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 ماڵپەری بەهەشت 
 :نەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵی

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.

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

 .تاوان

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

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

وانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فرا .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 

سالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و شتانەی كە نامۆن بە ئی

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 
  .ەیی کەخۆت لێی ڕازیتوگوفتارێکی جوان وچاک بەو شێوەی

 
ى ماڵپەڕى بەهەشتستاف
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لُُه   َوال  ُْ َُْْهُدُه َوَوُله هدعَ  ََُدُم َ   َأْشَهُد َأْن ال إَِلَه ِإالّ هللاُ َوْحَدُه ال َشرِْيَك لَهُه   َوَأْشهَهُد َأنُم      ُ ُ ْ  ُ  َ َ   ُ ُ ُ َ ُم  َ  َْ  ُ  َ  ُم   َ  ْ  ََ     ُ  َ  َ  ِْ  َ     ُ َ  ْ  َ  ُ  ّ  ِ  َ َِ     ْ  َ  ُ  َ  ْ  َ
ُُمَة ِإالّ هللِا علَعِظْيمَ  ْ َحُْ  ِ ْ  َل َوال قُه  َ    ِ َ    ُ  ُمَ  ِ  ّ    َ .  

ّهل االَلَيعَلَواوَحَل  َلالل  فَلَا َََلها َلَ  ااااااااا]خواي طةورة دةفةةروو      وَأَحَلَّ الل
مَوَعِظَةٌام هار ف  ِا ََنتَهَىَا ََّ اامََاسََّفَاوَأَمَ ا ااإِلَىاللّه ِاوَمَهَاعََدَا َأُوَلَئِلََاأََْلاََ اااا

ُوة علُقرة] [َاخََلِداونَللن َرِاهامَا ِعهَ  .[(٢٧٥) : ل

واتة    خوا كرِين و فرؤشتين حةآلأل كةردووة و وةووي حةةرار كةردووة       
جا ئةوةي ئاوؤذطاري ثةةروةردطاري ثَطةةيتةو و وا ي ََط ةا ئةةوةي دةوةو      
كةوتووة بؤ خؤي كاري لَطثروَ ةوةشي دةكةويطتةة يي خةوا   بةةآلر ئةةوةي     

ي ئا ئةوانةة جَط َتةَين نةاو ئةاطري دؤ ةخةن و      دةوو بكاتةوة بة ووو خؤري
 ذياني َةوَتةيي تَطدا دةبةنة وةر .

يََاأَيُّهََاللَّذِيهَاآمَناوَلالت قُوَلاللّه َاوَذَراوَلامََافَقِيَامِلهَالل  فَلَاإِنااا]وة دةفةروو    
لّهل ِاوَرَسالولِ ِاوَإِناتايَلتامَاااا(ا َإِنالَّمَاتََفعَُّوَلا ََأذَناوَلافِاَ َ ٍام هَال278كُنتامامُّؤَمِنِنيَا)

ُوة علُقرة] [(ا279 ََّكُمَاراؤاوسااأَمَوَللِكُمَاالَاتََظَِّاونَاوَالَاتاَظََّاونَا)  .[ل

واتة   ئةي ئةوانةي باوةرِتةا  ََط ةاوة ثاريطاكةار و خوانةا  بةن و وا  لةة       
َط ن ئةطةةر ئَاانةدار  خةؤ ئةطةةر وا نةكةة  ئةةوة جةةن          ثامشاوةي ووو به
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رِابةةيةنن   خؤ ئةطةر تةوبة بكة  و لةة   (طةأل خوا و ثَطغةوبةرةكةيدا )لة
ووو خؤري وا  بهَط ن ئةوة تةةنها وةةروايةكانتا  بةؤ َةيةة وةريةرنةةوة نةة       

 وتةر دةكة  لة قةر ارةكا  نة وتةوتا  لةآدةكريطو .

ُل لعه ))وة جةابري كةورِي بةبةدوآل فةرووويةةتي         آكه  علهر    هللا وله
ُكله ُعء   وقال :وشاهديه  وكاتُه وم  . (( ووعه مسلمهم ل

نةفريين كردووة لة ووو خةؤر و وةوودةر و    (واتة   ثَطغةوبةرى خوا )
نووةرةكةي و َةةردوو شايةتةكةشةي   فةرووويةةتي   ئةوانةة َةةووويا  لةة       

 تاواندا وةك يةكن .

