
 

 ووتەوکردەوە لەسەر کاریگەری و جۆرەکانی وجێگاوماناو گرنگی نییەت،

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :بعدو  ،جمعينة والسالم على نبينا محمد وعلى آِله وصحبه أهلل رب العالمين والصال الحمد
 :ئةفةرميَت  لة )صحيح (ى ئيمامى بوخاريدا هاتووة كة ثيَغةمبةرى خوا

اهلل ورسوله فهجرته الى اهلل جرته الى فمن كانت ه ،ما نوى كل امريء ل، وإنما اتمال بالنيعنما األإ) 
  .(1)(ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه مرأةدنيا يصيبها أو الى اورسوله، ومن كانت هجرته الى 

  :لة رِيَطةيةكى ترة هاتووة دا مي( ى ئيمامى موسلحوة لة )صحي 
ن  وم فهجرته الى اهلل ورسوله، فمن كانت هجرته الى اهلل ورسوله ،ما نوى يءإنما األعمال بالنية وإنما ألمر )

 .(2)(تزوجها فهجرته الى ما هاجر إليهيكانت هجرته لدنيا يصيبها أو امراة 
 :نرخ و طرنطى ئةم فةرمودةية

راستى و دروستى ئةم فةرموودةية كة لة سةر يةكدةنطن لة وكؤ هةموو زانايان 
ةوةو يىة كةيدا لة سةرةتادا هيَناويةت(. وةئيمامى بوخارى لة )صحيحتةوةراوةطيَرِدثيَغةمبةرةوة

ةكة لةم ئيمامةوة كة هةموو كاريَك ئةطةر بؤ يئةمةيش ئاماذة ،لة جيَطاى خوتبةى كتيَبةكةيدا دايناوة
؟ اؤذيشدرِ نة لة دونياو نة لة ثاشة يةىخواى طةورة ئةجنامى نةدةيت ئةوا ثووضةو هيض ثاداشتيَكى ن

ويسيت ثةرتوكيَك هةرضى كةسيَك  :ئةفةرميَت ()عبدالرمحن بن املهدي لةبةر ئةمةية  كة زاناى ناودار
ئةم فةرموودةية سىَ  يعى دةفةرميَت:وة ئيمامى شافيَذيَت بةم فةرموودةية دةست ثىَ بكات، دابرِ

دةفةرميَت: بنةماى ةد وة ئيمامى ئةمح لة فيقهدا،ةفتا دةرطا ى حيةكى زانستة و ئةضيَتة ناوةرِؤك
 )خواى ىلَ رازى بيَت( ئةم فةرموودةيةو ئةو فةرموودةى كة عائيشةئيسالم  لةسةر سىَ فةرموودةية: 

)نعمان بن و فةرموودةى كة وة ئة ،(3)(ليس فيه فهو رد ماهذا ن أحدث في أمرنا )م :دةيطيَرِيَتةوة
ضوار  :ئةفةرميَت ()إسحاق بن راهويه وة .(4)(نن والحرام بي  )الحالل بي  : ئةيطيَرِيَتةوة (البشري

  :ودةيومفةرسآ فةموودةية و ئةم  ،نفةرموودة بنةماى ئايين

                                                 

 (.9112)صحيح اجلامع الصغري: ( 1)

 (.1126، و1611، وصحيح سنن النسائي: 1461)صحيح سنن الرتمذي: ( 9)

، و صقققحيح اجلقققامع الصقققغري: 6414، وصقققحيح سقققنن د: ا و : 16، وصقققحيح سقققنن ابقققن ما ققق : 161صقققابيح: )متفقققل ع،يقققه، وانكقققر: مشققق ا  امل( 1)
0211.)  

  (.1121، و صحيح اجلامع الصغري: 6601، وصحيح سنن النسائي: 1296)صحيح سنن ابن ما  :  (6)



 

 .(5)()إن أحدكم يجمع في بطن أمه
ثآ  كردووة، بةآلم لةبةر دريَذة يانيى ئةم فةرموودةيةهةروةها زؤر لة زانايان باسى بةنرخى و طةورة

 وة.تةةنةدان ئةوةندةم هيَناو
 -:ريةكى طرنط دةربارةى نيةتضةند زانيا

 
انى ةت و جؤرةكيبةباش زانى كةباسى نيثيَش ئةوةى كة بضينة ناخى رِاظة كردنى فةرموودةكة وام 

ضونكة  ،تيَطةيشنت لةم فةرموودةية بكةم لةضةند خالَيَكدا بؤ ئاسان تةسةىل و وشيَوازةكانى بة تيَر
مان بة طويَرةى ثيَويست يةت مةحالَة تيَطةيشتنةكةنت لة نتيَطةيشت ناوةرِؤكى فةرموودةكةية و بىَ نية

 بيَت . 
 اى نيةت:جيَطيةكةم: 

 
ة هةر كةسيَك بةزمان نيةت , وة هةر لةبةر ئةمةيشة كيةتة لة هةموو كاريَكدا نةك زماندلَ جيَطاى ن

شتيَكى دةذميَريَت و   بيدعة ذو يان كاريَكى تر بكات بةرِؤيان ت كاتىَ ويستى نويَذ يان حةج بهيَنيَ
دةست نويَذى هةلَئةطرت و نويَذ و   ةمبةرثيَغ لةبةر ئةوةى  ،يةىندا نيئايلة كايةوة كة  وةتةهيَنا

 ،بةر ئةوةى جيَطاى نيةت دلَة نةك زمان  يان دلَ وزمانئةهيَنا، لةزمان نيةتى نةئةكرد بة  رِؤذو حةجى
وةكو خواى طةورة  ،ك لة ناخى دلَتدايةض نيةتيَ تئةزانيَنابيَت و ة خواى طةورة هيض شتيَكى ىلَ بزرو

[ ُقْل ِإْن ُتْخُفوا َما ِفي ُصُدورُِكْم َأْو تُ ْبُدوُه يَ ْعَلْمُه اللَُّه َويَ ْعَلُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرضِ  : ]ئةفةرميَت
نةوة ياخود ئاشكراى ثيَيان بلَىَ ئةوةى كة لة دلَتانداية ئةطةر بيشار ئةى حممد واتة: . [92]آل عمران: 

 ية.بكةن خواى طةورة دةيزانيَت وئاطادارة، وةزانيارى هةية بة هةرضى لة ئامسانةكان وزةوى
 بة دلَسؤزيةوة نيةتةكانى بؤ خواى طةورة يةكانيداىهةموو خوا ثةرست وة ئةبيَت هةموو مرؤظيَك لة

ا أُِمُروا ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه َومَ ]: ئةفةرميَتخواى طةورة وةكو لةم ئايةتةدا هاتووة كة  ،بيَت
يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقي َمةِ  تةنها  ةفةرمانيان ثآ نةكراو :واتة. [0]البين : [ الد 

