
     ةينى(ــاري هــاونيشاني )وتـــن 

 

 بوردنبا ذيامنان جوان كةين بة لَي

 بالتشاوح مجٗمٛ حٗاتٍا فالٍجعن
هَيبوسدةيي بةٓايةكي طةوسةي ئيِظاُيء بِةًايةكي طشُطة هةسواُطةي شةسيعةتةوة، كة بشيتية هةُيةتجاكيء 

فَاصِفَحٔ الصَِّفحَ ةَهظوكةوتذا، خواي طةوسة دةفةسًوَي: )هة ًاًةَهةو ٓ ٓةطيت خَيشو سَيضطشتين بةساًبةس ُيصاُذاُي
 .85( احلجش: اِلجَىِٗنَ

ياْ داُاوة بة سؤري هَيبوسدةيي جئاُي، هةَ  16/11وةوة طاَهاُة ُةتةوة يةكطشتوةكاْ سؤري  1992هةطاَهي 
جَيطةي طوثاطة، بةَهاَ  سؤرةدا ضةُذيّ ضاالكي جؤساو جؤس ئةجناَ دةدةْ، كة ٓةس كاسَيم بلشَيت بةَ ئاساطتةوة

ئَيٌة وةكو ًوطَوٌاْ صياتش هة ٓةس كةسء ُاوةُذَيلي تش ئةبَيت ثاَهجصت بة دةقة قوسئاُيةكاْء بة ضاوخصاُذْ بة 
رياُي ثِش هَيبوسدةيي ثَيغةًبةسةكةًاُةوة ٓةوَي بذةيّ هة سَيطةي تةطاًوحةوة رياْ جواُرتو دَهةكاْ ئاطودةتشو 

، تةُٔا بة سوحي تةطاًوح رياْ جواْ دةبَيت، وةٓةس كؤًةَهطايةكيض طياُي بشايةتيٌاْ بةَٓيضتش بلةيّ
هَيبوسدةييء ضاوثؤشي هةَُيو شاسطتاُيةتء سؤشِبريي سؤراُةي دا ُةبوو، ئةَ كؤًةَهطاية بةسةو هةُاوضووْ و 

 كوَيشةوةسي دةضَيت.

. ياْ 43:سورة النساء( َْ كَاَُ عَفُِّٕا غَفُٕزّاإَُّٔ المٖ)باوةسداساْ: ٓةسوةن خواي طةوسة خؤي هَيبوسدةية كة دةفةسًوَيت: 
ٜ فَإٔذَا جَاَٞ أَجَمُُّيِ ال َٔلَِٕ ُٖؤَاخِرُ المُْٖ الٍَّاسَ بِظُِمىِّٔيِ وَا تَسَكَ عَمََِّٗا وَِِ دَابٍَّٛ َٔلَكَِِ ُٖؤَخّْسُُِيِ إٔلَٜ أَجَنٕ وُشَىِّدةفةسًوَيت: )

 .61( اهِحى: وََُُٕٖشِتَِأخِسَُُٔ سَاعَّٛ ٔاَل َٖشِتَِكدِ

خواي طةوسة هة قوسئاُي ثريؤص هة ضةُذيّ شوَيِةوة ئةًشًاْ ثَي دةكات كة هَيبوسدة بني، ٓةسوةن فةسًاُي بة 
ثيغةًبةسةكةًاْ كشدوة، كة بةساًبةس بَيباوةِساْ هَيبوسدة بَيت ض جاي ًوطَوٌاُاْ بةتايبةت كاتَيم ثَيغةًبةسي خوا 

( ئةًاُة باوةِس  ٖا زب إُ ِؤالٞ قًٕ ال ٖؤوٍُٕكاتة خوداي طةوسة دةفةسًويت: )هة طةهةكةي توِسة دةبَيت سوودة
واتة: تؤ دةبَيت ٓةًيصة بياْ ، 89( اهضخشف:فَاصِفَحِ عٍَُِّيِ َٔقُنِ سَمَاًْ فَشَِٕفَ َٖعِمَىَُُُٕآَيِّ، خودا ثَيي دةفةسًوَيت: )

 بوسيت تا سؤرَيم دَيت تَيذةطةْء حاَهي دةبّ.

