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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .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 

ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و  شتانەی كە نامۆن بە

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 
  .وەیەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێ
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http://ba8.org/lapere-1


 

 

 1 ba8.org 

 ..........................العثيمني       َ  َ                                         طول بذي ري ك لة فةتواكانى زاناى ثايةبةرز حممد بن صاحل      

 ناوةِرؤكىَئةمَكتي بةيةَبريتىَيةَلةَ:

  ثيَشةكى وةرطيَرِ
  حوكمى تةبةرِوك كردن بة طؤرِو سورِاندنةوة بة دةوريدا:

  حوكمى سويَند خواردن بة جطة لة خواى طةورة:

  حوكمى سويَند خواردن بة جطة لة خواى طةورة:

  كردنى طؤرِى ثياو ضاكان:حوكمى سةردانى 
 حوكمى قورئان خويَندن لةسةر طؤرِ 

  :)صلى هللا عليه وسلم(حوكمى تةوةسول كردن بة ثيَغةمبةر

  حوكمى دواكةوتن لة كاتى ديارى كراوى كاركردن:

  كؤبوونةوة لة مال ى مردوو بةمةبةستى سةرخؤشى كردن: 

  دةف ليَدان لة زةماوةندا:

  ؤ ثياوان:حوكمى شةرواأل دريَذى ب

  تيَكةأل كردنى نويَذة سوننةتةكان بة يةك نيةت:
  نةخؤشى طواستنةوة:

  :بةستةرةوةكانى بيدعة

  حةج وبازرطانى كردن ثيَكةوة:
  سوجدةى سةهو: 
  نادادثةروةرى لة نيَوان مندال دا: 
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  ثريؤزبايى كردن لة كافران بةبؤنةى ضةذنةكانيانةوة:

  يةكان:حوكمى كردارة خؤكوذي

  حوكمى خؤ تةقاندنةوة لةناو كافراندا: 

  حوكمى سةالم كردن لة بيدعةضى:

  حوكمى سةالم كردن لة كافر:

  دةست ثيَكردنى تةوقة كردن:

  هيَشتنةوةى ويَنة لة مال ةوة: 

  طيَرِانةوةى نوكتةو قسةى هةل بةسرتاو: 

  دةركردنى غوسل بة بيَ دةست نويَذ هةل طرتن:

  رِدار لةبةهةشتداسةرةجنامى ئافرةتى باوة

  ئةطةر ثيَش شوكردنى مبريَت: 

  شريدانى ئافرةت بة مندال ى جطة لة خؤى بة ثيال ة:
  ِ:ئامؤذطارى كردنى خةل كى بةشيَوازيَكى بةردةوام لةسةر طؤر 

  سرِينةوةى ضاكةكان: 

  حةج كردنى ئافرةت بة بآ مةحرةم:
  حةج كردن لة جياتى نةخؤش:

  ؤذوو بووندا:سيواك كردن لةكاتى بةرِ
  كردنى هةنديَك لة رِؤذو بةتاأل كةرةوةكان بة نةزانى: 

  قةزا نةكردنةوةى رِؤذوو بؤ ماوةى سى سالَ:



 

 

 3 ba8.org 

 ..........................العثيمني       َ  َ                                         طول بذي ري ك لة فةتواكانى زاناى ثايةبةرز حممد بن صاحل      

  بة رِؤذوو نةبوون بة هؤى سةفةر كردن بة فرِؤكة: 
  ماوةى خةمت كردنى قورئان:

  ئاشكرا كردنى بةرِؤذوو نةبوون لةسةفةردا:
  ىبةكارهيَنانى حةبى رِاطرتنى خويَن

  بآ نويَذى )حةيز( بؤ ثيَويستى:

  رِؤذوو شكاندنى رِيَبوار لةسةفةردا: 

  لةبةر كردنى جل وبةرطيَك كة ويَنةى تيَدا بيَت: 
  فيكة ليَدان وضةثل ة ليَدان: 

  لةثآ كردنى ثانتؤأل بؤ ئافرةتان:
  برِينى قذى ئافرةت تا ناو شانى بؤجوانى،

  ى بؤ ميَرد:وبةكارهيَنانى ئاميَرةكانى جوانكار 

  وبةرؤذووبوونى: ) احليض(ثاك بوونةوةى ئافرةت لةبآ نويَذى
  ثيَش ضلةى: )النفساء( ثاك بونةوةى ئافرةتى زةيستان

  بينينى خويَنى بآنويَذى رؤذيَك ونةمانى بؤ رؤذى داهاتوو:
  حوكمى فرؤشتنى ئةل قةى ئال تون بؤ ثياوان: 

  و ثارةكة وةرنةطريَت:فرؤشتنى ئال تون بة ثارة نابيَت تا هةمو

  حوكمى فرؤشتنى ئةو ئال تونةى كة رةسم و ويَنةى تيَداية: 

  دةرضونى ئافرةت بؤ بازارِ بةبآ مةحرةم:
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 ثيَشةكى وةرطيَرِ

إنَّ احلمَد هلِل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل ِمن شرور أنفسنا، وِمن سيئات أعمالنا،  
وحده ال شريك  إله إال هللا له، وَمن يضلل فال هادي له، وأشهد أْن الَمن يهده هللا فال مضل 

  له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله .
  (102)آل عمران: [.ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ ] 

ُهَما رَِجاالً ََي أَي َُّها النَّاُس ا ] َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ت َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
 (. 1)النساء:  [َكِثرياً َوِنَساًء َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً 

َوَمْن  مْ َها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديداً.. ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبكُ ََي أَي ُّ ]
  (71-70)اْلحزاب:[ يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً 

وشر اْلمور حمداثهتا،  دي هدي حممد : فإن خري احلديث كتاب هللا، وأحسن اهل أما بعد
  وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار .

يةكانى ئايينى ثريؤزى ئيسالم ئةوةية كة هةموو لةثاشاندا: يةكيَك لة تايبةمتةنديَتى
شتيَك موسلَمانان ثيَوستيان بيَت لة ذيانى دين و دونياياندا بؤيان روون كراوةتةوة 

نةبردةوة بؤ الى خؤى تا هةموو  )صلى هللا عليه وسلم(وة خواى طةورة ثيَغةمبةرىتيَيدا، 
ْساَلَم ]دينةكةى ثآ تةواو كرد:  اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ

  .[3]املائدة: [ ِديًنا
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ردن، وةبةخششى خؤم تةواو رذاند بةسةرتاندا، واتة: ئةمرِؤ من دينةكةم بؤ تةواو ك
  ورازى بووم كة ئيسالم ئايينى ئيَوة بيَت.

تركُتُكْم على مثل البيضاِء ليُلُها كنَ َهارَِها دةفةرميَت: ) )صلى هللا عليه وسلم(وة ثيَغةمبةر 
  .(1)(اليَزِيُغ عنها بعدي إال هاِلك

كى سثى، كة شةوى وةكو رؤذى روناكة، واتة: بةجيَتامن هيَشتووة لةسةر دين وريَطاية 
  ى النادات وطومرِا نابيَت مةطةر كةسيَكى بة هيالك ضوو.بؤية هيض كةسيَك ىلَ

َ َلُكموة دةفةرميَت: )   .(2)(ما بَِقَي ِمْن َشيٍء يُ َقرِاُب ِمَن اجلَنَِّة ويُباِعُد ِمَن النَّاِر إالا ُبّيِا
زيكتان بكاتةوة ولة ئاطرى دؤزةخ دورتان واتة: هيض شتيَك نةماوة كة لة بةهةشت ن 

  بكاتةوة ئيلال ثيَتان وتراوةو بؤتان روون كراوةتةوة.

وما طائٌِر يُ َقلِاُب َجناَحيِه يف اهلَواِء إال َوُهَو يَْذُكُر ) )خواى ىلَ رازى بيَت ( دةفةرميَت: أبوذروة 
الَةكانى ئةم ديوو ئةو ديو نةكردووة واتة: هيض بالَندةيةك لة ئامساندا ب .(3)(لَنا ِمْنُه ِعْلَماً 

  يةكى تيَدا بؤمان باس كردووة.زانيارى )صلى هللا عليه وسلم(ئيلال ثيَغةمبةرى خوا

ثرسيارى ىلَ دةكات و  وة سةملانى فارسى)خواى ىلَ رازى بيَت ( كاتيَك كة جولةكةيةك
شتيَكى فيَر كردووين  هةموو )صلى هللا عليه وسلم(دةلَيَت: ئيَوة دةلَيَن ثيَغةمبةرةكةمان

  تةنانةت شيَوازى ضوونة سةر ئاويش؟ ئةويش لةوةآلمدا دةفةرميَت:

                                                           
 (.49رواه إبن ماجة، وصححه الشيخ اْللباين يف: ظالل اجلنة، رقم: ) -1

 (.416 /4)سلسلة اْلحاديث الصحيحة:  -2
 نفس املصدر. -3
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َلَة لَِغاِئٍط أو بَ ْوٍل، أو أْن َنْستَ ْنِجَي اِبلَيِمِّي، أو أْن َنْستَ ْنِجَي بِ ) َقل أَجْل َلَقْد ََنَاََن أْن َنْستَ ْقِبَل الِقب ْ
  .(1)(ِبَرِجيٍع أو ِبَعظمٍ  ِمْن َثالثَِة أْحَجار، أو أْن َنْستَ ْنِجيَ 

واتة: بةلَىَ، قةدةغةى ئةوةى ىلَ كردوين كة روو لة قيبلة بكةين لةكاتى سةرئاودا، 
ياخود بةدةستى راست خؤمان ثاك بكةينةوة، ياخود بة كةمرت لةسآ بةرد خؤمان ثاك 

  بكةينةوة، ياخود بة ثاشةرِؤى ئاذةأل وئيَسقان خؤمان ثاك بكةينةوة.

ئايةت و فةرموودانةوة بؤمان دةركةوت كة هةموو شتيَك لة ئايينى ثريؤزى  كةواتة: لةم
ئيسالمدا بة جوانى روون كراوةتةوة، وة ئةطةر هةركةسيَك لةهةر شتيَكى دينةكةيدا 

يةكى هةبوو، ياخود طرفت وكيَشةيةكى هةبوو، ياخود توشى طومان و ئالَؤزى وناديارى
نمونى كردوين كة بطةرِيَنةوة بؤالى زانايان، ضونكة يةك بوو ئةوا خواى طةورة رِيَدوودلَى

ئةوان مرياتطرى ثيَغةمبةرانن، وة ثيَغةمبةرانيش دينارو درهةميان بةجآ نةهيَشتووة، 
  يان بةجآ هيَشتووة.بةلَكو زانست وزانيارى

وةتاكو زانايان لةناو خةلَكيدا مبيَنن ئةوا خةلَكى هيض كيَشةو طرفتيَكيان نابيَت لة 
كةياندا ئةطةر بطةرِيَنةوة بؤالى زانايان، بةآلم طرفت و كيَشة ئةو كاتة دةست ثآ دينة

دةكات وسةر هةأل دةدات كة زانايان لةناو خةلَكيدا نةميَنن وكؤضى دوايى بكةن، ياخود 
خةلَكى نةطةرِيَنةوة بؤاليان لة كيَشةو طومان وثرسيارةكانياندا، بةلَكو بطةرِيَنةوة بؤالى 

زانى خؤبةزانا كة فةتوا بؤ خةلَكى بدةن وخؤيان وخةلَكيش طومرِا بكةن و كةسانيَكى نة
لةريَطاى راستيان دةربكةن، ولةبابةتى طةورةى وا فةتوا دةدةن كة سةرةجنامى 
ئوممةتى ئيسالمى ثيَوة ثةيوةستة، وةبةهؤى فةتواكانيانةوة موسلَمانان توشى طيَذاوو 

                                                           

 (.262 /57، رقم: 223 /1) مسلم:  -4
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)صلى هللا عليه كراو نابيَت، ثيَغةمبةركارةساتى وا دةكةن كة ئةجنامةكةى سوثاس 
  دةفةرميَت: وسلم(

َتزُِعُه ِمَن الِعباِد، ولِكْن يَ ْقِبُض الِعْلَم ِبَقْبِض الُعَلَماِء، َحىت إ) ذا ََلْ إنَّ هللَا ال يَ ْقِبُض الِعْلَم إنِْتزَاعًا يَ ن ْ
ااًل َفُسِئُلوا فَأَفْ تَ    .(1)(وا ِبَغرِي ِعْلٍم َفَضلُّوا َوَأَضلُّوايَ ْبَق عاَلٌ إَّتَََّذ النَّاُس رؤوساً ُجهَّ

واتة: خواى طةورة زانست هةلَناطريَت وناهيَلَيَت بةوةى كة لة سينطى خةلَكيدا دةرى 
بكات، بةلَكو زانست هةلَدةطريَت ونايهيَلَيَت بة نةهيَشنت وبردنةوةى زانايان، هةتا واى ىلَ 

كى نةزان ونةفام بؤ خؤيان دادةنيَن و ديَت زانا ناميَنيَت، ئةوكاتة خةلَكى سةرانيَ
ثرسياريان ىلَ دةكةن ئةوانيش بةبآ زانيارى وةآلمى خةلَكى دةدةنةوة وفةتوايان بؤ 

  دةدةن وخؤيشيان وخةلَكيش طومرِا دةكةن.

لةكاتيَكدا كة زانايانى ثيَشينة ضاكةكانى ئةم ئوممةتة زؤر خؤيان دةثاراست وخؤيان 
تا ئةطةر لةناو كؤمةلَيَكياندا ثرسيار لة يةكيَكيان بكرايا دوور دةطرت لة فةتوا دان، 

وةآلمى نادايةوةو ئاراستةى ئةوةى تةنيشتى دةكرد، ئةويش بةهةمان شيَوة تا 
  ثرسيارةكة دةطةرِايةوة بؤ يةكةم كةس.

وة كاتيَك خةلَكى شام ضل ثرسياريان ىلَ طري دةبيَت و وةآلمى نازانن بةيةكيَكدا 
نة بؤ الى ئيمامى ماليك، ئةويش لة ضل ثرسيارةكة تةنها وةآلمى دةينيَرن بؤ مةدي

ضوارى دةداتةوة وبؤ سى وشةشةكةى ترى دةلَيَت نازامن، كابرايش كة لة شامةوة 
هاتووة دةلَيَت: ئيَستا كة من ضوومةوة ضى بة خةلَكى شام بلَيَم ئةوان ضاوةرِوانى 
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ة دةفةرميَت: ثيَيان بلَىَ ووتى: وةآلمن؟! ئيمامى ماليكيش زؤر بة خؤ بةكةم زانينةو
  نازامن .

واتة: ئةويش  .(1)(ِمَن الِعْلِم أْن يَقوَل لَِما ال يَ ْعَلُم هللُا أْعَلمُ ضونكة ئيمامى ماليك دةيزانى كة )
ية كة مرؤظــ شتيَكى نةزانى وةآلم نةداتةوةو بلَيَت: خواى طةورة باشرت هةر لةزانيارى

  دةزانيَت.
ئيمامى ماليك وثيَشةوايانى ترى ثيَشينة ضاكةكان زانا بوونة و لةطةأل ئةوةى كة 

كؤشش كةر بوونة ئةطةر فةتوايان بداياو هةلَةيشيان بكرداية تاوانبار نابوون وئةجر 
ثاداشتيَكيان هةبووة لةسةر كؤشش كردنةكةيان، بةآلم بةهؤى لة خواترسان 

زانيووة، بةآلم لةناو خةلَكانى  يانةوة، خؤيان طرتؤتةوة لةو شتانةى كةنةيانوخؤثاريَزى
-ئةم سةردةمة هةية هيض زانستيَكى شةرعى واى نةخويَندووة كةبةهؤيةوة شارةزايى

يةكى باش ثةيدا بكات لة دين تا بتوانيَت فةتوا بدات بةآلم جؤرةها فةتوا دةدات 
كة ى نابيستيت بؤ تةنها جاريَكيش بيَت وسنورى خواى طةورة دةبةزيَنيَت وهيض كات ىلَ

ثرسياريَكى ئاراستة كرا بلَيَت نازامن، بةلَكو تؤ ض جؤرة ثرسياريَك دةكةيت ئةو وةآلم 
دةداتةوة، وة جؤرةها شتيان حةآلأل كردووة بةهؤى نةزانى وهةواو ئارةزووةكانى 
خؤيان وخةلَكى، تا خةلَكى ثيَيان نةلَيَت توندو تيذ وليَيان رازى بن، بةآلم لة برييان 

  بريى خؤيان بردؤتةوة كة: كردووة ياخود لة
َمِن الَتَمَس رَِضا هللِا ِبَسَخِط النَّاِس َرِضَي هللُا َعْنُه َوأْرَضى َعْنُه النَّاس، َوَمِن الَتَمَس رَِضا النَّاِس )

  .(1)(ِبَسَخِط هللِا َسِخَط هللُا َعَليِه َوأْسَخَط َعَليِه النَّاس
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ات بة تورِة بوونى خةلَكى ئةوا خواى واتة: هةركةسيَك خواى طةورة لة خؤى رازى بك
ى رازى دةبيَت وخةلَكيشى ىلَ رازى دةكات، وة هةركةسيَك خةلَكى رازى طةورةيش ىلَ

بكات بة تورِة بوونى خواى طةورة ئةوا خواى طةورةيشى ىلَ تورِة دةبيَت وخةلَكيشى ىلَ 
  تورِة دةكات.

نايات، ضونكة تا كؤمةلَيَك لة  هةروةها رةزامةندى خةلَكى مةبةستيَكة هةرطيز بةدةست
خؤت رازى دةكةيت كؤمةلَيَكى ترت ىلَ دةرِةجنيَت، وةكو ئيمامى شافيعى)رةمحةتى 

، بةآلم رازى كردنى خواى طةورة )رَِضى النَّاِس َغايٌَة ال ُتْدَرُك(خواى ىلَ بيَت( دةفةرميَت: 
ةوة رةزامةندى خواى ئاسانة ومرؤظــ دةتوانيَت ئةو ريَطايانة بطريَتة بةر كة بة هؤي

طةورة بةدةست ديَت، هةرضةندة ئةطةر كةسيَك ئةو ريَطايانة بطريَتة بةر وبةجوانى 
دةست بطريَت بة دينةكةيةوة وثةيوةست بيَت بة قورئان وسوننةتةوة بة تيَطةيشتنى 
ثيَشينة ضاكةكان ئةوا تؤمةت بار دةكريَت بةوةى كةتوند وتيذة ودين ئاسانةو ثيَويست 

و تيذى ناكات!! ئةمة ووشةيةكى حةقة بةآلم مةبةست ثآى بةتالَة، مةبةست بة توند
ثآى ئةوةية كة خةلَكى حةزيان لةضى بوو وة ضى مؤديَل وداب ونةريتيَكى رؤذهةآلتى 

يةوة، ئةوةتا ورؤذئاوايى هاتة ناو موسلَمانانةوة حةآلأل بكريَت بةناوى دين ئاسانى
ةندى خةلَكى تا كار طةيشتؤتة ئةوةى كة تةوقة جؤرةها شت حةآلأل كراوة لةبةر رةزام

كردنى ذن وثياوى بيَطانة ثيَكةوة، وشوكردنى ئافرةتى موسلَمان بة طاورو جولةكة، 
ودةرخستنى سةر وقذ وملى ئافرةتان بؤ ثياوى بيَطانة، وثيَش نويَذى كردن ووتار 

اى حةآلأل بوونيان بؤ خويَندنى هةينى لةاليةن ئافرةتانةوة بؤ ثياوان، و........... فةتو
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وة بؤ دوركةوتنةوةى موسلَمانان  دراوة وخةلَكانيَكيش هةن كة جآبةجآيان دةكةن.
لةم سةرة نةزان ونةفامانةو طةرِانةوةيان بؤ الى زانايانى خواويست وباوةرِ ثآكراو بة 

يان، وة وةكو جآبةجآ كردنيَك بؤ فةرمانى خواى طةورة كة زانست وخؤثاريَزى
ُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ ] دةفةرميَت:   .[43]النحل: [ فَاْسأَُلوا أَْهَل الذاِْكِر ِإْن ُكن ْ

)حممد بن هةستام بة كؤكردنةوةى ئةم فةتوايانةى زاناى خواويست وثايةبةرز شيَخ 
يان )رةمحةتى خواى ىلَ بيَت( كة تيَكرِاى زانايانى ئةم سةردةمة شايةتى صاحل العثيمّي(

سودبةخش وخؤثاريَزى وبانطةوازكردنى بؤ دينى خواى  داوة بؤ زانيارى وزانستى
يةوة تاوةكو كؤضى دوايى كردووة لةناو زاناياندا ذيانى طةورة، كة هةر لةتةمةنى مندالَى

  بةسةر بردووة.

وة ئيشى من لةم ثةرتوكةدا بريتى بووة لة: كؤكردنةوةى فةتواكان لة ضةند ثةرتوكيَك 
دا ئاماذةيان بؤ كراوة، هةروةها دانانى ناونيشان بؤ كة لة ثةراويَز وكؤتايى ثةرتوكةكة

هةنديَك لة فةتواكان كة ناونيشانيان بؤ دانانرا بوو، وة تةخريج كردنى ئةو فةرموودانةى 
كة تةخريج نةكرا بوون، لةطةأل وةرطيَرِانى فةتواكان، داواكارم لة خواى طةورة كة بة 

ن بطةيةنيَت، وةئةم كارةو سةرجةم يانةوة سود بة موسلَماناهؤى ئةم فةتوا شةرعى
كارةكانى ترمان تةنها لةبةر رةزامةندى خواى طةورة بيَت، وة بيكاتة تويَشوى 

  قيامةمتان،
  آمّي وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي. 

 وةرطيَرِ
 ك1427ى رجب27دووشةممة بةروارى 
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 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ومن 
  الدين، وبعد: تبعهم بإحسان اىل يوم

  حوكمى تةبةرِوك كردن بة طؤرِو سورِاندنةوة بة دةوريدا: 

آ ية بةمةبةستى جحوكمى تةبةرِوك كردن بة طؤرِو سورِاندنةوة بة دةوريدا ضى 1ث 
  يةكان، ياخود خؤ نزيك كردنةوة ليَيان؟بةجآ كردنى ثيَويستى
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تةبةرِوك كردن بة طؤرِ حةرامةو جؤريَكة لة هاوبةش برِياردان بؤ خواى طةورة،  و 
ضونكة جيَطري كردنى كاريطةرى شتيَكى تيَداية كة خواى طةورة هيض بةلَطةيةكى لةسةر 

دنة لةكارو ثيشةى ثيَشينة ضاكةكان نةناردؤتة خوارةوة، هةروةها ئةم تةبةرِوك كر
نةبووة، كة لةم رِووةوة دةبيَتة بيدعةيش، وة ئةطةر ئةو كةسةى باوةرِى وا بيَت كة 
مردووى ناو طؤرِ كاريطةرى هةية، ياخود تواناى هةية لةسةر البردنى زيان، ياخود 

دنى زيان هيَنانى سود ئةمة هاوبةش دانانى طةورةية ئةطةر بؤ هيَنانى سود ياخود البر
  ى بثارِيَيتةوة.ىلَ
هةروةها ئةطةر ثةرستنى بؤ مردووى ناو طؤرِةكة ئةجنام دا وةكو ركوع و كرِنوش  

ى و بةطةورة زانينى ئةمةيش بةهةمان شيَوة وئاذةأل سةربرِين بؤ خؤ نزيك كردنةوة ىلَ
ِإهَلًا َآَخَر اَل بُ ْرَهاَن لَُه  َوَمْن يَدُْع َمَع اَّللَِّ هاوبةش دانانى طةورةية، خواى طةورة دةفةرميَت: )

َا ِحَسابُُه ِعْنَد رَباِِه ِإنَُّه اَل يُ ْفِلُح اْلَكاِفُرونَ    .[117]املؤمنون:  [ِبِه فَِإَّنَّ
واتة: هةركةسيَك لةطةأل خواى طةورةدا لة خوايةكى تر بثارِيَتةوة ئةوا هيض بةلَطةيةكى  

تة بةلَطة بؤ هيض كةسيَكى تر(، وةحساب ية لةو كارةيدا )ياخود ئيشةكةى ئةو نابيَنى
ى دةثرسيَتةوة، وةخواى وليَثرسينةوةى تةنها لةالى خواى طةورةية و خواى طةورة ىلَ

  طةورة كافران سةرفراز وسةركةوتوو ناكات.

[ َباَدِة رَبِاِه َأَحًداَفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا لَِقاَء رَبِاِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيْشرِْك ِبعِ وة دةفةرميَت: ]
 [110]الكهف: 

يةوة، ئةوا با واتة: هةركةسيَك بة ئوميَدى طةيشتنة بة خواى طةورة بة رِوويةكى سثى
كردةوةى ضاك ئةجنام بدات )واتة: كردةوةكانى لةسةر سوننةت بيَت وبيدعة نةكات(، 
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نيةتى ثاك بيَت وة هيض كةسيَك نةكات بة هاوبةش بؤ خواى طةورة لة ثةرستندا )واتة: 
  لة كردةوةكانيدا و تةنها مةبةستى رِةزامةندى خواى طةورة بيَت و بؤ رِيابازى نةبيَت(.

