لە باڵو کراوەکانى ماڵپەڕى بەهەشت
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ئامادةكردنى  :مامؤستا عدنان بارام
ثيداضوونةوةى  :مامؤستا خليل أمحد
------------------ ------------------ -------------- ----ماڵپەری بەهەشت
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ماڵپەڕێكی ئیسالمى زانستی پەروەردەیی یە و لەپێناو باڵوکردنەوەى ئەو ئیسالمەیە کە سەلەفى
صاڵح  -پێغەمبەرى خوا (صلى الله علیه وسلم) و هاوەاڵنى (رضي الله عنهم) لەسەرى بوون -
وە سەر بە هیچ گروپ و الیەنێکى حیزبى نیە.

ماڵپەری بەهەشت
ئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆى:
 .1شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،
ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و
سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.
 .2پاک کردنەوەى بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان ،لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و
تاوان.
 .3پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان.
 .4وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و
هەڵبەسرتاوەکان.
 .5پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و
نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب.
ئامانجمان:
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت
لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو
شتانەی كە نامۆن بە ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و
نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و
گەشەی كۆمەاڵیەتی.
خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت  ،وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان
وچاک بەو شێوەیەیی کەخۆت لێی ڕازیت.
ستافى ماڵپەڕى بەهەشت

ثيشينةى خانووبةرة ( سلفةى عةقار ) حوكمى ضية ئةطةر سوو ( ريبا ) ى لة سةر بيت ؟.........


ثيشةكى

إِ َّن احلَ ْمد َ ِ َْْ َم د و َو َستَ ْعددَُُِْْدَوَو َستَ ْع دَْد ْ َِوسَو َستدَ وُد ْدمن ُِ ِ ِرددَ و د ودسْسِا َتْد وَ ِعددََا َسِرد ْدَ َ ددَُِا ِ َ َْع َمالََِددا
ض َّل لََ سرَ ي ْ ِ
ِ
رَ يده َِِ هللا فَال ر ِ
َ لَدَو َسَ ْ َده و َ ْن ِ إِلَدََ إِِ هللاو َس ْهد َ َو ِ َ د ِسيْ َ
ُ لَدَو
و ََ ْ و
َ ْ َْ و و
ضدِ ْل فَدال َهداِ َ
َسَ ْ َه و َ َّ
َن وُمَ َّم ا َعْب و َو َسَا و ْملوَو .
َّ ِ
ِِ
ِ
عددِِمم َن ] [ ُل عمدسان ] 201 :
يَ َُرَودماْ ااَّد وادماْ ا َ َهد َّدِ اود َاااددَ َسَِ ََّدوَودماو ََّ إَِّ َسَتددْو ُّر ْ و
[ ََي َيدُّ َهددا الددَ َ
َ [ ...ي َيدُّها الَََّّاس ااَّد واماْ ابَّ وك الَّ ََِ خَِ َا وك ِرَ تدَّ َْدٍ س ِ
اهد َ َس َخَِ َدِ ِرَْد َهدا َجْس َا َهدا َسبَد َّ ِرَْد وه َمدا
َ
َ َ
َ
َ و
و
ِ
ِِ
ِ ِ
كد د د ْ َاُِِبدا ] [ الَعداء ] 2 :
دان إِ َّن ا َ َكدا َن َعَُِْ و
ِا َااِ َكثريا َست َعاءَ ااَّد وادماْ ا َ الَّدََ اَ َعداءَلوم َن بدَ َساحََْا َه َ
ِ
َ [ ...ي َيدُّها الَّ َِيَ ُرَما ااَّد واما ا َّ سِوملوما َِدمِ ِي ا ي ِ
َ َو
وْ
َ َ
ْ َ
صِ ْح لَ وك ْ َ َْع َمالَ وك ْ َسيدَ َْ ْدس لَ وكد ْ نوتودمبَ وك ْ
ََ
َسَرَ يو ِط ْع ا ََّ َسَا و ملََو فَد َا ْ فَ َاج فَد ْمجا َع ِظُما ] [ احهزاب  00 :د . ] 02

ِ
ِ ِ ِ
َ وُمَ َّمد َ س َ َّدس احووور ْدمِا
َََّرا بدَ ُْ و  ...فَِإ َّن َ ْ
َص َ َق احلدَ يْ كَْ و
دري اْدَ ْ َِ َهد ْ و
داب هللا َس َخ ْ َ
ضاللَة ِِف الَََّّا ِا .
ضاللَةٌ َسوك َّل َ
وُْم َ ََث وُتَا َسوك َّل وُْم َ ثَة بِ ْ َعةٌ َسوك َّل بِ ْ َعة َ
يةكيََك لة نيشانةكانى نزيك بــــوونةوةى رِِؤذى دوايى  ،ئاشكرا بـوو و
دةردةكةوتنى هةندَيَك تاوانة  ،لــــةوانــــة

ــــواردنى ـــــوو ِ رِِياـــا ،

هــــةروةك ِ َتٍ ى كورِِى ِ رالُ  بؤمـا دةييَرِيََةـةوة لـة غيََبةماـةرى
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الَ ْمد وس (، )2
اع ِة يَظْ َهد وس ال ِدسَُ َسالد ِدز َن َس ْ
ي يَد َ َِ َّ
العد َ
ـــواوة  كــة رةرموويــةتى بَد ْ َ
واتة لة نيشـانةى نزيـك بوونـةوةى ِرِؤذى دواى ئةوةيـة كـة ــوو ِ ِرِياـا
ـوارد و داويََن غيسى ِ زينا و ـواردنةوةى مةى ئاشكرا دةبيََت لة ناو
َكدا .
َ
ـةل
َنانا لـة
َ
يةورةترين هؤكاريش لةوةدا دةيةرِيََةـةوة بـؤ كةمةةرــةمى موــول
بــة دةـــةايََنانى حــة و و دوركةوتنــةوة لــة حــةراة  ،هــةروةكو غيََبةماــةرى ـــوا
ي َعَِدى الََّد ِ
ال َِ ،رد َْ َهدالل َ ْن
 رةرموويةتى لََُدأْاَِ َّ
اس َجَردا ٌن ِ يدوبَدايل الْ َمد ْسءو ِبدَا َ َخد ََ الْ َمد َ
ِر َْ َهَسان (. )1
َكدا ديَــت  ،مـــــرؤ تيََيــدا بآبـــــاكة لــةوةى
َ
واتــة رِِؤذيــــارانيََك بةـــــةر ــــــةل
مـــــــاو وــــامـــــــا وغـــــــارةكةى بـــــــةـى دةردةكــــاَ  ،لــــــة رِيَ ــــة وشــــةيَ يََكى
َةوةية يــــا حــــةراة .
َ
حة ل
َنا رةرما غيََكراوة بةوةى ـؤى لة حـةراة ب ريََةـةوة و
لة كاتيََكدا كة موـَ
حــة و بةدةـــت بيََنيَــت  ،هــةروةكو ـــواى غــةروةرديار رــةرمانى غيََكـردووين و
ِ
ض هالَِ طَُِبا سَِ اَدَّْبُِماْ خطوما ِ َّ ِ
الشَُّْطَان إِتَََّّو
َّاس وكِوماْ ِمََّّا ِِف احََْا ِ َ
َ و و َ
رةرموويةتى [ ََي َيدُّ َها الََّ و
َكينة خبؤ لةوةى كة لة زةويداية
ي ] [ الباس  ، ] 261 :واتة ئةى ـةلَ
لَ وك ْ َع و ٌّس ُّربِ ٌ
(ِ )2دال اُْثمد ِف ( جممدع الزسادد )  :اساَ الطداا ِف احس ددر سااالددَ اادال الصد ُح  ،سصد
العِعِة الص ُ ة  ،بسِ . ) 5123 :
( ( )1اساَ البخااَ ) .
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لـــةو شـــةانى كـــة بـــة حـــة و وغاكنـــا دانـــاوو  ،وشـــويََنى كـــردةوة و تـــاوا
ورةرمانةكانى شةيةا مةكةو  ،وة دلََنيابن كة ئةو دوذمنى ئاشكراى ئيََوةية .
ِ
َّ ِ
ِ
َ ََتْو بَِِ ور ْؤِرَوم َن ] [
وة رةرموويةتى [ َسوكِوماْ ِمََّّا َاَجَِ وك و ا و َهالَِ طَُبا َسااَّد واماْ ا َ الَ َ
املادد  ، ] 11 :واتــة وة خبــؤ لــةوةى كــة ـــواى غــةروةرديار رِِؤزى داوو لــةو
شــةانى كــة بــة حــة و و غاكنــا دانــاوو  ،وة لــةو ـوايــة

ب ـــن كــة ئيَــوة

باوةرِِتا غيََايََناوة .
وة رةرموويــةتى [ فَ وكِودماْ ِِمدَّدا اجَِ وك د ا هددالِ طَُِبددا سا ْ د وكسساْ تُِمد ِ
َ و َْ َ
دن ا إِن وكَددْو ْ إِ ََّيَو
ََ و و َ
اَد ُْبو و س َن ] [ الَ دل  ، ] 221 :واتـة اـا خبـؤ لـةوةى كـة ــواى غـةروةرديار ِرِؤزى
داوو لـــةو شـــةانى كـــة بـــة حـــة و و غاكنـــا دانـــاوو  ،وة شـــوكرانة بـ ـ يََرى

نيعنةتةكانى ـواى غةروةرديار بكة  ،ئةيةر ئيََوة بة رِِاـةى ئةو دةغةرـنت .
َنا ـ لـــة دوارِؤذدا ليََثرــــينةوةى ليََـــدةكريََت  ،هـــةروةكو
َ
ــــونكة ـ موــــول
ُِن  ،يَد ْمَن الْ ِاَُ َار ِة ِرد َْ ِعَْد ِ َابِد َِ ،
غيََبةماةرى ـوا  رةرموويةتى ِ اَدوز و
سل َِ َ َرا ابْ َِ َ
َهد َت يو ْعدأَ َل َعد َْ َخَْْدٍ َ :عد َْ وع ومد ِسَِ فُِْ َمدا َفْدََداَو َ ،س َعد َْ َ دبَابَِِ فُِْ َمدا َبْدالَو  ،ومالِه مِن أيِن اكتسِبه
وفيما أنِفقه  ،و [ َرانَا َع ِم َل فُِْ َما َعِِ ْ ] (. )5
واتة دووغآى نةواكانى ئادةة ايَ ؤرِِكآ ناكة  ،لة رِِؤذى دواييـدا لـة ى
غــةروةرديارى  ،تــاكو غرـــيارى غيَــنَ شــةى ليََنــةكريََت لــة تةمــةنى لــة ـــيدا
بةـةرى بردووة  ،و لة ويََةى لةـيدا يوزةراندوويـةتى  ،و لـة مـاو و ــاما و
( ( ) 5ص

َ الُالرة احلبا ِف  :العِعِة الص ُ ة  ،بسِ . ) 916 :
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غارةكةى لة كويََوة بة دةـةى هيََناوة  ،و لـة كويََشـدا ــةراى كـردووة  ،و ــى
بةو زانسةةى كردووة كة هةياووة .
اا با بزانني ـوو ِ ِرِياـا ــؤ لـة ئورئـانى غـ ؤز و ــوننةتى غَيَبةماـةر
باـــى ليََــوة كــراوة و و ئــةو هةرِِةشــانةى كــة ـــةبارةَ بــة ـــووـؤر ِ امل ِباي
هـــــاتوو ـني و وـنور وغيََناـةى زةروورةَ لة ووتةى زاناياندا ـية و وــؤ
لة بنةواى ِ الضبورات تبيح احملظِررات تيََا ةين و وة ئايا ئـةة بنةوايـة وةريرتنـى
غيََشينةى ـانووبةرة ِ ـ فةى عةئار ـ ئةيةر ـوو ِ رِِياا ى لة ــــــةر بيََـت ـ
اضطوَّس
حـــة و دةكــاَ بؤ كةـيََك كة ـانووبةرةى نةبيََت و وئايا ئايةتى [ فَ َم َِ ْ

 )1( ] ...كةـ ـيََك دةيريََةــةوة كــة ـانووبــةرةى نــةبيََت ور و ووتــةى رِِا ــةوانانى
ئورئا لةوبارةيةوة ـية و
غاشا ووتة و رةتواى زانايا غيََشةوايانى ئيسالة لةو بارةيةوة ـية و وةك

شــــيَخى غايـــــا بـــــةرزى ئيســـــالة ( ُمم د د لص د دسال يَ احلبد ددا ) كـــــة لـــــةوة مى
غرـــياريََكدا ـــةبارةَ بــةوةى كــة ئايــا ـانووبــةرة زةروورةتيََكــة كــة رَِي ــة
بداَ بةوةريرتنى ئةرز ـةرةرِِاى بوونى ــوو ِ رِِياـا لـة ــةرى يـا نـة و
كــة ئةمــة دةئــى غرـــيارةكةية ( (( )لــة وة تــى ئيََنــةدا كيََشــة و يررةــى
( )1ئةة بةشة ئايةتة لة ـوار ـورةتيََكى ئورئانى غ ؤزدا هاتووة ( البادس  ) 205 :س (
احتُان  )213 :س ( املاد  ) 5 :س ( الَ ل . ) 223 :
( )ـويََنةرى بةرِيََز ئايادار دةكةمةوة كـة هـةر لـةة نووــراوةدا  ،ولـة بةــيََكى تاياةتـدا ـ
لةة بارةيةوة ـ ئةة رةتواية وـةندةها رةتواى ترى زانايانى بةرـاو دةكةويََت .
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ـانووبةرةما هةية بةيشةى  ،كةـاى واو ـيََزانـى دةبيـنني لـة يـةو دايـك
وباوكيـــدا دةذيـــن لـــة تـــةناا ذووريََكـــدا  ،ئايـــا ئـــةة بـــارة دةكةوَيَةـــة ذَيَـــر باــــى
زةروورةتةوة  ،كة رِيَ ـة بـداَ بـةو كةــة لـة دامـةزراوةكا  ،دةزيـا ودامـةزراوة
ـووكارةكا ِ كة بة رِِياا كاردةكة

وا ة لةوا ئةرز بكاَ و

.

ئةويش لة وة مدا رةرمووى  (( :براى ـؤة من ئةوة بةو شيََوة نابينم ـ واتـة
ئةة بارة بكةويََةة ذيََر باـى زةروورةتةوة  ،و رِيَ ة بداَ بةو كةـة لة دةزيا و
دامــةزراوة ـــووكارةكا ِ كــة بــة رِِياــا كاردةكــة

ئــةرز بكــاَ ـ ـــونكة رِِاـــةة

هــةروةك زانــراوة لــة حــوكنى شــةرعيةوة  ،كــة ( الضددسساا ابددُح ااظددماا ) ئةمــة
حوكنَيَكى ِرِاـةة  ،بة ة ــؤ ئـةو رَِيَسـاية بـة ِرِةهـايى نيـة  ،لةوانةيـة لـة يـــادَ
بيَــت كـــــة ئــــةة رِيََســـــاية غةيوةندكــــراوة بـــــــة رِيََسايةكــــى تــر كــة بريةيــة لــة ( :
الضدسسا ااد ا باد اها )  ،واتـة زةروورةتــيش بــة غــآى غيََويسـت دةبيَــت  ،مــن لــةو
َكــدا زاو نةبايــة لــة
َ
بــاوةرِِةداة كــة ئةيــةر ذيــانى ماديــةَ بــة ـــةر زؤريَــك لــة ـةل
َاـوونى ذيـانى ِرِةراهيـةَ بةــةرياندا ،
ِرِؤذيارى ئةمِرِؤدا  ،هـةروةها لـة يـةو زاَل
َكردنى
ئةوا هـةرييز غرــيارى لـةة شـَيَوة ِرِووى نـةدةدا  ،كـة دةرةةـامى حـة َل
ـو وة ِ رِِيااية كة بة دةئى ئورئانى غ ؤز و ـوننةَ حةراة و ئةدةغـةكراوة ،
َنانى ــــووربوو لـــة ــــةر دووركةوتنـــةوة لـــة
مـــن وا دةبيـــنم كـــة مرؤ ـــى موــ ـَ
كةوتنةوة حةراة و ئةدةغةكراوةكانى ـواى غةروةرديار  ،يا ــوربوو لـة ــةر
دوركةوتنـــةوة لـــةوةى كـــة ــــؤى دابنـــاَ لـــة ايَ ةيـــةك كـــة بان ةشــة بَيَـــت بـــؤ
بةرغاكردنى اةنط لة يةو ـواى غةروةرديار و غيََبةمةرةكةى بة ـواردنى ـوو
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ِ رِِياا ررر ئةة اؤرة كةـة دةتوانيََت ـادر يا ـيََنةيةك ـ بة هةرزان ين نرخ ـ
لـة هــةر شــويََنيََكدا بيَــت بــآ كـرِِين بيَــت يــا  ،بــة كــةم ين نــرخ بكرِِريَــت  ،بــة ة
َك رِِاهــاتوو لــة ـــةر ذيــانى مةدةنيــةَ و ئــةويش رِِاى هــاوردوو لــة ـــةر
َ
ـــةل
ـوِرِةوشــــــةةكانى  ،بؤيــــــة دةبيــــــنني رَِيَيــــــا داوة بــــــةـؤيا كــــــة حــــــةراة و
ئةدةغةكراوةكانى ــواى غـةروةرديار ئـةةاة بـدة بـة بَيَنـرـ ين بيـانوو  ،اـا
ئةيةر ئَيَنة ئةة دوو رَِيَسـايةما لـة غـَيَش ــاوى ـؤمـا دانـا  ،هـةرييز ـؤمـا
َكردنى ــوو ِ ِرِياـا  ،ــونكة ئةوانـة ـ
نابينني كة زةروورةمتا هةية بـؤ حـة َل
ئةو ـيََزانةى كة ذمارةيا زؤرة ـ كة ـةوتن و مانةوةى شةويا لة ذووريََكدايـة
 ،دةتوانن هةموو دوو كـة

ــآ كـة

بـة غـآى ذ و مَيَردَيَـك يـا دووانيـا ـ

ئةمة وةكو منوونة ـ لة باوكيا ايا بانةوة لة باوكيا لة ـادريََك يا ـيََنةيةك
َةكــةدا تيََنيََةــةوة  ،وة بةوش ـيََوةية  ،بــة ة رِِاـــةةوةوـؤ
 ،و باوكيشــيا لــة مالَ
دةـةثيََشــخةرى بكــة لــة بــــةحـــة لـــــدانانى ــــــوو ِ ِرِياــا بـــــةة بيــــــانووة ،
َــــيََم ئــــةة بيـــــانووة زؤر نــــاشياو و نـــــائــــؤ تــــرة لـــــة ــودى
ئــــةوا مــــن دةَل
تــــاوانــــةكـــــــة  ...رِِاـــةة ذيـــــا دذوار و نـــــــارِِةحةتة  ،بـــــــة ة ئَيَنـــــــة دةبيََــت

ووتـــــةى ـــــواى غــــةروةرديـــــارمــــا لة غيََش ـاودا بيََت كة رةرموويـةتى [

ِ
ِ
َّ
ِ
ب ] [ ما الطالق  1 :د . ] 5
َسَرَ يَدََِّّْ ا ََّ ََْي َُل لَو َمََْساا َسيَدْسوجَِْو ر َْ َهُْ و َِ ََْيَْع و

َـدةدةين هةنـديََك بـةدي و
وة دوا بة دوابةدواى ـسةنةرِِووى رـةتواكا هةولَ
رِيَ ةـارةى شةرعى بؤ ئةة كارة خبةينة رِِوو و كـة شـةرز زانـانى ئـةة ــةردةمة
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لــة نووـــراوةكانياندا باـــيا ليَــوة كــردووة  ،لــة يــةو باـــى هةنــديََك رــةتواى
غةيوةـت بة زةروورةتةكانى ترةوة .

وة لة كؤتايى ودةرئةةامى ئةة تويَ ينةوة وبةدوايةرِِانة بؤما ئاشكرا
دةبيََت كة ئايا ِِ بة طةر ِِانةوة بؤ رِِوحى شةريعةت و طةرِِانةوة بؤؤ ةةراؤةوةنةنى
نؤن وتؤةةة و بؤة طةرِِانؤةوة بؤؤ ففف ـؤؤؤؤؤةتؤؤؤؤااض رةواؤةر
ةلفةض عةقةر  ،نةريََكة ثةياةندض  ،بؤة ةةروورةتؤةوة
بؤ ئةوةى لة كؤتاييدا ِ بَيََني ررر

ِِ وةرطرتنؤى
هـةبيََت يـا نـة و

َة بؤ كةـيََك كة غيََويسـةى غـآى
حة لَ

هةبيََت و حةراة و ئةدةغةية بؤ ِِ ئةو نةةةض ةؤر ثيََايستى ثيََى نةبيََت  ،نةبآ
وةرض بطريََت

 ،بة واتايةكى تر ِِ تةنى نةاةر  ،بةثيََى ئةنداةةض نةاؤةريةنةض
يا نة ورر و بيخةينـة ِِ ذيََر ئؤؤةو

 ،بؤض رةية ةاود مةند بيََت ِ ليََى

يةةة ـيقهييةض نؤؤة دةلَيََت  [ :نةاةرض رِيََطة دةدات  ،بؤؤ ئؤةوةض مرؤ ؤى نةاؤةر ،
َ ةمشا بـؤ ئـةة كـارة ئـةوة
 ،وة بةل

نزديكى شتة حةرامةنةن ببيََتةوة ]

بيََت كة هةمووما دةيـزانني ِِ نة خؤااض طؤةورة لؤة قارئةنؤدا  ،بؤة تةيبؤةت لؤة
ئةيةتى ةي ََى ةارةتى مةئيدةدا  ،نة بةمسةن لة شتة حةرامكراوةنةن بؤؤ دةنؤةت ،
وةك طؤشتى مدارةوة باو وخايََنى مةييا وطؤشتى بةراة وئؤةذةلََى خنكيََنؤدرا و ففف
رتد  ،ثةشةن رةر لة نؤتةيى رؤةمةن ئةيةتؤدا  ،ئةمؤةذة دةدات بؤؤ ئؤةوةض  ،ئةطؤةر
نةةي ََك نةاةر بي ََت وةي ََدةر ِِةوض نؤةنةت  ،بؤةثيََى ئةنؤداةةض ةةروورةتةنؤةض  ،بؤؤض
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دروةتة نزديكى ئةو حةرامكراوانة ببيََتةوة وخاايش ليََبؤاردة وميهرةبةنؤة
(. )3
هةموو هةولَيََكنا هـةر بـؤ ــاككارية  ،و تـةناا ــواى غـةروةردياريش
صدالَ ََ َرددا
مةبةـــةة و هــةر ئــةويش غشــةيوانة لــة كارةكانــدا [ إِ ْن َوِايد و إَِِّ ا ِص ْ
ا َْطَُن سرا اَدمفِ ُِا إَِِّ ُِ ِ عَُِ َِ اَدمَّك ِْ ِ ِ ِ
ُب ] .
َْ َ و
ْ ْ و ََ ْ
ن َسإلََُْ َووت و
نووسةر  /مامؤستا عدنان بارام كةالرى
( )5ى شةعبانى ( )1429ك
)(5بـــؤ زيـــاتر ئاشـــنا بـــوو بـــة ـةرــــاوةى ئـــةو ووتانـــةى كـــة ـســـةوومنةتة نـــاو
كةوانةكانـةوة ب ــةرِيََوة بــؤ مةئالــةى ِِ غيََشـينةى ـانووبــةرة و كـرِِين و ررؤشــنت بــة
ئيست  ،لة نيََـوا زةروورةَ و ِ رِِياـا  ،نووــينى مـة عومـةر ــن يانى  ،بةشـى
ـيََيةة .
لةو ووتانة عةنةيكـة تـر ووتـةى اـةنابى ِ دكةـؤرة ررر كـة لـة رِِةشنووــةكةيدا
رةريَ َََلرَرةَََ
رايلَلةةررَ َ َ
َََ و لــة ذيَــر ناونيشــانى ِ ئرََ َ ََ َ َ َ
رذةىةىَكي رَ َةَ)
(َثرَ َ َ َ َ ََ َ
ـــةبارةَ بــة ََ
ََََََََ دةلَيََت ِِ ئةيةر ئايينيََك تةناا كارى رِيَ رد بَيَت
بةردةمَخؤشبةختيَ اَ!!!!!
َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ
لــة ـؤشــاةـةى ِ كــة وانيــة  ،ئةيــةر ئايينيَــك هــي كــاريََكى باشــى بــؤ ـــاك كردنى
كؤمةلَ ـــة غيََنـــةبيََت  ،ئةيـــةر ئايينيََـــك بةهـــةموو شـ ـيََوةيةك يـــةنَ ب ةوــ ـيََنيََةةوة و
حةزةكانى مرؤ ـةركوتاكاَ  ،ئةيةر ئايينيََك تةناا كارى ـراث بكـاَ و باشـةى لـة
دةـت نةيةَ دةبا هـةموو دونيـا بةشـايةَ بـن ِ فُِشده الُداملي َ كدافس رر رررررر
ئــةة ووتــة عةنةيكــة و ـةيروـــةمةرةية تــةناا لــة بــةر ئــةوةى ئــايني ـــوو ِ رِِياــا ى
حةرامكردووة رررر سِ همل سِ ِم إِ ُ .
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ئةو هةرةشانةى كة لة قورئان و سوننةتدا هاتوون
سةبارةت بة سوو ( ريبا ) و سووخؤر ( املباي )
دةئيََكـــى زؤرى ئورئـــانى غــ ؤز و ــــوننةتى غيََبةماـــةرى ـوامـــا 
غيَ ةشـــــةووة  ،ــــــةبارةَ بـــــة ــــــوو ِ ِرِياـــــا و ــــــووـؤر ِ امل ِ ِباي ،
َنانا بـــؤ هـــةموو
ئاشكراشـــة ـةرــــاوةى ـ ــــةرةكى و بنـــةرِِةتى ـ موـــَ
ئةحكامةكانى ذيانيا بريةية لـةو دوو ـةرــاوةية  ،اـا بـابزانني ئـةة دوو
ـةـاوة غ ؤزة ـؤ با
ئةو هةرِِةشان ة

لة ـوو ِ رِِياا و ـووـؤر ِ املباي دةكة  ،و

ــني كـة لـةو بارةيـةوة هـاتوو  ،ــونكة غـةيِرِةوكردنيا

َكردنيا كــــــويََرةوةرى
َ
ـــــــةررةرازى دونيــــــا ودواِرِؤذة  ،وغشــــــت لَيَاــــــةل
َـــــة  ،ــــــواى غـــــةروةرديار
ونةهامـــــةتى دونيـــــا ودوا ِرِؤذةى تـــــاك و كؤمةَل

ِ
ضدَكا َسَْْ وش ودسَو يَد ْدمَن الْ ِاَُ َار ِدة َ َْع َمدى ]
ض َعَ ن ْك ِسَ فَِإ َّن لََو َرُِ َ
ُشة َ
رةرموويةتى [ َسَر َْ َ َْعَس َ

[ ددما ط ددَ  ، ] 211 :واتــة ئــةو كةـــةى كــة غشــت لــة بةرنامــة و ئايينةكــةى
َنيابيَــت كــة هــةر لــة دونيــادا ذيــانى
َ
ـــواى غــةروةرديار بكــاَ  ،ئــةوا بــا دل
كويََرةوةرى بــــــؤ هـــــةية  ،و لــــــة دوارِِؤذيشدا بة كويََرى حةشر دةكريََـت ،
ــــــــواى ميارةبـــــا يــــارمــــــةتى دةرمــــــا بيَــت لــــة يةكــةميــــــاندا ـ واتـــــة
غـــــــةيرِِةوكردنى ئـــــــةو دوو ــــــةرـــــاوةيــــــة ـ  ،و غةنادةريشنـــــــا بيَــت
َكردنيا ـ  ،اــا بــة غشــةيوانى ـــواى
لـــــــة دووةميــا ـ واتـــــة غشــت لَيَاــةَل
َيََم
غةروةرديار دةل
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يةكةمَ :سووخؤر ( املِباي ) لة كاتى زيندووبوونةوةيدا وةكوو شويت زينودوو
ََ ََ َ
دةكريتووةوة  :يــةكَيَك لــةو ـــزايانةى كــة ـــواى غــةروةرديار لــة ئورئــانى
غ ـ ؤزدا بــؤ ـــووـؤر ِ امل ِباي باـــى كــردووة ئةوةيــة كــة كاتيَــك زينــدوو
َدةـةيََةةوة لة يؤرِِةكةى وةكو كةــيََكة كـة شـةيةا دةــى
دةبيََةةوة و هةلَ
ليََوةشاندبيََت  ،وتووشى شيََةى كردبيََت  ،هةروةكو ـواى غةروةرديار لةو

بارةيــةوة رةرموويــةتى [ الَّد ِدَيَ ْْ وكِوددم َن الد ِدسُ ِ يد وامرددم َن إِِ َكمددا يد واد ِ
دمن الَّددََ يَدَْ َخبَّطوددَو
َ َ و
َ و
ََ
الشَُّْطَا ون ِر ََ الْ َم ِ
ٍ ] [ الباس  ، ] 103 :واتـة ئةوانـةى كـة ــوو ِ رِِياـا دةــؤ
َّ

َناـنةوة لة يؤرِِةكانيا ئي ال وةكو كةـيََك نـةبيََت كـة
زيندوونابنةوة و هةلَ

تووشى شيََةى بووبيََت بةهؤى دةـت ليََوةشاندى شةيةانةوة .
دووةمَ :ئاكامى ئوةو سوامانةى كوة بوة سووو كؤدةكريتوةوة لةناوضووون و
َََ َ َ
ريشووةكيك كووردن و بيبةرةكةتيووة  :يــةكيََكى تــر لــةو ـــزا دونياييانــةى كــة
ــــةبارةَ بـــة ــــوو هـــاتوو لـــة ئورئـــانى غــ ؤز و ــــوننةتى غيََبةماـــةرى
ـؤشةويسةدا  ئةوةية كة ئةو غارةية ئاكامى لةناوـوو و رِِيشـةكيََش
َند و با دةـت رــــــةرمــــوويةتى
كرد و بيََاةرِِةكةتية  ،هةروةكو ـواى بَ
[ َيَْ َ د ودِ ا َّو ِ
السب د د د د د ددا ] [ الباددس  ، ] 106 :مـــــــــةبــــةـةيش لــــــــــة [ َيَْ َ د ودِ ] واتـــة

لةناوـوو و رِِيشةكيََشكردنة  ،وة ووتراويشة كة مةبةـت غآى نةمانى

بةرةكةتةكةيةتى  ،لة يةو ـوود ليََوةرنةيرتنى  ،بؤ ـودى ــووـؤرةكة و
نةوةكانيشى .
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وة ( ابَ رعُمِ )  لـة غيََبةماـةرى ــواوة  بؤمـا دةييَرِيََةـةوة كـة
رةرموويةتى َرا َ َه ٌ َ ْكثَدس ِر ََ ِ
السَُ إِِ َكا َن َعاِِبَةو َْر ِسَِ إِ َل َِِِّة (. )6
َ
واتة هي كةـيََك ـامانةكةى زيـاد ناكـاَ بـة ــوو ئـي ال ئاكامةكـةى
بؤ كةمى و لةناوـوونة .
وة لة يؤيةك ( لَد ) يََكى تردا  ،هـةر لـة ( ابدَ رعدُمِ ) وة  هـاتووة ،
السُ سإِ ْن َكثدوس فَِإ َّن عاِِبدْودَ اَ ِ
ِ
ص ْدريو إِ َل ِودل
كة غيََبةماةرى ـوا  رةرموويةتى
َ َو
َ َ َ
َةتدا بة ـوو زيـاد بكـاَ  ،ئاكامةكـةى هـةر
( ، )0واتة ئةيةر ـاما لة رِِوالَ
بؤ كةمى و لةناوـوو بآ بةرةكةتى دةبيََت .
سآيةم  :خواردنى سوو راطةياندنى جةنطة لوة طوةخ خوواى ثوةروةردطار و
َ َََ َ
ثيغةمبةرى خووا  : ــووـؤريش بـةو كـارةى دةبَيَـت بـة دوذمنـى ــواى
غةروةرديار و غيََبةماةرةكةى  ، ـــــواى غةروةرديـــــار رـــــةرموويةتى