ةش برِياردان واز بهيَنن والبدةن بؤ وة لة هاوب ،يةوةىبة دلَسؤزكة خواى طةورة بثةرسنت بةوة نةبيَت 
و زةكات بدةن، كة ئةمة بةرِاستى دينى  طةورةيةكخواثةرستى، وة نويَذةكانيان ئةجنام بدةن بؤ خواى 

 . راست ودروستة

                                                 

 (.6119)صحيح سنن د: ا و : ( 0)



 

نيةتى هةبيَت كة  :بؤ منونة لة ثيَش ئةجنامدانى كارةكانيدا، وة ثيويستة نيةتةكةى ئامادة بيَت 
كةواتة بؤ طةيشنت بة  يةو ثةيرِةوكردنى فةرمانى خواية،ئةم كارةيش بؤ خوا دةست نويَذ هةلَئةطريَت و

  :لوتكة لة نيةتدا ثيَويستة سىَ شت لةخؤ بطريَت
 بيَت . نيةتى خوا ثةرستى  -1
 بؤ خواى طةورةى بيَت .  -9
اطاتة ض كاريَكى بيدعة نبيَت بؤ فةرمانةكانى خواى طةورة . )كةواتة هي ى كردنو ثةيرِةو ىملكةض -1

 بةر بىَ بةلَطةيى كارةكةى ( . لوتكة لة
 

 :ماناى نيةتدووةم: 

 
  :زانايان لةم بابةتةدا دوو كؤمةلَن

وة هةروةها لة  ،ماناى نيةت ئةوةية كة جياوازى بكات لة نيَوان عادةت و عيبادةت :)فقهاء(لة الى  -أ
و، جارى وا هةية  قدايةةية لة رئةوةى نان و ئاو نةخواردن جارى وا ه لةبةر ،نيَوان عيبادةتةكانيشدا

جىَ كردنى فةرمانى خواية، كةواتة ليَرةدا ثيَويستمان و، جارى وايش هةية لةبةر جيَبة ةنبةر نةتوانيلة
وة هةروةها لةعيبادةتةكانيشدا ثيَويستمان بةنيةتة  ،كردنةوةى لةوانةى تر بةنيةتة لةرِؤذوودا بؤ جيا

ضونكة نويَذو رؤذوو فةرزيان هةيةو سوننةت و  ،تيَكى تربؤ جياكردنةوةى عيبادةتيَك لة عيبادة
 ،ةكرتيكردنةوةيان لة  جيا لةبةر ئةمة ثيَويستمان بةنيةتة بؤ ،ئةمانةيش خؤى لة خؤياندا جؤراو جؤرن

  :وة ئةمانة هةمووى ئةكةونة ذيَر حوكمى طشتى
 .(ما نوى نما لكل امريء)وإ
ئايا بةتةنها بؤ  ،ناى جياكردنةوةى مةبةستة لةكارةكةدابةما :()املتقدمنيلة الى سةلةفى ثيَشني  -ب

تر يان كةسيَكى  بؤ خواو شتيَكى ياخود ،يان بؤ يةكيَك يان شتيَكى ترة ،خواى طةورةية بةبىَ هاوبةش
سى دلَسؤزى و ثةرتووكةكانياندا بالة كة  يةلة الى شارةزايان مةبةستيان ئةم جؤرة ماناية ترة،

 ةكةن .ى ئ ()توابعثاشكؤكةكانى 
 

 :روكنيةتى نيةت سآيةم:

 
 ،)نيةت( :واتة ـويستى مرؤظ ،ديَت ( م وإرا )ه  بزانني كةنيةت بةماناى ويست  براى موسلَمان ئةبىَ ئةوة

ئةطةر  :كو ضةند زانايةك فةرمويانةوةتا ،وة مرؤظيش ناتوانيَت هيض كاريَك ئةجنام بدات بة بىَ نيةت



 

 ية بة سةرماندا كة بةبىَ نيةت ئةجنامى بدةين ئةوا بةو كارانةبهاتاية خواى طةورة جؤرة كاريَكى بدا
بةر مةحالَى ئةجنامدانى كارة بةبىَ نيةت لة اليةن ، ئةمةيش لةيةتواناى مرؤظدا نىدائةنرا كة لة

ضونكة هةموو كاريَك لة ئةجنامى  ،كةسيَكى ذير )عاقلَ( كةبيةويَت كاريَك ئةجنام بدات بة ويستى خؤى
و ئةم نيةتةيش روكنة لة هةموو  ،دروست ئةبيَت و ويستةكةش نيةتة والقدر (را   )اإلا ويست و تواناد

 كاريَكدا . 
ئةو توانايةى كة ثيَويستة كةواتة: ئةطةر نيةت هةبوو ئةوا كاريش دروست دةبيَت لة ثاش بةكار هيَنانى 

دروست بيَت طةرضى توانايش بؤ ئةجنامدانى كارةكةو ئةطةر ئةم نيةتةش نةبوو ئةوا مةحالَة هيض كاريَك 
سةر كارةكةتدا كة ضاكة يان خراث و شايانى ثاداشتى يان وةبةم نيةتةية حوكم ئةدريَت بة هةبيَت .

 .سزا 
 

 :()طاريءنيةتى لة ناكاو  ضوارةم:

 
سةر نيةتة كاردا جارى وا هةية ئةم نيةتة كتوثرِو لةناكاو ديَت و طؤرِانكارى بةلة كاتى ئةجنامدانى 

يان بةردةوامى ئةدات بةنيةتة  :ئةميش ضةند حالَةتيَكى هةية، ديَنيَت ()دصل الني تدا رةسةنةكة
وة يان نيةتة  ،يان كةم و زيادى ئةكات ئيرت نيةتةكةت ض ضاك بيَت يان خراث ،رةسةنةكةت

يةوة  ()س،يمان بن  او  اهلامشيلة  ،رةسةنةكةت ئةطؤريَت لة ضاكةوة بؤ خراث يان بة ثيَضةوانةوة
نيةتةكةم  :هةية كة فةرمودةيةك ئةلَيَمةوة نيةتةكةم جؤريَكة )واتة جارى وا :رِنةوة كة فةرمويةتىئةطيَ

هةية  بةر ئةمة جارى والة ،ضاكة( و ئةطةر هةنديَكم ىلَ ووتةوة نيةتةكةم طؤرِانى بةسةردا ديَت
 ووتنةوةى يةك فةرموودةيةك ثيَويستى بة ضةند نيةتيَك هةية . 

