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 ئةم بةرهةمة ثيَشةكى
 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..، الحمدلله 

ةر يش لةسةالمسةالت و س، سوثاس و ستاييشي بيَ ثايان بؤ خوداى باالَ دةست و بة توانا
وا ، كةتووانى بيَتي و شويَنوة ئال و ياران طيانى ثاكي ثيَشةواى مرؤظايةتى "موحةممةد" 

ة لوود" مةمح ةكانى مامؤستا مةال ئةمحةد كاكةينزجنريةى بةرهةم و نووسئةجمارةش لة "
ةريان لة ضارةس وكان نويَرتين بةرهةمى ضاثنةكراوى مامؤستادا بة ناوى )كيَشة كؤمةالَيةتيية

ةتى اى رةمحامؤستلةم زجنريةيةدا م، ئيسالمدا( ديَينةوة خزمةت ئيَوةى بةريَزو خؤشةويست
 دةنوسيَ: ووة رِمةبةستى سةرةكى خستووةت

ان و ى قورئةوتة: دةبيَ مرؤظ لة هةموو بوارةكانى ذياندا بة تيَرو تةواوى شويَنكيةكةم
وة لة  "ةضيَت ندةر  ئةطينا ئيمانى دانةمةزراوةو كالَ و كرضة " ئةطةر لة دين، سوننةت بيَت

بؤ  ةيانارمدا ضدةبىَ لة ئيسال، هةموو كيَشة كؤمةالَيةتيى و سياسيى و ئابوورييةكاندا
 ى:سيَترى كةوةكو با، نةك دابةشيان بكةن: هةرضى كيَشة كؤمةالَيةتييةكانة، بدؤزنةوة

 ،زطةوتبربيَنةوة بؤ م، و مةسةلةى دةسنويَذو بةضى دةشكىَ )األحوال الشخصية(
يى و كى سثبربيَنة كؤش -لةتةشكيلةو ثةيكةرى دةولَةت -هةرضيش كيَشة سياسييةكانة 

ك بةاليةوة ركةسيَ: هةئةوروثا بةطشتيي!! بؤية ئيَمة هةميشة دةلَيَني بةريتانياو ئةلَمانياو
ى دةقى ضةوانةو ثيَئةوة لةدين اليداوة، وابىَ ئةم دينى ئيسالمة كةم و كورتييةكى تيَداية

 ئايةتةكان جووالَوةتةوة.

لة ئيسالمدا " كيَشةكانى  : لةم زجنريةيةدا " كيَشة كؤمةالَتييةكان وضارةسةرياندووةم
كشت و كالَ و ، زةويى و لةوةرِطةى طوندنشينةكان، قةرزارو خاوةن قةرزو وامدانةك: )و

وةسيةت و ، شوفعة، سةلةم، ني يان هيـبـةبةخش، رِةهن يان بارمتة، نةمام ضاندن
وة ئةو هؤكارانةى ثالَيان ثيَوة نام بؤ ، ( ضارةسةريَكى شةرعييانةيان بؤ دةنووسنيرِاسثاردن

ئةمةبوو كة: كؤمةلَطا هةر وةكو لة مةسةلة سياسييةكاندا لة ، اسانةنووسينى ئةم جؤرة ب
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هةر ئاواش لةمةسةلة ، ئيسالم ترازاوةو بة ئارةزووى خؤي طةزوو ثيَوانةى دةكا
كؤمةالَيةتييةكاندا ضورمتى داوةو بةثيَي بةرذةوةندي خؤيان لةسةريان ثيَكديَن! بيَ 

لةمةوة طةليَ ناهةقيي و ستةم لة يةكرت  جا، رِةضاوكردنى بابةتة شةرعييةكان تياياندا
وة ئةو جؤرة كيَشانة طةىلَ جار دةبنة ، طةليَكيش هةراو كيَشةى ليَدةكةويَتةوة، دةكةن و

زؤرجاريش كيَشةى طةورة ، هؤى بضرِانى ثةيوةندييةكانى نيَو كؤمةلَطةى كوردةواريى و
بؤية بة ، رةسةرى بكةندةخولَقيَ و بة هةزاران ثياوى ريش سثيي و مةعقول ناتوانن ضا

ؤ هةر يةك لةو كيَشانة داناوةو ـــارةم بــيارمةتى خوا بة شيَوةيةكى كورت و ثوخت ريَطاض
لَ و ئيتاعةى فةرمايشتةكانى خواو ثيَغةمبةرى خوابن.. ئةمة يةهيوادارم موسلَمانانيش طويَرا

اى خوادا بن و ئيرت لة ثةن، بوو مةبةست و ويستى مامؤستا لة نووسينى ئةم زجنريةيةدا
 ضاوةريَي بةرهةميَكى نويَي ديكةى مامؤستاى رِةمحةتى بن بة يارمةتى خوا.

 

 

 عريفان ئةمحةد كاكة مةمحوود
 

 ةكانىيوازيةثرؤذة بانطسةرثةرشتياري 
 كاكة مةمحوود امؤستا مةال ئةمحةدم

 

Web: www.ahmadkaka.org 

Mail: erfankaka77@gmail.com 
 

 زاييني 2018/  6/  27 –ك  1439 ى شةوالى 13سليَمانى / 
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﷽ 
 

من ، الناات أعمومن سيئ ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ونستغفره، هلل حنمده ونستعينهإن احلمد  
، ك لهالشري  وحدهأشهد أن ال إله إال اهلل، ومن يضلل فال هادي له، يهده اهلل فال مضل له

 حممدًا عبده ورسوله. وأشهد أن

 (.102مران:ع لآ) چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ چ 

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ پ ڀ ڀ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ 

 (.1)النساء / چٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڭ ڭ ڭ ۓ ے ۓ ھ ھ ھ ھ ے ۀ ہ ہ ہ ہچ 

 (.71ـ70)األحزاب: چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

  أما بعد:   
وكل ، حمدثاتها روشر األمو، وخري اهلدى هدى حممد ، فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعاىل 

 وكل ضاللة فى النار. ، وكل بدعة ضاللة، حمدثة بدعة
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 قةرزارو خاوةن قةرزو وامدان -1
 :ثيَكدةس

دةدا  بايةخ وى يضةندة طرنط ى ثريؤزيدينى ئيسالم :دةزانن كةضاك طشت خةلَكانى دنيا  
، نةى مرؤظدارِؤذا انىنى ذيلةهةموو بوارةكا ةضاوكردنيانو رِ م(ية)ئةخالقيات( و )قي اليةنىبة

وة ثيَكة يشةوةلةوال، قةدر ترةضونكة مرؤظ الى ئيسالم لةهةموو شيتَ بة حورمةت ترو بة 
و وةك مواتة: ئة، رانىبؤ ئاسوودةيي و خؤشطوزةتة بنةمايةكى سةرةكيى ؤذياني كرد

 ةخيَر..! ن ةرضيَتة سبيَ لة يةكيش ذيانيان بؤ ب، يةينتر  ىلَةندةو بالَدارو ثاتالَةكانوجو
ةيش ر لةوبةدة، ةت(ييةفطرسرووشتيي و زطماكيي و )ثيَكةوة ذيانى مرؤظةكان شتيَكى 
ۋ  ۋ  ۅ    ...چ: ة وةكو خؤي لة قورئاندا دةفةرمويَتخواى بةديهيَنةر واى بؤ برِيونةتةو

ۆئ     ۇئۇئ       وئوئ     ەئ       ەئ    ائ     ائ     ې  ې  ى  ى  ېۅ  ۉ  ۉ   ې

 (٣٢ الزخرف:) چۆئ  ۈئ
  

 طرى يةكنبهؤ بن و دةبآ ثيَكةوة: كردوون كةييخواى طةورة خؤى ئةم ياسايةى بؤ دياربةلَىَ   
 ةكانمرؤظدا يوارذيان و ذ ضونكة ناكريَ لة، و تةواوكارى كةم و كورتييةكانى ذيانى يةكرتبن

  ..هةموو وةكو يةكنب

و مالَى دونيايان  ثاية بةرزترن لة ضاو هةنديَكيان بةلَكو هةنديَكيان ئةمةش بةلَطة نةويستة  
ضونكة يةكيَ ، هةنديَكيان راذةو و خزمةت بة هةنديَكيان بكةن بؤ ئةوةية تاش مةئة، زياترة

 لةم ثيَكةوة ذيانةدا جاكةسيَكى تر كريَكارة...هتد. ، يةكيَ تريان وةستا بةنايةو، ئةندازيارةو
ناتوانن ذيانيَكى ثرِ لة هةرطيز ، نةبيَليَبوردن و )سةماحةت(يان بةرامبةر يةكرتى ئةطةر 

طةيةك ثيَكبيَنن ثرِ بآ لة ؤمةلَكؤمةلَ و كناتوانن ، طوزةريَننقرِة ببيَ و بيَ هةراو ئاسوودة
يةك  وة ببنة، طشت ببنة براى يةكرتناتوانن برايةتى بكةن و ، ىو حورمةت بؤ يةكرتقةدر

وة ذيان و ليَبوردن بةرامبةر جابؤ فةراهةم هيَنانى ثيَكة، يةكرتدابن ىجةستةو لة خزمةت
بةشيَوةيةكى طشتيي و ، ى ثريؤزداةورة لة زؤريَكى زؤرينةى قورئانخواى ط، بةيةكرت

چ  چ  چ  ڇ     چ منوونة:بؤ ، اد)عةدالةت( و )ئيحسان( دةطشتطريانة فةرمان بة 
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ڈ  ژ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ں     چ يان دةفةرمويَت:  .(90)النحل:  چژ   

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  

ديارة كة: ريَ لة ثيَضةوانةى  . (36النساء: ) چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۓے
  .چڈڎ  ڎ        ڌ   ڍ  ڌ  چ   )عةدالةت( و )ئيحسان(يش دةطريَت..

ويست بؤ ثيَطةورةو زؤر مةزن و مةبةستيَكى ضةند جا ئةم دةسثيَكة دةكةمة دةرطاى  
 وةىثاشان شيَ، قةرزدانة يةكرتو باسى دةستةواووةكو ، ئةمرِؤى كؤمةلَطةكةمان

شت ان و كشينةكئةوجا مةسةلةى زةويي و زارو لةوةرِطةو ئاوةخؤرةى طوند ن، وةرطرتنةوةى
اسيَكى بضةند  ةطةلَلرةهن و بارستة لةبةرامبةر قةرزةوة... هاوكات ، وكالَ و نةمام ضاندن و

 ا(.يسالمدكيَشة كؤمةالَيةتييةكان و ضارةسةريان لة ئ)ة ذيَر ناونيشانى: ل، تردا

لَطا هةر : كؤمةو كةئةمةبو، ئةو هؤكارانةيش ثالَيان ثيَوة نام بؤ نووسينى ئةم جؤرة باسانة
، دةكا وانةىو ثيَوةكو لةمةسةلة سياسييةكاندا لة ئيسالم ترازاوةو بة ئارةزووى خؤي طةزو

ةسةريان ؤيان لدي خكؤمةالَيةتييةكاندا ضورمتى داوةو بةثيَي بةرذةوةن هةر ئاواش لةمةسةلة
بوونى ة جمرؤجطة لبيَ-جا لةمةوة  ،ثيَكديَن! بيَ رةضاوكردنى بابةتة شةرعييةكان تياياندا

ليَكيش طة، و ةكةندطةليَ ناهةقيي و ستةم لة يةكرت  -رؤذى قيامةت و سزاو تؤلَةى ئةو رؤذة
 ..تةوةهةراو كيَشةى ليَدةكةويَ

نةوةو ووسيندةخوازم لةخواى باالَدةست و لةكارزان و كارجوان فةرِو ثيت خباتة ئةم 
 كؤمةلَطاكةمشان طشت رةفتارو طوفتاريَكى "موسلَمان" بكات.

 ،ةين ويَدةكجا وا بةيارمةتى خواى ثةروةريَنمان لة قةرزارو خاوةن قةرزةوة دةست ث 
 طوند نشينةكان و هةروةها.. ثاشان زةويي و زارو لةوةرِطةو ئاوةخؤرةى

 

 ك 14/4/1424

 ز 6/2003/ 14

 ى شةهيدانهةلَةبجة
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  بيَت رةحمةتى خوا لةو خاوةن قةرزة

 كاتةوةبجواميَرانة داواى قةرزةكةى  بة

وإذا ، )رحم اهلل رجال مسحًا إذا باع): يَدةفةرمو يةتىبةطشت مرؤظا ى دلَسؤزثيَغةمبةر 
 بة خبة كة ىرِةمحةت و دلؤظانى خؤت ربة مرؤظةئةو ة: خواية! وات. (1)(وإذا اقتضى(، اشرتى

داواى قةرزى خؤى ، دةكرِآ، و دةفرؤشآ شتوومةكجواميَرانة شيَوةيةكى مةردانةو 
، لرجل كان قبلكمغفر اهلل )) هيَناوة: ى(يش ئةم فةرمودةيةزىيمتري) . ثيَشةوادةكاتةوة

 كة – ى و خةتاكانى ثؤشىيبوور يةلةو ثياوة دلؤظان خواي واتة:  .(٢)((...كان سهال اذا باع
و جواميَرانة مامةلَةى كرِين و فرؤشتنى  ييئاسانبةضونكة هةميشة  -دةذيا بةر لة ئيوة 

مسح ، مسح الشراء، مسح البيعهلل حيب ا إن)) :يَتهةروةها ئةم فةرموودةيةش ديَن، دةكرد
فرؤشنت و قةرزدان و وةرطرتنةوةى  كرِين و اى بةبةزةييخو كة بةواتة: بيَطومان .(٣)((القضاء

 .يَتخؤشدةو ىبة شيَوةيةكى جواميَرانة

 اجلنة رجال كان سهال مشرتيًا وبائعًا وقاضيًا ادخل اهلل)): ديَنيَت ئةم فةرمودةية ي(ي)نةسا 
بة بردة بةهةشتةوة كة هةردةم  ىيةةئةو مرؤظ ى ميهرةبانخوا .(4)((اجلنة مقتضيًاو

، دةيداية قةرز بةم و بةودا، دةيفرؤشت و، نة شتومةكى دةكرِيي ومرؤظ دؤستاجواميَرانة و 
 بطرة ضةندين فةرموودةى ديكة، يةوئةم ضةند فةرموودة وةري دةطرتةوة. بةلَىَ..

 شداوا، ى و كارى مةردانةو ليَبوردن لة مامةلَةداويدةدةن بؤ ثياوةت دنة دنة ئينسانةكان
 رةفتارو طوفتارى توندوتيذو، و بكريَن ورةضاة بةرزةكان ـ)ئةخالق( كة هةميشةدةكةن 

وة طؤرِ نريَن. كردن اوتيةكرت تةنطة ، يةكرت طريان و قسة لة، شةرِة قسةو ضةلةحانىَ و
 دنياوةك  هةر، ويَتدةر دةكةكردندا  مامةلَةكاتى و نامةرديى مرؤظ لة  مةرديىيَطومان ب

بةتايبةتى ئةو ، ويَتدةكة لة مامةلَةدا دةر هةر ماددة ويستى، و  ىيويست خؤ، ويستى و
                                                           

 (.16/2076( )كتاب البيوع  /فتح البارىأخرجه: البخارى ) (1)

 . 1320(. صححه االلباين يف سنن الرتمذي 1320أخرجه: الرتمذي ) (2)

 . 1319(. صححه االلباىن يف سنن الرتمذي 1319أخرجه: الرتمذي ) (3)

 .4696( . حسنه االلباىن يف سنن النسائي 4696أخرجه: النسائي ) (4)
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هؤيةك بةالَم فرؤشيارةكة لةبةر هةر ، بةدى دةكا خيَريَكى تيَدا، و يَتشتيَك دةكرِدةمةى كة 
ضونكة لةوانةية بوو بيَتة كيَشةو ، )بةيعة(كةى بؤ هةلَوةشيَنيَتةوةكرِيارةكة حةز دةكا  بيَت

 هةراى ناو خيَزانةكة.

لة بووبان  ةشيمانيار ثلة فرؤشيار و كرِ ميَكهةركا كة: نموسولَمانى ثيَشوو واثيَطةيةنرابوو  
و شةة كيَةوة و نةياندةكرددتر بؤى هةلَدةوةشان خيَرا ئةو اليةنةكةى، مامةلَةكة

كة  كةويَتبزؤر مةبةستى بوو بةر ئةو رةمحةتة ضونكة ، خيَزانيَك دضةن نائاسوودةيي
شةو كيَ مةلَطايانةدالةناو ئةو كؤية بؤ، ئةطةر كارى ئاوا بكا، وةوبؤى نارد () ثيَغةمبةر

ةكو هةر و ةمةشداهيوادارم لةم سةرد، هةميشة براى يةكبوون وة بطرة، ناكؤكي زؤر كةم بوو
ة تلةوانةية بطا ةوة..ئةطينة كيَشةو هةرايةكى زؤرى ليَدةوةشيَت، كؤمةلَى يةكةم رةفتار بكةن

 الَتىو دةسةولَتةبؤشايى س كة ستابةتايبةتي ئيَ، سووكايةتى كردن بةيةكرت، و يةكرت كوشنت
    !ية.ين داوةرخواش دينى ، هةيةوشةرعى 
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 قةرزارى نةدار دةبيَ مؤلَةت بدريَت

فإذا رأى ، جر يداين الناسكان تا)) :يَت( دةلَ( لةثيَغةمبةرةوة ))ئةبو هورةيرة( ) 
واتة:  .(5)((اهلل عنه فتجاوز، عنا أن يتجاوز قال لفتيانه : جتاوزوا عنه لعل اهلل معسرًا

و قةرزيان دةكةوتة كرددةمامةلَةى  اييدلةطةأل خةلَك و بازرطانيَك هةبوولةسةردةمى زوودا 
، حةزدةكةم ليَيان ببوورين :ئةوسا كة نةداريَكى دةديت بةدةفتةردارةكةى دةطوت، الى

را ليَيان و ضاوثؤشي بووئيرت خواى كارجوانيش ، بةشكوم خواى طةورةيش لة ئيَمة ببورىَ
  ليَكردن.

و وضع له أظله اهلل يف أ، نظر معسراأمن )) :يَت)موسليم(يش ئةم فةرموودةية ديَن ثيَشةوا 
مؤلَةتى بداتيَ هةتا خوا دةروويةكى ، هةركةسيَك نةدار تةنطةتاو نةكاوواتة:  .(6)((ه..ظل

 -يان لة برِيَكى، لة هةمووى -وة يان طةردنى ئازاد بكات لة قةرزةكة  ،..خيَري ليَدةكاتةوة
ئةوا خواى باالَ دةستيش دةيباتة بن سيَبةرى عةرشي خؤيةوةو لة ثلة نارةحةتةكانى 

من سره أن ينجيه اهلل من كرب )): لة فةرموودةيةكى تردا هاتووة وةقيامةت رزطارى دةبيَت. 
لة ثلة  ئةوى حةز دةكات خواواتة:  .(7)((يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه

، تنةدار بدا ى خؤشي بة مرؤظىهةناسةيةك يَدةب، ى قيامةت رِزطارى بكاتسةختةكانى رِؤذ
  ەئ               ائ        ى             ى  ائ          ېچ :ئايةتى، الببات و ئازادى بكاقةرزةكة لةسةر شانى وةيان 

لةبارةى ئةطةر ضى  .(٢٨٠البقرة: ) چېئ ۈئ      ۈئ       ۆئۆئ          ۇئ        ۇئ          وئ         وئەئ
ئةو جؤرة قةرزانةو طشت جؤرة دةلَيَت: تةبةرى ( ىةريرجبةالَم )ئينب ، ةوسوود هاتو قةرزى

دةسا ، دةكات بؤ قةرزاربووضونكة ئايةتةكة داواى مؤلَةتدان ، بةر دةكةوآقةرزيَكى تريش وة
 واجيبة، قةرزاريَك نةدار بوو ةككةوابوو هةر، ونش بةر دةكةنةيئةم جؤرة قةرزا بيَطومان

وة ، ئازار بدريَتنابآ بة هيض شيَوةيةك وة ، ا رؤذيَ دةرووى ليَدةكريَتةوةتىَ هةتماوةى بدريَ
 .يان زيندانى بكريَت

   
                                                           

 .(2078/ 18( )كتاب البيوعأخرجه: البخاري )فتح البارى/    (5)

 (.7704أخرجه: مسلم )  (6)

 (.4083أخرجه: مسلم )  (7)
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 ثياوى بة دةهندةو داراييش مؤلَةت دةدريَت

كان ِمَمن تلقت املالئكة روح رجل )) :فةرمووى (ثيَغةمبةر ) :( دةلَيَتحوزةيفة )  
، وا عن املوسريتجاوز :كنت آمر فتياني ان ينظروا والوا: أعملت من اخلري شيئا ؟ قالفق، قبلكم

كة بةر لة ئيَوة  - شوازيان لة رِؤحى ثياويَكيَفريشتةكان ثواتة:  .(٨)(قال: فتجاوزوا عنه(
بة  شةمن هةمي :؟ طوتىةوكاريَكى باشت كردوتؤ هيض  اخؤئ :كردو ليَيان ثرسى - بوووب

هاورِيَ و دةفتةردارةكانى خؤمم دةطوت: تةنانةت ضاوثؤشي لة خةلَكانى دةولَةمةنديش 
، ديارة بة طويَيان كردم و دةبووران ليَيان، تةنطةتاويان مةكةن بكةن بؤ وةرطرتنةوةى قةرز

 .وائةمرؤيش فريشتةكان ليَمان بووران 
نديَ هة، تهةبيَ مالَ و مندالَى مرؤظى دةولََةمةندو دارا ئةوكةسةية: ثيَويستى خؤيي و 

، ناوضةكةية ى ذيريكانلةزاناكان دةلَيَن: دةولَةمةنديي و نةداريي بة ثيَي باوى ثةسةندى خةلَ
، مانانةموسلَ يشةىئةم فةرموودةية ئةوةمان ثيَ دةلَيَت: كة سةماحةت و ليَبوردن هةميشة ث

يَ و ان هةبؤشيمضاوث، سؤزبني وبةلَيَ.. دةبيَ لةطةلَ طشت كؤمةلَطةدا ريَك و ضاك و دلَ
 .بةجواميَرانةو ثياوانة رِةفتار بكةين

 
 
 
 

 

   

 
 

 
                                                           

 .(2077 /17) (كتاب البيوعي )فتح الباري/  أخرجه: البخار   (8)
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 قةرز بة فرؤشتن

 ..؟وشرتةكةت ضؤن دةبينى)): فةرمووى( ) لة غةزايةكدا ثيَغةمبةر :يَدةلَ ()جابر 
بةالَم ثارةكةى ئامادة ، ئةويش ليَمى كرِي، دةيفرؤشم بةلَىَ :؟ طومت..دةتةوىَ بيفرؤشيت

 . (9)((و ثارةكةى داميَمةدينة طةراينةوةثاشان ، نةبوو
اشرتى طعاما من يهودي اىل أجل و  ()ي ـبان الن)):يَتدةلَ (رضي اهلل عنها)خاتوو عائيشة 

 يي ويةك كرِلة جولةكة خواردةمةنيبرِيَ ( ) ثيَغةمبةرواتة:  .(1٠)(رهنه درعا من حديد(
بةالَم بؤ دلَنيايي  –ثارةكةى بداتيَ  – كرديياربؤ د يةكى( و ماوة)ثارةكةى ئامادة نةبوو

. ئةم فةرموودانة مانايان ئةوةية داية الى وةدة بارمتكر ةكةىينكالَو خوودة ئاسن جولةكةكة
ئةو مرؤظة ئةطةر ضى ، دةدا لة ذيانى مرؤظدا هةر رِو فرؤشنت و مامةلَة بة قةرز كة كرِين و
رؤذيَ هةر  –ئةطةرضي دةولَةمةنديش بيَت – مرؤظدةكريَ ضونكة ، داريش بيَتثلةو ثاية 

لةبةر ريَخستنى ذيان و ذيوارى ئةو قةرزو فةرزةية ( ) يشبؤية ثيَغةمبةر، نةبوو نةدارا بيَت
هةر ، لةكاتى خؤيدا بدريَتةوةو، دةبيَ مافى خاوةن ثارةكة رةضاو بكريَ وبةالَم ، دةكا

ضونكة ئةو )رةهن(و ، كةويَتةوةئيَستاش دلَنيابيَ كة سبةى رؤذ نافةوتىَ و دةستى دة
  ...،اتى خؤيدا نةبوو بيداتةوةبارمتةية بؤ ئةوةية كة ئةطةر لةك

ةوى ئكةى وةيان ويستى دواى خبات و نةيداتةوة )داوةر( دةيفرؤشيَ و ريَذةى قةرزة
كالَو خوودةكةى  كة كةسيش طومانى لة راستيدا نيية ()ئةوة ثيَغةمبةريش ، ليَدةداتةوة

 نى جولةكةكةوةو لة باتى بةهاى خواردنةكةوة!.دةخاتة رةه
 

 

   

 

                                                           

 (.1/2385( )كتاب اإلستقراضأخرجه: البخاري )فتح البارى/   (9)

 .(1/2386( )راضقكتاب االستأخرجه: البخارى  )فتح البارى/   (10)
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 تبيَت خوا قةرزةكةت بؤ دةبذيَريَ نيهادت ثاك

، ءها أدى اهلل عنه)من اخذ أموال الناس يريد أدا) ( دةفةرموآ:) ثيَغةمبةرى سةروةر  
 –ةوىَ واتة: هةركةسيَك مالَي مةردم قةرز دةكاو دةي .(11)(ومن اخذ يريد إتالفها أتلفه اهلل(

ئةوا خواى طةورة بؤي قةرةبوو ، يان دةزانيَ دةتوانيَ بيداتةوة، بيداتةوة –هةركة بووى 
خؤ ئةطةر بةو نيةتة ثاكةوة ، دةكاتةوةو دةرطايةكى خيَري بؤ واالَ دةكا كة بيبذيَريَت

ة ئةوا لة رؤذي قيامةتدا تؤلَة نادريَ و خواى طةور، ثاشان نةيبوو بيداتةوة، قةرزةكةى هيَناو
قةرز دةكاو نيةتى ئةوةية كة بيخواو بةالَم ئةو كةسةى ، هةردوو الشيان رازى دةكات

فةرِو ثيت لة مالَ و سامانى هةلَدةطريَ و كةم ة هةر لة دونيادا خواى طةور ئةوة، نةيداتةوة
 نرخى دةكات الى خةلَكان.