ّْئَُٛ ادِفَعِ بِالٖتِ٘ َِِ٘ أَحِشََُت: )ياْ دةفةسًوَي . بؤية ئةواُةي هَيبوسدةْ ٓةًيصة 34( فصوت: َٔلَا تَشِتَٕٔٙ اِلحَشٍََُٛ َٔلَا الشَّٗ
ئاطودةتشْ بة بةساوسد هةطةَي ئةواُةي سقء كيِة هةُاخ و دةسووُياْ كؤبؤتةوةو ٓةطيت هَيبوسدةيياْ ال ُةًاوة، 

كة ئةواُةي هَيبوسدةْ تةًةُياْ دسَيزتشةو دووسْ هة ُةخؤشية كؤًةَهايةتيء  بطشة صاُظت ئةوةشي طةملاُذووة،
َيلي ثان و ثِش هَيبوسدةو طةهيٍ دةسووُيةكاْ هة دوُيادا، وة هة قياًةتيض تةُٔا ئةوة بة كةَهلي ًشؤظ دَيت، كة دَه

 .89-88: الشعراء( ، إٔلٖا وََِ أَتَٜ المَْٖ بِكَِمبٍ سَمِٗيًََِٕٖٕ لَا ٍَِٖفَعُ وَاهْ َٔلَا بٍََُُٕبَيت، وةن خواي طةوسة دةفةسًوَي: )بةشي 

فَبِىَا زَحِىٍَٛ )دةكات كة دةفةسًوَيت:  )دسودي خواي هةطةس بَيت( ٓةسوةن بة ًةدحةوة باس هة هَيبوسدةيي ثَيغةًبةس
َٔاسِتَػِفِسِ لَُّيِ َٔشَأٔزُِِيِ فِ٘ اِلأَوِسٔ فَإٔذَا عَزَوِتَ فَتََٕكٖنِ  وََِ المِْٖ لٍِِتَ لَُّيِ َٔلَِٕ كٍُِتَ فَظًّا غَمِٗظَ اِلكَِمبِ لَاٌِفَضُّٕا وَِِ حَِٕلِكَ فَاعِفُ عٍَُِّيِ

. هةَ ئايةتة ثريؤصةدا صؤس بةسووُي باس هةوة دةكات كةوا ئةطةس 159 ( آل عمران:عَمَٜ المِْٖ إَُّٔ المَْٖ ُٖحِبُّ اِلىُتََٕكِّمِنيَ
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خةَهلةي هة دةوسي كؤ ُةدةبوُةوة، كة ئةَ ئةخالقء سةوشتة ُةبواية ٓةًيصة ئةَ ٓةًوو  ثَيغةًبةس وا هَيبوسدة 
جواُةي ثَيغةًبةس ئةبَيت ٓةًيصة هةبةسضاوي ًوطَوٌاُاْ بَيت بةتايبةت صاُاياُي ئايين، بؤ ئةوةي خةَهم هة 

 ُةوةن ُةفشيِياْ هَي بلةْ.  دةوسياْ كؤ ببَيتةوةو ُوسي ٓيذايةتياْ هَيوةس بطشْ

هَيبوسدةييء عةفوو خؤي واية دواي كاسي ُةشياو و ُاًؤ دَيت، ًشؤظي باوةِسداس ُةن تةُٔا هَيدؤط بوو و 
ًئشةباُة، بةَهلو ٓةوَي دةدات بةسدةواَ الثةِسةيةكي طجي ٓةَهذاتةوةو شتةكاْ هةدةوسوُي خؤي دةسكات، ضوُلة 

( َٔإُِٔ تَعِفُٕا َٔتَصِفَحُٕا َٔتَػِفِسُٔا فَإَُّٔ المَْٖ غَفُٕزْ زَحِٗيْ)ئةًة خَيشي دوُياو دوا سؤري تَيذاية، خواي طةسوة دةفةسًوَي: 
: البقرة( َٔأَُِ تَعِفُٕا أَِقسَبُ لِمتَِّكَٕٝ َٔلَا تٍَِشَُٕا اِلفَضِنَ بٍََِٗكُيِ إَُّٔ المَْٖ بِىَا تَعِىَمَُُٕ بَصرِيْ. ياخود دةفةسًوَي: )14اهتغابّ:

237 . 

يصة ًوطَوٌاُاُي ٓاْ داوة كة هَيبوسدةبّ و سوحي هَيبوسدةيي هةُاخياُذا جَيطري بلةْ، ٓةسوةن خواي طةوسة ٓةً
ئةو ثاداشتة ثوةيةكي طةوسةية بؤ . 40( اهصوسى: فَىََِ عَفَا َٔأَصِمَحَ فَأَجِسُُٓ عَمَٜ المِْٖ إٌَُّْٔ لَا ُٖحِبُّ الظٖالِىنِيَدةفةسًوَيت: )

 ًشؤظي ئيٌاُذاس هة ٓةسدوو دوُيادا.

