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ثيَشةكى:

َو ميهرةبانى خوا بؤ
لةدواى سوثاس و ستايشى خواى طةورةو سال
سةرطيانى ثيَغةمبةر و هاوةلَ و شويَنكةوتوانى هةتا رِؤذى دوايي.
بابةتةكانى جيهاد و توندوتيذى و خةالفةت و وةالء وبةراءو زؤر
بابةتء ضةمكى ئيسالمى لة رِؤذطارى ئةمرِؤدا جيَطةى قسةلةسةركردن
و تويَذينةوةى زانستني ،ضونكة زؤركات لة رِووى نةزانيء كةمدةستى
َةو تيَطةيشتنى نا زانستيان بؤ دةكريَت،
زانستيةوة تةفسريى هةل
َانة دةكةن بةبار بةسةر
لةبةرامبةريشدا كةسانى دذ ئةو ليَكدانةوة هةل
ئايينى ثريؤزى ئيسالمةوة ،بؤية زؤر جيَطةى خؤيةتى كة كةسانى
َينةوةو تويَذينةوةى
ثسثؤرِو بةتواناى بوارى زانستة ئيسالميةكان ليَكؤل
زانستى و ئةكادميى لةو بوارانةدا بكةنء زياتر بةرضاوى الوان و
َةوة
َمانان رِوون بكةنةوة ،بؤ ئةوةى لة رِيَطةى تيَطةيشتنى هةل
مسول
نةكةونة كارى نارِةواو نابةجيَوة ،ئةم نووسينةى دكتؤر عةىل قةرةداغى
َنة بةو رِيَطةدا ،بةرِاستى نوسةرى بةرِيَز ضةند
يةكيَكة لةو هةوال
َبذاردووةو بةشيَوةيةكى زانستى
ضةمكيَكى زؤر طرنط و هةستيارى هةل
قسةى لةسةر كردوون.
ئةم ضةمكانة زؤر طرنطء هةستيارنء جيَطةى ئيشكاليةت و
َكانى ثسثؤرِى
تةفسريى جياوازن بةتايبةتى لةم سةردةمةدا ،خؤزطة خةل
َينةوةى زانستى زؤريان لةم
وةك جةنابى دكتؤر عةىل قةرةداغى ليَكؤل
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َرت بوايةو هةر
بوارةدا دةكردو دةكرا ئةم نوسينةى نوسةريش دريَذترو قول
َينةوةى سةربةخؤى لةبارةوة بكرداية ،كة
يةكيَك لةم ضةمكانة ليَكؤل
َينةوةى دريَذتر هةية
هةر يةكيَكيان قسةى زياتر و ثيَويستيان بة ليَكؤل
َينةوةى دريَذترو ضرِوثرِترى
بةو هيوايةى ئةم هةنطاوةى قةرةداغى ليَكؤل
بةدوابيَت ،ئيَمةيش هةرلةبةر طرنطى بابةتةكةو ثيَطةى زانستى
نوسةرةكةى زؤر بةثيَويستمان زانى بكريَتة كوردى و خويَنةرى كوردى
ثيَ ئاشنا بكةين.

د .ئاراس حممد صاحل
مامؤستاى زانستة ئيسالميةكان
لةزانكؤى سليَمانى
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ئةم كتيَبة بؤضى؟
يةةةكيَك لةمةترسةةيدارترين دياردةكةةانى نةةاو بزافةةى ئيسةةالمى بريتةةى بةةوو
َدانى ديةاردةى تونةدرِةوى و ئريهةاة ،كةئةمةةي لةاليةةك ويَنةيةةةكى
لةسةةرهةل
َطةيةك بةؤ ئةةوةى
ناشرينى بؤ ئيسالم دروست كردو دوذمنانى ئيسالم كرديانة بةل
َةم بدةن،
َمانان بةتوندرِةوو ئيسالميش بةئاينيَكى بةرهةم هيَنةرى تريؤر لةقةل
مسول
بةشيَك لةطةجنانى ئيسالمى بةهؤى كؤمةَليَك هؤكارةوة رويان كردة دروست كردنى
َتة ستةمكارة عةملانيةكان بوونةةوة،
طروثى توندرِةوو بةم شيَوازة بةرةو رووى دةسةال
ئةطةر سةيرى ثيَكهاتةو دروست بوونى ئةةم طروثانةة بكةةين زؤرينةةيان بةةهؤى
دةست طرتنيَكى رووكةشةانة بةدةقةةكان و الوازيةان لةتيَطةيشةتنى مةةعري ى و
زانستيانة لة ئيسالم ئةم طروثانةيان دروست كردوةو ثشتيوانيان ليَ كردون.
َت
ئةم شيَوازةى كةطروثة توندرِةوةكان طرتيانة بةر سةملانديان نةزيان بةدةسةال
دةطةيةنن  ،نةلة ئةم ريَطةيةوة ئيسالم سةردةكةويَت ،نةرؤذئاواي بةم ريَطاية
زيامنةند دةبيَةت.
ثرؤفيسؤر دكتؤر عةىل قةرةداغى وةك زانايةكى شارةزا لةبوارى فيكرى ئيسالمىء
بزاظة ئيسالميةكان و لةئيَستاشدا وةك ئةميندارى طشتى يةكيَةى جيهانى
َةو ثارتة ئيسالميةكان
َمان ،بةردةوام لةخةمى ئةوةدا بووة ،كةكؤمةل
زانايانى مسول
َيَكى ميانرِةوى كراوة بةرووى طؤرِانكاريية نويَيةكانى جيهان و
لةسةر هيَل
مةدةنيةتء شارستانيةت كاربكةن ،هةتا لةم ريَطةيةوة بتوانن جوانرتين ويَنة بؤ
ئيسالم دروست بكةن و سياسةت وةك ريَطايةكى خزمةت كردن ثيادة بكةن و
َدا بكةن.
َةى لةطةل
ئاينيش وةك ميتؤديَكى زانستى بؤ ضارةسةرى كيَشةكان مامةل
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َمان
ئةم كتيَبةى لةبةردةستداية ئةميندارى طشتى يةكيَتى جيهانى زانايانى مسول
دكتؤر عةىل قةرةداغى لةمؤسكؤ لةرؤذانى  2012/5/28-25وةك كارنامةيةك
ثيَشكةشى كرد ،كؤنطرةكة بةبةشدارى ذمارةيةك لةزانايان و رؤشنبريانى ئيسالمى
بةرِيَوة ضوو كةبةشيَك لةوانةي لةكؤمارةكانى يةكيَتى سؤظيةتى ثيَشوو بوون. ،
َتة ئيسالميانةدا لةئيَستادا دياردةيةك لةئاراداية لةنيَوان طةجناندا
لةم وال
كةئةويش دروست كردنى طروثة ضةكدارةكانة بةم هؤيةشةوة جؤريَك لةتوندوتيذى
َمانةكة دروست
َطة مسول
َةتةكانء بةشيَك لةئيسالميةكانء كؤمةل
لةنيَوان دةول
بووة ،بؤ ضارةسةرى ئةم كيَشةية لةم ناوضةيةدا ئةم كؤنطرية لةمؤسكؤ بةسرتا،
كارنامةكة جةخت لةسةر تيَطةيشتنيَكى نويَ بؤ ضةمكةكانى(ئريهاة و
توندوتيذى و جيهادو خةالفةت و وةالء و بةراء)دةكاتةوة ،ضونكة بةهؤى
َة لةم ضةمكانة ئةم طروثة ضةكداريانة دروست بون و وا دةزانن
تيَطةيشتنى هةل
بةم ريَطةية دةتوانن خزمةت بةئيسالم بكةن.
َطة لةقورئانء
دكتؤر عةىل قةرةداغى بةشيَوةيةكى زانستى و بةهيَنانةوةى بةل
سوننةت خويَندنةوةيةكى نويَ بؤ ئةم ضةمكانة دةكات ،بةشيَوةيةك كةلةطةلَ
جيهانى ثيَشكةوتوو و شارستانيةتء مةدةنيةتى ئيَستا بطوجنيَتء مرؤظى
َمانيش ببيَتة كةسايةتيةكى ميانرِةوى ليَبوردةي ئازادخيوزاو دادثةروةر،
مسول
َمان دةتوانن خزمةت بةئاينةكةيان
ضونكة تةنها لةم ريَطةوةية كةطةجنانى مسول
بكةنء ئةم ئاينةي وةك لةضةمكى ئايةتةكةدا باس كراوة ببيَتة مايةي سؤزو
بةزةيى بؤ هةموو جيهانء ئيسالميش ببيَتة ئاينى هةموو طةالنء لةذيَر سايةيدا
هةست بةئاسودةيىء ضةسثاندنى مافةكانيانء فةراهةم هيَنانى ئازادية تايبةتىء
طشتيةكان بكةن.
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عومةر عةىل حممد
شوباتى 2013

ئيسالم خيَرو بةزةييء ضارةسةرة بؤ مرؤظايةتى:
خواى طةورة ويستى وابووة كة كؤتا ئايينى كة ئيسالمة ببيَتة ثشتطريو
بةرِاست دانانى هةموو كتيَبة ئامسانيةكانى تر وةك تةورات و ئينجيل و
ئةوانى تر ،وة ببيَتة خيَر و دادطةرى بؤ مرؤظايةتى بةطشتى وةك خواى
طةورة دةفةرمويَت(:وَمَا أَرْسَ ْلنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِنيَ) سورة االنبياء االية .107
هةروةها دةفةرمويَت( :وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا) سورة
َة نةخؤشةكانء
النحل اآلية  .30بيَطومان خودا قورئانى بؤ تيمارى دل
ضارةسةرى دةروونء لةنطةر طرتنى بةها بةرزو ثريؤزةكانء سةربارى
ضةسثاندنى مافى مرؤظ و ريَز ليَطرتنى نازلَ كردووة وةك خؤى
دةفةرمويَت (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ا ْلبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَ ْقنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ ْلنَاهُمْ عَلَى كَثِريٍ مِمَّنْ خَلَ ْقنَا تَفْضِيلًا) سورة اإلسراء  ،)70خوداى
مةزن ناهةموارىء ئازارء نارةحةتى لةم دينةدا نةسازاندووة ،وةك
دةفةرمويَت(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِنيَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِريُ)سورة احلج )78
هةروةها دةفةرمويَت ..( :فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ا ْليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) سورة البقرة .)185
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َطةو طةواهى لة قورئانء سوننةت ئةوةندة زؤرة لةذمارة نايةن كة"
بةل
ئةم ئيسالمة بؤ خؤشبةختى مرؤظ لةهةردوو دونياء هيَنانة كايةى
ثيَكةوةذيانء هاريكارى يةكدى لةسةر خيَرء ضاكةو خوداثةرستىء
َايةتىء ئابورىء رِاميارىء ئاشتىء
بةخشينى ئاسايشى دةرونىء كؤمةل
ثيَكةوة ذيانى كؤى جيهان هاتووة".
َبذيَراوة تا
هةربؤية ووشةى "األميان" كةلة "األمن" وة وةرطرياوةء هةل
ببيَتة بنةماى ئةم ئايينةو ووشةى "اإلسالم" كةلة "سلم"وة وةرطرياوة تا
ببيَتة بةشى بنةرِةتى دووةمى ئةم ئايينةء ووشةى " اإلحسان" كة لة
"إحسان"وة بةرةهايى وةرطرياوةء بةواتاى(:ضاكة خوازىء ضاكويسنتء
َكىء تةنانةت بةطياندارانء ذينطةيش) ديَت بؤ
قازانج طةياندن بةخةل
ئةوةية تاوةكوو ببيَتة بةشى تةواوكةرى ئةم دينة.
َطة نةويستة كة مةبةستةكانى شةريعةتى ئيسالم بة
شتيَكى بةل
كؤدةنطى زانايان دان دةنيَت بة ثاراستنى مافء بةرذةوةنديةكانى مرؤظء
ثيَنج ثيَويستيةكانى مرؤظ كة لة (دينء نةفسء"الن س" عةقلَ"ء مالَء
وةضة) ثيَك هاتووة ،تةنانةت ثيَداطرى دةكات لةسةر قازانج طةياندن بة
مرؤظء دووركةوتنةوة لة خراثةو تاوان.
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ئةم كارنامةية بؤ؟
ئةم ئاينة بة ثةيامة بةسؤزةكةى ،ثرِ ضيَذو ضاكةية بةئايةتةكانى سوود
طةيةنةرة لةجيَبةجيَ كردنيدا ،بةثيَشةنط بوونى بةو كردةوانةى
كةثيَغةمبةرى خوا كردويةتى تةنانةت لةطةلَ دوذمنةكانيشيدا،
بةجوانىء ثرِشنطدارى بووة كة ئيَستا دةيانةويَت ناشرينى بكةن،
بةذياننامة بؤندارةكةى كة دةيانةويَت بيشيَويَنن ،نةفامةكان دةيانةويَت
َةمى بدةن ،ياخوود ئاكارو و رةفتارى
بة توندوتيذو توندرِةو لة قةل
َمانان كة توندو تيذى بةكاردةهيَننء رؤذانة لةذيَر
كةمينةيةك لة مسول
دروومشى (اجلهاد)  -ئةو ووشة جوانةى كة لة (اجلهد)ةوة وةرطرياوةء
بةواتاى هةولَء كؤشش ديَتء ئةويش لة(اإلجتهاد)ةوة وةرطرياوة،
كةمةبةست ليَى ئةوثةرِى هةولَء توانا خستنة طةرِة بة(ماألء دةروونء
َكى بيَدةرةتانء
رِاطةياندنء طووتار  - )...ضةندين تةقينةوة دذى خةل
بيَتاوان ئةجنام بدةن كة طومانى تيَدا نيية ئةم رةفتارةى ئةوان زؤر
يارمةتى نةياران دةدات تا ئيسالم ء شويَنكةوتوانى بة توندو تيذ
َةم بدةن ،بيَطومان جةنطء شةرِكردن تةنها بؤ ثاراستنى مافى
لةقةل
ضةوساوانء بيَدةرةتانء بةشخوراوانة سةرةرِاى دوورخستنةوةى
َمء ستةمة
داطريكةرانء دةستدريَذيكةرانء قةدةغةء ياساغكردنى زول
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لةجيهانء ثاراستنى ئازادى ئايينةكانء ئةجنامدانى عيبادةتة بةء
ضةشنةى خوداى ميهرةبان لةيةكةم ئايةتى قيتالدا ناردويةتى.
وةك دةفةرمويَت( :إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ
كَفُورٍ * أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) سورة
احلج .)39-38

لةم ئايةتةدا زؤر بةروونى ووشةى جيهادى بؤ بنربِكردنى ستةمء
فةراهةمهيَنانى ئازادى ثةرستشء ثاريَزطارى لة عيبادةتء
ثةرستشةكان بةكارهيَناوة كة هةريةك لةثةرستطاكانى ( طاوورء جوء
َمانانء ئاينزاكانى ديكةي دةطريَتةوة).
مسول
َام بةداخء كةسةريَكى زؤرةوة لةم سةردةمةى ئيَمةدا هةنديَك
بةل
لةوانةى كة بانطةشةى زانستء زانيارى دةكةن فةتواى ئةوة دةدةن كة
َكى دروستء رِيَطةثيَدراوةء ئةوانةشى كة
تةقينةوةء لةناوبردنى خةل
نةيارن لةبةرامبةر ئةو بؤضوونء فةتوايةى ئةواندا ،ثشتيان تيَدةكةنء
َةميان دةدةن.
بةبيَباوةرِو دةرضوو لةسنورى ئيسالم لةقةل
َكانةوة بؤ تةقاندنةوةء
كةوابوو ئةو فةتوادةرانةى لة بيَباوةرِكردنى خةل
َطةى الوةكيةوة بؤهةندىَ مةبةستى شةريعةتء لةبيانووى
لةهةندىَ بةل
َنةكراوةوة بؤدةستطرتن بةسةر كؤى ئامانجء مةبةستةكانى
قةبول
ئيسالمداء لةهةندىَ بؤضوونى توندةوة بؤ دةمارطريى رِيَدةطرنةبةر
...بةثيَى طوتةزاى ثيَشةوا شافيعىء زانايانى ديكة لةخولطةى زانايان
دةردةضن با زانستء زانياريشيان هةبيَت.
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لةبةردةم ئةم واقيعة بةئازارةى كة دوذمنانى ئيسالمء نةزانةكانء
بةتايبةت زيادةرةوةكان (املتطرفون) قؤزتويانةتةوة بؤ ناشريين كردنى
َمانان بةرادةيةك درومشى ترس لةئيسالميان
ويَنةى ئيسالمء مسول
َمانةكانيش
(ئيسالمؤفؤبيا) ليَناوةء بةهؤيةوة هةندىَ لةكةمينة مسول
َتانةدا دةردةكةن ..لةم كاتء ساتةدا ثيَويستةلةسةر زانايانى ئةم
لةو وال
َويَستيَكى روونء برييَكى تيذء رِوناكيان هةبيَت ،هةر لةبةر
ئوممةتة هةل
ئةمةشة ئةم كارنامةيةم ثيَشكةي كردووة كةلة تويَذينةوةء بؤضوونء
برِيارى كؤرِى فيقهىء فةتواى زؤريَك لةزانايانى جيهانى ئيسالمى
ثيَكهاتووةء كؤمةليَك لةو زانايانةى كةلة كؤنطرةى مؤسكؤ
بةسةرثةرشتى وةزارةتى ئةوقافء كاروباريى ئايينى كويَتء يةكيَتى
َيان ضنيووة.
َمان ئامادةطيان هةبوو هةل
جيهانى زانايانى مسول
َام
َمانانى جيهان بةطشتيية ،بةل
ئةم كارنامةية بؤ هةموو مسول
دةمانةويَ بةضةشنيَكى تايبةتى دايربِين بةسةر ناوضةى "قةوقاز"ء كؤى
ئةو ناوضانةى كةلةنيَوةندى "روسيا"دا ذيان دةطوزةريَننء مرؤظ دةتوانيَ
بةئازادانةء بةثيَى ثيَويستى قسةى تيَدا بكاتء بةشيَوةيةكى شةرعيء
دوور لةهةموو جياوازييةكى فيقهى (الخالفات الفقهية) لةهةندىَ
شويَنء رِووداوى تازةدا بؤضوونء راى لةسةر بدات ،ئةويش دواجار
َطةى قورئانء سوننةتء راء برِياري زانايانى كؤرِى
ثيَويستة ثشت بةبةل
فيقهى ببةستيَت ،بةرادةيةك كارنامةكة ئاماجنى يةكريزىء
َويستيةء ئةويش لةرِيَطةى ضةند بنةماء ياساء حوكميَكى
يةكهةل
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بنةرِةتىء طشتيةوة دةبيَت ،بؤ ئةوةى ببيَتة سةرضاوةيةكى شةرعى كارى
ئيسالمى هاضةرخ لة"رِوسيا"ء شويَنةكانى ديكةدا كةبيَطومان ئةمةي
دةطةرِيَتةوة بؤ فةتواى ئةو زانايانةى كة بةناوبانطنء بةبيَاليةنء دوور
لةهةموو اليةنطرييء بةرذةوةندى ئايينى ناسراوونء تةنها ضاكةء خيَرو
بيَرى جيهانء ناوضةكة نةبيَت بةتايبةتى هيضى ديكةيان مةبةست
َماناندا ،خوداى
نييةء دةيانةويَت نيَوةندطريى بكةن لةنيَوان مسول
بةميهر دةفةرمويَت( :وَكَذَلِكَ جَعَ ْلنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَ ْلنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِريَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِميَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) سورة البقرة .)143
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بابةتى يةكةم
ضةمكى جيهادء ئايةتى مششيَر
َاوكردنةوةى
َطةء بةيانء بل
وشةى (اجلهاد) لة رِووى ووشةو بةل
َاو بووة تا ئةورِادةيةى قورئان ناوى
قورئانةوة لةسةردةمى مةككةدا بةربل
ليَناوة ( اجلهاد الكبري) خوداى بةميهر دةفةرمويَت (فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِريًا)سورة الفرقان  ،52ووشةى جيهاد بةواتاى جيهادى
دةروونء ئارةزواتء شةيتان ديَت ،كةمةبةست لةجيهادى نةفس واتة"
ثاكردنةوةى دةروون لةهةموو نةنطىء خراثةيةك" ثاي ئةوة يةكةم
ئايةتى جيهاد هاتة خوارةوة بؤ خؤثاريَزى لةستةمء مافدان بةبةرامبةر ء
ئازادى خودا ثةرستى ،بيَطومان ضةندين ئايةت لةبارةى جيهاد
بةشيَوةيةكى طشتىء لةبارةى جةنطء قيتال بةشيَوةيةكى تايبةتى هاتة
َام هةندىَ ثيَيان واية كة ئايةتى مششيَر ( )140ئايةتى
خوارةوة ،بةل
َام زؤرينةى
لةئايةتةكانى ليَبوردةيىء ئاشتةوايةتى نةسخ كردؤتةوة ،بةل
زانايانى ئيسالم ئةو رِاية بةرثةرض دةدةنةوةء بةنادرووستى دةزانن ،ضونكة
نةسخ الى زانايانى ثيَشينة جوداية لة زانايانى دوايينة ،طةر وادابنريَ
نةسخ واتة " البردنى حوكميَك بةبوونى حوكميَكى ديكة" ئةوا زانايان
َطةى رِوونء ديارو
يةكدةنطن لةوةدا كة" ئةوة تةنها بةضةندين بةل
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ئاشكرا دةستنيشان دةكريَن ضونكة ئةطةر نةسخ نةبيَت كؤكرنةوة
َطةء طةواهى ناكؤكدا طوجناو نيية" ،سةربارى ئةوةى كة
لةنيَوان دوو بةل
بامسان كرد هةنديَ لة رِاظةكةرانء زانايان ثيَيان واية" كة ووشةى نةسخ
لةقورئانى ثريؤزدا بةواتاى نةسخ لةحوكمى شةريعةتة ثيَشوةكانة"
خوداى طةورة دةفةرمويَت{ :الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ األُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَ ْكتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَاإلِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ا ْلخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَاألَ ْغالَلَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ

أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُ ْفلِحُونَ }األعراف 157خوداى طةورة لةم ئايةتةدا بةشيَوةيةك
َاأل كردوةء شتة
روونى كردؤتةوة كة ئيسالم شتة ثاكةكاني حةل
ثيسةكانى ليَ ياساغء قةدةغة كردوونء ئةو حوكمة توندانةى كةبةسةر
نةوةى ئسرائيلدا بةهؤى ستةمء زيادةرِويان سةثيَندرابوو نةسخكردةوة.
هةرضؤنيَك بيَت ئةوزانايانةى كةرايان واية ئايةتى مششيَر ئةو
()140ئايةتةى نةسخ كردؤتةوة ،دوو رِايان لةديارى كردنيدا هةية كة
َيَن :ئايةتى {فَإِذَا انسَلَخَ األَشْهُرُ ا ْلحُرُمُ فَا ْقتُلُواْ الْمُشْرِكِنيَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ
دةل
وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّالَةَ وَآتَوُاْ

َم ئةم ئايةتة باسى
الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}التوبة ، 5بةال
كوشتنى هاوبةشدانةران (املشركون) دةكاتء زاراوةيةكى تايبةتةء
َمانان حيسابى بؤدةكريَت ،تةنانةت
لةتةنيشت ئةهلى كيتاةء موسول
َطةكان لةسةر ئةوةن كة :ئةوة موشريكةكان بوون كة
كؤى بةل
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َياندا
ثيَغةمبةرى خؤشةويستيانئازارداء شاربةدةريان كردو هةول
كة دةست بةسةر ئيسالمدا بطرنء ثارضة ثارضةو بةي بةشيكةن كة ئةم
ئايةتة ثاي ئايةتى {بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِنيَ
* فَسِيحُواْ فِي األَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي
الْكَافِرِينَ * وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ األَ ْكبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ
الْمُشْرِكِنيَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي
اللّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * إِالَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِنيَ ثُمَّ لَمْ
يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ

اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِنيَ}التوبة 4-1ديَت .كةوابوو ئةم ئايةتة بؤ ئةو
ئازارى
كة
خوارةوة
هاتؤتة
عةرةة
موشريكانةى
َانيان (خوايان ليَ رِازيبيَت) دةداء دةيانويست
ثيَغةمبةرءهاوةل
َاوة ثيَبكةنء ضةندين جةنطى خويَناوىء ثيالنيان طريِا
ئيسالم ثةريء بل
َيان وةشاندةوة ،ويَراى هةموو
لةء ثيَناوةداء زؤر جاريش ثةميانيان داء هةل
ئةمانةي ئةوانة بةجةنطاوةريَك حيسابيان لةتةك دةكريَت كة جةنطيان
لةطةأل خواء ثةيامبةر ئةجنام دابيَتء بووبن بةهةرِةشة بؤ سةر
َةتى ئيسالم.
دةول
هةندىَ لة زانايان ثيَيان واية كة ئايةتى مششيَر ..{:وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِنيَ
كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً }...)1(.التوبة 36دووبارة ئةم ئايةتةي لةجةنط
( )1كافة :حالة لة واوةكة نةك لة (املشركني) ئةمةي ئةوة دةطةيةنىَ كة هةركةس دةسةتدريَذى
َا بةرثا بكة .واتة ":ئيوة ثيَشا دةستثيَشخةرى مةكةن.
كردة سةرت ئةو كات تؤي جةنطى لةطةل
َام د .على قةرةداغى ثيَى واية كة حالة لة ( املشركني) .وةرطيَر
بةل
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كردنى ئةو موشريكة بت ثةرستانة هاتووةتة خوارةوة كة جةنطيان
لةطةلَ ثيَغةمبةردا بةرثا كرد لةنيمضة دوورطةى عةربيدا ،بةو
ضةشنةى بةشى دووةمى ئايةتةكة رِاظةى دةكات كة بيَطومان ئةوة
دةطةيةنىَ كةئةم جةنطكردنة بؤ بةرطرييةو هيضيرت ،ئيمة بةطشتى
َماندا جةنطاوون،
َياندا ،ضونكة ئةوانيش بةطشتى لةطةل
دةجةنطني لةطةل
هةروةها ئايةتةكة بةرطريكردن لة ثاراستنى دةروون دةطةيةنىَ وةك
َطةية لةسةر ئةوةى كة
ئينبء عةباس دةفةرمويَت ":ئايةتةكة بةل
َمانان يةكنبء هؤطري يةكدى بن ،ضونكة موشريكةكان بة
مسول
يةكطرتوويى دةجةنطن لةتةكياندا( الكربى .)242/14
مةبةستيش لةم مناييشة خيَراية ئةوةية كة بؤمان دةركةوت لة قورئانى
ثريؤزء سوننةدا دةقيَكى درووستء راستةوخؤنيية كة واتاى ئايةتى
مششيَر بطةيةنىَء ضةندين ئايةتى ديكةى نةسخكردبيَتةوة كةوا لةبوارى
َبذاردنى ئاينيء باوةرِى
َكى لة هةل
ئازادى دينء زؤر نةكردن لةخةل
خؤياندا بةضةشنى ئايةتى( ال إكراة فى الدين) ،بيَطومان ئاشتةوايىء
ثيَكةوة ذيانى دادثةروةرانة بنةماى كؤى ثةيوةنديية ئيسالميةكانة
َكانى ديكةدا ،بؤ زانيارى زياتر دةتوانرىَ تةماشاى هةريةكة
لةطةلَ خةل

لةم سةرضاوانة بكريَت( :اجلهاد) د .يوسف القرضاوى ،النسخ فى
القرآن د .مصطفى زيد ،وة ثةرتووكى :النسخ فى القرآن ،د.مصطفى
زملي ،ثةرتووكى ( حنن واآلخر) د .عةىل قةرةداغى .تويَذينةوةيةكى
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َمانانء ئاينزاكانى ديكة
بنةرِةتيية كة باس لة ثةيوةندى نيَوان مسول
دةكات.
َم فةرمودةى" بةمششيَر نيَردراوم بؤ ئةوةى تةنها خودا بةتاكء
بةال
تةنهاى بثةرسرتىَ" ئةمة فةرمودةيةكى الوازة لةالى ئةهلى عيلم ،هيض
َام ثيَشةوا
كام لةثيَشةوا بوخارىء ثيَشةوا موسليم نةيانطيَراوةتةوة ،بةل
ئةمحةد لةموسنةدةكةيدا طيَرِاويةتةوة( ذ)5667 -5115 -5114
ثيَشةوا هةيسةمى لة( جممع الزوائد)دا ( )49/6دةفةرمويَت":يةكيَك
لةطيَرِرةوةكانيدا ( عبدالرمحانى كورِى سابت) هةية ثيَشةوا ئةمحةدء
َام ئينبء حةجةر دةفةرمويَت "
جطة لةوانيش بةالوازى داناوة ،بةل
َام ئةمحةد شاكري
جياوازى (خلالف) هةية لةمتمانة ثيَبوونيا" ،بةل
دةَليَت" صةحيحة" ئةلبانيش بة حةسةنى داناوةء دةَليَت لة_ ئينب
سةوبان _ جياوازى هةية ،حافزيش لة (التقريب)دا دةفةرمويَت":
َيَت ":طةر ضاو داخةين
َا قةرزاوى دةل
راستطؤيةو لةكؤتايشدا طؤرِاوة" بةل
لةوةى لةسةنةدى فةرمودةكةدا هةيةء كةضةندين طوزارشتى تيَدا كراوةء
َنةكراوةء لةطةلَ
تةماشايةكى مةتنء ناوةرِؤكةكةى بكةين دةبينني قةبول
ئةو بةرنامةيةى قورئاندا كة بؤ ثيَغةمبةر نيَردراوة يةك
ناطريَتةوة ،ضونكة قورئان لةتاكة ئايةتيَك لةئايةتةكانيدا برِيارى نةداوة
َكو فةرمويةتى
كة ثيَغةمبةر  ئايةتى مششيَرى بؤ دابةزيبيَت بةل
(وَمَا أَرْسَ ْلنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِنيَ) كةوابوو رِةمحةتء بةرةكةت بووة بؤ
هةموو جيهان.
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لةرِاستيدا ئايةتةكانى قيتالء توندء بةهيَزةكان لة تةرازووى جةنطدا
َام ئايةتةكانى ئازادىء ليَبووردةيىء سؤزء بةزةيى
حسابى بؤ دةكريَ ،بةل
لةتةرازووى طشتيدا حيسابى بؤ دةكريَت ،ضونكة ئةم ئوممةتة لةاليةن
خوداوة تةكلي ى ليَكراوة تاوةكوو بةدانايىء ئامؤذطارى ثةسةندو ضاك
مشتومرِ(نقاي)ء ط توطؤ( اجلدال) لةطةلَ خةلَكيدا بكات.
لةاليةكى ترةوة بيَطومان ذيانى ثيَغةمبةرى خودالة غةزاكاندا
روونء ئاشكراية كة بةطشتى ثةرضدانةوةء بةرطري كردنة لة دينء
دةروونء نيشتمانى ئيسالم ،ئينب تةميية دةفةرمويَت ":هةركةس لة
بيَباوةرِان ئاشتى رِاطةياندبيَ ئةوا شةرِى لةتةك نةكراوة ،ئةم طةواهيةي
ثةرتوكةكانى ذيانى ثيَغةمبةرء حةديسء تةفسريء جةنطةكان دان
بةم راستيةدا دةنيَنء بةضةشنيَكى موتةواتةر لةذيانيدا رةنطيداوةتةوة،
بةهيض شيَوةيةك ثيَغةمبةرى خودادةستثيَشخةرى نةكردووة
بةجةنط لةطةلَ هيض بيَباوةرِيَكدا ،ئةطةر خودا فةرمانى ثيَكرداية
َدا دةكردن
بةكوشتء برِى هةموو بيَباوةرِيَك ئةوا بةطشتى جةنطى لةطةل
َام ديانةكان هةتا دواى ثةميانى ئاشتةوايةتى حودةيبيةء
بيَ جياوازى ،بةل
ناردنى نويَنةرةكانى خؤى بؤ الى طشت ثاشاكان يا بانطهيَشت كردنيان
بؤ ئيسالم جةنطى لةتةكا نةكردن "...لةثاي ئةوةى كؤمةَليَك
َمان بوون ،مةسيحيةكانى شام
لةمةسيحيةكانء ئةوانى تر مسول
دةستيان كرد بةكوشتنى ثيَشةواكانيان لة"مةعان" لةوانةي( :فةروةى
َمان بوو بوو ثاي
كورِى عةمر ،جوزامى كة واىل مةعان بوو مسول
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بةندكردنى؛ رِؤميةكان كوشتيان(.اإلصابة  )386/5لةثيَشدا
مةسيحيةكان جةنطيان لةدذى ئةوان رِاطةياندء ئةوانةى كة باوةرِيان
هيَنا بوو كوشتيان .كاتيَك مةسيحيةكان دةستيان كرد بةكوشتنى
َمانان :سريةيةك بةسةر كردايةتى (زةيدى كورِى حاريسة ،ثاشان
مسول
جةع ةرء ثاي ئةويش ئيبنو رِةواحة) كةيةكةم جةنط بوو
َمانةكان كردبيَتيان لةموئتةدا ،ئةم زانياريانة ثيَشةوا ئبني قةييمى
مسول
جةوزيش لةثةرتووكى ( هداية احليارى) دا دةيطيَرِيَتةوة .بةهيض شيَوةيةك
ئيسالم جةنطى لةطةلَ يةهوودا رِانةطةياندووة تا ئةو كاتةى ثةميانيان
َطةو طةواهى
نةشكاندووةء ثيالنى دزيَويان نةطيَرِاوة ،ئةمةي بةل
َكو ميَذووي شاهيدى ئةمة
لةقورئانى ثريؤزدا رِوونء ئاشكراية بةل
دةدات.
َحء ئاشتةوايةتى ثيَغةمبةرى
بيَطومان بؤ برةودانى زياتر بةسول
َحى حودةيبية سةربارى ئةو طشت
خودا رةزامةندى دةربرِى بؤ سول
سازشةى كةلةبةندى رِيَكةوتنةكاندا هةية ،بؤ زانيارى زياتر سةيرى
ثةرتووكى(ئيَمةو ئةوان)ى ث.د.عةىل قةرةداغى بكة.
شيَخ عةبدوآلى كورى زايدى ئال حممود كة سةرؤكى دادطاى شةرعية
َةتى قةتةر لة نامةكةيدا بةناو(اجلهاد املشروع فى اإلسالم) وةآلمى
لةدةول
َح حليدان كةيةكيَكة لةزانايانى سعودية دةداتةوةء دةَليَت":
شيَخ سال
ئةوة ثيَغةمبةرى خودا  بوو كة دةستثيَشخةرى كرد بةجةنطء
َيَت ":طومانى تيَدا نيية كةئةم
بةشويَن دوذمندا دةطةرِا" لةوةآلميدا دةل
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َة طةورةية تةنها لة نةزاننيء تيَنةطةشتنةوة سةرضاوةى طرتووة..
هةل
بةبيَئةوةى كةبطةرِيَيتةوة بؤ بنةماى سةرضاوةكةو تيَطةيشتنى تةواو و
َطةو طةواهى لةقورئانء
ثرِاءثرِى غةزاكان "...ثاشان ضةندين بةل
َطة رِوونيدةكاتةوة كة
سوننةتء ذيانى ثيَغةمبةر دةهيَنيَتةوةء بةبةل
طشت جةنطةكانى ثيَغةمبةرى خودا( دروءدى خوداى لةسةر بيَت)
بةرطري كردن بووة لة ئازارو ئةشكةجنةى دةستدريَذيكةران لةئايني.
بيَطومان ئيسالم كةسيَك دةثاريَزيَت كة سنوورةكانى بثاريَزيَء جةنط
َدا بكريَ ياخوود
لةتةك هيض يةكيَكدا ناكات مةطةر جةنطى لةطةل
قةدةغةى بآلوكردنةوةى ئيسالمى ليَبكرىَ يان ئاشووة لةنيَوان
َكو
َماناندا بنيَتةوة ،ئةمةي تةنها بؤضون نييةء بةس بةل
َى مسول
كؤمةل
دةقة ثريؤزةكانى قورئانء سوننةت ء ذيانى ثيَغةمبةر ئةو راستية طومان
برِة دةسةمليَنن.

ثيَشةوا ئينب ء تةميية دةفةرمويَ (:إن من مل مينع املسلمني من إقامة
دين اهلل مل تكن مضرة كفره إال على نفسه ،أى اليقتل) واتة ":هةر
بيَباوةرِيَك كةبيَباوةرِيةكةى نةبيَتة رِيَطر لةبةرثابوونى دينى خوادا ئةوا
زيانةكةى هةر بؤخؤيةتى واتة جةنطى لةتةكا ناكرىَ"هةر بةهةمان

ضةشن شيَخ حممدى غةزاىل لة ثةرتووكى (جهاد الدعوة بني عجز
الداخل وكيد اخلارج) كة بةرثةضى اليةنى تةحريرء مامؤستاكةيان
"نةبةهانى" دةداتةوة.
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بةكورتى وثوختى:
َةرةوانى ثيَشينةو دوايينة يةكدةنطن لةسةر ئةوةى
 -1بيَطومان ليَكؤل
كة (جيهاد) لة زوبانى عةرةبيدا لة (جهد)ةوة هاتووة واتة :هةولَء ووزة
َدان بؤ خزمةت كردنء
خستنة طةرِ .بةآلم لة زاراوةى شةرعدا :هةول
بآلوكردنةوةى ئيسالم دةطةيةنىَ .خودا دةفةرمويَت(:وجاهدهم بة جهادا
كبريا) واتة :جيهاد بكة بةبآلوكردنةوةى قورئانء بانطةواز كردن.
لةهةمان كاتدا واتاكةى هةريةكة لةجيهادى :بانطةوازو دةروونء
شةيتانء جيهادى ئابورىء رِاطةياندنء كؤمةآليةتىء زانستىء جيهاديش
لةثيَناوى خوادا دةطريَتةوة ،بةآلم بةم واتاية تةنها بؤ بارودؤخى بةرطري
كردن لة دينء نيشتمانء دوورخستنةوةى شةرِو ئاذاوة بةكارديَت ،ئيرت
َدا بكريَت
دروست نيية ئةوةى تةنها لةبةرئةوةى بيَباوةرِة جيهادى لةطةل
َكو دةبيَت دةست دريَذكةر بيَت.
بةل
 -2راى دروست لةسةر ئةوةية ئةءكةسةى تةنها بيَباوةرِبيَ يان
َكو دةبيَت لةطةلَ
َدا بكريَت ،بةل
هاوبةشدانةر بيَ ،نابيَت جيهادى لةطةل
بيَباوةرِيةكةيدا ستةمكارو دةستدريَذكةر بيَ ،ياخوود لةترسى ئاذاوةء
َدا بكريَت ،كةوابوو كؤى ئايةتةكانى قورئان
هيَري كردن جيهادى لةطةل
جيهاد بةواتا جةنط كردنةكةى ثةيوةست دةكات وةك بامسان كرد ،نةوةك
تةنها بةهؤى بيَباوةرِيةكةوة بيَت.
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 -3ثاشان رِاطةياندنى جيهاد وةك قيتال _لة رِووى مةبدةئةوة_ با طشت
مةرجء ياساكانيشى طرتبيَتة خؤ ،كارى تاكء طروثيَك نية بة تةنها
َكو ئةوة كارء ثيشةى ئوممةتء رابةرانيةتى ،بةهيض شيَوةك نابيَت
بةل
ثةناى بؤ بربيَت مةطةر بؤ مةبةستى بةرطرىء دةركردنى داطريكةران
َةتيةكان جةختى لةسةر
نةبيَت ،ئةمةي طشت شةريعةتء ياسا نيَودةول
دةكةنةوة.
 -4بيَطومان جيهاد بةواتا جةنطء قيتاليةكةى داةء نةريتء بةهاى
شكؤمةندى خؤى هةية ،كة بةهةموو شيَوةء ضةشنيَك كوشتنى ذنء
َكى مةدةنىء بةكار هيَنانى ضةكى كؤمةلَ كوذى ياساغ
مندالَء خةل
دةكات.
 -5بةرِاستى جيهاد لة خودى خؤيدا _بةواتاى جةنطء قيتال_ئامانج
َكو هؤكارة ،ثيَشةوا قورةفى لة (الذخرية)دادةفةرمويَت":
نني ،بةل
حوكمةكان دةبن بةدوو بةشةوة((ئاماجنةكان (-املقاصد) -هؤكارةكان)
َام طةشت كردن بؤ حةج هؤكارة ،رِيَزطرتن لة
ئاماجنةكان وةك :حةج ،بةل
َام جيهاد لة ثيَناويدا هؤكارة ،ياساكةي
دينء سةرخستنى ئاماجنة ،بةل
َيَت :هةركاتيَك هؤكارةكة سةرى نةكيَشاء يةكانطري نةبوو بؤ
دةل
مةبةستةكة ئةوة ثشت طويَ دةخرىَ" زانايان لةوانة ئينب قةييمى جةوزى
برِياريانداوة لةسةر ئةوةى كة جيهاديش ثةيوةستة بة جيَبةجيَبوونى
َكةوة كةوابوو هةركات جيهاد مةبةستء ئاماجنةكةى
بةرذةوةندى خةل
نةثيَكا كةرِيَزطرتن لةدينء ذينى مرؤظةكانة ،ئةوة بيَ هيض طومانيَك
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بةيةكدةنطى زانايان ئاماجنةكان ثيَشدةخرىَ بةسةر هؤكارةكاندا .لة
رِاستيدا خوداى مةزن جةنطى واجب نةكردووة لة ثيَناوى جةنطى ديكةدا
َكو بؤ هيَنانة كايةى ئةو ئامانجء مةبةستانةى كة باسي ليَوة كران،
بةل
َستى ئةوانةية
وةبةكار هيَنانى هيَز تةنها لةثيَناوى بةرطريكردنء بةرهةل
كةوا دةست دريَذي دةكةنة سةر هاونيشتمانيان وةك خوداى طةورة
دةفةرمويَت(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ا ْلخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ
اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ) سورة األنفال  )60ثاشان ئاماجنةكةى
روون دةكاتةوة كة بةو هيَزة دةتوانريَت ريَطةبطريَتء ئةو كةسانة
برتسيَنيَت كةوا بةجؤريَك لة جؤرةكان دةيانةويَت دةست دريَذي بكةنة
َكىء لةسنوورى خؤيان دةربضن وةك خوداى طةورة
سةر خةل
دةفةرمويَت(ترهبون بة عدو اهلل وعدوكم) خودا نةي ةرموو ( لتقاتلوا به
َكو هةروةك
الكفار) واتة بؤ ئةوةى بيَ باوةرِانى ثيَ برتسيَنيت؟ بةل
راظةكةرانى قورئان دةفةرموون بؤ ترساندنء دوورخستنةوةء خؤثاريَزيانة
لة ئاذاوةء ئاشووبيان وةك خوداى طةورة دةفةرمويَت(وقاتلوهم حتى
التكون فتنة) واتة ":لةكوشتنيان ووضان مةدةن ،تا ئاذاوة لةدونيادا
َمانة بيَدةرةتانء
بنةبرِ دةبيَ" واتة تاوةكوو ئةمنء ئاسايش بؤ مسول
الوازةكان فةراهةم ديَت.
 -6بيَطومان كارى بةندةكان _ لةناويانا جيهاد_ بةدةر نيية لة "فيقهى
مةئالء سةدى زةرائيع" ،ثيَشةوا شاتبى دةفةرمويَت ":تيَرِوانني
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لةبةرئةجنامى كارةكان جيَطةى ئيعتبارةو لةرووى شةرعةوة ئاماجندارة،
ئةطةر ئةوكارانة طوجناو يان دذ بةشةرع بيَت ،ضونكة موجتةهيد حوكم
نادا بةو كردةوانةى كةلة مرؤظةوة دةردةضيَت بة دروستى يا نادروستى
هةتا سةر ئةجنامى كارةكة نةبينيَت" واتة :لةرِووى بةرذةوةندىء خراثي
كارةكة .وةك خوداى طةورة دةفةرمويَت (:وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ

فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) سورة األنعام  )108واتة :قسةى خراث ء نةشياو
َيَن كةداواى يارمةتى جطة لة خودا دةكةن ،ضونكة ئةوانة
بةوانةمةل
نةزانن ،لةوانةية لةبةر نةزانى خؤيان ،خراث لةمةرِ خودا بدويَن .ئةو
فةرمايشتةى عائيشة خاتوون دةيطيَرِيَتةوة دةفةرمويَت :بيستوومة

لةثيَغةمبةرى خودا كة فةرمويةتى ":لوال أن قومك حديث عهد
بشرك هلدمت الكعبة فألزقتها باألرض" واتة ":ئةطةر نةتةوةكةت
َمان بوون ،ئةوا كةعبةم دةرِمان بةسةريانداء
تازة نةبواية كة مسول
لةتةك زةويدا تةختم دةكرد" .لة طيَرِانةوةيةكى ديكةدا دةفةرمويَت
(حديث عهد باجلاهلية) موسليم طيَرِاويةتةوة.
لةاليةكى ترةوة ثيَغةمبةرى خودا(دروودى خوداى ليَبيَت) هةندىَ لة
سةرانى دوورِوانى نةكوشت كةوا لة رووداوى"ئي ك" ثرِوثاطةندة
َمةتة راطةياندنةى لةم
َبةستبوو .لةتاو ئةو هةل
(اإلشاعة)يان هةل
ضةرخةماندا بوونى هةية ،كة ئينب قةييمى جةوزى لة (إعالم
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َطرت
املوقعني)( )2دا دةفةرمويَت ":ثيَغةمبةرى خودا دةستى هةل
لةكوشتنى ئةوانةى كة رِووداوى ئي كيان بؤ خاتوو عائيشة درووست
َكى لةئيسالم،
كردبوو بؤ ئةوةى نةبيَتة مايةى دوور كةوتنةوةى خةل
َةكانى خؤى دةكوذيَت" ضونكة ئةم طوتةزاية
كةدةيان ووت  ":حممد هاوةل
دةبيَتة هؤى دةرضوونى ئةوانةى تازة باوةرِيان هيَناوةء ئةوانةشى كة
باوةرِيان نةهيَناوة ،بةرذةوةندى دروست كردنى خؤشةويستى طةورةترة
لةبةرذةوةندى كوشنت ،لة ئاميَزطرتنيان باشرتة لة كوشتنيان".
 -7بيَطومان حوكمى شةرعى سةربارى ئةوةى كة يةكالكةرةوةء قةتعى
بيَء يةكدةنطى لةسةربيَ بةآلم ثيَويستى بةفيقهى تةنزيل هةية ئةوةي
() 3
بيَ هيض طومانيَك تايبةتة بة ئةهلى عيلمء شارةزا لةزانايانء دانايان
وةك خوداى طةورة دةفةرمويَت (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا

فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) سورة النساء  )83ئةوة
عومةرة (خواى ليَرِازى بيَ) كة حوكمى دزينى نةضةسثاند بةسةر
َى برسيَتيدا دزيان كردبوو ،ئةمةي لةبةر بوونى طومان،
ئةوانةى لةسال
ثيَشةوا شافيعى ثاي جياوازى كردنى لةمةرجةكانى موفتى كةوا زانا
دةفةرمويَت ":ئةطةر بةم ضةشنة بيَ ئةوا بؤى هةية طوزارشت بكاو
( )2واتة ":زانايانى واذؤكةر" وةرطيَرِ.

( )3لةبةر ئةمةية كة سةعيدى نورسيش دةفةرمويَت ئةوكةسةى هيَندةى سوفيانى كورِى
عويينة كة مامؤستاى ثيَشةوا شافعى بووة شارةزايى هةبيَت ناتوانيَت ئيجتيهاد بكا .وةرطيَرِ
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فةتواى حةآلألء حةرامى بدات ،وةطةرنا ئةوا تةنها بؤى هةية لةزانستدا

قسةبكاء بؤى نية فةتوا بدات" (إعالم املوقعني) .46/1
 -8لةطةأل كؤى ئةوانةى بامسان ليَوةكرد دةربارةى جيهاد وومتان جيهاد
بةواتاى قيتال تةنها بؤ ثاريَزطارى كردن لةدينء نيشتمانء
َى لةوة بكات كةهيض
دوورخستنةوةى ترسء بيمة ،كةس ناتوانيَت نكؤل
َةتيَك نية بةبيَ بوونى هيَزيَك كةثاريَزطارى بكات لةدينء ذينء
دةول
َكو بوونى هيَزيَكى بةتوانا هؤكارة بؤ
بةرذةوةندى هاونيشتمانيانى ،بةل
درووست نةبوونى جةنط ،ضونكة دوذمن هةزار حيساة دةكات لةوةدا
كةزانى بةرامبةرةكةى بةهيَزء جةربةزةيةء ئامادةطى تيَداية بؤ رووبةروو
بوونةوة ،بؤية دةبينني كةهةردوو جةنطى جيهانى ترسناكة كةلة
سةرةتاى سةدةكانى بيست تا ناوةرِاستى سةدةكانى بيست روويدا ثاكء
َةتة
َام لةوكاتةوة دةركةوت هةريةك لةو دوو دةل
ثيسى ويَران كرد ،بةل
زهليَزةى وةك ( ئةمريكا ء يةكيَتى سؤظيَتى جاران) ضةكى ئةتؤميان
هةية جةنطى سيَهةم بةرثا نةبوو ،بؤية ئيسالم ثيَش( )1400سالَ
َمانان كة دةبيَت هيَزيَكى بةرثةرضيان
لةمةو ثيَش داوادةكات لة مسول
َكو بؤ روبةروبونةوةى دةستدريَذيكةران.
هةبيَت نةك بؤ قيتالء جةنط بةل
 -9لةرِاستيدا مةبةستء ئامانج لةدرووست بوونى مرؤظ ء بةخشينى
عةقلَء زانستء توانست ...ئاماجنيش لةناردنى ثيَغةمبةرانء (دروودى
خوايان ليَ بيَت) دابةزاندنى ثةرتووكةكان بةتايبةت قورئانى ثريؤز بؤ
بةدةستهيَنانى دوو شتة:
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يةكةم :ضاكسازى مرؤظة لة رِيَطةى ثرِضةك كردنى بة باوةرِء ئاكارى
جوان ،تاوةكو ببيَتة هاريكار لةطةلَ كةسانى ديكةداء سوود بةخش بيَ،
بؤ ئةوةى بتوانيَ ضاكسازى بؤ دةورء بةرةكةى فةراهةمبيَنىَ ئةويش
لةريَطةى بانطةواز كردن بؤ خوداى مةزن بةدانايىء ئامؤذطارى ضاك،
َاوكردنةوةى سؤزء هؤطرىء ميهرةبانى
هةروةها طةياندنى رِيَنموونىء بل
َكى ،ئةمةية ئةركى ثيَغةمبةرانء ثياوضاكان وةك خوداى
بؤ كؤى خةل
طةورة دةفةرمويَت{ :لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ َولَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا
أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِنيَ اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً }األحزاب 55هةروةها دةفةرمويَت(:وَلَا تُطِعِ
الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِنيَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا)سورة
االحزاب .48
(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنيَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

ا ْلكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِنيٍ) سورة اجلمعة  )2خواى
طةورة دةفةرمويَت( :يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآَمِنُوا
خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)

النساء  )170تةنانةت خيَر ءبيَرى ئةم ئوممةتة بؤ ئةوةية ،ضونكة تةنها
َكى ويستووةء مةبةستى هيدايةتى كةساني ديكةية
قازاجنى خةل
لةرِيَطةى ئامؤذطارى ضاكةء ئاكارى جوانةوة وةك خوداى طةورة
دةفةرمويَت (:كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ ا ْلكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ

وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ )سورة آل عمران  .110لةبةر ئةوةية خوداى طةورة
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فةرمانى كردووة بة باوةرِداران كةبةم ئةركة هةسنت وةك خوداى طةورة
دةفةرمويَت  (:وَ ْلتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
َاء
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُ ْفلِحُونَ) سورة آل عمران  )104ئةمةية ئةركى بال
َند لة دروست بوونى مرؤظ ،كة فوو كراوة بة رِؤحياء بيسنتء
مةبةستى بل
َى بؤ سازيَنراوة.
بيننيء ئاوةزء دل
دووةم :ئاوةدانكردنةوةى طةردوونة لةسةر بنةماى ضاكسازىء
َطة بةبيَ
دادثةروةرىء يةكسانىء سوودطةياندن بة كؤى كؤمةل
جياوازى(وَا ْلأَرْضَ وَضَعَهَا لِ ْلأَنَامِ) سورة الرمحن ( )10وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ا ْلأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ
فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) سورة هود .)61

 -10بيَطومان مةبةستةكانى شةريعةت بةيةكدةنطى زانايانى ئيسالم
تةنها بؤ ثاريَزطارى كردنة لة ثيَنج زةرورياتةكة( يان شةي) هةروةها
ثيَويستىء جوانكاريةكانةء ثةرةثيَدانيانة ،ئةم شةريعةتة لةسةر
فةراهةم بوونى بةرذةوةندى بةندةكان دروست بووة ،ثيَشةوا ئينبء قةيم
دةفةرمويَت ":ئةم شةريعةتة لةسةر بنةماى حوكمء بةرذةوةندى
بةندةكان بؤ ثةيداكردنى بذيَوىء قيامةت دروست بووة ،كة هةمووى
دادثةروةرييء حيكمةتة ،كةوابوو هةر مةسةلةيةك لة دادثةروةرى
تيَثةرِى بؤ ستةمء لةميهرء سؤزةوة بؤ دذةكةيىء لة بةرذةوةندييةوة بؤ
خراثةء لةداناييةوة بؤ بيَ هودةيى ئةوا ناضيَتة نيَو خولطةى شةريعةتةوة
با ضةندان تةئويلء رِاظةشى بؤ بكريَت".
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 -11بةطويَرةى ئةوةى رِابوردء بةدريَذى بامسان كرد ئيمة ثيَمان واية كة:
َاتانى جيهاندا
يةكةم :ئةو كوشتء برِو تةقينةوانةى كةلة هةندىَ لة ول
َى مرؤظ
رِوو دةدات لة رِووى شةرعةوة حةرامةو ريَطة ثيَنةدراوة ،عةقل
َي ناكاء لةطةلَ بنةماء حوكمةكانى ئيسالمدا يةك ناطريَتةوة،
قةبول
َطةء
سةربارى ئةوةى كة ويَنةي ئيسالميش زشتء ناشريين دةكاتء بةل
طةواهى دةدات بةدوذمنان كة ئيسالم ناوزةند بكةن بة تريؤرو توندو تيذ،
َاونةوبوونةوةى ئيسالميش ،لةم
سةرة رِاى ئةوةى دةبيَتة هةوَليَك بؤ بل
ساتةدا سةربارى ئةوةى كة كاريَكى حةرامء قيَزةونة ،دةبيَتة رِيَطر
َمانان.
َاوبوونةوةى ئيسالمء ئاذاوة بؤ غةيرى مسول
لةبل
َكى بيَتاوان
دووةم :بيَطومان ئةو تةقينةوانةى كة رِؤذانة دذ بة خةل
ئةجنامدةدريَء ناوى جيهادى ليَدةنريَ ستةميَكى طةورة لةو زاراوة
َاوكردنةوةى
ناوازةية دةكريَ كة مةبةست ثيَى هةولَء خةبات كردنة بؤ بل
بانطةوازء ضاكسازى ،لةكاتيَكدا كة هاوشيَوةى ئةم كارانة دةضيَتة ذيَر
رِكيَ ى توندوتيذىء تريؤرى حةرامء دةستدريَذي كردنى ستةمكارانة لة
بةرامبةر ئةوانةى كة ذنء مندالَء ثةككةوتة دةكوذن ،لةو بارةيةوة خودا
دةفةرمويَت(:وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًَا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) سورة النساء .)93
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ثيَغةمبةرى خودا دةفةرمويَت ":خويَنء مالَء ناموستان لةسةر
يةك حةرامة وةك حةرامى ئةم رِؤذو ساتةتان لةم شارةداء لةم مانطةدا"(
بوخارىء موسليم دةيطيَرِنةوة).
َكى
َطة نةويستة كة لةشةريعةتى ئيسالمدا مافى خةل
سيَهةم :بةل
ثاريَزراوةء دروست نيية دةستدريَذى بكريَتة سةر ،تةنانةت ضاكةكانء
بطرة جيهادء شةهيد بوون لةرِيَطةى خوادا نابيَتة سرِينةوةء البردنى
َكى ،لة فةرمودةيةكى سةحيح دا هاتووة (كة باوكى
مافةكانى خةل
قةتادة بة ثيَغةمبةرى خوداى ووت ":ئايا ئةطةر من لةثيَناوى خوادا
بكوذريَم دةبيَتة هؤى سرِينةوةى تاوانةكامن "؟ ثيَغةمبةرى خودا
َنةكةيتء ،قةرزار نةبى،
فةرموى ":بةَليَ طةر ئارام بطرىء ثشت هةل
َاى كورِى
ضونكة جربيل ئةمةى ثيَوتوم" (موسليم) .لة عةبدول
عومةرةوة دةفةرمويَت ":ثيَغةمبةرى خودا فةرموى :بةردةوام مرؤظى
خويَنى
مادام
ئاييندارترة
باوةردارترء
باوةرِدار
نةرِشتبىَ"(بوخارى)لةبارةى ترسناكى خويَن رِشتنةوة دةطيَرِيَتةوة
ثيَغةمبةرى خودا  فةرمويةتى ":يةكةمني شتيَك خوداى طةورة
ليَثرسينةوةى مرؤظى لةسةر دةكات خويَنرِشتنة"(بوخارىء موسليمء
ترمزى و نةسائى) ،ثيَشةوا موسليم لة سةحيحةكةيدا دةيطيَرِيَتةوة كة
ثيَغةمبةرى خودا فةرمويةتى ":بةوكةسةى طيانى منى بةدةستة رِؤذطار
كؤتايى نايةت تاوةكو رِؤذيَك ديَت ثياوكوذ نازانىَ بؤضى كوشتويةتىء
كوذراويش نازانيَ لةسةر ضى كوذراوة" بة ضةشنيَك ئةو كوشنتء برِينة
30