ذهبا  يانه حتول ل )ما احب): بة كيَوى ئوحودى فةرموو( ثيَغةمبةر ) :يَتلَئةبو زةرِ دة 
 .(1٢)(ميكث عندي منه دينار فوق ثالث إال دينارا ارصده لدين(

ةر ئةو ئةط، تم بيَالئوحود ببيَتة زيَرِو ثرت لة سيَ رؤذ واتة: ثيَم خؤش نية ئةو ضيايةى  
ةرز قدن بؤ ادةكركةوابوو نيهادةى باشي و خؤ ئام، دينارةى بؤ بذاردنةوةى قةرزى دابنيَم

ۆ    چ :تيَفةرمودةلة قورئانى ثريؤزدا خواى طةورةش ، رؤظ ضاك و سالَحانةدانةوة ثيشةى م

ۇئ  ۇئ      وئ  وئائ  ەئ   ەئ  ائ ى     ىې  ې  ې ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې 

وة و ئةمانةتةكان بدةنةكة هةموو سثاردة اتدخوا فةرمان دةواتة:  (٥٨النساء: ) چۆئ   ۆئ
 .ةلَيَتباس( ديةكيَكة لة سثاردةكان وةكو )ئينب عةديارة قةرزيش ، دةست خاوةنةكانيان

 

   
 

                                                           

 (2/2387)/(راضقكتاب االستأخرجه: البخارى )فتح البارى/ (11)

 .(3/2388( )اضر قكتاب االست/فتح الباريأخرجه: البخارى ) (12)



 

14 

 ئاذةلَ و ثاتالَيش قةرز دةكريَت

لةمةوة ئينجا  ز كرد.قةر ى لة ثياويَكوشرتيَك (ثيَغةمبةر ) ( دةلَىَ:هورةيرة ) ئةبو 
 م كةبةالَ، ئاذةلَ و ثاتالَيَك رِةواية هةموو جؤرة قةرزكردنى : كةوابوودةلَيَن و فةقيهةكانزانا

بؤية هاوةالَن توورِة ، كردتوندو ناجواميَرانة داواى ى يةكبةشيَوة، بؤى هاتةوةكةى نةخاوة
ثيَغةمبةر  كةضى، لةسةر ئةو بيَ ئوسلوبيي و نا جواميَرانةيةى دةندةبن و دةيانةوىَ ئازارى ب

با بيَنن وازى ليَ (1٣) (()دعوه فان لصاحب احلق مقاال) :يشىفةرموو ئازارى بدةن و ىلَ نةطةرِا
يَكى وةك وشرت و بضنهةر ئيَستا دةسا ، قسة بكات حةقيةتىهةقدار ضونكة ، قسة بكات

جؤرو تةمةن و  و! وشرتى لةئةى ثيَغةمبةرى خواهاوةالَن طوتيان: ، ئةوةى خؤى بؤ بكرِنةوة
)فان ) :دة بضن بؤي بكرِن فةرمووى:، سالَة دةست ناكةوىَ واتة: ضاكرت لةوةى خؤي هةية

باشرتينتان ئةو كةسةية بة شيَوةيةكى ريَك و ثيَك قةرز ضونكة  .(14)((سنكم قضاءخريكم أح
كةوابوو خاوةن قةرز ، بداتةوةو ضاكرت لةوة قةرزى كردووة بنيَريَتةوة بؤ خاوةنةكةى

 بةالَم، داواى قةرزةكةى بكات –وةرطرتنةوةى قةرزةكة هات هةركة وةختى  –دةتوانىَ 
لةوانةبوو ( نةبووبا ثيَغةمبةر )ئةطةر حةياو ئةدةب و ويَلَى ، ريعايةتى ئةدةب و ويَلَ بكات

 ئةو كابرا قسة رِةقة ئازار بدراية.
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  ،قةرزةكةى داوا بكا طشت دةتوانىَ خاوةن قةرز 

 دةشتوانيَت دةستى ليَهةلَبطريَت

، بوو كى زؤريَاقةرز وكم شةهيد بوو ى باولَالَولة رِؤذى )ئوحود(دا عةبد :دةلَىَ () جابر 
ى ردة البثةنام منيش  ليَدةكردن! خاوةن قةرزةكانيش بة ثةلةو سةختطريانة داوايان

اخة سالَةى بةو و دةرامةتى ئ: بةرن كةئةويش داواى ليَكرد، بؤ ضارةسةر ()ثيَغةمبةر 
 رزةكاناوةن قةخ بةالَم ، باوكم ئازاد بكةنلة باتى قةرزةكةيان وةربطرن و خورماكةمان 

ى بة فةرموو و( نةيدا) يشثيَغةمبةر بةرن!باخة خورماكة ويستيان ، تيان نةكردقةناعة
او باخةكةدا بةن ةوةوهات تةشريفيان وكة رِؤذبويةوةثاشان ، دةطةرِيََََََمةوة التانسبةينىَ  من:

ئةو  قةرزى ات ، ةتة ئةو باخةوخباكةت ةو داواى لة خودا كرد: بةرئةم سةرو ئةوسةريَكى كرد
اكة ى خورمو ضنينثاشان جابري دةلَيَ: مؤلَةتى دام بة ليَكردنةوة، ثيَ بداتةوةى شةهيدة

 .!ةهيَشتا بؤمشان مايةوهةتا ئةوةندةم ليَ ضنى طشت قةرزةكامن ثيَ بذاردو 

لة بارةى  () ةرئةمانة باسكران ضةمكيَك بوون لة فةرموودةكانى ثيَغةمب: ى هيَذاخويَنةر 
 كا... زاد بوةيان طةردنيان ئا، رزةكة بة قةرزارةكانماوةدان و مؤلَةتدانى خاوةنقة

 بةالَم بؤ ثراكتيكي ئةمانة ثيَويستة:

 يَت و تةماحىةكيَنضلَدا مرؤظئيمان ، و باوةرِ زالَببيَت بةسةر دلَ و دةروونيدا هيَزى ئيمان -1
ارو ةدنةذارو نى هخباتة بةر دةستى كة: هةر كةسيَك ماوة بدات بة كةسا موذدة طةورةية ئةو

ت بة دا ديَرؤذة سةختةكانى قيامةتخواى طةورة لة، اكردنةوةى قةرزدادةسكورت لة داو
انى سلَمانهةر وةكو ئةو لةو تةنطانةيةدا دلَى ئةو مو، دةكات هانايةوةو دلَى خؤش

 .خؤشكردووة

هةر  – طةشت و طةرِبازرطانيي و دةنىَ بؤ يهةر وةكو ئيسالم هةلَ -لَمانومرؤظى موس -2
شياوى خؤي لة ثلةى  ةئةطين، ي دةنىَ ئةوةندة نةضيَت بة دةم ماددةو دنياوةهةلَوايش 
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خؤى  نابينى كاتي، زؤر جارانيش تووشي قةرزو فةرز دةبيَ، يَ وديَتةوة خوار بةرزىريَزى 
ديارة هيَمان  –وتارى هةينى دةخويَندةوة بؤ موسلَمانان ( لة مةدينةدا ) ثيَغةمبةر

بؤية  –كةية لة كارى جاهيلييةت بة تةواوى وازى نةهيَناوة سةرةتاى ئيسالمةو ئةو خةلَ
وا طةرايةوة بة تةثلَ و دةف و  –كة ضوبووة دةرةوةى والَت  –هةركة بيستييان كاروانةكة 

( كةسيان مانةوة بؤ وتارةكةو نويَذى 12تةنيا )، ئةمانيش وتارةكةيان بة جيَهيَشت، هةراوة
 كارو رةفتارة الى موسلَمانان ئةم ئايةتةى: ئةوسا بؤ قيَزةونكردنى ئةو ، هةينيي

ڑ  ڑ      ژژ     ڈ      ڈ       ڎ  ڎ     ڌ  ڌ   ڍ    ڍ        ڇڇ     ڇ   ڇ        ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چچ

بة زةقى جؤرة ئيهانةيةكى تيَداية بؤ ئةوانةى هةردةم ، هاتة خوارآ و (11اجلمعة: ) چک
عن جابر )): جابري )خواى ليَ رازى بيَت( دةلَىَ، ثةيانةكةوتوونةتة دواى )ماددة(و دنياو هةلَ

(قا ) :ـيقبلت عري وحنن نصلى مع النبأ"ل  عشر رجال يـاس اال اثنالن ضففان، اجلمعة ،
  (15)."((هلوا انفضوا إليها وتركوك قائماوا جتارة أو أواذا ر): االية هفنزلت هذ

ةردى مالَم بة، دونيا ضةواشةى دةكا مرؤظى كالَ و كرض ئاوا بازرطانيي و خؤشةويستى 
كى ةرمانيَفهيض ةر بةرامبهةرطيز لة ، يَتئةطةرضى بازرطان و كاسبكار بئاكار ضاك  وجواميَر

رةتى )نوور( (ى سوو37كات وةكو ئةم ئايةتةى )ثاشةكشىَ نا اى طةورةدا ياخى نابيَ وخو

ية ياتى ئةو رِاستدوث  (٣7ور: الن) چ ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ      چ :دةفةرمويَ
 .دةكاتةوة

ى يتؤستايةدى و يةيوةندث، درىَ وو رِيَز لة ئينسانةكان بطري مافى خزمايةتى بثاريَزآ -3
 . ةدات!ندييةك ةيوةننةك بؤ شتيَكى كةمى بيَ بايةخ طويَ بة هيض ث، ئةم و ئةو رةضاو بكريَت

، يةى ثيَشهاتووةارةسةرى ئةو كيَشةبؤ ض، يَتانووسنت و مةجليسيَكى بؤ بطريدرضةند د -4
، هةلَبطريَتلة برِيَكى دةست  يَتيض نةبهةر ه، لةو مةجليسةدا داوا لة خاوةنقةرزةكة بكريَت

                                                           

 (.11/2064) (كتاب البيوعأخرجه: البخارى )فتح البارى/ (15)



 

17 

 كة لة "خوا ليَي رازى بيَت" جابر(( بؤ قةرزةكانى )عبداللة(ى باوكى )وةكو ثيَغةمبةر )
لة هةنديَكى ئازادى كة  ليَكردنةرزةكانى بانطكردو تكاى خاوةن ق، بووكراشةهيد  دا)ئوحود(

شةريعةتى ئيسالم ناضيَ ، كة ئةطةر ئةو قةرزارة نةبوو و نةداربوو يشةديار، بكةن
بةلَكو مؤلَةتى دةداتيَ و بةرنامةيةكى هةية بؤ ئةو جؤرة كارة ، هةلَيواسيَت و بيكاتة ثارة

، تؤو ئةمرِؤ، بداتوولة هةموو كةسيَك رِ -دةكريَت  –ئةم قةرزاريي و تيَشكانة ، ثيَشهاتانة
كةوابوو دةبيَ كؤمةلَطة زؤر بة جواميَرانة ريَزو حورمةت لة يةكرت بطرن و لة ، سبةيينَ ئةو

ئةطينة هةذار تووشي دةيان كارى ، هةمووكاتيَكدا هاوكاريي و هةماهةنطى يةكدى بكةن
انة باوةشي هةتا خؤ فريَد، هةر لة قةرزو ريباو سوو خواردنةوة، نارةواو ناثةسةند دةبيَت

بة يةكرت دةرةجنام كؤمةلَطةيةكى دذ بة يةكرتو ثرِ لة خةشم و قني بةرامبةر ، ئةم و ئةو
 درووست دةبيَت!.
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 دةبيَ قةرزارةكةيش ديندارو بة ويذدان بيَت

ئيَستايش ، باسي سةماحةت و جواميَريي و مةردى خاوةنقةرزةكةمان كرد تا ئيَرةبةلَيَ..  
باسيَك لة قةرزارةكة دةكةين كة ئةميش دةبيَ زؤر بة ويذدان و ديندارو طويَرايةلَيي كورتة 

ي ـُل الغنْط)َم)بؤ منوونة كة دةفةرمويَ:  ())إرشادات(و رِامناييةكانى ثيَغةمبةر بيَت 
اليةن لة، دياريكراودادوا خستنى لة كاتى ، وقةرز. واتة: دريَذ كردنةوةى ماوةى (16)((ظلم

كةوابوو ، دةسةالَتدارةوة كاريَكى ستةم و ناهةقةو بة ستةمكار دةدريَنة قةلَةماراو دخةلَكانى 
جاريَكى ، هةبوو با خيَرا بيداتةوة تا ئةويش كةلَكى ليَوةربطريَتةوةو ئةطةر لة دةستييا شتيَك

الواجد  يـي)ل)ثياوةتيي و هاوكارى ئاوا بكا. وة يان لةم فةرموودةيةدا هاتووة: تريش بويَريَ 
ئةمرؤو سبةينيَي دةولَةمةندو دارا لة دانةوةى قةرزى ئةم و واتة :  .(17)((عرضهو هحيل عقوبت

ريَطة بؤ خاوةنقةرزةكة خؤشدةكا: نيَوى بةخراثة بةريَ و بيشيخاتة بةندخيانةوةو ، ئةودا
بةالَم ، دةيشيتواني بيداتةوة، واتة: ثاش ئةوة كاتى دانةوةى قةرزةكة هات و .سزا بدريَت

لةوال  ناهةقى مةطرة لة  خاوةنقةرزةكة لةمالو، يَضي دةدا لة خؤيي و الساري دةكردهةر ث
   وة يان بيداتة دادطاو سزاى بدريَت.، ناوى بةريَ

 يَكةوةبة هةر ناو - و زةوتكردنىمالَى مةردمداو طرتن بةسةردةس بةرِيَز ! خويَنةرى هيَذاو
 ( لةثيَغةمبةرمان ) ىتةنانةت، كراوة ض(رف) دراوةتة دواوةو لة دينى ئيسالمدا -هةبيَت 

 و )بيت املال( دةولَةمةند بوو ثاشان كة، سةرةتاوة نويَذى لةسةر مردووى قةرزار نةدةكرد
 نويَذى لةسةر اسئةو، لة ئةستؤ دةطرت" " لةبةر ميهرةبانى خؤيكانى ارةقةرزقةرزى 
 .(1٨)(ومن ترك كال فإلينا(، )من ترك ماال فلورثته): فةرموويشى ودةكرد
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 ةوئ، بيَتى خؤي دةبؤ خزمانى مرياتبةر، مالَ و سامانى ليَ بةجيَ ما، هةر كةسيَك مردوو  
 ةخؤين.ميان دخؤمان خة، يَتيَديَلمالَ و مندالَيَكى هةذارو بىَ نةوا بة جكة ةيش كةس

ؤزةوة سةيرى سئابةو ميهرةبانيي و  (ثيَغةمبةرى خودا )، شةريعةتى ثريؤزى ئيسالم و
ئةطةر  خؤ، تدةبيَ ئةطةر مالَى بة جيَ هيَشت بؤ خؤي، ك و ثاك و ليَقةومان دةكةنمرؤظى ضا

خيَرو  وسازيي ى ضاكبةتايبةتى ئةوانةى لة ريَطا، بة قةرزارى سةرى نايةوة بؤي دةبذيَردريَ
و ةكو ئةويزاد ئاخؤ دلَسؤزيَكى ترى ئادةم، خيَرات و مندالَ بةخيَوكردندا قةرزاربوون

 ؟. رزارانى قةو بيَت؟! ئاخؤ ثيَشةوايةكى تر ئاوا دةضيَتة ذيَر قةرزثيَغةمبةرة هةبو

هةميشة لة ، قةرز نةكةن، بيَ جىَ، بيَ ثيَويست، لةواليشةوة بؤ ئةوةى خةلَكى لة خؤيانةوة
 يللهم إن)ا): لة خوا دةثارايةوة قةرزار نةبيَت و ضاو لةبةرى ئةم و ئةو نةبيَتنويَذةكاندا 

 ارى! قةرزطوتى: ئةى ثيَغةمبةرى خواثياويَكى ذير بؤية  (19)،(رم(غملأعوذ بك من املأثم وا
لة وةالَمدا ؟ ئةوةندة بثاريَيتةوة لة خودا قةرزار نةبيت.. تؤةويَت كة: د ىئةوةندة
ضونكة ، دةيةويَت . بةلَآ(٢٠)(خلف(أو وعد ف، حدث فكذب، غرمإذا )إن الرجل ): فةرمووى

رِاست ناكات و بة ثيَضةوانةوة ، وة بةلَيَن دةدات، تئينسان كة قةرزاربوو تووشي درؤ دةبيَ
 . ديارة ئةو جؤرة رةفتارانة هى ثياوى )منافيق(و دوو رِووية، دةجولَيَتةوة

بوون لة خةرمانى فةرموودةكانى  قةيةكبائةم ضةند فةرموودةية !  خوشك و برايانى بةرِيَز
هيوادارم ، ردن و ضارةسةر بؤياندةربارةى كيَشةو طريو طرفتةكانى )قةرز(ك () ثيَغةمبةر

رةضاو  ()سةرجةم ئامؤذطارييةكانى ثيَغةمبةر ، طشتمان سوودى ليَوةرطرين لة ذيامنانداو
ةتا رِوو زةردى ــه، بة تايبةتى هةولَبدةين كة قةرزيَك زؤر ثيَويست نةبيَت نةيكةين، بكةين

ةرزى ــاي قـــالم دةرطـــــســـيـئ، نـيـرؤ نةبــدا جمــةتيشــة قيامــل، ةبني وـــةو نـــئةم و ئ
ئايةت  مرؤظةكان هةلَدةنيَت بة سةدان، بةلَكو ياساو ريَنمايي بؤ دياريكردووة، دا نةخستووة
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بةالَم هةتا بكريَت مرؤظ ، و فةرموودة كة لة كاتى ثيَويست و تةنطانةدا دةستى يةكرت بطرن
بيَ ئةمة ، قةرزيَكى زؤرةوةاتة ذيَر خؤي دةخيات( ي)كمال طةليَ كةس بؤ، خؤي قةرزار نةكات

لة ئةجنامدا "كاتى دانةوةى" ناضار دةبيَت ، بتوانىَ لة كاتى خؤيدا بيداتةوة، جيَطةى بيبَ و
وةيان بؤ سولَح و ئاشتةوايى ، ى بيَتيناضارلةبةر  يَكقةرز درؤو دةلةسةيةكى زؤر بكا. بةلَىَ

وة ، لة ثيَناوى زانست و زانيارييدا بيَتيان وة ، و بنةمالَة بيَتيان دوو هؤز، دوو كةسنيَوان 
خودا  رىثيَغةمبة ئةو جؤرة قةرزانة ئةوة، يان بؤ نةخؤشيي و ضارةسةر بيَت...هةروةها

(لة ئةستؤى ) َڻ  چ :كة ئايةتى شةهةر ئةمةي، بؤي دةبذيَريَت )بيت املال(، و دةطري

ھ   ھ     ھ    ہ   ہ  ھ        ہ  ہ    ۀ  ۀ     ڻ         ڻ

 بةشيَك بؤ قةرزارةكان (6٠التوبة: ) چۇ  ۇ    ۆ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓے  ے  ۓ
 .ى دةكاتيديار

ئةم هةميشةيش ، داواكارين لة خواى طةورة لة قةرزاريي وة دوورمان بطريَت ودا يلة كؤتاي 
ي حباللك ـاللهم اكفن)) :هةتا ثةنا لة خؤي بطرين لة قةرزاريي، ية خباتة سةر زارمانزيكرة

 . (21)(بفضلك عمن ِسواك( ـيوأغنن، امكعن حر
 

 
 

 ك 1424 ربيع الثانىى  17
 ز 2003  حوزةيرانىى  17

 انهةلَةبجةى شةهيد
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 زةويى و لةوةرِطةو ئاوة خؤرةى طوند نشينةكان  -2
 

 :دةسثيَك

مانى رو دةرارةسةض، باوةرِمان واية كة ئةم شةريعةتةمان، ئيَمةى ئيماندارو خاوةن باوةرِ 
يةكيَكيان  -نةوة ئةمةش يان هةر لةدةقى ئايةت و فةرموودةكا، هةموو رووداوةكانى تيَداية

شان ثا، نادةنيَدبةر رووناكى ئةواندا زاناكان ضارةسةرى بؤ ديارة لة -يان هةر دووكيان 
كةى وممةتةئبةرو ثيَغةمخوا بة ة كةئةمةي، ئيَمةيش دةبىَ تالَة موويةك ليَيان كال نةبني

      ى     ې      ې  ې       ې     ۉ    ۉ        ۅ  ۅ         ٴۇ  ۋ   ۋ     ۈچ : تدةفةرمويَ

ٻ   ٱ  ٻ چ :  مويَتوة دةفةر .(65النساء: ) چوئ      ەئ  ەئ      ائ        ائ        ى

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٺٺ    ٺ   ٺ        ڀ      ڀ      ڀ  ڀ      پ    ٻ    ٻ  پ  پ  پ  

د خؤى مةبةست لة هةردوو ئايةتةكة ئةوةية كة: مرؤظ هةرضةن .(٣6ألحزاب: ا) چٹ
وى و تةواتيَر دةبىَ لة هةموو بوارةكانى ذياندا بة، بةخاوةن ئيمان و ديندار بزانيَت

ةر لة ئةط - كرضة وئةطينا ئيمانى دانةمةزراوةو كالَ ، شويَنكةوتةى قورئان و سوننةت بيَت
بىَ لة دة، دايةكاناسيى و ئابووريموو كيَشة كؤمةالَيةتيى و سيوة لة هة -دين دةر نةضيَت 

، ةييةكانةالَيةتنةك دابةشيان بكةن: هةرضى كيَشة كؤم، ..ةبدؤزنةوبؤ ئيسالمدا ضارةيان 
ة ربيَنةوب، كىَو مةسةلةى دةسنويَذو بةضى دةش )األحوال الشخصية(وةكو بارى كةسيَتيى: 

 ربيَنةب -لةتةشكيلةو ثةيكةرى دةولَةت -ة هةرضيش كيَشة سياسييةكان، بؤ مزطةوت
 غةمبةرى ثيَكرملني !! بؤية بؤ دواتريش خواى طةورة بةر لة كؤضى دواي كؤشكى سثيى و

 ڇ   ڇڇ     چ  چ  چ  ڇ  چ  :ةرمويَتئةو مةبةستة دوثات دةكاتةوةو دةف

  .(٣املائدة: )  چڎڍڍ  ڌ  ڌ

هةم لة رووى ثةيام ، ةم لة رووى ئاقيدةوة: همرِؤوة دينةكةتامن بؤ تةواو كردنواتة: لة ئة
هةر لةم سونطةوةية كة ئيَمة ، واتة: ئيرت ثيَويستان بة هيض شتيَكى تر نيية، ودةستوورةوة
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ئةوة ، ئيسالمة كةم و كورتييةكى تيَدايةهةميشة دةلَيَني هةركةسيَك بةاليةوة وابىَ ئةم دينى 
كيَشة –ئيَمةش لةم زجنريةيةدا  .وةتةوةنةى دةقى ئايةتةكان جووالَلةدين اليداوةو ثيَضةوا

كيَشةيةكى بنةرةتيى و حاشا هةلَ نةطر )زةويى  –كؤمةالَتييةكان وضارةسةريان لة ئيسالمدا 
 ضونكة ئةو جؤرة، دةنووسني ( ضارةسةريَكى شةرعييانةى بؤنشينةكان لةوةرِطةى طوند و

بة تايبةتى ، كؤمةلَطةى كوردةوارى كيَشانة طةىلَ جار دةبنة هؤى بضرِانى ثةيوةندييةكانى نيَو
ديارة كة هةموو ، طةلَ ئةو طوندةكةى تردامطوند لةيان ئة، لةناو خؤياندا، طوندنشينةكامنان

تةنانةتى ، و كالَ هةر لة ئاوو مةزراو كشت، طونديَك حةدو سنووريَكى بؤ خؤى دياريكردووة
هةراو كيَشةى  طةىلَ جاريش .دارو بةردو طذوطياو لةوةرِو لةوةرِطة..هتد، شاخ وضياكانيش

ا بؤ ئةجنامدانى ئةمكارةش هةر لةخوا داواى ج دةطاتة ثياو كوشتنيش!، وليَدةكةويَتةوة
 .يارمةتى دةكةم
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 هةر سولَتةى شةرعيى دةتوانىَ سنوور

ى إال هللم  قؤرخ بكات   .(لمَرسولمهم  ؤ)ال ِحم

ضؤم  هةنط ورو سةسيَبةطياو يوةو سةوزةو طذوم، وخواى دلؤظان ئةم هةموو لةوةرِو لةوةرِطة

اتالَةكةى بةر ئادةمزادو مةرِو ثلة ،(٣٣النازعات:) چھ ہہچ ىكانياوانة و
بة بةلَطةيش  ،ورئاندا دةيكاتة منةت بةسةرمانةوةديهيَناوة بؤية لةطةىلَ جيَطاى قوةب

بؤ  وة، داوانةفرا الَتى خؤى لةم بوونةوةرةتوانايى و دةسة دةيهيَنيَتةوة بؤ قودرةت و
بزانني ن و ثيَةكةيبري ن. جابؤ ئيَمةش هةقة ئةوانة هيضيان لة-ثاش مردن -زيندوبوونةوةمان 

 و شوكرانة بذيَر بني.

ذيان  ،انةداةم جيهللة ئةساسدا هةقة خؤمان و مةرِو ماالَمتان بة ئازادانةو بىَ سنوور    
اندن بة يانطةياتة زئةوكاتانة نةبىَ بط ،سةر بةرين و لةو هةموو نيعمةتانة سوود وةرطرينبة

ذيان  يَت بؤادةنرور دئةوكات بة ناضاريش بيَت سنو، يان بة خةلَكانى دةورو بةرمان، خؤمان
يَدة رؤيى تا ز، زادى بة ئادةمـونـانةى خوا بةخشيــعمةتـازو نيـــةو نـــطرتن لو سوود وةر

 – ةرةكةىيَغةمبيان ث، هةردةبىَ خوائةو سنوورةش ، نةكريَ و مافى يةكرت ثيَشيَل نةكةين
 -كى تر ة كةسيَواتة: كةسيَك ل، دياريى بكات –كة بريكارة بؤ ثيادةكردنى فةرمانى خوا 

 ..رة نيةبة دةسةالَت تر نيةو خاوةنى ئةم بوونةوة -بةدةر لة خوا 

ةمبةر مافى . واتة: هةر خواو ثيَغ(٢٢)(())ال محى إال هلل ولرسوله:  بؤية ثيَغةمبةر دةفةرمويَت 
دةتوانن جيَطايةك ديارى بكةن بؤ حةوانةوةو ، سنوور دياريكردن و قؤرخكردنيان هةية

 .زةويى بؤ كشت و كالَ لةوةرِطةى مةرِو ماالَت و

بة  -تةنانةتى  -ئةو دةسةالَتة  غةمبةريشندىَ لة زانايان دةلَيَن: ثاش ثيَهة   
، بيَطومان ئةم راية زؤر بة هيَز نية، ةىَ و هةر لة ثيَغةمبةر خؤى قؤرخخةليفةكانيش نادر
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برِيار لة  وطؤرِ بىَ بتوانن ئالَ وةد، جيَطةدارى ئةون و  وضونكة خةليفةكان جيَنشني
نى دةمى دةسةالَتى خؤيدا هةلََسا بة قؤرخكردلةسةر( )عومةر بؤية ، ثيَشهاتةكاندا بدةن

 ى هاوةالَنى جيهادكار.( بؤ لةوةرِى وشرتو والَخرةبزة( و ): )شةرةفشويَنةئةم دوو 
دةتوانن ئةو كارة  دةلَىَ: ثاش ثيَغةمبةر تةنيا خةليفةكان )رمحه اهلل(ثيَشةوا شافعيى    

وود ــتى سـى طشوةيةكــلَن بة شيَـــشويَنىَ لة مةردم قةدةغة بكةن و نةهيَ بكةن و رىَ و
دابرِينة زيان بة  بةو قؤرخ وطةلَ ئةوةشدا نابىَ لة، ةى وةر بطريدرىَــةكــةوةرِطــة ضؤم و لـــل

( ئةم فةرموودة 2370بؤ بةلَطةى ئةم راية لة )بوخاري(يدا بة ذمارة: )، تيانى تر بطاتهاوالَ
  .(٢٣)((وأن عمَر محى الشََّرَف والرََّبَذَة ،ي محى النَِّقيَعـبلغنا أن النب..)): هاتووة

 ويةةضوةوة دو ماالَتةكةيتدا سةرؤك خيَلَيَك بة خؤيى و مةرِلة سةر دةمى جاهيلية   
رد لة خى دةكضةندة دةنطى سةط وةرِةكةى رؤيشتبا قؤرئةوسا ، جيَطايةك بؤ لةوةرِخؤرى

 ةروا ! تاهر كى تداريَلةواليشةوة دةسةالَت، شت كةسيَكى تر نزيك بكةويَتةوةخةلَك و نةيدةهيَ
 هةراو وة طةىلَةوةل ،شويَنيان بؤ نةدةمايةوةو دارةكان رىَ وئاذةلَ واى ليَدةهات طةليَ لة

ى بةرية  سةروئةو بىَ، دةسةالَتى ثةيدا كرد كة ئيسالم هات و جا، يَشةى ليَدةكةوتةوةك
ميشة نيش هةةواو ئئةوةبو، داناو ثيَغةمبةرو خةليفةكان ريَكياخنست ياسايةكى بؤ نةهيَشت و

مايةوة  ئيَمة ةك بؤثاش ئةوانيش وةك ياساي، لة ريَكخستنى كاروبارى ئةو كؤمةلَطةيةدا بوون
وةكو  واتة: ،ةبووندابرِينة هيضى بؤ خؤيان  شياوى ئاماذة ثيَكردنة ئةو قؤرخ و، تتاقيامة

لَك كةةب و باشك دةسةالَتدارةكان هةلَسن هةر ثارضة زةويةئيَستا نةبوو هةموو بةرثرس و 
ةدا نةكةواكةناو لبةتايبةتى ئةطةر ، كةسيش بؤى نةبىَ فزة بكات بيَت دايربِن بؤ خؤيان و

 ةوةرِولارو زئيسالم هات برِياريدا: سةرجةم ئةوخةلَكة هةقيانة لةو زةويى و  نةبيت!
 لةوةرِطةية سوودمةند بنب بىَ دانانى هيض سانسؤريَك.
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يان بة رجىَ زبةمة ()امللكية الفردية: ئيسالم ددان دةنىَ بة خاوةنداريَتى تاكيدا تيَبينى 
ا ئةو يةكانديقهيفلة كتيَبة ، تسولَتةى شةرعيدا بيَ هاوالَتيان نةطات و لةذيَر ضاوديَرى

زارة  يى وةو زةوئتنى طةرِ خس( واتة: بةإحياء املوات: )و زارة ثيَيدةلَيَن دابةشكردنى زةويى
 – وكالَشتكان بة ي، بة بينا –كاتةى ئةو كةسة دةيةوىَ ئاوةدانى بكاتةوة  كة تا ئةو سات و

ا ويانةدرة زةاريَك لةو جؤك ديارة هةر ئيش و، ةوةةسيَكى تر ئاوةدانى نةكردبيَتهيض ك
 يش وئ: بةو واتة، ساب بؤ كابراى زةمحةتكيَش دةكرىَحي بةر ضاو دةطريدرىَ و، بكريَت

، تتيش بيَةولَةئةطةر د، ةسيَك بؤى نية لة دةستى بسيَنيَتك كارةيةى دةبيَتة خاوةنيى و
تةوة و بكريَةرةبوبة ثيَى ثيَويست ق ئةويش دةبىَ، مةطةر زيان بة خةلَكانى تر بطةيةنيَت

 بؤى.
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 خاوةنداريَتى تاكى بةضى دةضةسثيَت ؟

))من أعمر أرضا ليست ألحد فهو : ( دةفةرمويَت( - دةمةحوم)غةمبةرمان )ثيَ    
 . (٢4)أحق((

ك سيَةموو كةهخؤى لة ، كةسيَك زةوييةكى ئاوةدانكردةوةو هى كةسيش نةبووواتة: هةر    
يَ بةردى ل ،ةويىة ئاوةدانكردنةوةى ثارضةية زئةو كةسة هةلَدةسيَت بلة ثيَش ترة ثيَى. 

