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 د.عبداهلل ًةال وةيطيوتةي بةزيَص 
 ضُزؤكٌ يُكًَيت شاٌاياٌٌ ئايًين ئًطالوٌ كىزدضتاُ
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 د.ثػتيواْ ضادق عبداهللص وتةي بةزيَ

 ينـايًـازٍ ئـازوبـاف و كـُوقـسٍ ئـوَشي
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 وتةي بةزيَص د.ادزيظ قادز طستلي

 شاُلؤي ضةالحةدديّ -زاطسي كؤهيَري شاُطتة ئيطالًيةكاْ
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 ضوزضي زضوي عوي مجيى.د.ثوتةي بةزيَص 

 ئًطالوًُكاُ لًَكؤلًٍُوَ تىَيريٍُوَو بؤ ئُيىبٌ ضُالحُديين ضٌُتُزٍ بُِزَيىَبُزٍ

 ُِولًَس-ضُالحُديَ شاٌكؤٍ – ئًطالوًًُكاُ شاٌطتُ كؤلًَرٍ لُ
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 اضاْ ُييةو فةتواداْ ٓةزوا ئ
 ثيػةى باُطدواشو وتازبيَريؼ ُيية

 

 خويَِدُةوةيةكى شاُطتى بابةتياُة 
 باهَاى فةتوا هة كوزدضتاْ دةبيَتةوةبؤ ئةو زةخِاُةى كة زووبةزِووى ئةجنوًةُى 

 

:

اية ئةجنوًةُى باهَاى فةتوا هة ذيَس ئةذًووُى ئةحصاب و: طيةكةَ
 ياْ دةضةهَاتداية:
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ضوثاع بؤ خوا ئةجنوًةُى باهَاى فةتوا ضةز بة 
 ٓيض حيصب و اليةْ و دةضةهَاتيَم ُييةو ُاغبيَت

ٓةُديَم وا دةشاُيَت ئةجنووًةُى باهَاى فةتوا ًةاليني  دووةَ:
 ديِازو دؤالزى هة بةز دةضتدايةو وةزيدةطسيَت و ..ٓتد.

 ةْ ئةجيِداى دةزةكى ٓةية!طواية ئةجنوً ضيَيةَ:

يَّ بؤضى دذى حلوًةت و دةضةهَاتدازاُى ٓةزيٌَى دةهَ ضوازةَ:
 كوزدضتاْ ُايةُة ضةز غةقاَ!

 دةهَيَّ هة زووى زاطةياُدُةوة الواشْ! ثيَِحةَ:
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 غةغةَ: دةهَيَّ بؤ ئافسةتيَم ُيية هة ُيَو ئيَوةدا؟

 دةهَيَّ بؤ ثصيػم و ئةُداشياز و ياضا ُاضى تيَدا ُيية؟ حةوتةَ:

ةزيٍَ داُيػتةكاُتاْ ئةجناَ دةهَيَّ بؤ هة ثايتةختى ٓ ٓةغتةَ:
 دةدةْ؟

 دةهَيَّ ئيَوة ثابةُدْ بة ًةشٓةبى فيقٔيةوة! ُؤيةَ:

ٓةُديَم بيَ ديّ زةخِة هة فةتواكامناْ دةطسْ ضةبازت بة  دةيةَ:
زووُلسدُةوةى ٓةُديَ ثسع هة زووى غةزيعةتى ئيطالًةوة كة 

 طواية بة دهَى ئةواْ ُيية!

 هة كؤتايػدا  زاطةياُدُيَم و دوو داواكازى دةخةيِة زوو:
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بة بىَ دةًاازطىى و تةعةؾاوب ثاةيسِةوي ًةشٓاةبى     
ثيَاى ثيَويطات ضاوديؼ    حةشزةتى غافيعني، بةهَاَ بة 

يةكااةى تااسو فيقٔي بااةٓةزضااىَ ًةشٓةوةزدةطااسيّ هة
تةن ُاوةُدةكاُى تسى فةتوا ية هةٓةًآةُطػٌاْ ٓة

 هة جئاُى ئيطالًيدا بة تايبةت ئةشٓةزى غةزيف

 :داواكازيدوو 

www.zanayan.org
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 شةيةك فةتواي خوار و خَيض و، ضةند كَي

 حمٌد غسيبعثناٌ ث.د.

 دەسپێک:

لە رۆژ باشکراترە، فەتوای سەرپێٌی و باشوبگێڕ زۆر لە 
چەکی کۆمەڵکوژ کوشندەترەو باسەوارەکانی سەختترو 

 .دژوار ترە

باوک و باپرانمان جوانٌان فەرمووە "دۆستی نەزان بەاڵی 
جا بەو زاناٌانەی کە لە دوورەوە بە پەنجەی دەست  "خوداٌە
ٌان بۆ دەکرێ هەر چەندە زانا بن بەاڵم کە لە فەتوادا باماژە

ورد نەبن، بە فەتواکانٌان بەاڵ بۆ خەڵك دەنێنەوەو، قوڕ 
 بەسەر خەڵکی بێچارەدا دەکەن و، سەری بێدەالک دەتاشن.

باخر بە فەتوای کەسێک کە خۆی بە نوێنەری خودا دەزانێ 
و لە بری بەو واژۆ دەکات خوێنی مٌللەتێک حەاڵڵ و، 

مووسٌان بەتک و، سەروەت و سامان و خاک و نا
 نٌشتمانٌان زەوت دەکرێت.

سەرباری بەوەش جەنابی موفتی لە بری بەوەی بەو 
باسەوارە ناهەموارانەی فەتواکەی بٌانهەژێنێ بەوەندە دڵی 
بە فەتواکەی خۆشە و، وا دەزانێ بەرگرٌی لە باٌٌنی 

 خوداو، عەقٌدەی خەڵک کردووە.

هەموو دٌاردەو چەمکە  دٌارە فەتوا هەر وەک
هەنووکٌٌەکان کێشەی خۆی هەٌە، لێرەدا ناتوانم باماژە بە 
گشت کێشە و گرفتەکانی فەتوا بکەم، بەڵآم دەمەوێ 
سەرنجی خوێنەر بۆ پێنج کێشە لە کێشەکانی فەتوای خوارو 
الر بکەم کە کارٌگەرٌی خراپ و باسەواری کوشندەٌان لە 

 کۆمەڵگادا هەبووە.

 :ظەننییەکان بابەتە قەطعیکردنی ەب: یەکەم کێشەی

کارەساتە هەندێ مامۆستا لەسەر شاشەی کەناڵەکاندا هەندێ 
بابەتی عەقەدٌی و فٌقهٌی دەورووژێنن و وەک بابەتێکی 
ٌەکبلکراوە و قەطعٌی دەٌانخەنە ڕوو و، قوتابٌی و 
جەماوەرەکانٌان وا گۆش دەکەن کە هەر کەس خٌبلفی ڕای 

گومڕاٌە، لە کاتێکدا زاناٌان لەو بەوانی هەبێت بٌدعەچٌی و 
بابەتانەدا لەسەردەمی سەلەفەوە ٌەکڕا نەبوون و ڕای 

 جٌاوازٌان هەبووە.

بەم جۆرە  -نازانم دەزانن ٌان نا–لە الٌەکی دٌکەوە 
فەتواٌانە بەرەو کافرکردنی بەرانبەر سەر دەکێشن، چونکە 
وەک ڕوون و باشکراٌە بٌنکاری کردنی بابەتی قەطعی 

 کوفرە.

اخر بابەتێکی وەک نەخوێندنی قنووتی نوێژی بەٌانی و ب
کۆکردنەوەی نوێژ بە هۆی باران و نەخوێندنی )بسم هللا( بە 
دەنگی بەرز لە نوێژدا کەی بابەتی قەطعٌٌن تا لە 
کەناڵەکاندا وەک قەطعی بٌانخەٌتە ڕوو و، دووبەرەکٌی لە 

 نێو مزگەوتەکاندا بنێٌتەوە. 

٘ٗٔلێ ٌٗ  ە پێگّٗزٛٚ ٌٗ٘ٗٔلێ گٗٔغی فٛێٕگٗهِی ربى

ی ١ِيگٗٚرٗکبٔلا ثٗ ثۆٔٗی ثٛٚٔی ڕا٠ٗکی ع١بٚاىی ف١مٙ

ٚ گوفذ ثۆ ِبِۆٍزبی ِيگٗٚد ٚ ٔٛێژفٛێٕبْ  کێْٗ

 .كەفٛڵمێٕٓ

لٕٛٚری ٔٛێژی ث٠ٗبٔی ٠ّٗٔٚٛٔٗکی ئٗٚ کێْٗ ٚ گوفزب٠ٗٔٗ، 

ثۆ٠ٗ ئٗٚ گٗٔغٗ ثٗڕێيأٗ ٔٛێژ ٌٗ كٚای ِبِۆٍزب٠ٗکٗٚە 

ٗ ث١لػٗچ١ی ٚەٕفی كەکْٗ، ٔبکْٗ کٗ لٕٛٚد ثق٠ٕٛێ، ث

ٔٗ كەٍذ ثٗهى ، ئٗگٗه ٘ٗٔلێک١١بْ ٔٛێژی ٌٗ كٚاٚە ثکْٗ

ٓ، ئُِٗٗ ثٗ٘ۆی فٗرٛای كەکٗٔٗٚە ٚ ٔٗ لٕٛٚد كەفٛێٕ

٘ٗٔلێ ِبِۆٍزبٚە كهٍٚٚذ ثٛٚە کٗ ثٗٚ ّێٛە لٛربثی ٚ 

عِٗبٚەه٠بْ گۆُ کوكٚٚە ٚ، ثٗهەٚ ئٗٚ ئبلبهە فواپٗ 

 كەٍز١بْ گورْٛٚ.

ٛٚ ٌٗ ٚەاڵِی پو١ٍبهێکلا ٍٗثبهەد گٛێُ ٌٗ ِبِۆٍزب٠ٗک ث

ثٗٚەی کٍٗێک ٌٗ ٔبچبه١٠لا ٔٛێژی ٌٗ پْزی کٍٗێکٗٚە کوك 

لٕٛٚری كەفٛێٕل چی ثکبد؟ ٌٗ ٚەاڵِلا كە٠گٛد: گٗه 

ئ١ّب١ِِ فٛێٕلی ٚ كەٍزی ثٗهى کوكەٚە ٔبثێذ ِٗئَّٛٚ 

ث١قٛێٕێذ ٚ كەٍزی ثٗهى ثکبرٗٚە، چٛٔکٗ لٕٛٚد ث١لػ٠ٗٗ ٚ 

 ئٕٗڵی ١١ٔٗ.!!
ِ چبٚی فۆد ئٗگٗه ئ١ّبِی ِب١ٌک ٠ب ئ١ّبِی ث١ٙێٕٗ پێ

کٗ كٚٚ ئ١ّبِی ٌٍٗٗفی  -فٛا٠بْ ٌێ ڕاىی ثێ–ّبف١ؼی 

ٌٗ ِيگٗٚرێکلا پێْٕٛێژ٠ی ثۆ ٍِٛٛڵّبٔبْ ثکْٗ ئٗٚ ٕبڵؾٓ 

عۆهە گٗٔغبٔٗ ٔٛێژ٠بْ ٌٗ كٚاٚە ٔبکْٗ ٚ، ثٗ ث١لػٗچ١ی 

، گٗه ٌٗ ٔبچبه١٠لا ٚەٕف١بْ كەکْٗ، چٛٔکٗ لٕٛٚد كەفٛێٓ

ْزی ئٗٚ ئ١ّبِبٔٗٚە کوك كەٍز١بْ ثٗهى ٔبکٗٔٗٚە ٔٛێژ٠بْ ٌٗ پ

بەوەشەوە ناوەستن بەڵکو هەموو بەو ٚ لٕٛٚد ٔبفٛێٕٓ، 

دەقانەی کە زەمی بٌدعەچی دەکەن داٌدەبەزێننە سەر بەو 
بٌمامانە و، بە پاساوی تێوەگبلن بە بٌدعەوە هەجرٌان دەکەن 
و، سەٌرکردنٌشٌان بە حەرام دەزانن، بەڵکو دەڵێن: خوای 

ورە تەوبە لە بٌدعەکاران وەرناگرێت و، هەرکەس گە
خۆشٌانی بوێ خودای گەورە نوری بٌسبلم لە دڵٌدا 

 دەردێنێت. 
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ْ – غاافيعي  ئيٌاًي يا ًاهيم ئيٌاًي زةطةئ  خواياا
ّ  يفةهةضا  ئيٌااًي  دوو ةك -بيَ زِاشي هيَ  ةها  ؾااهَخ
 وةئا  ْةبل ًوضوهٌَاُاْ بؤ ثيَػِويَريي وتيَلداةًصط
 ةبا  و، ْةُاكا  ةدواو ةها  رياُْويَا  ةجناُا ةط ةجؤز
 ْةكةد ؾفياْةو ضييةبيدع

فۆىگٗ ئٗٚ ثٗڕێيأٗ کٗ ثۆ لٕٛٚری ٔٛێژی ث٠ٗب١ٔی پْذ ثٗ 

جب ئٗٚ ىأب٠بٔٗ ٌٗٚ ١فٗرٛای چٗٔل ىأب٠ٗک كەثٍٗزٓ ث١بٔيأ

 .ثبهەٚە چی كەڵێٓ

ث٠ٗب١ٔبْ ثٗالٚە ٍٕٛٚٔٗد ئٗٚ ىأب٠بٔٗی کٗ لٕٛٚری ٔٛێژی 

١ٔٗ كەفٗهِْٛٚ كەثێ ّٛێٕی ِبِۆٍزبی ِيگٗٚد ثکْٗٚ ٚ 

کێْٗٚ گوفذ ثۆ ٍِٛٛڵّبٔبْ ٔٗفٛڵمێٓ، ٌێوەكا فٗرٛای چٗٔل 

ِبِۆٍزب٠ٗک ٌٗٚ ىأب٠بٔٗی لٕٛٚری ٔٛێژی ث٠ٗب١ٔبْ ثٗالٚە 

ٍٕٛٚٔٗد ١ٔٗ ثۆ ٠ٗکلڵ١ی ٚ ٠ٗکڕ٠ي٠ی ٍِٛٛڵّبٔبْ ثٗ ّٔٛٚٔٗ 

 :كێ١ٕٕٗٚە

كەثێ ِٗئَّٛٚ ٌٗ كەڵێ:  :(ئیثي تەیویە)وای یەکەم: فەت

ثبثٗرٗ ئ١غز١ٙبك١٠ٗکبٔلا ّٛێٕی ئ١ّبَ ثکٗٚێذ، ئٗگٗه لٕٛٚری 

فٛێٕل ئ٠ِٚٗ ث١قٛێٕێ. ٚە ئٗگٗه ٠ٗٔقٛێٕل ئ٠ِٚٗ 

 -كهٚٚكی فٛای ٌٍٗٗه ثێ -ێغِٗجٗهپ٠ٗٔقٛێٕێ، چٛٔکٗ 

فٗه٠ِٚٛٗری: ئ١ّبَ ثۆ ئٗٚە كأواٚە ّٛێٕی ثک٠ٚٗذ، ٚە 

ٚە، ٚە ٌٗ ٗربْ ٌٗ ئ١ّبِٗکبْ ع١ب ِٗکٗٔفٗه٠ِٚٛٗری: فۆ

فٗهِٛٚكەی ٕٗؽ١ؾلا فٗه٠ِٚٛٗری: ئٗٚاْ ٔٛێژربْ ثۆ 

ثۆ پبكاّزٗکٗی كەکْٗ، ئٗگٗه ڕاٍز١بْ کوك ٚ پێکب٠بْ ئٗٚە 

پبكاّزٗکٗی ، فۆ ئٗگٗه ٘ٗڵ٠ٗبْ کوك ئٗٚە ٚ ثۆ فۆ٠بٔٗ ئێٛە

 .ٌٍٗٗه ئٗٚأٌٗێپو١ٍٕٗٚەکٗی ثۆ ئێٛە٠ٗ ٚ، 

ْْ ٠َْزجََغ ئُِٗٗ كەلی فٗرٛاک٠ٗٗری َِ أَ ٛ ُِ أْ َّ ٍْ ْٕجَِغٟ ٌِ ٌََِٙنا ٠َ َٚ ( :

ْْ رََوَن  إِ َٚ َؼُٗ،  َِ ِٗ ااِلْعزَِٙبُك، فَئَِما لَََٕذ لَََٕذ  َُُٛؽ ف١ِ ب ٠َ َّ ُٗ ف١ِ َِ ب َِ إ

 َّٟ َّْ إٌَّجِ ِ ُْ ٠َْمُْٕذ، فَئ ٌْمَُُٕٛد ٌَ َُ  -ا ٍَّ ٍَ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ٍَّٝ َّللاَّ ب »لَبَي:  -َٕ َّ إَّٔ

 َُ ب َِ ًَ اْْلِ ِٗ  ُعِؼ َُّ ثِ لَبَي: « ١ٌُِْؤرَ َٚ« ُْ زُِى َّّ صَجََذ «. اَل رَْقزٍَِفُٛا َػٍَٝ أَئِ َٚ
ُ لَبَي:  َّٗ ِؾ١ِؼ أَٔ َّٖ ُْٕٗ فِٟ اٌ ، »َػ ُْ بثُٛا فٍََُى َٕ ْْ أَ ِ ، فَئ ُْ َْ ٌَُى ٍُّٛ َٖ ُ٠

 ُْ ِٙ َػ١ٍَْ َٚ  ، ُْ ْْ أَْفَطئُٛا فٍََُى إِ َٚ  ، ُْ ٌَُٙ َٚ.»
(1)

 

ِبٔب كەکبرٗٚە ٚ ٘ٗهٚە٘ب ٌٗ ّٛێٕێکی روكا عٗفذ ٌٍٗٗه ئَٗ 

ْٚ ) كەڵێ:ٚ  ٌْفَْغِو أَ ْٓ ٠َْمُُٕذ فِٟ ا َّ َُ ثِ ٛ ُِ
أْ َّ ٌْ َوَنٌَِه إَما اْلزََلٜ ا َٚ

اء   َٛ ٍَ َؼُٗ  َِ ِْٛرِو لَََٕذ  ٌْ َْ اَل  ا ْْ َوب إِ َٚ ْٚ ثَْؼَلُٖ.  ُوِٛع أَ ًَ اٌوُّ لَََٕذ لَْج

َؼُٗ.( َِ ُْ ٠َْمُْٕذ  ٠َْمُُٕذ ٌَ
(2)

 

ثبٍی ىأب٠بٔی ئٍٗ٘ی کبرێ  :(ئیثٌولقەیین)دووەم: فەتوای 

: ٌٗگٗڵ ئٗٚەّلا ئ١ٕکبه٠ی ٌٗ کٍٗێک كەڵێؽٗك٠ش كەکبد 

ٔبکْٗ ثٗ ثٗهكەٚا١ِی لٕٛٚد ثقٛێٕێ، ٚە ڕل١بْ ٌٗٚ کبهەی 

١ٔٗ ٚ، ثٗ ث١لػٗی ٔبىأٓ ٚ، ئٗٚ کٍٗٗی ثٗهكەٚاَ ثێ 

ٌٍٗٗهی ثٗ ٍٗهپێچ١کٗهی ٍٕٛٚٔٗری ٔبىأٓ، ٘ٗهٚە٘ب 

ٗر١ی ٚ کێْٗكا کبه٠ی ٌٗ کٍٗێک ٔبکْٗ ٌٗ کبری ٔبڕەؽٕئ١

كە٠قٛێٕێ، ٚە ٔٗفٛێٕل١ْٔی ثٗ ث١لػٗ ٔبىأٓ، ثٗڵکٛ: کێ 

لٕٛٚد كەفٛێٕێ چبک كەکبد، ٚە کێ ٔب٠قٛێٕێ ئ٠ِٚٗ چبک 

 .كەکبد

 ْٓ َِ َْ َػٍَٝ  ِْٕىُوٚ َغ ََ٘نا فَََل ٠ُ َِ َٚ ئُِٗٗ كەلی فٗرٛاک٠ٗٗری: )

َُٔٗ ثِلْ  ْٚ اَل ٠ََو َٚ َْ فِْؼٍَُٗ،  اَل ٠َْىَوُ٘ٛ َٚ  ،ِٗ ََ َػ١ٍَْ َٚ اَل فَبِػٍَُٗ َكا َٚ َػخً، 

اَل  َٚ اِىِي،  َٛ َْٕل إٌَّ َْٔىَوُٖ ِػ ْٓ أَ َِ َْ َػٍَٝ  ِْٕىُوٚ ب اَل ٠ُ َّ َِّٕخ، َو َُّ َقبٌِفًب ٌٍِ ُِ
ْٓ لَََٕذ فَمَْل  َِ  ًْ َِّٕخ، ثَ َُّ َقبٌِفًب ٌٍِ ُِ اَل رَبِهَوُٗ  َٚ َْ رَْوَوُٗ ثِْلَػخً،  ْٚ ٠ََو

. َٓ ََ ْٓ رََوَوُٗ فَمَْل أَْؽ َِ َٚ  ، َٓ ََ أَْؽ
(3)

 

کبرێ كەهثبهەی لٕٛٚری  :(ئیثي عوثەیویي)سێیەم: فەتوای 

ٔٛێژی ث٠ٗب١ٔی پو١ٍبهی ٌێ كەکوێ کٗ ٘ٗٔلێ ِبِۆٍزبی 

كەٍز١بْ ثٗى  ،ِيگٗٚرٗکبْ ثٗ ثٗهكەٚا١ِی كە٠قٛێٕٓ ٚ

ئٗگٗه ث١و٠بْ ثچێ ٍٛعلەی ثۆ كەثْٗ، ئب٠ب  ،كەکٗٔٗٚە ٚ

كەثێ ّٛێ١ٕبْ ثکْٗٚ ٚ كەٍز١بْ ثٗهى ثکٗٔٗٚە ٚ ئب١ِٓ ثۆ 

ٔٗفێو،  :كەڵێكەثێ ٌێ١بْ ع١ب ثجٕٗٚە؟  ْػبکب١ٔبْ ثکْٗ، ٠بٚك

كەٍززبْ ثٗهى ثکٗٔٗٚە  ،ػبکب١ٔبْ ثکْٗ ٚۆكەثێ ئب١ِٓ ثۆ ك

ڕەؽّٗری فٛای ٌێ –١ب ٔٗکٗٔٗٚە، ئ١ّبَ ئٗؽّٗك عفۆربْ  ،ٚ

٘ٗهچٗٔلە لٕٛٚری ث٠ٗبٔی ثٗ ِّٗوٚٚع ٔبىأێذ  -ثێ

ٌٗ  كەفٗهِٛێ: ئٗگٗه ٌٗ كٚای ئ١ّبِێکٗٚە ٔٛێژد کوك کٗ

ٔٛێژی ث٠ٗب١ٔلا لٕٛٚری كەفٛێٕل، كەثێ ّٛێٕی ثکٗٚێذ ٚ 

ئب١ِٓ ثۆ كٚػبکبٔی ثکبد، رب ٠ٗکڕ٠ي٠ی ٍِٛٛڵّبٔبْ 

 .ثپبهێيێذ

ئُِٗٗ ثڕگٗی كەلی فٗرٛاک٠ٗٗری کٗ پ٠ٗٛەٍزٗ ثٗ 

ثً ٠ؤِٓ ػٍٝ كػبء اْلِبَ ٠ٚوفغ ٠ل٠ٗ رجؼبً )  :ثبثٗرٗکٗٚە

 -هؽّٗ َّللا  -ٌإلِبَ فٛفبً ِٓ اٌّقبٌفخ. ٚلل ٔٔ اْلِبَ أؽّل 

ػٍٝ أْ اٌوعً إما ائزُ ثوعً ٠مٕذ فٟ َٕلح اٌفغو، فئٔٗ 

ال  -هؽّٗ َّللا  -٠زبثؼٗ ٠ٚؤِٓ ػٍٝ كػبئٗ، ِغ أْ اْلِبَ أؽّل 

٠وٜ ِْوٚػ١خ اٌمٕٛد فٟ َٕلح اٌفغو فٟ اٌّْٙٛه ػٕٗ، 

هفٔ فٟ مٌه؛ أٞ فٟ ِزبثؼخ اْلِبَ اٌنٞ  -هؽّٗ َّللا  -ٌىٕٗ 

ٓ اٌقَلف اٌنٞ لل ٠ؾلس ِؼٗ ٠مٕذ فٟ َٕلح اٌفغو فٛفبً ِ

افزَلف اٌمٍٛة(.
(4)

 

ٌٗ کۆرب١٠لا ئِٛێلەٚاهَ كڵی ٍِٛٛڵّبٔبْ ى٠برو ٠ٌٗٗک ٔي٠ک 

ىە٠ی ٚ اثێزٗٚە ٚ ف١َلفی ف١م١ٙی ٔٗکٗٔٗ ٘ۆکبهی پٗهرٗٚ

 .كٚٚثٗهەک١ی

 عەقیدیان بەرگی خیالفیی فیقهیی بابەتی: دووەم کێشەی
 گەڵلە مامەڵەیان عەقیدە بابەتی وەک بەرو، بکرێتە
 .بکرێت

صلى هللا علٌە –بۆ نموونە بابەتی تەوەسسول بە پێؽەمبەر 
و تەوەسسول بە چاکان کە بابەتێکی خٌبلفٌی  -وآلە وسلم

فٌقهٌٌە بەرگی عەقٌدەی لەبەر کراوەو، وەک بابەتێکی 
 قەطعٌی و عەقٌدەٌی مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت.

ەتە هەرچەندە زاناٌان بەم بابەتەٌان بە بابەتێکی فٌقهی داو
قەڵەم و، وەک بابەتی عەقٌدە مامەڵەٌان لەگەڵ نەکردووە و، 
زۆرێک لە زاناٌان لە کتێبە فٌقهٌٌەکاندا باسٌان کردووە 
نەک لە کتێبی عەقٌدەدا، باوەڕت بە تەوەسسول هەبێت ٌان 
نا هٌچ کێشە نٌٌە و، کارٌگەرٌی لەسەر عەقٌدەت نٌٌە، 

بٌنٌن بەاڵم لەم سەردەمەدا دەٌەها کتێبی عەقٌدە دە
نووسەرەکانٌان بە ناوی بەهلی سوننەو جەماعەت 

بابەتی مەترسٌدارو هەستٌاری و بە تەوەسسولٌان تێ باخنٌون
ەٌاندووٌانەتە باستی عەقٌدەٌان داناوە، بەڵکو هەندێکٌان گ

و، موسوڵمانٌان پی کافر کردووە، هەندێ شٌرکی گەورە
زانای ترٌش کە بەالٌانەوە تەوەسسول درووستە وەک 

ەکرداری بەوانەی بەرگی عەقٌدەٌان لەبەر بەم بابەتە پەرچ
 کردووە، هاتوون هاوردەی کتێبی عەقٌدەٌان کردووە.
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)محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب( و )بەلبانٌی(ش جەخت 
لەسەر بەوە دەکەنەوە کە بابەتی تەوەسسول بابەتێکی فٌقهٌٌە 

 نەک عەقٌدەٌی.

ەتە )محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب( سەبارەت بەم باب
دەڵێت: بەو قسەٌان لە نوێژەبارانەدا: تەوەسسول بە چاکان 
کێشەی نٌٌە، هەروەها فەرماٌشتی بٌمام بەحمەد: تەوەسسول 

دەکرێت، لەگەڵ صلى هللا علٌە وسلم تەنها بە پێؽەمبەر 
بەوەی کە فەرمووٌانە: هاوار لە مەخلووق ناکرێت، 

سەر جٌاوازٌی بەم دوو بابەتە زۆر ڕوونە، قسەی بێمەش لە
بەم بابەتە نٌٌە، بٌتر کە هەندێ بەالٌانەوە درووستە 
تەوەسسول بە چاکان بکرێت، هەندێکٌشٌان بە پێؽەمبەری 

تاٌبەت دەکەن، زۆربەی زاناٌانٌش صلى هللا علٌە وسلم 
قەدەؼەی دەکەن و بە مەکرووهی دەزانن، بەم بابەتە لە 
بابەتەکانی فٌقهە، هەرچەندە قسەی جەماوەری زاناٌانم 

الوە ڕاستە کە دەڵٌن: مەکرووهە، بٌتر بێمەش بٌنکارٌی بە
لە کەسێ ناکەٌن کە بەو تەوەسسولە بکات، بٌنکارٌی لە 

 بابەتی بٌجتٌهادٌش ناکرێت"

دواتر جەخت لەسەر بەوە دەکاتەوە کە بٌنکارٌی بەو لە 
کەسێکە کە لە مخلووقێ ٌان لە گۆڕێ بپاڕێتەوە، بەمەش 

صەوە تەنها لە خودا جٌاوازە لەو کەسەی کە بە بٌخبل
دەپاڕێتەوە بەاڵم لە دوعاکەٌدا دەڵێ: خوداٌا لەبەر خاتری 
پێؽەمبەر ٌان چاکان و دۆستانی خۆت بەو کارەم بۆ بکە، 
ٌاخود دەچێتە الی گۆڕی شێخ مەعرووفی کەرخی لەوێ 
دوعا دەکات بەاڵم لە گۆڕەکە ناپاڕێتەوە بەڵکو تەنها لەخودا 

 دەپاڕێتەوە.

 :ٌەتیبەمەش دەقی قسەکە

قولهم فً االستسقاء: ال بؤس بالتوسل بالصالحٌن، وقول "
أحمد: ٌتوسل بالنبً صلى هللا علٌە وسلم خاصة، مع قولهم: 
إنە ال ٌستؽاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جًدا، ولٌس الكبلم مما 
نحن فٌە؛ فكون بعض ٌرخص بالتوسل بالصالحٌن وبعضهم 

لعلماء ٌنهى عن ٌخصە بالنبً صلى هللا علٌە وسلم، وأكثر ا
ذلك وٌكرهە، فهذه المسؤلة من مسابل الفقە، ولو كان 
الصواب عندنا: قول الجمهور: إنە مكروه، فبل ننكر على من 

لكن إنكارنا على من ، فعلە؛ وال إنكار فً مسابل االجتهاد
دعا لمخلوق أعظم مما ٌدعو هللا تعالى، وٌقصد القبر 

ؼٌره، ٌطلب فٌە ٌتضرع عند ضرٌح الشٌخ عبد القادر أو 
تفرٌج الكربات، وإؼاثة اللهفات، وإعطاء الرؼبات. فؤٌن هذا 
ممن ٌدعو هللا مخلًصا لە الدٌن ال ٌدعو مع هللا أحًدا، ولكن 
ٌقول فً دعابە: أسؤلك بنبٌك، أو بالمرسلٌن، أو بعبادك 

قبر معروؾ أو ؼٌره ٌدعو عنده، لكن  الصالحٌن، أو ٌقصد
 (٘)"لە الدٌن، فؤٌن هذا مما نحن فٌە؟ال ٌدعو إال هللا مخلًصا 

التوسل لٌس من العقابد وإنما هو من )بەلبانٌی(ش دەڵێ: "
األحكام، أي هل ٌجوز أن ٌدعَو اإلنسان بدعاء فٌە توسل 
بمخلوق؟ أو ال ٌجوز؟ فلٌس للتوسل عبلقة بالعقٌدة، اللهم إال 
إذا اقترن مع التوسل عقٌدة فً لفظ المتوسل ٌعنٌها بە، 

اك تؤخذ طوًرا آخر، أما مجرد التوسل بمخلوق فذلك ال فحٌنذ
 (ٙ)"ٌدخل المسؤلة فً جملة العقابد.

واتە: تەوەسسول لە بابەتی عەقٌدە نٌٌە، بەڵکو لە بەحکامە 
واتە: باٌا درووستە مرۆڤ دوعاٌەک بکات  -واتە لە فٌقهە–

کە تەوەسسولی تێدا بێت بە مەخلووقێک؟ ٌان درووست 
ٌوەندٌی بە عەقٌدەوە نٌٌە مەگەر لە نٌٌە؟ تەوەسسول پە

تەوەسسولەکەدا عەقٌدەٌەکی تێکەڵ کرابێت و کابرای کە 
توەسسول دەکات بەو عەقٌدەی مەبەست بێت، بەاڵم خودی 

 تەوەسسول ناچێتە بابەتی عەقٌدە"

هەروەها لە پێشەکٌی )شەرحی عەقٌدەی طەحاوٌٌە(دا لە 
بەت باس وەاڵمی )کەوثەرٌی( و )بەبو ؼوددە(دا  حەوت با

قلت: دەکات کە حەوتەمٌان بابەتی تەوەسسولە و دەڵێ: 
 (7).فهذه سبع مسابل هامة، كلها فً العقٌدة، إال األخٌرة منها"

بەمە حەوت بابەتی گرنگن، هەمووٌان لە عەقٌدەدان تەنها 
 دوابابەتٌان نەبێت" واتە بابەتی تەوەسسول.

ێت: ( دا دەڵاألصول العشرٌن)حەسەن بەننا( لە کتێبی )
والدعاء إذا قرن بالتوسل الى هللا تعالى بؤحد من خلقە "

 (8)".خبلؾ فرعً فً كٌفٌة الدعاء، ولٌس من مسابل العقٌدة

واتە: دوعاکردن، گەر تەوەسسولی بە ٌەکێک لە 
درووسکراوەکانی خودای تێدا بێت بابەتێکی خٌبلفٌی فٌقهٌی 

  فەرعٌٌە و، لە بابەتی عەقٌدە نٌٌە.

)للدعاة فقط(  لە کتێبیبن مهلهل الٌاسٌن( )جاسم بن محمد 
دەڵێ: حەسەن بەننا لەم بابەتەدا خۆی بە تەنها نٌٌە و زانای 
دٌکەش تەوەسسولٌان بە بابەتی فٌقهٌی داوەتە قەڵەم، 

 (9)نموونەش بە بەلبانی دێنێتەوە.

)محمد بن سٌؾ العجمً( وەاڵمی  بەاڵم کەسێک بە ناوی 
ووسێت بە ناوی )وقفات مع دەداتەوە و، کتێبێکی لەسەر دەن

 (11)كتاب للدعاة فقط(

لەو کتێبەدا بە زۆر هەوڵ دەدات بەرگی عەقٌدە لەبەری 
بابەتی تەوەسسول بکات، بۆ بەم مەبەستەش لەبری بەوەی 
بەڵگەی قوربان و سوننەت ٌان قسەی سەلەؾ بێنێتەوە خۆی 
بە قسەی هەندێ زانای سەردەم هەڵدەواسێ وەک توێجری و 
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 بن فۆزان.

دەڵێ )حەسەن بەننا( لەم جاسم الٌاسٌن( سەٌر لەوەداٌە کە )
بابەتەدا خۆی بە تەنها نٌٌە و، زانای دٌکەش تەوەسسولٌان 
بە بابەتی فٌقهٌی داوەتە قەڵەم، لێرەدا "عەجمی" دەماری 
توند دەبێت و، بە زۆر هەوڵ دەدات بٌسەلمێنێت کە 

بە  "بەلبانی" شتی وای نەگوتووە، لە کاتێکدا "بەلبانی"
دەڵێ کە بەم  -وەک پێشتر باسمان کرد–ڕوون وباشکرا 

 بابەتە بابەتی فٌقهٌٌە و بابەتی عەقٌدە نٌٌە.

لەوانەی بەرگی عەقٌدەٌان لەبەر بابەتی تەوەسسول 
( و، )شێخ بٌبن يکردووە، )شێخ حمود بن عبد هللا التوٌجر

باز( و، )شێخ صالح بن فوزان( و )شێخ بەبوبەکری 
  جەزابٌری( و هتد.

)شێخ حمود بن عبد هللا التوٌجري( دوای بەوەی تەوەسسول 
وما كان مردودا بالنص الثابت عن ڕەت دەکاتەوە دەڵێ: "

النبً صلى هللا علٌە وسلم فالقول بجوازه قول باطل ٌمس 
 (ٔٔ)العقٌدة ولٌس من الخبلؾ فً الفروع"

دەڵی: کە بابەتی تەوەسسول بابەتێکی  ٌش)صالح بن فوزان(
، پەٌوەندٌی بە عەقٌدەوە هەٌە و، ڕێگاٌەکە بۆ ترسناکە و

 شٌرک.

أن التوسل فً الدعاء بذوات المخلوقٌن أو حقهم أو دەڵێ: "
جاههم ٌعتبر أمرا مبتدعا ووسٌلة من وسابل الشرك 
والخبلؾ فٌە ٌعتبر خبلفا فً مسابل العقٌدة ال فً مسابل 

 ( ٕٔ)الفروع"

قٌدة وتجر إلى إنها لمسؤلة خطٌرة تمس العهەروەها دەڵێ: "
 (ٖٔ)الشرك فكٌؾ تكون هٌنة"

)بٌبن باز(ٌش دەڵی: بەم جۆرە تەوەسسولە ڕێگاٌەکە بۆ 
 شٌرک.

صلى وهناك نوع ثالث ٌسمى التوسل، وهو التوسل بجاهە " 
أو بحقە أو بذاتە، مثل أن ٌقول اإلنسان: أسؤلك  هللا علٌە وسلم

ٌاء أو حق ٌا هللا بنبٌك أو جاه نبٌك أو حق نبٌك أو جاه األنب
فهذا بدعة األنبٌاء أو جاه األولٌاء والصالحٌن وأمثال ذلك، 

وال ٌجوز فعلە معە وال مع ؼٌره؛ ألن ومن وسابل الشرك، 
هللا سبحانە وتعالى لم ٌشرع ذلك، والعبادات توقٌفٌة ال ٌجوز 

 (ٗٔ)".منها إال ما دل علٌە الشرع المطهر

بەم ڕەوتە  لە هەمووی مەترسٌدارتر بەوەٌە هەندێ زانای
هاتوون تەوەسسولٌان گەٌاندووەتە باستی شٌرکی گەورەو لە 
دٌن دەرچوون، بەم پێٌەش بە مەالٌٌن بٌمام و زانا و 
خوێنەوار و نەخوٌنەواری موسوڵمان  کافر دەبن، نموونەی 

عٌززەدەٌنی کوڕی بٌمام بەحمەد و شەوکانی و 
عەبدولسەالم و نەوەوی سەدەها زانای هەرچوار مەزهەب 

 ە تەوەسسولٌان بەالوە درووست بووە.ک

( کە واعٌزی مەدٌنە بوو بە باشکرا بكر الجزابري وأب)
تەوەسسول بە شٌرکی گەورە دەزانێت و، هەرکەس 

تەوەسسول بکات کافری دەکات و، لە مٌللەت دەری دەکات 
 و، حوکمی بەبەدٌی دۆزەخی بۆ دەردەکات.

 وسل بجاههموالتإن دعاء الصالحٌن واالستؽاثة بهم " دەڵێ:

لم ٌكن فً دٌن هللا تعالى قربًة وال عمبلً صالحاً فٌتوسل بە 
ٌخرج فاعلە من  أبداً ، وإنما كان شركاً فً عبادة هللا محرماً 

 (٘ٔ)الدٌن وٌوجب لە الخلود فً جهنم.

لە کاتێکدا خودی )بٌبن تەٌمٌٌە( دەڵێ هەندێ لە زانای 
 انە.سەلەؾ و خەلەؾ بە درووستٌان زانٌوە و کردووٌ

لَِؾ َواْلُعلََماِء دەڵێ: "  َوِفً اْلُجْملَِة َفَقْد ُنِقَل َعْن َبْعِض السَّ
َإاُل ِبەِ   (ٙٔ)"السُّ

هەروەها بٌبن تەٌمٌٌە زۆر بە توندی هێرش دەکاتە سەر 
بەو کەسانەی تەوەسسول بە شٌرک دەزانن و جٌاوازٌی 

 ناکەن لە نێوان تەوسسول و هاوارکردنە ؼەٌری خودا.

دەڵێ بەوەی بڵێ تەوەسسول برٌتٌٌە لە هاوارکردنە هەروەها 
 ؼەٌری خودا بەوە درۆ دەکات.

؛ ُهَو اْسِتَؽاَثٌة ِبِە َبْل دەڵێ: " ًِّ َل ِبَنِب َوسُّ قُْل أََحٌد: إنَّ التَّ ٌَ َوَلْم 
لُ  ِتِهْم ِبؤُُموِر َكَقْوِل أََحِدِهْم: أََتَوسَّ ٌَ لُوَن ِفً أَْدِع َتَوسَّ ٌَ ُة الَِّذٌَن   اْلَعامَّ
ك ِباللَّْوِح َواْلَقلَِم  ٌْ ُل إلَ ِخ فُبَلٍن أَْو ِبُحْرَمِتِە أَْو أََتَوسَّ ٌْ ك ِبَحقِّ الشَّ ٌْ إلَ
ُهْم  ْعلَُموَن أَنَّ ٌَ ِتِهْم  ٌَ ُقولُوَنُە ِفً أَْدِع ٌَ ا  ِر َذلَِك ِممَّ ٌْ أَْو ِباْلَكْعَبِة أَْو َؼ

ْسَتِؽٌُثوَن ِبَهِذِه اأْلُُموِر؛ َفإِنَّ اْلُمْستَ  ٌَ ُ اَل  ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب ِؽٌَث ِبالنَّ
ٌُْدَعى َواَل  ُل ِبِە اَل  ِە َوَسلََّم َطاِلٌب ِمْنُە َوَساِبٌل لَُە َواْلُمَتَوسَّ ٌْ َعلَ
َن  ٌْ ُق َب ٌَُفرِّ ٌُْطلَُب ِبِە َوُكلُّ أََحٍد  َما  ٌُْسؤَُل َوإِنَّ ٌُْطلَُب ِمْنُە َواَل 

 (7ٔ)"اْلَمْدُعوِّ َواْلَمْدُعوِّ ِبِە.

. ها دەڵێ: "هەروە ًِّ ِ ِبَنِب َل إلَى هللاَّ َوَقْوُل اْلَقاِبِل: إنَّ َمْن َتَوسَّ
ك ِبَرُسولِك َفَقْد اْسَتَؽاَث ِبَرُسولِِە َحِقٌَقًة، ِفً  ٌْ ُل إلَ َفَقاَل: أََتَوسَّ
ٌُْعَرُؾ َهَذا ِفً  ِهْم َفَما  ٌْ َب َعلَ لَُؽِة اْلَعَرِب َوَجِمٌِع اأْلَُمِم َقْد كذِّ

ْعلَُموَن أَنَّ اْلُمْسَتَؽاَث َمْسُبوٌل  لَُؽِة أََحدٍ  ٌَ ِمْن َبِنً آَدَم َبْل اْلَجِمٌُع 
َن اْلَمْسُبوِل َواْلَمْسُبوِل ِبِە َسَواٌء اْسَتَؽاَث  ٌْ قُوَن َب ٌَُفرِّ ِبِە َمْدُعوٌّ َو

ٌُْسَتَؽاَث ِباْلَمْخلُوِق ِفٌَما ِباْلَخالِقِ  ُجوُز أَْن  ٌَ ُە   أَْو ِباْلَمْخلُوِق َفإِنَّ
ِە َوَسلََّم أَْفَضُل  ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ ِب ْقِدُر َعلَى النَّْصِر ِفٌِە. َوالنَّ ٌَ

ٌُْسَتَؽاُث ِبِە ِفً ِمْثِل َذِلَك.  ( 1ٔ)"َمْخلُوٍق 

 زەمینە و زەمان جیاوازیی ڕەچاونەکردنی: سێیەم کێشەی
 .فەتوادا لە گەالن بارودۆخی و نەریت و داب و شوێن و

کم بە پێی جٌاوازٌی زەمان و مەکان و هەڵەٌە بڵٌٌن حو
بارودۆخ دەگۆڕێت، چونکە حوکمی خودا ٌەکە و 
گۆڕانگارٌی بەسەردا ناٌەت. بەاڵم فەتوا بەپێی بەو 

 جٌاوازٌی و گۆڕانکارٌٌانە دەگۆڕێت.

ڕەچاونەکردنی بەم جۆرە جٌاوازٌی و گۆڕانکارٌٌانە لە 
لێ فەتوادا هەڵەٌەکی گەورەٌە و، باسەوارٌی زۆر خراپی 

 دەبێتەوە.

هەڵەی گەورەٌە زاناٌەک لە کەناڵێکدا و، لە بەرنامەی 
ڕاستەوخۆدا و، بێڕەچاوکردنی مەزهەب و ژٌنگە و زەمان 
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 ةبضيَت و، بلات كيتاب ٓويةئ تيةئافس يَةطةه زطىييةٓاوض ًوضوهٌَاْ كسدبيَت هَاهَيةح ةوزةط خوداي طوجنيَةد ضؤْ ئاخس
 ًاهَي، ةبيَِ ياْ ًاهَياْ، ةبضيت ةك هَاَةب خبؤْ، ُاُي و وٌَاًْوض ًاهَي ةبيَِ واْةئ ةوةواُةثيَضةب يا خبوات، ُاُياْ ءًاهَياْ
 !؟بدات ئاشازياْ خؤياُدا ًاهَي ةه و، بلات ضمةت هيَ ياْةزِيَط الًلسدْةض بسيةه و، يتةبل هيَ الًياْةض بيَتةُ دزووضت

و زەمٌنەی پرسکەران، وەاڵمی ٌەکبلکەرەوەی گشت  
 پرسٌارەکان بە بٌرو ڕا و مەزهەبی خۆی بداتەوە.

ا بۆ نموونە: زاناٌەکی واڵتێکی کەنداو فەتوا بۆ کوردستان ٌ
بۆ واڵتێکی بەوروپی ٌا بەمرٌکی بدات و، هٌچ 
شارەزاٌٌەکی لە جٌاوازٌی بارودۆخ و داب و نەرٌتی بەو 
واڵتانە نەبێت و، لەو بارەوە هٌچ پرسٌارێکٌشٌان باراستە 

 نەکات.

باخر چۆن دەکرێ بامۆژگارٌی موسوڵمانێکی بەورووپی 
بکەٌت کە بەگەر کوڕ و کٌژێکی بٌنی سەرقاڵی ڕابواردن 

بە کوڕەکە بڵێت: باٌا ڕازٌٌت کەسێک بەو کارە لەگەڵ بن 
داٌکت، ٌان خوشکت، ٌان کچت، بەنجام بدا!، هەموو 
بەڵگەشت داستانی بەو گەنجە بێت کە هاتە خزمەتی 

و، وٌستی بٌزنی زٌنای  صلى هللا علٌە وسلمخۆشەوٌست 
پێی  صلى هللا علٌە وسلملێ وەرگرێ، پێؽەمبەرٌش 

اٌکت پێ خۆشە؟ گوتی: نەخێر،  فەرموو: بەو کارەت بۆ د
فەرمووی: بە هەمانشێوە  صلى هللا علٌە وسلمپێؽەمبەرٌش 

خەڵکٌش پێٌان خۆش نٌٌە بۆ داٌکٌان، دواتر فەرمووی: پێت 
خۆشە بۆ کچت؟ بۆ خوشکت، بۆ پورت؟ بەوٌش هەموو 

صلى هللا علٌە جارێ گوتی: نەخێر، دواتر خۆشەوٌست 
م دەبێتەوە و توخنی دوعای بۆ دەکات و، بٌتر بارا وسلم

 (1ٔ)کاری خراپ ناکەوێتەوە.

باخر بەم جۆرە مامەڵەکردنە تاٌبەتە بە کەسێک سرووشتی 
پاک بێت، نەک وەک الوی واڵتی ڕۆژباوا کە سرووشتی 
تێک چووە و، گەر پێی بڵێی: پێت خۆشە خەڵک لەگەڵ 
خوشکت بەو کارە بکات؟ لە وەاڵمدا تووشی شۆکت دەکات 

 چونکە خوشکم بازادە چی دەکات. و، پێت دەڵی: بەڵی،

کێشەکە لە دەقەکەدا نٌٌە، بەڵکو کێشەکە لەوەداٌە دەرمانێک 
کە بۆ نەخۆشێک نووسراوە، بٌدەی بە هەموو نەخۆشٌک 
بەبێ ڕەچاوکردنی جۆری نەخۆشٌی و حاڵ و تاٌبەتمەندٌی 
نەخۆشەکان، چونکە مەرج نٌٌە دەرمانێک کە نەخۆشێکی 

خۆشێک دەست بدات با هەمان پێ چارە کراوە بۆ هەموو نە
 نەخۆشٌشی هەبێت.  

بێمە ناڵٌٌن: نابێت سوود لە ڕای زاناٌانی مەزهەبەکانی تر 
وەربگٌرێت، بەڵکو دەڵێٌن لە بابەتێکی خٌبلفٌٌدا کە لە 
زەمەنی سەلەفەوە ڕای جٌاوازی لەسەر بووە و، واڵتێک 
ڕاٌەکٌان هەڵبژاردووە، پێوٌست ناکات ڕای دٌکە هاوردە 

و، ببٌتە هۆی دووبەرەکٌی و فٌتنە لە نێو بکەٌت 
 موسوڵماناندا.

الجهر بالبسملة والقنوت فً صبلة بۆ نموونە: بابەتی )
( هەر لە زەمەنی سەلەفەوە ڕای جٌاوازی لەسەر الفجر

بووە، بەڵکو )بٌبنولقەٌٌم( دەفەرموێت خوێندنی )بسم هللا( بە 
دەنگی بەرز ٌان بە نهٌێنی، هەردوو حاڵەتەکە لە 

 ێؽەمبەرەوە ڕٌواٌەت کراوە.پ

تێکڕای زاناٌانی پێشٌنی کوردستانٌش بەو ڕاٌەٌان 
هەڵبژاردووە کە بە دەنگی بەرز بخوێنرێت، تا قٌامەتٌش بە 
تەواوەتی ٌەکبل نابێتەوە، بٌتر چ پێوٌست دەکات وەک 
هەندێ حەنبەلٌٌە کۆنەکان لە مزگەوتەکاندا بەو بابەتە 

 ٌتەوە.بکەٌتە کێشە و، دوو بەرەکٌی بنێ

 بەمە سەبارەت بە مەزهەبجٌاوازٌی.

لەوە گەورەتر بەوەٌە جەنابی موفتی لە کوردستاندا بژٌت  
ڕەچاوی ڕاجٌٌای باٌٌن و مەزهەب نەکات و، لە  چو، هٌ

واڵتانی دٌکەوە فەتوا بۆ کوردستان هاوردە بکات و، کێشە 
 لە کۆمەڵگەی کوردەوارٌٌدا بنێتەوە.

ٌەنەی داخراودا بژی، کە زاناٌەک لە کۆمەڵگەٌەکی ٌەکبل
جگە لە ٌەک باٌٌن و ٌەک مەزهەب، باٌٌن و مەزهەبی 
دٌکەی لێ نٌٌە، بە شێوەٌەکی گشتٌی فەتواکانی داخراو و 

 -بۆ نموونە –توند دەبن، لەبەر بەمە بە درووستی نازانٌن 
فەتوای زاناٌانی سعوودٌٌە هاوردەی کوردستان، ٌان هەر 

 رێت.واڵتێکی فرە باٌٌن و مەزهەب بک

بۆ نموونە زاناٌانی سعوودٌٌە زۆر باساٌٌە بەالٌانەوە فەتوا 
لەسەر حەرامکردنی سەالمکردن لە جوو ٌان کرٌستٌان 
بدەن و بڵٌن: سەالمٌٌان لێ مەکەن و، لە هەر ڕێگاٌەکدا 
بٌانبٌنن تەنگٌان پێ هەڵبچنن و ڕێگاٌان لێ تەنگ بکەن، 

ە تا بێستە بەم فەتوا لەو واڵتەدا کێشەی نەناوەتەوە چونک
هاوواڵتی جوو و کرٌستٌانی لێ ناژی، بەاڵم لە واڵتێکی 
فرە باٌٌندا بەو جۆرە فەتوانە کێشە و بارٌشە دەنێنەوە و، 
باشتەواٌی و پێکەوەژٌان تێک دەدەن، من لێرەدا نامەوێ 
لەسەر حوکمی سەالمکردن لە جوو و کرٌستٌان بدوێم، بەم 

کدا تاوتوێ کردووە بابەتەم بە تێروتەسەلٌی لە توێژٌنەوەٌە
 و، لێرەدا پێوٌست بە دووبارە کردنەوەی ناکات.

باخر چۆن دەگونجێ خودای گەورە حەاڵڵی کردبێت 
موسوڵمان هاوسەرگٌرٌی لەگەڵ بافرەتی بەهلی کٌتاب 
بکات و، بچێتە ماڵٌان و نانٌان بخوات، ٌا بە پێچەوانەوە 

تە بەوان بێنە ماڵی موسوڵمان و نانی بخۆن، بەاڵم کە بچٌ
ماڵٌان، ٌان بێنە ماڵی، درووست نەبێت سەالمٌان لێ بکەٌت 
و، لەبری سەالمکردن ڕێگەٌان لێ تەسک بکات و، لە 

 ماڵی خۆٌاندا بازارٌان بدات.
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سەبارەت بە جٌاوازٌی بارودۆخ و دابونەرٌت، بٌمامی 
)قەڕافٌی( جەخت لەسەر بەوە دەکاتەوە کە موفتی هەر 

مێکی تر پرسٌارێکی لێ کاتێک هاواڵتٌٌەکی واڵت و هەرێ
کرد، دەبێت بەر لەوەی وەاڵمی بداتەوە پرسٌاری 
دابونەرٌتی واڵتەکەی لێ بکات و، بەپێی بارودۆخ و 
دابونەرٌتی واڵتەکەی وەاڵمی بداتەوە، نەک بە پێی 
دابونەرٌتی خودی موفتی و، کتێبە مەزهەبٌەکانی 

 بەردەستی.

َد ِفً اْلُعْرؾِ دەفەرموێت:" اْعَتِبْرهُ َوَمْهَما َسَقَط  َفَمْهَما َتَجدَّ
أَْسِقْطُە َواَل َتْجُمْد َعلَى اْلَمْسُطوِر ِفً اْلُكُتِب ُطوَل ُعْمِرك َبْل 

ْسَتْفِتٌك اَل َتْجِرهِ  ٌَ ِر أَْهِل إْقِلٌِمك  ٌْ َعَلى  إَذا َجاَءك َرُجٌل ِمْن َؼ
ِە  ٌْ َوأَْفِتِە ِبِە ُدوَن ُعْرِؾ َبَلِدك َواْسؤَْلُە َعْن ُعْرِؾ َبَلِدِه َواْجِرِه َعَل

ِر ِفً ُكُتِبك َفَهَذا ُهَو اْلَحقُّ اْلَواِضُح  ُعْرِؾ َبلَِدك َواْلُمَقرَّ
ٌِن َوَجْهٌل ِبَمَقاِصِد  َواْلُجُموُد َعلَى اْلَمْنقُواَلِت أََبًدا َضبَلٌل ِفً الدِّ

َلِؾ اْلَماِضٌنَ   (ٕٓ).ُعلََماِء اْلُمْسلِِمٌَن َوالسَّ

(ٌش جەخت لەسەر بەم قسەی هەروەها )بٌبنولقەٌٌم
)قەڕافٌی(ـە دەکاتەوە و دەفەرموێت: هەر موفتٌٌەک تەنها 
پشت بە دەق ببەستێت و، ڕەچاوی عورؾ و بارودۆخ و 
زەمان و مەکان و حاڵی خەڵک نەکات، گومڕا و 
گومڕاکەرە، تاوانەکەشی لە تاوانی بەو پزٌشکە گەورەترە 

ستی و، بەبێ کە دەٌەوێ بە پشتبەستن بە ٌەک کتێبی بەردە
ڕەچاوکردنی جٌاوازٌی ژٌنگە و نەخۆشٌی و سرووشتی 

 نەخۆشەکان چارەی گشت خەڵک بکات.