 دواي ئةوة   )شَك( يا  )وةك( يةكَطكة لة جؤرةكاني كاغةة ي با رطةاني  
كة بريتني لة ضةند بةلَةةناوةيةك كة ثابةندبونَا   تَطداية بة  )عألووعق علتجاوية(

 داني برِيطك ثارة كة بة ثآي باو لة دواي كاتَطكي كةر وايف دانةوةي َةية .

 جؤرةكاني كاغةزي بازرطاني 

يةكةةةر   )كؤوبَةةاي(   بريتَةةة لةةة فةةةروانَطكي نوووةةراو بةةة ثةةآي ضةةةند   
ت ة كة ياوا دياريكردووة ة كةوَطك كة بة رِاكَطتةر حَساب   بارودؤخَطكي تايبة

َطواو نةاو دةبريطةو داواي          َطكي تةر كةة بةةل دةكريطو ئاراوتةي دةكةات بةؤ كةوة
َطدةكات كةة بِريطةك ثةارةي ديةاريكراو لةة بةةرواريطكي ديةاريكراودا يةا           ئةوةي ل
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ةر )كةوةي كةةلَك وةرطرتةوو         ََط َطو بةدات بةة كةوةي وة  /شَاوي دياريكرد  ب
 ( .حاملهِ ( يا  بة َةلَةري ئةو بةلَةةناوةية )مستفيد

دووةر   )وةنةد(   بريتَة لة ثابةند بوو  بة داني برِيطك ثارةي دياريكراو 
لة بةرواريطكي دياريكراودا يا  شَاوي دياريكرد  بَطةو بةؤ بةرذةوةنةدي كةةلَك     

 (ي وةنةد .حام ( يا  َةلَةر )مستفيدوةرطر )

وةك(   فةروانَطكة بة نووني ئةو كةوةةي ثةارةي   وآيةر   )شَك( يا  )
َطةو يةا  كؤوثانَةا يةا  حكووةةت( واذوي         لة بانك داناوة )ئةو كةوةة   تةاك ب
دةكات و فةروا  بةو بانكة دةكات كة برِيطكي دياريكراو لةة كةاتي داوا كردنةدا    

( يا  بة خودي خاوة  ثارةكة يةا  فةةرواني   مسهتفيدبدات بة كةوي وآيةر )
 (ي ئةو )شَك( وةكة .حام ر )يا  َةلَة

جا ئةر كاغة ة با رطانَانة بة دةوةتةواذةي واوةلَةةي وةةردةر حَسةاب     
دةكريطن   وة وايف واواني و نةقدي و قةر ي لةة يبةوو  جةَطةة دةكةة    وة     

 ضةندين تايبةمتةنََا  َةية لةوانة  

و  ة ئةةةر كاغةةة ة با رطانَانةةة بةلَةةناوةةةي قةةةر   بةةة شةةَطوا يطكي كةةورت   1
 ثوخو نووراوةتةوة .

 ة فةروا  بة دانةوةي تَطدا رِةَاية و نةبةورتاوة بة ََض وةرجَطكةوة . 2
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 ة بابةتَا  برِيطكة لة ثارة كة ثَطويستة بدريطو   ئَطستا بَطو يا  دواتر . 3

ة دةتوانريطةةو بةةة ئاوةةاني جَطةؤرِكةةآ و طواوةةت ةوةي لةةة نَطةةو خةلَكةةدا       4
 ثآبكريطو .

 ي ئةم كاغةزانة و مامةلَة ثآكردنيانحوكمي دروست كردن

بة كورتي حوكاي درووو كردني ئةو كاغة انة ئةطةر وووي لة وةر بَطو 
يا  قا اجنَطكي بة وةرجةةاوي تَطدا بَطو ئةوا  ؤربةي  انايا  و تويطةةةرةوايا   

 .(1)ئةولَة  بة حةراوَا  داناوة درووو بكريطن

 دةتوانني بلََطني   جا وةطةر ئةوانةي تَطدا نةبَطو ئةو كاتة

ثَطتةكي دةبآ باانني ئةر كاغة انة لةة حةقَةةتةدا تةةنها بةريتني لةة ضةةند        
ثةرِة كاغة يطك ضةند ذوارة و شتَطكَا  لةة وةةر نووةراوة   كؤوةلَةة وةافَطكي      
وةةاواني و قةةةر  دةنةةويط ن و جةةَطةة دةكةةة    جةةا حةةوكاي َةريةةةك لةوانةةة   