وة هاوبةش برِياردةرى طةورة كافرةو بةنةمرى وهةميشةيى لة ئاطرى دؤزةخدا 
 ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك اِبَّللَِّ دةميَنيَتةوة وبةهةشى ىلَ حةرامة، وةكو خواى طةورة دةفةرميَت: ]

  [.72]املائدة: [ فَ َقْد َحرََّم اَّللَُّ َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمَّي ِمْن أَْنَصارٍ 

 واتة: هةركةسيَك هاوبةش بؤ خواى طةورة برِيار بدات ئةوا خواى طةورة بةهةشتى
كاران ) لةسةر حةرام و قةدةغة دةكات، وة شويَنى ئةو ئاطرى دؤزةخة، وةستةم

ية كة لةئاطرى دؤزةخ هاوبةش برِياردةران( هيض ثشتيوان ويارمةتى دةريَكيان نى
  .(1)رِزطاريان بكات

 

 

  حوكمى سويَند خواردن بة جطة لة خواى طةورة:
ية بة جطة لة خواى طةورة؟ وةكو كةسيَك كة بلَيَت: بة حوكمى سويَند خواردن ضى 2ث

م رزقة، وهاوشيَوةى ئةمانة، وةكاتيَك بةرهةلَستى ىلَ ثيَغةمبةر، بةذيانت، بةشةرةفم، بة
بكةين لةوةآلمدا دةلَيَت: ئةمة شتيَكة زؤر بة ئاسانى وةرمان طرتووةو لةسةرى 

  رِاهاتوين.
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ئةطةر سويَند خؤرةكة باوةرِى وا بيَت كة سويَند ثآ خوراوةكة لةثلةو ثايةدا وةكو  و 
رةيةو ثآى دةبيَت بة هاوبةش برِياردةرى خواى طةورةية، ئةوا هاوبةش برِياردانى طةو

طةورة، وةئةطةر باوةرِى وانةبيَت وبةطةورة زانينى سويَند ثآ خوراوةكة لة دلَيدا واى ىلَ 
كردبيَت كة سويَندى ثآ خبوات بةبآ ئةوةى باوةرِى وا بيَت كة لة ثلةو ثايةدا وةكو 

ت بة هاوبةش برِياردةرى خواى طةورةية ئةمايان هاوبةش برِياردانى بضوكةو ثآى دةبيَ
َمْن َحَلَف ِبَغرِي هللِا فَ َقْد َكَفَر أو دةفةرميَت: ] )صلى هللا عليه وسلم(بضوك، ضونكة ثيَغةمبةر

  .(1)[أْشَركَ 
-واتة: هةركةسيَك سويَند خبوات بة جطة لة خواى طةورة ئةوا بةجةخت لةسةر كراوى 

  برِيارداوة.يةوة كوفرى كردووة، ياخود هاوبةشى بؤ خواى طةورة 
وة ثيَويستة بةرهةلَستى بكريَت لةهةر كةسيَك كة تةبةرِوك دةكات بة طؤرِ، ياخود 
سويَند دةخوات بة جطة لةخواى طةورة، وة دةبيَت بؤيان رِوون بكريَتةوة كة ئةم 

  كارانةى لةسزاى خواى طةورة رزطارى ناكةن.
ة ولةسةرى رِاهاتوين، ئةم وةكة دةلَيَت: ئةمة شتيَكة زؤر بة ئاسانى وةرمان طرتوو

طومانة طومانى ئةو هاوبةش برِياردةرانةية كة ثيَغةمبةرانيان بةدرؤ دةخستةوةو دةيان 
  ووت:

                                                           
 (.2561)رواه الرتمذي، وصححه الشيخ اْللباين يف إرواء الغليل، رقم:  -9
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واتة: ئيَمة باوك و  . [23]الزخرف:  [ِإَنَّ َوَجْدََن َآاَبَءََن َعَلى أُمٍَّة َوِإَنَّ َعَلى َآاَثرِِهْم ُمْقَتُدونَ ] 
ةرستنيَك بينيوة، وة ئيَمة شويَنى شويَنةوارى ئةوان باثريانى خؤمان لةسةر جؤرة ث

  ثيَيانى فةرموو: )صلى هللا عليه وسلم(دةكةوين، ثيَغةمبةريش
ُتُكْم ِبَْهَدى ِمَّا َوَجْدُُتْ َعَلْيِه َآاَبءَُكْم قَالُوا ِإَنَّ ِبَا أُْرِسْلُتْم بِِه َكاِفُرونَ ]  ]الزخرف: [قَاَل أََوَلْو ِجئ ْ

24] .  
: ئايا ئةو دينةى كةمن بؤتامن هيَناوة لةاليةن خواى طةورةوة هيدايةت دةرترو واتة 

ية لةوةى كة لة باوك وباثريانتانةوة بؤتان بةجيَ ماوة؟ ئةوانيش لة رِيَنمونى كةر تر نى
كافرو بآ باوةرِين  وةآلمدا وتيان: ئةوةى كة تؤ هيَناوتةو تؤى ثآ نيَردراوى ئيَمة ثآى

  خواى طةورةيش دةفةرميَت: ن.وبةرهةلَستى دةكةي
ِبّيَ ]  ُهْم فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِا واتة: ئيَمة تؤلَةى  .[25]الزخرف: [ فَانْ تَ َقْمَنا ِمن ْ

وشويَن نةكةوتنى والسايى كردنةوةى  )صلى هللا عليه وسلم(بةدرؤخستنةوةى ثيَغةمبةر
دةى تةماشا بكةو بزانة سةرةجنامى كويَرانةى باوك و باثريانيامنان ىلَ سةندن، 

ية بؤ هيض كةسيَك وةحةآلأل نى ضؤن بوو. )صلى هللا عليه وسلم(بةدرؤخةرةوانى ثيَغةمبةر
كة باوك وباثريانى لةسةرى ديوة ولةوانةوة بؤى  بةلَطة بؤ بةتالَةكةى بهيَنيَتةوة بةوةى

ئةطةر ئةم شتانة  ماوةتةوة، ياخود داب ونةريتى ئةو واية، وهاوشيَوةى ئةمانة، وة
بكات بةبةلَطة ئةوا بةلَطةكانى الى خواى طةورة ثوضةأل وبآ بنةماية وهيض سودى ثآ 
ناطةيةنيَت، وة ئةو كةسانةى كة توشى ئةم شتة بوونة ثيَويستة تؤبة بكةن 

يةك بوو، وة لةهةر وبطةرِيَنةوة بؤ الى خواى طةورة وشويَنى حةق بكةون لة هةر كوآ
ةلةهةر كاتيَكدا بوو، وةداب و نةريتى نةتةوة وطةلةكةيان ياخود كةسيَكةوة بوو، و
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لؤمةى كةسة نةزانةكانيان وايان ىلَ نةكات كة حةق وةرنةطرن، ضونكة مرؤظى باوةرِدارى 
  رِاستةقينة ئةوةية كة لؤمةى لؤمةكةران وبةربةستةكان نايطةرِيَنيَتةوة لة دينى خوا.

ات بؤ هةموو شتيَك كة رِةزامةندى خؤى تيَدا خواى طةورة هةموو اليةك سةركةوتوو بك
 .(1)بيَت، وةمبانثاريَزيَت لة هةموو شتيَك كة تورِةبوون وسزاى خؤى تيَدا بيَت

 
  حوكمى سويَند خواردن بة جطة لة خواى طةورة:

 ية بة جطة لة خواى طةورة؟ لةطةأل ئةوةى كة ليَوةىحوكمى سويَند خواردن ضى 3ث
واتة: سويَند بيَت  .(2))أفلح وأبيه إن صدق(فةرموويةتى:  غةمبةر طيَرِدراوةتةوة كة ثيَ

  بة باوكى سةرفراز بوو ئةطةر رِاست بكات.
سويَند خواردن بة جطة لةخواى طةورة، وةكو كةسيَك بلَيَت: بةذيانت، ياخود بة  و 

 ذيامن، ياخود سويَند بيَت بةسةرؤك، ياخود بةطةل، هةموو ئةمانة حةرامة، بةلَكو لة
ية بؤ جطة لة خواى هاوبةش برِياردانن، ضونكة ئةم جؤرة بةطةورة زانينة دروست نى

طةورة، وةهةركةسيَك جطة لة خواى طةورة بة طةورة بزانيَت كة تةنها بؤ خواى طةورة 
  بطوجنيَت ئةوة هاوبةش برِياردانة.

راو وةكو ية كة طةورةيى سويَند ثآ خوبةآلم لةبةر ئةوةى سويَند خؤر باوةرِى وانى
طةورةيى خواى طةورة واية، ئةمة نابيَت بة هاوبةش برِياردانى طةورة، بةلَكو هاوبةش 

                                                           

 (.11-10خيار، ص)فتاوى وأذكار ْلحتاف اْل -10
 ، قال الشيخ اْللباين شاذ بزَيدة وأبيه(.3/223، 1/107)سنن أيب داود:  -11
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برِيادانى بضوكة، بؤية هةر كةسيَك سويَندى خوارد بة جطة لة خواى طةورة ئةوا 
  هاوبةشى بؤ خواى طةور داناوة هاوبةش دانانيَكى بضوك.

 . (1)(ُكْم، َمْن َكاَن َحالِفًا فَ ْلَيْحِلْف اِبهلِل أو لَِيْصُمتْ ال حَتِْلُفوا ِِبابئِ دةفةرميَت:) ثيَغةمبةر 
واتة: سويَند بةباوك وباثريانتان مةخؤن، وةهةركةسيَك ويستى سويَند خبوات ئةوا با بة 

وةدةفةرميَت: )  خواى طةورة سويَند خبوات، ياخود بآ دةنط بيَت وسويَند نةخوات.
  .(2)(َكَفَر أو أْشَركَ   َمْن َحَلَف ِبَغرِي هللِا فَ َقدْ 

-واتة: هةركةسيَك سويَند خبوات بة جطة لة خواى طةورة ئةوا بةجةخت لةسةر كراوى 

  يةوة كوفرى كردووة، ياخود هاوبةشى بؤ خواى طةورة برِيارداوة.
كةسيَك بوو  بؤية سويَند مةخؤ بة جطة لة خواى طةورة ئةطةر سويَند ثآ خوراوةكة هةر

غةمبةريش بوو ياخود جربيل بوو ياخود لةوان ثلةو ثايةى نزمرت ، تةنانةت ئةطةر ثيَ
بوو، لة ثيَغةمبةران ياخود فريشتةكان ياخود لة مرؤظةكان، ياخود لة خوار 

  ثيَغةمبةرانةوة، سويَند مةخؤ بة هيض كةس و شتيَك جطة لة خواى طةورة.
أفلح وأبيه إن : )كة دةفةرميَت)صلى هللا عليه وسلم( بةآلم فةرموودةكةى ثيَغةمبةر 

 (. صدق
( واتة: سويَند بة باوكى، فةرمودةناسان بؤضونيان جياوازة، وأبيهدةربارةى ئةم وشةية)

)صلى هللا عليه هةيانة بةرهةلَستى ىلَ كردووةو ووتويةتى بة صةحيحى لة ثيَغةمبةرةوة 

                                                           

 (.2951 /3)متفق عليه، وانظر: صحيح الرتغيب والرتهيب:  -12
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، ضونكة تؤ يةيةك لةم بابةتةدا نىنةهاتووة، بة طويَرةى ئةم بؤضونة هيض ئالَؤزىوسلم( 
كاتيَك باسى شتيَك دةكةيت و وةآلمى دةدةيتةوة دةبيَت ئةو شتة بوونى هةبيَت، 

  وةئةطةر بوونى نةبوو ئةوا بةرطرى ثآ ناكريَت وئاورِى ىلَ نادريَتةوة.

  ( جيَطرية، ئةوا وةآلمةكةى بةم شيَوةيةية:وأبيهوةئةطةر بلَيَن ئةم وشةية)
، وسويَند خواردن بة جطة لة خواى طةورة ة)مشكل(ئةم وشةية ئالَؤزو ناديارة

مان هةية، وة رِيَطاى زانا دامةزراوةكان لة  )حمكم( و)متشابه(، واتة: )حمكم(ئاشكراية
وةربطرن وكارى ثآ بكةن، خواى طةورة  )حمكم(بهيَنن و  )متشابه(زانياريدا واية كة واز لة

ِمْنُه َآََيٌت حُمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب دةفةرميَت: ]
َنِة َوابِْتغَ  اَء ََتِْويِلِه َوَما يَ ْعَلُم ُمَتَشاِِبَاٌت فََأمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوِِبِْم زَْيٌغ فَ يَ تَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفت ْ

ُ َوالرَّاِسُخونَ    .[7]آل عمران: [  يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن َآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَباَِناََتِْويَلُه ِإالَّ اَّللَّ
)صلى واتة: خواى طةورة ئةو خوايةية كة ئةو قورئانةى دابةزاندؤتة سةرت ئةى حممد 

ن، واتة: )يةك رِاظة كردنيان )حمكم(لة قورئاندا هةنديَك لة ئايةتةكانى  هللا عليه وسلم(
ناكةيان ديارةو ئاشكراية، وة بوارى طؤرِينى ماناو الدانء شاردنةوةو دوو هةية, وة ما
ية(، كة ئةم ئايةتانة بنضينةى قورئانن و ثشتيان ثىَ دةبةسرتيَت، وئةو دلَى تيَدا نى

ئايةتانةى ثيَضةوانةيان بيَت دةطةرِيَنريَنةوة بؤ ئةم ئايةتانة, وة هةنديَك ئايةتى ترى 
: )زياتر لة يةك رِاظةكردنيان هةية، وة بوارى طؤرِينى ماناو ن، واتة)متشابه(قورئان 

الدانء شاردنةوةيان هةية(, فةرمامنان ثآ كراوة بة باوةرِهيَنان بة ئايةتى )متشابة(و 
بةآلم ئةوانةى الدان لة حةق لةدلَيانداية شويَنى ئايةتى )حمكم( ئيش كردن بة ئاياتى 

ن دروست دةكةن و دةيكةن بة بةلَطة بؤ ئةو متشابة دةكةون، وة طومان بؤ باوةرِدارا
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بيدعةيةى كة خؤيان لة سةرين كة مةبةستيان ئةوةية خةلَكى تووشى فيتنة بكةن لة 
دينةكةيانداو دلَيان تيَك بدةن، وة مةبةستيان رِاظة كردنيَتى بةو شيَوةيةى كة خؤيان 

هيض كةسيَك لة دةيانةويَت و بطوجنيَت لةطةأل رِيَطة خراثةكةياندا لة كاتيَكدا 
رِاظةكردنةكةى نازانيَت تةنها خواى طةورة نةبيَت، وة ئةوانةى كة دامةزراون لة زانستدا 

  دةلَيَن باوةرِمان ثآى هةية هةمووى لة اليةنى ثةروةردطارمانةوةية.

ة، ماناى واية ئةطةريَكى زؤرى هةية، لةوانةية ئةمة ثيَش قةدةغة )متشابه(وةكة دةلَيَني 
لةبةر دوورى  )صلى هللا عليه وسلم(وةلةوانةية تايبةت بيَت بة ثيَغةمبةرةوة كردنى بيَت،

هاوبةش برِياردان لة حةقى ئةودا، وةلةوانةية ئةمة لةو شتانة بيَت كةبةسةر زماندا 
هاتبيَت بةبآ مةبةست، وة لةبةر ئةوةى ئةم ئةطةرانة هةموو هةن لةسةر ئةم 

ئةوا ثيَويستة  )صلى هللا عليه وسلم(مبةرةوة( ئةطةر صحيح بيَت لة ثيَغةوأبيهوشةية)
ية لة قةدةغة كردنى لةسةرمان) حمكم( ةكة وةربطرين وكارى ثآ بكةين كة بريتى

بةآلم لةوانةية هةنديَك لة خةلَكى بلَيَن: سويَند  سويَند خواردن بة جطة لة خواى طةورة.
كة وازى ىلَ بيَنيَت،  خواردن بة جطة لة خواى طةورة ديَتة سةر زمانى و قورسة لةسةرى

  ية؟وةآلمى ئةمة ضى
دةلَيَني: ئةمة ناكريَتة بةلَطة بةلَكو كؤششى نةفسى خؤت بكة لةسةر واز هيَنان و 

  ى .دةرضون ىلَ
)صلى هللا عليه وةلة يادمة جاريَكيان بةرهةلَستيم لة ثياويَك كرد كة بلَيَت: بة ثيَغةمبةر

)صلى هللا طةلَمدا دةكرد ووتى: بة ثيَغةمبةر ، ئةويش دةربارةى شتيَك قسةى لةوسلم(
  ناطةرِيَمةوة سةرى. عليه وسلم(



 

 

 20 ba8.org 

 ..........................العثيمني       َ  َ                                         طول بذي ري ك لة فةتواكانى زاناى ثايةبةرز حممد بن صاحل      

ئةم ووتنةى لةسةر ئةو بنضينةية بوو كة دووثاتى بكاتةوة كة ناطةرِيَتةوة سةر سويَند 
، بةآلم هاتة سةر زمانى، دةلَيَني هةوأل بدة )صلى هللا عليه وسلم(خواردن بة ثيَغةمبةر

هةية ئةم ووشةية لةسةر زمانت بسرِةرةوة، ضونكة هاوبةش  ئةوةندةى لة تواناتدا
يةكةى زؤر طةورةية هةرضةندة ئةطةر برِياردانة، وة هاوبةش برِياردانيش ترسناكى

) رةمحةتى خواى ىلَ بيَت( دةفةرميَت: اْلسالم إبن تيميةبضوكيش بيَت، تا شيَخ 
  وكيش بيَت(.ى خؤش نابيَت ئةطةر بض)هاوبةش برِياردان خواى طةورة ىلَ

)الْن َأْحِلَف ابهلِل كاِذاًب َأَحبُّ إيلَّ ِمْن أَْن  وة إبن مسعود)خواى ليَ رِازى بيَت( دةفةرميَت:
واتة: ئةطةر سويَند خبؤم بةخواى طةورة بة درؤ الم خؤش ترة  .(1)َأْحِلَف ِبَغريِِه َصاِدقاً(

  لةوةى كة سويَند خبؤم بة جطة لة خواى طةورة بةرِاستى.

) رةمحةتى خواى ىلَ بيَت( دةفةرميَت: )ضونكة تاوانى هاوبةش اْلسالم إبن تيميةخ شيَ
  .(2)برِياردان طةورةترة لة تاوانى طةورة(

  حوكمى سةردانى كردنى طؤرِى ثياو ضاكان:

ية بةمةبةستى داواكردنى لةش حوكمى سةردانى كردنى طؤرِى ثياو ضاكان ضى 4ث
  ساغى ليَيان؟

ى طؤرِى خةلَكى بة طشتى بيَـت، ياخود طؤرِى كةسانيَك كة وا سةردانى كردن و 
دةزانريَت ثياوضاك بوونة، بؤ ئةوةى داواى فرياكةوتن و يارمةتى و ئاسانكارى بارى 
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ذيانيان ىلَ بكريَت، ئةمة هاوبةش برِياردانى طةورةية وخاوةنةكةى لة ئايينى ئيسالم 
َا َوَمْن يَدْ دةردةكات، خواى طةورة دةفةرميَت: ] ُع َمَع اَّللَِّ ِإهَلًا َآَخَر اَل بُ ْرَهاَن لَُه بِِه فَِإَّنَّ

  .[117]املؤمنون:  [ِحَسابُُه ِعْنَد رَباِِه ِإنَُّه اَل يُ ْفِلُح اْلَكاِفُرونَ 
ئةم ئايةتة ثريؤزة ئةوة دةطةيةنيَت كةهةركةسيَك لةطةأل خواى طةورةدا لة خوايةكى تر 

ية، بةلَكو بةلَطةية لةسةر طيَلى ونةفامى هيض بةلَطةيةكى نىبثارِيَتةوة، ئةوا لةم كارةيدا 
وطومرِايى، هةروةها هةرِةشةى تيَداية بؤ هةموو كةسيَك كة لةطةأل خواى طةورةدا لة 

َا ِحَسابُُه ِعْنَد رَبِاهِ  خوايةكى تر بثارِيَتةوة كة دةفةرميَت: ] [، هةروةها سودى ئةوةى فَِإَّنَّ
لة جطة لة خواى طةورة دةثارِيَتةوة بةم ثارِانةوةية هةرطيز تيَداية كة ئةو كةسةى كة 

سةركةوتوو وسةرفراز نابيَت، وةسودى ئةوةيشى تيَداية كة ئةو كةسة كافرة، ضونكة 
  [.ِإنَُّه اَل يُ ْفِلُح اْلَكاِفُرونَ ] خواى طةورة دةفةرميَت:

ونكة خواى طةورة ية، ضوة ثارِانةوة لة جطة لة خواى طةورة طيَلى ونةفامى وطومرِايى
واتة: كآ  [.130]البقرة: [ َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة إبْ رَاِهيَم إالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسهُ دةفةرميَت: ]

البدات مةطةر كةسانيَكى  )صلى هللا عليه وسلم(هةية لة دين ورِيَطا وبةرنامةى ئيرباهيم
  خؤطيَل ونةزان ونةفام كردوو.

َضلُّ ِمَّْن يَْدُعو ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َمْن اَل َيْسَتِجيُب لَُه ِإََل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َوَمْن أَ وة دةفةرميَت: ] 
 . [5]اْلحقاف: [َعْن ُدَعائِِهْم َغاِفُلونَ 

واتة: كآ طومرِاتة لةو كةسةى كة لة جطة لة خواى طةورة دةثارِيَتةوة لة كةسانيَك كة  
ن بدةنةوة، وة ئةوان بآ ئاطان لة ثارِانةوةى ئةم تا رِؤذى قيامةت ناتوانن وةآلميا

  خةلَكة نةزان وطومرِاية لةوان.
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وةسةرسورِهيَنةر ئةوةية كة ئةم كةسة نةزانانة بضنة سةر طؤرِى ئةو مردووانةى كة 
دةزانن ئةمانة تةنها الشةيةكى رزيوى بآ طيانن ناتوانن خؤيان رزطار بكةن لةو حالَةى 

كة جطة لة خؤيان رزطار بكةن، ئةوانيش داوايان ىلَ دةكةن  كة تيَيدان ض جاى ئةوةى
  يةكانيان ىلَ دةكةن.كة لة سةغلَةتى وناخؤشى رزطاريان بكةن، وداواى البردنى ناخؤشى

ئةطةر مرؤظــ برِوانيَتة حالَى ئةو كةسانة ئةوا زؤر سةرسام دةبيَت، وة ئةطةر ئةو 
ئةوا طيَلى ونةزانى خؤيان بؤ  كةسانة بطةرِيَنةوة سةر خؤيان و بري بكةنةوة

يةكى ئاشكرادان، داواكارين لة خواى طةورة دةردةكةويَ، كة ئةوان لة طومرِايى
يان بكات بؤ حةق، كةتيَكرِاى موسلَمانان ضاو رِؤشنا بكات لة دينةكةيدا، وةرِيَنمونى

  وةدامةزراويان بكات لةسةرى.
ودبةخش بثارِيَنةوة كةوا ثةنا بةرن بؤ وةمن بةو جؤرة كةسانة دةلَيَم: ثارِانةوةيةكى س

ى دةثارِيَنةوة، خواى طةورة، ضونكة هةر ئةو وةآلمى ليَقةوماوان دةداتةوة كاتيَك كة ىلَ
يان لةسةر الدةبات، وة مولَكى هةموو شتيَك هةر وةهةر ئةو دةردو بةآلو ناخؤشى

دةفةرميَت:  لم()صلى هللا عليه وسبةدةستى ئةوة، وةهةر ئةوة كة بة ثيَغةمبةرةكةى
اِع ِإَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليُ ْؤِمُنو ] ا يب َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعّنِا فَِإيناِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

ئةطةر بةندةكانى  )صلى هللا عليه وسلم(واتة: ئةى حممد .[186]البقرة: [ َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدونَ 
يَت كرد ئةوا من ليَيانةوة نزيكم) بةزانيارى وبيسنت و بينني وتواناو من ثرسيارى منيان ل

دةسةآلت و ويست(، وةوةآلمى دوعاو ثارِانةوةي ئةو كةسانة دةدةمةوة كة ليَم 
يان كردووة بؤيان جآبةجآ دةكات، ياخود لة قيامةتدا دةثارِيَنةوة)ياخود داواى ضى

يان لةسةر ارِانةوةكةيان بةآلو ناخؤشىثاداشتيان دةداتةوة، ياخود لةدونيادا بايى ث
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الدةبات(، بةآلم بةو مةرجةى كة ئةوانيش وةآلمى بانطةوازى من بدةنةوة وباوةرِم ثآ 
  بهيَنن بةلَكو دةضنة سةر رِيَطاى رِاست.

بةرِاستى  وة با ئةو كةسانة خؤيان تاقى بكةنةوة كاتيَك كة رِوو دةكةنة خواى طةورة و 
ةبةن، ياخود بة ثيَويستى و ئوميَدى وةآلمدانةوة، تا بؤيان و دلَسؤزى ثةناى بؤ د

  دةركةويَت كة هيض كةسيَك سوديان ثآ ناطةيةنيَت تةنها خواى طةورة نةبيَت.