]المفتً بمجرد المنقول دون اعتبار العرؾ ضال دەڵێ: "
وهذا محض الفقە، وَمْن أفتى الناس بمجرد المنقول  مضل[

فً الكتب على اختبلؾ ُعْرفهم وعوابدهم وأزمنتهم وأمكنتهم 
قرابن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جناٌتە وأحوالهم و

َب الناس كلهم على  على الدٌن أْعَظَم من جناٌة من َطبَّ
اختبلؾ ببلدهم وعوابدهم وأزمنتهم وطبابعهم بما فً كتاب 
من كتب الطبِّ على أبدانهم، بل هذا الطبٌب الجاهل وهذا 
المفتً الجاهل أَضرُّ ما على أدٌان الناس وأبدانهم وهللاَّ 

 ( ٕٔ)."المستعان

 جێگرەوەی بەبێ حەرام دەرگای داخستنی: چوارەم کێشەی
 :حەاڵڵ

لە فٌقهـ و داناٌی موفتٌی بەوەٌە هەر کاتێ دەرگای 
حەرامێکی لەسەر خەڵک داخست، دەرگاٌەکی حەاڵڵٌان بۆ 
بکاتەوە، وەگەر نا، دەبێتە فٌتنە بۆ خەڵک و، فەتواکەشی 

 دەبێتە بەاڵ.

ٌَ رموێت: ")بٌمامی شافٌعٌی( دەفە ُٓ إِْكِه٠ ُل ْث َّّ َؾ ُِ ٕب  ُِ لَبَي إِب

 ُّٟ َّْبفِِؼ ْفزِٟ -هؽّٗ َّللا رؼبٌٝ–اٌ ُّ ٌْ ا َٚ  ،  ً زَْفزِٟ َػ١ٍِ َْ ُّ ٌْ : "ا

إاِلَّ لَزٍََُٗ" َٚ  ِٗ ًِ٘وا ثِِطجِّ ب َِ  ْٓ ُْ ٠َُى ٌَ ْْ ِ ، فَئ طَج١ِت 
(22) 

پرسا )پرسکەر( نەخۆشە، موفتٌش پزٌشک، موفتی گەر لە 
 ارەزا نەبێت، نەخۆشەکەی دەکوژێت. کارەکەٌدا پٌتۆڵ و ش

عب ئٗٚەی عێی كاؿ ٚ کٍٗٗهە ثّٗێکی ثٗهچبٚ ٌٗٚأٗی 

ٌٗ ع١ٙبٔلا، ئٗٚۀلە ٍٗهی  کبهی فٗرٛا١ٔبْ پێ ٍپێوكهاٚە

ە ٚ، كەگّْٗ ٔٗثێذ ىاهاٚەی )ال ٠غٛى(لَٗ ٚ ثٕی ل٠َٗبْ 

ٔبث١َوێذ، ثٗ فٗرٛای )ال ٠غٛى( كەهگبی  ێ)٠غٛى(٠بْ ٌ

ْ، ثٗثێ ئٗٚەی كەهگبی کواٚە ٚ ؽٗهاَ ٌٗ فٗڵک كاكەفٗ

فواٚأی )٠غٛى(٠بْ پ١ْبْ ثلەْ، ٌٗ کبرێکلا ِ٘ٗٛٚ 

 ٔٗىأێک١ِ كەرٛأێذ ثڵێ )ال ٠غٛى( ٚ ث١جڕێزٗٚە.

( کٗ ٍ٘ٗزی ثٗ ٍف١بْ اٌضٛهٞ٘ٗىاه ڕەؽّٗد ٌٗ ئ١ّبِی )

ُُ ِٗرو١ٍی ئَٗ کبهە کوكٚٚە ٚ، فٗه٠ِٚٛٗری: " ب اٌؼٍ َّ إَّٔ

فٖخ ِٓ صمخ، فأِب  ًُّ أََؽٍل.ػٕلٔب ثبٌوُّ ل٠ُل ف١ؾَٕٗ و اٌزَّْ
(23) 

واتە: زانست الی بێمە برٌتٌە لە ڕوخسەتێک لە زاناٌەکی 
 متمانەپێکراوەوە، بەاڵم توندگٌرٌی هەموو کەس دەٌزانێت. 

ْٓ "لە سۆنگەی بەم مەترسٌٌەوە زاناٌانمان فەرمووٌانە:  ِِ

جَبػ ُِ َِؾظٍُٛه َكيَّ َػٍَٝ   ْٓ ِِ ََٕغ  َِ تە: وا .")فمٗ اٌّفزٟ( إما 

بەشێک لە فٌقهی موفتٌی بەوەٌە گەر ڕێگرٌی لە حەرامێک 
 کرد، حەاڵڵێک پٌشانی خەڵک بدات.

 

أٌََُٗ ( كەفٗهِٛێاثٓ اٌم١ُ) ٍَ ِٗ إما  ِؾ ْٖ ُٔ َٚ : ِٓ فمٗ اٌّفزٟ 

 ْْ اٌَّزفزٟ ػٓ ّٟء فّٕؼٗ ِٕٗ، ٚوبٔذ ؽبعزٗ رلػٖٛ إ١ٌٗ أ

ٗ  ٌٗ ِٕٗ، ف١َلُّ ػ١ٍٗ ثبَة اٌّ َٛ ُ ػٍٝ ِب ٘ٛ ِػ ؾظٛه، ٠َُلٌَّٗ

فٍِك  ْْ ُِ ٍؼ  ِٕ ٍُ َٔب ْٓ َػبٌِ ِِ جَبػ، ٚ٘نا ال ٠زأرَّٝ إال  ُّ ٠ٚفزُؼ ٌٗ ثبَة اٌ

 َ ِٗ، فّضبٌٗ فٟ اٌؼٍّبء ِضبُي  -رؼبٌٝ–لَْل رَبَعَو َّللاَّ ِّ ٍْ ٍَُٗ ثِِؼ َِ َػب َٚ
 ،ٖ ًَ ػّب ٠ضوُّ ُِ إٌَّبٕؼ فٟ األطجبء ٠ؾّٟ اٌؼ١ٍ اٌطج١ت اٌؼبٌ

٠بْ ٚاألثلاْ، ٚفٟ ٠ُٖٚف ٌٗ ِب ٠ٕفؼٗ، فٙنا ّأْ أطجبء األك

أٔٗ لبي: "ِب  -ٍٕٝ َّللاَّ ػ١ٍٗ ٍٍُٚ-"اٌٖؾ١ؼ" ػٓ إٌجٟ 

َِّزٗ ػٍٝ ف١و ِب  ثؼش َّللاَّ ِٓ ٔجٟ إال وبْ ؽمًب ػ١ٍٗ أْ ٠لي أ

٠ؼٍّٗ ٌُٙ، ٠ٕٚٙبُ٘ ػٓ ّو ِب ٠ؼٍّٗ ٌُٙ"
(24) 

بەشێک لە فٌقهـ و بامۆژگارٌی موفتٌی بەوەٌە گەر "

ە کارێک سەبارەت ب -واتە پرسکەرێک–پرساٌەک 
پرسٌاری لێ بکات، بەوٌش بەو کارە بە نادرووست بزانێ 
و، ڕێگرٌی لێ بکات، پرسکەرٌش پێوٌستی بەو کارە بوو، 
وا دەخوازێت جێگرەوەٌەکی بۆ بدۆزێتەوە، بٌتر کە دەرگای 
حەرامێکی لێ داخست، دەرگای حەاڵڵێکی بۆ بکاتەوە، بەم 

ی کارەش تەنها لە کەسێکی زانا و دڵسۆز و بەبەزەٌ
دەوەشێتەوە کە بازرگانٌی لەگەڵ خودادا کردبێت و، بە 
زانستەکەی مامەڵەی لەگەڵ کردبێت، نموونەی وەک 
پزٌشکێکی زانای دڵسۆزە کە نەخۆش لەهەموو زەرەر و 
زٌانێ دەپارێزێت و، دەرمانێکٌشی بۆ دەنووسێ کە سوودی 
پێ بگەٌەنێت، بەمە کاری پزٌشکانی باٌٌن و لەشە، لە 

صلى هللا ڕاستدا هاتووە کە خۆشەوٌست فەرموودەٌەکی 
فەرمووٌەتی: خوای گەورە هەر علٌە وآلە وسلم 

پێؽەمبەرێکی ناردبێت بەرکی سەرشانی بووە کە 
بوممەتەکەی باگادار کاتەوە لە هەر خێر و چاکەٌەک کە 

 دەٌزانێت و، ڕێگرٌٌان لە هەموو کارێکی خراپ بکات.
ٌش جەخت زانستی پەروەدەناسٌی و دەروونناسی سەردەم

لەسەر بەوە دەکەنەوە کە پەروەردەی درووست بەوەٌە کە 
بەر لەوەی کارێکت لە کەسێک قەدەؼە بکەٌت، دەبێ 

ئٗگٗه ثۆ ٘ٗه کبهێکی جێگرەوەٌت بۆ دانا بێت، جا 
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لٗكەغٗکواٚ عێگوەٚە٠ٗک كأٗٔێ١ذ ئ١لی ٌٗ ثٗهأجٗه 

چبٚەڕێ ِٗکٗ ثٗگٛێذ ثکبد ٚ، ٚاى ٌٗ کبهە 

  لٗكەغٗکواٚەکٗ ثێٕێذ.

 
بۆ نموونە: کاتێ موسوڵمان دەٌەوێ منداڵە والوە 
موسوڵمانەکان لە شەپۆلی مٌدٌا و تۆڕەکۆمەاڵٌەتٌٌە 
تێکدەرەکان بپارێزێت، دەبێ مٌدٌاٌەکی بەهێزتری بامادە 
کردبێت کە سەرنجی گەنج و الوانی مٌللەتەکەی پێ 

 ڕاکێشٌت.
جا کە سەٌری واقٌعی جٌهانی موسوڵمانان دەکەٌت و، 

ی خراپ و ماڵکاولکەری بەو فەتواٌانەت بۆ ڕوون باسەوار
دەبێتەوە کە لەسەر بناؼەی )ال ٌجوز( بونٌات نراون و، 
چۆن بە باسانٌی چەند کارێکٌان لە بوممەت حەرام کردووە 
بەبێ بەوەی خۆٌان ماندوو بکەن بۆ دۆزٌنەوەی جێگرەوەی 
حەاڵڵ، بەم شێوازەش نەک تەنها دەرگای حەرام، بەڵکو 

 اڵڵٌشٌان لە خەڵک داخستووە.دەرگای حە
ٍِٛٛڵّبٔٗ ٍٕٛٚٔی ِٗى٘ٗثٗکبٔی ػێواق كٚای كاگ١وکوكٔی 

ػێواق ٌٗ ال٠ْٗ ئِٗو٠کب ٚ ٘بٚپ٠ّٗبٔب١١ٔٗٚە، ربڵی ئَٗ عۆهە 

فٗرٛا٠ب٠ٗٔبْ چێْذ ٚ، رب ئێَزُٗ ثبعی لٛهً ٚ ٍٗفزی 

 كەكەْ.

٘ٗٔلێ ٌٗ ٍٗهأی فٗرٛای ٍٕٛٚٔی ِٗى٘ٗة ٌٗ ػێوالی 

عۆهە ثّٗلاه١٠ٗک١بْ ٌٗ ٍِٛٛڵّبٔبْ كاگ١وکواٚكا ِ٘ٗٛٚ 

ؽٗهاَ کوك، ثّٗلاه٠ی ١ٍب١ٍی ؽٗهاِٗ، ثّٗلاه٠ی كەىگب 

ئ١١ِٕٗٗکبْ ؽٗهاِٗ، ثّٗلاه٠ی ٍٗهثبى٠ی ؽٗهاِٗ، ثٗاڵَ 

عێگوەٚە٠ٗکی ٚال١ؼ١١بْ ٔٗفَزٗ ڕٚٚ، ئ١زو کٍٗبٔی چبک ٚ 

کبها ٚ ٌێٙبرٛٚ، فۆ٠بْ ٌٗٚ كەىگب٠بٔٗ كٚٚه فَزٗٚە ٚ، 

ٚ ڕق ٌٗكڵ ٚ رب٠فٗگٗه، چٗک ٚ  کٍٗبٔی فواپ ٚ ٔٗىاْ

ٍٗهٚەد ٚ ٍبِبْ ٚ ؽٛکّی ئَٗ ٚاڵر٠ٗبْ گورٗ كەٍذ ٚ،  

كەٍز١بْ کوك ثٗ کّٛزٓ ٚ ثڕ٠ٓ ٚ ٔبٍِٛٚئٗرککوكْ ٚ 

ئبٚاهەکوكٔی فٗڵکی ٔبٚچٗ ١١ٍٔٚٛٗکبْ، ثٗ فٗرٛا٠ٗکی 

فٛاه ٚ فێچ، ٚاڵر١بْ كى١٠ٓ، ّٗهەف ٚ ٔب١ٍِٚٛبْ كى١٠ٓ، 

كٚارو ٌٗ ٔبچبه١٠لا ٌٗ ثٗه ژ٠ٓ ٚ ك٠ٓ ٚ ِٗى٘ٗث١بْ كى١٠ٓ، 

لبپی ئٗٚ رب٠فٗگٗهأٗكا ثٗ ىە١ٍ١ٌی ٚ کي٠ی كەپبڕأٗٚە ثٗڵکٛ 

کِٗێ ثٗىە١٠بْ پێ١بٔلا ثێزٗٚە ٚ، ثٗ گٗٚهە٠ی فۆ٠بْ پبهٚە 

 ٔبٔێک١بْ پێ ػٗرب کْٗ.!!  

ثٗ ڕاٍز١ی ٘ٗه ٔٗفَێکی ثێزبٚاْ کٛژها ثێذ، ٘ٗه ّٗهەف 

ِبٔێک ٚ ٔبٍِٛٚێک ئٗرک کوا ثێذ، ٘ٗه ٍٗهٚەد ٚ ٍب

ىەٚد کوا ثێذ، ٘ٗه فوِێَکێ ڕژها ثێذ ٌٗ ئٍٗزۆی ئٗٚ 

 عۆهە فٗرٛأٗكا٠ٗ.

کبهەٍبد ٌٗٚەكا٠ٗ ف١مٙی ىەؽّٗد ئٗٚۀلە رّٗٗٔٗی کوكٚٚە 

ٚ، ثٗ فٛێٓ ٚ كەِبهی ك٠ٕلاهألا چٛٚە رب گّٗٛٚەرٗ ئبٍزێ 

ثٗالی ثّٗێکی ثٗهچبٚی فٗڵکٗٚە رب ى٠برو ّٚٗی )ؽٗهاَ( 

٠ٕلاه رو ٚ ثٗغ١وەد رو٠ذ، ثٗاڵَ ٚ )ال ٠غٛى( ثٗکبه ثێ١ٕذ ك

ئٗٚ ىأب كڵَۆىأٗی ٌٗگٗڵ كافَزٕی كەهگبی ؽٗهاِلا 

كەهگب٠ٗکی ؽٗاڵڵ كەکٗٔٗٚە ٚ، ثٗ ٘ٗڵٗكاٚاْ ٘ٗٚڵ كەكەْ 

عێگوەٚە٠ٗک ثۆ ئٗٚ ؽٗهاِٗ ثلۆىٔٗٚە، ثٗ ٍّگورٛٚ ٚ 

گِٛڕا ٚ ث١لػٗچ١ی ٚ کبڵفبَ ٚ ئٗڵمٌٗٗگٛێ ٚ ٔۆکٗهی ثێگبٔٗ 

 ٠ٗو كەکوێٓ.ٚ، عبهٚثبه٠ِ ثٗ کبفو ٍ

ثَٗ ّێٛەُ ف١مٙی ىەؽّٗد ثٗ ٍٗه ف١مٙی ڕەؽّٗرلا ىاڵ 

 كەثێذ.

ًِ ( كەفٗهِٛێ: اٌقط١ت اٌجغلاكٞ) بئِ ََّ ْفزِٟ ٌٍِ ُّ ٌْ َعَل ا َٚ زَٝ  َِ "

 َُٗ َٔجَّٙ َٚ  ،ِٗ َلُٖ إ١ٌَِْ َّ ِٗ، أَْه ُٔ ثِ طَِو٠مًب ٠َزََقٍَّ َٚ  ،ِٗ أٌََزِ َْ َِ ْقَوًعب فِٟ  َِ
ْْ اَل  ًٍ َؽٍََف أَ ِٗ، َوَوُع َٙب َػ١ٍَْ َّ اَل ٠ُْطِؼ َٚ  ،ِٗ َعزِ ْٚ ْٕفَِك َػٍَٝ َى ُ٠ 

 ٍٓ ْٚ َك٠ْ َلالَِٙب، أَ َٕ  ْٓ ِِ ِٗ ثِئِْػطَبئَِٙب  ُ ٠ُْفز١ِ َّٗ ْجَٗ ََ٘نا، فَئِٔ ِّ  ْٚ ًْٙوا، أَ َّ

 َٓ ِِ ٠ُْجِوئَُٙب  َٚ ٍَْؼخً  ٍِ ْٚ ٠َج١ُِؼَٙب  َُّ ٠ُْجِوئَُٙب ، أَ ْٚ ٠ُْمِوُضَٙب صُ ِٗ، أَ ٌََٙب َػ١ٍَْ

لَْل لَ  َٚ  ، ِٓ َّ ْْ اٌضَّ ب َؽٍََف أَ َّّ ٌَ ، َُ ََل ََّ ِٗ اٌ بَي رََؼبٌَٝ أِل٠ََُّٛة َػ١ٍَْ

اَل  َٚ  ِٗ ُفْن ث١َِِلَن ِضْغضًب فَبْضِوْة ثِ َٚ بئَخً: } ِِ َعزَُٗ  ْٚ ٠َْضِوَة َى

[44رَْؾَْٕش{ ]ٍٛهح ٓ:
(25) 

پێغِٗجٗه٠ِ ١ِْٗ٘ٗ عێگوەٚەی ؽٗاڵڵی ثۆ فٗڵک ڕْٚٚ 

 کوكٚٚەرٗٚە.

٘برٛٚە کٗ ث١ٕی کٍٗێک  ٌٗ فٗهِٛٚكەی ثٛفبهی ٚ ١ٍٍِّٛلا

ڕث٠ٗٗک فٛهِبی ثبّی ثٗ كٚٚ ڕثٗ فٛهِبی فواپ کڕی، 

پێی فٗهِٛٚ: ٚا ِٗکٗ، ثٗاڵَ ڕێگٗچبهەّی ثۆ كأب ٚ، 

فٗهِٛٚی: فٛهِب فواپٗکٗ ثفوۆّٗ ٚ، ثٗ ٔوفٗکٗی، 

فٛهِبی چبک ثکڕە.
(26) 

( ٚ ػجل اٌّطٍت ثٓ هث١ؼخلە صەحٌحی موسلٌمدا هاتووە کە )

ٍٕٝ َّللاَّ ػ١ٍٗ  واٌان لە خۆشەوٌستدا (اٌفضً ثٓ ػجبً)

کرد وەک کۆکەرەوی پارەی زەکات و صەدەقات  ٍٍُٚ

داٌانبمەزرێنێت بۆ بەوەی پارەٌەکٌان چنگ کەوێت ژنی پێ 
ڕێگرٌی لێ  ٍٕٝ َّللاَّ ػ١ٍٗ ٍٍُٚ بێنن، بەاڵم خۆشەوٌست

کردن وو پێی فەرموون: پارەی صەدەقە بۆ بالوبەٌتی 
کاتێ دەرگای حەرامی لێ  پێؽەمبەر درووست نٌٌە، بەاڵم
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١َّخَ ثٓ داخستن دەرگاٌەکی حەاڵڵی بۆ کردنەوە و،  ِّ ْؾ َِ (

 (اٌفضًبانگ کرد و داوای لێ کرد کچەکەی لە ) یُعيء(

بانگ کرد و داوای  ی)ٔٛفً ثٓ اٌؾبهس( مارە بکات و، وە 
مارە بکات و، بڕێ )ػجَل اٌّطٍت( لێ کرد کچەکەی لە 

 (22)پارەشی پێ بەخشٌن.

 -ٍٕٝ َّللاَّ ػ١ٍٗ ٍٍُٚ- بن القٌم( دەڵێ: خۆشەوٌستدواتر )ا

چبٚی ٌٗ کبهی فٛكا کوكٚٚە، کبرێ ثٗٔلە٠ٗک ٌٗ ثٗٔلەکبٔی 

كاٚای ّزێکی ٌێ كەکبد ثٗاڵَ فٛكا پێی ٔبثٗفْێذ، ثٗڵکٛ 

ڕێگو٠ی ٌێ كەکبد ٚ، ٌٗثوی ئٗٚە ّزێکی روی پێ 

كەثٗفْێذ ٍٛٚكِٗٔلروٚ ثبّزو ثێذ، ئُِٗٗ ئٗٚپٗڕی 

١٠ٗ.ٍٗفبٚەد ٚ كأب
(28) 

 :فەتوا ًائەخالقیی: پێٌجەم کێشەی

ِِ٘ٗٛٚبْ ٌٍٗٗه ئٗٚە کۆک١ٓ کٗ ّٗهع ٌێٛأٍێٛە ٌٗ ئٗفَلق 

ٚ ِٗثٍٗزگٗها٠ی، چٛٔکٗ ِ٘ٗٛٚ ؽٛکّێکی ّٗهػ١ی كٚٚ 

ال٠ٗٔی ٠ٗ٘ٗ، ال٠ٗٔێکی ٠بٍب٠ی ٚ، ال٠ٗٔێکی ئٗفَلل١ی، 

كاثڕاْ ٚ ع١بکوكٔٗٚەی ئَٗ كٚٚ ال٠ٗٔٗ کبهەٍبد كۀێزٗٚە ٚ، 

کّٕٛلەی ٌێ كەثێزٗٚە، عب ٌێوەٚە كەرٛا١ٔٓ ٠بٍب٠ٗک فٗرٛای 

كاڕێژ٠ٓ ٚ ثڵ١١ٓ: ٘ٗه فٗرٛا٠ٗک كژی ثِٕٗب ئٗفَلل١١ٗکبْ 

ثٛٚ، فڕی ثٍٗٗه ّٗهػٗٚە ١١ٔٗ ثب ثٗ ىۆه فيێٕواثێزٗ ٔێٛ 

 کزێجٗکبٔٗٚە ٚ فٗرٛای ٌٍٗٗه كهاثێذ. 

ثٗاڵَ ثٗ كافٗٚە ٌٗ ٘ٗٔلێ ؽبڵٗرلا ڕەچبٚی ئَٗ 

، فٗرٛای ٔبئٗفَلل١ی كەكهێذ، ثَٗ ئٗفَللگٗها١٠ٗ ٔبکوێذ ٚ

 ّێٛە ف١مٙـ ٌٗ ئٗفَلق كاكەثڕْ.

ثۆ ّٔٛٚٔٗ: فٗرٛای فێڵکوكْ ٌٗ ٔبٍِٛٛڵّبْ ٚ كهۆکوكْ 

ٌٗگٗڵ١بٔلا فٗرٛا٠ٗکی ٔبئٗفَلل١١ٗ ٚ، كٚٚهە ٌٗ ڕۆؽی 

 ّٗه٠ؼٗد.

ئ١ّبِی ١ٍٍُِٛ ثۆِبْ كەگێڕێزٗٚە کٗ ثٗه ٌٗ عٗٔگی ثٗكه، 

ٍٕٝ -ٚەڵی پێغِٗجٗه کبفوەکبٔی لٛهە٠ِ ڕێ١بْ ٌٗ كٚٚ ٘ب

گود، ثٗ ٔبٚی ؽٛمە٠فٗی ٠ِٗب١ٔی ٚ ئٗثٛ  -َّللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ

ٍٛؽ٠ًٗ، پێ١بْ گٛرٓ: كەربٔٗٚێ ثڕۆٔٗ الی ِؾِّٗٗك ٚ 

٠بهِٗری ثلەْ؟ ئٗٚا١ِٔ ٌٗ ٚەاڵِلا گٛر١بْ: ٔٗفێو، ئ١زو 

ٍٕٝ َّللا -پ٠ّٗب١ٔبْ ٌێ ٚەهگورٓ کٗ ٠بهِٗر١ی پێغِٗجٗه 

- گ٠ٗبٔلە الی پێغِٗجٗهٔٗكەْ، كٚارو فۆ٠بْ  ٍٍُٚ -ػ١ٍٗ

ٚ، ڕٚٚكاٚەک٠ٗبْ ثۆ گێڕا٠ٗٚە،  -ٍٕٝ َّللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ

" پێی فٗهِْٛٚ:  -ٍٕٝ َّللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ-پێغِٗجٗه٠ِ 

ثڕۆْ، أٖوفب، ٔفٟ ٌُٙ ثؼٙلُ٘، َٚٔزؼ١ٓ َّللا ػ١ٍُٙ" 

پ٠ٗبِٗک٠ٗبْ ٔبّکێ١ٕٓ ٚ، كاٚای ٠بهِٗر١ی ٌٗ فٛكا كەک٠ٗٓ ثٗ 

ٍٗه٠بٔلا ٍٗهِبْ ثقبد.
(29)

 

وەكا كٚٚ ّٔٛٚٔٗ ٌٗ فٗرٛای كٚٚه ٌٗ ئٗفَلق ثق٠ٕٗٗ ثب ٌێ

 ڕٚٚ:

 ًوووًەی یەکەم: تاڵوکزدًەوەی سشاداًی گوًاهثاراى:

ٌٗ رۆڕە کۆِٗاڵ٠ٗر١١ٗکبْ ٚ ٠ٛر١ٛپلا كە٠ٗ٘ب ك٠ّٗٔی ٍياكأی 

گٛٔب٘جبهاْ ٚەک ٍيای كاٚێٕپ١َ١ی ٚ كى٠ی ٚ ٍٗهفۆ١ّی 

فيَ ٚ رب كٚا٠ی ثاڵٚ كەکوێزٗٚە ٚ، ئبثڕٚٚی گٛٔب٘جبهاْ ٚ، 

 کٍٗٛکبه٠بْ كەثْٗ.

ثب ثيا١١ٔٓ، ثاڵٚکوكٔٗٚەی ئٗٚ عۆهە ٍياكأبٔٗ ٌٗگٗڵ 

 ئٗفَلق ٚ ڕۆؽی ّٗه٠ؼٗرلا كەگٛٔغێذ ٠بْ ٔب؟!

ڤ١ل٠ۆی ثٗ ئب٠ب كهٍٚٚزٗ ئبثڕٚٚی گٛٔب٘جبه ثجوێذ ٚ، ٚێٕٗ ٚ 

ٚ، چبک ٚ فواپ، ٍِٛٛڵّبْ ٚ ع١ٙبٔلا ثاڵٚ ثکوێزٗٚە

 ْٗ؟!.ٔبٍِٛٛڵّبْ رِٗبّی ثکْٗ ٚ گبڵزٗی پێ ثک

ئب٠ب ئَٗ ثاڵٚکوكٔٗٚە ثّٗێکٗ ٌٗ پوۆٍٗی عێجٗعێکوكٔی 

ئب٠ٗری كٚٚی ٍٛٚهەری ٔٛٚه ٍٗثبهەد ثٗ ى٠ٕبکواْ کٗ 

 (؟!.١ٌْٚٙل ػناثّٙب طبئفخ ِٓ اٌّؤ١ِٕٓكەفٗهِٛێذ: )

 ٌٗ ٚەاڵِلا كەڵ١١ٓ:

ٔٗفێو، ثاڵٚکوكٔٗٚەی ٍيای گٛٔب٘جبهاْ كهٍٚٚذ ١١ٔٗ ٚ، 

، ثٗ ١٘چ ّێٛە٠ٗک ئَٗ کبهێکی كٚٚه ٌٗ ثِٕٗبی ئٗفَلل١١ٗ ٚ

ئب٠ٗرٗ پ١وۆىەی ٍٛٚهەری ٔٛٚه ٔبثێزٗ پبٍبٚ ثۆ ئٗٚ کبهە 

 ٔبئٗفَلل١١ٗ، ٌٗثٗه ئَٗ فباڵٔٗ:

ئَٗ ئب٠ٗرٗ رب٠جٗرٗ ثٗ ٍياكأی کٍٗی ى٠ٕبکبه کٗ  خاڵی یەکەم:

كەثێ ٍٗك كاهی ٌێ ثلهێذ، ثٗاڵَ ئٗٚاْ گْزبٔل١ٔبْ ثۆ 

 کوكٚٚە ٚ، ِ٘ٗٛٚ ٍيا٠ٗک ثاڵٚ كەکٗٔٗٚە.

ئَٗ ئب٠ٗرٗ ٔبفٗهِٛێذ ِ٘ٗٛٚ کًٗ ٍياكأٗکٗ  دووەم:خاڵی 

ثج١ٕٓ، ثٗڵکٛ كەفٗهِٛێذ رب٠ف٠ٗٗک ثج١ج١ٕٓ، ثٗاڵَ ئٗٚاْ 

ٌِّٗٗلا گْزبٔل١ٔبْ ثۆ کوكٚٚە ٚ، پ١ْبٔی ِ٘ٗٛٚ کٍٗی 

 كەكەْ.

ئَٗ ئب٠ٗرٗ كەفٗهِٛێذ: ئٗٚ رب٠فٗی کٗ  خاڵی سێیەم:

ٍياكأٗکٗ كەث١ٕٓ، كەثێذ ثڕٚاكاه ثٓ، ثٗاڵَ ئٗٚاْ 

اكأٗکٗ پ١ْبٔی ٍِٛٛڵّبْ ٚ ٔبٍِٛٛڵّبْ، ثڕٚاكاه ٚ ٍي

 ثێجڕٚا كەكەْ.

ىأب٠بْ ڕای ع١بٚاى٠بْ ٠ٗ٘ٗ ٌٍٗٗه  خاڵی چوارەم:

 (.طبئِفَخ  ك٠به٠کوكٔی ِٗثٍٗذ ٌٗ ىاهاٚەی )

ٌێوەكا ٚارٗ ٠ٗک کًٗ، کٗٚارٗ ٠ٗک کًٗ  ڕای یەکەم:

ٍياکٗ ثج١ٕێذ ثٍٗٗ، ئُِٗٗ ڕای )ئ١جٓ ػٗثجبً ٚ، ؽٍٗٗٔی 

ٔٗفٗػ١ی ٚ ِٛعب١٘ل ٚ ، ٗ ڕ٠ٛا٠ٗرێکلاٚثٕٗو٠ی ٌ

 ئٗؽّٗك(ە.

ی ٍٛٚهەری اٌؾغوارٗ کٗ كەفٗهِٛێذ:  9ثٗڵگ١ّٗبْ ئب٠ٗری 

َٓ اْلزَزٍَُٛا فإٍَِٔؾٛا ث١ّٕٙب) ١ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  ِْ ْْ طبئِفَزب إِ ( ك٠بهە َٚ

ئٗگٗه كٚٚ ک١ٍِٗ ّٗڕ ثکْٗ، ٘ٗه كەثێذ ئبّز١بْ 

 ثک٠ٕٗٗٚە.

كەی ٍياكأٗکٗ ثجٓ، كەثێذ كٚٚ کًٗ ئبِب ڕای دووەم:

ئُِٗٗ ڕای ِّٗٙٛهی ئ١ّبَ ِب١ٌک ٚ، ػ١کو٠ّٗ ٚ ػٗطب ٚ 

 ئ١جٓ ڕا٘ٗٚە٠ٙـ ٚ ٍٗػ١لی کٛڕی عٛث٠ٗوە.

ثَخی ٍٛٚهەری )122ثٗڵگ١ّٗبْ ئب٠ٗری  ْٛ ( ٠ٗ کٗ اٌزَّ

ُٛا فِٟ كەفٗهِٛێذ: ) ُْ طبئِفَخ  ١ٌَِزَفَمَّٙ ُْٕٙ ِِ ًِّ فِْولٍَخ  ْٓ ُو ِِ ال َٔفََو  ْٛ فٍََ

 ِٓ ٠  (اٌلِّ

( ٍێ کًٗ كەگ٠ٗٗٔێذ، ك٠بهە فِْولَخٍ هِْٛٚ: ّٚٗی )كەفٗ

( ٚەک ئب٠ٗرٗکٗ فِْولَخٍ (ُ ثّٗێکٗ ٌٗ ّٚٗی )طبئِفَخ  ّٚٗی )

ُْ طبئِفَخ  كەفٗهِٛێذ ) ُْٕٙ ِِ ًِّ فِْولٍَخ  ْٓ ُو ( کٗٚارٗ: ثٗ كٚٚ کًٗ ِِ

(، ثٗاڵَ ثۆ ئ١ؾز١بط ثب كٚٚ طبئِفَخ  ٚ ٠ٗک کًٗ كەگٛروێذ )

 ێذ.کًٗ ئبِبكەی ٍياكأی ى٠ٕبکبه ث

ئ١ّبِی ىٚ٘وی ٚ کۆِٗڵی ىأبی رو  ڕای سێیەم:

 كەفٗهِْٛٚ كەثێذ ٍێ کًٗ ثٓ.

پێْٗٚا٠بْ: ئ١جٓ ػٗثجبً ٌٗ ڕ٠ٛا٠ٗرێکی روكا   ڕای چوارەم:

ٚ، ِب١ٌک ٚ ٠ٌٗش ٚ ّبف١ؼی كەفٗهِْٛٚ: كەثێ چٛاه کًٗ 

ئبِبكە ثێذ، چٛٔکٗ ى٠ٕب ثٗ چٛاه کًٗ کِٗزو ٔبٌٍّٗێٕوێذ، 

 ِبهە ئبِبكەی ٍياكأٗکٗ ثٓ. کٗٚارٗ كەثێذ ِ٘ٗبْ ئٗٚ ژ



      

  www.zanayan.org                                               ٕٕٕٓ شوباتى( ٖٓٔژمارە ) -پەٌامی زاناٌان                 

 
21 

 ضات ةد يةجنا ةث ةبا  ةوةدووز ةه ةك يةشاُاياُ وةئ
 ةااك هَاَةب بّ شاُا ةُدةض زةٓ كسيَةد بؤ ياْةئاًاذ

 ؤااب هَاةب تواكاُياْةف ةااب بّ،ةُ وزد تواداةف ةه
 داةبيَضااز  هَليةخا  زةضا ةب قاوزِ  و،ةوةُيَِةد هَمةخ
 تاغّةد النةبيَد زيةض و، ْةكةد
 

 ڕەث١ؼٗ كەفٗهِٛێذ: كەثێ پێٕظ کًٗ ئبِبكە ثٓ. ڕای پێٌجەم:

ؽٍٗٗٔی ثٕٗو٠ی ٌٗ ڕ٠ٛا٠ٗرێکی روكا  ڕای شەشەم:

 كەفٗهِٛێذ: كەثێ كە کًٗ ثٓ.

ٌٗ  -کٗ ڕای پێْٗٚا ِب١ٌک ٚ ّبف١ؼ١١ٗ-ثٗٔلە، ڕای چٛاهەَ 

ُ ئٗٚ ڕاکبٔی رو ثٗ كهٍٚٚزو كەىأُ، ٚە ثٗ پێ٠َٛزی كەىأ

چٛاه کٍٗٗ فٛكی چٛاه ّب٠ٗرٗکٗ ثٓ، ٌٗ ال٠ٗکٗٚە ثب 

گِٛبٔی فواپ ثٗ كاكگب ٔٗثْٗ کٗ ّب٠ٗر١١بْ كاٚە ٚ، ثٗاڵَ 

گٛٔب٘جبه ٍيا ٔٗكهاٚە، ٌٗ ال٠ٗکی ك٠کٗٚە کٗ ّب٠ٗرٗکبْ 

ئبِبكەی ڕێٛڕەٍّی ٍياكأی گٛٔب٘جبه كەثٓ، گٗه ٌٗ 

١٠بْ ثٗ ّب٠ٗر١١ٗک٠ٗبٔلا ڕاٍذ ٔٗکْٗ، ثٗڵکٛ ٌٗٚ کبرٗكا ثٗىە

 رۆِٗرجبهكا ثێزٗٚە ٚ پ١ّّٗبْ ثجٕٗٚە.

٘ٗهچۆٔێک ثێذ، ىۆهرو٠ٓ ژِبهە ٌٗ ئبِبكەثٛٚٔی 

ٍياكأٗکٗكا ثبً کواثێذ ٌٗ كە کًٗ رێپٗڕٔبکبد، ئ١زو ٔبىأُ 

ثٗ چ ثٗڵگ٠ٗٗک ٘برْٛٚ ٍياكأی گٛٔب٘جبه پ١ْبٔلأی ِ٘ٗٛٚ 

ع١ٙبْ كەكحْ ٚ، ثٗ ڤ١ل٠ۆ رۆِبهی كەکْٗ ٚ، ٌٗ رۆڕە 

 ١ٗکبٔلا ثاڵٚی كەکٗٔٗٚە.!کۆِٗاڵ٠ٗر١

ئبِبكەثْٛٚ ثۆ ئبثڕٚٚثوكٔی کٍٗی گٛٔب٘جبه  خاڵی پێٌجەم:

 ١١ٔٗ، ثٗڵکٛ ثۆ چٗٔل ِٗثٍٗذ ٚ ِٗهاِێکٗ:

ٚەک: كڵ١ٕبثْٛٚ ٌٗ ڕاٍزگۆ٠ی كاكگب ٚ، عێجٗعێکوكٔی 

 ٍياکٗ ٚ، كۆػب کوكْ ثۆ ٍياكهاٚەکبْ.

َٓ ا": ( كەڵیاثٓ ػبّٛه) ِِ بَػخ   َّ ْْ رَْؾُضَو َع َو أَ َِ َٓ أَ ١ ِّ ٍِ َْ ُّ ٌْ

 َّْ ِٗ، فَئِ ًِ ف١ِ بُ٘ ََ َٓ اٌزَّ ِِ َؽَنًها  َٚ ٌَْؾلِّ  ِخ ا َِ لَب َٔب رَْؾم١ِمًب ِْلِ خَ َؽلِّ اٌيِّ َِ إِلَب

 َْ بَءٌُٛ ََ َْ فَمَْل ٠َزَ ُٕٛ ِِ ْؤ ُّ ٌْ َْٙلُٖ ا ْْ َ٠ ُْ بِء، فَئَِما ٌَ ََ ْٔ ْففَبَء َمِه٠َؼخ  ٌإِْلِ اْْلِ

 َٓ َّ ِٗ، فَئَِما رَج١َ زِ َِ َِ إِلَب ْٓ َػَل َُ َػ ْٓ ٠َمُٛ َِ  ُْ َُ ث١ََُْٕٙ بٌُُٗ، فَََل ٠ُْؼَل َّ ْ٘ ُْ إِ ٌَُٙ

ٌُْؾُلِٚك. ًِ ا ْٓ رَْؼِط١ ِِ َْٕىِو  ُّ ٌْ "ثِزَْغ١ِ١ِو ا
(31) 

ُٓ ػٍمّخَ ٘ٗهٚە٘ب ) َْٙل )لٌٛٗ رؼبٌٝ: ( كەڵێ: ُٖٔو ث ْْ َ١ ٌْ َٚ
 َٓ ١ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ب َمٌِ (َػناثَُّٙب طبئِفَخ   َّ َّ ٍْفَِض١َؾِخ، إِٔ ٌَ َمٌَِه ٌِ َه . ١ٌَْ

ُ رََؼبٌَٝ ٌّٙب ثبٌزٛثخ ٚاٌوؽّخ. ١ٌُِْلَػٝ َّللاَّ
(31)

 

ٚ ٚێٕٗگورٕی ٍبىكهاٚاْ چٗٔل ىەهەه خاڵی شەشەم:

ى٠بٔێکی گٗٚهەی رێلا٠ٗ ٚ، ٌٗ چٗٔل ڕ٠ٚٚٗکٗٚە پێچٗٚأٗی 

ڕۆؽی ّٗه٠ؼٗد ٚ ثِٕٗب ئٗفَلل١١ٗکبٔٗ، ثٗ رب٠جٗد ثۆ 

 ڕەگٗىی ِێ.

جێزٗٚە، ئ١زو ثۆ ّٔٛٚٔٗ: گٗه ڤ١ل٠ۆی ٍياكأی ک١ژێک ثاڵٚ ث

ٚ کۆِٗڵگبی ٔبكهٍٚٚذ ٚ كەهْٚٚ ٔٗفۆُ ثٗىە١٠بْ ثٗ

ٚ، ٍٗك ئٗٚۀلە رٗٚثٗ ثکبد ثٗ كاٚێٕپ١ٌ ئبفوەرٗكا ٔب٠ٗرٗٚە

ٔبٚی كەثْٗ ٚ، ٘ٗه کبرێک كەه ثکٗٚێذ گێچٗڵی پێ 

كەفوۆّٓ ٚ، رٛأغی ٌێ كەگوْ ٚ، كاٚای کبهی فواپی ٌێ 

 كەکْٗ.

کٗی ثاڵٚ فۆ ئٗگٗه ِۆثب٠ٍی ٘ٗثێذ، ژِبهەی ِۆثب٠ٍٗ

كەثێزٗٚە ٚ، ثٗ رٌٗٗفۆْ ثێياهی كەکْٗ ٚ، ٔبچبهی كەکْٗ 

ِۆثب٠ً فڕی ثلاد ٚ، ٌٗ گۆ٠ّٗٗکلا ثۆ فۆی ثژ٠ذ ٚ، 

 ٔٗٚێوێذ ثۆ کبهی پێ٠َٛز١ِ ٌٗ ِبڵ كەهچێذ.

ئ١زو ٌٗ گۆّٗگ١و١٠لا رّٛٚی كڵزٗٔگ١ی ٚ غِٗۆکی كەثێذ ٚ، 

 ٌٗ ئٗٔغبِلا ٘ٗٔلێ ٌٗٚ فبّٔبٔٗ ثۆ لٛربهثْٛٚ ٌٗ ربڵ١ی ژ٠ٓ

 ٘بٔب ثۆ فۆکّٛزٓ كەثْٗ.

ٌٗ ال٠ٗی ك٠کٗٚە ثاڵٚکوكٔٗٚەی ٚێٕٗ ٚ ڤ١ل٠ۆی ٍياكأی ئٗٚ 

فبّٔٗ ئبٍٗٚاهێکی ىۆه فواپی ثٍٗٗه کٍٗٛکبهی ئٗٚ 

فبّٔٗٚە كەثێذ ٚ، ٌٗ ِ٘ٗٛٚ ٍبرێکی ژ٠ب١ٔبٔلا ِٗهگ 

 كەچێژْ.

فۆد ثقٗهە عێی کٍٗٛکبهی ئٗٚ فبّٔٗ، كەثێ ؽبڵی  

ێذ ٘ٗه کبرێک ٍٗهكأی كەه١ٔٚٚذ ٌٗ چ ئبٍزێکی فواپلا ث

رۆڕەکۆِٗاڵ٠ٗر١١ٗکبْ ثک٠ٗذ، ڤ١ل٠ۆی کچذ ٠بْ فّٛکذ ٌٗ 

ٚ ِٗال١٠ٓ رِٗبّبکٗهی ٍب٠زٗکبٔلا ثج١ٕ١ذ ٚ ثٗ ٘ٗىاهە٘ب

٘ٗثێذ ٚ، ثٗ ِٗال١٠ٓ کۆِێٕزی فواپ ٚ عٕێٛٚ ٚ 

 ٍٛٚکب٠ٗر١ی ثقٛێ١ٕزٗٚە.!

  دوا خاڵ:
ٌٗگٗڵ ئٗٚەّلا كەثێ ثيا١ٔٓ گٗٚا١٘لاْ ٌٍٗٗه گٛٔب٘ی ٚەک 

ٕب ٚ ٠ِٗقٛاهكٔٗٚە ٔٗ ٚاعجٗ ٚ، ٔٗ ٍِٛزٗؽٗة، ثٗڵکٛ ى٠

ثبّزو ٚا٠ٗ گٛٔب٘ی فٗڵک كاپۆ١ّذ ٚ ثب١ٍبْ ٔٗک٠ٗذ ٚ، 

 .ّب٠ٗر١بْ ٌٍٗٗه ٔٗكە٠ذ

کبرێ ث١َزی کٍٗێک ثٗ  -ٍٕٝ َّللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ- پێغِٗجٗه

ائبٚی )  (ِبػي( ٘بٔی ٘بٚڕێ١ٗکی فۆی كاٚە ثٗ ٔبٚی )٘يَّ

ٍٕٝ َّللا ػ١ٍٗ - غِٗجٗه، ثڕٚارٗ الی پێکٗ ى٠ٕبی کوكثٛٚ 

ٍٕٝ َّللا - ، ٚ كاْ ثٗ گٛٔب٘ٗک٠ٗلا ث١ٕذ، پێغِٗجٗه-ٍٍُٚ

ٌێی رٛٚڕە ثٛٚ ٚ، فٗهِٛٚی: ثۆ ثٗ پۆّبکٗکٗد  -ػ١ٍٗ ٍٍُٚ

اي، ٌٛ ٍزـورـَُٗ ثضٛثَه وبْ ف١ًوا ٌهكارٕٗپۆ١ّی ) (. ٠ٍََٚه ٠ب ٘يَّ
(32)

  

ٚارٗ گٗه ٘بٚڕێ١ٗکذ ٌٗ کبری ى٠ٕبکوكٔلا ث١ٕی، ئبثڕٚٚی 

ثٗڵکٛ كا٠پۆّٗ ثب فٗڵک ٠ٗٔج١ٕێذ ٚ، ئبثڕٚٚی ٔٗچێذ،  ِٗثٗ،

كٚارو ثٗ ٔٙێ١ٕی ئبِۆژگبه٠ی ثکٗ، ثٗڵکٛ كٚای ئٗٚە ّٗهَ 

 ثکبد ٚ، ٔٗگٗڕێزٗٚە ٍٗه ئٗٚ گٛٔب٘ٗ.

( كە٠فٗهِٛٚ: گٗه -فٛا ٌێی ڕاى٠ی ثێذ–)ئ١ّبِی ئٗثٛثٗکو  

ثۆ کٍٗی گٛٔب٘جبه عگٗ ٌٗٚ پۆّبکٗی ٌٗثٗهِلا٠ٗ ّزێکی 

ِپۆ١ّب٠ٗ، ثٗ پۆّبکی ثٗهَ كاِلەپۆّی.روَ ٔٗثٛا٠ٗ كا
(33)

 

  ًوووًەی دووەم:
ِٗثٍٗزی ٍٗهەکی ىەٚاط ثٗهكەٚاِجٛٚٔی ژ٠بْ ٚ 

ٚەچٗفَزٕٗٚە ٚ، ثٗكەٍٙێٕبٔی ئبها١ِی ٚ ِٗٚەككە ٚ 

ڕەؽّٗد ٚ، چێژٚەهگورٕی ٍٗهعێی ٚ، كاٚێٕپبهاٍزٕٗ، ٌَٗ 

ٍٗهكەِٗكا كە٠ٗ٘ب عۆهی ىەٚاعی ٔبگٛٔغبٚ ٌٗگٗڵ 

علا ٘برٛٚٔٗرٗ ك١ٔٚبی ػٌِٗٚٗٗٚە، کٗ ِٗثٍٗزٗکبٔی ىەٚا

 كٚٚهْ ٌٗ ثِٕٗب ئٗفَلل١١ٗکبٔی ىەٚاط.

ىەٚاط ثٗ ١١ٔٗری رٗاڵق، عۆهێکٗ ٌٗٚ ىەٚاعٗ   

ٔبئٗفَلل١١بٔٗ، پ١بٚێک ژٔێ ٌٗ فۆی ِبهە كەکبد ٚ، ژٔٗی 

٠ٗوە٠ی ٠بْ ثێٛەژ١ٔی ڕىگبهی كاِبٚ ٚا كەىأێذ ئ١زو ٌٗ ل

ىأێذ پ١بٚی ٚ، ٘بٍٚٗهی چٕگ کٗٚرٛٚە، كاِبٚە ٔبثٛٚە

گٛهگئبٍب رٗٔٙب ِٗثٍٗزی فۆرێکوكْ ٚ چێژٚەهگورٕی 
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ٍێک١١َٗ ٚ ثًٗ، ئ١زو كٚای ِبٚە٠ٗک کٗ ٌێی رێو كەثێذ 

 رٗاڵلی كەكاد ٚ، ئبٚ ثێٕٗ ٚ كەٍذ ثْۆ.

