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كیبێچوویووهشیمانبوونوبۆپودانراوهیكووكاتوڵێكیفرۆشراولوئاژهرىاتووگوئو

؟بێتدهكوبۆكڕیارهوبێچووه،ئایائووهشێنرایوڵوهىوكوستوبوو،پاشانگرێبو
 

    
     
 -:   رَاياڵم م ڕی ئیسالم پرسیار َ َي ی ماڵپً ئاڕاستً  م پرسیاري ئً

رجی سێ ڕۆژی بۆ  مً  مً سێنی تر، مڕیاري مً  می ئاَسی فرۆضت بً سێل ماوگایً ر مً گً ئً پرسیار:

دا  یً َ ماَي ، لً َي ضیمان بَُوً ئیمزامردن یان پً  رپطل به لً ردََالیان سً ًٌ داوا مً  مً فرۆضیاري

  مً ستی مڕیه َفرضتىً ََیستی گرێبً  مً ضیاريپاش دََ ڕۆژ فرۆ می بَُ، لً یً مً زا َگُێري  ماوگامً

 بێت . بۆ مام الیان دي  مً َ گُێري ، ئایا ئً َي ضێىێتً ڵُي ًٌ

َ ستایص بۆ خُای گً اڵم:وه َ صً َ میٍري  َري سُپاس  َ درَد َ سً بان  تی  َای مرۆڤایً ر پێطً الم بۆ سً اڵت 

 ..  تایً تا ًٌ تُاوی ًٌَ ڵ َضُێىنً یت َ ٌاَي مذمذ المصطفی َ ئاه َبً

ر  ، ًٌ مً بۆ مڕیاري  َي واگُازرێتً  یً مً َ گُێري تی ئً مُڵنیً  مً  جمٍُری زاوایان ڕایان َایً م:كويو

َ  فرۆضرێت لً ی دي َ ماڵً یان لناَیص بێت بً  چی جُدا بێت  مردوً ضً َ زیاد بَُن َگً ئً  بۆیً

ش مۆ ڕای  مً ك بۆ مڕیار وابێت، ئً یً ٌیچ ضێُي بً  َي ضیمان بَُوً ۆ پًب  ستىیطان مراَي دي  ی مً یً ماَي

 ..  جمٍُری زاوایاوً

بۆ مڕیار،   َي گُازرێتً دي  یً مً َ گُێري تی ئً مُڵنیً  : مً  یً َي ئً  وابلً واَباوگ الی دً اڵم ڕای بً بً    

ی  مردن َزیاد بَُوً ضً َ گً لً  ، جگً یً یً ضێُيَ  ر بً ، ًٌ َي مردوی جُدا بَُي ضً گً رضتێنی تر لً ًٌ  َي

سلیمی مڕیار  َ تً  َي واتُاورێت جُدا بنرێتً  ، چُونً مً صلی مااڵ فرضراَي ئً  لً  َي جُدا وابێً  مً

 بنرێت .

،  َي دي دمً ئیمامی ئً  لً  ت مراَي ریُایً  مً  یً می تریان ًٌ مان ڕایً وابلً مان ماتذا دً ًٌ  لً    

مرێت بۆ  ت دي ماوً مات زي دا زیاد دي یً َ ماَي ی لً مردَي  ضً زیاد بَُ گً  َ ماڵً ئً:   یً َي َیص ئًً ئ

َ بذرێت بً بخً  زیاد بَُي  َ ماڵً ئًورخی   بێت مً دي  َي َیص بً سی مڕیار، ئً مً م  مڕیار، ئً  مڵێىرێت 

َ ضێخ ابه عثیمیه َ   خ االسالم ابه تیمیًوذ مراَی ضێ سً َ ڕای پً  ڵبژاردي یص ًٌ تً ڕا َ ڕیُایً

 ..  َاویطً یری ئً غً
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َ پاضان  پێص تً  بً  َ ماوگایً ر ئً گً ئً م:دووه َ بَُوی ئً ئاَسی فرۆضرا،    ی دایاوىاَي یً َ ماَي َا

  مً فرۆضیاريبۆ   َي ڕاوذي ی  گً ش ماوگامً مً مڕیاري  َي ،ی بَُ مً گُێري  ماوگامً  َي ضیمان بَُوً بۆ پً

واَباوگی  ضٍُر َ بً ر ڕای مً سً ت لً واوً ڵیذا، تً گً لً  َي ضی بۆ بگێڕێتً مً مً بێت گُێري َا دي ئً

دا بۆ  َي ضیمان بَُوً ی پً ماَي لً  َي مردََی جُدا بَُي ضً ماڵی گً  ڕایان َایً  یص مً وابلً دً

ماتی  لً  مً ستً گرێبً  ، چُونً مً بۆ فرۆضیاري  َي ڕیىڕیتً بگً  یً مً َ گُێري بێت ئً َا دي ، ئً یً مً مڕیاري