وة ئةطةر بلَيَن: جارى وا هةية ئةو كةسانة دوعا دةكةن لة خاوةنى ئةو طؤرِانةى كةوا 
يةكانيان بؤ داواكارى طةورة طومان دةبةن ثياو ضاكن، ثاشان بة قةزاو قةدةرى خواى

  بةجآ دةبيَت، ئايا ئيَمة هةلَويَستمان ضؤن بيَت سةبارةت بةم رِووداوة؟جآ

وةآلم: هةلَويَستى ئيَمة ئةوةية كة ئيَمة دةزانني و دلَنياين كة ئةوةى بؤ ئةوان رِووى 
ية، ن نىية، وة بةهؤى ثارِانةوةى ئةوانةوة لة طؤرِةكاداوة لة خاوةنى طؤرِةكانةوة نى

َوَمْن َأَضلُّ ِمَّْن يَْدُعو ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َمْن اَل َيْسَتِجيُب َلُه ِإََل ضونكة خواى طةورة دةفةرميَت: ]
  .[5]اْلحقاف: [ يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعائِِهْم َغاِفُلونَ 

لة كةسانيَك كة  واتة: كآ طومرِاتة لةو كةسةى كة لة جطة لة خواى طةورة دةثارِيَتةوة 
تا رِؤذى قيامةت ناتوانن وةآلميان بدةنةوة، وة ئةوان بآ ئاطان لة ثارِانةوةى ئةم 

  خةلَكة نةزان وطومرِايانة لةوان.
وة خاوةنى ئةو طؤرِانة ناتوانن نة سوديان ثآ بطةيةنن، وة نةزيانيشيان لةسةر الدةن، 

ًئا َوُهْم َُيَْلُقوَن  َوالَِّذيَن يَْدُعونَ وةكو خواى طةورة دةفةرميَت: ] ِمْن ُدوِن اَّللَِّ اَل ََيُْلُقوَن َشي ْ
َعُثونَ  َن يُ ب ْ   .[21-20]النحل: [ أَْمَواٌت َغرْيُ َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن َأَيَّ
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واتة: ئةوانةى كة جطة لة خواى طةورة خةلَكى ليَيان دةثارِيَتةوة تواناى دروست  
خؤيان دروست كراون، وة ئيَستا ئةوان مردون ية، بةلَكو كردنى هيض شتيَكيان نى

وزيندوو نني، وة خؤيشيان هةست ناكةن كة خواى طةورة ض كاتيَك زيندوويان 
  دةكاتةوة.

ئةم مردووانة ناتوانن هيض شتيَكيان بؤ بكةن بة دةقى قورئان و سوننةت و يةكدةنطى 
ى ثارِانةوةيان لة زانايانى موسلَمانان، بةآلم ئةوةى كة بؤيان جآبةجآ بووة لةكات

مردووةكان تاقى كردنةوةيةكة لة خواى طةورةوة ئةوانى ثآ تاقى دةكاتةوة، جارى وا 
هةية خواى طةورة بةندةكانى تاقى دةكاتةوة بةوةى كة هؤكارةكانى تاوان كردنيان بؤ 

يان بكاتةوة، ئايا نابينيت خواى طةورة بةضى بةنى ئاسان دةكات بؤ ئةوةى تاقى
قى كردةوة؟ كاتيَك كة رِاوكردنى ماسى ىلَ حةرام كردن لة رؤذى شةممةدا، ئيسرائيلى تا

يةكان طةليَك زؤر دةبوون ولة زؤريدا سةر ئاو دةكةوتن، بة آلم لة وة لةو رؤذةدا ماسى
يان نابينى، ئةمان لةم تاقى كردنةوةيةدا دةرنةضون رؤذانى ترى جطة لة شةممة ماسى

ئةويش ئةوة بوو كة لة رؤذى هةينى تؤرِيان دةخستة ناو وثةنايان بؤ فيَلَ كردنيَك برد 
ئاوةكة تا رؤذى شةممة ماسى زؤريان بؤ بطريَت، بةآلم لة شةممةدا دةريان ناكرد 

يةكانيان دةردةكرد، خواى طةورةيش ودةستيان ىلَ نادا، لة رؤذى يةك شةممةدا ماسى
. واتة: بنب بة مةميونى بآ [166]اْلعراف: [ ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئّيَ  ثآى فةرموون: ]

  رِيَزى زةليل لة سزاى ئةو كارة ناهةموارةتاندا.
  وةكو خواى طةورة دةفةرميَت:
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ْبِت ِإْذ ََتْتِيِهْم ِحيَتاَُنُمْ ] يَ ْوَم َسْبِتِهْم  َواْسَأهْلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَِِّت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يَ ْعُدوَن يِف السَّ
ُلوُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْفُسُقونَ ُشرَّعً    .[163]اْلعراف:  [ا َويَ ْوَم اَل َيْسِبُتوَن اَل ََتْتِيِهْم َكَذِلَك نَ ب ْ

ثرسيار لة جولةكاكان بكة )وةكو يادكردنةوةيان  )صلى هللا عليه وسلم(واتة: ئةى حممد 
بة مةميون بةوةى كة بةسةر ثيَشينةكانياندا رِوويدا كاتيَك كة خواى طةورة كرديانى 

وبةراز بة هؤى يارى كردنيان بة دينةكةى وفيَأل كردنيان(، دةربارةى ئةو دآيةى كة بة 
( كاتيَك سنورى خواى طةورةيان عقبةى تةنيشت  آيلةتةنيشت روبارةكةوة بوو)دآى 

بةزاند، بةوةى كة لة رِؤذى شةممةدا راوى ماسيان دةكرد كةقةدةغة كرابوو ليَيان لةو 
يةكان سةر ئاو طةورة بةوة تاقى كردنةوة كة لة رؤذى شةممةدا ماسى رؤذدا، وة خواى

دةكةوتن وديارو ئاشكراو زؤر بوون، و بةئاسانى راو دةكران، بةآلم لة رؤذةكانى تردا كة 
يةكان ناهاتن وتواناى راوكردنيانيان نةبوو، خواى دروست بوو بؤيان راو بكةن ماسى

ؤى خراثةو تاوان و لةرِآ دةرضونى خؤيان تا طةورة بةم شيَوةية تاقى كردنةوة بةه
  خواى طةورة بزانيَت تا ض رادةيةك ئارام دةطرن.

ْبِت فَ ُقْلَنا هَلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة هةروةها دةفةرميَت: ]  َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم يف السَّ
  .[66-65]البقرة:  [َديْ َها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقّيَ َخاِسِئَّي َفَجَعْلَناَها َنَكااًل ِلَما َبّْيَ يَ 

يةوة ئيَوة بةسةرهاتى ئةو كةسانةتان زانى كة لة ئيَوة )جولةكةكان( واتة: بة دلَنيايى 
سنورى خواى طةورةيان بةزاند لة رؤذى شةممةدا كة فيَلَيان كرد)رؤذى هةينى تؤرِيان 

يةك شةممة دةريان دةكرد، ياخود رؤذانى شةممة  دةخستة ناو ئاوةكة و رؤذى
يةوة، ثاشان بةربةستيان دةكردو لة رؤذى جؤطةيان ىلَ دةدا تا ماسى زؤر دةضونة ناوى

  يةك شةممة دةريان دةكرد(.
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يةدا كرديانى بة مةميونى بآ ريَز و زةليل، وة خواى طةورةيش لة سزاى ئةم سةرثيَضى
يةكانى ثيَش وثاشى خؤى، وة تا ببيَت بة َت بؤ دىيةى كرد بة ثةندو عيربةئةو دآ

  ئامؤذطارى بؤ لة خوا ترسان وخؤثاريَزان تا رؤذى قيامةت.
ثاشان ئايا نابينيت خواى طةورة بةضى هاوةآلنى تاقى كردةوة كاتيَك كة لة ئيحرامدا 

ُلَونَُّكمُ بوون؟ خواى طةورة فةرمووى: ] اَّللَُّ ِبَشْيٍء ِمَن الصَّْيِد تَ َنالُُه  ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا لَيَ ب ْ
  .[94]املائدة: [ أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم لِيَ ْعَلَم اَّللَُّ َمْن ََيَافُُه اِبْلَغْيبِ 

تان دةكاتةوة بة شتيَك لة راوكردن)كة لةكاتى واتة: ئةى باوةرِداران خواى طةورة تاقى 
وةكو ضؤن لة جولةكةكانى قةدةغة كرد لة ى قةدةغة كردن، هةرئيحرامدا لة حةرةمدا ىلَ

يانى كردةوة كة راوكردنى بؤ رؤذى شةممةدا( لةم كات وشويَنةدا خواى طةورة تاقى
ئاسان كردبوون بة شيَوةيةك كة دةيانتوانى بةدةست و رمةكانيان راو بكةن ، بةبآ 

طةورة  ئةوةى كة ثيَويستيان بة تري و راونان و دواكةوتنيان بيَت، بؤ ئةوةى خواى
بزانيَت كآ لة ئيَوة لة نهيَنيدا لة خواى طةورة دةترسيَت، هةروةكو ضؤن لةبةر ضاو 

ى دةترسيَت.) بةآلم هاوةآلن وةكو جولةكةكان نةبوون و لةم تاقى خةلَكى ىلَ
كردنةوةيةدا دةرضون و سنورى خواى طةورةيان نةبةزاند هةرضةندة زؤر ثيَويستيشيان 

  خوا ترسانيان. بوو لةبةر خؤثاريَزى و لة
مةبةست ليَرةدا ئةوةية ئةو هاوبةش برِياردةرانةى كة دوعا لةو طؤرِانة دةكةن، ثاشان 
بةقةزاو قةدةرى خواى طةورة ئةوةى داوايان كردووة بؤيان جآبةجآ دةبيَت، ئةمة 

  دةكاتةوة. يانبةبآ طومان تاقى كردنةوةيةكة لةاليةن خواى طةورةوة تاقى
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طةورة حةقمان بة حةق نيشان بدات و شويَنكةوتنيمان ثآ داواكارين لة خواى 
  .(1)ببةخشيَت، وبةتالَيشمان بةبةتاأل نيشان بدات و دوركةوتنةوةميان ثآ ببةخشيَت

 

 :حوكمى قورئان خويَندن لةسةر طؤرِ
  ية لةسةر طؤرِ ئايا دروستة يان نا؟حوكمى قورئان خويَندن ضى 5ث
)صلى هللا ية وبيدعةية، وة ثيَغةمبةرى خواوست نىقورئان خويَندن لةسةر طؤرِ در و 

زانا ترين كةس بووة بة شةريعةتى خوا، وة زانا ترين كةس بووة بةوةى كة  عليه وسلم(
ووتويةتى، وة زاناترينء ثاراو ترين كةس بووة لةوةى دةرى برِيووة، وة لةهةموو كةس 

  ئامؤذطارى زياتر كردووة لةوةى كة ويستوويةتى، ئةوة كة

  ية.واتة: هةموو بيدعةيةك طومرِايى .(2)[ُكلُّ ِبْدَعٍة َضالَلةدةفةرميَت: ]

ية كؤطرية هيض شتيَكى ىلَ جيا ناكريَتةوة ودةرناكريَت، وة هةموو وة ئةم رِستة طشتى
ية بةم دةقة)حمكم(ة رِةوانبيَذة كة ئةطةر كةسيَك بيةويَت دريَذةى بيدعةيةك طومرِايى

تةوة ئةوا ثةرتووكيَكى طةورةى دةويَت، بؤية قورئان خويَندن ثيَ بدات ء روونى بكا
نةبووة، وة  )صلى هللا عليه وسلم( لةسةر طؤرِ بيدعةية ولةسةردةمى ثيَغةمبةرى خوادا

ئةم شتةى نةكردووة بة سوونةت نةبة ووتةى، نةبة  )صلى هللا عليه وسلم( ثيَغةمبةريش
بةلَكو رِيَنمونى ئوممةتةكةى دةكرد بؤ كردةوةى نة بة بيَدةنط بوون و رِازى بوونى، 

الُم َعَليُكْم داَر َقوٍم ُمْؤِمِنّي، وإَنَّ إْن َشاَء هللُا ِبُكْم الِحُقون، ئةم شتة دةيفةرموو بلَيَن: ]  السَّ
                                                           

 (.80-75) فتاوى مهمة لعموم اْلمة: ص -16

 (.2735 /6) صححه الشيخ اْللباين يف: سلسلة اْلحاديث الصحيحة:  -17
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ْسَتأِخرِين، َنْسَأُل هللَا لنا وَلُكُم العاِفيَة، اللا 
ُ

ْستَ ْقِدِمَّي ِمنا وِمْنُكْم وامل
ُ

ُهمَّ ال حَتْرِْمنا أْجَرُهْم يَ ْرَحُم هللُا امل
  .(1)[وال تَ ْفِتنا بعَدُهم، واْغِفْر لَنا وهَلُم

واتة: سةالمى خواى طةورةتان ليَ بيَت ئةى خةلَكانى باوةرِدارى ئةم طؤرِستانة،  
ثيَتان دةطةينء ديَني بؤ التان، خواى طةورة رِةحم بة رِؤيشتوةكانء  إن شاء هللائيَمةش 

ئيَوةيش بكات، داواكارى ثاريَزراوين لة خواى طةورة بؤ ئيَمةو هاتووةكانى ئيَمةو 
  ئيَوةيش، خواية بيََ بةمشان نةكةيت لة ثاداشتيان، وة لة دواى

  .(2)ئةوانيش تاقيمان نةكةيتةوة، وة لةئيَمةو ئةوانيش خؤش بة
  :)صلى هللا عليه وسلم(حوكمى تةوةسول كردن بة ثيَغةمبةر

  ؟)صلى هللا عليه وسلم(ية بة ثيَغةمبةرحوكمى تةوةسول كردن ضى 6ث
  ضةند بةشيَكة: )صلى هللا عليه وسلم(تةوةسول كردن بة ثيَغةمبةر و 

، ئةمة )صلى هللا عليه وسلم(تةوةسول بكات بة باوةرِهيَنانى بة ثيَغةمبةريةكةم: 
تةوةسوليَكى دروستة وةكو ئةوةى بلَيَت: خواية بؤخاتر باوةرِهيَنامن بةتؤ و 

يةو دروستةو هيضى ليَم خؤش بة، ئةمة ئاسايى )صلى هللا عليه وسلم( مبةرةكةتثيَغة
  ية، خواى طةورة لة قورئاندا باسى ئةم جؤرةى كردووة كة دةفةرميَت:نى تيَدا

                                                           

، دون )اللهم ال حترمنا أج رهم وال تفتن ا بع دهم، واغف ر لن ا 4421) صحيح اجلامع الصغري، رقم:  -18
 وهلم(.

 (.75-74وى مهمة لعموم اْلمة: ص)فتا -19
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ميَاِن َأْن َآِمُنوا ِبَربِاُكْم َفَآَمنَّا رَب ََّنا فَا] ْعَنا ُمَناِدًَي يُ َناِدي ِلْْلِ ْر َعنَّا َسيِاَئاتَِنا رَب ََّنا ِإن ََّنا َسَِ ْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا وََكفِا
واتة: ئةى ثةروةردطارمان ئيَمة طويَ بيستى  [.193]آل عمران: [ َوتَ َوف ََّنا َمَع اْْلَبْ رَاِر 

)صلى هللا بانطةوازكاريَك بووين بانطةوازى دةكرد بؤ باوةرِهيَنان بة تؤ )واتة: ثيَغةمبةر
مان هيَنا، خواية بؤخاترى ئةم باوةرِهيَنانةمان بة تؤ ( ئيَمةش باوةرِعليه وسلم(

لة تاوانةكامنان خؤش بة و طوناهةكامنان بسرِةوة  )صلى هللا عليه وسلم( وثيَغةمبةرةكةت
  ولةطةأل ضاكةكاراندا مبامنريَنة.

ية بؤ وةسيلةو هؤكاريَكى شةرعى )صلى هللا عليه وسلم(ضونكة باوةرِهيَنان بة ثيَغةمبةر
 بوونى خواى طةورة لة تاوانةكان ءسرِينةوةى طوناهةكان، ئةو تةوةسوىلليَخؤش 

 تةوةسول كردن ية ثارِانةوةى ثيَغةمبةردووةم: رعى. كردووة بة هؤكاريَكى جيَطريى شة
دوعاى بؤ بكات ء لة خوا  وسلم( )صلى هللا عليه، واتة: ثيَغةمبةر)صلى هللا عليه وسلم(

شيَوة دروستة، بةآلم ناطوجنيَت تةنها لة ذيانى  بثارِيَتةوة بؤى، ئةميش بة هةمان
ية، هةروةكو نةبيَت، بةآلم ثاش مردنى دروست نى )صلى هللا عليه وسلم( ثيَغةمبةردا

)صلى هللا عليه ضؤن ئيمامى عومةر )خواى ليَ رِازى بيَت( لة ثاش وةفاتى ثيَغةمبةر
ليَ رِازى بيَت( مامى  لة بيَ بارانيدا تةوةسوىل كرد بة ئيمامى عباسى)خواى وسلم(

ضونكة كؤضى  )صلى هللا عليه وسلم(نةك بة ثيَغةمبةر )صلى هللا عليه وسلم(ثيَغةمبةر 
  دواى كردبوو، وة فةرمووى:

ُل إليَك بَِعمِا نَِبيِاَنا فَاْسِقَنا]  ُل إليَك بَِنِبيِاَنا فَ ُتْسِقينا، وإَن نَ تَ َوسَّ   .(1)[اللاُهمَّ إَنَّ ُكنَّا نَ تَ َوسَّ

                                                           

 (.1509[)13] /1)رواه البخاري، وانظر: مشكاة املصابيح:  -20
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)صلى هللا عليه  اتة: ئةى ثةروةردطار ئيَمة ثيَش تر تةوةسوملان دةكرد بة ثيَغةمبةرو
لة ذيانيدا تؤيش بارانت بؤ دةبارانني، وة ئيَستا تةوةسول دةكةين بة مامى  وسلم(

وة فةرمانى دةكرد بة  تؤيش بارامنان بؤ بباريَنة. )صلى هللا عليه وسلم( ثيَغةمبةرةكةمان
ليَ رِازى بيَت( كة هةلَسيَت و لةخوا بثارِيَتةوة تا بارانيان بؤ  ئيمامى عةباس)خواى

  بباريَنيَت.

بة ثارِانةوةكةى  )صلى هللا عليه وسلم( بؤية تةوةسول كردن لة ذيانى ثيَغةمبةردا
  ية.دروستةو هيض شتيَكى تيَدا نى

ندا بيَت ئيرت لة ذيا )صلى هللا عليه وسلم( تةوةسول كردن بةخاترى ثيَغةمبةرسآيةم: 
ية، ضونكة خاترى يةو دروست نىيةو تةوةسوليَكى بيدعىياخود مرد بيَت جياوازى نى

ية بؤ مرؤظــ ثيَغةمبةر كةس سودى ليَ نابينيَت تةنها خؤى نةبيَت، بؤية دروست نى
ليَم خؤش بة، ياخود فآلنة  )صلى هللا عليه وسلم( بلَيَت: خواية بؤ خاترى ثيَغةمبةرةكةت

ةخشة، ضونكة وةسيلة دةبيَت هؤكار بيَت، وة وةسيلة لة)وسل(ةوة شتم ثيَ بب
  وةرطرياوة بة ماناى طةيشنت بة شتيَك.

بؤية دةبيَت وةسيلةكة بتطةيةنيَت بة شتةكة، وة ئةطةر نةتي طةياند بة شتةكة ئةوا 
  وةسيلةيةكى بيَ سوودة.

سآ   عليه وسلم()صلى هللالةسةر ئةم بنضينةية دةلَيَني: تةوةسول كردن بة ثيَغةمبةر
  بةشة:

تةوةسول كردن بة باوةرِ هيَنان ثيَى و شويَن كةوتنى، ئةمة دروستة لة بةشى يةكةم: 
  ذيانى و لةثاش مردنى.



 

 

 31 ba8.org 

 ..........................العثيمني       َ  َ                                         طول بذي ري ك لة فةتواكانى زاناى ثايةبةرز حممد بن صاحل      

)صلى هللا عليه تةوةسول كردن بة ثارِانةوةى، واتة: داوا لة ثيَغةمبةر بةشى دووةم:
ضونكة  ةك لة ثاش مردنىبكات دوعاى بؤ بكات، ئةمةيان لة ذيانيدا دروستة ن وسلم(

تةوةسول كردن بة خاتر ء ثلةو  يةم:بةشى سيَ لةثاش مردنى ناطوجنيَتء ناشيَت.
ية نة لة الى خواى طةورة، ئةمةيان دروست نى وسلم( )صلى هللا عليهثايةى ثيَغةمبةر

ية ومرؤظــ ناطةيةنيَت بة مةبةستى لةذيانيدا وة نةلة ثاش مردنى، ضونكة وةسيلة نى
)صلى هللا  ئةطةر كةسيَك بلَيَت: هاتوم بؤ الى ثيَغةمبةر ية.لة كردةوةى خؤى نى ضونكة

الى طؤرِةكةى، وة داوام ليَ كردووة داواى ليَخؤشبوومن بؤ بكات لة خواى  عليه وسلم(
  طةورة ئايا ئةم شتة دروستة يان نا؟

ُْم ِإْذ يَت: ]ية خواى طةورة دةفةرمية، ئةطةر بلَيَت: ئةوة نىدةلَيَني: دروست نى َوَلْو َأَنَّ
]النساء: [ ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَ ْغَفُروا اَّللََّ َواْستَ ْغَفَر هَلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اَّللََّ تَ وَّااًب َرِحيًما

64].  
واتة: كاتيَك كة ستةم لة خؤيان دةكةنء تاوان ئةجنام دةدةن ء حوكم بؤ الى جطة لة  

وداواى  )صلى هللا عليه وسلم( ة دةبةن، ئةطةر بيَن بؤ الى تؤ ئةى حممدخواى طةور
ليَخؤشبوون لة خواى طةورة بكةنء تؤيش داواى ليَخؤشبوونيان بؤ بكةيت لة خواى 

  ية.طةورة ئةوا دةبينن خواى طةورة ليَخؤشبوو بة بةزةيى
ُْم ِإْذ ظََلُموا] ثيَى دةلَيَني: بةلَآ خواى طةورة وا دةفةرميَت، بةآلم دةفةرميَت: [. َوَلْو َأَنَّ

ُْم  [ة بؤ رِابردووة نةك بؤ داهاتوو، خواى طةورة نةيفةرمووة: ]ِإذ  وة ئةم]   ِإذ اَوَلْو َأَنَّ
[، ئايةتةكة باسى شتيَك دةكات كة لة ذيانى ظََلُموا ِإذ   [. بةلَكو فةرموويةتى: ]ظََلُموا

)صلى هللا  وة داواى ليَخؤشبوونى ثيَغةمبةر رِوويداوة، )صلى هللا عليه وسلم( ثيَغةمبةردا
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لة ثاش مردنى شتيَكى نةشياو ونةطوجناوة، ضونكة ئةطةر مرؤظــ مبريَت  عليه وسلم(
هةموو كردةوةكانى دةبضرِيَت تةنها سآ شت نةبيَت: سةدةقةو خيَريَكى نةبرِاوة، ياخود 

يَرى بؤ بكات. يةكى بةسود، ياخود مندالَيَكى ضاك لةثاش خؤى دوعاى خزانيارى
تَ َفُع ِبِه، أو ) فةرموويةتى: )صلى هللا عليه وسلم(هةروةكو ثيَغةمبةر َصَدَقٌة َجارِية، أو ِعْلٌم يُ ن ْ

يةو ناشيَت هيض مرؤظيَك لة ثاش مردنى داواى .بؤية طوجناو نى (1)(َوَلٌد َصاِلٌح يَْدُعو َلهُ 
ن بؤ خؤيشى بكات، ضونكة ليَخؤشبون بؤ كةس بكات، بةلَكو تةنانةت داواى ليَخؤشبوو

  .(2)كردةوةكانى بضرِاوة

 
 
 

  حوكمى دواكةوتن لة كاتى ديارى كراوى كاركردن:

ئيَمة ضةند مامؤستايةكى ئافرةتني تيَبينى دةكةين زؤريَك لة مامؤستايانى تر دوا  7ث
دةكةون لة ضونة ذوورةوة بؤ ثؤلةكان لة كاتى ديارى كراودا، دادةنيشن لةطةأل يةكرتيدا 

 ية؟يةك ئايا حوكمى ئةمة ضىة ذوورةكةياندا بة بآ هيض ثيَويستىل
لةطةأل ئةوةى هةمان كيَشةمان بيستووة لةالى مامؤستايانى ثياويش، خوا ثاداشتى 

  خيَرتان بداتةوة.

                                                           

 (.793 /1)صحيح اجلامع الصغري:  -21

 (.102-99)فتاوى مهمة لعموم اْلمة: ص -22
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ية بؤ مامؤستايانى ذن ءثياو دوا بكةون لة ضونة ئةمة كاريَكى حةرامة، دروست نى و 
ََي أَي َُّها الَِّذيَن يَدان، ضونكة خواى طةورة دةفةرميَت: ] ذوورةوةى ثؤل لةثاش زةنط ل

. واتة: ئةى باوةرِداران وةفاتان هةبيَت بةرامبةر ئةو [1]املائدة: [ َآَمُنوا أَْوُفوا اِبْلُعُقودِ 
  بةلَيَن ءثةميانانةى كةداوتانة و جيَ بةجيَى بكةن لة كاتى ديارى كراوى خؤيدا.