ان ي، بينا و انووخيان بيكات بة ، جؤطةى ئاوى بؤ ببات، ر خباتةوةو ريَك و ثيَكى بكاتدوو
ة بلَةتى ؤلَتة مسو، يان نا، ئيرت نزيكى ئاوايى بيَت، كةسة دةبيَتة خاوةنى ئةو، بة كشت

ريطةر ارى كاك يش ولةم سونطةوةية دينى ئيسالم ريَز لة ئ، يان نا، دانكردنةوةى دابىَئاوة
ةردةم لة ب لةمثةر هةتا ئةو كات ببيَتة، دةبيَتة خاوةنى رةجنة شانى خؤى، رىَ ودةط

 ةكرىَ.دفتار بةو شيَوةية رة، ئةوسا بةرذةوةندى طشتى ضؤن داوا بكات، خةلَكانى تردا
و  ة: لة زةوية ضؤلَوات أرض الكوفة مواتا" "يف: دةلَىَ( ) يشتاليب( )عةىل كورِى ئةبو   

  .ووفةدا هةقى ئاوةدانكردنةوة هةيةويَرانةكانى ك

  .(٢5)"له فهي من أحيا أرضا ميتة": طوتى( تتابعومةرى كورِى خة)

ن يا، نةك بؤ ئةوانة بة ئارةزووى خؤيان، هى ئةو كةسةية ئاوةدانى دةكاتةوةواتة: زةويى    
كردنى و بةبىَ ئيش تيا –وة هةر بة دياريكردن ، دةكةنزؤرداريى خؤيان دنيا داطري بة زؤرو 

، و خاويَن بكريَتةوةدةبىَ ثاك، كو ئةطةر ضةم بووبةلَ، نابيَتة مالَى –زةمحةتكيَشان تيَيدا 
ر تواناى ئاوةدان تةنانةتى ئةطة ، دةبىَ وةال بنريَت، بةردو زيخ و ضةوة ئةطةر مل و

دةبىَ ، ساختمان ويان بينا، كالَوةيتوانى وةكو ثيَويست بيكاتة كشتيان ن، نةوةى نةبووكرد
، ةكى نووسى( نامةيكورِى خةتتاب )عومةرى: ى ئةوة كةبة بةلَطة، ليَى وةربطريدريَتةوة

 . (٢6)"من عطل أرضا ثالث سنني مل يعمرها فجاء غريه فعمرها فهى له ": لةونامةدا هاتبوو
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ئةوسا كةسيَكى تر ، و ئاوةدانى نةكردةوة سىَ سالَ زةوييةك لة ذيَر ركيَفيا بووواتة: كةسيَك 
كةوابوو ئةو كةسانة كة تةنها ، بةوة دةبيَتة مالَى كةسي دووةم، ردةوةهات ئاوةدانى ك

( 20 – 15كةضى بة ثارتى زانى )، انكردنةوةى دة دؤمن زةوييان هةيةتواناى ئاوةد
رووت و بىَ  ةش وادةكة بدةنة دواوة هةتا بدرىَ بة خيَزانيَكى رِ! دةبىَ زيدؤمنيان داطري كرد

زارةكةى بىَ سةرثةرست  وةيان طةىلَ كةس هةية ضووةتة شارو زةويى و، دةرامةت
ريَذةى  جطة لةوةيش دةبيَتة مايةى كةمبوونةوةى، كةسيَك نية وةبةرى بيَنىَ وماوةتةوة

يان ئةوةتة ، ةبىَ ماوةيان بؤ دياري بكريَتا دلة حالَةتى ئاواد، بةشى هةذارو دةسكورتةكان
ضونكة ثيَويستييةكى ، تى ىلَ بكيَشنةوةيان ئةوةتة دةس، بينا كالَ و كةنة كشت وبي

خؤى زةويةكى زؤرى بة هةرزان  يان هةندىَ كةس هةية كاتى، نابىَ ئاوا مبيَنيَتةوة وطشتيية
يان ، يسان دةبىَ ئاطادار بكريَد، يَشتوويةتةوةو ثيَويستى ثيَى نيةستا هةر هيوةو ئيَكرِ

ات ــكةرــة هـضونك، ت ليَى وةر دةطريَتةوةيان دةولَة، ارى بيَنىَ لة ثيَداويستييةكةيدابةك
و لة ريَزى ليَناطريدرىَ  ،طةــةلَـــؤمــؤ كـــان بــــة زيــوويــى بـاكــتى تةـــريادـــاوةنـــخ

ئةو ثارضة زةويانة كة بة بؤشايى لة اليشةوة خؤ لةو ، دةست خاوةنةكةى دادةمالَرىَ
ئةمةيش ، نشارستانيةتى شارةكة دةشيَويَن رووى جوانيى و، جيَطايةكدا دةميَننةوة

سولَتةى شةرعيى بةرهةلَستيى كاتى ئاوادا ثيَويستة بيَطومان لة ، ثيَضةوانةى شارستانيةتة
زاريَكى زةويى و ، ولَتةيان دةسةالَتدارانى س، يبةتى ئةوكاتة كة دةولَةمةندةكانبةتا، بكات

 ندة بىَيغةيرة حيزبى و وةضةو نةوةى ئاي وضينى هةذارو فةقري، زؤر دادةبرِن بؤ خؤيان و
))لوال آخر املسلمني ما فتحت قرية : فةرمووى( ) (عومةرى كورِى خةتتاب)، بةشدةكريَن
، (٢7)تسمونها((أتركها خزانة هلم يق ولكين، خيرب () بني أهلها كما قسم النبـيإال قسمتها 

منيش وةك ، هةر طوندو والَتيَكم فةتح كردبا، يندة نةبووبابةر نةوةو نةسلى ئايواتة: ئةطةر لة
 سةر ئةو خةلَكةدا لةوىَدابةشم دةكرد بة، ضؤن )خةيبةر(ى دابةشكرد ()ثيَغةمبةر 

ةكةى ندة هةلَسا ئةسلَيى ئايبةر نةوة( لةبةالَم )عومةر، ئامادةن بوون و جيهاديان كردووة
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. كةواتة ثيَويستة بوومةكةى كردة خيَرو صةدةقة لةسةر نةوة دواى نةوةووةقف كردو بةرو
هةتا ، نةخشةو ثالن دارِيَذن بؤ شارةكانوثيَك ارةوانيةكان زؤر بة ورديى و ريَكلةسةر ش
هةر وةك دةبىَ دةولَةت ئاطاى لة ، يى و زارة بيَبةش و مةحرووم نةبنندة لةو زةوينةوةى ئاي

بكةونة ذيَر ضنطى دةسةالَتداريَك بة ئارةزووى خؤى كاريان  نةهيَلَىَ، يية كشتةكان بيَت وزةو
 .ا بكاتتي

اوضةيةكى هةر ن –ضونكة سةرةتاى ئيسالم بوو  –وابوو  ()بةلَىَ.. سياسةتى ثيَغةمبةر    
زى بةنيا، زارةكةى دابةش دةكرد بةسةر موجاهيدةكاندا زةويى و، فةتح كردبا وةكو خةيبةر

دةورى ( )عومةر( )بةالَم كاتىَ ، ثةيداكردنى طوزةران و دلَخؤشكردنيان بووذاندنةوةيان و
كة ناوضةيةك بوو لة ضرِو ثرِيى و سةوزو  –ى فةتح كرد )فارس( ( وراقعيَوالَتى )، هات و

ن ليَكرد دابةشى بكات هاوةالَن داوايا –بوو ( دةركردناو بانطى بة )سواد العراق، شينى خؤيدا
يةكىَ  -طرتبوون  بةر ضةند بةرذةوةندييةكى شةرعيى كة ثيَش ضاوىئةويش لة، بةسةرياندا
بةلَكو لة دةستى ، دابةشى نةكرد -ييندة بةش نةبوونى نةوةو نةسلى ئالةوانة بيَ

ش دةقيَك لةو . ئةمة()بيت املالى لةسةر دانا بيدةنة خاوةنةكةيدا هيَشتيةوةو ساالَنةيةك
 ألبي )األموال( ئةويش لة كتيَبةكةى خ قةرزاويىشيَى )(ياسة الشرعيةلسا)بارةوة لة كتيَبى 

، : أما بعد، ( يوم افتتح العراقسعد بن وقاصأن عمر كتب إىل )": دةلَىَ، وة وةريطتووةعبيد(
فانظر ما ، وما أفاء اهلل عليهم، س قد سئلوا أن تقسم بينهم غنائمهمكتابك: أن النا فقد بلغين

ني من حضر قسمه بأ( فمن األموال املنقولة يعينمال ) من كراع أو، لعسكرا أجلبوا عليك يف
( ليكون ذلك من ألهلها العاملني عليهاأى اترك األرضني واألنهار لعماهلا )و، من املسلمني

. شياوى ئاماذة بؤ  مل يكن ملن بعدهم شىء"،  من حضربني فإنا لو قسمناها، أعطيات املسلمني
 عومسان و وارةيدا مةشوةرةتى بة )عةىل كورِى ئةبوتاليب و مةعازر لةم برِيكردنة عومة

 .(28)ئةوانيش هةمان رايان هةبوو، حلة( كردطه
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 خؤرة : ئاوو ئاوة

  ڱڱ ڱ  ڱ ڳ  ڳ   ڳ  گ گ    گ  ڳ    چ خواى بة دةسةالَت دةفةرموىَ :

، ئاوة يَك بةوى هةموو شتواتة: بذيَ .(٣٠نبياء: ألا) چۀ  ہ  ۀڻ  ڻ ں   ں  ڻ  ڻ    
بة  ،ارزانواى كناهيَنن ؟ ئاو يةكيَكة لة نيعمةتة طةورةو مةزنةكانى خ دةسا بؤ باوةرِ

وورةتى لة س، وةرةبؤ ذيان و بذيَوى ئةم بوونة دةسةالَت و توانايى خؤى فةراهةمى هيَناوة

ۋ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۇڭ  ڭ   ۇ   ڭ       ے  ۓ  ۓ  ڭچ  دا دةفةرموىَ :(واقيعة)

 .(7٠ - 6٨الواقعة: )چۅ  ۅ  ۉ  ۋ

 ؟باراندمان ن ئيَمةيا، وةهةورةوة داتانباراندو ئاخؤ ئيَوة لة، واتة: ئةو ئاوة ئيَوة دةخيؤنةوة
. ئاو اكةن ؟نانة ( دةسا شوكرتفت ن هةبا دةمانكردة ئاويَكى تالَ )بىَ كةلَك وئارةزوومشا

ض هيبىَ ان ةو، ةريك و هاوبةشةوو خةلَك تيَيدا شيةكيَكة لةو سىَ شتة طرنطانة كة هةم
، انياووكاوةنى خيَتة دةتوانىَ بب طةلَ ئةوةشدا مرؤظبةالَم لة، ش بكريَتكةسيَكى ىلَ بىَ بة

، رِينبة ك، كالَ اوةنى زةويى و مةزراو كشت وهةر وةك دةتوانىَ ببيَتة خ، بريوو جؤطةكان
طةلَ لة، ىبؤ خؤ ى ئاويَتة خاوةندةب مرؤظ، جا بةهةر كاميََك بيَت، يان بة هةلَكؤلَينى زةويى

ةيداتة ن، ةبىَيَى هثةتوانىَ تا خؤى ثيَويستى وة د، دا خةلَك بة طشتى تيَيدا هاوبةشةئةوةش
ةتى ة زةمحضونكة لة ئيسالمدا ريَز ل، تى نائاساييداةمةطةر لة حالَ، خةلَكانى تر

لة  ()ةمبةر ثيَغبةر ئةمةية لة بوخاريدا هاتووة كة هةر لة، دةطريدرىَزةمحةتكيَشان 
 .. صاحب املاء أحق باملاء حتى يروى إن) بارةى ئةو كةسةى كة دةلَيَ:

: فةرمويةتى (واتة: خاوةن ئاو شاييستة ترة بة ئاوةكةى تا كشت و لةوةرِطةكةى تيَر دةكات
لةخةلَك قةدةغة ، اتة: نابىَ ئاوى زياد لة ثيَويستو .(٢9)((مينع فضل املاء ليمنع به الكأل ال))
ي و زيان يديارة لةوةيشةوة لةوةرِ كةم دةكات بؤ مةرِو ماالَت و تووشى لةرِيى و الواز، كريَتب
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( دةلَىَ: سةبارةت بة مةزراو كشتيش كشةوا )ماليثيَ، ئيسالمدا قةبوولَ نيةئةمةيش لة، ةبند
 .ةى نابىَ لة خةلَك قةدةغة بكريَتئةطةر ئاويَك زياد بوو لة خاوةنةك، واية

اوى كة: ئ ن طرتووةوة زاناكان وةريا ((ال مينع فضل املاء ..))ة فةرموودةى : : لتيَبينى  
، نةوةكؤدةب وةكاناوانةى لة بةهارائ ئةو ضؤم و زياد رةواية بفرؤشريَت. ئاوة طشتييةكان:

ةرجةم سخةلَكان  -دجيلةو فورات وةكو  -مة طةورةكان يان ئاوى دةرياو زةرياو ضؤ
 اخات وب اخ وببؤ خواردنةوةو ، وازيةك سووديان ليَوةرطرنق و جيادةتوانن بىَ هيض فةر

لَك وةرطرتن لة زةرياو داينا بؤ كة (): بة ثيَى ئةو ياساية ثيَغةمبةر واتة، مةزراو كشتةكان
يَيةوة لنانة و شويَهةموو خةلَكانى ئة دةبنة دةسكةوتيَكى طشتيى و بؤ، دةرياو بةهاراوةكان

 . ى ليَوةرطرنرِىَ رةواية سوودديَ و تيَدةثة

دا هةراو كيَشةيان ( دةلَيَت: ثياويَكى ئةنصاريى لةطةلَ )زوبةير() عةبدولاَلَى كورِى زوبةير)
و لة )حةرِة(ى شارى )مةدينة(دا كؤ دةبووةوةكة  بوو سةبارةت بةو باراناوو بةهاراوة

بةير( باخةكةى )زو، شياوى ئاماذة ثيَكردنة، باخة خورماكانيان ثيَ ئاو دةدان خةلَكان
: ئاوةكة بةرةالَ بكة با ئةوسا )ئةنصار(يةكة بة )زوبةير(ى وت، دةكةوتة الى سةرووةوة

و وةكو ثيَويست نةهات بة دةنطيةوة يش)زوبةرير(، ةيش لة خوارةوة سوودى ليَوةرطرينئيَم
 ((يازبري ! ثم أرسل املاء إىل جاركاسق )): فةرمووىئةويش ، ()يشتة ثيَغةمبةر طة كيَشةكة

. بةالَم ثاشان ئازادى بكة بؤ دراوسيَكانت، ئاوى باخةكةت بدة، : مادام تؤ لة سةرةوةيتواتة
ى (ةت لةبةر )زوبةيريارة ثيَغةمبةرى طوت: ئةم برِبؤية ب، اث حالَيبووربرا ئةنصاريةكة خ

م احبس ! ث))اسق يا زبري: روخسارى ثريؤزى طؤرِاو طوتى ()ثيَغةمبةريش  !ثورزات بوو
ة هةلَدةسىَ و ! ئاوى خورماكانت بدة تا ئاوةكواتة: زوبةير ((جع إىل اجلدراملاء حتى ير

ئةم  هيَنانى ئةو كيَشةيةزوبةير دةلَىَ: سويَند بةخوا وامزانى بؤ كؤتا، ضالَةكان ثرِ دةبن

          ى    ې             ې       ې      ې       ۉ    ۉ       ۅ     ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅچ :ئايةتة هات
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بيَطومان ئةو خةلَكانة نابنة  واتة: .(65النساء: )چەئ  وئ      ەئ       ائ         ائ    ى  
كؤتايى هيَنان بة كيَشةكانيان  ( و دادوةر بؤهةتا تؤ نةكةنة )حةكةم، خاوةنى باوةرِى تةواو

لة ريوايةتيَكى تردا  .(30)نى تةسليم دةبن بة برِيارةكةى تؤ(ثاشانيش بىَ دلَ نيطةرا، و
األعلى  ، أنسيليف شرب النخل من ال قضى )): اتووة: )عوبادةى كورِى صاميت( دةلَىَه

يرسل املاء إىل األسفل الذي يليه، ، ثم فاألعلى يشرب قبل األسفل، ويرتك املاء إىل الكعبني
. مةبةست ئةوةية كة ئةم هاوةلَةش (31)((، أو يفنى املاءوكذلك، حتى تنقضي احلوائط

ئةوة دةكاتةوةو ئاطادارة كة دووثاتى  ، برِيارةى سةرةوة دةكات وثشتطريى هةر لةو 
 .بةو جؤرةى سةرةوة برِياريداوة ثيَغةمبةر 

ك بؤ هةموو مةزراو كشتيَ دةبيَتة برِيارو ياسايةك كارةى ثيَغةمبةر زاناكان دةلَيَن: ئةو    
سا الى ئةو، واتةوة الى سةرو ئاو دةخواتة: لة ثيَش -بةو جؤرة ئاوانة ئاو بدريَن  –

ر كات ذميَبة، يةباوو عورفى ناو ضةكةماوةى بةدةستةوة بووني ئاوةكةش  بة ثيَى ، خواروو
ى (يةلسلطاناحكام )األ. بؤ زانيارى تةواو سةيريَكى يان بةهةر شيَوةيةكى تر، دياري دةكةن

 .)ئةبوو يةعلى( بكة
 شاخ و ضياو دؤلَ و بة شيوو –: خواى ميهرةبان لة بنضينةدا زةويى ئةنجامطيري   

 ىطايةكهيض جيَ :واتة، ؤ سةرجةم ئادةمزادى بة ديهيَناوةب –دةشتيى و ديَميى و بةراويى 
ودى ىلَ وىَ سوتة ئةبضيَ يان هؤزيَك، هةتا نةهيَلَىَ كةسيَكى تر، تايبةت بة كةسيَكةوة نية

  ..شةرعييةكان مةطةر بة يةكىَ لة ريَطا، وةرطريَ
ديارة بةوة ، كةسيَك دةضىَ ئاوةدانى دةكاتةوة، ك ضؤلَ و ويَرانناوضةية بؤ منوونة:    

و كةسيَك بؤى نية  ىية هةر ئاويَكيشى هةبىَ هةر دةبيَتة مولَكو، دةبيَتة خاوةنيى
ةر بكالَى لة يان باخ و مةزراو كشت و، زارةكةى ليَداطري بكات زةويى و )موزاحةمة(ى بكاو

                                                           

 2252حديث :  -ابب سكر األهنار ، كتاب املساقاة  -صحيح البخاري  (30)
 .2483صحيح، صححه االلباين ىف سنن ابن ماجة برقم:  (31)
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ئةمانة هيضيان ريَيان ، اوةن ئاوةكة دةر ثةرِيَنىَخ يان بضيَت ميَطةىلَ بيَنيَت و، بكات
كى دراوسىَ بؤى نية بةبىَ هةروةها طونديَ، ةزايةت بداتمةطةر خاوةنةكةى رِ، ثيَنةدراوة

بةالَم ، كةى ترو ئازارى دراوسيَكانى بداتمةرِو ماالَت راطرىَ و بيَتة سنوورى طوندة، مؤلَةت
طوندةى سنوورى  يَتةوة لةو جؤرة شتانةو هةرهةقة ئةجنوومةنى شارةوانيى ناوضةكة بثرس

ئةطةر طونديَك  تةنانةتى، شارةوانى زيرةكانة كار بكات، خؤى بؤ ديارى بكاو بيشيثاريَزيَت
ئةندازةطريى بكاو ستا شارةوانى دةتوانىَ ئيَ، خؤى سنووريَكى زؤرى بؤ خؤى دابرِيبىَ كاتى

هةر وةك هةقة ، ة بؤ طوندةكةى ترويدى بداتة دواوبةشى ثيَويستى بؤ جيا بكاتةوةو ئة
 .يان وةرطريَتةوةو دابةشى بكات بةسةر نةبووةكانداليَ، زارى زؤريان هةية ئةوانةى زةويى و

ثاشان سىَ سالَى ، ؤ ئاوةدانكردنةوةى جيَطايةك دانائةطةر كةسيَك نيشانةى ب :سةرنجيَك   
، ةكى شةرع ثةسةندى نةبوويئةطةر هيض بيانوو، ا تيَثةرِيى و ئاوةدانى نةكردةوةبة سةر

 ،ةــةو زةويـــاج بـــوتــرى مــت ـــكانــىةلَــخة ــداتــدةي وةوةــتـيَـنـمرييى ليَى دةسيَ

( وةكو )عومةر، بةروو بوو نةميَننةوة اليةكى تريشةوة بؤ ئةوة زةويةكة بىَ دةرامةت ولة
 (حملتجر حق بعد ثالث سنني وليس، له ي)من أحيا أرضا ميتة فه: طوتى –خوا ليَى رازيى بيَت 

و  وة دواى سىَ سالَ راطرتنى، كى ئاوةدانكردةوة دةبيَتة هى ئةو: هةر كةسيَك زةويةواتة ٣٢
عومةرى كورِى لةبةر ئةمةبوو )، مافى ناميَنىَ بة سةريةوة، بةكار نةهيَنانى بؤ هيض شتيَك

تى خؤى ثيَغةمبةر ( وةرطرتةوة كة كالة )بيالىل كورِى حاريس ى( ئةو زةوية –خةتتاب 
() ثيَيطوت: ضةندةت ، كةوت تواناى ئاوةدانكردنةوةى نيةدةر ثاش ئةوة، بؤى دابرِيبوو

ديكةشى بدةرة دواوة با بدرىَ بةخةلَكانيَكى  ويئة، ئاوةدانى بكةوة، ثيَ ئاوةدان دةبيَتةوة
رةوانى بة كالَ و شا من بيَطومامن ئةطةر وةزارةتى كشت و، بيَنيَت توو زانا وةبةرىليَها

                                                           

، َعْن َساِليي ْبني َعْبدي ا (32) ْهاَ ي.)َحدََّثِني ُمحَمَّدح ْبنح إيْسَحاَق، َعني الزُّْهريي ي اَ  اَّللَّح َعْها حَ لَالَا  َعاَام اْلمي ِي ِي ََ َِا   َّللَّي، َأنَّ عحَمَر ْبَن اْلَْطَّاا مولاو  عان عمار 
 )ئةمة تةنها وتةى ئيمامى عومةرةو فةرموودة نية(. .اْلراج أليب يوسفهللا عه ، انظر: 
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ووانة سةر كةوتزؤر بة، بضنة ناو كيَشةكانةوة )عومةر( ئاسايى، عةدالَةت ليَربِيَن و
 .ضارةسةريان بؤ دادةنيَن

هةر كةسىَ لة دام و ، هةلَسةنطيَنرىَ –بيَ ثارتى زانى  –بذيَوى جةماوةر  ثيَويستة ذيان و 
بةلَكو بدرىَ بةوانة ، نةدريَتىَ زةويى، دا كاريَكى ثيَدرابىَ بؤ بذيَويىدةزطا دةولَةتييةكان

 ئةو، دة وردة بارى بذيَوييان باش ببىَين ! بةشكو ور(زاريعلةماوةى تةمةنياندا خةريكى )
ى زؤريش خةلَكيَكيان كةمرتو ، يان زياتر، ..دؤمن زةوين ، (80- 70كةسانةش وا خاوةنى )

، ردا ليَي دانيشتون وئةوان بؤ خؤيشيان لة جيَطايةكى سازطا )سيَيةكخؤرو ضواريةكخؤرن(
ضارةسةريَكيان بؤ دابنريَت. تةنانةتى ، ىَ بةروو بووى زةويةكةى بؤ بضيَتدةبىَ هةموو سالَ

ة بةشى ةندض، ر دةبىَ دةولَةت بة مةسةلةكةياندا بضيَتةوةهة، ئةطةر )تاثؤ(يشيان هةبىَ
يةكخؤرو بةلَكو سيَ، ئةويرتيشى دابةش بكات، ئةوةندةيان بؤ دابنيَت، ذيانيان دةكات

ش بلَيَني كة دةبىَ دةولَةت ةثيَويستة ئةو، بيَتةوةو ذيانيان ئاسايى بيَتةوةضواريةكخؤر كةم ب
ولو ضاق املسجد على الناس وجبنبه ): ى )خانى(يدا هاتووةلة فةتاوا، يان قةرةبوو بكاتةوةبؤ

يَى خةلَكى و ج واتة: ئةطةر مزطةوتيَك بضووك بوو.  (٣٣)(أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها
ليَى  نرخى رؤذئةوة بة، رايةك هةبووبلة تةنيشتيةوة ثارضة زةويى كا، تيَدا نةدةبووةوة