َ گُێري سً ا لًد مً مڕیه َفرۆضتىً َ زیاد بَُوی   ضً گً  ش بً مً ئً  ، َي ستراَي بً ش مً مً ر ماوگا  مردن 

  مً  َایً  َ ضیري ك ئً ، َي َي مً فرۆضراَي  ماڵً  بً  ستً یُي می لناَ َ پً یً ضً ڵنُ گً جُدا داواورێت، بً

َ مڕیاري گً ستی فرۆضتىیذا، ئً ماتی گرێبً لً  ڕێنذایً گُاوی مً لً َ پێص    مً ستً پاش گرێبً  مً ر ٌاتُ

،  َي ضاوذي ڵُي یان ًٌ مً ستً دا گرێبً جلیسً َ مً ر لً اڵم پاضان ًٌ ی دۆضی، بً مً ضیري  َي جُدا بَُوً

ماڵێنی   َ ضیري واَترێت ئً  ، َي مً ڕي وی مً بۆ خاَي  َيً ڕێىرێت ش بگً مً َضیري  مً ڕي بێت مً َا دي ئً

زیاد   َي مً ڕي گُاوی مً لً  َي مً ستً پاش گرێبً  لً  ی مً َ ضیري ی ئً َاوً پێچً  ، بً مردََی جُدایً  ضً گً

ی جُدا مردََ  ضً َ ماڵێنی گً ئً  ، چُونً دایاوىاَي  َي ضیمان بَُوً بۆ پً  ی مً یً َ ماَي مات لً دي

زاوایان َ   مً  یً یً جُدابَُي  مردوً  ضً َ گً ش ئً مً ر ئً ، ًٌ دا درَست بَُي مً مُڵنی مڕیاري لً  یً بَُي

یب َ  عً  ماوذا، چُونً یبً عً  مێل لً یً رپطل بَُن بً ماتی سً لً  مردََي  ٌاء زۆر باسیان لێُي فُقً

  ََردي  اڵدا ََردي ت َ ئاژيمااڵ  تی لً تایبً  َن، بً مً ردي وگ دي دري  یً مان جاری َا ًٌ مُمُرتیً مً

َا مُڵنی  دا بَُ ئاَس بَُ ئً مً مُڵنی مڕیاري لً  ڵً َ ئاژي ئً  ی مً َ ماتً مجا لً َێت، ئً مً ردي دي

َ َي مً ، جا ماتێل بێچَُي یً مً مڕیاري ُ مُرتی  یب َمً عً  ڵً َ ئاژي ئً  َت مً رمً دَاتر دي  ی بُ ،  یً ًٌم

ی(  مً ی )بێچُي مً ی سنً َي بێ ئً ، بً مً بۆ فرۆضیاري  َي ڕێىیتً بیگً  َي مً مُمُرتیً مً  تُاوێت بً َا دي ئً

 ..  یً وابلً بی دً زًٌ ضٍُری مً ش ڕای مً مً ، ئً َي بۆ بگێڕێتً

عٌد املشرتي ، ثه ردَا رد الِدل وعُا ، ألًٍ فإن اكن املتيع خامالً فِدلت "  تی :  ََتَُیً  َي یً م باري ش لً ابه قذامً    

 .[  )2/94النافي في فقً اإلمام أدمذ " )]  وي مجنث املتيع ، والِالدة ًىاء وخصل " اًخىه وي "

  َ مڕیاري ر ئً دایل بَُ، پاضان ًٌ لً  مً الی مڕیاري  ئاَس بَُ، َي  ڵً َ ئاژي ر ٌاتَُ ئً گً ئًَاتا : 

َ  ئً  ، چُونً َي ضی بۆ بگێڕێتً مً بێت بێچُي َا دي ی ئً مً بۆ فرۆضیاري  َي گێڕێتًب  ڵً َ ئاژي ََیستی ئً

مردََی جُدا   ضً ورێت، بێگُمان زاَزێص ماڵێنی گً دادي  مً فرۆضراَي  مۆی ماڵً  یص لً بێچُي

 ،  یً َي بُي وً
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ِْ َخدَ " :   رتَُمی ) المبذع ( ی ابه المفلخ ی ضذا ٌاتَُي پً  لً     ا َردَّ َفنَ ََ ٌَْدهُ ، ُثهَّ َردَّ ْت ِع دَلَ َِ َث امَْعْلُد َوِِهَ َخاِمٌل َف

 ٌَ َُ ِِاَلَدةُ 
ْ ٍُ ِوْي مُجْنَِث الَْىتِيِع ، َوال ًَّ

َ
ِح " ؛ أِل ْ ٍِ يِف " الُْىْغِِن " َو " الَّشَّ ِ َح ة ا ََصَّ َُ ا َوَع ََ  َودَلَ