واتة: وةفاتان  [ .34]اْلسراء: [ ا اِبْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل َوأَْوُفو وة دةفةرميَت: ]
هةبيَت بةرامبةر ثةميانةكانتان ءبيبةنة سةر، ضونكة ئيَوة ليَتان دةثرسريَتةوة لةو 

  ثةميانانةى كة داوتانة ونةتان بردؤتة سةر.

بُّ اْلُمقْ وة دةفةرميَت: ]   [. 9]احلجرات: [ ِسِطّيَ َوأَْقِسُطوا ِإنَّ اَّللََّ ُيُِ
واتة: ئيَوة لةهةموو كارو باريَكتاندا دادثةروةربن، ضونكة بة رِاستى خواى طةورة  

  دادثةروةرانى خؤش دةويَت.

ية كة فةرمانبةر ئةطةر مامؤستاى ثياو بيَت ياخود ئافرةت، وة لة دادثةروةرى نى
ء كةمتةرخةمى بكات لة  ياخود جطة لة مامؤستا موضةكةى خؤى بة تةواوى وةربطريَت

جيَ بةجيَ كردنى ئةو فةرمانى كة لة بةرامبةريدا ئةو موضةيةى بؤ دانراوة، طةر 
كةمتةرخةمى ليَوةى رِوويدا ئةوا باضاوةرِوانى هةرِةشةى سةخت بيَت لةم فةرموودةيةى 

  خواى طةورة كة دةفةرميَت:
ِفَّي الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعلَ ] [ ى النَّاِس َيْستَ ْوُفوَن َوِإَذا َكالُوُهْم أَْو َوزَنُوُهْم َُيِْسُرونَ َوْيٌل لِْلُمَطفِا

  .[3-1]املطففّي: 
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واتة: هةرِةشةو سزا بؤ ئةو كةسانةى كة فيَأل دةكةن لة كيَشانةو ثيَوانةدا ء مافى  
خةلَكى بة تةواوى نادةن ء ليَى كةم دةكةن، كاتيَك كة شت بؤ خؤيان بكرِن بة تةواوى 

  .(1)شنء دةيثيَون، بةآلم بؤ جطة لة خؤيان بكيَشنء بثيَون كةمى دةكةندةيكيَ
  كؤبوونةوة لة مال ى مردوو بةمةبةستى سةرخؤشى كردن:

لة ثاش بة خاك سثاردنى مردوةكةو سةرخؤشى كردن لة كةسء كارى خةلَكى  8ث
ضن، هةلَدةسنت بة ضون بؤ مالَى مردووةكة، وة زؤر جار لة ثاش نويَذى ئيَوارة دة

ثاشان قاوة دةخؤنةوة وجاريَكى تر سةرخؤشى لة كةسء كارى مردووةكة دةكةن 
  ية؟ءثاشان دةرِؤن، حوكمى ئةم كارة ضى

 ئةمة كاريَكى بيدعةية هاوةآلن )خوايان ىلَ رازى بيَت( نة لة سةردةمى ثيَغةمبةردا و 
كيان ناكرد بؤ وة نة لة ثاشى لة مالَةكانيان ضاوةرِوانى خةلَ )صلى هللا عليه وسلم(

ية لة سةرخؤشى كردن ليَيان، لة رِاستيدا ئةمة وا دةردةخات كة ئةو كةسة نارِازى
بةآلكة، وةك ئةوةى بلَيَت: خةلَكينة من لة مالَى خؤم بة خةفةتبارى دانيشتووم وةرن 
سةرخؤشيم ليَ بكةن، سوننةت واية مرؤظــ مالَةكةى داخات ثاشان هةركةسيَك لة بازارِ 

خود لة مزطةوت بينى سةرةخؤشى ليَ بكات كة دةيبينيَت خةفةتبارة دلَى بينى، يا
إنَّ هلِل ما أَخَذ، َوَلُه ما أْعَطى، وُكل شيٍء عنَدُه بداتةوة بة سةرةخؤشى كردن وثيَى بلَيَت: ]

ى، فَ ْلَتْصِبْ َوْلَتْحَتِسبْ    .(2)[ِبَجٍل ُمَسمَّ

                                                           

 (.13-12)إجاابت مفيدة وتوجيهات سديدة: ص -23
 (.1723[ 2] /1)متفق عليه، وانظر: مشكاة املصابيح:  -24
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ة داويَتى هةموى مولَكى خؤيةتى، وة واتة: ئةوةى كة خواى طةورة بردؤتيَوةو ئةوةى ك
هةموو شتيَكيش لة الى ئةو كاتيَكى ديارى كراوى خؤى هةية، بؤية ئارام بطرةو ضاوةرِوانى 

  .(1)ثاداشت بة لة خواى طةورة

  دةف ليَدان لة زةماوةندا:

 دا لة مالَةكانيةدا هةلَةكان زؤر بوونة لة بؤنةكانى ئاهةنط طيَرِانى شايىلةم دوايى 9ث
وكؤشكى ئاهةنط طيَرِان، وة بةتايبةت لة كؤشكةكاندا، وةكو دةف ليَدان بة بلَندطؤ 

لةمانة ناشريين  وطؤرانى ووتن لةاليةن ئافرةتانةوة و ويَنةطرتنى بة كامرياى ظيديؤ، وة
تر ثياو ماضى ذنةكةى خؤى دةكات لةثيَش ضاوى خةلَكى، ئيرت كوا شةرم ولة خوا 

ذطارى دةكريَن لةاليةن كةسانى بة غريةت بؤ سنورةكانى ترسان؟! وةكاتيَك كة ئامؤ
خواى طةورة، دةلَيَن: فآلنة زانا فةتواى بة دروستيَتى دةف ليَدان داوة، ئايا ئةمة 
رِاستة؟ ئايا هيض مةرج وسنورى هةية تا بؤ خةلَك روون بكريَتةوة؟ بؤ ئةوةى لة سنورى 

بةتةدا ئةوةى حةق بيَت بؤ موسلَمانانى خؤيان راوةسنت، داوا لةبةرِيَزتان دةكةين لةم با
  روون بكةنةوة خواى طةورة ثاداشتى خيَرتان بداتةوة.

ئةوةى كة راستى بيَت لة دةف ليَداندا لةكاتى ذن هيَناندا ئةوةية كة دروستة، ياخود  و 
  سوننةتة ئةطةر بؤ راطةياندنى ذن هيَنانةكة بيَت، بةضةند مةرجيَك:

بة دةف بيَت ئةوةى كة يةك ديوى طرياوة، ضونكة ئةوةى كة ليَدانةكة مةرجى يةكةم: 
ية ضونكة لة هةردوو ديوى طرياوة ثآى دةوتريَت تةثأل، كة ئةمةيان دروست نى

                                                           

 (.20-19)إجاابت مفيدة وتوجيهات سديدة: ص -25
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يةوة حةرامة، تةنها ئةوة نةبيَت ئاميَرةكانى مؤسيقاية ومؤسيقايش بةهةموو جؤرةكانى
  ةكاتى ئاهةنطى زةماوةندا.كة بةلَطة لةسةر حةآللَيَتى هاتبيَت ئةويش تةنها دةفة ل

نابيَت شتى حةرامى لةطةلَدا بيَت، وةكو طؤرانى نزمى ئارةزوو جولَيَن،  مةرجى دووةم:
ئةمة قةدةغةية ئةطةر دةفى لةطةلَدا بيَت يان نا، وة ئةطةر لةكاتى ئاهةنط طيَرِانى 

  زةماوةند بيَت يان نا.
و دةرخستنى دةنطى خؤشى بةم دةف ليَدانة فيتنة روونةدات، وةكمةرجى سآيةم: 

  ئافرةتان بؤ ثياوان، ئةطةر فيتنة روويدا ئةوا ديسانةوة قةدةغةية.
نابيَت ئةم دةف ليَدانة ئازارى كةس بدات، ئةطةر ئازارو بيَزاركردنى  مةرجى ضوارةم:

تيَدا بوو ئةوا ديسانةوة قةدةغةية، وةكو بةرز كردنةوةى دةنطةكان لةريَطاى بلَندطؤوة، 
ة ئازارى دراوسآكان وجطة لةوانيش دةدات، لةوانةى كة بةم دةنطة ضونكة ئةم

)صلى هللا عليه وسلم( ية لة فيتنة، وةثيَغةمبةر ، هةروةها خالَيش نى(1)بيَزاردةبن
قةدةغةى كرد كة نويَذ كةران هةنديَكيان دةنط بةرز بكةنةوة بةسةر هةنديَكياندا لة 

كردو ئازارى تيَدا بوو ض جاى دةنطى قورئان خويَندندا ضونكة تةشويشى دروست دة
دةف ءطؤرانى ء ويَنةطرتنى بة ئاميَرى ويَنة طرتن، هيض مرؤظيَكى ذير طومانى لة 

يةء هيض مرؤظيَكى ذير ض جاى باوةرِدار رِازى نابيَت ويَنةى كةسء كارى ناشريينيدا نى
ت ءمةكيَك بطرييَت لة دايك ءكض ءخوشك ءخيَزانى ءجطة لةمانة بؤ ئةوةى ببيَت بة ش

                                                           

ــت بــؤ خــؤى و فــةتواى، بةرِاســتى     -26 ــة شــيَخى ثايــة بــةرز بيَ رةمحــةتى خــواى طــةورة ل
سةردةميَك بوو خةلَكى دةيان ناآلند بةدةستى طؤرانى ومؤسيقاى شايى، بةتايبـةتى بةشـةوان   

 شوو. وةرطيَرِ.كة خةلَكى تا ثاش تةواو بوونى ئاهةنطةكة نة خةويان هةبوو نةث
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ءنيشانى هةموو كةسيَك بدريََت، ياخود ببيَتة ياري يةك وهةموو مرؤظيَكى لة رِيَ 
دةرضوو رِابويَريَت بة تةماشا كردنى، وة لة هةمووى ناشريين تر ويَنةطرتنى بة كاميَراى 
ظيديؤ، ضونكة ئةمة ويَنةى رِووداوةكة دةطريَت بة زيندوويى بة بيسنت وبينينةوة كة 

ريَكة هةموو خاوةن عةقلَيَكى ساغء دينيَكى دامةزراو بةرهةلَستى دةكةن، ئةمةيش كا
وة  وة بة خةيالَدا نايات هيض كةسيَك شةرم ء باوةرِى هةبيَت ئةم شتة حةآلأل بكات.

سةما كردنى ئافرةتان شتيَكى ناشريينة فةتوا بة دروستيَتى نادةين ضونكة بيستوومانة 
بيَت ئةوا وويداوة، وةئةطةر لة اليةنى ثياوانةوة بة هؤيةوة ضى لةناو ئافرةتاندا رِ

ناشريين ترة، وة لة خؤ ضواندنى ثياوانة بة ئافرةتان، وة ئةو خراثانةى كة تيَيداية شاراوة 
  ية.نى

وة ئةطةر لة نيَوان ئافرةتان ء ثياواندا بيَت بة تيَكةلَى هةروةكو خةلَكانى نزمء بيَ رِيَز 
ةورةترةو ناشريين ترة، ضونكة تيَكةلَى كيَشةى زؤرى دةيكةن ئةمةيان تاوانةكةى ط

  تيَداية بة تايبةت ئةطةر بؤنةكة بؤنةى ذن هيَنان بيَت.
وة ئةوةى كة ثرسياركةر باسى كرد لةوةى كة ثياوةكة دةضيَتة ناو ئافرةتانةوة لةبةر 
ضاويان ماضى ذنةكةى دةكات، ئةمة شتيَكى سةيرة لة كةسيَكةوة رِوو بدات خواى 

رة بةخششى خؤى رِذاندبيَت بة سةريدا بة بةخششى ذن هيَنان ئةويش رووبةرِووى طةو
ئةو بةخششة ببيَتةوة بةم كارة لةبةرضاو ئافرةتانء لة ئاهةنطى زةماوةند كة جيَطةى 

  ئارةزووة.
ثاشان ضؤن كةس ءكارى ذنةكة رِيَطةى ثيَ دةدةن؟! وة ئايا لةوة ناترسن كة ئةم 

ئافرةتانة ئافرةتيَكى جوانرت لة ذنةكةى خؤى ببينيَت ء ثيَى  ثياوة لةكؤبوونةوةى ئةو
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سةرسام بيَت ء ذنةكةى خؤى لةبةرضاو بكةويَت ء ميَشك ء بريى سةرقاأل بكات بة 
  بريكردنةوة ليَى ء سةرةجنامى نيَوان خؤى ء ذنةكةيشى باش نةبيَت؟!

مامن كةواز بهيَنن لةم من كؤتايى بةوةآلمةكةم دةهيَنم بة ئامؤذطارى كردنى برايانى موسلَ
كردةوة خراثانة، وة بانطيان دةكةم بؤ هةلَسان بة سوثاس كردنى خواى طةورة لةسةر 
ئةم بةخششةء جطة لةمة، وة رِيَطاى ثيَشينة ضاكةكان بطرن ء ئةوةندةى لة سوننةتدا 
هاتووة هةر ئةوة بكةن ء شويَنى هةواو ئارةزووى كةسانيَك نةكةون كة خؤيان طومرِا 

نةو خةلَكيان طومرِا كردووة ورِيَطاى راستيان ويَأل كردووة، داواكارم لة خواى طةورة بوو
من ء برايانى موسلَمامن سةركةوتوو بكات بؤ هةموو شتيَك كة خؤشى دةويَت ء ليَى 

  ية، وةيارمةتيمان بدات لةسةر يادكردنةوة و سوثاس كردنى ء باش ثةرستنى.رِازي
 .(1)على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّيإنه قريب جميب، وصلى هللا 

 
 
 

  حوكمى شةرواأل دريَذى بؤ ثياوان: 
  ية بؤ ثياوان؟حوكمى شةرواأل دريَذى ضى 10ث

                                                           

 (.32-28)إجاابت مفيدة وتوجيهات سديدة: ص -27
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شةروالَ دريَذى بؤ ثياوان ئةطةر مةبةستى ثيَى خؤبةطةورة زانني ء فيز كردن بيَت  و 
اى ناكات ء قسةى ئةوا سزاكةى ئةوةية كة خواى طةورة لة رِؤذى قيامةتدا تةماش
  لةطةأل ناكات ء ثاكى ناكاتةوةء سزايةكى بة ئيَش ء ئازارى دةدات.

بةآلم ئةطةر مةبةستى ثآى فيزكردن ء خؤهةلَكيَشان نةبوو ئةوا سزاكةى ئةوةية سزاى 
)صلى هللا عليه وسلم( خوار طويَزينطى )قولةثيَى( بدات بة ئاطر، ضونكة ثيَغةمبةر 

  دةفةرميَت:

نَّاُن، ثالثٌة اليُ ]
َ

ْسِبُل، وامل
ُ

يِهم وهَلُم عذاٌب أليم: امل َكلِاُمُهُم هللُا يوَم القيامِة وال يَ ْنظُُر إليِهم وال يُ زَكِا
ْنِفُق ِسْلَعَتُه اِبحللِف الكاِذب

ُ
. واتة: سيَ كؤمةأل لة رِؤذى دواييدا خواى طةورة نة (1)[ وامل

ان دةكاتةوةء سزايةكى بة قسةيان لةطةأل دةكات ء نة تةماشايان دةكاتء نة ثاكي
ئيَشء ئازاريان هةية: ئةو ثياوةى شةروالَةكةى شؤرِ كردؤتةوة بؤ خوار 

ي(، وةمنةت كةر، وئةو كةسةى كة شتومةكةكةى دةفرؤشيَت بة طويَزينطى)قولةثىَ
  سويَن خواردنى درؤ.

واتة: هةر ثياويَك  .(2)[قيامةَمْن َجرَّ ثَ ْوبَُه ُخَيالء ََل يَ ْنظُِر هللُا إليِه يوَم الوةدةفةرميَت: ]
ى( ئةوا خواى طةورة لة رؤذى شةروالَةكةى شؤرِ بكاتةوة بؤ خوار طويَزينطى)قولةثىَ

  قيامةتدا تةماشاى ناكات.

                                                           

 (.900) صححه الشيخ اْللباين يف: إرواء الغليل، رقم:  -28
 (.6188 /2)صحيح اجلامع الصعري:  -29
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ئةمة سزاى كةسيَكة كة لة فيزكردن وخؤ هةلَكيَشاندا شةروالَةكةى شؤرِ بكات، بةآلم 
)صلى هللا عليه  ت ئةوا ثيَغةمبةرئةو ثياوةى لة شؤرِكردنيدا مةبةستى فيزكردن نةبيَ

  .1)[ما أْسَفَل الَكْعَبِّي ِمَن اْلزاِر فَِفي النَّاردةربارةى دةفةرميَت: ] وسلم(

ى( بيَت ئةوا ئةو يةوة)قولةثىَواتة: هةر ثياويَك شةروالَةكةى لة خوار طويَزينطى 
  شويَنةى لةئاطرى دؤزةخداية.

ية ن وخؤ بةطةورة زانينةوة، وة راستيش نىوة ئةم شتةى نةبةستؤتةوة بة فيز كرد
)خواى  أبوسعيد اخلدريبيبةستينةوة بة فيزكردن لةسةر فةرمودةكةى ثيَش تر، ضونكة 

ؤِمِن إَل فةرموويةتى: ] )صلى هللا عليه وسلم( ليَ رِازى بيَت( دةفةرميَت: ثيَغةمبةر
ُ

إزرَُة امل
اِق، وال َحرََج، أو قاَل وال ُجناَح  عليه ِفيما بَيَنُه َوَبَّي الَكْعَبِّي، وما أْسَفَل ِمْن ذِلَك ِنْصِف السَّ

واتة: شةروالَى ثياوى  .(2)[فَ ُهَو يف الناِر، َوَمْن َجرَّ إزارَُه بََطرًا َل يَ ْنظُِر هللُا إليِه يوَم القيامة
-ية ئةطةر تا طويَزينطةكانى)قولةثىَية و ئاسايىباوةرِدار تا نيوةى قاضيَتى، وةتاوان نى

ى( شؤرِ بيَت، بةآلم لةخوار تر وشؤرِِ تر بيَت ئةوا لة ئاطرداية، وة هةر كةسيَك 
شةروالَةكةى شؤرِ بكات لة فيز وخؤبةطةورة زانيندا ئةوا خواى طةورة لة رؤذى قيامةتدا 

  تةماشاى ناكات.
وة ضونكة دوو كردارةكة ليَك جياوازن )ئةوةى بؤ فيز شؤرِى دةكات، وئةوةى بةبآ 

)ئةوةى بؤ فيز شؤرِى دةكات سزاكةى ئةوةية: وةدوو سزاكةيشيان ليَك جياوازن فيز(، 
خواى طةورة نةقسةى لةطةأل دةكات ونةتةماشاى دةكات ونة ثاكى دةكاتةوة وسزايةكى بة 

                                                           

 (. 5529 /2)صحيح اجلامع الصعري: -30
 (.2031 /2)صحيح الرتغيب والرتهيب:  -31
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ئيَش وئازاري بؤ داناوة، وةئةوةى كة بةبآ فيز شؤرِى دةكات سزاكةى ئةوةية: ئةو شويَنةى 
ةكة )مطلق(حوكم وهؤكار ليَك جياواز بوون ئةوا ناتوانريَت ةركاتيَك لة ئاطرى دؤزةخداية(، وةه

  ةكة، ضونكة دذ بةيةكى دروست دةبيَت.)مقيد(هةلَطرييَت بؤ سةر

)خواى ليَ رِازى بيَت( بكات بة بةلَطة، ئةوا ثآ (1)بةآلم كةسيَك فةرموودةكةى أبوبكر
و بكر )خواى ليَ رِازى بيَت( أبيةكةم: دةلَيَني: نابيَتة بةلَطة بؤت لة دوو رووةوة: 

)صلى فةرمووى: اليةكى شةروالَةكةم ديَتة خوارةوة مةطةر بةرزى بكةمةوة، ثيَغةمبةر
  .(2)( إنََّك َلْسَت ِمَّْن َيْصَنُع ذِلَك ُخَيالءثآى فةرموو: )  هللا عليه وسلم(

بو بكر )خواى واتة: تؤ لةو كةسانة نيَت كة بؤ فيز و خؤ هةلَكيَشان شؤرِى دةكةنةوة. أ 
ليَ رِازى بيَت( بؤ فيز شؤرِى نةكردبووةوة، بةلَكو خؤى شؤرِدةبووةوة، لةطةأل 
ئةوةيشدا بةرزى دةكردةوة، وةئةوانةى كة شةروالَةكانيان شؤرِ دةكةنةوة ودةلَيَن: بؤ 

ية، ثيَيان دةلَيَني: ئةطةر مةبةستتان لة شؤرِكردنى فيزو خؤ هةلَكيَشامنان نى
بؤ خوار طويَزينطةكانتان)قولةثآ( فيز وخؤبةطةورة زانني نةبيَت ئةوا  شةروالَةكانتان

خواى طةورة سزاتان دةدات تةنها بة ئاطر، وة ئةطةر بةمةبةستى فيزو خؤ بةطةورة 
زانني شؤرِتان كردبيَتةوة ئةوا سزاتان دةدات بةوة طةورةتر: لةرؤذى قيامةتدا 

وةنةثاكتان دةكاتةوة، وة سزايةكى بة  لةطةأل دةكات، وةنةتةماشاتان دةكات،نةقسةتان 
أبو بكرى )خواى ليَ رِازى )صلى هللا عليه وسلم( ثيَغةمبةردووةم: ئيَش و ئازارتان بؤ هةية. 

                                                           

)رض  ي هللا : )م  ن ج  ر ثوب  ه خ  يالء َل ينظ  ر هللا إلي  ه ي  وم القيام  ة(، ق  ال أب  و بك  رلم()ص  لى هللا علي  ه وس  ]ق  ال رس  ول هللا -32

: إن أحد جانيب إزارى يسرتخي، إين ْلتعاهد ذلك منه. قال: )لست ِمن يفعله خيالء([. )ص حيح س نن أيب عن ه(
 (. 4085داود، رقم: 

 نفس املصدر. -33
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ية كة بؤ خؤبةطةورة يةى كرد وشايةتى بؤدا كة ئةو لةو كةسانة نىبيَت( ثاك كردةوةو تةزكى
-ى وا دةلَيَن ئةم ثاككردنةوةيةو شايةتىزانني وفيز شؤرِى دةكةنةوة، بةآلم ئايا كةس لةوانة

  يةى دةست كةوتووةو بؤدراوة؟!
دةكاتةوة لة )املتشابه( بةآلم شةيتان بؤ هةنديَك لة خةلَكى دةرطاى شويَن كةوتنى

دةقةكانى قورئان وسوننةت، بؤ ئةوةى بيانويان بؤ بدؤزيَتةوة بؤ ئةو كردةوانةى كة 
  دةيكةن.

  .(1)مستقيم وهللا يهدي من يشاء إَل صراط

  تيَكةأل كردنى نويَذة سوننةتةكان بة يةك نيةت:
ئايا نويَذة سوننةتةكان هةنديَكيان دةضنة ناو هةنديَكى تريانةوة؟ بؤ منونة:  11ث

كةسيَك بيةويَت سوننةتى دةست نويَذ ئةجنام بدات، ئايا دةتوانيَت نويَذى ضيَشت 
  ذةكة بكات بةيةك نيةت؟تيَكةأل بكات؟ واتة: هةردوو نويَ )ضحى(تةنطاويشى

هةنديَك لة سوننةتةكان مةبةست لة جآبةجى كردنيان خودى خؤيانة، ئةمانة تيَكةأل و  
بةجآ كردنيان تةنها ناكريَن وبةجيا دةكريَن، وةهةنديَك لة سوننةتةكان مةبةست لة جىَ

ش كردنى نويَذة، بؤ منونة: سوننةتى دةست نويَذ مةبةست ثآى تةنها ئةوةية كةلةثا
دةست نويَذ هةلَطرتن دوو ركات نويَذ بكةيت، ئيرت ئايا ئةو دوو ركاتة سوننةتى دةست 

بيَت، ياخود ثيَش نويَذى نيوةرِؤ بيَت، ياخود ثيَش نويَذى  ضحىنويَذ بيَت، ياخود 
بةيانى بيَت، ياخود لةنيَوانى بانط وقامةتدا بيَت، ضونكة لة نيَوانى هةموو بانط 

دروستة بؤت كة ضويتة حتية املسجد نويَذ هةية، هةروةها  وقامةتيَكدا دوو ركات
                                                           

 (. 36-34)إجاابت مفيدة وتوجيهات سديدة: ص -34
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، ئةمانة حتية املسجدمزطةوتةوة دوو ركات بكةيت بة نيةتى سوننةتى ثيَش نويَذ و
  كؤدةكريَنةوة) واتة: نيةت لة دوو نويَذ بهيَنيت وهةردووكيان كؤ بكةيتةوة(.

