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 ثيَشةكي وةرطيَرِ
مددن أوالصدد و والمدد ى رسدد   ،ددآل ار  وهلدد  و ددح     الحمددهلل ر  ا اللددنلم   

 بلهلل:

دالف  »خويَنةري بةرِيَن: ئةمة وةرطيَرِاني كتةيَ::   -1 د   الم      ق  در م  د ي  ف   نا  ت دك  ل  ا ء  آ  ض 
 .ةتةونوسةراوة  يقهةةوة بواري ف وثرؤفيسؤري ، كة لةاليةن كؤمةَليَك ثس ؤرية«ة  ن  الم  و  

ي بةؤ  طة   وطشةت  وثشت بة سةت  بةة بةَل ةة دروسةتةكان،     ى،ئاساني ئوسلوبةكة
ؤضةونة  ب ند كردنيدان وثةسة وبة ئينساف بوني لة حوكم ناوةند بون ماموبابةتةكان، 
ةوةى وبةسةتن  ةر،يَنار كوناوةند طرتن لة كورت برِي نارِون، ودريَذا درِي ب ،فيقهيةكان

 معيةة ةسةتة ةة دهةروةها ئةوةى كة كةاري  و ،يةكانوسةردةم هية نويَبة بابةتة فيق
 بةة هةرة بة لة كتيَ ئةم كتيَبة ببيَتة يةكيَك وةهتد، واي كردو.. .وهي يةك كةس نية

 ةكاني ةيهاني ئيسالمي.ترين بانط ناو
 دةخةينةة   هةنديَك تيَبي -بة ويسيت خوا- بة كورتيهةر  شوا لة خوارةوة -2

 :ةربطرتومانةتة  طيَرِانةماندا وةر لةمي ةيَبازرِئةو  رِو، لةطةأل
ج  » ثشت بة سرتاوة بة ضاثي دوةمي ئةم كتيَبة، كة لة اليةن خودي -3 د م  ةوة «م 

ا ان ةكانب ناو بة ةهةية لةطةأل ضاث وةياوازيشي ،يتة ودواترين ضاثيشيَاودر لة ضاث
 .بازارِنيَو 

طاري  يَنوة ثاردرا هةولَ ، ةاكتيَبةكة ئاستيَكي زانسيت بةرز وبة نرخي هةية -4
  بكريَت. يةىلةو ثاية

 ةَلك قسةةي خوازةى دراوة، بةو شيَهةروةها بة زمانيَكا ئاسان ورِةوان وةرطيَرِ -5
 ثيَ دةكةن.
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وارة ئةةو بة  كان ثشةت بةة كتيَبةةكاني    ئايةةت وفةةرمودة  دانةةوةى   بؤ ليَةك  -6

« ل ددآ رددآا الم»  و«ل ددن  الفددتا ا»و« التفمدد ر الم مددر»، بةةة تايبةةةت:  بةسةةرتاوة
 زؤر ،«الملجد  الآ،د  »و« ملجد  مقدني ا الس دة»و« النهنيدة»و« تحفة األحآذ »و

 .ترين طةرِانةوة بؤ ئةمانة بوة

ا لةة  ، ئةةو توثيَويسةت زانةرا بيَة    هةر تيَبي  وسةرنج وزيادةيةك بةة زةرور  -7
ؤ ، بة دانراوة [ ] ةوانةداكدو ئةم لة نيَوان وئاماذةى ثيَ كراوة، يان لة سةرةوة ثةراويَن 

 .ئةوةي تيَكةأل نةبيَت

ون رِ ورد بةني بةؤ   طيَرِانةكةدا، كاري كراوة لة وةر هةنديَك ةؤراوةؤري وهونةر -8
 .تيَ ةيشنت ؤ ئاسانب، يهةر وةكو ضؤن بايةخ دراوة بة رِيَساكاني رِيَنوسدةبيَتةوة، 

   ةتةوة.ن كراوةى كتيَبةكة كة نا رِون بوة، لة ثةراويَن رِوة ووشانئةو وت -9

)سةةةرة  اتحةةةرةكات وسةةةكةنبةةة ودةكان بةةة ثيَةةي توانةةا هةةةمو فةةةرم -10
 .، كة لة عةرةبيةكةدا وا نيةوةةوة دانرا(...وبؤرة

 رِانةي بةؤ  وةرطيَ»«  داسةر لةة كةوانةيةةكي ئاوهةا    لة ثاش هةر دةقيَك يةك -11
 كراوة.

دو بةارة   فةةرمودة، وةرطيَرِانةكةةى  يةان  بةن  فةرمايشةت   كاندو بارة ةدةق -12
 نةكراوةتةوة.

م بةة  ونةة ، بةؤ   دواي خةؤي ي كةدراوةتة ثاأل وشةة وةندي واو، ئامرازي ثةي -13
 .«َل ةى قورئان، وفةرمودة، وكؤ دةن يبة بة»: شيَوازة

 ؤي،خة  وةى دوايئةة  :اتةو ،«؛ » كة خاَليَك لة ذيَريةتي  فارينةية ةئةم ةؤر -14
 رِونكردنةوةى ثيَش خؤيةتي.
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كيَكي تةر  لة ية كتيَبةكةدا بؤضونيَك كاري سةرةكي من وةرطيَرِانة، بؤية لة -15
تةر   ايبةةت ، بةة ت ةبيَت، تةعقيب نةكراون وقسةي لة سةر نةكراو راتر زان سةندبة ثة
 فراواني تيَداية.زؤريَكي  ةسةلة فيقهيةكانم

وردة ؤ بيان يشاربوويةك دةست نية، تةخرجيةكةيان  ةوةدةبيَتبؤ ورد بني رِون  -16
ةبو بيَةت،  نة يَوازة شةكة بةو بؤ  ونة: دةق ، ةا ئةمة ضارةسةر كراوة،هيَشتؤتةوة كار

يَةت لةة   د كةرا ب وشةيةكيشي بؤ زيةا  يان ذمارةكة هي ئةو دةقة نةبو بيَت وهتد...،
وةكةو   يةكةة عةرةب ةونكة بة المةوة طرنط بوة كتيَبة وة، ضانمنيَوان دوو كةوانةدا دا

يةة كةة   ؤرانةة زئةو تةخرجية  :شهةر لةم ةؤرة .مبيَنيَتةوة بيَ دةست كاري كردنخؤي 
لةة يةةك   ش كةراوة و هةةَلكيَ  تةيَ ةا ليَرةدا ، بة ةياوازيشةوة زؤر ةار ة بؤتةوةدوبار
 .[شرتثيَ] يا [ثيَشو]: دةنوسريَت ،يةوةبو، كة دوبارة دانراوة داشويَن

 وة.ارنةك تةخريجكة ، كردني ئةو شويَنانةية تةخريج :م ةؤرةهةر لة -17

اتةا:  ، و[يتةية كةئةمة لةفنة= ]هذا لفظ كة لة خوارةوة بةم شيَوازة نوسيم:  -18
 ،كةردوة  ؤذةيةان بة  ئامائةو شويَنةى ئةةوان  و ،وةثيَ بةست يانثشت ي ئةوانكتيَبة ولة

ت هةةَليش دةطريَة   كةةوتوة، نةبةر ضاو لةو شويَنةدا وبةو شيَوازةى ئةوان دةقةكةمان 
 ة يةةقني بة  ردوةكوة ئيَمن طومامن بؤ بةآلم ، وا بيَت ئةوةى ئةوانيش لة نوسخةى تردا

ن كةرد  ايكةميَك، ئةطةريش زياد وتةوةضاوةكةوة نوسيوة كةم لة سةرودةقي فةرمودة
 ةنة لكة ووا بنابة بةري ، بة رِادةيةك ترست نةبيَت لبيَت لة نيَوان دو كةوانة دامناوة

 .واحلمد هلل تعاىل لة بةرت كردوة وةني فةرمودةكتيَبةكا

 ئايةت.: اوات «فةرمايشت»نوسيشمان: حةديس،  واتا: «فةرمودة»كة نوسيمان:  -19

 ئةم وشة ورِستانة ئاوها وةرطيَرِدراوة: -20
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 دروست نية. :«ال يجآز» -

 دروست نابيَت.  : «ال يصا» -

 ئةبيَت.: «ين  ي» -

 ثيَويستة.: «يجب» -

 ةم واتايانة ديَن:ئةم رِةمن وسيمبولة بة كار هاتوانةش ب -21
-  «  ل ج  ز  و   .اواتة: توانا ودةسةآلت ومةزني وشكؤ بؤ خو  «ر 

-  « بةرزي بؤ خوا.داري و شكؤواتة:  :«جل ور 

-  « وا.وبةرزي بؤ خ وفةرِ وبةرةكةت واتة: ث ؤزي :«ت ن ك وتلنل 

-  « خوا. وبةرزي بؤ ثاكا وبيَ عةي: وكورتيواتة:  :«، حنن  وتلنل 

-  «  س  ، س      و  س   ار ر   ليَبيَت. واتة: سةآلت وسةالمي خواي  «  

-  «  ن ي  ار  ر 
ض   .واتة: خواي ليَ رِازي بيَت  «  

-  «ن ن ه  ي  ار  ر 
ض   «.يَينةبؤ م»واتة: خواي ليَ رِازي بيَت   «  

-  «من ن ه  ي  ار  ر 
ض   ت.دوكيان رِازي بيَ هةر واتة: خوا  «  

-  «  ن ه ي  ار  ر 
ض   .لة هةمويان رِازي بيَت واتة: خوا  «  

-   َتبيَ واتة: رِةمحةتي خواي لي.  

