ ٌٚێىلأەٚەیبْ رێپەڕ ٔەوبد ٚیثبثەرە فیمٙ
چٛٔىە ثوایەری ٔێٛاْ ٍٍِّٛبٔبْ ٌە ٘ەِٛٚ ئەٚ ؛ ٘ەڵٛێَزّبْ ثەهاِجەه ثە یەوزو

 .ەٚهەروەفیمٙیبٔە گ ەییعیبٚاى
 ثۆیە ِٓ رىبَ ٌە٘ەِٛٚ ٌٍِّٛٛبٔێه ئەٚەیە وە ئەَ فەِە ثىبرە فەِی فۆی ٚ

٘ەِیْە ٘ەٚێٕی ثوایەری ثیٓ ٚ ٘ەهیەوەِبْ ٌەالی فۆِبٔەٚە ثویبهی ئەٚەثلەیٓ وە 
 هلّبْ ٌە ٘یچ ٍٍِّٛبٔێه ٔەثێذ.

ثب ٘ەِِٛٚبْ ٘ەٚڵی ئەٚە ثلەیٓ وە ٌەگەڵ یەوزو فبڵە ٘بٚثەّەوبّٔبْ 
ثوایبٔەیِ گفزٛگۆ  ثەّێٛاىێىی ّەهؾی ٚ پێىەٚە ٌەٍەهیبْ وبهثىەیٓ ٚ ثقٛێٕیٕەٚە ٚ

وەٍیِ فۆی ٌەثوایەوی روی ثەثبّزو ٔەىأێذ  ٌەٍەه فبڵە عیبٚاىەوبّٔبْ ثىەیٓ ٚ
ؽەوەَ ثەٍەه ووكەٚەوبٔی فەڵىی  ِبفی ئەٚە ثەفۆی ٔەكاد وە ثجێزە كاكٚەه ٚ ٚ
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٘ەٚڵی  ٚە ٍەهلبڵ ثىبد ٚەوبٔی فۆیەیثب فۆی ثەوەِٛوٛهری ٌەثوی ئەٚە روەٚە ٚ
 چبهەٍەهیبْ ثلاد.

كٚٚثبهە ڕێي ٍٚٛپبٍی ثێ ٍٕٛهَ ثۆ ٘ەِٛٚ ئەٚ ثوایبٔە ٘ەیە وە ٌەگەڵ 
كاٚای ٌێ ثٛهكٔیِ كەوەَ ٌە٘ەه  ٚ كەهووكٔی ئەَ پەڕرٛوە ِبٔلٚٚثْٛ ثەهٔبِەوە ٚ

فٛای  ّٚٚەیەوی ثەهٔبِەوە یبْ ئەَ پەڕرٛوە كڵی گەهكی گورجێذ ٚ ثوایەن وە ٌە
 وەِٛوٛهری ٘ەِٛٚ الیەوّبْ ثجٛهێذ.   ٌە٘ەڵە ٚگەٚهە 
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 كانەرچاوەس یستێڕپ
 

 ىۆویپ یلٛهئبٔ پبُ
 
 :ریفسەت یكانەرچاوەس

، 1ٛ، ث١وٚد ،كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؿوثٟ، اٌىْف ٚاٌج١بْ ،اٌضؿٍجٟ )أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ اثوا١ُ٘( -1
 رؾم١ك: ِؾّل ثٓ ؾبّٛه. ،2002

كاه  ،رف١َو اٌقبىْ )ٌجبة اٌزؤ٠ًٚ فٟ ِؿبٟٔ اٌزٕي٠ً( ،اٌجغلاكٞ(اٌقبىْ )ؾٍٟ ثٓ ِؾّل  -2
 .1979، ٛ ،ث١وٚد ،اٌفىو

، 1ٛ، ث١وٚد ،كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ ،رف١َو اٌواىٞ )ِفبر١ؼ اٌغ١ت( ،(اٌواىٞ )ِؾّل ثٓ ؾّو -3
2000. 