كؤناكريَتةوة وتيَكةأل بةآلم ئةطةر ثةرستنةكة مةبةست بوو خؤى جآبةجآ بكريَت ئةوا 
ناكريَت لةطةأل نويَذى تردا، بؤية ئةطةر كةسيَك بلَيَت: من ضوار ركاتةكةى ثيَش نويَذى 
نيوةرِؤ كؤدةكةمةوة ونيةت دةهيَنم وبةدوو ركات دةيكةم، ثآى دةلَيَني: ئةمة 

بةجآ كردنى ية، ضونكة ئةم سوننةتة ليَرةدا مةبةست ثآى جىَناطوجنيَت ودروست نى
  ةتى، واتة: دوو ركات بكةيت ثاشان دوو ركاتى تر بكةيت.خؤي

لةطةأل )طواف(  بةهةمان شيَوة دوو ركاتى سوننةتى سورِانةوة بةدةورى كةعبةدا
كردن تةواو بوو لة ثاش  طوافسوننةتى ثيَش بةيانى، بؤ منونة: ئةطةر كةسيَك لة 

 طوافدوو ركاتةكةى بانطى بةيانى و ثيَش قامةت كردن، دوو ركات بكات ونيةتى ثآى 
ئةوى تريان ناكريَت  و دوو ركاتةكةى سوننةتى بةيانى بيَت، ئةوا هيضيان لة جياتى

سوننةتيَكة مةبةست ثآى  طوافية تيَكةأل بكريَت، ضونكة سوننةتى ودروست نى
جآبةجآ كردنى خؤيةتى، وة سوننةتى ثيَش بةيانيش سوننةتيَكة مةبةست ثآى 

  .(1)جآبةجآ كردنى خؤيةتى
  نةخؤشى طواستنةوة:

                                                           

 (.26-25، ص25)لقاء الباب املفتوح، رقم:  -35
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ْجُذوِم ِفرارك ِمَن ئايا كؤكردنةوة لة نيَوان ئةم دوو فةرموودةية ضؤنة  12ث
َ

)ِفْر ِمَن امل
  ؟(2))ال َعدوى وال ِطرية(وة (1)اْلَسِد(

  ية(.واتة: ) لةنةخؤشى رابكة وةك راكردنت لة شيَر(، )نةخؤشى طواستنةوة وشومى نى 

ية، يةك لة نيَوانياندا نىدةكان دةبينني هيض دذ بةيةكىئةطةر تآ برِوانني لة فةرموو و 
مةبةستى ثآى  )صلى هللا عليه وسلم( ثيَغةمبةر )فر من اجملذوم(فةرموودةى يةكةم: 

)ال ئةوةية كة مرؤظــ خؤى دوور خباتةوة لة هؤكارى ترسناكى، وة فةرموودةى دووةم: 
طةر وادابنيَني كةسيَك توشى مةبةستى ئةوةية كة روونى بكاتةوة ئة عدوى وال طرية(

ئيزن و نةخؤشى بوو لة كةسيَكى ترةوة، ئةوا ئةم نةخؤشى طواستنةوةية روويداوة بة 
ريَطة ثيَدانى خواى طةورة، نةك وةك هةنديَك لة عةرةب باوةرِيان واية كة نةخؤشى 

ية و بةفةرمانى خواى طةورة دةطوازريَتةوة، بؤية ئةم خؤى دةطوازريَتةوة، بةلَكو وانى
مةبةست ثآى نةفى كاريطةرىيةكةيةتى كة كاريطةرى  ) العدوى وال طرية(نةفى كردنة

يَدانى خواى طةورة، نةك نةفى بوونى، بةلَكو نةخؤشى طواستنةوة ية بةبآ ريَطة ثنى
بوونى هةية، وة هةموومان دةزانني كة هةنديَك نةخؤشى زؤر بة خيَرايى دةطوازريَتةوة، 

  .(3)بةآلم طواستنةوةكةى بة فةرمان و ريَطة ثيَدانى خواى طةورةية نةك لة خؤيةوة
  :بةستةرةوةكانى بيدعة

                                                           

 (.783)سلسلة اْلحاديث الصحيحة، رقم:  -36
 (.784 /2)سلسلة اْلحاديث الصحيحة:  -37
 (.28-27، ص25)لقاء الباب املفتوح، رقم:  -38
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ثرسيارمان كرد دةبارةى ئةو الفيتانةى كةلة ريَطاو بان  هةفتةى رابردوو 13ث
ى ىلَ نوسراوة يةكيَك لة ئيَمة ووتى: وسبحان هللا واحلمد هللوشةقامةكاندا هةلَواسراون 

ية؟ ئايا هاوةآلن )خوايان ىلَ رازى بيَت( ئيشى وايان كردووة؟ ئايا ئةمة بيدعة نى
  ية؟ريَكخةرو بةستةرةوة بؤ بيدعة ضى

عة ئةوةية كة مرؤظــ خواى طةورة بثةرستيَت بة شيَوةيةك كة خواى طةورة بيد و 
داينةنابيَت و تةشريعى نةكردبيَت، بةآلم هؤكارةكانى ثةرسنت بيدعة نني، وة جياوازى 
هةية لةنيَوان مةبةست و هؤكارةكاندا، ئةطةر يةكيَك بلَيَت: بلَند طؤى دةنط لة نويَذو 

نةبووة  )صلى هللا عليه وسلم( لةسةردةمى ثيَغةمبةردا ووتارو ئامؤذطارى وجطة لةمانة
ئةوا بيدعةية، ئةوا ثآى دةلَيَني: ئةمة هةلَةية، ضونكة ئةمة هؤكاريَكة بؤ طةياندنى 
خيَرو ضاكة بةخةلَكى، وة ئةم الفيتانةى كة لة ريَطةو بان وشةقامةكاندا هةية هؤكاريَكة 

رة، بؤية نابينم هيض شتيََكى تيَدا بيَت بؤ يادخستنةوةى خةلَكى بةياد كردنى خواى طةو
  .(1)يةو ئاسايى

 
 

  حةج وبازرطانى كردن ثيَكةوة:

ئايا دروستة كةسيَك بضيَت بؤ مةككة بؤ بازرطانى كردن لةطةأل جآبةجآ كردنى  14ث
  حةجدا؟

                                                           

 (.34-33، ص25)لقاء الباب املفتوح، رقم:  -39
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بةلَآ دروستة بؤ مرؤظــ بضيَت بؤ مةككة بة نيةتى حةج كردن وبازرطانى، ضونكة  و 
تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن رَبِاُكمْ دةفةرميَت: ] خواى طةورة   .[198]البقرة: [ لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ب ْ

ية ئةطةر لةطةأل حةج كردندا بازرطانى بكةن، واتة: هيض طوناه وتاوانيَكتان لةسةر نى 
  .(1)بةآلم ثيَويستة اليةنى حةج كردنةكة زاأل بيت بةسةر بازرطانى كردنةكةدا

  سةهو:سوجدةى 
ئايا مةرجة بؤ ثيَشةوا سوجدةى سةهو ببات لة نويَذى ضوار ركاتيدا تةنها لةبةر  15ث

  هةلَسانةوةى، ياخود تةنها لةبةر ئةوةى كة خةريك بووة هةلَسيَتةوة؟

زيادة دروست نابيَت ئيلال ئةطةر روكنيَك بداتة ثاأل ئةوةى دواى خؤى، هةروةكو  و 
-بؤ هةلَسانةوة بؤ ركاتى ثيَنجةم لة نويَذة ضوار ركاتى ضؤن مرؤظــ ئةطةر بةرز بيَتةوة

يةكاندا، ثاشان يادى بكةويَتةوة ثيَش ئةوةى بةرز بيَتةوة ئةوا دادةنيشيَتةوة 
  .(2)ية، ضونكة نةضووة روكنةكةى دواى ئةوةوةوسوجدةى سةهوى لةسةر نى

 
 

  نادادثةروةرى لة نيَوان مندال دا:

                                                           

 (. 39، ص25)لقاء الباب املفتوح، رقم: -40

 ر.نفس املصد -41
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ةية ودوو ذنى هةية، لةيةكيَك لة ذنةكانى كضيَكى هةية، ثياويَك سآ بالَةخانةى ه 16ث
وة لةدووةمى ضةند كورِيَكى هةية، بةنهيَنى يةكيَك لة بالَةخانةكانى كردؤتة ناو ئةو 

  كضةيةوة كة لة ذنةكةى ترة، ئايا ئةم كارةى دروستة؟
 ية يةكيَك لةئةوةى ئةو ثياوة ئةجنامى داوة حةرامة لةسةرى، واتة: دروست نى و 

كورِةكانى ياخود كضةكانى تايبةت بكات بة شتيَك لةمالَةكةى و ئةوانى ترى ىلَ بآ بةش 
بكات، ضونكة بةشريى كورِى سةعد )خواى ليَ رِازى بيَت( شتيَكى دا بة نوعمانى كورِى، 

َهْل فَ َعْلَت ذِلَك ] وثرسيارى ىلَ كرد: )صلى هللا عليه وسلم( ئةم شتة طةيشتة ثيَغةمبةر
  [.َلِدَك؟ِبُكلِا وَ 

ئةويش ووتى:  واتة: ئايا ئةمةت لةطةأل هةموو مندالَةكانت كردووة وبةوانيشت داوة؟ 
 .(1)[إت َُّقوا هللا واْعِدُلوا َبّْيَ أوالدُِكم] ثآى فةرموو: )صلى هللا عليه وسلم( نةخيَر، ثيَغةمبةر

  واتة: لة خوا برتسن ودادثةروةر بن لة نيَوان مندالَةكانتاندا.
ى يش)خواى ليَ رِازى بيَت( لة بةخشينةكةى بؤنوعمان طةرِايةوةو ىلَ)بةشري(

بؤية ئةو ثياوة ئةطةر زيندوو بيَت وثآى بطات ئةم كارةى كردوويةتى  وةرطرتةوة.
ى بطةرِيَتةوة وبةلَيَن نامة وتاثؤكة بدرِيَنيَت، وة ئيشةكة بطةرِيَنيَتةوة حةرامة، دةبيَت ىلَ

ةر خواى طةورة واى برِيار دابيَت مردبيَت وكضةكة بؤ حوكمى خواى طةورة، وةئةط
زيندوو بيَت ئةوا دةبيَت ئةوةندةى شايانيَتى لة مرياتى لة دينى خواى طةورةدا ئةوةندة 

  .(2)وةربطريَت لةطةأل براكانيدا

                                                           

 [(.13] 1723(، و)مسلم: 2587)البخاري:  -42
 (.42-41، ص25)لقاء الباب املفتوح، رقم:  -43



 

 

 48 ba8.org 

 ..........................العثيمني       َ  َ                                         طول بذي ري ك لة فةتواكانى زاناى ثايةبةرز حممد بن صاحل      

  

  ثريؤزبايى كردن لة كافران بةبؤنةى ضةذنةكانيانةوة:
بؤنةى ضةذنى كريسمس وضةذنى  ية لة كافران بةحوكمى ثريؤزبايى كردن ضى 17ث

يان سةرى سالَى زايينى، ضونكة ئةوان لةطةلَماندا كار دةكةن؟ وةئةطةر ئةوان ثريؤزبايى
 ىلَ كردين بةبؤنةى ضةذنةكانيانةوة ضؤن وةآلميان بدةينةوة؟ 

  وة ئايا دروستة برِؤين بؤ ئةو شويَنانةى كة ئاهةنطى ىلَ دةطيَرِن بةم بؤنانةوة؟
ــ تاوان بار دةبيَت ئةطةر شتيَك لةوانةى ثيَشو كةباسكرا ئةجنام بدات بةبآ وة ئايا مرؤظ

مةبةست؟ بةلَكو وةكو لة رِوودا دامان ياخود لةشةرما، ياخود لة شةرمةزاريدا ياخود 
  جطة لةم هؤيانة؟

  وة ئايا خؤ ضواندن بةوان دروستة لةو بؤنانةدا؟
-ريسمس وجطة لةمة لة ضةذنة ئايينىثريؤزبايى كردن لة كافران بةبؤنةى ضةذنى ك و 

) لةثةرتوكةكةيداإبن القيم يةكاني تريان حةرامة بةيةكدةنطى زانايان، هةروةكو ضؤن 
باسى دةكات ودةفةرميَت: )ثريؤزبايى كردن بة درومشةكانى تايبةت أحكام أهل الذمة( 

ت بةبؤنةى بة كوفر حةرامة بةيةكدةنطى زانايان، وةكو ئةوةى ثريؤزبايى يان ىلَ بكريَ
ضةذن و رؤذووطرتنةكانيان وبوتريَت: ضةذنت ثريؤز بيَت وهاوشيَوةى ئةمانة، ئةمة 
ئةطةر بيَذةرةكةى سةالمةت بيَت لة كوفر، ئةوا لة قةدةغةكراو وحةرامةكانة، وة وةكو 
ئةوة واية كة ثريؤزبايى يان ىلَ بكريَت بة كرِنوش بردنيان بؤ خاضةكةيان، بةلَكو ئةمة 

ةورة تاوانى طةورةترو تورِةبوونى سةخت ترة لة ثريؤزبايى كردن لة مةى الى خواى ط
خواردنةوة و كوشنت وزينا كردن وهاوشيَوةى ئةم تاوانانة، وةزؤريَك لةوانةى كة ريَزى 
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ية دةكةونة ناو ئةم تاوانانةوةو ناشريينى كارةكةيشى نازانيََت كة دينيان لةال نى
ان كردن ياخود بيدعة كردن ياخود كوفر كردن، وة ثريؤزبايى لةكةسيَك كردووة بة تاو

توشى تورِةبوون وغةزةبى خواى طةورة بووة( قسةكةى تةواو بوو) رةمحةتى خواى ىلَ 
باسي إبن القيم وةبؤية ثريؤزبايى كردنى لة كافران حةرامة بةم ضةشنةى كة  بيَت(.

ةوانى لةسةرن، وة يانةى كة ئدةكات، ضونكة دان نانى تيَداية بؤ ئةو درومشة كوفرى
رازى بوونة بؤيان بؤ ئةو شتةى كةلةسةرين، هةرضةندة بؤ خؤى رازى نابيَت بةو كوفرة 
بةآلم حةرامة بؤ موسلَمان كة رازى بيَت بة درومشةكانى كوفر، ياخود ثريؤزبايى ثآ 
بكات لة خةلَكانى تر، ضونكة خواى طةورة بةم شتة رازى نابيَت، هةروةكو دةفةرميَت: 

  .[7]الزمر: [ َتْكُفُروا فَِإنَّ اَّللََّ َغِّنٌّ َعْنُكْم َواَل يَ ْرَضى لِِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإْن َتْشُكُروا يَ ْرَضُه َلُكمْ ِإْن ]
واتة: ئةطةر ئيَوة كافر و بآباوةرِ بن ئةوا خواى طةورة هيض ثيَويستى بة ثةرستنى ئيَوة 

كان وزةويداية خواى طةورة دةثةرسنت ية وبآ ثيَويستة ليَتان، وةهةرضى لة ئامسانةنى
و مل كةضني، بةآلم لةهةمان كاتدا خواى طةورة بة كوفر رازى نابيَت بؤ بةندةكانى، 

  وةئةطةر ئيَوة سوثاس طوزارى بكةن ئةوا رازى دةبيَت ليَتان.
ْساَلَم ِديًنااْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت وَ وةدةفةرميَت: ] [ َرِضيُت َلُكُم اْْلِ

  .[3]املائدة: 
واتة: ئةمرِؤ من دينةكةم بؤتان تةواو كرد وبةخششى خؤم تةواو رذاند بةسةرتاندا  

  ورازى بووم كة ئيسالم دينى ئيَوة بيَت.
ية ئةطةر لةطةلَتاندا كار وة ثريؤزبايى ىلَ كردنيان بةم بؤنانةوة حةرامة وجياوازى نى

  ن نا.بكةن يا
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يان كردين بةبؤنةى ضةذنةكانيانةوة ئةوا ئيَمة ثريؤزبايىيان ىلَوة ئةطةر ئةوان ثريؤزبايى
ية، وةضةذنانيَكة كة خواى طةورة ىلَ ناكةين لةسةر ئةو شتة، ضونكة ضةذنى ئيَمة نى

ية، ضونكة ياخود داهيَنراوة لة دينةكةياندا، ياخود لة شةرعةكةياندا ثآى رازى نى
 )صلى هللا عليه وسلم(بةآلم سرِاوةتةوة بة دينى ئيسالم كة خواى طةورة حممدىهةبووة 

ْساَلِم ِديًنا ثآ ناردووة بؤ الى هةموو خةلَكى بى تيَكرِا، كة دةفةرميَت: ] َتِغ َغرْيَ اْْلِ َوَمْن يَ ب ْ
  .[85]آل عمران:  [فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اْْلَِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

واتة: هةركةسيَك جطة لةئيسالم داواى دينيَكى تر بكات و هةلَى بذيَريَت بةسةر  
ى وةرناطرييَت، وةلة دوا رؤذيشدا لة زةرةر مةندان ئيسالمدا ئةوا الى خواى طةورة ىلَ

  دةبيَت.
وة حةرامة موسلَمان بةدةميانةوة بضيَت بةم بؤنانةوة، ضونكة ئةمة طةورةترة لة 

، وة ضونكة ضون بؤ اليان بةشدارى كردنيانة لةو ئاهةنطةدا، ثريؤزبايى كردنيان
هةروةها حةرامة موسلَمان خؤى بضويَنيَت بةكافران بةوةى كة ئاهةنط بطيَرِيَت بةم 
بؤنانةوة، ياخود ديارى بطؤرِيَتةوة، ياخود شريينى دابةش بكات، ياخود خواردن 

)صلى هللا عليه ضونكة ثيَغةمبةرببةخشيَت، ياخود خؤى لةكار خبات وهاوشيَوةى ئةمانة، 
ُهمدةفةرميَت: ] وسلم(   .(1)[َمْن َتَشَبَه ِبَقوٍم فَ ُهَو ِمن ْ

واتة: هةركةسيَك خؤى بضويَنيَت بةهةر كؤمةلَيَك ئةوا ئةويش لةوان دةذميَردريَت. وة  
)إقتضاء الصراط ) رةمحةتى خواى ىلَ بيَت( لة ثةرتوكةكةيدا  شيخ اْلسالم إبن تيمية

دةفةرميَت: ) خؤ ضواندن ثيَيان لة هةنديَك لة  يم خمالفة أصحاب اجلحيم(املستق
                                                           

 (.2831 /1)صحيح اجلامع الصغري:  -44
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ضةذنةكانيان دلَيان خؤش دةكات بةو بريوباوةرِة بةتالَةى كةلة سةرين، وةلةوانةية 
  بكات كة هةلةكان بقؤزنةوة وباوةرِ الوازةكان بةالى خؤياندا رابكيَشن. وايان ىلَ

ية ئةطةر ة بكات ئةوا طوناه بارة، ئيرت جياوازى نىوة هةركةسيَك بةشدارى شتيَك لةوان 
لة رودا دامان كردبيَتى ياخود لة خؤشةويستياندا، ياخود لةشةرمدا، ياخود جطة لةم 
هؤكارانة، ضونكة ئةمة لة نزم كردنى دينى خواية، وةلة هؤكارةكانى بة هيَز كردنى 

  دةروونى كافرانة وشانازى كردنيانة بة دينةكةيانةوة.

يان اكارين لة خواى طةورة كة موسلَمانان بة عيزةت بكات بةدينةكةيان و دامةزراويداو
ثآ ببةخشيَت لةسةرى وسةريان خبات بةسةر دوذمنةكةياندا هةر ئةو بة هيَز 

  .(1)ودةسةآلتة
 
 
  

  حوكمى كردارة خؤكوذي يةكان:
  ية؟يةكان ضىحوكمى كردارة خؤكوذي 18ث
دا سودة وةدةست هاتوةكان ديارى )أصحاب اْلخدود(كىلةرِاظةى فةرموودةى ضريؤ و 

دةكات ء دةفةرميَت: دروستة مرؤظــ طيانى خؤى ببةخشيَت لة ثيَناوى بةرذةوةندى 
طشتى موسلَمانان، ئةو مندالَة رِيَنمايى ثاشاكةى كرد بؤ شتيَك كة بة هؤيةوة بتوانيَت 

                                                           

 (.32-29)فتاوى وأذكار ْلحتاف اْلخيار: ص -45
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ةكانى دةربكاتء بلَيَت بيكوذيَت، كة ئةويش بريتى بوو لةوةى كة ترييَك لةناو تري
  بةناوى ثةروةردطارى ئةم مندالَةوة....

دةفةرميَت: )ضونكة ئةمة جيهاد كردنة لة ثيَناوى خواى طةورةدا، شيخ اْلسالم 
ئوممةتيَك باوةرِيان هيَناو ئةو مندالَةيش هيض شتيَكى لة دةست نةضوو ضونكة مرد، وة 

  دوودا(.هةر دةمرد لة داهاتوودا بوايا ياخود لة رِابر
يانةى كة هةنديَك لة خةلَكى دةيكةن بة شيَويةك كة بةآلم ئةو كردارة خؤكوذى

تةقينةوة هةلَدةطرنء دةضنة ناو كافرانةوة ثاشان لة ناوياندا خؤى دةتةقيَنيَتةوة، 
ية ثةنا بة خواى طةورة، وة هةركةسيَكيش خؤى بكوذيَت ئةوا بة نةمرى ئةمة خؤكوذي

زةخدا دةميَنيَتةوة، هةروةكو ضؤن لة فةرموودةيةكى ءهةميشةيى لة ئاطرى دؤ
هاتووة، ضونكة ئةمة خؤى كوشتووة لة بةرذةوةندى  )صلى هللا عليه وسلم ثيَغةمبةردا

ئيسالمدا نةبووة، ضونكة ئةطةر خؤى بكوذيَت ء دة كةس ياخود سةد كةس ياخود 
لَمان، بة دووسةد كةس بكوذيَت ئيسالم سود لةمة نابينيَتء خةلَكى نابنة موس

ثيَضةوانةى ضريؤكى مندالَةكةوة، وة بةم كارة لةوانةية دوذمن زياتر سةختء توندو 
تيذتر بيَت و ئةم كارة زياتر دلَى قيناوى بكات، و كوشتارى موسلَمانان بكات 

هةرةكو ضؤن جولةكة وا لة خةلَكى فةلةستني  بةسةخترتين شيَوة ولةناويان ببات.
طةر يةكيَكيان خؤى بتةقيَنيَتةوةو شةش كةس ياخود دةكات ،خةلَكى فةلةستني ئة

حةوت كةس بكوذيَت ئةوان لة تؤلَةى ئةمةدا شةست كةس يان زياتر دةطرن، كةواتة نة 
  هيض سود بة موسلَمانان طةيشت نة بةوانةى كةوا تةقينةوة لة ناوياندا كرا.
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خؤتةقاندنةوةية ئةوا بؤية وا دةبينني ئةوةى كة هةنديَك لة خةلَكى ثيَى هةلَدةسنت لةم 
ية بةبآ حةق، وة وا ثيَويست دةكات كة خاوةنةكةى خباتة ئاطرى دؤزةخةوة خؤكوذي

ية، بةآلم ئةطةر مرؤظــ ئةم كارةى وة خاوةنةكةى شةهيد نى -ثةنا بة خواى طةورة-
كردو تةئويلى كردو طومانى وابوو كة دروستة، ئةوا ئيَمة بة ئوميَدى ئةوةين كةوا 

نةبيَت، بةآلم بة شةهيد بذميَردريَت ئةمةيان نا، ضونكة رِيَطاى شةهيد بوونى تاوانبار 
  .(1)نةطرتؤتة بةر، وة هةر كةسيَكيش كؤشش بكات وهةلَة بكات ئةوا خيَريَكى بؤ هةية

  حوكمى خؤ تةقاندنةوة لةناو كافراندا:
نيَتةوة ية كةوا كةسيَك خؤى مني رِيَذ دةكات ء خؤى دةتةقيَحوكمى شةرعى ضى 19ث

لةناو كافراندا بؤ لةناو بردنيان؟ وة ئايا رِاستة ضريؤكى مندالَةكة بكريَت بة بةلَطة كة 
  فةرمانى كرد بة ثاشاكة كة بيكوذيَت؟

ئةو كةسةى كة خؤى مني رِيَذ دةكات بؤ ئةوةى خؤى بتةقيَنيَتةوة لةناو كؤمةلَطايةك  و 
لة ئاطرى دؤزةخدا سزا دةدريَت بةو لة كؤمةلَطاكانى دوذمندا، ئةوة خؤى كوشتووة، وة 

شتةى كة خؤى ثيَ كوشتووة، وة بة نةمرى تيَيدا دةميَنيَتةوة هةروةكو ضؤن ئةم شتة 
، وة سةيرة ئةو كةسانةى كةبةم كارة )صلى هللا عليه وسلم(جيَطري بووة لة ثيَغةمبةرةوة

اَل تَ ْقتُ ُلوا وَ  هةلَدةسنت ء ئةم ئايةتةيش دةخويَننةوة كة خواى طةورة دةفةرميَت: ]
واتة: ئيَوة خؤتان مةكوذن، ضونكة بة  .[29]النساء: [ أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما

  ية لة طةلَتاندا.رِاستى خواى طةورة زؤر بةبةزةيى

                                                           

 (.128-127)فتاوى اْلئمة يف النوازل املدهلمة: ص -46
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ئايا هيض بةرهةم ديَنن؟ ئايا دوذمن تيَك دةشكيَت؟ ياخود زياتر توند و تيذترو سةخت 
امبةر ئةو كةسانةى كة بةم كارة هةلَدةسنت، هةروةكو ضؤن ئيَستا تر دةبيَت بةر