 نَا  نة انريطو .نا انريطو تاوةكو ئاوانج لة درووتكرد

                                                           

ُو   علهر  وعلههدعامة  علهههد ر ية   برِوانةةة ئةةر وةرضةةاوانة    )1(  )يف علشهركا    شهركة علههدسا،ة    قهه عل كههاة   حئهم وبعوه  علُره
ُو ياويهة وهدون و   عإللةم ومشئةترا ُعق عألووعق علهدالية وعلههد او  عإللهةمية   وره علهحضاوية   علهدعامة  عملالية علهدعاصرة   أل

 َتد . …  عألْدال علهد ر ية وعإللةم( 
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وةنةد   ئاوانج لة درووتكردني بةلَةةناوةيةكة قةر يطكي دواخراو جةَطةة  
دةكةةات   جةةا جةةَطةة كةةرد  و ثتةةو ئةوةةتور كردنةةي قةةةر  داخوا يَةةةكي     
شةربىَة و ئَسالر بانةةوا ي بؤ كردووة   بةآلر وةك ومتا  بانكي ووو خؤر 

ةةناوانةةة   َةرضةةةندة )وةةوو / ريبةةا( وةردةطةةريط لةةة وةةةر ئةةةر جةةؤرة بةلَ   
درووتكردني وةنةد لة خودي خؤيدا حةرار نََة و وةكروََش نََة بةلَكو لة 

 شةربي ئَسالودا خوا راوة بة بةلَةةي قورئا  و وون ةت .

ة كووبَاي   ئةطةر بة وردي ديراوةي كووبَاي بكةين وةك لة ثَطتةةوة    2
بةقةةدي حةوالَةةة كةةة  ثَط اوةةةوا  كةةرد دةبةةَين شةةَطوا يطكة لةةة شةةَطوا ةكاني   

شةةةرباانا  بةةة دريطةةةي حوكاةةةكانَا  ِرونكردووةتةةةوة   كةةة بةةة كةةورتي        
 .(٢)نق  علدُمي  م  ِذمُمٍة إىل ِذمُمة(ثَط اوةكةي بريتىَة لة )

 واتة   طواوت ةوةي قةر  لة طةردني كةوَطكةوة بؤ طةردني كةوَطكي تر.

 وة باانة لة حةوالَةدا وآ يية  َةية  

 ر .              دوور   قةر دةر .يةكةر   قةر ا

 وآيةر   ئةو كةوةي قةر ةكة لة جَاتي قةر ار دةداتةوة .

                                                           
 مغين علهدحتاج للشرويين   هناية علهدحتاج للرملي . (٢)



 

 

 6 ba8.org 

 ..............................                               يةكان و حوكمي كر ين و فرؤشتنيان كاغةزة بازرطانى

 ئايين ئَسالوي ثةؤ  رِيطةةي بة طواوت ةوةي قةر  داوة   ضونكة خةلَكي 

ثَطويستَا  ثآي دةبَطو   بةلَةةش لة وةر ئةر كةارة وةون ةت و يةكةدةنةي    
 وةرجةكاني تَطدا بوو وة )كووبَةةةاي( بة  انايانة   كةوابوو ئةطةر حةوالَةكة 

 شَطوا يطكي شةربي نوورايةوة ئةوا درووتة و كاري ثَآدةكريطو .

)شَك   وةك(   وة لة ثَطتةوة ثَط اوةوا  كةرد فةروانَطكةة بةة بانةك كةة      
برِيطكي دياريكراو ثارة بدات بة كةوي وآيةر يا  بة خةودي خةاوة  ثارةكةة    

 يا  َةلَةري )شَك(ةكة .

ا ئةطةةةر بةةة وردي ديراوةةةي نةةاوةرِؤكي ئةةةر ثَط اوةةةية و وةةةرجةر       جةة
ثَط اوةةةكاني تةةري )شةةَك( بكةةةين كةةة لةةة كتَطبةةة ئةةابوري و با رطانََةكانةةدا   
توواركراوة دةبَ ني شَك بريتََة لة حةوالَة و طواوت ةوةي قةةر  يةا  كةرد     
 بة وةكَلي بانك لة جَاتي خةاوةني ثارةكةة   جةا لةة رِووي نووةَين شةَك و      
بةكارََط اني بؤ ئةو وةبةوتانةي بؤي نووراوة ََض رِيطةريطك نََة لة شةربدا و 

 ئةوَش دةضَطتة ذيطر ئةحكاوي حةوالَة يا  وةكالةوة .