َّ ِ
ِِ
ِ ِ
ي فَدِإن َّمْ اَد َْ َُِودماْ فَدأْ َنتوماْ ِرَ ْدسب
يَ َُرَوماْ ااَّد واماْ ا َ َسنَ واساْ َرا بَا َ ر ََ ال ِدسَُ إِن وكَدْو ُّر ْدؤرَ َ
[ ََي َيدُّ َها الَ َ
ِر ََ ا ِ َسَا و ملَِِ ] [ ما الباس  101 :د . ] 109
( ( )6اساَ اصرددان َ د سابددَ رااددَ سص د

َ الشددُ احلبددا ِف  ( :ص د ُح ددََ ابددَ رااددَ  ،بددسِ  ، ) 1109سِف ( :

ص ُح اجلارع الص ري . ) 210/3
( ( )0اساَ اصران َ ِف ( املعَ  ، ) 111 ،593/2ساحلاك سص َ سسافادَ الدَه ،50/1 ، ،سصد ح إ دَاَِ َ د
دداكس ِف ( املع ددَ  ،بد دسِ  ) 5031 :سِ ددال الش ددُ ددُُب احالؤسط  :هد د ي صد د ُح (رع ددَ الصد د ابة ِف الكْ ددب
الْعُة بسِ . ) 5031 :
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واتة ئةى ئةوانةى كة باوةرِِتا هيََناوة لة ــوا ب ــن  ،و وازبيََـنن لـة
غامشاوةى ـووى ــةردةمى نـةرامى  ،ئةيـةر بـاوةرِِدار  ،ئةيـةر وانةكـة
ئـــــةوا ئَيَـــــوة اـــــةن ةا ِرِايةيانـــــدووة لـــــة يـــــةو ــــــواى غـــــةروةرديار و
غيََبةماةرةكةى  ، و دوذمنى ـوا و غيََبةماةرةكةين . 
ئاشكراشة ئةو اةن ة اةن ة بة هةموو شـيََوةكانيةوة  ،دةروونـى بَيَـت
يا اةـةةيى  ،وة ئةوة

َكى تيََدا دةذيََت لة غةة و غـةذارة
كة ئيََسةا ـةلَ

َةرِِاوكآ ا ة لة ئاكاة و شويََنةوارى ئةو اةن ة نةبيََت هي ى تر نيـة ،
و دلَ
كة اارِِى بؤ دراوة بؤ هةموو ـووـؤريََك و ئةوانة

كة يارمـةتى دةر لـة

ـواردنيـدا  ،اـا بــا ئـةو كةــانة ـــةك و تةئةمـةنى ـؤيـا بــؤ ئـةو اةن ــة
نابةراماــــــةرة ئامادةبكــــــة  ،وة باشــــــيش بــــــزانن كــــــة ـــــــزاى ـــــــواى
غــةروةردياريا غــآ دةيــاَ  ،درةنــط بيَــت يــا زوو  ،ـــواى غــةروةرديار
َنانا لة ـزا و غةمشى ـؤى بثاريََزيََت .
هةموو موـَ
ِ ابَ عبداس يش ـ رِِةزاى ـــــــــوا لـــة ـؤى و باوكى بيََت ـ ـةبارةَ بةة

ئايةتة [ فَِإن َّمْ اَد َْ َُِوماْ فَأْ َنتوماْ ِرَْسب ِر ََ ا ِ َسَا و دملَِِ ] رـةرمــوويـةتى (( هدََ ُخدس ُيدة
تزل ددن عِ ددى الَ دد ، )1( ))  ،واتــــة ئةمــــة دوا ئايــــةَ بــــوو كــــة بــــة ـــــةر
غيََبةماةرى ـوادا  دابةزى لة بارةى رِِيااوة .
( ( )1فْح البااَ بشسَ ص ُح البخااَ . ) 521 / 1 :
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ضوارةم  :هةرةشةدان لة سووخؤر بة بآ باوةرى  :ـواى غةروةرديار دواى
َ ََ َ َ َ
باـكردنى ـووـوارد ئةرةرموَيَت

ِِ
ِ ِ
ي][
[ َسنَ واساْ َرا بَا َ ر َدَ ال ِدسَُ إِن وكَدْو ُّر ْدؤرَ َ

ئةيةر باوةرِِدار  ،وة رةرموويةتى

ل َك ََّداا ََثِدُ ] [ البادس 106 :
[ َسا و َِ وَِي ُّ
ب وك َّ

البادس  ، ] 101 :واتة وة وازبيََنن لـة غامشـاوةى ــووى ــةردةمى نـةرامى ،
]  ،واتة ـواى غةروةرديار ئةوانةى ـؤ
ـوو كارر بوونة و ئةوانة

َكردنيا بـؤ
َ
ناويََت كة بةحـة ل

كة بة ـواردنى تاواناار و ـةةمكار .

ِ
وة رةرموويـةتى [ سَ ِ ِ
داس ُِلْب ِ
اط ِدل َسَ َْعَْد ْ َل
َ ْ
َخدَه و ال ِدسَُ َسَِد ْ ودوماْ َعَْدَو َسَ ْكِ ِهد ْ ََْر َدم َال الََّ ِ َ
ِ ِ
يَ ِر دَْد وه ْ َع د ََاُ ََلُِمددا ] [ ددما الَعدداء  ، ]262:واتـــة ياورةكـــا كـــة ــــوويا
ل ِْ َكدداف ِس َ

دةـــوارد ـــةرةرِِاى ئــةوةى كــة ـــواى غــةروةرديار لــة تةوراتــدا ياـــاغى ِ

َك بــة
َ
نــةهى ئــةوةى ليََكردبــوو  ،لــة يــةو ـــواردنى مــاو و ـــامانى ـــةل
ـــةةة و نــارِِةوايى  ،ئيََنــة

ـــزايةكى ئازاردةرمــا ئامــادةكردووة بــؤ بــآ

باوةرِِا .
رةمَ  :مانووةوةى هةتاهووةتايى لووة ئوواطرى د زة ( اخللِِر )  :ـــواى
َثيَ َنجرَ َ
َى ـــووـؤرا ئةوانــةى كــة ـــوويا وةكــو
غــةروةرديار دواى باـــى حــالَ
كـ ـرِِين و ررؤشـــنت دانـــاوة  ،و وازى ليََنـــاهيََنن  ،و دووبـــارةى دةكةنـــةوة ،

َّ ِ
يَ َْْ وكِوم َن ِ
اب الََّدا ِا وهد ْ فِ َُهدا َخالِد و سن
السَُ َ ...سَر َْ َع َاِ فَأوسلَِ َ
دُ َ ْ
َصد َ و
ئــةرــةرمويََت [ الَ َ

] [ الباس . ]103 :
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واتــــة ئــــةوة

كــــة اــــارَيَكى تــــر ب ةرَِيَةــــة ـــــةر ـــــواردنى ـــــوو ،

بــةبيانووى ئــةوةى كــة ـــووـوارد وةكــو ك ـرِِين و ررؤشــنت وايــة  ،ئةوانــة
دؤزةـني و لة دؤزةـدا بة هةتاهةتايى دةميََننةوة .
شةشةم َ :سووووخوووواردن رةوشت و كوردارى دوذمنى خوووواى ثةروةردطارة
ََ ََ َ
واتة طوووواوران  :ــــواى غةروةرديــار لـــة وةـفى ياورةكاندا رةرموويةتى

ِ ِ
[ سََخد ِدَ ِه الد ِدسُ سَِ د ْ وودما عَْددَ سَ ْكِِ ِه د ََرددم َال الََّد ِ ِ ِ
يَ ِر دَْد وه ْ َع د ََاُ
داس ُلْبَاطد ِدل َسَ َْعَْ د ْ َل ل ِْ َكدداف ِس َ
َ
َ وَ ْ َْ
َ ْ و
ََلُِما] [ الَعاء . ] 262 :

واتــة ياورةكــا كــة ـــوويا دةـــوارد ـــةرةِرِاى ئــةوةى كــة ـــواى
غــةروةرديار لــة تةوراتــدا ياـــاغى ِ نــةهى ليََكردبــوو لــة ـــواردنى  ،لــة
َك بـــة ــــةةة و نـــارِِةوايى  ،ئ َيَنـــة
َ
يـــةو ــــواردنى مـــاو و ــــامانى ــــةل
ـزايةكى ئازاردةرما ئامادةكردووة بؤ بآ باوةرِِا .
حةوترةَمَ  :سووخؤر و هةموو ئةوانةش كة يارمةتى دةرين نةفرةت ليكراون :
َََ َ
لة غيََبةماةرى ـواوة  دةييَرِِنةوة لة رةرموودةيةكدا كة لَ َُ ََ ُكِ َل ال ِدسَُ
وه ْ َ َماءٌ (. )9
َ ،سور ْمكََِِو َ ،سَكااِبََو َ ،س َ اه َ يَِْ َ ،سِاَ َل

(َ ( )9خساَ رعِ عَ اابس  2121/5 بسِ . ) 2390 :
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واتــة نــةررةَ و لةعنــةتى كــردووة لــة ـــووـؤر و ئــةوةى بــةـواردى
دةداَ  ،و يرَيَاةنـــــــد نووــــــــى نيََوانيـــــــا  ،و دووشايةتةكةشـــــــيا  ،وة
رةرموويةتى هةموو وةك يةكن لةو تاوانةدا و بةركةوتنى نةررةتةكة .
ِ
ِ
ِ
ِ
وة لة رةرموودةيةكى تردا هاتووة ُكد ول ال ِدسَُ َ ،سور ْمكِودَو َ ،سَكاابودَو َ ،س َ داه َ اَو
 ، ... ،ر ُِْمتوم َن عَِى لِع ِ
ان وُمَ َّم يدَ ْمَن الْ ِاَُ َار ِة (. )20
َو
َ َ
واتـــة ــــووـؤر و ئـــةوةى بـــةـواردى دةداَ  ،و يرَيَاةنـــد نووــــى
نيََوانيــا  ،و دووشايةتةكةشــيا  ،نــةررةَ و لةعنــةَ ليََكــراوو لــة ـــةر
زارى ِ ُمم

 لة رِِؤذى دواييدا .

بؤية غيََشةوا ( اُْْم ) ـ يةورة زاناى مةزهةبى شـارعى ـ كـردارى ئـةو ــوار
كؤمةلَ
َةى لة تاوانة يةورةكا ( الكبادس ) داناوة  ،و رةرموويةتى (( الْ َكبِ َريو الََّّْا ِ َُةو
السابِ َُدةو َسالثَّ ََّمداتوم َن بَد ُْد َ الْ ِمادَ ِدة ْ َ :ك ودل ال ِدسَُ
العْبد وُم َن َسالثَّ ََّماتوم َن َس ْ
احلَ ِاِيَةو َسالثَّ ََّماتوم َن َ ،سالثََّّاتَُِةو َسالثََّّالِثَةو َس َّ
َس َّ
ِ
ِ
الع ُْ فِ َُِ س ِْ
اص َعاتَةو َعَُِْ َِ )) (. )22
َسإطْ َُ وارَو َسكَْابَدْوَو َس َ َه َاِاوَو َس َّ و َ
واتــة تــاوانى يــةورةى ِ  179و  181و  181و  182و  181و 184
بريةيـــــة لـــــة ــــــووـوارد  ،و بـــــةدةرـواردانى كةــــــى تـــــر  ،و نووــــــينى
َـــدا تيايـــدا  ،و يارمـــةتى دانـــى
َ
يرياةندةكـــةى  ،و شـــايةتى بـــؤ دا  ،و هةول
ـواردنيةتى .
( ( )20اساَ رعِ ) .
( ( )22الزسااس عَ اِرتاف الكبادس  :ج  / 1ص . ) 11
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وة دواى هيََنانةوةى ئةو رةرموودانةى ــةروةر و هةنـديََك رـةرموودةى
ِ
العددابَِا ِة ََيضددا ِ َّ َ :
تـــر رةرموويـــةتى (( سيع دَْدَ ِ
َه ِاِي د ِ َّ
َو ْ و
ْ
َن ُكد َدل الد ِدسَُ َسورمكَِددَو
اِ رد ْدَ ْاحَ َ
ِ
ِِ
ِ
داه َ َ س َّ ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
دي َعَُِْد ِدَ وكَِّ وهد ْ فَ َعد َاةٌ َ ،سَ َّ
دريٌ .
العدداع َ فُددَ َ ،سالْ ومُد َ
َسَكاابَددَو َس َ د و َ
َن وكد َّدل َرالددَ َِ َخد َدل فُددَ َكبد َ
ِ ِ ِ ِ
سَِ ْ صَّسَ بِبدُ ِ ِ
دُ وكُِّ َهدا َكبَدادَِس ))
ُ عود َّ ْ اِِْ َ
ض ََدِ َّمََِْا َ ،سوه َم ظَاهٌس َاِ ٌّ  ،فَِد ََل َ
ض َنل َ
َ َ َ َْ
ُ بدَ ُْ و
(. )21
واتــــة وة هــــةروةها ـــــوودى ئــــةوة

لــــة رــــةرموودةكانى ـــــةروة

وةردةي يَــت كــة ـــووـؤر  ،و بــةدةرـواردةرى  ،و نووـــةرى يرَيَاةنــدى
َدةر تيايدا  ،و يارمةتى دةرانـى ــواردنى
كارةكة  ،و شايةتةكانى  ،و هةولَ
 ،هــةموو بــة راـــي دةذميَــردريََن  ،و هــةموو مــاو و ـامانةكةشــى تــاوانى
يةورةى تيََكةو بووة .
هةنديََك لة غيََشةوايانى ئيََنة ـ غيََشـةوايانى شـارعى مةزهـة ـ ئـةوةيا
بــة ِرِاشــكاوى دةربِرِيــوة  ،و هــةر ئةوةشــة كــة ئاشــكرا لــةو رةرموودانــةوة
دةردةكةويََت  ،بؤية هةموو ئةوانة بة تاوانى يةورة دانراوو .
هةشتةم  :خووواردنى سوو لة تاوانة لةناوبةركانة  :هـةروةكو لــــة هــــةردوو
ََ َ ََ َ
( ص ُح ) ى غيََشةوا بوــارى و موـ يندا هــــاتووة  ،لـــــــة ( َبدم هسيدس ) ةوة 
العدْب َع الْ وممبَِادا ِ :
 ،ئةويش لة غيََبةماةرى ــواوة  كـة رةرموويـةتى
ااََِْبودما َّ
ْ
( ( )21الزسااس عَ اِرتاف الكبادس  :ج  / 1ص  202د . ) 201
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الشدسَك ُِ ِ  ،س ِ
ِ
العد ْ َس َ ،سَِدْدل الدََّد َْ ِ
ٍ الددح َهدَّسَن هللاو إِ ُِ ْحلَد ِِ َ ،سَ ْكد َل الد ِدسَُ َ ،سَ ْكد َل َرد ِال الَُِْْدُْ ِ ،
ْ
َ
َ
الز ْه ِ
صََا ِ الْ وم ْؤِرََا ِ ال َافِال ِ (. )25
من َّ
ف َ ،سَِ َْ َ
ف الْ وم ْ َ
َسالَّْد َمِيل يَ َ

َنا لــة
واتــة ـؤتــا دوريــر و بثــاريََز لــةو حــوَ تاوانــةى كــة موــَ
َرِِياردا  ،و
نـــــــــاودةبة و بـــةهـــــــة كةتيدا دةبــــة ئــــةوانيش هــــــــاوةل
اـــــادويـــــــةرى ( د د س )  ،و كوشــــةى كةـــــَيَك كــــة ـــــواى غــــةروةرديار
ئةدةغــــةى كوشــــةنى كــــردووة  ،ا ــــة بــــة شــــيََوةيةكى رِِةوا نــــةبيََت  ،و
َكرد لة كاتى رِِووبـةرِِوو
َ
َى يةتيم  ،و غشةاةل
ـووـوارد  ،و ـواردنى مالَ
بوونةوةى بيََااوةرِِا لـة كـاتى تيََكؤشـاندا  ،و بوـةيـانكرد بـؤ ئاررةتـانى
داويََن غاك و برِِوادار و بآ ئايا .
نؤيرةَمَ  :سزاى سووخؤر لة دوار ذدا مةلةكردنة لة نواو رووبواريكى خووين و
ََ َ
بةرد دةهاويذريتة دةمى  ( :مسس ) ةى كوِرِى ( اَ ب )  بؤما دةييَرِيََةةوة
كــة غيََبةماــةرى ـــوا  رةرموويــةتى

اَيددن الُِِددة ااِددي َاُددا فأخساددا إل

َاض را ة  ،فاتطِاَا هت َاَُا عِدى ودس ردَ ِن فُدَ اادل ِداد  ،سعِدى س در الَهدس اادل بدي
ي يددَ هةدداا  ،فأِبددل الساددل الددََ ِف الَهددس  ،فددإنا َااِ َن يددسج ارددى الساددل رةددس ِف فُددَ فَ د ودسَِّ
هُد كددان  ،فةُددل كِمددا ادداء لُخددسج ارددى ِف فُددَ رةددس فرياددع كمددا كددان  ،فاِددن  :رددا هددَا

فاال  :الََ اَيَْ ِف الَهس ُكل السُ (. )21
( ( )25رَِْ عَُِ البخااَ بسِ  ،1623سالبخااَ رع الَْح  595/3بسِ  ، 1023سرعِ بسِ . ) 19
( ( )21البخااَ  22/5بسِ  ، 1013ساتظس  :فْح البااَ بشسَ ص ُح البخااَ . ) 525/1
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واتـة ئـةة شــةو لــــــة ــةومـــــدا دوو غيــاو هـــــاتنة ة وبردميــــا بـــؤ
ـــةرزةمينيََكى غ ـ ؤز  ،رِِؤشــةني تــاكو يةشــةينة ـــةر رِِووباريَــك لــة ـــوَيَن
وغيـــاويََكى تيََدايـــة  ،وة لـــة ناوةرِِاــــةى رِِووبارةكـــة غيـــاويََكى تـــر هـــةبوو
هةنديََك بةردى لة بةردةـةدا بوو  ،ورِِووبةرِِووى ئةو غياوة وةــةا بـوو كـة
لــة نــاوو رِِووبارةكــةدا بــوو  ،وهةركــة بيويســةاية بيََةــة دةرةوة بــةرديََكى لــة
ناودةمى دةدا ودةي يَرِِايةوة شويََنى ـؤى  ،ئابـةو شـيََوةية هـةموواار كـة
بيويســــةاية بَيَةــــة دةر لــــة رِِووبارةكــــة  ،بــــةردَيَكى لــــة نــــاو دةمــــى دةدا
ودةي َيِرِايــةوة بــؤ شــوَيَنى ـــؤى  ،منــيش ووي ئــةوة ـــية و لةوة مــدا
ووتيا

ئةوةى كة لة ناو رِِووبارةكةدا بينيت كةـيََكى ـووـؤر بوو .

دةيةم  :بآلوبوونةوةى سوووووخووواردن هووؤكاريكة بؤ لووة ناودانى شار و
َ َََ َ
شوووووار ضكةكان و و هوووووواتنة خووووووارةوةى خووووةشق و قينووى خوووووواى
ثةروةردطار  ِ :ابدَ عبداس بؤمـا دةييَرِيََةـةوة و دةرـةرموويََت ودى ا دمل هللا
َ ن اشرتى الثمس هت اطُ  ،سِال 

إنا ظهس الزل سالسُ ِف ِسيدة  ،فاد َهِدما

أبتَعه عَاب هللا (. )23

(َ ( )23خساَ الطاا ِف الكبري س احلاك ِف املعْ اك عَ ابَ عباس سص َ سسافاَ الَه ، 50/1 ،سص َ الُالردة
احلب ددا ِف صد د ُح اجل ددارع الصد د ري  ،بد دسِ  ، 609 :س ِف صد د ُح الرتوُ ددب سالرتهُ ددب  ،بد دسِ  2139 :س  ، 2160س
 ، 1102س  1101سِف واية املسان ِف ختسيج َهاِي الد الل سالد سان  ،ص 105بسِ . ) 511
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واتــة غيََبةماــةرى ـــوا  ياـــاغى ِ نــةهى كــردووة لــة ررؤشــةنى
بةروبووة غيََش ئةوةى كة بؤ ـوارد بشيََت ـ واتـة غـيََش غيَ ةيشـةنى ـ وة
رةرموويــةتى

ئةيــةر داويَــن غيســى و ـــوو لــة هــةر شــار و شارؤـــكةيةك

ئاشكرا بوو  ،ئةوا ـؤيا تووشى ـزا و ـةشم و ئينى ـوا كردووة .
يانزةيةم  :خووواردنى سوو يةكيكة لوووة هؤكارةكانى طوؤرينى شويوة ( املعد )
ََ َ َ َ َ َ َ

َ ِ :بدم َراردة ةو ِ ابدَ عبدداس بؤمـا دةييَرِِنــةوة لـة غيََبةماــةرى ـــواوة 
كــة رةرموويــةتى

سالددََ تَددٍ ُمم د بُ د َ  ،لُبُددان لس رددَ َرددح عِددى َ َ دس َسبَطَدس

سلُب سْدم  ،فُصدب ما ِدسِ سخَداجيس  ُ ،دْ الْ ااداان سال َاُْدََدا س دسم المدس سأكلهِ
الباب سلبعه احلسيس (. )26

واتة ـويََند بـةو زاتـةى ييـانى موحةمـةدى بةدةــةة  ، كةــانيََك
لة ئوممةتةكةة دةبن  ،كة شةويا بةـةردا ديََت  ،لـة ــةر هـةموو هـةوو و
كؤشـــش و هـــيالك بوونيـــا لـــة كاروبـــارى رِِؤذانـــة و يـــاريكرد و كـــاَ بـــة
ر ِِؤداندا ـةردةنةنةوة  ،كة رِِؤذ دةكةنةوة ــواى غـةروةرديار يؤرِِيونـةتى
بة مةميو و بةراز  ،لـة ــزاى بـةردةواة بوونيـا لـة ــةر تـاوانى بةحـة و
دانــــــــانى ئةدةغــــــــةكراوةكانى ـــــــــواى غــــــــةروةرديار  ،و يــــــــويَ رتن و

( ( )26اساَ عبد هللا بددَ اصرددان َ د ِف املعددَ سكددَا ابددَ َ الد تُا كمددا نكددسَ ابددَ الاددُ ِف إواثددة الِهَددان سهعددََ الشددُ
احلبا ِف ص ُح الرتوُب سالرتهُب . ) 2161
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تةمــــاشــاكردنى ئـــاررةتانى يؤرانى بيَ  ،و ــــــواردنةوةى مـةى  ،و ــوو
ِ رِِياا

و لةبةركردنى ئاوريََشندا .

دوانزةيررةم  :سوووو بوورا و هووواوشيوةى هووواوةلننةياردانة  :هــةروةكو لــة
َ ََ َ َ َ َ َ َ
رــةرموودةى غيََبةماــةرى ـــوادا هــاتووة

الددسُ ددبُمن [ ِف اسايددة ابددَ رااددَ :

ثالثة س بُمن ] ُُ  ،سالشسك رثل نلُ (. )20
رِيــاردانيََش بــة
واتــة ـــوو حــةرةا يــا حــةرةا و ـــآ بةشــة  ،هاوةَل ِ
هةما شيََوةية .
سيانزةيررةَمَ  :تاوانى سووخواردن لة تاوانى سى وشةش جار داوين ثيسى و
َ ََ َ َ َ ََ
ِِ ْاَهد و ِاَُ
زينا ئةجنامدان طوةورةترة  :غيََبةماـةرى ــوا  رةرموويـةتى
ِ
ِ ِِ ِ
ي َجتْدَُدة ( ، )21واتـة درهـةميََك
َْ وكِوَو َّ
الس وا ول َسوه َم يدَ َُِْ و  َ َ ،د ُّ عَْد َ هللا رد َْ دَّْة َسثَالثد ْ َ
َنا بـــة زانينـــةوة لـــة رِيَ ـــةى ــــووةوة دة ـــواَ و بةدةــــةى
كـــة موــ ـَ
دةهَيَنَيَت  ،تـاوانى لـة ى ــواى غـةروةرديار يـةورةترة لـة تـاوانى ــى و
شة

داويََن غيسى و زيناكرد .

(َ ( )20خساَ البزاا عَ ابَ رعُمِ سص َ الشُ احلبا ِف ص ُح اجلارع (. ) )5310( ، )5351
(َ ( )21خساَ َ ِف رعَ َ سالطاا ِف الكبري عَ عب هللا بَ هَظِة سصد َ الشدُ احلبدا د ا دَ هللا د ِف صد ُح
اجلارع (. ) )5503
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وة لــة رِِيوايــةتيََكى ( البُهاد ) دا هــاتووة
سثالثي جتُة  ،سرَ تبن حلمَ رَ

ِاهد اُ َ د عَد هللا رددَ ددْة

ن فالَاا َسل بَ (. )29

واتــة تــاوانى ـــواردنى درهــةميََكى ـــوو  ،لــة ى ـــواى غــةروةرديار
يةورةترة لة تاوانى ـى وشة

داويََن غيسى و زيناكرد  ،ئـةو كةــة

كــة يؤشــةى بــة ـــووـوارد يرتايَــت و زيــادى كردبيَــت  ،ئــةوة ئــاير لــة
غيََش ة بؤى لة بةهةشت .
ضرواردةيةَمَ  :بضووكرتين تاوانى سووخواردن وةكو ئةوةية سووخؤر لة طوةخ
َ ََ َ َ َ َ
دايكى خؤيدا داويون ثيسوى بكوات  ( :عبد هللا) ى كـورِِى ( رعدُمِ )  بؤمـا
دةييَرِيََةــةوة كــة غيََبةماــةرى ـــوا  رةرموويــةتى

الدسُ ثالثددة س ددبُمن ُُ

َيعسها رثل َن يدَكح السادل َردَ ( ، )10واتـة ــووـوارد حـةرةا وــآ بـة
ودةريايــة  ،ئاـــان ينيا وةكــو ئةوةيــة كـــة مــرؤ لةيــةو دايكــى ـؤيـــدا
داويََنثيسى وزينا بكاَ .
(َ ( )29خساَ َ ِ ، 113/3ال الشُ ُمم لصس ال يَ احلبا  :سهَا دَ صد ُح عِدى دسط الشدُخي  ،اتظدس :
ِعدِة احهاِيد الصد ُ ة  ، 19 /1 ،بددسِ  ، 2055سِدال ددُُب ِف ها دُة ددسَ العدَة لِب ددمَ  :صد ُح اص ددَاِ
 ، 33/1سهَا إ َاِ َ  ،ه ثَا هعي بَ ُمم  ،هد ثَا ارييدس د يُدب ابدَ هداجن د عدَ َيدمب  ،عدَ ابدَ َ رُِكدة ،
عَ عب هللا بَ هَظِة وعُل املالدكة ِال ِ :ال ا مل هللا احل ي ) .
(َ ( )10خساَ احلاك ِف املعْ اك  50/1سِال  :ه ي ص ُح عِى سط الشُخي سم يسااَ  ،سسافاَ الَه ، ،سِدال
ُُب احاتؤسط  :سص ح إ َاَِ احلاف الُساِ ِف ختسيج اصهُاء  ،اتظس ها ُة  33/1رَ سهَ العَة لِب مَ حتاُدِ
جهددري س ددُُب احاتددؤسط  .سَخددسج تصددََ احسل ابددَ رااددَ عددَ َ هسيددس سص د َ الشددُ احلبددا ِف ص د ُح ابددَ رااددَ
. ) 10/1
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( الطُب د ) لــة ليََكدانــةوةى رةرموودةكــةدا رةرموويــةتى

(( املدساِ إ الددسُ

))  ،واتة مةبةـت غآى لة تاوانـدا  ،وة رةرموويـةتى (( إمندا كدان الدسُ َ د

رَ الزل  ،حن فاعَِ هاسل ُماابة الشااع بََُِ بُاِدَ ِ ،دال اُدال  [ :فَدأْ َنتوماْ ِردسب ِردَ ا ِ
َْ َ
َسَا و دملَِِ ] [ ددما البادس  : ََ ، ] 109 :رددسب عظدُ  ،فْ سَيددَ ُمدض اُبد  ،سَردا ِبددُح الددزل

فظدداهس عاددال س ددسعا سلددَ اساِع سجسااددس ددمى الشددسع ف كددل الددسُ يهْددُ ه دسرة هللا  ،سال دزا

يددسق اِبدداب احلُد داء ))  ،واتــــة بـــــؤية تـــــاوانى ـــــــوو ِ ِرِياـــا لـــة تـــاوانى
داويََنثيســى ِ زينــا يــةورةتر و تونــدتر بــووة  ،ـــونكة ـــووـؤر ( املدسا )
َى اــةنط و دذايــةتى ـــواى غــةروةرديار و
َى داوة بــة كــردةوة و عــةئَ
هــةولَ
غيََبةماةرةكةى بكاَ  ، هـةروةكو ــواى غـةروةرديار رةرموويـةتى [

فَدأْ َنتوماْ ِرَد ْدسب ِرد َدَ ا ِ َسَا و دملَِِ ]  ،واتــة بةاــةن يَ ى زؤر يــةورة  ،حةراميََةيشــى
غةرـــــةنيََكى غةتيــــة  ،بــــة ة ـراغــــى و نــــائؤ يى داوَيَنثيســــى ِ زينــــا
َةكيََنةر و
ئاشـــكراية لـــة رِِوان ـــةى عـــةئش و شةريعةتيشـــةوة  ،و زؤر ِرِاــــةل
ترـ ـيََنةرى هةيــة لــة وائيعــدا  ،ا ــة لــةوة

كــة شــةريعةَ بــؤى دانــاوة ،

ـــووـؤريش ـــنوور و حورمةتــةكانى ـــواى غــةروةرديار هــةتك دةكــاَ ،
بة ة كةـى داويََن غيس غةردةى حةيا و شةرة دةدرِيََنيََت .
ثانزةيةم  :سووخواردن حوةفتا وسوآ دةرطواى خراثةكاريوة  ( :عبد هللا ) ى
ََ َ َ َ َ َ َ
كورِِى ( رعدُمِ ) بؤما دةييَرِيََةةوة كة غيََبةماةرى ــوا  رةرموويـةتى
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الد د ددسُ ثالثد د ددة س د د ددبُمن ُُ َ ،يعد د ددسها رثد د ددل َن يد د ددَكح الساد د ددل َرد د ددَ ( ، )12واتـــــــة
ـووـوارد حةرةا وـآ بة

ودةرياية  ،ئاــان ينيا وةكـو ئةوةيـة كـة

مرؤ لةيةو دايكى ـؤى داويََنثيسى وزينا بكاَ  ،واتة هةرهةموو بة

و

دةياكانى بؤ ـراغة .
شانزةيةمَ :سووخووواردن هوؤكواريكة بؤ بيبةش بوون وطرتنةوةى ز ر لووة
ََ َ َ َ َ َ ََ
نيعمةتةكانى خوواى ثوةروةردطوار  :ــــــواى غـــةروةرديــــار رــــــةرموويةتى
[ فَبِظوِْ

ِ
السُ َسَِد ْ

ِرَ الَّ َِيَ هاِسا هَّسرَا عَُِ ِه طَُِبا َو ِوهَِّدن َْد سبِصد ِ ِه عدَ دبِ ُِل ا َِّ َكثِدريا سَ ِ ِ
َ ْ
َ َ َ و َ َْ َ ْ ْ َ
ْ وْ َ َ ْ َ ْ َ
َخدَه و
ِ ِ
ودوما عَْدَ سَ ْكِِ ِهد ََردم َال الََّ ِ ِ ِ
يَ ِردَْد وه ْ َعد ََاُ ََلُِمدا ] [ الَعداء :
داس ُلْبَاط ِدل َسَ َْعَْد ْ َل ل ِْ َكداف ِس َ
َ و َ ْ َْ

. ]262 ،260

غيََشةوا شيََخ ِ العُ َ لة رِِا ةى ئةة ئايةتةدا رةرموويـةتى (( َخدا
اُدال َتددَ هدسن عِددى َهددل الكْداب كثدريا ردَ الطُبددا الددح كاتدن هددالِ عِدُه  ،سهددَا حتددس
عامبة بعبب ظِمه ساعْ اده  ،سصد ه الَداس عدَ دبُل هللا  ،سردَُه إَيهد ردَ اْد ى
 ،سأبخَه السُ سِ ودما عَدَ  ،فمَُدما ااْدااي ِمدَ يبايُمتدَ عدَ الُد ل  ،فُداِبه هللا ردَ
اٍَ فُِه فمَُه رَ كثري رَ الطُبا الح كاتما بص ِ هِها )) (. )11

(َ ( )12خسادَ احلداك سصد
. )216/5
( ( )11اَعري العُ َ  :ج  / 2ص . ) 125

َ عِدى ددسط الشدُخي سسافادَ الدَه ،50/1 ،سصد
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َى ئـــةوةما غيََـــدةداَ كـــة زؤر شـــةى
َ
واتـــة ــــواى غـــةروةرديار هـــةوال
ـاكى لة ـاوة كةيََاة ئامسانيةكانى غيََش ـؤما ِ ياور و ــا غةرــةا
ئةدةغــةكردووة كــة غيََشـ بــؤى حــة و كردبــوو  ،ئــةوة

وةك ـــزايةك

بؤيــــا  ،بةراماــــةر بــــة ـــــةةة و رَِي ريــــا لــــة رِيَ ــــةكانى ـــــاكةكارى و
َكى لــة ِرَي ــةى هيدايــةَ  ،وة بــة هــؤى
دوورـســةنةوة و ِرَي ــرى لــة ـــةَل
ـواردنيا بؤ ـوو ِ رِِياا كة غيََش لة ـةريا ئةدةغـة كرابـوو  ،ــونكة
َك دةــــةكورَ يرتـــةوة بـــة ــــةةة
َ
ئـــةوا زؤر شـــةى رِيََثيََـــدراويا لـــة ــــةل
ليََكردنيا  ،بؤية ــواى غـةروةردياريش لـة رِِةيـةزى تاوانـةكانيا ــزايى
َى لةـةر حةرامكرد .
دا بةوةى كة زؤر شةى ـاك وحة لَ
ِ املداساَِ ) و ا ة لةويش رةرموويانة (( إن الدسُ م َيدل ِف دسيُة ِدر لاملدَ

َخ َِ ِه ِ
السَُ َسَِ ْ ووماْ َعََْو ]  ،يُب ِ :ف الكْب العاباة )) .
اُال َ [ :سَ ْ و

واتـــة رِِياـــا لـــة هـــي شـــةريعةتيََكدا حـــة و نـــةبووة  ،ــــونكة ــــواى

َخ َِ ِه ِ
السَُ َسَِ ْ ودوماْ َعَْدَو ] واتـة لـة كةيََاـةكانى
غةروةرديار رةرموويةتى [ َسَ ْ و
غيََشوودا .