 رؾم١ك: ٕفٛاْ ؾلٔبْ كاٚكٞ. ،ث١وٚد ،كاه اٌمٍُ ،ِفوكاد أٌفبظ اٌموآْ ،اٌواغت األٕفٙبٟٔ -4
رف١َو اٌيِقْوٞ )اٌىْبف ؾٓ ؽمبئك اٌزٕي٠ً ٚؾ١ْٛ  ،يِقْوٞ )ِؾّٛك ثٓ ؾّو(اٌ -5

 رؾم١ك: ؾجل اٌوىاق اٌّٙلٞ. -ث١وٚد ،كاه اؽ١بء اٌزواس  ،األلب٠ًٚ فٟ ٚعٖٛ اٌزؤ٠ًٚ(
 .2008 ،37ٛ ،ث١وٚد ،كاه اٌْوٚق ،فٟ غالي اٌموآْ ،١ٍل لطت -6
كاه  ،فٟ ا٠ٚبػ اٌموآْ ثبٌموآْأٙٛاء اٌج١بْ  ،)ِؾّل األ١ِٓ ثٓ ِؾّل اٌّقزبه( إٌْم١طٟ -7

 .1995، ٛ ،ث١وٚد ،اٌفىو
، ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، رف١َو اٌطجوٞ )عبِؽ اٌج١بْ فٟ رؤ٠ًٚ اٌموآْ(، اٌطجوٞ )ِؾّل ثٓ عو٠و( -8

 رؾم١ك: أؽّل ّبوو. ،2000، 1ٛ ،ث١وٚد
 ،1998، 1ٛ ،ث١وٚد ،كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ، اٌٍجبة فٟ ؾٍَٛ اٌىزبة، اثٓ ؾبكي )ؾّو ثٓ ؾٍٟ( -9

 : ؾبكي أؽّل ؾجل اٌّٛعٛك، ٚؾٍٟ ِؾّل ِؿٛٗ.رؾم١ك
 ،اٌو٠بٗ ،ؾبٌُ اٌىزت ،رف١َو اٌموطجٟ )اٌغبِؽ ألؽىبَ اٌموآْ( ،اٌموطجٟ )ِؾّل ثٓ أؽّل( -11
 رؾم١ك: ْ٘بَ ١ٍّو اٌجقبهٞ. ،423، ٛ
 ،كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ، رف١َو اٌّبٚهكٞ )إٌىذ ٚاٌؿ١ْٛ( ،اٌّبٚهكٞ )ؾٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ ؽج١ت( -11

 ١َل ثٓ ؾجل اٌّمٖٛك.رؾم١ك: اٌ ،ث١وٚد
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 :ەرمىودەف یكانەرچاوەس

 رؾم١ك: ّؿ١ت األهٔئٚٛ. ،اٌمب٘وح ،ِئٍَخ لوطجخ ،إٌَّل ،أؽّل ثٓ ؽٕجً -12
-األِخ فٟ ا١ٌَئ ٚأصو٘ب ٚاٌّٛٙٛؾخ اٌٚؿ١فخ األؽبك٠ش ٍٍٍَخ ،األٌجبٟٔ )ِؾّل ٔبٕو اٌل٠ٓ( -13
 .1992، 1ٛ ،اٌو٠بٗ ،كاه اٌّؿبهف،

 ،1987، 3ٛ ،ث١وٚد ،كاه اثٓ وض١و، ا١ٌّبِخ ،اٌجقبهٞ ٕؾ١ؼ ،اٌجقبهٞ )ِؾّل ثٓ اٍّبؾ١ً( -14
 رؾم١ك ٚرؿ١ٍك: ِٖطفٝ اٌجغب.

 ،إٌٙل ،إٌػب١ِخ اٌّؿبهف كائوح ِغٌٍ ،إٌَٓ اٌىجوٜ ،(ؾٍٟ ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ أؽّلاٌج١ٙمٟ ) -15
 .1344، 1ٛ ،آثبك ؽ١له

، 3ٛ ،ث١وٚد ،اٌّىزت اإلٍالِٟ ،ِْىبح اٌّٖبث١ؼ ،اٌزجو٠يٞ )ِؾّل ثٓ ؾجل اٌٍٗ اٌقط١ت( -16
 رؾم١ك: األٌجبٟٔ.   ،1985

رؾم١ك: ؾجل ، ث١وٚد ،كاه اٌفىو ،ٍٕٓ اٌزوِنٞ، اٌزوِنٞ )ِؾّل ثٓ ؾ١َٝ اٌزوِنٞ(  -17
 اٌٛ٘بة ؾجل اٌٍط١ف.