ئَٗ عۆهە ىەٚاعٗ ٌٗ ىەٚاعی ِٛرؼٗ فواپزوە، چٛٔکٗ ١٘ظ 

ٔٗثێذ ٌٗ ِٛرؼٗكا ال٠ٗٔی كٚٚەَ کٗ ئبفوەرٗک٠ٗٗ فێڵی ٌێ 

ٚ، كەىأێذ ئٗٚ ىەٚاعٗ ثۆ ِبٚە٠ٗکی کبر١١ٗ، ثٗاڵَ ٔبکوێذ 

ئبفوەد ٌٗ ىەٚاط ثٗ ١١ٔٗری رٗاڵللا ثٗ ٔبٚی فٛكا ٚ ّٗهػی 

فٛكاٚە فێڵی ٌێ كەکوێذ، ك٠بهە ٘ٗه ِبِٗڵ٠ٗٗک١ِ فێڵی رێلا 

 ری ٌێ کواٚە.ەثێذ كهٍٚٚذ ١١ٔٗ ٚ، کٍٗی فێڵجبى ٔٗفو
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 .14/133٘ـ: 1413 -اٌطجؼخ األف١وح 
ٕبٌؼ ثٓ ػجل اٌوؽّٓ األطوَ ِٚؾّل ( فتاوى ومسابل، اإلمام الشٌخ محمد بن عبد الوهاب، قام بجمعها وتصحٌحها ومقابلتها على أصولها: الشٌخ ٘)

 .68-62: ٓ إٌبّو: عبِؼخ األِبَ ِؾّل ثٓ ٍؼٛك، اٌو٠بٗ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خثٓ ػجل اٌوىاق اٌل٠ِٚ، 

ََٕؼُٗ: ّبكٞ ثٓ ِؾّل ثٓ ٍبٌُ آي ٔؼّبْ ٘ـ(1421ٍِٛٛػخ ِؾّل ٔبٕو اٌل٠ٓ األٌجبٟٔ )اٌّزٛفٝ: ( 6) اْلٍَل١ِخ ِووي إٌؼّبْ ٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد ،َٕ

 1/211: َ 2111 -٘ـ  1431اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ، ا١ٌّٓ –ٚرؾم١ك اٌزواس ٚاٌزوعّخ، ٕٕؼبء 

، المكتب اإلسبلمً، الطبعة ( ّوػ اٌؼم١لح اٌطؾب٠ٚخ الثٓ أثٟ اٌؼي، ؽممٙب ٚهاعؼٙب عّبػخ ِٓ اٌؼٍّبءٚ فوط أؽبك٠ضٙب ِؾّل ٔبٕو اٌل٠ٓ األٌجب2ٟٔ)

 .ٓٙ: ص 11ٗٔهـ ٗٓٗٔالثامنة، 
 .ٕ٘الشرح العراقً لؤلصول العشرٌن، عبد الكرٌم زٌدان، مإسسة الرابد اإلعبلمٌة فً العراق: ص (1) 
 .ٔٔٔم: ص 11ٓٔهـ ٓٔٗٔ( للدعاة فقط، جاسم بن محمد بن مهلهل الٌاسٌن، دار الدعوة، الكوٌت، الطبعة الرابعة، 1) 
 .ٕ٘الكوٌت: -هـ 1ٓٗٔوقفات مع كتاب للدعاة فقط، الطبعة الثانٌة، ( ٓٔ)

 .7ٕص وقفات مع كتاب للدعاة فقط:( ٔٔ)
 .ٕٖ-ٖٔوقفات مع كتاب للدعاة فقط: ( ٕٔ)
 ٖ٘هـ: صٔٔٗٔتعقٌبات على كتاب السلفٌة لٌست مذهبا، صالح بن فوزان،  دار الوطن للنشر، الرٌاض، الطبعة الثانٌة، ( ٖٔ)
أشرؾ على جمعە وطبعە: محمد بن ، هـ(ٕٓٗٔعبد هللا بن باز )المتوفى: عبد العزٌز بن، مجموع فتاوى العبلمة عبد العزٌز بن باز رحمە هللا( ٗٔ)

 .ٕٕٖ/٘: سعد الشوٌعر
 .1ٙص  ، أبو بكر الجزابري، مكتبة العلوم فً السعودٌة، ودار العقٌدة فً القاهرة،عقٌدة المإمن (٘ٔ)
، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، هـ(7ٕ1)المتوفى: تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة الحرانً ، مجموع الفتاوى( ٙٔ) 

 ٕ٘ٙ/ٔ: م11٘ٔهـ/ٙٔٗٔعام النشر: ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحؾ الشرٌؾ، المدٌنة النبوٌة، المملكة العربٌة السعودٌةنشر 
 ٖٓٔ/ٔ: مجموع الفتاوى (7ٔ)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔ: مجموع الفتاوى( 1ٔ)
 .رضً هللا عنەعن أبً أمامة ، األنصار مسند -مسند أحمد بن حنبل   (1ٔ)
 .7ٙٔ/ٔم: 11ٗٔ -هـٗٓٗٔالطبعة الثامنة، ، هـ(عالم الكتب1ٗٙأبو العباس شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس القرافً )المتوفى: ، الفروق (ٕٓ)

قدم لە وعلق علٌە وخرج ، هـ( 7٘ٔفى: أبو عبد هللا محمد بن أبً بكر المعروؾ بابن قٌم الجوزٌة )المتو، إعبلم الموقعٌن عن رب العالمٌن (ٕٔ)

الطبعة: ، دار ابن الجوزي، السعودٌة، شارك فً التخرٌج: أبو عمر أحمد عبد هللا أحمد، أحادٌثە وآثاره: أبو عبٌدة مشهور بن حسن آل سلمان
 .7ٓٗ/ ٗ: هـ ٖٕٗٔاألولى، 

اٌّؾمك: أثٛ ػجل اٌوؽّٓ ػبكي ثٓ ٠ٍٛف -٘ـ(463قط١ت اٌجغلاكٞ )اٌّزٛفٝ: أثٛ ثىو أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ صبثذ ثٓ أؽّل ثٓ ِٙلٞ اٌ-ٌفم١ٗ ٚ اٌّزفمٗا (ٕٕ)

 2/394٘ـ: 1421اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، -اٌَؼٛك٠خ –إٌبّو: كاه اثٓ اٌغٛىٞ -اٌغواىٞ

ٛفك ػجل َّللا ػجل اٌّؾمك: ك. ِ-٘ـ(643ػضّبْ ثٓ ػجل اٌوؽّٓ، أثٛ ػّوٚ، رمٟ اٌل٠ٓ اٌّؼوٚف ثبثٓ اٌَٖلػ )اٌّزٛفٝ: -أكة اٌّفزٟ ٚاٌَّزفزٟ( ٖٕ)

 112َ: 2112-٘ـ1423 -اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ -اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح -إٌبّو: ِىزجخ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ -اٌمبكه

 4/121 :إػَلَ اٌّٛلؼ١ٓ( ٕٗ)

 2/411اٌفم١ٗ ٚاٌّزفمٗ:  (ٕ٘)

ثبة ث١غ اٌطؼبَ ِضَل ثّضً ، وزبة اٌَّبلبح -ٕؾ١ؼ ٍَُِ  ، ٚ 2111 ؽل٠ش: -ثبة إما أهاك ث١غ رّو ثزّو ف١و ِٕٗ  -وزبة اٌج١ٛع -ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ( ٕٙ)

 . 3169 ؽل٠ش: -

  1849 ؽل٠ش: -ثبة رون اٍزؼّبي آي إٌجٟ ػٍٝ اٌٖللخ  -وزبة اٌيوبح -ٕؾ١ؼ ٍَُِ (  7ٕ)

 .4/121إػَلَ اٌّٛلؼ١ٓ:   (28)

 . 3429 ؽل٠ش: -ثبة اٌٛفبء ثبٌؼٙل  -وزبة اٌغٙبك ٚا١ٌَو -ٕؾ١ؼ ٍَُِ   (29)

 1984رٌٛٔ، ٍٕخ  –٘ـ(، اٌلاه اٌز١َٔٛخ ٌٍْٕو ٠1393و، ِؾّل اٌطب٘و ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّل اٌطب٘و ثٓ ػبّٛه اٌزَٟٛٔ )اٌّزٛفٝ: اٌزؾو٠و ٚاٌزٕٛ (31)

 18/152٘ـ::

كاه ، اٌّؾمك: ِؾّل ؽ١َٓ ٌّّ اٌل٠ٓ ٘ـ(224ٖوٞ صُ اٌلِْمٟ )اٌّزٛفٝ: أثٛ اٌفلاء إٍّبػ١ً ثٓ ػّو ثٓ وض١و اٌموّٟ اٌج، رف١َو اثٓ وض١و (31)

 .2-6/6: ٘ـ 1419 -اٌطجؼخ: األٌٚٝ ، ث١وٚد –ىزت اٌؼ١ٍّخ، ِْٕٛهاد ِؾّل ػٍٟ ث١ضْٛ اٌ

َِٕل األٖٔبه، ٚإٌَبئٟ فٟ إٌَٓ اٌىجوٜ،  -وزبة اٌّلثَّو، ٚأؽُّل فٟ َِٕلٖ –وزبة اٌؾلٚك، ِٚبٌه فٟ اٌّٛطأ ِبٌه  -هٚاٖ أثٛ كاٚك فٟ ٍٕٕٗ (32)

 .ٚكوزبة اٌؾل -وزبة اٌوعُ، ٚاٌؾبوُ فٟ اٌَّزلهن

 .ثبة ٍزو اٌٍَُّ -وزبة اٌٍمطخ –ِٖٕف ػجل اٌوىاق اٌٖٕؼبٟٔ ( ٖٖ)
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بيَطوًاْ فةتوايةن كة هة حاةق و كاؤدةُطي شاُايااْ    
دةزدةضيَت كاة ضاةزئةجناَ هاةُاو باشُاةي فاةتواي      
)غاش(دا خؤياْ دةبيِِةوة و بةٓؤيةوة خؤيااْ طاوًسِا   

 طوًسِا دةكةْ دةبّ و خةهَليؼ

 فةتواي شاز 
 شَيخ ناصر ئةلباني بة منونة
 ئاًادةكسدُي: ثسؤفيطؤز دكتؤز عسفاْ زغيد غسيف

 طتُ ئًطالوًُكاُ شاٌكؤٍ ضمًَىاٌٌٌواوؤضتاٍ كؤلًَرٍ شائٌُداوٌ وُكتُبٌ تٌُفًصٍ يُكًَيت شاٌاياُ و 
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 باضٌ يُكًُ: فُتىاٍ شاش
 تُوَزٍ يُكًُ: ثًٍَاضٍُ فُتىاٍ شاش



      

  www.zanayan.org                                               ٕٕٕٓ شوباتى( ٖٓٔژمارە ) -پەٌامی زاناٌان                 

 
24 

 

 تُوَزٍ دووًَ: ِؤكازٍ دزوضت بىوٌٌ فُتىاٍ شاش.
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كةضيَم كة ًةزجةكاُي ئيحتئادي تيَادا ُاةبيَت،   
ُاتواُيَت حوكٌة غةزعيةكاْ بِاضيَت و ٓةهَيَِحاْ 

 هة بةهَطةكاْ بلات
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ة: دزوضتة ًوفيت غويَّ زوخطةتي شاُاياْ بلةويَت، ضوُلة ئةطةز ًوفيت فةتوا بدات كة وٓيض يةكيَم هةشاُاياْ ُةياْ وتو"
و هة ٓةًوو حاهَيَلدا وة بؤ ٓةًوو كةضيَم، كةواتة ئةبيَ ئةضىَ ياْ بلةوْ هة ٓةًوو غتيَلداشاُاياُ خةهَلي غويَّ زوخطةتي
 هةُاو خةهَلدا" نيُةوةي ئايوو الداْ و كاهَبوة، ئةًةؽ ضةزدةكيَػيَت بؤ خساثةزوخطةت بيَت ُةن عةشمي









 بُفُتىاٍ شاش. تُوَزٍ ضًًَُّ: حىكىٌ كازكسدُ
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دزوضت ُية كاز بة فةتواي غاش بلسيَت، بؤياة ثيَويطاتة   
، ٓةزكات دزكياْ بة بووُي فاةتواي  هةضةز ئةٓوي عيوٍ

غاش كسد ئةبي خاةهَلي هايَ ئاطااداز بلةُاةوةو وة ًاي      
بدةُةوة، ئةوةؽ باؤ زِووُلسدُاةوةي حاةق هاة دياّ و      
غةزعي خوادا، بؤ ئةوةي ئةو كةضةي ئةٓوي فةتوا ُياة  

 ثسِكيَػي فةتواداْ ُةكات

 باضٌ دووًَ: شًَخ ٌاصس ئُلباٌٌ بُ منىوٌُ:
تُوَزٍ يُكًُ: فُتىاٍ شاشٍ ئُلباٌٌ لُضُز ئَُلكُو باشٌٍُ 

ئاَلتىوُ لُضُز ئافسَتاُ حُزاوَ
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ًٍَِاٌٌ  تُوَزٍ دووًَ: فُتىاٍ شاشٍ ئُلباٌٌ لُضُز بُكاز
شياتس لُ وشتًَك ئاو بؤ دَضتٍىَيرو شياتس لُ صاعًَك ئاو بؤ 

غىضَن 





 











تُوَزٍ ضًًَُّ: فُتىاٍ شاشٍ ئُلباٌٌ لُضُز حُزاً 
 كسدٌٌ بُزداٌُوٍَ ِزيش شياتس لُ وطتًَك.
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 :كؤتايٌ

 

 لًطيت ثُزاوَيصَكاُ

.
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 لًطيت ضُزضاوَكاُ

 
 م، دار الكتب العلمٌة.11ٖٔ-هـٗٔٗٔثالثة، إعبلم الموقعٌن عن رب العالمٌن، البن القٌم، ط. ال-ٔ
 لسان العرب، لجمال الدٌن بن منظور، ط. الثالثة، مإسسة التؤرٌخ العربً، بٌروت.-ٕ
 م.ٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔالقاموس المحٌط للفٌروز آبادي، ط. السابعة -ٖ
 م دار المعرفة بٌروت.ٕ٘ٓٓ -هـ ٕٙٗٔمعجم الصحاح للجوهري، ط.األولى -ٗ
 بٌروت. –أصول الفقە لحجة االسبلم أبً حامد محمد بن محمد الؽزالً، طبعة دار الفكر المستصفى فً -٘
 م،تحقٌق: د. محمود عثمان.ٕ٘ٓٓ-هـ ٕٙٗٔاإلحكام فً أصول األحكام، البن حزم، ط. دار الحدٌث بالقاهرة ستة -ٙ
 بدهللا التركً.م مإسسة الرسالة، تحقٌق: د. ع11ٓٔ-هـٓٔٗٔشرح مختصر الروضة للطوفً، ط. األولى -7
 م، دار ابن حزم.ٕٕٔٓ-هـ ٖٖٗٔمصطلحات المذاهب الفقهٌة، لحرٌة الظفٌري، ط الثانٌة -1
 م.ٕ٘ٓٓ -هـ ٕٙٗٔاالجتهاد بتحقٌق المناط و سلطانە فً الفقە االسبلمً، للشٌخ عبدالرحمن زاٌدي، ط، مركز التراث الثقافً بالدار البٌضاء -1

 م.11ٕٔ -هـٕٔٗٔ، البن تٌمٌة، تحقٌق: زهٌر الشاوٌس، ط. الثالثة، المكتب االسبلمً رفع المبلم عن األبمة األعبلم-ٓٔ
 م.11ٖٔ-هـٗٔٗٔإرشاد الفحول إلى تحقٌق علم األصول، للشوكانً، مإسسة الكتب الثقافٌة، ط. الرابعة -ٔٔ
هـ ٖٔٗٔود محمد الطناحً و الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو، ط، الثانٌة طبقات الشافعٌة الكبرى،  لتاج الدٌن عبد الوهاب بن تاج الدٌن السبكً، تحقٌق: د. محم-ٕٔ

 م دار هجر للطباعة والنشر.11ٖٔ
 مجموع الفتاوى، البن تٌمٌة، ط. مكتبة ابن تٌمٌة.-ٖٔ
 ، دار الكتاب العربً.-هـٗٓٗٔاإلحكام فً أصول األحكام، ألبً الحسن علً بن محمد اآلمدي، ط. األولى -ٗٔ
 م، مإسسة الرسالة.11ٓٔ -هتٓٔٗٔاالمام أحمد، د. عبدهللا بن عبدالمحسن التركً، ط. الثالثةأصول مذهب -٘ٔ
 م.11٘ٔ-هـ٘ٔٗٔتبصٌر النجباء، د. محمد الحنفاوي، ط. دار الحدٌث القاهرة، -ٙٔ
 م.11٘ٔ-هـٙٔٗٔمباحث فً أحكام الفتوى، د. عامر سعٌد، طبعة دار ابن حزم، ط. األولى، -7ٔ
 م، مإسسة الرسالة، بٌروت.11ٖٔ-هـٖٔٗٔنببلء، لئلمام شمس الدٌن الذهبً، ط. التاسعة سٌر أعبلم ال-1ٔ
 م.ٕٙٓٓالموافقات فً أصول الشرٌعة، ألبً إسحاق ابراهٌم بن موسى الشاطبً األندلسً، طبعة هٌبة الكتاب بمصر -1ٔ
 م، دار ابن كثٌر، بٌروت.117ٔ-هـ7ٓٗٔصحٌح البخاري، ط. األولى -ٕٓ
 هـ، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت.1ٕٖٔم، ط. الثانٌةصحٌح مسل-ٕٔ
 م.7ٕٓٓ -هـ1ٕٗٔصور التحاٌل على الربا، د. أحمد سعٌد حوى، طبعة دار ابن حزم، األولى -ٕٕ
 جامع بٌان العلم و فصلە ألبً عمر ٌوسؾ القرطبً، ط. دار ابن الجوزي.-ٖٕ
 طبعة وزارة األوقاؾ و الشإون اإلسبلمٌة بالمؽرب. التمهٌد لما فً الموطؤ من األسانٌد البن عبد البر،-ٕٗ
 المسودة فً أصول الفقە، آلل تٌمٌة أحمد بن عبدالحلٌم و عبدالسبلم و عبد الحلٌم بن تٌمٌة، طبعة دار المدنً بالقاهرة بدون تؤرٌخ.-ٕ٘
 م.ٕٔٔٓ-هـٕٖٗٔفتح الباري بشرح صحٌح البخاري البن حجر، طبعة دار طٌبة، الطبعة الرابعة -ٕٙ
 سنن الترمذي، طبعة دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت.-7ٕ
 سنن أبً داود، طبعة دار الفكر، بٌروت.-1ٕ
 سبل السبلم شرح بلوغ الحرام، لئلمام محمد بن اسماعٌل األمٌر الصنعانً، طبعة دار الحدٌث القاهرة.-1ٕ
 سنن الدرامً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت.-ٖٓ
 تبة العلمٌة، بٌروت.سنن ابن ماجة، المك-ٖٔ
 م.111ٔهـ، تحقٌق: شعٌب أرناإوط، مإسةسة الرسالة، ٖٗ٘صحٌح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، ت-ٕٖ
 بٌروت.–السنن الكبرى للبٌهقً، دار المعرفة -ٖٖ
 بٌروت.–آداب الزفاؾ األلبانً، طبعة زهٌر الشاوٌش -ٖٗ
 مٌة، بٌروت.أحكام القرآن، للجصاصً، دار الكتب العل-ٖ٘
 بٌروت. -حاشٌة السٌوطً على سنن النسابً )مطبوع مع سنن النسابً(، للسٌوطً، دار المعرفة-ٖٙ
 هـ.7ٖ٘ٔ، سنة ٖٔمجلة التمدن اإلسبلمً،العدد شهر ذي الحجة، القسم -7ٖ
 الرد على التعقب الحثٌث، لؤللبانً، مطبعة الترقً، دمشق.-1ٖ
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 كَي بؤي هةية فةتـوا بدات و، 
 ِرَيطا بطريَيت لة فةوزاي فةتوا ؟ ضؤن

 
  د.ًادح ًةال حمٌد بةزشيَوةيي

 و كازوبازٍ ئايًين ئٌُداوٌ ئُجنىوٌٌُ شاٌطيت لُ وَشازَتٌ ئُوقاف
 ضةزةتا:

 ًيَرووي فةتوا:

11
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 وة هة ئاييين ئيطالَ : 
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 ٓةُديَم هة ًةزج و ئادةبةكاُي فةتوا دةز  )املفيت(: 

 املطتفيت(: ئادابةكاُي ثسضيازكاز )
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ًيوواةتي كااوزد هااة ديَااس شةًاُااةوة ثابةُااد بااووة بااة  
ي غافيعي )زِةشاي خوداي هةضةز بيات(،  ًةشٓةبي ئيٌاً

وة شاُاياُي كوزد هةو ًةشٓةبة غازةشا بويِة، وة خةهَم 
هةو ًةشٓةبة زِآاتووة، بؤية الداْ هاةو ًةشٓةباة هاة    
كاتي فةتواداْ  بؤ كوزداْ ضةز هة خةهَم دةغيَويَين، وة 

 ئاذاوة دةُيَتةوة

 ثوختة:
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 فةتوا لة نَيوان ئاسانكاري و زةمحةتكاريدا
 ث.ي.د. ٓيٌَّ أمحد باهيطاُي

 شاٌكؤٍ ضُالحُدديَ -واوؤضتا لُ كؤلًَرٍ شاٌطتُ ئًطالوًُكاُ
دددد َّٖ َلح اٌؾّددددل ا، ٚاٌ

دد ََّ َلَ ػٍددٝ هٍددٛي ٚاٌ

َّللا، ٚػٍددددددددددٝ آٌددددددددددٗ 

ِٚدددٓ ٚاالٖ،  ٕٗٚدددؾج

 :ٚثؼل

٘ٗه ٚەک ئبّکوا٠ٗ 

اثٓ )ئ١ََلِلا ئٗهکێکی گٗٚهە٠ٗ، ٚەک کٗ ثبثٗری فٗرٛا ٌٗ 

، ٚارٗ "٘ٛ رٛل١غ ػٓ َّللا رؼبٌی" كەفٗهِٛێ( اٌم١ُ

ىۆه  ٚاژٚٚکوكٔٗ ٌٗ ع١بری فٛای گٗٚهە، ٌٗثٗه ئٗٚە

ثٗ  بّْبٔڵْ کۆِٗڵگبی ٍِٛٗثب٠ٗفلاهٚ ِزّبٔٗ پێکواٚە ٌٗ ال٠

 .١بٔلاگْزی، ٌٗ ٍٗهعَٗ ثٛاهەکبٔی ژ٠بٔ

ثگبد ثٗ ثٗىألٔی  ذثێکٗ ٔب ،كا٠ٗ کێْٗٚ لٛهٍی فٗرٛا ٌٗٚە

اٚەکبٔی ئب٠ٕی ئ١ََلَ، ٌٗ ِ٘ٗبْ کبد پێ٠َٛزٗ ڕٍٕٛهی ٔٗگۆ

ێکی گؤگٗ ٌٗ فٗرٛاكا ٗکەچٗڵڕال٠ٗٔی ئبٍبٔکبهی کٗ 

 .فٗهاِۆُ ٔٗکوێ
ٌٗ ڕێگٗی  ،بٔٗٚێ ر١ْک ثق٠ٕٗٗ ٍٗه ئٗٚ فبڵِٗئٗ ..ٌێوەكا

کوكٔی چۆ١ٔٗری ٘بٍٚٗٔگی ٌٗ ٔێٛاْ پبهاٍزٕی ٠ك٠به

ەٚی ٚ ڕهکٗٚرٕٗٚە ٌٗ رٛٔلٚٚ كٚ ٔٗگۆهاٚەکبٔی ئ١ََلَ

 .ىەؽّٗرکبهی ٌٗ فٗرٛاكاْ
 ثٛٚٔی ئبڵۆىی ٚ ىەؽّٗری فٗرٛا ٌٗ ثٗهۀگبه ..ٌٗ هاٍز١لا

كا٠ٗ، کٗ  (اٌمٛاػل اٌفم١ٙخ)كٚٚ عۆه ٌٗ ثٕچ١ٕٗ ف١م١ٙٗکبْ 

ثٗالی  ١بْلا، عۆهێکی ئ١ََلٌِٗ ٔبٚ ّٗه٠ؼٗر ثٛٚٔی ٠ٗ٘ٗ

( ٍل اٌنهائغ)ثو٠ز١١ٗ ٌٗ  ٠ِٚ کٗٗ، ئكەڕٚادىەؽّٗرکبه٠لا 
( األفن ثبالؽز١بط) ، ٚثٗ ؽٗهاَ گٗێ١ٕٗهٚارٗ كافَزٕی ڕێگبی 

ؽٗاڵڵٗ ٠ب  ، ئب٠بٌٗ ّزی گِٛبْ ٌێکواٚ ٚه٠بثْٛٚٚارٗ 

 .ى٠بٔٗکبْ الكأی ٚارٗ (كهء اٌّفبٍل)و  ،ؽٗهاِٗ

ٚەک  كەڕٚادثٗالی ئبٍبٔکبه٠لا  ١بْعۆهی كٚٚە١ِْ

 ،كائٗ٘ێٕیئبٍبٔکبهی  ٍٗفڵٗری ٚارٗ (اٌّْمخ رغٍت اٌز١َ١و)
ٗد، کٗ ٌٗ ٌٍٍٗٗه ١ٍِ ریٍٗفڵٗ ٚارٗ الثوكٔی( هفغ اٌؾوط)

ٌِن ِمْن ]١واهە گئب٠ٗری پ١وۆى ٚەه ُكْم ِفً الدِّ ٌْ َوَما َجَعَل َعلَ

 (وً ِب ٍىذ ػٓ إ٠غـبثٗ أٚ رؾو٠ّٗ فٙٛ ػفٛ) ،[َحَرجٍ 
، ٚەک پێغِٗجٗه ثٛهكهاٚە ٘ٗهچی ّٗه٠ؼٗد ٌێی ثێلۀگجٛە

١بَء : ".. ٛێكەفٗهِ (ی لێ بێتدرودي خوا) ّْ ْٓ أ ٍَىَذ َػ َٚ
َْٕٙب ٍْ فََل رَْجؾضُٛا َػ ١ب َْ ُْ َغ١َْو ِٔ ، ٚارٗ ٌٗ ٘ٗٔلێک "َهْؽّخً ثُى

ّذ ثێ كۀگ ثٛە، ثٗ ٘ۆی ثٗىە٠ی ثٗ ئێٛە، ٌێی ِٗپێچٕٗٚە 

 .ٚ ثٗكٚا٠لا ِٗگٗڕێٓ

ٌٗ ٔێٛاْ  ه٠ٚٚلا ع١بٚاىی ال١ٔٗ٠ٗئٗٚ كٚٚ  یٌٗ ئٗٔغبِ

ەٚی فٗرٛاكاْ، کٗ ڕپ٠ٗ ٌٗفۆگورٕی ٍٗثبهەد ثٗ ىأب٠بْ

ثّٗێک١بْ الٍٗٔگی عۆهی ٠ٗکَٗ ئٗکْٗ، ٚارٗ 

 .ىەؽّٗرکبهی، ثّٗێک١ْ١بْ عۆهی كٚٚەَ، ٚارٗ ئبٍبٔکبهی

چٗٔل  ثۆ ١ِبٔڕەٚی ٌٗ ٔێٛاْ ئٗٚ كٚٚ پ٠ٗڕەٚە.. کٗٚارٗ

 :٠ٗ٘ٗ پێ٠َٛزٗ ثقوێزٗ ڕٚٚ رٗٚەهێکی ٍٗهەکی

سذ )و ( احتیاط) هاهەڵەی هوفتی لەگەڵ تٌچیٌەی: یەکەم

 (عالذرائ

ثێگِٛبْ كەلٗکبْ ىۆهْ ثۆ ىەهٚهەری عێگ١وکوكٔی ثبثٗری 

ٌٗ ّٗه٠ؼٗرلا، ثۆ پبهاٍزٕی ( ٍل اٌنهائغ)ٚ ( اؽز١بط)

ژێو  زٗێٗچئ کٗ ،(ِمبٕل اٌْو٠ؼخ)ِٗثٍٗزٗکبٔی ّٗه٠ؼٗد 

 )عٍت اٌّٖبٌؼ ٚكفغ اٌّفبٍل( ٌٗ ّٗه٠ؼٗرلا ثٕچ١ٕٗی ِٗىْ

کٗ  ،٘ێٕبٔی ثٗهژەٚۀل٠ٗکبْ ٚ الكأی ى٠بٔٗکبْٚارٗ كا

 .ٍٗهعِٗی ّٗه٠ؼٗد ٌٍٗٗهی كاِٗىهاٚە
ئٗٚ ثٕچ٠ٕٗ١ٗ ثٗ گْزی ": كەفٗهِٛێ ئ١ّبِی ّبطجی

ْ ٌٍٗٗفی ٍبٌؼ، ثۆ٠ٗ ٗٚ ئ١ْی پێکواٚە ٌٗ ال٠ چٍٗپێٕلهاٚە

 ."عێگ١وثکوێ ئٗثێ
کٗ ّزێک ؽٗهاَ ئٗکب،  گٗٚهە فٛای": كەفٗهِٛێ (ثٓ اٌم١ُإ)

ثٗٚ ؽٗهاِٗ ؽٗها١ِٗکبٚ  ێئّٗگ٠ٕٗ کٗ ڕێگبکبٔی ِٚ٘ٗٛ

، ٌٗگٗڵ ؽٗهاِٗکٗی ثڕ٠بهی لٗكەغ٠ٗٗکب، ثۆ ٘ێٕبٔٗكی

ٔٗٚەُ ٌٗ ٚٔي٠کجٛ ٘ٗرب چٍٗپبٔلٔی ٚ لٗكەغٗی

ٚأٗٚە ؽٗهاِکوكٔٗکٗی ٗچێهەکٗی، چٛٔکٗ ثٗ پٍٕٚٛ

 ".ٗٚێکِٗٛکٛهری ٚ پێٙٗڵق١ٍَکبٔی رێئٗک
ئٗٚەُ ٌٍّٗێٕلهاٚە، ثٗاڵَ کێْٗ ٌٗٚە كا٠ٗ کبرێک ثبىٔٗی 

ْ، ثٗ ّێٛە٠ٗکی ٚا کٗ اكئ١ْپێکوكٔی فواٚاْ ئٗکوێ ٌٗ فٗرٛا

ئٗٚەُ  ،(اؽز١بط)ئٗثێزٗ ٘ۆی ىێلەهەٚی ٌٗ ٚەهگورٕی 

ئٗٔغبِی ئٗثێزٗ هاگورٕی کبهٚ کبٍجی ٚ ثٗهژەٚۀل٠ٗکبٔی 

 .فٗڵک ثٗ رب٠جٗری ٚ کۆِٗڵگب ثٗ گْزی
٘ٗه ٚەک ؽٗهاِکوكٔی چبٔلٔی روێ ثٗ ِٗروٍی کوكٔی ثٗ 

ِٗی، ٠ب لٗكەغٗکوكٔی كهاٍٚێ١ٗری فبٔٛٚاْ ثٗ گِٛبٔی 

، ئٗٚ عۆهە ّٔٛٚٔبٔٗ ٚ ئ١زو٠ِ ٌَٗ ّێٛە٠ٗ (ى٠ٕب)ڕٚٚكاٚی 

کٗ ىأب٠بْ کۆكۀگٓ ٌٍٗٗه ڕێگٗپێلأی ٚ ٘ٗهگ١ي ٔبچ١زٗ 

 .ژێو ئٗٚ ثبثٗرٗ

: ئ١ّبِی ّبطجی ٌٗ عێگب٠ٗک١زو كەفٗهِٛێ كەهثبهەی ئٗٚە
ىأب٠بْ کۆكۀگٓ ٌٍٗٗه عێگ١وکوكٔی ٚ  (اٌنهائغ)ثٕچ١ٕٗی "

، ِٗثٍٗزی ٌٗ "زێک١زوەئ١ْپێکوكٔی، ثٗاڵَ ٔبکۆکی ٌٗ ّ

 .فواٚأکوكٔی ثبىٔٗی کبهپێکوكٔٗ

فۆ٠بٔلا  ڕێگبکبْ ٚ ّێٛاىەکبْ فۆ٠بْ ٌٗ فٛكی.. کٗٚارٗ

رو، ئ٠ِٚٗ ئٗٚ  ِٛثبؽٓ، ثٗاڵَ ؽٗهاِٗثێ ثٗ ٘ۆ٠ٗکی

ؽٗها٠ِٗٗ کٗ پێی ئٗگ٠ٗٗٔێذ، ٌٗثٗه ئٗٚە٠ٗ کبرێک ڕێگب٠ٗک 

ی ثٗ ٘ۆی گ٠ٗبٔلٔ ئبٍب١٠ٗ ٚ کواٚە٠ٗ، ثٗاڵَ لٗكەغٗ ئٗکوێ

 ، چٛٔکٗ لٗكەغٗ(اؽز١بط)ثٗ ؽٗهاِێک، پێی ئٗگٛروێ 
 .کوكٔٗکٗ ٌٗ ڕٚٚی ٚه٠بثٛٚٔٗ ٔٗٚەک فٛكی ڕێگب
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 ثٗٚ ّێٛە ثٗ هٚٚٔی پ٠ٗٛۀلی ٌٗ ٔێٛاْ ٘ٗهكٚٚ ثٕچ١ٕٗی
 .كەهئٗکٗٚێ( اؽز١بط)ٚ ( ٍل اٌنهائغ)

ٌٗ ِبِٗڵٗکوكْ   ِٛفز١١ٗ ژ٠وی ٌٗ هاٍز١لا ئٗٚەی کٗ پێ٠َٛزٗ

بهە، کٗ كەثێذ ىۆه ثٗ ى٠وەکبٔٗ کبه ٌٗگٗڵ ئٗٚ ثبثٗرٗ ٍ٘ٗز١

ٌٗ چ کبرێک کبهەپێکوكٔٗکٗی  ثيأێذ ثٗٚ ثٕچ١ٕبٔٗ ثکبد ٚ

 .ٚ ٌٗ چ کبرێک ِٗٚكاکٗ ثچٛٚک ئٗکبرٗٚە فواٚألەکبد

ثۆ گ٠ْٗز١ِٕ ثۆ ئٗٚ ئبٍزٗ چٗٔل هێقٗهٚ ِٗهط ْ٘ٗ فٗرٛا 

ٌٗ الٍبهی ٚ ثٗ٘ٗڵٗچْٛٚ، كٚهەفب ٌٗ  فب كٚهٖ

ربىەکبْ ٚ ٔٛێ١ٗکبٔی چٗهؿ هەرکوكٔٗٚەی ٍٗهعَٗ كا٘ێٕٗ 

ٌٗ ال٠ْٗ ١ٍِٗربٔی ٔب ٍِٛڵّبْ، ثٗ ٘ٗٔغٗری ٔٗگٛٔغبٔی 

ٌٗگٗڵ ئ١ََلَ ٚ کۆِٗڵگبی ٍِٛڵّبٔبْ، ٠ب پێچٗٚا٠ٟٗٔ ٌٗگٗڵ 

 .ّٗه٠ؼٗد

 ثۆ ّٔٛٚٔٗ ٚەک ڕاك٠ۆ، رٌٗٗفي٠ۆْ، ٍٗرٗال٠ذ، ئ١ٕزٗهٔێذ،
کبهکوكٔی ئبفوەربْ، ٘بژٚرٕی ئبفوەربْ ثۆ ئۆرۆِجێً، ِ٘ٗٛٚ 

ٌٗ ٍٗهاربٚە فٗرٛا كهاٚە ثٗ ؽٗهاِکوكٔی،  ٕبٔٗئٗٚ كا٘ێ

ئٗگٗه ثٗ ّێٛەکی ٠بٍب١٠ِ ٔٗثٛثێذ، ثٗاڵَ ىأب٠بْ ٌٗٚ کبرٗكا 

ثڕ٠به٠بٔلا ثٗٚ ؽٛکّٗ، ٘ٗه ٠ٗک ٌٗ ثٛاه ٚ ٍٕٛٚهی فۆی، 

ٌٗ ٍٗه ال٠ٗٔٗ  ئٗٚەُ ثٗ ٘ۆی عٗفزکوكٔٗٚەی ِٛفزی رٗٔٙب

 ال٠ٗٔٗ ى٠بْ ثٗفْٗکبْ ٚ فٗهاِۆّکوكٔی ٚ ٔٗفٛێٕلٔٗٚەی

ٍٛٚك ثٗفْٗکبْ، ٘ٗهٚە٘ب كٚٚه ٌٗ ٘بٍٚٗٔگی ٘ٗهكٚٚ 

 .ال٠ْٗ

ثۆ پب٠ٗ  ئٗٚەی گؤگٗ ٌٗٚ ثبثٗرٗ رێوٚا١ٕٔی ٚٚهك ثکوێذ

ٌٗٚ ثٛاهەٚە، ( ضٛاثظ)، ٚەک هێقٗه (ٍل اٌنهائغ)ٚپٍٗکبٔی 

ئٗٚەُ ٌٗ ڕٚٚی هێژەی گ٠ٗبٔلٔی ثٗ ى٠بٔٗکبْ ٚ 

ئٗٚ ، رب ثٗ پێی ئٗکوێ (اٌّفبٍل ٚاٌّٖبٌؼ)ثٗهژەٚۀل٠ٗکبْ 

هێژە٠ٗ ثڕ٠بهی كافَزٕی ٠ب کوكٔٗٚەی پێ ثلهێ، چٛٔکٗ ثٗ 

گٛێوەی لٗثبهەی گٗٚهە٠ی ى٠بٔٗکبْ فواٚأی ئٗکوێ ٌٗ 

 .ئبٍب٠ی كەکوێذ كافَزٓ ٚ لٗكەغٗکوكْ، ئٗگٗه ٔب،

ڕێژە٠ٗ ڕۆڵی ٠ٗ٘ٗ ٌٗ کبهکوكْ ثٗ ثبثٗری  ٘ٗهٚە٘ب ئٗٚ

ٌٗ ڕٚٚی ؽٛکّی ٚەهگورٕی، ئب٠ب ٚاعجٗ ٠ب ( اؽز١بط)

 .ٗ ٠ب ١٘چ١بْ ١ٔٗ؟ٍِٛزٗؽٗث

  :ئٗٚەْ (اٌضٛاثظ) هێقٗهەکب١ِٔ

 (اإلفضاء الوحقق)چەسپاى گەیاًذًی تە سیاى  -١

٘ٗه ڕێگب٠ٗک ثٗ ( إٛي اٌفمٗ)ثٗ کۆكۀگی ىأب٠بٔی 

كڵ١ٕب٠ٗٚە ثزگ٠ٗٗٔێذ ثٗ ؽٗهاَ ثٗ ثێ ١٘چ گِٛبْ، كەثی 

 .كاثقَزوێ ٚ لٗكەغٗ ثکوێ

زلأی ئب٠ٓ ٚ ئٗگ٠ٕٗٓ ثٗ ٌٗكەٍ ئٗٚەُ ٍٗهعَٗ کبهەکبٔٓ کٗ

ٔٗفٌ ٚ ِبڵ ٚ ػٗلڵ ٚ ًٍٔٗ، ٘ٗهچٗٔلە ٌٗ ٍٗه ڕای 

٘ٗٔلێک ٌٗ ىأب٠بْ ئٗٚ ثّٗٗ ٔبچێزٗ ژێو ثبثٗری كافَزٕی 

ٌٗثٗه ئٗٚەی گ٠ٗبٔلٔی ثٗ ؽٗهاَ  (ٍل اٌنهائغ)ڕێگبکبْ 

گِٛبْ ٘ٗڵٕٗگوە، کٗٚارٗ ٘ٗه فۆی ٌٗ ٍٗهەربٚە كافواٚە، 

بهکوكْ ثٗ ٠ِ ٔبکوێذ، چٛٔکٗ ک(اؽز١بط)ثٗ ٘ٗهٚە٘ب کبه 

ٔێٛاْ كٚٚ ئٗگٗهە، ئٗٚ کبهە ٠ب ى٠بْ ثٗفْٗ ٠بْ  ٌٗ( اؽز١بط)

 .ٔب، ٌێوەّلا ئٗٚ ئٗگٗهە ١ٔٗ

ثيأٗ ئٗٚ ڕێگب٠بٔٗی کٗ : "ٚەک ئ١ّبِی لٛهطجی كەفٗهِٛێ

ٌَٗ ثبثٗرٗ ١ٔٗ، ثٗڵکٛ ٌٗ ثبثٗری  گ٠ٗبٔلٔی ثٗ ؽٗهاَ ثڕا٠زٗٚە،

". كٚٚهکٗٚرٕٗٚە٠ٗ ٌٗ ؽٗهاَ ثٗ فۆپبهاٍزٓ ٌٗٚ ڕێگب٠بٔٗ
ثٗاڵَ ىأب٠بْ ٌٗ ڕٚٚی ِبٔبی گْز١ٗٚە ٘ٗژِبه٠بٔکوكٚە 

 .ٌٗژێو ئٗٚ ثبثٗرٗ

 (اإلفضاء القلیل)کەم گەیاًذًی تە سیاى  -٢

ئ١ّبِی ّبطجی ٔبٚی ٌَٗ پ٠ٍٗٗ ٔب گ٠ٗبٔلٔی كەگّْٗ ثٗ ى٠بْ، 

ئٗٚەُ ٚەکٛ ٍٛاهثٛٚٔی ئۆرۆِجێٍٗکبْ ٚ فوۆکٗکبْ ٚ 

ٚٚكاٚەکبٔی کّٗز١ٗکبْ، ٌٗگٗڵ ئٗگٗهی رّٛٚج١ٔٚٛبْ ثٗ ڕ

ثبٔٗکبٔی ّٚکبٔی ٚ ئبٍّبٔی ٚ كەه٠ب٠ی، ثٗاڵَ  ڕێگب ٚ

لٗكەغٗ ٔبکوێ، ٌٗثٗه ئٗٚەی كەگّٗٔٗ، ٘ٗهٚە٘ب 

ّٔٗزٗهگٗهی ثٗ گْزی ٚ ِ٘ٗٛٚ عۆهە ر١ّبهکبه٠ٗکبْ 

ى٠بٔٗکب١ٔبْ ڕەچبٚ ٔبکوێذ ثٗ ٘ۆی الٍٗٔگجٛٚٔی ال٠ٗٔی 

 .ثٗهژەٚۀلی ٌٍٗٗه كەگّٗٔی ى٠بٔٗکبْ

 (اإلفضاء الغالة)یاى ساڵ گەیاًذًی تە س -3

پ٠ٍُٗٗ ثبً ٌٗٚ ڕێگب٠بٔٗ ئٗکبد کٗ ثٗ ٘ٗهكٚٚ ئٗٔغبَ  ئٗٚ

ثٗهژەٚۀلی، ثٗاڵَ ٌٗ ٘ٗٔلێک  ئٗگ٠ٗٗٔێذ، ٌٗ ى٠بْ ٚ ٌٗ

کبد ال٠ٗٔی گ٠ٗبٔلٔی ثٗ ى٠بْ ثٍٗٗه ئٗٚە٠زو٠بٔلا ىاڵ 

 .ئٗثێذ

٠ب فوۆّزٕی  ٚەک فوۆّزٕی چٗک ٌٗ کبری ّٗڕی ٔبٚفۆ٠ی،
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فوۆّزٕی ئبِواىێک ثۆ روێ ثۆ كهٍٚزکٗهی ِٗی، 

 .فێڵکٗهێک کٗ فێڵی پێ ئٗکبد

ثٛٚ  ثٗ ٘ۆی كٚٚ ال٠ٗٔی ئٗٚ فبڵٗ ٔبکۆک١ٗکی کَٗ كهٍٚذ

ثلهێ، ثۆ  ٌٗ ٔێٛاْ ىأب٠بْ، ئب٠ب ؽٗهاَ ثکوێ ٠ب ڕێگٗی پێ

کٗ  ّٔٛٚٔٗ ئ١ّبِی ّبفؼی هەؽّٗری فٛای ٌێجێ

ِٗى٘ٗثٗکٗی ثٗ رٛٔل ٚ ىەؽّٗد ثبٚە، ئٗث١ٕ١ٓ ىۆه 

ێ ٌٗٚ فبڵٗكا، كەفٗهِٛێ ٌَٗ عۆهە ئبٍبٔکبهی ئٗٔٛێٕ

١٘چ گوێجٍٗزٗک ٌَٗ عۆهأٗ " : ّٔٛٚٔبٔٗی ثبٍّبٔکوك

ّبهاٚە٠ٗ ثٗكڵُ  ثٗربڵی ٔبکِٗٗٚە، ٘ٗهچٗٔلە ١ٔٗرٗکُٗ کٗ

١ٔٗٚ هلُ ٌێ١ٗری، ٌٗ کبرێکلا ئٗگٗه ئٗٚ ١ٔٗرٗ ئبّکوا ثکب 

فوۆّزٕی  - كەفٗهِٛێ -گوێجٍٗزٗکٗ فۆی ثٗربڵ ئٗثێزٗٚە، 

َ ٌٍٗٗه فوۆ١ّبه ئٗگٗه فوۆّز١ٗ ّّْێو ؽٗهاَ ٔبکٗ

ِوۆڤێکی ثکٛژی ٍزِٗکبه، ٘ٗهچٗٔلە کڕ٠ٕی کڕ٠بهەکُّٗ 

ثٗ كڵ ١ٔٗ، چٛٔکٗ ئٗگٗهی ٠ٗ٘ٗ ثۆ کّٛزٕی ٔٗثێ، 

٘ٗهٚە٘ب ثٗ كڵُ ١ٔٗ فوۆّزٕی روێ ثۆ پ١بٚێکی ِٗی 

كهٍٚزکٗه، ثٗاڵَ ثٗربڵ١ٕبکِٗٗٚە، چٛٔکٗ ئٗگٗهی ٠ٗ٘ٗ ثۆ 

ٚۀی ئٗٚ عۆهە ، ثٗڵگٗی فب" كهٍٚزکوكٔی ِٗی ٔٗثێذ

ثۆچُٛٚٔٗ ئٗٚە٠ٗ کٗ ٘ۆ٠ٗکبْ ٌٗ ثٕٗهەرٗٚە ڕێگٗپێلهاْٚ 

 .ٔبثێ ثٗ گِٛبْ لٗكەغٗثکوێٓ

ئٗگٗه چی ٌٗ ثٗهاِجٗه ئٗٚە ٘ٗٔلێک ٌٗ ىأب٠بْ الٍٗٔگی 

 :ڕای لٗكەغٗکوك١ٔبْ کوك، ثٗٚ ثٗڵگبٔٗی فٛاهەٚە

گِٛبْ ئ١ْی پێکواٚە ٌٗ ؽٛکّٗ ّٗهػ١ٗکبْ، ثۆ٠ٗ  -أ 

 .پێجکوێ پێ٠َٛزٗ ٌێوەُ ئ١ْی

ئٗٚ ثّٗٗ ٔبٚەڕۆکٗکبٔی كەلی ئٗٚ ثبثٗرٗ ئ٠ٗگوێزٗٚە،  -ب

ە ثۆ ٔٗگ٠ْٗزٓ ثٗ (اؽز١بط)ۆی گورٓ ف چٛٔکٗ ڕێگب

ى٠بٔٗکبْ، کٗٚارٗ گِٛبْ ئ٠ٗگوێزٗٚە، ٌٗثٗه ئٗٚەی 

 .کبهی پێ ئٗکوی ٘ۆی گِٛبٔی ى٠بْ ثٗ( اؽز١بط)

ڕێگٗپێلاْ ثٗٚ عۆهە کبهأٗ ٘بٚکبهی رێلا٠ٗ ٌٍٗٗه  -پ

 .ربٚاْ، کٗ ؽٗهاَ کواٚە گٛٔب٘ـ ٚ

ٌٗ ( ٍل اٌنهائغ)ئّٗێذ ئٗٚ ثّٗٗ ٌٗ  ثٗ پێی ئٗٚ ثٗڵگبٔٗ

ثٗکبهثێذ، ثٗ ٘ۆی ىاڵجٛٔی ال٠ٗٔی  ەٚە(اؽز١بط) ڕٚٚی

گ٠ٗبٔلٔی ثٗ ؽٗهاَ ٌٍٗٗه ال٠ٗٔٗکب١ٔزو، ٘ٗهٚە٘ب ِٛفزی 

 .ٔٗکٗٚێزٗ ٔبٚ ؽٗهاَ

اإلفضاء الکثیز غیز ) سۆر گەیاًذى تە سیاى تێ ساڵثووى -٤

 (ةالغال

لٛڕٍی ٚ ىەؽّٗری فٗرٛا ٌَٗ پ٠ٍٗٗ كا٠ٗ، چٛٔکٗ عێگبی 

ئبڵۆىی ٚ رێوٚا١ٕٔی ٚٚهكە ثٗهاٍزی، ٌٗثٗه ئٗٚە ئ١ّبِی 

لٗهافی پێی ئٗڵێ ثّٗی ٔبکۆک ٌٍٗٗه، ثبثٗری کو٠ٓ 

ٚفوۆّزٕی ثٗ لٗهى٠ِ كێ١ٕزٗٚە ثٗ ّٔٛٔٗ، چٛٔکٗ ثٗ ىۆهی 

ئٗٔغبِٗکٗی ه٠جب٠ٗ، ئٗٚعب ٠ب ئٗٚەرب ڕەچبٚی ثٕبغٗی 

پێلأی ِبِٗڵٗی کڕ٠ٓ ٚ فوۆّزٓ ئٗکوێ ٚ ئبٍب٠ی ڕێگٗ

ئٗکوێذ، ٌٗثٗه ئٗٚەی ٔٗ ثٗ كڵ١ٕب٠ی ٚ ٔٗ ثٗ گِٛبْ 

ٔبىألهێ ى٠بٔی ئٗٚ عۆهە ِبِٗاڵٔٗ، ثٗڵکٛ ئٗگٗهە، ١٘چ 

ثٗڵگ٠ٗٗک١ِ ١ٔٗ الٍٗٔگی ال٠ٗک ثٍٗٗه ئٗٚە٠زو٠بْ ثکبد، 

ڕێگور١ِٕ رٗٔٙب ثٗ ىا١ٔبهی ٚ ثٗ گِٛبْ ئٗکوێ ٌٗ 

 .ّٗهػلا

ەرب ڕەچبٚی ڕێژەی ى٠بٔٗکبٔی ئٗکوێ کٗ ئٗٚ عۆهە ٠ب ئٗٚ

٘ٗهچٗٔلە ىاڵ١ِ  ِبِٗاڵٔٗ ىۆه کێْٗی رێلا ڕٚٚئٗكاد

ٌٗ ئٗٔغبِلا ؽٗهاَ ئٗکوێذ، ثٗ ثٗڵگٗی ئٗٚەی کٗ  ٔٗثێ،

 فٛكی ىۆه ّذ ٌٗ ّٗه٠ؼٗرلا ؽٗهاَ کوا٠ٗ، کٗ ٌٗ
فۆ١ّٗٚە ٌٗ ثٕٗڕەرلا ڕێگٗ پێلهاٚە، ٚەک ر١ٔٗب٠ی کوكٔی 

ری ثێگبٔٗ، گّٗزی ئبفوەد ثٗ ر١ٔٗب٠ی، پ١بٚ ٌٗگٗڵ ئبفوە

 .کوكٔی كاٚاکوكٔی ثێٛەژْ ٌٗ ػ١لەكا ٚ ِبهەکوكٔی ؽٗهاَ

ثٗاڵَ ٌٗ هاٍز١لا ئٗٚەی پێ٠َٛزٗ ثب٠ٗفی پێ ثلهێ ٌَٗ پ٠ٍٗٗكا 

 :كٚٚ ال٠ٗٔٗ

رێوٚا١ٕٔی پٍٗی ِٗروٍی ى٠بٔٗکٗ، ثٗ لٗك گٗٚهە٠ی  -أ

رٕی ِٗروٍی، ٌٗ پٍٗ ٠ب عۆه ٠ب لٗثبهە ٠ب کبه٠گٗه، ٚەهگو

ى٠برو ئٗثێذ ٚ ڕێگبکبْ ى٠برو كائٗفوێٓ، ثٗ  (اؽز١بط)

پێچٗٚأُٗ ئبٍبٔکبهی ثٗ پێی پێ٠َٛذ ئٗکوێ، ٘ٗه ثٗٚ 

ىأب٠بٔی ِب١ٌکی کڕ٠ٓ ٚ فوۆّزٕی ثٗ لٗهى٠بْ  ٘ۆ٠ّٗٗٚە

کوك، ٌٗثٗه ئٗٚەی كەهگب٠ٗکی روٍٕبکٗ ثٗ ٘ۆی  ؽٗهاَ

ثٛٚ کٗ ٍٗهعَٗ ڕێگبکبٔی  ىۆهی ى٠بٔٗکبٔی، ثۆ٠ٗ گٛٔغبٚ

 .ەغٗثکْٗلٗك

رێوٚا١ٕٔی ثٗهژەٚۀلی فٗڵک پێِ فٗرٛاكاْ ثٗ  -ب

 كافَزٕی ڕێگب ٌٍٗٗه٠بْ، ئٗگٗه ٘برٛٚ ثٗهژەٚۀل٠ٗکٗ کَٗ
رو ٘ٗثٛٚ ثۆ ثٗ  ثٛٚ ٚ ىۆه ىەهٚٚه ٔٗثٛٚ، ٠ب ڕێگب٠ٗکی

ڕێگب٠ٗ كاثقوێذ،  كەٍزٙێٕبٔی عگٗ ٌَٗ ڕێگب٠ٗ، ئّٗێذ ئٗٚ

ی ثٗاڵَ ئٗگٗه كافَزٕی ڕێگب ثٛٚ ثٗ ٘ۆی ٌٗكەٍزلأ

فٗڵک،  ٚ پێ٠َٛذ، ٠ب ٍٗفزی ژ٠بٔی ثٗهژەٚۀل٠ٗکی گٗٚهە

 .رو ئٗثێ ثڕ٠به ثلهێ ثٗ عۆهێکی

ٌٗ ٍێ  (اؽز١بط)عۆهەکٗ ٌٗ ( ٍل اٌنهائغ) ٘ٗه ٚەک ث١ٕ١ّبْ

ؽبڵٗد ٌَٗ ؽبڵٗربٔٗ، ئٗگٗه ڕێگب٠ٗکٗ ال٠ٗٔی گ٠ٗبٔلٔی ثٗ 

ثٛٚ، رٗٔٙب ٌٗ ٠ٗک ؽبڵٗد  ثٛٚ ٠ب کَٗ ثٛٚ ٠ب ىۆه ى٠بْ ىاڵ

 .ى٠بْ ٚ ثٗ ؽٗهاَ کٗ ٌٍّٗێٕلهاٚە گ٠ٗبٔلٔی ثٗ ٔٗثێ ئ٠ِٚٗ

ثۆ٠ٗ پێ٠َٛزٗ ِٛفزی ٌێکۆڵ١ٕٗٚەی چڕ ثکب ثۆ ثبثٗرٗ 

پٍٗٚ  کٗ كێزٗ ثٗه كەِی، ثٗپێٛەهی ئٗٚ ٘بٍٚٗهكە١ِٗکبْ

ڕێقٗهأٗ، ربکٛٚ كٚٚهثێ ٌٗ ىێلەڕەٚی ثٗ فواٚأکوكٔی 

پٗهاٚێيکوكٔی  کٗ ئٗثێزٗ ٘ۆی ،(اؽز١بط)ثبىٔٗی 

ٌٗ ِ٘ٗبْ کبرلا كٚٚهثێ ٌٗ  بْ،ثٗهژەٚۀل٠ٗ گْز١ٗک

کِٗزٗهفِٗی ثٗ ثٗڵگٗی ئبٍبٔکبهی ٌٗ فٗرٛا ٠ب ٘ێٕبٔٗكی 

ڕێگٗثلا ثٗ کبهەکبْ ثٗ ثێ  ثٗهژەٚۀل٠ٗکبْ، عب ثٗٚ ّێٛە

 .ٔب ڕەٚا٠ٗ ڕەچبٚ کوكٔی ى٠بٔٗکبْ کٗ ئٗٚەُ کبهەکی

هێپێلاْ  ِٛفزی ثيأی کٗی گٛٔغبٚە ٌٗ ثبثٗرێک ى٠بك ٌٗٚەُ

ورٕی ٌێ ثکب، ٘ٗهٚە٘ب پێ٠َٛزٗ ثکب ٚ ٌٗ چ کبرێک ڕێگ

ٔێٛاْ ثٗهژەٚۀل٠ٗکبْ ٚ ى٠بٔٗکبْ ئٗٔغبِلاد،  ٌٗ ٘بٍٚٗٔگی

رب پبُ ٚ پێ١ْبْ پێ ثکب ٌٗ کبه پێ کوكْ، ٚەک پێْقَزٕی 

الٍٗٔگورٕی ثٗهژەٚۀل٠ٗکبْ ٌٍٗٗه ئٗٚا١ٔزو، ٠ب الكأی 
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 ةببيَت ضوكلسدْ باز ءئاضاُي ويةيسِةث خودي ُابيَت
 ديَت كازةب زِيَطا كوةو هَلوةب تواداْ،ةف ةه ضتةبةً
 ُاو ةه تةزيعةغ كاُيةضتةبةً ةب ياُدْةط بؤ

 .ةوزةط خواي كاُيةزًاُةف بؤ ضيةًول يةضيَو ضواز

 گٗٚهەرو٠ٕی ى٠بٔٗکبْ ثٗ ثچٛکزو١ٕ٠بْ، ٠ب کبهکوكْ ثٗ 
 .كەٍزٙێٕبٔی ثٗهژەٚۀل٠ٗکبْثٗ پێِ الكأی ى٠بْ

و ( رفع الحزج)هاهەڵەی هوفتی لەگەڵ تٌچیٌەی : دووەم

 (التیسیز)

كەٍزگورٓ ثٗ پ٠ٗڕەٚی ئبٍبٔکوكْ ٚ فواٚأکوكْ ٚ ثبه 

ٚ  ٍٛککوكْ ٚ كٚٚهی ٌٗ كەِبهگ١وی ٚ رٗٔگکوكْ

ٍٗفڵٗرکوكْ ٌٗ فٗرٛاكا، ٔبثێذ ثٗ ١٘چ ّێٛە٠ٗک ثکٗٚێذ 

ّو٠ؼٗد، ثٗ رب٠جٗری ٌَٗ  ٌٍٗٗه كەق ٚ ؽٛکّٗ عێگ١وەکبٔی

 .ٍٗهكەِٗ، کٗ ئبڵۆى٠ٗکی ىۆه کٗٚرۆرٗ ٔبٚ ثٛاهەکبٔی ژ٠بْ

ثٗاڵَ ٌٗثٗه ئٗٚەی ِوۆڤ ٍوّٚزی ٚا كهٍٚزکواٚە کٗ 

ثٗهكەٚاَ ؽٗى ثٗ ئبٍبٔی ٚ ثبه ٍٛکی ثکبٚ ڕلی ٌٗ لٛڕٍی 

ٚ گوأی ثێذ، ئٗث١ٕ١ٓ ىۆه ٌٗ ىأب٠بٔی فٗرٛا ثبٔگّٗٗ ثۆ 

 .ْ ٌٗ فٗرٛاكائبٍبٔکوكْ ٚ ٔب لٛڕٍی ئٗکٗ

ٔٗ ٌٗ  ئٗٚ پ٠ٗڕەٚەُ ١٘چ گِٛبٔی رێلا ١ٔٗ، ٔٗ ٌٗ ٘ٗثٛٔی ٚ

کبها٠ی ٚ ٔٗ ٌٗ گٛٔغبٚٔی ٌٗگٗڵ ٔبٚەهۆکی ّٗه٠ؼٗری 

ُكْم ِفً : )ئ١ََلِی، فٛای گٗٚهە كەفٗهِٛێ ٌْ َوَما َجَعَل َعلَ

ٌِن ِمْن َحَرجٍ  ٌُْسَر َوالَ (، )الدِّ ُ ِبُكُم اْل ، (ُعْسرَ ٌُِرٌُد ِبُكُم الْ  ٌُِرٌُد هللاَّ
٠َوٚا ٚال : "كەفٗهِٛێ( درودی خوای لێ بێت)پێغِٗجٗه 

، ثٗاڵَ کێْٗ ٌٗ ى٠بكەڕە٠ٚٗ، کٗ "رؼَوٚا، ٚثْوٚا ٚال رٕفوٚا

 .گٗٚهە ٌٗ ئٗٔغبِلا ئٗگبد ثٗ ثٗىألٔی ٍٕٛٚهەکبٔی فٛای

گؤگٗ کبرێک رێوٚا١ٔٓ ئٗک٠ٗٓ ثۆ ئٗٚ ّٛێٕبٔٗی .. کٗٚارٗ

ٔٗ، ٍٗهٔغی ٍێ فبڵ پێ٠َٛزی ثٗ ئبٍبٔکبهی ٚ ثبه ٍٛککوك

 :ثلهێ

ثيا١ٔٓ کٗ ئبٍبٔی ٚ ٍبٔب٠ی ٌٗ ّٗه٠ؼٗری ئ١ََلِلا  -١

ئٗگٗڕێزٗٚە ٍٗه ڕێَبی ١ِبٔڕەٚی، ٚارٗ ٌٗ ٔێٛاْ 

ىێلەڕەٚی ٚ کِٗزٗهفِٗی، ثۆ٠ٗ ٔبثێذ فٗرٛا ث١٘ٗچ کبَ ٌَٗ 

ال٠ٗٔبٔٗكا ثْکێزٗٚە، چٛٔکٗ ثٗ ٘ٗه ال٠ٗکلا ثکٗٚێذ 

 .ٔبکبد ِٗثٍٗزٗکبٔی ّٗه٠ؼٗد عێجٗعێ

ٔبثێذ فٛكی پ٠ٗڕەٚی ئبٍبٔی ٚ ثبه ٍٛککوكْ ثجێزٗ  -٢

ِٗثٍٗذ ٌٗ فٗرٛاكاْ، ثٗڵکٛ ٚەکٛ ڕێگب ثٗکبهكێذ ثۆ 

گ٠ٗبٔلْ ثٗ ِٗثٍٗزٗکبٔی ّٗه٠ؼٗد ٌٗ ٔبٚ چٛاه چێٛەی 

 .ٍِکٗچی ثۆ فٗهِبٔٗکبٔی فٛای گٗٚهە

فٗرٛا ١٘چ ّزێک ؽٗهاَ ٚ ؽٗاڵڵ ٔبکب ٚ لٛهً ٚ ئبٍبْ  -٣

ثڕ٠بهی پێلهاٚە ثٗ ؽٗاڵڵ کوكْ ٔبکب، ثٗڵکٛ ٌٗ ّٗه٠ؼٗد 

ئٗکب ٚ  ئبّکوا ٠ب ؽٗهاَ کوكْ، ِٛفزی رٗٔٙب ؽٛکّٗکٗ

٘ٗٚاڵی پێ ئٗكا، ٚارٗ ئٗٚەی چٍٗپبٚە کٗ ؽٗهاِٗ ثٗ ١٘چ 

عۆهێک کًٗ ٔبرٛأێذ ؽٗاڵڵی ثکب ٠ب ڕێگٗ پێجلا، ٘ٗهٚە٘ب 

 .ئٗٚەی ؽٗاڵڵ١ْٗ ٘ٗهگ١ي ؽٗهإِبکوێ

بٚ ثبثٗری ٘ٗه ٌٗثٗه ئٗٚە ىأب٠بْ ثٗ ٚٚهكی چٛٚٔٗ ٔ

چٛٔکٗ ٘ۆکبهی ئبٍبٔکوكٔٗ، ٌێوەكا ( اٌّْمخ)ٍٗفڵٗری 

كأب، کٗ ٌٗ پێْٗکی  ٠بْ(اٌّْمخ رغٍت اٌز١َ١و)ثٕچ١ٕٗی 

 ثبٍّبْ کوك، ٌٗگٗڵ ئٗٚەّلا ثٗ ڕە٘ب٠ی کبه٠بْ ثٗ ثبثٗرٗکٗ
ٔٗکوك، ثٗڵکٛ رٗٔٙب كٚٚ عۆه٠بْ پ٠ٗڕەٚ کوك  ٍٗفڵٗر١ٗکبْ