َةروةَا ئةطةر فةروانةكة لةة ييةة  خةاوةني ثارةكةةوة بةوو بةؤ خةودي        
( و لههاعا خةةؤي نةةةك كةوةةي وةةآيةر ئةةةوة ثةةآي دةطوتريطةةو طَطرِانةةةوة )ا   

ُبيعة(ثاردة ئةحكاوي و  لة خؤ دةطريطو . )عل
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( نووةةراو  140دواي ئةةةو ثَطتةةةكََانة ئةةةو كاغة انةةةي بةةؤ وةةاددةي )  
بريتني لة جؤري وةآيةر واتةة )شةَك(    جةا دواي لَطكؤلََ ةةوةي نووةراوي       

 (3)وةر ئةو جؤرة كاغة انة و ديراوةةي شةَك لةة ييةة   انايةاني ثسةثؤرةوة      
لة خؤ  )وبيعهة(ا  وةكالة يا  وثاردة دةركةوتووة شَك يا  حوكاي حةوالَة ي

 دةطريطو .

( نََةة  وبيعهة( بآطووا  وةثاردة ) 140جا )شَك(ي تايبةت بة واددةي )
ضونكة ييةني وآيةوي تَطداية كةوابوو حةوالَةية يا  وةكالة   َةةر كةار لةةر    

 دووانة بَطو حوكاي بةر شَطوةيةي خوارةوة دةبَطو  

 زرطانييةكانحوكمي كر ين و فرؤشتين كاغةزة با

ب َات لة وةر ئةوةي َةووو ئةو كاغة انة بة َةووو جؤرةكانَانةوة ئةوة 
دةطةيةنن و نويط ةرايةتي ئةوة دةكة  كة خاوةنَا  )واتة   ئةو كةوةي بؤي 
نووراوة( قةر ي يي دةرََط ةري ئةو كاغة انةيةة )شةَك( يةا  )وةةنةد( يةا       

( علههعدلةتةةوة طؤرِي ةةوةي دراو )  )كووبَاي(   ئةوة لة ييةك و لةة ييةةكي تري  
بريتََة لة ئالَوطؤرِي ثارة بة ثارة بة وةرجي دةوو بة دةوو بوو    جا لة 

                                                           
ُْة علقبرِوانة كتَطيب    (3) ُل ضااي علفقهية( و )عأللهم وعلسردع  وأحئامها( و )قضااي  قهيهة معاصهرة )علهخدما  علهد ر ية( و )م

 وة ضةندين كتَطيب تر . يف علهدال وعالقت اب( 
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كاتَطكدا ئةو كاغة انة دارو نني و نويط ةرايةتي قةر يطك دةكة  كةةوابوو يةةكَطك   
( لةةو واوةلَةيةةدا نوقسةانة بؤيةة بةات       علههعدلةلة وةرجةةكاني ئةالَوطؤرِي دراو )  

  بةآلر جةة لة  يطرِ و  يةو و دراو واوةلَةةي تةري ثَطةدةكريطو   ضةونكة       دةبَطو
 ( جةة لة  يطرِ و  يو بة قةر  دةفرؤشريطو .علسلعة)شو و وةك / 

ُعْدابن رجب لة كتَطيب ) ُن (دا ئةلَآ   علق )وي  عل هئاو قُه  قُضهها وههي علهدي
هها ُتئتَههُا يف ِصههئاو وهههي مهها ُيئتهها  يههِه مهه  علثاوتههة ْلههن علرهه اس وُتسههدُمن ِصههئاكاَ ألهنُم

يُ  نقهدعَ ووِيهَ  ورقهٍد لَههْم يههجْ  وهة ِ هة   ُِه    يُُا  ما يف عل ُمك  هنن كهان علهدُم علرُمقِّ وحن
 .)4(ألنُمُه صرٌ  ورسيئٍة(

 واتة   فرؤشتين )وةك( ثَطش وةرطرتين لة كاتَطكدا قةر يطكة وةملَط راوة 

(دا ِصهئاو( ضةونكة لةة )  ِصهئاولة وةر دةرََط ةري   وة ثةآي دةطوتريطةو )  
 *دةنووريطو كة بريتََة لةو شتانةي تَطَدا دةنووريطو وةك ثَطسو و شة  تةر  

. 