م ئةطةر بة زؤريش بووبىَ ! ضونكة زيانطةياندن بة مةرد، دةكرِدرىَ و دةخريَتة سةرى
خودى ئينسان خؤيشى هةر اية تةنانةتى زيان بة وكاريَكى نارة، لةاليةن هةر كةسيَكةوة بيَت

ئةم  زاناكانيش (34) (())ال ضرر و الضرار: دةفةرموىَ ()ئةوةية كة ثيَغةمبةر ، ثةسةندةنا
يزال  الضرر األشد)يان ، (اخلاص لدفع ضرر عاميتحمل الضرر ): ياسايةيان دارشتووة دةلَيَن

 ..(بالضرر األخف

                                                           

 (.293/  3) بكة: )الفتاوى اخلانية( لقاضى خان، سةيرى (33)
 .896أللباين ىف إرواء الغليل صحيح، صححه ا (34)
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أحد  يجة ملك أيؤخذ لدى احلا): (دا هاتووة196ماددة )، ()األحكام العدليةلة طؤظارى  
واتة:  (الثمن ؤد لهيملكه من يده ما مل  ولكن ال يؤخذ، يمته بأمر السلطان ويلحق بالطريقبق
انى ة فةرمبرؤذ  نرخىبة ، كةسيَك ثيَويستبوو وةر بطريدرىَ كاتى ثيَويستدا مولَكى هةرلة
رى ةسكا. بةلَطةشيان درىَ و كارةكةى ثىَ ئةجنام دةدرىَليَى وةر دةطريد "مري"

و  زؤر ببوون يَنةكانضونكة نويَذ خو، لةاليةن )عومةر(ـةوة، ()ةى ثيَغةمبةر بوو مزطةوتةك
ةرى ب دةورو كانىةنووهةلَسا خا ئةويش بةناضارى، دةبوو فراوان بكرىَ، جيَيان نةدةبوويةوة

ة يارة كم دبةالَئةطةرضى هةنديَكيشيان رازى نةبوون ! ، كرِيى و خستية سةر مزطةوتةكة
 .لة ثيَش بةرذةوةندى تاكةوةية، بةرذةوةندى طشتى

نةما بة ب مةبةستى ئيَمةيش لة نووسينى ئةم كورتة باسةدا بىَ ئةوة ئاماذة بكةين 
ادارم هيو، اريَكدبؤ طشت كةسيَك لة طشت بوا تةنيا دةركةوتنى راستيية، ئابوورييةكانى تر

ا رؤظدمى فتيَكى لة ذيانطر ئةو راستيية بسةمليَنني كة دينى ئيسالم هيض طريوو
ات كةمووم مةسةلةى زةويى و زارة كة هبةتايبةتى ئة، نةهيَشتوةتةوة بىَ ضارةسةر

ةكان ةذارستاش هداخةوة تا ئيَئةطةرضى بة، يى و سةراسةرى جيهانيةكيَشةيةكى سةرةك
و زارى  ىــةويزى ــاوةنــونةتة خوــةبــو نةوةــوةك ثيَويست ئاوةرِيان بة الدا نةدراوةت

  ..خؤيان

ى نةوةرداوةدانكى خوارةوة كرابانة بةرنامةى ئ: ئةطةر ئةم ضةند بنةمايانةدةلَيَممن   
شى بةسيش وو كةئةوسا بةتةواوى تيَدةطةيشتني لة هةق و هةم، لَ و ويَرانةكانؤشويَنة ض

 دةفةرموىَ :  : ثيَغةمبةربؤ منوونة، خؤى زةويى و زارى بةردةكةوت
 (٣5)( (لرسولهال محى إال هلل و)) –1 
 (٣6)( (من أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق)) -2 

                                                           

 .2262حديث :  -ابب : الِحى إال هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ، كتاب املساقاة  -صحيح البخاري   (35)
 .2231حديث :  -ابب من أحيا أرضا مواات ، كتاب املزارعة  -صحيح البخاري   (36)
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 (37) ((ال ضرارال ضرر و)) -3 
 :ثيَشةوا )عومةر(يش دةلَيَت 
 .(له  مل يعمرها فجاء غريه فعمرها فهيمن عطل أرضا ثالث سنني) -1 
 .يرب(خ  ـيلوال آخر املسلمني ما فتحت قرية إال قسمتها بني أهلها كما قسم النب) -2 
حيائها وعجز عن إل أرضا لبالل بن احلارث حني ما أقطعه رسول اهلل  -اخلطاب قال عمر بن  -3 

 فخذ منها ما، عمرإمنا أقطعك لتو، مل يقطعك لتحجبه دون الناس ()ن رسول اهلل : ا-إحيائها 
  .و رد الباقى، قدرت على عمارته

 .(املصاحل اخلاصة ىاملصاحل العامة مقدمة عل): دةلَيَت شاطبى

نووسني لةسةر ئةم هيوادارم توانيبيَتمان روونكردنةوةيةكى ثيَويست ب ! ى هيَذاخويَنةر  
يَكةوة ذيان و قايل و ئةو ضةند فةرموودةو وتةى زانايانة ببيَتة بنةما بؤ ثبابةتة طرنطةية

ى خؤيدا زيان بةوى تر بةناوى تةصةروف لةمالَ و هيض كةسيَكبوون بةريَزو حورمةت بؤ يةكرت
ولَتةى دةسةالَتيشى داوة بة س، طةورة ئةوة قبوولَ ناكاتنكة هةرطيز خواى ضو، نةطةيةنيَت

ضونكة ، ئةو شتةى ليَوةردةطرنةوةئةطينا مولَكيةتى ، شةرعيى ئةوة راست بكاتةوة
لةواليشةوة ، ندييةكان و كاملَ كردنيان هاتووةشةريعةتى ئيسالم بؤ بةدةستخستنى بةرذةوة

ئةمةية كة )ئينب تةميية( ، سةدةيةك و لةبن هيَنانيةتىشت مةفط بؤ دةرطا داخسنت لة رووى
 .(٣٨)(تقليلهاوتعطيل املفاسد و، هاتكميللتحصيل املصاحل وجاءت الشريعة اإلسالمية ): دةلَىَ

 
 

 ش هةر بؤ خواى ميهرةبان و كارزانيلة سةرةتاو كؤتاييدا سوثاس و ستاي

 
 
 

   
                                                           

 .896صحيح، صححه األلباين ىف إرواء الغليل  (37)

 (.31/  2: )منهاج السنة( البن التيمية )ب ىسةير (38)
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 كشت و كالَ و نةمام ضاندن  -3
 :ثيَشنووسين

ار ش، وانةهةمو شةريعةت و بةرنامةى، ةزى ئيسالمووثاتى دةكةينةوة كة ئةم ئايينى ثريؤد
اب(ى ن )خيتكةياية هةر ؤدةتوانني بلَيَني ب ، ك و ئةهلى ضادرنشني و طوند نشني و طةرِؤ

ى خيتاب وزادن مةلَطةى ئادةميؤضى ئةمانة سةرجةم تةواوكةرى كئةطةر، تايبةتى خؤى هةية
 وةكان مةالَيةتييؤ)كيَشة كلةم زجنريةى سيَيةمةشدا: ، دةشىَ انئةوي ؤئةميان ب

ظ باس ؤيانى مرةكى ترى ذضاندن( الي نةمامكشت و كالَ و ( 3)، ضارةسةرييان لة ئيسالمدا
و  ى دةشتزانةوةلةاليةكى تريشةوة مايةى رِا، كة لةاليةكةوة ثيَويستى ثيَيةتى، دةكةين

هةم ، ةنطنيو رِ رةها دارو درةختى جوانؤةكانة بة جلَ و شيوةكان و شةقام و جادؤضةم و د
وة ةواليشةل، داناوضةكة نيشان دة هةم قةشةنطى والَت و، يان و سيَبةرو بةرووبووميانؤخ

ايةكى وخلَطةى ة بةناشتنة بةو شيَوة سةرسوورِهيَنةرة دةبيَت ئةو تؤو ضاندن و دارو درةخت

   ڱ     ڳڳڳچويَت: نى ثريؤزدا دةفةرمبؤ خؤيشى لة قورئا، بة تواناو بة دةسةالَتدار

 .(64 - 6٣الواقعة: ) چںڱ ڱ ڱ ں

 نطى بةخ و طرلةاليةكى تريشةوة طةورةيى و مةزنى ئيسالم نيشان دةدا كة ضةندة باية  
زراو مة ت وة كشكشت و كالَ و باخ و باخات دةدا ئةو دةمةى كة كةم كةس هةبووبىَ بريى ل

اتيَكدا ن لة كةميار ديَتة بةردئةوةيشدا طريوطرفتيَكى زؤ لةطةلَ، باخ و باخات كردبيَتةوة
 وةكةين ن داسيادةكةونة ناو ئيش و كارةكانةوة بة ثشتيوانى خواى طةورة يةكة يةكة ب

 دةلَيَني. ضارةسةريشييان بؤ
 

 ضىؤى ك1424ى رِةبيعى دووةم 27

 زايين ى2003 حوزةيرانىى 27
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 ناشتن ى كشت و نةماميطةورةيى و مةزن

أكل في أو يزرع زرعا، من مسلم يغرس غرسا ما))ويَــــــت: دةفــــــةرمـــــ ()ثيَغةمبةر  
  .(39)(منه طيــرا أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة(

ئةوسا ، بىَبسةوز  لَى ىلَىَ و كشت و كاو بضيَنؤوة يان ت، موسلَمانيَك دارو درةخت بنيَذىَهةر  
رو ةو خيَة صةدةقخاوةنةكةى دةبيَت بؤ، ة يان ثاتالَ ليَى خبواتو، يان ئينسان، ثةلةوةر

تةرِة  و كشت وئة، رى ىلَ دةبينىَ لة قيامةتدا. واتة: هةتا ئةو باخ و باخاتةوؤقازاجنى ز
وتبيَتة كةى كةولَكةيشى مردبيَت و مؤئةطةرضى خ، يَى خبورىَ خيَرى ئةم بةردةوامةكالَةية ل

 اكة.يَرو ضخيَتة ئةم هةر دةب ؤةطةر بة دزيش ليَى خبورىَ بتةنانةتى ئ، دةستى ئةم و ئةو

يةكان دنة رؤمك( دةلَيَت: ئةم فةرموودةية 852 – 773نوحلةجةرى عةسقةالنى )بشيَخ ئي 
كالَ و  تةرِة لَ وكاكردنةوةى زةوى و كردنى بة باخ و باخات و كشت و ئاوةدان ؤدنة دةدات ب

ى ؤارى خيش و كئهةموو موسلَمانيَك دةبىَ ثيشةو هةروةكو ئاماذة دةكات كة ، دانةويَلَة
يَردرىَ ةتا بنه، يشبطرة زياتر، ى ويى و مالَ و مندالَيؤبطرىَ و بيكا بة سةرضاوةى ذيانى خ

يلةو ذيَر ؤكببنة  امدابةمالو بةوالدا هاوالَتيان ئاتاج و موتاجى زهليَزةكان نةبن و لة ئةجن
 !!وة..دةستيان لةبةرامبةر فةردةى ئاردو برجنة

و  ستىثةرخوا عيبادةت و، ةوة ضاكتــرة تا ثيشةو ثيشةسازىثالَدان كةسيَك ثيَى وابىَ 
كى فاسيدو ضوونيَؤو بائةوة بيــرو رِ، سةرقالَ كردن بة دونياوة ؤخذو باشتــرة تاؤنويَذو رِ
لة  او ثشتدوني بةالَم طومانيش نية ئةطةر هةولَةكان هةر هةموو ببنة هةلَثةى، هةلَةية

و لة وةك، رى لةسةر دةبىَ و خوا زةليلى دةكاؤئةوة هةرِةشةى ز، يامةت هةلَبكرىَق
 دواترةوة ديَت. 

                                                           

(.2320 /1أخرجه: البخاري )فتح البارى/ كتاب احلرث واملزارعة() (39) 
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ي ى بة درة واسةيرو سةمةرة ئةمةية ناوضة ئيسالمييةكان لةطةلَ ئةوةشدا كة خواى طةو 
شدا  ئةوةةطةلَكةضى ل، ر بنم و كانياوو زةرياو دةريايةكى زؤؤاون خاوةنى دةشت و ضهيَن

ر ؤك زدا خةلَابردوورِتةنانةتى لة سالَةكانى ، دةناردن ؤةضوون لة ئةمريكاوة ئارديان بدهةر 
ئةطةر ، ةضارةكة بيَ( دةياندا بة مةردمسلفةلة ئةمريكاوة ئارديان دةهيَناو بة ) ،برسى بوو
انى خةلَك رطيزديارة هة ؤخ بةالَم، (ى ئينطليزيش بوومستعمرةوالَتةكةمان ) ؤبشلَيَيت خ

انةوة كو بة ثيَضةوبةلَ، ـةبىَتيَر ببى و ثيَويستت بـــةوان نــ ؤيــرىَ لةوة ناكةنةوة كة تنةيار ب
هةميشة  ةميشةوو ه يلةى بةردةستيان بنؤلَيَكيان ئةوةية موسلَمانان لة برسانا كهةموو هةو

 .مةالَيةتى و ئابووريىؤئةمةية كيَشةى ك، ئةلَقة لة طويَيان بن

ئةو  وى ئةم يَبةرسذيَر يان بذيني و لة خؤ ؤةدا كة موسلَمانان بةرمان دز فى ثريؤيئيسالم 
، والَتيَك ةى هيضةستديلةو ذيَر ؤيان ببةسنت و نةبنة كؤبيَنة دةرىَ و تةنياو تةنيا ثشت بة خ

نى ةتةكا دةولَلَكة لةطة –ى يؤلةطةلَ ثاراستنى ئازادى و سةربةخ –بةالَم ثيَيان دةلَىَ 
او رِة اتةوباخ وبكةن لةبارةى ثيشةسازى و كشت و كالَ و باخ  ت ئيمزاكؤالؤتؤدونيادا ثر

ةتايبةت ب، الَكتودةى كشوةثيَش بردنى رِا ؤرِ بكةن و خويَندكار بنيَرن بضوون ئالَووطؤؤب
ةية كة ى ئةمييسالمئطيــرو طرفتةكانى والَتى  ، تــر دةس دةيطاتىَر بة ئاسانؤكة ز ئةمرِؤ

و اوو كانيئةوان دةتوانن سوود لة عةرز، ئةم و ئةوةكانى بوونةتة ثياوى كاربةدةست
 زييةوةثيشةسا بةرامبةر ئةوةوة ناتوانن لة رِووىلة بةالَم ، ناوضةكانى ئيَمة وةرطرن

يش بيــر لة ذيَكؤةر رِمان ئازاد بكةين و ئةطؤالتيَك بيَنينة ئيمزا هةتا وردة وردة خؤكؤتؤثر
رِاظةى  ووسينىنى نية لة داميَؤب، ةنة سةرمانى ئابوورى خبؤئازادى بكةينةوة نةتوانن طةمار

كةن و ازاد بئ ؤخ ئةم فةرموودةوة داوا لة موسلَمانة دةولَةمةندةكان و حكومةتةكان دةكةم
 .يَننيوة بةربه ؤب و بة شيَوةيةكى زانستانةى ئةمرِؤعةرزو ئاوةكامنان بة باش 
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 و كالَدا مةكــة.!بة زيَدةرِةوى لة كشـتوشيار

و ضاندنى ديت و ؤيَك و ضةند ئاميَريَكى ترى جووت و تنةبوو ئومامةى باهيلى( جاريَك طاس)ئ  
اليدخل هذا بيت قوم إال أدخله اهلل )) بيستووة دةيفةرموو: ()ثاشــــان طوتى: لة ثيَغةمبةرم 

مةبةست ، خوا زةليل و رِيسواى ئةكا، جارة بضيَتة هةر مالَيَكئةم طاسن و هةو (4٠)((الذل
يَكى قورس و سةخت دةدةن ةية دةكةويَتة ذيَر داواو تةلَةبى كاربةدةستةكان و ئيش و كارئةو

كة موسلَمانان لةباتى  يان مةبةست ئةمةية، كات هةميشة دةبىَ كارى ثىَ بكةنبة سةرياو ئةو
بضن خؤ ، ىئامادة بكةن بؤ ؤلةباتى ئةوة خ، كردن بة ئيش و كارى جيهادةوةوخةريك ؤخ

ثشت لة كارووبارى  ى ماددةوسةر بكةنة دونياى و كشت و كالَةوةو يكةشاوةرزبة  خةريك بكةن
ى و فةالحةت و يئةوانةى سةر دةكةنة دونياى تةمةح و بازرطان ،طومان نية، جيهاد هةلَبطرن

تيَ  ؤر كةميش خزؤ، تواناى جيهاديان دةميَنىَ و كةميى و هةر كاريَكى تر زؤرمةزراو كةشاوةرز
يان والَتة ئيسالمييةكــــان ؤيتــر خةلَكانى نةيارى ئيسالم بة ئارةزووى خئةوسا ئ، دةطةيةنن

كةوابوو ، نيية ديفاع و بةرةوانى ىلَ بكةنســــــالَ دواى سـالَ داطيــر دةكةن و كةسيَكى وايش 
شى ناوىَ ؤظ لة جيهاد وةرطيَرِىَ خوا خؤمر –نـــــةك بازرطانى و كشت و كالَ  –هةر عيبادةتىَ 

 بىَ موسلَمانانيش سةرانةى بدةن وةكو دةيبينني ليَرةو لةوىَ. دة، و

و اوكى نةشيا كاريَزهيَنان لة دونيوا، ئةمةية كة دينى ئيسالم بةرنامةيةكى مامناوةنديية  
ديسانةوة  ،بيَت باوةش كردنيش بة دونياداو هةموو ئاوات و مةبةستيَك هةر ئةو، ناثةسةندة

ةرطاو درىَ و ى )زوهد(ةوة زاوييةكى مزطةوت هةلَبذيَردنابىَ بةناو، نارِةواو نةشياوة
ارةزووى ن بة ئاحةزاثةجنةرةكانيش ثيَوة بدرىَ با دونيا نةبينىَ.! لة ئةجنامدا نةياران و ن

 ارووية نان.ث ؤ بيَننييش و مالَ و منالَيشمان دامبؤيان و من و تؤيان دونيا خبةنة ذيَر ئةذنؤخ

نة دةشبىَ  ،ذ مزطةوتةكان جيَطامان بننة شةوو رِؤ، ابطريندةبىَ )تةوازن( رِ: بة كورتى   
نان ثةيداكردن و ، بوارةكة بنيلَةى هةردوو دةبىَ رِؤ، هةميشة خةريكى ماشني حيساب بني

                                                           

 (.2321 /2أخرجه: البخاري )فتح الباري/ كتاب احلرث واملزارعة( ) (40)



 

40 

 - ولةى ذيَر دةستى كويَخاكانى دونيايؤتا نةبيَتة ك - والَت و نيشتمان ؤى بةروو بوو بركردنزؤ
هةولَى ئاوا لة هةزاران ، ةن و بضينة ذيَر بارييانو برسيمان بكنةتوانن هةركات ئارةزوويان هةبو

سا خواية ذيَر دةستةى دةستى نةيارانى ، ى سوننةت و حةج و عومرة طةورةترةهةزار نويَذ
 ئيسالممان نةكةيت.
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 كــالَ لة بةرامبـــةرى بةشيَككشتو

 .!رِةوايةزةوييةكةوة وبووى دةرامةت و بةرلة  

ية كة وةرطرتنى رِاو دةنطيان هة –بة تايبةت مةدةنييةكان  - ()هاوةالَنى ثيَغةمبةر 
هيض  ،تةوى و كردنى بة كشت و كالَ شتيَكى رِةواو درووسيثارضة زةوى لة خاوةنةكة

( لة موسليم) ورِىية )قةيس(ى كؤهةر ب، كاميَكيشيان ثيَضةوانةى ئةمةيان ىلَ نةبيــسراوة
وون بكالَ  كشت و موهاجريةكانى مةدينة خةريكى هةموو مالَة  ةعفةر(ةوة دةلَيَت:)ئةبوو ج

ة طرت ب زةوى يشى ثارضةيةؤ)عةىل كورِى ئةبوو تاليب( خ، يان بة ضوار يةك، بة سىَ يةك
لعزيز( )عبدا كورِى )عومةر(ى، )مةسعود( بة سيَيةك و ضوار يةك)عةبدولَالَ(ى كورِى ، نيوةيى

رِى ر(ى كو)عومة، كالَ بكة)عةدى( كة بة سيَيةك و ضوار يةك كشت و  ؤنامةى نووسى ب
 و باخةزار ى ويزةو، ان و جوولةكةو طاورةكانى دةركرد)خةتتاب( ثاش ئةوة نةجرانييةك

ة هى وةكؤت ةطةرئخورماو رِةزةكانى ىلَ كرِين و ثاشان لةطةلَ خةلَكةكة وا ثيَكهات: كة 
ةطةر ئ ؤخ، عومةر دةبىَ ؤنيوةى دةرامةتةكة ب ئةوا، زةوييةكة هى ئةوان، عومةر بوو

، نئةوا ؤبةشى عومةرو دووب ؤئةوا سيَيةكى ب، رو جووت و هةوجارةكة هى ئةوان بووؤتراكت
 ..ئةو ؤرى بتئةوى  وت ئةوان بيَ ؤكة ثيَنج يةكى ب لة باخة خورماكاندا لة طةلَياندا رِيَككةوت

كردةوةى ئةو كارو جا كةوابوو ،ئةوان ؤيشى بعومةرو بةشيَك ؤلة رِةزةكانيشدا: دوو بةشى ب
رة بةلَطةى ئةوةية كة )موساقات( و )موزارةعة( دوو كارى رِةوان و هةتا ؤهاوةالَنة بةو ج

ى و زار لة يةكتـر بطرن و بيكةنة كشت و كالَ لة بةرامبةر يموسلَمانان دةشىَ  زةو ؤقيامةت ب
يان طةمن و دانةويَلَة( بىَ ئةو كارى  وة ، دةرامةتى زةوييةكةوة )بةرووبوو بةشيَك  لة

ضى دوايى كرد عةرزةكانى )خةيبةر(ى دابووية ؤهةتا ك ()هاوةالَنةش ثيَغةمبةرى خوا 
)عن ابن )جوولةكةكان بيكةنة كشت و باخةكانى ئاو بدةن لة بةرامبةر بةروو كشتةكةيةوة: 

خيرج منها من مثر أو طر ماشبعـــــامل أهـــــــل خيبــر  ()رسول اهلل ( أن عمر )
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م و ؤبة دياريش دةكةوىَ كة ت، خةليفةكانى دريَذةيان بةو كارةيةدادواييش  . بؤ(41)((زرع
 مى ثىَ نــــــــةداون.ؤبنةت

 .(4٢)((...نهى عن املزارعة وأمر باملؤاجرة ()رسول اهلل )أن ) لة فةرموودةيةكدا هاتووة: 
ة ضةند ديار، بةالَم فةرمانى بة كرىَ دا ،رِيَى لة )موزارةعة( طرت ()كة ثيَغةمبةر 

 رِيَكخستنى نيَوان ئةو ؤبةالَم زاناكان ب، فةرموودةيةكى تر هةن كة رِىَ لة )موزارةعة( دةطرن
 ،ئةوانةش رِيَطة نادةن ضةند قسةيةكيان هةية، فةرموودانة رِيَطا بة موزارةعة دةدةن و

مةدينةو نةدارييان و  ؤريين(ــةوة بضى )موهاجؤطوجناو ترينيان ئةمةية كة لة سةرةتاى ك
، يان هيض زةويى و زاريَكيان نةبوويشخؤ، ثيَويستيان بة ئيش و كارو كةشاوةرزى هةبوو

فةرمانى بة )ئةنصار( كرد كة رِيَز لة )موهاجيــرين( بطرن و لةباتى ئةوة  ()ثيَغةمبةر 
ى وةكو ئيمام ،ى بياندةنىَرِايؤزةوييةكانيان بة كرىَ و )موزارةعة( بدةنىَ بة ثياوةتى و خ

)كان لرجال من األنصار فضول أرض وكانوا يكرونها يةتى: موسليم لة )جابيــر(ةوة هيَناو
 ىمنحها أخاه فإن أبمن كانت له أرض فليزرعها أو لي)): ()بالثلث والربع فقال النبى 

زارى زياد لة  ى ويزةو "ئةنصار" خةلَكانيَكى يارمةتى دةران و دةلَىَ: (43) ((فليمسك أرضه
 ()ثيَغةمبةريش ، اية كرىَ بة سىَ يةك و ضوار يةكيانيان هةبوو هةلَدةسان دةيان دؤخ

يان دةبىَ بيبةخشىَ بة برا ، ى بيكاتة كشت و كالَؤدةبىَ يا خ، فةرمووى: ئةوى زةوى هةية
ا حالَى خو دوايى كة ؤدةبىَ رِايطرىَ و نةيكا بة هيض شتىَ. بةالَم بياخيَر ، )موهاجري(ةكةى

خاوةن مولَكةكانى ئازاد كرد كة بة هةر شيَوةيةك كار ئةكةن لة ، موسلَمانانى باشكرد
 عةرزةكانياندا دةتوانن.

ى و يثياوةت ؤ)ئينب عةبباس( دةلَيَت: مةبةست بةو فةرموودة رِاهيَنانى موسلَمانانة ب
ان هةبيَت بة كرىَ شيؤةر بهةلَيان دةنىَ كة ئةط، يى و جواميَريى لةطةلَ يةكتــرداهاوكار
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طومانيش نيية ، طشت وةكو يةك بذينير بةهيَزترةو هةولَ بدةن ؤبرايةتى موسلَمانانة ز، بدةن
ى و زار ئيَستا دةستكارى بكريَت و يهةقة مةسةلةى زةو –(دا طومت 2وةك لة زجنريةى ) –

، ى ثىَ دةكرىَلَكو خاوةن زةوييةكة ضةندةبة، يةك و ضوار يةك... هتد. مبيَنىَنةهيَلَرىَ سيَ
ئةطينة زةوى ترى ىلَ بسةنريَتةوةو بدرىَ بة ضةند خانةوادةيةكى تر تا دةبووذيَنةوةو  لةو 

 سيَيةكة رِزطار دةبن.