َنانى ـوانا
غاشا موـولَ

َـ َيَم
لة كؤتايى ئةة ـسةنة رِووةدا غيََـت دةَل

دال ِِف َه ِدََِ ْاِ ََي ِ ِر ْدَ َس ِعُد ِ ُكِ ِدل ال ِدسَُ يَظْ َه ودس لَدُ
(( ََتَََّر ْل َعَا ا َّو َعَََّّا َس َعَْدُ َردا نَ َك َدسَو ا َّو اَد َُ َ
ِِ
صُ ِة سر ِزي و فو ِشها  ،سع ِظُ را يرتاَّ ِ
ِ
ِ
مُ ِ َعَُِْد َها
َّب ر َْ الْ وُ وا َ
إ ْن َكا َن لَُ َ َِْ َن بَص َري ِودْب وح َهََ الْ َم ُْ َ َ َ
ْ َ َ َ و َ َََ و
اص د َّإِ رُدداِا َ ََسلُِد ِ
 ِ ،دَُّما وُمااب دةو ا َِّ سا دملَِِ الَِّد ََي َِ َم يرتاَّدَّبددا عَِددى َ د ء ِرددَ الْمُ ِ
دال
داء ا َِّ اَد َُد َ
ْ ْ َََ َ َ
ْ ْ ََ
وَ َ ْ َ
ََ و
َ َ ََ
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ِ
الْ وم َاا ِابَد ِدة لِوَ ْ د ِ
دال َعد ْدَ
دَ َهد ِدََِ ْ
دُ َا َا ُْددن َساودْبددن َإل ا َِّ اَد َُد َ
اجلََِايَد ِدة َسِودْب ِ َهددا َ ...سإِنَا ظَ َه دَس لَددُ نَلد َ
ه د ِدََِ الَْ ِ
اه َش د ِدة الْ وم ْهِِ َك د ِدة ِِف ال د ُّ تْدَُا َس ْاِ ِخ د َدسِ )) ( . )15كـــة داواكـــارة ــــواى ميارةبـــا
َ

َنانا لة تاوانى ـووـوارد بثاريََزيََت .
هةموو موـولَ

ََ َ
َويستيةكانىَىيانَ
ىَوثَيَ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ََ
بةرىةوةنَ َ ََ َ
ََََ ََ َ
وَواتاىَهةريةكةيانَلةَووتةىَزانايان ا َ
زانايا بةرذةوةندى وغيََويسةيةكانى ذيانيا بةـةند شيََوةيةك دابة
وغــؤليََن كــردووة  ،ئاشــكراترينيا ئةوةيــة كــة بةرذةوةنــدى و غيََويســةيانى
كردووة بة غَيَـنَ بةشـةوة  ،ئـةوةى اـآ تَيَـِرِوانني و باــى ئَيَنـة بَيَـت ئـةوة
نيــة كــة كــاة دابةشــكرد و غــؤليََن تــةواوة و كةمةشــيا نــة  ،بــة ة ئــةوةى
اآى ـةرنَ و با

بيََت ليََرةدا

ئةوةية كـة بةشـةكا ــني  ،و غَيَناــةى هةريةكـةيا ــية و لـة يـةو
زيــاتر بــة تيََروتةـــةر باـــكردنى زاراوةى ( الضددسسا ) يــة  ،ـــونكة يةك َيَكــة
لـــةو بةرذةوةنـــدى و غيََويسةســـانة  ،و لةبـــةر غةيوةنـــدى رِِاــــةةوـؤى بـــة
باـــــةك ةما  ،و يةكالكردنــــةوةى باـــــةكانى غ َيَــــوة غةيوةـــــةة  ،ـــــونكة
ئةوانةى كة غَيَشـينةى ـانووبـةرة ـ ــةرةِرِاى بـوونى ــوو لـة ــةرى ـ بـة
( ( )15الزسااس عَ اِرتاف الكبادس  :ج  / 1ص . ) 91
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حة ر دةزانن  ،مةنانةى تـــــةواويـــا لــــة ــةر ئـةو رِيََسـايةية كــــــة تَيَيـدا
هــــاتــــــووة ( الضددسساا ابددُح ااظددماا )  ،بــــــــة ة بةئاشـــكرا بـــوونى واتـــاى
زاراوةى ( الضددسسا ) رِيََســـاكةما بـــؤ ئاشـــكرا دةبيََـــت ئةمـــة لـــة يةكـــةوة ،
لةو شــةوة بــة ئاـــانى دروـــةى و نادروـــةى ووتــةى ئــةو كةـــانةما بــؤ
دةردةكـــــــةوَيَت كـــــــة ئـــــــةو اـــــــؤرة رةتوايانـــــــة دةدة رر اـــــــا بـــــــابزانني
بةرذةوةنديةكانى ذيا كامانة  ،و واتاى هةريةكةيا لة ووتـةى زانايانـدا
ـية و
غيََشةوا ِ العدُمط

ــةبارةَ بـة بةرذةوةنـدى وغيََويسـةيةكانى ذيـا و

غؤليََنكردنيــا رةرموويــةتى  (( :فائِ ِ :ددال بُضدده  :املباتِِمخ ِ

 :ضِِبور س

حاجة س منفعة س زينة س فضرل  :فالضِبور  :بلرغِه حِ اإ مل ي يتنِاول املمنِرك ألِ أو
قارب وأذا يبيح تناول احلبام  .س احلاجة  :كاجلادع الََ لدمم َيد ردا ْكِدَ م يهِدُ ودري
َتدَ يكددمن ِف اهد سرشدداة  ،سهددَا ِ يبددُح احلدسان  ...س املنفعِِة  :كالددََ يشددْه خبددز الددا
سحل ال َ سالطُان ال

 .سالزينة  :كاملشدْهى احلِدمى سالعدكس سالثدمب املَعدمح ردَ هسيدس

سكْان  .سالفضرل  :الْم ع أبكل احلسان سالشبهة )) (. )11

( ( )11اح باَ سالَظادس  :ج  / 2ص . )201
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واتــــة ـــــوديََك هةنــــديََك لــــة زانايــــا رةرموويانــــة بةرذةوةنــــدى
وغَيَويســـــــــةيةكانى ذيانيــــــــــا غَيَــــــــــن ن زةروورةَ  ،و غَيَويســــــــــةى ،
ـوودمةنديةكا  ،و اوانكاريةكا  ،و زيادةكا
زةروورةت  :ئةوةية كة ـاوةنةكةى ب اتة رِِادةيةك ئةيةر ئةدةغةكراوةكـة
نـةـواَ لةناودةــَيَت  ،يـا نزيكــة لـة ناوب ـَيَت  ،ئةمةيــة كـة ِرَيَـدةداَ بــة
ـواردنى ئةدةغةكراوةكا .
ثيويسووتى  :وةكــو كةـــى برـــى كــة ئةيــةر هي ــى دةـــت نةكــةويََت
بيخواَ  ،لةناوناـيََت  ،بة ة تووشى هيالكى و نارِِةحةتى دةبيََت  ،ئا لـةة
بارةدا رِيََى غيََنادريََت بة ـواردنى ئةدةغةكراوةكا .
سوووودمةنديةكان  :وةكــو كةـ ـيََك كــة حــةزى لــة ئــاردى يةمنــة يــا يؤشــةى
مةرِِوما َ  ،يا ـواردنى زؤرـاكة .

جوانكاريةكان  :وةكو ئةو كةـةى كة حةزى لة حـة وا و شـرينية  ،يـا
حةزى لة غؤشاكى دوراو هةية لة ئاوريََشم  ،و كةتا .
زيادةكووان  :حــةزكرد لــة ـــواردنى حــةراة و ئةدةغــةكرا و ئــةوةى كــة
شويََنى يومانة .
هــةروةها ـــاوة كة َيَاــى ِ املنثِِرر ا القرا ِ ) لــة باـــى بةرذةوةنــدى و
غيََويســةيةكانى ذيانــدا هــةما غــؤليََن و دابـــةشكردنى غيََشــــةوا ِ العددُمط
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ِ
دب خَْ َعدة  :ضِبور َ ،س حاجِة َ ،س منِفعِة ،
كردووة و دةل
َيََت (( َا َُ َل بدَ ُْ و
ض وه ْ الْ َمَساا َ
َس زينة َ ،س فضرل :
ف َّ
ضدطَ ِس لِ ََْ ْكد ِدل
الضِِبور  :بِلرغِِه ح ِ ن ا مل ي يِتِنِِاول الممنِِرك أل ِ أو قِِارب َ ،كالْ وم ْ
ِ
ِ
ِ
سالُِّب ِ ِ
ِ
داس َل الْ وم َ َّدسِن
ف ِرَْدَو عو ْ
ٍ رَُْ و لَ ْم بَا َ َاادُا ََْس عو ْسََيل لَ َما َ ََْس اَِ َ
َ ْ
دُح اَدََ و
ض ٌدم َ .سَهد ََا يوب و
دري َتدَّدَو يَ وكددم ون ِِف َا ْهد َسَر َشد َّداَّة ،
 .واحلاجِِة َ :ك ْ
اجلدَدادِ ِع الَّد ِدََ لَد ْدم َمْ ََِيد ْ َرددا َْْ وكد ودل َمْ يدَ ْهِِد ْ
دُ َود ْ َ
سه ََا َِ يبُِح الْم َّسن  .سَََّرا المنِفعة  :فَ َكاَلَّ ََِ ي ْشَْ ِه خبدز ِْ ِ
دان
ََ
وْ َ
احلَْطَة َس َحلْ َ الْ َدََ ِ َ ( ،سالطَّ َُ َ
َ
و و وََ َ
ب
) ال َّ ِ د َ َ .سَََّر ددا الزين ِ ِة  :فَ َكالْ وم ْش ددَْ ِه ( ْ
َّخ د ََ ِر د ْدَ ( الَِّد ْدمِج َس ُّ
احلوِْ د َدم ) الْ ومَّْ َ
الع د َّدك ِس ) َسالثدَّ د ْدم َ
الشدْبد َه ِة َ ،ك َم ْدَ
احلََدسِان ََْس ُّ
مج ِر َْ َه ِسيس َسَكََّّْان َ .سَََّرا الفضرل  ( :فَد وه َم ) الَّْد ََّم ُّ وع ِأبَ ْك ِل ْ
الْ َمَْ وع َ
ِ
ال ََساِ الد َّدَ َه ِ
الَ ْم د ِس )) ( ، )13ئـــةة ووتةيـــة هـــةما واتـــاى
ب ْ
ب ََْس و د ْدس َ
يوِسي د و ا ْ ددْ ُْ َم َ َ
ووتةى غيََشووى هةية .
وة لــة كةيََاــى ( ومددز عُددمن البصددادس ِف ددسَ اح ددباَ سالَظددادس ) دا و لــة ووتــةى
ِ
دب  :ضِبور َس حاجِة َس منِفعِة َس
شـارحدا هـاتووة كـة دةل
َ َيَـت (( َه و
اهََدا خَْ َعدةو َرَساا َ
زينة َس فضرل :
ِ
ف َّ
احلََدسِان
داس َل ْ
دمع َهَِ َ
الضَّبور  :بدوِومووَو َه ًًّّا إ ْن َمْ يدََْدََ َاس ْل الْ َم ْمَو َ
دُح اَدََ و
دُ إنَا َِ َاابَدَو َ ،سَهد ََا يوب و
)) (. )16
( ( )13املَثما ِف الاماع  :ج  / 1ص  515د . ) 511
( ( )16ومز عُمن البصادس ِف سَ اح باَ سالَظادس  :ج  / 1ص . ) 92
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واتــــــة ل َيَــــــرةدا دةبَيَــــــت ئــــــةوة بــــــا

بكرَيَــــــت كــــــة بةرذةوةنــــــدى

وغَيَويســــةيةكانى ذيــــــــا بــــة غَيَــــنَ غ ــــة بــــا

كــــراوو

زةروورةَ  ،و

غيََويسةى  ،ـوودمةنديةكا  ،و اوانكاريةكا  ،و زيادةكا
زةروورةتوووويك  :ئةوةيــــة كــــة ـاوةنةكــــةى ب اتــــة رِِادةيــــةك ئةيــــةر
ئةدةغةكراوةكة نةـواَ لةناودةـيََت  ،كة نزيكى دةبيََةةوة  ،و ئةمةيـة كـة
رِيََدةداَ بة ـواردنى ئةدةغةكراوةكا ..
ئةمة ـةبارةَ بة ووتةى زانايـا لـة باــى غـؤليََنكرد و دابةشـكردنى
بةرذةوةنـــدى وغيََويســـةيةكانى ذيـــا  ،لـــة يـــةو غيََناــــةى هةنـــديََكيا بـــؤ
زاراوةى ِ الض ددسسا  ،زيــــاد لــــة ـــــةر ئــــةوة

لــــة بــــةر غَيَويســــةى زيــــاتر

رِِوونكردنةوةى ئةة زاراوةية ووتةى هةنديََك لة زانايانى تر دةهيََنينةوة بـؤ
َنيا بوو لة واتـاى ِ الضدسسا كـة هؤكـارى ــةرةكية بـؤ يةشـنت بـة
زياتر دلَ
ئاكاة و مةبةـت لةة باـةدا
دال
ِ َبم بكس اجلصاص لة ( َهكان الاسُن ) ةكةيدا رةرمويةتى (( َِ َ
دال ا َّو اَد َُ َ
ضد دطوَّس َو د ْدري َُد سَِ َع دداِ ] فَد ََُِّ د َدِ ِْ
ضد دطوِسْاوْي إلَُْ د ِدَ ] َسَِد َ
اص َُ َهد دةَ
دال  [ :فَ َم د ْدَ او ْ
َّ [ :إِ َر ددا او ْ
َ َ
بِما ِ
الضَّبور أي خرف َّ
ساِ  ،و َّ
الضَّبر بَتك اْلكل َّمِا لِن نِفسِه أو لِن ضِر
مِ َّ
وو
الض وَّس َ

من أ ضائه )) (. )10

(َ ( )10هكان الاسُن لِةصاص ) .
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ض د دطوِسْاوْي إلَُْد د ِدَ ] وة
واتـــــة ــــــواى غـــــةروةرديار رةرموويـــــةتى [ َّإِ َرد ددا او ْ

دري َُد َسَِ َعدداِ ]  ،دةبيــنني ـــواى غــةروةرديار
رةرموويــةتى [ فَ َمد ْدَ او ْ
ضدطوَّس َود ْ َ
حــــة لَيََةى و رِيََثيََــــدانى غةيوةـــــت كــــردووة بــــة بــــوونى زةروورةتــــةوة ،

زةروورةتــيش بريةيــة لــة ترـــى زةرةر غيَ ةشــنت بــة نةرســى ـ ـ واتــة بــة
مردنى ـ يا لةناوـوونى ئةنداميََكى  ،ئةوة

بة وازهيََنانى لة ـواردنى .

وة لة هـةما ـةرــاوةدا رةرموويـةتى ِِ ومعِى َّ
الضِبور أهنِا أِر خِرف
َّ
الضَّبر لن نِفسه أو بِعض أ ضائه بَتكه اْلكل )) (. )28
واتــــة وة واتــــاى زةروورةتــــيش لَيَــــرةدا بريةيــــة لــــة ترـــــى زةرةر
غ َي ةشــنت بــة نةرســى ـ واتــة بــة مردنــى ـ يــا لةناوـــوونى هةنــدَيَك لــة
ئةندامةكانى  ،بة وازهيََنانى لة ـواردنى .
وة ( اجلساددا ) لــة كةيََاــى ( الُْسيَددا ) دا و لــة واتــاى ( الضددسسا ) دا و بــة
ذمارةى (  ) 196دا رةرموويةتى (( الضسسا رشْاة رَ الضدسا  ،سهدم الَداجل ِمدا ِ
ر فع لَ )) (. )19
واتة زاراوةى زةروورةَ داتاشراوة لة ووشـةى زةرةرةوة  ،كـة بريةيـة
لةو بةـةرهاتةى كة بةهي رِيَ ةيةك رِِةتناكريََةةوة .
(َ ( )11هكان الاسُن لِةصاص ) .
( ( )19الُْسيَا  :ج  / 2ص . ) 210
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وة لــة ( الضددسسا الشددسعُة  ...هاُاْهددا سضدمابطها ) دا هــاتووة  (( :سعسفهددا الزركشِِي
والسيرطي فااِ  :أي بلرغه حِ اإ مل ي يتنِاول املمنِرك ألِ

 ،أو قِارب  ،كاملضدطس لَكدل

سالِبٍ رُ لم باى اادُا َس عسَيل ملا َس اِف رََ عضم )) (. )50
واتــــة غيََشــــةوايا ( الزاكشد د )  ،و ( الع ددُمط ) زةرورةتيــــا بــــةة شـــيََوةية
غيََناـة كـردووة  ،كـة رةرموويانـة ئةوةيـة كـة ـاوةنةكـةى ب اتـة ِرِادةيـةك كـة
ئةيةر شةة ئةدةغةكراوةكة نةـواَ لةناودةـيََت يا نزيكة لةناوب ـيََت  ،وةكـو
كةـيََك كة زةروورةتى بيََت بؤ ـوارد و غؤشاك  ،ئةيـةر بـة برــيََةى و رِِووتـى
تيََنيََةةوة دةمريََت  ،يا ئةنداميََكى لةناو دةـيََت .

وة رِِا ةوانى ئورئانى غ ؤز شيََخ ( ُمم َري الشدَاُط ) لة رِِا ةى ئايةتى

اضدطوَّس َود ْ َري َُد َسَِ َعداِ
َّن َس َحلْ َ ْ
الَِْ ِزي ِس َسَرا َو ِوه َّل بِ ِدَ لِ َ ِْدري ا َِّ فَ َمد َِ ْ
[ إَِّمنَا َهَّسَن َعَُِْ وك و الْ َمُْدَْةَ َسال َّ َ
فَ َال إِ َْ َعَُِْ َِ إِ َّن ا ََّ َو وَ ٌما َاِهُ ٌ ]  ،رةرموويـةتى ِِ املسألة الثانية  :حد االضطرار

املبيح ألكل امليتة  ،هو اخلوف من اهلالك علماً أو ظناً .

ِال الزرقاين ِف سَ ِمل رالُ ِف املمطدأ  :ردا اداء فدُمَ يضدطس إل َكدل املُْدة َ ه د .
سهد اِضددطساا َن يدداف عِددى تَعددَ اْددالك عِمددا َس ظَددا  ،سِ يشددرتط َن يصددري إل هددال
يشسف رُها عِى املم  ،فإن احكل عَ نلُ ِ يَُ )) (. )52

( ( )50راال بَُمان  :الضسسا الشسعُة ..هاُاْها سضمابطها ) .
(َ ( )52ضماء البُان ِف اَعري الاسُن ُلاسُن  :ج  / 2ص . ) 90
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واتـــة بابـــةتى دووةة ــــنورى ئـــةو زةرورةتـــةى كـــة ِرَيَـــدةداَ بـــة
َنيـا بـوو بَيَـت ،
َ
ـواردنى مردارةوةبوو  ،بريةية لة ترـى لة ناوـوو  ،دل
يا بة يومانى غالب .
( الزاِددا ) لــة ليََكدانــةوةى ووتــةى غيََشــةوا ( رالددُ ) لــة ( املمطددأ ) دا كــة
رةرموويةتى ِ ئةوةى كة ـةبارةَ بة كةــيََكى زةروورةَ و غيََـداي او و
ناـــار هــاتووة بــؤ ـــواردنى مردارةوةبــوو دةَلَيَــت غَيَناـــة و ـــنورى
زةروورةَ و غيََداي ا و ناـارى لة ى زانايانى حةنةرى مةزهة بريةيـة
َنيـا
لة ئةوةى كة ك ةـةكة ب ـَيَت لةوةى كـة لـةناو ب ـَيَت ـ ترَيَـت ـ بـة دَل
بــوو بيَــت  ،يــا بــة يومــانى غالــب  ،ئــةوة

بــة مــةر نــةي اوة كــة بــارى

كةـةكة ب اتة ئةوةى ـةريك بيََت تريََت  ،ـونكة ـواردنةكـة لـةو كاتـةدا
هي ـووديََكى نية .
وة ( الد كْما عبد هللا الَاُددَ ) يــش هــةر لــةة بارةيــةوة رةرموويــةتى ِِ سِد
عد َّدسف الُِمدداء الضددسسا أبوددا  " :بِددمد اصتعددان ه د ا إن م يَْدداسل املمَددمع هِددُ َس ِددااب ،

كاملضطس لَكل رُ لم با اادُا ملا َس اِف رََ عضم َس فا اااهة فهدَا يبدُح لدَ
اَاسل ااسن )) .
واتة زانايا زةرورةتيا بـةوة غيََناــةكردووة كـة بريةيـة لـةو بـار و
َةى كة ئةيـةر لـة تيايـدا ئةدةغـةكراوةكا نـةـواَ  ،ئـةوا دةمرَيَـت ِ لـة
حاَل

32

ba8.org

ثيشينةى خانووبةرة ( سلفةى عةقار ) حوكمى ضية ئةطةر سوو ( ريبا ) ى لة سةر بيت ؟.........

نــاو دةـــَيَت يــا نزيكــى دةبَيَةــةوة  ،وةكــو كةـــى زةرورةتــى بَيَــت بــة
ـــوارد  ،و ئةيــةر بــة برـ ـيََةى مايــةوة دةمريَــت ِ لــة نــاو دةـ ـيََت يــا
َةيــة
َ
ئةنــداميََكى لــةناو دةـ ـيََت  ،يــا لــة دةـــى دةداَ  ،ئــا ئــةة بــار و حال
رِِآى غيََدةداَ ئةدةغةكراوةكا خبواَ .
بــة غــوـةى و بــة كــورتى لــة ووتــةى زانايانــةوة تَيَدةيــةين كــة واتــاى
زةرورةَ ِ الضددسساا

( )51و غَيَــداي ا و ناـــارى بريةيــة لــة ئــةو بــار و

)(32اَاع الضسسا ُعْبااا رُْ ِ إل َِعان كثري  ،سنلُ عِى الَ م اِيت :
أ  /أقسام الضبور اب تبار متعلقها:
 1ـ ضدسسا اُِْدِ رَد الد يَ  ،رثدل ِْ :دل الشدُمح سالَعداء ساحطَدال ِف اجلهداِ إنا حتصدَ مد الُد س  ،هَظدا
لِ يَ.
 2ـ ضسسا اُِِْ رَ الٍََ  ،رثل َ :كل املُْة هَظا لٍََِ.
 1ـ ضسسا اُِِْ رَ الُال  ،رثل َ :كل املُْة ؛ هَظا لُِال.
 4ـ ضسسا اُِِْ رَ الَعل  ،رثل ِ :فع املال لُِ س الكافس ؛ هَظا لُسض ارسَ رعِمة.
 5ـ ضسسا اُِِْ رَ املال  ،رثل  :إفعاِ ُِِل املال هَظا حكثسَ.
ب  /أقسام الضبور اب تبار الشمرل:
 1ـ ضسسا عارة  :كمِمع احوورة ِف ِ ر عمُ .
 2ـ ضسسا خاصة  :كمِمع اال ِف َممصة.
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َةى كة بةـةر كةـيََكدا ديََت و دةياتـة رِِادةيـةك ئةيـةر ئةدةغةكراوةكـة
حالَ
َنياييوة
َ
نةـواَ بةتةواوى لةناودةـيََت يا ئةنداميََكى لةناودةـيََت  ،بةدل
بيََت يا بة يومانى غالب .
وة بـــة واتايـــةكى رـــراوان يش دةتوانريََـــت بووتريََـــت زةرورةَ ( الضددسسا )
بريةية لةو بارةى كة تيََدا مرؤ بةهة كةتدا دةـيََت  ،يا زيانيََكى زؤر يةورةى
تووشــى يــةكيََك لــة مةبةـــةةكانى شــةريعةَ دةبيَــت كــة ِ غاراـــةنى ئــايني  ،و
بة ئةةاة نةدانى ئةدةغةكراويََك  ،ئا

نةرس  ،و ذيرى  ،و دارايى  ،و ناموو

لةو كاتةدا بؤى هةية ئةدةغةكراوةكا ئةةاة بداَ .
بة غآى ئةة ووتانةى ــةرةوة بؤمـا ئاشـكرا دةبيََـت كـة ئـةو ِ الضدسسا ةى
كة رِيََدةداَ بة بةكاربردنى ـوو ِ رِِياا ئةوةية كة مرؤ ب اتة ئةو رِِادةيةى كة
ئةيــةر ِرِياــا بــةكار نــةهَيَنَيَت ئــةوا دةمرَيَــت  ،و لةناودةـ ـَيَت  ،يــا نزيكــة لــة
ناوــــوو  ،بؤيـــة كرِِينـــى ــــانوو ناكةويََةـــة ئـــةة بـــوارةوة كـــة غـــآى بووترَيَـــت
زةروورةَ  ،ـةرةرِِاى ئةوةى كة ـانوو يةكيََكة لة غيََويسةسةكانى ذيا  ،بة ة

ج  /أقسام الضبور اب تبار ال ليل ال ال ليها:
دري ورَْ َةدداتِف ص ْ فَد َّ
 1ـ ضددسسا َثبْهددا الددَ  :كاحكددل رددَ املُْددة لِمضددطس  [ :فَ َمد َِ ْ
اضدطوَّس ِِف َمَْ َم َ
دإن ا ََّ
صددة َود ْ َ
ما َّاِهُ ٌ ] [ املاد ] .5 :
َو وَ ٌ
 2ـ ضسسا اثبن ُِاْهاِ  :كما ِف ُب املصاحل املس ِة إن كاتن ضسساية.
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َكو دةتوانَيَـت كرَيَنشـني
َكى ــؤى بَيَـت  ،بـةَل
ـؤ مةرايش نية ئـةو ــانووة مـوَل
بيََت  ،نةك مالكى ـانووةكة .