َكى سةرة رِاى ئةوةى كة لةتاوانة
َطةية لةسةر سوكايةتى كردن بةخةل
بةل
طةورةكانة.
طةورةيىء ترسناكىء تاوانى كوشتنى بةناهةق طةشتؤتة رِادةيةك
كةنزيكبوةتةوة لة بيَباوةرِى ،بةثَيى دةقيى ضةندان حةديس كةهةنديَكى
باسة دةكةين ليَرةدا:
َاى كورِى عومةر دةيطيَرِيَتةوة كة ثيَغةمبةرى
-1عةبدول
خودافةرمويةتى ":بةردةوام مرؤظى باوةرِدار باوةردارترء
َاى كورِى عومةر
ئاييندارترة مادام خويَنى نةرِشتيبَ"(بوخارى) عةبدول
دةفةرمويَت ":لةخراثرتينء دذوارترين ئةوكارانةى مرؤظ دوضارى دةبيَء
رِزطاربوونى نيية ،خويَنرِشتنى ناهةقة" (بوخارى).
َاى كورِى عةمر دةفةرمويَت ":ثيَغةمبةرى
 -2عةبدول
خودادةفةرمويَت":تياضوونى دونيا باشرتة لةوةى بةناهةق خويَنى
َمان برِيَذريَت"( نةسائى ،ترمزى بةمةرفوعء مةوقوف)
ثياويَكى مسول
طيَرِويانةتةوة ،ئبنيء ماجةي طيَرِاويةتةوةء ليَكؤلةرةوةكةى لة بوسرييةوة
َيَت ":سةنةدةكةى دروستةو ثياوةكانيش متمانة
دةطيَرِيَتةوة دةل
ثيَكراون".
 -3لة باوكى سةعيدء ئةبو هورةيرةوة دةطيَرِنةوة كة ثيَغةمبةرى
َكى ئامسانء رِيَسمان بةشداربن
خودافةرمويةتى ":طةر خةل
لةكوشتنى كةسيَكى باوةرِداردا ئةوا (ألكبهم اهلل فى النار)خوداى طةورة
بةئاطر داخيان دةكات" (ترمزى)
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-4موعاوية دةيطيَرِيَتةوة كة ثيَغةمبةرى خودافةرمويةتى"
هةموو تاوانيَك ئةطةرى هةية خودا ليَى ببوريَ مةطةر كةسيَك
كةبةبيَباوةرِى مردبيَ يا كةسيَكى باوةرِدارى بةئةنقةست
كوشتيبَ"(نةسائى)
 -5لةئةبوموساى ئةشعةريةوة دةفةرمويَت ،ثيَغةمبةرى خودا
فةرموي " :هةركات شةيتان بةيانيى كردةوة سةربازء دارودةستةكةى
َمانيَكى لةخشتة
َيَت ":هةركةس ئةمرؤ مسول
َاوة ثيَ دةكاتء ثيَيان دةل
بل
َيَت :وازم
بردبيَت تاجيَكى دةكةمة سةر ،دةفةرمويَت :كةسيَك ديَتء دةل
َيَت :دةكرىَ ذنيَكى
َاقدا ،شةيتان دةل
ليَنةهيَنا تاوةكو ذنةكةييم ثيَ تةل
َيَت :وازم ليَنةهيَنا تاوةكو
ديكة خبوازىَ ،يةكيَكى ديكة ديَتء دةل
َيَت :تؤ ،كةسيَكى
هاوبةشي دانا بؤ خودا(ثةنادةطرم بةخوا) شةيتان دةل
َيَت :وازم ليَنةهيَنا تا كةسيَكم ثيَدا بةكوشت ،شةيتان
ديكة ديَت دةل
َيَت :تؤ تؤ ،تاجةكةى دةكاتة سةر"( ئينبء حيببان،
دةل
لةسةحيحةكةيدا)
ضوارةم :ئةم تاوانانةى بامسان كرد ئةو كةسةي دةطريَتةوة كةثةميانى
َمانانة ثةميانء كارنامةيةك
ليَوةرطريابيَت ،واتة :لةنيَوان ئةء مسول
َكى
َويَزخانةكانء ضوونة ناوةوةى خةل
هةبيَت ( ديارة كةكردنةوةى بال
بةثةجنة مؤر جؤريَكة لةثةميانء طريَبةست) بةضةشنيَك ثيَغةمبةرى
خودادةفةرمويَت ":هةركةس هاوثةميانيَك بكوذيَت بؤنى بةهةشت
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َةوة دةرِوات" (بوخارى) واتة":
ناكا ،كة بؤنى بةهةشت لةدوورى ضل سال
ناضيَتة بةهةشت".
ثيَنجةم :لةرِاستيدا ضةندين فةرمودة هةية كة ئازارو ئةشكةجنةدانى
َى حةرام كردووة ،ئةطةر بةدةر
هةموو طيانلةبةريَك ض مرؤظ بيَ يان ئاذةل
بيَ لةء مافء حةقةى كة قورئانء فةرموودةكانى ثيَغةمبةر
َى
دياريى كردووة ،هةروةها خراثةء خراثةكارىء لةناوبردنى مالَء حال
َكء تيَكدانى ذينطةي حةرام كردووة بةضةشنيَك خوداى طةورة
خةل
ئاماذةيان بؤ دةكات وةك دةفةرمويَت (:وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ا ْلأَرْضِ لِيُفْسِدَ
فِيهَا وَيُهْلِكَ ا ْلحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) سورة البقرة  )205ضونكة
خوداى طةورة بؤ ئاوةدانكردنةوة دروستى كردووين نةك بؤ تيَكدانء
رِوخاندنء ترساندنء تؤقاندن ،ثيَشةوا قورتوبى دةفةرمويَت ":خوداى
َيةكى بضوك و طةورةى قةدةغة كردووة"
طةورة هةموو خراثةء طةندةل
شةشةم :دةقةكان دةربارةى تاوانء طوناهبارى ئةو كةسةى كة خؤي
َكى
دةكوذىَ ئةوةندة زؤرة كة لةذمارة نايةت ،ض جاى ئةءكةسةى كة خةل
بيَتاوان دةكوذيَت ئةوة لةسةروى تاوانةكانةوةية ،لةئةبو هورةيرةوة(
خوداى ليَرِازيبيَت) دةفةرمويَت ثيَغةمبةرى خودافةرمويةتى":
هةركةس لةشاخيَكةوة خؤي خباتة خوارةوةء ببيَتة هؤى كوشتنى خؤى،
ئةوا لةئاطرى دؤزةخداية بة هةميشةيى ،هةركةس ذةهر دةرخواردى خؤى
بداتء ببيَتة هؤى كوشتنى خؤى ئةوا لةئاطرى دؤزةخدا ذةهرةكة هةر
لةدةستيدا دةبيَتء هةميشة تيَيدا دةميَنيَتةوة ،هةركةس بةئاسنيَك
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خؤى بكوذيَت ئةوا بةخؤيء ئاسنةكةوة دةخريَتة دؤزةخء بؤ هةميشة
دةميَنيَتةوة تيَيدا"(بوخارىء موسليمء ترمزىو ئةبو داود)
طيَرِاويانةتةوة .ثيَغةمبةرى خودا  دةفةرمويَت ":ئةوكةسةى خؤى
دةخنكيَينَ هةر بةو شتةى خؤى ثيَ خنكاندووة دةخنكيَ لة دؤزةخدا،
ئةوةى بةمششيَر يان بةضةقؤ دةدات لةخؤى بةهةمان شت لة دؤزةخدا
ليَيدةدريَت ،هةركةس لة دونيادا خؤى خباتة نيَو ئاطر ئةوا لةرِؤذى
دواييشدا دةضيَتة نيَو ئاطر" (بوخارى)
لة ئةبو قوالبةوة( خواى ليَرِازيبيَت) دةفةرمويَت كة سابيتى كورى
زةححاك( خواى ليَ رِازي بيَت) لةذيَر دارةكةدا ثةميانيدا بة ثيَغةمبةرى
خودا ،ثيَغةمبةرى خودافةرموى ":ئةو كةسةى سويَند خبواء
َيَت :ئةطةر ئةو كارة وانيية ئةوة ببمة جولةكة يان طاوور ئةوة
بةدرؤو بل
دةسبةجيَ حيسابى ئةوانى بؤ دةكريَ ،هةركةسيَ خؤى بةهةر شتيَك
بكوذىَ ئةوا لةرِؤذى دواييدا بةهةمان شت لةدؤزةخدا سزا دةدريَت
(".....بوخارىء موسليمء ئةبو داوودء نةسائى بةكورتى ترمزى لة
سةحيحةكةيدا ريوايةتيان كردووة).بؤ ئةم بابةتة بطةرِيَرةوة بؤ
كتيَبى(الرتغيب و الرتهيب للحافظ املنزرى و كتيَبةكانى سووننة)
ضةندين برِيار لةكؤرِى فيقهىء فةتواء دةستةء كؤنطرةى فيقهيةوة
دةرضووة كة دةَليَت " :بةهيض ضةشنيَك ثةيوةندى نيية لةنيَوان ضةمكى
جيهاد لة ئيسالمدا لةطةلَ ووشةى تريؤر (إرهاة) ".
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بابةتى دووةم

(ئريهاب) تريؤر
(إرهاة) سةرضاوةكةى( :أرهب) ية ،لة زمانى عةرةبيدا مةبةست ثيَى
ترساندنء تؤقاندنة ،ئةو ترسة ئةطةر لةبةرامبةر كةسانى مةدةنى بيَت
َام قورئانى ثريؤز
يان دذ بةداطريكةرانء دةست دريَذى كةران بيَت ،بةل
لةترساندنى دوذمناندا بةكاريهيَناوة خوداى طةورة دةفةرمويَت (:وَأَعِدُّوا
لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ
مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ

وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ) سورة األنفال  ،)60ئةمة ريَسايةكة لة هةموو
َةتيء مرؤظايةتيةكاندا بوونى هةية،
شةريعةتة ئامسانيء ياسا نيَودةول
تةنانةت خوداى طةورة لةم ترساندنةوة دةيةويَت لةاليةن
َمانةكانةوة هيض هيَريء جةنطيَك رِوونةدات.
نامسول
َكى بيَتاوانء
َام لةم رِؤذطارةدا زاراوةى (إرهاة) بؤ ترساندنى خةل
بةل
مةدةنىء ئازاردانى ذنء منداألء تةقينةوةء ويَرانكارى بةكار ديَت،
َاتان رِوودةدات لةترساندنء تؤقاندنى
بةرِادةيةك ئةوةى كةلة هةندىَ ول
َكىء هاونيشتمانيان دوذمنان قؤستويانةتةوة بؤ تاوانبار كردنى
خةل
ئيسالم بة تريؤرو تؤقاندن.
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َةتة زهليَزةكان لةم واقيعة سوديان
بةهةمان شيَوة هةندىَ لة دةول
وةرطرتووة بؤ بةديهيَنانى ئاماجنةكانيان ،لةبةرئةوة بةشيَوةيةكى
ضةواشةكارانة رِاظةو ليَكدانةوةى بؤ دةكةن ،بةشيَوةيةك فةرةنسا لةء
َى ( )1972ئاراستةى نةتةوة يةكطرتوةكانى كردوة
ثرؤذةيةى كةلة سال
ثيَناسةيةكى طشتى نارؤشن بؤ ئريهاة( )4دةكات بةوةى كة ":كاريَكى
َام تا هةنوكة ئةمريكا هيض ثيَناسةيةكى بؤ
بةربةرى قيَزةونة" بةل
َةتيَك
نةكردووة ،لةوانةية لةم كارةيدا مةبةستى بووبيَ تاوةكوو هةر دةول
يان طروثء كةسيَك كة دذ بة بةرذةوةنديةكانى بيَت بيخاتة ريزى
ئريهابةوة" .
زاراوةى (إرهاة) وةرطيَرِاوى زاراوة ئينطليزيةكةيةتى كة
ووشةى( )terrorismياخوود فةرةنسيةكةيةتى كة ووشةى ( Le
 )terrorismكة (جؤرج ليناسري) بةوة ثيَناسةى دةكا كة":
بةكارهينانيَكى ئةنقةستء ريَكخراوة بؤ ضةند هؤكاريَك كةلة
سروشتيدا ترساندنء تؤقاندن هةية بةمةبةستى فةراهةمبوونى
ئاماجنيَكى دياريكراو"(.)5
َام ئةجنومةنى ئةوروثى بؤ فةتواء تويَذينةوة لة دةبلةن لةماوةى
بةل
( )26 -19مانطى زولقةعدةي 1423ك كة ريَكةوتة لةطةأل (-22
( )4بةهيض ضةشنيَك رؤذئاوا بةثرِاوثرِى ثيَناسةى ئريهاة ناكات بؤ ئةوةى دواجار بةسةر خؤيدا
دانةبرِيَ .وةرطيَرِ

( )5ويكيثيديا " املوسوعة احلرة ،مادة "إرهاة"
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 )26يةنايةرى  2003لةبرِيارى  10/2بةم جؤرة ثيَناسةى كردووة كة":
ئريهاة بةكارهيَنانيَكى مةنهةجية بؤ توندوتيذيةكى ناثةسةند ،يا
َكى مةدةنى،
هةرِةشةكردن ،يان كوشتنى بة ئةنقةستء ئازاردانى خةل
يان ويَرانكارى ياخوود زيان طةياندن بة ذينطة ،بيَطومان ضةمكى
ئريهاة دادةبرِيَ بةسةر تاكء كؤمةألء حكومةتدا ،ئيدى هيض
جياوازيةكى نيية لةو رِوةوة كة حكومةتةكة بةو كارة هةستابيَ يان لة
بةرامبةريدا كرا بيَ.
َاوةكةى كة بريتية
طومانى تيَدا نيية كة ئريهاة بةواتا بةربل
لةترساندنء كوشتء برِ بةهةر رِيَطةيةك بيَت ،ئةوا بةشيَوةيةكى طومان
برِ حةرامةء دوورة لةبنةماكانى ئايينى ئيسالمةوة ،طةواهى
حةراميةكةشى ضةندين دةقى ئايةتء فةرموودةى ثيَغةمبةر
سةربارى كؤدةنطى زانايانى ئيسالم ،هةروةها برِيارةكانى كؤرِى فيقهى
لة هةموو جيهاندا جةخت لةوة دةكةنةوة كة ":حةرامى خويَن رِشنتء
ماألء سامانء نامووس بةضةشنى حةرامى كةعبةية لةمانطة
حةرامكراوةكانداو ئريهابيش بة واتا هاوضةرخةكةى ناثةسةندء
َةتي
َى فيقهى ئيسالمى نيَودةول
نادرووستةء رِيَطة ثيَنةدراوة ،لةكؤمةل
َةتة ئيسالميةكان لةخؤ دةطريَت ،ويَرِاى ضةندين
كة( نويَنةرى كؤى دةول
َويَستى
شارةزاء بةئةزموون) لةبرِيارى ذمارة  )17/3(154دةربارةى هةل
َةرِؤيىء(الغلو) زيادةرِةويء ئريهاة رِايطةياندووة كة:
ئيسالم لة هةل
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َاوي
َقول
َةتى كة هةل
َى فيقهى ئيسالمى نيَودةول
ئةجنومةنى كؤمةل
ريَكخراوى كؤنطرةى ئيسالميةء لة خوىل حةظدةهةميى ،لة عةممانى
ثايتةختى ئوردونء لة بةروارى  2مانطى جةمادى دووةمى 1427ك ،كة
رِيَكةوتى بةروارى  28-24حوزةيرانى (يؤنيؤى) 2006ز بةسرتاوة،
َةكة
َيَت :دوابةدواى ضاوخشاندن بة ئةو تويَذينةوانةى كة بؤ كؤمةل
دةل
َةرِؤيىء زيادةرِةوىء
َويَستى ئيسالم لةهةل
هاتووة بةتايبةت بابةتى هةل
ئريهاة ،ثاي طويَطرتن لةء مشتومرِانةى(املناقشة) كة رِويداء ثاي
ئاطاداربوونى لة برِيارى ذمارة  )14/2( 128دةربارةى "مافةكانى
َةتى" كة ئريهابى بةوة ثيَناسةكردووة كة":
مرؤظء توندوتيذى نيَودةول
بريتيية لة دذايةتىء ترساندنء هةرِةشةكردنى ماددى يا مةعنةوى
َةتةوة يا كؤمةلَء تاقميَكةوة بؤسةر مرؤظ رِوودةدات ،دةربارةى
كةلة دةول
ئايينى يا دةروونى يا نامووسى يا ئاوةزى ياخوود مالَء سامانى
بةناهةق ،بةهةموو شيَوة قيَزةونيةكانةوة كةلةسةر طؤى زةوى رِودةدات"،
هةروةها دوابةدوايى ئاطاداربوونى لةبارةى ئةو برِيارةى كة كؤنطرةكانى
عةرةبى ئيسالمى بةهةردوو شيَوازة رةمسيةكةء نيشتمانيةكةيةوة
َاضؤكردنى(مكافحة) ئريهاة دةريان كردووةء ئةويش بة
دةربارةى قةل
ضارةسةركردنى هؤكارء برِينى طشت تولة رِيَيةك ليَيان ،لةتةك
بةردةوامى لة دةستطرتن بة سياسةتى مافى طةىل داطريكراو لةهةولَء
كؤششيَكى بةردةوامدا.
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ئةوةى كة لة "ثةيامةكةى عةممان"دا هاتووة كةلة 1425/9/26ك،
كة ريَكةوتة لةطةأل .2004/11/9

ئةم برِيارةى خوارةوةيان داوة:
 -1حةرام كردنى هةموو كارة تريؤريستيةكانء شيَوازء ثيادةكردنىء
لةطةأل هةموو ئةمانةشدا وةك تاوانى حريابة()6حيسابى بؤ دةكرىَ ،لةهةر
شويَنيَكدا رِووبدات يان هةركةسيَك هةستيَت بةو كارة .هةروةها
ئةءكةسةي بةراستةوخؤ لةكارى ئريهابيدا يا بةهؤيةكةوة ياخوود بة
َثشتيةوة بةشدارى بكا بة تريؤريست دادةنرىَ ،ئيدى لةاليةن تاكيَك
ثال
َةتيَكةوة
َةتيَكةوة ،زؤر جار ئريهاة لةاليةن دةول
بيَت يا طروثيَك يا دةول
َةتيَكى ديكة دةكرىَ.
بةرامبةر دةول
 -2جياوازى بكرىَ لةنيَوان تاوانى ئريهاةء ئةو خةباتة رةوايةي
لةبةرامبةر داطريكةراندا دةكرىَ بةهؤكارى رةوا .كةئةوةي لةثيَناوى
دذايةتى ستةمكارىء طيَرِانةوةى مافةكانة ،كة بيَطومان ئةوةي
َى مرؤظيش داني ثيَدا دةنيَتء
مافيَكة كةهةم شةرعء هةم عةقل
َةتيةكانيش برِيارى لةبارةوة داوة.
ثةمياننامة نيَودةول
( )6حريابة :لةزاراوةى شةرعدا واتة ":خؤ دور طرتنة لةفراندنى ثارةيةك يا بؤ كوشنت و ترساندنة،
ئةويش بةثشت بةسنت بةهيَزو و بازوو ،لةطةلَ ئةوةى ئةوكةسةى كةتاوانةكةى لةبةرامبةر
دةكريَت لةهاناو هاوارةوة دوورة.
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 -3ضارةسةركردنى ئةو هؤكارانةى دةبيَتة هؤى ئريهاة لةثيَشةوةى
هةموويانةوة زيادةرِةوىء رِةطةزثةرستييء بيَ ئاطايية بةرامبةر حوكمة
شةرعيةكانى ئيسالم ،ثيَشيَل كردنى مافةكانى مرؤظ ء ئازادى
َايةتىء رِامياريي.
سياسىء فيكرىء تيَكدانى بارى ئابوورىء كؤمةل
 -4جةخت كردنةوة لةو برِيارةى كةلةسةرةوة ئاماذةمان ثيَدا لةوةى كة
جيهاد بؤ بةرطريكردنة لةبريءباوةرِى ئيسالمء ثاراستنى نيشتيمانء
رزطار كردنيةتى لةداطريكةرانى بيَطانة ،ئةمانةي بةهيض شيَوةيةك لة
رِيزى ئريهاة دانانرىَ مادام جيهاد بةثيَى حوكمة شةرعية ئيسالميةكان
بيَت.
بةم شيَوةية برِياريَكى دورو دريَذ لةكؤرِى فيقهى ئيسالمى لة مةككةى
ثريؤز دةرضووة ،كة ئةمة دةقةكةيةتى:


رِوونكردنةوةى مةككةى ثريؤز
دةربارةى :تةقينةوةء هةرِةشة ئريهابيةكان
هؤكانى -شويَنةوارةكانى -حوكمى شةرعى -هؤكانى خؤثاراسنت

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبى بعده ،نبينا
حممد(صلى اهلل عليه وسلم) ،وعلى آله وصحبه .أما بعد:
ئةجنومةنى كؤرِى فيقهى ئيسالمى كة سةر بة رابيتةى جيهانى
ئيسالمية لةخوىل حةظدةيةم كةلة مةككةى ثريؤز لةماوةى (-19
40

23م1424/10ك كةرِيَكةوتة لةطةأل 2003/12/17-13ز) بةسرتاوة،
باسى لةبابةتى ( :تةقينةوةء هةرِةشة ئريهابيةكان .هؤيةكانى-
شويَنةوارةكانى -حوكمى شةرعى -هؤكانى خؤثاراسنت ليَى) كردووةء
ضةندين تويَذينةوةى بةنرخى ثيَشكةي كردووة.
دةستى خستة سةرئةو دةردة بةئازارةء ،هؤشداريدا لةئةو شويَنةوارانةى
َى بةرفراوانء شةرِيَكى طةورة ،هةروةها
كةليَوةى دروست دةبيَت لةطةندةل
َطةى طومان برِ لةقورئانء فةرموودة ،حيكمةتء هؤء
بةضةندين بةل
حوكمةكةى رِوونكردةوةء ،ضارةسةرى بؤ ئةو دةردة كوشندةية داناء تؤوة
َطةى ئيسالميدا رِيشةكيَش (قلع) كرد.
ثيسةكةى لة نيَو كؤمةل
هةروةها لةاليةن ثيَشكةشكارانةوة ثوختةى تويَذينةوةكان منايشكراء
ثاشان ضةندين مشتومرِى بةثيَزيان لةسةر كردو ،جةختيان لةوة
َمانان
دةكردةوة كة ثيَوستة حوكميَكى شةرعى ثوخت بؤ كؤى مسول
َمانانيش لة برييارء
َةتء طةلةوة ،بؤ غةيرة مسول
بةتاكء كؤمةألء دةول
َةتةكان رِوونبكريَتةوة.
رِيَكخراو و دةستةوةو دةول
َةوة – هةستى بة ترسناكى
ئةجنومةن  -بةخةمء ثةذارةيةكى قول
َتة ئيسالميةكان بةتايبةتىء
شويَنةوارى كارة ئريهابيةكان كردوة لة ووال
َكى بيَتاوانء
َتانى جيهان بةطشتى ،كة ضةندين قوربانى خةل
ووال
كارةساتى مرؤظايةتى ترسناكء لةناوضوونى ضةندين سةروسامانى
َكى ليَكةوتؤتةوة ،كة ذيانى مرؤظى لةسةر بةندة ،سةربارى ئةو
خةل
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هةموو كاولكارىء دارِمانةى بةدواى خؤيدا هيَنا لة ثيسبوونى ئةو
َندة سوودى ليَدةبينىَ.
ذينطةيةى كة مرؤظء طياندارء بال