 (ةجى نيةتة ضاكةكةت تازة بكةيتةوةانكارى خراثى بةسةردا هات ئةوا ئةبيَت دةست ب)واتة ئةطةر طؤرِ
 

 :تى ئةجنامدان و دروست بوونى كارضؤنيَ ثيَنجةم:

 
نةيش وةئةمارا   والقدر ( اإل)بؤ ئةوةى هةر كاريَك ئةجنام بدةين ثيَويستمان بة ويست و توانا هةية 

تا كؤتايى ووةم كة لة سةرةتاى كارةكةوة لةطةلَيداية اناى دبىَ توكاريان ىلَ دروست نابيَت بة
ية بةلَكو خواى طةورة واى ىلَ ئةكات كة ىوةئةم تواناية لة دةسةالَتى مرؤظدا نستطاع  املقارن  ل،فعل( اإل)

بةتوانا بيَت بؤ ئةجنامدانى كارةكةى بة طويَرةى ويست و دانايى خواى طةورة لة ئةجنامدانى ئةم 
 .كارةدا 



 

 :ضؤنيةتى ثاداشت وةرطرتن بة نيةتى ضاك بةبىَ ئةجنامدانى كار شةشةم:

 
 -:ئةمةيش ضةند شيَوةيةكى هةية كةبةم منونةية روونى ئةكةمةوة

بةالَم دواى ئةم نيةتة خيَرو  ،( هةزار دينار بكةيت بة خيَرو سةدةقة1111) ئةطةر ويستت -أ
ئةوا ليَرةدا خواى طةورة بةفةزلَى خؤى يَك (عذرسةدةقةكةت نةكردو ثةشيمان بويتةوة بة بىَ هيض )

فلم يعملها كتبها بحسنة م ) ..... فمن ه:ئةفةرميَت  ئةنوسيَت وةكو ضؤن ثيَغةمبةربؤ يةك ضاكةت 
واتة: .... وةهةر كةسيَك بيةويَت ضاكةيةك بكات وبؤى  .(6)....(تعالى عنده حسنة كاملةاهلل تبارك و 

 تةواوى بؤ دةنوسيَت.... نةطوجنيَت، ئةوا خواى طةورة ضاكةيةكى
بؤ  ،يَك هاتة ثيَشةوة عذر(( هةزار دينار بكةيت بة خريو سةدةقة بةالَم )1111ئةطةر ويستت ) -ب

دا دوو جؤر ةئةوا لةم حالَةت ،يان بزر بوو نةت توانى ئةم كارة بةجىَ بهيَنيت ،ليَت دزرا :نيمنونة بلَيَ
ئةوا ثاداشتى نيةتة  بيَتثيشةت بووسةدةقة كردن  خيَروجؤريَكيان ئةطةر بيَتوو تؤ  :ثاداشت هةية

 :وة جؤرةكةى تريان، وةكو ئةو كةسةى كة كردوويةتى، ضاكةكةت و ثاداشتى كارةكةيش وةرئةطريت
ئةوا ثاداشتى نيةتة ضاكةكةت بةتةنها  ،طيز يان بةدةطمةن خيَر و سةدةقة ئةكةيتئةطةر بيَتوو تؤ هةر

 )دن فقراء الصحاب   ئةم فةرموودةيةية:بةلَطةيش بؤ ئةمة وةرئةطريت نةك ثاداشتى كارةكةيش .
ء إذا أَّل أخبركم بشي): قال النيبف ،سبقنا دهل الدثور باألنوار والنعيم املقيم ، يا رسول اهلل :قالوا

)تسبحون وتكبرون  :( فقال؟حد إَّل من عمل مثل ما عملتمككم أفعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدر 
!! فجاء الفقراء اىل ،واا فعبذلك ففع،وا مث،م ءفع،م األغنيا ،ففع،وا (صالة ثالثا وثالثينحمدون دبر كل وت

لك ذ) : فقال النيب ،مسع إخواننا دهل األموال مبا فع،نا ففع،وا مث،ه ، يارسول اهلل :وقالوا  الرسول
 ئةى :ووتيان   هةنديَك لة هاوةلَة هةذارةكانى ثيَغةمبةرواتة:  .(7)(فضل اهلل يؤتيه من يشاء

 كردن، كردن و كؤيلة رزطار كةوتوون بة سةدةقةدةولَةمةندةكان ثيَشمان  ،خوا ثيَغةمبةرى 
كةن ئةطةن بةوانةى ثيَشتان كةتوون و كةسيش يشتيَكتان ثىَ بلَيَم ئةطةر ب :فةرمووى  ثيَغةمبةر

( 11ةن )بكاهلل  احلمد ،كرب داهلل ،سبحان اهللزيكرى  :؟ فةرمووىةنبكات ثيَتان مةطةر وةكو ئيَوة ناط
بةمةيان زانى ئةوانيش  بةالَم دةولَةمةندةكان ،ان كرديهةذارةكان ئةمة ،كداجار لة ثاش هةموو نويَذيَ

برا  ، ثيَغةمبةرى خوا ئةى :ووتيان هاتنةوة بؤ الى ثيَغةمبةردووبارة هةذارةكان  يان كرد،مةئة
 :فةرمووى  ةكو ئيَمةيان كرد ثيَغةمبةروى و ئةوانيش دةولَةمةندةكامنان بة كارةكةى ئيَمةيان زان

                                                 

  (.1124، وصحيح اجلامع الصغري: 11حيح الرتغيب والرتهيب: ، وص9116)متفل ع،يه، وانكر: مش ا  املصابيح: ( 4)
 

 (.1029، وصحيح الرتغيب والرتهيب: 240)متفل ع،يه، وانكر: مش ا  املصابيح: ( 1)



 

( . ليَرةدا اى مةزنيش فةزلَيَكى طةورةى هةيةخو بيةويَت كةسيَك كةر اية ئةيدا بة هةئةوة فةزلَى خو)
ية كة ثاداشتى ىبةالَم طومان لةوةدا ن ،ثيَيانى نةوت ثاداشتى كارةكةيان وةرئةطرن  ثيَغةمبةر
 هةية . كردنةكةيان نيةتى كار

ئةو كارانةى كةلة شةرعدا نةهى ىلَ  :)واتة عمال(ترك األ)وةرطرتن بة ضؤنيةتى ثاداشت و سزا حةوتةم: 
 -:كراوة

 -:ئةميش ضةند شيَوةيةكى هةية بةم منونةية رِوونى ئةكةمةوة

 
ةى سوور لةبةر ئةو بةالَم نةت كرد، ليَرةدا سزا وةرناطريت ،ئةطةر بيَتوو بةنيةتتدا هات زينا بكةيت -أ

 بةر ئةوةى بؤ خوا وازت ىلَ نةهيَناوة . ية لةىوة ثاداشتيش ن ،شت كردووةينةنةبويت لة سةرى و
واتة: وة هةر كةسيَك بيةويَت خراثةيةك  . (8)(من هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنةكاملة) وة

 بؤ دةنوسيَت.بكات ولةبةر خواى طةورة نةيكات، ئةوا خواى طةورة ضاكةيةكى تةواوى 
تركها من  إنما) :تايبةمتةنديَتى ئةدات بةمةو شى ئةكاتةوة و ئةفةرميَت لة رِيطايةكى ترةوة هاتووة كة

 من وازى لةو كارة خراثة هيَناوة . بةرلة :واتة. (9)(جرائي
بةالَم خواى طةورة  ،ئةطةر ويستت زينا بكةيت و هةموو رِيَطاكانى و هؤكارةكانيت طرتة بةر -ب