 ِىزجخ،  عبِؽ األٕٛي فٟ أؽبك٠ش اٌوٍٛي ،(اٌغيهٞ ِؾّل ثٓ اٌّجبهناثٓ اٌغيهٞ ) -18
 .اٌج١بْ كاه ِىزجخ ،اٌؾٍٛأٟ

 ،ث١وٚد، كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ، ٌَّزلهن ؾٍٝ اٌٖؾ١ؾ١ٓا ،اٌؾبوُ )ِؾّل ثٓ ؾجل اٌٍٗ(  -19
 رؾم١ك: ِٖطفٝ ؾجل اٌمبكه. ،1990،ٛ
ِئٍَخ  -ٕؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ ثزور١ت اثٓ ثٍجبْ -(أؽّل ثٓ ؽجبْ ثٓ ِؾّلاثٓ ؽجبْ ) -21

 رؾم١ك: ّؿ١ت األهٔئٚٛ -اٌوٍبٌخ/ ث١وٚد
، ث١وٚد ،ٌفىوكاه ا، ّوػ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ اٌجبهٞ فزؼ ،(ؾٍٟ ثٓ أؽّلاثٓ ؽغو اٌؿَمالٟٔ ) -21

 .اٌقط١ت اٌل٠ٓ ِٚؾت ،ثبى ثٓ ثٓ اٌؿي٠ي ؾجلرؾم١ك:  ،رول١ُ ٚرج٠ٛت: ِؾّل فئاك ؾجل اٌجبلٟ
 رؾم١ك: األٌجبٟٔ. ،ث١وٚد ،كاه اٌىزبة اٌؿوثٟ، ٍٕٓ أثٟ كاٚك ،أثٛ كاٚك )١ٍٍّبْ ثٓ األّؿش( -22
 ،كاه اٌفىو ،اٌّٖٕف فٟ األؽبك٠ش ٚا٢صبه ،اثٓ أثٟ ١ّجخ )ؾجل اٌٍٗ ثٓ ِؾّل ثٓ أثٟ ١ّجخ( -23

 ٙجٜ ٚرؿ١ٍك: ٍؿ١ل اٌٍؾبَ. ،ث١وٚد
 .1985، 1ٛ ،ث١وٚد ،كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ، اٌَزخ اٌٖؾبػ موو فٝ اٌؾطخ ،ٕل٠ك ؽَٓ اٌمٕٛعٟ -24
 ،ؾّبْ ،ث١وٚد، كاه ؾّبه ،اٌّىزت اإلٍالِٟ ،اٌّؿغُ اٌٖغ١و ،اٌطجوأٟ )١ٍٍّبْ ثٓ أؽّل( -25
 رؾم١ك: ِؾّل ّبوو. ،1985، 1ٛ
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رؾم١ك:  ،1399، 1ٛ ،ث١وٚد ،اٌؿ١ٍّخ اٌىزت كاه ،ّوػ ِؿبٟٔ ا٢صبه ،(ِؾّل ثٓ أؽّلاٌطؾبٚٞ ) -26
 ِؾّل ى٘وٞ إٌغبه.

رؾم١ك، ٚرؿ١ٍك: ِؾّل فئاك  ، ث١وٚد ،كاه اٌفىو ،ٍٕٓ اثٓ ِبعخ ،اثٓ ِبعخ )ِؾّل ثٓ ٠ي٠ل( -27
 ؾجل اٌجبلٟ..

 ث١وٚد، كاه ،كاه اٌغ١ً، ٕؾ١ؼ ٍَُِ )اٌغبِؽ اٌٖؾ١ؼ(، ٍَُِ )ٍَُِ ثٓ اٌؾغبط ثٓ ٍَُِ( -28
 ث١وٚد. ،ا٢فبق اٌغل٠ل

 ،اٌّىزجخ اٌزغبه٠خ اٌىجوٜ ،ف١٘ اٌمل٠و ّوػ اٌغبِؽ اٌٖغ١و ،إٌّبٚٞ )ؾجل اٌوإٚف إٌّبٚٞ( -29
 .1356، 1ٛ ،ِٖو

 ،1991، 1ٛ ،ث١وٚد ،كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ ،ٍٕٓ إٌَبئٟ اٌىجوٜ ،إٌَبئٟ )أؽّل ثٓ ّؿ١ت( -31
 .ؽَٓ وَوٚٞ ١ٍل ،اٌجٕلاهٞ ١ٍٍّبْ اٌغفبه ؾجل.ك: رؾم١ك