ةتييةوة ى تايبةلَكيَكخدةست ى و زارانة بة يهةر دةبىَ ئةو زةوذى قيامةت ؤمن وانازامن تا رِ  
ارم يَدةوومئ، بكا دةبىَ واى ىلَ، تةوةن بةرذةوةندى دةبينيَؤضبةلَكو سولَتةى شةرعى ، بن

انة برِيار بويَر ش بةى ئةو مةسةلةية بكاو زاناكانيرير بة ذيرانة ثةيطكالَ زؤوةزارةتى كشتو
 ى و نزيك خستنةوةى ذيانى داراو نةدارةوة. يكردنى هةذارؤقةالض ؤبدةن ب

فإن أبى ، ها أخاهنحميها أو لمن كانت له أرض فليزرع))بة لةم فةرموودةيةوة: بيَطومان  
، شةؤثيَيخ    ، زؤر رِوون و ئاشكراية ()بوونى ثيَغةمبةر شؤ. زوو ثيَخ(44)((فليمسك أرضه
سيَيةك و ضوار  رةعة(ىكرىَ و بة )موزايان بة ؤى ئةوةشيان هةبىَ زةوى خئةطةرضى هةق

وكاريى يى و هاداواى ثياوةتظايةتى ؤيى و مرى و هاوةالَيةتيبةالَم مافى برايةت، يةك بدةن
ديسانةوة كة لةسةرةتاى ئيسالمةوة رِيَى ليَطرتن زةوييةكانيان بة كرىَ ، باشتــر دةكات

 (45)(فإن مل يفعل فليمسك أرضه(، او ملينحها، من كانت له أرض فليزرعا)) بدةن و فةرمووى:
وة يان بيبةخشىَ بة ، يى و كشتى بيكاتة كةشاوةرزؤيا خ، هةركةسيَك زةوى هةية

واتة: نةيدا ، طةر ئةم دوو شتةى نةكرد زةوييةكةى بهيَلَيَتةوةو دةستكارى نةكائة، )برا(كةى
 بة سيَيةك و ضوار يةك و...هتد.
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بنةبرِ  يةك.. ضوار كشت و كالَ و سيَيةك وى ببىَ و بيكةنة يدةيةوىَ ئةو خةلَكة هةموو زةو
ةو دبينةون وراكةواتة ئةطةر ئيَستا باشتــر بضينة ناو كيَشةكةوةو لة طشت دةقةك، بكا

  نةوة.درةوشيَان ئةى شةريعةتى ئيسالم ليَك بدةينةوة رِوونتــر مةبةستةكالعامة(د )املقاص
 

 :كورتةى مةبةست

 ،كانداييةؤرمطشت بةرذةوةنديية سولَتةى شةرعى دةبىَ دةسةالَتى رِةهاى هةبىَ بةسةر 
عة(و زارة)مو بةتايبةت لةم مةسةلةى، ى لة ضييدا ديَتةوة دةبىَ وا بكايبةرذةوةند

يَذةى رِنةوةى ةمكردوة يان ك، يان بة نيوةيى، ى و بة كرىَ دانة بة سيَيةكي)موخابةرة(و زةو
 –ن عييةكاا شةربةثيَى ياس –مولَكايةتى جوتيارةكان و دابةشكردنى بةسةر خةلَكانى تردا 

 لةوةدا: داار ببرِي ناشنت و دانانى باخ و باخاتيش هةر دةبىَ سولَتةى شةرعىمةسةلةى نةمام 
، كى ترريَجؤ يان بة هةر، بة باخة هةجنري بكريَت، ئةو زةويية بة باخة هةنار بكريَت 

شمان شةكانيكيَ وهيوادارم طشت هةولَيَكمان طةرِانةوةى دةسةالَت و سولَتةى شةرعى بيَت 
 ضارةسةرييان. ؤهةموو بدةينة دةستى ئةو ب

 

 ووسينىن ؤخواية كة هاوكارى كردم ب ؤةر بتايى و سةرةتادا سوثاس و ثيَزانينم هؤلة ك   

نطى ضئةم كورتة باسةيةو ليَيشى دةثارِيَمةوة هةموو شتيَكمان ئازاد ببىَ و لة ذيَر 

 ئامين. .ريينوالَت وة ثيَش بة ى بؤيئابوورييةكى ئازادى شةرع ،ناهةقيكاراندا بيَتة دةرىَ و
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 رِةهن، يان بارمتة  - 4
 

 :ثيَشطوتار
ةريعةتى ئيسالمدا رِىَ ئةوا لة ش، بكاو لة بةرذةوةندى ئةودا بيَت زادهةرشتىَ خزمةتى ئادةم  

شنت ؤكرِين و فر، رِيَى ىلَ طرياوةو نابىَ بيكا هةر شتيَكيش لة بةرذةوةندى ئةودا نةبيَت، ثيَدراوة
كةضى ، ئامادة بيَتةهاكةيشى ئامادةبيَـت و ب شراوةكة بيــنــرابىَ وؤرجىَ فررِيَى ثيَدراوة بة مة

لةم حالَةتةدا ، بةالَم قيمةت و بةهاكةى ئامادة نيية، يار ثيَويستى بةو شتةية بيكرِىَهيَندىَ كات كرِ
و  شياريش )نرخ(ؤئةوةى فر ؤجا ب، شةريعةتى ئيسالم رِيَطة دةدا كرِيارةكة مالَة كرِاوةكة وةرطرىَ

، شراوةكةيداؤةرطرىَ لة بارمتةى مالَة فرك بة )رِةهن( وبةهاكةى لة كيس نةضيَت دةتوانىَ شتيَ
وةكو خاتوو عائيشة ، ى ئةوةى كردؤخ ()ئةمةيش ثيَغةمبةرى خوا ، ديَنىَ ؤهةتـــا ثارةكةى ب

 .(46)((درعه طعاما ورهنه من يهودي )إشتــرى رسول اهلل ) )خواى ىلَ رِازى بيَت( دةلَيَت:
، رى بذىيةكتــ ردن لةكةرطيز ناتوانىَ بىَ قةرز مةلَطةى ئادةميزاد هؤك، وة يان قةرزو دةستةوام  

ى خاتر ر لةبةرهة وى نةبىَ ؤئةوةى قةرزةكةى لة رِووى تةماحيَكةوة نةبىَ و قازاجنيَكى ب ؤجا ب
يسالم ئدينى ، وتىَةى خاوةن قةرز دلَنيا بيَت كة قةرزةكةى نافةئةو ؤلةماليشةوة ب ،خوا بىَ و

ذدا ؤوارِدوةى لة ئة ؤب، اتة رِةهن و بارمتةى خاوةن قةرزةكةوةرِيَطة دةدا كة قةرزارةكة شتيَك خب
، دريَتةوةبمى ىلَ ى ئةشرىَ و ثارةكةؤئةطةر كابراى قةرزار الت و بىَ دةسةالَت كةوت رِةهنةكة بفر

  پ     پ  پپ    ٻ ٻ   ٻ  ٻ     چ  ويَت:ـــةرمدةفــ زرؤقـورئــانى ثيــــهةر ئةمةية كة 

لة  و )قةرزةكةثةيدا نةبو طةر لةسةفةر بوون و نووسةرتان بؤ. ئة(٢٨٣البقرة: ) چ...ڀ
و  ــــةى ناوىَة بارمتةو كاتئديارة ، بنمةطةر ليَك دلَنيا، ارمتة وةرطرندةبىَ ب، نيَوانتاندا بنووسيَت(

 تانة.ؤئارةزووى خ
ى ـانةكــشـــ و كيَةهن و بارمتةية ئةجمارة دةنووسنيثشتيوانى خواى لة كارزان ئةم رِبة  

 دةخــــةينة رِوو ئةوساش ضارةسةرةكةى لة ئيسالمدا.
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 يان بارمتة، ةهنرِ

 ؤقةرز ب ارمتةىتة ببةو مالَ و سامانة دةلَيَن كة دةبيَ، زانا شةرعزانةكان دةلَيَن: رِةهن
ةرزةى ىلَ ئةو ق وىَ رشؤئةوةى هةركات قةرزارةكة نةيتوانى قةرزةكة ببذيَرىَ ئةو مالَةية بفر

 ية.ئةمةيش بة ثيَى قورئان و فةرموودةو ئيجماعى زاناكان رِةوا، تةوةبدريَ
شة رى كيَارةسةض ؤثيَداوة بة رِةوايةو شةريعةتى ئيسالم رِيَى رو مالَةوفةسة : لةرِةهن

بزووتن و  وولَ وجمجو ظ هةر ثيَويستى بةؤمر ضونكة هةتا دونيا دونيا بيَت، نمةالَيةتييةكاؤك
كانى يستييةيَوثنيا ظ بة تةدياريشة كة هةندىَ جار مرؤ ،ةيةان هراك و طوزةرؤخواردن و خ

ةك قةرز شتووم ثارةو جارهةندىَ ، ومامةلَةية قةرز ئةكا هةندىَ جار، جيَبةجىَ نابيَت خؤى بؤ
، بيَتادى نةميانى زثيَكى برِوات و هيض كةسيَكيش تووشى جا بؤ ئةوةى ذيان بة رِيَكو، ئةكا

 خاوةن ئةوةش ةوة بؤديسان، ماوةيةك ؤقةرز وةرطرتن ب، رزوقةمولَةت دراوة مامةلَة بة 
 ريَـت.وةربط رةكةبىَ لة قةرزةكةى تا نةفةوتىَ دةتوانىَ بارمتةيةك لة قةرزاقةرز دلَنيا

وة لة بةرامبةر ضةند مةنىَ جؤ ()ئةنةس دةلَىَ: ئةمة سويَند بيَت ثيَغةمبةر  
 ؤو ثيَويَكى بؤججاريَك هيَندىَ نانى ، كةوةى خستة رِةهنى جوولةكةيةؤكالَوخوودةكةى خ

إال صاع  ())ما أصبح آلل حممد )ئةويش فةرمووى:  ()مالَى ثيَغةمبةر  ؤبرد ب طةمن
  .(47)((ة أبياتوانهم لتسع، والأمسى

ية بؤ، كيان بووةتةنيا مةنيَك خؤرا ()ئيَوارةش و بةيانيش مالَ و منالَى موحةممةد   
 ى بداتة بارمتةى جوولةكةيةك.!ؤخ ناضاريش بوو بضيَت ضةكةكةى

كاتدا لة كابرايةكى جوولةكةو لة هةمان ()كردنى ثيَغةمبةر زاناكان دةلَيَن: حيكمةتى قةرز  
ئةوةية خةلَكى تىَ بطةيةنيَت كة مامةلَة  ؤيان ب، هاوةالَن هةبوو هيَندىَ مالَة دةولَةمةندى

يان لةوانةية هيض كاميَك  –ر طووشارييان يةوة نةكةوينة ذيَبةو هؤ –جوولةكةدا رِةواية  طةلَلة
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يان لةبةر ئةوة بوو كة نةوةك ، يانيان نةبووبىَؤكى زياد لة خلة هاوةالَن لةو وةختةدا شتيَ
 بةهاى ىلَ وةرنةطرن و شةرم بكةن.

 :رِينمايى ئةم فةرموودةية

شتة  وبة مةرجىَ ئة ،ايةةوا رِ: مـــــــامةلَة لـــــةطةلَ خـــــــوا نةنـــــــاس و كافراندةميةك
 الى ئيَمة حةرام نةبىَ.

 ت.ربةى مالَيشيان حةرام بيَكة زؤ درووستة مامةلَة لةطةلَ ئةوانةدا: دووةم
 ية.شنت و بارمتةو بة كريَدانى ضةك بة كافرى غةيرة حةربى رِةواؤ: فرسيَيةم
ةنطى لى جيماوةيةك و ضةك و وةسائ ك كرِيني بة ثارةو بةهاى قةرز بؤشتوومة: ضوارةم

 بكريَتة بـــــــارمتــــــة.
نةدان بة دونيا  لة ذيانى دونياداو طوىَ (): حالَةت و وةزعى زوهدى ثيَغةمبةر ثيَنجةم

 ئــــــــةطةرضـــــــى دةسةالَتيـــش هةبىَ.
ــــا ةتـــــــــهكة ئةوةندة زةخريةى دانةنابوو ، بوونة خؤ: ئةو متمانةو باوةرِ بةشةمشة

 ــويستى بةو جوولةكةية نةبيَـت.ثيَــــ
 بوون. ازىى و نةبوونييةوةو بة كةم رِيلةبةرامبةر دةستةنط طرتن: ئارام و خؤحةوتةم
ــــوا ى خـــــــةرذنةكانى بةرامبةر بةو دةستةنطييةى ثيَغةمبـــطةورةيى و مةزنى : هةشتةم

()!... 
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 ضةكيش دةخريَتة بارمتة

عب(ى وشتنى )كةك ؤى فيدايى ئةكات بؤفةرمووى: )كىَ خ ()غةمبةر جابيــر دةلَىَ: ثيَ 
او دتى خوذايةرِاستى )ثةميانةكةى هةلَوةشاندووةتةوة(و دكورِى )ئةشرةف(.؟! ضونكة بة

لَساو . ثاشان هة)موحةممةد(ى كورِى )مةسلةمة( طوتى: من ئامادةم، دةكات ()ثيَغةمبةر 
كةعب  قةرز.  بةك تا دوو )وةسق( خورمامان بدةيتىَى و طوتى: هاتووين )وةسق(يَيضووية ال

ى واميَرجكى ثياويَ تؤ ؤن دةبىَ خؤطوتى: جا ض، طوتى: دةبىَ ذنةكانتان خبةنة بارمتةم
ى دواي ؤب ونكةض، طوتيان: نابىَ، متةوةعةرةبى..؟!! طوتى: دةسا كورِةكانتان خبةنة بار

ة.؟! ةهنةورِونةتة دوو وةسق خورما خراوةسقىَ تا  ثةندى دونياو ثيَيان دةلَيَن: بؤدةبنة 
يارة د، تةوةارمتةببةالَم ئامادةين ضةكةكامنان خبةينة ، مانةمةش دةبيَتة عةيب و عار بؤئ

الى  ؤنةوة بطةرِا يان وبةالَم فرسةتيان ىلَ هيَناو كوشت، ى بهيَننؤرِازى بوو و برِيار بوو ب
 طيَرِايةوة. و دةنط و باسةكةيان بؤ ()ثيَغةمبةر 

طةياندنة الى ناحةزو نةيارى موسلَمانان  فرت و فيَلَ بؤ خؤ واتة:، ديارة ئةم كاروكردةوةية
ية )موحةممةدى كورِى مةسلةمة(ش ئةو بةلَيَنةى دايةو وردة وردة هيَور بوويةوةو ؤب، رِةواية

م يزل قد عنانا وسألنا الصدقة ... فل))لة رِيوايةتيَكى تردا هاتووة: ، تا توانى دةستى بطاتىَ
  .(4٨)((يكلمه حتى استمكن منه فقتله

واتة: باشتــرين جةنط  ()احلرب خدعةوجووالَنة لة بابى رة مجؤلةاليةكى تريشةوة ئةم ج 
ر ؤز ()ية ثيَغةمبةرى خوا ؤب، الدان لة رِووبةرِوو بوونةوة خؤ ؤو ئةسبابة بؤةكارهيَنانى هب

  (50).((احلج عرفة))وةك دةلَىَ  ، (49) ((عةب خداحلر))بة طرنط ناوى بردو فةرمووى: 
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 ودو قازانجسورتهن( نابىَ وةرطر )م بارمتة

 لة بارمتةكة وةرطريَت 

ويشرب لنب ، ركب بنفقته)الرهن ُي)فةرمووى:  ()( دةلَىَ: ثيَغةمبةر هورةيرة ) ئةبو
وكردن و ئاليك ةو بةخيَ. حةيوانيَك خرابيَتة رِةهنةوة بة ئةندازةى ئ(51)(إذا كان مرهونا( ّرالّد

وة يان ئةطةر حةيوانى شيــردار بوو بة ، رِةهن وةرطرةكة دةتوانىَ سوارى ببىَ، ثيَدانةى
 .ئةندازةى بةخيَوكردنةكةى شريةكةشى خبوات

متةكة( ة )بارلوود ك و س)مرهنت( هةية كةلَ ؤةلَيَن: بوانةية دئةم فةرموودةية بةلَطةى ئة 
 ؤ...هتد. خة يان.و، وة يان بة ئاودانى باخةكة، كردنىئةطةر هةلَدةسا بة بةخيَو، وةرطرىَ

اكان رى زانةماوةجبةالَم ، نابىَ سوودى ىلَ وةرطرىَ، ئةطةر هيض ئةرك و تةكليفيَكى نةبوو
 .ةرطرىَكة ودةلَيَن: )مرهنت( بة هيض شيَوةيةك نابىَ سوودو بةهرة لة )مةرهوون(ــة

 (.ء(ون بشىملرتهن الينتفع من املره)ذهب اجلمهور اىل أن ا)فتح البارى دةلَيَت:  
ان و طوجناو تةفسيــرى فةرموودةكةى سةرةوةيهةريةكةشيان بةشيَوةيةكى شياو

 كردووةتةوة.

ان خاوةن وة ي، قةرز شيارى بةؤئةوةية كة فر تةنيا بؤ، يان بلَيَني بارمتة، بةلَىَ... رِةهن
ثارةكةى  وش هات ثيَ ذىَ وةؤطةر رِبىَ ئةدلَنيا، يى ولة تيانةضوونى قةرزةكة قةرز دلَنيابيَ

رِةهن  يــتــرئ، وةشىَ و قةرزةكةى ئةوى ىلَ بداتةؤقازى دةتوانىَ بارمتةكة بفر، دوا كةوت
نة ، تةرناضيَكةى دوة هةرطيــز لة مولَكييةتى خاوةنة، شتيَكى تر نابيَت ؤلةمة بةمالوة ب

 ى خستةكانيَكيان دوو، ويةكةوابوو ئةطةر كابرايةك خانوك، نة قازانج و بةهرةكةى، ىؤخ
شى ريَكةيكرىَ و كى بيدا بة ؤخ، ى بيَتؤة دةست خدةبىَ هةموو تةسةرِووفيَكى ب، رِةهنةوة

 ى دةبىَ..ؤخ ؤب
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هةتا ، ةوكانةكن دويا، ارمتة وةرطرةكة خانووةكةر جيَطادا دةبينى بؤداخةوة لة زبةالَم بة 
ى هةر ةرزيشق هةبىَ ئةو دةيبات وخيَريَكى ترى قةرزةكةى وةردةطريَتةوة كرىَ و هةر 

 انىَ قةرزةكةـــةتور نـــيــــــان زيات، واتة: لةوانةية بارمتة دةرةكــــــة دوو سالَ، قةرزة
كةيشى قةرزة يان كرىَ خانوو وةردةطريَت و، ئةميش لةاليةكةوة كرىَ دووكان، بداتةوة

 ..!ــتم بيَــــــهةركات وةرطرتةوة قبوولَى ناكات ديناريَكـــــــى كــــــة

و  بطةينتيَ  هيوادارم بتوانني حيكمةتى )رِةهن( بةشيَوةيةكى واقيعانة دةرك بكةين و
ةو ليَكى ازاجنقو ئةوةش بزانني هةر خيَر، ى و ناهةقى بةرامبةر يةكتــر نةكةينيستةمكار

ر ؤخسوود لَةىؤتيان دةزانن تاوان و شؤخ، بارةيةوة دةسكةوىَ بة سوودو رِيبا دادةنريَت
 ضةند طةورةية..!

ةفتار خوا رِ ةرعىشتاييدا دةخوازم طشت ئيش و كارةكامنان موسلَمان بكةين و بةثيَى لة كؤ 
كانى رموودةنةو فةبةرنامةو شةريعةتى ئيَمة ئةم قورئا، ضونكة ئيَمة موسلَمانني و، بكةين

 "دةكانىزةغةرب "ة رؤو سوود خوة نابىَ ضاو بربِينة ئةم و ئةولةوة بةوال، ()ثيَغةمبةرة 
، ايةو دونياددةمكردنةوةى ؤدةو ككة هةموو ئاواتيَكيان تيَركردنى ورط و طة، يشمانؤالى خ

 ةن..!ادةخدى و جواميَرييةك لة رِووى طةل و نيشتمان يتةنانةتى دةرطاى طشت ثياوةت
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 بارمتة الى غةيرة دينيش دادةنريَت

طعاما  يمن يهود ())إشتــرى رسول اهلل )دةلَيَت:  خاتوو عائيشة )خواى ىلَ رِازى بيَت( 
ى و كالَوخوودةكةى يراكيَكى لة جوولةكةيةك كرِؤخ ()ثيَغةمبةرى خوا  .(5٢)(ورهنه درعه(

ثيَش تريش خاتوو عائيشة فةرموودةيةكى هةر لةم ضةشنةى ، ى بة بارمتة ال داناؤخ
 .رة ديندا رِةوايةئةوةى هيَنا كة مامةلَة لةطةلَ غةي بوخارى بؤ، باسكرد

 
 

 
   

 
  بارمتة ال دانراو، ئةطةر خاوةن بارمتةو

 ؟..هةراو كيَشةيان بوو

 ةى )راهن( و )مرتهن( نامةيةكم بؤ)ئينب ئةبى مولةيكة( دةلَىَ: سةبارةت بة هةراو كيَش 
قضى أن  () ن النبـيا))نووسيمةوةو طوتى:   ؤئةويش وةالَمى ب، باس( نووسى)ئينب عةب

  (5٣)((على املدعى عليه اليمني
 : )داواى دا كةووانة برِيارتايى هيَنانى كيَشةى نيَوان ئةو دؤك ؤبــــــــ ()ثيَغةمبـــــةر  

 ليَكراو دةبىَ سويَند خبوات(.
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 بةخشيين، يان هيـبـة - 5
 :ىيثيَشةك

  

يى و فةزلَى ئةو مةزنلَينةوة لة بةرنامةو شةريعةتى ئيسالم طةورةيى و ؤبة تويَذينةوةو ليَك
نىَ ؤضونكة ئةم ئيسالمة هةرض ، ى و ناحةزانىينةياران ؤبةتايبةت ب، دينة وةديار دةكةوىَ

هةر ئاواش ، و خواى ثةروةريَنيى ظؤثتةوكردنى ثةيوةندييةكانى نيَوان مر ؤطرنطى دةدا ب
بلَىَ  تؤ، من دةلَيَم دةيان، ىيمةلَطةى ئادةمؤى كيئاسوودةيى و هيَور ؤبايةخ دةدات ب

يى و ثيَكةوة ذيانى ى و هةماهةنطيماركردووة لةسةر هاوكارؤهةزاران خالَ و بةندى ت، صةدان
ى و يهةر لة ئةخالقييات  -لةسةر ئةم هةسارةى زةمينــــــــة  –بة تةبايى  ظةكانؤمر

يةكىَ تر لةوانة ، يىمةالَيةتؤناغةكانى كؤى و قيى و سياسيى و ئابووريى و جةنطيئاشت
ديارة ، قةو ضاكة بةرامبةر يةكتــركردنى و خيَرو صةدةيةى بةخشيني و دةست و ديارمةسةل

ئةو كة دةفةرموويَت: ، مةلَطةى ئينسانةكانة ثيَكةوةؤكى و يشدانى برايةتؤج ؤئةمانة طشت ب
كتــردا دةست و ديارييتان هةبيَت با لةنيَو ية (54) ((..رتهادوا فإن اهلدية تذهب وحر الصد))
مةبةستى  ، دةمالَىَ ضونكة ديارى كينةو رك و ساردى دلَةكان بةرامبةر يةكتــر رِا ،يةكدى ؤب

وةك عادةت و نةريتى  –جا لةم نووسينة كورتةشدا ، مةلَطةيةؤكمةكردنى ثةيوةندى كؤهةر ت
، )هيبة(و كيَشةكانى دةخةينة ثيَش ضاو: يان بلَيَني، مةسةلةى بةخشيني –ئةم زجنيــرةية 

 شيتانة..ؤميَدم هةميشة خؤه ببيَت. شةويستؤـر ئيسالممان الخواية ثتـبةو هي
 

 

 ى شةهيدانهةلَةبجة

 يضؤى ك1424جومادى يةكةم/  /5

 ى زايينى2003تةمووزى/  /4

   
                                                           

ئةم ريوايةتةيان ادوا حتابوا( )هت بة ريوايةتيَكى تر هاتووة كة دةفةرمويَ:. 2489ضعيف، ضعغه الشيخ االلباين يف ضعيف اجلامع برقم:  (54)
 .3004 دا بة ذمارة:)صحيح اجلامع(  شيَخى ئةلباني بة حةسةنى داناوة لة
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 ى بةخشيين يطةورةيى و مةزن

 ىدنة دنةى موسلَمانان بؤ و

الحتقرن جارة ! )يا نساء املسلمات.)فةرمووى:  ()دةلَيَت: ثيَغةمبةر ( )ةيرة ئةبوو هور
راوسيَيةك ئةو شتةى ئةى ذنانى موسلَمان.! نابىَ هيض د .(55)(جلارتها ولو فرسن شاة(

ئةطةرضى مسة مةرِيَكيش بيَت و هةر ثيَشةو ثةالَش ، دةينيَرىَ بؤ دراوسيَكةى بةكةمى دابنىَ
 بيَت.

وةن دةست ى خاؤمةبةست لةم فةرموودة ئةمةية كة دةبىَ دراوسىَ بةرامبةر بة دراوسيَى خ
ر كةميش ئةطةرضى زؤ، تا نةبىَؤى دةست كؤو ديارى ب و دةهندة بىَ و هةميشة لة بةخشش

ر كةم و بضووكيش يى و دةهندة بة كةم نةزانىَ ئةطةرضى زؤوة يان هيض كةسيَك ديار، بيَت
، )يا نساء املؤمنني.! تهادوا ولو فرسن شاة)فةرمووى:  ()لة فةرموودةيةكدا ثيَغةمبةر ، بيَت

ى و دةهندة يئةى ذنى موسلَمانةكان.! هةميشة ديار (56)(يذهب الضغائن(فإنه ينبت املودة و
شةويستى لة دلَ و ؤضوون ديارى خ، تــر ئةطةرضى مسة ثةزيَكيش بيَتيةك ؤبنيَرن ب

 دةرووندا دةرِويَنىَ و رِك و خةمشيش وةال دةنىَ.

هةزار سالَ لةمةوبةر  ،نةكان بيزاننطرنطى ئةم هيبةو بةخشيينة مةطةر هةر والَتة هةذار نشيي
ر كةم ؤو ئاوةدانى زكة كشت و كالَ و مةزراو ئاو، ة ضةندة بة كةلَك و بة نرخ بووةضاك زانراو

ئةو  ؤهيَلَى بة يةك طةيشتنى ئةم طوند ب، يى زؤر لة دوا بووةى و كةشاوةرزيثيشةساز، بووة
خةلَكيَكى بىَ  –تة دوورةكان بووةستىَ ئيتــر با والَ –ئةو شار نةبووة  ؤيان ئةم شار ب، طوند

                                                           

 (.2566أخرجه: البخارى )فتح البارى/ كتاب اهلبة / (55)
ثنا شيبان بن  ( عن حممد بن حممد التمار البصري5937قال احلافظ: رواه الطرباين من حديث عائشة" أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) (56)

يَرو هذا  ل: مل: فذكره. وقا-ليه وسلم عصلى هللا-فَـرُّوخ ثنا الطيب بن سلمان قال: مسعت َعْمرة تقول: مسعت عائشة تقول: قال رسول هللا 
صري ة، بكىن أاب حذيفملؤدب، وي  لمان اإال الطيب بن س -وهي العدوية بصرية، وليس بعمرة بنت عبد الرِحن-احلديث عن عمرة بنت أرطأة 

شيبان بن و قال: رمبا أخطأ. الثقات" و يف " ثقة". قلت: ذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال الدارقطين: ضعيف. وحممد التمار ذكره ابن حبان
 فروخ قال أبو داود وغريه: صدوق.
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هةرضى خوا  ،ئا لةم كاتانةدا ضةند طرنطة دراوسيَكان ضاوييان لة يةك بووبىَ، نةواو نةدار
ر ةرموو: )ئاوى زؤئيشةى دةفبة خاتوو عا ()ئةوة بوو كة ثيَغةمبةر ، ى بنيَرىَؤيَتى بداب

 ئيَستاش والَتة الف، كاندابا بطات بة طشت دراوسيَ، طةو ضيَشتة شلةكةوةةبكة مةر
ذانة سةدان ئافرةت و ؤبةالَم رِ، ن و دةخةونؤليَدةرةكانى دميوكراسى لةسةر دؤالر دةخ

الَنيَكى طشت ؤرِةك و كبة هةموو طةبيَطومان مندالَ و ثيــرةميَرد لة برساندا دةمرىَ..!!
ران ذنان دةيكةنة وان و ئيَوائةطةر هةر ئةوةى كة نيوةرِ ،دارى تيَدايةارو نةجيَيةك هةذ

بوونى بىَ لة درووست –دراوسيَكانيان  ؤى و دةهندة بنيَرن بيسةتلَى زبلَةكةوة بة ديار
دةبنة يةك خيَزان ، ثتــر طشت دةبنة براو خوشك و ك و كني لة دلَ دةرِواورِ –شةويستى ؤخ

 و يةك ئوسرة.