وخةاري  بصةةحيحي  ة: هةر دو تاكة كتيَبة سةحيحةكة، كة وات: «سةحيحةين» -
 .نموسلمصةحيحي و
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 .نوسلممشيَخي بوخاري وشيَخي  واتة: هةر دو شيَخةكة، كة: «شةخيةين» -

 وموسلم. ، يانا: بوخاري«كؤكن لة سةر طيَرِانةوةى»واتة: : «متفق رس  » -

 اةة.م، وئينب رمني، وئةبو داودبريتني لة نةسائي، وتو: «خاوةن سونةنةكان» -

 .واتة: ئةيداتة ثاأل ثةيامبةر : «بةرزي دةكاتةوة» -

دريَةذمان  ود ودور ثيَرِستيَكي ور -بة حةول وقوةتي خوا-لة كؤتايي كتيَبةكةدا  .1
 . مد هلل، واحلسي الثةرِة «30»كة دةطاتة  كردوة كردوة بؤ سةرةةم بابةتةكان

، كتيَبةة  ةماري ئة كةت دةهؤكار ب رمة بةر بؤ بةر هةنديَك ثةروةردطارا! هةوَلم دا
بةكةة  سةةر كتيَ  بةة وفةةرِ وثة ؤزي   ، بةرةكةةت  خؤت بة فةزَلي سا ليَت دةثارِيَمةوة

، وبيكةة  انبي كورد زوانموسَُلمان سود بؤ سةرةةممايةي  وبيكةوخويَنةراني دا برِيَذة، 
 ؤت.خدةيي بةخشنلة كةم وكورتيشم ببورة بة ليَ بوردةيي و .مايةي ليَ خؤشبون

 خوا بةندةى

 علي خان

07701234157 

www.ali-xan.com 
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 72 ....................... :دةكةن حةآلَلي كة هؤكارانةى وئةو تةيةموم مةرجةكانى: دوةم ثرسى

 74 ................................................ :تةيةموم كةرةوةكانى بةتالَ: سيَيةم ثرسى

 75 .................................................... :كردن تةيةموم شيَوازي: ضوارةم ثرسى

 76 .................................................................... نؤيةم دةروازةى

 76 ................................... كردنةوةي ثاك ضؤنَييت و ثيسيةكان بارةى لة

 76 .......................................... :جورةكةى ودو ثيسى ثيَناسةى: يةكةم مةسةلةى

 77 .................................. :ثيسيةكةى سةر لة هةية بةَلطة شتانةى ئةو: دوةم ثرسى

 79 .......................................... :ثيسى كردنةوةى ثاك ضؤنيَتى: سيَيةم مةسةلةى

 81 .................................................................... دةيةم دةروازةي

 81 ........................................... وزةيستانيةوة مانطانة سوِري بارةي لة

 81 ................................. :وكؤتاييةكةي مانطانة سورِي كاتي سةرةتاي: يةكةم ثرسي

 81 ...................................... :مانطانة سورِي ثةرِى ئةو والي كةم الي: دوةم ثرسي

 82 ...................................... ضةندة؟ مانطانة سورِي ماوةى جار زؤر: سيَيةم ثرسي

 82 ....................... :دةبن حةرام وزةيستاني مانطانة سورِي بة شتانةي ئةو: ضوارةم ثرسي

 85 ......................................... دةكات؟ واجب ضي مانطانة سورِي: ثيَنجةم ثرسي

 86 ................................ :ثةرِى ئةو والي زةيستاني ماوةي كةمى الي: شةشةم ثرسي
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 86 .................................. (:االستحاضة) نةزيفي خوييَن بارةي لة: حةوتةم ثرسي

 87 .................... :بناسيَتةوة خؤي مانطانةكةى سورِي ضؤن نةزيف ئافرةتي: هةشتةم ثرسي

 90 ...................................................................... نويَذ بةشي: دووةم

 92 .................................................................... يةكةم دةروازةي

 92 .................. فةرزةكة ثَينج واجبَييت وفةزَلةكةى، نوَيذ ثَيناسةي دةربارةي

 95 ..................................................................... دوةم دةروازةى

 95 ..................................................... (واإلقامة األذان) وقامةت نطبا

 95 ...................................... :وحوكمةكةيان وقامةت بانط ثيَناسةى: يةكةم ثرسى

 95 ....................................... :وقامةت بانط دروستيَتى مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 96 ....................... :هةبيَ بيَذدا بانط لة سوننةتة سيفةتانةى ئةو بارةى لة: سيَيةم ثرسى

 97 ......................................... :وقامةتةوة بانط شيَوازى بارةى لة: ضوارةم ثرسى

 99 .................. بانط؟ دواي دةثارِيَتةوة ضى وبة ئةَليَت، ضى بانط بيسةري: ثيَنجةم ثرسى

 101 .................................................................. سَييةم دةروازةى

 101 ....................................................... نوَيذةوة كاتةكانى بارةى لة

 105 ................................................................. ضوارةم دةروازةى

 نوَيذ حوكمي ولةطةَل وبةَلطةكانيان، وثايةكاني، نوَيذ، مةرجةكاني بارةى لة
 105 ............................................................................. نةكةردا

 105 ....................................... :فةرزةكانةوة نويََذة ذمارةى بارةى لة: يةكةم ثرسى

 105 ........................................................ واجبة؟ كىَ سةر لة: دوةم ثرسى

 106 ................................................. :مةرجةكانيةوة بارةى لة: سيَيةم ثرسى

 109 ................................................... :ثايةكانيةوة بارةى لة: ضوارةم ثرسى

 113 ............................................ :نويَذةوة واجبةكاني بارةى لة: ثيَنجةم ىثرس

 116 .......................................... :نويَذةوة سوننةتةكاني بارةى لة: شةشةم ثرسى

 116 ................................................ :نويَذ كةرةوةكاني ثوضةلَ: حةوتةم ثرسى

 119 .................................. :نويَذدا لة هةية كةرِاهةتي شتانةى ئةو: هةشتةم ثرسى

 123 ...................................................... :نةكةر نويَذ حوكمي: نؤيةم ثرسى
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 125 ................................................................. ثَينجةم دةروازةى

 125 ...................................................... سوننةتةوة نوَيذي بارةى لة

 125 ........................ :بوني ةرعيش لة وحيكمةت سوننةت، نويَذي فةزَلي: يةكةم ثرسى

 126 .................................................... :بةشةكانيةوة بارةى لة: دوةم ثرسى

 127 .......................... :سوننةتة بكريَت كؤمةأل بة سوننةتانةى نويَذة ئةو: سيَيةم ثرسى

 127 .......................................... :رِةواتبةكانةوة ذمارةى بارةى لة: ضوارةم ثرسى

 128 ...................................... :وكاتةكةى وفةزَلةكةى ويرت حوكمي: ثيَنجةم ثرسى

 130 ........................................ :رِكاتةكانى وذمارةى ويرت شيَوازي: شةشةم ثرسى

 132 ........................... :بكريَت تيَدا سوننةتي كراوة نةهي كاتانةى ئةو: حةوتةم ثرسى

 135 ................................................................. شةشةم دةروازةى

 135 ............. بذَيريةوة وشوكرانة خوَيندن، وقورئان سةهو، سوذدةى بارةى لة

 135 ................................... :ةكانيوهؤكار سةهو سوذدةى دروستييَت: يةكةم ثرسى

 135 ........................................................ :دةبيَت واجب كةى: دوةم ثرسى

 138 ............................................ سوننةتة؟ سةهو سوذدةى كةى: سيَيةم ثرسى

 139 ..................................................... :وشيَوازةكةى شويَن: ضوارةم ثرسى

 139 ................................................ :خويَندن قورئان سوذدةى: ثيَنجةم ثرسى

 142 ......................................................... :شوكر سوذدةى: شةشةم ثرسى

 144 ................................................................. حةوتةم دةروازةى

 144 ........................................................ كؤمةَلةوة نوَيذي بارةى لة

 144 .......................................... :جةماعةت نويَذي وحوكمي لَفةز: يةكةم ثرسى