بني بةساًبةس  ٓةًيصة ٓامناْ دةدات كة هَيبوسدة )دسودي خواي هةطةس بَيت( بةسَيضاْ: ثَيغةًبةسي خوداط
زحي اهلل عبدا مسحا إذا باع، مسحا إذا  )ُةفظي خؤًاْ ئيِجا ًوطَوٌاُاْ و رْ و ًِذاَهٌاْ، ٓةسوةن دةفةسًوَيت: 

 ( ٓامناْ دةدات كة هة طةَي خاُةوادةكةًاْ بةتايبةت ٓاوطةسكامناْ هَيبوسدة بني.اشرتٝ، مسحا إذا اقتضٜ

ادِفَعِ بِالٖتِ٘ َِِ٘ م ثَيي ُاطات ٓةسوةن خواي طةوسة دةفةسًوَيت: )طياُي هَيبوسةيي ئةوةُذة بةسصة ٓةًوو كةطَي
-3: ( فصوتَٔوَا ُٖمَكٖاَِا إٔلٖا ذُٔ حَظٓ عَظِٗيٕ أَحِشََُ فَإٔذَا الٖرِٙ بٍََِٗكَ َٔبٍََُِْٗ عَدَأَْٚ كَأٌََُّْ َٔلِّّ٘ حَىِٗيْ، َٔوَا ُٖمَكٖاَِا إٔلٖا الٖرََِٖ صَبَسُٔا

بةَهلو ئةسن و واجبة هةطةس شاُي ٓةًوو  ،بَيت ٓةًووًاْ ئةوة بضاُني كة تةطاًوح ًِِةت ُيةدة بؤية. 35
 ء ثَيلةوة ٓةَهبلةْ.تاكَيلي كؤًةَهطا كة بيةوَيت وةكو ًشؤظ بزيت

جاسَيلياْ يةٓوديةن هة ًاَهةكةي خؤيذا ُةخؤط كةوتبوو، طوَيي هة دةُطي ثَيغةًبةس بوو كة هة دةسطاي ًاَهةكةي 
دةكات بؤ ٓاتِة رووسةوة، ئةويض ئيضُي دا، ثَيغةًبةس )دسودى خواي هةطةس بَيت( داو داواي ًؤَهةت وةسطشتّ 

ضووة رووسةوةو دوعاي شيفاي بؤ كشد، يةٓوديةكة طوتي: ئةي حمٌذ ضؤُت صاُي ُةخؤشٍ؟ فةسًووي: ئةو 
ة دةطيت ثيظاييء شتاُةي فِشَيت دةداية بةس دةسطاي ًاَهي ًّ ضةُذ سؤرَيلة دياس ُةًاوة، يةكظةس ئةو يةٓودي

بة طشياْ كشدو طةسطاًي ئةو هَيبوسدةييء سةوشتة جواْء بةسصةي ثَيغةًبةس بوو، بؤية شايةمتاُي َٓيِاو 
 ًوطَوٌاْ بوو.

ٓةسوةٓا ئةوة ٓاتووة: كة جاسَيلياْ دوو ٓاوسَي بةيةكةوة طةفةس دةكةْ يةكَيم هةًاُة ٓةس كاتَيم ٓاوسَيلةي 
َيم دةي ُووطي ضاكةيةكي هةطةَي كشدَ، وة ٓةسكاتَيم ٓةَهةيةكي هة ضاكةيةكي هة طةَي دةكشد هةطةس تاشة بةسد

طةَي دةكشد هةطةس ملء خؤَي ديِووطي ٓةَهةيةكي هةطةَي كشد، ٓاوسَيلةشي طوتي: بؤ ئةو كاسة دةكةيت؟ هةوةَهاَ 
 وة.طوتي: بؤ ئةوةي ضاكةكاُت ٓةًيصة ببَيٌِةوةو ٓةَهةكاُيصت باي تةطاًوح هَيياْ بذات و بياْ طِشَيتة

كةواتة تا دةكشَى با هَيبوسدة بنيء ئةو ٓةطتء سةوشتة بةسصو طةوسةية هةُاخء دةسووْء رياْء ريِطةو 
فةسٓةُطٌاْ سةُط بذاتةوةء هةرَيش طايةي فةسًاُي خواي طةسوة بةسدةواَ هة ٓةَهةء كةَء كوِسي يةكرت ببوسيّ و 

 ريامناْ بة هَيبوسدةيي ثِش بلةيّ هة جواُي.