ئةو ئةجنومةنةى كةلة مةككةى ثريؤز بةسرتابوو دةربارةى ئريهاة لةخوىل
شازدةهةميدا كةلة ماوةى 1422/20/26-21ك كةرِيَكةوتة لةطةلَ
2002/10/10-5ز رِوونكردنةوةيةكى دةركرد كةئةمة دةقةكةيةتى:
َةتيةوة تا هةنووكة
يةكةم :بيَطومان زاراوةى ئريهاة لةرِووى نيَودةول
ثيَناسةيةكى ديارى كراوى نيية ،كة ناوةرِؤكةكةى دةستكارى دةكرىَء
ماناكةى سنوردار دةكرىَ.
َة بانطهيَشتى شةرعزانانء ثياوانى ياساء
لةبةرئةوة ئةجنومةنى كؤمةل
سياسةت لة جيهاندا دةكات بؤ رِيَكةوتن دةربارةى دياري كردنى
ثيَناسةيةك بؤ ووشةى ئريهاة كة ضةندين حوكمء سزا دةطريَتة خؤ ،بؤ
ئةوةى ئاسايش فةراهةمبيَنىَء دادثةروةرى بضةسثيَينَء ئازاديية
َك ،هةروةها ئةجنومةنةكة
مةشروعةكان دةستةبةر بكات بؤ هةموو خةل
ئاطادارى كردنةوة دةربارةى ئةء ئايةتةى كة خوداى طةورة دةفةرمويَت(:
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ) األنفال  )60واتة ئامادةطىء ثرِضةككردنى
َمانانة بؤ ئةوةى دوذمنان برتسيَنيَت ،ريَطةيان ليَ بطريَت لةوةى كة
مسول
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هيَري بكريَتة سةريانء سنوريان بشكيَنريََت ،كة بيَطومان ئةم
َاوة.
ثيَناسةيةى ئريهاة جوداية لةوةى كة ئيَستا بةربل
َة دةربارةى ئةو رِوونكردنةوةيةى لة بةيانى مةككةدا هاتووة
كؤمةل
ئاماذة بؤ ئةوة دةكات كة ئريهاة :دةسدريَذيةكة تاكةكانء كؤمةألء
َةتان بةنارِةوا دةيكةنة سةر مرؤظ لة ئايينىء خويَنء ئاوةزء ماألء
دةول
نامووسيدا ،هةروةها ترساندنء ئازارء هةرِةشةء كوشتنى بةناهةقء
َكىء ضةتةطةرى دةطريَتةوة،
هةموو جؤرةكانى حريابةء ترساندنى خةل
هةموو كرداريَك لةكردارةكانى توندءتيذىء هةرِةشة وةك تاوانيَكى
َاوكردنةوةى
َى حيسابى بؤ دةكرىَء تةنانةت ئامانج ليَى بل
تاكىء كؤمةل
َكيدا يا دينء ذينء ئازاديان خباتة مةترسييةوة كة
ترسة لةنيَوان خةل
هاوشيَوةى ئةم جؤرة كارانةي قيَزةونء ريَطةثيَنةدراوة لةاليةن خوداى
طةورةوة خوداى طةورة دةفةرمويَت (:وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ ا ْلآَخِرَةَ وَلَا
تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي ا ْلأَرْضِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُ ْفسِدِينَ) القصص)77:

دووةم :بةرِاستى رِيَنةكةوتن لةسةر ثيَناسةيةكى دياريكراو دةبيَتة
مايةى تانة لة حوكمة شةرعيةكانى شةريعةتى ئيسالم ،وةك
َةء
مةشروعيةتى جيهادء سزا جةستةييةكانء حةددء تؤل
شةرمةزاريةكان ،هةربةضةشنى ئةوةى دةبيَتة مايةى تاوانبار كردنى ئةو
كةسةى كة بةرطرى لة دينء نامووسء زةويىء نيشتمانيدةكا دذ
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بةداطريكةرانء تةماحبازان ،كة بيَطومان مافيَكى ثةسةندة لةطشت
َةتيةكان.
شةريعةتة ئيالهيةكانء ياسا نيَودةول
سيَهةم :نارِةزايى لة لكاندنى تؤمةتى ئريهاب بة ئاينى ئيسالمةوة _ ئاينى
سؤزء خؤشةويستىء ئاشتى_ هةروةها وةس كردنى شويَنكةوتوانى بة
زيادةرِةء و توندوتيذ ،ئةمةي شتيَكى ستةمكارانةية ضونكة كؤى
هةموو رِيَنماييةكانى ئةم ئاينء شةريعةتة ليَبوردةيية ،شايةتى بؤ
دةدةن خوداى طةورة بة ثيَغةمبةرةكةى دةفةرمويَت (:وَمَا أَرْسَ ْلنَاكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِلْعَالَمِنيَ) األنبياء  .)107هةروةها دةفةرمويَت( :الر كِتَابٌ أَنْزَ ْلنَاهُ
إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
( )1اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ
شَدِيدٍ) إبراهيم.)2-1:
(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِنيَ) آل عمران( ، )159:خُذِ الْعَ ْفوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْجَاهِلِنيَ) األعراف( ، )199 :لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِنيَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) التوبة.)128 :

ثيَغةمبةر دةفةرمويَت":نيَردراوم بة ئايينيَكى ثاك و ليَبوردة"
َانى ":ئيَوة تةنها بؤ ئاسانكارى نيَردراون
هةروةها فةرمويةتى بةهاوةل
نةك بؤ قورس كردنى ئاين"( بوخارى) هةروةها دةفةرمويَت":
ئاسانكارى بكةنء ئايني قورس مةكةنء مذدةدةربنء تؤقيَنةر مةبن" (
بوخارىء موسليم) هةربةم ضةشنة فةرموودة طةليَك لةم بارةوة هاتووة
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كة طةواهيى لةسةر ليَبوردةيى ئةم ئيسالمة دةدةن ،لةفةرمودةيةكى
تردا دةفةرمويَت(خواى طةورة بةبةزةييةو كةسى بةبةزةيى خؤي دةويَت،
ئةوةى بةسؤزو بةزةيى دةيدات بةتوندوتيذى نايدات)مسليم
لةصةحيحةكةيدا ريوايةتى كردوة ،سؤزو بةزةيى لةهةر شتيَكدا بيَت
هاوسةنطى ثيَ دةدات.
هةروةها دةفةرمويَةت( :هةركةسيَك ريَطة لةبةزةيى هاتنةوة بطريَت،
ريَطة لةهةموو خيَريَك دةطريَت)
ضوارةم :بوونى توندرِةوى لةكؤمةلَطة ئيسالميةكاندا دةطةرِيَتةوة بؤ ضةندين

هؤكار ،كة زؤرينةيان لة ذينطةء كاتيَكى دياريكراودا بةديدةكرىَ ،كةبة
جياوازى ذينطةء زةمةن طؤرِانكارى بةسةردا ديَت ،لةوانة هةيانة كة
هؤكارةكةى بؤ ثةيرِةويَكى زانستى دةطةرِيَتةوة وةك تةئويلء
شوينكةوتنى ئايةتة ليَكضووةكان ،ياخوود رِيَضكة زانستيةكة
دةطةرِيَتةوة وةك رِةطةزثةرستىء ،ديارى كردنى هؤكارء ضارةسةريةكةى،
َنةوةء
ثيشةيةكى زانستية كة ثيَويستة شارةزايان ليَيبكؤل
خويَندنةوةيةكى واقعيانةى بؤ بكةنء نابيَت قسة لةخؤوة فرِيَ بدريَت،
بيَطومان ئةجنومةنةكة زؤريَك لةء هؤكارء ضارةسةريانةى كةلة نوسراو و
َةرِؤيىء ئريهاة هةية خويَندنةوةو
تويَذينةوةكاندا دةربارةى هةل
تويَذينةوةى بؤ كردوة ،ئةجنومةنةكة ضةند هؤكاريَكى خستؤتة رِوو:
 -1شويَنكةوتنى فةتوا دةطمةنء بؤضوونة الوازةكان ،سةربارى وةرطرتنى
فةتواء ئاراستةكان لةوانةى كة متمانة بة زانستةكةيان ناكريَتء،
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ثشتطريى كردنيان بةشيَوةى رةطةز ثةرستانة .كة ئةمةي دةبيَتة هؤى
َت،
تيَكضوونى ئاسايشء نانةوةى ئاذاوةء سوككردنى كاروبارى دةسةال
َكىء ثاراستنى ئاينيء باشرت بوونى كارووبارى دينء
كةوا بذيَوى خةل
ذينيان بةندة لةسةرى.
َتة
 -2زيادةرِةوى لة دذايةتى كردنى دينيء سةربارى لةكةدار كردنىء طال
ثيَكردنىء دوورخستنةوةى لةكاروبارى ذيانء ،ضاو ثؤشى كردن
لةهيَرشى بيَ باوةرِان و نةفامان بةسووك سةيركردنى زانايانء ثةرتووكء
سةرضاوةكانيان.
َطةدا ئةجنام دةدرىَ لةرِووى ئةو
 -3ئةو رِيَطريةى كةلةهةندىَ كؤمةل
بانطةوازة رِاستيةى كة بؤ ئةو ديينة ثاكء بيَطةردة دةكرىَ ،كةثشت بة
قورئانء فةموودةء بنةماكانى شةرع دةبةستىَ ،ئةويش بة طويَرةى
َة
َانء تابيعةكانء كةل
تيَطةيشتنى ثيَشينةكانى ئةم ئوممةتة لة ( هاوةل
زانايان).
بيَطومان ديندارى فيرتةتيَكة كة خودا بؤخؤى بةندةكانى لةسةر
رِاهيَناوةء ناتوانن دةسبةردارى بن ،هةركاتيَكيش ريَطةيان ليَطريا
كةزانستى ئاين فيَر بنب و كارى ثيَ بكةن ،ئةوا ناكؤكيان تيَدةكةويَء
شويَنى طشت هةواء ئارةزوواتء خورافةيةك دةكةوونء سةربارى
شويَنكةوتنى تةماحء رِقء كينة.
َطةء ضيَذ وةرنةطرتن
َايةتى هةندىَ كؤمةل
 -4ستةمى كؤمةل
لةخزمةتطوزاريية بنةرِةتيةكان ،وةك :فيَركردنء ضارةسةركردنء كار،
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َاوبوونةوةى بيَكارىء كةمى هةىل كار ،يان قةيرانى ئابوريىء
يان بل
نزمبوونةوةى داهاتى تاكةكان ،كؤى ئةمانة هؤكارى طريوطرفتء
كيَشةية ،كة سةردةكيَشىَ بؤ ئةوةى دواجار بةخراثة بشكيَتةوةء دووضارى
َةيان بكات.
تاوانء طرىَء طؤل
َماننء
َاتانةى كة زؤرينةيان مسول
 -5ثةيرِةو نةكردنى ئيسالم لةء وول
دانانى ياسا دانراوةكان (الوضعية) لةشويَنى ئةو ياسايانةى شةريعةتدا
كةوا هةميشة بةرذةوةندى بةندةكانى خوداى ويستووة لة فةراهةمبوونى
َمانانء تةنانةت لةهةمبةر ئةوانةي
َايةتى بؤ مسول
دادثةروةرى كؤمةل
كةديَنة ذيَر سايةو سيَبةرى ئيسالم ،خودايى طةورة دةفةرمويَت (:لَا
يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) فصلت.)42:

 -6حةزى خؤسةثاندنء ئارةزووى سنط دةرثةرِاندن ،كة وا لةهةندىَ
َات تيَكء ثيَك
سةركةشان دةكات ئاذاوةء ثشيَوى بنيَنةوةء ئاسايشى ول
َاوةكانيانةء بةبيَ
بدةن ،ئةمةي تةنها لةبةر هيَنانة كايةى ئاماجنة طل
طةرِانةوة بؤ هيض شةرعء سيستةمء ثةميانيَك.
ثيَنجةم :كاريطةريةكانى ئريهاب:

بيَطومان ئريهاة دذايةتى كردنة لةهةمبةر دةروونء مالَء ريَطرىء
َكى بيَتاوانة ،تةنانةت دذايةتى ديينة ،بةرِادةيةك واى
ترساندنى خةل
َالَ دةكاء
َكى حةل
َى خةل
ليَديَت هةندىَ وا برِوا بكةن كة ئايني خويَنء مال
َى ضارةسةركردنى كيَشةكان ناكات بة
ط توطؤ ثةرضدةداتةوةء قةبوول
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َمانان كةوا
رِيَطةى ئاشتةوايى ،بةهةمان ضةشن وا دةرِوانريَتة مسول
َة راوكيَ بؤ سةر ئاسايشى
كةسانيَكى خويَن ريَذنء دةبنة هؤى ترسء دل
َةتىء بةها شارستانيةكانء مافى مرؤظ ،كةبيَطومان ئةمانة
نيَودةول
دةبيَتة هؤى زيانء خةراثةيةك كةوا لةبةرذةوةندى ئاسايشى طةىل
َمانان
َمان رِةنطدةداتةوةء لةهةمان كاتدا زيان بة ثةيوةنديى مسول
مسول
َايةتى
دةطةيةنىَ لةرِووى رِاميارىء ئابورىء بازرطانىء رِؤشنبريىء كومةل
َةتةدا،
َتى بن لةئةو دةول
لةطةأل طةالنى ديكةدا ،جا ئةو كةسانة هاووال
يان هاتنب بؤ مةبةستى بازرطانىء خويَندن و طةشت كردن يان وةك
سةفري يان بؤ بةشدارى كردن لةكؤنطرةيةكدا هاتنب لةناوةنديَكى
َةتيةوة.
نيَودةول
شةشةم :حوكمى شةرعى لةكارة ئريهابيةكاندا لةكاولكردنء هةرِةشةو

تةقاندنةوةكادا:
َطرء ثردةكانء
كارة ئريهابية كاولكةرةكان لةتةقاندنةوةى بارهةل
َمانةكان ،بيَجطة
َمان و يان نامسول
َكة بيَتاوانة مسول
ئوتومبيَل بةخةل
َةتى ثةميانيان
لةوانةي ئةوانةى بةثيَى كارنامةو ثةميانى نيَودةول
َاتة وةرطرتووة ،هةروةها فراندنى فرِؤكةء
لةسةرثةرشتيارى ئةو وول
تةقاندنةوةى شةمةندةفةرء كؤى هةموو هؤكارةكانى طواستنةوةو
طةياندنء هةرِةشة كردن بؤ سةر ذيانى بةكارهيَنةرةكانيانء
ترساندنيانء رِيَ ليَطرتنيانء نانةوةى ئاشووةء ئاذاوة لةنيَوةندى
َمانانداء هةموو ئةوانةي كةشاراوةنء لةم ضةند ديَرِةدا بامسان ليَوة
مسول
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نةكردووة ،ئةوا لةشةريعةتى ئيسالمدا لة طوناهة طةورةكان حيسابى
بؤدةكرىَء بةتاوانة قيَزةوونة حةرامةكان هةذماردةكريَن ،طومانى تيَدا
نيية خوداى مةزن بؤ ئةو كةسانةى كة :بةراستةوخؤ يا هاوبةشى نةخشة
دادةرِيَذنء لةرِووى مادديةوة يارمةتي دةدريَن ئيدى بةضةكيَ يان بةهةر
هاوكاريةكى ديكةء بةرِاطةياندن برةويان ثيَدةدريَتء ئةو كةسانةي ئةو
جؤرة كارانة بةشتيَكى جوانء ناوازة دةزانن ،سزايةكى زؤر بة ئيَشى بؤ
ئةوانة داناوة لة شاربةدةركرنيانء هةق كردنةوةى دادثةروةرانة ليَيانء
ئةوانةشى كةهةمان رِيَطة دةطرنة بةر دةطةيةنىَ ،خودا دةفةرمويَت:
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ا ْلأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ ا ْلأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) املائدة.)33 :
حةوتةم :هؤكارةكانى خؤثاريَزى لة توندرِةوىء ئةوكارة ئريهابىء
تيَكدةرانةش كة ليَوةى سةرضاوة دةطريَت:

 -1ثيَشنيار بؤ البردنى ئةو هؤكارانةى دةبيَتة هؤى تاوانء ،كاركردن بؤ
ضةسثاندنى حةقء لةناوبردنى بةتاألء ،حوكم كردن بةياساء رِيَساكانى
شةرعء جيَبةجيَكردنيان لةذياندا ،هيض شةريعةتيَك نيية ضاكرتء
تةواوتربىَ لة هيَنانةدى بةرذةوةندى بةندةكانداء دوورخستنةوةى خراثة
ليَيانء بةسؤزترء دادثةروةرتربيَ لةطةلَ بةندةكانى خودا ،بيَجطة
لةشةريعةتى ئيسالم (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ
يُوقِنُونَ)املائدة.)50:
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َةتء
 -2رِوونكردنةوةى ئةوزيانة طشتىء تايبةتيانةى كةوا دووضارى دةول
َطةء تاكةكان دةبيَت بةهؤى توندوتيذىء تيَكدانء
ئوممةتء كؤمةل
رووخاندنةوة.
 -3ثةروةردةيةكى ووشيارانةء ئاماجنطةرا كة لةاليةن كةسانى ثسثؤرِء
ليَهاتوو شارةزاوة نةخشةى بؤ كيَشرابيَ ،هةروةها دانانى ثةيرِةويَكى
كاراء ئاشكراء ئاسان بؤ هاتنةدى ئةء ئاماجنة.
 -4روونكردنةوةى زاراوة شةرعيةكانء ثيَداضونةوةو دارِشتنةوةيان
بةضةند رِيَسايةكى رِوون و ئاسان ،ئةوةي وةك :زاراوةى "جيهاد"ء "دار
احلرب"و "وىل االمر" كةوا ضى ثيَويستةو دةبيَت ضى بؤ بكريَت ،ثةميان
َوةشاندنةوةى.
بةسنتء شيَوازى بةستنىء ضؤنيةتى هةل
َمانان لةهةموو خراثةيةك
َتى مسول
داواكارين لةخواى طةورة وال
بثاريَزيَت.

بابةتى سيَهةم
كافر كردنء فاسقكردن
خوداى طةورة ثيَغةمبةرةكةى بؤ كؤى مرؤظايةتى بة ريَنمايكةرو سؤزء
بةزةيى ناردووة ،هةروةها ئوممةتةكةشى بةباشرتين ئوممةت ناوبردوة بؤ
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َكىء بانطهيَشت كردنيان بةدانايىء ئارامى بؤ رِيَنماي
خيَرء بيَرى خةل
كردنيانء خزمةتكردنء ضةسثاندنى دادثةروةرى لة نيَوانيانداء بةرطري
كردن ليَيان بةباشرتين رِيَطة.
بيَطومان كافركردنى ئةهلى ( قيبلة) لةثةيرِةءو ثرؤطرامى ئةهلى
سوننةء جةماعةتء ثيَشينة ثياوضاكةكان لةزانايانء عاري اندا نيية،
َكو ئةوة ثةيرِةوى خةوارجيةكانة ،ئةوانةى ئةهلى طوناهة طةورةكان
بةل
بةكافر دادةنيَن ،وةك بةرثةضيَك بؤ مورجيئة كة دان بةبيَزيانى
طوناهةكان لةطةأل باوةرِدا دةنيَن (طةورة بيَ يا بضووك) ،هةر يةك لةم
َام
َةية ،ثيَضةوانةى دةقةكاني قورئانء فةرمودةكانة ،بةل
دوو ثةيرِةوة هةل
ئةوةى كة دروستء بةجيَيةء ثيَكاويةتى مةنهةجى ئةهلى سوننةء
جةماعةتة ،كةثشت بةكؤى هةموو دةقةكان دةبةسنت ،ئةويش ئةوةية:
ئةو باوةرِدارةى كة طوناهى طةورة ئةجنام دةدات _ هاوبةشدانان نةبيَ
َكو تاوانبارةء شياويى سزايةء
(خودا ثةنامان بدات) _ كافر نابيَ ،بةل
فةرمانى سزاكةشى دةكةويَتة سةر خوداى طةورة بيدات يان نا ،خودا
دةفةرمويَت(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا) النساء .)116

ثيَشةوا شةوكانى لةترسناكى كافركردندا لة سةردةمى خؤيدا ،لة

ثةرتووكةكةيدا بةناويى( السيل اجلرار على حدائق األزهار)
َشةنةكاندا .وةرطيَرِ
( )8واتة :الفاويى بةليَشاء بةسةر باخضة طول
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() 8