 148نا؟ يا كؤمةلَ بة بكاتةوة نويَذة ئةو سةريةتي لة ئايا: مزطةوتةوة وضوة كردوة، نويَذي: دوةم ثرسى

 148 ....................... :دادةبةسرتيَ ثيَ كؤمةَلي نويَذي كة ذمارة كةمرتين: يةم سيَ رسىث

 149 ............................................. جةماعةت؟ دةطةيتة ضي بة: ضوارةم ثرسى

 149 ................................كؤمةأل؟ نويَذي بؤ نةيةت هةية يعوزر كيَ: ثيَنجةم ثرسى

 152 ........................... مزطةوتدا؟ يةك لة جةماعةت كردنةوةى دوبارة: شةشةم ثرسى

 153 ............................ :دابةسرتا فةرز نويَذي ئةطةر كردن نويَذ حوكمي: حةوتةم ثرسى

 154 ................................................................. هةشتةم دةروازةى



725   

 

 154 ............................................................ نوَيذيةوة بةر بارةى لة

 154 .................................... كردن؟ نويَذي ثيَش بؤ شايستةترينة كيَ: يةكةم ثرسى

 156 .................................. بكات؟ نويَذي بةر وقةدةغةية حةرام كيَ بؤ: دوةم ثرسى

 157 ........................ بكات؟ نويَذي بةر هةية ي«كةرِاهةت» نية باش كيَ: سيَيةم ثرسى

 158 ................................ :نويَذةكان ثاش ئاست لة نويَذ ثيَش شوييَن: ضوارةم ثرسى

 159 ............... :دةطريَت ئةستؤي لة نويَذ ثاش بري لة ئيمام كة شتانةى ئةو: ثيَنجةم ثرسى

 159 ................................................... :نويَذ ثيَش ثيَشربِكيَي: شةشةم ثرسى

 160 ................. :كؤمةَلةوة ونويَذي نويَذي ثيَش بارةىلة تر حوكميَكي ضةند: حةوتةم ثرسى

 164 ................................................................... نؤيةم دةروازةى

 164 ............................................................... عوزردارةكان نوَيذى

 164 ............................................................... :نةخؤش نويَذي ضؤنييَت

 165 ............................................................... :موسافري نويَذي بابةتي

 166 ........................... :؟«القصر» كردنةوة كورت نويَذ حوكمي بارةى لة: يةكةم ثرسى

 167 .................. :بكريَتةوة كورت دروستة نويَذةى ئةو دياريكردني بارةى لة: دووةم ثرسى

 168 ................ :وجؤرةكةى تةوةدةكريَ كورت تيَدا نويَذي سةفةرةى ئةو دوري: سيَيةم ثرسى

 168 ............... دةكاتةوة؟ كورتي هةبيَت، ي«اإلقامة» مانةوة نيةتي كةسيَك: ضوارةم ثرسى

 169:بدات ئةجنام تةواوةتي بة نويَذةكاني موسافري سةر لة يستةثيَو كة حاَلةتانةى ئةو: ثيَنجةم ثرسى

 171 ........................................................... :نويَذ دو كردنةوةى كؤ: دوةم

 171 ....................................................... :دةطريَت خؤ لة مةسةلةيةك ضةند

 171:حةآلَلة كيَش بؤ هةروةها ثيَكةوة، نويَذ دو كردنةوةى كؤ بوني شةرعي بارةى لة: يةكةم ثرسى

 173 .............................. :شةرعية كة ىكردنةوةية كؤ ئةو كردني دياري: دوةم ثرسى

 174 ................................................................... دةيةم دةروازةى

 174 ........................................................ هةينيةوة نوَيذي بارةى لة

 174 ........................................ :وبةَلطةكةى هةيين نويَذي حوكمى: يةكةم ثرسى

 175 ..................................................... ثيَويستة؟ كيَ سةر لة: دوةم ثرسى

 175 ............................................................... :كاتةكةى: سيَيةم ثرسى

 176 ................................................................... :وتار: ضوارةم ثرسى
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 176 .......................................... :وتارةوة سوننةتةكاني بارةى لة: ثيَنجةم ثرسى

 178 ...................................... :بكريَت جومعةدا لة حةرامة ئةوةى :شةشةم ثرسى

 179 ................................................ جومعة؟ دةطةيتة ضي بة: حةوتةم ثرسى

 179 ..................................... :جومعةوة سوننةتي نويَذي بارةى لة: هةشتةم ثرسى

 181 ................................................... :جومعة نويَذي ضؤنييَت: نؤيةم ثرسى

 181 .......................................... :جومعةوة سوننةتةكاني بارةى لة: دةيةم ثرسى

 186 ................................................................ يانزةهةم دةروازةى

 186 ........................................... (اخلَوْفِ صاَلَةُ) ترسةوة نوَيذي بارةى لة

 186 .................. :ومةرجةكاني بوني، عيشةر وبةَلطةكةى ترس نويَذي حوكمى: يةكةم ثرسى

 187 ...................................................... :ترس نويَذي ضؤنييَت: دوةم ثرسى

 189 .............................................................. دوانزةهةم دةروازةى

 189 ......................................................... جةذنةوة نوَيذي بارةى لة

 189 ......................................... :وبةَلطةكانى جةذن نويَذي حوكمى: يةكةم ثرسى

 189 .................................................. :جةذن نويَذي مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 190 .................................... :دةكريَت تيَدا نويَذةكةي شويَنانةى ئةو: سيَيةم ثرسى

 190 .............................................................. :كاتةكةى: ضوارةم ثرسى

 191 .................................... :دةخويَنريَت تيَيدا وئةوةى شيَوازةكةى: ثيَنجةم ثرسى

 192 .................................................... :جةذن وتاري شوييَن: حةوتةم ثرسى

 192 ............................................. :جةذن نويَذي ةزاكردنةوةىق: هةشتةم ثرسى

 192 ......................................................... :سوننةتةكاني: هةشتةم ثرسى

 195 ............................................................. سيانزةهةم دةروازةى

 195 ........................................................... بارانةوة نوَيذة بارةى لة

 195 ........................... :وبةَلطةكةى وحوكمةكةى، بارانة، نويَذة ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 195 ...................................................... :بارانة نويَذة هؤكارى: دوةم ثرسى

 196 ................................................... :وشيَوازةكةى كاتةكةى: سيَيةم ثرسى

 196 ................................................... :نويَذةبارانة بؤ دةرضون: ضوارةم ثرسى

 197 .......................................................... :تيَيدا وتاردان: ثيَنجةم ثرسى
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 198 ........................... :بكريَت بارانةدا نويَذة لة ئةبيَت سوننةتانةى ئةو: شةشةم ثرسى

 200 ............................................................. ضواردةهةم دةروازةى

 200 ................... «وَالكُسُوف اخلُسُوفُ» طريان ومانط طريان خؤر نوَيذي بارةى لة

 200 ...................................... :ليَي مةتحيك طريان، خؤر ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 200 ............................... :وبةَلطةكةى طريان ومانط خؤر نويَذي حوكمي: دوةم ثرسى

 201 ............................................................... :كاتةكةى: سيَيةم ثرسى

 201 ................................... :دةخويَنريَت تيَيدا وئةوةى ضؤنيَتيةكةى: ضوارةم ثرسى

 203 ................................................................ ثانزةهةم دةروازةى

 203 .......................................... وحوكمةكانيةوة دومر نوَيذي بارةى لة

 203 ....................................... :كردني وكفن مردو شوردني حوكمي: يةكةم ثرسى

 205 ............................................. :ئةستؤ ئةطريَتة شؤردن ئةوةى: دوةم ثرسى

 206 ......................................... :وشيَوازةكةى كردني كفن حوكمي: سيَيةم ثرسى

 208 ........................ :وبةَلطةكةى وحوكمةكةى، مردو، سةر لة نويَذكردن: ضوارةم ثرسى

 208 ........................ :وسوننةتةكاني وثايةكاني مردو نويَذي مةرجةكاني: ثيَنجةم ثرسى

 209 ............................... :وشيَوازةكةى وفةزَلةكةى مردو نويَذي كاتي: شةشةم ثرسى

 212 .............................. :طؤرِستان بؤ خستين وبةرِيَ تةرم هةَلطرتين: حةوتةم ثرسى

 214 .................. :بارةوة لةم سوننةتة وئةوةى طؤرِ وشيَوازي مردو ناشتين: هةشتةم ثرسى

 216 ...................... :وشيَوازةكةى وحوكمةكةى، كردن، خؤشي وسةر تةعزيَ: نؤيةم ثرسى

 220 ................................................................. زةكات بةشي: سيَيةم

 222 ................................................................... يةكةم دةروازةى

 222 ................................................ زةكاتةوة ثَيشةكيةكاني بارةى لة