تاوانى نياز خراثيت لةسةر ليَرةدا  ى بؤتى نةرةخساندو تةقديرى نةكرد،ست و دانايى خؤبةوي
ضونكة كارةكةت ئةجنام نةداوة  ،يةيحوكمةت نبةالَم لةدونيادا ئةو  ،الى خواى طةورة دةنوسريَت

لتقى إذا ا)دةفةرميَت: ثيَغةمبةر  :ئةمة سةركردنة، بةلَطةيش لة كار سةرلةئةحكامى دونياش و
 :قالهذا القاتل فما بال املقتول؟  ، يا رسول اهلل :فقالوا فيهما فالقاتل والمقتول في النار،المسلمان بسي

 ،بةمششيَر ونةوةوموسلَمان بةرةنطارى يةك ب ئةطةر دووواتة:  .(10)نه كان حريصًا على قتل صاحبه(أل
 كوذةكة ئةزانني ثياو ، ى خواثيَغةمبةر ئةى :وتيان كوذةكةو كوذراوةكةيش لة ئاطردان،ئةوا ثياو 

  ر بوو لةسةر كوشتنى برادةرةكةى.لةبةر ئةوةى سوو :؟  فةرمووىبؤ لة ئاطرداية، بةآلم كوذاوةكة
 دائةنريَت هةر ضةندة كارةكةيش نةكةيت. ليَرةدا دةرئةكةويَت سووربون و هؤكار طرتنة بةر بةكار

وازت ىلَ هيَناوة  خوا ضونكة بؤ ،ةردةطريتئةطةر لة ترسى خوا نةت كرد ئةوا ثاداشتى تةواو و -ج
 ( .)لةبةر من وازى ىلَ هيَناوة .كو ضؤن لةفةرموودةكةدا هاتووةوة

                                                 

 )سبل خترجيه(.( 9)

 (.6104، وصحيح اجلامع الصغري: 19)صحيح الرتغيب والرتهيب: ( 2)
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ر زؤر بةدوو نا بةر ئةوةى كاريَكى زؤةيالَتدا نايةت و قةت نايكةيت لةتؤ هيض كاتيَك زينا كردن بةخ -د
ية، واز ىلَ هيَنانة سزاى نىةم واى طةورة نةهى ىلَ كردووة، ئكة خئةوةى  بةرمرؤظانةية نةك لة

 خواى طةورة وازت ىلَ نةهيَناوة. بةر ئةوةى بؤية لةوة ثاداشتيش نى ،يةتت كردنيَتى و نةكردووتةينةن
بة نيةتى ضاك ثاداشتى هةية و بة نيةتى خراثيش  (عمال)ترك األ ةكةواتة ليَرةدا بؤمان دةركةوت ك 

 سزا .
ئةكةين ليَرةدا مةبةستمان ئةو كارة خراثانةية كة لة  (عمال)ترك األبةالَم ئةبىَ ئةوا بزانني كة باسى 

بةالَم نةكردنى ئةو كارة شةرعيانةى كة فةرمانى ثىَ كراوة ئةطةر بيَتوو كراوة،  شةرعدا نةهى ىلَ
 ى كافر ئةبيت .ت نةبوو ئةوا بةهةموو شيَوةكانى شايانى سزايت و جارى وايش هةية ثىَعذر()

 
 ـ:كان( ةباحثاداشت و سزا وةرطرتن لة كارة )م تىضؤنيَهةشتةم: 

 
هةية و  ىجيماع كردن و خةوتن .... هتد ئةجنامدانى ئةم كارانة نة ثاداشتوخواردن ئاو وةكو نان و 

دا ثاداشت وةرئةطريَت و بةنيةتى خراثيش تى ئةجنامدانى ئةم كارانةبةالَم بةنيةتى ضاك لةكا ،نةسزا
 سزا . بؤ منوونة:

يوةرِؤ ، وة يان ن ،خواردنت بؤ ئةوة بيَت كة بةتوانا بيت لة خوا ثةرستيةكانتدائاون و ئةطةر نا -أ
يان شةوان زوو ئةخةويت بؤ ئةوةى نويَذى بةيانيت لة كاتى  ،نويَذ بكةيت ئةخةويت بؤ ئةوةى شةو

 ، يان خؤت وبؤ ئةوةى نةوةى موسلَمان زؤر بيَت ئةكةيت يان جيماع ،خؤيدا و بة جةماعةت بكةيت
اشت دا ثادلةم كارة )مباح( ة جؤراو جؤرانة وا بةم نيةتة ضاكانةةئ ،انةكةت لة زينا دور خةيتةوةخيَز

 وفي) :ئاماذةى ثىَ ئةكات وئةفةرميَت  دةيةكدا ثيَغةمبةرى خواوةكو ضؤن لة فةرموو ،وةرئةطريَت
 أكان حرام في وضعها لو مأرأيت :قال ؟!أجر فيها له ويكون شهوته أحدنا أيأتي :قالوا ،صدقة أحدكم بضع
لة جيماع كردنى هةر يةكيَكتاندا  واتة:.(11)(أجر له كان الحالل في وضعها إذا فكذلك ؟وزر فيها عليه

ك لة ئيَمة بة ئةجنامدانى ةهةر ي  ثيَغةمبةرى خوا ئةى :ووتيان ،ى بؤ ئةذميَردريَتةسةدةق
ئةطةر بهاتاية زيناى  ى:فةرموو ثيَغةمبةرى خوا ؟!شةهوةت بؤ خؤى سةدةقةى دةست ئةكةويَت
كةواتة لة حةالَلَةكةيشدا ثاداشتى بؤ  :فةرمووى ،بةلَىَ ثىَ بكرداية طوناهى بؤ نةئةنوسرا؟ ووتيان:

بةالَم ئةوةى  دوور خاتةوة و بةو نيةتة بيَت، ئةطةر ئةم حةالَلَة ئةو حةرامةى ىلَ :ئةنوسريَت . واتة
 نة ثاداشتى هةية نةسزا . تةنها لةبةر لةزةت و شةهوةتى بيَت ئةوا
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ن ياخود هةنديَك خوارد ،نيةتى ئةوةى بؤ نويَذى بةيانى هةلَنةسيتئةطةر شةو درةنط خةوتيت بة -ب
ئةوا بةم  ةوةى رادةيةكى زؤرتر زينا بكةيت،و دةرمانت خوارد كة شةهوةتى ثىَ جؤش ئةدريَت بؤ ئ

 ن بيت لة سةرى .ادى سزانةت واىلَ كرد كة شايان( اة )مباحنيةتة خراثانةت ئةم كار

ة كاتى ئةجنام دانى ةت لضؤنيةتى ثاداشت و سزا وةرطرتن بة طويَرةى ضاكى و خراثى نينؤيةم: 
 :كارةكاندا و طؤرِانكاريةكانى

  :روونى ئةكةمةوة كةئةويش سةردانى نةخؤشيَكةبؤ تيَطةيشنت لةمةيش بةمنوونةيةك 
يةو بؤ خوا ئةجنامى بدةيت ئةوا بىَ ىكاريَكى شةرعبيَت كة  نيةتت لةئةجنامدانى ئةم كارة ئةوة -أ

 ثاداشت وةرئةطريت . وطومان شك

شايانى وطومان بيَت بؤ فيسق يان ريا بيَت ئةوا بىَ شك  نيةتت لة ئةجنامى ئةم سةردانة ئةوة -ب
 سزايت .