، اٌؿوثٟ اٌىزبة كاه ،األٕف١بء ٚطجمبد األ١ٌٚبء ؽ١ٍخ ،(األٕجٙبٟٔ اٌٍٗ ؾجل ثٓ أؽّل) ٔؿ١ُ ثٛأ -31
 .105، 4ٛ ،ث١وٚد

 .1992، ٛ ،ث١وٚد ،كاه اٌفىو ،ِغّؽ اٌيٚائل ِٕٚجؽ اٌفٛائل ،ا١ٌٙضّٟ )ؾٍٟ ثٓ أثٟ ثىو( -32
 
 یقهی ئیسالمی:ف یكانەرچاوەس

ِٛلاؽ  ،بٜٚ اٌؿالِاخ ؾجال اٌؿي٠اي ثآ ثابىِغّاٛؼ فزا، اثٓ ثابى )ؾجال اٌؿي٠اي ثآ ؾجال اٌٍاٗ(  -33
 أّوف ؾٍٝ عّؿٗ ٚطجؿٗ: ِؾّل ثٓ ٍؿل ا٠ٌْٛؿو. ،اٌوئبٍخ اٌؿبِخ ٌٍجؾٛس اٌؿ١ٍّخ ٚاإلفزبء

 ،كاه اٌىزاات اٌؿ١ٍّااخ، اٌجٙغااخ فااٟ ّااوػ اٌزؾفااخ ،اٌزَااٌٟٛ )أثااٛ اٌؾَاآ ؾٍااٟ ثاآ ؾجاال اٌَااالَ( -34
 ٙجٜ ٚرؾم١ك: ِؾّل ؾجل اٌمبكه ّب١٘ٓ.، 1998، 1ٛ، ث١وٚد

رؾم١اك: أٔاٛه  ،كاه اٌٛفابء، 2005، 3ٛ ،ِغّاٛؼ اٌفزابٜٚ، ١ّ١خ )أؽّال ثآ ؾجال اٌؾٍا١ُ(اثٓ ر  -35
 اٌجبى، ؾبِو اٌغياه.

 .1984، ٛ ،ث١وٚد ،كاه اٌفىو، ٔٙب٠خ اٌّؾزبط اٌٝ ّوػ إٌّٙبط ،اٌوٍِٟ )ِؾّل ثٓ أثٟ اٌؿجبً( -36
 ثىخ.   ،ث١وٚد ،كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ ،اٌَواط ا١ٌّٕو ،اٌْوث١ٕٟ )ِؾّل ثٓ أؽّل( -37
 .1405، 1ٛ ،ث١وٚد ،كاه اٌفىو، اٌّغٕٟ ،اثٓ للاِخ )ؾجل اٌٍٗ ثٓ أؽّل ثٓ للاِخ ( -38
 ِٖو. ،ِطجؿخ اٌَؿبكح ،اٌّلٚٔخ اٌىجوٜ ،ِبٌه ثٓ أٌٔ -39
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 :زمانی عەرەبی یكانەرچاوەس
رؾم١ك:  ،2001، 1ٛ ،ث١وٚد ،كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؿوثٟ ،رٙن٠ت اٌٍغخ، األى٘وٞ )ِؾّل ثٓ أؽّل( -41

 ِؾّل ؾٛٗ ِوؾت.
، 1985، 1ٛ ،ث١ااوٚد ،كاه اٌىزاابة اٌؿوثااٟ ،اٌزؿو٠فاابد، وعاابٟٔ )ؾٍااٟ ثاآ ِؾّاال ثاآ ؾٍااٟ(اٌغ -41

 رؾم١ك: اثوا١ُ٘ األث١بهٞ.
كاه ، ربط اٌؿوًٚ ِآ عاٛا٘و اٌمابًِٛ ،اٌؾ١َٕٟ( اقثٓ ؾجل اٌوى لثٓ ِؾّ لاٌيث١لٞ )ِؾّ -42

 رؾم١ك: ِغّٛؾخ ِٓ اٌّؾمم١ٓ. ،اٌٙلا٠خ
 ،1994، 1ٛ ،ث١اوٚد ،ؾبٌُ اٌىزت ،ٌّؾ١ٜ فٟ اٌٍغخا ،اٌطبٌمبٟٔ )اٍّبؾ١ً اثٓ ؾجبك ثٓ اٌؿجبً( -43