 222 ........................................................ :زةكات ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 222 ............................................... :وبةَلطةكةى زةكات حوكمي: دوةم ثرسى

 224 ........................................ :بكات ليَ نكوَلي كةسيَك حوكمي: سيَيةم ثرسى

 224 ...................................................... زةكاتنةدةر حوكمي: ضوارةم ثرسى

 225 .................................... :تيَداية زةكاتي ماآلنةى ئةو بارةى لة: ثيَنجةم ثرسى

 228(:ونيب فةرز مةرجةكاني) فةرزة كيَ سةر لة هةروةها زةكات، فةرزييَت لة دانايي: شةشةم ثرسى
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 231 ...................................................... :زةكات بةشةكاني: حةوتةم ثرسى

 232 .......................................................... :قةرز زةكاتي: هةشتةم ثرسى

 233 .................................................................... دوةم دةروازةى

 233 .................................................... وزيوةوة زَيِر زةكاتي بارةى لة

 233 .................................... :وبةَلطةكاني وزيو، زيَرِ زةكاتي حوكمي: يةكةم ثرسى

 233 ......................................................... :زةكات ئةندازةى: دوةم ثرسى

 234 ..................................................... :زةكات مةرجةكاني: سيَيةم ثرسى

 235 ...................................... :يةك زط خستنة وزيو زيَرِ بارةى لة :ضوارةم ثرسى

 236 ............................... :«الُحِلي   َزَكاة» خشَلةوة زةكاتي بارةى لة: ثيَنجةم ثرسى

 237 .................. :«التجارة عروض» بازرطانيةوة ماَلي زةكاتي بارةى لة: شةشةم ثرسى

 239 .................................................................. سَييةم دةروازةى

 239 .............. (األَرْضِ مِنْ اخلَارِجُ) دةرةوة دَيتة زةوي لة ئةوةى زةكاتي بارةى لة

 239 ........................................... :وبةَلطةكةي دةبيَت؟ فةرز كةى: يةكةم ثرسى

 239 .............................................. :دانةويََلة زةكاتي مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 240 .................................... :بدريَت فةرزة ئةندازةيةي ئةو بارةى لة: سيَيةم ثرسى

 241 ............................................ :هةنطوينةوة زةكاتي بارةى لة: ضوارةم ثرسى

كاز» نةفامي شاراوةى طةجنينةى بارةى لة: ثيَنجةم ثرسى  241 ....................... :ةوة «الر ِ

 243 ................................................................. ضوارةم دةروازةى

 243 .....................................«نْعَاماألَ بَهِيمَة» وماآلت مةِر زةكاتي بارةى لة

 243 .......................................... :زةكات بوني فةرز بؤ مةرجةكان: يةكةم ثرسى

 245 ................................... :بدريَت ثيَويستة ئةندازةيةي ئةو بارةى لة: دوةم ثرسى

 249 ............................................ :فةرزة كة ماَلةى ئةو شيَوازي: سيَيةم ثرسى

 250 .......................................... :ئاذةآلن كردني تيَكةلَ بارةى لة: ضوارةم ثرسى

 253 ................................................................. ثَينجةم دةروازةى

 253 ..................................................... فرتةوة سةر زةكاتي بارةى لة

 253 .................................... :وبةَلطةكةى فرتة، سةر حوكى بارةى لة: يةكةم ثرسى
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 253 ........................................ ثيَويستة؟ كيَ سةر ولة مةرجةكاني،: دوةم ثرسى

 255 .................................... فرتةدا؟ سةر فةرزكردني لة ضية دانايي: سيَيةم ثرسى

 255 ..................... دةردةكريَت؟ ضي لة هةروةها ثيَويستة، ئةندازةيةى ئةو: يةكةم ثرسى

 256 ..................... :فرتةوة سةر كردني ودةر بوني ثيَويست كاتي بارةى لة: ثيَنجةم ثرسى

 258 ................................................................. ثَينجةم دةروازةى

 258 ........................................... «الزَّكَاة أَهْلُ» ثَيدراوان زةكات بارةى لة

 258 ........................................ :وبةَلطةكةى كيَن، راوانثيَد زةكات: يةكةم ثرسى

 260 .......................................:ناشيَت بؤ زةكاتيان ئةوانةى بارةى لة: دوةم ثرسى

 263 ................ جؤرةكة؟ هةشت هةر ةب بدريَت كردندا دابةش لة مةرجة ئايا: سيَيةم ثرسى

 263 .................... :تر ئةوي بؤ شاريَكةوة لة زةكات طواستنةوةى بارةى لة: ضوارةم ثرسى

 264 ................................................................... رِؤذو بةشي: ضوارةم

 266 ................................................................... يةكةم دةروازةى

 266 ................................................. ِرؤذوةوة ثَيشةكيةكاني بارةى لة

 266 ................................... :ثايةكاني ورِونكردنةوةى ذو،رِؤ ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 267 ....................................... :وبةَلطةكةى رِةمةزان، رِؤذوي حوكمي: دوةم ثرسى

 268 ......................................................... :رِؤذو بةشةكاني: سيَيةم ثرسى

 269 ......................... :بوني شةرعي وحيكمةت رِةمةزان، مانطي فةزَلي: ضوارةم ثرسى

 270 ................................... :رِةمةزان رِؤذوي فةرزبوني مةرجةكاني: ثيَنجةم ثرسى

 272 .............................. :وتةوابوني رِةمةزان مانطي هاتين سةملاندني: شةشةم ثرسى

 273 ...................................... :وحوكمةكةى رِؤذودا لة نيةت كاتي: حةوتةم ثرسى

 274 .................................................................... دوةم دةروازةى

 274 ............................ دةكةن، حةآلأل نةطرتن ِرؤذو عوزرانةى ئةو بارةى لة

 274 ................................................ ِرؤذو ثوضةَلكةرةوةكاني هةروةها

 274 ........................... :نةبيت رِؤذو بة دروستة هؤيةوة بة بيانوانةي ئةو: يةكةم ثرسى

 278 ................................................. :رِؤذو هةَلوةشيَنةرةوةكاني: دوةم ثرسى

 282 ................................................................ يةم سَي دةروازةى
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 282 .............................................. ومةكِروهةكاني ِرؤذو سوننةتةكاني

 282 ...................................................... :رِؤذو سوننةتةكاني: يةكةم ثرسى

 285 ....................................................... :رِؤذو مةكرِوهةكاني: دوةم ثرسى

 287 ................................................................. ضوارةم دةروازةى

 هةية كةِراهةتي ضي هةروةها سوننةت، وِرؤذوي ِرؤذو، ةزاكردنةوةيق بارةى لة
 287 .......................................................... ِرؤذودا؟ لة حةرامة وضي

 287 ...................................................... :رِؤذو قةزاكردنةوةي: يةكةم ثرسى

 288 .......................................................... :سوننةت رِؤذوي: دوةم ثرسى

 292 ......................... :حةرامة كة وئةوةشي هةية كةرِاهةتي رِؤذوةى ئةو: سيَيةم ثرسى

 296 ................................................................. ثَينجةم دةروازةى

 296 ........................................ «اإلِعْتِكَاف» مزطةوت لة مانةوة: بارةى لة

 296 ..................................... :وحوكمةكةى ئيعتيكاف ثيَناسةى: يةكةم مةسةلةي

 297 .............................................. :كردن ئيعتيكاف مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 299 ................. :كةسةكة بؤ حةآلَلة وئةوةى وسوننةتةكاني ئيعتيكاف كاتي: سيَيةم ثرسى

 301 ............................................ :ئيعتيكاف ثوضةَلكةرةوةكاني: وارةمض ثرسى

 302 .................................................................. حةج بةشي: ثيَنجةم

 304 ................................................................... يةكةم دةروازةى

 304 ................................................. حةجةوة ثَيشةكيةكاني بارةى لة

 304 .......................................................... :حةج ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 304 .................................................. :وفةزَلةكةى حةج حوكمي: دوةم ثرسى

 305 .................... ؟ تةمةندا لة بكريَت جاريَك لة زياتر ثيَويستة حةج ئايا: سيَيةم ثرسى

 306 ....................................................... :حةج مةرجةكاني: ضوارةم ثرسى

 309 ............................................. :وبةَلطةكةى عومرة حوكمي: ثيَنجةم ثرسى

 310 ............................. :وعومرة حةج ـةكاني«ميقات» وشويَن كات: شةشةم ثرسى

 312 .................................................................... دوةم ىدةروازة

 312 ............................................... حةجةوة واجبةكاني ثاية بارةى لة
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 312 .......................................................... :حةج ثايةكاني: يةكةم ثرسى

 313 .......................................................... :حةج واجبةكاني: دوةم ثرسى

 315 .................................................... :حةجيش سوننةتانةي ئةو طرنطرتين

 316 .................................................................. سَييةم دةروازةى