تى لة كا سةردانة نيةتت ثياوةتى كردن بوو يان قةرزدانةوة بوو وةكو ئةوةى كة ئةويش ملة -ج
 ،سزا وةرناطريتنةثاداشت و دابيَت نةك بؤ خوا بيَت، ئةوا لةم حالَةتةدا نة نةخؤشيدا سةرى ليَت

ضونكة نيةتةكةت بؤ خوا نةبووة لةطةلَ ئةوةيشدا كة كارةكةت بة ضاك ناو ئةبريَت هةر وةكو ضؤن لة 
َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإَّلَّ :]ئايةتدا هاتووة كة ئةفةرميَت ٍٍ بَ ْيَن ََّل َخي ْ ٍٍ َأْو ِإْصاَل  َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُرو

ٍَ نُ ْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًما  . [116]النساء: [ النَّاِس َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّه َفَسْو

 ،وةسف كرد سلَمانانى بةخيَروضاك كردنةوةى نيَوانى مووكارى ضاك  لةطةلَ ئةوةيشدا كة سةدةقة  
كةنيةتى بؤ  ىةوةى كة خةلَكى سوودى ىلَ ئةبينيَت ببةالَم مةرجى دانا بة وةرطرتنى ئةم كارة خيَرانة

 خواو رةزامةندى خوا بيَت .
دانيدا لة ناكاو نيةتةكةت طؤرِاو بؤ ئةوةت  نيةتت لةم سةردانةدا بؤ خوا بوو بةالَم لة كاتى ئةجنام -د

يان هةر كاريَكى نا شةرعى لةم  ،بوو كة سةيرى ئافرةتةكانيان بكةيت و دةمة تةقيَيان لةطةلَدا بكةيت
 .حالَةتةدا كارةكةت خراثةو شايانى سزايت 

بوو ثيَت بلَيَن  بةر ئةوةتدانيدا نيةتت لةناكاو طؤرِاو لة مة كاتى ئةجنانيةتت بؤ خوا بوو بةالَم ل -ه
شريك  ئةوا لةم حالَةتدا كارةكةت خراثةو بة واتة بؤ ريات بيَت، ،موسلَمانيَكى ضاكةو خةخمؤرة

 يةكى زؤر قورسيت . ئةذميَردريَت و شايانى سزا
بةالَم لة كاتى ئةجنامدانى  ،يا بيَتئةطةر بيَتوو نيةتى لة ئةجنامدانى ئةم كارة فيسق يان رِ -و
ئةوا لةم حالَةتةدا حوكمى كارةكةى تدا، بؤ خوا ئةجنام ةت طؤرِانكارى بةسةردا هات وارةكةتدا نيةتةكك

  :و ثاداشت و سزا وةرطرتن ىلَ ى دوو شيَوازى هةية



 

سةر سةرةتاكةى بنيات نراوة وةكو نويَذ و يةكةى لةبيَت كة كؤتايى لةو عيبادةتانةئةطةر  :يةكةميان
ا ئةم طؤرِانكارية هيض كار ناكاتة سةر حوكمى كارةكةت كة رؤذو و حةج و دةستنويَذ ..... هتد ئةو

 خراثةو كة خؤيشت شايانى سزا وةرطرتنيت .
 :سةر سةرةتاكةى بنيات نةنراوة وةكويةكةى لةكة كؤتايىبيَت  نةتادةئةطةر لةو عيبا :دووةميان

ئةكاتة سةر نيةتى  ركردن .... هتد ئةوا ئةم طؤرِانكارية كا قورئان خويَندن و نزا خويَندن و سةدةقة
ئةجنامى ئةدةيت بة  كردنةوة بنةرِةتى و ثاداشتيشى هةية تازةى ئةكاتةوة و ئةو كارانةى دواى تازة

هةذاردا (0ةزار دينارت هةية ئةتةويَت بةسةر)بؤ منوونة تؤ ه و ثاداشتيشى هةية،ضاكة وةسف ئةكريَن 
كارةدا لةطةلَ هةذارى يةكةمدا هيض لة كاتى ئةجنامدانى ئةم  بكةيت و نيةتت بؤ خواية، ىدابةش

و ئةوا ثاداشتت دةست طري ئةبيَت و ئةمة عيبادةتيَك بو كى خراث بةسةر نيةتةكةتدا نةهات،طؤرِانكارية
 ةسةنةكةت طؤرِانكارى بة سةرداذارى دووةم نيةتة رِةسةر ئةوةى بيدةى بةه و تةواو بوو . كةهاتيتة

ئةوا ئةم  ،ئةوةى بينيت كةخةلَكى سةيرت ئةكات دا كرد دواىتيَ توو شةيتان زةفةرى ثيَت بردو رياتها
يَك بوو و تةواو بوو، ئةمةيش عيبادةتنريَت و شايانى سزايةكى طةورةيت، كارةت خراثةو بة شريك دائة

تازة كردةوةو بؤ خوا ئةجنامت دا،  ()دصل الني ة سةر سيَيةم هةذار نيةتة بنةرِةتيةكةت كة هاتيت
 نجةميش ئةوا حوكمى يةكةم هةذارى ئةبيَت . ثيَهةروةها ضوارةم و 

ى هةية و ئةطةر  ( حاآ)ية واتةيةك عيبادةتيَكة بةالَم جيا جيا ليَرةدا بؤمان دةركةت كة سةدةقة
دةقة ئةطةر نيةتةكةت بةشيَك لةم سةدةقةيةت ثووضةلَ بوو كار ناكاتة سةر بةشةكانى ترى هةمان سة

 ،و دانةوة يةك عيبادةتيَكةرامةوة هةتا سالَوونة لة تةكبريةى ئيحكردن بؤ من بةالَم نويَذ تازةكردةوة،
ياكردنةوة ضونكة تيتة رِوةرةتاوة بؤ خوا بوو دواى ئةوةى ركوعت برد كةسئةطةر بيَت و نويَذةكةت لة 

ايتةوة سةر بارى يةكةم و نيةتةكةت طؤرِى بؤ خوا نؤش بردن طةرِخةلَكى سةيرتى كرد دواى ئةمة لة كرِ
ية و بة ثووضةلَ ىكردنةوةيةى نيةتة ليَرة دا هيض دةورى ن وةمت ئةجنامدا ئةوا ئةم تازةركاتى دو

بوونةوةى بةشيَك لةم عيبادةتة هةمووى ثووضةلَ ئةبيَتةوةو ئةبيَت جاريَكى تر ئةم عيبادةتة ئةجنام 
نةبوو لة دلَتدا بوو و جيَطري  )خاطر (هةروةها رِؤذوو حةج و..... هتد بةالَم ئةطةر ختورةيةك  ، بدات