هعِٗی عۆهٚ کٗ چٗٔل پ٠ٍٗٗک ٌٗفۆی ئٗگوێزٗٚە، کٗ ٍٗ

ٍٗفڵٗری پٍٗکبْ ٚەک پێٛأٗ ثٗکبهكێٓ ثۆ ك٠بهکوكٔی 

 (:ِْمخ)

  (:الوشقح الوعتادج) سەخڵەتی ئاسایی -أ

ئٗٚەُ ئٗٚ ٍٗفڵٗرب٠ٗٔٗ کٗ ع١ب ٔبثێزٗٚە ٌٗ پٗهٍزٕٗکبْ، 

ٚەک ٍٗفڵٗری ٍٗهِب ٌٗ کبری كەٍزٕٛێژ ٘ٗڵگورٓ، ٠ب 

ٍٗفڵٗری ثٗ ڕۆژٚثْٛٚ ٌٗ گٗهِب ٚ كهێژی هۆژكا، 

ٍٗفڵٗری گّٗذ ثۆ ؽٗط کوكْ، ئٗٚ ثڕە  ٘ٗهٚە٘ب

ٚ  ٍٗفڵٗر١ٗ ٌٗ ئٗٔغبِلأی پٗهٍزٕٗکبْ ثب٠ٗفی پێٕبكهێذ

 .ٔبثێزٗ ٘ۆی ٌێجٛهكْ

 (: الوشقح غیز الوعتادج)سەخڵەتی ًا ئاسایی  -ب

ٚارٗ ئٗٚ ٍٗفڵٗر١بٔٗی کٗ ى٠بروە ٌٗ ئبٍب٠ی كەهثبهەی 

ِوۆڤ، ع١بث٠ٛزٗٚە ٌٗ پٗهٍزٕٗکبْ، ئٗٚەُ چٗٔل پ٠ٍٗٗکی 

٠ٗ٘ٗ: 

ٚەک ٍٗفڵٗری ِٗروٍی : ٍٗفڵٗرێکی گٗٚهەٚ لٛڕً( 1

ٌٍٗٗه ژ٠بٔی کٍٗێک ٠ب ئٗٔلاِٗکبٔی ٌّٗی، کٗ ئبٍبٔکوكْ ٚ 

ثبهٍٛککوكْ ١ِْٗ٘ٗ پێ٠َٛزٗکب، چٛٔکٗ پبهاٍزٕی ژ٠بٔی 

 .پێْزوە ٌٗ ثٗهژەٚۀل٠ٗکبٔی پٗهٍزٕٗکبْ فٗڵک ئب٠ٓ ٌٗ

ٚەک ژأێکی ٍٛکی : ٍٗفڵٗرێکی کَٗ ٚ ٔب کبه٠گٗه( 2

ب پٗٔغٗ، ٠ب ٍ٘ٗزکوكْ ثٗ ثێ ٘ێي٠ٗکی کَٗ، ئٗٚأٗ ٍٗه، ٠

ِ٘ٗٛی ثب٠ٗفی پێ ٔبكهێذ ٚ ٔبثٕٗ ٘ۆی ثبه ٍٛککوكْ ٚ 

ٌێجٛهكْ ٌٗ ئٗٔغبِلأی پٗهٍزٕٗکبْ، ٌٗثٗه ئٗٚەی 

ثٗكەٍزٙێٕبٔی ثٗهژەٚۀلی ئٗٔغبِلأی پٗهٍزٕٗکبْ ٌٗ پێْزوە 

 .ٌٗ ٘ٗڵپٍٗبٔلٔی

ڕێژەی  ثٗ پێیئٗٚەُ : ٍٗفڵٗرێک ٌٗ ٔێٛاْ ئٗٚ كٚٚ پ٠ٍٗٗ( 3

ٔي٠کجٛٔٗٚە ٌٗ پٍٗی ٠ٗکَٗ ٠ب پٍٗی كٚٚەَ ِبِٗڵٗی ٌٗگٗڵلا 

ئٗکوێ، ئٗگٗه ٘برٛٚ ٌٗ پٍٗی ٠ٗکَٗ ٔي٠کجٛٚ، پێ٠َٛذ ثٗ 

ئبٍبٔکوكْ ئٗکب، ئٗگٗه ٔب ٚەکٛٚ پٍٗی كٚٚەَ ثب٠ٗفی پێ 

 .ٔبكهێ، ٚەک ٘ٗاڵِٗرێکی کَٗ، ٠ب ژأٗ ككأێکی ٍٛٚک

ثبثٗرٗ ڕەچبٚکواٚەکبْ ٚ پێٛەهأٗ،  ٚ پٍٗ ئٗٚ عۆه ٌٗ ڕێگبی

 ثۆِبْ ّی ئٗثێزٗٚە، کٗ پێ٠َٛزٗ( هفغ اٌؾوط)ٌٗ ثٕچ١ٕٗی 

ثێ ٌٗ ڕٚٚی گْزی ٚ رب٠جٗری،  ڕاٍزٗل١ٕٗ (ؽوط) ٍٗفڵٗری

٘ٗهٚە٘ب پێچٗٚأٗی ١٘چ كەلێکی ّٗهػی ٔٗثێ، عب كەلی 
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 ةتةباب بؤ بلا ضسِ يةوةهيَلؤهَيِ ًوفيت ةثيَويطت"
 وةئ زيةثيَوةب ًي،ةد زةب ةديَت ةك كاْةًيةزدةٓاوض
 ةب ويةزِةشيَد ةه دووزبيَ تاكوو ،ةزاُةزِيَد وةثو

 ٓؤي ةبيَتةئ ةك ،(احتٔاط) يةباشُ فساواُلسدُي
 "كاْةطػتي ةُديةوةزذةب زاويَصكسدُيةث
 

 ئٗٚەُ ىۆه گؤگٗ ثۆ گْزی ثێذ ٠ب رب٠جٗد ثێذ،

کبْ ربٚەکٛٚ فَزٕٗکبه٠بْ ٌٗ ِ٘ٗٛٚ ثبثٗرٗ ٘بٍٚٗهكە١ِٗ

 .فٗرٛای كهٍٚزی ثێ ثلهێذ

 (:الوصالح)هاهەڵەی هوفتی لەگەڵ تەرژەوەًذیەکاى : سێیەم

ثو٠ز١١ٗ  ٘ٗه ٚەک چٍٗپبٚە کٗ ٍٗهعِٗی ّٗه٠ؼٗری ئ١ََلَ

ّٗه٠ؼٗد كٚٚ ٌٗ ثٗهژەٚۀلی، ٌٗثٗه ئٗٚەی ؽٛکّٗکبٔی 

ٚارٗ  (كفغ اٌّفبٍل ٚعٍت إٌّبفغ) ثّٗٓ، کٗ پێکٙبرٛٚە ٌٗ

 کبْ ٚ ٘بٚٚهكەی ٍٛٚكەکبْ، کٗ ٘ٗهكٚک١بْ کۆالكأی ى٠بٔٗ
 (.اٌٍّٖؾخ) ئٗثٕٗٚە ٌٗ ٔبٚ ىاهاٚەی ثٗهژەٚۀلی

رێکڕای ّٗه٠ؼٗد ٚەٍزبٚە ٌٍٗٗه : "كەفٗهِٛێ( اثٓ اٌم١ُ)

ٚ ٌٗ ل١بِٗد،  ثٕبغٗی ؽٛکُ ٚ ثٗهژەٚۀلی فٗڵک ٌٗ ك١ٔٚب

گْزی ثو٠ز١١ٗ ٌٗ كاكٚەهی ٚ ثٗىە٠ی ٚ ثٗهژەٚۀلی ٚ 

ٗرێک كەهچٛٚ ٌٗ كاكٚەهی ثۆ كأب٠ی، عب ٘ٗه ثبث

ٍزِٗکبهی، ٠ب ٌٗ ثٗىە٠ی ثۆ پێچٗٚأٗی، ٠ب ٌٗ ثٗهژەٚۀلی 

ثۆ ى٠بْ ٚ گٗٔلەڵی، ٠ب ٌٗ كأب٠ی ثۆ ثێ ٍٛٚكی ٚ گبڵزٗ، 

ثيأٗ کٗ ٌٗ ّٗه٠ؼٗد ١ٔٗ، ٘ٗه چٗٔل ثٗ ىۆهی ثقوێزٗ 

 ".ٔبٚی

فٗرٛا ٌٗ پێٕبٚ پبهاٍزٓ ٚ چبٚكێوی  كەثێذ ثٗٚ ّێٛە٠ٗ

ذ، ثۆ ٘ێٕبٔٗكی ِٗثٍٗزی گْزی ثٗهژەٚۀل٠ٗکبْ ثێ

 (.اٌّٖبٌؼ) ثٗهژەٚۀل٠ٗکبّٔٗٗه٠ؼٗد کٗ 

پێٛەه چ١ٗ ثۆ ك٠به٠کؤی .. ثٗاڵَ ٌێوەكا پو١ٍبه ئٗٚە٠ٗ 

ثٗهژەٚۀلی؟ ِٗهط ٚ هێکقٗهەکبْ چ١ٓ ثۆ ئٗٚەی 

 ٍٕٛٚهی كەلٗکبْ ٔٗثٗىێ١ٕٓ ثٗ پبٍبٚی ثٗهژەٚۀلی؟

 :ثٌُٗٗ ٚەاڵِلا ىأب٠بْ ثٗهژەٚۀل٠ٗکب١ٔبْ کوك ثٗ ٍێ 

  (:الوصالح الوعتثزج) پێٌزاو داى تەرژەوەًذی -١

ئٗٔێذ  ئٗٚەُ ثو٠ز١١ٗ ٌٗٚەی کٗ ّٗهع ثٗ ثٗهژەٚۀلی كای

پێ٠َٛزٗ ثپبهێيهێذ، ٚەک پبهاٍزٕی پێٕظ   پێ١ٛا٠ٗ  ٖٚ

ثۆ٠ٗ ، (اٌل٠ٓ ٚإٌفٌ ٚاٌؼمً ٚاٌّبي ٚإًٌَ)ىەهٚهەرٗکبْ 

ی لی لٛهئبْ ثڕ٠به ٘ٗه ٠ٗک ٌٗٚ ىەهٚهەربٔٗ ّٗهع ثٗ كٖ

پێ كەهکوك ثۆ پبهاٍز١ٕبْ ٌٗ فٗٚربْ، ٚەک ع١ٙبك ثۆ 

پبهاٍزٕی ئب٠ٓ، ل١ٖبٓ ٚارٗ کّٛزٕی ثکٛژی ثٗ ػِٗل ثۆ 

پبهاٍزٕی گ١بْ، ٍيای ِٗی فۆه ثۆ پبهاٍزٕی ػٗلڵ، ٍيای 

ئبثڕٚٚثوكْ ثۆ پبهاٍزٕی ٚعبؿ، ٍيای كەٍذ ثڕ٠ٕی كى ثۆ 

پبهاٍزٕی ِبڵ ٚ ٍبِبْ، ئٗٚ عۆهەُ ثٗ کۆكۀگ چٍٗپبٚە 

 .ێٕی فٗرٛا ١ٔٗٚ ّٛ

  (:الوصالح الولغاج) تەرژەوەًذی الدراوەکاى -٢

ئٗٚەُ ثو٠ز١١ٗ ٌٗ ِ٘ٗٛٚ ثٗهژەٚۀل٠ٗک ّٗهع پٛچٗڵی 

١ٔٓ ثٗڵکٛ  کوكثێزٗٚە، چٛٔکٗ ثٗهژەٚۀلی هاٍزٗل١ٕٗ

ئٗٔلێ١٠ْٗٓ، ٚەک ٠ٗکَبْ کوكٔی کچ ٚ کٛڕ ٌٗ ١ِواد، ٠ب 

ی ثٗ ٘ٗٔغٗری پٗهەپێلأ( ِواثٟ)ثٗهژەٚۀلی ٍٛٚ ٚەهگو 

ٍبِبٔٗکٗی، ئٗٚەُ ثٗ کۆكۀگ ثبکی پێٕبكهێ ٚ 

ڕەچبٚٔبکوێ، ثٗ ٘ۆی پێچٗٚأٗی كەلٗ چٍٗپبٚەکبٔی 

 .١ٔٗ ّٗه٠ؼٗد، ثۆ٠ٗ ئٗٚەُ ك٠َبْ فٗرٛای رێلا

  (:الوصالح الوزسلح)تەرژەوەًذی ڕەها  -٣

ئٗٚەُ ثو٠ز١١ٗ ٌَٗ ثٗهژەٚۀل٠بٔٗی کٗ ١٘چ كەلێک ٌٗ 

ٔٗ هەرکوكٔٗٚەی ٚ  كەهثبهەی ٔٗ كاْ پێلأبٔی ٚ ّٗهع ١ٔٗ

الكأی، ٚارٗ ثٗ ثٗهژەٚۀلی كائٗٔلهێ چٛٔکٗ ٍٛٚكثٗفْٗ 

كەثوكهێ ثٗ ٘ۆی ٔٗثٛٚٔی  ٚ ى٠بْ الئٗكا، ثٗ ڕە٘بُ ٔبٚ

 .كەلی ّٗهع كەهثبهەی ٔٗ کبهاکوكٔی ٚ ٔٗ پٗکقَزٕی

فٗرٛاُ ٌٗ كٚارو٠ٓ ثُٗ رێوٚا١ٔٓ ئٗکبٚ كا٠ئٗٔێ ثٗ 

پێ٠َٛزٗ  ڕێگب٠ٗک ٌٗ ڕێگبکبٔی ثٗڵگٗ٘ێٕبٔٗٚە، ثٗاڵَ

 :ڕەچبٚی چٗٔل فبڵێکی گؤگ ثکوێذ

ثێذ، ثٗ ّێٛە٠ٗک ئٗگٗه  پێ٠َٛزٗ ثٗهژەٚۀل٠ٗکٗ ِبلٛٚڵ -أ

٘ٗه فبٚەْ ػٗلڵێکی  ئٗٚ ثٗهژەٚۀل٠ٗ فَزوا ڕٚٚی

 .كهٍٚذ لٗثٛڵی ثکبد

ثێ ٌٗگٗڵ ِٗثٍٗزٗکبٔی  كەثێذ ثٗهژەٚۀل٠ٗکٗ گٛٔغبٚ -ب

 ، ٚارٗ ٔبثێذ پێچٗٚأٗی(اٌّمبٕل اٌْوػ١خ)ّٗه٠ؼٗد 

ثێ ٌٗ ثِٕٗبکبٔی ّٗه٠ؼٗد، ٠ب فٛك ثٗڵگ٠ٗٗک ٌٗ  ثِٕٗب٠ێک

ثٗڵگٗکبٔی ؽٛکّێک ٌٗ ؽٛکّٗ چٍٗپبٚەکبٔی، ثٗڵکٛ 

ثێ کٗ ّٗهع  پێٛێَزٗ ٌٗ عۆهی ئٗٚ ثٗهژەٚۀل٠بٔٗ

 .ِٗثٍٗز١ێزی كەٍزکْٗٚ، ٘ٗهٚە٘ب ڕێک ثێذ ٌٗگٗڵی

كەثێذ ثٗهژەٚۀل٠ٗکٗ ٌٗ پێٕبٚی پبهاٍزٕی ىەهٚهەرێک  -پ

بْ، ٠ب الكأی ٍٗفڵٗرێکی هاٍزٗل١ٕٗ ٌٗ ثێ ٌٗ ىەهٚهەرٗک

ٍٗفڵٗرێکی ىۆه ٚ  ئب٠ٕلا، ٚارٗ کبه پێٕٗکوكٔی ثجێزٗ ٘ۆی

 .رٛٔل

پێ٠َٛزٗ ئٗٚ ثٗهژەٚۀل٠ٗی ئٗثێزٗ ثِٕٗبی ؽٛکّی  -خ

 .ثێذ ئٗٔلێ٠ْٗی ٔٗثێذ ّٗهػی ڕاٍزٗل٠ٕٗ١ی
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ثێذ رب٠جٗرّٗٔلی ٔٗثێذ،  ثٗهژەٚۀل٠ٗکٗ كەثێ گْزی -ج

ثٗ پێی ئٗٚ ثٗهژەٚۀل٠ٗ  ٚارٗ كأبٔی ؽٛکّی ّٗهػی

 .ثێذ ٔٗٚەک ثۆ ربک پێ٠َٛزٗ ثۆ ٍٗهعِٗی فٗڵک

به کوكْ ئٗٚ فباڵٔٗ ٌٗ هاٍز١لا ٚەک ِٗهط ٚ ڕێقٗهە ثۆ ک

ثۆ ئٗٚەی فٗرٛا ، (اٌٍّٖؾخ اٌّوٍٍخ)ثٗ ثٗهژەٚۀلی ڕە٘ب 

كٚٚهفبرٗٚە ٌٗ ٘ٗٚەً ٚ ئبهەىٚٚ ٚ ڕەچبٚکوكٔی 

کوكٔی ثٗهژەٚۀلی رب٠جٗد، ثٗ پێی ئٗٚ فباڵٔٗ ك٠به٠

ثٗهژەٚۀلی ثۆ فٗڵک ١ٔٗ، ثٗڵکٛ ثۆ ّٗهػٗ، کٗ ٘ٗه 

ثبثٗرێک ئٗٚ فباڵٔٗی ٌێ ٘برٗ عێ ثٗ ثٗهژەٚۀلی ٘ٗژِبه 

ئٗکوێ، ئٗگٗه ٔب ثٗ ١٘چ ّێٛە٠ێک ٔبثێذ ثٗ ثٗهژەٚۀلی، 

٘ٗه چٗٔل ثٗڵگٗی ثۆ ثێٕٕٗٚە ٚ ٌێکلأٗٚەی ثۆ ثکْٗ، ٚەک 

کوكٔی کچ ٚ کٛه ٌٗ  ثٗ ثٗهژەٚۀل ىا١ٕٔی رێکٗڵ

ربثقبٔٗکبْ ٌَٗ رِٗٗٔٗ ٍ٘ٗز١بهە، ثٗ ثٗڵگٗی ها٘بر١ٕبْ ٚ لٛ

کِٗکوكٔٗٚەی ؽٗىی ٍێکَی، ٠ب ٠ٗکَبٔی کچ ٚ کٛڕ ٌٗ 

ئٗٚ عۆهە کبها٠ٗٔٗ کٗ پێی  ١ِواد ثٗ پبٍبٚی كاكٚەهی،

 .ئٗٚروێ ثٗهژەٚۀلی ئٗٔلێ٠ْٗی

فٛكی ثٗهژەٚۀلی ثٗڵگ٠ٗٗکی ٍٗهثٗفۆ ١ٔٗ، .. کٗٚارٗ

ەکبهی ثٗڵگٗ ثٗڵکٛ ثو٠ز١١ٗ ٌٗ کۆِٗڵێ ٚٚهك

كهێژپێلهاٚەکبٔی لٛهئبْ ٚ ٍٕٛٔٗد، کٗ كألهاٚە ثۆ 

 اٌل٠ٓ ٚإٌفٌ ٚاٌؼمً ٚاٌّبي) ٚهەرٗکبْپبهاٍزٕی ىەه

ٌێوەكا ٘ٗه ثٗهژەٚۀل٠ٗک پێچٗٚأٗ ثێذ ٌٗگٗڵ ، (ٚإًٌَ

ٚ ثٗ ثٗهژەٚۀلی ٍٗزٗ، الئٗكهێ ٚ پٛچٗڵ ئٗکوێزٗٚەئٗٚ ِٗث

 .٘ٗژِبه ٔبکوێذ

ڕاًی سەردەم و شوێي و گۆڕاًی فەتوا تە گۆ: چوارەم

 (:تغیز الفتوى تتغیز الشهاى والوکاى واألشخاص)کەسەکاى 

ڕاٍزٗل١ٕٗی گٛٔغبٔی ّٗه٠ؼٗری ئ١ََلَ ٌٗگٗڵ ِ٘ٗٛٚ 

، ئٗگٗڕێزٗٚە ٍٗه رب٠جٗرّٗٔل٠ٗکبٔی ٍٗهكەِٗک ٚ ّٛێٕێک

کٗ ثۆ ٍٗهعِٗی فٗڵک گْزێزی  ئٗٚ ّٗه٠ؼٗرٗ، ٌٗ

َها النَّاُس إِنِّ ]ٔبهكهاٚە  ٌُّ اأَ ٌَ ُكْم َجِمًٌعاقُْل  ٌْ ِ إِلَ  [،ً َرُسوُل هللاَّ

ٚارٗ ِبٔٗٚەی ٘ٗرب هۆژی كٚا٠ی ٚ ١٘چ ّٗه٠ؼٗرێک  ِبٔٗٚە

ْومَ ] ٔب٠ێذ ٌٗ كٚای ال٠جلاد ٌَ أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌَنُكْم َوأَْتَمْمُت  اْل

ُكْم ِنْعَمِتً َوَرِضٌُت لَُكُم اإلْ  ٌْ ٚارٗ  پبهێيهاٚی، [َم ِدًٌناْسبلَ َعلَ

ْلَنا ] ْٚ ٠ب كەٍذ ٌێلاْ ٚ گۆڕ٠ٓپبهاٍزٕی ٌٗ ٚٔجٛ ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ

ا لَُە َلَحاِفُظونَ  ْكَر َوإِنَّ ٚارٗ ؽٛکّٗکبٔی ثٗ  رٗٚا٠ٚٗری ،[الذِّ

َك ] رٗٚاٚەری ِ٘ٗٛٚ ثٛاهەکبٔی ِوۆڤی گورۆرٗٚە ٌْ ْلَنا َعَل َوَنزَّ

ءٍ  ًْ اًنا لُِكلِّ َش ٌَ ٚارٗ رٛأبی  کْبٔێ١ٗری ٚفواٚأی، [اْلِكَتاَب ِتْب

ٗ ڕٚٚ ثٛٚٔٗٚەی ٌٗگٗڵ ٍٗهعِٗی ٔٛێکبهەکبٔی ڕٚٚ ث

٘ٗهٚە٘ب ٘بٚٔٗٚاثْٛٚ ٌٗگٗڵ گْذ  ژ٠بٔی فٗڵک،

 .گۆڕاٚەکبٔی ٍٗهكەَ

ِٗبْ پێ ئٗكا ڵڕٚٚثٗهی عٛٚ كٚا٠ٓ رب٠جٗرّٗٔلی ئٗٚە کٗ

ثٗ ٘ۆی گۆڕأی ٍٗهكەَ ٚ ّٛێٓ،  ثٗهەٚ گۆڕاْ ٌٗ فٗرٛا

کٗ کبه٠گٗه٠بْ ىۆه ٠ٗ٘ٗ ٌٍٗٗه فٗرٛا، ٌێوەكا ىأب٠بْ 

٠بْ كأب، ٚارٗ (ال ٠ٕکو رغ١و األؽکبَ ثزغ١و األىِبْ)ٕچ١ٕٗی ث

ٔبکوێذ ٌٗ گۆڕأی ؽٛکّٗکبْ ثٗ گۆڕأی  ٔکۆڵی

 .ٍٗهكەِٗکبْ، ِٗثٍٗز١ْ١بْ ٌٗ گۆڕأی كاثٛٔٗه٠زی فٗڵکٗ

پێ٠َٛزٗ فٗرٛا ثگۆڕكهێذ ثٗ پێی ٍٗهكەَ، ثۆ .. ثٗٚ ّێٛە

ّٔٛٔٗ ٚەک فٗرٛاكاْ ثٗ کوكٔی ّبهی عٗككە ثٗ ١ِمبری 

واَ ثٍٗزٓ ثۆ ئٗٚ ؽبع١بٔٗی ثٗ فڕۆکٗ گّٗزی ؽٗط ئ١ؾ

ئٗکْٗ ٚ ٌٗ عٗككە كائٗثٗىْ، ٘ٗهٚە٘ب ثگۆڕكهێذ ثٗ پێی 

ّٛێٓ، ٚەک فٗرٛای فِٗاڵٔلٔی کبرٗکبٔی ثٗڕۆژٚثْٛٚ ٚ 

ّکبٔلٔی ثۆ ئٗٚ ّٛێٕبٔٗی کٗ ُّٗ ِبٔگ هۆژە ٚ ُّٗ 

ِبٔگ ّٗٚە، ثٗڵکٛ ئٗٚ فٗرٛا٠ٗ ثۆ ّٛێٕی هۆژ كهێژ٠ِ 

ئٗگبرٗ ث١َذ ٠ب ث١َذ ٚ كٚٚ کبژِێو، ثٗ  كهاٚە کٗ هۆژ٠بْ

٘ۆی ئبٍبٔکوكْ ٚ ثبه ٍٛٚککوكْ ٌٗ ئٗٔغبِلأی ئٗهکی 

 .پٗهٍزٕٗکبْ

٘ٗه ٚەک پێ٠َٛزٗ فٗرٛا ثگۆڕكهێذ ٘ٗرب ثٗ پێی 

کٍٗٗکب١ِٔ، ٚارٗ ع١بٚاىی ثکوێ ٌٗ ٔێٛاْ کٍٗٗکبْ کبری 

رٛٔل  فٗرٛا پێلا١ٔبْ، ٚەک ڕٚفَٗد كاْ ثٗ کٍٗی ٔبچبه، ٠ب

ه کٍٗێک کٗ ٔبچبه ٔٗثێذ ٚ ثبهی ئبٍب٠ی ثێذ، کوكْ ٌٍٗٗ

ٌٗٚە گؤگزو ِٛفزی ٌٍٗٗه٠ێزی فٛێٕلٔٗٚەی ئٗٚ کٍٗٗ ثکب 

کبهی  ثٗ چ ِٗثٍٗزێک ٘برٛٚە؟ کٗ ثۆ فٗرٛا ٘برٛٚە، ثيأێ

هۀگلأٗٚەی فٗرٛاکٗ ٌٍٗٗه ئٗٚ کٍٗٗ ٚ  ثٗٚ فٗرٛا٠ٗ چ١١ٗ؟

 کٍٗب١ٔزو چۆْ ئٗثێذ؟
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ک ٘برٗ الی ی کٛهی ػٗثبً عبهێک پ١بٚێ(َّللا ػجل)

ئب٠ب رۆثٗ لٗثٛڵٗ ٌٗ کٍٗێک : پو١ٍبهی ٌێکوك ٚ گٛری

ٔٗفێو، عگٗ ٌٗ ئبگوی : ثبٚەڕكاهێک ثکٛژێ؟ فٗهِٛٚی

كۆىەؿ ١٘چی ثۆ ١ٔٗ، کٗ ڕۆ٠ْذ، ٘بٚەڵٗکبٔی ٠ٍٗو٠بْ ثٗٚ 

ٚاد فێؤٗکوك٠ٚٓ، رۆ ١ِْٗ٘ٗ : ٚەاڵِٗ ٘بد ٚ گٛٚر١بْ

 فٗرٛاد كا٠ٗ ثٗ لٗثٛڵی رۆثٗی ثکٛژی  کٍٗی ثبٚەڕكاه،

کوك  ٍ٘ٗزُ: ٘ۆکبه چ١ٗ ئِٗوۆ ثۆ ئٗٚ فٗرٛا٠ٗ؟ فٗهِٛٚی

پ١بٚێکی هق ٘ٗڵَبٚە، ثٗ ١ٔبىە ثبٚەڕكاهێک ثکٛژێذ، کٗ 

 .ٔبهك٠بْ ثٗ ّٛێٕی ٚ ٌێ١بْ پێچبٚە كەهچٛٚ ٚاثٛٚ

ثب٠ٗفلاْ ثٗٚ رٗٚەهە ىۆه پێ٠َٛزٗ ثۆ  ثٗٚە كەهەکٗٚێ کٗ

ئبٍبٔکبهی فٗرٛا ٚ گٛٔغبٔلٔی ٌٗگٗڵ ِ٘ٗٛٚ ٍٗهكەِێک ٚ 

 .ێک ٚ کٍٗبٔێکّٛێٕ

 :خۆ گزتي لە فەتوا: پێٌجەم

ٚەٍزبٔێکی  ىۆه عبه ثبثٗری پێ٠َٛذ ثٗ فٗرٛا ٚا ئٗفٛاىێ

 :ٌێ ثکوێذ، ٌٗثٗه چٗٔل ٘ۆ٠ٗک

کٗ ٌٗٚ ڕەّٚٗكا  ٔبّبهەىا٠ی ٌٗ ثبثٗرٗکٗ ٠ب ثٗڵگٗکٗی، -١

فٗرٛا٠ێکی ٘ٗڵٗ ٚ ٔب ىأَزی كەهكەچێذ، ٌٗثٗه ئٗٚە ىأب٠بْ 

ٚارٗ  "ء فوع ػٓ رٖٛهٖاٌؾکُ ػٍی اٌْٟ"فٗه٠ِٚٛبٔٗ 

ّبهەىا٠ی ٚ ىا١ٔبهی ٌٗٚ  ثڕ٠بهكاْ ٌٍٗٗه ّزێک ٌمێکٗ ٌٗ

 .ّزٗ

 ٔبکۆکی ثٗڵگٗکبْ ٚ ىەؽّٗری الٍٗٔگکوكْ ٌٗ ٔێٛا١ٔبْ، -٢

کبرێک پو١ٍبهی ٌێکوا   ی کٛڕی ػِٛٗڕ(ػجل َّللا)ٚەک 

ٌٗ کٍٗێک ئٗگٗه ٔٗىهی هۆژێک ثٗهۆژٚثٛٔی کوكثێ، 

ٔی لٛهثبْ ٠ب هەِٗىاْ ثٗاڵَ ئٗٚ هۆژە ثکٗٚێزٗ هۆژی عٗژ

کوكٔی  فٛا فٗهِبی كا٠ٗ ثٗ عێجٗعێ: چ١جکب؟، فٗهِٛٚی

ٔٗىه، پێغِٗجٗه٠ِ ؽٗهاِی کوك٠ٗ ثٗڕۆژٚثْٛٚ ٌٗٚ 

: ئ١ّبِی ٔٗٚەٚی كەفٗهِٛێ ٌٍٗٗه ئٗٚ گێوأٗٚە. ڕۆژأٗ

ٚەاڵِٗکٗی ٔٗثڕألەٚە ثٗ ٘ۆی ٔبکۆکی   کٛڕی ػِٛٗڕ

٘ب ّٔٛٚٔٗی ثٗڵگٗکبْ، ٚارٗ ٚەٍزب ٌٗ ٚەاڵِلأٗٚە، ٘ٗهٚە

ثٗاڵَ ّٛێٕٗکٗ ڕێگٗ ثٗ كهێژکوكٔٗٚە  ىۆه ٠ٗ٘ٗ ٌٗٚ ثبثٗرٗ،

 .ٔبكا

ٌٗ  ىأب٠بْ ئٗفٗهِْٛٚ ٚەٍزبْ ٌٗ فٗرٛا، ٚارٗ پٌٗٗٔٗکوكْ

ٌٗ فٗرٛا  ئٗگٗه ٘برٛٚ پٌٗٗ کوا ٚاُ رێٕٗگ٠ٗٓ ثڕ٠بهكاْ،

ثٗ ثٗڵگٗی ( اؽز١بط)ٌٗ ڕٚٚی  ثڕ٠به ثلهێذ ثٗ ؽٗهاِکوكْ

ثٗڵکٛ  ثڕ٠بهكاْ .. ٔٗفێو وكْ،ک ٌٗ ؽٗاڵڵ ثبّزوە ئٗٚی کٗ

کوكٔجێ ربٚأی ٚەکٛ  کوكٔجێ ٠ب ؽٗاڵڵ ثٗ ٘ٗڵٗ چ ؽٗهاَ

٠ٗکٗ، ١٘چ ع١بٚاى٠ٗکی ١ٔٗ، ٚارٗ چۆْ ئٗگٗه ّزێک 

ؽٗهاِجٛٚ ثٗ فٗرٛا ؽٗاڵڵ ثکوێذ ربٚأێکی گٗٚهە٠ٗ، ثٗٚ 

ّێٛە٠ُٗ ئٗگٗه ؽٗاڵڵجٛٚ ؽٗهاِجکوێذ ٘ٗه ِ٘ٗبْ ربٚأٗ، 

َتقُولُوا لَِما َتِصُؾ أَْلِسَنُتُكُم  َوالَ ]: فبٚی گٗٚهە كەفٗهِٛێ

ِ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذٌَن  اْلَكِذَب َهَذا َحبلٌَل َوَهَذا َحَراٌم ِلَتْفَتُروا َعلَى هللاَّ

ٌُْفلُِحونَ  ِ اْلَكِذَب الَ  ْفَتُروَن َعلَى هللاَّ ، ٌٗ ّٛێٕێک١زو [ٌَ

ُ لَُكمْ ]: كەفٗهِٛێ ُتْم َما أَْنَزَل هللاَّ ٌْ ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُە  قُْل أََرأَ

ِ َتْفَتُرونَ  الً َحَراًما َوَحبلَ  ُ أَِذَن َلُكْم أَْم َعلَى هللاَّ اثٓ )، [قُْل آَّللَّ

ِٛفزی ٘ٗهگ١ي ٌٗفۆ ثب٠ی ٔٗثێذ، کٗ : "كەفٗهِٛێ( ػبثل٠ٓ

ٔٗٚەٍزێذ ٌٗٚ ّٛێٕٗی پێ٠َٛذ ثٗ ٚەٍزبْ ئٗکب، ٌٗثٗه 

ثٗ فٛای گٗٚهە  ئٗٚەی ِٗروٍی ٌٗٚەكا٠ٗ کٗ ثٛفزبْ ثکوێذ

 ".ثٗ ؽٗهاِکوكٔی ؽٗاڵڵێک ٠ب ثٗ پێچٗٚأٗٚە

ڕۀگٗ ئبٍبٔکبهی ِٛفزی ٌٗ  : "٠ِ كەفٗهِٛێ(ؽطبة)

ئٗٔغبِی پٌٗٗ کوكْ ثێ ٚ رێوٚا١ٔٓ ثێ، ٌٗٚأّٗٗ ٚا رێجگب کٗ 

ث١ٍّٗری ٌٗ پٌٗٗٚ فێوا٠ی كا٠ٗٚ الٚاىی ٌٗ ٌٗ٘ێٛاّی ٚ 

ذ ٚ ٘ٗڵٗ ثٗٚەٚە عٛأزوە کٗ ٘ێٛاّجێ.. ٚەٍزبْ كا٠ٗ، ٔٗفێو

 ". ٔٗکب، ٌٗٚەی کٗ گِٛواثی ٚ فٗڵکبْ گِٛواثکب

ثٗڕاٍزی ىۆه پێ٠َٛزٗ ٌٗ فٗرٛا ڕەچبٚی ئٗٚ رٗٚەهأٗ 

ثکوێذ، ثٗ رب٠جٗری ٌٗٚ ٍٗهكەِٗ، کٗ ىۆه ثٗ فێوا٠ی 

پێْٗکٗٚێ ٚ ١ِْٗ٘ٗ ثبثٗری ٔٛێ ئٗکٗٚێزٗ ٔبٚ ژ٠بٔی 

ٍِٛڵّبٔبْ، ئٗٚ ثبثٗرٗ ٔٛێ١بُٔٗ پێ٠َٛذ ثٗ ٘ٗڵٛێَزی 

 کب، کٗ ئٗهکی فَزٕٗ ڕٚٚی ئٗٚ ٘ٗڵٛێَزٗ ئٗکٗٚێزّٗٗهػٗ
 .ٍٗه ّبٔی ىأب٠بٔی فبٚەْ فٗرٛا

 ٍٗهچبٚەکبْ

 األم للشافعي -٥                                                                إعالم املوقعني ابن القيم -1
 شرح القواعد الفقهية أمحد الزرقا -٦                                                                     لشاطيبااملوافقات  -2
 مصنف ابن أيب شيبة -٧يوسف القرضاوي                               الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد -3
 الحتياط إلياس بلكاا -٨                                        الفتوى أمهيتها ضوابطها آثارها د. حممد يسري -4
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 شاُاياُي كوزد و زِاي بةزاًبةز 

 خويَِدُةوةيةن هة ضيَبةزي فةتواو ٓةهَطوكةوتةكاُياُدا
 

 ثيَػةكي

 دةضجيَم

                                                           
1  . : 
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ئاضاْ ُية كةضيَم بة تةُٔا بازي فةتوا بةو ٓةًوو 
 تةُطو ضةهَةًةوة هةَ ضةزدةًة بطسيَتة ئةضتؤو

                                                           
2 . : 

 
3  .

 

 
4  . 

                                                           
5  .  
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ديازة ٓةهَبرازدُي تةُٔا ثةيسِةوو ًةشٓةبيَم هةُاو 
ُي كازوبازي فيقٔيةكاُدا بؤ بةزِيَوةضوًةشٓةبة 

طسة ااوو بااازيَلي غياا، كزِؤذاُااةو ثاةزضتػةكاْ
ثيَويطتة، ضوُلة كسدُةوةي دةزواشة بة تةواوي 

، كاز وةزطستين ٓةًوو زِاو ًةشٓةبةكاْ بةزاًبةز
طويَسِايةهَي بؤ  ءدةكاتة ضةز ئاغتيي كؤًةالَيةتي

 ئازةشوو ئاضاْ دةكات

                                                           
6  .  :649 ،

 
7  .

 

 خاهَي يةكةَ

                                                           
8  . 
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9  .

 
10 .  
11  .

 

 

 

                                                           
12  .

 
13 . 

 
14  .
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فيلااسيء عةقيدةييةكاُاادا كااوزد هااة بابةتااة 
جاايَطىو داًااةشزاو بااووةو زِاي ئااةٓوي ضااوُِةو 
جةًاعةت و ئةغاعةزيةي كسدؤتاة ُاوُيػااُي    
خؤي، هةطةيَ ئةوةغدا ٓاةزدةَ زِيَاصي باىو زِاي    
جياواشي عةقيدةيي و فيلسي زِةُطاي داوةتاةوة   

 هة فةتواكاُياُدا

 

 

 خاهَي دووةَ

                                                           
15  .

 
16  . 

 

                                                           
17 .  :    

  
18  . 



      

  www.zanayan.org                                               ٕٕٕٓ شوباتى( ٖٓٔژمارە ) -پەٌامی زاناٌان                 

 
51 

 خاهَي ضئَةَ

                                                           
19  .

 

www.historyofkurd.com/2016/03/03/

 

http://www.historyofkurd.com/2016/03/03/
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 كؤتايي

                                                           
21  .  : 
22  . 
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 ضةزضاوةكاْ:
 كوزديةكاْ:  . أ

 

 

  

  

 www.historyofkurd.com/2016/03/03/ 

  
 

 عةزةبيةكاْ:  . ب
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 طرنطى فةتواو 
 ي فةتوادان لة كؤمةَلطةى موسَلمانانهةستيار

 

 د.عبداهلل ًةال وةيطي 
 ضُزؤكٌ يُكًَيت شاٌاياٌٌ ئايًين ئًطالوٌ كىزدضتاُ
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ُاكسيَت كةضيَم تاةُٔا هاة باةز ئاةوةى ثايَؼ ُويَارو       "
ياْ غازةشايةكى ٓةية هة ئيطاالَ قطاة هاة    يَِة، وتازخو

زِةخِاة هاة فاةتوا بطسيَات و      خودضةز فةتوا بلاات، ياا  
 "تؤًةتى ُازةوا ببةخػيَتةوة بة ًوفتى و فةتوادةزةكاْ
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هة بةغداى ثايتةختى عىاق شياتس هة ضواز ضاةد  "
ًوفتياة   فةتوا هة دةضاتى ًاةالى كاوزد باوو،    ضايَ 

سيتاى باووْ هاة    طةوزةكاُى كاوزد هاة بةغاداوة ب   
 ءضااِةييةكاْ ءحةيدةزييااةكاْ ءشةٓاوييااةكاْ

دوآاااةًيِياْ  ءشةُديياااةكاْ بةُدةُيحياااةكاْ
 "ًاًوضتا ًةال عةبدوهلةزميى ًودةزيظ بوو
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 (االجتَاد اجلناعٕئيحتٔادي بةكؤًةيَ )
 اُياااةهَطةكااي بااسُطي و دزوضتاااةو طاثيَِاض

 

 َ.عبد اهبؿى شبى باهَةن                                                            ث.د. كٌاي ؾادق ياضني هةن
 

 بصي اهلل الرمحَ الرحٗي
احلىدددددب هلل عا ال ددددد    

ً لمٜ ٌيٍٗ  ٔالصالٚ ٔالصال
 ْذلىددب ٔلمددٜ ولددْ ٔ دد ي

  أمج  ، ٔب ب:
هُو ضُزدًَُدا ًٓجتٔاددٍ  
بُكؤًاااااُية باااااىوَ باااااُ  

ثًةىيطاااتًُكٌ زاااىاشزاو هاااُ ُااادو كؤًُه ئاااُدا  بااآُؤٍ ٓاااُو    
ثًةشلُوتٍُِ كُ هُالياٌُُ كؤًُيياُتٌ و ٓادبىوزٍ وضًدضاٌ و     
فًلسٍ و فُزُُٓئٌ بُطشيت زويداوَ  ُٓزوَٓد ثسضاًدز طاُهًةم   

ٓدزاوَ كَُ تد شؤز زُه م ثًةًادْ ٓدناِد ُاُبىوَ  باَُ     ٓدتىوُُتُ 
ٓؤياااُوَ داااُُد كًةشاااُيُكٌ ضاااُزدًٌَ دزوضااا  باااىوْ كاااُ  
ثًةىيطتًدْ بُ ددزَضاُزٍ بُثُهاُ ُٓياُ  وَٓاُزوَٓد دزوضا       
بىوٌُ ثُيىَُدٍ هُ ًُةىاْ ُُتُوَكدُدا يُكًةلُ هُو زَُُٓداٍُُ 

ُوَ واٍ كُثًةىيط  دَكدت ًٓجتٔددو هًةسِواًُين تًةادا بلسيا   ٓا   
هُ شاُديدٌُ ضُزدََ كسدوَ كُ بدُئُواش بؤ ًٓجتٔاددٍ بُكؤًاُية   
بلااُْ بااؤ دؤشيِااُوٍَ ددزَضااُز بااؤ ٓااُو ثسضااُ ضااُزدًًَُ     

 ُىيةًدُُ.
 

 ئيحتئادي بةكؤًةيَ()ثيَِاضةي 

)ًٓجتٔددٍ بُ كؤًُية( شازاوَيُكٌ ُىيةٌ ضُزدًًَدُُيُ  
ُكسدوَ  بُ شاُديدٌُ ثًةشىو هًةلؤه ًُِوٍَ تديبُتًدْ دَزبدزٍَ ُ

نًةىٍَ تديبُت بدس ُُكساوَ هُ ًٓض بُنًةلٌ ٓىضىه ٌ فًقٔدا  
تُُٔد بُالوَكٌ ُُبٌة هُ طفتىطؤكدْ هُ ًُةىاْ دُُديّ بدبُتٌ 
جًدواشدا  بُيَ شاُديدٌُ ضُزدََ شؤز طسُئًدْ داوَ بُ 
ًٓجتٔددٍ بُكؤًُية )االجتٔدد اجلٌدعٌ(  وَ شؤز تىيةريُِوَ و 

 .(1)ٍ َُٓ بدبُتُ ُٓجندَ دزاوَهًةلؤه ًُِوَ دَزبدزَ
ضُبدزَت بُ ثًةِدضٍُ ًٓجتٔددٍ طشيت كُ ثًةِدضٍُ ًٓجتٔددٍ 
ُ ثًةِدضٍُ ًٌٓدًٌ  ش هُ زؤٍ دَطسٍة  ًٌٓة بُكؤًُهً 

(ًدْ ُٓه برازدووَ كُ دَفُزًىوية : " بسيتًُ هُ اليٗط ٔٙ)
 .  (2)ُٓوه داْ بُو ثُزٍ تىاُدوَ بؤ طُيشنت بُ حىكٌٌ نُزعٌ"

ُيُ ٓاااُزدوو ٓاااَُ ثًةِدضااا
ًٓجتٔااددٍ تدكااُ كُضااٌ و  
بُ كؤًُية  هُزؤ دَطسية   
باااااُيَ هُباااااُز ٓاااااُوٍَ 
ثًةِدضااُكُ وادَزدَكااُوٍة  
كااُ ثًةِدضااٍُ ًٓجتٔااددٍ   
ًةىيطاتًدْ شاًُاىَ         تدكُ كُضاًًُ  بؤياُ شاُديادٌُ ضاُزدََ باُ ث
ثًةِدضُيُن دابسِيةرْ بؤ ًٓجتٔددٍ بُ كؤًُية تادكى جًدبلسيةتاُوَ   

 هُ ًٓجتٔددٍ تدكُكُضٌ.
هًةسَدا دُُد ثًةِدضُيُكٌ ُٓو شاُديدُُ دَزُيُِ زِوو كُ 
ًٓجتٔددٍ بُكؤًُه ًدْ بُ ثسس وزِا طؤزِيُِوٍَ ًُةىاْ فًقُ 
شاُدْ داُدوَ دَزبدزٍَ حىكٌٌ ثسضًةلٌ ديدزٍ كساو  و 
زيةلُوتًِدْ هُضُز دَزَجندًٌ ُٓو حىكٌُ كُ بُ)ًٓجٌدع(يدْ 

ُُٓديةم هُو   (3)داُدوَُُشاًُىَ  بُه لى بُزيةللُوتين شؤزيُِيدْ 
 دُُ:ثًةِدض

ثًةِدضٍُ د. نعبدْ حمٌد امسدعًى كُدَه ًة : "بسيتًُ هُ  _1
و بدبُتٌ نىزَِتٌ ًُةىاْ شاُديدْ هُ دؤضًُثسس و ًُ

بُزدَضيت ًُةىاًُدُدا  بُتديبُت ُٓو بدبُتدٍُُ كُ ًؤزكٌ 
واوٍ زُه م بُطسُط ضُيسيدْ طشتًدْ ثًةىَ ديدزَ و تُ

  .(4)"دَكدت
ثًةِدضٍُ د. عبداجملًد اهشسيف كُدَه ًة :" بسيتًُ هُ بُكدز  _2

ًٓةِدٌُ ُٓو ثُزٍِ تىاُد هُاليُْ شؤزيٍُِ فًقُ شاُدْ بؤ 
بُدَض  ًٓةِدٌُ ُٓه ًةِجدُدٌُ حىكٌٌ نُزعٌ و زيةللُوتين 
تًةلسِايدْ )مجًعٍٔ(  يدْ شؤزيُِيدْ)أغوبٍٔ( هُضُز حىكٌُكُ 

 .(5)دواٍ ثسس و زاطؤزِيُِوَ )اهتشدوز("
ثًةِدضٍُ د. اهعبد زوًى كُ دَه ًة  : "بسيتًُ هُ زيةلُوتين  _3

شؤزيٍُِ ًىجتًُٓدَكدْ هُ ٓىممُتٌ حمٌد )دزوودٍ زىداٍ 
هُضُز بًة ( هُضُزدًًَةم هُضُز حىكًٌةلٌ نُزعٌ هُ 

 .(6)بدبُتًةلًدا"
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 يةكيَلة ئيحٌاع كة ُية هةُيَواُدا ُاكؤكيياْ ٓيض شاُاياْ
 بة َ هةضةزي، كةوتوْ زيَم تةغسيعء ضةزضاوةكاُي هة

 هة واقيعدا ٌاعئيح هةئةجناًداُي ُاكؤكّ

كُدَه ًة : "بسيتًُ وطفس عم٘ ذلىد الكحطاٌ٘ ثًةِدضٍُ د.  _4
زٍِ تىاُد هُاليُْ كؤٍ شاُديدْ بؤ تًةئُيشنت هُبُتده لسدٌُ ُٓوثُ

و طُيشنت بُ حىكًٌةلٌ نُزعٌ و زيةلُوتًِدْ هُضُزٍ دواٍ 
 .(7)ثسس و زاطؤزِيُِوَ و زاويةر كسدًُدْ هُبدزَيُوَ"

ُٓطُز هًةسَدا ُٓو ثًةِدضدُُ بُتُواوكُزٍ يُكرتٍ ضُيس بلُيّ 
دزٍَ واتديُكٌ ثسِ بُثًةط  و طشتئريًدْ دَض  دَكُوية  دَزب

 ًٓجتٔددٍ بُكؤًُية  ووزدتسيًِشًدْ ثًةِدضُكٍُ )د.ًطفس (َ. 
 

 طسُطي ئيحتٔادي بةكؤًةيَ هةضةزدةًي ئيَطتاًاُدا:
طىًدْ هُوَدا ًُُ كُ زا و بريو بؤدىوٌُ كؤًُه ُ كُضًةم 
ُصيلرتَ هُ زِاضيت هُ زا وبريوبؤدىوٌُ تدكُ كُضًةم  ُٓطُز ُٓو 

دُُد بُزشيش بًة   دىُلُ تدكُ كُضُ ثوُ و ثديٍُ شاُطيت ُٓز
هُواُُيُ هُ اليًُُةلٌ يدْ دُُد اليٌُُ شاُطيت ندزَشا بًة   
بُيَ ٓدطددازٍ ًُٓىو اليُُُكدٌُ تس ُُبًة   يدْ ُٓوٍَ كُ 
كُضًةلٌ تس هُ برييُتٌ ُٓو هُيددٍ كسدبًة   وَ هُُٓجندًٌ 
طفتىطؤ و زاطؤزِيُِوَو زِاويةركسدُُوَ دُُد زده ًةلٌ ندزاوَ 

ُوْ  يدْ دُُد كدزيةم كُ ُدديدز بًة  زووْ ببًةتُوَ  يدْ دَزبل
هُبريكساوَكدْ بًةُِوَ يدد  ُٓوَ ًُٓىوٍ هُبُزَكُتْ طسُئٌ 
زِاويةر كسدْْ ًُنىَزَِت دَبًِسية   كُ طًدٌُ كؤًُية و كدزٍ 
يُن تًٌٌ و كدزٍ داًُشزاوَيٌ دووثدت دَكدتُوَ هُ نىيةين 

ُددكٌ و فُشيوُتُ كدزٍ تدكُكُس  بؤيُ زِاويةر كسدْ ه
ًسؤظديُتًُكدُُ  وَُٓو زيةئد زِاضتُيُ كًُسؤظ دَطُيًةًِة  بُ 
زِاضرتيّ و ووزدتسيّ ُٓجندَ  دىُلُ عُقو ُكدْ وَن دساْ ُٓز 
كدتًةم كؤبىوُُوَ هُطُيةة يُن زووُدكٌ شيددتس دَبُزشّ و زيةئد 

 زووُرت دَكُُُوَ.
دزدَكدٌُ ُٓزوَٓد ًُنىزَت و زِاويةركسدْ ديدزدَيُكُ هُ دي

ٓدشادٍ زادَزبسِيّ و زَزُِ طستّ و داُِدْ بُ كُضديُتٌ تدن كُ 
دُدْ و ٓىممُتٌ  شؤز طسُئُ بؤ يُن زيصٍ كؤًُه ٌ ًىضىهٌ 
دُدْ بُٓؤٍ  ًٓطالَ  و يُن بىوٌُ ُٓضيت كؤًُه ٌ ًىضىهٌ 
ًُشدُداٌُ ٓدزيشُو كًةشُ طشتًُكدْ و دؤشيُِوٍَ ددزَضٍُ 

ؤزيُِوٍَ زاو بؤدىوْ طفتىطؤ طشتئري بؤيدْ  بُزِاويةر كسدْ وط
 كسدْ هُبدزَيدْ.

