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طفتوطؤيةكي ذيسانة
ئايا هة ئةضتوَبووني خةزجي ئافسةت هة كةضايةتي ئافسةت كةم دةكاتةوة؟
بةزِيَصاى!
هةم بةشةدا يةكيَم هة ًافةكاني ئافسةتاى دةتويَريهةوة كةة خةواث رةةزوةزدطاز ريَويطة
كسدووة هةضةز رياواى ،ئةويض(ًةضةهةث نةفةقةث)ة ،بةخيَوكسدى ء خةةزجي ئةافسةت هةة
ئةضتؤث رياوةكةيداية ،بةز هة شووكسدنيصي خةزجي ء نةفةقةث هةة ئةضةتؤث باوكيةةتي،
كةواتة :رياو ئةزكي تةواوث نةفةقةث ياوضةزةكةث خؤث هة ئةضتوَية ،ئةطةز باوكي ًسدبيَ
دةبيَ دايلةكةشي بةخيَو بلات ،ياخود ئةطةز خوشلي شووث نةكسدبيَ دةبيَ خوشليصةي
بةخيَو بلات ،ئةطةز خوشم ء بساث بضووكي يةةبيَ ء ئةةًيض بةسا طةةوزةبيَ وة توانةاث
كازكسدني يةبيَ دةبيَ ئةوانيض بةخيَو بلات.
ئةًة يةكيَلة هةو ئةزكانةةث كةة خةواث رةةزوةزدطاز خطةتوويةتية ئةضةتَوث ريةاو ،هةة
بةزاًبةزدا ئافسةت يةزضةندة خةزجي ء نةفةقةث هةضةز رياوةكةيةتي بةآلم ئيطالم زِيَطسث
هيَ نةكسدووة بضيَ كاز بلات ،بةآلم يةندثَ كاز يةية هةطةةيَ ضسوشة ء توانةاث ئةافسةت
ناطوجنيَ ،ياخود هةيةندثَ كاتدا ئافسةت تواناث كازكسدني نيية ،يةندثَ كاز يةيةة قوزِضةة
هةطةيَ تواناث جةضتةيي ئافسةت نايةتةوة ،يةزوةيا يةندثَ كازث ديلةة يةيةة كاتةكةةث
يةةةكحاز شةزة ئةًةةةط وا دةكةةات هةضةةةز نيطةةابي ًهداهةةةكاني ء ياوضةةةزةكةث بيَة
بةتايبةت هةكاتي ئيَطتادا كة كازكسدى كةم بووة ،هةة كؤًاانيةا ئةيوييةكانةدا جةازث وا
يةية ئافسةتاى كازدةكةى بةاليةني كةم نةوت بؤ يةش كاترًيَس هةضةز كازى ،ئةم يةًوو
كاتة دووز و دزيَرة بة دههياييةوة شةزةز و شياى بةة رةيوةنةدث نيَةواى خةؤث ء خيَصانةكةةث
دةطةيةنيَ.
شاناياى طوتوويانة ئةو نةفةقةيةث كة ريَويطتة هةضةز رياو بسيتيية هة دابيهلسدني خوازدى
ء جى و بةزط و جيَطا و خانوو و كةي و رةهي ريَويط ًايَ ،يةزوةيا ئيصلةزيض ئةطةز
ياتو رياوةكة يةبووى بيَ ،ئةًةط كؤ زِاث شةزعهاضاني هةضةزة.

خواث رةزوةزدطاز هةضةند ئايةتيَلدا ًةضةهةث نةفةقةث باس كةسدووة وة جةةخ
ئةو ًافةث ئافسةتاى كسدةتةوة ،ئةًةث خوازةوة ضةند منوونةيةكة هةًانة:

هةضةةز

 -)1خةةواث رةةةزوةزدطاز دةفةةةزًووثَ :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮒ ﭼ الطالق.
با ئةوانةث زِشق ء زِةشياى فساوانة و دةوهةًةندى بةطويَسةث ئةو دازايةي ء دةوهةًةندييةةث
كة يةيانة خةزجي ياوضةزةكانياى بليَصو ،ئةو كةضةط كة كةًدةض ء يةذازة با هةةوة
ببةخصيَ كة خواث طةوزة ريَي بةخصيوة ،خواث رةزوةزدطاز بةطويَسةث ئةو دازاييةةث ريةاو
يةيةتي داواث بةخصيين هيَ دةكات بةؤ خيَصانةكةةث و يةةزطيص شةتيَم ناخاتةة ئةضةتؤث
كةضيَم كة ئةو كةضة تواناث جيَبةجيَلسدني ئةزكةكةث نةبيَ.
رةزوةزدطازث ًةشى هة ئايةتةكةدا زِةضاوث ئةورةزِث ياوضةنطي كسدووة ،كة يةةز رياويَةم
بة طويَسةث تواناث دازايي خؤث نةفةقةث خيَصاى ء ياوضةزةكةث بلةات ،هةاليةةن زِيَطةسث
كسدووة هةو رياوةث كة يةبوونة و تواناث دازايي باشة زِةشيوي بلات ،هةاليةكي تسةوة ئةةو
رياوةث كة تواناث دازايي نيية خواث رةزوةزدطاز شتيَلي نةخطةتؤتة ئةضةتؤث هةتوانايةدا
نةبيَ ،هة بةزاًبةزدا ئافسةتةكةشي دةبيَ زِةضاوث بازث دازايي خسارةي رياوةكةةث بلةات،
نابيَ شةزث هيَ بلات ،بةهلو دةبيَ ئازاًطس بيَ  ،ئةطةز كةًوكوزِييةةن هةةزِووث كاضة
كسدنةوة هة رياوةكة يةبوو ،ئةوا ئافسةتةكة دةتوانيَ بة يةيٌَين ء هةضةةزخؤيي ئاطةادازث
بلاتةوة ،ئةطيها دةتوانيَ بة باوكي رياوةكةث واتة(:خةةشووزث) ،يةاى كةضةيَلي ديلةةث
نصيلي بويَ كة رياوةكةث ئاطاداز بلةنةوة هةو كةًوكوزِيية.
ئيهحا هة تةواوكةزث ئايةتةكة خواث رةزوةزدطاز ئةو خيَصانانة دةدويَينَ كةة كةةم دةضة ،
ئةو رياوانةث كة ناتوانو بةتةواويي نةفةقةةث ياوضةةزةكانياى دابةك بلةةى ،هةطةةيَ ئةةو
ئافسةتانةث كة رياوةكانياى كةم دةض ريَياى دةفةةزًوويَ  :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﭼ الطالالق ،دةفةزًووثَ :هة داياتوويَلي نصيلدا خواث رةزوةزدطاز ئةم كةم دةض

ء

يةذازيةتاى بؤ دةطؤزِثَ بة ناهيَلي باشة و ئاضةان و ضةاك  ،هةةراط ناخؤشةي خؤشةي

دةيةةيَينَ ،هةةةراط تةةةنطي فساوانةةي دةيةةيَينَ ،ئةًةةة قؤنةةاةيَلي ذيانةةة و ذيةةانيض
تاقيلسدنةوةية.
 -)2هة ئايةتيَلي ديلةدا دةفةةزًوويَ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭵ ﭼ

الطالق ،خواث رةزوةزدطاز بة رياواى دةفةزًوويَ  :هةو شويَهةث كة خؤتاى هيَي نيصةتةجيَو
ء كسدووتانة بة ًايَ ،هةوثَ خيَصانةكانتاى نيصتةجيَ بلةى ،ئةًةط بسيتيية هة دابيهلسدني
ًايف نيصتةجيَبووى ء خانوو كة خواث رةزوةزدطاز هةضةز رياوث ريَويط كةسدووة دابةيين
بلات بؤ خيَصانةكةث.
 -)3يةز هةبازةث نةفةقةث ئافسةتةوة خواث بةزش و ًةةشى دةفةةزًووثَ :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﰓ ﭼ البكسة ،هةضةةز ريةاو ريَويطةتة زِشق ء زِةشث ء بةةزط ء
رؤشان بؤ ًهداهةكاني ء ياوضةزةكةث بة ضاكة دابك بلات ،واتة :نةن بة يةزاو طازة طاز
و ًهةت هةضةز كسدى ،رياو يةية زِةذانة ضةداى ضلاآل هة خيَصاى ء ًهداهةكاني دةكةات ء
دةنطياى بةضةزدا بةزش دةكاتةوة و ًهةتياى هةضةز دةكات ،ئةًةط ريَضةةوانةث شةةزعة،
هةبةز ئةوةث ئةم رياوة ئةطةز نانيَم بؤ ًاهةوة بًيَهيَتةوة ئةوا واجبيَلي جيَبةةجيَلسدووة،
ضؤى دةبيَ ًهةت بلات؟ بة ريَضةوانةوة دةبيَ يةض بة بةزرسضيازيَتيةكةث خؤث بلات.
 -4هةم طيَسِانةوةيةدا شياتس واجب بووني نةفةقةث خيَصاى هةضةز رياو زِووى دةبيَتةوة:
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بِالِنَعِسُّفِ»}()1ييهدث كضي عوتبة كة دةكاتة دايلي ًوعاوية ياتة الث ريَغةًبةزث خوا
 ريَي دةهيَ :ئةبو ضوفياى هةطةيَ ئةوةث دةوهةًةند و خوا ريَداوة ،ريةاويَلي زِةشيوةة و
ئةوةندةم ريَهادا بةشي خؤم ء ًهداهةكامن بلات ،ئايا دزوضتة بةبيَ ئاطةادازث خةؤث رةازة
ببةم ،ريَغةًبةزث خوا  ريَي فةزًووث :ئةوةندة ببة كة ريَويطتيةكان رسِ دةكاتةوة.