 .يا دانانريَت ئةوا بة رِ
ئةطةر بيَتوو نيةتت لة ئةجنامدانى كار خراثةكارى و ريا بيَت ئةوا بىَ طومان شايانى سزايت  دةيةم:

بؤ منوونة: ئةطةر مةبةستت  يَكةوة بؤ كاريَكى تر ئةطؤرِيَت،بةالَم ئةطةر مةبةستت دونيا بيَت ئةوا لة كار
بةر ئةوةى نةثاداشت وةرئةطريت و نةسزا لة ئةوا ليَرةدابيَت  ()غنائم لة جيهاد كردن دةستكةوت

بةر ئةوةى بؤ خواى وة لة ،و شةرعية سزات نابيَتألى لة جيهاد كردندا حةالَيدةسكةوتى دونيا ()غنائم
بةالَم هةمان مةبةست لة دواكةوتنى زانستى شةرعيدا  ،طةورة ئةجنامت نةداوة ئةوا ثاداشتيشت نابيَت



 

لةبةر ئةوةى  ،ية بةلَكو شايانى سزايةكى قورسيتىئةوا ليَرةدا ثاداشتت نالع،م الشرعي( )ط،ب 
نة يمةبةست ليَرةدا ئةبيَت بة تةنها رةزامةندى خواى طةورةو بالَوكردنةوة و سةرخستنى ئاي

وة كاريَكة كةواتة مةبةست لة ،نةهى ليَكراوةةبةستى دونيا لةم كارةدا حةرامةو ثريؤزةكةى بيَت و م
 :ئةفةرميَت  ثيَغةمبةرى خوا ،ىَ ثيَدانى لة شةرعى ثريؤزدائةطؤرِيَت بؤ كاريَكى تر بة طويَرةى رِ

م و الجنة ي ٍُ رْ ، لم يجد عَ مما يبتغى به وجه اهلل َّل يتعلمه إَّل ليصيب به عرضًا من الدنيا )من تعلم علماً  
 .(12)(القيامة

 رحيها. :يعين 
كى شةرعى بيَت كة مةبةست ثآى رِةزامةندى خواى طةورة بيَت وئةم تيَواتة: هةر كةسيَك فيَرى زانس

فيَرى نةبيَت تةنها بؤ ئةوة نةبيَت كة مةبةستيَكى دونيايى دةست بكةويَت، ئةوا لة رِؤذى قيامةتدا بؤنى 
 بةهةشت ناكات.

 -:فةرموودةى ضةند زانايةكى ناودار دةربارةى نيةت

 
  الدنيا(ابن د:)ةرموودةى ضةند زانايةكى ناودار ئةهيَنمةوة كة بؤ خستنة رووى طرنطى نيةت لة ئايندا ف

 -تيةوة:يةدا هيَناو خالص والني (اإل)لة ثةرتوكى 
 فيَرى نيةت بن ضونكة لة كاركردن بةرزترة و زياتر تواناى ئةويَت. :ئةفةرميَت )حيى ابن د: كثري( -1
كدا نيةمت هةبيَت هةتاوةكو لة خواردن و من حةز ئةكةم لة هةموو شتيَ :ئةفةرميَت ()زبيد اليامي -9

 خواردنةوةيشدا .

 سةيرى هةموو شتيَكى خيَرو ضاكم كرد لة نيةتى ضاكدا كؤدةبيَتةوة . :ئةفةرميَت (طائي) او  ال -1

ليَم هيض شتيَكم ضارةسةر نةكردووة لة نيةت طرانرت بيَت ضونكة زوو زوو  :ئةفةرميَت ()سفيان الثوري -6
 يَت.ئةطؤرِ

لةجيَى خؤت بوةستة  :نايةى شويَنى ئةم جةنازةية بكةويَت؟ فةرمووى :يان ووت ()نافع بن  بريبة  -0
 :( تؤزيَ بريى كردةوة و ئينجا ووتىةتةكةى  بؤ خوا بيَتبةدلَ ني وةكو نيةت ئةهيَنم )واتا: هةتا

 بابرِؤين.

ثةيوةستة اكى كاريش ئةفةرميَت: ضاكى دلَ ثةيوةستة بةضاكى كارةوة، ض )مطرف بن عبداهلل( -4
 بةضاكى نيةتةوة. 
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ى خؤش بوو كة كارةكةى بةتةواوى ئةجنام بدات با نيةتى ضاك لةثيَشينةوة ئةطيَرِنةوة: كىَ ثىَ -1
ضونكة خواى طةورة ثاداشت ئةدات بةبةندةكةى ئةطةر ضاك بيَت هةتاوةكو بة ثاروو )واتة: ئةو  ،بكات
 و منالَت(. بة مالَ وةى لة رِيَى خوا ئةيبةخشيتثارو

كاريَكى طةورةيش يَكى بضوك نيةت طةورةى بكاتةوة وية كارةلةوان :ئةفةرميَت )عبداهلل بن مبارك( -9
 نيةت بضووكى بكاتةوة .

ى و لة خوا ترس :ئةفةرميَت: هيض كاريَك ضاك نابيَت هةتاوةكو سىَ شتى تيَدا نةبيَت جالن()ابن ع -2
 و لةسةر سوننةت بيَت. ىضاك نيةت

 ى ئةويَت. تخواى طةورة نيةت و ويست :ئةفةرميَت ضيل بن عياض()ف -11

 :رِاظةى فةرموودةكة
  :لةاليةن زانايانةوة بةدوو شيَوة رِاظة كراوة: إمنا األعمال بالنيات

تايبةتى كارة ة مةبةست ب :ئةطيَرِنةوة كة ئةفةرمن )املتأخرين(: لةالى زانايانى دواين :يانةميةك
بيَت  وةرطرياو ،باح(ةكان كةنيةت واى ىلَ ئةكات كارةكةى ضاك بيَت يان خراثيةكانة بةبىَ )مىشةرع
 .ةت كراوة بيَتيان رِ

ليَرةدا هةموو كاريَك  )دعمال(ة وة ئةطيَرِنةوة كة )مجهور املتقدمني(لةالى زانايانى ثيَشني  :دووميان
 ،ية لةم فةرموودةيةداىتى نة كانيش و هيض كاريَك تايبةمتةنديَ)مباح(بةطشتى ئةطريَتةوة هةتا وةكو 

 ضونكة هةموو كاريَك ثيَويستى بةنيةتة ئيرت شةرعى بيَت يان نا.
 :ضوون هةية لةمةبةست لةم ثيتةدوو بؤ )ب( )بالنيات(بالنيات: 

واتة: نيةت لةسةرةتاوة لةطةلَ كارةكةداية هةتا كؤتايى و هةر  ل،مصاحب ( )البا: :يَتئةلَ :يةكةميان
رِةت كراوةتةوة  ،بةسةرياندا كة ضاكة يان خراثلَئةسةنطيَنريَت و حوكم ئةدريَت ةبةنيةت كارةكان ه