اا غا

بةرِِووـسةنى ئةة زاراوةية و واتاى دروـت و دياريكراوى لة

ووتةى زانايا  ،بـا بـزانني ـ لـة بابـةتى داهـاتوودا ـ ئـةو ِرَيَسـايةى كـة ئـةة
زاراوةيةى تيََداية ـ مةبةــةم رَِيَسـاى ( الضدسساا ابدُح ااظدماا ) ة ـ واتـاى
ـية و و ئايا زانايا هي مةر و ـنوريََكيا بـؤ ديـارى كـردووة و يـا بـة
رِِةهايى هيََشةوويانةتةوة و
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سنور و واتاى بنةواى ( الضسساا ابُح ااظماا )
و هةنديك مةرجى ثةيوةست بةم بنةوايةوة
َينـةوة و تويَ ينةوةكانـدا لـة كاتيََكـدا زؤر
َة لـة ليََكؤلَ
ئةيةرى كةوتنة هةلَ
َةر ناديار بـن
َ
دةبن كة ـنور و غيََناـةى زاراوةكا لة ى تويَ ةر يا ليََكؤل
 ،يا مةراةكانى غيادةكرد و داهيََنانيا لة وائيعدا نةزانراوبيََت ئةمة لـة
يةكــــةوة  ،و لةو شــــةوة شــــويََنكةوتنى ئارةزووةكــــا بــــؤ يةشــــنت بــــة
مةبةـــةةكانى دةروو و ئارةزووةكــا هانـــدةرَيَكى تــر لـــة تيَ ةشــنت لـــة
َى ِ الشداط ،ـ بة رِِةمحـةَ
َة  ،غيََشةواى ئوصوَل
بنةواكا بة شيََوةيةكى هةلَ
بيََت ـ لـةو بارةيـةوة دةرـةرموويََت (( سابدا ا دْةاج هدَا بُضده ِف ردماطَ يد عى
فُها الضسسا سإجلداء احلاادة بَداء عِدى َن الضدسساا ابدُح ااظدماا  ،فُأخدَ عَد نلدُ بدا
يمافِ ال دسض  ...فدإن هاصدَِ احخدَ بدا يمافدِ اْدمى احلاضدس سُمدال الضدسساا رُِمردة ردَ
الشدسيُة )) ( ، )55واتة وة لةوانـة

هةنـديََكيا ئةمـة بـة رِِةوا بـزانن و رِِآى

غيََادة لة شويََنيَ يََكدا  ،كة رى ئةوةى ليََادريََت كة ايَ ـةى زةروورةَ و
غـ ـيَ
ااظدماا

ا و غيََويســـةية  ،بـــة مةنانـــة كردنـــة ــــةر بنـــةواى ِ الض ددسساا ابددُح
 ،كةـى ئةوة

كة بةكار دةبريََت بة غـآى مةبةــةةكانى ــؤى

بَيَـــت  ...دةرئـــةةامى ئـــةوة

كاركردنـــة بـــةوةى كـــة لـــة يـــةو هـــةوا و

( ( )55املمافاا  :ج  / 1ص . ) 213
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ئارةزووةكانيدا دةيوةيََت  ،كةــى شـويََنةكا و بوارةكـانى زةروورةَ لـة
شةريعةتدا زانراوة .
وة لة كةيََاى ( تظ الاماع الَاهُة ) دا هاتووة كة (( سلِااع

دسسط ِ بد َن

تالهظها  ،سهََ الشسسط رهمة ؛ حن بُض الَاس يسيد الْخَدف ردَ َهكدان الشدسيُة مدََ
الااع  ،سِ ياله

سسطها )) (. )51

واتة هةموو رِيََسايةك ـةند مةايََكى هةيـة غيََويسـةة رِِةــاو بكـرَيَن ،
َك ئةيـةويََت ــوكى
ـونكة ئةة مةراانة يرن ن  ،لةبةر ئةوةى هةنديََك ــةلَ
ئاـانكارى بكاَ بةة رِيََساية  ،وهي رِِةـاوى مةراةكانى ناكاَ ررر
َنةوةيـةدا  ،ئـةو ـا نـة
بؤية بة غَيَويسـةى دةزا لـةة بةشـةى ئـةة لَيَكؤَل
خبةمة رِِوو كة زانايا لة غيـادةكردنى رِيََسـاى ِ الضدسساا ابدُح ااظدماا

دا

دياريا كـردووة  ،و بةمـةرايا يـردووة لـة كـاتى كـاركرد بـةة ِرَيَسـاية ،
ئةوة

دواى ـسـةنة ِرِووى كورتـة باــَيَك ــةبارةَ بـة واتـاى ِرَيَسـاكة و

ـةرـــاوة هــةلَ وازينى لــة ئورئــانى غ ـ رؤزدا  ،اــا بــة غشــةيوانى ـــواى
َيََم
غةروةرديار دةل
بةلننطةى ئةم ريساية :

( ( )51تظ الاماع الَاهُة  :ج  / 2ص . ) 60
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هــةموو ئــةو رِيََســايانةى كــة زانايــا داياننــاوو هــةلَ وازراوى ئورئــانى
غـ ـ ؤز و ــــوننةتةكانى غيََبةماـــةرى ــــوا  ، يـــا يـــةكيََكن لـــةو دوو
ـةرـــاوة غـ ؤزة  ،ليََرةشــدا دةووتريَــت ـةرـــاوةى ئــةة رِيََســاية ـــةند
ئايةتيََكى ئورئانى غ ؤزة
دري َُد َسَِ َعداِ فَ َدال
يةكةم  :ـواى غةروةرديار رةرموويـةتى [ فَ َمد َِ ْ
اضدطوَّس َو ْ َ
إِ َْ َعَُِْ َِ ] [ الباس  ، ] 205 :واتة هةركةــيََك لـة ئيََـوة ناــاربوو و غـيَ ا ،

بةمةراى بؤ تيََركردنـى ئارةزووةكـانى نـةبيََت  ،وزيـادرِِةوى تيََـدا نـةكاَ و

لةـنورى زةروورةتةكةى بيََت  ،ئةوا تاوانى لةـةر نية .
ئــةة بةشــة ئايةتــة بــة غــآى غيََشــى ـــؤى  ،يــا لــة ـــيائى ئايةتَيَكــدا
هاتووة كة با

لة ـواردةمةنيةكا دةكاَ .

ص َدل لَ وكد ْ َردا َه َّدسَن
دووةم  :هةروةها ـواى غةروةرديار رةرموويةتى [ َسَِ ْ فَ َّ
اض دطو ِسْاوْي إِلَُْد ِدَ ] [ احتُددان  ، ] 229 :واتــة ـــواى غــةروةرديار هــةموو
َعَِد ْدُ وك ْ إَِِّ َرددا ْ

ئةدةغةكراوةكانى ـةرتانى بة تيََروتةــة بـؤ باــكردوو  ،ا ـة لـةوةى

كة ناـار و غيَ

او بؤى .

بة ة ئـةة ئايةتـةيا بـا

لـة زةرورةَ دةكـاَ بـة شـَيَوةيةكى يشـةى  ،نـةك

تةناا مةبةـت غآى ـواردنةكا بيََت  ،ـواى غةروةردياريش زاناترة .
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منوونةى ئةم ريساية  :وةك ـواردنى مردارةوةبوو لة كـاتى زةروورةَ ،
و غيَ اندا  ،بةو مةراانةى كـة زانايـا بؤيـا ديـارى كـردووين  ،ئـةوة
بةة غيََيةى ـوارةوة .
مةرجةكانى ئةم ريساية :
يةكةم  (( :أمل تكرمل الضبور قائمة ال منتظب ))  ،واتة ئـةبيََت زةرورةتةكـة
بوونى هةبيََت و رِِؤى دابيََت  ،نةك ـاوةرِِوانكراو بيََت .
دووةم  (( :أال يرج طبيق آخب تن فع به الضبور  :إن سا  ،م َيدز د هَُ دَ د فُدل
ااظددما  .رثددال نلددُ  :طبُبددة رعددِمة  ،سطبُددب ااددل  ،سعَ د ل ار دسَ رسيضددة َ ،يكددَ ِفددع
الضسسا بكشف املسَ الطبُبة )) (. )53
واتــــة دةبيََــــت هــــي رِيَ ةـــــارةيةكى تــــر نــــةبيََت بــــؤ رِِةتكردنــــةوة و
نةهيََشــةنى دانــةدواوةى زةروورةتةكــة لــة رِيََثيَــدراوةكانى شــةرز  ،ئةيــةر
ِرَي ةـارةى تر هةبوو  ،دروـت نية ـ لـةو بـارةدا ـ ئةدةغةكراوةكـة ئـةةاة
بدريََت  ،منوونةى ئةمة
وئيََنة

غزيشكيََكى ئاررةَ وغزيشـكيََكى غيـاو هـة ،

ئاررةتيََكى نةـؤمشا هةية  ،دةتوانريََت زروورةتةكـة بةرِِؤشـنت بـؤ

ى غزيشكة ئاررةتةكة رِِةتاكريََةةوة .

( ( )53تظ الاماع الَاهُة  :ج  / 2ص . ) 60
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سووآيةم  (( :ومِِن وِِبوه أِذا القا ِ أمل يكِِرمل احملظِِرر أقِِل مِِن الضِِبور  :فددإن
كاتن الضسسا َعظ  ،م َيز .
مثِِال كل ِ  :إنا اضددطس إل ِْددل وددريَ لبادداء تَعددَ  ،كمددا ِف رعددألة اصك دساَ العدداباة ،
فهَا الضسسا َِدل ردَ ااظدما  .ااظدما هدم ِْدل ال دري  ،سالضدسسا هدم َتدَ دُواْل اصتعدان ،

بُ ُت ي َ ُلاْل ُِ .ل لَ َِْ :ل وريك  ،سإِ َِِْاك )) (. )56

وة يــةكيََك لــة مةراــةكانى ئــةة رِيََســاية ئةوةيــة كــة ئةدةغةكراوةكــة لــة
زةروورةت ةكة كـةم بَيَـت  ،ــونكة ئةيـةر زةروورةتةكـة يـةورةتر بـوو ئـةوا
نابيََت ئةةاة بدريََت .
منوونــةى ئةمــة

ئةيــةر مــرؤ بــؤ مانــةوةى ـــؤى زةروورةَ بَيَــت

كةــيََكى تــر بكوذيَــت  ،هــةروةكو لــة باـــى رِِابــردووى زؤرةم يَــدا بامســا
ليََوةكرد  ،ليََرةدا زةروورةتةكة لة ئةدةغةكراوةكة كـةم ة  ،ئةدةغةكراوةكـة
كوشـــةنى كةــــةكةى تـــرة  ،زةروورةتةكـــة

كوشـــةنى ـؤيـــةتى  ،دواى

هةِرِةشــــةدانى كوشـــــةنى  ،غَيَيــــووتراوة كةـــــَيَكى تــــر بكـــــوذة ئةيـــــةرنا
دةتكوذين.

( ( )56سَ الاماع الَاهُة  :ج  2ص . )215
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وة دووباتكردنةوةى ئةة مةراة
ريقادا هاتووة  ،ئةوة
ِ17

َى
لـة هةنـديََك لـة رِيََسـاكانى ئوصـوَل

ِِ الضدسساا ابدُح ااظدماا  ،بشدسط عد ن تاصداوا عَهدا

.

ئـةمـة
ِ الشدافُ

بـةمــةر ي اوة لة ى هـةنديََك لة زانايـانى مةزهـةبى غيََشـةوا
ـ بة رِِةمحةَ بيََت ـ هـةروةكو لـة كةيََاـى ِ دسَ الاماعد الَاهُدة دا

هاتووة (( سُِ بُض الشافُُة د اض هللا اُال عَه د الااعد املدَكما  :أبن م ادَا
الضسسا عَ ااظماا  ،فإنا تاصن فإتَ ِ يباَ لَ ااظما )) (. )51
وة ِ َبددم املُددايل اجلددميب هــةما مــةاى بــة ش ـيََوةيةكى تــر دةربرِِيــوة كــة
رةرموويةتى (( ساب

ء يَْاهى ِب َ ِف ردماِ الشدسع  ،فدال ابُ دَ الضدسسا د َيضدا د

بل يماب الشسع اِتاُاِ لِْهِكة  ،ساِتكَاف عََ  ،كالاْدل  ،سالدزل ِف هدِ ا دا عُِهمدا
)) (. )59
واتــة وة لةوانةشــة هةنــديََك شــت هــةبن زؤر ئيَــزةو و بيَــزراو بــن لــة
ِرِوان ةى شةريعةتةوة  ،بؤية بؤ ـ هـةروةها ـ زةروورةتـيش ِرَيَـى غَيَنـاداَ ،
َكو غيََويســةى دةكــاَ كــة كةـــةكة ـــؤى خباتــة مةترـــى لةناوـــوو
بــةلَ
وـؤبةكوشةدا  ،بؤ دووركةوتنةوة لة ئةةامدانى ئةدةغةكراوةكة  ،وةكـو
( ِ )50رم معة الاماع الَاهُة بةريى  ، 6و بةشى  / 6ث . 261
( ( )51سَ الاماع الَاهُة  :ج  2 :ص . ) 215 :
( ( )59الاهان ِف َصمل الَاَ  :ج  / 1ص . ) 625
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كوشــنت وداويَــن غيســى وزينــاكرد  ،دةرحــةئى ئــةو كةـــانةى كــة زؤريــا
ليََدةكريََت بؤ ئةةامدانى ئةو دووة .
ضوووارةم  (( :أمل تكِِرمل الضِِبور تن ِ فع بفعِِل احملظِِرر  :فددإن م اَ د فع  ،م َيددز فُددل
ااظددما  .سرثِدما لددَ ُلظمد ن الددََ ِ َيد إِ ردداء خددس  ،الددََ ِ َيد إِ المددس  ،فهددَا ِ
َي ددمج ل ددَ اَ دداسل الم ددس ؛ حن الم ددس ِ يبُ د الظم ددأ  ،سإمن ددا يزي د اصتع ددان ظم ددأ إل ظم ددَ .
فااظما هَا جاِ الضسسا  ،سم ي فُها )) (. )10
واتــة دةبيََــت زةروورةتةكــة بــة كــرد و ئةةامــدانى ئةدةغةكراوةكــة
ب دريََةــةدواوة  ،و بــدريََت  ،ئةيــةر نــة و ئــةوا دروـــت نيــة ئةدةغةكراوةكــة
بكرَيــت و ئــةةاة بــدرَيَت  ،زانايــا لــةة باـــةدا منوونــةيا بــة كةـ ـ َيَكى
تينوو هيََناوةتةوة كة تةناا مةيى دةـت دةكةويََت  ،ئةو كةـةى كـة ا ـة
لــة مــةى هي ــى تــرى دةـــت ناكــةويََت  ،ئــةو اــؤرة كةـــة نابيَــت مةيةكــة
َكو تينوويةيةكــةى زيــاد
خبواتــةوة  ،ـــونكة تينيووتيةكــةى نابــاَ  ،بــةلَ
دةكـــــاَ  ،بؤيـــــة دةبيـــــنني ئةدةغةكراوةكـــــة زةرةرةكـــــةى زيـــــاتركرد  ،و
نةيدايةدوواوة .

( ( )10تظ الاماع الَاهُة  :ج  / 2ص . ) 60
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ثينجووةم  (( :أمل يكِِرمل وقِِل الَتخِِيض للمضَِِّب مقيَِّ إ ا بِِزمن بقِِا العِِذر  ،فِِاكا زال

الع ِِذر زال الَتخ ِِيض وا ابح ِِة  ،ا دسَي عِددى قا ِ ِ  ( :كا زال اخلَّ ِِب ِِا احلظ ِِب ) َ ...س
قا

 ( :ما جاز لعذر بَّل بزواله ) )) .

واتــــة دةبيََــــت كــــاتى رِِووـســــةتدانةكة بــــة كةـــــى زةروورةَ دار ،
ديـــاريكراو بَيَـــت بـــة كـــاتى مانـــةوةى عوزرةكـــة  ،اـــا كـــة عوزرةكـــة نـــةما
رِِوـسةَ و رِيََثيَدانةكة

ناميََنيََت ئةوة

بـةغآى بنـةواى كـة ترــةكة

نــةما ئةدةغةكردنةكــة دةيةرِيََةــةوة  ،يــا بــة غــآى بنــةواى ئــةوةى كــة بــة
هؤى عوزريََكةوة رِيَ ةى غيََدرابيََت  ،بةنةمانى ناميََن َيَت .
هــةر لــة باـــى ئــةو مةراانــةى كــة زانايــا بــة مــةرايا يرتــووة بــؤ
َى شـيََخ
َ
غيادةكردنى رِيََساى ناوبراودا  ،غيََشةوا و زاناى رِِا ةوا و ئوصـول
ِ ر د م صالددح الُثُمددي ـ بـــة ِرِةمحــــةَ ب َيــت ـ لـــــة ِرِا ــةى ئايــةتى [ فَ َمد َِ
دري َُد َسَِ َعدداِ فَددال إِ َْ َعَُِْد ِدَ ] دا و لــةة بارةيــةوة رةرموويــةتى ِِ سهللا
ْ
اضدطوَّس َود ْ َ
ب اتَ ساُال ََُ لَا املُْة بثالثة سسط :
 1و الضبور .
 2و أمل ال يكرمل مبتغياإ و أي طالباإ هلا و .
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 1و أمل ال يكرمل متجاوزاإ للح الذي تن فع به الضبور )) (. )12

واتــة ـــواى غــةروةرديـــار مردارةوةبـــووى بــــؤ حـة و كـردووين
بـــة ـآ مــــةر
 1و بؤنى زةروورةَ (. )11
 2و و دةبيت بةدواى ئةو شةةدا نةيةرِيََت ـ بؤ ئارةزوو نةب َيَت ـ

ِ41

.

 1و وة دةبيََت ـنوورى زةروورةتى تيََدا نةشكيََنريَ  ،واتة ئـةو ــنورة
نةشكيََندريََت كة زةروورةتةكةى غآ رِِةَ دةكريََةةوة

ِ44

.

وة رةرموويـــةتى (( سرَه ددا َ :ن الض ددسسا اب ددُح ااظ ددما ؛ لامل ددَ اُ ددال  [ :فَ َمد د َِ
اضطوَّس َو ْ َري َُد َسَِ َعاِ فَال إِ َْ َعَُِْ َِ ] ؛ سلكَ هََ الضسسا ابُح ااسن بشسطي :
ْ
الشرط األول  :ص ق الضبور حبيث ال ين فع الضبر ال بتناول احملبم .
الشرط الثاني  :زوال الضبور به حيث ين فع الضبر .
( ( )12اَعري الاسُن لُِثُمي  :ج  / 1ص  . )103ئةوة بة غآى ئةة رِيََسايانة ِِ الضسسا إنا ات فع م يدودبَح
را سااءها  ،و ِِ الضسسا اا ا باد اها  ،و ِِ ردا َبدُح لِضدسسا ياد ا باد اها ِ رم دمعة الاماعد الَاهُدة  ِ ،د
ُمم ص ِ َ البو ْماتوم بةريى  ، 6و بةشى  / 6ث . 264

( )11ئةة مةراة دووباتكردنةوةى مةراى يةكةمى باـةكةمانة .
( )15ئةمةى كة شيَخ دةيفةرموويَت بريةية لة مةراى شةشةمى ئةة باـة .
( )11ئةة مةراة بة مةراى حةوتةمى ئةة باـةية .
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فددإن كددان َيكددَ ِفددع الضددسسا ب ددريَ م يكددَ هددالِ  ،كمددا لددم كددان عَ د َ رُْددة سرددَكا ،
فددإن املُْددة ِ حتددل هَُ ددَ ؛ حن الضددسسا اددزسل أبكددل املددَكا ؛ سلددم كددان عطشددان  ،سعَ د َ
كأس رَ خدس م َيدل لدَ دسما ؛ حن ضدسسااَ ِ ادزسل بدَلُ ؛ إن ِ يزيد َ دسب المدس إِ
عطشددا ؛ سْددَا لددم ود

بِامددة  ،سلددٍُ عَد َ رددا يد فُها بددَ إِ كددأس خددس كددان ددسما لد فع

الِامة هالِ )) (. )13
واتـــة وة يـــةكيََكى تـــر لةوانـــة ئةوةيـــة كـــة زةروورةَ رِِيـــدةداَ بـــة
اضدطوَّس
ئةةامدانى ئةدةغةكراوةكا  ،ئةوة بـة غـآى ئـةة ئايةتـة [ فَ َمد َِ ْ
دري َُد َسَِ َع دداِ فَددال إِ َْ َعَُِْ د ِدَ ]  ،بـــة ة دةبيََـــت ئـــةوة بـــزانني ئـــةة زةرووةتـــة
َود ْ َ

رِيََدةداَ بة ئةةامدانى ئةدةغةكراوةكا بة دوو مةر

موووةرجى يةكوووةم  :زةرووةتةكـــة رِِاــــةى هـــةبيََت  ،بـــة شـ ـيََوةيةك بـــة
ئةةامدانى ئةو ئةدةغةكراوة نةبيََت رِِةَ ناكريََةةوة (. )16
مووووووةرجى دووةم  :نــــــةمانى زةروورةتةكــــــة  ،واتــــــة بةئةةامــــــدانى
ئةدةغةكراوةكة زةروورةتةكة نةميََن َيَت (. )10
ـــونكة ئةيــةر بةوانرَيَــت زةروورةتةكــة بـــة رِيَ ــةى تــر ِرِةتاكرَيَةــةوة ئـــةوا
ئةةامــــدانى حــــة و نابيََــــت  ،هــــةروةكو كةـــ ـيََك ئةيــــةر مردارةوةبوويــــةك و
( ( )13اَعري الاسُن لُِثُمي  :ج  / 1ص . )109

( )16ئةة مةراة دووباتكردنةوةى مةراى يةكةة و دووةمى باـةكةمانة .
( )10ئةة مةراة دووباتكردنةوةى مةراى ـوارةمى باـةكةمانة .
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َى لةبةر دةـةا بيََت  ،ئا لـةو كاتـةدا مردارةوةبووةكـة حـة و
ـةربرِِاويََكى حة لَ
َكـــة زةروورةتةكـــة
َ
نابيََـــت  ،ــــونكة دةتوانريََـــت بـــة ــــواردنى ــــةربرِِاوة حة ل
رِِةتاكريََةــةوة  ،يــا ئةيــةر تينــووى بــوو  ،و ا ــة لــة غــةرداـيََك مــةيى دةـــت
نةكـةوَ  ،نابيَــت بيخواتــةوة  ،ـــونكة زةروورةتةكــةى بــة ـواردنــةوةى مةيةكــة
رِِةتناكريََةةوة  ،ـونكة ـواردنةوةى مةيةكة تينؤتى زياتر دةكاَ  ،بة ة ئةيةر
غاروويــةك غرِِيــة ئــورِيى  ،و ـــةريك بــوو خبنكيَــت  ،و ا ــة لــة غــةرداـيََك مــةى
َنـا و كردنـةـوارةوةى غارووةكـة
نةبيََت هي ى ترى لة نية  ،ئـةو كاتـة بـؤ غالَ
حة و دةبيََت .
َيا بة مةر يرتووة بؤ غيادةكردنى ئةة رِيََسـاية
كةواتة زانايا هةنديََك ـالَ
 ،نةك هةركة

و غيََنوو

بةدةـةيََك هةـةيََت بة كةيف و هةوةـى ـؤى ئـةة

رِيََساية غيادة بكاَ  ،بة رِِاى مـن رِِةن ـة بابةتةكـة ئةوةنـدة رِِوو بووبيََةـةوة ى
ـوَيَنــةرى بــةرَِيَز  ،واى كردبَيَــت كــة ـــؤى بــة ـــؤى يةشــةاَيَةة ئــةوةى كــة
وةريرتنى غيََشينةى ـانووبةرة ِ ـ فةى عـةئار حةرامـة ئةيـةر ــوو ِ رِِياـا
َنيــابوو
َ
ى لـة ـــةر بيَــت  ،و غيََويســت بــة هي ــى تـر نــةكاَ  ،بــة ة بــؤ زيــاتر دل
ئاشــنابوو بــة بابةتةكــة ـ غ ـيََش ئــةوةى برِِؤينــةى ـــةر ووتــة و رــةتواى يــةورة
زانايــانى ئيســالة لــةة بارةيــةوة ـ ِرِةن ــة باش ـ وابيَــت كــة ووتــةى هةنــدَيَك لــة
زانايانى رِِا ةى ئورئا با

بكريََت ـةبارةَ ئةو ئايةتانةى كة ِ دةكريََةة ررر

بةلَ ة بؤ رِيَ ةدا بة تاوانى ـوو ِ رِِياا ـوارد  ،ئةوة

لةبةشى داهـاتووى

ئةة باـة .
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ووتةى راظةوانانى قورئان سةبارةت بة راظةى هةنديك لة برطةكانى
ئةو ئايةتةى كة ( دةكريتة بةلنطة !!!) لةم باسةدا
ــــواى غـــةروةرديار لـــة ــــةند ئايـــةتيََكى كة َيَاـــة غ ؤزةكةيـــدا باــــى
زةروورةرةَ و غ َي

امنـــا بـــؤ دةكـــاَ  ،كـــة بيانوويةكـــة بـــؤ ِرَيَـــدا بـــة

ـواردنى شةة حةراة و ئةدةغةكراوةكا  ،لةوانة
ـــــــواى غـــةروةرديــــــار رـــــةرموويةتى [ إَِّمندَدا َهد َّدسَن َعَِد ْدُ وك و الْ َمُْدَْ دةَ َسال د َّ َ
َّن َس َحلْ د َ
ِِ
ِ
دما َّاِهددُ ٌ ] [
ْ
الَِ ِزيد ِس َسَرددا َو ِوهد َّدل بِد َِ لِ َد ِْدري ا ِ فَ َمد َِ ْ
دري َُد َسَِ َعدداِ فَددال إ َْ َعَُِْددَ إ َّن ا َ َو وَد ٌ
اضدطوَّس َود ْ َ

ما الباس . ] 205 :

الَِْ ِزي د ِس َسَرددا َو ِوهد َّدل لِ َد ِْدري ا ِ بِد ِدَ
َّن َس َحلْد و ْ
وة رةرموويــةتى [ وه ِسَرد ْ
دن َعَِد ْدُ وك و الْ َمُْدَْ دةو َسالْ د َّ و
سالْمَْخَِ َادةو سالْممِوددمنَ و سالْمرتِِيدةو سالََّ ِ
ِ
ُّصد ِ
دب
َّطُ َ دةو َسَرددا َ َكد َدل َّ
العدبو وع إَِِّ َرددا نَ َّكُْ ددْو ْ َسَردا نوبد َح َعَِددى الَُّ و
َ و َ َ َ ْ َ و ََ َ َ
سََن اَعْد ْا ِعددمماْ ُِحََجَِِن َنلِ وكد فِعددِ الُْ ددمن يدِ َّ ِ
ِ ِِ
اخ َشد ْدم ِن
ْ
يَ َكَد ودسساْ رددَ ِيددَ وك ْ فَدالَ َختْ َشد ْدموه ْ َس ْ
َ َْ و
ٍ الددَ َ
ْ ْ ٌ ََْ َ َ
ِ
ِ
ِ
اض دطوَّس ِِف
دُن لَ وك د و ا ِص ْ دالَ َن ِِيَددا فَ َم د َِ ْ
دن َعَِد ْدُ وك ْ ت ُْ َمد ِدح َسَاضد و
دن لَ وك د ْ ِيددََ وك ْ َسََََّْ ْمد و
الَُْ د ْدمَن َ ْك َم ِْد و
ِ ِ ِ
ما َّاِهُ ٌ ] [ ما املاد . ] 5 :
َمَْ َم َ
صة َو ْ َري ورَْ َةاتف ِص ْ فَإ َّن ا َ َو وَ ٌ
ص َدل لَ وكد
هةروةها رةرموويةتى [ َسَرا لَ وك ْ ََِّ ََتْ وكِودماْ ِِمَّدا نوكِ َدس ا ْ د و ا ِ َعَُِْ ِدَ َسَِد ْ فَ َّ
اضطو ِسْاوْي إِلَُْ َِ ] [ ما احتُان . ] 229 :
َّرا َهَّسَن َعَُِْ وك ْ إَِِّ َرا ْ
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ِ
يل وُمَّسرا عَِى طَ ِ
ِ
اع يَطْ َُ ومَو إَِِّ ََن يَ وكدم َن
وة رةرموويةتى [ ِول َِّ ََا و ِِف َرا َوْوسه َ إِ ََّ َ َ
ِ ِ ِ ِ
دري َُد َسَِ
ٍ ََْس فِ ْعاا َو ِوه َّل لِ َ ِْري ا ِ بِ ِدَ فَ َمد َِ ْ
اضدطوَّس َو ْ َ
َرُْدَْة ََْس َِرا َّر ْع وَمها ََْس َحلْ َ خَزيس فَإتَََّّو ا ْا ٌ
ُ َو وَ ٌما َّاِهُ ٌ ] [ ما احتُان . ] 213 :
َعاِ فَِإ َّن َابَّ َ
الََ ِزي د ِس َسَر د َو ِوهد َّدل لِ َد ِْدري ا ِ بِد ِدَ
َّن َس َحلْد َ ْ
وة رةرموويــةتى [ إَِّمندَدا َهد َّدسَن َعَِد ْدُ وك و الْ َمُْدَْدةَ َسالْد َّ َ
اضطوَّس َو ْ َري َُد َسَِ َعاِ فَِإ َّن ا َ َو وَ ٌما َّاِهُ ٌ ] [ ما الَ ل . ] 223 :
فَ َم َِ ْ

بةيشــةيش واتــاى ئــةة ئايةتــة غ ؤزانــة ئةوةيــة كــة ئــةو شــةانةى لــة
ـةرتا ئةدةغة و حةراة كراو لة كـاتى زةروورةَ و غيَ

انـدا رِيََثيََـدراوة

 ،بــؤ ئــةو كةـــةى كــة دةكةويََةــة ئــةو بــار و حالَــةوة  ،بــة ة بــة ش ـيََوةيةكى
تاياةَ ووتةى هةنديََك لة رِِا ةوانانى ئورئا لة ـةر هةنديََك لـة برِِيـةكانى
ئةو ئايةتانةى ـةرةوة دةـةينة رِِوو  ،ئةوة

َا اردنى ئةو برِِيانـةى
بةهةلَ

كــة ياريــدةر بــؤ زيــاتر تيَ ةيشــنت و رِِوونكردنــةوةى بابــةتى باـــكراو لــةة
َنا زياتر ئـةوةى بـؤ ئاشـكرا بَيَـت
نووـراوةدا  ،بؤ ئةوةى ـويََنةرى موـَ
َنانا دةـةنـة
كة ئةو كةـانةى كة ئةة ئايةتة ِ دةكةنة بةلَ ة ررر و موـَ
تا وانى ـواردنى ـوو ِ رِِياا وة ـ ـوا غةنامانداَ ـ ا ة لة بآ ئايايى لة
ووتةى زانايا و رِِا ةوانا نةبيت هي ى ترى تيََدا بةدآ ناكريََت  ...اا بـا
بِرِؤينة ـزمـةَ زانايـا و ِرِا ـةوانانى ئورئـا بـؤ ئـةوةى بـزانني ــينا بـؤ
دةـةنة رِِوو لةو بارةيةوة .
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ِ
الضدسساِ
ِ اجلصاص لة رِِا ةى [ َّإِ َرا او ْضطو ِسْاوْي إلََُْ ] رةرموويةتى (( َسَر ُْ َدى َّ و َ
الضََّسِا َعَِى تدَ َْ ِع َِ ََْس بدَ ُْ ِ
ضادَِِ بَِْرتكِ َِ ْاحَ ْك َل )) (. )11
ف َّ
َه وهََا وه َم َخ ْم و
ض َ َْع َ

واتة واتاى زةرورةتيش ليََرةدا بريةيـة لـة ترــى زةرةر غيَ ةيشـنت بـة
نةرســى ئــةو كةـــةى كــة كةوتووةتــة زةروورةَ و غيَ

انةكــةوة  ،يــا بــة

ئةنداميََك لة ئةندامةكانى  ،ئةيةر بيََةوو واز لة ـواردنى ئةو ئةدةغةكراو و
حةرامة بيََنيََت .
دال ََبدودم بَ ْكددس ـ ـ مةبةـــت غــآى غيََشــةوا ( َبددم بكددس ابددَ
وة رةرموويــةتى ِِ َِد َ

ال ا َّو اَد َُ َال َّ [ :إِ َرا او ْضطو ِسْاوْي إلَُْ ِدَ ]
الُس ) ية لة كةيََاى ( َهكان الاسُن ) دا ـ َ َِ :

اصُهةَ بِما ِ
ف
ساِ َ ،س َّ
مِ َّ
َسَِ َ
ساو ِهد َ َخ ْدم و
ال  [ :فَ َم َْ او ْ
ضطوَّس َو ْ َري َُد َسَِ َعاِ ] فَد ََُِّ َِ ِْ َ َ و و
الضوَّس َ
الضوَّس َ
الضدسِا بِدرت ِك ْاحَ ْكد ِدل َّإردا عَِددى تَد َْ ِع ِدَ ََس عَِددى ع ْ ِ
ضددادَِِ  ،فَ َم َدت َ َكد َدل بِِ ْاد َ ا ِا َرددا يَد ودز و
ضدم ر ْدَ َ َْع َ
ْ َ و
َ
سل َعَْددَو
َّ َ َْ
الضوَّس َساو (. )19
ن َّ
ف ِر َْ َّ
الضََّسِا ِِف ْ
ْ
الَْم و
احلَ ِال فَد َا ْ َجالَ ْ

واتــة ِ َبددم بكددس رةرموويــةتى ـــواى غــةروةرديار لــةة دوو ئايةتــةدا
رِيََثيََدانةكـــةى غةيوةــــت كـــردووة بـــة بـــوونى زةروورةَ و غيَ

انـــةوة ،

زةروورةتــيش بريةيــة لــة ترـــى زةرةر غيَ ةيشــنت ـ ئةيــةر بيََةــوو واز لــة
ـواردنى ئةو ئةدةغةكراو و حةرامة بيََنيََت ـ يا بة نةرسى ئةو كةـةى كة
كةوتووةتة زةروورةَ و غيَ انةكةوة  ،يا بة ئةنداميََك لـة ئةندامـةكانى ،
(َ ( )11هكان الاسُن لِةصاص ) .
(َ ( )19هكان الاسُن لِةصاص ) .
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ئةيــةر بَيَةـــوو واز لــة ــــواردنى ئــةو ئةدةغـــةكراو و حةرامــة بَيَنَيَـــت  ،اـــا
هةركاتيََك برِِى ئةوةندةى ـوارد كة زةروورةتةكةى لة ـةر نةميََنيََت  ،لـةو
َدةي يََت  ،و ناميََنيََت .
بارةدا  ،ئةوا زةروورةتةكة هةلَ
كةواتة لةة دوو ووتةيةوة بؤما ئاشكرا دةبيََـت كـة ــنورى زةروورةَ
و غيَ

َى ـاوة زةروورةَ ك َيَية و
َ
ا ـية و بار و حال

وة غيََشةوا ِ َبم اَُس الطداَ لة واتـاكردنى ئايةتةكـة رةرموويـةتى ((
سَسل هددََ احِ دمال بْأسيددل اِيددة ِددمل رددَ ِددال  :فمددَ اضددطس وددري ُد أبكِددَ رددا وهددسن عُِددَ

َكَِ  ،سِ عاِ ِف َكَِ  ،سلَ عَ اسك َكَِ د بمامِ وريَ ِما َهَِ هللا لدَ د رَ سهدة سودى ))
(. )30

واتة وة غيََش ووتة لة رِِا ةى ئايةتةكةدا  ،ووتـةى ئـةو كةــانةية كـة
يََـــت بـــة ـواردنةكـــة  ،بـــآ ئـــةوةى

رةرموويانـــة ئـــةو كةــــةى كـــة غيََا

زيــادرِِةوى بكــاَ لــة ـواردنيــدا  ،لــةوةى كــة لةـــةرى ئةدةغــةكراوة  ،وة
نة

ئةو ـنورة باةزيََنيََت لة ـواردنةكةيدا لة يةو بوونى ا ة لـةو ـ لـةو

َن ـ كة هؤى غرِِكردنةوةى توانا وغيََويسةيةكانيةتى .
شةانةى كة حة لَ
دري
وة غيََشـــةوا ِ الع ددُ َ لـــة رِِا ـــةى ئايـــةتى [ فَ َم د َِ ْ
اضد دطوَّس ِِف َمَْ َم َ
ص ددة َو د ْ َ
ِ
ِ
اضدطوَّس ] ََ َ :جلأاددَ
دما َّاِهددُ ٌ ] دا رةرموويــةتى ِِ [ فَ َمد َِ ْ
ورَْ َةدداتف ص ْ فَدإ َّن ا ََّ َو وَد ٌ
( ( )30اَعري الطاَ  :ج  / 5ص . ) 513

50

ba8.org

ثيشينةى خانووبةرة ( سلفةى عةقار ) حوكمى ضية ئةطةر سوو ( ريبا ) ى لة سةر بيت ؟.........