زىداٍ ًُشْ طسُئٌ زِاويةركسدْ و ثسس و زِا طؤزيُِوَو 
ًُنىزَتٌ زووْ كسدؤتُوَ  كدتٌة فُزًدْ بُ 
ثًةػًُبُزَكٍُ)دزوودٍ زىداٍ هُضُز بًة ( دَكدت كُ زِاويةرو 

آه  (َٔغَأِِزُِِي فِ٘ اِلَأِوسًُِنىزَت بلدت ودَفُزًىوية : )
  .159:عىساُ

ََٔأِوسُُِِي ُٓزوَٓد كدتٌة بدضٌ بدوَزِدازاْ دَكدت دَفُزًىوية : ) 
ٍَُِِّٗي   .38الػٕزٝ:  (غُٕزَٙ بَ

بًةئىًدْ ًٓجتٔددٍ بُكؤًُية بُزووٌُ بسيتًُ هُ جًةبُجٌ 
كسدٌُ ثساُطًجٌ زِاويةر كسدْ كُ زىداٍ ًًٔسَبدْ فُزًدٌُ 

 ثًةدَكدت.
و ثًةىيطيت ُٓجندًداٌُ  جد بؤيُ هُدُُد زده ًةلدا بدضٌ طسُئٌ

ًٓجتٔددٍ بُكؤًُية دَزُيُِ بُزدَض   بؤ شيدتس تًةئُيشتين 
 ُٓو ثًةىيطتًُ ضُزدًًَُ: 

ًٓجتٔددٍ بُكؤًُية ووزدتسَ و ددكرت ٓدًدُج دَثًةلًة  هُ  -1
 ًٓجتٔددٍ تدكُ كُضٌ:

ًٓجتٔددٍ بُكؤًُية بُٓؤٍ كدزكسدْ و بُندازٍ كسدٌُ شؤزيةم 
زَشا و تديبُمتُُداْ جًدواشتس دَبًة  هُشاُد و ًىجتًُٓدو ند

هًُٓجتٔددٍ تدكُكُضٌ  دىُلُ شيدتس وزد دَكسيةتُوَو هُ 
ًُٓىو اليُُُكدْ طشتئريتس هًةٌ زادًًَِدزية  و تًةئُيشتين 
بدبُتُكُ ًُُٓاليُُُ دَبًة   هُبُزقىه ٌ طفتىطؤ كُ دُُد 
كُضًةم ُٓجندًٌ دَدَْ  وَُٓزوَٓد بًةريِط كسدٌُ بؤدىوْ و 

ئُكدْ دَبًةتُ ٓؤٍ ُٓه ًةِجدُدٌُ حىكًٌةلٌ وزدو ثًةلدًُةلٌ بُه 
بدنرتٍ ٓدًدُج  بؤيُ دَبًِني كُزىهُفدٍ زانًديّ ُٓزدََ 
ًٓجتٔدديدْ بُكؤًُية ُٓجندَ داوَ بُتديبُتٌ هُ دؤضًُ 
طشتًُكدْ و ُٓو بدبُتدٍُُ دَبىوُُ طسٍة كىيةسَ  وَ ُٓو جؤزَ 

كدْ بىوَ هُ ًٓجتٔدد كسدُدا هُ ًٓجتٔدد زِيةبدشٍ ٓدوَه ُ بُزِيةصَ
 .(8)هُ شؤزبٍُ بدبُت وثًةش ٓدتُكدًُدُدا

)زىدا هًةٌ زؤنبًة ( هُ زاظُكسدٌُ  طربٙهَُ بدزَوَ ًٌٓدًٌ 
دَفُزًىية : "  .159آه عىساُ: (َٔغَأِِزُِِي فِ٘ اِلَأِوسِٓديُتٌ: )

زِاضرتيّ بؤدىوْ هَُ بدزَيُوَ ُٓوَيُ كُ بئىتسٍة زىداٍ 
فُزًدٌُ بُ ثًةػًُبُزَكٍُ )دزوودٍ زىداٍ ًُشْ و بُتىاُد 

هُضُز بًة ( كسدووَ كُزِاويةر بُ ٓدوَه ُكدٌُ بلدت دَزبدزٍَ 
فًةىة وتُه ُكٍُ دوذًُِكدٌُ هُنُزِ كسدُدا بؤ ده ُِوايٌ ُٓو 
كُضدُُ كُ بُ ًٓطالَ ٓدنِد ُُبىبىْ و تدكى ُُكُوُُ داوٍ 
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د نُيتدْ  وًُشدُداٌُ زيةئدٍ دزوض  بُ ٓىممُتُكٍُ ت
ًٓقتًداٍ ثًةىَ بلُْ بؤ ُٓجندًداٌُ زِاويةر و ثسس كسدْ 
بُيُكرتٍ هُ كدتٌ ٓدتين ثًةشٔدتٌ ُىٍة بُضُزيدُدا  وَن دؤْ 
بًًِدْ ثًةػًُبُز )دزوودٍ زىداٍ هُضُز بًة ( هُذيدٌُ زؤيدا 
ُٓجندًًدا  ُٓطُزُد زىدا بُوَحٌ ُٓوٍَ ندزاوَ بىوَ بُ 

وودٍ زىداٍ هُضُز دزووضرتيّ نًةىَ بُثًةػًُبُزَكٍُ )دز
بًة ( زاطُيدُدوَ  بُيَ ٓىممُتُكٍُ ُٓطُز زِاويةر و ثسس وزِا و 
 ًُنىَزَت بلُْ وبضُِ ضُز زيةئُو زيةبدشٍ ثًةػًُبُزَكُيدْ
)دزوودٍ زىداٍ هُضُزبًة ( بُ زِاضيت و بسايُتٌ و ُٓق ويطيت 
بؤ  ثًةلدٌُ ٓدًدجنٌ زِاض  و دزوض  و دووز هُ ُٓواو ُٓوَس  

ْ دَكدت هُ ثًةلدٌُ هُزِاضتُ زيةئُ  زىدا ضُزكُوتىيد وَ الداْ
 . (9)"ٓدًدجنُكُيدْ

ًٓجتٔددٍ بُ كؤًُية ُٓو كُهًةٍُِ كُ بُٓؤٍ وَضتدٌُ   -2
دزوض  بىوَ ثسٍِ دَكدتُوَ  ُُٓدٍة هُ )اإلمج ع( كؤدَُئٌ 

شاُديدٌُ ٓىصىي ثًةِدضٍُ 
ًٓجٌدعًدْ كسدوَ  )اإلمج ع(

ُوٍَ ودَه ًةّ: " بسيتًُ هُ كؤبىوُ
ًُٓىو ًىجتًُٓداٌُ ٓىممُتٌ 
ًىحُممُد)دوودٍ زىداٍ هُضُز 
بًة ( هُضُز حىكًٌةلٌ نُزعٌ هُ 
ضُزدًًَةم هُضُزدًَُكدُدا دواٍ 

ػًُبُز )دوودٍ كؤدٌ دواٍ ثًة
 .(10)"زىداٍ هُضُز بًة (

شاُديدْ ًٓض ُدكؤكًًدْ هًُُةىاُدا ًُُ 
كااااااُ ًٓجٌاااااادع يُكًةلااااااُ هااااااُ 

زيةاااام  ْضُزداااادوَكدٌُ تُنااااسي 
ىْ هُضااُزٍ  بااُيَ ُاادكؤكّ هااُ ُٓجندًااداٌُ ًٓجٌااادع      كااُوت 

  ُٓزوَٓد ُدكؤكًدْ هُدُُد بدباُتًةم ُٓياُ دَزبادزٍَ    هُواقًعدا
ًٓجٌدع بُيَ ًٓةسَ نىيةين بدضلسدٌُ ُٓو ُدكؤكًاُ ًُاُ  باُه لى    
ُ دًَدُُوية  بدضٌ بلاُيّ ًٓجتٔاددٍ بُكؤًُه اُ كاُ      ُٓوٍَ ًٌٓة

دع دزوضا  باىوَ   ُٓو ًُوداو بؤنديًٍُ بآُؤٍ ُاُبىوٌُ ًٓجٌا   
ثسٍِ بلدتُوَ  دىُلُ زيةللُوتين ذًدزَيُكٌ شؤز يدْ شؤزيِاٍُ  
ًىجتًُٓداْ هُضُز حىكًٌةلٌ ناُزعٌ دًَدُئُيةًِتاُ داُُديّ    
حىكٌٌ نُزعٌ تس كُ هُ ًٓةاص ووزدٍ بُه ئاُكدْ شؤز ُاصيلّ هاُ      

 . (11)ًٓةص و بُه ئٍُ ًٓجٌدع هُبُزاًبُز ًٓجتٔددٍ تدكُ كُضًدا

زَزو بري ًُُداْ واٍ دَبًِّ كُ ًٓجتٔددٍ بُ ُُٓديةم هُ تىيةر
كؤًُية ُٓو ثسدَيُ كُ دًَدْ طُيةًِةتُ ًٓجٌدعٌ تُواو  دىُلُ 
ُٓو حىكٌٍُ كُ هُ ًٓجتٔددٍ بُكؤًُية دَزدَدًة  دَتىاُسٍة 
ًُشدٌُ شاُديدْ و ًىجتًُٓداٌُ تس بدزية   ُٓطُز بُزووٌُ 

ووْ و زَشاًُُديدْ هُضُزٍ فُزًى ُٓوا دَبًةتُ ًٓجٌدعٌ ز
زِانلدو)االمجدع اهضسيح(  زؤُٓطُز بًةدَُط بىوْ دواٍ شاًُين 

 .(12)حىكٌُكُ دَبًةتُ ًٓجٌدعٌ بًةدَُط )االمجدع اهطلىتٌ(

و دَبًةتُ ٓؤٍ زيةلخطتين ًٓجتًٔدد ًٓجتٔددٍ بُكؤًُية -3
 بُزدواَ بىٌُ ًٓجتًٔدد:

ًٓجتٔدد بًُِديُكُ هُبًُِدو بِضًُِكدٌُ نُزيعُت و شيِدوويٌ 
نُضُُدٌُ بُزدَواًٌ ثٌة دَبُزشًة  هُُدضدُدٌُ و طُ

حىكٌُكدٌُ زىداٍ ًُشْ بُ ٓىممُت هُُٓز ثًةشٔدتًةلٌ ُىٍة  
بؤيُ ُٓز هُضُزدًٌَ ثًةػًُبُز)دزوودٍ زىداٍ هُضُزبًة ( 
دَضيت ثًةلسدووَ هُ ضُز دَضيت ٓدوَه ُ بُزِيةصَكدٌُ ثدندْ 

ًدْ زاشٍ نىيةِلُوتىاْ) اهتدبعني وتدبعٌ اهتدبعني( )زىدا هًة
بًة (   ثدندْ بُزدَواَ بىو تدكى ًُىٍَ ضُدٍَ دىازًٌَ 
كؤدٌ  كدتٌة قُدَغُكسدٌُ زاطُيًةِدزا بُٓؤٍ فُوشاو ُٓه ُ 
والداٌُ شؤزيةم هُ بُُدو ًىجتًُٓداٌُ زدوَْ ًٓجتٔددٍ تدكُ 
كُضٌ  ٓؤكدزَ ضُزَكًُكُنٌ ًُُدٌُ ًٓجتٔددٍ بُ كؤًُية 

ٍُ بدُئُواش بؤ ًٓجتٔدد بىو  هُ بُز ُٓوَ دَبًة  ُٓوكُضدُ
دَكُْ  ٓدطدداز بّ و ثدزيةصطدزٍ هٌة بلُْ  بُ زيةلخطتين 
نًةىاشٍ ًٓجتٔددٍ بُكؤًُية  تدكى بًجدزيةصْ هُ ُٓه ٍُ ُٓو 

 جؤزَ كُضدٍُُ كُ ُدويدْ هُ زؤيدْ ُدوَ ًىجتًُٓد.
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ًٓجتٔددٍ بُكؤًُية ددزَضُزٍ ثًةشٔدتُ فًقًُٔ ُىٍة و  -4
 ضُزدًًَُكدْ دَكدت: 

ضُزدًَُدا ثًةشلُوتين ًًووُتدْ شؤز بُزَو ثًةش دىوٌُ  هَُ
بُزؤيُوَ بًًِىَ  بىَتُ ٓؤٍ دَزكُوتين شؤز دؤضًُو بدبُتٌ 
جؤزاجؤز كُ هُ ثُزتىوكُ فًقًًُٔكدُدا بىوًُدْ ًُُ  ُدبًة  
بُبٌة ددزَضُز مبًةًِةتُوَ بؤيُ دَبٌة ًٓجتٔددٍ بُكؤًُية 

 ددزَضُزٍ َُٓ بدبُتُ ُىيةًدُُ بلدت.
ًٓجتٔددٍ بُكؤًُية زيةئد ددزَيُكٌ طسُئُ بؤ يُكسيصٍ  -5

دُدْ:  ًىضىهٌ 
دُدْ شؤز ثًةىيطتًدْ بُ يُكسيصٍ و يُكخطتين  ًىضىهٌ 
بريوزاكدًُدُُ هُ شؤزبٍُ ُٓو كًةشدٍُُ زووبُزِويدْ دَبُِوَ 
تدكى بتىاُّ يُن ُٓه ىيةط  بّ هُ ًدًُه ُكسدْ هُطُية ثًةش ٓدت 

ُش زووُددات ُٓطُز ددزَضُزٍ و بدبُتُ جًدواشَكدًُدْ  ًُٓ
كًةشُو بدبُت و دؤضًُ طشتًُكدًُدْ ُٓه قىيوٍ ديد و بؤدىوٌُ 
دُُديّ شاُد و ًىجتًُٓد ُُبًة  كُ بُكؤًُية ًٓجتٔددَكُيدْ 
ُٓجندَ دابًة   و دوز بًة  هُ ًٓجتٔددٍ تدكُكُضٌ كُ شؤز جدز 
دَبًةتُ ٓؤٍ هًةلرتاشاْ و دذبىوٌُ حىكٌٌ نُزعٌ هُ 

م بؤ يُكًةلٌ تس  زُه م هُ ًُةىاًُدُدا ضُزطُزداْ ًىجتًُٓدية
دَبًة  بؤ طىيةسايُه ٌ كسدٌُ كدًُ زِا و كدًُ بؤدىوْ بُ تديبُت 

ًٓجتٔددٍ بُ هُ دؤضًُو ثًةشٔدتُ طشتًُ ضُزدًًَُكدُدا  بؤيُ 
كؤًُية تدقُ زيةئديُ بؤ دؤشيُِوٍَ ددزَضُز و يُكسِيةص ٍ و يُن 

 .(13)ُٓه ىيةطيت
 

 : ادي بةكؤًةيَ و بةهَطةكاُيدزوضيت ئيحتٔ
دَق و بُه ئًُدْ شؤزْ كُ دزوضيت َُٓ جؤزَ هًُٓجتٔدد ثش  
زِاض  دَكُُُوَ  هُقىزٓدٌُ ثريؤش و هُفُزًىودَ وضىُُتٌ 
ثًةػًُبُز )دزوودٍ زىداٍ هُضُز بًة ( وَُٓزوَٓد كدزٍ 
لُوتىاًُدْ )زَشاو زَمحُتٌ زىدايدْ  ٓدوَه ُ بُزِيةصَكدْ ونىيِة

 (  ًُُٓش ُُٓديةم هُبُه ئُكدُُ:هُضُز بًة 
 يةكةَ: هةقوزئاُي ثىؤش: 

ُٓوٍَ ووزد بًةتُوَ هُٓديُتُكدٌُ زىداٍ ًُشْ دَبًًِة  كُ 
زىداٍ طُوزَ هُ دُُديّ ٓديُت هُطُية كؤًُه ٌ ًىضىه ٌدُدْ 
دَدوية  هُ ًُٓىو كدزيةم هُ كدزَكدٌُ ذيدًُدْ  بُتديبُت 

ْ كسدْ بُ ددكُ و ُٓوٍَ كُ ثُيىَُدٍ بُ ًٓجتٔدد و فُزًد
جو ُوطريٍ كسدْ هُزساثُوَ ُٓيُ  بُو ثًةًٍُ كُ بِضًُِيُكٌ 

طشتًُ دَبٌة شاُديدْ زِاويةرو ًُنىَزَِتٌ تًةدا بلُْ هُ بدزٍَ 
دُدْ و حىكٌُكدٌُ ٓديّ بؤ قدشاجنٌ دوًُد  بُزذَوَُدٍ ًىضىهٌ 

 يدْ  بؤ منىُُ: ودوازِؤذ
ََٖ آوٍَُٕا َأطِٗعُٕا المََّْ َٖا َأَُّّٖا الَّرِ زىدا دَفُزًىوية : ] -أ

 ََٔأطِٗعُٕا السَّضُٕهَ َُٔأٔلِ٘ اِلَأِوسِ وٍِكِي َفإُِ تٍََاشَِعتُِي فِ٘ 
      ًِِٕ ٍٞ َفسُدُُّٔٓ إَِل٘ المَِّْ َٔالسَّضُٕهِ إُِ كٍتُِي تُِؤوٍَُُِٕ بِالمَِّْ َٔاِلَٗ ِ٘ غَ

ٌِٗس ََٔأِحطََُ تَِأِّٖٔما        .59اهِطدْ: [ اِلآخِسِ ذلِك خَ
ٍَّاعِ تَِأوُسَُُٔ زىدا دَفُزًىوية :  ] -ب ٍٛ ُأِخسِجَِت لِم ِٗسَ ُأوَّ كٍتُِي خَ

َُِٕ عََ اِلىٍُكسِ َٔتُِؤوٍَُُِٕ بِالمَِّْ ٍَِّ   .11عٌساْ: آه [ بِاِلىَِعسُٔفِ َٔتَ
ِٗسِ زىدا دَفُزًىوية : ]  -ج ْٛ َِٖدعَُُٕ إَِل٘ اِلخَ َِٔلتَكَ وٍِّكِي ُأوَّ

َُِٕ عََ اِلىٍُكسِ َُٔأَٔل٠ِك ُِئََُِٖأوُسَُُٔ بِا ٍَِّ آه  [ اِلىُِفمِحَُُٕ ِلىَِعسُٔفِ ََٖٔ
 .104عىساُ:

احلشس:  [ َفاِعتَبِسُٔا َٖا ُأٔلِ٘ اِلَأِبصَازِزىدا دَفُزًىوية : ]  -د
2. 
فُزًدْ كسدٌُ زىدا بُ ثًةػًُبُزَكٍُ )دزوودٍ زىداٍ  -ه

كدٌُ)زَشاٍ هُضُز بًة ( كُ زِاويةر و ًُنىَزَِت بُ ٓدوَه ُ
زىدايدْ هُضُز يبة ( بلدت هُ ًُٓىو كدزوبدزيةلٌ ٓىممُتُكٍُ 
ُٓطُز وَحٌ هُبدزَيُوَ ُُٓدتبًةتُ زىازَوَ  كُ دَفُزًىية :  

ِٕ كٍتَ َفعًّا َغمَِٗغ اِلَكِمبِ َلاٌَفطُّٕا  ]  ٍٛ وََِّ المَِّْ لٍِتَ َلُِّي ََٔل َفبِىَا زَِحىَ
ٍُِِّي َٔاِض ِٕلِك َفاِعفُ عَ َِ حَ  [  تَِػفِِس َلُِّي َٔغَأِِزُِِي فِ٘ اِلَأِوسِوِ

 .59اهِطدْ:
)زَمحُتٌ زىدايدْ  ضحاكدَطًةسُُوَ هُ حُضٌُُ بُصسٍ و 

هًةبًة ( دَزبدزٍَ َُٓ ٓديُتُ ثريؤشَ فُزًىويدُُ: "زىدا 
فُزًدٌُ كسدوَ بُثًةػًُبُز)دوودٍ زىداٍ هُضُز بًة ( كُ 

ُ بُز ُٓوَ ُُبىوَ كُ زِاويةر و ًُنىزَِت بُٓدوَه ُكدٌُ بلدت ه
ثًةىيطيت بُزاو بؤدىًُدْ ُٓبًة   بُه لى ويطتىيُتٌ 
دُدْ فًةسٍ زِاويةر و ًُنىَزَِت كسدْ بلدت تدكى وَن  ًىضىهٌ 

 .(14)ثًةػًُبُزَكُيدْ بلُْ هُ دواٍ ُٓودا"
دُدْ دَكدت دَفُزًىية   -و زىاٍ طُوزَ كُبدضٌ ًىضىهٌ 

دُُ   زىدا كدزوبدزَكدًُدْ بُزِاويةرو ًُنىَزَِت كس
َٔالَّرََِٖ اِضتَجَابُٕا لِسَبِِِّّي ََٔأَقاوُٕا الصََّماَٚ ََٔأِوسُُِِي دَفُزًىوية : )

ٍَُِِّٗي  .59اهِطدْ: (غُٕزَٙ بَ
 

دووةَ: هة فةزًوودةي و ضوُةتي ثيَػةًبةز)دزوودي خوداي هة 
 ضةز بيَت(:
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 بة ئاغلسا ثيَويطتيةكي بؤتة كؤًةيَ بة فةتواي
 زِوداوة و بابةت كيَػةو ضوُلة ضةزدةًةدا هةَ تايبةتي
 كة وادةخواشيَت بؤية زِؤذ دواي هة زِؤذ شؤزْ شؤز تاشةكاْ
 ثطجؤزي ءفةزًي ودةشطاي داَ ضيَوةي ضواز هة شاُاياْ
 .بابةتةكاْ كسدُي ديساضةت بؤ كؤببِةوة

دَقُكدٌُ قىزٓدٌُ ثريؤش دزوضيت َُٓ بدضُيدْ هُ ًٓجتٔدد 
دؤتُوَ بًُُٓدْ نًةىَ هُ فُزًىودَ و ضىُُِتٌ دوثدت كس

 ثًةػًُبُز )دزوودٍ زىداٍ هُضُز بًة  ( دوثدت كساوَتُوَ:
ضُعًدٍ كىزٍِ ًىضُيًُب دَطًةسِيتُوَ  كُ ثًةشُوا عُهٌ  -أ

هب )زَمحُتٌ زىدا هُ ُٓزدوكًدْ بًة ( طاكىزٍِ ُٓبى 
فُزًىوٍ: طىمت ٍُٓ ثًةػًُُبُزٍ زىدا كدزيةم قىزٓدْ 

ٍَ ُُٓدتبًةتُ زىازَوَ و هُ ضىُُِتدا بدضٌ ُُكسابًة  دَزبدز
يدْ طىتٌ: زىا -دٌ بلُيّ؟ فُزًىوٍ: شاُديدٌُ بؤ كؤكُُُوَ

هُ بساوادازاْ  بًلُْ بُ زِاويةر بُ بؤدىٌُ  -ثُزضتدْ
 .(15) تدكُكُضًةم تًةٌ ًُثُزيةِّ(

هُ ًٓنب عُبدس )زَشاٍ زىداٍ هٌة بًة ( دَطًةسدزيةتُوَ كُ  -ب
( دابُشٍ َٔغَأِِزُِِي فِ٘ اِلَأِوسِكدتٌة ٓديُتٌ:) طىتىيُتٌ:

ثًةػًُبُز)دزوودٍ زىداٍ هُ ضُز بًة ( فُزًىوٍ: ) زىداو 
ثًةػًُبُز ثًةىيطتًدْ بُزِاويةر ًًُُ  بُيَ زىدا كسدويُتًُ 
زَمحُت و ًًٔسَبدٌُ بؤ ٓىممُتُكَُ  دىُلُ ُٓزكُضًةم 

و زشطدزٍ ووْ زِاويةر و ًُنىَزَت بلدت ُٓزطًص زيةئدٍ زِاض  
ُدكدت  ُٓز كُضًةم واش هُ زِاويةرو ًُنىَزِت بًةًِة  زيةئدٍ 

 .(16) زِاضيت هٌة ووْ دَبًة (
 
هُ ُٓبى ٓىزيسَوَ )زَشاٍ زىداٍ هٌة بًة ( دَطًةسُُوَ كُ  -ج

فُزًىيُتٌ: )ًٓض كُضًةلٍ ُُبًًِىَ زِاويةر و ًُنىَزَِتٌ بُ 
زوودٍ زىداٍ هُ ضُز ٓدوَه ُكدٌُ كسدبًة  شؤزتس هُ ثًةػًُبُز)د

 .(17) بًة ((
منىوُُّ هَُ جؤزَ يُكجدز شؤزْ: ثًةػًُبُز)دزوودٍ زىداٍ 
هُضُزبًة ( زِاويةر و ًُنىَزَِتٌ كسد هُ زِؤذٍ جُُئٌ بُدز كُ 
ٓديد بضّ بؤ كدزواٌُ بدشزطدٌُ قىزَِيش  وَ ُٓزوَٓد هُ كىٍة 

زِؤذٍ دابُشْ بُز هُ نُزَِكُ؟ و زِاويةرٍ كسد هُ نُزٍِ ٓىحىد و 
زُُدَق و هُ زِيةللُوتين هُطُية ُٓحصاب بُثًةداٌُ ضٌة يُكٌ 
بُزوبىوًٌ ندزٍ ًُديُِ هُو ضده دا بُزاًبُز كشدُُوَيدْ 
هُطًُدزؤداٌُ ندزٍ ًُديُِ  وَُٓزوَٓد زِاويةرٍ بُ ثًةشُوا 
عُهٌ و ٓىضدًُ كسد بؤ جًد بىوُُوٍَ هُ عدًٓشُ )زَشاٍ زىدا 

 .(18) هُ ضُز ًُٓىويدْ بًة (
ثًةػًُبُز )دزوودٍ زىداٍ هُضُز بًة ( زِاويةرٍ دَكسد هُ كدتٌ 
نُزِو وٓدنيت دا  وفًقُ شاُدْ جًدواشْ كُٓديد واجب بىوَ 
هُضُزٍ كُ زِاويةر بلدت يدْ ضىُُِت بىوَ و ًُبُض  

ده داُُوَيدْ بىوَ  بؤيُ ُُٓديةم ثًةًدْ وايُ واجب بىوَ 
 . (19)ُُٓديةلٌ تس طىتىيدُُ ضىُُِت بىوَ

َ فُزًىودَ و زِووداو و ُٓضُزاُُ ًُٓىوٍ بُه ئُْ هُضُز ُٓ
ٓدُداٌُ ثًةػًُبُز )دزوودٍ زىداٍ هُضُز بًة ( بؤ زِاويةر و 
ًُنىَزَِت بُ ووتُ و بُكسداز  وددكرتيّ زيةئديُ  بؤ دزوضيت 

 .(20)فُتىاداْ وضىود وَزطستّ هُ زِاويةر كسدْ بؤ ثًةلدٌُ ٓدًدُج
 )زةشاي خوداياْ هةضةزبيَت(:  (ة: كازي ٓاوة ْ)اهؿخابضيَيةَ

ًة ( ثساُطًجٌ بٓدوَه ُ بُزيةصَكدْ )زَشاٍ زىدايدْ هُضُز
هًةسِاًدٌُ بُكؤًُه ًدْ هُ زِودا و و ثًةشٔدتُكدْ جًةبُجآ كسدووَ 

 ُُ: بؤ منىو
ًُميىٌُ كىزٍِ ًُٓساْ)زىدا هًةٌ زؤش بًة ( دَطًةسِيةتُوَ  -أ

دَٓدتُِ الٍ دَيسِواًُُ  و دَه ًة : " ُٓبى بُكس كدتٌة ُدكؤكُكدْ
قىزٓدٌُ ثريؤش  ُٓطُز  حىكٌٌ دَض  كُوتبد بسِيدزٍ هٌة دَدا  
بُيَ ُٓطُز هُ قىزٓدْ دَضيت ُُكُوتبد  هُ ضىُُِتٌ ثًةػًُبُز 
)دزوودٍ زىداٍ هُضُزبًة (دَطُزِا و بسِيدزٍ هًةدَدا  كُهُ 
ضىُُِت دَضيت ُُدَكُوت دَطُزِا بُُدو ًىضىه ٌدُدُدا 

ٌة دَكسدْ  دَيئىت: نتًةلٌ ٓدواو ٓدواوَ ٓدتؤتُ ثسضًدزٍ ه
ثًةش  ٓديد شاًُىتدُُ كُ ثًةػًُبُز )دزوودٍ زىداٍ هُضُز بًة ( 
ًٓض بسِيدزيةلٌ دَزَبدزٍَ دابًة ؟ ٓدوَه ُكدٌُ كؤدَبىوُُوَ 

بُدَوزيدا ُٓز يُكًةلًدْ فُزًىودٍَ دَزبدزٍَ ثًةشٔدتُكُ 
  بُيَ طُز ًٓض البديُ بريٍ دَزطتُِوَ و بسِيدزٍ هًةدَدا

ُُبىايُ ثًدو ددن و زيش ضجًُكدٌُ كؤدَكسدُُوَ زِاويةر 
وًُنىَزَِتٌ ثٌة دَكسدْ  ُٓز كدتٌة كؤببدُُوَ هُ ضُز 

 بسِيدزيةم جآبُجًةٌ دَكسد.
ًة ( ًُٓدْ كدزٍ ُٓجندَ بثًةشُوا عىًُز )زَشاٍ زىداٍ هُضُز

دَدا  ُٓطُز ثًٌة بئُيشتبد كُ ثًةشُوا ُٓبى بُكس )زَشاٍ 
ًة ( هُكدزيةلِ ُٓوٓد بسِيدزيةلٌ داوَ جآبُجًةٌ بىداٍ هُضُزز

دَكسد  بُيَ ُٓطُز دَضيت ُُكُوتبد زُه لٌ بؤ كؤدَكسدَوَ 
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كدتًةم كؤن دَبىوْ هُضُز كدزيةم بسِيدزٍ كؤتديٌ هُ ضُز دَدا 
"(21). 

 (زىدا هًةٌ زؤش بًة طبٜ )هَُ بدزَيُوَ ًٌٓدًٌ قىز
زَتسيّ ثًةشٔدت كُ ب طُوطادَه ًة :"عىًُزٍ كىزٍِ زُ

زُالفُت بىو كسدٍ بُزِاويةر و ًُنىَزَِت  ُٓزوَٓد ًٌٓدًٌ 
بىزدزٍ دَه ًة :" ثًةشُواكدْ دواٍ ثًةػًُبُز )دزوودٍ زىدايدْ 
هُضُزبًة ( زِاويةريدْ بُ زدوَْ ًتٌدُُكدْ هُ شاُديدْ دَكسد هُ 

 .(22)كدزَ ًىبدح و زيةجًةدزاوَكدْ تدكى ٓدضدُرتيًِدْ ُٓه بريةسْ "
ًة : دَه  )زَشاٍ زىداٍ هُضُز بًة ( ًىضُييب كىزٍِ زاف  -ب

)كدتًةم ثسس و ثًةشٔدتًةم دَٓدت بسِيدزيدْ هُ ثًةػًُبُز 
)دزوودٍ زىداٍ هُضُز بًة ( دَض  ُُدَكُوت  كؤدَبىوُُوَ 
و زُه لًدْ بؤ كؤدَكسدَوَ  زِاضتًدْ هُوَ بُدٍ دَكسد كُ 

 . (23)كؤبىوُُوَكُ بسِيدزٍ هًةدَدا(
ًة (  هُطُية بب )زَشاٍ زىداٍ هُضُزطاعىًُزٍ كىزٍِ زُ -ج

ُٓوٍَ كُ شاُدو فًقُشاْ بىو زِاويةرٍ بُ ٓدوَيٌُ دَكسد  و 
ُٓزكدتًةم دؤضًُكٌ دَٓدتُ بُزدَض  دَيئىت: )عُهٌ(َ بؤ 
بدُط بلُْ و)شَيد(َ بؤ بدُط بلُْ  زِاويةرٍ و ًُنىَزَِتٌ 

دْ دَيلسدَ ثًةدَكسدْ  ثدندْ ُٓوٍَ هُ ضُزٍ زيةللُوتب
 . (24) بسِيدز(

نىزَيح)زىدا هًةٌ زؤش بًة ( دَطًةسيةتُوَ و  ض٘قد -د
دَه ًة : " عىًُز ثًةٌ طىمت: بسِيدز بدَ بُوٍَ كُ هُالتُ هُ 
دادوَزٍ ثًةػًُبُز)دزوودٍ زىداٍ هُضُز بًة (  طُز ُُبىو 
بسِيدز بُدادوَزٍ ثًةشُوايدٌُ ًىجتًُٓد بدَ  طُز دَضت  

ٔدد بلُ وزِاويةر وًُنىزَِت بُشاُدو ددكُ ُُكُوت زؤت ًٓجت
    .(25) زىاشاْ بلُ"

 ضوازةَ: كاز و كسدةوةي غويَّ كةوتواْ)عٌى اهتابعني(:  
هُضُز َُٓ زيةسَِوٍَ زِاويةر و ًُنىزَِت و ًٓجتٔددٍ بُكؤًُية 
نىيةّ كُوتىاْ بُزدَواَ بىوْ  دَطًةسُُِوَ هُ عىًُزٍ كىزٍِ 

ز بًة ( كدتٌة بىو بُ واهٌ هُ عبداهعصيص)زَشاٍ زىداٍ هُضُ
ندزٍ ًُديُِ دَ كُضديُتٌ هُ فًقُشاُدٌُ ُٓو ندزٍَ داوا 

  كُ هُثًةشُوايدٌُ فًقُ بىوْ هُو ضُزدًَدا و ثًةٌ (26)كسدْ
طىتّ: بدُئٍ كسدوْ بؤ كدزيةم كُ ثددانيت هُضُز وَزدَطسْ  و 
هَُ كدزَندا ثده جشيت هُ زِاضيت دَكُْ  وًَّ ُدًُوٍة ًٓض 

زيةم بدََ بُبٌة زِاو بؤدىٌُ ًٓةىَ  يدْ زِاٍ ُٓو كُضٍُ بسِيد
 . (27)كُٓدًددَ دَبًة  هًُٓةىَ(

بَُ نًةىَيٍُ كُ هُضُزَوَ ًُشدْ دزا هُ بُه ئُ وزِوْ 
كسدُُوٍَ دزوضيت و ًٓجتٔددٍ بُ كؤًُية كُتًةدا ًٓض كُضًةم 
بُتُُٔد زِاو بؤدىوٌُ زؤٍ ُدضُثًةًِة  ُٓز دُُد شاُدو ثديُ 

  هُ شاُطتدا  دىُلُ نتًةلٌ شاُساوَ زِاوبؤدىوٌُ بُزش بًة
كؤًُه ُ كُضًةم ُصيلرتَ هُ زِاض  و دزوضيت و نديُُرتَ 

 . (28)بُثُيىَض  بىْ ثًةًُوَ
فُتىاٍ بُ كؤًُية بؤتُ هُكؤتديًدا: دَتىاُني بو ًةني: ًٓجتٔدد و 

ثًةىيطتًُكٌ ٓدنلسا بُ تديبُتٌ هَُ ضُزدًَُدا دىُلُ كًةشُو 
وداوَ تدشَكدْ شؤز شؤزْ زِؤذ هُ دواٍ زِؤذ بؤيُ بدبُت و زِ

وادَزىاشية  كُ شاُديدْ هُ دىاز دًةىٍَ داَ ودَشطدٍ فُزًٌ و 
بُوزدٍ و  ثطجؤزٍ كؤببُِوَ بؤ ديساضُت كسدٌُ بدبُتُكدْ

نًلسدُُوَيدْ هُاليُْ ندزَشايدٌُ نُزع  بؤ طُيشنت بُ 
وَ   ْدؤشيُِوٍَ ددزَضُزو وَيًٌ دزوض  بؤ بدبُتُ تدشَكد

ُٓوٍَ ًديٍُ ده خؤنًُ كُ ثًةشلُوتين شاُط  وتُكُُؤهؤذيدٍ 
ضُزدََ كدزٓدضدٌُ شؤزٍ كسدوَ بؤ كؤبىُُوٍَ شاُديدْ وبُيُن 
طُيشتًِدْ  وَضىثدس بؤ زىداٍ طُوزَ هُضديٌُ شووَوَ 

 بريؤكٍُ ًٓجتٔددٍ بُكؤًُية كدزٍ ثًةلساوَ بؤمنىُُ: 
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وٍ كؤًُه ًةم شاُديدٌُ ( كُداُساال   كريٖٛ-الفت ٔٝ اهلٍبٖٛ)-1
ٌظ ً ويتٌ ًِٓدضتدُُ هًُُشُٓبٌ حُُُيف بُضُزؤكديُتٌ نًةخ 

اهربُٔدبىزٍ هُضُز داواٍ ضىه تدْ حمٌد أوزُط شيب البَٖ 
 عدمللري  ُىوضساوَتُوَ.

( كُ هًةرُُيُن هُ طُوزَ شاُديدْ هُ دلمٛ األحك ً ال بلٗٛ)-2
فًقٌٔ  تىزن وعُزَب وعُجَُ زِاضجًةدزاْ بُ ُىوضًُِوٍَ

ًٓطالًٌ هُضُز ًُشُٓبٌ حُُُيف هُ ضُز نًةىٍَ دُُد ًدددَ 
ضدأل كدزَكُيدْ تُواو  10و بسِطُيًةم  َُٓ هًةرُُيُ بؤ ًدوٍَ 

( ن(  شؤزيةم هُ بدبُتُ  1292ن تدكى 1283كسد هُ ضدهٌ 
ًددَبى( بُ زِيصبُُدٍ  1851فًقًُٔكدًُدْ كُ ذًدزَيدْ )

ت ٌ عىمسدٌُ بسِيدزٍ ُىضًُوَ و بًُُزِضىًٌ فُزًٌ دَوهُ 
 هُضُز دزا و جًةئري وطشتئري كسا. 

( كُ يُكًةلُ هُ داًُشزاوَكدٌُ دلىع الي ٕث اإلشالوٗٛ)-3
داًُشزاوَ   نًةخُ ًُشُُكدٌُ  1961ُٓشُٓزٍ نُزيف هُضده ٌ 

 ُٓشُٓز بُزِيةةىٍَ دَبُْ  وَتد ًٓةطتدش بُزدَواًُ.
وَشازَتٌ  ش  1976( هُضده ٌ ا ٕشٕلٛ الفقّٗٛ الكٕٖتٗٛ)  -4

ُٓوقديف كىَييت ًُٓىو فًقٌٔ ًٓطالًٌ بُ زِيصبُُدٍ ثًيت 
ًٓجدٌٓ ُىوضًىَتُوَ هُاليُْ طُوزَ شاُديدٌُ نُزيعُت 
كُهُشؤزبٍُ ويتُ ًٓطالًًُكدْ بُندازيدْ كسدوَ ذًدزٍَ 

 ( بُزطُ. 45بُزطُكدٌُ )
  (اجملىع الفقّ٘ اإلشالو٘ الت بع لرابطٛ ال  مل اإلشالو٘) -5

  .(  ْٖوكٛ ا كروٛىوضًُِطُيدْ هُ)ُ ٔ نىيةّ
 (دلىع الفقْ اإلشالو٘ الت بع  ٍظىٛ ا ؤمتر اإلشالو٘)-6

 .جبٚ(  ْٖ ُىوضًُِطُيدْ هُ ندزٍ) ٔ نىيةّ

دَضتُيُكُ هُ طُوزَ شاُديدٌُ ندزَشا  ،(٠ِٗٛ كي ع ال مى ٞ) -7
 تًةًدا بُندازْ.  وويتٌ ضعىديُ هُ نُزيعُتٌ ًٓطالَ هُ

 َُٓ دَشطديُ هُضدهٌ  يف ٍِبشت ُ(  ْ اإلشالو٘دلىع الفق) -8  
داًُشزاوَ طُوزَ شاُديدٌُ ًىضىه ٌدٌُ ًِٓدضتدْ    ش 1989

 ضُزثُزنيت دَكُْ.

دَشطديُكٌ شاُطيت  يف أًسيلد( دلىع فقّ ٞ العرٖ ٛ ) -9
طُوزَيُ كؤًُه ًةم شاُدٍ ندزَشا هُٓديين ًٓطالَ هُوويتُ 

 َبُْ.ًىضىه ٌدُُ جًدواشَكدْ بُزِيةةىٍَ د

 ثًةلٔدتىوَ هُ( اجملمض األٔعب٘ لإلفت ٞ ٔالي ٕث) -10
دَشطديُكٌ شاُطيت طُوزَ كؤًُه ًةم شاُدٍ ندزَشا هُ ٓديين 
 ًٓطالَ هُوويتُ ًىضىه ٌدُُ جًدواشَكدْ  ضُثُزنيت دَكُْ.

) هًةرٍُُ فُتىاٍ يُكًةيت شايدًُدْ(:  دواٍ داًُشزاُدٌُ  -11
كىزدضتدْ  هُبُزوازٍ)  يُكًةيت شاُديدٌُ ٓديًين ًٓطالًٌ

( بسِيدزٍ داًُشزاُدٌُ َُٓ هًةرُُيُ دزا  دواتس 21/9/1970
( بسِيدز دزا ُدوَكُ بئؤزِدزية  بؤ 20/2/2019) هُكؤبىُُوٍَ

ٌ كىزدضتدْ(  كُ بُنًةم  )ُٓجنىًٌُُ بديٍ فُتىاٍ ُٓزيٌة
هُشاُد طُوزَكدٌُ ندزَكدٌُ كىزدضتدْ ُُٓداًٌ َُٓ هًةرُُيُْ  

ُُوٍَ هًةرُُكُ بسِيدز و فُتىاٍ بُكؤًُأل وَ دواٍ كؤبى
دَزدَكسية  ضُبدزَت بُو بدبُتدٍُُ كُدَزسيةُِ زِوو دواٍ 
تىيةريُِوَو ديساضُت كسدْ هُ اليُْ شاُديدٌُ ُُٓداَ هَُ 
هًةرُُيُ  وَُٓوٍَ نديدٌُ بدضُ جئُ هُُٓجنىًٌُُ بديٍ فُتىا 

ُٓز هُضُزجَُ ندزؤدلُكدٌُ كىزدضتدْ هقٌ فُتىاداْ ُٓيُ كُ
هقًةم دَضتٍُ بُزِيةىَبسدْ و ُُٓداًٌ زؤٍ ُٓيُ و فُتىاو 

 بسِيدزَكدْ بًُٓجتًٔددٍ بُكؤًُأل وًُنىَزَِت دَدزية .
ثىزتٍُ قطُكدْ: ًٓجتًٔددٍ بُكؤًُأل ُٓوَيُ كؤًُه ًةم 
هُشاُديدٌُ نُزعٌ ُٓوأل و كؤنشٌ زؤيدْ خبُُُ كدز بؤ بسِيدز 

رتو زِا داٌُ حىكًٌةلٌ نُزعٌ ثدش ثسس كسدْ بُيُك
طؤزِيُِوَ  وَدَزبدزٍَ نُزعًُتٌ ًٓجتًٔددٍ بُكؤًُأل و 
كدزثًةلسدٌُ واتدٍ دَقٌ قىزٓدْ و فُزًىودَ شؤزَ ثده جشيت 
دَكُْ  ُٓزوَٓد هُكتًةبُكدٌُ ًًةرووٍ يدضدداُدٌُ ًٓطالًٌ 
ٓدتىوَ كُوا ًٓجتًٔددٍ بُكؤًُأل يدزاٌُ ثًػًُبُز ) دزودٍ 

يّ ثُيسَِويدْ كسدوَ  دواٍ زىاٍ هُضُز بًة ( وزىهُفدٍ زانًد
ُٓواًُش نىيةِلُوتىاْ جًةبُجًةًدْ كسدوَ  وَطسُئٌ 
ًٓجتًٔددٍ بُكؤًُأل هُوَ دَزدَكُوآ كُوا هَُ ضُزدًَُدا 
ثسضًدزو كًةشُو ٓده ؤشيُكدْ زِؤذ بُزِؤذ هُشيددبىُدايُ بؤيُ 
ثًةىيط  دَكدت هًةلؤه ًُِوٍَ وزد وفساواْ بلسية  هُاليُْ 

وَو ًٓجتًٔددو كؤنش بلسية  بُدَضتُجًُعٌ كؤًُه ٌ شاُديدُُ
 بؤ دؤشيُِوٍَ ددزَضُزٍ نُزعٌ طىجندو بؤ زِوداوَ تدشَكدْ.

ٔ مٜ اهلل ٔشمي ٔب عك لمٜ ٌيٍٗ  ذلىب ٔلمٜ ولْ ٔ  يْ 
 أمج  .
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 ثُزاويةصَكدْ:
االجتّاد اجلىاع٘ يف التػسٖع االضالو٘، تالٗف الدكتٕز عبداجملٗد الػسيف،  :ٍ بُكؤًُية ُىضساوْ وَن ثُزتىكٌهُو هًةلؤه ًُِواُُ يدْ ثُزتىكدٍُُ دَزبدزٍَ ًٓجتٔدد _1

ِـ . كتاب االجتّاد اجلىاع٘ ٔدٔز اجملاوع الفكّٗٛ يف تطبٗكْ، تالٗف الدكتٕز غعباُ ذلىد أمساعٗن، طبعٛ داز البػاٟس االضالوٗٛ 1418ضمطمٛ كتاب االوٛ الطبعٛ االٔل٘ ذٔ الكعدٚ
 10طؤظدزٍ )اهدزاضدت(ٍ شاُلؤٍ ُٓزدٌَُ بُ ذًدزٍَ  (د. العبد خمٗن )االجتّاد اجلىاع٘ يف ِرا العصس   وَ هُ هًةلؤه ًُِوٍَِـ1418ٛ االٔل٘ ٔداز الصابٌٕ٘، الطبع

ُِو1987ٍهُضده ٌ املطوٍ املعدصس( بالوٍ كسدؤتُوَ بُ كُ طؤظدزٍ  )(اعداد املىازضني لالجتّاد اجلىاع٘) بُُدوًُشدٌُد. ذلىد كىاه الدَٖ اواً  ش بالوٍ كسدؤتُوَ  وَهًةلؤهً 
 ٓا .1417هُضدهٌ   83ذًدزٍَ 

 .524/ 4ِٕ اشتفراغ الٕشع يف دعك االحك ً العرلٗٛ(. ٌّ ٖٛ الصٕه ) _2
، االجتّاد 34بٛ الصحٗم٘ صِـ. االجتّاد الفكّ٘ حبث د. 1410ِٔ،داز الكمي بالكٕٖت، الطبعٛ الثا182ٌٛٗد. ٖٕضف الكسضأٙ صبسواُُ: االجتٔدد يف اهشسيعُ االضالًًُ  _3

ِـ، االجتّاد اجلىاع٘ د. 1418، طبعٛ داز البػاٟس االضالوٗٛ ٔداز الصابٌٕ٘، الطبعٛ االٔل٘ 21اجلىاع٘ ٔدٔز اجملاوع الفكّٗٛ يف تطبٗكْ، تالٗف الدكتٕز غعباُ ذلىد أمساعٗن ص
 215ص(د. العبد خمٗن )االجتّاد اجلىاع٘ يف ِرا العصس وَ هُ هًةلؤه ًُِوٍَ ، 182ز الكاض٘ ص، اجٗاٞ االجتّاد يف الثكافٛ االضالوٗٛ د. عىس رلتا43عبداجملٗد الػسيف ص

ُِو1987ٍهُضده ٌ 10طؤظدزٍ )اهدزاضدت(ٍ شاُلؤٍ ُٓزدٌَُ بُ ذًدزٍَ  اعداد املىازضني لالجتّاد ) بُُدوًُشدٌُد. ذلىد كىاه الدَٖ اواً  ش بالوٍ كسدؤتُوَ  وَهًةلؤهً 
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  ضةزضاوةكاْ
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 الق ِرٚ. –.شري ألالً الٍيالٞ حملىب بَ أمحب ق مي ز الذِيب، الٍ ظر: داع احلبٖث 13
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 ،يَةكؤً ةب ٌينئيحتئادي ٓيَ ءويَةٓ وةوةيِلؤهَهيَ" 
 كاُيةُدةٓةزِ ًووةٓ ةه ةوةوزيايي ءشاُايي ةب مكاتيَ
 طات،ةدواقيعي ذياْ تيَ كاُيةداويطتييثيَ وةكةقؤُاغ
 " ضيةكةتاك يتواةف ةه ةباغرت

 

 

 لسدُداةييشزاوةداً ةو ب يضةكةواْ تاكيَُةتوا هةف
 ٌطىاٌ جني الديَ زُعفُد.ج

  کۆىێژی پەرٗەردەی ٍەخَ٘ر –ۆسحا ىە زاّکۆی سەالحەدیِ ٍاٍ
 

 ضتثًَكَد
فەج٘ا یەکێکە ىە پرسە ٕەرە گرّگەکاّی ئیسالً، چّ٘کە 
ڕاسحەٗخۆ پەی٘ەّذی بە ژیاّی خەڵکەٗە ٕەیە، ضێ٘ازی فەج٘اداُ 

 ىە قۆّاغی ٕەّ٘ٗکە، دٗٗ جۆرە:
یەکەً: فەج٘ای جاکەکەسی، ٗەك ئەٗەی جاکێل، جا ٍ٘فحی 
بێث یاُ ٍاٍۆسحایەکی ئاییْی، یاُ کەسێکی ضارەزا ىە 
فیقٖی ئیسالً، فەج٘ا بذات، جا ٕەّذێل ىەٗاّە ڕاسحەٗخۆ فەج٘ا 

ذێکی دیکەضیاُ بۆ خەڵکی پسپۆڕٗ ضارەزا دەردەکات، ٕەّ
دەگەڕێْەٗە، یاُ پطث بە ڕای کۆٍەڵێل ىە ٕاٗپیطەکاّی 
دەبەسحێث ٗ ڕاگۆڕیْەٗە ىەّێ٘اّیاُ دەبێث، بەاڵً دٗاجار بەّاٗی 

 .ئەً جاکەکەسەٗە فەج٘اکە دەردەچێث
دٗٗەً: فەج٘ای داٍەزراٗەیی، کاجێل دەزگایەکی ٗەك: 

، ٍەجَەعی فەج٘ا، خاّەی فەج٘ا، ىیژّەی )ئەّجٍ٘ەّی فەج٘ا
فەج٘ا، ...(، ىە کۆٍەڵە ئەّذاٍێل پێکٖاجُ٘ٗ، ئیْجا پرسێل 
دەخەّە ژێر ىێکۆڵیْەٗە، ٕەریەکەٗ ىەالی خۆیەٗە ىێکۆڵیْەٗەٗ 
بەدٗاداچّ٘ٗی خۆی دەکات، دٗاجر بابەجەکە گەّگەضە دەکەُ، 

ری دٗاجار پێکەٗە دەگەّە ئەّجاٍێل، فەج٘ای پێ دەردەکەُ، جا
ٗا ٕەیە، ٕەٍ٘ٗ ئەّذاٍەکاُ ىەسەر فەج٘اکە ٕاٗڕاُ، جاری 
ٗاش ٕەیە، ڕای جیاٗاز ٕەیە، بەاڵً بەّاٗی ٕەٍ٘ٗیاّەٗە 
دەردەچێث ٗ کەسیص بەرەّگاری ّابێحەٗە، چّ٘کە کاجێل 
فەج٘ایەك دەردەچێث، ئەگەر جەّیا یەك کەش ىە ئەّذاٍەکاُ، 

، ئەٗە ٕەً باّگەضەی ئەٗە بکات، کە ئەٗ ىەگەڵ فەج٘اکە ّییە
پرسیار ىەسەر بە داٍەزراٗەیی دەزگاکە درٗسث دەبێث، ٕەٍیص 
ٍحَاّەی خەڵل بەٗ دەزگایە الٗاز دەبێث ٗ، بەدٗای جێگرەٗەی 

 دەگەڕێِ.

ىەً ّ٘ٗسیْە جیطل 
دەخررررررررێحە سرررررررەر 
ئەٗەی: داخرررررررررررررۆ 
کررررراٍە ىەً دٗٗاّە 
باضرررررررررحرە  یررررررررراُ 
ٗاقیعررررررررررررررررررررری ٗ 

 پارێسراٗجرە 
 وُتسضٌ فُتىاداُ

ەیِ کاٍەیاُ باضحرە، پێ٘یسحە ٕەڵ٘ەسرحەیەك بۆ ئەٗەی ىەٗە جێبگ
ىەسەر ٍەجرسری فەجر٘اداُ بکەیرِو چرّ٘کە دەردەکەٗێرث، فەجر٘ا 
ضرررحێکی ٕەٗەّرررحەٗ سرررادە ّیررریە، کە بە سررراّایی دەسرررحی برررۆ 

 ببردرێث.
یەکەً سرررەرچاٗەی فەجررر٘ا خررر٘ای گەٗرەیە، ٗەك دەفەرٍ٘ٗێرررث: 

ُ ٠ُْفزِد١﴿ ًِ َّللاَّ دبِء لُد ََ زَْفزََُٛٔه فِٟ إٌِّ َْ َ٠ َٚ ُْ ، [7ٕٔ]النسااء:  ﴾...ُى
(، ی خرر٘ای ىررێ بێررثدٗٗەً سررەرچاٗەی فەجرر٘ا پێەەٍرربەرە )درٗد

بۆیە ئەٗاّەی فەج٘ا دەدەُ بە جێْطیْی خر٘ای گەٗرە دادەّرذرێِ 
ی ىەسررررەر زەٗی، ئەٗاُ بییرررراری خرررر٘اٗ پێەەٍرررربەرەکەی )درٗد

( دەگەیەّرررررْە خەڵکررررری، بەّررررراٗی خررررر٘اٗ خررررر٘ای ىرررررێ بێرررررث
( حەاڵڵ ٗ حەراٍرری ی خرر٘ای ىررێ بێررثپەیرراٍٖێْەکەی )درٗد

خەڵکرری ڕُٗٗ دەکەّەٗە، دٗاجررار ئەٗاُ پێطررەّر ٗ سەرٍەضررقی 
خەڵکرررررِ، جرررررا ئەگەر دارەکە خررررر٘ارٗ خرررررێ  بررررر٘ٗ، بێگٍ٘ررررراُ 
سێبەرەکەضی خر٘ارٗ خرێ  دەبێرث، ٕەربرۆیە ئیربِ ئەىرجەٗزیە بە 
رەحررَەت بیررث، کحێرربەکەی ّاّٗرراٗە: )وعررالً اىَرر٘قعیِ عررِ ر  

ّرراٗە ىەبررری خرر٘ا ئیَررسا اىعرراىَِٞ(، ىێرررەدا ٍرر٘فحی بە کەسررێل دا
بکرررات، برررۆیە برررابەجی فەجررر٘ا برررارێکی ق٘رسرررەٗ ٕەٍررر٘ٗ کەش 
دەخررۆی ڕاّابیْێررث ٍيرری بررذاجە ژێررری، کەسرراّێل ٕەُ، ئەگەر 
بابەجەکەش بساِّ، حەزدەکەُ، زیاجر ىە ئەّذاٍاّی فەج٘ا بپرسرِ، 

اىرحَِ بِ عبذبۆ ئەٗەی باری ضاّیاُ گراّحر ّەبێث، ٕەر بۆیە )
ەیطررحَە سررەدٗ بیسررث ىە ئەّسررارییەکاّی ( دەڵێررث:  گأبررٜ ىٞيررٚ

(، کاجێرل ٕەر ی خ٘ای ىرێ بێرثٕاٗەڵی پێەەٍبەری خ٘ا )درٗد
یەکێرررل ىەٗاّە پرسررریارێکی ىێبکررررایە، حەزی دەکررررد برررراکەی 
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ٗەاڵً بررذاجەٗە، یرراُ یەکێررل ڕەٗاّرری ئەٗەی دیررکەی دەکرررد، جررا 
(. ٕەّرررررذێل ىە 53-1داجەٗە ئەٗەی یەکەً . )سرررررِْ اىرررررذارٍٜ 

اری ٍ٘فحییەکاّیررراُ دەکرررردٗ پێررری دەگررر٘جِ: زاّایررراُ ئاٍۆژگررر
 ئەگەر ىە ضررحێل پرسرریارێکث ىێکرررا، خەٍررث ئەٗە ّەبررێ، چررۆُ 
خرراٗەّی پرسرریارەکە رزگررار دەکەی، بەڵکرر٘ یەکەٍجررار خەٍرری 

)رً اىَرراه ٗاىجرآ ىيظرافن ابرِ رجرر  رزگرارکردّی خرۆت بێرث . 
 .(38اىظْبيٜ، ظ 

 کەٗاجە بابای ٍ٘فحی، ٕەرچەّذە ضارەزا بێث، ّابێ بە
ئاساّی دەسث بۆ فەج٘اکە ببات، ٕەجا ئەگەر دەضی زاّی، 

 پێ٘یسحە بە بێ جرش ٗ بە ب٘ێرییەٗە دەسحی ىۆ درێژ ّەکات.
 ثًَطٍُ فُتىا

ئەگەر فەج٘ا ضحێکی ئاساُ ٗ سادە ّەبێث، کارێل بە جەٗاٗی 
ٍەجرسی دەٗرە دراٗە، ىە ٕەٍاُ کاجذا، سەّر ٗ ق٘رسایی 

ٗێکی گەٗرە جەٍاضای خۆی ٕەیەو بۆیە خەڵل ٕەٍیطە بە چا
ئەّذاٍەکاّی دەکات، ٕەّذێنجاریص، خەڵکەکە پرسیار دەکەُ: 
کێ ئەّذاٍی خاّەی فەج٘ایە ، چۆُ پرسەکاُ یەکالیی 
دەکەّەٗە  ٕەٍ٘ٗ ئەٗە ىەبەر گرّگی پێگەکەیە، ٕەّذێکجار 
ٗەک٘ بەضێل ىە دەزگایەك داّذراٗە، بەاڵً ىە خ٘ٗدی دەزگاکە 

ٕەّذێل ٗاڵت، بەضێکە ىە  سەّگی زیاجرە، بۆ َّّ٘ٗە، ىە
ٗەزارەجی ئەٗقاف ٗ کارٗباری ئیسالٍی یاُ دیاّەت، ىە 

ٕەّذێکی دیکە، بەضێکە ىە دەزگای جایبەت بە کارٗباری 
زاّایاُ، ٗاڵجیص ٕەیە کردٗٗیەجییە بەضێل ىە دەزگای 
ئەکادیَی، بەاڵً ىە خ٘ٗدی دەزگاکە زیاجر چاٗی ىەسەرە، بۆ 

ئەزٕەر زیاجر رۆڵی ىە  رَّّ٘ٗە خاّەی فەج٘ای ٍیس
کۆٍەاڵیەجی دەبیْێث، فەج٘ای سع٘ٗدیە ىە خ٘ٗدی دەزگاکاّی 
دیکەی پەی٘ەسث بە زاّایاُ رۆڵی ٕەیە، ىە ٕەرێَی ک٘ردسحاُ 

خەڵکێکی زۆر سەرۆک ٗ جێگری سەرۆکی یەکێحیی 
زاّایاّیاُ ىەگەڵ ئەّجٍ٘ەّی بااڵی فەج٘ای ٕەرێَی 

ە یەکێحیی ک٘ردسحاُ ىێ جێکەڵ دەبێث، ئەگەرچی بەضێکە ى
زاّایاُ. ئەً گەٗرەییەش ىە خ٘ٗدی پێگەکە سەرچاٗەی 
ی گرج٘ٗە، کاجێل ٍ٘فحی دەبێحە جێْطیْی پێەەٍبەر )درٗد

( ىە ڕاگەیاّذّی کارٗباری پاراسحْی دیِ ٗ خ٘ای ىێ بێث
ٕەڵس٘ڕاّذّی ژیاّی خەڵل، چاٗەڕٗاُ دەکرێث، ئەً فەج٘ایە 

یص ّەبێث، ٕێْذە سەّگی ٕەبێث، ٕەرچەّذە ئیيساٍی ٗ ّاچار
ىێ خەرك پابەّذی بێث، ىەبەر ئەٗەی کاجێل گ٘ێیایەڵی 
سەرٗەرٍاُ ئەرک ٗ ٗاج  بێث، ٍس٘ڵَاّاُ بە ٕەٍاُ گیاّەٗە 
ٍاٍەڵە ىەگەڵ فەج٘ایێل دەکەُ، کە ىە ّ٘ێْەرەکەی ئەٗەٗە 

ُْ ﴿ٕەڵق٘اڵ بێث، ٗەك خ٘ای گەٗرە دەفەرٍ٘ٗێث:  ْْ رََٕبَىْػزُ ِ فَئ

ُٖٚ إٌَِٝ  ٍء فَُوكُّ ْٟ َّ ِ فِٟ  َْ ثِباَّ ُٕٛ ِِ ُْ رُْؤ ْٕزُ ْْ ُو ٍُِٛي إِ اٌوَّ َٚ  ِ َّللاَّ

٠ًَِٚل 
ُٓ رَأْ ََ أَْؽ َٚ َِ ا٢ِْفِو  َمٌَِه َف١ْو   ْٛ َ١ ٌْ ا  .[1٘]النساء:  ﴾59َٚ

ٗەک٘ دەرەّجاٍێل بۆ ئەً پێگە ٍەزّە، ىە زۆربەی ٗاڵت ٗ 
کۆٍەڵگاکاُ ٕەٗڵذەدرێث، سەربەخۆیی جەٗاٗ بذرێحە خاّەٗ 

بۆ ئەٗەی ٍحَاّەی زیاجر ٗەدەسحبٖێِْ  ئەّجٍ٘ەّەکاّی فەج٘ا،
 ٗ، رۆڵی ٍەزّحریص ىە چارەسەری کارٗبارەکاُ بگێیُ.