واتة: ضاكى و خراثى .(13))إنما األعمال بالخواتيم( :ئةفةرميَت وةكو ضؤن ثيَغةمبةر  ،يان وةرطرياوة
ة بؤ )شرط( نيةت مةرجة :كةواتة ،كردن و نةكردنى بةطويَرةى كؤتايى كارةكانة كارو ثةسةند

 طرتنى كار.وةر
: دةبن و هؤكارى دروست بوونيانة كةواتة واتة: كارةكان بةنيةت ثةيدا (ل،سببي : ءالبا)يَن: ئةلَ :دووةميان
 نة.نيةت رِوك

لةطةلَ  ،كارانةية كة برِواداران ئةجنامى ئةدةن نةك كافران ليَرةدا مةبةست لة كارةكان ئةو :تيَبينى
بةر نى خواى طةورةو سزايش ئةدريَن لةهةموو فةرمانةكا ئةوةيشدا كة كافرةكان بةرثرسن بةرامبةر
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وة ئةطةر ضةند كاريَكيش ورة فةرمانى ثىَ كردوة لة شةرعدا، كة خواى طةنةدانى ئةم كارانةى  ئةجنام
رة ضونكة هةموو كا ،سةر كوفرت لة كاتيَكدا كة بةردةوام بن لةئةجنام بدةن ئةوا ليَيان وةرناطرييَ

ئةدةن ئةم كوفر كردنةيش  ى بؤ برِياريان بؤ خوا و هاوبةشيَكيش دونياية،ضاكةكانى كافر يان بؤ 
وةكو ضؤن خواى طةورة لة ضةند  ةوة،هةموو كارةكانيان هةلَئةوةشيَنيَتةوة و ثووضةلَى ئةكات

ْبِلَك لَِئْن َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِمْن ق َ ئةفةرميَت: ] ئايةتيَكدا ئاماذةى ثىَ كردووة بؤ منوونة
يةوة سروش واتة: بة جةخت لةسةر كراوى.  [40الزمر: ][ َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِينَ 

بؤ تؤ و ثيَغةمبةرانى ثيَش تؤيش نيَرراوة كة ئةطةر هاوبةش بؤ خواى طةورة برِيار بدةيت ئةوا كردةوة 
                     دةبيت بة كةسيَكى زةرةرمةند.ضاكةكانت بةتاأل دةبيَتةوة و 

كردنةوةية بؤ رِستةى يةكةم  )تأكيد(هةنديَك لة زانايان فةرموويانة ئةم رِستةية  :ء مانوىوإمنا ل ل امري
برِوانني دةرئةكةويَت كة جياوازيةكى زؤر هةية لة ى بةالَم ئةطةر بةووردى تىَ ،(عمال بالنيات)إمنا األ

هيض غةى دروست بوونى هةموو كاريَكة ومةبةست لة رِستةى يةكةم ئةوةية كة نيةت بنا ،نيَوانياندا
 يان خراث،ةلَئةسةنطيَنريَت ضاكة كاريَكيش بةبىَ نيةت دروست نابيَت و هةر بةو نيةتةيش كارةكةت ه

كة بةنيةتة ضاكةكةت ثاداشت  مةبةست ئةوةيةء مانوى( إمنا ل ل امري)و بةالَم رِستةى دووةم 
 )عامل(ة ثاداشت و سزاى بكةر لئةم رِستةية باس  :رئةطريت و بة نيةتة خراثةكةيش سزا . واتةوة

 ئةكات لة كارةكةى .
منوونةيةكى جوانى بؤمان  ثيَغةمبةر  :فمن كانت هجرته اىل اهلل ورسوله فهجرته اىل اهلل ورسوله

سةر ئةم )ئيرت هةموو كارةكانى تر لةتيش هيَناوةتةوة كة فةرموودةكةى ثىَ رِوون كردووتةوة وةكو بلَيَ
 منوونةية قياس بكةن (

بؤ ووالَتى  ()ب،د الشركهيجرةت لةووالَتى هاوبةش ثةيداكةر بؤ خوا  :بنةرِةتى )أصل( هجرةت
وةكو ضؤن موهاجريةكان لة ثيَش رزطاركردنى شارى مةككة هيجرةتيان ئةكرد بؤ مةدينة  ،موسلَمانان

ثيَمانى رِاطةياندوة كة ئةم هيجرةتة جياوازة لة يةكيَكةوة بؤ يةكيَكى تر   . ليَرةدا ثيَغةمبةرى خوا
 بةر خؤشةويستى خوا و ثيَغةمبةرةكةى ئةو كةسةى ئةو هيجرةتةى لة كةى،بة طويَرةى نيةتة

نى ئيسالمة و بؤ ئةوةى بة ئاشكرا خوا ثةرستى بكات ضونكة لة يكردووةو ئاماجنى فيَربوونى ئاي
ثاداشتى  :واتة ،ئةوا ئةمةية موهاجري بؤ خواو ثيَغةمبةرةكةى  ،وانيوة بيكاتووالَتى كوفر نةيت

هيجرةتةكةى وةرئةطريَت وة لة بةر بةرزى و ضاكى نيةتةكةى و كارةكةى ئةم فةرموودةيةدا بة روونى 
لدينا  )فهجرته اىل اهلل ورسوله( ومن كانت هجرته :دووبارة باسى هيجرةتةكةى كردووةتةوة ئةفةرميَت

  :فهجرته اىل ما ها ر اليه ،مرد  يتزو هاصيبها دو اي



 

و دةستكةوت يان بؤ ئةوةى ئافرةتيَكى  وة ئةوكةسةى كة نيةتى لة هيجرةتةكةى دا بؤ بازرطانى
الَتى كوفر بذيَت و يدا لة وولةطةلَ ئةم ئافرةتةش رِازى نةبووة عةودالَيَتى موسلَمان خبوازيَت و كة زؤر

، ضونكة نيةتى بؤ خوا نةبووة وةكو ية الى خواى طةورةىوة ئةوا ثاداشتى نهيجرةتى كرد لةبةر ئةمة
باسى هيجرةتى دووبارة   وة ليَرةدا لةبةر نزمى و خراثى نيةتةكان ثيَغةمبةر موهاجرى يةكةم،

 :واتة (ليهها ر إ)فهجرته اىل ما  :وة فةرموويةتىوة ئةوة بةلَكو بةشيَوةكى ناديار باسى كردوونةكرد
 يجرةتى كردووة ئةوا هيجرةتةكةى بؤ ئةوةية .بؤضى ه
)دم بةر ئافرةتيَك بةناوى سةر كةسيَك كة هيجرةتى كردووة لةيوايةتيَك هةية لةضةند رِ -:تيَبينى
ئةم  و ثيَغةمبةر  ()مها ر دم قيسةوة  بؤ ئةوةى بيخوازيَت و دواى خواستنى ثيَيان ووتووة (قيس

ية كة رِاست و ىوة . بةالَم لة رِاستيدا تةنها يةك ريَطايةك نبةر ئةم كابراية فةرموفةرموودةيى لة
وايةتة رةت ييةو ئةم رىن  يَكى ()دصلدروست بيَت و ثةسةند كراو بيَت لةالى زايانةوة و هيض 

ى ووتووة بؤ رِوون كردنةوةى زانستى شةرعى ةئةم فةرمودةي ئةكريَتةوة و ثيَغةمبةرى خوايش 
 نةك لةبةر ئةم رِووداوة .