بينراوة لة ووآلتى جولةكةدا، كة بةم كارانة هيض شتيَكيان زيادى نةكردووة تةنها كةلة 
رِةقىء توند و تيذى نةبيَت، بةلَكو دةبينني لةووآلتى جولةكةدا لة دوا رِاثرسيدا )راست 

نةويَت عةرةب لةناو بةرن. بةآلم هةركةسيَك ئةم رةوةكان( تيَيدا سةركةوتن كة دةيا
كارة بكات ء كؤشش بكات ء واطومان بةريَت كة بةمة لة خواى طةورة نزيك دةبيَتةوة، 

  ئةوا دواكارين لة خواى طةورة كة ليَى نةطريَت ضونكة تةئويلى كردووة و نةزان بووة..
ندالَةكة بة هؤيةوة خةلَكى بةآلم ضريؤكى مندالَةكة بكريَت بةبةلَطة، ئةوا ضريؤكى م

موسلَمان بوون ء هاتنة ناو ئيسالمةوة، نةك بؤ دوذمن كردنة ثةندو تؤلَة سةندنةوة، 
بؤية كاتيَك ثاشاكة خةلَكى كؤكردةوة ترييَكى لة كيَالنةى مندالَةكة دةركردو ووتى: 

ر بةناوى خواى ثةروةردطارى ئةم مندالَة، خةلَكى هةموو هاواريان كرد: ثةروةردطا
ثةروةردطارى مندالَةكةية، بة هؤيةوة ئوممةتيَكى طةورة موسلَمان بوون، ئةطةر وةكو 
ئةم ضريؤكة رِووبدات ئةوا ئيَمةيش دةلَيَني بوارى كردنة بةلَطةى هةية، وة ثيَغةمبةرى 

بؤمانى طيَرِايةوة تا ثةندو ئامؤذطارى ليَ وةربطرين، بةآلم  )صلى هللا عليه وسلم( خوا
خؤيان دةتةقيَننةوة و دةكةس دةكوذن لة دوذمن ياخود سةد كةس  ئةوانةى كةوا

دةكوذن ئةوا دوذمن هيض شتيَكى زياد ناكات تةنها رِق ء كينةو دةست طرتن نةبيَت 
  .(1)بةوةى كة لةسةرين
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  حوكمى سةالم كردن لة بيدعة ضى: 

  ئايا سةالم بكةين لة بيدعةضى؟ 20ث

بكةيت، ضونكة سةالم  ية سةالمى ليَروست نىئةطةر بيدعةكةى كوفرى بوو ئةوا د و 
ية، وة ئةطةر بيدعةكةى ناطةيشتة كوفر وةكو ئةوةى كردن لة كافر دروست نى

بيدعةضى بيَت لة هةنديَك لة زيكرةكاندا كة مرؤظــ لة ئيسالم دةرناكات هاوشيَوةى 
تيَدا بوو  ئةمانة، ئةوا سةيرى ئةوة دةكريَت ئةطةر لةسةالم نةكردن ليَى بةرذةوةندى

  ئةوا ثيَويستة سةالمى ليَ نةكةيت.
  ضؤن بةرذةوةندى لة سةالم نةكردندا هةية؟

ية بؤ بةلَآ. بؤ ئةوةى بزانيَت كة وازى ليَ هيَنراوة تةنها لةبةر ئةوةية كة بيدعةضى
ئةوةى بطةرِيَتةوةو واز لة بيدعةكةى بهيَنيَت، ليَرةدا ثيَويستة وازى ليَ بهيَنريَت ء 

ريَت بؤ ئةوةى تؤبة بكات، وة ئةطةر بةواز ليَ هيَنان ء هةجر كردنةكة هيض هةجر بك
شتيَكى زيادى ناكرد تةنها زيادرِةوى كردنى ء بةرةو ثريى ضونى بيدعةكة وبانطةواز بؤ 
كردنى نةبيَت ئةوا ئيَمة وازى ليَ ناهيَنني ء هةجرى ناكةين، ضونكة موسلَمانةوةو 

  .(1)يةكى شةرعىيَت بةبيَ بةرذةوةنديية موسلَمان هةجر بكردروست نى
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  حوكمى سةالم كردن لة كافر:
  ئايا سةالم لة كافر بكةين؟ 21ث
 )صلى هللا عليه وسلم(ناكةين ضونكة ثيَغةمبةر نا نةخيَر هةرطيز سةالميان ليَ و 

الم، وإذا َلِقيُتُموُهم يف َطر ) فةرموويةتى: يٍق فاْضَطرُّوُهم إَل ال تَ ْبَدؤا اليَ ُهوَد والنَّصاَرى اِبلسَّ
  .(1)(أْضَيِقهِ 

واتة: دةست ثيَشخةرى مةكةن لة سةالم كردن لة جولةكةو طاورةكان، وة ئةطةر ثيَيان  
  طةيشنت لة رِيَطادا ئةوا ناضاريان بكةن لة تةسك ترين الى رِيَطاكةدا برِؤن .

و كافرةكان لةطةأل ئةوةى جولةكةو طاور لة هةموو كافرةكان باشرتن، هةرضةندة هةمو
ية، بةآلم ئةمان ضةند حوكميَكى تايبةتيان هةية، بؤية بيَخيَرن ء خيَريان تيَدا نى

يان ليَ دةسةنريَ )جزية(ئافرةت و سةربرِاوى دةستيان حةآللَة بؤمان، وة سةرانة
ءلةسةر دينى خؤيان دةميَننةوة، بةآلم جطة لةمان نة ئافرةتيان بؤمان حةآللَةو 

وةردةطرييَت بةرامبةر مانةوةيان لةسةر  ن، وة نة سةرانةيشيان ليَنةسةربرِاوى دةستيا
  دينةكةيان لة الى زؤربةى زانايان.

كردبني كة دةست ثيَشخةرى بةرهةلَستى ئةوةى ليَ )صلى هللا عليه وسلم(ئةطةر ثيَغةمبةر
وئاطر ثةرست ء بت  بوذيسةالم كردن بكةين لة جولةكةو طاورةكان، ئةوا جطة لةوان لة 

ية بؤية دروست نى نةكةين.يةكان شايانرتن بةوةى كة سةالميان ليَثةرست ءشيوعى
سةالم لة جولةكةو طاورو كافرانى تر بكةيت تةنانةت ئةطةر ضويتة ناويانةوة لة شويَنى 
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)صلى هللا عليه يةك بؤ ثيَغةمبةرطويَرِايةلَى دانيشتنةكانيان سةالميان ليَ مةكة وةكو
بكات ئةوا  )صلى هللا عليه وسلم( يش طويَرِايةلَى ثيَغةمبةر، وة هةركةسيَكوسلم(

  [.80]النساء: [ َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اَّللََّ ] طويَرِايةلَى خواى طةورةى كردووة:
  بةآلم ئةطةر سةالميان كرد ئايا وةآلميان بدةمةوة؟

خواى طةورة فةرمانى  دةلَيَني: بةلَآ، وةآلمى سةالم كردنيان دةدةينةوة، ضونكة
ية ئةطةر كةسيَك سةالمت كردووة بة دادثةروةرى ء ضاكة كردن، وة لة دادثةروةرى نى

يةكانى ئايينى ئيسالم ئةوةية كة ليَ بكات ء وةآلمى نةدةيتةوة بؤية لة ضاكة كاري
  وةآلمى سةالمى كافران بدةينةوة.

  ضؤن وةآلميان بدةينةوة؟
، عليكم السالمئةوا ثيَيان دةلَيَني:  السالم عليكموى ووتيان: ئةطةر بة ئاشكراو بة رِاشكا

 عليكم،بةآلم ئةطةر بة نهيَنى ءناديارى ونائاشكرايى سةالميان كرد ئةوا ثيَيان دةلَيَني: 
 ضونكة جولةكة لةمةدينة لةطةأل ثيَغةمبةرى خوا السالمثيَيان نالَيَني:  وعليكم،ياخود 

 )السام عليك َيحممد(تةنيشتيدا تيَدةثةرِين وثيَيان دةوت: بة  )صلى هللا عليه وسلم( بوون
. وة )صلى هللا عليه وسلم( واتة: مردنت لةسةر بيَيتء مبريتء لةناوضيت ئةى حممد

بةلَكو لة نيَوان السالم عليكم سةالمةكةيان بة ئاشكراو رِوون ناوت، نايان ووت: 
 )صلى هللا عليه وسلم( ةريشدةربرِينى)الم(ةكةو دةرنةبرِينى دةيان ووت، ثيَغةمب

اُم َعَليُكْم، فَ ُقوُلوا: وَعَليُكمْ فةرمووى: ]   .(1)[إنَّ اليَ ُهوَد إذا َسلَُّموا َعَليُكْم يَ ُقوُلوَن السَّ
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واتة: مردنتان  )السام عليكم(بكةن ئةوا ثيَتان دةلَيَن: واتة: ئةطةر جولةكة سةالمتان ليَ
وة جولةكةيةك بة  ، واتة: لةسةر خؤتان.يكموعللةسةر بيَت، ئيَوةش تةنها بلَيَن: 

تيَثةرِى ء دايكى ئيمانداران خاتو عائيشةى  )صلى هللا عليه وسلم( تةنيشت ثيَغةمبةردا
( عائيشةيش )خواى )السام عليك َيحممد)خواى ليَ رِازى بيَت( البوو، جولةكةكة ووتى: 

ء نةفرةت لة سةر خؤت بيَت، واتة: مردن )عليك السام واللعنة(ليَ رِازى بيَت( فةرمووى: 
  واتة: زياترى ثيَووت لةوةى كة ووتى، بةآلم خواى طةورة فةرموويةتى:

َها أَْو ُردُّوَها]  . واتة: ئةطةر سةالمتان [86]النساء: [ َوِإَذا ُحيِايُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِْحَسَن ِمن ْ
خود وةكو خؤى وةآلمى يا ليَكرا ئةوا وةآلمى سةالمةكة بدةنةوة بة باشرت لةو،

بدةنةوة. جولةكةكة سةالميَكى خراثى كرد، عائيشةيش )خواى ليَ رِازى بيَت( وةآلمى 
  بةرهةلَستى كردو ثيَى فةرموو: )صلى هللا عليه وسلم(دايةوة بة خراثرت لةو ثيَغةمبةر

ء نيانةو لة هةموو ئيش  واتة: خواى طةورة نةرم [.إنَّ هللَا رفيٌق ُيُِبُّ الراِْفَق يف اْلمِر ُكلِاهِ ] 
ءكاريَكدا نةرم ء نيانى خؤش دةويَت، عائيشةيش )خواى ليَ رِازى بيَت( فةرمووى: ئايا 

  . (1)(قد قلت: وعليكمنةتبيست ضيان ووت؟ فةرمووى: )
  واتة: بةلَآ منيش ثيَم ووتن: لةسةر خؤتان. 

يةوةية كة ريلة ضاكةوةية كة بةباشرت وةآلمى سةالم بدةيتةوة، وة لة دادثةروة
بةخراثرت وةآلمى سةالم نةدةيتةوة، بةم شيَوةية وةآلمى ثيَويست دةست دةكةويَت، 

بؤ خؤيان دةطةرِيَتةوة، وة ئةطةر  وعليكمئةوا بلَيَن: )السام عليك( ئةطةر ووتيان: 
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ئةوا ديسان بؤ خؤيانة، وة ئةطةر بة رِاشكاوىء ئاشكرايى  )السالم عليكم(ووتبيَتيان: 
هةروةكو ئيَستا الى زؤريَك لة عةجةمةكان لة هيندى ء جطة  السالم عليكم()بلَيَن: 

وة كافريشة، تؤ ضؤن وةآلمى دةدةيتةوة؟ بؤت هةية السالم عليكم لةوانيش دةلَيَن: 
ية، ضونكة ئيسالم تةرازووى يةو ئاسايىنى ء هيض شتيَكى تيَدا عليك السالمبلَيَيت: 

  : .(1)يةحةق ء دادثةروةري
 ثيَكردنى تةوقة كردندةست 

بكةم ء زاناى ثاية بةرز ئةطةر طةيشتم بة كؤمةلَيَك و ويستم سةالميان ليَ 22ث
تةوقةيان لة طةلَدا بكةم، ئةطةر ثياويَكى ثري ياخود خاوةن ثلةو ثايةيان لة ناودا بوو 
ئايا لةوةوة دةست بكةم بةسةالم كردن ياخود الى رِاستةوة، ثاشان ئةطةر سةالمم 

  ئايا لة دواى ئةو لة رِاستى ئةوةوة بةردةوام مب، ياخود الى رِاستى خؤم؟ ليَكرد
ئةم بابةتة الى هةنديَك لة خةلَكى شاراوةية، ئةطةر بة يةكيَك طةيشتى ياخود ضويتة  و 

شويَنيَك ئةوا لة طةورةوة دةست ثيَ بكة ئيرت ئايا بة تةوقة كردن بيَت، ياخود ضاى ء 
اوشيَوةى ئةمانة، هةنديَك لة خةلَكى الى رِاستةوة دةست ثيَ قاوة دانان بيَت، ياخود ه

)صلى هللا عليه دةكات ئةطةر بضوكيش بيَت، ئةمة ثيَضةوانةى سوننةتة، ضونكة ثيَغةمبةر
يةوة بوون وويستى بيداتة سيواكى بةدةستةوة بوو، وة دوو ثياو لة ثيَشى ،وسلم(

  .(2)يَ بكة ثاشان طةورةدةست بضوكةكةيان ثيَى ووترا: لة طةورةوة دةست ث
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ئةمة بة ثيَضةوانةى ئةوةى ئةطةر دانيشتبوو الى رِاستى بضوك ء الى ضةثى طةورة بوو 
ئةوا الى رِاست ثيَش دةخات ئةطةر بضوكيش بيَت، بةم شيَوةية ئةطةر ضويتة 
شويَنيَكةوة لة طةورةوة دةست ثيَ بكة ثاشان دةيدات بةوةى الى رِاستى خؤيةوة 

الى رِاستى طةورةتر، بؤ منوونة كةسيَك ضاى ديَنيَت بؤ شويَنيَك دةيدات  دانيشتوة نةك
بة طةورةترين كةس، لةدواى ئةو دةيدات بة كآ؟ الى رِاستى خؤيةوة دةست ثيَ 

  .(1)دةكات تا تةواو دةبيَت ثاشان دةيدات بة الى ضةثى

  هيَشتنةوةى ويَنة لة مال ةوة:
ت: جاريَكيان ناضار بووم سةفةر بكةم بؤ ئافرةتيَك ثرسيار دةكات ء دةلَيَ 23ث

دةرةوةى ووآلت، وة داواى ويَنةم ليَ كرا بؤ ثاسة ثؤرتةكةم، منيش كةسم دةست 
نةكةوت تةنها شويَنى ويَنةطرتنى ثياوان نةبيَت، ويَنةيةكم طرت لة ثيَويستيدا وة يةكيَك 

جاريَكى تر ثيَويستم لة ويَنةكامن الى خؤم هيَشتةوة، لةوة دةترسام ئةطةر لةناوى بدةم 
ثيَى بيَت ء ناضارمب جاريَكى تر خؤم نيشانى ثياو بدةمةوة، ئيَستا هيَشتوومةتةوة بةآلم 
لةوة دةترسم كة بيَبةش مب لة هاتنة ذورةوةى فريشتة بؤ مالَةكةم. ضى بكةم فةتوامان 

  بؤ بدةن خوا ثاداشتى خيَرتان بداتةوة؟
ة فةوتاندنى، ئةطةر بة داثؤشراوى بيهيَلَيَتةوة دةلَيَني مانةوةى ويَنةكة باشرتة ل و 

لةناو جانتايةكدا، ياخود لة ناو دؤآلب ئةوا ناديارةو شاراوةية، بةآلم ئةطةر لة ناوى 
ببات لةوانةية لة داهاتوودا جاريَكى تر ثيَويستى بةوة بيَت كة ثيَاو ويَنةى بطريَت، وة 

رتة، هةروةها سةبارةت بة ثارةى زياتريشى لةدةست بضيَت، بؤية مانةوةى باش
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-ثياوانيش لةوانةية ضةند ويَنةيةك بطرنء لة داهاتوودا ثيَويستيان بيَت دةلَيَني: ئاسايى

  .(1)ية هةلَى بطرن بؤ داهاتوو
  طيَرِانةوةى نوكتةو قسةى هةل بةسرتاو:

ية سةبارةت بةو نوكتةو ضريؤكانةى كة لة دانيشتنة بؤضونى بةرِيَزتان ضى 24ث
يةكاندا باس دةكريَن بؤ خؤشى؟ لةطةأل ئةوةى كة ئةم شتانة زؤرجار طشتى تايبةت ء
يةو هةلَبةسرتاوة بةلَطةيشيان لةو شتةدا ئةوةية كة بيسةر دةزانيَت رِاست رِاست نى

  ية؟نى
يةكان كة دروست كراوى خةيالَةو هيض بنضينةيةكى بةلَآ. ضريؤكة خةيالَى ء نارِاستى و 

  دةيطريَتةوة كة دةفةرميَت: )صلى هللا عليه وسلم( ى ثيَغةمبةرية ئةم فةرموودةيةنى
َث َفَكَذَب لِيَضحَك ِبه القوُم َويٌل له ُُثَّ ويل له]   .(2)[َوْيٌل ِلَمْن َحدَّ
واتة: هاوارو سزا بؤ ئةو كةسةى كة قسة بكات ء درؤ بكات بؤ ئةوةى خةلَكى ثيَبكةنن  

  هاوارو سزا بؤ ئةو، هاوارو سزا بؤ ئةو.

دوبارةى كردةوة ئةمةيش بةلَطةية لةسةر  )صلى هللا عليه وسلم( سآ جار ثيَغةمبةر
ئةوةى كة حةرامة، بؤية هةركةسيَك ضريؤكى خةيالَى نارِاستى باس بكات بؤ ئةوةى 
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ثةنا بة خواى -خةلَكى ثيَبكةنيَت ئةوا تاوانبارةء هةرِةشة ليَكراوة بةم هةرِةشةية 
  .(1)(ليضحك به القوم ويل له ُث ويل لهويل ملن حدث فكذب : )-طةورة

  دةركردنى غوسلَ بة بيَ دةست نويَذ هةل طرتن:

غوسلَى جةنابةمت دةركردووةو دةست نويَذم هةلَنةطرتووة، ئايا جيَطاى دةست  25ث
  نويَذيش دةطريَتةوةو رِاستةوخؤ نويَذ بكةم؟

تةنها غوسأل  بةلَآ دروستة بؤ ئةو كةسةىكة جةنابةتى لةسةرة)لةش طرانى( و 
دةربكات لةطةأل ئاو لةدةمء طوآ وةردان، ضونكة خواى طةورة لة قورئانى ثريؤزدا 

ُروادةفةرميَت: ] ُتْم ُجنُ ًبا فَاطَّهَّ   .[6]املائدة: [ َوِإْن ُكن ْ
واتة: ئةطةر ئيَوة لةشتان طران بوو ئةوا غوسأل دةركةن وخؤتان بشؤرن، ليَرةدا خواى  

  رتن ناكات.طةورة باسى دةست نويَذ ط
وةلة فةرموودةيةكى دريَذدا هاتووة كة ثياويَك جياببوةوة و نويَذى بةكؤمةلَى نةدةكرد، 

[.واتة: ضى قةدةغةت َما َمنَ َعَك أْن ُتَصلِايَ ثيَى فةرموو: ] )صلى هللا عليه وسلم(ثيَغةمبةر
شى دةكات لة نويَذ كردن ء بؤضى نويَذيان لة طةلَدا ناكةيت؟ ثياوةكةيش ووتى: توو

عليَك ثيَى فةرموو: ] )صلى هللا عليه وسلم(ية، ثيَغةمبةرلةش طرانى بوومةو ئاويش نى
.واتة: تةيةمم بكة ئةوةت بةسة. ثاشان ئاو ثةيدا بوو (2)[اِبلصَِّعيِد فإنَُّه َيْكِفيكَ 
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ُخْذ هذا أْفرِْغُه على زيادةكةى ثيَداو فةرمووى: ] )صلى هللا عليه وسلم(ثيَغةمبةر
  . واتة: ئةم ئاوة بطرةو بيكة بة خؤتداو غوسلَى ثيَ دةربكة.(1)[نَ ْفِسكَ 

باسى دةست نويَذ هةلَطرتن ناكات، بؤية  )صلى هللا عليه وسلم(ليَرةيشدا ثيَغةمبةر
قورئانء سوننةت دةاللةتيان كرد لةسةر ئةوةى كة هةركةسيَك جةنابةتى لةسةر بيَت 

ست نويَذ هةلَطرتنيش دةطريَتةوةء ئةطةر غوسلَى دةركرد ئةوا بةسيةتى ء جيَطاى دة
ثيَويست بة دةست نويَذ هةلَطرتن ناكات، بةآلم باشرت واية غوسلَى تةواو دةربكريَت كة 

ية لةوةى كة يةكةجمار دةست نويَذيَكى تةواو هةلَبطريَت ء ثاشان سآ ئةويش بريتى
  .(2)جار ئاو بكات بةسةريدا تا تةرِ بيَت ء ثاشان هةموو لةشى بشوات

  رةجنامى ئافرةتى باوةرِدار لةبةهةشتدا ئةطةر ثيَش شوكردنى مبريَت:سة
ئةطةر ئافرةتى باوةرِدار شوبكات ء مبريَت ئةوا لةبةهةشتدا لةطةأل ميَردةكةى  26ث

دةبيَت، وة ئةطةر دوو ميَردى هةبوو بيَت ئةوا يةكيَكيان هةلَدةبذيَريَت لةبةهةشتدا بة 
ية لةبةهةشتدا ئةطةر ثيَش افرةتى باوةرِدار ضىويستى خؤى، باشة ئةى سةرةجنامى ئ

  شوكردنى مبريَت؟

ِإَنَّ  ئةطةر شووى نةكردبيَت ئةوا خواى طةورة لةبةهةشتدا ميَردى بؤ دادةنيَت: ] و
  .[37-35]الواقعة: [ أَْنَشْأََنُهنَّ ِإْنَشاًء َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا ُعُراًب أَتْ رَاابً 
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أْبِدهْلَا زوجًا خريًا ِمْن لَيَن: ئايا ئيَمة لة دوعاى نويَذى مردودا نالَيَني: )بةآلم لةوانةية ثيَم ب
  (.زوِجها

واتة: خواية ميَردةكةى لةبةهةشتدا بؤ بطؤرِة بة ميَرديَكى باشرت لةوةى خؤى؟ بةآلم 
ئةمة ئالَؤزة، ضونكة ئةطةر شوى كردبيَت ضؤن دةلَيَني: خواية ميَردةكةى لةبةهةشتدا 

  ة بة ميَرديَكى باشرت لةوةى خؤى؟ وة ئةطةر شووى نةكردوة كوا ميَردةكةى؟بؤ بطؤرِ
دةلَيَني: شووى نةكردووة مةبةست لةثارِانةوةكة ئةوةية كة ميَردةكةى بؤ بطؤرِة بة  و 

باشرت لةو ميَردةى كة بؤى ديارى كرابوو ئةطةر مباياو نةمردايا، وة ئةطةر ميَردى 
سيفاتى ميَردةكةى بؤ بطؤرِة بة باشرت لة سيفاتةكانى  هةبيَت ئةوا مةبةست ئةوةية كة

دونياى، ضونكة طؤرِان جارى وا هةية بة طؤرِانى خودى شتةكة دةبيَت وةكو ضؤن 
مةرِيَك بطؤرِيت بة وشرتيَك، وة جارى وا هةية بة طؤرِينى وةسفةكان دةبيَت وةكو 

روةها وةكو خواى طةورة دةلَيَيت: خواى طةورة كوفرى ئةم ثياوةى طؤرِى بؤ باوةرِ، هة
  دةفةرميَت:

َمَواتُ  ]  ُل اْْلَْرُض َغرْيَ اْْلَْرِض َوالسَّ واتة: رِؤذى قيامةت زةوى ء  .[48]إبراهيم: [ يَ ْوَم تُ َبدَّ
ئامسانةكان دةطؤرِيَت بؤ جطة لةم زةوىء ئامسانانة، لةطةأل ئةوةى زةوى هةمان 

  .(1)ن ئامسانة بةآلم لةت بووةية بةآلم دريَذ كراوةتةوة، وة ئامسان هةمازةوى
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  شريدانى ئافرةت بة مندال ى جطة لة خؤى بة ثيال ة:
ئايا ئافرةت شري بدات بة مندالَى جطة لة خؤى بة ثيالَة دةبيَت بة مندالَى خؤى ء  27ث

  مندالَةكانى ليَى حةرام بن؟

كسانةو حةرامى يةو يةشري ثيَدان ئةطةر بة ثيالَة بيَت يان بة مةمك جياوازى نى و 
دةكات ئةطةر بطاتة ثيَنج جار، ضونكة خؤراكى مندالَةكةية ئيرت ئايا بة ثيالَة بيَت يان 

  دةفةرميَت: )صلى هللا عليه وسلم(بة مةمك ضونكة ثيَغةمبةر
َجاَعةِ ]

َ
ا الرََّضاَعُة ِمَن امل   .(1)[إَّنَّ

  يةوةية.واتة: تةنها شري ثيَدانى منداأل لة برسيَتى 
ئةو شري ثيَدانةى كة برسيَتى تري بكات ئةوا حةرامى دةكات، ئيرت يةكسانة  كةواتة:

ية رِاستةوخؤ شريةكة لة مةمكى ئافرةتةكةوة خبوات، ياخود بةهؤى وجياوازى نى
  .(2)ثيالَةو قاثيَكةوة بيَت

  ِ:ئامؤذطارى كردنى خةل كى بةشيَوازيَكى بةردةوام لةسةر طؤر
 ية بةشيَوازيَكى بةردةوام لةسةر طؤرِ؟ لَكى ضىحوكمى ئامؤذطارى كردنى خة 28ث
)صلى هللا عليه وا دةبينم كة ثيَضةوانةى سوننةتة، ضونكة لةسةردةمى ثيَغةمبةردا و 

شتى وا نةبووة، كة لة هةموو كةس زياتر ئامؤذطارى خةلَكى كردووة، وة لة  وسلم(
)صلى  كة ثيَغةمبةر هةموويان زياتر سوور بوة لةسةر طةياندنى حةق، وة نةمانزانيوة
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هةرطيز لةسةر طؤرِ ئامؤذطارى كردبيَت وبة ثيَوة قسةى كردبيَت،  هللا عليه وسلم(
ءتار دةدات، بةلَكو تةنها ضةند ووشةيةكى ليَوة دةرضووة  طيبهةروةكو ضؤن خة

وةكو ئةوةى كة طةيشتنة سةر طؤرِيَك هيَشتا بانى نةدرابوو دانيشت ء خةلَكيش 
ةويش قسةى بؤ كردن كة لةكاتى مردندا ضى رِوودةدات، ئةمة لةدةورى دانيشنت، ئ

، وة ئةمةيش ووتار نةبووة، رِانةوةستاوة لة نيَوان خةلَكيداء ووتاريان بؤ بدات ء يةكةم
كاتيَك لةسةر ليَوارى طؤرِيَك  دووةميش: ئامؤذطاريان بكات ء قسةيان لةطةأل بكات.