وة دةطيَرِيَتة مان بؤةمةئ اناندنة دنةو هةلَنانى موسلَم ؤخاتوو عائيشة )خواى ىلَ رِازى بيَت( ب
 واتة:، دةديت مانجار مانطى نويَ كة: بة )عوروة( دةلَىَ: خوشكةزاكةم.! سويَند بةخوا سىَ
نان و  ؤب –دةكرايةوة ئاطر نة ()دوو مانطى رِةبةق لةسةر يةك لة هيض مالَيَكى ثيَغةمبةردا 

وتى: طئيشة ا.؟! خاتوو ععوروة دةلَىَ: طومت: ثوورىَ.! باشة بة ضى دةذيان، -ضيَشت 
ر بة ؤةبوو زان هدراوسيَى )ئةنصار(مي شايانى باسيشة برِىَ، و خورماتةنياو تةنيا بة ئاو

تمان ثيَكةوة و طشدةنارد ()ثيَغةمبةر  ؤطةىلَ جار شيــريان ب، دةهندةو بةخشش بوون
 دةمان خـــــــوارد..!

 :رِيَنمايى ئةم فةرموودةية

 بةخشيني.يةكةم: طةورةيى و مةزنى 

 ى و كارى جواميَرانةى مةردم رِةواية.يدووةم: طيَرِانةوةى ثياوةت

 ووة.ضةسةربةتايبةتى ئةوةى ماوةى ب، يةت رِةواى و نةدارى خؤيسيَيةم: باسى هةذار

 دا.لةناو دراوسيَكاني ()(ى ثيَغةمبةر اضعكةم زانني و )توبة ؤضوارةم: خ
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 قبوولَكردنى.، طةورةو ؤة بثيَنجةم: دةهندةو بةخشيني لةاليةن بضووكةو

لَةتة لةسةر ئةو حا ()رِاطرتنى خيَزان و هاوسةرةكانى ثيَغةمبةر ؤخشةشةم: 
 ناهةمـــــوارة..!!

 حةوتةم: دةبىَ دراوسىَ ئاطايان لة ذيان و ذيوارى يةكتــر بيَـت.

و  ةكى طةرِرانلة نةدا هةشتةم: ضةندة كارى جواميَرانةية كة دةسدارانى طةرِةك ئاطايان
 الَن بيَـــــــت.كــــــــؤ
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 شتى كةميش دةبةخشــريَت

كراع  إىل ذراع أو عيتد لو))فةرمووى:  ()( دةلَيَت: ثيَغةمبةر ئةبوو هورةيرة ) 
بكريَم بؤ سةر دةعوةتى  . ئةر بانط(57)(و كراع لقبلت(ذراع أ ولو أهدى إلي، ألجبت
ئةطةريش ، ى دةضمؤب، دةعوةتى مسة حةيوانىَ ؤيان ب، حةيوانيَكيش دةستة

 طرم..!!ينيَرن بؤم قبوولَمــــةو وةرى دةى و دةهندة بيدياربة هةركاميَكيشيان 
ؤ ببةتايبةتى ، نانتى نيَوان موسلَماشةويسؤشدانى خلةبةر جؤ ()بةلَىَ ثيَغةمبةرى خوا  

 خةرج زانينيمكة بة ؤ(و خعض)توا تؤكمةكردنى ثةيوةندى نيَوان بانطبةرو مةردمةكة ئةوثةرِ
، ةميَنىَةردة نو ث دةكا.! ضةندة طرنطة طةورةو بضووك بةو شيَوةية بئالَيَن بة يةكاو شةرم

ة فرازضةندة سةر، ربايةكيش بيَت بكاتؤش ؤستاكةى بؤوةتى مامبضووك بويَرىَ دةع
وعةوة ةوازةو تانئاس بة رؤز، نةبىَ مةلَطةى ئاوا )تةصةننوع( و )تةكةللوف( لة نيَوانيانداؤك

ةرزةى وشتة برِة بةخ لةوى بةخؤطشت كةس لة رِيَكى خ، نؤالَى يةكتــر نـــــــــان خبلةم
 .!.!! لةو نةفسة بةرزو ثاكةى دةلَيَتةوة() ثيَغةمبةرة
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 ى مناالَنيشدا دادثةروةر بن.!لة بةخشش

منالَ رِةوا نييةو لة هيَندىَ  شتىَ بةهةرى )خواى ىلَ رِازى بيَت( دةلَىَ: بةخشينى يبوخار
ئةوسا ئةو فةرموودةية ديَنىَ: ، هةتا بةوانى تريش دةبةخشىَ بة ئةندازةى ئةوة، دانامةزرىَ

واتة: لة بةخشينى نيَــــــــو منـــــالَــــةكانتــــاندا  (5٨)((العطية اعدلوا بني أوالدكم يف))
 دادثــــــةروةر بـــــن.!

عمانى كورِى بةشيــر لةسةر ميمبةر قسةى دةكردو طوتى: بامب نو )عاميــر( دةلَىَ: 
)رةواحة(ى خوشكى )عةبدولاَلَى(ى ئةوسا )عةمرة(ى دايكم كة كضى ، بةخششيَكى دامىَ

شايةت و ئاطادار نةبىَ رِازى نامب لةم  ()كورِى )رِةواحة(ية طوتى: هةتا ثيَغةمبةر 
و طوتى: من شتيَكم  ()ى خوا ثاشان باوكم ضووية خزمةتى ثيَغةمبةر، بةخشيينة

ةلَىَ: دةبىَ ئيَستا عةمرة د، ةى كضى رِةواحةيةوة بة نوعمانى كورِم كة لة عةمريبةخشي
)أعطيت سائر )فةرمووى:  ()ثيَغةمبةريش  ئةو بزانىَ.! ()بضيية الى ثيَغةمبةرى خوا 

شيــر طوتى: وةكو لةوةت بة منالَةكانى ترت داوة.؟ بة . باشة.! هةر(ولدك مثل هذا.؟(
لة خوا بتــرسن.!  (اهلل واعدلوا بني أوالدكم(ا )فاتقو)فةرمووى:  ()نةخيَر.! ثيَغةمبةر 

لة ، ئيتــر ئةميش كة طةرِايةوة ليَى وةرطرتةوة، بنىَ لةناو مناالَنتاندا دادثةروةردةب
  .(59)((. قال: ال. قال: فارجعه(لت مثله.؟)أكل ولدك حن)رِيوايةتيَكى تردا هاتووة: 

 (على جور( شهدنيالُت))فةرمووى بة باوكى نوعمان:  ())ئةبى حةييان( دةلَىَ: ثيَغةمبةر  
لة رِيوايةتيَكى تردا هاتووة: ، شتى ناهةق و ستةم هةرطيز مةمطرة بة شايةد ؤواتة: ب (60)

 . (61) ((ال أشهد على جور))
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ال أشهد  فإني ،شهدنى إذًا)فالت) يان هاتووة:، واتة: من نامبة شايةدى كارى ناهةق و ستةم 
.. يان: ((د على هذا غرييليشه، ال أشهد على جور ))فإنيئةمةيش هاتووة:  (62) ((على جور

يان:  (6٣) كما أن لك عليهم من احلق أن يربوك((، ))إن هلم عليك من احلق أن تعدل بينهم
يَوان مناالَن لة يةكسانى ن ؤكة هةموو ثشتطــيــرن ب، طةىلَ رِيوايةتى تر (64)(()سو بينهم)

 بةخشييندا.

فةرق و سوون نةكردن لة نيَوانياندا واجبيَكى ، و خيَزان وبةلَىَ... رِاطرتنى دلَى خاو  
تا كيَشةو هةرايان ىلَ ثةيدا نةبيَت و ، ر دووثاتى كردووةتةوةؤز ()ئيسالمييةو ثيَغةمبةر 

ذيَك حوشرتيَكى لة ةنانةتى رِؤت، دةرةجنام ثةرِاطةندة نةبن و ياساى خيَزان هةلَنةوةشيَتةوة
و ثاشان فةرمووى: داية )عةبدولَالَ(ى كورِى عومةر ى وي)عومةر(ى كورِى )خةتتاب( كرِ

 ةكةى.دةسا مةيلتة ضى ىلَ د (65) ((ع به ماشئتصنفا..))

فةرمانى  ()ةر يَغةمبث، واية بة هيَندىَ لة منالَ بةخشينيزاناكان دةلَيَن: ئةطةر رِةوا ب   
، ارةى كردئةو ك ىؤاو خبةالَم كة فةرمانى نةد، عومةر حوشرتيَكى بداية بة عةبدولَالَدةدا بة 

 ماناى ئةوةية جياكردنةوةى مناالَن لة بةخشيني دا نارِةواية.

يان ثارضة باخيَك ، يىثارضةية زةو :ةيكةنهةندىَ لة باوكان د ؤةى كة ئةمرِئةم كار ؤبىَ س  
ر خراثى ىلَ ؤئةجناميَكى ز، ةكةن بىَ بةش دكيان و ئةوانى ترى ىلَدةدةنة كورِيَ
تةنانةتى هةندىَ جار ثةالمارى كوشنت لة ، ك و كينة هةلَطرتن لة يةكدىرِ ،دةوةشيَتةوة

رِىَ  جا بؤ، تايبةت ئةطةر كورِةكان بةرةى دوو ذن بنبة، يةكتــردان و رِىَ بة يةكتــرطرتن
يستة زانا بةرِيَزةكامنان رِيَطةى ئةو كارةية هةلَنةدانى ئةو ئةجنامة خراثانة ثيَو سةرطرتن لة

فةرموودةكان  دواى )تةئويل(و تةفسيـر بؤ، نةدةن و تةنيا ثةيرِةوى لة فةرموودةكان بكةن و
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، ى و ستةمة دةيكايبةرامبةر بةو ناهةق ()ضونكة ئةو توندو تيذييةى ثيَغةمبةر ، نةكةون
 ى.يدةرطا داخستنى ئةو كارةية بة تةواو

ر ؤة جدو بة  ةنيَنزاناكانيش يةكسانى نيَوان مناالَن بة كاريَكى )سوننةت(ى دادجةماوةرى 
 اتووة.هدا (فتح البارينيان كردووة.! وةك لة ))تةئويل(ى ماناو مةبةستى فةرموودةكا

 ؟تةوة..بيَى ثةشيمان بؤباوك دةتوانىَ لة بةخشينةكةى خ ؤدةميَنيَتةوة ئةمة كة ئاخ
ئةطةرضى ئةوانة رِيَطة دةدةن ثةشيمان ببيَتةوة ئةم ، جيَطةى قسةو باسى زاناكانة

لرجل يعطى عطية أو يهب هبة فريجع فيها إال الوالد فيما )الحيل )فةرموودةية دةكةنة بةلَطة: 
ى و بةخشيني يثاش دةست و ديار، هيض ثياوىَ حةالَلَ نيية ؤواتة: ب (66) ((..يعطى ولده

ئةو دةتوانىَ بيداتيَ و ليَيشى ثةشيمان ، كورِيي مةر هةر تةنيا باب بؤ، ثةشيمان ببيَتةوة
 بوونةوة نيية. ـــــــةلَكــــــانى تر ثةشيمانخ ؤب :واتة، بيَتةوة

ةوا رِةسيَك يض كه . بؤوصدقته( ته)باب الحيل ألحد أن يرجع فى هبئيمامى بوخاريش دةلَىَ: 
 ك. باو ةدةر لةيان بةخشى ثةشيمان ببيَتةوة ب، نيية هةر كة شتيَكى كردة صةدةقة

 ــةرموودانة ديَنىَ:ايــــى ئــــةم فــدو
 

ظى هةلَطةرِاوة لة ؤمر .(67)()العائد فى هبته كالعائد فى قيئه( فةرمووى: ئينب عةبباس ) -1
ئةوةندة كاريَكى ، برِشيَتةوةو ئةوسا هةلَسىَ بيخواتةوة ةوةكو كةسيَك بةخشييندا هةر

كةوابوو هةلَطةرِانةوةو ، نةوةى رِشانةوة حةرامةديارة خوارد، ناشيـرين و ناثةسةندة
رِى جةماوةرى زاناكانيش دةلَيَن: كؤ .اهةرو ةدةقةيان لة ص، ثةشيمانيش لة بةخشيني

، ندنةوةىئيتــر حةرامة ليَسا، ةاليةن ثيَبةخشراوةكة وةرطيــراويَك بةخشراو لشت هةركة
 مةطةر باوك.
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نيية  واتة: حةق .(6٨)(قيئه( كالكلب يرجع يف تههب يعود يف يالذ، لنا مثل السوء ليس)) -2
بةالَم ثياو هةق بلَيَت كةسيَكى ثةشيمان ، بشووبهيَنني بة شتى ثةستةوة ؤئيَمةى ئيماندار خ

..! ئةوةندة كاريَكى ةبووةوة هةر لةو سةطة دةضيَت دةرِشيَتةوةو ثاشان دةشيخواتةو
 شيني و لة صةدةقة.ثةشيمان بوونةوة لة بةخ، قيَزةون و نا جواميَرانةية
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 بةخشينى قةرز

. هةركةسيَك (69)(منه( حللهتفليعطه او لي له عليه حق )من كان)ويَت: دةفةرم ()ثيَغةمبةر  
كا. جابيــرى كورِى عةبدولَالَ يان طةردنى ثىَ ئازاد، تةوة ثيَىدةبىَ يا بيدا، قةرزيَكى لةسةرة

ئةوسا ثيَغةمبةر ، ىَ: لة ئوحوددا باوكم شةهيد بوو و قةرزار بوو)خواى ىلَ رِازى بيَت( دةلَ
() .لة قةرزارةكانى خواست كة بةرووبووى باخةكةم وةرطرن و بامب ئازاد بكةن 

ناكاندا او زاةك لةنشةيكاريَكى رِةوايةو هيض كيَ ؤبةلَىَ... ئازادكردنى قةرزار لة قةرز بىَ س
شىَ بة بيبةخ ةسةيةكدةتوانىَ قةرزةكةى الى ئةو  ؤئاخ بىَ ئةمةية:بةلَكو ئةوى كيَشة، نيية

 كةسيَكى تر.؟
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 ى لة موشريكانيكردنى ديارةبوولَق

( كةس بووين لة تةك 130عةبدولرِةمحانى كورِى ئةبووبةكر )خواى ىلَ رِازى بيَت( دةلَىَ: )
ةبىَ.؟ لةو خةلَكةية تةنها كةسيَكتان خواردنيَكى ثىَ ن ؤكة فةرمووى: ئاخ ()ثيَغةمبةر 

اويَكى موشريكى زؤر كةلَةطةت هات راكى ثىَ بوو و كراية هةوير.! ثاشان ثيؤثياويَك مةنىَ خ
ان بة فةرمووى: بة فرؤتن دةيدةيت ي ()ثيَغةمبةر ، دةخورِىو مةرِيَكى ثيَبوو ليَي

كرِاو ةكةى ليَئةوسا مةرِ، شنتؤبة فر بةلَكو، بةخشيني.؟ ثياوة موشريكةكة طوتى: نةخيَر
، دا كة جطةرو دلَةكةى بربذيَننفةرمانيي ()بةالَم ثيَغةمبةرى خوا ، كراية مةرطةو ضيَشت

( كةسةكةى ىلَ جياكردةوة ئةوسا دوو تيانضةيان ىلَ 130سويَندم بةخوا بةشى تةواوى )
ان مايةوةو بة حوشتــر يثرِكردوو هةمومان ليَمان خواردو تيَربووين و هيَشتاى ليَشي

  (70)بردمانةوة.

مان يان ثيَ، ىيشؤثيَمان دةفر ؤلةو كةسة موشريكة دةثرسىَ: ئاخ ()ئةمة كة ثيَغةمبةر 
ةندة ن. ئةوردةطرى و بةخشينيش بيَت ليَى وةيئةوة دةطةيةنيَت كة ئةر بة ديار، ىيدةبةخش

و لة وةشةرةكةبةخ هةية كة دةبىَ بةو بةخشينة كابراى ثيَبةخشراو نةكةويَتة ذيَر تةئسريى
 ى ثىَ بكا.يئةجنامدا بتوانىَ كارى ناثةسةندو ناشةرع

ى و ثةيوةندييةك لةطةلَ بةخشةرةكةدا طرىَ يطرؤوة ثيَبةخشراوةكةش بتوانىَ لةو رِيَطاوة ه
 .(71) ()تهادوا حتابوا...()نطةى ؤبداو بةرةو دينى ئيسالم رِيَنمايى بكات لة س

ة ثاشاى لى وان و عةبايةكى سةرشانهيَسرتيَكى سثى ج ()بيَجطة لةمةش ثيَغةمبةر 
 هات و قبوولَيشى كرد. )ئةيلة(وة بة ديارى بؤ

 ؤ)ئةنةس(يش )خواى ىلَ رِازى بيَت( دةلَىَ: ذنيَكى جوولةكة مةرِيَكى ذةهراوى بة ديارى هيَنا ب
ى و كاريطةرى نةبوو لةسةرى( يشى خوارد )بةالَم خوا ثاراستيقبوولَى كردو ليَ ()ثيَغةمبةر 
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ى ثيَى ليَناو طوتى ويستوومة بةمة ؤطوتيان: رِيَمان بدة با بيكوذين.! )ضونكة خ ثاشان
هةتا  ()ئةنةس دةلَىَ: ثيَغةمبةر ، رِيَطةى نةدا بكوذرىَ ()بةالَم ثيَغةمبةر ، بيكوذم(

شتة ذةهراويية بة دةم و ليَــــــــويــيـــــــــــةوة ؤضى دوايى كرد ئاسةوارى ئةو طؤك
 دياربوو..!
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 موشريكان ؤى بيدةست و ديار

بةكر )خواى ىلَ رِازى بيَت( دةلَىَ: لةنيَوان ثةميانةكةى حودةيبييةو ئةمساى كضى ئةبى 
فةحتى مةككةدا دايكم كة هةر لة سةردةمى نةفامييدا باوكم تةالَقى دابوو موشريكة بوو هاتة 

دةست و  لةوانةيشة هاتووةو دةيةوىَ مببينىَ ودايكم منيش لة ثيَغةمبةرم ثرسى: ، الم
 يِلنعم ِص))فةرمووى:  رِيَطةم دةدةيت.؟ ؤئاخ، كاضاوةرِوانى لة منيش ب، ديارى ثىَ بيَ و

 بةلَىَ.. حةقى دايكايةتى جيَبةجىَ بكة. .(7٢)((أمِك
 

 :رِيَنمايى ئةم فةرموودةية

ــــــة ى لـــومانطى ئيسالمةوةو موسلَمان دةبىَ )ئيلتيزام(ى تةواوى هةبىَ بة بةرنامة -1
 يَتةوة.ون دةبى رِوؤتا ب، ليَى رِاوةستىَ، ى بىَ يا نايشةرع ؤهـــــــةرشتـــآ هةبىَ ئاخ

ى اجبيَكو –ئةطةرضى خوا نةناسيش بن  –طوفتارو ئاكارى ضاك لةطةلَ بابةو داية  -2
 خةرج كردنيان. ؤتةنانةتى مالَ و دارايى و نةفةقة ب، ئيسالميية

 انيَكىىَ فةرمب )هدنة( بةستيشدائاطرختى ئةطةرضى لة وة –دوورة ثةريَزى لة كافران  -3
 ئيسالميية.

 ية.يَرانةكار ئاكاريَكى جوامكةس و سةردانى خزم و  بةر بؤ طرتنةرِيَطةى دوور -4
  ڎ ڌ  ڌ        ڍ ڍ     ڇ  ڇ ڇ   ڇ  ڃ  چ      چ  چ  چ چ  :ة دةلَىَ: ئايةتىنيةيئينب عو -5

ر بة ؤةو موشريكانةوة كة زلة بارةى ئ .(٨تحنة: املم)چژ  ڑ  ڑ  ک       ژڈ  ڈ ڎ 
ا ة لة تةكيانددان كى ثيَبوون بةرامبةر بة موسلَمانةكان هاتة خوارىَ و  رِيَئاكار ضاك ئةمةك و

كرىَ كة نة بةطةلَ يان لضونكة خوا رِىَ لةوانة ناطرىَ ضاكة، ئةمانيش جواميَرانة رِةفتار بكةن
ةر عةرزو ان لةسيندندةركردن و دةرثةرِا ؤشن بؤط دةكةن لةطةلَ موسلَمانانداو نة تيَدةكجةن

 يان.ئاوى خــــــــؤ
 .!شةويست و بة ئةمةكؤخويَنةرى خ 

 رت بىَ.و ياوةيار ش خـــواؤت، بة تةمام لةم زجنريةى ثيَنجةمةش كةلَك و سوود وةرطيـرابىَ
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  سةلةم -6

 ثيَشنووس:

ةرذةوةندى ب ؤست بدةئيَمة دلَنياين كة هةموو شتىَ لة رِووى ئةم زةوييةدا خواى طةورةو باالَ

        ۆئ     ۇئ   ۇئ      وئ     ەئ  وئ     ەئچى دةفةرموويَت: ؤوةكو خ، ظةكانى درووستكردووةؤمر

ديارة  .(٢9البقرة:)چی  ی       ی       ی  ىئ     ىئ       ىئ       ېئ      ېئ        ېئ         ۈئ       ۈئ    ۆئ 

  ۀ  ۀچ رىَ: كردووة بضىَ سوودى ىلَ وةرط واالَ ؤهةرضى ثاك و خاويَن بيَت دةرطاى ب

يةكىَ لةوانة كرِين و   .(٨٨ائدة: ملا) چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ھہ  ہ  ہ   ہ
ى ندةرذةوةبلة  –ة كة كرِينى شتيَكى نةديتــراو –ديارة )سةلةم(يش ، شنت و بازرطانييةؤفر

دةبوو  –شرىَ ؤفركة شتى ناديار نا –ئةوة  لةبةر ، ئةطينة، ئينسانةكانة رِيَى ثيَدراوة
ن و دةكةي ةلةم(جا لةم زجنريةى شةشةمةدا باسيَكى كورتى )س، ئةمةيش رِيَى ثىَ نةدرابا

توويى ليَها وى يزنهيوادارين ثرت مة، ى لة ئيسالمدايى و ضارةسةريمةالَيةتييةكانؤكيَشة ك
 وة دةركةوىَ. ؤشةريعةتى ئيسالممـــان ب

 
 
 

 انهةلَةبجةى شةهيد
 ىيضؤى ك 5/1424  / 29
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 سةلةم:

 ىةيةكتي(و بريوةزكردنى )عيم يان )سةلةف( بريتيية لة تةسليمةلَيَن: سةلةزاناكانى شةرع د
 كراو.يدياري يَكىتا كاتا ثةسةندكراو لة طةردند ز(يَكىئامادةو بةردةس لة بةرامبةر )عيوة

ة لم بةالَ، شةرعييةتى سةلةم مةطةر )ئيبنول موسةييب( ؤدةنطن بزاناكان طشت يةك
 ةيع( لة)بنى ئةطةرضى هةموو دةلَيَن: دةبىَ مةرجةكا، مةرجةكانى دا كيَشةو هةرايانة

رة لةبةر ديا، تريَتةسليم بك ةرمايةكةدةشبىَ هةر لةو دانيشتنةدا س سةلةميشدا بيَنة دىَ و
 ورِةوا نيية  -ديارة شراوةكة ناؤلةبةر ئةوة فر –ئةطينة  ، لَةت دراوةؤى و ثيَويستى ميناضار

 دانامةزرىَ.

هاتة مةدينة خةلَكةكةى سةلةمى لة خورمادا  ()ئينب عةبباس دةلَيَت: ئةو دةمة ثيَغةمبةر 
كيل  يف متر فليسلف يف من سلف))ةرمووى: ئةوسا ف ، ماوةى سالَيَك و دوو سالَ ؤكردبوو ب

وانةو كيَشانةكةى ديارى . هةركةسيَك بة خورما سةلةم بدا دةبىَ ثيَ(73)(معلوم و وزن معلوم(
يان ، يان بة مةنى سولةميانى، راقواتة: ئةطةر بة ثيَوانة بوو دةبىَ بلَىَ بة مةنى عيــَ، بكريَت

 بة مةنى ئةو جيَطايةى تيَيدا دةذيني.

 ن معلوم إىلكيل معلوم و وز من أسلف يف شىء ففي))دةلَيَت:  (2240)ودةى ذمارة فةرمو
ة: وات ((علومكيل معلوم و وزن معلوم اىل أجل م يف))دةلَيَت:  يش(2241)ذمارة ، ((أجل

يارى دكةيشى ماوة هةرضيش بة ثيَوانة بوو بة ثيَوانةو، ةرضى بة كيَشانة بوو بة كيَشانةه
ةكان ثيَيان افيعييشوة..؟ يان بةثيَضةوانة ، دةبىَ شتى ثيَوانة بة كيَشانة ؤبةالَم ئاخ، بكريَت

 رِةوايةو دةبىَ.

لة  سةلةم اية كةوماناى ، كة لة فةرموودةكةدا هاتووة شىء( )يفعةسقةالنى دةلَيَت: وشةى  
 ئاذةلَ و ثاتالَيشدا دةبىَ.

                                                           

 (.2239 /1أخرجه: البخارى )فتح البارى/ كتاب السلم( ) (73)
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شةو او كيَىَ هةرو بتوانن ب مةلَطةية ثيَويستى ثيَى هةبىَؤ: هةر شتيَك ئةو كبة كورتى   
 –راوة ةسن كن ثؤوةكو ض –يدا ؤقيمةت و بةهاكةى بدةن و ئـــــةويش لـــــــة كاتى خ

، ك(730)لَى كة لة سا –وةكو )ئينب قدامة(ى مةقديسى ، درووستةو رِةواية، ثةيدا ببىَ
لة ، ىضؤى ك(334)لةسةر )خمتصر(ةكةى )ئةبوول قاسم( كة سالَى  –ضى دوايى كردووة ؤك

لم فيه ـــالسفة فـــ)قال أبو القاسم: وكــــل مـــــــا ضبط بصدةلَيَت:  –دونيا دةرضووة 
غةزو ئاسن ك و كاكور ى و موويكةوابوو دانةويَلَةو ئاردو جل و بةرط و ئاوريشم و خوورجائز(. 