 يةكى تر:تيَبينى
ئةويش بيَت كة ة ئةبيَت دوو مةرجى تياداوةرطرتنء ثةسندكردنى كارى شةرعى لة الى خواى طةور

 كردنى فةرمانيَكى خواى طةورة يان ثيَغةمبةر  ئةبيَت ثةيرِةو :يةكةم :ة . واتة(خالص)الصواب واإل
 بيَت كة بيكةى بة بةلَطة بؤ ئةجنامدانى كارة شةرعيةكة . 

 ت و مةبةستت رةزامةندى ئةو بيَت،ئةبيَت ئةم كارةيشت بة تةنها بؤ خواى طةورة ئةجنام بدةي :دووةم
كة ثةيوةستة بةناخى  (خالص)اإلئةوةى لةم فةرموودةيةدا بة ئاشكرا باسكراوة دووةم مةرجيانة 

 ية لةكارةكةى . ةبةستى بكةر ضىدلَتةوة كة خواى طةورة نةبيَت كةسى تر نازانيَت م
يةكان و فاسيقةكانة هةر كاريَك ئةجنام بدةن كة بيدعة بيَت ىزؤر سةيرة بةالمةوة كة بيدعةض ئةوةى

ئةم فةرموودةية  ،يان خراث و دوور لة شةرع بيَت و موسلَمانيَك ئاطادارى بكاتةوة لةم كارة خراثةى
 :ئةكاتة بةلَطة بؤ شةرعيةت دان بةكارة خراثةكةى و ئةلَيَت

 ية بةلَكو نيةمت واية و واية .ىن من نيةمت وا (تال بالنياعم)إمنا األ 
ثةضى ئةم ش ضاوى موسلَمانان بؤ ئةوةى بةرليَرةدا بةثيَويستم زانى كة ئةم رِوونكردنةوةية بهيَنمة ثيَ

ية هةلَةية وليَرةدا وةكو جؤرة كةسانة بدةنةوةو تيَيان بطةيةنن كة تيَطةيشتنيان بؤ ئةم فةرمودة
ئةطةر بؤ خوات بيَت ئةوا مةرجيَكت تةواوة و  رباسى نيةتة لة ئةجنامدانى كا ،بامسان كرد لةثيَشرت

 ( ة ئةوا كارةكةت ثةسةند كراوة و ثاداشتت ئةبيَت .رجةكةى تريشت تةواو بيَت كة)صوابئةطةر مة



 

كاريَكى بيدعةو ناشةرعيت كرد بة نيةتى ضاك  ية كة هةرىمةبةست لةم فةرموودةية ئةوة ن 
 تيَدا ىمةرجةكةى تريش :لَكو بة نيةتى ضاك ئةو كاران وةرئةطرييَت كة شةرعية، واتةبة ،وةرئةطرييَت

بةشيَوةيةكى  ناديار لةم ئةميش سةر بةلَطةو فةرمانى خواو ثيَغةمبةرى خوا لة بنيات نرا بيَتوبيَت 
 خواى ىلَ رةزاى)بةالَم بةروون و ئاشكرا لةم فةرموودةية هاتووة كة )عائيشة(  فةرموودةيةدا هاتووة،

 :فةرمويةتى  بؤمانى ئةطيَريَتةوة كة هةردوو ئيمامى خبارى و مسلم ئةيطريَنةوة كة ثيَغةمبةر (بيَت
كةسيَك كاريَك بكات و فةرمانى ئيمةى لةسةر  هةر :واتة .(14)رد( فهو ناأمر  )من عمل عماًل ليس عليه 

 نةبيَت ئةوا رةتكراوةيةو وةرناطرييَت . 
خراثى كارةكةى وتةرازووى ناخى موسلَمانة كة ضاكى  (عمالا األمن)إكةواتة فةرموودةى 

كارة  ى)ظاهر(تةرازووى  )من عمل عمال(يةو فةرموودةى ىسةنطيَنيَت لةطةلَ ئةوةيشدا كة شةرعئةهةلَ
يَك كةوتنى كارى شةرعى و بةلَطةدارن يان نا . وة لة رِ ( كة شةرعنياليةنة ديارةكةى :ديارةكانن )واتة

دواكةوتنى يةكيَك ئةكريَت و ثاداشتيش وةرئةطرييَت، بةالَم لة اك بيَطومان كارةكة ثةسةند و نيةتى ض
هةر  ايانى سزا ئةبيَت،لةم مةرجانة كارةكة ثةسةند ناكريَت و رةت ئةكريَتةوة و لة زؤر شيَوازيشدا ش

 دا كؤ بووةتةوة(. نى تيَيلةبةر ئةميشة كة زؤربةى زانايان فةرموويانة )ئةم دوو فةرموودةية هةموو ئاي
 _ اخلامت  _   كؤتايى

دواى ئةوةى كة بةووردى لةماناى ئةم فةرموودة مةزنة طةيشتني و طرنطى نيةمتان بؤ دةركةوت 
. لةكاتى نيةت هيَناندا( )الوسواسية كوشندة بني كة ئةويش دلَة راوكىَثيَويستة ئاطادارى نةخؤشيةكى 

و ريسةكةى ىلَ بكاتةوة  يدا شةيتان زةفةرى ثىَ بةريَتووردةكار ضونكة لةوانةية هةندىَ كةس لة
بيَتةوة ئةبيَت يةكةم شت ثةنا بطرين بة خواى طةورةو بؤ ئةوةى ئةم دةردةمان لة كؤلَ  بةخورى،

ةين و لةمة زياتر وة مامةلَة لةطةلَ نيةتدا بكةدووةميش بةم شيَوةيةى كةبامسان كرد واتة بة زانست
ضونكة شةيتان لةم خالَةدا زةفةرت ثىَ ئةبات و لة  ،ةوى تيَدا بكةينةرِيةوةو زيَدنةضينة قوالَيى
وة ئةبيَت هةلَسوكةمتان لةطةلَ نيةت وةكو هةلَسةكةومتان بيَت لةطةلَ قةدةر ئةويش  ،خشتةت ئةبات

سةرمان و ئاينةكةمان فةرمانى ثيَمان كردووةو دوور كةوينةوة بوونى ئةوةندةى كة ثيَويستة لة بةفيَر
 ةوى .دةرِلة زيَ

  .العز  عما يصفون و سالم ع،ى املرس،ني واحلمد هلل رب الع،منيرب سبحان ربك 
 :سةرضاوةكان
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