                                                           
ُعْد : ) (4)  ( . 316( نقَة ْ  كتاب عأللهم وعلسردع  وأحئامها ص : )396/  1علق

 ئَطستا لة كاغة دا دةنووريطو . *
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جةةا ئةةةوةي تَطَدايةةة دةفرؤشةةريطتةوة ئةطةةةر قةر ةكةةة دراو )نةةةد( بةةوو وة   
نكة ئالَوطؤرِة بةة  فرؤشرا بة دراو )نةد( درووو نََة بةبآ جَاوا ي  انايا  ضو

 قةر  .

 لةر قسانةي )ابن رجب( ئةوةوا  دةودةكةويطو كة  

 يةكةر   ئةوةي لةو كاغة انةدا دةنووريطتةوة قةر   .

 ( ئةبآ دةوو بة دةوو بآ.وَهْيُ  نقٍد ورقدٍ دووةر   طؤرِي ةوة دراو بة دراو )

لةةَطبَطو  ( رِةمحةتي خةواي  َدد و  صاحل علعثيدنيوة ثروَار كراوة لة شَطخ )
)ما حئم علتعام   لشهيئا  يف ويه  عله ها إذع كانهت مسهتحقة وقهت علُيه  حيه    

إنُم وعض أصحاب عل ها يتعام   لشيئا   شية ْلن نفسِه وبوع،ِه أْن ُتسرق مره 
 ؟

 ذلـ  نَّ     ال يـجوز التعامل ابلشيكات يف بيع الـهب  و  الضةـ  أعاب : 
 ثيق  حوالٍ  فقط بدليل وَّ  الهي وخـد الشـي   الشيكات ليست قبةاً ،  إَّن ا بي

  ُ ُ  إا    وويهاُن   لـو اـاَّ قبةـاً لــرج يرجـع عليـه     لو ضاَع منه َلرجع على الهي وعطـا
ذلهك أنُم علرعههَ  لههُ عشهها  ذهُهاَ وههدوعهم وعلههتلم علُههاو  علهدوعهم  ضههاْت مرههه لهههْم يرعهه  

 بــها يليــلى علــى وَّ  الشــي  ْلههن علهههدشاو   ولههُ أنههُه أ هه  مهه  علهههدشاو  لههثد    
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أمهر وُيه  عله ها     ألنُم علرهي ليس بقبٍض ،  إذا لـرج يكن قبةاً لـر يصـ  البيـع
قاَ مهه  قُهه  علُرههك وعت هه  علُههاو   ُن يههدعَ ويههٍد إالُم إذع كههان علشههيُك م ههدُم  لفضههة أْن يئهه

 .(٥) لُرك وقال : عوِق علدوعهم ْردو وبيعَة لهي  ه ع قد يُر ص  يه(

  حوكاي واوةلَة كرد  بة ضةكي دراو لةة فرؤشةتين  يطةرِدا ضةىَة       واتة 
َطو لةة كةاتي ئةةو فرؤشةت ةدا ضةونكة           ئةطةر ئةو ضةةكة وةايف وةرطةرتين َةةب
َةند  لة  ةرِةنةةرةكا  كار بة ضةكي دراو دةكةة    لةة خةؤي و ثارةكةةي     

 دةتروآ كة لةآي بد ريطو  

 ئةويش وةآلوي داوةتةوة  

تين  يطرِ يةا   يةودا واوةلَةة بةة ضةةكي دراو بكريطةو       درووو نََة لة فرؤش
ضونكة ضةكي دراو حَسابي وةرطةاوي بؤ ناكريطو   بةلَكو تةنها بةلَةةناوةةي  
حةوالَةية و بة    بة بةلَةةي ئةوةي ئةو كةوةي ئةةو ضةةكةية وةردةطريطةو    
ئةطةر لةآي ونببَطو دةطةرِيطتةوة بؤ وةر ئةةو كةوةةي ثَطَةداوة   جةا ئةطةةر      

تَطكي وةرطةاو بَطو ناطةرِيطتةوة بؤ وةري   رِونكردنةوةشي ئةوةيةة ئةطةةر   ش
ثَاو  يطرِي كرِي بة ضةند ديرَةوَطك و فرؤشَارةكة ئةو ديرَةوانةي وةرطرت و 
دواي ئةوة لةآي ونبوو ناطةرِيطتةوة بؤ وةر كةوي كرِيةار   ئةوةة بةلَةةيةة لةة     