 316 .......................... يةوة وقورباني دان وفيدية كراوةكان قةدةغة بارةى لة

 316 ....................................................... «وَاْلهَدْي والفِدْيَةِ اْلمَحْظُورَاتِ»

 316 ............................................... :ئيحرام كراوةكاني قةدةغة: يةكةم ثرسى

 318 ............................................... :كراوةكان ليَ رِيَطري فيديةى: دوةم ثرسى

 320 ........................................ :يةوةوحوكمةكان قورباني بارةى لة: سيَيةم ثرسى

 322 ............................................................. :قورباني برِيين سةر كاتي

 323 ................ :قوربانية مةرجةكاني هةمان خودي: كردن هةدي مةرجةكاني بة سةبارةت

 324 ................................................................. ضوارةم دةروازةى

 324 ....................................... كردنةوة وعومرة حةج ضؤنيةتي بارةى لة

 330 ................................................................. ثَينجةم دةروازةى

 330 ............ بكرَيت سةردان شةرعية كة مةدينة شاري شوَينانةى ئةو بارةى لة

 330 .................... :وسلم علية اهلل صلى ثةيامبةر مزطةوتي كردني سةردان: يةكةم ثرسى

 332 ......................... :وسلم علية اهلل صلى ثةيامبةر طؤرِي سةردانكردني: دوةم ثرسى

 335 ..................... :بكريَ سةردان شةرعية كة مةدينة تري شويَنانةي ئةو: سيَيةم ثرسى

 337 ................................................................. شةشةم دةروازةى

 337 ............................................ «األُضْحِيَّة» كردنةوة قورباني بارةى لة

 337 ... :ومةرجةكاني بوني، شةرعي وبةَلطةكاني وحوكمةكةى، قورباني، ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 338 ................................................... :دروستة ضي بة قورباني: دوةم ثرسى

 339 ........................... :قوربانيدا لة بكريَت رِةضاو ئةبيَت مةرجانةى وئة: سيَيةم ثرسى

 341 ............................................... :قورباني برِيين سةر كاتي: ضوارةم ثرسى

 342 . دةكات؟ ضي كةر قورباني هات نؤمينة وئةطةر يَت،دةكر ليَ ضي قوربانيةكة: ثيَنجةم ثرسى

 344 ................................................................. حةوتةم دةروازةى
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 344 .................................................. «العقيقة» طوَيزةبانةوة بارةى لة

 344 ........................ :وكاتةكةي وبةَلطةكاني وحوكمةكةى حةومت ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 345 ................................. :طويَزةبانة لة دةبرِدريَت سةر ئةندازةيةي ئةو: دوةم ثرسى

 346:دا طويَي بة دان وبانط ي،«حتنيك» كردن شريين ودةم وسةرتاشني، مندالَ، ناوناني: سيَيةم ثرسى

 348 ................................................... «اجلِهَاد» كؤشان تيَ بةشي: شةشةم

 350 ................................................................... يةكةم دةروازةى

                                                                 وجيهادخةرةكان ومةرجةكاني ،وحوكمةكةى ،وفةزَلةكةى ،تَيكؤشان ثَيناسةي
 350 .............................(ومُسْقِطَاتُه ،وشُرُوطُه ،وَحُْكمُه ،وَفَضْلُه ،اجلِهَادِ رِيفُتَعْ)

 350دةبيَت؟ واجب وكةى وحوكمةكةى، ليَي، وحيكمةت وفةزَلةكةى، تيَكؤشان، ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 354 ................................................... :جيهادكردن مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 356 ..................................... :دةخةن سةر لة جيهادت شتانةى ئةو: سيَيةم ثرسى

 359 .................................................................... ةمدو دةروازةى

 359 ..........................................كةوتةكانةوة ودةست ديلةكان بارةى لة

 359 ................................................. :باوةرِان بيَ ديلي حوكمي: يةكةم ثرسى

 361 ............................. :بةشداربوان نيَوان لة كةوت دةست دابةشكردني: دوةم ثرسى

 364 ................................................ دةدريَت؟ كيَ بة «الفيء»: سيَيةم ثرسى

 366 .................................................................. سَييةم ةىدةرواز

 366 ........................ ثَيدراوانةوة وئةمان زميمة وئةهلي ئاطربةست بارةى لة

 366 ........................................................... «َواألَمان والذ ِّمَّة اهُلْدَنُة»

 366 .................................... :باوةرِاندا بيَ لةطةأل ئاطربةست بةستين: يةكةم ثرسى

 368 .............................................. :دان وسةرانة دان، طريَ ثةميان: دوةم ثرسى

 369 ........................................................... :بةسنت ئةمان: سيَيةم ثرسى

 372 .............................................. «اْلمُعَاماَلت» موعامةالت بةشي: حةوتةم

 374 ................................................................... يةكةم دةروازةى

 374 ......................................... «البُيُوع» وفرؤشتنةكانةوة كِرين لةبارةى

 374 ..................................... وحوكمةكةى؟ وفرؤشنت كرِين ثيَناسةي: يةكةم ثرسى



733   

 

 375 ................................................... :وفرؤشنت كرِين ثايةكاني: دوةم ثرسى

 375 ........................................ :وفرؤشنت كرِين سةر لة شايةتطرتن: سيَيةم ثرسى

 377 .......................................... :وفرؤشتندا كرِين لة ثشكي سةر: ضوارةم ثرسى

 379 .............................................. :وفرؤشنت كرِين مةرجةكاني: ثيَنجةم ثرسى

 382 .................................... :ليَكراوة نةهي وفرؤشتنانةى كرِين ئةو: شةشةم ثرسى

 385 .................................. :«اإلقالة» بةست طريَ هةَلوةشاندنةوةى: حةوتةم ثرسى

 386 ................................................. :مورِابةحة بةسيت طريَ: هةشتةم ثرسى

 387 ...................................... (بةش بةش) قيست بة وفرؤشنت كرِين: نؤيةم ثرسى

 388 ........................................ :قيست بة وفرؤشنت كرِين دروستييَت مةرجةكاني

 389 .................................................................... دوةم دةروازةى

 389 ...........................................................«الرِّبَا» سوةوة بارةى لة

 389 ............................................... وحوكمةكةى؟ سو ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 390 ............................................... :سوو حةرامكردني لة دانايي: دوةم ثرسى

 391 .......................................................... :سو جؤرةكاني: سيَيةم ثرسى

 392 ....................................... :رِيبايي مةسةلةى هةنديَك شيَوةى: ضوارةم ثرسى

 395 ................................................................ يةم سَي دةروازةى

 395 .................................................................. قةرزةوة بارةى لة

 395 .................................... بوني؟ شةرعي طةكانيوبةَل ثيَناسةكةي: يةكةم ثرسى

 396 .........................:ثيَوةى ثةيوةست حوكمي وهةنديَك قةرز مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 398 ................................................................. ضوارةم دةروازةى

 398 ........................................................ (الرَّهْن) بارمتةوة بارةى لة

 398 ................................. بوني؟ شةرعي وبةَلطةكاني بارمتة، واتاي: يةكةم ثرسى

 398 ....................................... :بارمتةوة بة ثةيوةسنت حوكمانةى ئةو: دوةم ثرسى

 400 ................................................................. ثَينجةم دةروازةى

 400 ........................................... ـةوة«السَّلَم» وفرؤشتين كِرين بارةى لة

 400 ...................... ليَي؟ ودانايي بوني، شةرعي وبةَلطةكاني سةلةم واتاي: يةكةم ثرسى
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 401 ................................................... :مةرجةكانيةوة بارةى لة: دوةم ثرسى

 402 ................................................................. شةشةم دةروازةى

 402 .............................................. «اْلحَوَالَة» كردنةوة حةواَلة بارةى لة

 402 .................................. :بوني ةرعيش وبةَلطةكاني حةواَلة، واتاي: يةكةم ثرسى

 403 .................................. :بيَت دروست ئةوةى بؤ حةواَلة مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 405 ................................................................. حةوتةم دةروازةى

 405 ................................................... «اْلوَِكَالَة» بريكاريةوة بارةى لة

 405 ................... :بوني شةرعي وبةَلطةكاني وحوكمةكةى، بريكاري، واتاي: يةكةم ثرسى

 406 ..................... :ثةيوةستة ثيَوةى حوكمانةى وئةو بريكاري، مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 408 ................................................................. هةشتةم دةروازةى

 408 ............................... «وَالضَّمَان اْلكَفَالَة» وزةمانةتةوة كةفالةت بارةى لة

 408 .............................. :بوني شةرعي وبةَلطةكاني كةفالةت واتاكةي: يةكةم ثرسى

 409 ........................................... :ومةرجةكاني كةفالةت ثايةكاني: دوةم ثرسى

 410 ..................................... :كةفالةتكردن حوكمةكاني لة هةنديَك: سيَيةم ثرسى