َرِشتنى جؤرةها دةستةواذةو
دةفةرمويَت ":ليَرةوة دةست دةكات بةهةل
دةست دةكات بةطريان بؤ ئيسالم ئةويش لةريَطةى بةيانكردنى جؤريَك
َدةسيتَ بةتةك ري
َمانان كةهةل
لةرِةطةز ثةرستى بةرامبةر زؤرينةى مسول
َطةيةكدا
كردنيان ،ئةمةي نةلةقورئان و نة لةفةرمودةو نةهيض بةل
َكو سةرضاوةكةى رةطةز ثةرستية ،كة
هةية كةلةخواوة هاتبيَت ،بةل
دروست كراوة لةناو ئاينةكةداو بةشيَكة لة كةمينى شةيتان بؤ ناكؤكى
َمانان"
خستنة نيَوان مسول
ثيَشةوا ئينبء تةمييية دةفةرمويَت " :بؤ هيض كةس رِةوانيية كةيةكيَكى
َةء تاوانيشى هةبيَت ،تاوةكو شتى
َمانان كافر بكا ،با هةل
ديكة لةمسول
بةسةردا ساغ دةبيَتةوة ،كةسيَك بةيةقني برِواى بةئيسالم هيَنا ،بةطومان
لةخولطةى باوةرِ ناضيَتة دةرةوةو ئةمةشى بةسةردا ناضةسثيَ تاكو
َطةوة بؤى روون نةكريَتةوة" ثيَشةوا زةهةبيى لةكتيَبى (سري اعالم
بةبةل
املوقعني )... 84/29دةَليَت " :بؤضونيَكى ئةشعةريةكامن ديوة ثيَي
سةرسامبووم ،كة نةطؤرِةو بةيهةقى طيَرِاويةتيةوة ،دةَليَت :لةباوكى
حازمى عةبدةوييء زاهريى كورِى ئةمحةدى سةرخسييم بيستووة دةيوت:
كاتيَك دواساتةكانى ذيانى ئةبو حةسةنى ئةشعةرى نزيكبووةوة
َةكةمدا لةبةغداد ،بانطيكردمء ضوومة الى ،ووتى :شاهيديم بؤ
لةمال
بدة كةمن تا هةنووكة هيض كةسيَكى ئةهلى قبلةم كافر نةكردووة،
ضونكة هةموويان ئاماذة بؤ خودايةكى تاكء تةنهاء بيَطةرد دةكةن،
ئةوةي كةوتومة تةعبري بوة لةجياوازى بؤضونةكان ،وومت :بةم شيَوةية
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دانيثيَدا دةنيَمء شاهيدم ،هةروا بةم شيَوةية بووة ثيَشةوا ئينبء تةمييية
لةدواساتةكانى ذيانيداء دةي ةرموو ":من هيض كةس لة ئوممةتى ئيسالم
تةك ري ناكةم ،دةيووت :ثيَغةمبةرى خودافةرموويةتى ":هيض
كةس ثاريَزطارى لةسةر دةست نويَذ طرتن ناكات جطة لةو كةسة نةبيَت
كة باوةرِدارة ،هةركةس بةدةست نويَذةوة بةردةوامبىَ لةسةر نويَذ
َمانة".
ئةجنامدان ئةوة مسول
لةبةر ئةوة زانايانى ثيَشينةو ليَكؤلةرةوان لة دوايينةكان يةكدةنطن
لةسةر ئةوةى كة ئةركى بانطخوازةكانء ثةيامةكةيان بريتيية لة":
َاوكردنةوةى بانطةواز بةدانايىء ئامؤذطارى باشةو بانطةواز _ طةر
بل
هةبوو_ دةبيَت بةجوانرتين شيَوة بيَت ،خودا دةفةرمويَت(وَلَا تَسْتَوِي
ا ْلحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ

َةكردن بة نةرميىء لةسةر
وَلِيٌّ حَمِيمٌ) فصلت  )34هةروةها ثيَويستة مامةل
َاكان بيَت ،نةك بةكافرء
خؤيىء ثاكء بيَطةردو ئاكارة بةرزء بال
فاسقكردنى يةكرت ،بيَطومان ئةركى بانطخوازان دةركردنى حوكم نيية،
َطةو
َكو دةركردنى حوكم ئةركى دادوةرانةء ثاي هيَنانةوةى بةل
بةل
بواردان بؤ بةرطريكردن بؤ طةيشنت بةء حوكمةى كةدةردةضيَت ،ئيَمة
بانطخوازين نةك دادوةر ،ضونكة بؤ هةموو جؤريَك كيَشانةء رِيَساء
داةء نةريتء قؤناغى تايبةتى خؤى هةية.
ئةو ئايةتانةى كة بةرثرسياريَتى ئيَمة دةربارةى ئةوانى ديكة بةواجب
َام ثاي ئةوةى كة بانطخوازى خؤمان جيَبةجيَكرد ،هيَندة
دانانيَت ،بةل
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زؤرة لة هةذمار نايةت بؤ منونة خوداى مةزن دةفةرمويَت{ :لَّسْتَ عَلَيْهِم
بِمُصَيْطِرٍ }الغاشية ،22يان دةفةرمويَت { :فَمَن شَاء فَ ْليُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ
}الكهف 29دةفةرمويَت {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّ ْفسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا
الْحَدِيثِ أَسَفاً }الكهف ،6هةروةها لةئايةتيَكى تردا دةفةرمويَت { :وَمَا

أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ }األنعام  ، 107لةاليةكى ترةوة زانايان يةكدةنطن لةوةدا
كةدرووست نيية ئةهلى قيبلة كافر بكريَت ،هةروةها دروست نيية
َمان كافر بكريَت ،يا تةنها كةسيَكيش بيَباوةرِبكريَت
َيَكى مسول
كؤمةل
َطةء طةواهى رِوونء ئاشكرا لةقورئانء فةرمايشتةكان كة
مةطةر بةل
َيةكى تيَدا نةبيَت ئةوكات دةتوانريَت كافر بكريَت،
هيض ليَطؤرِينيَكء ليَل
ثيَشةوا ئينبء تةمييية دةفةرمويَت " :بؤ هيض كةس رِةوانيية كةيةكيَكى
َةء تاوانيشى هةبيَت ،تاوةكو شتى
َمانان كافر بكا ،با هةل
ديكة لةمسول
بةسةردا ساغدةبيَتةوة ،هةر كةسيَك ئيسالم بةسةريدا بةيةقني ضةسثا،
بةطومان لة بازنةى باوةرِ ناضيَتة دةرةوة".
َةرةوان يةكدةنطن
لةبةر ئةوة كؤرِى فيقهىء سةدان طةورة زاناء ليَكؤل
لةسةر ئةوةى دروست نيية كةسيَكى ئةهلى قيبلة بة كافرء بيَباوةرِ
َطةو طةواهىء رِوونء ئاشكراء بيَثيَضء ثةنا
َام طةر بةل
دابنريَت ،بةل
هةبوو دةيسةملاند كةلةسنوورى ئيمان دةضيَتة دةرةوة ،ئةوا دروستة
َةم بدريَت .لةهةمان كاتدا دةستةى طةورة زانايانى
بةبيَباوةرِ لةقةل
سعوديية دةربارةى ئازادى ئاينىء جائيز نةبونى تةك ري كردنى يةكيَك
مةطةر بةضةند مةرجيَكى قورس نةبيَ ،ضةند برِياريَكيان خستة رِوو:
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أ -برِيارى كؤمةلَى فيقهى ئيسالميى دةوىل:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد:
َى فيقهى ئيسالميى سةر بة ريَكخراوى كؤنطرةى ئيسالميى
كؤمةل
ط توطؤيان دةربارةى رِةهةندةكانى ئازاديى ئايينىء ريَساكاني لة
ئيسالمدا بةئةجنام طةياند ،ثاي ط توطؤ لةبارةى ئةو بابةتانةى
كةتيَكةلَ كرابوون طةيشتنة ئةو برِيارةى كةئازادي ئايينى دةبيَت
َك ،بةهيض جؤريَك زؤر لةكةس ناكريَت بيَتة ناو
دةستةبةر بكريَت بؤ خةل
بازنةى ئيسالمةوة ،جياوازى (اخلالف) مةزهةبيء فيقهيى لةنيَوان
َماناندا دروستء ثةسةندة بةمةرجىَ ثيَضةوانةى شتة ضةسثاوةكان
مسول
نةبيَت لةئيسالمدا.

ئةمةش دةقى برِيارى كؤمةلَةكةية:
َةتى كةسةر بةرِيَكخراوى
ئةجنومةنى كؤرِى فيقهى ئيسالميى نيَودةول
َاتى ئيماراتيى
كؤنطرةى ئيسالميية ،لةخوليى نؤزدةيةمي كة لةول
َيى
عةرةبيى يةكطرتوو ء لة مانطى  5-1جةماديى يةكةم سال
1430ك ،كةرِيَكةوتة لةهةمبةر بةرواريى  30-26نيسانى 2009ز،
َةكة
بةسرتاوةء دوابةدواى خويَندنةوةى ئةو تويَذينةوانةى بؤ كؤمةل
نيَردرابوو ،بةتايبةت بابةتيى ئازاديى ئايينى لةشةريعةتى ئيسالميدا
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َةكة بةثيَويستى
رِةهةندةكانىء رِيَساكانىء ثاي هةست كردنى كؤمةل
ط توطؤ كردن لةبابةتى ئازاديية ئايينيةكان ،ط توطؤيةكى تيَرو تةسةل
دةربارةى بابةتةكة كراو طةيشتنة ئةم برِيارانةى خوارةوة:
يةكةم :ئازاديى ئاينى بنةمايةكى دانثيادانراوة لةشةريعةتى
ئيسالميدا ،كةلة فيرتةتي مرؤظةوة سةرضاوة دةطرىَء ثةيوةستة بة
بةرثرسياريَتيةوة لةئيسالمدا ،كةضةندين رِيَساى هةية لةشةريعةتى
ئيسالمداء مةبةستةكةشى هاتنةدى و ضةسثاندنى ريَزة بؤ مرؤظ.
َطةداء ثيَويستة بثاريَزريَ
دووةم :ئازاديى ئايينى زامنكراوة لةكؤمةل
لةهةموو ترسء بريء ئايدؤلؤجيايةكى هاوردةو هةموو شيَوةكانى
داطريكارى ،ئاينى بيَت يان نائاينى ،ئاماجنى تواندنةوةى ناسنامةى
ئيسالمي ئةم ئوممةتة بيَت.
َمانان دةستيان طرتووة بة ئايةتى (الإكراة يف
سيَهةم :بيَطومان مسول
َكردنى ئةوانى
الدين)ء بةدريَذايى ميَذووي ثيادةى ليَبوردةيىء قبول
َةتى ئيسالميدا ذياون ،لة
تريان كردوة كةلةسايةى دةول
َمان نني،
تايبةمتةنديةكانيى ئيسالميش رِيَزطرتنيةتى لةوانةى كة مسول
سةرةرِاى بةثيَويست زانينى ريَطرتن لة دةستدريَذيكردنة سةر
ثةيامبةرةكةيىء ثريؤزييةكانيى.
ضوارةم :فرة مةزهةبيىء فيقهى باريَكى ئاسايىء سروشتييةء ،هاوكارى
َمانان بةهؤى جياوازيى مةزهةبيةوة ئةركيَكيى شةرعييةء
مسول
قورئانء فةرموودةكان دانيان بةء رِاستيةدا ناوة ،ئيسالم بانطةشةى
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َكى دةكات بؤ يةكبونى باوةرِو يةكطرتنىء وتة ئةويش لةسةر
خةل
بنةماى هاريكاري يةكرت لةسةر بنةماى ئةوةى كةلةسةرى كؤكن ،عوزر
بؤ يةكرت بهيَننةوة لةسةر ئةوةى كة جياوازن.
ثيَنجةم :سنور دانانيَك بؤ ئةو طومانء تؤمةتانةى كةبؤ ئةحكامة
َطةى
ضةسثاوةكانى ئيسالم دةوتريَت ،كةطومان دةخاتة نيَو كؤمةل
َمانةوة ،لةبةرئةوةى ئةو جؤرة كارانة كيَشةء ترس دةنيَتةوة بؤ سةر
مسول
َطةء جةخت لةوة دةكاتةوة ،هةروةها ئةو سنووردانانة
دينيء كؤمةل
دةبيَتة هؤى بةرثةرضيَك بؤ ئةو شيَوازة ناثةسةندةى كة خاوةنةكانيان
بةئازاديى ئايينى طؤشكراوون ،ئةم كارةي دةبيَتة هؤى ثاريَزطارى لة
َطةء ئاسايشيى ئايينىء فيكريىء هةم رِيَطريةكيشة بؤ
كؤمةل
َمانةكان تاوةكوو نةيقؤزنةوة.
نامسول
َطةرِانةوة يا كافر بوونيى كةسيَك تةنها
شةشةم :فةتوادان بة لةدين هةل
دةطةرِيَنريَتةوة بؤ كةسانى زاناء شارةزا ،لةطةأل ئةوةدا زانايان بةمةرجى
دةطرن كةتؤبة بكاء ثةشيمان بيَتةوةء طومانةكان لةسةر خؤى الببات،
بؤ ئةو كارةي ماوةيةكى ثيَ دةبةخشن تاوةكو تيَيدا ثةشيمان بيَتةوة،
ئةمةي تةنها لةبةر بةرذةوةنديى شةرعةو هيضي تر.
حةوتةم :بةئاشكرا ثاشطةزبوونةوة لةئيسالم دةبيَةتة مةترسى بؤ سةر
َمانان ،هةروةها
َطةى ئيسالمىء بيَ باوةرِى مسول
يةك ثارضةيى كؤمةل
َمانء دوورِووةكان دةدات بؤ بةكارهيَنانى وةك طومان كردن
هانى نا مسول
لةئيسالم ،لةم ساتةدا خاوةنيى ئةو كارة تةنها لةاليةنى دادطاوة سزاى
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ثاشطةزبوونةوةكةى بةسةردا دةسةثيَنريَت ،لةبةر دووركةوتنةوة لة
َطة ،ئةم حوكمةي هيض دذايةتيةكيى
ترسناكيةكةىء ثاراستنى كؤمةل
لةطةلَ ئازاديى ئايينيدا نيية كة ئيسالم طرتوويةتية خؤ لةبةرامبةر ئةو
َطةء سيستةمى
كةسانةى رِيَز لة هةستى ئايينىء بةهاكانى كؤمةل
طشتيى دةطرن.
لةكؤتايي دا ثوختةكةى بةم ئامؤذطارية دةردةبرِيَت:
َمانةكان دةكات كة ثيَويستيية
داوا لة كاربةدةستة مسول
َطة فةراهةم بيَينَ لةوانةي :ئازادى
كؤمةل
سةرةكييةكانى
بةرثرسيارانة ،دابني كردنى خؤراكء شويَنى نيشتةجيَ بوونء ضارةسةرء
فيَركردنء هةلي كارء كؤى ئةو ثيَداويستيانةى كة نةوةكان لة
كاريطةريية ماددية تيَكدةرةكان دةثاريَزيَ ،هةروةها ئةو فكرانةي كةبؤ
دذايةتى ئيسالم بةكارديَت.
ب-برِياريى دةستةى طةورة زانايان ذ( )239لة 1431/4/27ك ،كة باس لة حةرامى
ئريهابء هاوكارى نةكردنى دةكات ،كة ئةمةش دةقةكةيةتى:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصححبه
أمجعني،وبعد:
دةستةى طةورة زانايان لةبيستةمني دانيشتنيى نائاسايدا(اإلستثنائية)
كة لةشارى رِيياز لةبةروارى 1431/4/25ك ،بةسرتاوة ،ئاماذة بةو
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حوكمةى ثيَشووتر دةكاء ضةندين برِيارء رِوونكردنةوةيان داوة كة
َكاران لةسةر رِووى زةمني هةستاون بة تيَكدانء ثشيَوى ئةمنء
طةندةل
َتانى ئيسالمى ،وةك
ئاسايشء ثيَشيَلكردنى شتة حةرام كراوةكان لة ووال
برِيارى رِؤذى 1409/1/12ك ،ء رِوونكردنةوةى رِؤذى
1416/6/22ك .ء رِوونكردنةوةى رِؤذى 1417/2/13ك .هةروةها
رِوونكردنةوةى رِؤذى 1424 /6/14ك.
َثشيت كردن لة ئريهاة بةطويَرةى
لةرِاستيدا دةستةكة رِوانية حوكمى ثال
ئةوةى :كة ئريهاة :ئاماجنى ثشيَوىء تيَكدانى ئاسايشء تاوانة بةرامبةر
دةروونء مالَء سامانى تايبةتىء طشيت ،وةك ويَران كردنى خانوو ء
خويَندنطةء نةخؤشخانةو(املستش ى) كارطةء ثردء فراندنى فرِؤكةء
َةت وةك بؤرى نةوتء طازء ،ويَنةى
بةهةدةردانى سامانى طشتى دةول
َثشيت
ئةمانةي لةرِووى شةرعةوة حةرامةء قةدةخة كراون ،هةروةها ثال
َاوبوونةوةى ثرتيانة.
كردن لةئريهاة هؤكارى مانةوةء بل
بةهةمان شيَوة دةستةكة (اهليئة) تيَرِوانينى خؤى دةربرِى بةرامبةر
َثشيت كردن لةئريهاة "جتريم متويل اإلرهاة" كة كؤى
تاوانى ثال
َطةكان لة قورئانء فةموودةء رِيَسا شةرعيةكان سةرضاوةى طرتبوو
بةل
لةوانة فةرمايشتى خودا كة دةفةرمويَت ( :وَتَعَاوَنُوا عَلَى ا ْلبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى ا ْلإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) املائدة )2
هةروةها دةفةرمويَت( :وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ
اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ا ْلخِصَامِ* وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ا ْلأَرْضِ لِيُ ْفسِدَ فِيهَا
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وَيُهْلِكَ ا ْلحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) البقرة( )205-204:وَلَا تُفْسِدُوا فِي
ا ْلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِنيَ)

األعراف .)56 :لةسةحيحى موسليمدا هاتووة كة خةلي ة عةىل (خواى
ليَ رِازي بيَت) دةيطيَرِيَتةوة كة ثيَغةمبةرى خودا فةرمويةتى
(لعن اهلل من أوى حمدثاً) واتة ":نةفرةتيى خودا لة كةسيَك (بيدعة
ضيةك) ثةنا دةدات" ثيَشةوا حافزى ئينبء حةجةر لة(فتح البارى)دا
دةفةرمويَت ":بيدعة ضىء ثةنادةرى لةتاواندا وةك يةكن" لةو
َيَت :هؤكارةكان حوكميى
ريَسايانةى كةلةشةريعةتدا هاتووة دةل
مةبةستةكانيان هةية ،لةبةرئةوةى لةشةريعةتدا فةرمان كراوة
َمانةكاندا.
َاتة مسول
بةثاراستين مافء ثةميان لة وول
َثشيت كردن لة ئريهاة
لةبةر ئةمانة دةستةكة برِيارياندا بةوةى كة :ثال
كاريَكى حةرامء تاوانيَكة بةثيَى شةرع سزا دةدريَت ،ئيدى جياوازي نيية
بة ثشتيواني كردنيان بة مالَ بيَت يان كؤكردنةوةى بيَت يان هاوبةشي
بيَت لةو كارةدا ،سةرضاوةيةكى دارايى ثةسةندبىَ ياخوود ناثةسةند.
هةروةها ئةو كةسةي هةستابيَ بةوكارة ئةطةر زاناشبىَ ئةوا كةوتؤتة
َةء سزا وةرطرتنة لة بةرامبةريدا.
تاوانيَكى حةرامةوة كة شايستةى تؤل
دةستةكة جةختى لةوة كردؤتةوة كة بةتاوان داناني ثشتيوانى لة
َثشتيية خيَرية ناطريَتةوة كةبايةخ بةبذيَويىء ضارةسةرى
ئريهاة ئةو ثال
فيَركردنى نةدارانء هةذاران دةدات ،لةبةرئةوة مافيَكى رةواى هةذارانة
َةمةندان دايناوة.
كة خوداى طةورة لةسةر شانى دةول
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بابةتى ضوارةم
ثةيوةنديى مسولَمانان لةتةك ئةواني ديكةدا
كؤى دةقة شةرعيةكانى قورئانء فةرموودةء ذيانى ثريؤزى ثةيامبةر
َيَن كة ئيسالم ئامادةى
و خةلي ة رِاشيدةكان ئةوةمان ثيَدةل
هاوكاريية لةطةلَ هةموو اليةكدا ،ئةوةي لةسةر بنةماى هةموو ئةو
شتانةى كةوا خيَرء ضاكةء باشةو ئاسايشء ئاراميء هيَمنى تيَدابيَت،
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تةنانةت خوداى طةورة فةرمانى بة هةرةوةزي كردووة لةطةلَ (تاك بيَ يا
َةتيَك) هةولَء كؤشش بؤ ئةم هةرةوةزيية دةداتء
كؤمةَليَك يا دةول
هةموو هاريكاريةك كةتاوانء ستةمء توندتيذىء خواردنى مافى
َمانانيشدا بيَت حةرامء
بةرامبةرى تيَدابيَ تةنانةت با لةطةلَ مسول
قةدةغةى كردووة ،خودا دةفةرمويَت (:وَتَعَاوَنُوا عَلَى ا ْلبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا

تَعَاوَنُوا عَلَى ا ْلإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) املائدة .)2
َدا دةكةيت،
َةى لةطةل
قورئان ئاينى ئةوكةسة ديارى ناكات كةمامةل
َكو تةنها باس لةكايةى هاوكارىء ثيَكةوة ذيان دةكات .ئةطةر
بةل
ثةيوةنديةكة لةثيَناو ضاكةو باشةو ئاشتىء بةرذةوةنديةكى طشتيدا بيَت
َم ئةطةر بؤ خراثةكارىء ستةمء ترساندنء
ئةوة ريَطة ثيَدراوة ،بةال
توندوتيذى بيَت ئةوة جائيز نيةو دةبيَت خؤى ليَ بةدوور بطرين.
دةقة شةرعيةكان ماناى ئةوة دةدةن بةدةستةوة كةئيسالم دةيةويَت
بازنةى ثةيوةنديى ضاكةو ط توطؤ بةرفراوان بيَ ،كةبة بازنةى ئوممةتيَكى
ئيسالمى يةكطرتوو بةهيَزى دادثةرورةري رِاوةستاء دةست ثيَدةكات،
كةلةسةر ثةيرِةويَكى ميانرِةوى بن تاوةكوو لةطةلَ بازنةى ئةهلي كيتاة
لة يةهوودء مةسيحيةكان يةكدةطرنةوة ،لةم بازنةيةدا قورئان رِوونى
َمانانةوة دوابةدواى ئةوة
كردؤتةوة كة مةسيحيةكان نزيكرتن لة مسول
بازنةكةى فراوانكردووة تاوةكوو كؤى مرؤظايةتى بطريَتة خؤ ،ئةوةي
لةرِيَطةى جةخت خستنة سةر هاوبةشة مرؤظايةتيةكان ،بةضةشنيَك زؤر
بةئاشكرا رِوونى كردؤتةووة كة هةموومان نةوةى ئادةمني ،كةوابوو
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َنء هةريةكيَ لةوانيش "فوويةكى
َةكة يةكيَكةء ئةوانيش لة طل
ئةسل
خودايى بةبةردا كراوة"(فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ)
احلجر  )29يان دةفةرمويَت( :وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَ ْلنَاهُمْ فِي ا ْلبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَ ْقنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ ْلنَاهُمْ عَلَى كَثِريٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) اإلسر ْا . )70

لةبةرئةوةى ئيسالم زؤر ثيَداطريى لةسةر ئةوة كردووة كة بازنةى
ط توطؤء ثةيوةندى لةطةلَ ئةوانى ديكةدا بةرفراوان بكات ،تةنانةت با
َام هةر بانطيدةكاء زؤري ليَدةكا تاوةكوو لةتةك
بيَ باوةرِيش بيَ ،بةل
َماناندا دانيشىَء حةقيقةتى بؤ رِوونبكاتةوةء تيَيطةيةنىَ ئيرت با
مسول
َام ثيَويستة ط توطؤ كردنةكةى
هةركةسيَك بيَت بةل
ثيَغةمبةرئاسا بيَت بةشيَوةيةكى نةرم تيَيطةيةنيَء ثيَى
بطةيةنيَت ،خوداى طةورة دةفةرمويَت [:قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ
وَا ْلأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِنيٍ * قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا

أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ]  (.سبأ  )25-24واتة ":بيَذة؛ ئيَمةو ئيَوةي يا
لةريَطةى راست و ضاكةين يا لةطومرِاييةكى ئاشكراداين...
ئةم شيَوازة لة ط توطؤكردنة ئةوثةرِى ثيَداطرى ئيسالم دةطةيةنىَ بؤ
َمانان
ئةوةى بةرامبةر بطاتة حةقيقةت ،بةرِادةيةك بؤي هةية مسول
وةسف بكرىَ بة تاوانكار لةبةرئةوةى كةوا لة بةرامبةر دةكات
رايدةكيَشيَ بؤ سةر ميَزى ط توطؤ.
بةرِادةيةك ئةوةي بةووردء درشتى رِوانيبيَتية ثةرتووكةكانى ذيانى
ثيَغةمبةر بؤى دةردةكةويَ ضةندة بيَباوةرِان ستةمء ئازارء
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ئةشكةجنةى ثيَغةمبةريان داوة ،تةنانةت دانى ثريؤزيان شكاندووة،
َانيان هاندةدا تاوةكوو بةردى تيَ بطرن هةموو كةس ئةو
مندال
نةهامةتيةى كةبةسةر خؤشةويستى خودا هاتووة خويَندؤتةوة
َام سةربارى هةموو ئةمانةي
كةلة شارى تائيف بةسةريدا هيَنايان ،بةل
دةي ةرموو (( اللهم اهد قومى فإنهم اليعلمون)) ئةمةي بؤ ئةوةى
ئةطةر خؤشيان نةهاتن نةوةكانيان روبكةنة ئيسالم.
بةثيَى ئةوةى بامسان ليَوة كرد ،ئيسالم ضةند بنةمايةكى فيكرى باوةرِيى
َكردنى ئةوانيديكة ثيَكةوة ذيانيان بةئاشتى لةسةر
داناوة بؤ قةبوول
بنةماى دادثةروةريء يةكسانى مافى هاونيشتمانيان ،لةوانة:
 -1دان نان بةجياوازيى ئايينةكانء سروشتيان ،بيَطومان ئةمةي
سوننةتى خودايى طةورةية لةدروسكراوةكانيدا.
 -2ئةسلَ لةئيسالمدا ئاشتية نةك جةنط.
 -3داننان بةجياوازى ئاينء بؤضونةكاندا ،ئةمةي سوننةتيَكى خواية
لةدروستكراوةكانيدا.
َة نةك ملمالنيَء
 -4لةئيسالمدا ط توطؤو لةيةكرت طةيشنت ئةسل
ناكؤكى
َنانء بةرطريكردنء هاريكاريى لةبةرطريكردندا
 -5ئيسالم ثال
بةشيَوةيةكى ضاك بةثيَويست دةزانيَت.
-6ئيسالم داندةنيَت بةمافى مرؤظدا (ئيرت هةركةسيَك بيَت)ء
ثاريَزطارى لةمافء ئازاديةكانيشى دةكات.
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َمانةكةيةوة
َةتة نامسول
َمانةكان بةدةول
َام ثةيوةندى كةمايةتيية مسول
بةل
ثيَويستة لةسةر بنةماى دادثةروةرى ءخيَرء ضاكة بيَت ،بةضةشنى
حةزرةتى يوسف( دروودى خوداى ليَ بيَت) ،بةرِادةيةك ئةوان
لةبةندخيانةى ميسردا بةستةمء دذايةتى بةنديان كرد كةضى ئةو
نةخشةى دادةرِيَذا بؤ ئةوةى ميسر رِزطار بكات ،كاتيَك دةريان كرد داواى
كرد كةخؤى سةرءكارى ئةو نةخشة رِيَطاية بكاتء ببيَت بةوةزير،
ئةوةبوو ئةو هةموو خزمةتة باشةى بةطةليَك كرد كة نةطةىل خؤيبوو
َكى (كةنعان) بوو.
نةنيشتمانيى خؤشى بوو ،ضونكة ئةو خةل
َمانى تيَدا دةذى بطرييَت،
َتة كةمسول
ثيَويستة رِيَز لةياساكانى ئةو وال
َام ئةطةر ياساكة
مادةم لةطةأل دةقي قةتعيدا ناكؤكي نةبيَت ،بةل
َام لةهةمان كاتدا درووست
ثيَضةوانةبوو ،ئةوا نابيَت جيَبةجيَي بكا ،بةل
َانى ثيَغةمبةر
نيية كة ئاذاوةء ثشيَويى بنيَتةوة ،طوماني تيَدا نيية هاوةل
كاتيَك ضوونة حةبةشة هيض ثروثاطةندةيةكيان بؤ سيستةمةكة
َاتيان
دروست نةكرد سةرثيَضيى هيض ياسايةكيان نةكردء ئاسايشى ول
َكو سةربارى ئةوانةي ثاريَزطاريان لةدينةكةي خؤيان كردو
تيَكنةدا ،بةل
دةستيان ثيَوة طرت ،بةيةكتاثةرستى خوداى خؤيان دةثةرست ،هةروةها
لةضواضيَوةى دراوسيَيةتى لةذيَر سايةى ئيسالمدا ذيانيان بةسةر دةبرد،
َمانةدا كة
حةديسى (فديك) دادةبرِيَ بةسةر ئةو كةمايةتية مسول
بةيهةقيى دةيطيَرِيَتةوةء ئةمة دةقةكةيةتيى ":ئةى فودةيك نويَذةكانت
بكةء زةكات بدةء كؤض بكة لةنيَو تاوان بؤ هةر شويَينَ كةدةتةويَت"
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َة لةطةأل
َمانان داوايان ليَدةكرىَ كةوا مامةل
طوماني تيَدا نيية مسول
َكيدا بةباشرتينء بةئاكاريَكى جوان ئةجنام بدةن وةك دةفةرمويَت":
خةل
َة
وقولوا للناس حسنا" ثيَغةمبةرى خودادةفةرمويَت ":مامةل
َكيدا بكة بة ئاكاريَكى جوانء ثةسةند" (ترمزى)
لةطةأل خةل
َكو رةمحةتيَكة بؤ هةموويان،
ئيسالم ئايينيَكة بؤ هةموو جيهان ،بةل
َةكة بةشيَوازيَكى ضاكء بايء دانايىء
كةوابوو ثيَويستة مامةل
ئامؤذطارى باشة بيَت ،ط توطؤيةك بيَت بةباشرتين شيَوة وةك ئةوةى
خوداى طةورة فةرمانيكردووة ،دةبيَت ئةو رِاستية بزانني كة ئيسالم
َاونابيَتةوة بةئاكارء كردةوةى جوانء ثةسةند نةبيَت.
بل
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بابةتى ثيَنجةم
ئةركى ئيَمة بةرامبةر توندرِةوةكان
َينةوة ،دةطةينة ئةو باوةرِةى كةئةو
كاتيَك لةفيكرى ئةو توندرِةوانة دةكؤل
َنةبوونةوةيانة لة فيقهي ئيسالمىء ئاماجنة
توندرِةويةيان بةهؤى قول
طشتيةكان ،بةهؤى ديكتاتؤرىء ئةو ستةمةوة بووة كةوا
لةبةندخيانةكاندا دووضاريان بووة ،كة طوماني تيَدا نيية بريى كافركردنى
َانى ثةجناء
يةكرت لةبةندخيانةكاني جةمال عةبدوناسرةوة لةسال
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َدا ،بةرِادةيةك هةنديَك لة طةجنة بةندكراوةكان
شةستةكاندا سةريهةل
َرِةقى ئةو كاربةدةستانةوة دووضارى سزايةكى زؤر
بةهؤى تورِةيىء دل
َتةو طةثيان بة ثريؤزيةكانى ديني
سةخت هاتن ،كة ئةو خويَن مذانة طال
دةكرد( ،)10ثاشان توندرِةوى لةنيَوةندى بةندخيانةكاندا رِؤذ لةدواى رِؤذ
زياتر دةبوو ،تاواى ليَ هات مامؤستا حةسةن هوزةيبى رِابةرى برايان كة
بةندكرابوو لةطةلَ ئةواندا ،بؤ بةرثةضى ئةوان ثةرتوكيَكى دانا بةناوى
(بانطخوازان نةك دادوةران) واتة ":ئيَمة بانطخوازين" كةوابوو ثيشةى
َكيية بؤ سةر ئةم ئايينة بةدانايىء نةرمىء
ئيَمة بانطكردنى خةل
َكيدا ،ئيَمة وةك ثزيشكةكانني لةضارةسةر كردنى
بةزةييهاتنةوة بةخةل
َطةو طةواهى ،تةنها
َام دادوةران ثيشةيان دواى بةل
بيمارةكانياندا ،بةل
حوكمدانة.
هةروةها ضةندين هؤكارى ديكة هةن كة بريتيية لة ستةمى
َايةتىء نةداريىء بيَكارى ،لةهةمان كاتدا طةندةلَء
كؤمةل
َيكاران دةبينيت نازء نيعمةتى ئةم طةلة ستةم ديدة خيَر
طةندةل
لةخؤنةديوة دةخؤنء تةخشانء ثةخشان بة داهاتةكةيةوة دةكةن.

( )10بةرِادةيةك ووتاربيَذيى بةناوبانطى ميسرى عةبدوحلةميدى كوشك لةيةكيَك لةووتارةكانيةدا
دةيطيَرِيَتةوة كة :كاتيَك سزاى رِؤحى ((سةةيد قوتةب)) يةان دةدا(خةوداى ليَرِازيبيَةت) ،دةيةان
هيَناية بةردةم ثةجنةرةى يةكيَك لةبةندخيانةةكانء لةزسةتانيَكى سةاردء سةرِدا بةبةةر ضةاويةوة
تةفسريةكةى كة ((يف ظالل القرآن))ة ،دةيان سووتاندء خؤيان لةبةريدا طةرم دةكردةوة .وةرطيَرِ
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كةوابوو ئةطةر مبانةوىَ ئةم كيَشةية هةر لةبنةرِةتدا ضارةسةر بكةين ئةوا
ثيَويستة ثيَشةكيى ضارةسةرى فيكرى دواى رِاميارىء ثاشان ئابوريى
بكةين.
كاتيَك خةواريج بةهؤيى مةسةلة" حوكمدان" وة دةركةوتن ،لة
َي بةرِيَزو
زةمانيى ثيَشةوا عةىل(خوداى ليَرِازيبيَت) يةكسةر هاوةل
زاناى ئوممةتء وةرطيَرِى قورئانى بؤ ناردن كة ئينبء عةباسة ،ئةويش
َكردنء لةنيَوانياندا ط توطؤيةكى ئيجطار زؤر رِوويدا
مشتءمرِي لةطةل
َطةكان ئةوةندة بةهيَز بوون كة دألء ميَشكةكانى
بةرِادةيةك بةل
سةراسيما دةكردء ثيَى ووتن( :ماذا تنقمون من علي؟) واتة  ":ض
رِةخنةيةكتان لةعةىل هةية*؟"ووتيان ":سىَ رِةخنةمان ليَي هةية،
يةكةم :ئةوةية كةوا لةجياتى خودا ضةند ثياوكى كردؤتة حاكم ،خوداي
دةفةرمويَت[ :إن احلكم إال هلل] .دووةم :جةنط دةكاء دوايى لة
جةنطاوةرةكان نةكةنيزةك وةردةطرىَء نة غةنيمةي ،ئةطةر بيَباوةرِ بن
َة ئةطةر باوةرِداريش بن ئةوا خويَنيان
َال
ئةوا مالَء سامانيان بؤ ئةو حةل
حةرامة ،سيَهةم :ئةوةية كةوا لةكاتى داوةريدا ئامادةية سي ةتى ئةمريى
َامى دوذمنانى ،ئةطةر ئةمريى
َمانان دارِنيَ لةخؤى ،لةبةر وةل
مسول
باوةرِداران نةبيَ كةواية ئةمريى بيَباوةرِانة.
ئينبء عةبباس دةستى كرد بة بةدرؤخستنةوةى ئةوانةء ،فةرمووى":
َيَن :ثياوى كردؤتة حةكةم لة يينى خوادا  ،جا ضى تياية؟!
ئيَوة دةل
خوداى طةورة دةفةرمويَك( :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَ ْقتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
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وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
هَدْيًا بَالِغَ ا ْلكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِنيَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ
عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) املائدة.95:

َمان
سويَنتان دةدةم بةخوا ،ثياو بكريَتة حةكةم بؤئةوةى خويَنى مسول
نةرِذىَ حةقء باشة ،ياخوود حوكم كردن لة كةرويَشكيَكدا كة بايى يةك
َيَن ":جةنطى كردوةء نةكةنيزةكى وةرطرتووة نة
درهةمة؟! ،ثاشان دةل
غةنيمةي ،كةنيزةك واتة :ئةوان دةيان ووت بؤ ((تةحلةء زوبةيرء
عائيشة))ى وةرنةطرتووةء دةستى بةسةردا نةطرتوون ،ضونكة لةو
سةردةمةدا واباوبووة ،ئينبء عةبباس فةرمووى :ئايا ئيَوة دةتانةويَ
عائيشة كةدايكيى باوةرِدارانةء حةرةميى ثيَغةمبةرى خوداية
بكات بةكةنيزةك ،تةحلةء زوبةيريش بكا بةغةنيمة"؟!
َيَن :ئةو ئامادة بوة كةوا سي ةتى ئةمريي باوةرِداران لةخؤى
ئيَوة دةل
كاتةوة تاوةكوو مةسةلةى تةحكيم كؤتايى ثيَبيَت ،طويَ بطرن تاوةكوو
بزانن ثيَغةمبةرى خودا ضى كردووة لةرِؤذيى حودةيبيةدا ،كاتيَك
وويستيان ئةو ثةميانة بنووسن كةوا لةنيَوان ئةو و قورِةيشدا درابوو،
فةرمووى بةنوسةرةكة ":ئةمةية كةوا ثيَغةمبةرى خودا حوكمى
َام نويَنةرى قورِةيش ووتى ":طةر مبان زانياية ئةتؤ
لةسةر دةكا" .بةل
ثيَغةمبةرى خوداى رِيَطةى كةعبةمان ليَنةدةطرتىء جةنطمان لةتةكا
نةدةكردى ،بنوسة :ثيَغةمبةرى خودا فةرمووي ثيَيان ":سويَند
َيَن" ثاشان فةرمووى
بةخوا من ثيَغةمبةرى خودام با ئيَوة بةدرؤشةوة بيل
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بة نوسةرى الثةرِةكة ":ئةوةى ئةوان ئارةزووى دةكةن بينووسة ،ئةمةية
َا قةزاوةتى لةسةر دةكا.
َل
كةموحةممةدى كورِى عةبول
ئةم ط توطؤية لةنيَوان ئينبء عةبباسء خةوارجيدا دريَذةى كيَشا
بةرِادةيةك مشتءمرِةكة كؤتايى نةهات هةتا سىَ يا ضوار هةزار
باوةرِيان هيَناو لةنةيارى ثيَشةوا عةىل خوداى ليَرِازيبيَت هاتنة دةرةوة.
كةوابوو ثيَويستةلةسةر زانايان كةوا نةرم بن لةطةل الوانء هةرلةجارى
َكو
يةكةمدا حوكم نةدةن بةسةرياندا بةدةرضوو لةسنوورى ئيسالم ،بةل
ثيَويستة لةسةريان دانيشنتء ط توطؤيان لةطةلَ بكةن ،تةنانةت لةم
َة توندرِةوةكان لةنيَوجةرطةى
سةردةمةى ئيَمةدا ،كاتيَك هةندىَ لةكؤمةل
بةندخيانةكانى سزاداندا دةركةوتن شيَخ حةسةن هوزةيبى رِيَطريى
ليَكردن بةثةرتووكى "دعاة القضاة" دوابةدواى ئةوة زؤريَك
ثاشطةزبوونةوة ،هةروةها كاتيَك زؤريَك لةجيهادييةكان لةسةردةميى
َة زانايانةى كة خاوةنى
"ساداتدا" خرانة بةندخيانةوة ،هةندىَ لةء كةل
متمانةن وةك :شيَخ موحةممةد غةزاليىء شيَخ موحةممةد موتةولليى
شةعراويى ،ط توطؤيان لةطةلَ كردنء زؤريَكيان هاتنة سةر قسةكةيان،
ثاشان ئةوانيش ثيَداضوونةوةيةكيان بةخؤياندا كردةوةء بةبيَ ثةردة
ثاشطةزبوونةوةى خؤيان نووسىء رِوونيان كردةوة ئةوة بةهؤى
تيَنةطةيشنت و نارؤشنيةوة بووة ،سوثاس بؤ خودا طةرِانةوة مةيدانى
َيَكى ئيَجطار قةشةنطيان بينى لةدواى راثةرِينة
فيكرء سياسةتء رِؤل
جةماوةريةكةوة.
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َام ضارةسةرى سياسى ثيَويسيت بة ئازادييةكى تةواوء رِاويَذ هةية
بةل
َياندا
َة كردن لةطةل
واتة :دميوكراتى لةئامرازةكانى كاركردنداو مامةل
بةنةرمء نيانىء ليَبووردةيىء دادثةروةرىء يةكسانى خوداى مةزن
بةثيَغةمبةرةكةى فةرمووة(وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ا ْلأَرْضِ وَإِلَى
اللَّهِ تُرْجَعُ ا ْلأُمُورُ) آل عمران  )159ئةزمونةكان سةملاندويانة كة هةميشة
توندرِةوى لةسايةى ديكتاتؤرىء ستةمدا ثةرةدةسيَينَء طةشةدةكا.
َام ضارةسةرى ئابوريى دةكريَت لةدابني كردنى هةىل كارى طوجناءو كةم
بةل
َاوسانى ئابوريدا خؤى دةبينيَتةوة.
كردنةوةى هةذارىء بيَكارىء هةل
َمان لةبةرامبةر كةمينة
َةتانى نا مسول
َام ئةركى دةول
بةل
َمانةكاندا ئةوةية كةوا دان بةئايينةكةياندا بنيَن كةئيسالمة،
مسول
َى دروست كردنى ئةجنومةنيَكى ئيسالمى لة زانايانى خاوةن
هةول
متمانة بدةن بؤ ئةوةى ببيَتة سةرضاوةء مةرجةعيان ،لةطةلَ ئةوةشدا
كاريان بؤ ئاسان بكةن تاوةكوو خبويَننء لةخويَندنطةء زانكؤكانيدا
دريَذة بةخويَندن بدةنء ريَطة بدةن بةبوونى خويَندنى ئيسالمى تياياندا،
هةروةها ريَطة بةزانايانى متمانة ثيَكراو بدةن بؤ ئةوةى ئيسالميَكى
راستء رةوان ء ميانرِةو بطةيةننء ريَطةي لةوة بطرن كةهيَري بكريَتة
سةر ثريؤزيةكانى ئيسالمء ئةمةي بؤ ريَطرتن لةدروست بوونى طرفتء
َطادا
ثشيَوى لةنيَو كؤمةل
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َةت كة نةخشةيةكى كارى هةبيَت بؤ
بةكورتى ثيَويستة لةسةر دةول
َةكردن لةطةلَ كةمينةكان ئةويش بةيارمةتىء هاريكارى زانايانء
مامةل
َة ئيسالميةكان.
كؤمةل