 رؾم١ك: ِؾّل ؽَٓ آي ٠ب١ٍٓ.
 ،كاه اٌفىاو اٌّؿبٕاو ،اٌزٛل١اف ؾٍاٝ ِّٙابد اٌزؿابه٠ف ،إٌّبٚٞ )ِؾّل ؾجل اٌوإٚف إٌّبٚٞ( -44

 رؾم١ك: ك. ِؾّل هٙٛاْ اٌلا٠خ.، 1410، 1ٛ ،كِْك ،كاه اٌفىو ،ث١وٚد
 .1ٛ ،ث١وٚد ،ه ٕبكهكا، ٌَبْ اٌؿوة، اثٓ ِٕػٛه )ِؾّل ثٓ ِىوَ( -45

 

 :سەرچاوە هەمەجۆرەکان
 ،2004، 1ٛ ،ث١وٚد ،كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ ،ٔضو اٌلهه ،ا٢ثٟ )أثٛ ٍؿل ِٕٖٛه ثٓ اٌؾ١َٓ ( -46

 رؾم١ك: فبٌل ؾجل اٌغٕٟ ِؾفٛظ.
 ،اٌّطجؿخ اٌٍَف١خ ،ؾمل اٌغ١ل فٟ أؽىبَ االعزٙبك ٚاٌزم١ٍل ،أؽّل ثٓ ؾجل اٌوؽ١ُ اٌلٍ٘ٛٞ -47

 ل٠ٓ اٌقط١ت.رؾم١ك: ِؾت اٌ ،اٌمب٘وح
طجؽ ْٚٔو: اٌوئبٍخ اٌؿبِخ إلكاهاد اٌجؾٛس اٌؿ١ٍّخ ، هفؽ اٌّالَ ؾٓ األئّخ األؾالَ ،اثٓ ر١ّ١خ -48

 .1983، ٛ، اٌو٠بٗ ،ٚاإلفزبء
 رؾم١ك: ك. ِؾّل هّبك ٍبٌُ. ،1406، 1ٛ ،ِئٍَخ لوطجخ ،ِٕٙبط إٌَخ إٌج٠ٛخ ،اثٓ ر١ّ١خ -49
رؾم١ك: ، 1979، 2ٛ، ث١وٚد ،اٌّؿوفخ كاه، ٕفخ اٌٖفٛح ،اثٓ اٌغٛىٞ )ؾجل اٌوؽّٓ ثٓ ؾٍٟ( -51

 غٟ.لٍؿِؾّل هٚاً  ،ِؾّٛك فبفٛهٞ
 .،اإلهّبك ،اإلِبَ اٌغ٠ٕٟٛ -51
 ،اٌَؿٛك٠خ ،كاه اثٓ اٌغٛىٞ، اٌفم١ٗ ٚاٌّزفمٗ ،اٌقط١ت اٌجغلاكٞ )أثٛ ثىو أؽّل ثٓ ؾٍٟ( -52

 رؾم١ك: ؾبكي ثٓ ٠ٍٛف اٌؿياىٞ.
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رؾم١ك:  ،ث١وٚد ،كاه اثٓ ؽيَ ،ُاٌّغبٌَخ ٚعٛا٘و اٌؿٍ ،اٌل٠ٕٛهٞ )أثٛ ثىو أؽّل ثٓ ِوٚاْ( -53
 أثٛ ؾج١لح ِْٙٛه ثٓ ؽَٓ.

 ث١وٚد. ،كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ ،رؾم١ك: ىوو٠ب ؾ١ّواد ،رنووح اٌؾفبظ ،اٌن٘جٟ )ِؾّل ثٓ أؽّل( -54
رؾم١ك: ِغّٛؾخ  ،ث١وٚد ،ِئٍَخ اٌوٍبٌخ ،١ٍو أؾالَ إٌجالء ،اٌن٘جٟ )ِؾّل ثٓ أؽّل( -55