 .راك و نان و خواردندا رِةواية سةلةم بكــــــــريَتؤ.. هةروةها لة خ.
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 شتةيةى كة ئةو ى شتيَك الى كةسيَكمسةلة

 نةبىَ لة وةختى سةلةمةكةدا 

م مة ئةئة ؤجا ب، أصل( )باب السلم إىل من ليس عندهئةمة دةلَيَت:  ؤش بيبوخاري
 ؤاردميان بالَن ناوةهلة  ية ديَنىَ: )موحةممةدى ئينب ئةبوجلاليد( دةلَيَت: دوو كةسفةرموودة

 هاوةالَن لة ؤ: ئاخثرسةى ئينب ئةبى ئةوفا )خواى ىلَ رِازى بيَت( طوتيان: بالى )عةبدولاَلَى(
 لة طةمندا سولفةيان ئةكرد.؟  ()سةردةمى ثيَغةمبةرى خوادا 

ى بة يَكةلَتى ؤزمانيان تيَك ضووبوو بة ه –عةبدولَالَش طوتى: ئيَمة لةو عةرةبانةى 
يةكى يَوانةث بة ان بة سةلةم دةدانىَو زةيتمؤلة شام دادةنيشنت طةمن و ج -كانةوة عةجةمة

وو.؟ طوتى: ان هةبيؤج كاتيَكى ديارى كراو. طومت: ئةوانة لة بنةرِةتدا طةمن و ؤديارى كراو ب
ية يا تةى هةةو شئةو كةسة ثارةكة دةبا بة سةلةم ئ ؤئيَمة ثرسيارمان لةوة نةدةكرد: ئاخ

 كرد ىلَسيارم مان ثرهة  -بن ئةبزا  عبدالرمحن –الى هاوةلَيَكى تر  ؤنا.؟ ثاشان ناردميان ب
 طوتى:

ومل نسأهلم أهلم حرث أم  () يسلفون على عهد النبـي () كان أصحاب النبـي))  
ليَشييان   - ()لة سةردةمى ثيَغةمبةردا  –. هاوةالَن سولفةيان دةدا (74)((ال

 جووت و طاو كيَلَطةيان هةية يا نا..؟! ؤنةدةثرسيني: ئاخ

و ؤواتة: لة طةمن و ج .(75)((احلنطة والشعري والزبيب يف))ى تردا هاتووة: لة فةرموودةيةك
كردنى شويَنى ية دةبيَتة بةلَطةى ئةمة كة دياريميَوذدا سولفة دةكريَت.! ئةم فةرموودة

دوايى نةبيَتة هةراو كيَشةيان وا ضاكة  ؤئةوةى ب ؤبةالَم ب، كردنى سولفةكة مةرج نييةمتةسلي
 )عةقد(ةكةدا بربِيَتةوة. هةموو شتيَك لة كاتى

   
                                                           

 (.2245 /3أخرجه: البخارى )فتح البارى/ كتاب السلم( ) (74)
 ( .2245 /3السلم( ) أخرجه: البخارى )فتح البارى/ كتاب (75)
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 بوون و بارمتة بةر  دةستة

 لة سةلةمدا: الكفالة والرهن()

ية رموودةوو فةئيمامى بوخارى دةلَيَت ئةم د، سةبارةت بة كةفالةت و رِةهن لة سةلةمدا
 ديَنىَ:

 طعاما من يهودي ()إشرتى رسول اهلل ))* خاتوو عائيشة )خواى ىلَ رِازى بيَت( دةلَىَ: 
خواردةمةنييةكى بة قةرز  ()واتة: ثيَغةمبةرى خوا . (76)((ورهنه درعا له من حديد، ئةيسبن

ى كردة رِةهن و بارمتة ؤكالَوخوودة لة ئاسن درووستكراوةكةى خ، ى ويلة جوولةكةيةك كرِ
 الى جوولةكةكة.

هن رتوا، طعاما إىل أجل معلوم يهودي من ())إشرتى رسول اهلل )* خاتوو عائيشة دةلَيَت: 
كاتيَكى ديارى كراو  ؤراكيَكى بؤلة جوولةكةيةك خ ()ثيَغةمبةر  .(77)((منه درعا من حديد

ى و كالَوخوودة لة ئاسنةكةى بة رِةهن لة ثيَغةمبةر وةرطرت. ئةم دوو فةرموودةية يكرِ
واتة: كة ، بةالَم زاناكان )كةفيل(يش دةلكيَنن بة رِةهنةوة، ئةطةرضى تةنيا رِةهنى تيَداية

ديارة كةفيليش  –بةر نةفةوتانى مالَى ئةو كةسةية لة –لَةتى رِةهن درابىَ و كرابىَ ؤم
 كةوابوو ئةميش رِةواية.، لَة دةبينىَباشتــر ئةو رِؤ
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 ؟!..هات و سةلةم تياكراوةكة نةبووئةر سالَ 

ال شىء ف من أسلف فى))فةرمووى:  ()( دةلَيَت: ثيَغةمبةر عةبدولاَلَى كورِى عومةر )
. هةركةسيَك سةلةمى لة هةر شتيَكدا كردو ثاشان كاتى (7٨)((يأخذ إال أسلف فيه أو رأس ماله

مةطةر ، ى نيية لةباتى ئةو شتيَكى تر داوا بكاتؤب، ديارى كراو هات و هيض نةبوو وةرى طرىَ
 ى وةرطريَتةوة.ؤدةستمايةكةى خ

ةكرىَ يَدا دتيشى ى و ستةميجار ناهةقتة كيَشة لة )سةلةم(داو طةىلَ ؤبةلَىَ... ئةوة كة ب
، كةؤل وونة(من ؤبى تر ثارةيةك ديَنىَ بة سةلةمى )وا الى كةسيَكئةمةية كة: كةسيَك دةرِ

ة يةكةوؤهةهةر ب –كةى كابرا تياضووبىَ ؤرِيَكدةكةويَت ل، ئةوسا كة وةختى وةرطرتنى هات
وو ةبىَ دو درتسالَيَكى  ؤت بؤشكاندمةوة ب ئةوا ؤخاوةن ثارةكةشى دةلَيَ: دةبرِ -بىَ 

 ئةوةندة بدةيت.! 

ةن دوو ت اتةان ثارة دةيكواتة: ئةطةر تةنىَ ثةمووى لةسةر بووبىَ ئيَستا هةر بة هةم
 .بنالَيَنىَ. دا هةرزى ئةوئيتــر دةبىَ لة ذيَر قةر، ةكاوئةميش لة ناضارييدا قبوولَى د، لةسةرى

جوانةى هيَناو بة  ئةو فةرموودة ()ةرمان ئةوة ئةو كارة ناهةقيية نةكرىَ ثيَغةمب ؤجا ب
 هةية: ؤدووشتت ب ؤكابراى خاوةن سةرمايةى فةرموو: ت

كةوىَ ةست دةةى دبة هةتا كابراى سةلةم هيَنةر شتة سةلةم تيَدا كراوةكيةكةم: ضاوةرِوان
ةمن ونة( طمنو ؤكة )بؤرِى لة باتى لؤت نيية ثيَى بطؤضوون ب، يان سالَيَكى تر، ئةمسالَ

 وة يان دوو بةرامبةرى كةيت لةسةرى.!، طرييتوةر

 ىَةبىَ بنة دئةطي، دووةم: بىَ زيادو كةم دةتوانى سةرمايةكةت وةرطريتةوة ئةطةر بووى
ــــى ــةردنــــــــــــن طــوة يــــــــــا، ةستى دةكةويَتهةتا د لَةتى بدةيتؤئةزييةت و ئازار م

 ئازاد بكريَت.

                                                           

 .1385رواه الدارقطىن. وضعفه االلباين يف إرواء الغليل برقم:   (78)
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 ىبةثيَ ئةطينة ،اوةشى تيَدا كرؤةم ضاوثهيَذا.! ئاشكراية كة سةلخويَنةرى بةرِيَزو بينةرى 
 "سةلةم"ةش لة ئةم رِيَدان –كرد وةك بامسان –شنت رِيَى ثيَ نادرىَ ؤياساى كرِين و فر

ةبةر لكشت ة كات ببهةذار ناتوانيَت زةوييةكةى ، ى هةم هةذارةو هةم دةولَةمةنديبةرذةوةند
ارةكانى نىَ كارة ديَثدةرِواتة الى دةولَةمةنديَك ئةوةندة  ، قةرزيشى دةست ناكةوىَ، نةدارى

، تةطريَدةكة قازانج و سوودى وةردلةواليشةوة دةولَةمةن، ى ثىَ ئةجنام دةداوؤخ
 ؤانة برةثيَدو ثةرة شتانةدا زيادكردنى بةروو بووى والَتةؤبيَطومانيشة كة مةبةست لةم ج

 وونى دةمساية.بـــــــزياد  ؤشان بؤيى و هةولَ و كبازرطان

ى لة ؤانىَ خبتو ى هةردةم لة طةشةى ئابووريدا بىَ ويمةلَطةى ئيسالمؤلة خوا دةخوازين ك
، ةةتييةوياليؤكهةتا طةردنيشى نةضيَتة نيَو ثةتى ، ى و نةبوونى رِزطار بكايدةست كورت

 ىَ.نة ببلة دةست بداو تةسليمى بيَطا ىؤدين و والَتى خ، ىيئةوساش لةبةر نةبوون

 .خوادا بيت ىـر لةم مةسةلةى سةلةمةدا خوات لةطةلَ بىَ و هةميشة لة ثةنائيتـ

 
 

 
 

 ىيضؤى ك2/6/1424

 ى زايينى31/7/2003

 انهةلَةبجةى شةهيد
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 شوفعة  -7
 

 خويَنةرى هيَذا.!

ى كردنينداب ؤهةولَيَكى دةخاتة طةرِ بز هةموو ى ثريؤيضاك بزانة كة شةريعةتى ئيسالم
ةثى ت و ضاسئةمةش سةدان هيَلَى رِ بؤ، مةلَطةؤئةمن و ئاساييشى نيَو ك، وى يهيَور

ك و تا ؤب (ــةيى و )سةالمطرتنى هيَلَة رِاستةكان مايةى ثاراستنى ئاشت، ديارييكردووة
و رِةضا كتــررذةوةندى يةدةبىَ بة، شتنيشداؤية لة مةسةلةى كرِين و فرؤهةر ب، مةلَؤك

ارضة ثة يان و، ىَباخ وة يان خزميَك كاتيَك ئةيةوىَ، كوسيَيةمنوونة ئةطةر درا ؤب، بكرىَ
 يان، ىَى خوشتنى خزمةكةؤشىَ بةر لة فرؤيان بيفر، وة يان خانوويةك بكرِىَ، زةوييةك

لة  ةهةر ئةمةية ك ،كى ترئةوسا بيدات بة كةسانيَ، بزانىَ ئةو نايةوىَ، دراوسيَكةى ئاطادار بكا
يَكى استى شتبةرِ، باسى )شوفعة( كراوة –بةتايبةتى  – كتيَبة فةرموودةو فيقهييةكاندا

زانة و خيَبةختيارى نيَ، ى ويى و خزمايةتيشةويستؤدةبيَتة مايةى مانةوةى خ، طرنطة
رة ؤاجةندو نناثةس بىَ رِةزامةندى دراوسيَكان ضةند، وةؤلةواليشةوة هةر لة خ، دراوسيَكان

 .شريَيان بفرؤ خانوويةك يان ثارضةيةك زةوى بكرِدرىَ
 

 وشت جم ة طز بكةين لؤى ثيــريهيوادارم هةموو اليةك رِيعايةتى بةرنامةكانى ئيسالم
 بن.ئيتــر هةر شاد، ــَــــــةكانداجوولـ

 
 

 ىيضؤى ك6/1424/ 5

 ى زايينى3/8/2003

 ى شةهيدانهةلَةبجة
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 :شوفعة

بةشى  ضوون يَرةشل، ووةوة يان بة ماناى هاوكارى هات، ف: بة ماناى جوفت و هاولشوفعة
ـــــة: لريتية بــان كــــلةالى شةرع زانة، دةبيَتة شوفعة، دةدريَتة ثالَ ئةويان يةكيَكيان

 وض املسمى(مبثل الع كانت إنتقلت إىل أجنبـي شريك )إنتقال حصة شريك إىل
و بىَ ةيارن يَكىتة دةستى كةسةريكةية كةوتؤطــــــــواستنةوةى ئـــــةو بـــــــةشة ش

  ى.يريتبةز(و شيارةكـــــة هةر بة هةمان )عيوؤشةريكى فر ؤب، يوةنديى بةو مالَةوةثة

بالشفعة  () قضى النبـي))( ئةم فةرموودةية ديَنىَ: لة )جابيــر(ةوة ) ئيمامى بوخاري
  (79).((شفعة فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال، كل مامل يقسم يف

ئةوةى كة ، كراوةى زاناكان شوفعة هةيةو كارى ثيَ(بةلَىَ.. بةثيَى فةرموودةو )ئيجماع
، ((..بالشفعة.. () ))قضى النبـيفةرموودةية وةك ئةم فةرموودةية جابيــر رِيوايةتى كرد: 

يف كل شركة   بالشفعة  ()قضى رسول اهلل ))(يش ئةم فةرموودةية ديَنىَ: ئيمامى )نةسائي
ؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع مل تقسم ربعة وحائط ال حيل له أن يبيعه حتى ي

 . (80) ((ومل يؤذنه فهو أحق به

 كرابىَن بةش نةهيَما –هاوبةش بيَت  - دةكان ئةوة دةطةيةنن كة: هةرشتىَواتاى فةرموو  
 ؤخ، يارى لةسةر داوةبرِ ()نةكرابيَتةوة شوفعةى تيَدايةو ثيَغةمبةر انى ليَكجيا سنوورةك و

 ارة هاودي، نةكرد ى ئاطادارؤى فرؤت و هاوبةشةكةى خؤبةشةكةى خ، يكئةطةر كابراى شةر
ييةكى ةيوةنديض ثهى و مافى ئةو زيَدةترة تا كابرايةكى تر كة يشةريكةكةى شايستة ترة ثيَ

 هةقى ئةمة.، ية هةقؤب، ثيَوةى نةبىَ

                                                           

 (1/2257أخرجه: البخارى )فتح الباري / كتاب الشفعة:  (79)
 .4701صححه االلباين يف سنن النسائي:  صحيح، (80)
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فيما بيع  اسميق مل لذيالشفعة للشريك ا )أمجع أهل العلم على إثبات :)ئينب مونزير( دةلَيَ.. 
و  يىهةر زةو ى دةنط لةسةر ئةوةن كة:ؤ. دةستةى زانايان بة كمن أرض أو دار أو حائط(

عةى فى شوفةى ماهاوبةشةك، شراؤئةوسا فر، خانوو و باخيَك هاوبةش بيَت و بةش نةكرابيَ و
 شتنة هةلَوةشيَنيَتةوة. ؤهةيةو ئةتوانىَ ئةو فر
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  ،تنى بةشةكةىبةش بةر لة فرؤهاو

 ى ئاطادار بكاؤيَت هاوبةشةكةى خدةب

)ميسوةرى ، )عومةرى كورِى شةرييد( دةلَيَت: لةالى )سةعدى كورِى ئةبى وةققاص(دا بووم
)ئةبوو رِافيع(ى بةندةى  ئا لةو كاتةدا، كورِى مةخرةمة( هاتوو دةستيَكى خستة سةرشامن

داية ؤكة لة ناو خانووةكةى ت –دةية ؤيَت ئةو دوو ههاتوو وتى.! دةمةو ()ثيَغةمبةريش 
ليَمى بكرِى. سةعد وتى: سويَندم بةخوا نايكرِم. )ميسوةر( طوتى: سويَند بةخوا  –

ئةويش دةبيَت ، ةدريَت د( دينارى زيَرِم ثى400َدةيانكرِيت. سةعد وتى: دةسا من تةنها )
م نيية. ئةبوو رِافيع طوتى: ئاخر بةر واتة: ثارةى حازر، بة )قيست( و بة ضةند بةشيَك بيدةم

دلَنيابة ئةطةر لةبةر ئةوة نةبىَ كة لة ثيَغةمبةرم ، ( دينارى زيَرِم دراوةتى500َ) ؤلة ت
كرِينى مالَى  ؤب –دراوسىَ بة هةق ترة  (81) ((..اجلار أحق بسقبه..))بيستووة ئةيفةرموو: 

هةرطيز نةم ئةدا بة ، نةدةبوو ةر لةبةر ئةم فةرموودةئ، ى نزيكييانةوةؤبةه –دراوسىَ 
( هةزار دينارى زيَرِ 400ئيتــر بة )، ضونكة ثرت لةوةم ثىَ دراوة، ( هةزار ديناى زيَر400ِ)

 شت.ؤثيَى فر
اجلار أحق بشفعته ينتظر به ))ى( لة )جابيــر(ةوة ئةم فةرموودةية ديَنىَ: يزيئيمامى )تيـرم 

 . (٨٢) ((وان كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
 لةبةر شوفعة ئةبوو حةنيفة )خواى ىلَ رِازى بيَت( ئةم فةرموودانة دةكاتة بةلَطةى  

اوبةش و ه :تيةةوسيَيدرا دةلَيَن: مةبةست بةم وشةى )جار(وبةالَم زاناكانى تر ، دراوسيَيةتى
 ةتياوسيَيافى درمنةك ، خانووةكةداضونكة )ئةبوو رِافيع( هاوبةشى )سةعد( بوو لة ، شةريكة

 .تبيَ

                                                           

 .2161حديث :  -ابب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ، كتاب الشفعة  -صحيح البخاري   (81)
 .1369صحيح، صححه األلباين ىف اجلامع الصحيح لسنن الرتمذي:  (82)
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 بالشفعة يف () لنبـي: قضى احاويالطريواية  )ويف( دةلَيَت: 942)بلوغ املرام( بة ذمارة )
. بةثيَى ئةم فةرموودةية شوفعة لة هةموو شتيَكدا دةبيَت: ٨٣ ثقات ورجاله (كل شىء

ضى جيَطةى كيَشةو هةراية. بةثيَى ئةم ئةطةر يا نا..؟، بطويَزريَتةوة، يا نا، دابةش بكريَت
ى دلَ نيطةرانى دةرو دراوسىَ ؤتنةكةى ببىَ بةهؤدانةى سةرةوة: هةر شتيَك فرمووفةر

 ؤى( دةتوانيَت بي)قاز، و يانا(. شوفعةى تيَدا دةبيَ، بيَتهاوبةشى ، يا نا، )طوازراوة بيَت
كى ؤى شتيَك هةلَبذيَرىَ و برِيارى لةسةر بداو طوىَ بة كيَشةو ناكؤبرِانةوةى ئةو كيَشانة خ

نةهيَشتنى كيَشة  ؤمنيش وا دةزامن ئةمة باشتــرين ضارةسةر بيَت ب، ازاناكان نةد
 (. شوفعةمةالَيةتييةكانى )ؤك

  

دون  اخللطةاجبة ب)والشفعة وضوونى )شافيعى(ييةكانة لة شوفعةدا: ئةمةيش كورتةى رِاو بؤ  
بالثمن  ،هيــرار وغعقال ينقل من األرض كال وفى كل ما، ال ينقسم فيما ينقسم دون ما، اجلوار
ية نت الغام...( ا مع القدرة عليها بطلتهفإن أخر، وهي على الفور، وقع عليه البيع الذي

 .(اعجش أبيل)ب والتقري
كى ة كةلَشبىَ بدة، ى و تيَكةالَودا دةبىَيواتة: شوفعة تةنياو تةنيا لة مالَى شةريك  

هتد. بةو  .ى..يكو زةووة و شتيَكى طوازراوةو نةطوازراوةداوة لة هةمو، دابةشكردن بيَت
لَ ر لةطةئةطة ؤخ، دةس بةجىَ دةبىَ ةشئةم شوفعةي، ثارةيةى بةيعةكةى ثيَكراوة رِةواية

 مافى دةسووتيَت. – داواى شوفعة بكا –توانادا ثشت طويَى خست 
 
 

   
 

                                                           

« احملرر»(، و1073« )اإلملام»(. انظر: 5881) «شرح املعاين»إسناده ضعيف؛ ابن جريج مدلس وقد عنعن. أخرجه: الطحاوي يف  (83)
 .بلوغ املرام الدكتور ماهر ايسني الفحلعلى كتاب  تعليق احملقق (.939)
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 وةسيةت و رِاسثاردن  - 8
 وتةيةكى ثيَويست

ظ ؤرن مؤ ضنازانىَ، ةنازانىَ ضةندة طرنط ،نةذى –بة باشى  –ئةوى لةناو ئةم دينى ئيسالمةدا 
ى ترى ةلَكانخكاريى و و بةرامبةر بة خزم و كةس ، ى ويؤبةرامبةر بة خ ةكاتثةروةردة د
ةرجةم سونيا دكة  بةتايبةتى لةو سةردةمةدا – لةاليةكةوة دنة دنةى دةدا !دةورووبةريى

 ؤان بيوة ، تدا بيَك لة ذيانكاتيَ، بةخشني و خيَرو صةدةقة ؤب –ى و قات و قرِيية يبرسييةت
لَ م لةطةةالَب، ذةى خيَرى ترؤوةكو )وةصييةت و وةقف( و ضةنديني ثر، ىيماوةى ثاش مردن

 بة، تةيةنيَخاووخيَزانى بطئةوةشدا نابيَت )تةصةروف(يَكى وا بكات زيان بة ئوسرةو 
 –ى الَةكةمم جةتايبةتى لةو كاتةدا نزيكى مةرط دةبيَتةوةو دةيةوىَ وةصييةت بكات: سةر

 ظؤمر، ئاوادا لة بةرامبةر هةر جم و جوولَيَكى، مزطةوت بيَت ؤى بؤثاش خ –منوونة  ؤب
يان بة بيَـت زنا، نثاش مرد ؤض ب، ض لة ذياندا، ى و لة خةلَكانى ذيَر دةستىيؤبةرثرسة لة خ

 و ةبىَدش ؤةخنكاتيَك كة )سةعدى كورِى ئةبى وةققاص( ، ى و خةلَكانى تر بطةيةنيَتيؤخ
مبةرى خوا.! ى و دةلَيَت: ئةى ثيَغةيشؤدةضيَتة سةرةخ ()شةويستمان ؤثيَغةمبةرى خ

؟! يَت.م مالَةكةم طشت صةدةقةو خيَرى هةذاران بؤدةمةويَت وةصييةت بكةم ثاش خ
ىَ طاى ثهةر رِيَ ديسان، ئةوسا دةيةويَت نيوةى بكاتة صةدةقة، رِيَى ثىَ نةدا ()ئةويش 

ش يَيةكيس، دةقة: باشة سيَيةكى بكة صةئةوسا دةفةرموويَ، سيَيةك تة سةرهةتا ديَ، نةدا
 هيَلَىةجيَ ببو خيَزانت بة تيَرو تةسةىل ضونكة خاو، ر دةبيَتؤثاداشتى ز، كةم نييةو

ن يهرةباواى مخهةتا دةست لةم و لةو ثان بكةنةوة.... هتد. جا بة ثشتيوانى ، باشتــرة
ةوة. نيانداكيَشانةى ثةيدا دةبن لة ئةجنام ئةو، يةت(و )وةقف( دةكةين وباسى )وةص

 اليةك.هةموو ؤم سوودبةخش بيَت بهيوادار
 هةلَةبجةى شةهيدان:

 ىيضؤى ك 1424عبانى/ةش / 9

 ىيى زايين 2003 / 10 / 5
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 :ةت و رِاسثاردنوةصي

 ېې  ې  ې ۉ ۋ  ۅ   ۅ  ۉ ٴۇ  ۋ   چخواى طةورة دةفةرموويَت: 

كات سراوة كة هةرواتة: لة سةرتان نوو (1٨٠البقرة: ) چەئ ائ ەئ ائى ى
ند واثةسةةكى خبةشيَوةي، ةميَنىَمالَيَكى لة ثاش د، تة سةر مردن وكةسيَك لة ئيَوة ها

 نى ئةمامدائةجن، ى ثىَ بطاؤهةركةسىَ بةشى خ، وةسييةت بكا كة دايك و باوك و خزمانى
 يَزان.ثار ؤخ ؤكارة ثيَويستة ب

بيت ليلتني إال مرىء مسلم له شىء يوصى فيه يما حق ا)) دةفةرموويَت: ()ثيَغةمبةريش   
شيار بىَ كة: هةميشة ؤو هة: دةبىَ موسلَمان ئاوا ليَربِاووات .(84)(ه(ووصيته مكتوبة عند

ية ؤضونكة نازانيَت كةى مردن لة دةرطاى دةدا. ب، وةسييةت نامةكةى لةالى سةريا بيَت
 ؤئةمة كة: ئاخ ؤبةالَم ب، ــر تةواوى موسلَمانان هاودةنطن لةسةر وةسييةت كردنئيــت

وة يان ، سةبارةت بة كةسيَك قةرزار بيَت، يان )سوننةت( هةراو كيَشةيانة، )واجيب( بيَت
 ئةطينة سوننةتة.، ئةو كةسة وةسييةت واجيبة ؤبىَ شك ب، ئةمانةت و رِاسثاردةيةكى البيَت

ة وال وال عبدا وال أم اما ترك رسول اهلل عند موته درهما وال دينار))هاتووة: لة فةرموودةدا   
نة ، كاتىَ مرد ()كة ثيَغةمبةر  (85)((اء وسالحه وأرضا جعلها صدقةإال بغلته البيض، شيئا

مةطةر هيَسرتة ، نة هيض شتيَكى ترى بةجىَ نةهيَشت، نة بةندةو كةنيــزةو، ثارةو ثوول و
 رِيَبواران. ؤةبوو كرديية صةدةقةو خيَر بثارضة زةوييةكيشى ه، ى ويكةى و ضةكةيسثييةكة

ايةخى هيض ب، دارى بكات رِيَى ثيَدرا بوو دنيا، لةطةلَ ئةوةيشدا ()واتة: ثيَغةمبةرى خوا   
، ىَ مبيَنىَ وى بةجؤاش خث، ية كة دةمرىَ شتيَك نييةؤب، بة دونياو مــــــالَى دونيا نــــةدةدا

 يا بكات.وةصييةتى ت

                                                           

 (.2738 /1أخرجه: البخارى )فتح الباري/ كتاب الوصااي( )   (84)
 (.2739 /1أخرجه: البخارى )فتح الباري/ كتاب الوصااي( )  (85)
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ةلَىَ: الى خاتوو عائيشة )خوا لة هةموويان رِازى بيَت( ى( لة )ئةسوةد(ةوة ديئيمامى )بوخار
، بةدةستةيى(و هةق)وص ()طوتيان: دةلَيَن: )عةىل كورِى ئةبى تاليب( ثاش ثيَغةمبةر 

ى ي دايناوةو دةبيَتة خةليفةى ئةو..! خاتوو عائيشةش )خوا ليَؤواتة: ثيَغةمبةر لة جيَى خ
 فدعا – حجري :أو قالت، إىل صدري هت)متى أوصى إليه وقد كنت مسند)رِازى بيَت( طوتى: 

 ؤخ. (٨6) ((متى أوصى إلي علي.؟ف، فما شعرت أنه قد مات ث يف حجرينإخنفلقد ، تبالطس
 ؤى بةيةتدةبىَ كةى ئةو وةس، هةموو شتيَكة ى منةوة بوو و ئاطام لةيسةرى بة سنطئةو 

شتيَكى  ضونكة هيض، ييةتى بة سيَيةكى مالَ و نة بة شتى تر كردنة وةس كردبيَت..؟! واتة:
ى ى( كرد كة ثاش خؤيى(و غةيرةز )عةلي)عةل ؤييةتيشى بوة نة وةس، بةجىَ نةهيَشت

 خةليفة بيَت.