 تىاُف ٌسدٌَيًكشزاوُداو ُب
ىەٍیاّی دٗٗ بیگەی پێطەٗە، بۆٍاُ ڕّٗٗب٘ٗیەٗە، کە فەج٘ا 
ىەّێ٘اُ ٍەجرسی فەج٘اداُ ٗ بەرزی 
پێگەکەیذایە، ٕەردٗٗ بیگەکەش ىە 

ّی فەج٘ا بەرژەٗەّذی بە داٍەزراٗەییکرد
داُ، چّ٘کە کاجێل دەزاّیِ فح٘ا ٕێْذە 
ٍەجرسیذارە، ىەٗاّەیە یەك فەج٘ای ٕەڵە، 
ببێحە ٍایەی ّاّەی ئاریطەٗ جەّگەبەری 
زۆر بۆ خەڵکەکە، ىە قیاٍەجیص سەری 
ٍ٘فحییەکە بخ٘ات، کە بێ گەڕاّەٗە، 
یاُ بە ئیَٖاىیکردُ، یاخ٘ٗد ىەبەر ٕەر 
 ئیعحیبارێل فەج٘ایەکی سەقەجی دابێث،
ئەٍەش ىە دەرەّجاٍی ٍەزّی پێگەی فەج٘ایە، بۆ َّّ٘ٗە، 
ىەٗاّەیە کەساّێل بۆ گەیطحْە ئەٗ پێگەیەی، کە چاٗەڕێ 
دەکرێث ىە ڕٗٗی کۆٍەاڵیەجییەٗە کەسایەجی ٍرۆڤەکە بەٕێس 
بکات، بۆ گەیطحِ یاُ پاراسحْی پێگەکە، بۆ دڵی خەڵکاّێل 

کۆٍەڵ، فەج٘ا بذات، کەچی ئەٗاّە بە زەحَەت ىە فەج٘ای بە 
 یاُ داٍەزراٗەیی جێگای دەبیحەٗە.
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 زكسدُيةضااةتواُاااي ضاز ضاايةكةئيحتئااادي تاك
 تيةتايبا ةب ةُييا  كاُيةتييا ةزِةو بِ شْةً ةئازيػ

و  الْةطا  ُووضاي ةضاز ةبا  ضا  ةيوةث يةثسضاُ وةه
 تةئومم يةئاييِد

 ؟ەرتطسٌطتىا ُف ٌسدٌَيًكشزاوُداو ُب ؤضٌب
: قۆّاغی ئێسحای ژیاُ ٕەٍ٘ٗی ٕەٗڵذاّە بۆ بە یەکەً

داٍەزراٗەییکردّی جەٗاٗی جٍ٘گەکاّی کۆٍەڵگە، چّ٘کە 
ٕی  کاجێل ٕەٗڵە جاکەکەسییەکاُ ّاج٘اِّ خ٘اسث ٗ کێطەٗ 

بکەُ. ئەٗ ئاڵْگارییە ٍەزُ ٗ  دۆزەکاّی ئەً سەردەٍە چارەسەر
گرفحاّەی ىە ژیاّی ئێسحادا بەرەٗ ڕٗٗی دەبیْەٗەٗ ىە سایەی 
ئەٗ پێکٖاجە ئاڵۆزاّەی ىەّاٗ کۆٍەڵگەکاُ ٕەیە، ٕەرٗەك ئەٗ 
بەریەککەٗجْەی ٍاٍەڵەکردُ ٗ خیبّ٘ٗەٗەی ئەٗ ٕەٍ٘ٗ 
ئاریطاّە، ىە دەسەاڵجی جاك ّییە، ّە جێیاُ بگات ٗ ّە 

ت، کەسێل ّاج٘اّێث ٗەاڵٍی ٕەٍ٘ٗ پرش ٗ چارەسەریطیاُ بکا
بابەجە فیکری ٗ ئاب٘ٗری ٗ پسیطکی ٗ کۆٍەاڵیەجی ٗ 

 جۆرەکاّی جر بکات.
ىێکۆڵیْەٗەٗ ٕەٗڵ ٗ ئیجحیٖادی ٕێَْی بە کۆٍەڵ، کاجێل بە 
زاّایی ٗ ٗریاییەٗە ىە ٕەٍ٘ٗ ڕەٕەّذەکاّی قۆّاغەکەٗ 

٘ای پێذاٗیسحییەکاّی ٗاقیعی ژیاُ جێذەگات، باضحرە ىە فەج
، کە جەّیا ىە یەك دی٘ەٗە دەڕٗاّێحە بابەجەکە، کە جاکەکەسی

ىەٗاّەیە دٗاجار زیاّەکاّی زیاجربِ بۆ کۆٍەڵگە، ىەٗاّەضە ئەٗ 
 ئیَکاّیەجاّەی ٕەٗڵی گەضەپێذاّیاُ دەدرێث بیٗٗخێْێث.

بە گەڕاّەٗە بۆ ىێنذاّەٗەکاّی سەرەٗە، دەکرێ بگ٘جرێث: ٕەٗڵ 
ارەسەرکردّی ئاریطە ٍەزُ ئیجحیٖادی جاکەکەسی ج٘اّای چٗ 

، بەپێچەٗاّەٗە، ىەٗاّەیە کۆٍەڵگە بخاجە ٗ بْەڕەجییەکاّی ّییە
بْذەسحی یەك ڕا ٗ کەسێکی جایبەت، دٗاجار ڕای خۆی 

بەجایبەجی ئەٗ پرساّەی ىەسەر ٕەٍ٘ٗ الیەك فەرز بکات، 
، خۆ پەی٘ەسحِ بە چارەّ٘ٗسی گەالُ ٗ ئاییْذەی ئٍَ٘ەت

یکحاجۆرییەت ٗ فەرزکردّی ڕای گٍ٘اّیص ىەٗەدا ّییە، کە د
جایبەجی، ضحێکی ڕەجکراٗەیە ىە ئیسالٍذا. ئەً جێیٗاّیْە 
ضرۆڤەی ئەگەرەکاّە، بەاڵً ٍاّای ٗا ّییە ٕەٍ٘ٗ ئیجحیٖادٗ 
فەج٘ایەکی جاکەکەسی دەچێحە خاّەی دیکحاجۆریەت ٗ 
فەرزکردّی ڕای جایبەجی، ٍەگەر ّابیْیِ زۆرێل ىە ئیجحیٖادٗ 

ەربەخۆکاُ بە دادگەری ٗ جۆکَەیی فەج٘ا جاکەکەسییە س

ٕاجّ٘ٗە، ئاٍاّجەکەیاُ بۆ البردّی زٗڵٌ ٗ سحەً یاُ گێیاّەٗەی 
 ٍاف، پێکاٗە، بەاڵً باضحر ٗایە بەالی جەّیا یەك ڕاٗە ّەڕۆیِ.

ئا ىێرەٗە پێگەٗ ٍەکاّەجی ئیجحیٖادی بە کۆٍەڵ ٗەک٘ 
چارەسەری گرفث ٗ ڕٗٗداٗە ّ٘ێ ٗ ئاڵۆزە بەردەٗاٍەکاُ، 

ٗێث، ئەٍەش خۆی ىە ئەّجٍ٘ەّێکی فەج٘ا دەبیْێحەٗە، دەردەکە
کە پطث بە ڕاٗێژٗ ىێکذاّەٗەی بە کۆٍەڵ ببەسحێث، بێگٍ٘اُ 
داٍەزراّذّی ئەً جۆرە داٍەزراٗەیە ىە ٕەٍ٘ٗ ٗاڵجێل 
پێذاٗیسحییەکی گرّگی ئەً سەردەٍەیەو بۆ رۆیطحِ ٗ گّ٘جاُ 
ّی ىەگەڵ پەرەسەّذّە خێراکاُ ىە بارٗدۆخە کۆٍەاڵیەجییەکا

ئٍَ٘ەجی ئیسالً، ٕەرٗەٕا ىەپێْاٗ دۆزیْەٗەی ٗەاڵٍی ٕەٍ٘ٗ 
ئاڵْگارییە ڕاسحەٗخۆکاُ ٗ دەرٕێْاّیاُ ىەّاٗ قەیراّە گطحی ٗ 
بەرفراٗاّەکاُ. ئەٍەش دٗاجار دەبێحە ٍایەی ژیاّذّەٗەی 
فیقٖی ئیسالً بەرێگایەکی بە کۆٍەڵ، کە گ٘زارضث ىە 

رزگاربُ٘ٗ ىە ئییادەٗ ٗیسحی ئٍَ٘ەجی ئیسالً بکاجەٗە بۆ 
 چەقبەسح٘ٗیی ٗ ٕەڵسحاّەٗەی ب٘اری یاسایی ٗ کيح٘ٗری.

: فەج٘ای داٍەزراٗەیی، ٗاجە: ٗاجە ئیجحیٖادٗ دٗٗەً
ىێکۆڵیْەٗەی بە کۆٍەڵ، ئەٍەش جەٗاٗ ىەگەڵ ئیسالً 
ٕاٗجایە، کە خۆی ىەچ٘ارچێ٘ەی ض٘ڕاٗ ڕاٗێژ دەبیْێحەٗە، 

ٰٜ ﴿خ٘ای گەٗرە دەفەرٍ٘ٗێث:  َُّٛه  ُۡ ُوُ٘ ِۡ أَ َٚ ُۡ ]اىط٘رٙ:  ﴾ث١ََُٕۡٙ
ُۡ فِٟ ﴿، ٕەرٗەٕا دەفەرٍ٘ٗێث: [38 ِٚۡهُ٘ ب َّ ِو  ٱَٚ ِۡ ]آه  ﴾أۡلَ

. ئەً ئایەجاّەٗ چەّذیِ فەرٍ٘ٗدە گ٘زارضث ىە [159عَراُ: 
گرّگی ٗ پێ٘یسحی ڕاٗێژٗ ض٘را دەکەّەٗە، ٕەر خ٘ٗدی 
ئایەجەکەی دٗٗەً، باش ىە ٗاقیعێکی جایبەت بە پێەەٍبەری 

( دەکات، ئەگەر بە عەقڵێکی ێثی خ٘ای ىێ بخ٘ا )درٗد
ٍادی ٗ ٗەک٘ دەرەّجاٍی ڕاٗێژەکە، کە ئازاری ضەڕی 
ئ٘ح٘دی بەدٗاٗە ٕات، ٍاٍەڵەی ىەگەڵ بکرێث، دەبێ پطث ىە 
ض٘ڕا بکرێث، بەاڵً خ٘ای گەٗرە فەرٍاُ دەکاجە خۆضەٗیسحَاُ 

(: ىە ڕاٗێژکردُ بەردەٗاً بە، کەٗاجە ی خ٘ای ىێ بێث)درٗد
ەڕەجی ٗ سەرەکی ئیسالٍە، ىە دەقەکاّی ڕاٗێژ بْچیْەیەکی بْ

ٕی  ضێ٘ازێکی دیاریکراٗ بۆ ق٘رئاُ ٗ فەرٍ٘ٗدەضذا، 
چ٘ارچێ٘ەی فەج٘ا داّەّذراٗە، بەڵک٘ بەجۆرێل ٕێطح٘ٗیەجییەٗە، 
کە بۆ ٕەٍ٘ٗ سەردەً ٗ رۆژگارێل ٗ بەپێی قۆّاغەکە 
دەسحْیطاُ بکرێث، ئەٍەش ٗاجە: فەج٘ای داٍەزراٗەیی 

خۆی ىە چ٘ارچێ٘ەی ڕاٗێژٗ ض٘ٗڕا  ئەسڵێکی ضەرعی ٕەیەٗ
 دەبیْێحەٗە.

ی ٕەرٗەٕا دەکرێ فەرٍ٘ٗدەیەکی زەعیفی پێەەٍبەرٍاُ )درٗد
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(، کە گ٘زارضث ىە ٕەٍاُ ّاٗەڕۆکی ئایەجەکاُ خ٘ای ىێ بێث
دەکات، کە فەرٍاُ دەکاجە ئیَاٍی عەىی، کە ىە ئەگەری 
ّەبّ٘ٗی دەقی ق٘رئاُ ٗ فەرٍ٘ٗدەدا، پێ٘یسحە ٍس٘ڵَاّاُ بە 

ٗێژٗ ض٘ٗڕا بییاربذەُ ّەك بە جاکەکەسی، ٗەك دەفەرٍ٘ٗێث: ڕا
ِّبِ، ِبَِ شَ ِٗبِ َِلَ َِ اِلُىصَ ِّ لَ ُْ عَضَِ٘ طَ لٍِب، أَبِ٘ ِبَِ لَمِ ُْ، المَّ ٍِ  لَ

ٍِسُِه األَِوُر المَِّْ، عَُشٕهَ َٖ :  ُقِمُت: قَ هَ ٍِسِِه لَِي بَِ بَكَ بٍَِ  َٖ ُُ بِِْ َٖ  اِلُقِرو
ٍِكَ ٌَِصىَِع َٔلَِي ٠ِّٗ ، فِِْٗ وِ ُْ "اِجىَُ ٕا: قَ هَ ظَ  وََِ  َ بِبََِٖاِل لَ

ُٓ اِلُىِؤوٍِِ َ ٍَُِٗكِي ُظٕعَٝ َٔاِج َُمٕ ٍٙ فِِْٗ تَِقُطٕا َٔال بَ . "َٔاحٍِب بِرَِأ
 (.2/127 ابِ عبذ اىبر)

ٕەرٗەٕا خەىیفەکاّی ڕاضیذیِ کاریاُ بەً ضێ٘ازە کردٗٗە، 
( کاجێل ٘ای ىێ بێثەزای خرپێطەٗا ئەب٘بەکری سذیق )

پرسێنی دەٕاجە پێص، ئەگەر ٕیچی دەربارەی ق٘رئاُ ٗ 
فەرٍ٘ٗدە چْر ّەکەٗجایە، یەکسەر پەّای بۆ ض٘ٗڕای 

وعالً اىَ٘قعِٞ عِ ر  زاّایاُ دەبرد، ٗەك )ابِ اىقٌٞ( ىە )
َّ طِ ُعؤَشَ َٞ ىَعَجَ( باسی دەکات، کە  49/ 1 اىعاىَِٞ  ال

ُِِي، ُِّي تَىَعَاِج فَإِذَا فَ ِشتَعَ عَ ٍٞ لَمَٜ عَِأُٖ ِ٘   .بِِْ قَطَٜ ظَ
( ئەً رەزای خ٘ای ىێ بێثپێطەٗا عٍ٘ەری ک٘ڕی خەجابیص )

ڕێبازەی پەییەٗ کردٗٗە، ٕەرکە پرش ٗ بابەجێل بٖاجبایە پێص، 
ٕی  دەقێکی ق٘رئاُ ٗ فەرٍ٘ٗدەی ىەسەر ّەبایە، ٕاٗەاڵّی 

بە  کۆدەکردّەٗە، بابەجەکەی دەکردە ڕاٗێژٗ ض٘ٗڕا، فەرٍاّی
ٍس٘ڵَاّاّیص دەکرد، ٕەٍاُ ڕێباز بگرّەبەر، ئەٗەجە ىە 

  ٠ِّٗظَ تِبجََٔ اإذَّاٍەکەی بۆ ض٘رەیظی قازی دەفەرٍ٘ٗێث:  
 ِْٞ٘ظَ  كتَأَ ُِإَِٔ ،ِٓرِِٗغَ ٜإلَ ِتفِتَِمتَ  لََٔ ،ِْبِ ضِ ِقفَ ِْالمَّ  اِتَكِ ٘فِ
 ِِْٗمَلَ ُْالمَّ ٜمَّ َ - ِْلمَّا ُٕهُشعَ ََّشَ  ىَبِ ضِ ِقفَ ِْالمَّ  اِتَكِ ٘فِ ضَِٗلَ
 - ِْالمَّ ُٕهُشعَ ََُّصَٖ ِيلََٔ ِْالمَّ  اِتَكِ ٘فِ ضَِٗلَ  وَ  كتَأَ ُِإِفَ ،- يَمَّشََٔ

َّ  ِِْٗمَلَ  عَىَِجأَ   ىَبِ  ضِ ِقفَ  - يَمَّشََٔ ِِْٗمَلَ ُْالمَّ ٜمَّ َ وعالً ) .  ُطال
 (.49/ 1اىَ٘قعِٞ عِ ر  اىعاىَِٞ 

یجحیٖادٗ ىێکۆڵیْەٗەی بە کۆٍەڵ دەرٗازەیەکە بۆ : ئسێیەً
کردّەٗەی ّاٗەّذی ّاٗخۆیی ٗ ٕەرێَی ٗ جیٖاّی، بەٍەبەسحی 
ىێکۆڵیْەٗەٗ ج٘ێژیْەٗەٗ بەدٗاداچّ٘ٗی زاّسحی، بەٍە دەکارُ 
ج٘اّای بیریارٗ ٍ٘جحەٕیذەکاُ ٗ ضارەزایاُ س٘ٗدی ىێ 
ٗەربگیرێث بۆ پێطخسحْی بارٗدۆخی ٕاٗاڵجیاُ ٗ 

ەٗەی ىە کەٗجْذا، دٗاجار رۆڵیاُ ٕەبێث ىە دەرچّ٘ٗی ٕەڵسحاّذّ
ٍس٘ڵَاّاُ ىە دٗاکەٗجْی کيح٘ٗری. ئەٍەش دەکرێث بکرێحە 
پیۆژەیەک س٘ٗد ىە ٕەٍ٘ٗ جۆرەکاّی جەکْەىۆژیاٗ سەردەً ٗ، 
ٕەٍ٘ٗ ئاٍێرەکاّی پەی٘ەّذی ٗ ڕاگەیاّذُ ٗ ب٘ارەکاّی 

گۆڕیْەٗەی زاّیاری ٗ ٍەعيٍ٘ات، بۆ ئەٗەی بگاجە دەسحی 
ٕەٍ٘ٗ ٍرۆڤایەجی ىەسەر ئاسحی ّاٗخۆٗ دەرەٗەٗ ّاٗچەیی ٗ 

 .جیٖاّی
: ىێکۆڵیْەٗەٗ ئیجحیٖادی بەکۆٍەڵ کۆٍەڵگا بەرەٗ چ٘ارەً

قب٘ڵکردّی گیاّی فرەڕەّگی ٗ ڕاجیاٗازی دەبات، ٕەرٗەك 
ڕایذەکێطیث بەرەٗ ئەگەری بّ٘ٗی جیاٗازی فیقٖی ٗ 

 رجْی.گفح٘گۆکردّی کاراٗ قب٘ڵکردّی ڕای جیاٗازٗ ڕێسىێگ
: جێیٗاّیْی بەکۆٍەڵ بۆ چارەسەرکردّی کێطەکاُ ٗ پێْجەً

دەرکردّی ئەحکاٍی ضەرعی، دەٍاُ گەیەّێحە یەکذەّگی ٗ 
گرجْی کەىەبەرٗ بۆضاییەکاُ ٗ یەکخسحْی ڕیسی ٍس٘ڵَاّاُ 
بەجایبەجی ٗ ٕاٗاڵجیاُ بە گطحی، ٕەرچەّذە ىەّاٗ 
ئەّجٍ٘ەّەکە ڕای جیاٗازی فیقٖی ٕەبێث، بەاڵً ئەً 

ٗازییاّە ٕەر ىەّاٗ دەزگاکە دەٍێْْەٗە، دٗاجار قسەی جیا
زۆریْە دەبێحە ڕای گطحی، کە ىە ئەّجاٍذا بەٕۆی 
باڵٗبّ٘ٗەٗەٗ کاریگەری بەسەر جاکەکاّی ٍس٘ڵَاّەٗە، ئەً ڕایە 
دەبێحە ٕێڵی گطحی ٗ ىە دەسث جەفرەقەٗ ڕاڕایی ڕزگارٍاُ 

ێحە دەبێث، بەپێچەٗاّەٗە، فەج٘اٗ ڕای جاکەکەسی، ىەٗاّە بب
ٍایەی فەٗزاٗ پطێ٘ی ّاّەٗە، چّ٘کە کاجێل چەّذ جاکێل ىێرەٗ 
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 يةٓيض غيَواشيَلي دياازيلساو باؤ ضوازضايَو   وةن دةق 
 جؤزيَمةباااا هَلوةباااا ،ةُاااادزاوةداُ تواةفاااا

 ءزؤذطازيَم ءَةزدةض ًووةبؤ ٓ ةك ،ةوةتييةٓيَػتووي
 ؽةًااةبلسيَاات، ئ ضتِيػاااْةد ةكااةقؤُاغ ثيَيةباا
 وةيا ةٓ زعيةغ ضوَيَليةئ ييةشزاوةداً تواية: فةوات

 .ةوةبيِيَتةزِاويَرو غووزِا د يةضوازضيَو ةخؤي ه

 

ئاضات   ةها  ةشزاواُا ةداً َةئ زاُيةهَطووزِيَِةٓ زةطةئ
 ُيكاةدؤخا  ًووةٓ ةه ةكةدؤخ بّ،ةُ زثسضيازيَيتةب
 بيَتةد تسضيدازتسةً ةلدي
 

ىەٗێ ڕای جیاٗاز بەّاٗی فەج٘ا باڵٗدەکەّەٗە، ڕاٗ 
جێیٗاّیْەکاُ پەرش ٗ باڵٗٗ جیاٗاز دەبِ، دٗاجار ٍيَالّێ 
ّادرٗسحەکاُ پحر دەبِ، ئەٍەش سەرەّجاً پەرجەٗازەیی 

ارچەبّ٘ٗی ٍس٘ڵَاّاّی ىێذەکەٗێحەٗە، ىەبری یەکبُ٘ٗ، پارچەپ

ىێ درٗسث دەبێث. دیارە ئەٗەش ٍاّای ئەٗە ّییە، کە بَاّەٗێ 
جیاٗازی ٗ ڕای جیاٗاز ّەٍێْێث، ئەٍە کارێکە ّاکرێ خۆی 
ىێ ّەزاُ بکەیِ ٗ بَاّەٗێ بیطاریْەٗە، بەپێچەٗاّەٗە، بّ٘ٗی 
ڕاجیاٗازی ٗاقیعێکەٗ بە خۆدزیْەٗە، پیْە ّاکرێث، بەاڵً کاجێل 

ەکرێث، ىەً ڕێگەیەٗە، ئەً ڕاجیاٗازییە فەج٘ا بە داٍەزراٗەیی د
ىە چ٘ارچێ٘ەیەك ڕێل دەخرێث، کە دٗاجار بۆ بەرژەٗەّذی 
ٕاٗاڵجیاُ بگەڕێحەٗە، چّ٘کە ىەٍیاّی ئەً دەزگایە، ٕەٍ٘ٗ 
ڕایەکاُ ضرۆڤەٗ بەراٗردکارییاُ بۆ دەکرێث، ئیْجا ىێل 
ّسیکذەخرێْەٗەٗ جێیٗاّیْەکاُ یەك دەخرێِ. ئەٍەش خاڵێکی زۆر 

ی ٗ ئەساسییە، چّ٘کە ئاٍاّج ىە فەج٘ا جەّیا بْەڕەج
ڕّٗٗکردّەٗە ّییە، بەڵک٘ ىەگەڵ ئەٗەضذا، پێ٘یسحە ژاٗەژاٗٗ 

 ضڵەژاُ ٗ ّائاراٍی ىە کۆٍەڵگە بیەٗێْێحەٗە.
: ىێکۆڵێْەٗەٗ ئیجحیٖادی بەکۆٍەڵ، بارٗدۆخی ضەضەً

جاکەکەسی ٗ پرسە جایبەجەکەی، دەکەّە بارٗدۆخی گطحی 
ٍس٘ڵَاّاُ بە گطحی، چّ٘کە کاجێل  کۆٍەڵگەٗ دەبێحە پرسی

بابەجێل دەخرێحە بەدەً گرٗٗپێکی فیقٖی، بێگٍ٘اُ ىە ٕەٍ٘ٗ 
الیەکەٗەٗ ىە ٕەٍ٘ٗ ڕەٕەّذێکەٗە دەخرێحە بەر ىێکۆڵیْەٗەٗ 
بەدٗاداچُ٘ٗ، ٕەر ج٘ێژەرەٗ ىە دەالقەیەکەٗە بۆی دەچێث، 
بەٍەش ج٘ێژیْەٗەکە ق٘ٗڵحر دەبێحەٗەٗ بەڵگەٗ ڕایەکاُ دەخرێْە 

، ٕەڵگێیٗ ٗەرگێییاُ پێذەکرێث، ٕێْذە دەٗڵەٍەّذ دەبێث، ڕٗٗ
بەجەٗاٗی چیدەبێحەٗەٗ، ىە چ٘ارچێ٘ەی بابەجەکە ّاچێحە دەرەٗە، 
ئیْجا خاڵەکاّی ىە چەّذ پێطەکییەك دادەّذرێِ ٗ 
ئەّجاٍەکەی دەردەکرێث، بەٍەش بەٕێسجریِ بەڵگە دەردەکەٗێث 

 ٗ دەبێحە پيیکاّەی ئەّجاٍە ڕاسححرٗ باضحرەکە.

: دەکرێ ىە بارٗدۆخ ٗ قۆّاغی ئێسحادا، فەج٘اٗ حەفحەً
ئیجحیٖادی بەکۆٍەڵ ببێحە جێگرەٗەی ئیجَاع، چّ٘کە ئەگەر 
ّەضێ ٕەٍ٘ٗ زاّایاُ کۆدەّر بِ، زەحَەت ّییە، کە 

 زۆریْەی زاّایاُ ٕاٗڕابِ.
: کاجێل ڕٗٗداٗێکی جازەٗ بابەجێکی ّ٘ێ دێحە پێطەٗە، ٕەضحەً

ارەسەری درٗسث ٗ جەٗاٗ، چّ٘کە بۆ جاك ئاساُ ّییە بگاجە چ
ىەٗاّەیە دەرفەجی ئەٗەی ٕەبێث ىە خەڵکێکی پسپۆڕی 
ب٘ارەکە پرسیار بکات، بەاڵً دٗاجار خ٘ٗدی ئەٗ خەڵکە 
کێطەی ٕەبیث ىە زاّیْی ڕاسحییەکە، کەچی کاجێل ٗەک٘ 
داٍەزراٗەٗ بە کۆٍەڵ دەچْە پێطەٗە، ٕەٍ٘ٗ دەزگاٗ کەسەکاُ 

ٗ، ئەّجاٍەکە زۆر زاّسحیحر دەبێث، ٗەاڵٍی پرسیارەکاُ دەدەّەٗە
بەٍەش گەیطحْە ئەّجاٍێکی جەّذرٗسث ٗاقیعیحرٗ ئاساّحر 

 دەبێث.
فەج٘ای داٍەزراٗەیی دی٘ێکی ج٘اّی ئایْیص پیطاُ  ّۆیەً:

دەدات، چّ٘کە کاجێل داٍەزراٗەیەك دەبێحە سەرچاٗەی فەج٘ای 
ضەرعی، ٕەر کارێل بیکات جیطکی دەخرێحە سەر، جا ئەگەر 

ی زیرەک ٗ ژیرٗ زرّر بِ، دەج٘اِّ پەّجە ىەسەر کەساّێک
ئێص ٗ ئازارەکاُ دابْێِ، ٕەرٗەسا چارەسەری گّ٘جاٗ ٗ 
ٗاقیعیطی بۆ دابْێِ، بەٍەش ٕەٍ٘ٗ خەڵل ٕەسث دەکات، کە 
ئەٗە ئاییْی پیرۆزی ئیسالٍە، دەردەکاُ دەرٍاُ دەکات، 
بەرجەسکییەکاُ بەرفراٗاُ دەکات، ّاخۆضییەکاُ کەً دەکاجەٗە، 

پێچەٗاّەٗە، فەج٘ا جاکەکەسییەکاُ، ىەالیەُ ٕەرکەسێکەٗە بە
بێث، کاریگەرییەکی ک٘رت ٍەٗدای ٕەیە، کە ٕەّذێکجاراُ، 
ىەبەرئەٗەی خاٗەّی فەج٘اکە، ىە ئاسحێکی جەسک بیردەکاجەٗە، 
 ىەٗاّەیە زیاجر خەڵل ج٘ٗضی سەر ئێطەٗ بێ ٍحَاّەیی بکات.

ەییکردّی ٕەٍ٘ٗ : سەردەٍی ئێسحا سەردەٍی بە داٍەزراٗدەیەً
ب٘ارەکاّە، بۆ ئەٗەی ج٘اّحریِ ٗ باضحریِ ئەّجاً بپێکِ، 
چّ٘کە ٕەٗڵە جاکەکەسییەکاُ، کە بۆ جەٗاٗکاری، 
ٕەٍإەّگی ىەگەڵ کەساّی دیکە ّاکەُ، بێ کەڵل 
دەٍێْْەٗە، ٕەسحی جاکەکەسی جەّیا بەرەٗ دیاردەی 
جاکەکەسی پەرش ٗ باڵٗدەچێث، خێرٗ بێرێکی زۆر ىەدەسث 
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. بۆیە پێ٘یسحە پەرە بەٗ ٕەسحە بذەیِ، کە پەرە بە کاری دەدات
بە داٍەزراٗەییکردّی دەزگا ئیجحیٖادییەکاُ ٗ بەرپرسیارێحی 
ئەٗ دەزگایاّە بذەیِ، چّ٘کە پەرەداُ بەٗ زەرٗٗرەجی بّ٘ٗی ئەٗ 
دەزگایاّە زۆر پێ٘یسحە، ىە ٕەٍاُ کاجذا پەرە بە بەرپرسیارێحی 

ەگەر ٕەڵس٘ٗڕێْەراّی ئەً ئئەٗ دەزگایاّەش بذەیِ، چّ٘کە 
داٍەزراٗاّە ىە ئاسث بەرپرسیارێحی ّەبِ، دۆخەکە ىە ٕەٍ٘ٗ 

، ّەخاسَە ىە ڕٗٗی دۆخەکاّی دیکە ٍەجرسیذارجر دەبێث
ڕەچاٗکردّی دۆخی خەڵک ٗ، بەرجەسکْەکردّەٗەی ژیاّی 
خەڵل ىەٗ کاجەی دەرفەجی ڕەٗا ٕەیە، ٕەرٗەٕا بّ٘ٗی 

ی ٕی  جێیٗاّیِ ٗ سەربەخۆیی ٗ ّەکەٗجْە ژێر ٕەژٍّ٘ٗ
 گرٗٗپ ٗ دەسەاڵت ٗ کەسایەجییەك.

بە ک٘رجی بە داٍەزراٗەییکردّی فەج٘ا، یاُ ّاٗی بْێیِ 
ىێکۆڵیْەٗەٗ ئیجحیٖادی بە کۆٍەڵ زەرٗٗرەجێکی ئاییْی 
کۆٍەاڵیەجی زاّسحی پێ٘یسحی ٕەّ٘ٗکەییە، بەاڵً پێحڤییە 
ٗریایاّە ٍاٍەڵەی ىەگەڵذا بکرێثو بؤ ئەٗەی ئاٍاّجەکە 

 ێث، ٗەك:بپێک
یەکەً: داٍەزراٗەکە سەربەخۆیی جەٗاٗی ٕەبێث ىەڕٗٗی 

 فەج٘اٗە.
دٗٗەً: ئاىیەجێکی جەّذرٗسث ٗ ڕُٗٗ ٕەبێث بۆ ٕەڵبژاردّی 

 ئەّذاٍەکاّی، بۆ ئەٗەی ٕی  ىێڵی ىەسەر ّەبێث.
سێیەً: پطحی٘اّی جەٗاٗی ئەٗ داٍەزراٗەیە بکرێث ىەڕٗٗی 

ڕاگەیاّذّی ئیَکاّاجی ٍادی ٗ زاّسحی، بۆ ىێکۆڵیْەٗەٗ 
 فەج٘اکاُ.

چ٘ارەً: ٕەٍإەّگی جەٗاٗ ٕەبێث ىەگەڵ ّاٗەّذٗ سەّحەرە 
جۆراجۆرەکاّی ج٘ێژیْەٗە ٗەک٘ پطحی٘اّی ٗ بەرچاٗڕّٗٗی 

 فەج٘اکاُ.
پێْجەً: کۆبّ٘ٗەٗەی بەردەٗاٍیاُ ٕەبێث ٗ بە ب٘ێرییەٗە 

 فەج٘ا بذەُ،
ضەضەً: ٍەّٖەجیەجێکی ڕّٗٗیاُ ٕەبێث بۆ چۆّیەجی 

 فەج٘اداُ.

 
 

 
 سەرچاٗەکاُ

، دار ابِ اىج٘زٛ، اىََينة اىعربٞة اىسع٘دٝة، أب٘ عبذ اىئ ٍظَذ بِ أبٜ بنر بِ أٝ٘  اىَعرٗف بابِ قٌٞ اىج٘زٝة، وعالً اىَ٘قعِٞ عِ ر  اىعاىَِٞ/ 1
 .ٕر1423اىطبعة األٗىٚ، 

دار ، أب٘ األضباه اىسٕٞرٛجظقٞق: اىبر اىَْرٛ اىقرطبٜ اىَاىنٜ، ابِ عبذ اىبرو أب٘ عَر ٝ٘سف بِ عبذ اىئ بِ ٍظَذ بِ عبذ ، جاٍع بٞاُ اىعيٌ ٗفضئ/ 2
 ً.1994 – ٕر1414اىسع٘دٝة، اىطبعة األٗىٚ،  – اىذٍاً –ابِ اىج٘زٛ 

 WWW.KTIBAT.COM، اىنحٞبات اإلسالٍٞة، ىظافن ابِ رج  اىظْبيٜا ،رً اىَاه ٗاىجآ/ 3
، جاٍعة اىقصٌٞ -ميٞة اىطرٝعة ٗاىذراسات اإلسالٍٞة ، ٍؤجَر اىفح٘ٙ ٗاسحطراف اىَسحقبو، د.عَر عيٜ أب٘بنر، ٝة ٗاىجَاعٞة ٗاىَؤسسٞةاىفح٘ٙ اىفرد/ 4

 ٕر.1435اىسع٘دٝة، 
 http://iswy.co/e25r94، ٍ٘قع طرٝق اإلسالً: 29-11-2117، أب٘ بنر أحَذاالسحقرار،  جظقٞق فٜ ٗرٕااىفح٘ٙ ٗد/ 5
 .2111، اىسْة اىخاٍسة، 21، ع61، ٍجية حراء ظباسٌ حسِٞ عٞحاّٜ، ٜ عصر اىَؤسساتاىفح٘ٙ ف/ 6

ّبٞو بِ ٕاضٌ بِ عبذ اىئ اىەَرٛ آه ، جظقٞق: عبذ اىئ بِ عبذ اىرحَِ بِ اىفضو بِ عبذ اىصَذ اىذارٍٜ، أب٘ ٍظَذ اىَسْذ اىجاٍع )سِْ اىذارٍٜ(/ 7
 ً.2113 -ٕر 1434ُ، اىطبعة األٗىٚ، ىبْا –بٞرٗت  – دار اىبطائر اإلسالٍٞة، باعي٘ٛ

  

http://www.ktibat.com/
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 زِؤهَي ئةجنوًةُي با ي فةتوا
( هة الفتْٚ اجلناعٕبؤ بةزةو ثيَؼ بسدُي ضةًلي فةتواي بة كؤًةيَ )

 كوزدضتاُدا
 

 ث.ي.د. حطّ حمٌد إبسآيٍ
 

( :
)(1)
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يةكيَيت شاُايااُي ئاايين ئيطاالًي كوزدضاتاْ هاة      
داًةشزاُدُي هيَرُةي فاةتواو باسةوداْ باة ضاةًلي     
فةتواي بةكؤًةيَ ثيَؼ شؤزيَم هة و تااُي ئيطاالًي   
طةوزةي وةن: ضعودية و ٓيِاد و ًاةغسيب و ضاوداْ    

 وكويَت و.. ٓتد كةوتووْ
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ديااةكاْ جااودا  هااةَ ضااةزدةًةدا كااة تايبة ةُ 
ًوجتٔيادي ًوتواةق    ءبووُةتةوةو شاُاي ًةوضوعي

بابةتطااةهيَلي شؤزي تاااشةو و  ءُااةًاوةو ثيَػاأات
 ءئااااهَؤشو تيَلاااةيَ هاااةُيَواْ ضاااةُديّ شاُطااات

 تايبة ةُديدا ٓاتوُةتة ثيَػةوة

 

 

 

 

 

(www. zanayan. org)
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ٓاايض يااةكيَم هااة ثيَػااةواو شاُاياااُى ئاااييِى ئيطااالَ 
يا الى باُطةغةى ئةوةى ُةكسدووة كة زِاضتى زةٓاا تاةُ  

ئةوة، بةهَلو باةزدةواَ جاةختياْ هاةوة كسدؤتاةوة كاة      
ئااةوةى طوتوياُااة تيَطةيػااتِى خؤياُااة هااة قوزئاااْ و 

 فةزًوودةو، دةكسيَت هةو تيَطةيػتِة ٓةهَةياْ كسدبيَت

 

 تسضِاكى فةتواداْ و 
 قطةكسدْ بةُاوى خوداو ثيَػةًبةزةوة

 كازطًَِسٍ لكٌ ضؤزاٌٌ يُكًَيت شاٌاياُ -ًةال ًوخٍ حمٌد ؾاحل
 

 

ٙ  عٔآ َ  اليخد ع ليدب   لد
ب ا و  ٖذكر ودَ ذً الدرأٙ    ، كت ا االلتص ً ب لكت ا ٔالصٍٛ، اهلل بَ لىرٔ

 . 6897 حبٖث :  -ٔتكمف القٗ ط

 :

  

.
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كازةضات هةو كاتةوة دةضت ثيَدةكات كة كةضيَم بةُاوى 
خوداو ثيَػةًبةزةوة واذوو هةضةز قطةكاُى بلات و ثيَاى  

ضاةزجنةكاُى   ت زِاضاتى زِةٓاا تاةُيا الى ئاةوةو،    وابيَ
 و طؤ هةضةز كسدْ ُنيثىؤشْ و جيَطةى طفت

 

 :

  
 ٓةهَطوكةوتى ٓاوة ْ هةطةيَ فةتوادا

 

 

 

: 

 
 وادآةهَطوكةوتى ثيَػةواو شاُاياُى ئوممةت هةطةيَ فةت
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: 

  

 
  

 
 

 
)أبد٘ ُحصَد (    طّ( وًٌٓدًِ )نُعبِ( و ًٌٓدًِ )ح 

ْ هُشاُديدُِ تدبعني  : دَفاُزًى

 :

   

 
ً ٍ( زَمحااُتٌ  ااُوَ كااُ )ابااّ اهقاا هااُ كؤتديًاادا ٓااُز ٓااُوَ دَه ًٌة

:)فُزًىياُتِ  زىداٍ هٌة بٌة 

 ؟
 (.1/17ابَ قٗي اجلٕزٖٛ: إلالً ا ٕق   )
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 فةتوا لة كوردستان واقع و دةرهاوَيشتةكاني
 غافعي مصطفٙد.أمحد 

 ئٌُداوٌ ئُجنىوٌٌُ باَلاٍ فُتىاٍ يُكًَيت شاٌاياُ
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هة غويَِى خواى طةوزة بسيااز   ةئةوةى فةتوا دةدات وات
ثسضاة  ئيٌصا دةكات، بؤية ئةو كةضةى وةالًَى  ءدةدات

طاةز   ،و فاةتوا دةدات غةزعيةكاُى خةهَلى دةداتاةوة 
بيَت بااة ياضااا شاُطااتيةوة ُااةايىء هااةزووى غااازةش

غااةزعيةكاْ ئااةوة تاااواُى ئااةجناَ داوةو طوُااآى  
 كسدوةو حساَ و قةدةغةية

 
 فةتواداُى ٓةية هة ئيطالًداكيَ ًافى 

 ًةزجةكاُى ًوفتى
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 فةتواى ضياضى
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 فةتوا بةطويَسةى كات و غويَّ دةطؤزيَت
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 ؟ئةزيَِى و ُةزيَِى تةقويد ضية
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ة كؤًةالَيةتيااةكاْ غااويَِى زاديااؤو تةهااةفصيؤْ و تااؤزِ
فةتواو ثةخؼ كسدُاةوةى فاةتوا ُياة، دةبيَات فاةتوا      
بطةزيَتةوة بؤ ئةٓوى تايباةتى خاؤى، فاةتواداْ كاازو     

ئااةو  دةبيَاات ٓااةًووكااة ئااةزكيَلى قااوزع و طساُااة  
 ت هةدوُياو دوازؤذدا كاة بةزثسضيازيةتة هة ئةضتؤ بطسيَ

 بةزوى دةبيَتةوةوزو

 

  

. 
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 كةًبووة، شؤز زةٓايى ءطػتى ًوجتةٓيدى ًوفتى
 كساوة تيَبيِى ُةًاوة، دةهَيَّ شاُاياْ هة ٓةُديَ بةهَلو
 فةتوا كة ٓةية، ًةشٓةب هة ًوجتةٓيد ًوفتى كة

 داُجيَدزاو و ديازيلساو ًةشٓةبةكى طويَسةى بة دةدزيَت
 غافيعى، ًاهيلى، حةُةفى،) ًةشٓةبة ضواز هةو

 .هةضةزياْ كؤكّ ئيطالَ ئوممةتى كة(  حةُبةىل

 ؟تبيَ ًوجتةٓيد ًوفتى دةكات ثيَويطت ئايا

 عبدهلل ال فائصًة ال عٌاد اهديًّة
 كىزدضتاُ ئًطالوِ شاٌاياٌِ يُكًَتِ باَلاّ فُتىاّ ئُجنىوٌُِ و ضُزكسدايُتِ ئٌُداوِ
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 ُابيَت وة فةتواداْ، بؤ بلات ئيحتئاد ًوفتى ثيَويطتة
 و هيَلؤهيِااةوة باايَ بااة باادات فااةتوا خؤياادا هااة ٓااةز

 ًةشٓةباةكى  ضاِوزى  هة ئيحتئادةكةى بةهَاَ دهَِيايى،
 ًوضاوٌَاُاُى  ياةكسيَصى  باؤ  وة بيَات،  دزاوداُجيَا  فيقٔى

ْ  شؤزبةى ًةشٓةبى هة ُاوضةكةى  دةزُةضايَت  خةهَلاةكا
  ًوضوٌَاُاْ دووبةزةكى ٓؤكازى ُةبيَتة وة
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 بنةما طشتييةكاني فةتوادان لة ِروانطةي شةريعةتي ئيسالمدا و َلهَي

 ُياش زاغب ُةقػبةُدي ُووضيين:
 ئٌُداوٌ ئُجنىوٌٌُ ٌاوٌَدٍ يُكًَيت شاٌاياُ

.

  

 

 

 

 (

 

ًََِم  طشتًًُكاٌٌ فُتىاداُُ تُوَزٍ يُكًُ: 
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 اوزبووْ و داًةش بةجيَ جيَ هةضةز هةفةتواداْ ضووزبووْ
بووُي ئاًاجنة غةزعييةكاْ و بةزذةوةُديية طػتيية 

او ٓةوةضي خةهَم و ٓةوهة غةزعيةكاْ و دووزكةوتِةوة 
 ئازةشووة ثيَضةواُةكاُياْ هةطةيَ غةزعي خواي طةوزة

 
 

: 
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هة بِةزِةتدا فةتواداْ غاْ بة غاُي كازوبازةكاُي تسي 
ئاييين تايبةتة بة ثطجؤزاْ و شاُاياُي ئاييين ئيطالَ 
بة حوكٌي ثيَطةي شاُطيت و غاازةشاييياْ هاة ضاةًم و    

يةكاُي ُٔيَين دةقة غاةزعييةكاْ و ئاًاجناة ضاةزةكي   
 غةزيعةتي ثىؤشي ئيطالَ

 وًَ: بٍُوا طشتًٌ يُكاٌٌ فُتىاداُتُوَزٍ دو
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. 

........................................................................ 
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  و سةردةم فةتواي كَيشةكاني
 توندِرةوةكان طروثة فةتواي

 

 بةزشجني ًوحةًةد ئيربآيٍ غيَذ

 :ضُزدَوُدا لًُ فُتىا كًَشُكاٌٌ طسٌطرتيَ
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 فةتواية ئةجناًداُي ضةزدةًة ئةَ كيَػةي طةوزةتسيّ
 شؤز بةغيَواشيَلي كة ،تووُدزِةوةكاُةوة طسوثة هةاليةْ
 بةكاز تسضِان ئاًساشيَلي وةن فةتوا ُازِيَم و خساث
 بووُياْ بةزدةواَ بؤ دةٓيَِّ

 َوَكاُتىٌدِز طسوثُ فُتىاٍ ًٌشاٌٍُ
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 جا يَتزادةطةيَِ غةزعي حوكٌيَلي ًوفيت كة دةشاُني ئيٌَة
ْ  وةزدةطسيَات  فةتواكاة  بياةويَ  طةز ًوضتةفيت  باة  ياا

َ  ثيَضةواُةوة، ْ  باةهَا  فاةتوا  كاة  فةزًووياُاة  شاُاياا
 ًوضتةفيت بؤ وةزدةطسيَت ئيوصاَ حوكٌي

ٍَ : ثُزتىوكُكاُ بُ تىوٌدِزَوَكاُ طسوثُ وىفيت بُضتين ثشت  : زوو خبُوُ ئُوَ كؤتايدا لُ ئُوُو
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فةتوا هة كوزدضتاْ وةن 
ضااةزجةَ غااويَِةكاُى  
تسى جئااُى ئيطاالًى   
 كازيطةزيي شؤزى ٓةية

 

 

 فةتوا لة كوردستان: رامان و هةَلسةنطاندن
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ّ جااؤزى فااةتواى تويَريِااةوة باغاارتيّ و واقيعاايرتي 
فةتوايااة كااة شؤزبااةى زةٓةُاادة ُةزيَِييااةكاُى وةن 
دةًاااازطىى و ُاباباااةتى و كاااوزتربِي ...ٓيتاااد    

 تيَدةثةزيَِيَت

ٓةز فةتوايةن ئةَ بِةًاياُةى تيَدا زةضاوُةكسيَّ ُاكاَ 
 دةبيَت.

 دؤخى فةتواداْ هة كوزدضتاْ:
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 فةتوا هة تؤزِ و ئاًيَسةكاُى ثةيوةُدى

 فةتوا هة ًصطةوتةكاْ:



      

  www.zanayan.org                                               ٕٕٕٓ شوباتى( ٖٓٔژمارە ) -پەٌامی زاناٌان                 

 

99 

 فةتوا هة هيَرُةكاُى فةتواداْ:
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ئااةو فةتواياُااةى بااة غاايَواشة جؤزاوجؤزةكاااْ هااة 
ًصطةوتةكاْ دةدزيَّ، بيَ كيَػة و كةَ و كوزِى ُايني،  
ضااوُلة شؤزبااةى فااةتواكاْ هةاليااةْ وتازبيَاارى   

 زيَت، ُةوةن ًوفتىًصطةوتةكاُةوة دةد
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- 

 

- 

 

 
 

 

 پەراوێزەکان:
 

، ٔدار ابن عفان: ط)د.م: ، تحقٌق: أبو عبٌدة مشهور بن حسن آل سلمان، اتالموافقالشاطبً،  إبراهٌم موسى بن محمد الؽرناطً_ 
 .ٖٕ٘، ص٘م(، ج117ٔه، 7ٔٗٔ

 .1ٖصم(، ٕٙٓٓه/7ٕٗٔ، ٕ)دار ابن الجوزي، ط، -دراسة تأصیلیة تطبیقیة– فقە النوازلحسٌن الجٌزانً، بن محمد ٌنظر: _ ٕ
 .1ٙ-1٘، صٔ، جإعالم الموقعینٌنظر: ابن قٌم الجوزٌة، _ ٖ
 .7ٗ، صٔ، جفقە النوازلالجٌزانً، _ ٗ
الشٌخ أحمد عزو عناٌة،  المحقق:، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصولمحمد بن علً بن محمد بن عبد هللا الشوكانً، _ ٘

حثت فب . )نقلە الشوكانً عن الؽزالً، وهو حكاه عن الشافعًٕٕٗ، صٕم(، ج111ٔه/1ٔٗٔ، ٔ)دمشق: دار الكتاب العربً، ط
 (.عنە لكن لم أقؾ علٌە من كتب الؽزالً وال الشافعً

 .ٕٕٗ، صضوابط النظر في النوازل ومدارك الحكم علیهاٌنظر: ماهر، _ ٙ
أبً األشبال تحقٌق: ، جامع بیان العلم وفضلەأبو عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبً، _ 7

 .1ٗ7، صٕم(، ج11ٗٔه/ٗٔٗٔ، ٔالسعودٌة، ط الزهٌري، )المملكة العربٌة
(، باب من انتظر حتى تدفن، من حدٌث عابشة، محمد بن اسماعٌل بن إبراهٌم بن المؽٌرة 71ٙٙخاري فً صحٌحە برقم: )برواه ال_ 1

، 1ه(، جٕٕٗٔ، ٔ، المحقق: محمد زهٌر بن ناصر الناصر، )د.م: دار طوق النجاة، طالجامع المسند الصحیح المختصرالبخاري، 
أبو الحسٌن مسلم بن الحجاج بن (، باب مباعدتە لآلثام، من حدٌث عابشة، 7ٕٖٕ، ورواه مسلم أًٌضا فً صحٌحە برقم: )ٓٙٔص

، ٗ، تحقٌق: محمد فإاد عبدالباقً، )بٌروت: دار إحٌاء التراث العربً، د.ط، د.ت(، جصحیح مسلممسلم القشٌري النٌسابوري، 
 لبخاري.ل، واللفظ 1ٖٔٔص

 .1م(، ص11ٙٔه/ٙٔٗٔ، ٕ)القاهرة: مكتبة وهبة، ط ،فقە األولویات دراسة جدیدة في ضوء القرآن والسنة ٌوسؾ القرضاوي، _9
 دور معلمي المرحلة الثانویة في تعزیز القیم اإلسالمیة لدى طالبهم في محافظات غزة،ٌنظر: عبدالكرٌم منصور ناصر قشبلن، _ ٓٔ

 .ٓٗم(، صٕٓٔٓه/ٖٓٗٔإلى قسم أصول التربٌة، كلٌة التربٌة، جامعة األزهر بؽزة، )رسالة ماجستٌر ؼٌر مطبوع، قدمت 
 .1ٗ، صكلمات في الوسطیة اإلسالمیة ومعالمهاٌنظر: القرضاوي، _ ٔٔ
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 ضاااةزةتاي هاااة فاااةتوا باهَااااي ئةجنوًاااةُيَ
ْ  يكًيَروة خاوةُي تائيَطتا داًةشزاُدُيةوة  و جاوا

 ةيكطةهة ئاشازي و ئيَؼ هةُيَو بةزدةواَ ثسِغِطدازة
 و ئيَؼ ةك ئةوة دابوة هةٓةوهَي ٓةزدةَ ذياوة، خؤي

 و ئااذاوة  و طسفات  يَػةوك وة خؤي ةيكطةهة ئاشازي
 قوزِئااُي  يلتيػا  هاةذيَس  ةيكا ةهةط اُيكيةكؤكُا

 خوداي دزوودي- ثيَػةًبةزًاْ اُيكفةزًوودة ثىؤشو
 اتلب ضازةضةز -بيَت هةضةز

  نَيوان ثةيوةندي
 كوردستان  فةتواي باَلاي ئةجنومةني و هاوَلاتيان
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 فةزًوودةكاُي ثىؤشو قوزِئاُي هةزِواُطةي طةز
 ثايةو بسِواُيِة بيَت هةضةز خوداي دزودي ثيَػةًبةز
 ئةو شاُاياُةي بةتايبةت ئايين شاُاياُي بةزشي

 ئةشًووُّ، بؤًاْ خاوةْ و ْشا فيقٕ و غةزعصاْ
 و طةوزةتسيّ ًفيت=  شاُا ثايةي ثوةو كة دةزدةكةويَت
 ثوةية بةزشتسيّ
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فةتوا بةزثسضيازيةتيَلى طةوزةو ًةتسضدازة، جازى 
وآةيااة هةبااةز فةتوايااةن كااة زةضاااوى بِااةًاو  
زيَطاكاُى ُاكسيَات ضاةداْ طسفتاى كؤًةهَاياةتىء     

 يَتة ئازاضياضىء ئابوزى و ُازيَلى ثةزضتػى ديَِ

 كاريطةرى فةتواو و جَيكةوتةكانى

يةكةم:
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ٓةزطيصُا بيَت بسِطةكاُى ئيطالَ و ئةخالقياةتى  
بةزشى ئيطالَ هةفةتوادا ووْ بلسيَات، وة دةبيَات   
ٓةًيػة زةضاوى ئةو زةمحةتة بلسيَت كة ئيطالَ 

 ٓةهَطستووة بؤ بةُدةكاْ

 

 دووةم:

 

ضَييةم:
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 تايبُمتٌُدّ فُتىا 

يُكًُ:

 

دووًَ:

 

ضًًًَُ:

 :365
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لقد كثزت يف اآلّىة٘ اخرية ٗ ّلفصةل الدةدٓد الفتةاّٖ      
الدةزعٔ٘، منةا ثكثةز    إىل الضْابط ّالدزّط اليت تفتقد 

ملتصدرًٓ يف العامل اإلصالمٕ للفتٔةا، ّمةا ثهلةَه ثٍلٔة٘     ا
لذلم اخمز العظٔه، لذلم ملل مً مقد شزطاً ّاحةداً مةً   

 شزّط اخٍلٔ٘، مل ٓصلح لإلمتاٛ 

 / العزاق يف إهلٔه كْردصتاٌاإلمتاٛ الدزعٕ املؤصضٕ 
 يَجُ ةةةةةأرخيُ ّمةةةةإلمتاٛ تةةلٙ لةةاجمللط اخعةةممثال ب 

 

 بقلم األستاذ الدكتور حسن الشٌخ خالد المفتً

 وأستاذ الفقە وأصولە فً جامعة صبلح الدٌن أربٌل على لؤلفتاء فً إقلٌم كوردستانس األربٌس المجل

 

 نستعٌن تعالى حٌم وبەحمن الرّ بسم هللا الرّ 
الحمد َّلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد 

 ألبراروصحبە اە األخٌار على آلورسول هللا األمٌن 
 أما بعد:وتابعٌهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن 

فهذه نبذة ٌسٌرة عن تارٌخ ومنهج الفتوى الشرعٌة 
المإسسٌة فً إقلٌم كوردستان والتً ٌقوم بواجب التصدي 
لها المجلس األعلى لئلفتاء فً كوردستان، نحاول جهد 
اإلمكام أٌضا أن نسلط الضوء على مراحل الفتوى 
الشرعٌة، ارجو ان ٌكون المقال مفٌدا ومن هللا العون 

 لتكبلن.وعلٌە ا

فً محكم  ٌقول تعالى أقول بداٌة وباَّلل تعالى التوفٌق إن هللا
ُسوِل َوإِلَى أُولًِ اأْلَْمِر ِمْنُهْم  وهُ إِلَى الرَّ تنزٌلە: }َولَْو َردُّ

ْسَتْنِبُطوَنُە ِمْنُهْم{)سورة النساء:  ٌَ قال  ،(1ٖلََعلَِمُە الَِّذٌَن 
ولە تعالى: العبلمة أبو بكر الجصاص فً أحكام القرآن:" ق

وه إلى الرسول وإلى أولً األمر منهم لعلمە الذٌن )ولو ردَ 
ٌستنبطونە منهم(: قال الحسن وقتادة وابن أبً لٌلى: هم 

دي: األمراء والوالة، قال أبو أهل العلم والفقە، وقال السّ 
بكر: ٌجوز أن ٌرٌد بە الفرٌقٌن من أهل الفقە والوالة 