                                                           
ُ  يف عإللةم ص : ) (٥)   ( .٧٧ تاو  علُي
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ةرطةةاو و لةدةوةتدا نةةبوو    وةر ئةوةي )شَك( وةرطةاو نََة   جةا ئةطةةر و  
فةةةرواني  ئةةةوة ئةةةو فرؤشةةت ة درووةةو نََةةة   ضةةونكة ثَطغةوبةةةري خةةوا 

كردووة فرؤشتين  يطرِ بة  يو ئةبآ دةوو بة دةوو بآ   وةطةر ئةو ضةكةية 
ثةوةند و قةبولَكراوبَطو لة يية  بانكةوة ئةجنا فرؤشَاري  يطرِةكة ثةيوةندي 

 ديرَةوانةي لةو ضةكةدا َاتووة وةك )وثاردة / بكات بة بانكةوة و بلََطو ئةو
 ( يي خؤت بهَطلَةوة   ئةوة لةوانةية روخسةتي ثَطبدريطو .وبيعة

دةبَين ئةر  انايةش كة كةوايةتَةكي ناوراو و يةكَطك بوو لة ثَطتةوايا  
 لةر وةردةوةدا ئةلَآ   ئةر ضةكة تةنها بةلَةةناوةي حةوالَةية .

 )عوه     و ُْهد علهر عق ْفيفهي و ُْهد هللا  هداين(خ وة ثروَار كراوة لةة شةَط  
ُمُيهاال  حهةل ولهُ كهان رِةمحةتي خوايةا  لةةَطبَطو      )هه  ويه  علشهيئا  أو علئ

  لهخساوة أو أق  م  علثد  علهدئتُب ؟

ُ  لهههدا  يهِه مه  و  علرسههأ  ُوة ال يههج ُعب / ويه  علشهيئا  ْلههن علئيفيهة علههد ك علههج
 .(6)وو  علفض (

َطةو و بةة  ةرةر        واتة   ئ ايا فرؤشةتين شةَك و كووبَةاي درووةتة ئةطةةر ب
 بَفرؤشَطو واتة   بةكةورت لةو بةَايةي كة تؤوار كراوة لة ضةكةكةدا  

                                                           
 ( .333/  13 تاو  عللجرة علدعودة للُحُث علعلدية وعإل تاء : ) (6)
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وةآلر   فرؤشتين شَك بةو شةَطوةيةي لةة ثروةارةكةدا َةاتووة درووةو      
 نََة لةبةر ئةوةي َةر دوو جؤري وووي دواخسنت و  يادةي تَطداية .

عوه       ُْهد علع يه  آل علشهي    ي ثروةَاريطكي تةردا  انايةا  )   وة لة وةآلو 
ُ عن   وئهر أوهُ  يهد ُ  ويه  وشهرعء ( دةفةةرووو     ُْد هللا  داين   صاحل علف )ال يههج

ُب علههحالة وعلههدلعلة  نَّ  ذلـ  ي عتـم مـن أو أكثهر ِمُمها  يهها  أبقـل م ـ ا في ـالردع  علرق
ـر   قـد اجتعـع يف بـهُ الـ   صري  الراب  ـععامل  راب الضةـل  راب النسـي    اا ـا َّ 

 .)7( لرص(

وة ثروةةَار كةةراوة لةةة  انةةاي طةةةورة و فةرووودةناوةةي وةةةردةر شةةَطخ   
ُ  ويهه  عل ههك إىل إنسههاٍن آ ههر  هه  ئةةةلباني رِةمحةةةتي خةةواي لَطبَطةةو    )ههه  يهههج

 صاحا عل ك؟

ُ  إطةقهاَ ألنُم هه ع و  لة وةآلوةدا فةةروووي   ُ  أْن : طُعهاَ هه ع ال يههج    ال يههج
يُُهها  علسههرد علهه و قيدتههُه ألهه  وتسههعداوة مههثَة ألنُم ههه ع شههرعء علرقههد  قهه  مهه  قيدتههِه   
ُ  ل هاحا علههحق )مالهك عل هك( أْن  ُ  : يههج وه ع هُ ْنُي علّرِ    ولئه  عله و يههج