َبِى ىُعَِٔهٍ َّزََّاُِ مُطِلِه عًَِ َٓحَِٔى بًِِ َٓحَِٔى.
َيِظُ حَدِٓثِ عَبِدِ الِعَصِٓصِ زََّاُِ الِبُخَازِىُّ فِى الصَّحِٔحِ عًَِ أ
 )1ل

ديطاى ئةًةط بةهطةية هةضةز واجب بووني نةفةقة و خةزجي ئافسةت هةضةةز رياوةكةةث،
شاناياني شةزعهاس طوتوويانة ئةم طيَسِانةوةية بهاةةيةةكي طةةوزةث هةضةةز دادةًةةشزثَ،
هةًةضةهةث نةفةقة{ ،ئةطةز رياو كةًوكوزِث يةبوو هةة نةفةقةةث ًةايَ ء ًهةداهي ئةةوا
ئافسةت بؤث يةية باث ريَويط خؤث ء ًهداهةكاني هة ًاهةكةث ببةات بةةبيَ شيَةدةزِةيي
كسدى}.
َالِٔلُهِ
ََُالًَّ عَل
 -5ريَغةًبةزث خؤشةويط  هة نةةجي ًةايَ ئاواييةدا فةةزًووثَّ{ :ل
زِشِقًََُُّ َّكِطَِْتًََُُّ بِالِنَعِسُّفِ}( )2واتة :ئافسةتاى زِشق ء زِةشث ء بةزط ء بؤشةاكياى هةضةةز
رياوانة و دةبيَ بةضاكيي بؤياى دابك بلةى.
َى َّابِدَأِ
 -6ريَغةًبةزث خؤشةويط  فةزًوويةتيَّ{ :الَِٔدُ الِعُلَِٔا خَِٔس مًَِ الَِٔدِ الطُّيِل
بِنًَِ تَعُْلُ}( )3واتة :ئةو دةضتةث بةزشة و دةبةخصيَ باش و ضاك ة هةو دةضتةث كة نصًة
و داواث يازًةتي دةكات ،بةخصك ء يازًةتيدانيض هةو كةضةةوة دةضة رةيَ بلةةى كةة
نةفةقة و خةزجي هةضةزت ريَويطتة واتة :خاو و خيَصان .
بةزِيَصاى!
بةداخةوة يةندثَ رياو يةى شةز ضط ء تةًبةهو هة رةيداكسدني بريَو بؤ ًهداهةةكانياى ء
خيَصانةكانياى ،يةز ضاوث هةوةية خةهم يازًةتي بداتً ،ايَ ء ًهداهةكةث خةؤث تووشةي
خةم ء خةفةت ء نةخؤشي دةزووني كسدووة ،بةزِاضة دةبةيَ ئةةم جةؤزة رياوانةة هةةخوا
ب ضو ،ضةيسث ئةو دةقانةث ضةزةوة بلةى كة ييَهاًاى ،ئةم كازةث ئةواى ريَضةوانةث ئةةم
ئايةت ء فةزًوودانةية ،رياو ئةطةز بتوانيَ كاضة بلةات بةةالم تةًبةةهي بهةويَينَ بةة
دههياييةوة طونايبازة ،هة بةزاًبةزدا ئةو رياوانةث خؤياى ًاندوو دةكةى ،خةزجي ًةايَ ء
ًهداهياى رةيدا دةكةى ،ئةوا ئةو ئةزن ء ًاندوبووى ء خةزجيةياى بؤ بةة خيَةس و ضةةدةقة
يةذًاز دةكسيَ .
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رياو تا دةتوانيَ دةبيَ زِيَطسث بلات هةوةث ًايَ ء ًهداهةكةةث بةيةةذازث بةريو ،ئةةوةتا