ل أولو األمر من ٌملك لوقوع االسم علٌهم جمٌعا، فإن قٌ
األمر بالوالٌة على الناس ولٌست هذه صفة أهل العلم قٌل 
لە: إن هللا تعالى لم ٌقل من ٌملك األمر بالوالٌة على الناس 
وجابز أن ٌسمى الفقهاء أولً األمر ألنهم ٌعرفون أوامر 
هللا ونواهٌە وٌلزم ؼٌرهم قبول قولهم فٌها فجابز أن ٌسموا 

َتَفقَُّهوا أولً األمر من هذ ٌَ ا الوجە كما قال فً آٌة أخرى: }ِل
ِهْم لََعلَُّهْم  ٌْ ٌُْنِذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إِلَ ٌِن َوِل ِفً الدِّ

ْحَذُروَن{ فؤوجب  .(ٕٕٔ من اآلٌة الكرٌمة: :التوبة)سورة ٌَ
الحذر بإنذارهم وألزم المنذرٌن قبول قولهم، فجاز من أجل 

ر علٌهم، واألمراء أٌضا ٌسمون ذلك إطبلق اسم أولً األم
.  وقال علٌە (ٔ)بذلك لنفاذ أمورهم على من ٌلون علٌە"

أفضل الصبلة وأتم الّسبلم فً الحدٌث المتفق علٌە عن 
سٌدنا معاوٌة )رضً هللا عنە(: " من ٌرد هللا بە خٌرا 

ومن الفقە فً الدٌن علم الفتاوى أو (، ٕ)ٌفقهە فً الدٌن"
ل العبلمة زٌن الدٌن المناوي فً اإلفتاء الشرعً وقد قا

 . (ٖ) تعرٌفە لە: " اإلفتاُء: بٌاُن حكم المسؤلة"

وال شك أن مهمة اإلفتاء سواء كانت فردٌة أو جماعٌة 
مهمة خطٌرة للؽاٌة من حٌث كون الفتوى أمانة بحد ذاتها 

عا عن رسول رب العالمٌن )علٌە الصبلة وكون المفتً موقّ 
ا عن رب العالمٌن كما عنون عوالسبلم(، وال أقول موقّ 

هم ورثة  الشٌخ ابن القٌم كتابە بە، وذلك ألن العلماء
منە )صلى هللا  فقد ورثوا ،األنبٌاء )علٌهم الصبلة والسبلم(

ذلك  من أخذو، الشرعً ظاهرا وباطنا العلم علٌە وسلم(
أخذ بحظ وافر كما ورد فً الحدٌث الشرٌؾ بطرق  فقد

 . (ٗ)ء)رضً هللا عنە(أبً الدردا ثمختلفة من حدٌ

ال شك وأنها أعظم إن كانت فردٌة، لذلك  :وخطورة الفتوى
 العلم بقبض وألنە كلما تقرب الناس من ٌوم اآلخرة قبض

لذلك أصبح الناس بحاجة ماسة  ،وقل العلم النافع ،العلماء
وٌوضح لهم مسابل  ،الى من ٌؤخذ بؤٌدٌهم نحو بر األمان

ورسولە )صلى هللا علٌە  بما ٌرضً هللا ودنٌاهم دٌنهم
تلبٌا المر هللا الوارد فً آٌتً النحل واألنبٌاء:  وسلم(،

ْكرِ  أَْهلَ  َفاْسؤَلُوا} : النحل)سورة {َتْعلَُمونَ  اَل  ُكْنُتمْ  إِنْ  الذِّ

 (.7()سورة األنبٌاء: ٖٗ
ذلك بحاجة الى الورع والتقوى، والى معرفة الفتوى كو

كما قال اإلمام أبو )صلى هللا علٌە وسلم(  هدي المصطفى
حاتم الرازي )رحمە هللا( عند شرحە للحدٌث السابق:" : 
فً هذا الحدٌث بٌان واضح أن العلماء الذٌن لهم الفضل 
الذي ذكرنا هم الذٌن ٌعلمون علم النبً صلى هللا علٌە وسلم 

سنتە فمن تعرى عن  (صلى هللا علٌە وسلم)وعلم نبٌنا  ..
ومعرفة علم النبً  .(٘)بٌاء"معرفتها لم ٌكن من ورثة األن

)صلى هللا علٌە وسلم( لٌس باألمر الهٌن  ال سٌما فً هذا 
الزمان حٌث قبض معظم العلماء الربانٌٌن واتخذ الناس 
رإوسا جهاال ٌفتون بؽٌر العلم المشار إلٌە فضلوا بذلك 

 (علٌە الصبلة والسبلم)وأضلوا ؼٌرهم عن ذلك، كما قال 
 .(ٙ)فً الحدٌث الصحٌح

وبحاجااة كااذلك إلااى معرفااة علمااً الفقااە واألصااول وعلاام 
الخبلؾ الفقهً ومعرفة القواعد الفقهٌاة والمقاصاد الشارعٌة 
والتضلع فً المذهب الفقهً المعتمد علٌە فً اإلفتاء، ونحن 
فااً المجلااس األعلااى لئلفتاااء فااً كوردسااتان حررنااا الماانهج 
 العااام لئلفتاااء بمااا ٌوافااق مااع قواعااد الفتااوى الشاارعٌة عنااد
علمابنااا القاادامى ال سااٌما فااً مااذهب أبمتنااا الشااافعٌٌن كااً 
تكااون الفتااوى منضاابطة شاارعٌة مذهبٌااة بعٌاادة عاان التلفٌااق 
وتتبع رخص المذاهب المفضٌان حتما إلى الفساق علاى أقال 
تقاادٌر كمااا نبااە علٌااە الفقهاااء واألصااولٌون رحمهاام هللا فااً 

 مصنفاتهم. 
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د الفتاوي التاً ولقد كثرت فً اآلونة األخٌرة ولؤلسؾ الشدٌ
الشاااارعٌة، فمااااا أكثاااار إلااااى الضااااوابط والشااااروط تفتقااااد 

المتصدرٌن فً العالم اإلسبلمً للفتٌا، وما أقلهم أهلٌاة لاذلك 
األمر العظٌم، لاذلك فكال مان فقاد شارطاً واحاداً مان شاروط 
األهلٌة، لم ٌصلح لئلفتاء،  وٌجب على أولً األمار فاً هاذا 

علاى  عزٌاره إن أصارّ الشؤن عزلە ونهٌە عن اإلفتاء، بال وت
صدي للفتاوي وهو ؼٌر متؤهل لهاا. ونقال اإلماام الناووي التّ 

 "هااـ( قولااە: ٖٙٗعاان الحااافظ أبااً بكاار الخطٌااب البؽاادادي)
ٌنبؽااً لئلمااام أن ٌتفقااد أحااوال المفتااٌن فماان صاالح لهااا أقااره 
ومن لم ٌصلح منعە وأمره أن ال ٌعاود وٌواعاده علاى العاود 

المشااهورٌن ماان أهاال وطرٌقااە فااً ذلااك أن ٌسااؤل العلماااء 
  .(7)"عصره عن حالە وٌعتمد خبرهم

وبما أن علم الفتاوى الشرعٌة حال الفتوى ؼً ببلد الُكرد: 
 الجبلل هو من باب الفرض الكفابً كما قالە العبلمة

فإن ببلد الُكرد وُمدن كوردستان لم  (1)السٌوطً)رحمە هللا(
 تخل من علماء أفاضل من المفتٌن والقضاة، حالها حال

نقسم تالبلدان اإلسبلمٌة عبر التارٌخ اإلسبلمً، حٌث 
، ومإسسً الفتاوى وكتبها التً تخصها الى: عمل جماعً

 ،لس األعلى لئلفتاء فً كوردستانوذلك عن طرٌق المج
عمل فردي، إلى و وهذه الحال هً األبرز فً كوردستان،

 العلماءبعض وٌتمثل فً الفتاوي الشرعٌة التً ٌصدرها 
، وهذا النوع من سسة الشرعٌة المشار إلٌهاخارج المإ

الفتاوي بعضها بحاجة إلى تحقٌق وتثبٌت وتمحٌص، ألنها 
، باالضابة إلى أن فردٌة، والفرد قد ٌخطا وقد ٌصٌب

 . (1)الحزبٌة والعاطفة اآلٌدولوجٌة قد ؼزت الكثٌر منها
عموما وفً حنوبها المصطلح  :تارٌخ اإلفتاء فً كوردستان

فهو قدٌم  خصوصا كوردستان العراق دستورٌاعلٌە بإقلٌم 
 قدم ما بعد الفتوحات اإلسبلمٌة المباركة ،باالضافة

رد علماء أفذاذ ٌستفتون ، حٌث لم ٌزل فً الكُ مباشرة
إلى  فً األساسفٌفتون، وترجع جذور علم الفتوى الشرعً 

رضوان هللا )فقهاء الصحابة الكرام  وإجماعالكتاب والسنة، 
، ثم األمثل والتابعٌن واألبمة المجتهدٌن (علٌهم أجمعٌن

فاألمثل حٌث انتشرت الفتاوي الشرعٌة عصراً بعد عصر 
حتى نضجت وأصبحت لها مذاهبها ومدارسها التً هذبت 

 .  (ٓٔ)عبر التارٌخ اإلسبلمً وأّصلت وتقّعدت،
وكوردستان وعبر تارٌخها الحافل بالعلم والمعرفة واألدب 

المشهورٌن  بهااضلة من علمانخبة ف ال تزالؾ والتصوّ 
ال سٌما فً  رون للفتاوىبالعلم والورع والتقوى ٌتصدّ 

مراكز المدن كؤربٌل والسلٌمانٌة وكركوك وحلبجة وعقرة 
وؼٌرها، ومما ٌجدر ذكره أن جدنا العالم الفاضل األستاذ 
الشٌخ مصطفى المفتً كان مفتً بحلبجة وشهرزور 

وهو الشٌخ الوالد وهورامان وكرمٌان ثم من بعده نجلە 
األستاذ الشٌخ خالد المفتً رحمهما هللا وإٌانا، كانوا ضمن 
هإالء المفتٌن الُكرد، الذٌن تصدوروا لئلفتاء بالمراسٌم 
السلطانٌة العثمانٌة وهم مشهورون إلى اآلن بعوابل المفتٌن 
العلمٌة فً جمٌع كوردستان، سواء فً أربٌل وفً 

وفً كركوك وفً سنندج  السلٌمانٌة وفً حلبجة وفً آكري
 وفً بٌنجوٌن وفً الموصل وؼٌرها..

وقد بقً المفتً ٌفتً بنفسە وكان عملە عمبل فردٌا، ألى أن 
أعلن عن اتحاد علماء الدٌن اإلسبلمً فً كوردستان 
وأسس على ٌد القابد الُكردي المرحوم المبل مصطفى 

م، وانضم طواعٌة 17ٓٔالبرزانً، وذلك فً أٌلول سنة 
ضمن هذا االتحاد  مٌع علماء كوردستان، وقد شكلت الٌە ج

ما كانت تسمى بالجنة العلٌا لئلفتاء، ضمت علماء بارزٌن 
أفاضل أتقٌاء خدموا الشرٌعة الؽراء وال زالوا ٌخدمونها 
من بقً منهم إلى الٌوم، إال أن االسم قد تؽٌر من اللجنة 

س العلٌا إلى المجلس األعلى لئلفتاء بعد المإتمر الساد
مباشرة وتؽٌر مع ذلك  1ٕٔٓ/ 7/7ٕلئلتحاد وذلك بتارٌخ 

بعض األعضاء و صور اإلفتاء وأنواعها، حٌث ٌتم اآلن 
نشر الفتاوى البحثٌة بعد تحرٌرها وتقرٌرها لتعم الفابدة، 
وانتدب العبد الفقٌر الى كتابة منهج هذا المجلس فكتبت 

مة ٌتؤلؾ من مقد المنهج العام لئلفتاء ونشر فورا حٌث
وثبلثة محاور، وخاتمة بؤهم النتابج والتوصٌات: فـ)المحور 
األول( ٌتناول المبادئ العامة للمجلس األعلى لئلفتاء، 
وأهداؾ المجلس المرجوة، مع بٌان بنود المنهج العام 
واستراتٌجٌتە البعٌدة. و)المحور الثانً(: ٌشمل تعلٌمات 

التحاد علماء المجلس األعلى لبلفتاء للجان الفرعٌة التابعة 
الدٌن االسبلمً خصوصا فً كٌفٌة الفتوى وبٌان أحكام 
المسابل الشرعٌة. و)المحور الثالث(: ٌخص الشروط 

ال  الواجب توفرها فً أعضاء لجان الفتوى المحترمٌن
نرٌد هنا بٌان تفاصٌل المحاور الثبلثة إذ المنهج مطبوع 
ومنشور ٌمكن ألهل اإلختصاص مراجعتە وهو منهج 

ط معتدل موافق لمناهج العلماء القدامى والفضبلء من منضب
 .(ٔٔ)المحدثٌن فً الفتوى

لمستجدات من الوقابع ٌتصدى المجلس هذا ؼالبا لو
والنوازل فإنە ال ٌخفى أنها كثٌرة متجّددة وأن النصوص 
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الشرعٌة قلٌلة بالنظر إلٌها، كذلك فإن من المسابل المستجدة 
المدّون حتى ٌتمكن من إبداء ما ال ٌوجد لها مثٌل فً الفقە 

نقل الفتوى أو ال ٌوجد  الحكم الشرعى للمستفتً عن طرٌق
) قٌاس الشبە( أو  منطوق ٌستندل بما اصطلح علٌە بـ

األصولٌون ومثلوا لە فً  قالە( ـ كما )قٌاس األشباه
 . (ٕٔ)كتبهم

ن المجلس األعلى لئلفتاء ٌنظر فً تلك المستجدات ـ وإ     
مدونات  مذهبنا أو سابر ور وجود أصل لها فًالتً ال ٌتص

المذاهب األربعة ـ الى الفقە الواقع والمعاصر ال سٌما فً 
على لكن رأٌە فٌها وسعە وٌطهر ٌبذل ثم أبواب المعامبلت 

أصول المذهب وقواعده. وٌستفٌد كذلك من اللجان الفقهٌة 
ودور اإلفتاء اآلخرى فً العالم اإلسبلمى، مادامت تلك 

اوى ال تخرج عن أسس ومبادئ المجلس األعلى لئلفتاء الفت
كما  المبنٌة على القواعد العامة للمذاهب األربعة المدونة

. وهذا الحصر على األربعة لكونها هً المدّونة مسابلُها قلنا
فً جمٌع األبواب من كتاب الطهارة وإلى كتاب العتق، 

دٌة، وهً المقّعدة قواعُدها الفقهٌة واألصولٌة والمقاص
والمإصلة بؤدلتها التفصٌلٌة، والمفّرعة بفروعها ومسابلها، 
والمتّوجة بفتاوى طبقاتها ومإلفاتهم فً المستجدات على 
مّر القرون الفاضلة وإلى أٌامنا هذه، وإال فلقد كان هناك 
مذاهب أخرى فقهٌة جلٌلة كمذهب السفٌانٌن واألوزاعً 

لم تحفظ وؼٌرهم لكنها ولؤلسؾ لم تدّون ولم تقعد و
فاندثرت، وتلك مشٌبة هللا تعالى وفضلە ٌإتٌە من ٌشاء.. 
وفً هذه المسؤلة ٌقول اإلمام الحافظ عبد الرحمن ابن 
رجب الحنبلً)رحمە هللا( فً رسالتە:" )الرد على من اتبع 
ؼٌر المذاهب األربعة(  مبٌناً علة المنع من اتباع ؼٌرها: 

، فربما ُنِسَب أن مذاهب ؼٌر هإالء لم تشتهر ولم تنضبط
إلٌهم ما لم ٌقولوه أو فُهم عنهم ما لم ٌرٌدوه، ولٌس 
لمذاهبهم من ٌذب عنها وٌنّبُە على ما ٌقع من الخلل فٌها، 

. وقلٌل جدا تلك (ٖٔ)بخبلؾ هذه المذاهب المشهورة"
المسابل التً ال توجد فً مدّونات فقە المذاهب األربعة، 

فس المسؤلة أو سواء المطبوعة والمخطوطة، فقد توجد ن
نظٌراتها، لكن ٌتطلب إلٌجادها البحُث المستمر والنظر 
المستدٌم والتؤمل والمطالعة االسترشاد واالستشارة بؤهل 

}َنْرَفُع  :العلم، إذ فوق كل ذي علم علٌم كما قال تعالى
َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلٌٌِم{)سورة ٌوسؾ: 

7ٙ)(ٔٗ). 

على ما مّر بٌانە ٌمكن لنا تلخٌص تارٌخ مإسسة وبناء 
 الفتوى وتقسٌمها إلى مرحلتٌن ربٌسٌن وعلى النحو اآلتً:

مرحلة ما قبل تؤسٌس اتحاد علماء الدٌن  المرحلة األولى:
اإلسبلمً فً كوردستان، وتبدأ من نشر الدٌن الحنٌؾ 
وبروز علماء الُكرد فً ببلد الُكرد والتً تعود إلى ما بعد 

فتوحات اإلسبلمٌة فً القرن األول الهجري وتمتد هذه ال
م حٌث تؤسٌس اتحاد العلماء 17ٓٔالمرحلة إلى عام 

واللجنة العلٌا لئلفتاء ضمنە، ففً هذه المرحلة كانت 
 الفتاوى فردٌة وال تتسم بالجماعٌة أو المإسسٌة.

مرحة ما بعد تؤسٌس اتحاد علماء الدٌن فً  المرحة الثانیة:

حٌث أصبحت للفتاوى مجلسا مإسسا  كوردستان،

وأصبحت الفتاوى جماعٌة ؼٌر فردٌة ٌقوم بها اللجنة العلٌا 

لئلفتاء التابع لبلتحاد نفسە ودامت أعمال هذه اللجنة من 

حٌث انبثق عن المإتمر  1ٕٔٓوإلى سنة  17ٓٔسنة 

توصٌات  م 1ٕٔٓ/7/ٕ٘ـٕٗالسادس المنعقد بتارٌخ: 

، وتمت مصادقتە فً المكتب بتشكل المجلس األعلى لئلفتاء

هـ ٓٗٗٔرجب  ٕٙ :ٌوم الثبلثاء  بتارٌخالتنفٌذي الموقر 

وانتخب العبد الفقٌر باتفاق المكتب  م. 1ٕٔٓ/ ٗ/ٕ= 

التنفٌذي ربٌسا لە، والحمد َّلل أصبحت الفتاوى أكثر دقة 

وعلمٌة وجدٌة ومتابعة، وصارت ُتحّرر وُتقرر من قبل 

المجلس ثم تنشر بعد أعضاء المجلس وتتم قراءتە فً 

التهذٌا والمراجعة فً فتاوى بحثٌة تؤصٌلة مذهبٌة منضبطة 

وفق قواعد مذهبنا مذهب اإلمام األلمعً محمد بن إدرٌس 

المطلبً الشافعً )رضً هللا عنە( وعن أبمة سابر فقهاء 

المذاهب الفقهٌة األربعة المعتبرة المدونة التً علٌها اعتماد 

األحكام الشرعٌة. وقد ننتقل فً أهل السنة والجماعة فً 

الفتوى الى بعض هذه المذاهب المباركة وذلك عند 

الضرورة بعٌدٌن عن التلفٌقات وتتبع رخص المذاهب كما 

أسلفنا، فنرجو أنا قد ُوفقنا الى ما ٌرضً هللا ورسولە 

)صلى هللا علٌە وسلم( وما التوفٌق إال من عند هللا العزٌز 

ٌدنا محمد وعلى آلە وصحبە الحكٌم، وصلى هللا على س

 وسلم، ودعوانا أن الحمد َّلل رب العالمٌن.
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 الهوامش:

 
  .(1ٖٔـ 1ٕٔ/ ٖ: )ألبً بكر الحصاص أحكام القرآن  -ٔ
 (. 7ٖٓٔ(برقم)7ٔ1/ ٕ( صحٌح مسلم )ٖٙٔٔ(برقم )ٖٓٔ/ٗصحٌح البخاري )   -ٕ
 .1٘ٔ/ ٔفٌض القدٌر شرح الجامع الصؽٌر للمناوي:   -ٖ
 (.ٖٔٗٙبرقم)(7ٖٔ/ ٖ) :داود أبً سنن. (1ٕٓ/ ٔ) محققا - حبان ابن صحٌح(، 1ٕٕٙبرقم) (ٖٙٗ/ ٗ) بشار ت الترمذي سننٌنظر:  -ٗ
 .(1ٕٔ/ ٔ) :حبان ابن صحٌح -٘
 عمرو بن هللا عبدعن ( 7ٖٕٙ)برقم  (1ٕ٘ٓ/ ٗ) فً صحٌحە مسلم( واإلمام ٓٓٔبرقم) (ٖٙ/ ٔ) الخاري فً صحٌحە فقد أخرج اإلمام -ٙ

 ولكن الناس، من ٌنتزعە انتزاعا العلم ٌقبض ال هللا إن: »ٌقول وسلم، علٌە هللا صلى هللا رسول سمعت: ٌقول ،)رضً هللا عنهما(العاص بن
 .«وأضلوا فضلوا علم، بؽٌر فؤفتوا فسبلوا جهاال، رءوسا الناس اتخذ عالما، ٌترك لم إذا حتى العلماء، بقبض العلم ٌقبض

 .1ٓٔـ1ٓٔ/ ٌٔٔنظر: روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن:  -7
.(:  فً بٌان فروض الكفاٌة أن منها: تعلٌم 1ٖٗقال العبلمة جبلل الدٌن السٌوطً فً )األشباه والنظابر فً قواعد وفروع فقە الشافعٌة: ص -1

ن عالطالبٌن اإلفتاء، وال ٌكفً فً إقلٌم مفت واحد، والضابط: أن ال ٌبلػ ما بٌن مفتٌٌن مسافة قصٍر، قال)الفزاري(: وال ٌستؽنى بالقاضً 
المفتً، ألن القاضً ٌلزم من رفع إلٌە عند التنازع، والمفتً ٌرجع إلٌە المسلم فً جمٌع أحوالە العارضة.. ثم عدَّ )المإلؾ( من فروض 

، الكفاٌة القٌام بعلوم الشرع من التفسٌر والحدٌث والفقە، بحٌث ٌصلح للقضاء واإلفتاء، وجعل معرفة آالت تلك العلوم الثبلثة من جملتها
األصول والنحو والصرؾ واللؽة وأسماء الرواة، والجرح والتعدٌل واختبلؾ العلماء واتفاقهم، والطب والحساب المحتاج إلٌە فً  وهً

 المعامبلت، واإلرث والوصاٌا ونحوها".  
 .ٖٓـ1ٕاه ص ٌنظر فً التفصٌبلت: القسم الدراسً للفتاوى األصولٌة والقرآنٌة..للحافظ السٌوطً دراسة وتحقٌق: أطروحة دكتور -1

 فما بعدها. 1ٔالمصدر نقسە: ص  -ٓٔ
 فما بعدها. ٔٔ: ص ، للمإلؾٌراجع: المنهج العام للمجلس األعلى لئلفتاء فً كوردستان -ٔٔ
 (.ٕٕٓ/ ٕالتحصٌل من المحصول للسراج األرموي )، (1ٕٙ/ ٕ) :األشباه والنظابر البن الملقن ت األزهري ٌنظر: -ٕٔ
 .ٖٗة البن رجب الحنبلً: صعلى من اتبع ؼٌر المذاهب األربع الردّ  -ٖٔ
 (ٖٓـ1ٕ)ص  للمإلؾ: العام للمجلس األعلى لئلفتاء فً كوردستان: نهجالم ٌراجع: -ٗٔ

 
 

 )فهرس المصادر والمراجع( 
 .القرآن الكریم 
حسب هـ(، ٕٙ٘)صحٌح البخاري( الجامع الصحٌح، المإلؾ: محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن المؽٌرة البخاري، أبو عبد هللا )المتوفى:  (ٔ

 .117ٔ – 7ٓٗٔالقاهرة، الطبعة: األولى،  –ترقٌم فتح الباري، الناشر: دار الشعب 
)صحٌح مسلم(المسند الصحٌح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا علٌە وسلم، المإلؾ: مسلم بن الحجاج أبو الحسن  (ٕ

 بٌروت ـ لبنان. –بد الباقً، الناشر: دار إحٌاء التراث العربً هـ(، المحقق: محمد فإاد عٕٔٙالقشٌري النٌسابوري )المتوفى: 
اإلحسان فً تقرٌب صحٌح ابن حبان، المإلؾ: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمٌمً، أبو حاتم، الدارمً، الُبستً  (ٖ

هـ(، حققە وخرج أحادٌثە وعلق علٌە: شعٌب  7ٖ1ى: هـ(، ترتٌب: األمٌر عبلء الدٌن علً بن بلبان الفارسً )المتوفٖٗ٘)المتوفى: 
 م. 111ٔ -هـ  1ٓٗٔاألرنإوط، مإسسة الرسالة، بٌروت، الطبعة: األولى، 

األشباه والنظابر فً قواعد الفقە =  قواعد ابن الملقن ، سراج الدٌن أبو حفص عمر بن علً األنصاري المعروؾ بـ ابن الملقن )المتوفى:  (ٗ
المملكة العربٌة السعودٌة(، )دار ابن  -: )دار ابن القٌم للنشر والتوزٌع، الرٌاض ٔسة: مصطفى محمود األزهري، طهـ(، تحقٌق ودرا 1ٓٗ

 م. ٕٓٔٓ -هـ  ٖٔٗٔجمهورٌة مصر العربٌة(،  -عفان للنشر والتوزٌع، القاهرة 
هـ، دار الكتاب العلمٌاة ـ بٌاروت ـ 1ٔٔلسٌوطً المتوفى األشباه والنظابر فً قواعد وفروع فقە الشافعٌة: جبلل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر ا (٘

 م.ٖٕٓٓهـ ـ ٕٗٗٔم، وأخرى بتحقٌق: عبد الكرٌم الفضٌلً: المطبعة العصرٌة للطباعة والنشر، بٌروت ـ لبنان، 11ٖٔلبنان .
تور عبد الحمٌد علً أبو زنٌد، هـ(، دراسة وتحقٌق: الدك 1ٕٙالتحصٌل من المحصول، سراج الدٌن محمود بن أبً بكر األْرَموي )المتوفى:  (ٙ

 م. 111ٔ -هـ  1ٓٗٔلبنان،  –: مإسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت ٔأصل الكتاب: رسالة دكتوراة، ط

هـ(، المحقق: 71ٕسنن الترمذي، المإلؾ: محمد بن عٌسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عٌسى )المتوفى:  -الجامع الكبٌر  (7
 م.  111ٔبٌروت،  –شار عواد معروؾ،  دار الؽرب اإلسبلمً ب

هـ، تحقٌق :د. ولٌد عبد الرحمن آل 71٘الرد على من اتبع ؼٌر المذاهب األربعة، اإلمام الحافظ عبد الرحمن ابن رجب الحنبلً المتوفى  (1
 هـ. 1ٔٗٔ، دار عالم الفوابد، مكة ، ٔفرٌان. ط

هـ، تحقٌق :د. ولٌد عبد الرحمن آل 71٘ة، اإلمام الحافظ عبد الرحمن ابن رجب الحنبلً المتوفى الرد على من اتبع ؼٌر المذاهب األربع (1
 هـ. 1ٔٗٔ، دار عالم الفوابد، مكة ، ٔفرٌان. ط

هـ، طبعة المكتب اإلسبلمً للطباعاة والنشار، دمشاق ـ 7ٙٙروضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن: أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي الدمشقً المتوفى (ٓٔ
   هـ. ٘ٓٗٔ، المكتب اإلسبلمً، بٌروت ـ لبنان، ٕسورٌا. وط

ِجْستانً )المتوفى:  (ٔٔ هـ(، المحقق: 7ٕ٘سنن أبً داود، المإلؾ: أبو داود سلٌمان بن األشعث بن إسحاق بن بشٌر بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
 بٌروت ـ لبنان. –محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد، المكتبة العصرٌة، صٌدا 

ى األصولٌة والقرآنٌة للحافظ السٌوطً، دراسة وتحقٌق، لؤلستاذ الدكتور حسن خالد مصطفى محمود المفتً، أطروحة الادكتوراه، جامعاة الفتاو (ٕٔ
 م.ٕٓٔٓصبلح الدٌن، أربٌل، 

 هـ.ٖٙ٘ٔاهرة، المكتبة التجارٌة الكبرى، الق ٔهـ، طٖٔٓٔفٌض القدٌر شرح الجامع الصؽٌر: زٌن الدٌن محمد عبد الرإوؾ المناوي المتوفى (ٖٔ
/ منشورات اتحاد علماء الدٌن اإلسبلمً فً ٔالمنهج العام لئلفتاء فً إقلٌم كوردستان/ لبلستاذ الدكتور حسن خالد مصطفى المفتً، ط (ٗٔ

 م.1ٕٔٓكوردستان/ أربٌل، 
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 الفَه الصحٔح لقاعدٗ: 
 سماٌ()ال ُٓيلز تغ  اخحلاو بتغ  اخ

إن من رحمة هللا تعالى بعباده؛ تخصٌص الرسالة 
 المحمدٌة بالرحمة، كما جاء فً القران الكرٌم )َوَما

 .(7ٓٔ: االنبٌاء لِْلَعالَِمٌَن(. )سورة َرْحَمةً  إاِلَّ  أَْرَسْلَناكَ 
تحقٌق مصالح ومن مقتضٌات تلك الرحمة الّربانٌة 

 واالخرة.  الناس فً الدنٌا

أحكام الشرٌعة قابمة على إٌجاد المصالح ودفع 
المضار، ولذلك قد تكفل هللا تعالى حفظ هذه الشرٌعة 
ومصدرها األول وهو القران الكرٌم فقال سبحانە: 

كَ  )َوأَْنَزْلَنا ٌْ ْكرَ  إِلَ ٌِّنَ  الذِّ لَ  َما لِلنَّاسِ  لُِتَب ِهْم(، )سورة ُنزِّ ٌْ  إِلَ
ٌَّن الذي هو القران، ٌتضمن فحفظ المب .(ٗٗ: النحل

ٌِّن أٌضا وهو السنة الشرٌفة.  حفظ المب

هذا، وقد ضمن هللا تعالى هذه الشرٌعة من الخصابص 
والمزاٌا ما ٌجعلها صالحة لكل زمان ومكان، وفً 
جمٌع الظروؾ واالحوال، ولعل من أبرز تلك 

 الخصابص أمرٌن:

ات: : ثبات أحكام الشرٌعة ورسوخ قواعدها، والثباألول
ضد الزوال، والشًء الثابت هو المستقر، ٌقال: ثبت 

 الفقە ألفاظ مصطلحات االمر اذا صح. )معجم
فقد وردت لفظة )الثبات( فً أكثر  .(1٘ٔ: االسبلمً

ٌَُثبِّتُ  ُ  من أٌة فً القران الكرٌم، منها قولە تعالى: )  هللاَّ
اةِ  ِفً الثَّابِتِ  ِباْلَقْولِ  آََمُنوا الَِّذٌنَ  ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن  َوفًِ الدُّ

وما ثبت من االحكام  .(ٕٕ: ابراهٌم اآْلَِخَرِة(، )سورة
نوع ال ٌتؽٌر، ال بحسب األزمنة وال األمكنة وال 
اجتهاد األبمة، كوجوب الواجبات، وتحرٌم المحرمات، 
والحدود المقدرة بالشرع على الجرابم والجناٌات ونحو 

 .ذلك

لە زمانا  : ما ٌتؽٌر بحسب اقتضاء المصلحةالثاني
ومكانا وحاال، كمقادٌر التعزٌرات مثبل. ومن المرونة 
الشرعٌة التً امتازت بها الشرٌعة، ما ٌحدث للفتوى 
من تؽٌر بحسب األزمنة واألمكنة، ولٌس فً هذا منافاة 

 لما ذكرنا من ثبات أحكام الشرٌعة وقواعدها.

ومن أوسع أبواب المرونة والتؽٌر فً الفتاوى ما نجاده 
عاااااة الفقهاااااء فااااً أحكااااامهم لتؽٌاااار العوابااااد ماااان مرا

واالعراؾ، وما تعم بە البلوى، والمتؤمل فاً كتاب فقاە 
اعااة هاإالء االبماة لتؽٌار النوازل ٌتبٌن لە بوضاوح مر

العواباااااااااااااااااااااااااااد 
واألعاااراؾ، مماااا 
جعلهااام معتمااادٌن 
عناااد الفتٌاااا علاااى 
قاعااادة: )ال ٌنكااار 
تؽٌاااااار األحكااااااام 

بتؽٌر األزمان(.

 شزح مفزدات القاعدٗ:
 ؽٌر: هو انتقال الشًء من حالة إلى أُخرى.الت_ 
واألحكام: جمع الحكم، والمراد بە الحكم الشرعً، _ 

وهو عبارة عن حكم هللا تعالى المتعلّق بؤفعال المكلفٌن. 
 .(7٘ٔ ،7ٓٔ: للجرجانً )التعرٌفات،

الّزمن والّزمان: ٌطلق على العصر وعلى الوقت _ 
ة، ٌحدث فٌە قلٌلە وكثٌره، وٌجمع على أزمان و أزمن

 .(1٘ٗ: اقتران حدث بحدث آخر. )الصحاح
هذه القاعدة ثابتة من كبلم أهل العلم و تطبٌقاتهم 
العملٌة. ولعل من أوابل من نّبە الى معناها أم المإمنٌن 
عابشة رضً هللا عنها، فٌما أخرجە االمام مسلم عن 
عمرة بنت عبدالرحمن أنها سمعت عابشة زوج النبً 

ِ  َرُسولَ  أَنَّ  وسلم تقول: )لوصلى هللا علٌە   هللا صلى هللاَّ
 كما اْلَمْسِجدَ  لََمَنَعُهنَّ  النَِّساءُ  أَْحَدثَ  ما َرأَى وسلم علٌە

إِْسَرابٌَِل(. والمراد: ما أحدثت النساء  َبِنً ِنَساءُ  ُمِنَعتْ 

مسلم من الّزٌنة والطٌب وحسن الثٌاب. )صحٌح

 .(٘ٗٗ: برقم ،7ٓٙ/ٗ: النووي
هذا اشارة صرٌحة الى تؽٌر الحكم بتؽٌر الزمان، ففً 

 وال فرق فً ذلك بٌن الحكم والفتوى، فالمإدى واحد.
وقد أحدث فقهاء التابعٌن رحمهم هللا تعالى فً أقضٌتهم 
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الشرعٌة مسابل وأحكاما لم ٌكن للصحابة عهد وال علم 
بها، وحسبنا هنا جواب القاضً شرٌح بن قٌس 

دما سبل: ما الذي احدثت فً هـ( عنٗٓٔالمتوفً سنة )
 القضاء؟ فقال: ان الناس قد أحدثوا فؤحدثت. )طبقات

.(1ٔ/ٙ: سعد ابن

 جماالت عنل العادٗ ّالعزف:
ٌعتبر العرؾ والعادة حجة وحكما عند عدم مخالفتە 
لنص شرعً، واذا خالؾ العرؾ الدلٌل الشرعً، 
وحصل ما ٌعبر عنە بمصادمة النص، ولزم من اعتبار 

ترك النص؛ فهذا ال شك فً رده وعدم العرؾ 
اعتباره، الن العرؾ والعادة إنما تعتبر حكما الثبات 
حكم شرعً اذا لم ٌرد نص فً ذلك الحكم المراد 
اثباتە، اما اذا ورد النص فٌجب العمل بە، وال ٌجوز 

 تركە للعمل بالعادة أو العرؾ ألسباب ثبلثة:
 .األول: ألنە لٌس للعباد حق تؽٌٌر النصوص

 الثانً: ألن النص أقوى من العرؾ.
الثالث: الن العرؾ قد ٌكون مبنٌا على باطل، فلذلك ال 

 ٌترك القوي ألجل العمل بالضعٌؾ.

ّمً ثمثل٘ خمالف٘ العزف لليصْص:
اعتاد بعض الناس التعامل بالمحرمات، كالمعامبلت 
الربوٌة، وشرب المسكرات، والتبرج ولبس الحرٌر 

ال، وؼٌر ذلك مما ورد النص فً والتختم بالذهب للرج
 تحرٌمە.

 مخالفة العرؾ لمسابل فقهٌة:

قد ٌخالؾ العرؾ مسابل فقهٌة لم تثبت بصرٌح النص، 
بل باالجتهاد والرأي، وكثٌر منها بناه المجتهد على ما 
كان فً عرؾ زمانە، بحٌث لو كان فً الزمان الذي 
ا حدث فٌە العرؾ الجدٌد لقال بخبلؾ ما قال أوال، فهذ

ٌعتبر فٌە عرؾ الحادثة ولو خالؾ حكما سابقا مبنٌا 
على عرؾ مخالؾ، وهذا مبنً على قاعدة: )ال ٌنكر 

 تؽٌر االحكام بتؽٌر االزمان(.
ولهذا نرى كثٌرا من العلماء خالفوا ما نص علٌە 
المجتهدون فً مواضع كثٌرة بناء على ما كان فً 

ا بما قالوا زمنهم، لعلمهم بؤنهم لو كانوا فً زمنهم لقالو

بە أخذا من قواعد مذهبهم

ثمثل٘ ّ ّمزّع علٙ القاعدٗ:
افتاإهم بجواز االستبجار على تعلٌم القران ونحوه _ 

النقطاع عطاء المعلمٌن، إذ لو اشتؽل المعلمون بالتعلٌم 
ببل أجرة ٌلزم ضٌاعهم وضٌاع عٌالهم، ولما اشتؽلوا 

آن باالكتساب من حرفة أو صناعة ٌلزم اهمال القر
على التعلٌم، و كذلكوالدٌن، فؤفتوا بجواز أخذ األجرة

على االمامة واألذان، مع أن ذلك مخالؾ لما اتفق علٌە 
كثٌر من أبمة المذاهب من عدم جواز االستبجار وأخذ 
األجرة علٌها كبقٌة الطاعات من الصوم والصبلة 

 والحج و قراءة القرآن ونحو ذلك.
علٌە فً زمن النبً  ومن ذلك منع النساء عما كن_ 

وسلم من حضور المساجد لصبلة  علٌە هللا صلى
 الجماعة.

اذا استعان شخص بآخر على شراء عقار، وبعد _ 
وقوع البٌع والشراء طلب المستعان بە من المستعٌن 
أجرة، فٌنظر فً تعامل أهل السوق فً ذلك، فان كان 

–معتادا فً مثل هذه الحال أخذ أجرة فللمستعان بە 
أخذ األجرة المثلٌة من  -ب مكتب عقاريكصاح

 المستعٌن وإالّ فبل.
والبد للمفتً أن ٌكون ذا نظر سدٌد، مع الوقوؾ على 
أحوال الزمان وأهلە ومعرفة أن هذه العوابد واالعراؾ 
ؼٌر مخالفة للشرع، فهً حجة ودلٌل ٌجب العمل 

مة(. )الوجٌز  فً بموجبها باعتبار أن )العادة محكَّ
وان استعمال الناس  .(1ٕٕ: الكلٌة الفقە قواعد اٌضاح

إذا كان عاما ٌعد حجة فً حق العموم، وأما إذا كان 
العرؾ خاصا ببلدة مثبل، فان جمهور الفقهاء من 

 الحنفٌة والشافعٌة ال ٌعدونە حجة.
ودلٌلهم على ذلك: أن االجماع العمومً ٌستحٌل 
اجتماع أفراده على الكذب والضبلل لكثرتهم واختبلؾ 

طارهم، وأما العرؾ الخاص فبل ٌمتنع فٌە ذلك، وهو أق
 مع ذلك ٌخالفە عرؾ بلد آخر.

بقً أن نبٌن تتمٌما للفابدة، معنى كل من تؽٌر الزمان، 
 وتؽٌر المكان، والعادات، واالحوال، وهو كما ٌؤتً:

 تغ  الشماٌ:
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وهو تؽٌر احتٌاجات الناس وأحوالهم، وأعرافهم، 
ببە، ومثال ذلك: حدٌث أنس وبالتالً تتؽٌر الفتوى بس

 علٌە هللا صلى-)أن النبً  -رضً هللا عنە-بن مالك 
جلد فً الخمر بالجرٌد والنعال، ثم جلد أبوبكر  -وسلم

أربعٌن، فلما كان عمر ودنا الناس من الرٌؾ والقرى، 
قال: ما ترون فً جلد الخمر؟ فقال عبدالرحمن بن 

لد عمر عوؾ: أرى أن تجعلها كؤخؾ الحدود، قال: فج
: مسلم ثمانٌن(. )صحٌح

ٔ7ٓٙ). 
ٌبدو من هذا أن الصحابة 

لم ٌثبت  -رضً هللا عنهم–
عندهم حد معٌن فً 
الخمر، ولو ثبت لهم ما 
احتاجوا الى المشاورة فٌە، 
واذا لم ٌثبت عندهم نص 
ملزم، فقد تؽٌر حكمهم 
واختلفت فتواهم بتؽٌر 
الزمن. وزٌادة االمام عمر 

ى تعزٌرات، والتعزٌر ال
رأي االمام ان شاء فعلە، 
وان شاء تركە بحسب 

 المصلحة فً فعلە وتركە.
 تغ  امللاٌ:

معنى تؽٌر المكان: هو اختبلفە، ِاما باختبلؾ ببلد 
المسلمٌن، أو باختبلؾ الدار التً ٌعٌشون فٌها: دار 
االسبلم و دار ؼٌر االسبلم، فتؽٌر المكان أو البٌبة لە 

طلب أبو جعفر المنصور أثر فً اختبلؾ الفتوى، فقد 
من االمام مالك أن ٌكتب للناس كتابا؛ فكتب الموطؤ، 
وأراد المنصور أن ٌحمل الناس فً البلدان المختلفة 
على العمل بما فٌە، فؤبى اإلمام مالك وقال: ال تفعل ٌا 
أمٌر المإمنٌن، فقد سبق الى الناس أقاوٌل وسمعوا 

دع الناس أحادٌث، و أخذ كل قوم بما سبقت الٌهم، ف
وما اختار أهل كل بلد ألنفسهم. فعدل المنصور عن 

 .رأٌە
وهكذا قرر االمام مالك ترك الناس فً االقطار 
المختلفة أحرارا فً االَخذ بما سبق الٌهم، مادام هدفهم 

 ضوء الكتاب والسنة. )حٌاة ًاقامة الحق والعدل ف
 .(1ٗ: االربعة االبمة

 تغ  العادات:
: هو اختبلفها من بلد آلخر، فان معنى تؽٌر العادات

الفتوى التً بنٌت على عادة معٌنة، تتؽٌر إذا تؽٌرت 
تلك العادة، ومن األمثلة على تؽٌر الفتوى بتؽٌر 
العرؾ: أنە لما كان لون السواد فً زمن االِمام أبً 

حنٌفة ٌعد عٌبا، قال: بؤن الؽاصب إذا صبػ الثوب 
ٌَّبە، ثم بع د ذلك لّما تؽٌر باللون االسود ٌكون قد ع

عرؾ الناس و صاروا ٌعدونە زٌادة، قال صاحباه )أبو 
وكذلك الدور، عٌبا.  ٌوسؾ و محمد(: ِانە زٌادة ولٌست

لما كانت تبنى على نمط واحد، قال المتقدمون ؼٌر 
)زفر(: ٌكفً لسقوط خٌار الرإٌة رإٌة بٌت منها، ولما 

ط تبدلت االَزمان و صارت بٌوت الدور تبنى على أنما

و كٌفٌات مختلفة؛ رجح المتؤخرون قول )زفر( من أنە 
 البد من رإٌة كل البٌوت لٌسقط خٌار الرإٌة.

 معيٙ تغ  االحْال:
هو اختبلؾ أحوال الناس وحاجاتهم من حال آلخر، 
سواء كان ذلك فً أفراد المكلفٌن، أم كان فً جماعات 

 منهم، كؤهل صنعة واحدة، أو مهنة أو ؼٌر ذلك.
ي أن ٌكون المفتً فقٌها فً معرفة أحوال من الضرور

الناس وِاالّ ٌكون بفتواه مفسدا، أكثر مما ٌكون مصلحا، 
بل ٌنبؽً أن ٌكون فقٌها فً معرفة دقابق أمورهم من 
الخداع واالحتٌال والعوابد واألعراؾ. مثال ذلك حدٌث 

قال:  -رضً هللا عنهما–عبدهللا بن عمرو بن العاص 
جاء شاب،  –وسلم  علٌە هللا صلى -النبً )كنا عند

فقال: ٌا رسول هللا؛ أقّبل و أنا صابم؟ قال: "ال"، فجاء 
شٌخ، فقال: ٌا رسول هللا؛ أقّبل وأنا صابم؟ قال: "نعم"، 

 هللا صلى -فنظر بعضنا الى بعض، فقال رسول هللا 
: "قد علمت نظر بعضكم الى بعض، ِان -وسلم  علٌە

 .(7ٓ٘ٗ: برقم: أحمد الشٌخ ٌملك نفسە". )مسند
الشاب على  –وسلم  علٌە هللا صلى -فقد أجاب النبً 

سإالە بجواب مختلؾ عن اجابتە للشٌخ السابل، مع أن 
 السإال واحد؛ مما ٌدل على مراعاتە لحال كل منهما.
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االريتالف يف الفتْٚ إمنا ٓلٌْ يف املضاٜل الفزعٔة٘  
اليت ميلً ثٌ ختتلةل مَٔةا مَةه اجملتَةدًٓ، ّثمةا      

عقاٜةةد مةةال ْٓجةةد املضةاٜل الللٔةة٘ ّمضةةاٜل ثلةْل ال  
 مَٔا اريتالف يف الدزٓع٘ اإلصالمٔ٘

 توحيد الفتوى يف كردستان ضرورة ملحة
 

الحمااااااد َّلل 

رب 

العااااااااالمٌن 

والصاااااابلة 

والساااااااابلم 

علااااااااااااااااى 

اشااااااااااارؾ 

المرسااااالٌن 

سااااااااااااااٌدنا 

 : وبعد .محمد وعلى الە وصحبە اجمعٌن

، فقد طلب منً ان القً كلمة عن موضوع الفتوى

والٌخفى على حضراتكم ان الموضوع قد اشبع كتبا 

وتحقٌقا ودراسة وبحثا قدٌما وحدٌثا فاخترت ان ابحث 

 .د الفتوى فً كردستانعن امكانٌة توحٌ

فموضوع ورقتً هذه عن امكانٌة توحٌد الفتوى فً 

وال ٌخفى على حضراتكم ان الفتوى فً  كردستان

اإلسبلم لها شؤن عظٌم، ومنزل رفٌع شرٌؾ، وٌدل 

على عظمة منزلتها أن هللا تعالى نسبها لذاتە العلٌة، 

ُ : )فقال تعالى ْسَتْفُتوَنَك ِفً النَِّساِء قُِل هللاَّ ٌَ ٌُْفِتٌُكْم ِفٌِهنَّ َو   )

ٌُْفِتٌُكْم : )، وقال سبحانە7ٕٔ/النساء  ُ ْسَتْفُتوَنَك قُِل هللاَّ ٌَ

، وأول من قام بهذا المنصب 7ٙٔ/النساء( ِفً اْلَكبَللَةِ 

سٌد المرسلٌن محمد صلى هللا علٌە وسلم، ذلك أن 

الفتوى تعرؾ بؤنها بٌان الحكم الشرعً لمن سؤل عنە، 

ة رضوان هللا علٌهم ٌسؤلون رسول وقد كان الصحاب

هللا صلى هللا علٌە وسلم وٌبٌن لهم الحكم الشرعً، قال 

ِهْم : )هللا تعالى ٌْ َل إِلَ اِس َما ُنزِّ ٌَِّن لِلنَّ ْكَر لُِتَب َك الذِّ ٌْ َوأَْنَزْلَنا إِلَ

ُرونَ  َتَفكَّ ٌَ  .ٗٗ/النحل( َولََعلَُّهْم 

إلاى بلاد، وال ننكر أن هناك اختبلفا فً الفتاوى مان بلاد 

أو من مكان إلى آخر، وقد نشؤ هذا االختبلؾ ماع نشاؤة 

المذاهب الفقهٌاة المختلفاة، لعوامال متنوعاة مبثوثاة فاً 

كتااب العلماااء فااً مسااابل ظنٌااة تختلااؾ فٌهااا الماادارك 

واألفهاااام، فاااالمختلفون فاااً ذلاااك الوقااات لااام ٌقصااادوا 

االختبلؾ لذاتە، بل كان ؼاٌتهم واحدة، وهً الوصاول 

لشاارعً الصااحٌح الااذي هااو مااراد الشااارع إلااى الحكاام ا

سبحانە، فهم وإن اختلفوا فإنهم متفقون من جهة القصاد 

إلااى موافقااة الشااارع ساابحانە، وهااذا االخااتبلؾ إن دلَّ 

على شًء فإنما ٌدل على سعة هذه الشارٌعة ومرونتهاا 

 .وصبلحٌتها لكل زمان ومكان

ونشٌر هنا إلى أن االختبلؾ فً الفتوى إنماا ٌكاون فاً 

ساااابل الفرعٌاااة التاااً ٌمكااان أن تختلاااؾ فٌهاااا فهااام الم

المجتهدٌن، وأما المسابل الكلٌة ومساابل أصاول العقاباد 

 فبل ٌوجد فٌها اختبلؾ فً الشرٌعة اإلسبلمٌة.

واالختبلؾ فً الفروع أمر من لوازم البشر ال ٌمكن 

رفعە وال منعە أو دفعە، وهو ال ٌشكل خطراً على 

 عنهم والعلماء من األمة، فقد كان الصحابة رضً هللا

بعهدهم ٌختلفون فً الفروع مع اتحاد كلمتهم وتوحٌد 

صفوفهم، بل هو مظهر من مظاهر الرحمة والسماحة 

فً هذه الشرٌعة، وقد قال اإلمام مالك رضً هللا عنە 

لهارون الرشٌد عندما أشار علٌە أن ٌحمل الناس على 

من ٌا أمٌر المإمنٌن إن اختبلؾ العلماء رحمة : "كتبە

هللا تعالى على هذه األمة، كلٌّ ٌّتبع ما صح عنده، 

 ".وكلهم على الُهدى، وكلٌّ ٌرٌد هللا تعالى

لكن ال بد أن ٌكون االختبلؾ الفقهً الذي نجم عنە 

اختبلؾ فً الفتوى مستنداً إلى دلٌل شرعً معتبر، أما 

إذا لم تكن الفتوى مستندة إلى دلٌل شرعً معتبر فإنها 

 .تشهً، وهذا هو الخبلؾ المذمومقول بالهوى وال

وفً العالم اإلسبلمً اآلن ٌوجد مجامع فقهٌة تضم 

نخبة من العلماء الموثوقٌن وتصدر عنها الكثٌر من 

الفتاوى النٌرة، والقرارات الفقهٌة المستندة إلى األدلة 

 .الشرعٌة الصحٌحة

وتعتبر مشكلة تضارب االفتوى مشكلة عامة فً اؼلب 

 العالم االسبلمً

ففً أحٌان كثٌرة تتضارب الفتاوى الشرعٌة بٌن علماء 

.. األمة مما ٌجعل الشارع اإلسبلمً فً حٌرة من أمره

ٌتبع أٌا من هذه الفتاوى، وعلى سبٌل المثال هناك 
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إٌ تْحٔةد مصةدر الفتةْٚ ثمةز مَةه جةداً، ّ ةزّرٖ        
ريال٘ ٍذِ اخٓاو اليت ثلبحت اخبْاب مفتْح٘ للل 

 لدريْل جمال الفتْٚ« املدللني»مً 

فتاوى من علماء بارزٌن ال تجٌز التعامل مع البنوك 

التجارٌة وتعتبر التعامل معها نوعا من الربا ؼٌر 

ٌرى علماء بارزون أٌضاً أن المشروع فً حٌن 

التعامل مع تلك البنوك لٌس فٌە أي نوع من أنواع 

 ..الربا

ورؼم أن فرٌقاً من العلماء ٌرى أن اختبلؾ األبمة 

. رحمة إال أن الفرٌق المضاد ٌرى أن اختبلفهم شقاق

وأمام تضارب الفتوى ٌثور تساإل حول إمكانٌة توحٌد 

ضوع توحٌد الفتوى الفتوى فً الدول اإلسبلمٌة لكن مو

ٌقابلە بعض اإلشكالٌات كمسإولٌة دور اإلفتاء 

وشخصٌة من ٌقوم بالفتوى ومواصفاتە ومإهبلتە 

 ..لئلفتاء

ومن شروط المفتً كما قال االمام الشافعً رضً هللا 

عنە فٌما رواه عنە الخطٌب فً كتاب الفقٌە والمتفقە 

ارفا ال ٌحل ألحد أن ٌفتً فً دٌن هللا إال رجبل ع: لە

بكتاب هللا بناسخە ومنسوخە، ومحكمە ومتشابهە، 

وتؤوٌلە وتنزٌلە، ومكٌە ومدنٌە، وما أرٌد بە، وٌكون 

بعد ذلك بصٌرا بحدٌث رسول هللا صلى هللا علٌە 

وسلم، وبالناسخ والمنسوخ، وٌعرؾ من الحدٌث مثل 

ما عرؾ من القرآن، وٌكون بصٌرا باللؽة، بصٌرا 

سنة والقرآن، وٌستعمل هذا بالشعر وما ٌحتاج إلٌە لل

مع اإلنصاؾ، وٌكون بعد هذا مشرفا على اختبلؾ 

أهل األمصار، وتكون لە قرٌحة بعد هذا، فإذا كان 

هكذا فلە أن ٌتكلم وٌفتً فً الحبلل والحرام، وإذا لم 

 .ٌكن هكذا فلٌس لە أن ٌفتً

وفً أحٌان كثٌرة تتضارب الفتاوى النوعٌة بٌن األبمة 

األمة مما ٌجعل الشارع اإلسبلمً فً  والفقهاء وعلماء

حٌرة من أمره، وأي فرٌق تتبع، فمثبلً القضٌة التً ما 

زال الجدل قابًما حولها حتى اآلن والتً ذكرناها هً 

فوابد البنوك هل هً حبلل أم حرام، فنجد فتاوى من 

علماء بارزٌن تجٌز التعامل مع البنوك طالما أنها 

 تجارة واستثمار.