 () عة قد وضعوا أحاديث يف أن النبـيي: كانت الش)قال القرطبـي)فتح البارى( دةلَيَت:   
فمن ذلك ما ، وكذا من بعدهم، كفرد عليهم مجاعة من الصحابة ذل ،أوصى باخلالفة لعلي

، وال بعد أن ولــــــى اخلالفة، لنفسه كت به عائشة... ومن ذلك أن عليا مل يدع ذلأستدل
شيعة بة اليةوة واية:  ةلَىَ:قورتوبى د. (87)م السقيفة..(ووالذكره أحد من الصحابة ي

، يفة بيَتعةىل كورِى ئةبى تاليب( ثاش ئةو خةلييةتى كردووة كة: )وةس () ثيَغةمبةر
 ضونكة: ، ئةوةيان بة رِاست نةزانيوة مةلَيَكى زؤر لة هاوةالَن و ثاشينانؤبةالَم ك

مبةردا ـزمةتى ثيَغةخــــ ـــةيةكــةم: خـــاتوو عـــــائيشة طـــــوتى: مـــــن هــــــةميشة لـــ
  وام ىلَ نةبيستووة.يتبووم و ش
 هيض كات داواى نةكردووة. –يشى ؤخ ؤب –ةىل دووةم: ع
سيَك لة ةتا باه، ةوةئةوةى وة بيــر نةهيَناي، ذى )سةقيفة(ش كةسىَ لة هاوةالَنؤسيَيةم: رِ

 )عةىل( بكريَت. 
                                                           

 2609حديث :  -ابب الوصااي وقول النيب صلى هللا عليه وسلم : وصية ، اايكتاب الوص  -صحيح البخاري   (86)
 (.5أخرجه: البخارى )فتح البارى/ كتاب الوصااي/  (87)
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 .باسيان دةكات –فتح البارى  –مةلَىَ بةلَطةى تر كة هةر لةوىَ ؤئةمةو ك
خبالف ما ، )رضى اهلل عنه( وال إىل غريه علي أوصى إىل وال )...ةلَيَت: ثيَشةوا )نةواوى(يش د

ى ؤثاش خ، هيض كةسيَك وةسييةتى نةكردووة بؤ ()واتة: ثيَغةمبةر  (88)يزعمه الشيعة...(
 ضوونى شيعة.ؤبة ثيَضةوانةى برِواو ب، خةليفة بيَت

وةىل ، خةليفة)طر ى(ــة )خواى ىلَ رِازى بيَت( لة دانانى جيَيشى ئةم باسى )عةلتيَهةلَكي
 دةى ىلَثةر، وجياوازة لة، ئةم باسى ئيَمةية، جا لةبةر ئةوة، عةهد(ةوة سةر هةلَدةدات
دنى رووذانشةوة ولةاليةكى تري، ئةمة لةاليةكةوة، ىؤجيَطاى خ ؤدادةين و هةلَى دةطرين ب

كة ، ائيَست ؤةتى ببةتايب، ةهرةمةند دةبنثيَى ب، ا نةيارو ناحةزانى ئيسالمتةنه، ئةو باسة
 ى ئيسالم بدةن.هةموو اليةكةوة دةيانةوىَ طةمارؤئيسالم لة  نةيارانى

 –ة ديار –بةالَم ، بةر لة ئيسالمييش هةبووة، زادةنى ئادةمؤ: دةستووريَكى كيةتوةص
 رى تيَداكراوة.ؤى زيناهةقو ستةم ، جيَطةى قسةو باس بووة

و  ة مالَرى لان دةسكؤ: بىَ سنوور مافيان بة سةردارى خيَزان دابوو كة: ضمانييةكانؤرِ
 لَى ىلَىَ مناان هيَنديوة ، نةياريَكى ئةو خيَزانة بؤ  دةيتوانى وةصيةت بكات ، سامانيدا دةكا

ى دارايى ( يةك لةسةر ضوار1/4ثاشتــر هاتة سةر ئةوة كة دةبىَ: )، بةش بكات بيَ
 –رامبةر ةب – ابةجىَكاريَكى ن، بة مةرجىَ كة ئةو مرياتطرانة، مالَ و خيَزان ؤبثاريَزرىَ ب

 ى.يك خيَزانةكة نةكةن ببيَتة مايةى دلَ نيطةرانسةرؤ

، يانؤــهةلَكيَشان و كــــــةش و فشى خـــــ ؤخ ؤ: بعةرةبةكانى ثيَش ئيسالميش
يان بة يانؤـــــــخزم و كةس و كـــــارى خ، ةكردوخةلَكانى دوورو نا خزم د ؤتيان بةوةصي

ةتدا ية وةصبدانى د، ةكانياندا ضووةوةوبة هةلَ، تهةذارى دةهيَشتةوة..! بةالَم ئيسالم ها
 نــــــا لــــةسةر ئةساس و بناغةى )هـــــــــةق( و )عةدل(. 

                                                           

 : صحيح مسلم بشرح النووى/ كتاب الوصية/ ترك الوصية ملن ليس له شىء يوصى فيه.سةيري (88)
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زم و خايك و و د باوك ؤثيَويستى كرد كة: وةصييةت ب، بةر لةوة ياساى مريات دامبةزريَنىَ
زمة خايك و و د كاوب ثيَويستى كرد كة: دةبىَ وةصيةت بكرىَ بة، كريَتكةس و كارى نزيك ب

 ء(نيسارةتى )نى سووئةوجا كة ئايةتةكا تةواوى دارايى و مالَةكةى بدرىَ بةوان.نزيكةكان و 
 رجةوة:وو مةوةصييةتــــــــــى بـــــــــةست بة د، هات و ياساى مرياتى دابةزاند

لة  ()ضونكة ثيَغةمبةر  –يةتكار ثاش مردنى وةص –طرةكان رِةزامةندى مريات -1
فال وصية ، حق حقه كل ذي إن اهلل قد أعطى)ئاواييدا فةرمووى: )ةكةى حةجى مالَوتار

واتة: خوا مافى فةرموودةيةكى موتةواتريةو دوازدة هاوةلَ رِيوايةتيان كردووة.  (89)(لوارث(
، اتطرمري ؤةت بكات بى نيية وةصيؤكةس ب –ثاش ئةوة  –كةوابوو ، كردهةموو كةسى دياري

خزمانى نزيكى بىَ  وةصيةت بؤ، اية( دياريكرا بة ئايةتةكانو د)بابة جا ثاش ئةوة كة مافى
 .بةش لة مريات بة )سوننــــــةت( مايةوة

لةبةر ، يةك لةسةر سىَ(ى مالَ( 1/3)يةت( بة ريكردنى سنوورى الى سةرووى )وةصديا -2
 (2/3وة يان )، ئةوة كة كاتىَ )سةعدى كورِى ئةبى وةققاص( ويستى نيوةى مرياتةكةى

ثيَغةمبةر ، ضونكة تةنها كضيَكى هةبوو، ى بكريَتة خيَرو صةدةقةؤدواى خ (ىدوو لةسةر سيَي
()  :إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة ، والثلث كثري، الثلث))فةرمووى

بىَ شك مرياتطرةكانت بة ، رةؤهيَمان سيَيةكيش ز، سيَيةك. واتة: (90).(يتكففون الناس(
دةست لةم و ، ى مالَ ئاواييان ىلَ بكةيت ويلةوة باشتــرة بة هةذار، ى جىَ بهيَلَيتيدةولَةمةند

 (91)لةو ثان بكةنةوة.

موسليمى ئينب يةسار(و ضةندين زاناى ، زةحاك، مةسرووق، تاوس، حةسةن، )ئينب عةبباس
 ،مريات نابةن، ئةو كةس و كارة نزيكانة ؤدةلَيَن: دةبىَ ب، تر لة هاوةالَن و ثاشينان

                                                           

 .2870ود: حسن صحيح، قاله االلباين يف حتقيقه على سنن أيب داو  (89)
 2610حديث :  -ابب أن يرتك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا الناس ، كتاب الوصااي  -صحيح البخاري  (90)
 بكة. -ى دكتؤر وةهبة زوحةيلى()الفقه اإلسالمي وأدلته سةيرى: (91)
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ى(ش هةر ئةمةى هةلَبذاردووة. بىَ لةو ي)تةبةر، ديارى بكريَت ؤوةصييةت بكريَت شتيَكيان ب

 ٹ ٹ ٹٹچ(شدا هاتووة: ءلة سوورةتى )نيسا، ئايةتةى سوورةتى )بةقةرة(

 .(٨النساء: )چڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤ 

خزمانى لة، و وىَاكةئةو كةسانة مرياتيان ن )قورتوبى( دةلَيَت: خواى طةورة دةفةرموويَت:
ر ا لةبةجريَن. بىَ بةش نةك دةبىَ رِيَزيان بطيـررىَ و، سكيننوة يان هةتيوو م، نزيكن
انى يوةكة هةتندالَم ة"مام"دةردةكةوىَ كة: هيَندىَ جار ئةوة كة  م ئايةتانةوةنايى ئةرِؤش

ةجىَ و بر نا ؤز يَكىكار، طةورةيان بابيان مردووةبةر لة بابة ، ئةو برايةيان بىَ بةش دةكةن
شت ـــة طا لــية داوؤبــــ ر بىَ ويذدانييشة.ؤوة ز، ناثةسةندة لة شةريعةتى ئيسالمدا

ثشتطويَى  وو ئايةتة بن ارى ئةــــكةين كــــة ئـــاطــــادارى داواكــــــــانــــــان دةمــــوسلَمــ
 نةخةن.
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 نامةيةكةوةلة سةرةتاى طشت وةصييةت

نامةيةكةوة يَت: )ئةنةس( طوتى: هاوةالَن لةسةرةتاى هةموو وةصيةتزاق( دةلَةلروبدة)ع
هذا ما أوصي به فالن بن فالن يشهد أن ال إله إال  ،بسم اله الرمحن الرحيم))دةيان نووسى: 

اهلل وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهلل يبعث 
بور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا اهلل ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا اهلل ورسوله من يف الق

إن كانوا مؤمنني وأوصاهم مبا أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بين إن اهلل اصطفى لكم الدين 
 ئةمة، واتة: هةر بةناوى خواى خاوةن بةزةيى و ميهرةبان .(9٢)((فال متوتن إال وأنتم مسلمون

بة  ()موحةممةديش ، ةداودا دطةواهى تاك و تةنيايى خو ().......... امةىةتنوةصي
ان و دوو دلَييةكى تيَدا هيض طوم، ذى سةالَؤدةشزانىَ هاتنى رِ ،ا دةزانىَدبةندةو رِةسووىل خو

لة خوا  ؤةلَىَ: خبة خاوو خيَزانيشى د، رِ زيندوو دةكريَنةوةؤكانى مردووى نيَو طخةلَ، نييةو
، ئةر باوةرِدارن ()ن بةر فةرمانى خواو ثيَغةمبةر ب، تان ضاك بكةن وؤنيَوان خ، بثاريَزن و

"(  سالَوى خوايان ىلَ بيَت")ئيبــراهيم و يةعقوب  –ى ؤكاتى خ –نيَكيش ؤهةر ض
لة دينى ئيسالم كال ، هةردةم ئيماندار بن و، ةمرنذة دؤكورِةكانيان رِاسثارد كة: هةتا ئةو رِ

 نةبن.

ذة ؤةو رِئهةتا  تيشةثيَويس، ةبىَ هةموو شتيَك هةر بة ئيزن و فةرمانى خوا بيًََتبةلَىَ... د
، وان بدةين نييةتيسلَماى مويهةولَى ديندار، لة مالَ و منالَمان بىَ ئاطاو كال نةبني، ئةمريني

 –ةكة مةسةل دان بةلةبةر طرنطي –تةنانةتى لةكاتى مردنيشدا ، قبوولَ نةكةين لة دين البدةن
 .منالَ لَ وما ؤكة جيَى ديَلَني ب، مةمان بيَتايةتنئةمة خالَيَكى طرنطى وةص دةبىَ

 
 

   
                                                           

ححه االلبـاين ىف إرواء الغليـل ، وصـ15769حـديث :  -ابب كيـف تكتـب الوصـية ، كتـاب الوصـااي  -مصنف عبـد الـرقاق الصـنعاين   (92)
 .1647برقم: 
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 ..؟وةصيةت بؤ

ى وةصيةت سةيرى مةسةلة –ثاش مردن  –ةتكارةكةوة ت و توانايي وةسيدةسةالَئةر لة 
اش ثةصيةت وونكة ض، رِيَى ثىَ نةدرابا، ودةبوو كاريَكى نادرووست و نارِةوا بووبا، بكةين

، يداؤيَى خرِمردووةو ضووة بة  يةتكارئةو دةمةش كابراى وةص، ردن جيَبةجىَ دةكريَتم
 ثيَوة ئةوى مافى، بةتايبةتى كة ئةو مالَة ثاش ئةو، قسةى نةطرىَ ؤدةكرا كةس طوىَ ب

 تة مرياتى مرياتبةرةكان..!ؤب، نةماوةو

لةبةر  –يشدا  ئةوةلةطةلَ –زى ئيسالم ؤبةالَم شةريعةتى ثري، شل نةكريَت ؤهةقة ئةر طويَى ب
 ومةلَ ؤك، ى ويبةرذةوةندى خزم و كةس و كار، ى ويؤيةتكارةكة خيى وةصبةرذةوةند

 –ى ؤـــاش خــــث –ة ــردووةكـــدى مــةرذةوةنـــب، تــددانى ثيَدا دةنيَ، مةلَطةؤك
 –انيش ئاكار ضاك مارطاىؤلة ت، ئةنووسرىَ و ؤمزةو ثاداشتى ب ضونكة الى خوا ،ةـاشكرايــئ
 ناوى دةنووسريَت. –دونيا  ؤب

 كة: ةبىَيان دئةوانة ؤوةصيةت ب، ربةى كاتؤكة ز –لةو رِووةوة بةهرةمةندن  –خزمانيشى 
دووة ةرز كرفيةتةى بةالَم خوا ئةو وةصي، مرياتيان ناكةوىَ، بةثيَى ياساو دةستوورى مريات

 يان لة كةلةثوورةكة.ؤهةتا شتيَك دابنريَت ب
وةكو ، كارة طشتييةكانة ؤرينةى وةصيةت بكة زؤ –و رِووةوة قازاجنييةتى لة –مةلَطةش كؤ

ضاكسازى ئةوانة  ؤوة يان ب، زطةوت و رِيَطةو بانم، قوتاخبانةو، شخانةوؤكردنى نةخدرووست
ةت( ية )وةصيؤب، ة باشتــر ئاشكرايةئةو، يش بيَتبابابىَ  و هةذارو هةتيو ؤئةر ب ؤخ، ئةبىَ

( دادةنريَت لةالى ةالَيةتيى )التكافل االجتماعيمؤى كيةسةبةريَتبة برِطةيةكى طرنطى د
 (93)ئيسالم.

لةو ، نى )وةصييةت( و ددان نان ثيَيدادةبىَ هةميشة ئةوةمان لة بري نةضىَ كة: ثةسةندكرد
خةخمؤرى ئةم  ؤدةطةرِيَتةوة ب، ى و نةدارييةدايلةو حةلة ثرِ لة هةذار، سةردةمة ليَلَةدا

                                                           

 الفقه املنهجي/ كتاب الوصية/ حكمة مشروعية الوصية.  (93)
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( سالَ 1400ئةر بيــر لة )، مةلَؤرى كيَشةو طيـرو طرفتةكانى نيَو كضارةسة ئيسالمة بؤ
ضةندة نةبوو ، ضةندة دواكةوتوو بوون و –هةردوو  –مةلَ ؤكة تاك و ك، لةمةوبةر بكريَتةوة

دينى ئيسالم ئةو طشت بةرنامانة ، ئةوسا لة هةل و مةرجيَكى ئاوادا، دةست كورت بوون، و
بىَ شك طةورةيى و مةزنى ئيسالم ثتــر ثرشنطدار ، ظؤةحى مرى و فةريشطوزةرانؤخ ؤديَنىَ ب

 تر دةبىَ الى هةمووان.

إما ، سألة: وفرض على كل مسلم أن يوصى لقرابته الذين اليرثون)م)ئينب حةزم( ئةلَيَت:  
فيوصى هلم مبا ، أو ألنهم اليرثون، بهم عن املرياثوإما ألن هنالك من حيج، وإما لكفر، قلر

  (94).أو الوصى(، رآه الورثة ما بدوال، فإن مل يفعل أعطوا،  حد لذلكال، طابت نفسه

ةوة ئلةبةر  –ى ؤخ خزمة نزيكة مريات نةبةرةكانى ؤدةبىَ ب، واتة: طشت موسلَمانيَكى دارا 
لة  طربىَك رِيَوة يان لةبةر ئةوة كةسيَ، باوةرِ بيَت خوا نةناس و بىَ يان، يلة بىَؤك

 ،ببىَ ةلايق ؤبئةوةندةيان ، وةصيةت بكات –رياتيان نةكةويَت وة يان هةر م، ىربدنمريات
 ةيانداتىَ.سولَتةى سةردةم د، سنتئةر ثشتطويَى خ ؤخ، كةنشؤدلَى ثيَخ

ر ة لةسةمةلَطؤك ضونكة ئيسالم، لة هةقةوة نزيكتــرة –بةرِاى ئيَمة  –ضوونة ؤئةم رِاو ب
ية يستيشةوؤيش زيان بةو خهةرض، ى و تةبايى دادةمةزريَنىَيشةويستؤى و خيبرايةت

 –ر ةىلَ جاط – ؤرِة ئةو شتةيش ئةميؤب، وةشيَنيَت و ددانى ثيا نانيَتةيدهةلَ، بطةيةنيَت
 كةسى تةريك ناكات.، ضارةسةرى دةكاو، ىيمةالَيةتؤدةبيَتة كيَشةى ك

 

 

 

   

                                                           

 (.1753/ 8احمللى ابآلاثر إلبن حزم األندلسي ) (94)
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 .؟.كةى بكريَت باشة، صةدةقة خيَرو

ثرسى:  ()زى بيَت( دةلَىَ: ثياويَك لة ثيَغةمبةرى وةالَمى ئةمة ئةبوو هورةيرة )خواى ىلَ رِا ؤب
يح وأنت صحتصدق  أن))فةرمووى:  ()ض صةدةقةيةك باش و ثةسةندترة.؟ ئةويش 

، وم قلت: لفالن كذا ولفالن كذاوالمتهل حتى إذا بلغت احللق، تأمل الغنى وختشى الفقر، حريص
 (95)(.(وقد كان لفالن

ى بىَ لَةمةندى دةوبة تةما، ظ لةشساغ و بة تةماع وكة: مرؤئةو دةمة سةدةقة خيَرى زؤرو باشة 
ةلة ا ئةو حج، يىطهةتا طيانى بطاتة قورِ ،نةك دةسى لة مالَى نةضيَت، ترسى هةذارى هةبىَ، و

 –ش ئةو ثا –ىَ نةلَ وئةو بلَىَ  ؤخ، (......) ؤئةوة ب و ()...... ؤوةصيةت بكاو بلَىَ: ئةمة ب
، ةتةةو حالَئيَش ثجيَماوانى دواى ئةو. ئاشكراية خيَرو صةدةقة  ئةو مالَةى دةبيَتة مرياتى
ة يؤب، رةةزنتــمطةورةترو ، ثاش مردن، ش وؤلة حالَةتى نةخ، لَةؤهةروا بذاردنةوةى قةرزو ق

ان شةيت ساغييداضونكة لة كاتى لةش  ((أنت صحيح حريص تأمل الغنى..)...و)فةرمووى: 
ت و ييَذ نابمةن دريَت: ضووزانيت تةةلَدةيرتسيَنيَت و ديى بة هةذار، دةكات ؤهةرِةشة لة مر

 ةفةرموويَت: ز دؤئانى ثريقور ةهةر ئةمةيش، ئاتاج و موتاج ناكةويت

 .(٢6٨البقرة: ) چڭ  ڭ    ڭ   چ

ياخى  جار لةخوادوو –ربةيان ؤز –شطوزةرانةكان ؤةلَيَن: خدةستةيةك لة سالَحانى سةلةف د  
زيك ردنيش نرةو مكة بة، رِةزيلى لة داراييةكةياندا ئةكةن يى وهةتا لة ذيندان ضكووس، ئةبن

 ؤةتا به، بةخشنةيان بنةوىَ هةموو مالَةكدةيا، ةكةن وسةدةقةدا ديى لة خيَرو ؤئةبنةوة زيَدةرِ
 مرياتطرةكان شتيَك بةجىَ نةميَنيَت.

ه مثل الذي مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موت))(يش نزيك بةم فةرموودةية دةهيَنىَ: نةسائي)
 ق الرجل يفيتصدألن ))ش ئةم فةرموودةية دةهيَنيَت: ود(يدا)ئةبوو، (96)((يهدي بعد ما يشبع

 (97)((ق عند موته مبائةيتصدحياته وصحته بدرهم خري له من أن 

   
                                                           

  (.5/2748أخرجه: البخارى )فتح البارى/ كتاب الوصااي( ابب الصدقة عند املوت. ) (95)
 .3614نن النسائي برقم: ضعيف، ضعفه الشيخ االلباين يف س (96)
 .2041ضعيف، ضعفه الشيخ االلباين يف ضعيف الرتغيب برقم:  (97)
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 مردوو بكات ى سوننةتة: صةدةقة بؤؤب، دارداراو دةس

دةشزامن ، ايكم مةرطى كتووثرِى كردووةخاتوو عائيشة دةلَيَت: ثياويَك بة ثيَغةمبةرى طوت: د
بكةم.؟ ئةويش  ؤةتوامن خيَرى بئيَستا د ؤئاخ، رو صةدةقةى دةكردخيَ، ئةطةر وا نةبووبا

()  :خيَرو صةدةقة لةباتى ئةو بكة.، بةلَىَ (98)(.(تصدق عنها، نعم))فةرمووى 

دة )خواى ىلَ رِازى بيَت( باس )خواى ىلَ رِازى بيَت( دةلَىَ: سةعدى كورِى عـــــوبــــائينب عة
ة باتى ئةتوامن ل ؤئاخ، )نةزر(يَكيشى لةسةرة، ى و طوتى: دايكم مردووةيلة ثيَغةمبةرى ثرس

لةباتى ئةو بيدةو  (99)(ه عنهاإقض))فةرمووى:  ()بةجيَى بكةم..؟ ئةويش ئةو جيَ
 بةجيَى بكة.جيَ

، يَتةرئةطرلَكيشى ىلَ ووة كة، مردوو ئةكريَت ؤصةدةقة ب :رِيَنمايى ئةم فةرموودانة  
 ى بكات.ؤى بؤبةتايبةت ئةطةر كورِو كض و وةضةى خ

إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة: إال ))ثيَشةوا موسليم ئةم فةرموودةيةى هيَناوة:  
  .(1٠٠)((أو ولد صاحل يدعوا له، فع بهينتأو علم ، من صدقة جارية

، ظ هةر كة مردؤن: ئةم فةرموودة وا ئةطةيةنيَت كة: مرةلَيَ: زاناكان دةلَيَد (ىوينةوة)ئيمامى 
بضيَت: صةدةقةيةكى  ؤشتيَكى ب مةطةر لةم سىَ رِيَطةوة،  ئةبىَكارو كردةشى بنةبرِ

كةلَكى ىلَ  –ى ؤثاش خ –موسلَمانان ، وةكو )وةقف(. زانيارييةك، ى(و بنةماداري)جار
نكة باوك و دايكةكةى. ضو ؤبيَت بدةسى بة دوعا ، مندالَيَكى صاحل و سةر رِاست، وةرطرن

خيَرى )صةدةقة(و )دوعا( بة ، كةوابوو بىَ شك، ىينئةمانةش هةر دةست و رِةنطى خؤي
، تئةطةر قةرزارى حةج بيَ، كردنى ؤهةروا حةج ب، ىؤهةروا قةرز دانةوة ب، مردووان دةطات

 ؤبةالَم قورئان ب، ئةطيــرريَتةوة ؤذوويشى بؤرِ، يةت(ــةوةئةطينة دةضيَتة دةروازى )وةص
                                                           

 2628حديث :  -ابب ما يستحب ملن تويف فجاءة أن يتصدقوا عنه  ، كتاب الوصااي  -صحيح البخاري    (98)
 (.2761أخرجه: البخارى )فتح البارى/ كتاب الوصااي( )  (99)
 3169حديث :  -ابب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ، وصيةكتاب ال  -صحيح مسلم   (100) 
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ى( و جةماوةرى زانايان يرِاى )شافيع، كردنىنويَذ بؤ ، يى وؤى و ناردنى خيَرةكةى بيخويَندن
       (101)ى ناضيَت و ثيَى ناطات.!ؤئةوةية كة: ب

 سينىسوثاس ستاييش لة ئةووةل و ئةخيرةوة هةر بؤ خوداى دلؤظان و دةهندة.. وا لة نوو

شة كؤمةالَيةتييةكان و ضارةسةريان لة ئيسالمدا( ئةم بةشانةى زنجيرة باسي )كيَ

ة ثابةندبوونى طةلةكةشم زياتر بو كةلَك ليَوةرطرتنيي و  بة هيواى سوود، بوومةوة

 سيستم و سياسةت و ياساكانى ئيسالمةوة.. هةر لةثةناى خودا دا بن..

 

 

 

 

 
 

 ى زايينيي 2003ى كؤضيي بةرامبةر بة  1424

 هةلَةبجةى شةهيدان

 
 
 
 

 

 
 

   
 
 
 

                                                           

 أخرجه: )صحيح مسلم( بشرح النووى )كتاب الوصية( ابب وصول ثواب الصدقات إىل امليت.   (101)
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 پێڕست
 

 ثةرِةال                                                                                    ؤكرِناوة      
 

 3 ئةم بةرهةمة ثيَشةكى
 6 قةرزارو خاوةن قةرزو وامدان -1

جواميَرانة داواى قةرزةكةى  بةبيَت  رةحمةتى خوا لةو خاوةن قةرزة

 كاتةوةب
٨ 

 ١٠ ارى نةدار دةبيَ مؤلَةت بدريَتقةرز
 ١١ ثياوى بة دةهندةو داراييش مؤلَةت دةدريَت

 ١٢ قةرز فرؤشتن بة
 ١3 نيهادت ثاك بيَت خوا قةرزةكةت بؤ دةبذيَريَت

 ١4 ئاذةلَ و ثاتالَيش قةرز دةكريَت
، دةشتوانيَت دةستى قةرزةكةى داوا بكا طشت دةتوانىَخاوةن قةرز 

 ليَهةلَبطريَت
١٥ 

 ١٨ دةبيَ قةرزارةكةيش ديندارو بة ويذدان بيَت
 ٢١ زةويى و لةوةرِطةو ئاوة خؤرةى طوند نشينةكان  -2

ى إال هللم هةر سولَتةى شةرعيى دةتوانىَ سنوور قؤرخ بكات:   ٢3 هم(سولم ولمرَ  )ال ِحم
 ٢6 خاوةنداريَتى تاكى بةضى دةضةسثيَت ؟

 ٢٩ ئاوو ئاوة خؤرة
 36 ضاندنكشتوكالَ و نةمام   -3

 37 طةورةيى و مةزنيى كشت و نةمام ناشتن
 3٩ وشياربة زيَدةرِةوى لة كشـت و كالَدا مةكــة.!

كشت و كــالَ لة بةرامبـــةرى بةشيَك لة دةرامةت و بةروبووى 

 زةوييةكةوة رِةواية
4١ 

 4٥ رِةهن، يان بارمتة  - 4
 46 ثيَناسةى رِةهن، يان بارمتة
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 4٨ تةضةكيش دةخريَتة بارم
 4٩ بارمتة وةرطر )مرتهن( نابىَ سوودو قازانج لة بارمتةكة وةرطريَت

 ٥١ بارمتة الى غةيرة دينيش دادةنريَت
 ٥١ ئةطةر خاوةن بارمتةو، بارمتة ال دانراو هةراو كيَشةيان بوو؟

 ٥٢ بةخشيين، يان هيـبـة - ٥
 ٥3 طةورةيى و مةزنيى بةخشيين و دنة دنةى موسلَمانان بؤى

 ٥6 ى كةميش دةبةخشــريَتشت
 ٥7 لة بةخششى مناالَنيشدا دادثةروةر بن.!

 6١ بةخشينى قةرز
 6٢ قةبوولَكردنى دياريى لة موشريكان

 64 دةست و دياريى بؤ موشريكان

 سةلةم، ثيَناسةكةى.. -6
6٥ 
+ 
66 

سةلةمى شتيَك الى كةسيَك كة ئةو شتةيةى نةبىَ لة وةختى 

 سةلةمةكةدا
6٨ 

 6٩ ةر بوون و بارمتة )الكفالة والرهن( لة سةلةمدادةستة ب
 7٠ ئةر سالَهات و سةلةم تياكراوةكة نةبوو؟!

 شوفعة + ثيَناسةكةى  -7
7٢ 
+
73 

 7٥ اهاوبةش بةر لة فرؤتنى بةشةكةى، دةبيَت هاوبةشةكةى خؤى ئاطادار بك

 وةسيةت و رِاسثاردن  - 8
77 
+ 
7٨ 

 ٨3 لة سةرةتاى طشت وةصييةتنامةيةكةوة
 ٨4 وةصيةت بؤ..؟
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 ٨6 خيَرو صةدةقة، كةى بكريَت باشة..؟
 ٨7 داراو دةسدار، بؤى سوننةتة: صةدةقة بؤ مردوو بكات

 ٨٩ يَرِستث
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