  دانيشتبوو فةرمووى:
ية لة واتة: هيض كةسيَك نى [.ٍد إال وقد ُكِتَب َمْقَعُدُه ِمَن اجلنِة أو النارِ ما ِمْنُكْم ِمْن أحَ ] 

ئيَوة ئيال شويَنى ديارى كراوة لة بةهةشت ياخود دؤزةخ، هاوةآلنيش)خوايان ىلَ رازى 
ال  بيَت( ووتيان: ئايا ئيرت بؤ واز لة كردةوة نةهيَنني ء ثاأل نةدةينةوة؟! فةرمووى: ]

ٌر ملا ُخِلقَ إْعَمُلوا َفُكلٌّ    .(1)[ ُمَيسَّ

واتة: نةخيَر واز لة كردةوة مةهيَنن ء بةردةوام بن لةسةر كردةوةى ضاك، ضونكة 
  هةموو كةسيَك بؤ كوآ دروست كرابيَت ئةوا كردةوةى ئةو شويَنةى بؤ ئاسان كراوة.

او بةآلم ئةمة بكات بة داب ء نةريت وهةركاتيَك مردوويةك بةخاك سثيَردرا يةكيَك لةن
خةلَكى هةلَسيَت ء ووتار بؤ خةلَكى بدات ء قسةيان بؤ بكات ئةمة لة داب ء نةريتى 
ثيَشينة ضاكةكان نةبووة بة رِةهايى، وة با لةم شتةدا بطةرِيَتةوة بؤ سوننةت، وة لةوة 

-دةترسم ئةمة لة توندرِةوى بيَت ضونكة شويَنةكة لة رِاستيدا شويَنى خشوعء هيَمنى ء

  ويَنى جوآلندنى سؤز.ية نةك شئارامى
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)صلى هللا عليه  وة شويَنى ووتاردان سةر مينبةرو مزطةوتةكانة هةروةكو ضؤن ثيَغةمبةر
ئةمةى دةكرد، وة نابيَت شتى تايبةت بكةين بة بةلَطة لةسةر شتى طشتى، واتة: وسلم( 

ارى ئةطةر كةسيَك بلَيَت: فةرموودةكةى ئيمامى عةىل)خواى ىلَ رازى بيَت( كةلةسةر ليَو
طؤرِةكة رِاوةستابوو هةروةها فةرموودةكةى تر كة دانيشتبوو ضاوةرِيَى ئةوة بوو 
طؤرِةكة طؤرِيضكةى بؤ بكريَت ء قسةيان بؤ بكات دةكةينة بنضينة لةم بابةتةدا. ئةوا 

ية، ضونكة ئةطةر بنضينة بواية لةم بابةتةدا ئةوا ثيَيان دةلَيَني: ئةم بنضينةية رِاست نى
بةكارى دةهيَنا لة ذيانيدا وة كاتيَك كة وازى ىلَ هيَنا ئةوا  لى هللا عليه وسلم()ص ثيَغةمبةر

  .(1)واز ىلَ هيَنانى سوننةتة

  سرِينةوةى ضاكةكان:

  ضاكةكان خراثةكان دةسرِنةوة، ئايا خراثةكانيش ضاكةكان دةسرِنةوة؟ 29ث
 ى هللا عليه وسلم()صلضاكةكان خراثةكان دةسرِنةوة ونايهيَلَن هةروةكو ثيَغةمبةر و 

رَاٌت ملا بينُهنَّ فةرموويةتى: ] الَصَلواُت اخَلْمُس، واجلُُمَعُة اَل اجلُُمَعِة، ورَمضاٌن اَل رمضان ُمَكفِا
  .(2)[ما اْجُتِنَبِت الكبائِرُ 

واتة: نويَذة فةرزةكان، ء هةينى بؤ هةينى، ء رِةمةزان بؤ رِةمةزان تاوانةكان لة  
  ئةطةر مرؤظــ خؤى بثاريَزيَت لة تاوانة طةورةكان.نيَوانياندا دةسرِنةوة 
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بةآلم خراثةكان ضاكةكان بسرِنةوة نةخيَر ضاكةكان ناسرِنةوة بةآلم لةكاتى كيَشاندا لة 
رِؤذى قيامةتدا لةوانةية زاأل بيَت بةسةر ضاكةكاندا و قورسرت بيَت، خواى طةورة 

  .[47]اْلنبياء: [ ْوِم اْلِقَياَمةِ َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِي َ دةفةرميَت: ]
واتة: لة رِؤذى قيامةتدا تةرازووى دادثةروةرى دادةنيَني، كردةوة ضاكةكانء خراثةكان  

دةكيَشني، لةوانةية خراثةكان زياد بكات ء مرؤظــ شايانى ضونة دؤزةخةوة بيَت ء 
خراثةكان يةكسان بةهؤيةوة سزا بدريَت بة طويَرةى تاوانةكةى، وة لةوانةية ضاكةكان ء 

بن ءمرؤظــ لة ئةهلى ئةعراف بيَت )ئةوانةى كة ضاكةو خراثةكانيان يةكسانةء لة نيَوان 
بةهةشت ودؤزةخدا دةميَننةوة و ناضنة بةهةشتةوة ئيال ثاش ويست ء رِيَطة ثيَدانى 

  .(1)خواى طةورة نةبيَت(، وة لةوانةية ضاكةكان زياتر بيَت ء بضيَتة بةهةشتةوة
  ى ئافرةت بة بآ مةحرةم:حةج كردن

ئايا ئافرةت ئةطةر حةج بكات بة بآ مةحرةم ثيَويستة جاريَكى تر حةج بكاتةوة  30ث
  يان نا؟

ئةطةر ئافرةت بة بآ مةحرةم حةج بكات ئةوا سةرثيَضى خواى طةورةو ثيَغةمبةرى  و 
ال ] تى:فةرمووية )صلى هللا عليه وسلم(، ضونكة ثيَغةمبةر)صلى هللا عليه وسلم(كردووة

  [.ُتساِفُر إْمرأٌة إال َمَع ِذي حَمَْرم
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واتة: ئافرةت نابيَت سةفةر بكات بة بآ مةحرةم، ثياويَك هةستاو ووتى: ئةى  
من خيَزامن دةرضووة بؤ حةج كردن، وة منيش  )صلى هللا عليه وسلم(ثيَغةمبةرى خوا

  فةرمووى: )صلى هللا عليه وسلم(ماومةتةوة بؤ غةزاى ئةوةو ئةوة، ثيَغةمبةر

  واتة: برِؤ لةطةأل خيَزانةكةتدا حةج بكة. .(1)[إْنطَِلْق َفُحجَّ َمَع إْمَرأِتكَ ] 
ية بةآلم بة بيَ مةحرةم حةجةكةى تةواوةو لةسةرى الضووة، واتة: ثيَويست نى

لةسةرى جاريَكى تر دووبارةى بكاتةوة، بةلَكو ثيَويستة لةسةرى بطةرِيَتةوة بؤ الى 
اى ليَخؤشبوونى ليَ بكات لةوةى كة رِووى داوة)بةبآ مةحرةم ضووة خواى طةورةو داو

  .(2)بؤ حةج(
 

  حةج كردن لة جياتى نةخؤش:
طةجنيَك تةمةنى بيست سالَةو زةندى برينةو خويَنى ىلَ ديَت، هةروةها شةليشةو  31ث

هيَشتا حةجى نةكردووة ودةيةويَت ئةمساأل حةج بكات، بةآلم لة قةرةبالَةغى حةج 
  سيَت توشى خويَن بةربوون بيَت ضى بكات؟دةتر

ية بةالشة ئةوا دةتوانيَت ئةطةر ئةم طةجنة تواناى هةية بةثارة بةآلم تواناى نى و 
كةسيَكى تر لة جياتى خؤى بنيَريَت ء حةجى بؤ بكات، لةبةر فةرموودةكةى ابن عباس 

  )خوايان ليَ رِازى بيَت( كة دةفةرميَت:

                                                           

  (.1341(، و)مسلم: 3006)البخاري:  -68
 (.29، ص3)لقاء الباب املفتوح، رقم:  -69



 

 

 70 ba8.org 

 ..........................العثيمني       َ  َ                                         طول بذي ري ك لة فةتواكانى زاناى ثايةبةرز حممد بن صاحل      

ت: َيرسول هللا إنَّ أيب أدرََكْتُه فريضُة هللِا على عباده احَلج شيخًا ال يَ ثْ ُبُت إنَّ إمرأًة من خثعم قال
  .(1)[قال: نعم]على الراحلة، أفأحج عنه؟ 

باوكم ثريةو  )صلى هللا عليه وسلم(ووتى: ئةى ثيَغةمبةرى خوا خثعم واتة: ئافرةتيَك لة 
ية، ئايا من لة واناى نىحةجى لةسةر فةرزةو ناتوانيَت لةسةر وشرت خؤى بطريَت ءت

ئةطةر ئةم ثياوة ناتوانيَت حةج بكات  جياتى ئةو حةجى بؤ بكةم؟ فةرمووى: بةلَآ.
برينيَك خويَنةكةى ناوةستيَتةوةء نةزيف  ضونكة شةلة ياخود كة بريندار بيَت بةهةر

ية لةسةر ذيانى، ئةوا عوزرى هةية لةبةر برينةكةى ء دةبيَت كة ئةمةيش مةترسى
  .(2)يةتى قةلَةبالَةغى، وة ئةطةر حةجيش بكات تاوانى لةسةر نىنارِةحة

  سيواك كردن لةكاتى بةرِؤذوو بووندا:

سيواك كردن لة كاتى بةرِؤذوو بوون بة سيواكيَكى تةرِ هةست بةهةنديَك تام  32ث
دةكريَت لةو سيواكةداو قورسة لةسةرى ئةو تفة فرِآ بدات يان لةبةر زؤرى يان لةبةر 

  ية؟ةناو مزطةوتداية حوكمى قوت دانى ئةو تفة ضىئةوةى ل
ية ئةو تفة قوت بدات كة سيواكةكة تامى تيَكراوة، بةلَكو ثيَويستة دروست نى و 

لةسةرى سيواكةكةى بشوات وثاكى بكاتةوة لةو تامة ثاشان بةكارى بهيَنيَت، ياخود 
ان كة تامى نةما بة رِؤذ سةرةتاى بةكارهيَنانةكةى بةشةو بيَت تا تامةكةى ناميَنيَت ثاش

بةكارى بهيَنيَت، وة ئةطةر نةيتوانى ئةوا دةبيَت ئةو تفةى كة تامى سيواكةكةى تيَداية 
فرِآى بدات، وة ئةطةر لة مزطةوت بوو ئةوا ئيَستا دةستةسرِ زؤرة دةتوانيَت تفةكةى 
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كة سيواك تيَ بكات، وة ئةطةر نةيتوانى، ياخود زؤربوو ئةوا با بةرِؤذ سيواك نةكات ضون
  1)يةكردن واجب نى

 
  كردنى هةنديَك لة رِؤذو بةتاأل كةرةوةكان بة نةزانى:

هةنديَك لة رِؤذوو بةتاأل كةرةوةكامن كردووة ونةمزانيوة كة رِؤذوو بةتاأل  33ث
ضيم  دةكةنةوة، وة ضةند رِؤذيَكى زؤر كردوومةو ئيَستا ذمارةى رِؤذةكان نازامن ئايا

  لةسةرةو ضى بكةم؟

ية: نةطيَرِانةوةى رِؤذوو، نة تاوان ضونكة نةتزانيوة كة ئةو يض شتيَكت لةسةر نىه و 
  .(2)شتانة رِؤذوو بةتاأل دةكةنةوة

 
  قةزا نةكردنةوةى رِؤذوو بؤ ماوةى سى سالَ:

لةثاش  ئافرةتيَك لة رِةمةزاندا كة تووشى)حةيز( بوة رِؤذووى شكاندووة بةآلم 34ث
  وة سى سالَة بةم شيَوةيةية ضى لةسةرة؟ رِةمةزان قةزاى نةكردؤتةوة،

ئةطةر ئةو ئافرةتة لة شويَنيَكى دوور لة زانايان ء فيَرخوازانى زانستى شةرعى بيَت  و 
وةكو ئةوةى لة دةشتيَكى دوور ذيابيَت ء حوكمى ئةو شتةى نةزانيبيَت، ئةوا قةزا 

بووبيَت بةوةى  ية، ضونكة عوزرى هةية بةآلم ئةطةر كةمتةرخةمكردنةوةى لةسةر نى
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كة لة شاريَكدا ذيابيَت كة زاناى تيَدا بووة، ئةوا ئةو حوكمة ناديار نابيَت ئيال لة الى 
كةسيَكى كةمتةرخةم ءبيَ بايةخ ءثشت طوآ خةر نةبيَت، ئةطةر وابوو ئةوا ثيَويستة 

كار  قةزاى ئةو رِؤذانة بكاتةوة كة تيَيدا بة رِؤذوو نةبووة، وة ئةطةر طومانى هةبوو ئةوا
بة دلَنياى دةكات كة كةمةكةية، بؤ منونة ئةطةر طومانى هةية كة سآ سالَة ياخود دوو 
ئةو دوو سالَةكة دةذميَردريَت، وة ئةطةر طومانى هةبوو ضوار سالَة ياخود سآ سالَة ئةوا 

  .(1)سآ سالَةكة دةذميَردريَت ء بةم شيَوةية

  بة رِؤذوو نةبوون بة هؤى سةفةر كردن بة فرِؤكة:
زاناى ثايةبةرز باسى ئةوةتان كرد كة دروستة مرؤظــ بةرِؤذوو نةبيَت لةرِةمةزاندا  35ث

بةهؤى سةفةركردنى هةرضةندة بة فرِؤكة بيَت ياخود ئؤتؤمبيَليَك كة فيَنك كةرةوةى 
ية لةسةر ئةم شتة لةطةأل ئةوةى كة ئةم تيَدا بيَت، ئةطةر كةسيَك بلَيَت بةلَطةت ضى

نةبووة ئايا بنضينةى قياس لة  )صلى هللا عليه وسلم( ثيَغةمبةرداشتانة لةسةردةمى 
  ية؟هاوشيَوةى ئةم شتانة ضى

ية، ضونكة ئةوانةى كة سةفةر دةكةن بة ئؤتؤمبيَل بيَت يان ليَرةدا هيض قياس نى و 
فرِؤكة رِيَبوارن ء ووآلتى خؤيان بةجآ هيَشتووة كة ئةمةيش سةفةرة، بةآلم سةبارةت 

ل ء فرِؤكة ئةوا خواى طةورة لة قورئانى ثريؤزدا باسى كردووة كة بة ئؤتؤمبيَ
  .[12]الزخرف: [ َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلُفْلِك َواْْلَنْ َعاِم َما تَ رَْكُبونَ دةفةرميَت: ]

  واتة: خواى طةورة كةشتى وئاذةلَى بؤ ذيَربار وئاسان كردون بؤ سوار بوونيان.

                                                           

 (. 59-58، ص8)اللقاء الشهري، رقم: -74



 

 

 73 ba8.org 

 ..........................العثيمني       َ  َ                                         طول بذي ري ك لة فةتواكانى زاناى ثايةبةرز حممد بن صاحل      

ةى قورئاندا هةر كةشتى ئاو زانرابيَت ئةوا لة ثاش وة ئةطةر لةسةردةمى هاتنة خوارةو
سةردةمى هاتنة خوارةوةى قورئان كةشتى ءشكانى زانرا، وة كةشتى ئامسانى زانرا، 

  ية، وة خواى طةورة دةفةرميَت:ياخود بؤ جنسة ياخود بؤ طشتيَتى )الفلك(وة)ال( لة
واتة: خواى  .[8]النحل: [ َوزِيَنًة َوََيُْلُق َما اَل تَ ْعَلُمونَ َواخْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحْلَِمرَي ِلرَتَْكُبوَها  ] 

طةورة ماين ء ئةسث ء طويَدريَذى بؤ دروست كردوون بؤ ئةوةى هةنديَكيان بؤ سوارى 
ءهةنديَكيان بؤ جوانى بةكار بهيَنن، وة خواى طةورة شتى وا دروست دةكات ئيَوة 

  نايزانن.
ةشتى ء وشرت هةموو هؤكارى سةفةر كردنن، وة كةواتة ئؤتؤمبيَل ء طويَدريَذو ك

ية ضونكة عيربةت بة مةبةستةكةية كة سةفةر كردنةكةية، وة لةم بابةتةدا قياس نى
  .(1)دةق دةيطريَتةوة بة بآ قياس
  ماوةى خةمت كردنى قورئان:

ئةو ماوةيةمان بؤ ديارى بكةن كة قورئانى تيَدا خةمت بكريَت، وة ئةوةى كة  36ث
  رو هاوةلَة بةرِيَزةكانى كردوويانة؟ثيَغةمبة

كةمرتين ماوة كة قورئانى تيَدا خةمت بكريَت سآ رِؤذة، هةرضةندة هةية لة شويَن  و 
كةوتوان )التابعني( كة قورئانيان خةمت كردووة لة شةو و رِؤذيَكدا بة تايبةتى لة 

ر لة ثيَنج رِؤذ ياخود رِةمةزاندا، بةآلم ضاكرت واية كة خةمت بكريَت لة سآ رِؤذدا، وة ئةطة
ية، وة ئةطةر لة مانطيَكدا جاريَك ياخود شةش رِؤذيشدا خةمتى كرد ئةوا هةر ئاسايى
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يةو شتةكة فراوانة، طرنط ئةوةية كة رِةمةزان دووجار خةمتى كرد ئةوا ئاسايى
  .(1)تايبةمتةنديَتى هةبيَت لة قورئان خويَندندا
  ا:ئاشكرا كردنى بةرِؤذوو نةبوون لةسةفةرد

ئايا دةتوامن بةرِؤذوو نةبوومن لةسةفةردا ئاشكرا بكةم تا بؤ خةلَكى رِوونى  37ث
  بكةمةوة كة رِيَطةى ثيَدراوة؟

بةلَآ، تؤ ثاداشتت هةية لةسةر ئةم كارةت، ئةطةر بةرِؤذوو نةبوونت ئاشكرا كرد بؤ  و 
  .(2)خةلَكى لةسةفةردا

  بؤ ثيَويستى: حيض()بةكارهيَنانى حةبى رِاطرتنى خويَنى بآ نويَذى
ئةطةر ئافرةت خويَنى بيَ نويَذى بكةويَتة دة رِؤذى كؤتايى رِةمةزان، ئايا  38ث

دةتوانيَت حةبى رِاطرتنى خويَنى بيَ نويَذى بةكاربهيَنيَت بؤ ئةوةى يارمةتى بدات لةسةر 
  طويَرِايةلَى خواى طةورةء لةو دة رِؤذةدا بةردةوام بيَت لةسةر ثةرسنت؟

 كة دروست بيَت ئةو حةبانة بةكاربهيَنيَت بؤ ئةوةى يارمةتى بدات لةسةر نابينني و 
طويَرِايةلَى خواى طةورة، ضونكة بيَ نويَذى شتيَكة خواى طةورة لةسةر كضانى ئادةمى 

)خواى ليَ رِازى بيَت(  ، ضوو بؤ الى عائيشة)صلى هللا عليه وسلم(نوسيوة، وة ثيَغةمبةر 
طةلَيدا بوو، وة لة ئيحرامى عومرةدا بوو تووشى بيَ نويَذى كة لة حةجى مالَئاوايدا لة

ببوو ثيَش ئةوةى بطاتة مةككة، بينى دةطريا ثيَى فةرموو: ضى دةتطريَنيَت؟ ئةويش 
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فةرمووى:  )صلى هللا عليه وسلم( ثيَى رِاطةياند كة توشى بيَ نويَذى بووة، ثيَغةمبةريش
  .1)[آدمإنَّ هذا َشيٌء َكتَ َبُه هللُا على بَناِت ]

  واتة: ئةمة شتيَكة خواى طةورة لةسةر كضانى ئادةمى نوسيوة.