 410 .................................................... :زةمانةتةوة بارةى لة: ضوارةم ثرسى

 412 ................................................................... نؤيةم دةروازةى

 412 ...................................... «احلَجْر» كردنةوة وِرَيطري حةجر بارةى لة

 412 ....................... :جؤرةكانيو بوني، شةرعي وبةَلطةكاني حةجر، واتاي: يةكةم ثرسى

 413 ............................... :يةكةمةوة جؤري بة ثةيوةستة حوكمانةى ئةو: دوةم ثرسى

 413 .................. :ؤيخ خودي بةرذةوةندي بةر لة كةسةكة سةر خستنة حةجر لة بريتية كة

 415 ....................... :حةجرةوة دوةمي جؤري بة ثةيوةستة حوكمانةى ئةو: سيَيةم ثرسى

 417 ................................................................... دةيةم دةروازةى

 417 ..........................................«الشَّرِكَة» كاري وهاوبةش شةريكايةتي

 417 ................. :بوني شةرعي وبةَلطةكاني وحوكمةكةى شةريكايةتي واتاي: يةكةم ثرسى

 418 ........................................ :بةست طريَ شةريكايةتي جؤرةكاني: دوةم ثرسى

 420 ................................................................ يانزةهةم دةروازةى
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 420 ................................................................. «اإلِجَارَة» دان كرَي

 420 ............................... :بوني شةرعي وبةَلطةكاني دان كريَ بة واتاي: يةكةم ثرسى

 421 .................................................. :دان كريَ بة مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 422 ................................... :دانةوة كريَ بة ثةيوةسنت حوكمانةى ئةو: سيَيةم ثرسى

 423 .............................................................. دوانزةهةم دةروازةى

 423 .................... «واْلمُسَاقَاة عَةاْلمُزَارَ» ئاودان وثَيكةوة زةرعاتكردن، ثَيكةوة

 423 ................. :وحوكمةكةيان ئاودان، وثيَكةوة زةرعاتكردن، ثيَكةوة واتاي: يةكةم ثرسى

 424 ......................................... :ارةعةوموز موساقات مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 424 ................................ دوكيانةوة هةر بة ثةيوةستة حوكمانةى ئةو: سيَيةم ثرسى

 426 ............................................................. سيانزةهةم دةروازةى

 426 ........................................... «وَاجلِوَار الشُّْفعَة» وهاوسَييةتي شوفعة

 426 .................................. :بوني شةرعي وبةَلطةكاني شوفعة، واتاي: يةكةم ثرسى

 427 ....................................... :شوفعةوة بة ثةيوةسنت حوكمانةى ئةو: دوةم ىثرس

 428 ................................................. :هاوسييَةتي حوكمةكاني: سيَيةم ثرسى

 429 .................................................. :وبانةوة رِيَطا بارةى لة: ضوارةم ثرسى

 430 ............................................................. ضواردةهةم دةروازةى

 430 ........................................ «واإلِتاْلَفَات الوَدِيعَةُ» ناوضون ولة سثاردن

 430 .............................. :بوني شةرعي وبةَلطةكاني سثاردن، ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 431 .................................. :بيَت دروست سثاردن ئةوةي بؤ مةرجةكان: دوةم ثرسى

 431 ................................... :سثاردنةوة بة ثةيوةستة حوكمانةى ئةو: مسيَية ثرسى

 434 ................................... (:اإلتالفات) ناوضونةكانةوة لة بارةى لة: ضوارةم ثرسى

 436 ................................................................ ثانزةهةم دةروازةى

 436 ................................................ «الغَصْب» كردنةوة زةوت بارةى لة

 436 ....................................... :وحوكمةكةى كردن، زةوت ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 437 .................................. :كردنةوة زةوت بة ثةيوةسنت حوكمانةى ئةو: دوةم ثرسى

 438 ...............................................................شانزةهةم دةروازةى
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 438 ........................................... «الصُّلح» كردنةوة ئاشتةوايي بارةى لة

 438 ...................................... :بوني شةرعي وبةَلطةكاني ماناكةى،: يةكةم ثرسى

 439 .............................................. :ئاشتةوايي طشتيةكاني جؤرة: دوةم ثرسى

 441 ........................ :ئاشتةواييةوة بة ثةيوةستة حوكمانةى ئةو بارةى لة: سيَيةم ثرسى

 442 .............................................................. حةظدةهةم دةروازةى

 442 .............................................................. «مُسَابَقَةاْل» ثَيشرِبكَي

 442 .............................. :[بةَلطةكةى]و وحوكمةكةى، ثيَشربِكيَ، واتاي: يةكةم ثرسى

 443 .................................... :برِكيَوة ثيَش بة ثةيوةسنت حوكمانةى ئةو: دوةم ثرسى

 444 ............................. :ثيَشربِكيَدا لة بةرامبةر وةرطرتين مةرجةكاني: سيَيةم ثرسى

 445 ............................................................... هةذدةهةم دةروازةى

 445 ................................................................. «العَارِيَة» دةستيار

 445 .................................. :بوني شةرعي وبةَلطةكاني دةستيار، واتاى: يةكةم ثرسى

 446 ..................................................... :ياردةست مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 446 .......................... :دةستيارةوة  بة ثةيوةسنت حوكمانةى لةو هةنديَك: سيَيةم ثرسى

 448 ............................................................... نؤزدةهةم دةروازةى

 448 .................................... «اْلمَوَات إِحْيَاءُ» مردو زةوي كردنةوةى زيندو

 448 ............... :وحوكمةكةى مردوةوة، زةوي كردنةوةى زيندو واتاى بارةى لة: يةكةم ثرسى

 449 .............. :ديَت دي بة بةهؤيةوة وئةوةى كردنةوة، زيندو زةوي مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 450 ....................................... :بةمةوة ثةيوةست حوكمي هةنديَك: سيَيةم ثرسى

 452 ................................................................. بيستةم دةروازةى

 452 ................................................................. «اجلُِـَعَالَة» جيعالة

 452 ................................................... :وحوكمةكةى واتاكةى،: يةكةم ثرسى

 453 ........................................... :ثيَوةى ثةيوةستة حوكمانةى ئةو: دوةم ثرسى

 454 .......................................................... ويةكةم بيست دةروازةى

 454 .............................. «واللَّقِيط اللُّقَطَة» ويشلة وجطة ئادةمي دؤزراوةي

 454 ................................................... :وحوكمةكةى واتاكةى،: يةكةم ثرسى
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 455 ....................................................... :دؤزراوة شةكاني بة: دوةم ثرسي

 456 ................................... :دؤزراوةوة بة ثةيوةست حوكمي هةنديَك: سيَيةم ثرسى

 457 .................................... (:اللَّقِيط) دؤزراوةوة منداَلي بارةى لة: ضوارةم ثرسى

 459 ......................................................... ودووةم بيست دةروازةى

 459 ................................................................... «الوَقـْف» وةقف

 459 ............................................... :وحوكمةكةى وةقف، ماناى: يةكةم ثرسى

 460 ........................................ :وةقفةوة بة ثةيوةسنت حوكمانةى ئةو: دوةم ثرسى

 462 ......................................................... وسَييةم بيست دةروازةى

 462 ........................................... «والعَطِيَّة اهلَدِيَّة» ةوةوبةخشين دياري

 462 ............................................... :وبةَلطةكاني دياري، ماناى: يةكةم ثرسى

 462 ....................................................... :دياري مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 463 .................................... :دياريةوة بة ثةيوةست حوكمي هةنديَك: سيَيةم ثرسى

 466 ............................................. وئازادكردن وةسيةت مريات بةشي: هةشتةم

 468 ................................................................... يةكةم دةروازةى

 468 ................................. «اْلمَريض تَصَرُّفَات» نةخؤش وكةوتةكاني هةَلس

 470 .................................................................... دوةم دةروازةى

 470 ................................................................ «الوصية» ِراسثَيري

 470 ................................. :بوني شةرعي وبةَلطةكاني وةسيةت، ماناى: يةكةم ثرسى

 471 ..................................... :وةسيةتةوة بة ثةيوةسنت نةىحوكما ئةو: دوةم ثرسى

 475 ................................................................ يةم سَي دةروازةى

 العِتْق،» خؤ لةدواي كردن وئازاد كردن لةطةأل ونوسراو ،كردن ئازاد كؤيلة
 475 ................................................................ «برِيوالتَّدْ ابَة،والكِتَ

 475 . :بوني شةرعي لة وحيكمةت وفةزَلةكةى، بوني، وشةرعي ئازادكردن، ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 477 .................... :ولةفزةكةى وصيغةكةى ومةرجةكاني ئازادكردن ثايةكاني: دوةم ثرسى

 478 ................................................. :ئازادكردن حوكمةكاني لة: سيَيةم ثرسى