َ
ِم أ َُِر لََكَ َذا َظا ََ ْْحََد ، ا َنَىاٌء ُوخَِّصٌل ةِالَْىتِيِع ، َو

ُِيَىثِ  ٌَا َودَلُ ابْلَ َُ دَلِ  َِ ْ ْه ةِال َُ َىا ، َفُىَراُد ُُ ٌَ ٍُ ََيُْرُم اتلَّْفِريُق ةَْي ًَّ
َ
ْيَخاِن ؛ أِل َوِث  َواْخَخاَرهُ الشَّ

َ
 [ . 9/88] المبذع ج " اَل اأْل

َ گرێبً گً ئًَاتا :      َ ئً  مً ستً ر ٌاتُ َ َي  ڵً َ ئاژي مرا  َ ب  ئاَس بُ مجا  ی بَُ، ئً مً ێچُيپاضان زا 

یذا  مً ڵ بێچُي گً بێت لً َا دي ی ئً مً بۆ فرۆضیاري  َي بگێڕێتً  مً ڵً َئاژي  َي ضیمان بببێتً ََیستی پً

ی بۆ  ڕََوی ئاماژي رتَُمی ) المغىي ( دا زۆر بً پً  ش لً مً ، ئً مً بۆ فرۆضیاري  َي ردََمیان بگێڕێتً ًٌ

مردَََی   ضً ضێنی گً دا بً ، بێچَُیص لێري فرۆضراَي  ی مً َ ماڵً لً  ضێنًً ب  َ بێچَُي ئً  ، چُونً مراَي

َ ضێخیص ئً ًٌ  ، َي دي دمً ش ڕای ئاضنرای ئیمامی ئً مً ، ئً مً فرۆضراَي  ماڵً  لً  یً بَُي جُدا وً م  ردَ

بێچَُ   ستیطیان لً بً ، مً َي وێُاویاوً  جیاَازی بخرێتً  رامً دً  ، چُونً وذ مردََي سً یان پً ڕایً

 ك .. ویزي ك بێچَُ َمىاڵی مً وً  ڵً بێچَُی ئاژي

ِ اشرتى شاة خامالً ويف أثٌاء اخليار وضعج " تی :  تی خُای لێ بێت ( ََتُیً دمً ضێخ ابه عثیمیه یص )ڕي     ول

ٍ امعلد فُِ أخد املتيعني ، فيكِن ؟ ًلِل : إن نشأ احلىل يف زوي اخليار : فُِ ًىاء وٌفصل لنىشرتي ، وأوا إذا اكن كد وكع عني

 [ .8/282] الطرح الممتع ج " لنتائع ؛ وهلذا لِ ردَا : لرد الِدل وعُا ، ألن الِدل كد وكع عنيٍ امعلد

َ مً گً ئًَاتا :        َي ضیمان بَُوً بۆ پً  دایاوىاَي  ی مً یً َ ماَي ماتی ئً ڕێنی ئاَس فرۆضرا، لً ر ٌاتُ

دا درَست بَُ بَُ،  یً َ ماَي ماتی ئً لً  َ ئاَس بَُوً ر ٌاتَُ ئً گً ڵێیه : ئً دي می بَُ ؟ زاَ َبێچُیً

ر ٌاتَُ  گً اڵم ئً ، بً ورێت َ مُڵنی مڕیاري مردََی جُدا دادي  ضً ماڵێنی گً  بً  َ ئاَس بَُوً َا ئً ئً

  ی مً َ دََ مُڵنً لً ً مێن بێت یً دایل دي ی لً َ بێچُي َا ئً دا ئاَس بَُ، ئً مً ستً ماتی گرێبً لً

ر ٌاتَُ  گً ئً  ، بۆیً مً بۆ فرۆضیاري  َي ڕێىرێتً بێت بگً دا دي َي ضیمان بَُوً ماتی پً لً  ، بۆیً فرۆضراَي

بۆ   َي ڕێىێتً یذا بگً مً ڵ داینً گً ش لً مً بێت بێچُي َا دي ئً  َي ضاوذي ڵُي ی ًٌ مً ستً گرێبً  مً مڕیاري

 ..  ش بَُي مً بۆ دایل َ بێچُي  مً ستی مڕیه َفرۆضتىً گرێبً  ی، چُونً مً وً خاَي

َ یً گً ڵێیه : ئً دي  َي مۆتاییً لً َ فرۆضیار گرێبً  مێل لً ر ٌاتُ َ  لً  ، َي َي ضاوذي ڵُي ی ًٌ مً ستً مڕیار 

ی  يَ ڕاوذوً یان، داَای گً مً ستً َ ئیمزامردوی گرێبً  َي ضیمان بَُوً ی دایان وابَُ بۆ پً ماتً

 دایل بَُ بَُ .. دا لً یً َ ماَي لً  َي مً رێىێتً ش بگً َ بێچُي بێت ماوگا َئً َا دي ی مرد، ئً ماوگامً

 ..  ش زاواتري َري خُای گً