ية ئةطةر لة دة رِؤذى كؤتايى رِةمةزاندا هات با رِازى بيَت بؤية بيَ نويَذى لة خؤيةوة نى
بةوةى كة خواى طةورة لةسةرى نوسيويَتى، ء ئةو حةبانةيش بةكارنةهيَنيَت، وة لة 

رِاطةيةنراوة كة ئةم حةبانة زيان بة رِةحمء خويَن  ثزيشكى باوةرِ ثيَكراوةوة ثيَم
دةطةيةنيَت، وة لةوانةية هؤكاريَك بيَت بؤ تيَكضونى شيَوةى كؤرثة ئةطةر مندالَى ببيَت، 
بؤية وا دةبينني خؤى ليَ دوور خباتةوةء سوثاسى خواى طةورة بكات كة توشى بيَ 

ة ئةمة بة قةزاو قةدةرى خواى نويَذى دةبيَت ء واز لة نويَذو رِؤذوو ديَنيَت، ضونك
  .(2)طةورةية نةك بة دةستى خؤى

  رِؤذوو شكاندنى رِيَبوار لةسةفةردا:
ئايا دروستة رِيَبوار ئةطةر طةيشتةوة شارةكةى خؤى بةردةوام بيَت لة بةرِؤذوو  39ث

نةبوون هةرضةندة ئةم شتة زةمحةتيش بيَت لة سةرى؟ وة ئايا ثاداشتى رِيَبوارى 
  ضةند جاريَكة لةطةأل ئةوةى ئيَستا هةموو هؤكاريَك ئاسانة؟رِؤذووةوان 

ية ئةطةر ئةطةر مرؤظــ بطاتة ئةو شارةى كة بؤى ضووةو بة رِؤذوو بيَت ئاسايى و 
رِؤذووةكةى بشكيَنيَت، ضونكة رِؤذووةوان لةسةفةردا هةلَبذاردن بة ويستى خؤيةتى، 
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ذوو بوون، وة ئةطةر ويستيشى ليَ بيَت ئةطةر وويستى ليَ بيَت بةردةوام دةبيَت لة بةرِؤ
رِؤذووةكةى دةشكيَنيَت، بةآلم ئةطةر بطاتةوة شارةكةى خؤى وبةرِؤذوو بيَت ئةوا 

ية بؤى ثيَويستة لةسةرى بةردةوام بيَت لةسةر بةرِؤذوو بوونةكةى، وة حةآلأل نى
وةكةى رؤذووةكةى بشكيَنيَت، بةآلم ئةطةر بطاتةوة شارةكةى خؤى و لةسةفةردا رِؤذو

ية لةسةرى خؤى بطريَتةوة لة خواردن وخواردنةوة، ضونكة شكاند بيَت ئةوا ثيَويست نى
ئةم خؤطرتنةوةية هيض سوديَكى ثيَ ناطةيةنيَت كة ئةم سةرةتاى رؤذ رِؤذووةكةى 
شكاندووة، وةئةمة ثيَى ناوتريَت رِؤذوو وة بؤى هةية خبوات ء خبواتةوة تا خؤر ئاوا 

ةوة ترسا خةلَكى تؤمةت بارى بكةن بةوةى كة بة رِؤذو نابيَت ء بوون، بةآلم ئةطةر ل
  .(1)هاوشيَوةى ئةمانة ئةوا دةبيَت بة نهيَنى خبوات ء خبواتةوةء كةس نةيبينيَت

  لةبةر كردنى جل وبةرطيَك كة ويَنةى تيَدا بيَت:
  ية كة ويَنةى تيَداية؟حوكمى لةبةركردنى ئةو جل وبةرطانة ضى 40ث
ية، ئيرت ئايا جل دنى ئةو جل وبةرطانةى كة ويَنةى تيَداية دروست نىلةبةر كر و 

وبةرطى منداآلن بيَت يان طةورة، هةروةها هيَشتةوةى ويَنة بؤ يادطارى ياخود جطة لة 
ية ، مةطةر وا خبوازيَت وةكو ويَنةى مامةلَة، وةهةر كةسيَك وا يادطارى دروست نى

اوة كة ويَنةى حةرام تةنها خاوةن الشةية ئةوا طومانى بردبيَت كة من فةتواى ئةوةم د
 درؤى بؤمان هةلَبةستووة....... 
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إنَّ املالِئَكَة ال َتْدُخُل بَ ْيتًا فيِه فةرموويةتى: ] )صلى هللا عليه وسلم(ضونكة ثيَغةمبةر
  واتة: فريشتةى رةمحةت ناضيَتة هيض مالَيَكةوة كة ويَنةى تيَدا بيَت. .(1)[ُصورَةٌ 

نادةين بةكةس ويَنة بهيَلَيَتةوة بؤ يادطارى هةروةكو دةلَيَن، وةهةركةسيَك  بؤية ريَطة
ويَنةى هيَشتؤتةوة وهةلَطرتووة بؤ يادطارى ئةوا ثيَويستة لةسةرى بيدرِيَنيَت ولةناوى 

ية ناو ية ئايا هةلَيواسيوة بة ديوارةوة، ياخود خستويةتىبةريَت، ئيرت جياوازى نى
لةمانة، ضونكة هيَشتنةوةى ويَنة خةلَكى ئةو مالَة بآ بةش ئةلبوومةوة، ياخود جطة 

 .(2)دةكات لة ضونة ذوورةوةى فريشتةى رةمحةت
  فيكة ليَدان وضةثل ة ليَدان:

  ية؟حوكمى فيكة ليَدان وضةثلَة ليَدان ضى 41ث
دةركةوتووة كة ئةمانة لةجطة لة موسلَمانانةوة وةرطرياوة، بؤية نابيَت موسلَمانان  و 

 سبحان هللاياخود هللا أكِب رى بهيَنن، وة ئةطةر بة شتيَكيش سةرسام بوون ئةوا با بةكا
)تةكبري كردن( بةكؤمةأل بيَت، هةروةكو هةنديَك لة  هللا أكِببكةن، هةروةها نابيَت 

دةكات، بةآلم تةكبري  سبحان هللاخةلَكى دةيكةن، بةلَكو مرؤظــ لة نيَوان خؤى ونةفسيدا 
كردنى بة كؤمةأل كاتيَك كة شتيَكى سةرسورِهيَنةر دةبيَت  سبحان هللا كردن بة كؤمةأل و

 .(3)ئةوا نازامن هيضض بنضينةيةكى هةبيَت
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  لةثآ كردنى ثانتؤأل بؤ ئافرةتان:
  ية بؤ ئافرةتان ؟حوكمى لةثآ كردنى ثانتؤأل ضى 42ث
ئافرةتةى ثانتؤأل قةبارةى قاض وسك وثةراسو ومةمكى ئافرةت دةردةخات، بؤية ئةو  و 

)صلى هللا عليه ثانتؤأل لةثآ دةكات ئةم فةرموودة صةحيحة دةيطريَتةوة كة ثيَغةمبةر
ِصْنفاِن ِمْن أْهِل النَّاِر َل أَرُُهَا.....وِنساٌء كاِسياٌت عارَيٌت ُِمِيالٌت ماِئالٌت دةفةرميَت: ] وسلم(

ْدَن رَُِيَها، وإنَّ رَُِيها لَُيوَجُد ِمْن َمِسريَِة رؤوُسُهنَّ كأْسِنَمِة الُبْخِت املائِلِة، ال يَْدُخْلَن اجلنةَ   وال َيَِ
  .(1)[َكذا وََكذا

واتة: دوو كؤمةأل هةن ئةهلى دؤزةخن وهيَشتا من نةمبينيون......وة ئافرةتانى 
ثؤشتةى رووت سةرةجنى ثياوان رادةكيَشن بةالى خؤياندا وبةالرولةجنةوة دةرِؤن بة 

ريان بةستووة وةكو بان ثشتى وشرت بةرزيان كردؤتةوة، ريَدا، قذةكانيان لةبان سة
ئةمانة بةهؤى ئةم كردةوةيةيانةوة ناضنة بةهةشتةوة، وة بؤنى بةهةشتيش ناكةن، 

  هةرضةندة بؤنى بةهةشت دةكريَت لةدوورى ئةوةندةو دةوةندةوة.

 بؤية ئامؤذطاريم بؤ ئافرةتانى باةورِدار ئةوةية كة لة خواى طةورة برتسن وسوربن
لةسةر جل وبةرطى ئيسالمى داثؤشةر، وة ثارةى خؤيان بة فريِؤ نةدةن لة كرِينى ئةم 

  وهللا املوفق.جل وبةرطانةدا. 
وة ثرسياركرا لةثايةبةرزيان: بةلَطةى ئةو ئافرةتانةى كة ثانتؤأل دةكةن ئةوةية دةلَيَن: 

  ية وداثؤشةرة؟ثانتؤأل فراوانةو تةسك نى
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انتؤلَةكة فراوانيش بيَت، ضونكة جياكردنةوةى قاضيَكى لة فةرمووى: تةنانةت ئةطةر ث
قاضةكةى ترى شتيَكة لة دانةثؤشراوى، ثاشان لةوة دةترسني كة لة خؤ ضواندنى 

)صلى هللا ئافرةتان بيَت بة ثياوان، ضونكة ثانتؤأل جل وبةرطى ثياوانة، وةثيَغةمبةريش 
  .(1)دةضويَنن بة ثياواننةفرةتى لةو ئافرةتانة كردووة كة خؤيان  عليه وسلم(

 
وبةكارهيَنانى ئاميَرةكانى جوانكارى بؤ  برِينى قذى ئافرةت تا ناو شانى بؤجوانى، 

  ميَرد:
ية تا ناو شانى بؤجوانى، ئيرت ئايا شوى كردبيَت حوكمى برِينى قذى ئافرةت ضى 43ث

خؤجوان كردن بؤ ية بؤ يان نا؟ وةحوكمى بةكارهيَنانى ئاميَرةكانى جوانكارى زانراو ضى
  ميَرد؟

برِينى قذى ئافرةت ياخود بةشيَوةيةكة كة لة قذى ثياوان بضيَت، ئةمة حةرامةو  و 
نةفرةتى لةو ئافرةتانة  )صلى هللا عليه وسلم(لةتاوانة طةورةكانة، ضونكة ثيَغةمبةر

كردووة كة خؤيان دةضويَنن بة ثياوان، ياخود بةشيَوةيةكة ناطاتة خؤضواندن بة 
  ، ئةمةيان زانايان بؤضونيان جياوازةو سآ بؤضونيان هةية:ثياوان

  بؤضونى يةكةم: دةلَيَن: دروستة.

  بؤضونى دووةم: دةلَيَن: حةرامة.
  بؤضونى سآيةم: دةلَيَن: مةكروهة.
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ئةوةى كة بآلو بيَت لة مةزهةبى ئيمامى ئةمحةد ئةوةية كة مةكروهة، لة راستيدا نابيَت 
ك كة لة جطة لة خؤمانةوة بؤمان هات وةرى بطرين، ئيمة ئيَمة هةرضى داب ونةريتيَ

يان دةكرد بة قذ دريَذى وزؤرى ثيَش سةردةميَكى نزيك دةمان بينى ئافرةتان شانازى
يانة ئيَستا ئةم كارة دةكةن كة لة ووآلتانى ترةوة بؤمان هاتووة، وةمن قذيان، ضى

تى هةموو شتيَك دةكةم كة بةرهةلَستى هةموو شتيَكى تازة ناكةم، بةآلم بةرهةلَس
  كؤمةلَطا بطؤرِيَت بؤ داب ونةريتيَك كة لة جطة لة موسلَمانانةوة هاتبيَت.

ية، ية و هيضى تيَدا نىوةبةكارهيَنانى ئاميَرةكانى خؤجوان كردن وةكو سوراو ئاسايى
هةروةها سوركردنى روومةت بةتايبةتى بؤئافرةتيَك كة شووى كردبيَت )بةآلم ئةطةر 

  هةبيَت ئةوا قةدةغة دةكريَت لةبةر زيانةكةى(. زيانى
بةآلم ئةو خؤجوان كردنةى كة هةنديَك لة ئافرةتان دةيكةن بة برؤهةلَطرتن، ئيرت 

)صلى هللا عليه هةلَكيَشانى بيَت ياخود باريك كردنةوةى ئةوا حةرامة، ضونكة ثيَغةمبةر
وةلةو ئافرةتانةيش كة نةفرةتى كردووة لةو ئافرةتانةى كة برؤ هةلَدةطرن،  وسلم(

بؤيان هةلَدةطرن، هةروةها ددان شاش كردنى ئافرةتان بؤ جوانى حةرامةو نةفرةتى ىلَ 
  .(1)كراوة
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  وبةرؤذووبوونى: )احليض(ثاك بوونةوةى ئافرةت لةبآ نويَذى 
ئةطةر ئافرةت ثاك بووةوة لة بآ نويَذى وغوسلَى دةركرد ثاش نويَذى بةيانى  44ث

  ؤذوو بوو، ئايا ثيَويستة لةسةرى ئةو رؤذة بطيَرِيَتةوة؟ونويَذى كرد وبةر
ئةطةر ئافرةت لةبآ نويَذى ثاك بووةوة ثيَش دةركةوتنى فةجر ئةطةر بةتةنها يةك  و 

دةقيقةيش بيَت بةآلم دلَنيا بيَت كة ثاك بؤتةوة، ئةطةر لة رةمةزاندا بيَت ئةوا ثيَويستة 
ةو رؤذةدا تةواوة وثيَويست ناكات قةزاى لةسةرى بةرؤذوو بيَت، وةرؤذوو طرتنةكةى ل

بكاتةوة، ضونكة بة ثاكى بةرؤذوو بووة هةرضةندة ئةطةر غوسأل دةرنةكات تا ثاش 
ية، هةروةكو ضؤن ئةطةر ثياو يةو هيض شتيَكى تيَدا نىدةركةوتنى فةجر ئةوا ئاسايى

 حتالم() إ لةشى طران بيَت بةهؤى كؤبوونةوةي لةطةأل خيَزانى، ياخود خةوبينينى
بوونى، ئةوا ئةطةر ثاششيَو بكات وغوسأل دةرنةكات ئيلال ثاش دةركةوتنى فةجر 

  نةبيَت ئةوا رؤذووةكةى تةواوة.
وة بةم بؤنةيةوة دةمةويَت شتيَكى تر روون بكةمةوة لةالى ئافرةتان ئةويش ئةوةية 

وان نويَذى بوون لةثاش رؤذوو شكاندنيان ثيَش ئةوةى نويَذى شيَ ئةطةر توشى بآ
بكةن وا دةزانن رؤذووى ئةو رؤذةيان بةتاأل بؤتةوة، كة ئةمةيش هيض )عيشاء( 

ية ئةطةر لةثاش خؤرئاوا بوون توشى بآ نويَذى بوون ئةطةر بةيةك بنضينةيةكى نى
  .(1)دةقيقةيش بيَت ئةوا رؤذوو طرتنةكةيان تةواوة
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  ثيَش ضلةى: )النفساء( ثاك بونةوةى ئافرةتى زةيستان
نويَذو رؤذوو ثيَويستة لةسةر ئافرةتى زةيستان ئةطةر ثاك بووةوة ثيَش ئايا  45ث

  ضلةى؟
بةلَىَ.. هةركاتيَك ئافرةتى زةيستان ثيَش ضلةى ثاك بوةوة ئةوا ثيَويستة لةسةرى  و 

نويَذ بكات، وةبةرؤذوو بيَت ئةطةر لة رةمةزاندا بيَت، وة دروستة كؤ ببيَتةوة لةطةأل 
ية قةدةغةى نويَذ ورؤذوو كؤبوونةوةى ىلَ هيض شتيَك نىميَردةكةى، ضونكة ثاكةو 

  .(1)بكات
  بينينى خويَنى بآنويَذى رؤذيَك ونةمانى بؤ رؤذى داهاتوو:

ئةطةر ئافرةت لةكاتى بآ نويَذى رؤذيَك خويَنى بينى ورؤذى ثاش تر  46ث
  نةيبينى...ثيَويستة لةسةرى ضى بكات؟

ية كة روويداوة لة رؤذانى ية ياخود وشكىاكيَتىئةوةى ئاشكرا بيَت ئةوةية كة ئةم ث و 
بآ نويَذيدا بةبآ نويَذى دةذميَردريَت وحسابى ثاكيَتى بؤ ناكريَت، بؤية دةبيَت خؤى 
بطريَََََََتةوة لةو شتانةى كة ئافرةتان لةبآ نويَذيدا خؤيانى ىلَ دةطرنةوة، وةهةنديَك لة 

بينى ورؤذيَك ثاك بووةوة، ئةوا خويَنةكة زانايان دةفةرموون: هةركاتيَك رؤذيَك خويَنى 
يةكةيش ثاك بوونةوةية هةتا دةطاتة ثانزة رؤذ، لةثاش ية وثاكيَتىخويَنى بآ نويَذى
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ى بؤ دةكريَت، وةئةمة )إستحاضة(ثانزة رؤذةكة ئةو كاتة خويَنةكة حسابى نةزيفى 
  .(1)ىلَ بيَت( بةناوبانطة لة مةزهةبى ئيمامى ئةمحةدى كورِى حةنبةل ) رةمحةتى خواى

  حوكمى فرؤشتنى ئةل قةى ئال تون بؤ ثياوان:
ية ئةطةر زةرةنطةرةكة دلَنيا بيَت حوكمى فرؤشتنى ئةلَقةى ئالَتون بؤ ثياوان ضى 47ث

  لةوةى كة كرِيارة ثياوةكة لةدةستى دةكات؟
كة لة فرؤشتنى ئالَتون بؤ ثياوان حةرامة ئةطةر فرؤشيارةكة بزانيَت كة كرِيارة ثياوة و 

دةستى دةكات، ياخود طومانى زاأل بوو بةسةر ئةوةى كة لة دةستى دةكات، ضونكة 
ئالَتون حةرامة بؤ ثياوانى ئةم ئوممةتة، ئةطةر بيفرؤشيَت بة ثياويَك كة بزانيَت 
لةدةستى دةكات، ياخود طومانى زالَ بوو بةسةر ئةوةى كة خؤى لة دةستى دةكات 

كردن كة خواى طةورة قةدةغةى كردووة كة ئةوا يارمةتى داوة لةسةر تاوان 
ُثِْ َواْلُعْدَوانِ دةفةرميَت: ] ْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اْْلِ   [.2]املائدة: [ َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِا َوالت َّ

واتة: ئيَوة هاوكارى يةكرتى بكةن لةسةر ضاكةو لة خواترسان وخؤثاريَزى لةتاوان، وة  
  لةسةر تاوان و دوذمنكارى يةكرتى. هاوكارى يةكرتى مةكةن

ية بؤى ئةلَقةى ئالَتون دروست بكات بؤ ئةوةى ثياوان لة وة زةرةنطةريش حةآلأل نى
  .(2)دةستى بكةن
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  فرؤشتنى ئال تون بة ثارة نابيَت تا هةموو ثارةكة وةرنةطريَت:
رسم كة ية بةقةرز؟ وة ئةطةر بؤ خزم بيَت لةوة دةتحوكمى فرؤشتنى ئالَتون ضى 48ث

ثةيوةندى خزمايةتيم لةطةأل ببضرِيَنيَت ئةطةر بة قةرز نةيدةمآ، لةطةأل ئةوةى كة 
  دلَنيام لةوةى كة لة داهاتودا ثارةكةم دةداتآ؟

ية ئيلال ثيَويستة ياساى طشتى بزانيت كة فرؤشتنى ئالَتون بة ثارة دروست نى و 
) خزم و  يَوان نزيك ودوورية لة ندةبيَت ثارةكة تةواو وةربطريت، وة جياوازى نى

بيَطانة( ضونكة نابيَت خؤشةويستى بكريَت لةسةر حسابى دينى خواى طةورة بؤ هيض 
كةسيَك، وةئةطةر خزمةكةت ليَت تورِة بوو بةهؤى طويَرِايةلَى كردنت بؤ خواى طةورة با 
تورِة بيَت ئةوا ئةو ستةمكارى تاوانبارة كة دةيةويَت تؤ توشى تاوان و سةرثيَضى 
كردنى فةرمانى خواى طةورة بكات، وة تؤ لة راستيدا ضاكةت لةطةلَيدا كردووة كاتيَك 
كة قةدةغةت كردووة لةوةى كة مامةلَةيةكى حةرامت لةطةلَدا بكات، وة ئةطةر ليَت 
تورِة بوو ياخود ثةيوةندى لةطةلَتدا برِى ئةوا ئةو تاوانبارة و تؤ هيض تاوانيَكت لةسةر 

  .(1)يةنى
 
 
 
 

                                                           

 (.146)فقه وقتاوى البيوع: ص -91
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  رؤشتنى ئةو ئال تونةى كة رةسم و ويَنةى تيَداية:حوكمى ف 
ية كة رةسم و ويَنةى تيَداية وةكو ثةثولةو حوكمى فرؤشتنى ئةو ئالَتونة ضى 49ث

  سةرى مار وهاوشيَوةى ئةمانة؟
خشلَى زيَرِو زيو كةلةسةر شيَوةو ويَنةى ئاذةأل دروست كرابيَت ئةوا كرِين وفرؤشتنى  و 

وةو لةدةست كردن وهةلَطرتنى حةرامة، ضونكة ثيَويستة لةسةر حةرامة، وةخؤرِازاندنة
موسلَمان ويَنة بشكيَنيَت ولةناوى بةريَت ونةيهيَلَت، هةروةكو ضؤن لة صةحيحى 

دةفةرميَت:  أبو هياج اْلسديموسليمدا هاتووة كة ئيمامى عةىل)خواى ليَ رِازى بيَت( بة 
هللِا: أال َتدََع ُصورًَة إال َطَمْستَ َها، وال َقِْبًا ُمْشرِفًا إال أال أبْ َعُثَك على ما بَ َعَثِّن عليه رسوُل ) 

  .(1)(َسوَّيْ َتهُ 
منى بؤ ناردووة:  )صلى هللا عليه وسلم( واتة: ئايا نةتنيَرم بؤ شتيَك كة ثيَغةمبةرى خوا 

ئةويش ئةوةية هيض ويَنةيةك نةهيَليت ئيلال لةناوى بةريت، وة هيض طؤرِيَكى بةرز 
إنَّ فةرموويةتى: )  )صلى هللا عليه وسلم(ت ئيلال تةختى بكةيت. وة ثيَغةمبةرنةهيَلي

. واتة: فريشتةى رةمحةت ناضنة هيض مالَيَكةوة كة (2)( املالِئكَة ال َتْدُخُل بَ ْيتًا ِفيه ُصورَة
ويَنةى تيَدا بيَت. بؤية ثيَويستة لةسةر موسلَمانان خؤيان دور بطرن لةبةكارهيَنانى ئةم 

  .(3)خشلَةو كرِين وفرؤشتنىجؤرة 
 

                                                           

 (.969قِب: )مسلم، كتاب اجلنائز، ابب اْلمر بتسوية ال -92
 (.7261)صحيح اجلامع الصغري:  -93
 (.147)فقه وفتاوى البيوع، ص: -94
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  دةرضونى ئافرةت بؤ بازارِ بةبآ مةحرةم:
ئايا دةرضونى ئافرةت بؤ بازارِ بةبآ مةحرةم دروستة يان نا؟ وةض كاتيَك  50ث

  دروستةو ض كاتيَك حةرامة؟
دةرضونى ئافرةت بؤ بازارِ لة بنضينةدا دروستة، وةبة مةرج نةطرياوة كة مةحرةمى  و 

مةطةر لة فيتنة برتسيَت، ئةطةر وابوو ئةوا ثيَويستة لةسةرى بةبآ  لةطةلَدا بيَت،
مةحرةميَك دةرنةضيَت كة بيثاريَزيَت، وة بؤ دةرضونى بؤ بازارِ مةرجة كة بة داثؤشراوى 
دةرضيَت و جوانى خؤى دةرنةخات، وة بؤن لة خؤى نةدات، ئةطةر لةكاتى دةرضونيدا 

ية بؤى دةرضيَت لةماأل، ا ئةوا حةآلأل نىجوانى خؤى دةرخست، ياخود بؤنى لة خؤى د
  دةفةرميَت: )صلى هللا عليه وسلم(ضونكة ثيَغةمبةر

  .(1)[ال ََتْنَ ُعوا إماَء هللِا َمساِجَد هللِا، َوْلَيْخُرْجَن َتِفالت] 

واتة: قةدةغةى ئافرةتانى بةندةى خوا مةكةن لة ضونيان بؤ مزطةوت، بةآلم كة  
  لة خؤيان دةرضن، وة جوانى خؤيان دةرنةخةن.دةرضون با بةبآ بؤن دان 

ضونكة بة دةرضونيان بة بؤن لة خؤدان ودةرخستنى جوانى فيتنةى تيَداية بؤخؤيان 
يان وجطة لة خؤيان، وة ئةطةر ئةمني بوون لة فيتنة ولةسةر شيَوازى داواكراو ىلَ

ياندا هيض دةرضون بةبآ بؤن لة خؤدان ودةرخستنى جوانى ورووتى ئةوا لةدةرضونةكة

                                                           

( و)ص      حيح أيب داود( 515)رواه أمح      د وأب      وداود( ،وص      ححه الش      يخ اْللب      اين يف )اْلرواء ( ) -95
(529.) 
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، )صلى هللا عليه وسلم(ية، وة ئافرةتان لةسةردةمى ثيَغةمبةردا شتيَكى تيَدا نى
  .1)دةردةضون بؤ بازارِ بةبآ مةحرةم

 تةواو بوم لة وةرطيَرِانى ئةم ثةرتوكة بةسودة
 لة رؤذى شةممة

 ك1427ى رجب 25بةروارى 
 ز19/8/2006بةرامبةر

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.16-15)أسئلة مهمة أجاب عليها فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمّي: ص -96
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 سةرضاوةكان
  إجاابت مفيدة وتوجيهات سديدة من كالم فضيلة الشيخ: -1

  حممد بن صاحل العثيمّي)رمحه هللا(، َتليف: حممد الناصر العريّن.
  أسئلة مهمة أجاب عنها فضيلة الشيخ: -2

  حممد بن صاحل العثيمّي)رمحه هللا(، دار الوطن للنشر.
  اء،رسالة يف الدماء الطبيعية للنس -3

  َتليف فضيلة الشيخ: حممد بن صاحل العثيمّي)رمحه هللا(،
فتاوى مهمة لعموم اْلمة، َساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا ابن ابز)رمحه هللا(، وفضيلة الشيخ:  -4

  حممد بن صاحل العثيمّي)رمحه هللا(،
  مجع وأعداد: إبراهيم بن عثمان الفارسي.

  ر، َساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا ابن ابزفتاوى وأذكار ْلحتاف اْلخيا -5
  )رمحه هللا(، وفضيلة الشيخ: حممد بن صاحل العثيمّي)رمحه هللا(،

  مجع وترتيب حممد الناصر العريّن.
فتاوى اْلئمة يف النوازل املدهلمة، مجع وترتيب: حممد بن حسّي بن سعيد آل سفران القحطاين،  -6

  عالمة: د. صاحل بن فوزان الفوزان.راجعه وصححه: فضيلة الشيخ ال
فقه وفتاوى البيوع: الشيخ عبدالرمحن السعدي)رمحه هللا(، الشيخ حممد بن صاحل العثيمّي)رمحه  -7

واْلفتاء. راجعه وخرج أحاديثه:  هللا(، الشيخ صاحل بن عبدهللا الفوزان، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
  د.عماد علي عبدالسميع.
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( مع فضيلة الشيخ: حممد بن صاحل العثيمّي)رمحه هللا(، إعداد الدكتور 3اب املفتوح رقم)لقاء الب -8
  عبدهللا بن حممد بن أمحد الطيار.

  ( مع فضيلة الشيخ: حممد بن صاحل العثيمّي25لقاء الباب املفتوح رقم ) -9
  )رمحه هللا(، إعداد الدكتور عبدهللا بن حممد بن أمحد الطيار.

إعداد الدكتور  (مع فضيلة الشيخ: حممد بن صاحل العثيمّي)رمحه هللا(،8الشهري رقم )اللقاء  -10
  عبدهللا بن حممد بن أمحد الطيار.

(مع فضيلة الشيخ: حممد بن صاحل العثيمّي)رمحه هللا(، إعداد الدكتور 13اللقاء الشهري رقم ) -11
  عبدهللا بن حممد بن أمحد الطيار.

  زينة املرأة املسلمة، إعداد: حممد بن عبدهللا بن إبراهيم الشائع. املسائل امليسرة يف -12

 