دن َعَِد ْدُ وك و الْ َمُْدَْدةو ] ِِ [ ،ف
الضددسسا إل َكددل د ء رددَ ااسرددا العدداباة ِ ،ف ِملددَ  [ :وه ِسَرد ْ
صة ] ََ  :جماعة [ َو ْ َري ورَْ َةاتِف ] ََ  :رادل [ ص ْ ] أبن ِ ْكل هدت يضدطس ،
َمَْ َم َ
ِ
دما َّاِهدُ ٌ ] هُد ََُ لدَ احكدل ِف هدََ احلدال ،
سِ يزي ِف احكل عِى كَايَْ [ فَدإ َّن ا ََّ َو وَ ٌ
سا َ با ياُ بَ بََُْ رَ وري تا

يِ اَ ِف ِيََ

(. )32

اض دطوَّس ] ئــةو كةـــةى كــة زةرورةَ غانــاى غيََردبيَــت بــة
واتــة [ فَ َم د َِ ْ
ـواردنى ئةو شةة حةرامانةى كة لة غيََش باـيا ليََوةكراوة  ،لـة ئايـةتى
صددة ] واتــة لــة كــاتى برـ ـيََةيدا  ،وة [
[ وه ِسَرد ْ
دن َعَِد ْدُ وك و الْ َمُْدَْدةو ] ِِ [ ،ف َمَْ َم َ

َو ْ َري ورَْ َةاتِف ] واتة

دا بة ى [ ص ْ ] تاواندا  ،واتـة بةشـيََوةيةك لَيَـى

نــةـواَ تــاكو زةرورةَ و غ ـيَ

ا نــةبيََت  ،و زيــاد لــة ـــةر غيََويسةيشــى

ِ
َــةدا ـــواى غــةروةرديار
دما َّاِهددُ ٌ ] ئــا لــةة بــار و حال
نــةـواَ  [ ،فَدإ َّن ا ََّ َو وَد ٌ

ِرَيَيثَيَداوة كـة خبـواَ  ،وة ِرِةحـم و بـةزةيى غَيَكـردووة بـةوةى كـة بةوانَيَـت
لةشى غآ بةتوانا بكاَ بآ ئةوةى زيانيش بة ئايينةكةى ب ةيةنيََت .

وة غيََشــةوا ( الشددَاُط ) لــة ليََكدانــةوةى ووشــةى [ َود ْ َدري َُد َسَِ َعدداِ ] دا

رةرموويةتى ِِ ستال الادسط ،عدَ ِْداِ  ،س احلعدَ  ،سالسبُدع  ،سابدَ جيد  ،سعكسردة ،
َن املُددى  :وددري ُد ِ : ََ ،ف َكِددَ ف ددمق هااْددَ  ،سِ عدداِ أبن َي د عددَ هددََ ااسرددا
رَ سهة  ،سْكِها .
( ( )32اَعري العُ َ  :ج  / 2ص . ) 129
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ستاددل َيضددا عددَ العد َ َن املُددى وددري ُد ِف َكِهددا ددهم ساِددَنا  ،سِ عدداِ ُ ددَُْاء
احكل إل ه الشبع

.

واتة وة ( الادسط ) ،لـة ( ِْداِ  ،س احلعدَ  ،سالسبُدع  ،سابدَ جيد  ،سعكسردة ) ةوة
دةييَرِيََةــةوة كــة واتــاى

[ َود ْ َدري َُد ] واتــة لــة ـواردنيــدا بــؤ حــةراة و

ئةدةغـــةكراوةكا لـــة زةرورةَ وغيََويســـةيةكانى تيََنةغـــةرِيََت َ [ ،سَِ َعدداِ ]

يـــش و اتـــة ئةيـــةر غَيَويســـةى بـــة ئـــةو شـــةانة نـــةبيََت  ،و شـــةي هـــةبن
غيََويسةيةكانى غرِِبكةنةوة ـةرةرِِاى ئةوة

هةر بياخنواَ .

وة لة ِ العد َ شةوة دةييَرِيََةةوة كة واتاى [ َو ْ َدري َُد ] ئةوةيـة كـة لـة

ـواردنيدا زيادرِِةوى نةكاَ لة بةر ئارةزوو و ــيَ ليََـوةريرتن نـةبيََت  ،وة
[ َسَِ َعاِ ] واتة ئةوةندة نةـواَ تاكو تيََر دةبيََت .
وة ئاماذةشــى بــة ـــةند رِيََســا و بنةوايــةك داوة لــة باـــى زةروورةَ و

الَِْ ِزيد ِس َسَردا َو ِوه َّدل
َّن َس َحلْد َ ْ
غيََداي ا  ،لة رِِا ةى ئايةتى [ إَِّمنَدا َه َّدسَن َعَِ ْدُ وك و الْ َمُْدَْدةَ َسالد َّ َ
ِِ
ِ
دما َاِهد ددُ ٌ ] دا  ،كـــــة
بِد د ِدَ لِ َد د ِْدري ا َِّ فَ َم د د َِ ْ
دري َُد َسَِ َع د دداِ فَد د َدال إ َْ َعَُِْد ددَ إ َّن ا ََّ َو وَ د د ٌ
اض د دطوَّس َود د ْ َ

رةرموويةتى ِِ مسائل تتعلق باالضطرار إىل أكل امليتة :
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املســألة األوىل َ :مجددع الُِمدداء عِددى َن املضددطس لددَ َن ْكددل رددَ املُْددة رددا يع د اراددَ ،
سَيعُ هُااَ  ،سَمجُما َيضا عِى َتَ َيسن عُِدَ ردا جاِ عِدى الشدبع  ،ساخَِْدما ِف تَدٍ الشدبع :
هل لَ َن يشبع رَ املُْة َس لٍُ لَ جماسج را يع السرِ  ،سَيرَ رَُ املم

(. )31

واتــة ـــةند بابــةتيََكى غةيوةـــت بــة غيَــداي ا و زةروورةَ بــوو بــة
ـواردنى مردارةوةبوو
بابـــةتى يةكـــةة زانايـــا كـــؤِرِا لةــــةر ئـــةوةى كـــة ئـــةو كةــــةى كـــة
كةوتووةتة زةروورةتةوة و غيََداي اوة بـؤى هةيـة ئةوةنـدة لـة مردارةوةبـوو
خبواَ كـة لـة مـرد ِرِزيـارى بكـاَ  ،ذيـانى ب َي َيَةـةوة  ،هـةروةها كـؤِرِا لـة
ـــةر ئــةوة

كــة بــؤى حةرامــة كــة زيــاد لــة ـــةر تيََرـــوارد  ،وة ووتــةى

اياوازيــا هةيــة ـــةبارةَ بــة ـــودى تيََرـــوارد

كــة ئايــا دةتوانيَــت لــة

مرداربووةكة تيََرخبواَ يا بؤى نية زياد لةـةر ئةوة خبـواَ كـة لـة مـرد
َنياى بكاَ لة نةمردنى بةو ـواردنة .
رِِزيارى بكاَ  ،و دلَ
وة رةرموويــةتى ِِ املسِِةلة الثانيِِة  :ح ِ االضَِِّبار املبِِيح ْلكِِل امليتِِة  ،أِِر
اخلرف من اهلالك لماإ أو ظناإ .

(َ ( )31ضماء البُان ِف اَعري الاسُن ُلاسُن  :ج  / 2ص . ) 11
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ِددال الزاِددا ِف ددسَ ِددمل رالددُ ِف املمطددأ  :رددا ادداء فددُمَ يضددطس إل َكددل املُْددة ََ .
سهد اِضددطساا َن يدداف عِددى تَعددَ اْددالك عِمددا َس ظَددا  ،سِ يشددرتط َن يصددري إل هددال
يشسف رُها عِى املم  ،فإن احكل عَ نلُ ِ يَُ

(. )35

واتــة بابــةتى دووةة ـــنورى زةروورةتــة كــة رِيَــدةداَ بــة ـــواردنى
مردارةوةبـــوو  ،كـــة ئـــةوة

بريةيـــة لـــة ترــــا لـــة مـــرد و لةناوــــوو ،

زانينيََكى يةك يى بيََت يا يوما .
ِ الزاِ ددان لــــة ليََكدانــــةوةى ووتــــةى غَيَشــــةوا ِ رال ددُ لــــة ِ املمط ددأ دا
رةرموويـــةتى ِِ ئـــةوةى كـــة ــــةبارةَ بـــة كةــ ـ َيَك هـــاتووة غـ ـيَ
زروورةَ بيََت بة ـواردنى مردارةوةبوو

ـنورى زةروورةَ و غـيَ

او و
ا

ئةوةية كة مرؤ ب ـآ لة ـؤى لةناوب يََت و تريََت  ،زانينيََكى يةك يـى
بيَــت يــا يومــا  ،ئــةوة

بــة مــةر نــةي اوة كــة ئــةو كةـــة ب اتــة بــار و

حالَيََك كة نزيك بيََةةوة لة مـرد  ،ــونكة ــوارد لـةو كاتـةدا ــودى نيـة
غيََنايةيةنيََت .
غَيَشــــــــةوا ( ُمم د د بد ددَ صد دداحل الُثُمد ددي ) ـــــ ِرِةمحـــــةتى ــــــواى لَيَاَيَـــــت ـ
دري َُد َسَِ
رةرموويــةتى (( َن الضددسسا ابددُح ااظددما ؛ لاملددَ اُددال  [ :فَ َم د َِ ْ
اض دطوَّس َود ْ َ
َعاِ فَ َال إِ َْ َعَُِْ َِ ] ؛ سلكَ هََ الضسسا ابُح ااسن بشسطي :
(َ ( )35ضماء البُان ِف اَعري الاسُن ُلاسُن  :ج  / 2ص . ) 90
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الشبه اْلول  :ص ق الضسسا رُ ِ يَ فع الضسا إِ بَْاسل ااسن .
الشبه الثاين  :جسال الضسسا بَ هُ يَ فع الضسا .
فامل كامل ميكن فع الضبور بغِها ي يكِن حِالالإ  ،كمدا لدم كدان عَد َ رُْدة سردَكا ،

فإن املُْة ِ حتل هَُ َ؛ حن الضسسا ازسل أبكل املَكا ؛ سلم كان عطشدان  ،سعَد َ كدأس

رَ خس م َيل لَ سما ؛ حن ضسسااَ ِ ازسل بَلُ ؛ إنا ِ يزي َ دسب المدس إِ عطشدا
؛ سْددَا لددم ود

بِامددة  ،سلددٍُ عَد َ رددا يد فُها بددَ إِ كددأس خددس كددان ددسما لد فع الِامددة

هالِ )) (. )31
واتــــة كــــة زةروورةَ رِِيــــدةداَ بــــة ئةةامــــدانى ئةدةغــــةكراوةكا ،
دري َُد َسَِ َعدداِ فَددال إِ َْ َعَُِْد ِدَ ] ،
ئــةوة بــة غــآى ئــةة ئايةتــة [ فَ َمد َِ ْ
اضدطوَّس َود ْ َ
بــــة ة دةبَيَــــت ئــــةوة بــــزانني ئــــةة زةرووةتــــة رِيََــــدةداَ بــــة ئةةامــــدانى
ئةدةغةكراوةكا بة دوو مةر
موووةرجى يةكوووةم  :زةرووةتةكـــة رِِاــــةى هـــةبيََت  ،بـــة شـ ـيََوةيةك بـــة
ئةةامدانى ئةو ئةدةغةكراوة نةبيََت رِِةَ ناكريََةةوة .
مووووووةرجى دووةم  :نــــــةمانى زةروورةتةكــــــة  ،واتــــــة بةئةةامــــــدانى
ئةدةغةكراوةكة زةروورةتةكة نةميََنيََت .
( ( )31اَعري الاسُن لُِثُمي  :ج  / 1ص . )109
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ـونكة ئةيةر بةوانريََت زةروورةتةكـة بـة رِيَ ـةى تـر رِِةتاكريََةـةوة ئـةوا
ئة ةامــدانى حــة و نابيَــت  ،هــةروةكو كةـ ـيََك ئةيــةر مردارةوةبوويــةك و
َى لةبــةر دةـــةا بيَــت  ،ئــا لــةو كاتــةدا مردارةوةبووةكــة
ـــةربرِِاويََكى حــة لَ
َكــــة
حـــة و نابَيَــــت  ،ـــــونكة دةتوانرَيَــــت بــــة ـــــواردنى ـــــةربرِِاوة حة َل
زةروورةتةكة رِِةتاكريََةةوة  ،يا ئةيةر تينووى بوو  ،وا ـة لـة غـةرداـيََك
مـــةيى دةــــت نةكـــةوَ  ،نابيََـــت بيخواتـــةوة  ،ــــونكة زةروورةتةكـــةى بـــة
ـواردنةوةى مةيةكة رِِةتناكريََةةوة  ،ـونكة ـواردنـةوةى مةيةكـة تينـؤتى
زياتر دةكاَ  ،بة ة ئةيةر غاروويةك غةرِِية ئورِِيى  ،وـةريك بوو خبنكيََت
 ،وا ــة لــة غــةرداـيََك مــةى نــةب َيَت هي ــى تــرى لــة نيــة  ،ئــةو كاتــة بــؤ
َنا وكردنةـوارةوةى غارووةكة حة و دةبيََت .
غالَ
اضدطو ِساوْي إِلَُ ِدَ سإِ َّن َكثِدريا لَُ ِ
َِّ
ضدُِّم َن
و
وة هةر لةة بارةيةوة و لة رِِا ةى ئايةتى [ إِ َرا ْ ْ ْ َ
ِ ِ
يَ ] رةرموويــةتى (( هدَا عددَ كثدري رددَ
ِأبَ َْه َدمادِ ِه ْ بِ َ ِْدري ِعِْد إِ َّن َابَّ َ
دُ وه َدم َ َْعَِد و ُلْ وم َُْْد َ
الَاس  ،فادال  [ :سإِ َّن َكثِدريا لَُ ِ
ضدُِّم َن ِأبَ َْه َدمادِ ِه ْ ] ََ  :بةدسِ ردا ُتدمى َتَعده [ بِ َ ِْدري ِع ِْد
و
َ

] سِ هةددة  .فُِ ددَا الُب د رددَ َرثددال هددؤِء  ،سعالرددْوه د كمددا سصددَه هللا لُبدداَِ د َن
ِعمُت وري ربَُدة عِدى بسهدان  ،سِ ْد هةدة دسعُة  ،سإمندا يماد ْد دبَ رعدب َهدماده
الَا د  ،سُاادهد الااصددس  ،فهددؤِء رُْد سن عِددى ددسع هللا سعِددى عبدداِ هللا  ،سهللا ِ َيددب
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املُْ د يَ  ،خب ددالف اْ دداِيَ املهْ د يَ  ،ف ددإو ي د عمن إل احل ددِ ساْ د ى  ،سيؤي د سن ِع ددمُت
ُحلةج الُاُِة سالَاُِة  ،سِ يْبُمن ِف ِعمُت إِ اضا ام سالاسب رََ ))

()33

.

َك كــــة
واتــــة غاشــــا ئايــــادارى كردووينةتــــةوة لــــة زؤرَيَــــك لــــة ـــــةَل
رةرموويةتى [ سإِ َّن َكثِريا لَُ ِ
ضدُِّم َن ِأبَ َْه َدمادِ ِه ْ ] واتـة تـةناا بـةغآى ئـةوةى كـة
و
َ
ئارةزوويا ليََية  [ ،بِ َ ِْري ِع ِْد ] واتة بـة بـآ هـي بةلَ ةيـةك  .بـا بةنـدةكانى
ـــــوا بــــةئايابن لــــةو اــــؤرة كةـــــانة  ،نيشانةشــــيا ـ هــــةروةكو ـــــواى
غةروةرديار ناـاندوونى بة بةندةكانى ـ بـا

و ـواــةيا لـة ــةر بةَل ـة

َكو ئةوانــة تــةناا
دانةمــةزريََنراوة  ،و هــي بةلَ ةيــةكى شــةرعيا نيــة  ،بــةلَ
َةكا ،
َ
ـــةند شــوباةيةكيا هةيــة كــة ئــةوانيش بــةغآى ئــارةزووة غوـــةل
بؤـوونة كةة وكورتةكانيانة  ،ئا ئةو اؤرة كةـانة تةعةدا و زيادرِِةوى بـة
ـةر ئايني و بةندةكانى ـوادا دةكة  ،ـواى غةروةردياريش تةعةداكار و
زيـــــادِرِةوى كـــــارانى ــــــؤ

ناوَيَـــــت  ،بـــــة غيَ ـــــةوانةى رِيََننووكـــــارا و

َثشةى بـا
َ
رِيََننوكراوا  ،بان ةشة بؤ رِِةوايى و هيدايةَ دةكة  ،و غال

و

َى  ،و لـــة بـــا
َى و نـــةئَ
ـواـةةكانيشـــيا دةكـــة بـــة بةَل ـــةى عـــةئَ

و

ـواـةةكانيشــياندا ا ــة لــة رِِةزامةنــدى و نزيــك بوونــة نــةبيََت لــة ـــواى
غةروةردياريا هي ى تريا ناويََت .

( ( )33اَعري العُ َ  :ج  / 2ص . )102
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بنةواى ( ارتكاب أخف الضبرين )
َطةَ !!!) بؤ ئةم تاوانة
و كردنى بة ( َبةَلَ َ
َ ـــة نةويســـةة ،
حـــةراميََةى غيَشـــينةى ـانووبـــةرة زؤر ئاشـــكراية و بةل
تةنانــةَ لــة ى ئةوانــةى كــة بــؤ زةروورةَ ِرِآى غَيَــدةدة  ،بــؤ منوونــة
بةرِيََز ِ دكةؤر حمم يةزنةيى  /ـةرؤكى يةكيََةى زانايـانى ئـاينى ئيسـالمى
كــوردـةـا

لــة ووتــةيةكيدا ئــةوةمــــا بـــة رِِاشكـــاوى بـــؤ دةردةبرَِيَـت ـ

ـةرةرِِاى ئةوةى كة بةرِيََزيا يةكيََكـة لةوانـةى كـة بـؤ زةروورةَ رِيََيـا بـة
وةريرتنــى غيََشــينةى ـانووبــةرة داوة ئةيةرـــى ـووشــى لــة ـــةر بيَــت ـ
ئةوة

لة ووتةيةكياندا كة دةرةرموويََت ِِ ئـةو زيـادةى دةكةويََةـة ــةر

ئــــةرز ِرِياايــــة و حةرامــــة زؤر بَيَــــت يــــا كــــةة بيََــــت  ،كةواتــــة غيََشــــينةى
ـانووبـــةرة هةرــــةندة ــــوودى غــ ة لـــة زيـــانى بـــؤ ــــينى هـــةذار و مـــاة

ناوةندى  ،بة ة زيادةكةى حةرامى دةكاَ (. )36
َى رِيَ ـــة دةداَ بـــةو
َ
بـــة ة بـــةرِيََزيا بـــة دوو رِيََســـا و بنـــةواى ئوصـــول
َنانا ـ ئـةو كـارة ئـةةاة
كةـانةى كـة زةروورةتيانـة ـ نـةك هـةموو موــوَل
بدة ررر ئةو رةتواية

بة بؤـوونى بـةرِيََزيا بـؤ ـؤغاراــةنة لـة كةوتنـة

( )36يؤ ــارى رِِاويَ ـ  ،غيََشــينةى ـانووبــةرة  ،دلَــةرِِاوكآ لــة رِياــا بــوونى ر د .
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حةراميََةى ـووـواردنةوة  ،ئةوة

لةو ووتةيةى كة رةرموويـةتى ِِ بـؤ

ئةوةى ـؤمـا لـةو حةرامـة بثـارَيَزين دوو ِرَي ـا هةيـة  ...دووةة ئةيـةر
َكةكــة لــةو زيادةيــة باــور ،
ئةةومــةنى وةزيرانــى هــةريََم نــةيانةوانى ـةلَ
ئةوة دةبى ب ةرِيََنةوة بؤ رِيََساى ( الضِبورات تبِيح احملظِررات ) يـانى ناــارى
حةراة حـة ر دةكـاَ  ،اـا ئـةو كةــةى غَيَويسـت و ناــارة بـؤى دروــةة
ئـــةو غيََشـــينةية وةرب رَيَـــت  ،ئـــةو كةــــةى غَيَويســـت وناــــار نييـــة بـــؤى
دروـت نيية

ِ57

رر

ـويََنـــةرى بـــةرِيََزيش ئةيـــةر ئـــةة كةيَاـــةى بـــة ووردى لـــة ــــةرةتاوة
ـويََندبيََةــــةوة  ،نادروـــــةى و نــــةغ َيَكانى ئــــةة رةتوايــــةى بــــةرَِيَز دكةــــؤر
يةزنــةيى بــؤ ئاشــكرا بــووة  ،و غَيَويســت بــةوة ناكــاَ ئَيَنــة لَيَــرةدا بــؤى
دووبارة بكةينةوة  ،و ئةركى دووبارةكردنةوةى خبةينة ـةر ـؤما .
بة ة دةميََنيََةةوة ـؤ ئةو ووتةيةى بةرِيَزيا ليََك بدةينـةوة كـة تيايـدا
بنـــــةوا و رَِيَســـــاى ( ارتك ِ ِِاب أخ ِ ِِف الض ِ ِِبرين ) ى ت َيَـــــدا بـــــةكارهيََناوة  ،و
كردوويةتى بة بةلَ ة كة وةريرتنى ـ فةى عةئار بريةيـة لـة ( ارتكِاب أخِف
الضِبرين ) ررر ئةوة

لةو ووتةيـةدا كـة رةرموويـةتى ِِ ئـةو كةــانةى لـة

( ( )30يؤ ــارى رِِاويَـ  ،غيََشــينةى ـانووبــةرة  ،دلَــةرِِاوكآ لــة رِِياــا بــوونى ر د .
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ـانووى بةكرآ دةذيـن  ،هةنـديََكيا كريََكـةيا غـآ نادريََـت لةبـةر زؤرى و
ناـــــار دةبــــن دوو ـــــآ ئــــيش بكــــة و لةبــــةر شــــةكةتى و مانــــدوبوو
ئيشةكانيا بة ـاكى غآ ناكريََـت  ،ئـةوة يوناهكـار دةبـن  ،ااراـار لةبـةر
َــة
ناـــارى توشــى حــةرا وارد دةبــن  ،بــةردةواماوو لــة ـــةر ئــةو حال
لــةوانةيـــــــة تووشــــى يونــــاهى يــــةورةتريا بكــــاَ  ،لــــة وةريرتنــــى ئــــةو
غيََشينةية  ،كـــةواتة بـــة يويَِرِةى رَِيَســــاى ( ارتكِاب أخِف الضِبرين ) بـــؤيا
هـةيــة وةريا ر  .هـــةندَيَكى تــــر لــــة كرَي ـيا بـة كــرَيَيةكى هــــةرزا لـة
ـانووةكا دانيشةو ـــــاوة ــــــانوو دةيـــةوآ دةرب ـن بـــــة ة نـارِِؤ ،
ئـــــةوة وةكـــــو ( غصِِمخ ) داي كــرد وايــة  ،بــةردةواة بــوو لــة ـــةر ئــةو
داي كارييــة يونــاهى غ ـ ة لــة وةريرتنــى غيََشــينة  ،كةواتــة بــا وةريا ــر
ـونكة يوناهى كةم ة

( )31ررر

اــا منــيش بــة غشــةيوانى ـــواى غــةروةرديار لــة وة مــى بــةرِيََز دكةــؤر
يـــةزنةيدا ـ ئــةوانة

بــةهـــ ةمـــا بيانـووى بـةرِيََزيا رِيََيــــا داوة بــةوةى

َـــ ـَيَم وة ة و
َنانا تووشـــــى تـــــاوانى ــــــووـوارد بـــــن ـ دةَل
موــــــوَل
َيََكدا دةبيََت  ،و
تــــاوتويََكردنى ئـــــةة رـــةتوايةى بـــةرَِيَزيا لـــة ــــةند ـــال
بةة غيََيةى ـوارةوة
( ِ )31يؤ ــارى رِِاويَـ  ،غيََشــينةى ـانووبــةرة  ،دلَــةرِِاوكآ لــة رِِياــا بــوونى ر د .
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يةكةم  :زانراوة ـ هةروةكو ئاشكراية لة ى بـةرِيََزتا ـ كـة ئـةة رِيََسـا و
بنةواية ( ارتكاب أخف الضِبرين ) رةرعيََكة لة رِيََسـا و بنةوايـةكى يشـةى كـة
ِ ال ضبر وال ضبار ة  ،يا

ِ الضبر يزال ة  ،ئةمة وةكو تاياةَ .

دووةم  :بيَ وما دةبيََت ئةوةمشا لة غيََش ـاودا بيََت كـة ئـةة رِيََسـا و
بنةواية واتـــة ( ارتكِاب أخِف الضبرين )  ،بةيشـةى غةيوةــةة بــــة بنـةواى
ِ الضبورات تبيح احملضررات كة لة غيََشدا بة تيََروتةـة تاوتويََنا كردوة
 ،ئـــةوة

بـــة غيََـــى ئـــةة رِيََســـا و بنةوايانـــةى ــــوارةوة كـــة غيََشـــةوايانى

َى شةرز زانانى ئاينى ئيسالمى غ ؤز داياناوة
ئوصولَ
حمبمِِامل كِِل منهمِِا ال يبِِار ب ِ ومل الضِِبور  ،وجِِمخ تق ِ
 ِِ / 1كا اجتمِِع للمضَِِّب َّ

أخفهما مفس وأقلهما ضبراإ ْ ،ل َّمل الزاي ال ضبور ليها فال تِبار

ِ59

.

واتـــة ئةيـــةر كةـــيََك دوو ئةدةغـــةكراوى ـ كـــة لـــة زةروورةَ نـــةبيََت
دروـــت نــةبيََت ئــةةاة بــدريََت ـ هاتــة رِيَ ــة و ناـــار بــوو كــة يــةكيََكيا
ئـــةةاة بـــداَ  ،غيََويســـةة لـــة ــــةرى ئـــةوةيا غـ ـيََش خبـــاَ كـــة زةرةر و
ـراغـةى كــةم ة  ،ـــونكة زيادةكـةيا زةرورةَ ناي ريََةــةوة  ،بؤيــة نابيَــت
ئةةامى بدةيت .

(ِ ( )39ماع ابَ ااب الااع . ) 221 :
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 ِِ / 2اْلصِِل أمل مِِن ابتلِِي ببليتِِم ِ ويِِا متسِِاويتامل ِ اخِِذ إيتهمِِا وِِا  ،و كا
اختلفتِِا رتِِار أأرهنم ِِا ْ ،لمل مباوِِب احل ِبام ال ر ِِرز ال لضِِبور  ،وال ضِِبور ا ح ِِق
الزاي

ِ61

.

َنا تووشــى دوو دذوارى و بــة
واتــة بنــةوا ئةوةيــة كــة ئةيــةر موـــولَ
بوو  ،و هةردووكيا وةكو يةك بـوو  ،ئـةوا ئـةتوانآ هةركامـةيا ويسـةى
َ بَيَــــت ئــــةةامى بــــداَ  ،بــــة ة ئةيــــةر ايــــاواز بــــوو  ،ئــــةوا كــــةتر و
َدةبـــــ يََرَيَت  ،ـــــــونكة ئةةامــــــدانى ئةدةغــــــةكراو و
ئاـــــــان ةكةيا هةَل
حةرامةكا نابيََت ا ة لة كاتى زةرورةَ نةبيََت  ،هي زةرورةتيََكـيش نيـة
دةرحةق زيادةى يةورة و زياترةكةيا .
ـاوة كةـيَ

( رم دمعة الاماعد الَاهُدة ) كـة ( الد كْما ُممد صد ِ البو ْماتدوم ) يـة

دةرةرمويََت ِِ سا ل عِى َتدَ إنا ابِْد إتعدان ببُِْدي  ،سِ بد ردَ اااكداب َهد ا ،
فللضبور جاز كل

ِ61

.