ر ٌعتبر التعامل نوًعا من أنواع الربا والبعض اآلخ

ؼٌر المشروع، وفرٌق ثالث ٌرى أنها لٌست ربا ولٌس 

مما جعل هذه األمور تتضارب . هناك شبهة تعامل فٌها

فً عقول المسلمٌن، وتساءلوا فٌما بٌنهم من هو األحق 

بإصدار الفتوى حتى تتبعە؟ وهل ال ٌجوز أن تكون 

بلمٌة ؟ الجمٌع أكد هناك فتوى موحدة فً الدول اإلس

أن قضٌة الفتوى وتوحٌدها والقابمٌن علٌها أمر لٌس 

بالٌسٌر ألنە ٌتوقؾ على طبٌعة الفتوى ومن ٌقوم بها 

 .ومواصفاتە ومإهبلتە لئلفتاء

والتعدد فً الفتوى لٌس من مصلحة اإلسبلم وال 

وقد حذر اإلسبلم من اتباع  المسلمٌن على اإلطبلق،

وأن من . نهم ٌضلون وٌضلونآراء من ال علم لهم، أل

ال علم لە حٌن ٌفتى فى دٌن هللا أحدا ٌضلە وال ٌهدٌە 

وٌعرض من ٌفتە إلى الهبلك، عن جابر رضى هللا عنە 

خرجت فى سفر فؤصاب رجبل منا حجر فى رأسە : قال

هل تجدون لى رخصة فى : ثم احتلم فسؤل أصحابە

ما نجد لك رخصة فؤنت تقدر على : التٌمم، فقالوا

فلما قدمنا على رسول هللا صلى . ماء، فاؼتسل فماتال

: هللا علٌە وسلم أخبر بذلك علٌە الصبلة والسبلم فقال

أال هبل سؤلوا إذا لم ٌعلموا فانما شفاء « قتلوه قتلهم هللا»

العى السإال إنما كان ٌكفٌە أن ٌتٌمم وٌعصر أو 
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ٌعصب على جرحە خرقة ثم ٌمسح علٌها وٌؽسل سابر 

 .جسده

ما ٌفٌد اعتبار الذٌن أفتوه « قتلوه قتلهم هللا: »ولەففى ق

خطؤ فؤوردوه موارد الموت بمثابة القتلة ألخٌهم حٌن 

 . أفتوه خطؤ بؽٌر علم

وهكذا نرى خطورة الفتوى بؽٌر علم وما ٌترتب علٌها 

من هبلك، فٌجب على الذٌن ٌتجرأون على الفتوى أن 

العلم وال  ٌتقوا هللا، خاصة أولبك الذٌن لٌسوا من أهل

من أهل االختصاص، بل نصبوا أنفسهم لبلفتاء بؽٌر 

ولدٌنا بحمد هللا مإسسات دٌنٌة بها علماء اكفاء . علم

ٌقدرون على االفتاء، بعلم ونور وذكاء فعلى الناس أن 

: ٌسؤلوا أهل الذكر وأال ٌسؤلوا ؼٌرهم قال هللا تعالى

 .ٖٗالنحل: « فاسؤلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون»

وأن وجود أكثر من شخص ٌتكلم عن الفتوى وٌفتً بما 

ٌااراه ٌعتباار مشااكلة خطٌاارة، وسااوء تنظااٌم، فلااٌس كاال 

إنسان قادر على أن ٌساتفتً قلباە أو ٌاذهب إلاى مجتهاد 

 .ٌثق فٌە

وفااااً كردسااااتان تقااااع 

المساااااااااإولٌة، علاااااااااى 

حكوماااااة االقلاااااٌم فاااااً 

توحٌد مصادر الفتاوى، 

حتاااااى ٌاااااتمكن عاماااااة 

الناااااااس األخااااااذ ماااااان 

، وأن مصاااااادر واحااااااد

ٌثقاااااااوا فاااااااٌمن ٌقاااااااوم 

باااااااااااااااااااااااالفتوى ال أن 

تتضاااااااااااااااااارب اآلراء 

وٌصاااابح العامااااة فااااً 

حٌرة من أمارهم والباد 

على مان ٌقاوم باالفتوى 

أن ٌكاااون مصااادر ثقاااة 

ومعروفاااااااا لجمهاااااااور 

النااااس بتقاااواه وورعاااە 

حتى ٌثقوا فاً كبلماە وفٌماا ٌفتاٌهم فٌاە مان أماور، ألن 

عامااة الناااس ال ٌعرفااون قواعااد االجتهاااد، وال ٌعرفااون 

 ى النصوص الشرعٌة.حت

وحسم هذه المشكلة فً كردستان ٌكون بتوحٌد مصدر 

وهذا عبء ثقٌل التقوم بە االّ حكومة االقلٌم ، الفتوى

فعلٌها ان تقوم بمنع أي إنسان من ، وحدها دون ؼٌرها

اإلفتاء واالجتهاد فً أمور الدٌن، وهو ؼٌر مإهل لتلك 

. فتوىالمهمة ومن األفضل وجود جهة موحدة تقوم بال

حٌث إن توحٌد مصدر الفتوى أمر مهم جداً، 

وضروري خاصة هذه األٌام التً أصبحت األبواب 

لدخول مجال الفتوى، « المشككٌن»مفتوحة لكل من 

وٌإدي دخول ؼٌر المإهلٌن لمجال الفتوى إلى انتشار 

والبد من . الفساد فً المجتمع واستشراء الباطل

المسابل  االختبلؾ فً وجهات النظرفً كثٌر من

الفقهٌة، ألنها فٌها أدلة تحتمل وجوه عدة وقد اختلؾ 

األبمة األربعة فً مسؤلة واحدة وهً على سبٌل المثال 

فبعضهم قال إنها االتصال « أو المستم النساء»

الجنسً، والبعض اآلخر قال هً مجرد اللمس بالٌد، 

ولو اختلفت الفتوى فً مسؤلة معٌنة قد تثٌر البلبلة 

إنە البد من والفتنة ف

الرجوع الى لجنة للفتوى 

 .لحسم هذا المواضٌع

ولعل من أهم ما دفع 

بعض العلماء إلى توحٌد 

الفتوى ما قد ٌحصل من 

بعض من ٌتصدى لئلفتاء 

من التساهل، وما ٌجدونە 

من تفاوت فً آراء أهل 

العلم فً عدد من 

المسابل، مما ٌقع العامً 

 فً اإلشكال.

والٌخفى علٌكم بان 

ة العلٌا للفتوى فً اللجن

كردستان تتكون من كبار 

العلماء االجبلء وان 

حصرالرجوع الٌها فى 

وهللا ولً التوفٌق  .االمور المختلؾ فٌها امر ضروري

 ..والسبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاتە
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 عالم اإل وسائل يفالفتوى املباشر ضوابط 
 

 صدٌق سلٌمان نوزاد د.
 اربٌل  -جامعە صبلح الدٌن  -فً كلٌة القانون استاذ الشرٌعة اإلسبلمٌة

 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أمام المتقين، 

 .وعمى اله وصحبه، ومن تبعهم الى يوم الدين
اما بعد: الشك ان لمفتاوى المباشرة في وسائل االعالم، 
ايجابيات كثيرة، في تعميم الناس امور دينهم، والدعوة الى 

وخاصة اذا قام بها عمماء مختصين، ويتوفر فيهم اهلل، 
شروط واداب الفتوى المباشر. كما ان لها سمبيات واثار 
خطيرة، اذا لم تضبط الفتاوى الفقهية، ويتصدى لها من 
ليس اهال لمفتوى، ولم يمتزم بشروط وآداب الفتوى 
المباشر، فحينئذ يكون اثمها اكبر من نفعها، لذالك يجب 

المباشر من قبل الجهات المعنية، تنظيم الفتوى 
والمؤسسات الدينية ،لئال تستغل برنامج الفتوى في وسائل 

 االعالم لمقاصد غير شرعية.
 سبب اختيار الموضوع واهميته:

النه ظهر في العصر الحاض اصناف العمماء،  -1
يتصدرون عمى شاشات التمفزيون، ووسائل االعالم، من 

موجهة اليهم ،ومن غير تخصص وتأمل في األسئمة ال
غير الرجوع الى المصادر، غير خائفين وال وجمين من 

 عواقب ذلك فيضمون انفسهم ويضمون غيرهم.
ألبين أهمية الفتوى المباشر في وسائل االعالم،  -2

وشروط وأداب من يتوالها، وانها ليست سهمة كما يظن 
بعض االمفتين، فاذا خشي من الفتوى االعتيادي الصحابة 

اهلل تعالي عميهم والتابعون ومن جائوا من بعدهم، رضوان 
مع كونهم راسخين في العمم وااليمان، فكيف لهؤالء الذين 

 يتجاسرون دون عمم بالتصدر في الفتوى المباشر.
ولقيام كثير من األئمة والخطباء والواعظين والداعين  -3

بالفتوى المباشر في وسائل االعالم، وان هؤالء بحاجة 
ن خطورة وضوابط وأداب الفتوى المباشر، ماسة لبيا

 بصورة عممية شرعية صحيحة.

 هدف البحث:

يهدددددف البحددددث الددددى 
تقريدددددددددددددددر مفددددددددددددددداهيم 
وسدددددددطية االسدددددددالم، 
ونشدددر قددديم التسدددام  

 والمحبة واالخاء، ومحاربة الغمو والتطرف.
وكذلك يهدف البحث الى حث المسممين أن يجتهدوا في 

يقوم بها، وما  معرفة خطورة الفتوى المباشر، ومن الذي
هي شروطه وصفاته، لئال يقعوا في أخطاء في ايدي 
اصحاب الهوى والرأي، وضرورة الوقوف في وحه من 
يتعرض لمفتوى المباشر في وسائل االعالم الذين ال يتوفر 
فيهم شروط وصفات المفتي المباشر. وألبين بأن الموقف 
الصحي  لمفتوي المباشر إنما يكون بمعالجة السمبيات 
والتجاوزات في الفتاوى المباشرة ال بالمحاربة أو المطالبة 

 بإلغائها .
 عالموسائل اإل یضوابط الفتوى المباشر ف

مددددددن خددددددالل دراسدددددددتي والرجددددددوع الدددددددى المصددددددادر الفقهيدددددددة، 
واألبحددداث المنشدددورة والددددوريات العمميدددة ومواقدددع االنترنيدددت، 

ت وكذا التوصيات والبيانات والقرارات الصادرة عدن المدؤتمرا
الدوليدددددة، والنددددددوات والمجدددددامع الفقهيدددددة، والمجدددددان والهيئدددددات 
العمميددددددة الخاصددددددة بمسددددددألة الفتددددددوى المباشددددددر فددددددي وسددددددائل 
االعددالم، أضددع بعددض الحمددول المناسددبة، فددي هددذا المبحددث، 
لمحددد مددن سددمبيات الفتددوى المباشددر فددي وسددائل االعددالم، أو 

بعضددددددها تتعمددددددح بالدددددددول والحكومددددددات وأصددددددحاب -تقميمهددددددا،
عضددها تتعمددح ببددرامج األفتدداء المباشددر وأداراتددده، السددمطة، وب

 وبعضها بالمفتي المباشر، وبعضهابالمستفتي. وكما يأتي:
أواًل: ضوابط تتعلق بالددول والحوومداو والاتداو الرسدمي  

 والشرعي  في ول دول :
اصدددددددالح المؤسسدددددددات الرسدددددددمية لمفتدددددددوى، أو تقويتهدددددددا  -1

عطدداء الحريددة بالعممدداء الثقددات، ودعمهددا بددالكوادر الفنيددة، و  ا 
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واإلسددتقاللية لهددا، لتنددال ثقددة الجمدداهير، وبالتددالي تقددوم هددي 
 .(1) بترشي  العمماء المؤهمين الى القنوات الفضائية

وجدددددوب الحجدددددر عمدددددى المفتدددددي المددددداجن، ألن ضددددددرر   -2
 عظيم، ال يخص نفسه، بل يعم غير .

قددال الخطيددب البغدددادي: ينبغددي ليمددام أن يتصددف  احددوال  
م  لمفتيدا أقدر ، ومدن ال يصدم  منعده ونهدا  المفتين ،فمن صد

ولددذلك مددن واجددب  .(2)أن يعددود، ويتواعددد  بالعقوبددة ان عدداد
ولددي األمددر والسددمطة الحاكمددة ان يمنددع مددن يتصدددر لمفتددوى 

 وليس بأهل، ولم يتوفر فيه شروط وآداب المفتي.
تشددكيل لجددان او هيئددات الفتددوى فددي كددل بمددد، الصدددار  -3

بحيدداة الندداس  وامددور عبدداداتهم، الفتدداوى فددي كددل مددا يتعمددح 
لكددددي ال يتددددرك بدددداب األفتدددداء مفتوحددددًا لكددددل مددددن هددددب ودب، 
وتمندددع الفتدددوى بخالفددده داخدددل الدددوطن، عمدددى غدددرار مدددا هدددو 
موجدددود فدددي بعدددض الددددول العربيدددة. وقدددد صدددرحت مصدددادر 
سددددددعودية مطمعددددددة السدددددددالم اون اليددددددن، أن وزارة األوقددددددداف 
 والشدددددؤون االسدددددالمية بصددددددد اصددددددار نظدددددام رسدددددمي يمندددددع
الفتاوى التي يصدرها غير المتخصصدين عبدر الفضدائيات، 
وذلدك لكدب  ظدداهرة فوضدى الفتداوى الشددرعية، بسدبب تجددروء 

 البعض عمى اصدار فتاوى خطيرة.
عمدددددددى وزارات االوقددددددداف والشدددددددؤون الدينيدددددددة والجهدددددددات  -4

الشدددرعية المعنيدددة فدددي كدددل بمدددد القيدددام، بمدددا يدددأتي فدددي سدددبيل 
 .تنظيم الفتوى المباشر

اف عمدددى المفتدددين، والعمدددل عمدددى تحسدددين ادائهدددم، االشدددر  -أ
 واتخاذ الساليب المناسبة لمعالجة اوضاع من يتصدى 

 لمفتوى من غير اهمها.
المبددادرة الددى اصدددار الفتدداوى فددي القضددايا المسددتجدة،  -ب

 قبل استغاللها من قبل جهات غير مؤهمة.
إنشددداء مراكدددز ومعاهدددد التعمددديم والتددددريب عمدددى الفتدددوى،  -ج

 ل ادواتها.واستكما
الدددددعوى الددددى وضددددع ميثدددداح ليفتدددداء، ودعددددوى جهددددات  -د

 األفتاء لاللتزام ببنود هذا الميثاح.
يتضددددددمن  ،دار دليددددددل لممفتددددددي وا خدددددر لممسددددددتفتياصددددد -ه

التوعيدددددددة لثقافدددددددة الفتدددددددوى، وبيدددددددان شدددددددروط وآداب المفتدددددددي 
 والمستفتي.

تأسدديس قنددوات واذاعددات متخصصددة ليفتدداء، واسددتقبال  -و
طوال الوقت، لحاجة الناس الماسة اليهدافي  االسئمة والفتوى

األوقددات المختمفدددة لمفتددداوى الشدددرعية، وتندددوع مواقدددع االفتددداء، 
بحيددث يكددون لكددل موقددع منهددا تخصددص ،ويقددوم عميدده فريددح 
مدددن عممددداء المختصدددين، مثدددل: االحدددوال الشخصدددية،المالية 

 واالقتصاد،.الجنائية ...... الخ.
النسداء اعددادها تخصيص بدرامج فتداوى لمنسداء، تتدولى  -ز

واالجابدددددة عنهدددددا، وتعدددددرض فدددددي أوقدددددات خاصدددددة بالنسددددداء، 
 .(3)وليجابة في مسائل الحياة الزوجية والمسائل الجنسية
داراته:  ثانيًا: الضوابط التي تتعلق ببرنامج اإلفتاء وا 

التدددزام القدددائمين عمدددى وسدددائل االعدددالم المختمفدددة، بعددددم  -1
عبددر الوسددائل تمكددين غيددر المددؤهمين لمفتددوى مددن ممارسددتها 

االعالميدددددة، وعددددددم نشدددددر الفتددددداوى الشددددداذة، والتدددددرويج لهدددددا، 
واالسددتعانة بأهددل العمددم الموثددوقين لمعرفددة مددا يجددوز نشددر ، 

 .(4)وما ال يجوز
عمدددى ادارة البرندددامج زيدددادة مسددداحة الدددزمن المخصدددص  -2

لمفتدداوى المباشددرة، لالسددتماع وليجابددة، لددئال تددردهم االسددئمة 
 .(5)االختصار المخل احياناً عمى المفتي، فيعمد الى 

تنظديم االفتدداء وتقنينده مددن خددالل وضدع اليددات متعددددة،  -3
منهددا تخصدديص المفتددي بنددوع مددن المسددائل، وتحديددد مددنهج 
الفتدددوى، ووضدددع ضدددوابط الفتدددوى، والقدددائمون عمدددى القندددوات 
والمواقددع االلكترونيددة عمدديهم أن التنشددروا فيهددا، اال مددا تؤكددد 
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مدددا فيددده مضدددرة ممدددا يخدددالف  مدددن منفعتددده، وان يبتعددددوا كدددل
 .(6)المعتقدات واالختالف االسالمية

عمددددى القددددائمين عمددددى الوسددددائل االعالميددددة أن يختدددداروا  -4
لبددددرامج الفتدددداوى العممدددداء المختصددددين الموثددددوقين ،وكددددذا أن 
يختددددداروا مقددددددموا هدددددذ  البرندددددامج مدددددن طدددددالب العمدددددم الدددددذين 
يضدددعون بصدددمات حسدددنة مفيددددة عمدددى البرندددامج، وال يكدددون 

سدددمبيًا، واال يتددددخل مقددددم البرندددامج بمدددا يدددؤثر عمدددى  دورهدددم
معندددى الفتدددوى، وبمدددا يدددؤدي الدددى فهدددم خددداص خدددالف مدددراد 

 .(7)المعنى
اعتمدددداد مددددنهج االفتدددداء الجمددددداعي فددددي بددددرامج االفتددددداء  -5

المباشددر، بحيددث يكددون الفتددوى مددن اختصدداص لجنددة تضددم 
اختصاصددات مختمفددة فددي الشددريعة االسددالمية و فددي فددروع 

رة، بحيددددددث يحدددددال السددددددؤال الددددددى صدددددداحب العمدددددوم المعاصدددددد
االختصاص. فاذا جهدل أحدد الضديوف االجابدة عمدى سدؤال 

ن كان يحتاج الى رأي المتخصص  عممه ا خر، وا 
 .(8)قدم له رأيه قبل فتوا  

 ثالثًا: ضوابط وآداب المفتي المباشر في وسائل اإلعالم.
عمدددى المفتدددي فدددي برندددامج االفتددداء المباشدددر، أن يعدددرف  -1

و يعرفدددده مقدددددم البرنددددامج ليكشددددف لمجهددددور، عددددن بنفسدددده، أ
ليعرف الناس هل هو مجتهد ويتوفر فيه شدروط وذلك حاله، 

الفتددوى ويبددرأ الذمددة بتقميددد  أم هددو مجددرد طالددب عمددم، ألندده 
يجدددددب أن يكدددددون مدددددن العممددددداء المتحصصدددددين فدددددي عمدددددوم 

 .(9)الشريعية
االحجددام عدددن الجددواب عمدددى االسددئمة التدددي تحتدداج الدددى  -2

كقضدايا،الطالح ونحوهدا، واحالدة المسدائل الددى حكدم الحداكم 
 .(11)المفتي او القاضي المخول بالنظر في هذ  المسائل

عمى المفتي مراجعة الفتاوى التدي تصددر منده فدي هدذ   -3
الوسددائل، وخصوصددًا مددا يصدددر مندده البددرامج المباشددرة، ألن 
احتمددال الخطددأ فيهددا اكثددر مددن غيرهددا، عمددى اعتبددار وجددود 

فدددي بعدددض االسدددئمة، وقمدددة الوقدددت المتددداح عنصدددر المفاجددد ة 
لمتفكيدددر والتأمدددل فدددي الجدددواب، مدددع كثدددرة المسدددتفتين وتندددوع 
لهجدداتهم، فددأن تبددين لممفتددي اندده أخطددأ فددي الجددواب، يجددب 

 .(11)عميه أن يينه لمناس هذا الخطأ

ال يجوز اصدار الفتاوى ألهل بمد ال يعمم المفتدي شديئًا  -4
. (12)هم المحيطدة بدهمدن واقعهدم واعدرافهم ومشداكمهم وظدروف

وقد عقد ابدن القديم فصدالمهما فدي تغييدر الفتدوى، واختالفهدا 
بحسددددددب تغييددددددر األزمتدددددده واالمكنددددددة واالحددددددوال والبيانددددددات.. 
وقدددال:نومن افتدددى النددداس بمجدددرد المنقدددول فدددي الكتدددب عمدددى 
اخدددددتالف عدددددرفهم وعوائددددددهم وأزمندددددتهم وأمكندددددتهم وأحدددددوالهم 

 .(13)وقرائن احوالهم فقد ضل وأضل[
ن اليكددددون مددددن المعددددروفين بالتشدددددد أو التسدددداهل فددددي أ -5

الفتددوى، أو ممددن عددرف عددنهم الفتدداوى الشدداذة. بددل يجددب أن 
 .(14)يكون من المعروفين بمنهج الوسطية في الفتوى

عمى المفتي الحدذر مدن اي ضدغوط قدد تدؤثر فدي بيانده  -6
لحكددم اهلل فددي المسددألة والتأكددد عمددى الفددرح فددي الفتددوى بددين 

ط بضدددوابط الشدددريعة، وبدددين التسددداهل غيدددر التيسددير المنضدددب
 المنضبط بتمك الضوابط.

التثبددددت والتحددددري واستشددددارة اهددددل االختصدددداص، وعدددددم  -7
االستعجال، وخصوصًا في المسائل المتعمقدة بدابواب الطدب 
واالقتصاد والفمك، عمى المفتي استشدارة أهدل االختصداص، 

ْهَل الدِّكْوِر َفاْسأَُلوا أَ نوالرجوع الى عممهم عماًل بقوله تعالى: 
  7 :االيةسورة االنبياء/  [ِإْن ُوْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ 

عمددددى القددددائمين باالفتدددداء مددددن عممدددداء وهيئددددات ولجددددان  -8
 الفتوى، أخذ بقرارات وتوجيهات المجامع الفقهية 

، سدددعيًا الدددى ضدددبط الفتددداوى، وتوحيددددها فدددي بعدددين االعتبدددار
 العالم االسالمي.

فددي خطددأ أن ال يشددارك فددي  عمددى المفتددي حتددى ال يقددع -9
البرنددامج الفتددوى المباشددر فددي الحمفددة العامددة ،والتددي تتطمددب 
اجابددة كافددة االسددئمة فددي كافددة المواضدديع فددورا، إال إذا كددان 
المفتددي موسددوعيًا عمددى الطريقددة القديمددة، وهددذا ال بوجددد فددي 
هدددذا العصدددر اال ندددادرًا. لدددذا يفضدددل أن يشدددارك فدددي الحمقدددة 

معدددين قدددد درسددده وفهمددده ولددده  الخاصدددة والتدددي لهدددا موضدددوع
 .(15)القدرة االستنباط والترجي 

أن يكون المفتدي مدن الموصدوفين بالعدالدة والمقبدولين  -11
لددددى النددداس فدددال يسدددمع لمددددن عدددرف عنددده ضدددعف االلتددددزام 

 .(16)الشرعي أو التالعب بدين اهلل
 الضوابط التي تتعلق بالمستفتي في الفتوى المباشر
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لمسددائل الفتددوى المباشددرة ،قددد  إن عممدداء االسددالم فددي تنظدديم
أوجبدوا بعددض االلتزامدات وا داب، يراعيهددا المسدتفتي، ومددن 

 أهمها ما يأتي:

، عمددى (17)تجددرد المسددتفتي واخالصدده فددي طمددب الفتددوى -1
المسددددددتفتي أن ال يبددددددادر باالتصددددددال بددددددالمفتي فددددددي وسددددددائل 
االعددالم، االل لغايدددة مشدددروعة تخصددده أو تخدددص غيدددر ، وأن 

تندددة، أو أحدددداث تضدددارب فدددي الفتدددوى ال يتصددددى تحريدددك ف
واثدددددارة الشدددددحناء بدددددين النددددداس أو بدددددين العممددددداء، وعميددددده أن 
يخمص وأن يكون قصد  مرضداة اهلل ،وتحدري الهددى ولديس 
اتبدددداع الهدددددوى، فمتدددددى تمخدددددض قصددددد  لدددددذلك ،فانددددده يوفدددددح 

َوالَّدِِّيَن َااَهدُدوا ِفيَندا َلَنْتدِدَينَُّتْم ُسدُبَلَنا لمصواب )قال تعالى ن
نَّ   .69 /االية :سورة العنكبوت [اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنينَ َواِ 
: لدددذلك (18)وجدددوب البحدددث عدددن العدددالم المأهدددل ليفتددداء -2

يجددددب توعيددددة المسددددتفتي أال يسددددأل األ مددددن اطمددددأن لعممدددده 
 وديانته.

وجدددب عمدددى المسدددتفتين أن يجتهددددوا فدددي معرفدددة اهميدددة  -3
حدح  الفتوى، ومن الذي يقوم به ،وصفاته وشروطه، من لده

األفتددداء، حتدددى يكوندددوا عمدددى بصددديرة، لدددئال يقعدددوا فريسدددة فدددي 
ايدي اصحاب الهدوى والدروى، الدذين ضدموا وأضدموا وتسدببوا 

فددي اغددواء الكثيددر مددن المسددممين. وليحددذر المسددتفتي هددؤالء 
الددددذين يتحدددددثون فددددي كددددل شدددديء، سددددواء كددددان السددددؤال فددددي 
اختصاصددددهم أو ال. اولئددددك المتطمعددددين لممنصددددب أو الجددددا  

 .(19)ن عمى الشهرة ولو بالباطلالحريصي
عمى المسدتفتي االستفسدار والسدؤال عدن مفتدي بمدد  فدي  -4

المسددائل التددي تددربط بالمكددان والزمددان واألحددوال، ألن مفتددي 
البمد اعرف مدن غيدر ، وال يستفسدر فدي مسدائل التدي تخدص 
المحاكم لمفصل فيهدا ،وعميده مراجعدة مفتدي بمدد  فدي قضدايا 

تتعمدددح بالحيددداة الزوجيدددة والمسدددائل الطدددالح، والمسدددائل التدددي 
 .(21)الجنسية

عمدددى المسدددتفتي االل يؤخدددذ الفتدددوى مدددن غيدددر المخدددتص  -5
 المتوفي لشروط الفتوى.

اضددافة لمددا ذكرنددا  مددن تنبيهددات لممسددتفتي هندداك نقدداط  -6
يجدددددددددب عمدددددددددى المسدددددددددتفتي بمراعاتهدددددددددا عندددددددددد االستفسدددددددددار 

 :(21)والسؤال
سئمة مدا هدو أهدم األهمية: عمى المستفتي أن يختاروا األ -أ

 بالنسبة لمجمهور والمستمعين والمشاهدين.
الجدة: أن يكون محتدوى السدؤال جديددًا عمدى الجمهدور  -ب

ولدددو نسدددبيًا بحيدددث يضددديف الددديهم جوابددده عممدددًا جديددددًا، فدددال 
داعددي لتكددرار بعددض االسددئمة التددي تتكددرر مددن كددل برنددامج 

 االفتاء.
 الحيويدددة: يجددددب االستفسددددار عددددن سددددؤال بحيددددث جوابدددده -ج

يعددالج قضددية حيددة يهددتم الندداس بهددا أو اكثددرهم، ال أن تكددون 
 من القضايا النادرة التي ال تنفع.

الموضددوعية: موضددوع السددؤال ومحمدده مددن الوقددائع التددي  -د
يتبمى بها جمهرة الناس، ال ان تكون واقعة عدين ال يهدم االل 

 صاحبها فهذا محمها االستفسار الشخصية.
السددددؤال محددددددة يمكددددن التحديددددد: بددددان تكددددون موضددددوع  -هددددد

 الجواب عنها يقينًا يفهمه الجمهور.
 وأخيرًا هناك مالحظ  متم 

هنددددداك دعدددددوة مدددددن قبدددددل بعدددددض العممددددداء بدددددالتخمي العممددددداء 
لممشاركة عدن برندامج الفتدوى المباشدر فدي وسدائل االعدالم، 
ومحاربتها وتنفير المفتين، والمطالبة بالغاءها، بحجة وجدود 

طبيقدده، فهددم بهددذا يريدددون بعددض الممارسددات الخاطئددة فددي ت
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الدددددفاع عددددن الدددددين والشددددريعة. لكددددن هددددذ  الطريقددددة ليسددددت 
صدددحيحة، فدددال يعدددالج الخطدددأ بخطدددأ اشدددنع منددده كمدددا يقدددول 
العممداء، بددل عمينددا محاولددة معالجدة سددمبياتها مددا امكددن، ألن 
هندداك حقيقددة معمومددة: مددا مددن مصددمحة مهمددا كانددت غاليددة 

مكددن احتمالهددا وظدداهرة اال يشددوبها شدديل مددن المفاسددد التددي ي
لتحقيددددح تمدددددك المصدددددحمة العامدددددة ،ألننددددا لدددددو منعندددددا الفتدددددوى 
المباشددر وشددجعنا العممدداء الددذين يتددوفر فدديهم شددروط وآداب 
الفتدوى المباشددر بعدددم المشدداركة فددي حمقددات الفتددوى المباشددر 

 في وسائل
االعددالم، بحجددة اشددتمالها عمددى بعددض المفاسددد والسددمبيات  

التددددي بيناهددددا لمفتددددوى  ،لحرمنددددا الندددداس مددددن تمددددك االيجابيددددات
المباشر، وحرمنا الناس من عموم هؤالء العمماء المختصين 
والمتتدددددورين، وبهدددددذا نفسددددد  المجدددددال لمدددددذين ال يتدددددوفر فددددديهم 
الشددددروط بددددأن يقومددددوا بدددددورهم، فددددان لددددم يتولهددددا أهددددل العمددددم 

اذن الموقدف الصدحي   والدين، توالها أهل األهواء والجهدل.
لمباشددددرة أو المطالبددددة العددددادل لدددديس فددددي محاربددددة الفتدددداوى ا

نمددددددا يكددددددون بمعالجددددددة االخطدددددداء  والتجدددددداوزات  بالغائهددددددا  وا 
والحدددرص عمدددى اختيدددار العممددداء االكفددداء االمنددداء. ألنددده لدددو 
رفددض الفتدداوى المباشددرة بسدددبب بعددض السددمبيات واألخطددداء 
غدددالح المسددداجد والمددددارس  لغددداء وا  ألخدددذنا بمددددء الدددرفض وا 

الطيددددب  والجامعددددات النل الشددددك فددددي هددددذ  المؤسسددددات فيدددده
والخبيددددددث والعددددددالم والجاهددددددل والمددددددؤمن الصددددددادح والددددددداعي 

 .  (21)المنافح
 

 الخاتم : اإلستنتاااو واإلقتراحاو
 أواًل: اإلستنتاااو

وظيفدددة شدددريفة، وأثرهدددا ظددداهرة فدددي إصدددالح  –الفتدددوى  -1
األفدددراد والمجتمددددع، ولهددددذا وضددددع فقهاءنددددا القدددددامى شددددروطا 

لجسددددام وال وضددددوابط حتددددى ال يتددددورط المفتددددي فددددي األمددددور ا
 يضل نفسه وال غير .

فددإذا كانددت خطددورة الفتددوى اإلعتياديددة بهددذا الشددكل كمددا  -2
بينددددا ، فددددإن لمفتددددوى المباشددددر فددددي وسددددائل االعددددالم خطددددورة 

 اكبر.
خطورة الفتوى المباشدر تكمدن فدي أنلهدا يسدمعها ماليدين  -3

من البشر، والمفتي المباشدر يجيدب عدن االسدئمة فدورًا، دون 

ادر والمراجددددع، أو استشددددارة بأحددددد مددددن الرجددددوع الددددى المصدددد
 العمماء.

لقد بين العمماء صفات وآداب شروط لممفتدي المباشدر،  -4
أندددده يجددددب عمددددى عمددددم كبيددددر، وثقافددددة واسددددعة،وخبرة وافيددددة، 
ومطمعددا عمددى ظددروف العامددة، واالعددراف والعددادات السددائدة 

 في مجتمع المستفتي.
بعدددض لمفتددداوى المباشدددرة ايجابيدددات كثيدددرة، وكدددذلك لهدددا  -5

السددمبيات وهندداك أسددباب أدت الددى ظهددور الخمددل والسددمبيات 
 في وسائل اإلعالم، يجب معالجتها وكما ياتي

اختيددددار المفتددددي المؤهددددل المخددددتص فددددي حمقددددات الفتددددوى  -أ
 المباشر.

مراعاة مدير برامج االفتداء، ومقددمي البدرامج، والمفتدي  -ب
 والمستفتي، بااللتزام بالضوابط التي وضعها لهم 

 اء والمجامع الفقهية.العمم
يجددب نشددر ضددوابط وآداب الفتددوى المباشددر فددي وسددائل  -ج

 اإلعالم، لئال تستغل لمقاصد غير مشروعة.
ال يجددددددوز لمعممدددددداء المختصددددددين التخمددددددي عددددددن الفتددددددوى  -د

المباشدددر فدددي وسدددائل اإلعدددالم أو التقميدددل مدددن شدددأنه، بحجدددة 
 وجود بعض الهفوات والسمبيات فيها.

 ثانيًا: االقتراحاو
ابددددراز ا ثددددار اإليجابيددددة لمفتدددداوى المباشددددرة فددددي وسددددائل  -1

اإلعدددالم، لتشدددجيع العممددداء الدددذين فددديهم الشدددروط بالمشددداركة 
 فيها.

حث العمماء الكبار، والمختصين فدي الشدريعة خاصدة،  -2
والهيئددات ومؤسسددات الفتددوى بأنواعهددا، عمددى االسددتفادة مددن 

اوى، الوسددددائل التنكنولوجيددددة الحديثددددة، وتوظيفهددددا لنشددددر الفتدددد
 وخدمة الشريعة االسالمية.

عقد المؤتمرات والندوات العمميدة، لتحديدد وبيدان شدروط  -3
 وآداب المفتي المباشر في وسائل االعالم ،لاللتزام بها.

عمى الهيئات العميا لمعمماء في كل بمدد، تحديدد صدفات  -4
 من يتصدى لمفتوى المباشر، ممن تتوفر فيه اهمية االفتاء.

المعنيدددددة فدددددي كدددددل الددددددول فدددددي العدددددالم عمدددددى الجهدددددات  -5
االسالمي، مراقبة المفتيين فدي وسدائل االعدالم، ومندع غيدر 
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المؤهمين منهم باالفتاء، ومعداقبتهم. فدي حالدة عددم التدزامهم 
 بضوابط وآداب الفتوى المباشر.

تشددددكيل مجمددددع فقهددددي أو هيئددددة فددددي كددددل بمددددد، تجتمددددع  -6
ة الدواردة دوريًا، وتصدر فتاوى جماعية من االسئمة الحساسد

 اليها.
ينبغددي السددعي الددى تقددويم وترشدديد الفتددوى الفرديددة، ألنهددا  -7

هي األصدل، فدال يجدوز الغاؤهدا أو الددعوة الدى سدد ابوابهدا، 
بواسددطة الفتددوى الجماعيددة، كمددا يدددعو اليدده بعددض العممدداء 

 من أهل العصر في بعض الدول .
من أجل معالجة اشكالية وسمبيات الفتدوى المباشدر فدي  -8

ئل اإلعددالم عمددى الدددول اإلسددالمية كافددة تطبيددح جميددع وسددا
قدددرارات وتوصددديات المدددؤتمرات والنددددوات التدددي انعقددددت فدددي 
العددالم االسددالمي بشددأن قضددية الفتددوى المباشددر فددي وسددائل 

 اإلعالم وفح منهجية شرعية عممية.
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 كانةراسثارد ثَيشنيارو

بِسياز واية هة ضيٌجؤشيؤًي ياوبةشي  ،ةوةتةبَواوكساون هةم طؤظازةدا يةتانةتوَيرنةوةو باب مةئ كؤي جناًيةزةد ةه
يةكَييت شاناياني ئاييين ئيطالًي كوزدضتاىء، ضةنتةزي ضةالحةدديين ئةييوبي بؤ توَيريهةوةو هَيلؤَهيهةوة 

هة يؤَهي  4244ي4ي42-42ئيطالًيةكاى هة كؤهَيري شانطتة ئيطالًيةكاني شانلؤي ضةالحةدديو، هة زؤذاني 
 :ةبوو ةَهاَهةط هَي يةوةخواز يةثَيشهيازان وةزاضجازد مةئ بَوَيني تواننيةنلؤي ضةالحةدديو خبسَيهة ِزوو، دزؤشهبريي شا

 

بدزَيت و دةضتةَهاتةكاني شياتس بلسَيت و طسنطي بة  ثَي طسنطي شياتس تواةف باَهاي نيةجنوًةئ ةثَيويطت :كةَةي
 ةه بطَيِسَيت شياتس زؤَهي ئيطالًي جيًاني يكانةفيقًي ةندةكؤِزب شانيةشانب تا فةتواكاني بدزَيت،

 شاناياني زؤشين زووي ياةزوةي ،ةطستوو ئيطالًي جيًاني يةئَيخ ةك كاى،ةييةنوكةي ةكَيش زكسدنيةضةضاز
 كوزدي تيةًيوو زؤَهي و ئيطالًي جيًاني بؤ زخباتةد ةباَهاو نيةجنوًةئ توايةف يةزَيط ةه ًوضَوٌانيش كوزدي

 .تداةعسيفةً و شانطت كانيةبواز ةه بووى نطةثَيش مةزدةي ةك ،ةوةخبات ةضتةزجةب نوَيةه زةض ًوضَوٌاى
 ثَيويطتة ةيةي ةَهطةكؤً و تان زةضةه يةكوشهد وازيةئاض و خساث زييةكازيط خَيض خوازو و ناشانطيت توايةف :دووةَ

 .ةتواوةف باَهاي نيةجنوًةئ تواكانيةف ةب بو ندةثاب شياتس ًوضَوٌاى يؤشيازي َهليةبجازَيصيو، وة خ هَي خؤًاني
 وة تعي،ةق تيةباب و خياليف تيةباب كسدنيةن جياواشيي بؤ دةطةِزَيهةوة تواي ناشانطيتةف كييةكانيةزةض يؤكازة: ضيَيةَ

 عةقيدةيي. بابةتي وةن خيالفييةكاى فيقًيية بابةتة طةَي هة ًاًةَهةكسدى
 ةتاك توايةف كاىةتيةَهايةكؤً ةتؤِز ةه ةو خؤ،ةزبةض توايةف بؤ نَيت كازةب يينةي ِزؤذاني ةه وتةًصط زيةًيهب ضوازةَ:
 ىةكةن ًيواندازي شاةناشاز َهليةخ خؤةزبةض ياندىةِزاط كانيةناَهةك ياةزوةي بطريَيت، هَي زَيي و دزَيتةن ضيةك

 تواداى.ةف بؤ
 بؤية ،ةوةبَيتةد هَي يةكوشهد توايةف و، ةوةنَيتةد ضاتةكاز هة ئةخالق و ًةبةضتةكاني شةزيعةت، تواةف دابِساني :ثيَِحةَ

 .وةن شةزعيش بهاضَيهسَيتةزيعةت، دووزة هةشةزع با ًةبةضتةكاني ش ءدذ بَيت هةطةأل ئةخالق نةتوايةف زةي
 يةبَيت تةواو يةًايةنطي و ياوكازي دةبَيت ئاشيصًاى هةكوزدضتاني ًوضوَهٌاناى ويةكدةنطي يةكِسيصي هةثَيهاو :غةغةَ

 ئةكادميي هةضتايف وةزطستو ضوود بة ًةبةضيت شةزعيةكاى فةتوا هةبابةتي فةزًيةكاى و طيتشان دةشطا هةنَيواى
 .تاشةو ياوضةزخةكاى شانطتية هةبابةتة شازةشا و ثطجؤز

 هةبابةتة شانطيت بة توَيريهةوةي بلةى بةشدازي ثطجؤز شاناياني بدزَيت ئةجنام ضاآلنة كؤنفساضي كؤنطسةو :حةوتةَ
 بِسيازو جةًاعي بةئيحتيًادي تاكو توَيريهةوةكاى بؤ تةواو تَيسو طفتوطؤكسدني ءنوَييةكاى ضةزدةًية

 .بلسَيو جَيطري ِزاضجازدةكاى
كؤهَيرو  هة طوجناو هةقؤناغي خوَيهدى ثسؤطساًي هة( فتاءاإل أصول –فةتواداى بهةًاكاني) بابةتي داناني :ٓةغتةَ

 خصًةتَيم وةن هةجيًاى فةتواداى ناوةندةكاني فةتواي وةيكؤكسدنة بؤ يةوَهداى ياةزوةي ئيطالًيةكاى، ثةميانطا
 .   شانطيت توَيرةزاني و قوتابياى بؤ

 ضاث ةب بيةزةع و كوزدي شًاني زدووةيةب كتَيبَيم ةه تواةف باَهاي نيةجنوًةئ تواكانيةف كؤي ةثَيويطت :ُؤيةَ
 .كوزدضتاى ةه ئاييين شاناياني واويةت ةب يشتينةط ضوودو ضيتةبةًةب ندزَيت،ةيةبط

 طشيت نديةوةزذةب و بَيت تَيدا زعيةش يةِزَيط ةك يةبوازان وةه بلسَيت وةيِسةث تواةف ةه ةثَيويطت ئاضانلازي :دةيةَ
كسَيت، وة هةبةز واقعي كوزدضتاى فةتوايةكاى شياتس هة ضوازضَيوةي ًةشيةبي ئيٌاًي شافيعي ةئ جَي ةب جَي تَيدا
 ةشيةبة فةزًيةكاى.هةطةَي ثابةند بووى بة ضواز ً دابو
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 و باآلكاني طشيت ًةبةضتة هة كةيةكَيلة  بوازةدا، هةم شوزاية ضةًلي جَيبحَيلسدني ِزوحي بةكؤًةَي فةتواي :ياشدةَ
 هة نصيلة شؤز بةكؤًةَي فةتواي بة وةثشتبةضنت بلسَيت، جَيبةجَي بوازةكاندا هةيةًوو شةزيعةت، ثَيويطتة

 ئيحتيًاديدا. بابةتَيلي و ثَيشًات هةيةز خودا حوكٌي ثَيلاني
 ثَيداويطتية هة دانةبِساى شانطتء فساواني كوزدداو شاناياني هةناو عةقَويةكاى شانطتة بة داى طسنطيي :دواُصةَ

 داًةشزاوةيي شياتس بؤ. دةًَيلدا هةيةًوو كؤًةاليةتي ئاشتيي بابةتي ثازاضتين بة بووى باوةِز كؤًةاليةتيةكاىء
 بؤ ئةيى نا كةضاني هة داخطنت دةزطا و شانطيت ئازيشةي بووني دزوضت كَيشةو هة كؤًةَهطة ثازاضتين و

 .كؤًةاليةتية ئاشتية ئةو تَيلداني
 هة ئةوة كاتةدا هةم ئةبَيت بةالم بووة، جيايي ِزا و ِزايي فسة النلةي ًَيروو بةدزَيرايي نيشتيٌانةكةياى كوزدو :ضيَصدةَ

 ثوة ئةم بؤ ِزَيري ِزةنط هة بووى ثَيشةنط ِزووناكاى دةزووى و شاناياى هة كوزد كاًَوةكاني ثياوة كة نةكةيو ياد
 ئَيطتاي هَي  نةوةي و ئَيطتامشاى بؤ طسنط خاَهي بلسَيتة ِزؤحيةتة ئةو ثَيويطتة بؤية قبوَهلسدى،  بةزشةي
 .بلسَيتةوة ئاطاداز

 عةزةو وةًيانِسةو طشتطريو وَيليةيِسةث شؤز شافيعي ئيٌاًي فيقًي ويةيِسةث ةك يةوةئ يؤي ةب :كؤتاييدا ةه
 تيةًيوو فيقًي كِسيصيةي يةوةًان ثَيهاو ةه ةو ةيةزًودةف زاو يةضةدزةً دوو زةي يةوةزةكؤك ياةزوةي ،ةئاًَيص
 وةئ و بووى بةشيةً شافيعي كوزد شاناياني ةوةًانةش دَيس ةه ةك ،داةوزةط كوزدضتاني يةز ضواز ثازضةي ةه كوزد

 ةجوان ةجةنًةً وةئ زةضةه داواكازيو ،ةوةتةزيعةش ةب بوونياى ندةثاب و كِسيصياىةي يؤي ةتةبوو ياىةندييةثاب
 ندةثاب وةئ يةوةجَيطس ةوةتةزيعةش ةب بووىةن ندةثاب تواوةف ةه ييةواشةزتةث ةوةوانةثَيض ةب ةوةمبَيهه ةدازةًتٌان
 تةًيوو ةوةشةيؤي وةب ىةكةد ةواشةزتةث ًاىةكةتةًيوو يةقيدةع ةزطاوةد وةه دوذًهاى و بَيتةد ةكِسيصيةي و بووى

 ..بَيتةد ةثازض ةثازض تَيلِسا ةب
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 نةهَيشتين فةوزاو يةكخستنةوةي فةتوا
 ًةال عبداهلل شَيسكاوةيي

 ئٌُداوٌ وُكتُبٌ تٌُفًصٍ و بُزثسضٌ زاطُياٌدٌٌ يُكًَيت شاٌاياُ
 

ڵێك  ر كۆمە وبە مە ند ساڵێك لە چە
شااااااتێكی  گە زانااااااای كااااااورد لە

ساااتٌان باااۆ واڵتااای ساااورٌا، زان
ت زاناااااای نااااااوداری  خزمااااە بە

عٌد  كااااورد )شااااێخ محمااااد سااااە
ٌشااتبوون،  زان بااوتی( گە مااە ره

بٌسااات سااااڵ باااوو   پتااار لاااە  كاااە
مابوو، دوای  ناااە  ٌاااە پێگە م لاااە و كاااات اڵم باااە و، باااەماااوفتی ساااورٌا باااو

رزٌان كاارد بااوو:  تێك عااە و بابااە نااد پاارس كردناای چە  گفتوگااۆو تاااوتوێ
 ؛جێای مشاتومڕی زاناٌاان  پرساٌار بۆتاە  ردساتان دووساێكو  ٌاشێخ لە

بێااوە لەو و باازانٌن ڕای  ٌن بكااە اننابت جااە ەبەسااتمان بااوو باراسااتەیم
داوای لێباوردن دەکەم :  ڵاێ دهپێٌاان واڵمدا شێخی بوتی  ؟ لەبارەوە چٌە

اشاترە ، بناتوانم واڵم بادەمەوە موفتی واڵت نٌم لەبەر بەوەی من بێستا
بااکەن و  د حسااون مااوفتی واڵت حمااە شااٌخ بەسااتەی بارا پرسااٌارەکان

  ەو مااە واڵمتااان بده  ر ماان لێااره گااە چااونکە ، واڵمەکە لەو وەربگاارنەوە
 . سنده ش كارێكی ناپە وه ! بە بێ دروست ده  م واڵتە وزا لە فە  وه بە

بەو هەست و هەڵوێستەی زاناٌەکی وەک شێخی بوتی؛ دەمانباتەوە 
هەستٌارو مەترسٌدارە، بەگەر بەپێی زۆر سەر بەو خاڵە، کە فەتوا 

بنچٌنەو وابەستەٌی بنەماکانی شەرٌعەت نەڕوات رەنگە کارەساتی 
ڵێك رێسای  توادان كۆمە بٌجتٌهادو فەگەورە بەدوای خۆٌەوە بێنێت، 

و  پێی مٌزاج  بە  ، ناكرێ ٌە خۆی هەپەٌوەست بە و زانستی  ت تاٌبە
و  رخستن و خۆ ده تی ماددیو كەتس دهٌان لە پێناو  ؛ سی زووی كە باره

 توا بدرێت. فە ،و و بە م و رازی كردنی بە ٌدا كردن ناوبانگ پە
هەمٌشە ٌاوەران و تابٌعٌن و زاناٌانی بٌسبلم بە ورٌاٌی و لەبەر بەوە 

تەنانەت هەستٌارٌٌەوە مامەڵەٌان لەگەڵ پرسی فەتوا کردووە، 
راوەو ( چەندٌن جار پرسٌاری باراستە کپێؽەمبەری بەکرەم )

 واڵمی نەداوەتەوە، بەڵکو چاوەڕوانی وەحی کردووە.
ەسی واتان " كپێشەوا شەعبی دەفەرموێ: هەروەها زاتێکی وەک 

هەٌە فەتوا دەدات لە بابەتی وا بەگەر بەو بابەتە هاتباٌە الی بٌمامی 
بەوا بەهلی بەدری بۆ کۆدەکردەوە  -رەزای خوای لێ بێت -عومەر

بە خزمەت زٌاتر "بەبی لەٌبل دەفەرموێت:  "، بٌبنوتا فەتوای لێ بدەن
لە سەدو بٌست هاوەڵی بەنساری گەٌشتم، کە پرسٌارٌان لێ دەکرا؛ 
هەر ٌەکەو پرسٌارەکەی باراستەی بەوەی تر دەکردو خۆٌان 

"، بٌمام دەپاراست لە واڵمدانەوەی تا دەهاتەوە الی بەوەی ٌەکەم
ا شاٌەتٌاندا کە من فەتوام نەدا تا حەفتا کەسی زان"دەفەرموێ: مالٌك 

هەروەها بٌبنو عەبدولبەڕ دەگێڕێتەوە: پٌاوێک "، شٌاوی فەتوادانم
هاتە الی پێشەوا قاسمی کوڕی موحەمەدی کوڕی بەبوبەکرو 

وتی: من بۆ گپرسٌارێکی لێ کرد، بەوٌش گوتی: نازانم، پٌاوەکە 
م، بەوٌش فەرموی: مەڕوانە بۆ سالی تۆ نێردراوم و کەسی تر نانا

 شم سوێند بەخوا ناٌزانم.درێژی رٌ
ن بێ  هە کەسانێک لە کۆمەڵگەی بێمە بێستا  وه داخە بەکەچی 

، گوێ بە هەستٌاری بەم پرسە نادەنو پسپۆڕی   چاوكردنی پێگە ره
توا( بە بٌانوو و  نی بااڵی فە نجومە ی )بە وه ره ده  لەن هە کەسانێک

کردووە بە خۆٌان و ناشارەزاٌی س  وه پێی هە و بەجی جٌا جٌابامان
ت  جٌاتی خزمە نجام لە ره ، سەسوارچاکی مەٌدان و فەتوا دەدەن

جار   ندێ هە  و بگره رانی وزاو نٌگە و، فە ن كە ت دروست ده مٌحنە
باشتی کۆمەاڵٌەتی و  دێنێ ودوای خۆٌدا  بە روێك نابەی  وه كاردانە

 .دەکاتسەقامگٌری کۆمەڵگەی بالۆز 
ڵكو  بێاات، بااە  م دۆخااە تان گرفتاااری بااەرێمی كوردساا نها هااە تااە  بێ نااە وه

  و رێكخاراوه و گاروپ واڵتاان  و زۆرێاك لاە گشاتی  جٌهانی بٌسبلمی بە
  وای كااردوه  شااە ەم ر بااە ، هاەن و بالۆزٌااە ی بااە كانٌش گٌاارۆده وه تونادڕه

و ر و وێرانكاااە  وره سااااتی گاااە توای نادروسااات كاره فاااە  زۆر جاااار باااە

  ی لاێ شنە چە مە وی هە و توندڕه یٌی تٌرۆرست كرده  ڕو شەنەهامەتی و 
كی  تواٌە و تٌرۆرستان فە توندباژۆكان  گروپە  ٌە ، جارٌش هە وه وێتە بكە

و پاڵپشااااااتی   رچاوه سااااااە  نااااااە كە ، ده نااااااافەرمی بەو جااااااۆرە کەسااااااانە
 زارو رمە و بٌساااااابلمٌش شااااااە نجام خۆٌااااااان ره و سااااااە كانٌان نگاوه هاااااە

 ن! كە ماڵوێران ده کۆمەڵگەش
، کە بەفەتوای جۆراوجۆری ەوپی تٌرۆرستانی داعشنە گردوا نمو

نادروست و نا زانستی، چ نەما لە گرتن و کوشتن و تااڵنکردن و 
ی خەڵک بە تاٌبەت بەرامبەر بێزٌدٌٌەکان ن و ماڵوێراندەربەدەرکرد

کەن، هەمووشی بە بٌانوی فەتواٌەک، کە گواٌە بەوانە بێ بڕواو ٌنە
 وێنٌان حەاڵڵە! شەٌتان پەرست و دوورە دٌنن بٌدی خ

دۆخی بێستای کۆمەڵگەو بەشێکی مزگەوت و ناوەندە باٌٌنٌەکان و 
خەڵکی بێمە لە بەنجامی فەتوای نافەرمی و ناکامڵ، تووشی جۆرێک 
لە پەرتەوازەٌی و سەرگەردانی و لێکخوێندن و ترازان بووە، لەگەڵ 

 و لەسەر هەندێ بابەتی فەرعی و فٌقهی هاتنەوە مەوسمەکان
 انٌ تێب ەپار ەب ەرفترەسقنوت بخوێندرێت ٌان نا، ؛ وەک یەکانپرس

کردن  معەج ژێنو رماەس یکاتەل ت،ەسونن انٌ ەٌەدعٌب ولودەم نم،ەگ
 ەدروست نٌلقە، تگاتنا انٌ گاتەمردوو د ەب ەحٌنا، فات انٌ ەدروست

دەبنە مژاری ... هتد. رامەح انٌ ەتەکردن سونن ٌەعزەت ،ٌەەدعٌب انٌ
 رەسەل رانٌکگێت رەبەجار ل ێندەهڵمانان و گەرمی کۆمەڵگەو موس

 یتٌەو برا ٌیباەتواناو ت زوەو ەپرسان مەب ەیوەکردن ٌیکبلٌە
، سەرباری بەوەی الی ەکردوو ەیکشەپاش لەبەٌن چووەو مانانڵموس

هەندێ کەس و لەهەندێ کات کار گەٌشتۆتە ٌەکتر شکاندن و 
ترو نەفرەت و تەبدٌع و تەفسٌق و تەکفٌرو گۆمڕاکردنی ٌەک

 حوکمدان لەسەر ٌەکدی بە دۆزەخ ٌان بە بەهەشت!
 و  وه چٌنەپێر لێ هە  ر لە بە  ، چونكە ٌەباسان ن  م دۆخە فتكردنی بە رزه بە

و  زانستیبٌمانی و و باستی  ی وٌژدانلەرووی   بێ ، دهڕێکسانسۆ
  ست بە دات، هە ده  م جۆره توای لە ی فە سە و كە هۆشٌاری خودی بە

  توای بێ فە  ی ال روون بێت، كە و راستٌە و بە ی بكاترپرسٌارێت بە
و  بە  بێ ده ە دونٌاو دوارۆژ؛ل  ٌە ترسی هە مە  نده ادروست چەو ن ما بنە
ال( ٌان )زانای باٌٌنی(  )مە پێی دەگوترێی  وه بە  كە  بێ هە ش تە ناعە قە

 اڵم ، بە(موفتی)  پێی بگوترێ  نٌە مەرجٌان )پێش نوێژو وتارخوێن(، 
ستی خۆی  و هە  وه بٌركردنە  نٌا لە تە  بە  بكات، كە  وه ركی بە ده  رجە مە
ٌاندنی  ی گە چوارچێوه و لە  پٌشەپێگەو پێی   ڵكو بە ، بە رپرس نٌە بە
و   تێك، نابێ ستی مٌللە و هە قڵ ی عەباراستە  لە  رپرسە بە ؛ی كە ٌامە پە

 ادان بكات. تو فە رادەستیخۆی و لەخۆڕا باسانی   بە  ناكرێ
 ی ٌەکێتی زاناٌانتوا نی بااڵی فە نجومە كوردستان بە  لە بەو پێٌەی

ی هەٌەو خاوەن پێگەو وتی زۆر كەتس و ده مێژوێكی دێرٌن ، كە ٌە هە
رێزی باٌٌنی تێٌدا  ڵێك زانای بە بێستادا كۆمە  ، لەپەٌڕەوێکی تاٌبەتە

ێکی لەرووی زانستی و پسپۆڕٌٌەوە لە باستو  ن كە ت ده خزمە
م  رجە سە دەزگا فەرمی و بەکادٌمی و باٌٌنٌەکان و گرنگەبەرزدان، 

و الٌەنی پەٌوەندٌدار بەتاٌبەت وەزارەتی رێزی باٌٌنی  مامۆستاٌانی بە
بەوقاؾ و حکومەت؛ لە پێناو رێگرتن لە فەوزارو نەهێشتنی ناکۆکی 
و ترازان و فەتوای نادروست و بێ بنەماو توندباژۆ، رۆڵ بدەنە 

توادان كارو  رێمی كوردستان فە هە  لە؛ بەوەی ەنی بااڵی فەتوابەنجوم
توا( مافی  ك فە سی تر )وه و كەەوان بێت تی ب وٌە ولە و بە رك بە
 . ەبێتتوادانی ن فە

تەنها لە  کورتکردنەوەی بەرکی پٌرۆزی فەتوا بەم هەنگاوەو
هۆکارێکی سەرەکٌە بۆ رێگرتن لە فەتوای ، بەنجومەنی بااڵی فەتوا

 هاوردەو نەگونجاو لەگەڵ مەزهەب و واقعی کۆمەڵگە، سەروبەروبێ
کۆمەڵگە رێ، کە ێگدەٌە فەوزا ورێ لەباسانتر  لەهەمان کات

 .بەدەستٌەوە دەناڵێنێت و هەمووان تامەزرۆٌن بۆ چارەسەرکردنی
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