 480 ........................................ .«بريالتَّد» خؤ دواي لة ئازادكردن: ضوارةم ثرسى
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 481 ......................... «:اْلمُكاتَب» كراو لةطةأل نوسراو كؤيلةى بارةى لة: ثيَنجةم ثرسى

 484 ................................................................. ضوارةم دةروازةى

 484 ........................................................ «واْلمَواريث الفَرَائِض» مريات

 484 ........................................ :فيَربوني بؤ وهاندان مريات، واتاى: يةكةم ثرسى

 485 .. :طرةكاني ورِيَ بردن، مريت وهؤكارةكاني ثامشاوةوة، بة ثةيوةسنت مافانةى ئةو :دوةم ثرسى

 487 ........................ :[وميَينةوة نيَرينة رِوانطةى لة] مرياتطر بةشةكاني: سيَيةم ثرسى

 490 ........................ :بردنةوة مريات رِوانطةى لة بةران مريات بةشةكاني: ضوارةم ثرسى

 493 .............................................. :تةعصيبكردنةوة بارةى لة: ثيَنجةم ثرسى

 495 ................................................ (:اْلحَْجبُ) بةشكردن بيَ: شةشةم ثرسى

 497 ............................................. :خزمانةوة مرياتي بارةى لة: حةوتةم ثرسى

 500 ................................................. دان وتةآلق طريي هاوسةر بةشي: نؤيةم

 502 ................................................................... يةكةم دةروازةى

 502 .............................................. «النِّكاح» طرييةوة هاوسةر بارةى لة

 502 ............................... :بوني شةرعي وبةَلطةكاني نيكاح، ناسةىثيَ: يةكةم ثرسى

 503 ................................... :طريي هاوسةر بوني شةرعي لة حيكمةت: دوةم ثرسى

 504 ................................ :هاوسةر ردنيوهةَلبذا هاوسةرطريي حوكمي: سيَيةم ثرسى

 506 .................................... :وئادابةكاني داواكردن، حوكمةكاني لة: ضوارةم ثرسى

 507 .......................................... :داواكراو تةماشاكردني حوكمي: ثيَنجةم ثرسى

 508 ..................................... :وثايةكاني هاوسةرطريي مةرجةكاني: شةشةم ثرسى

 510 .......................................... :هاوسةرطرييدا لة مةحرةمةكان: حةوتةم ثرسى

 514 :ناميَنيَت كة هؤكاريَكةوة هؤي بة كراو، دياري ماوةيةكي بؤ مةحرةمن ئةوانةى: دوةم ثرسى

 518 ............................... :كتيَب خاوةن ئافرةتاني خواستين حوكمي: هةشتةم ثرسى

 519 .................................................................... دوةم دةروازةى

 519 ....... طواستنةوة داني وخواردن طريي، هاوسةر وواجبةكاني وماف مارةيي،

 519 ............................... «العُرْسِ وَوَلِيمَةُ وَوَاجِبَاتُه، الزَّوَاجِ، قُوقُوحُ الصَّدَاقُ،»

 519 .......................... :ليَي وحيكمةت بوني، شةرعي مارةيي، ثيَناسةى: يةكةم ثرسى
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 520 ............................... :نانةكةى ليَ وناو وحيكمةتةكةيي ئةندازةكةي: دوةم ثرسى

 523 ............................................... :دانان زؤر مارةيي حوكمي: سيَيةم ثرسى

 524 ...................................................... :هاوسةر مافةكاني: ضوارةم ثرسى

 529 ................................................ :هاوسةرطريي رِاطةياندني: ثيَنجةم ثرسى

 529 ................................... :هاوسةرطرييدا لة( الوليمة) خواردندان: شةشةم ثرسى

 530 ............................ :طريي هاوسةر دةعوةتي دانةوةى وةآلم حوكمي: حةوتةم ثرسى

 532 .................................................................. سَييةم دةروازةى

 532 ............................................................. «اخلُْلع» داماَلني خؤ لة

 532 ................................... :بوني شةرعي وبةَلطةكاني خولع، واتاى: يةكةم ثرسى

 533 ....................... :ليَي وحيكمةت خولعةوة، بة ثةيوةسنت حوكمانةى ئةو: دوةم ثرسى

 536 ................................................................. ضوارةم دةروازةى

 536 ................................................... «الطَّالَق» دانةوة تةآلق بارةى لة

 536 .................... :وحيكمةتةكةى بوني، شةرعي وبةَلطةكاني تةآلق، تاىوا: يةكةم ثرسى

 537 ..................................... دةبيَت؟ كيَ دةسيت وبة تةآلق، حوكمي: دوةم ثرسى

 538 ........................................................ :قتةآل لةفزةكاني: سيَيةم ثرسى

 539 ........................................... :وحوكمةكةى سوننةتي تةآلقي: ضوارةم ثرسى

 540 ........................................... :وحوكمةكةى بيدعةيي تةآلقي: ثيَنجةم ثرسى

 541 .............................................................. :طيَرِانةوة: شةشةم ثرسى

 545 ................................................................. ثَينجةم دةروازةى

 545 ............................................. «اإلِياْلَء» خواردنةوة سوَيند بارةى لة

 545 .............................................. :[وبةَلطةكاني ثيَناسةكةى،: يةكةم ثرسى]

 545 ...................................................... :[ءئيال مةرجةكاني: دوةم ثرسى]

 546 .......................................................... :[حوكمةكةى: سيَيةم ثرسى]

 547 ............................................. :[ئيالئكردن حوكمةكاني لة: ضوارةم ثرسى]

 548 ................................................................. شةشةم دةروازةى

 548 ........................................ «الظِِّهَار» كردن خؤ وخوشكي دايك بة ذن
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 548 .......................................... :[وحوكمةكةى زيهار، ثيَناسةى: يةكةم ثرسى]

 549 ........................................... :[زيهار ي(كةفارةت) سرِيَنةرةوة: دوةم ثرسى]

 551 ................................................................. حةوتةم دةروازةى

 551 ........................................ «اللِّعان» كردنةوة خؤ لة نةفرةت بارةي لة

 551 ................... :وحيكمةتةكةى بوني، شةرعي وبةَلطةي ليعان، ثيَناسةى: يةكةم ثرسى

 553 ................................................. :وضؤنيَتيةكةى مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 554 ...................................... :دةكةويَتةوة ليعان لة حوكمانةى ئةو: سيَيةم ثرسى

 556 ................................................................. هةشتةم دةروازةى

 556 ........................... «واإلِحْدَاد دَّةالعِ» طرتنةوة وخؤ طرتن عيددة بارةي لة

 556 .................. :ليَي وحيكمةت بوني، شةرعي وبةَلطةي عيددة، ثيَناسةى: يةكةم ثرسى

 557 ......................................................... :عيددة جؤرةكاني: دوةم ثرسى

 560 ......................................................:الي ضونة ثيَش تةآلقدراو حوكمي

 560 ............... :دةكةويَتةوة ليَي ئةوةى عيددة، ةكاني(التزامات) بون ثابةند: سيَيةم ثرسى

 563 .................................................... (اإلحداد) خؤطرتنةوة: ضوارةم ثرسى

 566 ................................................................... نؤيةم دةروازةى

 566 ............................................... «الرَّضَاع» خواردنةوة شري بارةي لة

 566 ................. :ليَي ودانايي بوني، شةرعي وبةَلطةي خواردن، شري ثيَناسى: يةكةم ثرسى

 567 ....... :شريي خزمي لة ويَتةوةدةكة وضي كةر، حةرام خواردني شري مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 569 ...................................................:خواردن شري سةملاندني: سيَيةم ثرسى

 570 ................................................................... دةيةم دةروازةى

 570 .................... «وأَحْكَامُها اخلَضَانَة» وحوكمةكانيةوة خَيوكردن بة بارةي لة

 570 ................................... دةبيَت؟ كيَ وبؤ وحوكمةكةى، ثيَناسةى،: يةكةم ثرسى

 571 ............................ :بةخيَوكردن ورِيَطريةكاني بةخيَوكةر، مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 572 ................................. :بةخيَوكردنةوة بة ثةيوةسنت حوكمانةى لةو: سيَيةم ثرسى

 575 .................................................................... يانزة دةروازةى

 575 .................................... «النَّفَقَات» كَيشان وخةرجي بذَيوي بارةي لة
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 575 ............................................. :وجؤرةكاني بذيَوي، ثيَناسةى: يةكةم ثرسى

 578 .......................................................... :)(كؤيلة خةرجي: دوةم ثرسى

 579 ......................................................... :ئاذةآلن خةرجي: سيَيةم ثرسي

 580 ................................................... (اجلِنَايَات) كانتاوانة بةشي: دةيةم

 582 ................................................................... يةكةم دةروازةى

 582 ............................. «اجلِنَايَات» )(درَيذيةكانةوة ودةست تاوان بارةى لة