واتــة ئــةة بنــةوا و رِيََســاية بةلَ ةيــة لــة ـــةر ئــةوةى كــة ئةيــةر مــرؤ
تووشــى دوو دذوارى و بــة بــوو  ،و هــة دةبيَــت يــةكيََكيا ئــةةاة بــداَ ،
ئةوا بؤ زةروورةَ بؤى هةية يةكيََكيا ئةةاة بداَ .
( ( )60الماُز ِف إيضاَ ِماع الَاَ الكُِة  :ص . ) 151
( ( )62رم معة الاماع الَاهُة . ) 150 :
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زياد لة ـةر ئةمانة

لة رِيَ ةى تيَرِِوانني بؤ ئةو منونانةى كـة زانايـا

لةة بارةيةوة هيََناويانةتةوة لة ليََكدانةوة و شيكاركردنيا بـؤ ئـةة رِيََسـاية
 ،بــــــؤ ـوَيَنـــةر ئـــــاشكرا دةبَيَـــت كـــــة ئــــةة بنةوايـــة تـــةواوكارى بنـــةواى ِ
الضسساا ابُح ااضماا

ة  ،هةروةكو لة منوونةكانى كةيََاى ِ اح دباَ سالَظدادس

عِ ددى ر ددَهب َ هََُ ددة الَُم ددان ِ /ب ددَ ددُ  :ص  222د ص  225دا  ،و ا ــــة
لةويش بةئاشكرا ئةوةما بؤ دةردةكةويََت .
بؤية دةبيََت لة رِِوان ةى واتا و مةر و ليََكدانةوةى زانايـا بـؤ رِيََسـا و
بنةواى ِ الضسساا ابدُح ااضدماا

ليََك بدريََةةوة  ،اا ئةيـةر وابيََـت وة مـى

بنــــةواى يةكــــةة كــــة ِ الضد ددسساا اب ددُح ااضد ددماا

ة  ،وة باـــــكردنى ئــــةو

مةراانةى كة لة باـى ئةودا هيََنرايةوة  ،بة هةما شيََوة دةبَيَـت ليََرةشـدا
رِِةـاو بكريََن بؤ تيَ ةيشنت لةة بنةواية .
سووآيةم  :دةبيَ ـ ت ئــةوة

بــزانني كــة ئــةة رِيََســاية لــة حــاو و بــاريََكى

زةروردا باـى لَيَـوة بكرَيَـت كـة هـي ِرَي ةــارةيةكى ترمـا لـة بةردةــةدا
نــةبَيَت بــؤ ـارةـــةرى كَيَشــةكةما ـ كــة نــةبوونى ـــانووة ـ هــةروةكو لــة
بنــةواى ِ الضددسساا ابددُح ااضددماا

يشـــدا بامســـا ليََـــوة كـــردووة  ،كـــة لـــة

رِِاـةيدا نةك هةر تةناا رِيَ ةـارةيةك ب رة ـةندةها رِيَ ةـارةهة بـؤ ئـةة
كـــــارة  ،كـــــة ئاــــــناترينيا كريَ ــــَيَةية  ،و ــــــةندةهاى تـــــريش  ،بؤيـــــة
هيََنانةوةى ئةة رِيََسا و بنةواية لة باـى وةريرتنى غيََشينةى ـانووبـةرة ،
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ا َي ةى ـؤى نية  ،و نـةدةبوو بـةِرَيَز دكةـؤر يةزنـةى ـ ــواى غـةروةرديار
لةمن و ئةويش باوورى ـ بة بةلَ ة بيايََنايةتةوة .
ئــةوة

َى ِِ إنا
َ
كــة ئــةة رِِاـــةية بســةةيََنيََت بنــةوا و رِيََســاى ئوصــول

ااابددل ركسسهددان َس ُمظددماان َس ضددساان  ،وي ميكِِن اخلِِبوج نهمِِا ساددب اااكدداب َخَهمددا
ِ62

 ،واتــة ئةيــةر دوو مــةكروة يــا دوو ئةدةغــةكراو يــا دوو زةرةر

بةراماةر يةك بوونةوة  ،و هي رِيَ ةـارةيةكة تر نـةبوو بـؤ َ دةرــوونيا
 ،ئةوا غيََويسةة كةم ةكةيا ئةةاة بدريََت .
ِِ
َخ د ِ
دف
هــــةروةك غيََشــــةوا ( احل دداف اب ددَ هة ددس ) رةرموويــــةتى (( ا ْاا َك دداب َ َ

الضََّسَايْ َِ كا ي يكن من أح يا ب )) (. )65
َّ

ضوووارةم  :ئةيــةر بِرِوانينــة ئــةو هةِرِةشــانةى كــة لــة ئورئــانى غــ ؤز و
ــــوننةتى غيََبةماـــةرى ــــوادا  هـــاتوو ــــةبارةَ بـــة ــــوو ِ ِرِياـــا
ــــوارد  ،لـــة بـــةراورد و بةراماـــةر ئـــةو هةرِِةشـــانةى كـــة ــــةبارةَ بـــةو
تاوانانــــةى كــــة بــــة يــــةورةتر دادةنــــرَيَن لــــة بةراماةريــــدا ِ وةك بةـــــاك
رِِانةغةرِِاندنى ئيش وكارةكا لـة يـة ئـةو كةــانةى كـة دوو ــآ كـار لـة يـةك
كاتدا دةكة لـة بـةر ئـةوةى لـة كرَيَـدا  ،ئـةوة
يا

تووشـى يوناهيـا دةكـاَ ررر

ئةوانةى بة هةما هؤى غيََشـوو ااراـار تووشـى حـةرا وارد دةبـن ررر

( ( )61رم معة الاماع الَاهُة  119 :د . ) 150
( ( )65فْح البااَ ِبَ هةس  :ج  / 20ص . ) 520
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يا

ئةوةى كةـيََك لة ـانووى كريََدا دةذيت وئةيةرى ئةوةى هةية كة ـاوة

ـانووةكة كرآى لـة ــةر زيـاد بكـاَ  ،وئـةويش لـة كاردانـةوةى بةراماـةر ئـةو
كــارة ـانووةكــة زةوَ بكــاَ  ،يــا كريََكــةى بــؤ زيــاد ناكــاَ  ،وئــةو كــارة

ِ

غصمخ كردنى مولََكى غةيرة ررر ( ، )61بؤمـا دةردةكـةويََت  ،ودةبيـنني كـة
بــــــةراوردكردنيََكى نادروــــــــةة  ،و غيَ ــــــةوانةكردنةوةى رِاــــــــةيةكانة ،
يـةوةترى تيَــدا بــة ب ــوك دانـراوة  ،ـــونكة زانايــا رةرموويانــة (( إن هللا
نكس سعُ السُ س ِ فَُ  ،هت إن ُ اص الن ابَ اُمُة ا َ هللا ِال  :إتدَ ساِ فُدَ ردَ
المعُ را م يسِ ِف نتب ِسن الشسك )) (. )63
واتة ــواى غـةروةرديار هةرِِةشـةى ــةبارةَ بـة ــوو باــكردووة و
توندى تيََدا نوواندووة  ،تةنانـةَ شـيََخى غايةبـةرزى ئيسـالة ( ابدَ اُمُدة ) ـ
بــة ِرِةمحــةَ ب َيــت ـ رةرموويــةتى ئةوةنــدةى هةِرِةشــة ـــةبارَ بــة ـــوو
هــــاتووة  ،ـــــةبارةَ بــــة هــــي تــــاوانَيَكى تــــر نــــةهاتووة كــــة كــــةترة لــــة
َرِِياردا .
هاوةل
()61

ئةمة ـآ منوونةية كة بةرِيََز دكةور يةزنةيى لة نووـينةكةيدا هيََنانةتيةوة  ،و تـاوانى

ئةمانــةى غــآ يــةورةترة لــة تــاوانى ــــوو ِ ِرِياــا ـــوارد ررر برِِوانــة ِ يؤ ــارى رِِاوَيَــ ،

َةرِاوكآ لة رِِياا بوونى ر د .
َ
غيََشينةى ـانووبةرة  ،دل
ِ . 11 2118

ند يةزنةيى  ،ذمارة ِ  25ى حوزةيرانى

)(65ووتةى شيََخ ( ُمم بَ صداحل الُثُمدي ) ة ـ بة رِِةمحةَ بيََت ـ برِِوانة ( اِِدرتاض ُلدسُ

رَ املصسف رَ َال ساء رَزل  ،الشُ ُ /مم بَ صاحل الُثُمي ) .
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كـــــةواتة ووتنــى ئــــــةوةى كـــ ــــة تــــــاوانى ئـــــةو كــــــارانة ـ كــــــة دكةــؤر
يـــــةزنةيى ـ بــــــاـى ل َيــوةكردوو ـ لـــــــة غَيَشــدا ئاماذةمـــــا غَيَكــرد ـ لــة
تاوانى وةريرتنى غيََشينةى ــــــانووبةرة كـةم ة  ،ووتةيـةكى نادروــةة ،
و دةبوايــة بــةرِيََزيا زيــاتر ووردةكــارى تيَــدا بكردايــة بــــــؤ ئاشــكرا بــوونى
رِِاـةيةكا لة ى بةرِيََزيا .
بؤية لة كؤتاى ئةة بةشةدا دةلَيََم ئاشكراكردنى رِِاـةيةكا مةبةــةى
َة
َنانيََكة  ،و هةلَ
هةموو موـولَ

لـة كـردار و يورةـاردا  ،ــيفةتى مرؤ ـة ،

ا ة لةوانـةى كـة ــواى بـةتوانا ــيفةتى عي ـنةتى غـآ كـةرة كـردوو ،
يةرِِانةوة

بؤ رِِةوايى ـيفةتى غياوـاكا و ـواناــانة  ،وة داواكـارة لـة

ـواى غةروةرديار حةق ورِِةوايى غآ كةرة كردبيََةم لة ووتةدا  ،ئةوة

كـة

رِِاـةى بيََت لةة نووـراوةدا تةناا رـةزو وبةـششـى ـؤيـةتى  ،و ئـةوة
َة و كةة و كورِِى بيََت  ،لة نةرسى تاواناارى ـؤة و شةيةانى دوركراوة
هةلَ
َــة
َنــديش بــؤ ئــةو زاتــةى كــة هةل
لــة رِِةمحــةتى ـــواى ميارةبــا  ،بــةرزى وبَ
يةئى ئةو نية .
وة غاشــا دواى ئــةة تــاوتويََكرد و ـســةنةرِِووانةدا بــا بــزانني رــةتواى
يةورة زانايانى ئةة ــةردةمة ــية ــةبارةَ بـة وةريرتنـى ــ فةى عـةئار
ئةيةر ـوو ِ رِِياا ى لةـةر بوو و
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ثاشكؤى فةتواى زانايان سةبارةت بة وةرطرتنى
ثيشينةى خانوو ( سلفةى عةقار ) ئةطةر سوو ( ريبا ) ى لة سةر بيت
غيََشةوا ( الشدافُ ) ـ بة رِِةمحةَ بيََت ـ لة ووتةيةكى بةنرـيـدا ــةباةَ
َةكرد بة ـوو ِ رِِياا رةرموويةتى (( سلٍُ حيل ابحلاجة حمِبم ال ا
بة مامةلَ
الضبورات من خرف تلف النف

 ،فةما غه كل فال أ لمه حيل حلاجِة  ،واحلاجِة فيِه

وغه احلاجة سرا )) (. )66
واتة هي ئةدةغةكراويََك بة هؤى غيََويسةيةوة حة و نابيََت  ،ا ة لـة
كاتى زةرورةَ نةبيََت  ،كة بريةية لة ترـى مرد و لةناوــوونى كةــةكة
 ،بة ة لة ا ة لةوةدا ئةوة من نايزا كة لة كاتى غيََويسةيدا حة و باَيَـت
 ،غيََويسةى و ا ة لة غيََويسةيش وةكو يةكن تيايدا .
اــا غــا

زانينى ئــةة بــؤـوونة ئـــاشكرا و رِِاشكاوةى غيََشةوا ِ الشافُ

ـ

بة رِِةمحةَ بيََت ـ با بزانني رةرموودةناـا و زانايانى ئةة ـةردةمة ـينا بؤ
َيََت  ،و رةتوايا ـية لةو بارةيةوة و
دةل

يةكةم  :فةتواى زانا و فةرمودةناسى سةردةم شوي ( لصدسال يَ احلبدا ) و
بة رةمحةت بيت و :

( ( )66احن  :ج  / 5ص . ) 11
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غرـيــار كرا لة رــةرموودةناـى ـةردةة شيََخ و زانــــاى غـــــايةبةرزى (
ُممد لصدسال يَ احلبددا ) ـ بــة رِِةمحــةَ بيَــت ـ لــةة بارةيــةوة  ،كـة ئةمــة دةئــى
غرـيارةكة و رةتواكةى شيََخة ـ بةرِِةمحةَ بَيَت ـ :
(( العادل َ :ح يعكَ رع إخماَ ِ ،ف اة ِ ،ف ثالثة ودسف  ،كدل ساهد ردَه رْدزسج
سلَ َبَاء  ،سَه اصخم كري  ،فهل َيدمج لدَ ِف هدََ احلالدة َن َيصدل عِدى دكَ بطسيادة
صَ سق اِخاا سهم ابمَ
الشُ َ ِ :يمج .
العادل  :را ِف ضسسا سِ

ء

الشُ َ ِ :يمج .
العادل َ :يزيُ خري َي ُ )) (. )60
واتــــة غرـــــياركار برايــــةك نيشــــةةاَيَية لــــة يــــةو براكانيــــدا لــــة
ـانوويةكدا  ،كة لة ـآ ذوور غيََك هاتووة  ،هةر يةك لةو ـآ برايـة ذنيـا
َيشيا هةية  ،و برايةكيا زؤراار ـةرـؤشة  ،ئايا دةبيََت
هيََناوة و مندالَ
َى بةدةــت هَيَنـانى ـانووبةرةيـةك بـداَ لـة
ئةو برايـة ـ لـةة بـارةدا ـ هـةوَل

( ( )60الباه ِف فْاسى احلبا الصماُة  /إص اا رمِع احلبا ِ ،عِة اْ ى سالَما  /سير اِ  ، 111 :ؤال اِ . ) 21 :
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َيـدا
َكرد لـة يةَل
َ
رِيَ ةى ـندوئى غاشةكةوتكردنةوة كة ـندوئيََكة مامةمةل
ـوو ِ رِِياا ى لة ـةرة و
شيََخ ئةلاانى نابيََت .
غرـياركار هي زةروورةَ و شةيََكى تَيَدا نية و
شيََخ ئةلاانى نابيََت .
غرـياركار شيََخ  ،ـوا ـيََرَ بنووـآ .
وة لة غرـيارَيَكى تـردا غرــيارى َ دةكرَيَـت ـ هـةر لـةة بارةيـةوة ـ كـة
ئةمة دةئـى غرــيارةكةية (( عَد ل رشدكِة دكَُة عاردة ِف بِد ل  ،فاد

د اادال

رع َهَِ يعكَ رَ َبَُ سَرَ ِف وسفة ساه  ،فهدل يكدمن هدَا ردَ ُب الضدسسا رعدُ ا لدَ
حن ياددرتض رددَ املؤ عددا  ،رؤ عددة الددسُ سوريهددا ))  ،واتــة لــة وة تــى ئيََنــةدا
كيََشـــة و يررةـــى ـانووبـــةرةما هةيـــة بةيشـــةى  ،كةــــاى واو ـَيَزانـــى
دةبينني لة يةو دايك و باوكيـدا دةذيـن لـة تـةناا ذوورَيَكـدا  ،ئايـا ئـةة بـارة
دةكةوَيَةـــة ذَيَـــر باــــى زةروو رةتـــةوة  ،كـــة رَِي ـــة بـــداَ بـــةو كةــــة لـــة
دامةزراوةكا  ،دةزيا و دامةزراوة ـووكارةكا ِ كة بة رِِياا كاردةكة

و

ا ة لةوا ئةرز بكاَ و
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ئـــةويش لـــة وة مـــدا رـــةرمووى َ (( :ل ِ َاى ه ددَا َي َخ د ؛ حن احلاُاددة َن
املُِمن رَ احلك الشسع  :الضسساا ابُح ااظماا هَا هكد صد ُح سلكَدَ لدٍُ عِدى
إطالَِ  ،لُُِ اَكس َن هََ الااع ُِ

بااع َخدسى سهد  :الضدسسا ااد ا باد اها ،

َل َاصما لمِ اصِن احلُا املاِية عِى كثدري ردَ املعدِمي الُدمن  ،سهُدا السفاهُدة  ،ردا كدان
ياددع رثددل هددَا الع دؤال  ،الددََ يددؤَِ إل ا ددْ الل الددسُ ااددسن كْدداُ س ددَة َ ،ل َاصددما َن
اصتعان املعِ احلسي
تَعددَ ُمددااُ

عِى اِبُْاِ عَ المِمع فُما هسن هللا  ،بدل اِبُْداِ عدَ َن يَصدب

عددز ساددل ُلددسُ  ،هددَا يعددْطُع َن يَصددب خُمددة أبِددل ددَ ِف ََ َاض ِد

اكمن رشاعا َس َن اكمن اشرتى أبخبدٍ اح دان  ،لكدَ اعْداِ الَداس احلُدا امل تُدة فطبُدْه
بطابُهدا  ،سا دْةاجسا اااكداب ااسرددا أباَدَ اح دباب  ،فدإنا ْددَ سضدَُا هدااي الااعد اي
َران َعَُُا م تس َتَعَا َب ا رضطسيَ ِ ْ الل السُ  ،حن هؤِء د هََ الُادِدة نا الُد ِ
الكثددري د اَ ددان سابددا ِف وسفددة ساه د َ ،يكددَ ك ددل خصددي ثالثددة عِ ددى هعددب ال ددزسج َس
جساي د رثال د يََصل عَ َبُدَ ِف خُمدة  ،ساحب يبادى د ردثال د ِف الد اا  ،سهكدَا َ ،ردا َن
يباِاسا اَ ا إل ا ْ الل السُ مَا الَُا  ،فأل َِمل هدَا عدَا َِدبح ردَ الدَتب  ...احلُدا
صُبة سلكَ َيب َن ُل تصب َعََُا ِملَ اُال َ [ :سَرَ يدََّْ َِِّ ا ََّ ََْي َُل لََّو َمََْسادا َسيدَ ْسوجِْدَو
ِ
ِ
ب ] [ ما الطالق  1 :د . )61( )) ] 5
ر َْ َهُْ و َِ ََْيَْع و
واتة براى ـؤة من ئةوة بةو شـَيَوة نـابينم ـ واتـة ئـةة بـارة بكةوَيَةـة
ذيََـر باـــى زةروورةتــةوة  ،و رِيَ ـة بــداَ بــةو كةــة لــة دةزيــا و دامــةزراوة
( ( )61الباه ِف فْاسى احلبا الصماُة  /إص اا رمِع احلبا ِ ،عِة اْ ى سالَما ) .
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ـووكارةكا ِ كة بة رِِياا كاردةكة

ئةرز بكـاَ ـ ــونكة رِِاــةة هـةروةك

زانــــراوة لــــة حــــوكنى شــــةرعيةوة  ،كــــة ( الض ددسساا اب ددُح ااظ ددماا ) ئةمــــة
حــوكنيََكى رِِاـــةة  ،بــة ة ـــؤ ئــةو رِيََســاية بــة رِِةهــايى نيــة  ،لةوانةيــة لــة
يــادَ بيََت كـــة ئــةة رِيََساية غةيوةند كــراوة بة رِيََسايةكى تر كة بريةية لة
( الضسسا اا ا باد اها )  ،واتة زةروورةتيش بة غآى غيََويسـت دةب َيَـت  ،مـن
َكــدا زاو
َ
لــةو بــاوةرِِةداة كــة ئةيــةر ذيــانى ماديــةَ بــة ـــةر زؤريَــك لــة ـةل
َاـوونى ذيـانى رِِةراهيـةَ
َ
نةباية لة رِِؤذيارى ئةمرِِؤدا  ،هـةروةها لـة يـةو زال
بةـــــةرياندا  ،ئــــةوا هــــةرييز غرـــــيارى لــــةة شـــ َيَوة ِرِووى نــــةدةدا  ،كــــة
َكردنى ـــووة ِ رِِياايــة كــة بــة دةئــى ئورئــانى غ ـ ؤز و
دةرةة ـ امى حــة لَ
َنانى
ــــوننةَ حـــةراة و ئةدةغـــةكراوة  ،مـــن وا دةبيـــنم كـــة مرؤ ـــى موـــَ
ـووربوو لة ـةر دووركةوتنـةوة لـة كةوتنـةوة حـةراة و ئةدةغـةكراوةكانى
ــواى غـةروةرديار  ،يــا ــوربوو لــة ــةر دوركةوتنـةوة لــةوةى كـة ـــؤى
دابناَ لة ايَ ةيةك كة بان ةشة بيََت بؤ بةرغاكردنى اةنط لة يـةو ــواى
غةروةرديار و غيََبةمةرةكةى بة ـواردنى ـوو ِ رِِياا ررر ئةة اؤرة كةـة
دةتوانيََت ـادر يا ـيََنةيةك ـ بة هةرزان ين نرخ ـ لة هةر شـويََنيََكدا بَيَـت
َك رِِاهـاتوو لـة
بآ كـِرِين بَيَـت يـا  ،بـة كـةم ين نـرخ بكِرِرَيَـت  ،بـة ة ــةَل
ـةر ذيانى مةدةنيةَ و ئةويش رِِاى هاوردوو لة ــةر ـورِِةوشـةةكانى ،
بؤيــة دةبيــنني رِيََيــا داوة بــةـؤيا كــة حــةراة و ئةدةغــةكراوةكانى ـــواى
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غةروةرديار ئةةاة بـدة بـة بَيَنـرـ ين بيـانوو  ،اـا ئةيـةر ئَيَنـة ئـةة دوو
رِيََســايةما لــة غــيََش ـــاوى ـؤمــا دانــا  ،هــةرييز ـؤمــا نــابينني كــة
َكردنى ـــوو ِ رِِياــا  ،ـــونكة ئةوانــة ـ ئــةو
زةروورةمتــا هةيــة بــؤ حــة لَ
ـيََزانةى كة ذمارةيا زؤرة ـ كة ـةوتن و مانةوةى شةويا لة ذووريََكداية
 ،دةتوانن هةموو دوو كة

بة غآى ذ و ميََرديََك يا دووانيا

ـآ كة

ـ ئةمة وةكو منوونة ـ لـة باوكيـا ايـا بانـةوة لـة باوكيـا لـة ــادريََك يـا
َةكــةدا تيََنيََةــةوة  ،وة بةوشـيََوةية  ،بــة ة
ـيََنةيــةك  ،و باوكيشــيا لــة مالَ
رِِاـــةةوةوـؤ دةـةثَيَشــخةرى بكــة لــة بــــةحـــة لـــــدانانى ــــــوو ِ رِِياــا
َــــــَيَم ئــــــةة بيـــــــانووة زؤر نــــــاشياو و
بــــــةة بيـــــــانووة  ،ئـــــــةوا مـــــــن دةَل
نـــــائــــؤ تــــــــرة لـــــــــة ــــــودى تــــاوانــــةكــــــــــة ِ ...رِاــــــةة ذيــــــــا دذوار و
نـــــارِِةحةتة  ،بـــــة ة ئَيَنـــــة دةبَيَت ووتـــــةى ــــــواى غــــةروةرديـــــارمـــــا

لــة غ ـيََش ـــاودا بيَــت كــة رةرموويــةتى [ َسَرددَ يَدَّْد ِدِ ا ََّ ََْي َُددل لَّددَو َمََْساددا َسيَدْسوجِْددَو ِرد ْدَ
ِ
ب].
َهُْ و َِ ََْيَْع و
دووةم  :فوةتواى زانوواى ثايةبوةرزى سووةردةم شوي ( عبد الُزيز بدَ ُج ) و بووة
رةمحةت بيت و :

زاناى غايةبةرزى ــةردةة شـيََخ ( عبد الُزيز بدَ ُج ) ـ بـة رِِةمحـةَ ب َيَـت ـ
ئــةة غرـــيارةى ليََكــرا (( إنا اهْدداج الساددل إل د ء رددَ املددال ملؤتددة البُددن َس اعد ي
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َاددس الد اا َس ْددم نلددُ سم َيد رددَ ياسضددَ سِ رددَ يعددْ يَ رَددَ فهددل َيددمج لددَ َن يعددْ يَ
ردَ البَددُ ))  ،واتــة ئةيــةر غيــاو غيََويســةى بــة برِيَــك غــارة بــوو بــؤ ـــةراى
ـانووةكـــةى يـــا بـ ـ اردنى كريََخانووةكـــةى  ،يـــا هاوشـ ـيََوةى ئـــةوة  ،و
كةـيشــــى دةـــــت ناكـــ ةوَيَت كــــة دةـــــت ئــــةرزى بــــداتآ  ،يــــا ئــــةرزى
ليََوةرب ريََت  ،ئايا بؤى هةية ئةرز لة بةني بكاَ و
بةرِيََزيشيا بةة شـيََوةية وة مـى دايـةوة (( إن كاتدن اِ دْ اتة ردَ البَدُ
عِددى طسياددة ددسعُة كددأن ْخددَ رَددَ ِسضددا بثِددَ رددَ ِسن جَيِ َس يشددرتَ رَددَ ددُِة إل َاددل
رُِمن سلم أبكثس رَ َها احلاضس فال أبس .
َرددا إنا اِددرتض رَددَ عِددى ساددَ الددسُ فهددَا ِ َيددمج  ،حن هللا ددب اتَ هددسن الددسُ ِف كْابددَ
الُظُ س َة ا ملَ الكس عَُِ الصال سالعالن سساِ فَُ ردَ المعُد ردا م يدسِ ِف َكدل املُْدة

ِ
َّ ِ
دمن الَّ ددََ يَدَْ َخبَّطو ددَو
مر ددم َن إَِّ َك َم ددا يَد وا د و
يَ َْْ وكِو ددم َن ال د ِدسُ ِ يَد وا و
سْمه ددا ِ ددال هللا ددب اتَ  [ :ال ددَ َ
الشَُّْطَا ون ِر ََ الْ َم ِ
ٍ ] [ ما البادس  :اِيدة ِ ، ] 103دال َهدل الَْعدري رُدى نلدُ َتدَ يادمن ردَ
َّ

ِاَ يمن الاُارة كا َمن .

ِ
ِ
ِال هللا ب اتَ بُ نلُ  [ :نَلِ َ ِ
َه َّدل ا َّو الْبَدُْ َدع َس َه َّدسَن
دُ أبَ ََّودو ْ َِدالوما إَّمنَدا الْبَدُْ ودع رثْ ودل ال ِدسُ َسَ َ
ِ
ِ ِ ِ
اب
داِ فَأوسلَِد َ
ف َسََْرد ودسَو إِ َل ا َّ َسَرد ْدَ َعد َ
الد ِدسُ فَ َمد ْدَ َادداءََو َر ْمعظَدةٌ رد ْدَ َابِددَ فَدداتْدَْد َهى فَدَِددَو َرددا َ دَِ َ
دُ َ ْ
َصد َ و
الَََّّا ِا وه ْ فِ َُها َخالِ و س َن َيَْ َ وِ ا َّو ِ
الص َ َِا ِ ] [ ما الباس  :اِيْان . ] 106 ، 103
السُ َسيدوْسِ َّ
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سصددح عددَ ا ددمل هللا َ تددَ  " :لُددَ ُكددل الددسُ سرمكِددَ سكاابددَ س دداه يَ  ،سِددال ه د
ماء " (. )69
ساَِي ساحهاِي د ِف حتددس الددسُ سالمعُ د عُِددَ كثددري رشددهما سلددٍُ َع د ْ ون ااْدداج رددَ

ياسضَ َس يبُع عَُِ َيُِدَ ِف هكد املضدطس الدََ ابدُح لدَ املُْدة َس الدسُ  ،هدَا ِدمل ِ سادَ
لَ رَ الشسع حن ِف إركان ااْاج َن يُمل بُ َ هت َيصل را يعد هااْدَ َس يعدافس إل
بالِ َخسى هت َي رَ ياسضَ َس يبُع عَُِ ُل يَ إل َال .
ساملضطس هم الََ يشى عِى تَعَ املدم إنا لدَ ْكدل ردَ املُْدة سْمهدا بعدبب د
ا اعددة سع د ن ِ ااددَ عِددى رددا يع د ارا ددَ ُلكعددب سِ ب ددريَ سلُع ددن هااددة هددؤِء الددَيَ
يُارِمن البَمك ُلسُ ِف هكد الضدسسا الدح ابدُح املُْدة سْمهدا سكثدري ردَ الَداس دهل عِدُه
َرددس الددسُ هددت صدداا يُارددل فُددَ سيَددح الَدداس بددَ أبِن ددبهة سرددا ناك إِ لاِددة الُِد سضددُف
اصَي ددان سوِب ددة ه ددب امل ددال عِ ددى الََ ددمس تع ددأل هللا الع ددالرة سالُافُ ددة ِم ددا ي ض ددبَ  ...سهللا
املعُْان )) (. )00

واتة ئةيةر ئةرزكردنةكةى لة بةني بـة رِيَ ةيـةكى شـةرعى بيََـت  ،وةك
ئةوةى كة ئةرزَيَكى لَيَوةريرَيَـت و وةكـو ــؤى بيداتـةوة بـةبآ زيـادة  ،يـا

( ( )69اساَ رعِ  :كْاب  ( :املعاِا ) ُ ،ب ( لَُ ُكل السُ سرؤكَِ )  ،بسِ . ) 2391 :
) (70تشس ِف ( جمِة اجلارُة اص الرُة ) ُمل يَة املَما  ،الُ ِ  :احسل  ،ااب عان 2519هد.
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كا يــةكى َ بكرِيَــت بــؤ ماوةيــةك ـ ئةيــةر بــة بــة زيــاتريش بيَــت لــة نرـــى
كا كة ـ لةو رِِؤذةدا  ،ئةوة هي ى تيََدا نية .
بة ة ئةيةر بة شيََوةيةكى ـوودارانة ئةرزيا ليََاكاَ  ،ئـةوا حةرامـة و
نابيََـــت  ،ــــونكة ــــواى غـــةروةرديار ــــوو ِ رِِياـــا ى حـــةراة و ئةدةغـــة
كـــردووة لـــة كةيََاـــة غ ؤزةكةيـــدا  ،و ــــوننةتى غيََبةماةرةكـــةى  ، وة
ئةوةنــدة هةِرِةشــةى لــة ـــةر هــاتووة كــة زيــاترة لــةوةى كــة ـــةبارةَ بــة
ـواردنى مرداروةبوو و هاوشيََوةى هـاتووة  ،هـةروةكو ــواى غـةروةرديار

َّ ِ
الشد ْدُطَا ون ِرد َدَ
دمن الَّد ِدََ يَدَْ َخبَّطوددَو َّ
مرددم َن إَِّ َك َمددا يَد واد و
يَ َْْ وكِوددم َن الد ِدسُ ِ يدَ وا و
رةرموويــةتى [ الددَ َ
الْ َم ِ
دٍ ] [ دما الباددس  :اِيدة  ، ] 103زانايــانى رِِا ــةى ئورئــا ـــةبارةَ بــة واتــاى

ئــةوة رةرموويانــة ـــووـؤر لــة رِِؤذى دواييــدا وةكــو ش ـيََت لــة يؤرِِةكــةى

زيندوو دةبيََةةوة .
ِ
دُ ِأبَ ََّودو ْ َِدالوما إَِّمنَدا الْبَدُْ ودع ِرثْ ودل ال ِدسُ
غاشا ـواى غةروةرديار رةرموويـةتى [ َنل َ
ِ
ِ ِ ِ
َه َّل ا َّو الْبَدُْ َع َس َهَّسَن ِ
داِ
ف َسََْروسَو إِ َل ا َّ َسَر ْدَ َع َ
السُ فَ َم َْ َااءََو َر ْمعظَةٌ ر َْ َابَِ فَاتْدَْد َهى فَدََِو َرا َ َِ َ
َسَ َ
اب الَََّّا ِا وه ْ فِ َُها َخالِ و س َن َيَْ َ وِ ا َّو ِ
الصد َ َِا ِ ] [ دما البادس  :اِيْدان
السُ َسيدو ْدسِ َّ
فَأوسلَِ َ
َُْ
َص َ و