  ُ  .(8)…(يترا ل ْ  حقِه ْرد علهددي    أمُما وطريق علُي  وعلشرعء  ق   ه ع ال يهج

                                                           
 ( .33٥/  13 تاو  عللجرة علدعودة للُحُث علعلدية وعإل تاء : ) (٧)

ُو   علشريط وقم : ) (8)  ( .٥/  ٢61أشرطة للسلة علهُهد  وعلر
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 كورتي واتة   كرِيطن و فرؤشتين ضةك درووو نََة ضونكة ريباية . بة

ُ عن(وة ثروَار كةراوة لةة شةَطخ     أوب  شهرعء )خةوا بَثاريطايطةو      )صهاحل علفه
ُبو    ْدلههة أعرُيههة أو ذههها وحسههُت علقيدههة  لههدوالو وب عههت علسههعر  لههرايل علسههع

شههرعوها مهه  علُرههك  ههه  أْطههاا علُرههك مقاوهه  علعدلههة شههيَئا  لعدلههة علهه  عتفقههت ْلههن 
 ؟ ه ع عاو  أم ال

  إن عحتههد عسههر  وههني  ويهه  علعدلههة  لعدلههة يسههدن صههر َا:  لةةة وةآلوةةدا فةةةروووي 
ُل وعلتقاوض يف عجملل  وعلتساوو يف عملقهدعو  وإن ع تله  عسهر   علعدلتني عشاط عحلل

علعدلة  وني علعدلتني عا  علتفاض  ووعا علتقاوض يف عجملل   ن يسلم علعدلة ويستلم
 الشي  ال يعتم قبًةا  إَّنا بـو نـند فقـط، لـو ضـاع و    ال وديلة ْرها يف عجملل  

تلف رجع على من وعطاُ إاُ يطال  حبقه  لو ااَّ قبًةا ما نـا  لـه الرجـوع ن ـه 
هلا إىل علُلد عل و يريد قبض حقه  .(9)(  وعحل  عل حيح أن يقُضه علعدلة علُديلة وحي

( بة ثارة   بة دؤير بَطو 140شتين ضةكي واددةي )كةواتة كرِيطن و فرؤ
يا  بة دي ار بة كةورت يا  بة  ياتر يا  بة بةراوبةر بَطو حةراوة و بةلَكو ووو 

 خواردني تَطداية ثةنا بة خوا لة رِ قي حةرار !

                                                           
ُ  وقم : ) (9) ُ عن علفت  ( .316علهدرتقن م   تاو  علشي  علف
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لةةة كؤتايَةةدا داوار وايةةة لةةة وووةةلَاانا  ئةوانةةةي ئةةالَوطؤرِي دراو دةكةةة  
ريطك بةةؤ خةةؤ يدا  لةةةر كةةارة حةراوةةة بةةؤ خؤيةةا  و   ( وةك ضارةوةةةل ههياو ة)ا

ووولَاانانَش ئةطةر لة تواناي دا َةية بة بةراوبةريطكي )وةشروع و وةبروف و 
وةبةول( ئةو ضةكانة وةرطر  بة بةآ كةِرين ئةةجنا بؤيةا  بةؤرِنةةوة لةة بانةك        
إْن ثاشا  لة حةقي ئةر كارة كر  )باولة( لة خاوةني ئةو ضةكانة وةرطةر  ) 

 ( ر طاروا  دةبَطو لةو كارة حةراوة .هللاشاء 

لن آلِه وصحُِه وللُمم أمجعني  . وصلن هللا ْلن َدد ْو
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 سةرضاوةكان

  ووودر لةر وةرضاوانةوة وةرطرتووةبؤ ئاوادةكردني ئةر بابةتة رِاوتةخؤ 

 . ه  تاو  عللجرة علدعودة للُحُث علعلدية وعإل تاء 1

ُ  يف عإللة ٢  . مه  تاو  علُي

 . ه عأللهم وعلسردع  وأحئامها 3

ُو صههة  علههدي   4 ُقهه  علشههريعة عإللههةمية مرههها للههدكت ههه علهههخدما  علهههد ر ية وم
 . ْره و

ُْة م  علدكاترة علُاحثني ٥  .ه حبُث  قهية يف قضااي عقت ابية معاصرة لهدجد

ُو ن ير محاب 6  . ه قضااي  قهية معاصرة يف علهدال وعالقت اب للدكت
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