 582 ........................................... :وبةشةكاني ،«جِنَايَات» ماناي: يةكةم ثرسى

 582 ............................................. :نةفس سةر دريَذيكردنة دةست: دوةم ثرسى

 585 ....................................................... :كوشنت جؤرةكاني: يةمسيَ ثرسى

 597 .................................. :نةفس لة جطة سةر كردنة دريَذي دةست: ضوارةم ثرسى

 603 .................................................................... دوةم دةروازةى

 603 ................................................. «الدِّيَات» باييةوة خوَين بارةى لة

 603 .....................................................:بايي خويَن ثيَناسةى: يةكةم ثرسى

 603 ................................... :ليَي ودانايي وبةَلطةكةى، ،بوني شةرعي: دوةم ثرسى

 604 ........... كيَية؟ شاني سةر لة وهةَلطرتين ثيَويستة؟ بايي خويَن كيَ سةر لة: سيَيةم ثرسى

 605 ...................................... :وئةندازةكاني بايي خويَن كانيجؤرة: ضوارةم ثرسى

 608 .................................................................. سَييةم دةروازةى

 608 ..................................... «القَسَامَة» كردنةوة دابةش سوَيند بارةى لة

 608 .......................... :ليَي وحيكمةت وحوكمةكةى، قةسامة، ثيَناسةى: يةكةم ثرسى

 610 ...................................................... :قةسامة مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 610 ................................................... :قةسامةكردن شيَوازي: سيَيةم ثرسى

 612 .................................................... (احلدود) سنورةكان بةشي: يانزةهةم

 614 ................................................................... يةكةم دةروازةى

 ثرسَيكي ضةند و، لَيي دانايي و، بوني شةرعي و، سنورةكان ثَيناسةي بارةى لة
 614 ................................................................................... تر

 614 ...................... «أُخْرَى وَمَسَائِلُ مِنْهَا واحلِْكمَةُ وَمَشْرُوعِيَتُهَا، احلُدُودِ، تَعْرِيفُ»
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 614 .............................. :[ليَي ودانايي وبةَلطةكةى، حدود، ثيَناسةي: يةكةم ثرسي]

 615 ............... :[داتيَي كردن تكا وحةرامييَت سنورةكان بةرثاكردني واجبييَت: دووةم ثرسي]

 617 ............... :[كردنةكةى؟ بةجيَ جيَ وشوييَن دةكا، بةجيَ جيَ حةدد كيَ: سيَيةم ثرسي]

 618 .................................................................... دوةم دةروازةى

 618 ................................... «الزِّنَى حدُّ» ثيسيةوة داوَين حةددي بارةى لة

 618 ....................... :ومةترسيةكةى وحوكمةكةى، ثيسي، داويَن ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 619 ....................................................... :ثيس داويَن حةددي: دوةم ثرسى

 623 ........................................... دةسةمليَت؟ ضي بة ثيسي داويَن: سيَيةم ثرسى

 626 .................................................................. سَييةم دةروازةى

 626 ............................ «القَذْف حدُّ» هاويشنت ثيسي داوَين تؤمةتي حةددي

 626 ....................... :ومةترسيةكةى وحوكمةكةى، ثيسي، داويَن ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 627 .................................. :حةددة لةو ودانايي زينا، تؤمةتي حةددي: دوةم ثرسى

 628 ........................... :زينا تؤمةتي حةددي بوني ثيَويست مةرجةكاني: سيَيةم ثرسى

 630 ....................... :زينا تؤمةتي حةددي كردني بةجيَ جيَ مةرجةكاني: ضوارةم ثرسى

 631 ................................................................. ضوارةم دةروازةى

 631 ............................... «اخلَمْر شَارِبِ حدُّ» رةوةخؤ مةي حةددي بارةى لة

 631 ................... :كردني قةدةغة لة ودانايي وحوكمةكةى، مةى، ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 633 ........................ دةسةمليَت؟ ضي وبة جةكاني،ومةر خؤر، مةي حةددي: دوةم ثرسى

 634 ........... :كردنيان ثيَوة وبازرطاني ةكان(املخدرات) بةر هؤش ماددة حوكمي: سيَيةم ثرسى

 636 ................................................................. ثَينجةم دةروازةى

 636 ............................................. «السَّرِقَة حدُّ» كردنةوة دزي بارةى لة

 636 ................ :تيَيدا ودانايي بكةرةكةى حةددي وحوكمةكةى دزي ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 638 .................................... :كردن دزي حةددي واجبييَت مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 640 .............. :دزةكة بة دزراوةكة وبةخشيين كردن، دزي حةددي بؤ كرن تكا: سيَيةم ثرسى

 641 ............................................. :وشويَنةكةى برِينةوة ضؤنييَت: ضوارةم ثرسى

 642 ................................................................. شةشةم دةروازةى
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 642 ...................................... «التَّعْزِير» كردن ميَبوتة دان وئةدةب تازير

 642 ....................... :تيَيدا ودانايي وحوكمةكةى، كردن، تةمبـيَ ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 643 ................... :سةركردن لة تةمبـيَ مايةي بيَتةئة كة تاوان جؤرانةى ئةو: دوةم ثرسى

 644 ................................................. :كردن تةمبـيَ ئةندازةى: سيَيةم ثرسى

 644 ............................................. :تةمبيَكردن سزاكاني جؤري: ضوارةم ثرسى

 646 ................................................................. حةوتةم دةروازةى

 646 ............................... «احلِرَابَة» وِرَيطريةوة جةردةيي حةددي بارةى لة

 646 ..................................... :بكةرةكاني وحةددي حريِابة، ثيَناسةي: يةكةم سىثر

 647 ..........................:جةردةكان سةر لة حةدد بوني ثيَويست مةرجةكاني: دوةم ثرسى

 648 ......................................... :جةردةكان سةر لة حةدد كةوتين: سيَيةم ثرسى

 649 ................................................................. هةشتةم دةروازةى

 649 .................................................. «الرِّدَّة» هةَلطةِرانةوةوة بارةى لة

 649 .......................... :وحوكمةكةى ومةرجةكاني، هةَلطةرِاوة، ثيَناسةي: يةكةم ثرسى

 651 .......................................... :دةطةرِيَتةوة هةلَ ثيَي شتانةى ئةو: دوةم ثرسى

 652 ................................ :هةَلطةرِانةوةوة بة ثةيوةسنت حوكمانةى ئةو: سيَيةم ثرسى

 654 ................................................. ونةزرةكان سويَندةكان بةشي: دوانزةهةم

 656 ................................................................... يةكةم دةروازةى

 656 ..............................................................«األَيْمَان» سوَيندةكان

 656 ............................................. :سويَندةوة ثيَناسةي بارةى لة: يةكةم ثرسى

 656 ......................................................... :سويَند جؤرةكاني: دوةم ثرسى

 658 ................................ :بوني واجب ومةرجةكاني سويَند كةفارةتي: سيَيةم ثرسى

 662 ............................ :وقةدةغةكراو دروست كيسويَنديَ ضةند شيَوةى: ضوارةم ثرسى

 664 .................................................................... دوةم دةروازةى

 664 ................................................................. «النُّذُور» نةزرةكان

 664 ........................... :وحوكمةكةى بوني، وشةرعي نةزر، ثيَناسةي: يةكةم مةسةلةي

 665 .................................................... :نةزر ولةفزةكاني مةرج: دوةم ثرسى
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 666 ......................................................... :نةزر بةشةكاني: سيَيةم ثرسى

 667 ............................................ :وحوكمةكاني نةزر جؤرةكاني: ضوارةم ثرسى

 669 .......................... :سةر بربيَتة نية دروست كة نةزريَك ضةند منونةى: ثيَنجةم ثرسى

 670 ................................. ورِاوكردن برِينةكان وسةر خواردةمةني بةشي: سيانزةهةم

 672 ................................................................... يةكةم دةروازةى

 672 .......................................... «األَْطعِمَة» خواردةمةنيةكانةوة ةىبار لة

 672 ......................................:تيَيدا وبنةما خواردةمةني، ثيَناسةى: يةكةم ثرسى

 674 ....................................... :حةآلَلة وتويةتي دةق بة شةرع ئةوةى: دوةم ثرسى

 677 ................................... :حةرامة: وتويةتي دةق بة شةرع ئةوةى: سيَيةم ثرسى

 682 ........................................... :بوة بيَدةنط ليَي شةرع ئةوةى: ضوارةم ثرسى

 683 .......................................... :خبوريَت هةية كةرِاهةتي ئةوةى: ثيَنجةم ثرسى

 684 ..................................................... :خواردن ئادابةكاني: شةشةم ثرسى

 688 .................................................................... دوةم دةروازةى

 688 .......................................... «الذَّبائِحِ أَحْكَامُ» بِرينةكان سةر حوكمي
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