. ] 106 ، 103

وة بــة ِ صد ُح يــش لــة غيََبةماــةرى ـــواوة  غيََنــا يةشــةووة كــة
رةرموويةتى " لَُ ُكل السُ سرمكَِ سكاابَ س اه يَ  ،سِال ه
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ئايــةَ و رــةرموودة

ـــةبارةَ بــة حــةراميََةى ـــوو ِ رِِياــا هةرِِةشــة

لةوبارةيةوة زؤر و ئاشكرا .
وة نــةبوونى كةـــيش بــؤ ئةرزغيَــدانى ئــةو كةـــةى كــة غيََويســةى بــة
َـــــةى زةرووةَ بـــــؤ ــــــؤى بكـــــاَ كـــــة
ئـــــةرزة  ،واى لَيَناكـــــاَ كـــــة مامةَل
َـــة يـــا ــــوو ِ رِِياـــا  ،ئةمـــة ووتةيـــةكى هـــي
مردارةوةبـــووى بـــؤ حة َل
رِِوويـــةكى رِِاــــةى تيََـــدا نيـــة لـــة شـــةريعةتدا  ،ــــونكة ئـــةو كةــــةى كـــة
غيََويســةى هةيــة دةتوانيََــت كاربكــاَ بــة دةـــةةكانى ـــؤى  ،بــؤ ئــةوةى
ئةوةى كة غيََويسةيََةى بة دةـةى بايََنيََت  ،يـا ــةرةر بكـاَ بـؤ و ت َيَكـى
تـــر تـــاكو كةــ ـيََكى دةــــت دةكـــةوَيَت ئـــةرزى بـــداتآ يـــا شـــةَيَكى غـــآ
بفرؤشيََت بة ئةرز بؤ ماوةيةك .
زةرورةَ داريش ئةو كةـةية كة ب ـيََت بةهة كةتدا برِِواَ و تريََت
 ،ئةيــــةر مردارةوةبــــوو نــــةـواَ  ،وة ئــــةو كةـــــةى كــــة نــــةتوانَيَت بــــة
كاروكاـــــثى كردنــــى و ا ــــة لــــةوة

بــ ـ يََوى رِِؤذانــــةى دةربكــــاَ  ،وة

غيََويســةى ئةوانــةى كــة لــة يــةو بــةنقى ـــووكاردا ِ السبددمَ نةيةشــةووةتة
ئةوةى كة حوكنى زةروورةتيا بدريََةة ـةر و مردارةوةبوو و ا ة لـةويا
بؤ حة و بكريََت  ،وة بةداـةوة زؤريََك لة ـووـواردنيا لة ئاــا بـوو
َسوو كةوتى غـآ دةكـاَ و رةتواشـى تَيَـدا
 ،بة شيََوةيةك كاروكاـثى و هةلَ
ا ة لة كـةمى زانسـت و ئينـا  ،و

دةداَ بة ب وك ين يوما ررر ئةوة
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َاووةتـة
َ
َاوونى ـؤشويسةنى ماو و ـاما نةبيََت هي ى تر نيـة  ،كـة زال
زالَ
َـــةكا  ،داواكـــارين لـــة ــــواى غـــةروةرديار غارَيَزةرمـــا بَيَـــت لـــةو
ــــةر دَل
شــةانةى كــة تورِِةكاريــةتى  ...ـــواى غــةروةردياريش تــةناا يارمــةتى دةرة
لةو كارةدا .
سآيةم  :فةتواى فةقيهو زاناى ئوصولننى شي ( ُممد صداحل الُثُمدي ) و بوة
رةمحةت بيت و :
ئةة زانا غايةبةرزة كةـيََك غرــيارى ليََـدةكاَ ــةبارةَ بـة وةريرتنـى
ئــةرز ـ لــة يــةو بــوونى ـــوو ِ ِرِياــا لــة ـــةرى ـ بــؤ مةبةـــةى كِرِينــى
َكانى  ،ئـةويش بةرِِاشـكاوى ياــاغى ِ نـةهى
ـانوويةك بؤ ـؤى و مندالَ
لةة كارة دةكاَ و بـة حـةراة و ئةدةغـةكراوى شـةرعى دادةنَيَـت  ،كـة ئةمـة
دةئى غرـيارةكة و وة مةكةشة
دةئي غرـيارةكة (( هل َيمج لِمعِ َن يارتض رَ البَُ ِسضدا ابدمَي ردَ َادل
دساء رَددزل لددَ سحسَِِ رددع الُِ د أبتددَ ِ يما د رددَ املعددِمي رددَ ياسضددب ِسضددا هعددَا ،
سَخشى رَ ضُاع رايل ِف اصَياا )) .
َنا بؤى هةية ئـةرزيََك لـة بـةني بكـاَ ــووى لةــةر
واتة ئايا موـولَ
َكانى و لــة يــةو
َ
بيَــت  ،بــؤ مةبةـــةى كرِِينــى ـانوويــةك بــؤ ـــؤى و منــدال
َنانيََك نيــة كــة ئــةرزة باتــآ بــآ ـــوو بيَــت ـ
زانينــى ئــةوةى كــة هــي موـ ـَ
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زيادةى لـة ــةر نـةبَيَت ـ وة لـةوة

دةترــم غارةكـةة لـة كـرآى ــانوودا

نةميََنيََت و بفةوتيََت و
وة ئةمــة

دةئــى وة مــى بةرَِيَزيانــة (( ِ َيددل لددَ َن ْخددَ ِيَددا ُلددسُ رددَ

َادل َن اشددرتَ لددَ بُْددا يعددْ ب بددَ عددَ اصَيدداا  ،حن هللا نكددس سعُد الددسُ س د ِ فُددَ  ،هددت
إن ددُ اص ددالن ابددَ اُمُددة ا ددَ هللا ِددال  :إتددَ ساِ فُددَ رددَ المعُد رددا م يددسِ ِف نتددب ِسن
الشسك )) (. )02
( )(71اِِرتاض ُلسُ رَ املصسف رَ َال ساء رَزل  ،الشُ ُ /مم بَ صاحل الُثُمي ) .

موسولننمانى خواناس  :نةكـةى بةو وتـةى ئةوانـة رريـو خبـؤى كـة ئـةة رةتوايايـةى زانـاى
َى شيََخ ( ُمم بَ صاحل الُثُمي ) ـ بـة ِرِةمحـةَ بَيَـت ـ دةييَِرِنـةوة لـة
َ
غايةبةرز و ئوصول
َى وةريرتنى غيََشينةى ـانووبةرة  ،كة تيََيدا هاتووة ِِ شيََخ موحةممةد
ـةر حة لَ
صــاع عوـــةميني  ،كــة يةكيََكــة بــووة لــة يــةروةر مامؤـ ـةا شــارةزا و ب ينةتــةكانى
ـعوودية  ،دواى ئةوةى كابرايـةك نامةيـةكى بـؤ نـاردووة و تيايـدا غرــيارى ئـةوةى
لَيَــدةكاَ كــة ئايــا حــوكنى شــةرعى ـــؤنة لــة بــارةى ئــةو كةـــةوة  ،كــة دةيــةويََت
ـانوويةك بكاَ و دةـةى كورتة بة ة هةنديََك كة

 ،كة غارةيـا لـة بانكـدا بـووة و

زيادى كردووة ديَ ن ئةو زيادةيـةى دةدةنـآ تـا ـانووةكـةى غـآ تـةواو بكـاَ و لَيَشـى
وةرنايرنةوة و ِ لة 11ى موحـةرِِةمى 1419ى كؤــيدا لـة وة ميـدا رةرموويـةتى
ََيَـك كـة بـة ِ
هي يوناهت ناياَ ئةيةر ئةو دياريية وةرب ريت  ،كة غيََك هاتووة لة مال
رِِياا غةيداكراوة و بؤ بؤ غيََدةويسـةى ــؤتى ــةر بكـةيت  ،يـا بيكةيةـة ـَيَـر بـؤ
هــةذارا  ،يــا ئوتاخبانةيــةكى غَيَاكةيةــةوة  ،ـــونكة يوناهاــار ئــةو كةـــةية  ،كــة
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واتة بؤى نية و نابيََت ئةرزيََك وةريريََت كـة ــوو ِ رِِياـا ى لـة ــةر
بيََت  ،بؤ ئةوةى ـانوويةكى غآ بكرِيََت  ،و رِِزيارى ب َيَت لة كـرآى ــانوو
 ،ـــونكة ـــواى غــةروةرديار هةرِِةشــةى ـــةبارةَ بــة ـــوو باـــكردووة و
توندى تيََدا نوواندووة  ،تةنانـةَ شـيََخى غايةبـةرزى ئيسـالة ( ابدَ اُمُدة ) ـ
بــة رِِةمحــةَ بيَــت ـ رةرموويــةتى ئةوةنــدةى هةرِِةشــة ـــةبارَ بــة ـــوو

غةيداى كردووة ر تةنانةَ ئةيةر ئـةوا بؤيـة كـة دةيـدة وةك تؤبـةكرد  ،دروــةة ،
بـــة ة ئةيـــةر بـــة نيـــازى ئـــةوةبن كـــة ـيََريـــا ب ـــاَ  ،نـــةـيََر  ،ئـــي ـةرــــاوةكةى
هةركــة

بيَــت ئــةوةى بــة ـيَــر وةريــدةيريََت يونــاهى نايــاَ

ِ جممددمع فْدداسى سا ددادل

فضُِة الشُ ُمم بَ صاحل الُثُمي  ،ط ِ :اا ابَ اُْث  ،ج (  ) 21ص) ( 471

 ،ـونكة

ئةيةر ديقةَ وتيَرِِمامنا هةبيََت لة رةتواكةدا ئةوا بؤما دةردةكةويََت كة رةتواكة لة
َيََكى تر ِ الفترى ا وا واالست الل به ا وا آخب
َ ةغيََايََنانةوةكةشى لة دؤل
َيََكة و بةل
دؤل
 ،لــة بــةر ئــةوةى ئــةة رةتوايــة بــا

لــة كةـ ـيََك دةكــاَ ـــوو ِ رياــا ى بةدةـــت

هيََنــاوة و ئةيــةويََت ليَــى رِِزيــار بايَــت  ،ئاشكراشــة ئــةو غارانــةى كــة بــةو رِيَ ةيــة بــة
َةحةى هــةذارا و
َكو لــة مةص ـَ
دةـــت هــاتوو بــة ر ـ ِِؤ نــادريََن و لــة ناونــابريََن  ،بــةلَ
دةـــةكورتا  ،و بــوارة يشــةيةكاندا بــةكار دةبريَــت  ...اــا نــازا

غةيوةنديــةك لــة

نيََوا ئةة رةتواية و غيََشينةى ـانووبةرةدا هةية وررر لة كاتيََكدا كة رةتواى ئـةة زانـا
غايةبــةرزة زؤر بــة رِِاشـــكاوى بــا

لــة حـــةراميََةى ئــةو كــارة دةكـــاَ  ،هــةروةكو لـــة

رةتواكاندا باـى ليََوة كرا .
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هــــاتووة  ،ـــــةبارةَ بــــة هــــي تــــاوانَيَكى تــــر نــــةهاتووة كــــة كــــةترة لــــة
َرِِياردا .
هاوةل
ضوارةم  :فةتواى زاناى شةرعزان شي ( ِ د صاحل الَمجان ) :
بة هةما شيََوةى زانايانى غيََش ـؤى شيََخ زانا دكةؤر ( صاحل الَدمجان ) ئـةة
غرـيارةى ليََدةكريََت (( َخدَ ِسضدا ردَ البَدُ حبدب بدَ رعدكَا يل ؛ فهدل يُد هدَا
الا ددسض اُ ))  ،واتــــة ئــــةرزيََكم وةريرتــــووة لــــة بةنقــــةوة  ،بــــؤ ئــــةوةى
ـانوويةك بؤ ـؤة درووــت بكـةة  ،ئايـا ئـةة ئةرزكردنـة بـة ــوو ِ ِرِياـا
دةذميََردريََت و
ئةويش بةة شيََوةية وة ة دةداتةوة (( الادسض ُلَادد اُ مجمجداع َهدل الُِد ،
ماء رَ البَُ َس رَ وريَ  ،سبَداء املعدكَ ِ يعدمد الُْاردل ُلدسُ ؛ حن هللا هدسن الدسُ رطِادا ،
س د ِ المعُ د فُددَ ؛ فُُِددُ َن اْددمب إل هللا ِمددا صددَُن  ،سكددان المااددب عُِددُ َن اعددأل َهددل
الُِ د ِب ددل َن اا د ن عِ ددى ه ددََ املُارِ ددة  ،سمجركات ددُ َن اش ددْ ل ساكْع ددب ر ددا ََُ هللا  ،إنا

حتصِن عِى كعب رباَ ؛ بَُن لُ رعكَا رََ)) (. )01
واتة ئةرزكرد لـة يـةو بـوونى ــوود و زيادةيـةك لـة كـانى بـ ارد و
دانـــةوةى  ،ــــووة بـــة كـــؤرِِاى زانايـــا  ،هـــي ايـــاوازى نيـــة و يةكســـانة
ئةرزكردنةكــــة لــــة بــــةني بَيَــــت يــــا لــــة ا ــــة لــــةو  ،وة بنيــــاتكرد  ،و
( ( )01املَْاى رَ فْاسى الشُ الَمجان ) .
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دروـةكردنى ـانوو  ،رِيَ ة بةوة ناداَ كـة كـار بـة ــوو بكريََـت  ،ــونكة
ــــواى غـــةروةرديار ــــووى بـــة ِرِةهـــايى حـــةراة و ئةدةغـــة كـــردووة  ،و
هةرِِةشةى توندى لة ـةر داناوة  ،بؤية غيََويسةة لة ـةرَ تووبة بكـةيت و
ب ةرِيََيةــةوة بــؤ ى ـــواى غــةروةرديار  ،لــةو كــردةوةى كــة كردووتــة  ،وة
غَيَويســت بــوو لــة ـةريشــت كــة غرـــيار لــة زانايــا بكــةى غ ـَيَش ئــةوةى
هةـةى بةة كارة  ،وة دةشةوانيت كاروكاـثى لةو شةانة بكةى كـة ــواى
غةروةرديار بؤى حة و كردووين  ،غاشا كة غاشـةكةوتت لـة كاروكاــثى
َدا كرد  ،دةتوانيت ـانوويةكى ليََاكرِِيت .
حة لَ
ثيََنجةم  :فةتواى دةستةى هةميشةيى بوؤ تويذينوةوة و فوةتواى عةرةبسوتانى
سعودية ( الِةَة ال ادمة لِب مث الُِمُة ساصفْاء ) :

غرـيار كرا دةـةةى هةميشةيى بؤ تويَ ينـةوة و رـةتواى عةرةبسـةانى
ـعودية ( الِةدَة الد ادمة لِب مث الُِمُة ساصفْاء ) ـةبارةَ بة (( هك اص دالن ِف
َخَ ِسض رَ البَُ ُلسُ لبَاء بُن رْماضع )) .
واتة حوكنى ئيسـالة ــية ــةبارةَ بـة وةريرتنـى ئـةرزَيَك كـة ــووى لـة
ـــةر بيَــت لــة بةنقــةوة  ،بــة مةبةـــةى دروـــةكردنى ـانوويــةكى هاكــةزايى و
موتةوازز و
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ئةو دةــةة بـةرِيََزة

لـة وة مـدا رـةرموويا

(( َيدسن َخدَ ِدسض ردَ البَدمك

سوريها بسُ  ،ماء كان َخَ الادسض لِبَداء َس لال دْهالك ِف طُدان َس كعدم َس رصداايف عدالج
َ ،ن كدان َخددََ لِْةدداا بددَ سكعدب بادددَ َ ،ن وددري نلددُ  ،لُمدمن َُي الَهد عددَ الددسُ  ،سعمددمن
احهاِي ال الة عِى حتسَيَ  ،كما إتدَ ِ َيدمج إيد اع ردال ِف البَدمك سْمهدا ُلدسُ  .سُ الْمفُدِ

سصِى هللا عِى تبَُا ُمم سُلَ سص بَ س ِ )) (. )05
واتة حةرامة ئةرز وةرب

يََت لة بةني بيََت يا ا ة لـةو ئةيـةر ــووى لـة

ــةر بيَــت  ،هــي ايـاوازيش نيــة لــةوةى كــة ئةرزةكـة بــؤ دروـــةكردنى ـــانوو
بيََـــت  ،يـــا بـــؤ بـــةكاربردنى بيََـــت لـــة ــــوارد يـــا غؤشـــاك يـــا ــــةراى بـــؤ
ـارةـــةركردنى نةـؤشــى يــا بــؤ مةبةـــةى بازريــانى و كاـــثى كــرد  ،يــا
ا ة لةوانة

لة بةر يشةى ئـةو ئايةتانـةى كـة ياــاغى ِ نـةهى لـة

 ،ئةوة

َ ـة
ـوو ِ رِِياا دةكة  ،وة هةروةها لة بةر يشةيََةى ئةو رةرموودانةى كة بةل
لــة ـــةر حــةراميََةى  ،هــةروةكو نابيَــت غــارة و غــوور لــة بــةني و هاوش ـيََوةكانى
دابنرَيَت لة يـةو بـوونى ــوو لـة ــةرى  ...تـةناا ــواى غـةروةردياريش مـرؤ
ـــةردةـاَ  ،و صــة َ و ـــة ميش لــة ـــةر غيََبةماــةرما بيَــت ِ ُممد
ئةه و هاوة نى

ِ74

و لــة

.

( ( )05فْاسى الِةَة ال ادمة لِب مث الُِمُة ساصفْاء . ) 513 /25 ( ) 169 /25

َيََـت
) ِ(74دكةور ررر ـاوة رِِةشنووـى ِ ئايني لةمثةريك لة بةردةم خؤشبةختيدا !!!!! دةل
ِِ بة برِِواى من هةر كة

َى ريقاـدا نـةبيََت ناتوانيََـت رةـوا
شارةزاييةكى تةواوى لة ئوــولَ

َى كوشةنى ميََروولةيةكيش بداَ ر
لة ـةر حةرامى و حة لَ
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ضةند فةتوايةكى ثةيوةست بة
باسى زةرورةت و وةرطرتنى سوو ( ريبا )
يةكةم  :كةسيك كة ناتوانآ مارةيى ذنهينانةكةى بةدةست بينيت :
غرـيار كرا دةـةةى هةميشةيى بؤ تويَ ينـةوة و رـةتواى عةرةبسـةانى
ـعودية ( الِةَة ال ادمة لِب مث الُِمُة ساصفْداء ) ـةبارةَ بـة كةــيََك (( عاد
الَكداَ سم يعددْطع ادمفري املهددس  ،هدل لددَ َن يادرتض رددَ البَدُ السبددمَ ))  ،واتــة ذنــى
مــارةكردووة و نــةيةوانيوة مارةييةكــةى ئامادةبكــاَ  ،ئايــا بــؤى هةيــة لــة
بةنقيََكى رِِيااكار ئةرز بكاَ و
ئةوانيش لة وة مدا رةرموويا

(( ِ َيمج لُ هَا الاسض  ،سلٍُ را نكدس

رَ هااُْ إل املهس رااا حخَك ِسضا بَعبة ابمية رَ البَُ َس وريَ  ،سعُِدُ اادمى هللا
 ،فإتَ رَ يِْ هللا َيُل لَ َمساا  ،سيسجَِ رَ هُد ِ َيْعدب  ،سردَ يْمكدل عِدى هللا فهدم
هعددبَ إن هللا ُل د َر ددسَ ِ د اُ ددل هللا لكددل د ء ِ د اا  .تعددأل هللا َن يُع ددس َرددسك  ،سيَ ددسج

كسبُ  ،سي َُُ عَ احلسان ُحلالل  ...سهللا َعِ )) (. )03
واتــة بـــؤَ نيـــة ئـــةة ئـــةرزة بكــةى  ،ئـــةوة

كـــة باــــت كـــردووة لـــة

غيََويســةيت بــؤ بةدةـــت هيََنــانى مــارةيى هــي بيانوويــةك بــؤ وةريرتنــى
ئةرزيََك بة زيادةى برِيََكى دياريكراوى ـوو ِ رِِياا لة بةني بيََت يا ا ة
( ( )03فْاسى الِةَة ال ادمة . ) 510 : 25 :
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لــةو  ،وة غيََويســةة لــة ـــوا ب ـــى  ،ـــونكة هةركةـ ـيََك لــة ـــوا ب ـ ـيََت
رِيَ ةـــارةى بــؤ دةدؤزيََةــةوة  ،و رِِؤزى دةداَ لــة رِيَ ةيةكــةوة كــة هةـــةى
غــآ نــةكاَ  ،وة ئــةوة

كــة مةنانــة و غشــت بــة ـــوا باةـــةآ ئــةوا ئــةوى

بةــــة  ،و ــــواى غـــةروةرديار كـــارى ــــؤى اآبـــةاآ دةكـــاَ  ،هـــةموو
شــةيََكيش ى ـــواى غــةورةرديار ديــاريكراوة  ،دواكــارين لــة غــةروةرديار
َةمةنـدَ بكـاَ بـة
َ
كارئاـنيت بؤ بكاَ  ،نارِِةحةتيت لة ــةر بـاَ  ،و دةل
َى ـــؤى و غيََويســةيت نــةبيََت بــة حــةراة  ،و ئةدةغــةكراوةكانى ...
حــة لَ
ـواى غةروةردياريش زاناترة .
دووةم  :قةرزكردن بؤ تةواوكردنى خويندنى زانكؤ و يان كرينى ئؤتؤمؤبيول و
يان خانووبةرة :
ئـةة غرــيارة

هــةر ئاراــةةى دةــةةى هةميشــةيى بـؤ تويَ ينــةوة و

رةتواى عةرةبسةانى ــعودية ِ الِةَدة ال ادمدة لِب دمث الُِمُدة ساصفْداء ) كـرا كـة
تيََيــدا هــاتووة (( رددا هك د َخددَ ِددسض ابددمَ رددَ البَددُ لِ ااددة املا ددة رثددل رماصددِة
ال اا ة اجلارُُة َس ساء ُاا لصاهب عادِة َ ،س رَزل لُِادِة  ،ردع الُِد أبن املادرتض م
َي رَ ياسضَ ب سن فادد

))  ،واتة حوكنى وةريرتنى ئـةرزيََكى ــوودار ِ

ِسض ابمَ ـية لة بةنقةوة  ،لـة بـةر غيََويسـةى زؤر بـؤى  ،وةك تـةواكردنى
ـويََنــدنى زانــاكؤ  ،يــا كرِِينــى ئؤتؤمؤبي يَــك بــؤ ـــاوة ـيََزانةكــة  ،يــا
ـانووبةرةيــةك بــؤ ـيََزانةكــة بــة يشــةى  ،لــة يــةو زانينــى ئــةوةى كــة ئــةو
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كةـةى كـة ئةرزةكـة دةكـاَ كةــى دةــت نةكـةوتووة بـةبآ ــوو ئـةرزى
بداتآ و
وة مةكةشى ئةمةية ِِ احلم

َ :سِ َ :يسن السُ هُ سا سأبَ صما كاتدن

عِى صاهب اَس املال سرَ اِرتض رََ بَادد  ،دماء كدان املادرتض فادريا َس وَُدا  ،سعِدى
كددل رَهمددا سجا  ،بددل كددل رَهمددا رُِ ددمن  ،سرددَ َعاوم ددا عِددى نل ددُ رددَ كااددب س دداه ،
رُِمن َيضا لُممن اَِي ساحهاِي الثابْة ال الة عِى حتسَيَ . ...
شوكر وستايك بووؤ خوووواى ثةروةردطووووار :
يةكةم  :دةبيََت بزانريََت كة ـوو ِ رِِياا لة هةر كويََيةكدا بيََت حةرامـة
و ئةدةغــــةكراوة  ،بــــة هــــةر شـــيََوةيةك بَيَــــت  ،حةرامــــة لــــة ـــــةر ـــــاوة
ـــةرمايةكة  ،و ئــةو كةـــة

كــة غارةكــةى ليََقــةرزكردووة بــة ـــووةوة ،

َةمةنـد  ،تـاوانيش لـة ــةر هـةردوو
كةـى ئةرزكةر هـةذار بَيَـت يـا دةوَل
َكو هـــةردوو بـــةر لةعنـــةَ ِ نـــةررين دةكـــةو  ،هـــةروةها
دةبيََـــت  ،بـــةلَ
ئـــــةوة

كـــــة يارمـــــةتى دةريـــــا بـــــوو بَيَـــــت لـــــةو كـــــارةدا  ،نووــــــةرى

يريََاةندةكةيا بيََت  ،يا شاهيدةكانى هةر بةر لةعنةَ دةكةو  ،ئةوة
لةبــةر يشــةيََةى ئايةتــةكا و ئــةو رةرموودانــةى كــة لــة غيََبةماــةرةوة 
ايَ ر و ـةةيََندراوو لة ـةر حةراميََت ـوو ِ رِِياا .
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َثتُ دا  :لددٍُ لِمعددِ

دماء كددان وَُددا َس فا دريا َن ياددرتض رددَ البَددُ َس و دريَ بَاد د (

َ ) %3س ( َ ) % 23س َكثددس َس َِددل حن نلددُ رددَ الددسُ سهددم رددَ كبددادس الددَتمب  ،سِ د
َوَاَ هللا عَ نلُ با سعَ رَ طسق الكعب احلالل رَ الُمل عَد َاُب احعمدال َادريا
َس اِتْظددان ِف عمددل هكددمر ربدداَ َس اِلدداا ِف رددال وددريَ رضدداابة جبددزء رشدداع رُِددمن رددَ
السبح )) (. )06
َةمةنــد بيَــت يــا هــةذار ئــةرز لــة بــةني
َنانيََك نيــة دةولَ
دووةم  :بــؤ هــي موــَ
وةريريََت  ،بة زيادةى ئازانَ  ،اا ئةو ئازاةة ِ  % 5بيََـت يـا ِ  % 15يـا

زيـاتر يـا كـةم  ،ــونكة ئـةو كـارة ــووة ِ ِرِياـا يـة  ،و يةكيََكـة لـة تاوانـة
َنةنـدى كـردووين و واى
يةورةكا  ،ئاشكراشة كة ـواى غـةروةرديار دةولَ
ليََنــةكردووين كــة غيََويســةنا بــةو كــارة هــةبيََت ئــةوة

بــةوةى كــة بــؤى

شــةرعاندووين لــة رِيَ ــةكانى كةـــابةتى حــة و لــة ى ئــةو كةـــانةى كــة
ـــاوة كــار و غيشــة وةكــو كرَي ردةيــةك  ،يــا بــةكاركرد لــة كــارَيَكى
َة  ،يا لـة بازريانيـدا  ،يـا بـة غـارةى كةــان َيَكى تـر كـة
حكومى كة حة لَ
غآى دةوتريََت ( املضاابة ) بـة رِيََكـةوتن لـة ــةر دابةشـكردنيََكى ديـاريكراو
لة نيََوا بةكاربةر وـاوةنى غارةى بةكار براودا .

( ( )06فْاسى الِةَة ال ادمة لِب مث الُِمُة ساصفْاء . ) 169/25
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بؤ ناوى قةدةغةكراوةكان بة ناوى ترةوة بناسينني بة خةلنك
سوو هةر سووة با خةلنك هةرض ناويكى ليبنات ؟!

يؤرِِينى ناوةكا هي لة رِِاـةى ئةدةغةكراوةكا نايؤرِيََـت رر هـةروةكو
غيََشــةوا ( ابددَ الاددُ ) ـ بــة رِِةمحــةَ بيَــت ـ رةرموويــةتى (( إن ا ددْ الل الددسُ
ُ د البُددع ظدداهس  ،كاحلُددل السبميددة الددح صددماُتا صددما البُددع سهاُاْهددا هاُاددة الددسُ  ،سرُِددمن
َن السُ إمنا هسن حلاُاَْ سرَع اَ ِ لصمااَ سامسَ  ،فهدب إن املدسا م يعدمَ اُ سمسداَ بُُدا
!! فد ددَلُ ِ يد ددسج هاُاْد ددَ سراهُْ د ددَ عد ددَ تَع د ددها  ...سرُِد ددمن َن الْ د ددس لب د ددع لِ اُا د ددة
ساملَع ِ لال

سالصما ))

()00

.

َكردنى ـوو ِ رِِياا بةناوى ررؤشـنت ئاشـكراية  ،وةك ئـةو
واتة حة لَ
حيالنةى كة لة شيََوةدا شيََوةى ررؤشةنة بة ة لة رِِاـةيدا حةئيقةتى ـوو
ِ رِِياــا يــة  ،وة ئاشكراشــة كــة ـــوو لــة بــةر حةئيقــةَ و ـراغــةى حــةراة
كراوة نةك لة بةر شيََوة و ناوى  ،با وادابنيََني كة ــوو ِ رِِياـا ــؤر نـاوى
نــةنَيَت ـــوو ِ ِرِياــا و نــاوى لَيَنــا ررؤشــنت ررر ئــةوة هــي لــة ِرِاـــةى و
ماهيةتةكــــةى نايؤرِيََــــت لــــة ـــــةرى  ...وة زانراويشــــة كــــة ئةدةغــــةكرد
دةيةرِيََةــةوة بــؤ حةئيقــةَ و ـراغــةى حــةراة كــراوة نــةك لــة بــةر ش ـيََوة و
ناوى.
( ( )00إعالن املمُِي  :ج  / 5ص . )226
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َكو تاوانةكةى ئةو كاتة يـةورةَ دةبَيَـت كـة ئَيَنـة حي ـة بـةكار بَيَـنني
بةَل
َكردنى ئةدةغـــةكراوةكا  ،هــــةروةك ( الُالر ددة اب ددَ عثُم ددي ) ــــ بــــة
بـــؤ حــــة لَ
رِِةمحــةَ بيَــت ـ رةرموويــةتى  (( :سكددَلُ املدسا سرددَ ْكددل الددسُ دماء بصدساهة َس
بْ ايددل  ،ساحلُِ ددة ِف نلددُ َِ ددبح ر ددَ الص دساهة حو ددا اْض ددمَ رَع د اي  :اا ددسن ساملخاِع ددة
سالُاتة

ب اتَ  ،سهَا ِ ياِع إِ تَعدَ  ،فدا يُِد خادَدة احعدي سردا ختَد الصد سا

)) .
و اتــة وة ئــةو كةـــة

كــة لــة ـــوو ِ رِِياــا كاردةكــاَ و ئــةوة

كــة

ـوو دةـواَ  ،وةكو يةكن بة ئاشكرا و رِِاشكاوى بيخـواَ يـا بـة حي ـة ،
حي ــة

لــةو كــارةدا زؤر ناشــرين و ئيَــزةو تــرة لــة ئاشــكرا و رِِاشــكاوى ،

َةتانـد و ـيانـةَ كـرد
َ
ـونكة دوو ـراغة دةيريََةـة ــؤ حـةرامى و ـةل
لــة ـــواى غــةروةرديار  ،ئــةة اــؤرة كةـــانة

ا ــة لــة ـؤيــا كةـــى تــر

َةتَيَنن  ،ــونكة ــواى غـةروةرديار بـة ئايايـة بـة ـيانةكـارى ــاو و
ناـةَل
ئةوة

لة ـين دا شاردراوةتةوة .