ريَغةًبةزث خوا  بةيانياى ء ئيَوازاى رةناث بةخواث رةزوزةدطاز طستووة هة يةةذازث ء
نةدازث ،شاناياى طوتوويانة{ :ييَهدةث نةًاوة يةذازث ضةزبليَصيَ بؤ كوفس} بؤية بةدووزث
ًةشانة رياو بةيؤث كةًتةزخةًييةوة ًهداهةكاني خؤث يةذازخات ء ئةوانيض بةيؤث ئةم
يةذازييةوة تووشي الداى ء ضةزريَضي بنب ،بؤية رياو بةطويَسةث توانا دةبيَ خةؤث ًانةدوو
بلات ،يةوهي جددث بةدات ،بةة ريَضةةوانةوة شةتيَليض هةةتواناث ًسةدةدا نةةبيَ ئةةوا
بةدههياييةوة تيَيدا طونايباز نابيَ.
ًةضةهةث –خصًةتلاز -ئيصلةز:
شةزبةث شاناياى طوتوويانةة :هةضةةز ريةاو ريَويطةتة ئةطةةز هةتوانايةدا بةوو ئيصةلةز بةؤ
خيَصانةكةث بطسثَ ،ئةًةةط كازئاضةانيية بةؤ ئةافسةت ء يازًةةتي دانيةةتي ،بةتايبةةت
هةيةندثَ قؤناةدا ياى هة يةنديَلاتدا ،بؤ ويَهة:جازث وا يةية ئافسةتةكة دوو ضيَ ًهةداهي
بضووكي يةية ،ياى دةواًي يةية نارسذيَتة ضةز كازةكاني ياى ًيواني شةزة.
مجًوزث فوقةيا طوتوويانة :ريَويطتة هةضةةز ريةاوث خواريَةداو ئيصةلةز بةؤ خيَصانةكةةث
بطسثَ ،ئيهحا ئةو ئيصلةزة ياى دةبيَ ئافسةت بيَ ،ياى ئةطةز رياو بةوو ،دةبةيَ كةضةيَلي
نصيلي ئافسةتةكة بيَ.
هةبازةث ئةو ئافسةتانةث كة ًووضةياى يةية ئايةا هةضةةزياى ريَويطةتة رازةكةة بةدةى بةة
رياوةكانياى ياخود نا؟ بةشيَم هة شاناياى طوتوويانة :بؤ ئةوةث زِةمحةت ء ضؤش و بةشةيي و
خؤشةويط هةنيَو ًايَ شياتس بةزرا بيَ وا باش ة ئافسةتانيض دةضتباز و ياوكازبو هةطةيَ
رياوةكانياى ئةطةز ًووضةياى يةبوو ،ياى داياتيَلياى يةبوو ،بةآلم وةكو واجب هةضةةزياى
واجب نيية.
خويَهةزاني خؤشةويط !
ين هةةبازةث ئافسةتانيانةةوة و ريَيةاى
خواث رةةزوةزدطاز هةضةةند شةويَهيَم ريةاواى دةدويَة َ
دةفةزًووثَ :ﭽﯢ ﯣﯰ ﭼ اليطاء ،بةضاكة و بةباشة ذيانياى هةطةهدا
بطوشةزيَهو.

ئةطةز رياو بةضاكي يةهطوكةوت ء ًاًةهةث هةطةيَ خيَصانةكةث خؤث كةسد ،بؤضةي دةبةيَ
ئافسةتاى ياخي بو ء خساث ًاًةهة هةطةيَ رياوانياى بلةةى؟ كةواتةة :دةبةيَ يةةزدووكياى
يةًايةنط ء ياوكازبو بؤ دزوضتلسدى ء ريَلًيَهاني ذيانيَلي خؤط ء بةختةوةز.