بابةتى شةشةم
جيَنشينيى (اخلالفة)
َكةكة
َتء خةل
مةبةست بةجيَنشينى بةو كةسة دةوتريَت كةسياسةتى ووال
بةرِيَوة دةبات لة ذيَر رِؤشنايى حوكمء جيهانبينى ئيسالميدا ،ئةمة كاريَكة
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َام بةمةرجيَ دووضارى خراثةى
َتة ئيسالميةكاندا بوونى هةية ،بةل
لة وال
َكو ئةمةي لةرِيَطةى ثةروةردةكردنء ئامادةطى طةلةكانةوة
طةورةتر نةبن ،بةل
َةتيَكى ئيسالميى
َمانةكاندا بوونى دةول
َتة نامسول
َام لة ووال
دةبيَت ،بةل
نةطوجناوةء دوورة لةفةراهةم بوونى ئةم داواكاريية ،كة كةميينة ئةو داوايةى
َمانةكاندا
َاتة نامسول
َكو هةندىَ حوكم وةك (حةددةكان) لةوول
ليَناكرىَ ،بةل
جيَبةجيَ ناكرىَ.
ليَرةدا ئةركى كةميينة ئيسالميةكان ثاريَزطارية لة بريءباوةرِء ئاكارءبةهاء
يةكتاثةرستيان ،هةروةها هاوكارى كردنة لةطةلَ حكومةتء طةلدا بؤ
فةراهةمهيَنانى ثيَكةوة ذياني ئاشتيانة لةسةر بنةماى يةكسانىء
دادثةروةرىء ثيَكةوة ذيانيَكى ئيجابى ئةريَنى كة دووربيَ
لةتوانةوةء(اإلنصهار)طرنطيدان بةنةوةى داهاتوو لةرِيَطةى ثةروةردةء
بانطخوازىء خويَندنطةء دانيشطاكانةوة دةتوانريَت بايةخى زياتر بدريَت
بةنةوةكانى داهاتوو.
َى يا كؤماريى
َام ئةطةر هاتوو كةمينةكة خاوةنى ئؤتؤنؤمى يا فيدرِال
بةل
بوو ،ئةوة كاريَكى بايء ثةسةندةء ثيَويستة لةسةر خةلَكةكةى بةطويَرةى
توانا ئةوةى ئايينةكةيان داواى دةكات جيَبةجيَي بكةنء هةروةها ثاريَزطارى
َةتةوة ،وةك خوداى طةورة
َطةنامانةى كةتايبةتة بةدةول
بكةن لةو بةل
دةفةرمويَت(إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ
وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِريٌ) األنفال .72
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بيَطومان شؤرِشة سةركةوتوةكانى بةهارى عةرةبيى لة(تونسء ميسرء
َة توندرِةوةكان كةزؤريَك
يةمةنء ثاشان مةغريب) دةرخيست كة كؤمةل
َكيان شةلء ثةت كردو ليَيان كوشنت بةبيانووى ثةيرِةوكردنى حوكمى
خةل
َام ئةء
خوداى طةورة ،دواجار شكستيان هيَنا لةبةديهاتنى ئاماجنةكانيان ،بةل
َةى كة كاريطةر بوون بة بانطةوازيى رِاستةقينةى خوايى توانى زؤر
كؤمةل
شت بطؤرِيَء زؤريَكيش ضاكسازى بكات ،بؤية داوا لة نةوةكامنان دةكةين
ئةوانةى دةيانةوىَ حوكمي ئيسالم بكريَتة ثرؤطرامء بةرنامة با ثةند لةم وانة
َطة ،خوداى طةورة
وةرطرنء بطةرِيَنةوة بؤ ثةروةردةء بونيادنانةوةى كؤمةل
دةربارةى توندوتيذىء زؤركردن لة كةسانى بةرامبةردا دةفةرمويَت( :لَا إِكْرَاهَ
فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَ ْكفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) البقرة  .)256دةربارةيى بةخشينى
ئازاديش دةفةرمويَت( :وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ ْليَ ْكفُرْ إِنَّا
أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِنيَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَا ْلمُهْلِ يَشْوِي

الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا) الكهف  .)29كةوابوو بانطيان دةكةين بؤ
النكةء كؤشى طةلةكةيان بؤكارى ضاكء ثرِبةرهةم (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَا ْلمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ) التوبة .)105

بابةتى حةوتةم
خؤشةويستىء دوورةثةريَزيى(والءو بةراء)
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زؤريَك لة ئايةتةكانى قورئان وةرطرتنى ووشةى وةالئيان دووبارة

كردؤتةوة ،جارى واهةية بةواتاى ثشت هةلَكردن هاتووة (األعراض)
(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ا ْلبَلَاغُ

الْمُبِنيُ)التغابن  ،)12هةروةها بةواتاى هاورِيةتىء يارمةتىء بريءباوةرِء
كارطرتنةدةستء هاونشينى (التوالي) هاتووة ،كةوابوو نابيَت
حوكمةكةشى يةك حوكم بيَت ،ثيَويستة لةسةر باوةرِدار كةوةالئةكةى
بةواتاى باوةرِء خؤشةويستىء يارمةتى بيَت لةاليةن خوداى طةورةوة،
َمانان،
هةروةها بةماناى خؤشةويستىء يارمةتى بيَت بؤ مسول
لةرِاستيدا وةالئى حةرام سىَ جؤرة:
-1خؤشةويستى غةيرى خوداى طةورة واتة :باوةرِنةبوون بةخوداء
خؤشنةويستنى هةموو شتيَك كة مرؤظ بباتة بازنةى بيَباوةرِيةوة،
كةوابوو بةطويَرةى ئةم ماناية بيَت (وةالء)ى واتاى بيَباوةرِى دةطةيةنىَ.
َماندا ،بةوةى كة
َمان بةسةر مسول
َسؤزىء ئينتيما بؤ نامسول
-2دل
باوةرِيان وابىَ كة ئايينةكانى ديكة باشرتن؛ ئةوة مرؤظى ثيَدةردةضىَ
لةئيجماع ،ضونكة ئةوة كاريَكى بيَباوةرِى ترسناكة ،بةثيَى ئةم دوو جؤرة
لة ئايةتةكانى خوداى طةورة وا تيَدةطةين كة مرؤظ بيَ باوةرِ دةكات،
خوداى طةورة دةفةرمويَت{:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تَتَّخِذُواْ ا ْليَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِنيَ}املائدة.51
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َماندا،
َمان بةسةر مسول
َى دةربرِين بةسةركةوتنى نامسول
-3خؤشحال
َىء
بةبيانووى بةرذةوةندى كةسيَتى يان خؤشويستنيان لةرِووى طةندةل
تاوانةوة كةثيَشةوا (فةخرةدينى رِازى) بةم ضةشنة رِاظةى ئايةتى
سورةتى(املمتحنة)ى كردووة ،واتة :ئةطةر نةضيَتة ذيَر رِكيَ ى جؤرى
َام ثيَى كافر نابىَ ،ضريؤكى(
دووةمةوة ،ئةوا بةحةرام دادةنرىَ ،بةل
حاتةبى كورِى ئةبو بةلتةعة) هةمان ئةم واتاية دةطريَتةوة كةبامسان
َكى مةككةء ثيَى
كرد ،ضونكة (حاتةة) نامةيةكى ناردة الى خةل
رِاطةياندبوون؛ كة ثيَغةمبةرى خودا  بةنيازة فةحتى مةككة
بكات ،كةئةم كارةى بةتةواوى ثيَضةوانةى فةرمانى ثيَغةمبةرى خودا
بوو ،لةهةمان كاتدا حوكمى كافربوونى دانةبرِى بةسةريدا،
ضونكة رابردووى تكاكارى بوو بؤ ئةوةى سزانةدرىَ ،بؤية زانايان
َمانان مرؤظى ثيَى
يةكدةنطن لةسةر ئةوةى ،كةسيخورِى بؤ نامسول
َام طوناهيَكى طةليَك طةورةى ئةجنام داوة ،هةر دةضيَتة
بيَباوةرِ نابىَ ،بةل
ريزى ئةو كةسانةى كةخؤشةويستى بؤ كةسيَك دةردةبرِيَت كةدوذمنى
خواو ثيَغةمبةرةكةيةتى كةوا جةنط لةتةك خوداء ثيَغةمبةرى خودا
ء باوةرِداراندا رِادةطةيةنىَ (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِريَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِميَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّا ٍ
ت
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ا ْلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ

اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُ ْفلِحُونَ) اجملادلة  )22لةم ئايةتةدا خؤشةويستى
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ياساغكراو ئةوةية كةوا ئةوانةت خؤشبوىَ كة سنوورى خوداء
ثيَغةمبةرى خودا دةبةزيَنن (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي
وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ ا ْلحَقِّ يُخْرِجُونَ
الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ

مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ) املمتحنة  )1لةم ئايةتةياندا تايبةتى كردووة
بةو دوذمنةى كةشاربةدةريان دةكات ،كةوابوو ئةو كةسانة ناطريَتةوة
َمانةكانةوة بؤكةسانى
كةوا خؤشةويستيةكى ئاساييان لةاليةن نامسول
ناموحاريب هةية ،ئةمةي ئةوة دةطةيةنىَ كةدروستة ،كضيَكى جولةكة
َام بةمةرجىَ بؤ ثيَكةوةنانى خيَزان بيَت
يان مةسيحى مارة بكةن ،بةل
(وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم  .21هةروةها بةجيَهيَنانى
سيلةى رِةحم كةوا مةبةستة ،خؤشةويستى كةسة نزيكةكان وياليةتى
َةكان هةروةها طرتنة دةستى وةزارةت لةسايةى
طريَبةستء مامةل
َماندا درووستة ضونكة ثيَغةمبةر يوسف (علية
َةتيَكى نامسول
دةول
السالم) خؤى داواى كردووة (قَالَ اجْعَ ْلنِي عَلَى خَزَائِنِ ا ْلأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ
عَلِيمٌ) يوسف  )55تةنانةت زانايان دانيان ناوة بةوةدا كة دروستة سةردانى
نةخؤشيان بكريَت وةك ضؤن ثيَغةمبةرى خودا لةطةلَ يةهوديةكى
َيشى دةدايةوة .هةروةها ثريؤزبايى ليَكردنيانء
نةخؤشدا كردىء دل
َبذاردة فيقهيةكانيدا
سةرةخؤشى ليَكردنيان هةروةك ئينب تةميية لةهةل
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باسى دةكات ،لةالثةرِة  615لقى221/4ء كةسانى تريش لةخاوةن
مةزهةبة فيقهيةكان.
َام "براء" لةزمانةوانيدا بةواتاى خؤ بيَبةرى كردنء دوركةوتنةوة
بةل
لةشتيَك هةروةها بةضةندين واتاى ديكةي ديَت (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ) التوبة .)1

َاوبوونةوةى زاراوةى (الوالء والرباء)ء برةودان ثيَى
شاراوةنيية كةبل
لةثةيرِةوى خةوارجيةكانة ،ضونكة ثشتطريى خؤشةويستى خؤيان بؤ
هةندىَ هاوةلَ دةردةبرِىء خؤيان لةهةنديَكى ديكة دوورةثةريَز دةطرت،
وةك عةىل كورِى ئةبوتاليب( خوداى ليَرِازيبيَت) ،ثيَشةوا ئةمحةدى
كورِى حةمبةل دةفةرمويَت ":وةالء بيدعة داهيَنراوةء بةرائيش بةهة
مان شيَوة " (خيالل ،لةثةرتووكى سوننةدا طيَرِاويةتى (.)479/2
َكردن
بةراء :لةقورئانى ثريؤزدا بةواتاى ئاطاداركردنةوةء ثشتهةل
هاتووة ،وةك لةسورةتى (الرباءة)دا باسي ليَوةدةكات ،ياخوود
لةكردةوةكانيدا بةو واتاية هاتووة ،وةك ثيَغةمبةرى
خودادةفةرمويَت ":خوداية من بةريم لةو رِةفتارةى دووجار خاليد
كردوويةتى (.البخارى) ضونكة كؤمةَليَك لةوانةى كوشت كة ووتيان
بووين بةسائيبة ،ثيَش ئةوةى مةبةستى خؤيانى بؤدةربرِن .فتح البارى
()182-181/23
َكى ثةيرِةوى ئةهلى
كورتة :رِاطةياندنى بةرائةتة بؤ كؤمةَليَك لةخةل
ثيَشينةكان نيية ،بةهةمان شيَوة بةرائةت كاريَكى عةقيدةييةو
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ثةيوةندى بة باوةرِةوة هةية ،يا اليةنيَكى جيَبةجيَكردنة لةاليةن
ثيَغةمبةرى خوداوةيا واتاى بةخيَوكةر (وىل األمر) دةطةيةنىَ كةوا
َة لةطةلَ ئةوهاوبةشدانةرانة دةكا كةثةيوةست نةبوون
لةرِيَطةيةوة مامةل
بةثةميانء كارنامةكانيانةوةء هةستاوون بةشاربةدةركردنى ثيَغةمبةرى
خوداثيالنيان دذى طيَرِا ،لةبةر ئةوةى ئيسالم ثةرتةوازةكةن،
بةءضةشنةى لةسورةتى (التوبة) دا ئاماذةى ثيَدةكات.
راسثاردةكان:
َةى
دوابةدواى ئةم منايشة كورتةء ثاي ئاطاداربوون لةبرِيارةكانى كؤمةل
فيقهى ،ئةم رِيَنماييانةى خوارةوة دةخةينة رِوو:
َى زانايانء فةقيه و بانطخوازو دامةزراوة زانستية
 -1بةهيَز كردنى رِؤل
َوكردنةوةى هؤشيارىء بةرةوروو بونةوةى
طشتيةكان كةتايبةمتةندى لةبال
ئريهاة و ضارةسةرى هؤكارةكانى.
 -2بانطهيَشت كردنى هةموو دةزطاكانى رِاطةياندن بؤ ووردبينى
لةمنايشكردنى رِاثؤرتةكانىء طواستنةوةى بؤهةوالَء رِاى طشتى
بةتايبةت لةودؤزانةى ثةيوةندى بةئريهابةوة هةية ،بةشيَوةيةك ثةيوةندى
ئريهاة بةئيسالمةوة دوور خبةنةوة ،ضونكة ئريهاة لةاليةن هةنديَك
خاوةن ئاينيء كولتورى ديكةوة رِوويان داوةء بةردةواميش رِوودةدات.
 -3بانطهيَشت كردنى دةزطا زانستىء فيَركارييةكان بؤدةرخستنى
ئيسالم بةشيَوةيةكى ثرشنطدار ،كةداواى ضةسثاندنى بةهاكانى
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ليَبووردةيىء خؤشةويستىء بةردةوامى ثةيوةندى لةطةلَ ئةوى ترداء
هاوكارى لةسةر ضاكة لةخؤدةطريَ..
َتة
 -4بانطهيَشت كردنى وةزارةتى ئةوقافءكاروباريى ئيسالمى لةوال
ئيسالميةكان و كؤى وةزارةتةكانى ئةوقافء دةزطا ئيسالميةكان،
بةرِيَوةبةرايةتية ئايينيةكان بؤطرنطيدانء بةردةوامى خستنةطةرِى
توانستيان بؤئةم بابةتة ،ئةويش لةدواى بةستنى ضةندين كؤرِى تايبةتء
ووتارى ضرِءثرِء (احملاضرات املكثفة) ضاوثيَكةوتنى زانستى دريَذخايةن
بؤرِوونكردنةوةى ضوارضيَوةى حوكمة شةرعيةكان دةربارةى رِيشةكيَش
كردنء ياساغ كردنى كارى ئريهاة  ،ثةلة كردن لةدؤزينةوةى ريَطة
َى كؤى اليةنةكانى ئةم
ضارةيةكى شةرعيي بةرفراوان كة رِوومال
مةسةلةية بكات...
 -5بانطهيَشت كردنى رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ضرِكردنةوةى
َةكانى بؤ رِيَطةطرتنء بةربةست لةبةردةم ئريهابداء هةماهةنطى
هةول
َةتى لةرِيِشةكيَشكردنى ئريهاة ،هةروةها كاركردن بؤ دانانى
نيَودةول
َةتى يةكطرتوو بؤ حوكمدان بةسةر ئريهابدا
ثيَوةريَكى نيَودةول
بةثيَوةريَكى ديارى كراو.
َةتء حكومةتةكانى جيهان بؤ ئةوةى دان
 -6بانطهيَشت كردنى دةول
بةئيسالمدا بنيَن ،كةئايينيَكى ئامسانيةء بةرِةمحةت بؤ هةموو جيهان
دابةزيوة ،يةكةمني كاريان بكةن بة ثيَكةوة ذيانى ئاشتيانةء دةست
َةتانى ترو ،ريَطرتنى مافى طةالن لة دياري
َطرتن لة داطريكردنى دةول
هةل
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كردنى ضارةنوسى خؤيان ،هةروةها ثةيوةنديةكانى نيَوانيان لةسةر
بنةماى هاوسةنطىء ئاشتى و دادثةروةرى بنيات بنيَن.
َةتانى رِؤذئاوا بؤ دووبارة ضاوخشاندن بة
 -7بانطهيَشت كردنى دةول
ثرِؤطرامةكانى خويَندندا بؤ ئةوةى ئةو رِوانينة خراثةى دةربارةى ئاينى
ئيسالم هةيانة برِةويَتةوة ،هةروةها قةدةغةكردنى ئةو كارء فةرمانانةى
كة دةبيَتة هؤى ناشريين كردنى ئيسالم لة دةزطاكانى رِاطةياندندا،
ئةمةي بة جةخت كردنةوة لة ثيَكةوة ذيانى ئاشتيانةء ط توطؤء
ريَطرتن لةكلتورى رق ليَبونةوةو دوذمنايةتى دةبيَت.
َاتييةكانى
-8بانطهيَشت كردنى حكومةتى رِووسياء حكومةتة رِؤذهةل
َثشتى مادىء مةعنةوى خبةنة
ديكة بؤئةوةى زياتر هةولَء تةقاالء ثال
َكردنيَكى
طةرِ بؤ فةراهةمهيَنانى ئةم ثةيوةنديية ،بةهةمان شيَوة تيَكةل
ئةريَنى لةنيَوان ئةوانء كةمايةتية ئيسالميةكاندا هةبيَت؛ بؤ ئةوةى
ببيَتة منونةيةك لةثيَكةوة ذيانى ئاشتيانةء هاوكارىء بنياتنان ،هاوكارى
َتى
يةكرت بكةن لةدروست كردنى شارستانيةتيَكى ئيسالمى رؤذهةال
بةرفراوان.

كؤتايى :ئةوةى لةم كارنامةيةدا بامسان كرد ،كورتةى ثوختةيةك بوو لة
َطةى هةذمارنةكراء لةكيتاةء سوننةء كؤدةنطى زانايانء
ضةندان بةل
َةى فيقهىء كؤنطرةو كؤرِةكانة ،كةوا ئةخوازىَ
قياسء برِيارةكانى كؤمةل
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َمانان دةستبةردارى نةبنء لةرِيَطةى ثيَشةنطيةكى ثاكء
لة مسول
بةهايةكى طةورةء بةرزء ئاكارى جوانةوة كةهةموو كةسيَك ثيَويستى
ثيَيةتى رِةنطبداتةوة ،بيَطومان هةموو كةسيَكى بةويذدان لةطةالن
َايةتيانة زؤربةيان
َيَن ":ئةم قةيرانة دارايىء رِاميارىء رِؤحىء كؤمةل
دةل
دةطةرِيَتةوة بؤ قةيرانيَكى ئةخالقى و بةهايى مةعنةوى ،كةوابوو
ئيسالم تواناى هةية هةموو ئةم بؤشايية ثرِ بكاتةوةء هاوسةنطى
لةنيَوان داواكاريةكانى جةستةء رِؤحء ئاوةزء دلَء دةروندا فةراهةم
بهيَنيَت ،ئةويش لةريَطةى طيَرِانةوةى ماف بؤ هةموو خاوةن مافيَك .وةك
ثيَغةمبةرى خودا لةفةرمايشتيَكى ثريؤزدا دةفةرمويَت":دةبيَت هةموو
َى بةرِيَز (( سةملان))
خاوةن مافىَ ،مافى تةواوى خؤى ثيَبدرىَ" هاوةل
دةيطيَرِيَتةوة( ،مت ق علية).
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