 ّؿ١ت األهٔبإٚٛ. :ِؾمم١ٓ ثبّواف
 رؾم١ك: اؽَبْ ؾجبً. ،1968ٓ، 1ٛ ،اٌطجمبد اٌىجوٜ ،ِؾّل ثٓ ٍؿل ثٓ ١ِٕؽ(اثٓ ٍؿل ) -56
 ِٖو. ،اٌّىزجخ اٌزغبه٠خ اٌىجوٜ ،اإلؾزٖبَ ،اٌْبطجٟ)اثوا١ُ٘ ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ِؾّل( -57
رؾم١ك: أثٛ  -1997، 1ٛ ،اٌّٛافمبد فٟ إٔٛي اٌْو٠ؿخ ،اٌْبطجٟ )اثوا١ُ٘ ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ِؾّل( -58

 ؾج١لح ِْٙٛه ثٓ ؽَٓ.
 .2002، 3ٛ، ث١وٚد، ِئٍَخ اٌوٍبٌخ ،اؾبٔخ اٌَّزف١ل ثْوػ وزبة اٌزٛؽ١ل ،إْبٌؼ ثٓ فٛى -59
 ث١وٚد. ،كاه اٌّؿوفخ ،اؽ١بء ؾٍَٛ اٌل٠ٓ ،اٌغياٌٟ )ِؾّل ثٓ ِؾّل اٌغياٌٟ( -61
 ،1996، 1ٛ ،اٌو٠بٗ ،كاه أطٌٍ ٌٍْٕو ،أؽبك٠ش فٟ مَ اٌىالَ ٚأٍ٘ٗ ،أثٛ اٌفًٚ اٌّموٜء -61

 ٔبٕو ثٓ ؾجل اٌوؽّٓ. رؾم١ك: ك.
ِىزجخ اٌى١ٍبد  ،اؾالَ اٌّٛلؿ١ٓ ؾٓ هة اٌؿب١ٌّٓ، م١ُ )ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو أ٠ٛة(اثٓ اٌ -62

 رؾم١ك: طٗ ؾجل اٌوإٚف ٍؿل. ،1968، ٛ ،اٌمب٘وح ،األى٘و٠خ
، ث١وٚد، ِىزجخ إٌّبه اإلٍال١ِخ ،ِئٍَخ اٌوٍبٌخ ،ىاك اٌّؿبك فٟ ٘لٞ ف١و اٌؿجبك، اثٓ اٌم١ُ -63

 ؾجل اٌمبكه األهٔبإٚٛ.رؾم١ك: ّؿ١ت األهٔبإٚٛ،  ،1986، 14ٛ ،اٌى٠ٛذ
 ،1998، 3ٛ ،اٌو٠بٗ ،كاه اٌؿبّٕخ، اٌٖٛاؾك اٌّوٍٍخ ؾٍٝ اٌغ١ّٙخ ٚاٌّؿطٍخ ،اثٓ اٌم١ُ -64

 رؾم١ك: ك. ؾٍٟ ثٓ ِؾّل اٌلف١ً اٌٍٗ.
 ث١وٚد. ،كاه اٌىزت اٌؿ١ٍّخ ،ِفزبػ كاه اٌَؿبكح ِْٕٚٛه ٚال٠خ اٌؿٍُ ٚاإلهاكح اثٓ اٌم١ُ، -65
 ث١وٚد. ،ِىزجخ اٌّؿبهف ،اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ ،اثٓ وض١و )اٍّبؾ١ً ثٓ ؾّو ثٓ وض١و( -66
ّوػ إٔٛي اؾزمبك أً٘ إٌَخ ٚاٌغّبؾخ ِٓ اٌىزبة ٚإٌَخ  ، اٌالٌىبئٟ )٘جخ اٌٍٗ ثٓ اٌؾَٓ( -67

 رؾم١ك: ك. أؽّل ٍؿل ؽّلاْ.، اٌو٠بٗ ،كاه ط١جخ ،ٚاعّبؼ اٌٖؾبثخ
 .157اٌؿلك: ٓ ،ِغٍخ اٌج١بْ ،إٌّزلٜ اإلٍالِٟ -68
 ،اٌو٠بٗ ،كاه اٌٛطٓ، 1998، 1ٛ، ِؿوفخ اٌٖؾبثخ، ؾجل اٌٍٗ( أثٛٔؿ١ُ األٕفٙبٟٔ )أؽّل ثٓ   -69

 رؾم١ك: ؾبكي ثٓ ٠ٍٛف اٌؿياىٞ.
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