بؤيـــة دةبينيـــت لـــة رِِؤذيـــارى ئـــةمرِِؤدا حـــةراة حـــة رَ دةكـــةين  ،و بـــة
غيَ ةوانةشةوة  ،بة بيانووى يؤرِِينى ناوةكا كـة هـي كاري ـةريا نيـة لـة
يــؤرِِينى رِِاـــةى و حةئيقــةتى ئةدةغــةكراوةكا  ،ئــةوةتا نــاوى مــةميا
َةتانيشــــنا كردووةتــــة
َ
يؤرِِيــــوة بــــة مةشــــروباتى رِِوحــــى ررر درؤ و ـةل
دؤب ؤماــــــيةَ ررر و ِرِةشــــــوة

يـــــؤِرِاوة بــــــة ديـــــارى و ئيكراميــــــة ررر
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دوورِِوويـــــش بـــــة مواامةلـــــةكرد ررر و داوَيَنثيســـــيش بـــــة غةيوةنـــــدى
ـؤشةويسةى و ـيانةتى زةواـى ررر و ــةماكرد و رِِووتـى و بـةرِِة يش
بة هونةر و تازةيةريََةى ررر رِِووتيشنا ناوناوة بة مةدةنيـةَ ررر و دةــت
بـة ئـازانَ و رــوماَ
يرتن بة ئايينيش بة رِِةاعيةَ ررر ـوو ِ رِِياـا
ِ ِ
 ،و ئوارةى كةشف رررر وة ـةدةهاى تريش كةـى لة رِِاـةيدا [ إ ْن هد َ
ُُ وؤوكد َّرددا َتد َدزَل ا َّو ِمدَدا ِرددَ و د ِْطَان إِن يدََّْبُِوددم َن إَِِّ الظدَّ َّدَ َسَرددا َُتْد َدمى
إَِِّ َ َْمسَدداء َمسَُّْدْو وم َ
مهددا َتددْو ْ َس َ
اءه ِرَ َّامِِ و اْوَ ى ] [ ما الَة . ] 15 :
ٍ َسلََا ْ َا و
ْاحََت وَ و
ئةى تؤ بَيََت ئيََنة ئةو ئايةتانةما نةبيسةوو لة ـةر ( َص اب العدبن ) كـة
ـــــؤ حي ــــة و ر َيََيــــا بةراماــــةر بــــة ـــــواى غــــةروةرديار ئةةامــــدا و
ئاكاميشيا ـؤ بوو ورر غيََشةوا ( ابَ اُمُدة ) ـ بة رِِةمحةَ بيََت ـ ـةبارةَ
بــةو ئايةتــة و كــارى يــاورا رةرموويــةتى (( سِددال بُددض احدمددة ِ :ف هددََ اِيددة
رزاس عظُمدة لِمُْداطي احلُدل عِدى املَداه الشدسعُة ِمدَ يِْدبٍ بُِد الَادَ سلدٍُ بَاُدَ إن
الَاُددَ رددَ يشددى هللا اُددال ِف السبددمَي  ...إل وددري نلددُ رددَ عظدداد سرصددادب لددم اعْم د
بُضها َمِدمق ِف هدِ َمِدمق لكدان ِف وايدة الادبح  ،فكُدف ِف هدِ ردَ يُِد العدس سَخَدى
)) (. )01

( ( )01الَْاسى الكاى  :ج  / 6ص . ) 11
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واتة هةن ديََك لة غيََشةوايا ــةبارةَ بـةة ئايةتانـة رةرموويانـة ئـةة
َةكَيَنةرَيَكى زؤر يةورةيـة بـؤ ئـةو كةــانةى كـة رـَيَش و حي ـة
ئايةتانة ِرِاـةَل
دةيرنةبــةر بــؤ ئــةةاة دانــى نــةهى ليََكراوةكــا  ،لةوانــةى كــة ـؤيــا بــة
شةرعزا دةزانن و وا

نني  ،ـونكة رةئياو شةرعزا ئةو كةـةية كـة لـة

ــوا ب ــيََت لــة ـــوودارةكا  ...و ا ــة لــةوانيش لــة تــاوا و موـــياةتة
يــةروةكا  ،كــة ئةيــةر كةـ ـيََك هةنــديََك لةوانــة بةراماــةر بــة كةـ ـيََكى تــر
ئةةاة بـداَ لـة ئـةو غـةِرِى ناشـرينى و ئَيَزةونيـدا بـوو  ،ــ اى ئةوانـة لـة
حةئى زاتيََكدا بكريََت كة بة ئاياية لة ئاشكرا و غةناانيةكا ورر
اــا مــن لَيَــرةدا بــةو كةـــانةى كــة نــاوى ِرِياــا دةيــؤِر و نــاوى تــرى
ليَــدةنيََت دةلَ ـيََم ئايــا ئــةو رِيََســايةتا نةبيســةووة كــة زانايــانى ئوصــور
دايا ناوة  ،و تيََيدا هاتووة (( كل ِسض اس تَُا رشسسطا فهم اُ )) .
واتة هةموو ئةرزيََك كة ـووديََكى بة مةر ي او رِِابكيَشيََت ئةوة ئةو
ـوودة بة ـوو ِ رِِياا دةذميََردريََت .
ئاشكراشـة ئيسـةا زؤرينـةى اؤرةكـانى ئـةرز ــوو ِ ِرِياـا ى لـة ـــةر
دانــــراوة  ،ياريوزاريــــة بةنقيــــةكا بَيَــــت  ،يــــا ـــ ـ فةى زةوا  ،و يــــا
غَيَشـــــينةى ـانووبـــــةرة ِ ــــ ـ فةى عقـــــار  ...هةـــــد  ،بؤيـــــة دةبينيـــــت
َــدةدريََت بةهــةر ش ـيََوةيةك بيَــت حي ةيــةكى بــؤ بدؤزريََةــةوة ررر بةهــةر
هةول
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ناوَيَك بَيَـت ررر كـة لـة ِرِاــةيدا هـي لـة حةئيقـةتى شـةةكا نايؤِرَيَـت  ،بـؤ
ئـــةوةى لـــة كؤتـــايى و ئةةامـــدا ب ـــاَ بـــةو زيادةيـــةى كـــة مةبةــــةة  ،و
زانــراوة ،غيََشــةوا ِ الاددسط ) ،بــة رِِةمحــةَ بيَــت رةرموويــةتى (( َكثددس البُددمع
املمَمعة إمنا ل رَُها ملُدى الدزَيِ  ،إردا ِف عدي املدال  ،سإردا ِف رََُدة حهد ا ردَ َتخدري
سْمَ )) (. )09
واتة زؤرينةى ئةو كرِِين و ررؤشةنانةى كة ئةدةغةكراو دةبينيـت لـة
بــةر زيادةيــةك تيََيــدا ئةدةغــةكراوة  ،يــا لــة ـــودى غارةكةدايــة  ،يــا لــة
ـووديََك كة دةيةرِيََةةوة بؤ يةكيََكيا  ،ئةوة

لة بةر دواـسـنت بَيَـت يـا

شةيََكى هاوشيََوةى ئةوة .
َـةتَيَن بـةوةى ئ َيَسـةا
َنانا لـةوة ئايـادار دةكةمـةوة كـة خبةَل
بؤية موــوَل
َةة بةدةـةا  ،و ووتـار بيََـ ا ،
بؤتة مؤدةى ـةردةة  ،و دابى رِِؤذانةى ئةلَ
كــة نــاوى ئةدةغــةكراوةكا دةيــؤرِ  ،و نــاويََكى هاوـــةرخ و مــؤدةى غيَــوة
دةنـــ ـَيَن  ،وةك ــــــوود و ئـــــازانَ لـــــة ايـــــاتى ــــــوو و ِ رِِياـــــا ررر وة
مةشروباتى رِِووحى لة اياتى مـةى و ئـارةق ررر وة غيََشـكةوتن لـة ايـاتى
بةرة يى ررر ئةوة

يةكيََكة لة نيشانةكانى نزيك بوونـةوةى رِِؤذى دوايـى

 ،هـــــةروةكو ( َبد ددم َرارد ددة البد دداهِ )  لـــــة غَيَبةماـــــةرى ــــــواوة  بؤمـــــا
( ( )09اَعري الاسط. ) 511 / 5 : ،
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دةييَرِيََةةوة كة رةرموويةتى
َرح المس يعمموا ب ري امسهدا

ِ اَهب الُِايل ساحَين هت اشسب فُها طادَدة ردَ
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 ،واتـة شـةو و رِِؤذ كؤتاييـا نايـةَ تـاكو

كؤمــةلَيََك لــة ئوممةتةكــةة تيايــدا مــةى نةـؤنــةوة و لــة يــةو ناونانيــا بــة
ناويََكى تر ا ة لة ناوةكةى ـؤيا .
كة لـة ِرِاــةيدا ئـةو ناوانانـة هـي لـة حةئيقـةتى شـةة ئةدةغـةكراوةكا
نايؤرِيَــت  ،هــةروةكو ئيََســةا هةولَــدةدريََت رِِياــا بــة نــاويَ يََكى تــروة حــة و
بكريََن  ،ااريََك ناوى ليََدةنة
ئيســالمى ررر ئــةيارةيا

ـوود و ئازانَ  ،وة اـاريََكى تـر بـةنكى
حةئدةـــت و ئــوارة و ـ ـةررياتى كارمةنــدا

ررر يا رـوماتى يريََاةند  ،و … هةد .
َة بـؤ حـة و كردنـى ــوو
لةبةر ئةوةى ئاشكراية ئةة اؤرة كارانة حيَ
ِ ِرِياا  ،ـونكة حكومـةَ ـ يـا

يـةنى ئـةرز دةر ـ ئةيـةر ئـةو زيادةيـةى

دةـت نةكةوَيَت ـ بآ ئةوةى كَيَشةى ناوةكة بَيَـت ـ بـة هـي شـَيَوةيةك ئـةو
ئةر زة ِ غيََشينةى ـانووبةركة ـ ـ فةى عةئارةكة نـاداَ  ،وة دانةكةشـى
تةناا لة بـةر زيادةكةيـة بةراماـةر ئـةو دواـسـةنةى كـة لـة ئةرزدانةوةكـةدا
دةبيََــت  ،ئةمـــة

( ( )10ص

ئاشــكرا حي ةيـــة بـــؤ حــة و كردنـــى ئــةوةى كـــة ــــواى

َ احلبا ِف ص ُح ََ ابَ رااة  ،بسِ . ) 5511 :
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غـــةروةرديار حـــةرامى كـــردووة  ،بـــا ناوةكـــةى هةرــــيةك ب َيَـــت  ،ــــونكة
مةبةـةةكةى مةبةـةيََكى حةراة و ئةدةغةية .
َنانا دةب َيَـــت لـــةوة بـــةئايا بـــن كـــة وةكـــو
َـ ـيََم موــ ـَ
َ
لـــة كؤتاييـــدا دةل
ياورةكــا نــةبن بــة ب ــوك ين يومــا و حي ــة حــةراة و ئةدةغــةكراوةكانى
ــــواى غـــةروةرديار حـــة و بكـــة ــــواى غـــةروةرديار غـــةناما بـــداَ ،
غيََبةماــةرى ـــوا لــةو بارةيــةوة وةك ئامؤذكاريــةك ـــةبارةَ بــة ياوةركــا
رةرموويةتى

ِ اساكبدما ردا اااكبدن الُهدمِ  ،فْعدْ ِما ُمداان هللا أبِن احلُدل

 .واتة نةكة ئةوةى كة ياورةكا ئةةامياندا و ئيََوة
بــةوة

()12

ئةةامى بدة ،

ئةدةغــةكرا و حةرامــةكانى ـــوا بــة ب ــووك يي حي ــة و رــِرِور َيَش

حة و بكة .

(ِ ( )12ال الُالردة احلبدا ِف ( العِعدِة الضدَُُة  : ) 126 :اساَ ابدَ بطدة ِف ( ادزء الِدع س إبطدال احلُدل ) س إ دَاَِ
اُ كما ِال احلاف ابَ كثري ِف اَعريَ  ،س هعََ ِف صَة الَْمى ساملَح ساملعَْح  :ص . ) 11
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بةديل ضية بؤ ئةم كارة ؟
َـةر بـة دواى بـةدي ى ئـةة كـارة نادروــةةدا
َ
رِِةن ة ئةيةر تويَ ةر و ليََكؤل
ب ةريََت  ،ئةوا بيَ وما زؤر  ،ـونكة هي يررت و كيََشةيةك نية ئي ال لـة
ئيسالمدا ِرَي ة ــارةى بـؤ دانـراوة  ،بؤيـة لَيَـرةدا دوو ِرَي ةــارة دةـةينـة
َكو بةهؤيانـةوة بةـوانن ـارةــةرى ئـةة يررـةى غـآ
بةردةـةى ـويَ نـةر بـةَل
بكة
ريطةضارةى يةكةم  :ئةوةيـة كـة غارةغيََدانةكـة بـة شـيََوةى ( بُدع الْاعدُر )
بيََت  ،و ـانووةكة بة غارة خبةمَيََندريََت  ،ئةوة

بةو شيََوةية دةب َيَـت كـة

بــةني يــا هــةر يــةنَيَكى تــر هةـــةَيَت بــة كِرِينــى ـانووبةرةكــة و دانــى
نرـةكةى بة ـاوةنةكـةى  ،غاشـا ئـةو ــانووة بفرؤشـَيَةةوة بـةو كةــةى
كة غيََويسةيََةى بة ـانووةكة هــةية  ،ئـــةوة

بــة ئــــــةرز و بـــــة ررؤشـةنى

( الْاعددُر ) كــة كرِِيــار تيََيــدا بةوانيَــت لــة ماوةيــةكى ديــاريكراودا بــة زيــاتر
بيداتةوة  ،واتة بة نرـيََك زياد لة ـةر نرـةكةى ــؤى  ،لـة يـةو يفةـدانى
كِرِيـــار بـــة يةِرِانـــةوةى ـانووبةرةكـــة و دانـــانى بـــة بارمةـــة لـــة ئةيـــةرى
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نـــةتوانينى بــ اردنى ئةرزةكـــة بـــؤ ررؤشـــيارةكة  ...ئـــةة شــيََوةية

غـــآى

دةووتريََت ( بُع املسارة ) (. )11
ريطةضارةى دووةم  :ئةوةية كة يريََاةندةكةيا لة ـةر شيََوةى يريََاةندى
دروـــةكرد ( عاد اص ْصددَاع ) كــة لــة شــةريعةتدا باـــكراوة

ِ81

 ،ئــةوة

َدةـةَيَت لـة ــةر داواكـارى كةــَيَك لـة كةــَيَكى تـر
بةوةى كة كةـَيَك هةَل
داواى دروــةكردنى ـانووبةرةيـةك يــا دروــةكردنى هةرشــة َيَكى تـر لــة
بةراماةر نرـَيَكـى ديـاريكراو بـآ ئـةوةى مـةراى ئـةوةى تَيَـدا بَيَـت كـة دةبيََـت
( )11هددََ الصددما اعددمى ببُددع املسارددة لشرددس ُلشدساء  ،سااددمن عِددى َ دداس َن الساوددب ِف دساء ددُِة َس
عااا را يب َ اوبَْ لِمممل الََ هم البَُ َس خ َثل د ماء كدان فدسِا َس دسكة َس ودري نلدُ د
ِف َن يشرتَ ُ ا رَُُا َس ُم ِا أبسصاف يَكسها  ،يامن املمدمل بشدسادَ ردَ املالدُ احصدِ  ،سبُد
هُاجاددَ ياددمن ببُُددَ بُاد رعددْال عِددى اِرددس ُلشدساء  ،سهددم الُمُددل بددثمَ رؤاددل يَا ددب ِ ااددَ املالُددة ،
سهُد إن الدثمَ ِيدَ ِف نردة املشدرتَ رؤادل إل َِعداط ُمد ِ فدإن البددادع يادمن بدسهَ هدَا الُاداا سفدداء
مَا ال يَ  ،سهََ الصما اادز ُلشكل املَكما  ،سِ ص ا ِساا رَ جممع الَاَ اص الر يبي اماج
هََ الصما .
( )15هُد يْاد ن املشددرتَ بطِدب لشدساء الُادداا بُد حت يد َسصددافَ ضدمَ ردا يُددسف بُاد اِ ْصددَاع ،
سَيكددَ لِبَددُ ِف هددََ احلالددة َن يطِددب رددَ إهد ى ددسكا الُاددااا َن ابددب لددَ الُادداا بددٍََ الشددسسط
فُما يُسف ُِ ْصَاع املماجَ .
عا اِ ْصَاع  :سهم رَ الُامِ اجلادز سعا عَد مجهدما الَاهداء  ،سصدََْ ِف رثدال الْمميدل الُادااَ
َن يَِْ املالُ لَاض رع سكة رااسِ عِدى َن اادمن ببَداء احاض سفدِ َمطدر رُدي  ،ساكدمن املدماِ
عِى الشسكة سهم يامن بُ نلُ بع اِ الاُمة عِى َِعاط يَِْ عُِها رع الشسكة .
95

ba8.org

ثيشينةى خانووبةرة ( سلفةى عةقار ) حوكمى ضية ئةطةر سوو ( ريبا ) ى لة سةر بيت ؟.........

بـــة

َكو دةتوانريََـــت دواخبريََـــت بـــة بـــة
َ
غيََشـــوةـت غارةكـــةى بـــدريََت  ،بـــةل
بدريََةةوة  ،بةو شيََوةيةيى كة لة ـةرى رِيََك دةكةو .

وة لة هةردوو شيََوةكةشدا ئةوة بة مةر دةي يََـت كـة يـةنى بفرؤشـى
عةئارةكــة بــوو بيَــت بــة مالــك و ـــاوةنى عةئارةكــة  ،هــي ايــاوازيش نيــة
يةن ةكة بةني بَيَـت يـا هـةر كومثانيايـةكى تـر بَيَـت  ،غاشـا ئـةة يةنـة ـ
َدةــةآ بـة ررؤشـةنى بـؤ
دواى ئةوةى كة دةبَيَت بـة مـالكى عةئارةكـة ـ هةَل
ئةو كةـةى كة دةيةويََت  ،ئةوة

بة شـيََوةى ررؤشـةنى بـة

بـة

( بُدع

الْاعدُر ) بة زياتر لة نرـى كرِِينى  ،لة يـةو بـة بارمةـة دانـانى عةئارةكـة و
يفةــدانى كرِِيــار بــة يةرِِاندنــةوةى لــة كــاتى ئةيــةرى نــةتوانينى ب ـ ارد و
دانةوةى ئةرزةكة .
ئةة دوو رِيَ ةية دوو ريَ ةى شـةرعني و بـة بـةدي يش دادةنـريََن بـؤ ئـةو
شـيََوازة ـــوودارةى كــة ئيســةا يرلَــة دةكريَــت بــؤ غرِِكردنــةوةى غيََويســةى
هاو تيا لة ية حكومةَ و كومثانياكانةوة .
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كؤتايى
و ضةند ئامؤذطارى و بريخستنةوةيةك
ئةيةر ئةمةما لة دا ايَ

بوو ئةوا بؤما دةردةكةويََت  ،كة هةنديََك

لـــة بـــةرِيََزا مامؤــــةايا و غيََشـــةوايانى ئـــاينى  ،ئاــــانكاريا زؤريـــا
كردووة لةوةى لة رةتوادانيا بة دروـةى وةريرتنى غيََشينةى ـانووبةرة
َ ةيـةكي بـآ توانـا
َة بةل
َ
ـ ـةرةرِِاى بوونى ـوو ِ رِِياا لة ـةرى ـ بة كؤمةل
َى عةنكــةبووَ  ،بــة مةنانــةكردنيا لــة ـــةر بنــةواى ِ
 ،بيََةوانــاتر لــة مــالَ
الضسساا ابدُح ااظدماا

دةريايةكى يةورة دةكاتـةوة لـة رِِووى

 ،كة ئةمة

ئوممةتى ئيسالة بـؤ كةوتنـة تـاوانى ــووـواردنةوة  ،و دةريايةكيشـة بـؤ
ئةوةى ــاةينآ هـةر كـة

بـة بيانوويـةك بَيَـت ئـةو تاوانـة ئـةةاة بـداَ ،

ئــــةميا لــــة بــــةر نــــةبوونى ـــــانوو  ،و ئــــةوي يا لــــة بــــةر ذناَيَنــــا  ،و
ئةوي يشــيا لــة بــةر نــةبوونى ئؤتؤمؤبي ـ  ،و  ....هةــد  ،كــة هةمووشــيا
َثشت ناكريََن بة بةلَ ةى ئورئانى غـ ؤز و ــوننةتى غيََبةماـةرةوة ، 
غالَ
نــةك ئةمــة ب ــرة رةتواكةشــيا غيَ ــةوانةى ئــةو دوو ـةرـــاوةيةى ئــاينى
ئيســالة و ووتــةى زانــا و غيََشــةوا غايةبةرزةكانيــةتى رر غيََشــةوا ِ ابددَ الاددُ
رةرموويــةتى ِِ َفددُظَ املُددسض عددَ كْدداب ابددَ س ددَة ا دملَ َ ن يَةددم رددَ ابددَ ااء
الساال َ ...س يْخِ

رَ أبس هللا بكثس الب مث ساجل ال  ،سضسسب احُِعة ساَمع اح دكال

َ ...س ُص ااا سالشط ا س َتماع الُال
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َكردووة لــــة كةيََاةكــــةى
َ
واتــــة ئايــــا ئــــةو كةـــــةى كــــة غشــــةى هــــةل
غــةروةرديارى  ،و ـــوننةتى غيََبةماةرةكــةى  ، بــة ووتــةى غيــاوا لــة
غةروةرديارى رِِزيارى دةبيََت و  ...يا بة زؤرى تويَ ينةوة رِِزيارى بيََت لة
ـزاى ـوا  ،يا بة اؤرةكانى غيََواند  ،و هةمـة رِِةن ـى شـيََوازةكا و ...
يا بة ئاماذة و غة  ،و اؤرةها ـةيا َ و
َـــةر و تويََــ ةرة شـــةرز
َ
بؤيـــة داواكـــارة لـــة مامؤــــةايانى بـــةرِيََز و ليََكؤل
َيََنــةوة  ،بــة تاياــةَ ئــةو باـــانةى كــة
زانــةكا بــة ووردى لــةو باـــانة بكؤل
َـــديََر و دذوارى دةبـــاَ  ،وة بـــا ــــةردةة ذيـــانى
َ
ئوممـــةَ زيـــاتر بـــةرةو هةل
غيََبةماةرى ئازيزما  ، و هاوة نى  ـةرمةشي بيََت بؤ باــةكانيا
 ،ئــــةوةتا ئةيــــةر ـ ئــــةو بةِرَيَزانــــة ـ تــــةناا بيانِرِوانيايةتــــة ذياننامــــة و
ـةريوزشةةى غيََبةماةرى ـؤشةويست و هاوة نى بؤيا دةردةكـةوَ كـة
َى ئــةه ى
َ
رةتواكـةيا رةتوايـةكى نابةاآيــة  ،ئـةوةتا زيـاد لــة غـةةا هـاوةل
ـــورة  ،هــي مــاو و حاَلَيَــك و شــوَيَنيا نيــة ا ــة لــة مزيــةوَ نــةبَيَت ،
كةذـــى غيََبةماــةرى ـــوا  رآى غيََنــةدا كــة لــة رِيَ ــةى رِِياــاوة بــ
َكو بةتونـــدترين شـ ـيََوة
َ
بـــةـاوة مـــاو و حـــاو و ــــانووى ـؤيـــا ررر بـ ـةل
ئايادارى كردوونةتةوة لة تاوانى ـوو ِ رِِياـا ــوارد  ،ئـةى ــؤ ئةيـةر
نــةبوونى ـــانوو بيانوويــةكى شــةرعى باايــة  ،ئــةوا غيََبةماــةرى ـــوا 
رآى غيََدةدا بةو كارة ررر
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يــا بــؤ ئــةو بةرِيََزانــة ب ـ لــةوة ناكةنــةوة كــة خبــؤرى ـــوو ِ رِِياــا و
ئــةوةى بــةـواردى دةداَ ِ كــة كاربةدةـــةانى حكومــةَ دةيريََةــةوة  ،و
ئــةوة

يريََاةنــد نووـــى نيََوانيانــة ِ كــة كارمةنــدةكا دةيريََةــةوة  ،و

دووشايةتةكةشـــيا  ،هـــةموو نـــةررةَ ليََكـــراو  ،هـــةموو وةك يـــةكن لـــةو
تاوانة و بةركةوتنى نةررةتةكة ورر
ئةوةتا لة غيََبةماةرى ـواوة  دةييَرِِنـةوة لـة رةرموودةيةكـدا كـة
لَ َُ ََ ُكِل ِ
وه ْ َ َماءٌ (. )11
السَُ َ ،سور ْمكََِِو َ ،سَكااِبََو َ ،س َ اه َ يَِْ َ ،سِاَ َل
َ
واتــة نــةررةَ و لةعنــةتى كــردووة لــة ـــووـؤر و ئــةوةى بــةـواردى
دةداَ  ،و يرَيَاةنـــــــد نووــــــــى نيََوانيـــــــا  ،و دووشايةتةكةشـــــــيا  ،وة
رةرموويةتى هةموو وةك يةكن لةو تاولنةدا و بةركةوتنى نةررةتةكة .
ِ
ِ
ِ
ِ
وة لة رةرموودةيةكى تردا هاتووة ُكد ول ال ِدسَُ َ ،سور ْمكِودَو َ ،سَكاابودَو َ ،س َ داه َ اَو
 ، ... ،ر ُِْمتوم َن عَِى لِع ِ
ان وُمَ َّم يدَ ْمَن الْ ِاَُ َار ِة (. )13
َو
َ َ
واتـــة ــــووـؤر و ئـــةوةى بـــةـواردى دةداَ  ،و يرَيَاةنـــد نووــــى
نيََوانيــا  ،و دووشايةتةكةشــيا  ،نــةررةَ و لةعنــةَ ليََكــراوو لــة ـــةر
زارى ِ ُمم

 لة رِِؤذى دواييدا .

( ( )11اساَ رعِ عَ اابس  بسِ . ) 2390
( ( )13اساَ رعِ ) .
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بؤية غيََشةوا ( اُْْم ) ـ يةورة زاناى مةزهةبى شـارعى ـ كـردارى ئـةو ــوار
كؤمةلَ
َةى لة تاوانة يةورةكا ( الكبادس ) داناوة  ،و رةرموويةتى (( الْ َكبِ َريو الََّّْا ِ َُةو
السابِ َُدةو َسالثَّ ََّمداتوم َن بَد ُْد َ الْ ِمادَ ِدة ْ َ :ك ودل ال ِدسَُ
العْبد وُم َن َسالثَّ ََّماتوم َن َس ْ
احلَ ِاِيَةو َسالثَّ ََّماتوم َن َ ،سالثََّّاتَُِةو َسالثََّّالِثَةو َس َّ
َس َّ
ِ
ِ
الع ُْ فِ َُِ س ِْ
اص َعاتَةو َعَُِْ َِ )) (. )16
َسإطْ َُ وارَو َسكَْابَدْوَو َس َ َه َاِاوَو َس َّ و َ
واتــة تــاوانى يــةورةى ِ  179و  181و  181و  182و  181و 184
بريةيـــــة لـــــة ــــــووـوارد  ،و بـــــةدةرـواردانى كةــــــى تـــــر  ،و نووــــــينى
َـــدا تيايـــدا  ،و يارمـــةتى دانـــى
َ
يرياةندةكـــةى  ،و شـــايةتى بـــؤ دا  ،و هةول
ـواردنيةتى .

وة دواى هيََنانةوةى ئةو رةرموودانةى ــةروةر و هةنـديََك رـةرموودةى
ِ
العددابَِا ِة ََيضددا ِ َّ َ :
تـــر رةرموويـــةتى (( سيع دَْدَ ِ
َه ِاِي د ِ َّ
َو ْ و
ْ
َن ُكد َدل الد ِدسَُ َسورمكَِددَو
اِ رد ْدَ ْاحَ َ
ِ
ِِ
ِ
داه َ َ س َّ ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
دي َعَُِْد ِدَ وكَِّ وهد ْ فَ َعد َاةٌ َ ،سَ َّ
دريٌ .
العدداع َ فُددَ َ ،سالْ ومُد َ
َسَكاابَددَو َس َ د و َ
َن وكد َّدل َرالددَ َِ َخد َدل فُددَ َكبد َ
ِ ِ ِ ِ
سَِ ْ صَّسَ بِبدُ ِ ِ
دُ وكُِّ َهدا َكبَدادَِس ))
ُ عود َّ ْ اِِْ َ
ض ََدِ َّمََِْا َ ،سوه َم ظَاهٌس َاِ ٌّ  ،فَِد ََل َ
ض َنل َ
َ َ َ َْ
ُ بدَ ُْ و
(. )10
واتــــة وة هــــةروةها ـــــوودى ئــــةوة

لــــة رــــةرموودةكانى ـــــةروة

وةردةي يََـــت كـــة ــــووـؤر  ،و بـــةدةرـواردةرى  ،و نووــــةرى يرياـــةنى
َدةر تيايدا  ،و يارمةتى دةرانـى ــواردنى
كارةكة  ،و شايةتةكانى  ،و هةولَ
( ( )16الزسااس عَ اِرتاف الكبادس  :ج  / 1ص . ) 11
( ( )10الزسااس عَ اِرتاف الكبادس  :ج  / 1ص  202د . ) 201
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 ،هــةموو بــة راـــي دةذميَــردريََن  ،و هــةموو مــاو و ـامانةكةشــى تــاوانى
يةورةى تيََكةو بووة .
اا ئةيةر ئةو كةـةى غيََشـينةى ـانووبةرةكـة وةردةيرَيَـت  ،بؤتـا بـة
ِرِةوا زانـــى ـ بـــة يومــــانى ـؤتـــا

ـ كـــة ـــــوو ِ ِرِياـــا خبــــواَ و ئــــةى

كاربةدةـةا  ،و كارمةندا  ،و شايةتةكا

زةروورةتيََكيا هةية بؤ ئةو

تاوانـــة  ،و ئةةامـــدانى  ،ئايـــا ئةمةيـــة هـــةموو بةزةييـــةكةا بـــةو يةلـــة
َنانة ورر
َ
موـول
َى رِيَ ةـــارةى تــر ب رنةبــةر ـ وةكــو مامؤـــةايانى
بؤيــة داواكــارة هــةولَ
ئــايينى ـ ـةرغةرشــةكا ر بــن يــا كارمةنــد لــة ِ يــةكيََةى زانايــانى ئــاينى
ئيسالمى غ ؤز بن  ،يا لة ِ وةزارةتى ئةوئاف و كاروبارى ئيسالمى ،
يــا لي نــةكانى رةتـــــوا  ،هةروةكـــــو ـــــا نى غيََشــــوو ـ شـــوكر بــؤ ـــواى
غةروةرديـــــار ـ بــة هــــــةو َر و تَيَكؤشــــــانى ئ َيــوةى بــــــةِرَيَز  ،حكومــ ــةَ و
َ ريََت ،
ئةةومــةنى وةزيــرا يةشــةة ئــةوةى كــة دةـــت لــةو زيادةيــة هــةل
صدالَ ََ
َنانا بة بآ دلَ
موـولَ
َة رِِوكآ ئةو كـارة ئـةةاة بـدة  [ ،إِ ْن َو ِايد و إَِِّ ا ِص ْ
را ا َْطَُن سرا اَدمفِ ُِا إَِِّ ُِ ِ عَُِ َِ اَدمَّك ِْ ِ ِ ِ
ُب ] .
َْ َ و
َ ْ ْ و ََ ْ
ن َسإلََُْ َووت و

ِ
ِ
ِ
احلم و ِ ِ ا ِ
ي
ب الْ َُالَم َ
َسُخ وس َِ ْع َم واه ْ َن َْ ْ
َ
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